
 

 

 

 اولویت اهی ژپوهشی

 باروری  سالمت و مامایی آموزشگروه 
 آموزش در مامایی و سالمت باروری 

 بررسی کیفیت آموزش رشته مامایی با تاکید بر آموزش بالینی .1

 طراحی / اجرا / پایش و ارزشیابی برنامه های ارتقا دهنده کیفیت آموزش رشته مامایی  .2

 وری با تاکید بر آموزش بالینی بررسی کیفیت آموزش در رشته سالمت بار .3

  سالمت باروریآموزش رشته  تیفیارتقا دهنده ک یبرنامه ها یابیو ارزش شی/ اجرا / پا یطراح .4

 بررسی وضعیت آموزش مبتنی بر شواهد در مامایی و سالمت باروری .5

  یرورسالمت بامبتنی بر شواهد در مامایی و آموزش  یبرنامه ها یابیو ارزش شی/ اجرا / پا یطراح .6

 طراحی انواع فناوری های نوین آموزشی مانند شبیه سازها در ارتقای آموزش مامایی و سالمت باروری  .7

 بررسی تاثیر انواع فناوری های نوین آموزشی مانند شبیه سازها در ارتقای آموزش مامایی و سالمت باروری  .8

 

 ن و پس از آن با تاکید بر پیوستار سالمت در دوره پیش از بارداری، بارداری، زایماو نوزادان  سالمت مادران

 باروری 

 بررسی وضعیت آمادگی برای ازدواج جوانان با رویکرد حقوق و سالمت جنسی و باروری  .1

 بررسی وضعیت ازدواج در ایران و عوامل مرتبط با آن با رویکرد سالمت محور .2

ری و با رویکرد سالمت محور در مداخالت مبتنی بر حقوق جنسی و بارو طراحی / اجرا / پایش و ارزشیابی .3

 جوانان در راستای افزایش نرخ ازدواج 

 بررسی وضعیت باروری در ایران با رویکرد حقوق و سالمت باروری  .4

 بررسی فرزندآوری در ایران و عوامل مرتبط با آن با رویکرد سالمت محور .5

 ویکرد سالمت محورمداخالت در جهت تقویت فرزندآوری با ر طراحی / اجرا / پایش و ارزشیابی .6

 بررسی وضعیت سقط در ایران و عوامل مرتبط با آن با رویکرد سالمت محور .7

 مداخالت در جهت کاهش میزان سقط با رویکرد سالمت محور طراحی / اجرا / پایش و ارزشیابی .8

 مداخالت در جهت افزایش ترویج زایمان طبیعی طراحی / اجرا / پایش و ارزشیابی .9

 مداخالت در جهت کاهش میزان سزارین در کشور  و ارزشیابی طراحی / اجرا / پایش .10

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 بهداشتی درمانی تهران 

 دانشکده پرستاری و مامایی

 

 دانشکده پرستاری و مامایی

 



 بررسی وضعیت مرگ و میر مادران و نوزادان در کشور  .11

 مداخالت مرتبط در راستای کاهش میزان مرگ و میر مادران و نوزادان طراحی / اجرا / پایش و ارزشیابی .12

 بررسی وضعیت موربیدیته مادران و نوزدان پس از زایمان در کشور .13

 مداخالت مرتبط با کاهش موربیدیته مادران و نوزادان پس از زایمان  احی / اجرا / پایش و ارزشیابیطر .14

 زنان از کودکی تا سالمندی سالمت یبررسی نیازها .15

 طراحی / اجرا / پایش و ارزشیابی مداخالت ارتقادهنده سالمت زنان از کودکی تا سالمندی .16

هنماها و ابزارهای عملیاتی و کاربرد آنها به منظور ارتقای سالمت زنان استانداردسازی و پایش راطراحی / اجرا /  .17

 و مردان از کودکی تا سالمندی

شناسایی، پیشگیری و ارائه راهکارها و عوامل مستعد کننده و یا مرتبط در اختالالت مختلف و بیماری های  .18

 رایج زنان در سنین باروری، بارداری، زایمان و پس از آن 

 مصرف دخانیات و مواد مخدر در زنان سنین باروری و پیامدهای مامایی و سالمت باروری آن بررسی روند  .19

مداخالت در جهت کاهش پیامدهای مامایی و سالمت باروری مصرف طراحی / اجرا / پایش و ارزشیابی  .20

 دخانیات و مواد مخدر در زنان 

 مانی کشور در-بررسی کیفیت خدمات مامایی و سالمت باروری در نظام بهداشتی .21

 بررسی پیامدهای مامایی و سالمت باروری برنامه کشوری باروری سالم .22

 بررسی دیدگاه ذی نفعان درباره تغییر برنامه های کشوری تنظیم خانواده .23

و  19-بررسی پیامدهای مامایی و سالمت باروری بیماری های نوپدید )بیماریهای منتقله از راه جنسی، کووید .24

 )... 

 مبتنی بر طب مکمل در مامایی و سالمت باروری مداخالت  پایش و ارزشیابی طراحی / اجرا / .25

 بررسی سالمت روان در ابعاد مختلف آموزشی، خدماتی و مراقبتی مامایی و سالمت باروری  .26

 مرتبط با مامایی و سالمت باروری سالمت روان  دهندهمداخالت ارتقا طراحی / اجرا / پایش و ارزشیابی .27

 ئه خدمات مامایی و سالمت باروری به اتباع خارجی مقیم ایرانبررسی وضعیت ارا .28

کیفیت خدمات مامایی و سالمت باروری به اتباع خارجی دهنده مداخالت ارتقا طراحی / اجرا / پایش و ارزشیابی .29

 مقیم ایران

 مامایی و سالمت باروری ، سبک / کیفیت زندگی و ارتباط آن با بیماریهای زنان .30

مداخالت ارتقا دهنده سبک / کیفیت زندگی در راستای کاهش بیماریهای  یش و ارزشیابیطراحی / اجرا / پا .31

 مامایی و سالمت باروری مشکالت زنان و 

 مامایی و سالمت باروریسالمت زنان، بررسی مولفه های اجتماعی موثر بر  .32

مامایی و  مت زنان،سال مداخالت مرتبط با مولفه های اجتماعی موثر بر طراحی / اجرا / پایش و ارزشیابی .33

 سالمت باروری 

 مامایی و سالمت باروریسالمت زنان، سالمت خانواده، بررسی وضعیت سالمت معنوی در  .34

مامایی سالمت زنان، سالمت خانواده، مداخالت ارتقادهنده سالمت معنوی در  طراحی / اجرا / پایش و ارزشیابی .35

 و سالمت باروری  

 

 یتا سالمند یان از کودکزنان و مرد یو بارور یسالمت جنس 

 سالمت محور کردیبا رو رانیدر ا حقوق جنسی و باروری تیوضع یبررس .1

سالمت  کردیبا رو رانیدر ا جنسی و باروریحقوق ارتقای بر  یمداخالت مبتن طراحی / اجرا / پایش و ارزشیابی .2

 محور

 بررسی وضعیت سالمت جنسی کودکان و نوجوانان   .3



 مداخالت ارتقادهنده سالمت جنسی کودکان و نوجوانان  شیابیطراحی / اجرا / پایش و ارز .4

 بررسی وضعیت سالمت جنسی و باروری جوانان .5

 مداخالت ارتقادهنده سالمت جنسی و باروری جوانان  طراحی / اجرا / پایش و ارزشیابی .6

 اختالالت عملکرد جنسی زوجیندرمانی برای مداخالت  طراحی / اجرا / پایش و ارزشیابی .7

 وضعیت کیفیت زندگی جنسی زوجینبررسی  .8

 مداخالت ارتقادهنده کیفیت زندگی جنسی زوجین طراحی / اجرا / پایش و ارزشیابی .9

 بررسی وضعیت طالق با علل مشکالت جنسی در زوجین .10

 پیشگیرانه از طالق با رویکرد سالمت جنسی مداخالت ارتقادهنده  یابیو ارزش شی/ اجرا / پا یطراح .11

 نسی در سالمندیبررسی وضعیت سالمت ج .12

 مداخالت ارتقادهنده سالمت جنسی در سالمندی طراحی / اجرا / پایش و ارزشیابی .13

 بررسی وضعیت سالمت جنسی و باروری در شرایط خاص و اقلیت های جنسی .14

مداخالت ارتقادهنده سالمت جنسی و باروری در شرایط خاص و اقلیت های  طراحی / اجرا / پایش و ارزشیابی .15

 جنسی

 ضعیت سالمت جنسی و باروری در بیماری های مزمنبررسی و .16

 مداخالت ارتقادهنده سالمت جنسی و باروری در بیماری های مزمن طراحی / اجرا / پایش و ارزشیابی .17

 بررسی وضعیت سالمت جنسی و باروری در سرطانها .18

 مداخالت ارتقادهنده سالمت جنسی و باروری در سرطانها طراحی / اجرا / پایش و ارزشیابی .19

 بررسی وضعیت سواد سالمت جنسی و باروری  .20

 مداخالت ارتقادهنده سواد سالمت جنسی و باروری  طراحی / اجرا / پایش و ارزشیابی .21

 بررسی تاثیر مولفه های اجتماعی موثر بر سالمت جنسی و باروری   .22

 نسی و باروریمداخالت مرتبط با مولفه های اجتماعی موثر بر سالمت ج طراحی / اجرا / پایش و ارزشیابی .23

 

 سیاستگذاری، برنامه ریزی و مدیریت در مامایی و سالمت باروری 

 بررسی وضعیت نظام آموزش فعلی مامایی و سالمت باروری  .1

 بررسی تطبیقی نظام های آموزشی مامایی و سالمت باروری ایران و دنیا  .2

دارد جهت ارتقای کیفیت نیازسنجی آموزشی از دیدگاه ذی نفعان جهت تدوین برنامه های آموزشی استان .3

 آموزش در مامایی و سالمت باروری

مداخالت ارتقادهنده کیفیت نظام آموزش مامایی و سالمت باروری با تاکید بر  طراحی / اجرا / پایش و ارزشیابی .4

 آموزش بالینی

 بررسی وضعیت پژوهش فعلی مامایی و سالمت باروری  .5

 باروری ایران و دنیا  بررسی تطبیقی نظام های پژوهشی مامایی و سالمت .6

نیازسنجی پژوهشی از دیدگاه ذی نفعان جهت تدوین برنامه های آموزشی استاندارد جهت ارتقای کیفیت  .7

 پژوهش در مامایی و سالمت باروری

مداخالت ارتقادهنده کیفیت پژوهش مامایی و سالمت باروری با تاکید بر طراحی / اجرا / پایش و ارزشیابی  .8

 مرجعیت علمی 

 ی وضعیت خدمات موجود مامایی و سالمت باروری بررس .9

 بررسی تطبیقی نظام های خدماتی مامایی و سالمت باروری ایران و دنیا  .10

نیازسنجی خدماتی از دیدگاه ذی نفعان جهت راه اندازی مراکز و سیستم های ارائه خدمات بهینه و با کیفیت  .11

 مامایی و سالمت باروری



 سیستم های ارائه خدمات بهینه و با کیفیت مامایی و سالمت باروری راه اندازی و استقرار مراکز و  .12

 خدمات جامعه نگر مامایی و سالمت باروری  بررسی وضعیت .13

 بررسی تطبیقی خدمات جامعه نگر مامایی و سالمت باروری ایران و دنیا  .14

 نیازسنجی خدمات جامعه نگر مامایی و سالمت باروری از دیدگاه ذی نفعان  .15

و استقرار مراکز و سیستم های ارائه خدمات جامعه نگر مامایی و سالمت باروری نظیر سیستم ارجاع، راه اندازی  .16

مرکز تولد، سرویس زایمان فیزیولوژیک و زایمان در منزل، مراقبتهای پس از زایمان در منزل، مرکز جامع 

 خدمات مامایی و سالمت باروری و ...

های آموزشی، مشاوره ای و خدماتی مامایی و سالمت باروری در  برنامه طراحی / اجرا / پایش و ارزشیابی .17

 راستای ارتباط با صنعت

 دانش بینان با هدف ترجمان دانش مامایی و سالمت باروری    فعالیت های طراحی / اجرا / پایش و ارزشیابی .18

درمانی -بهداشتی طراحی / اجرا / پایش و ارزشیابی فعالیت های بین المللی سازی خدمات آموزشی، پژوهشی و .19

 مامایی و سالمت باروری 

 

 حرفه ای گرایی در مامایی و سالمت باروری 

 بررسی وضعیت اخالق حرفه ای در مامایی و سالمت باروری  .1

 مداخالت ارتقادهنده اخالق حرفه ای در مامایی و سالمت باروری طراحی / اجرا / پایش و ارزشیابی .2

 ئه خدمات زنان و مامایی بررسی وضعیت اخالق بین حرفه ای در ارا .3

 مداخالت ارتقادهنده اخالق بین حرفه ای در ارائه خدمات زنان و مامایی  طراحی / اجرا / پایش و ارزشیابی .4

 مداخالت با هدف بازاریابی اجتماعی در مامایی و سالمت باروری طراحی / اجرا / پایش و ارزشیابی .5

 روریبررسی چالش های قانونی خدمات مامایی و سالمت با .6

 بررسی چالش های صنفی خدمات مامایی و سالمت باروری  .7

 مداخالت با هدف کاهش چالش های قانونی خدمات مامایی و سالمت باروری    طراحی / اجرا / پایش و ارزشیابی .8

 بررسی وضعیت شناخت جایگاه و نقش ماما از دیدگاه اجتماعی .9

مداخالت ارتقادهنده جایگاه و نقش ماما از دیدگاه اجتماعی از جمله کاربرد  طراحی / اجرا / پایش و ارزشیابی .10

 هنر و رسانه 

 

 

 



 گروه رپستاری  کودکان  ومراقبت اهی  وژیه نوزادان

 ارتقاء سالمت کودکان و نوجوانان جامعه نهیدر زم یاستگذاریو س تیریمد .1

 یو فلسفه پرداز یدرمان ی، باز یاز جمله هنر درمانخالق  یها کیو کاربرد تکن ماریدر مراقبت از کودک ب ینوآور .2

،  ی، روان یارتقاء سالمت جسم بازتوانی و ، ی، غربالگر یریشگیکودکان در جامعه : پ یمختلف پرستار ینقش ها .3

سرپرست و بد  یو کودکان ب یمانند کودکان کار و خبابان ریپذ بیآس کودکان در ژهیبه و یو معنو یاجتماع

 آن یالملل نیبا نقش ب سهیو مقا سرپرست

 پر خطر در کودکان و نوجوانان یو اصالح رفتار ها یریشگیپ .4

 نوزادان ژهیکودکان و مراقبت و یگروه پرستار یو نظر یخالق و اثر گذار در آموزش دروس عمل یروش ها نییتب .5

 شبکه – لموبای – وتریکامپ) یمدرن و مجاز یاز زندگ یناش یو روان یاز عوارض جسم یریشگیپ یراهکار ها نییتب .6

 کودکان و نوجوانان در) ... یمجاز های

 ارتقاء سواد سالمت کودکان و نوجوانان و خانواده ها .7

 کودکان و نوجوانان یسبک زندگ اصالح  .8

گروه کودکان و  انیو مرب یعلم اتیاعضاء ه ینیبال یمهارت ها یارتقاء توانمند یبرنامه ها یابی، اجرا و ارزش یطراح .9

 ینیو ارتقاء آموزش بال نیآموزش و بال نیکاهش فاصله ب جهتدان درنوزا ژهیو

 نوزادان ژهیکودکان و و یومطالعات مرتبط با اخالق در پرستار یتعهد حرفه ا .10

 یارائه مراقبت استاندارد برا یبرا ازیمورد ن یخدمت یو بسته ها یمراقبت یها نیال دیدستورالعمل و گا یطراح .11

 مارستانیر بد یبستر نوزادان و کودکان

 نوزادان ژهیکودکان و و یمراقبت خانواده محور در بخش ها تیفیارتقاء ک .12

 نوزادان یدر بخش ها یو معنو یو مراقبت تکامل NIDCAP اجزاء یتوسعه اجرا .13

 یپرستار یو کودکان در ارائه مراقبت ها ژهیگروه و انیدانشجو یاجتماع یارتقاء پاسخ گوئ .14

 ا کودک و خانوادهب یارتباط درمان تیفیارتقاء ک .15

 کودکان یدر پرستار یو فلسفه پرداز یپرداز هینظر .16

 و مراقبت از کودک و نوزاد اسالمیحکمت  .17

 در مراقبت از کودک و نوزاد یمیکارت یکردهایو رو ینیو قضاوت بال یتفکر انتقاد .18

 روانشناسی کودک و مداخالت روانشناختی در کودکان .19

 سالمت کودک و خانواده یارتقا یشاخص ها یریص اندازه گابزارها در خصو یکومتریو سا یابزارساز .20

  از تروما یبر آگاه یمبتن یفلسفه مراقبت .21

 دینوپد د،یبازپد یها یماریکودکان و نوزادان در ب یپرستاران بخش ها نیسالمت کودک و خانواده و همچن یارتقا .22

 بحران ها نیو همچن

 کودک و خانواده روانی - معنوی یا راقبت تسکینی م .23



 مراقبت وژیه  و  رپستاری  مدرییت گروه  

 پرستاران یتیریمد یو توسعه مهارتها یپرستار رانیمد یتوانمند ساز .1

 پرستاران  یشغل زهیو انگ یشغل تیارتقاء رضا یمداخالت در راستا یو اجرا یطراح .2

 تارانو ترک خدمت پرس یاسترس شغل ،یشغل یکاهش افسردگ یمداخالت در راستا یو اجرا یطراح .3
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 مراقبت ویژه                                                            

 ویژه مراقبت بخشهای در اساتید و پرستاران شغلی انگیزه ارتقای .1

 دانشجویان پرستارییادگیری در ارتقائ انگیزه  .2

 قراری( بی اضطراب، درد، ) ویژه مراقبت بخشهای در بیمار آسایش ارتقای برنامه های ارزشیابی و اجرا طراحی، .3

 ویژه مراقبت بخشهای (در خودمراقبتی خانواده ها، و بیماران به آموزش پیامدها، ارزیابی مداخالت، علل، مجدد) بستری .4

 منزل در مراقبت خدمات ارائه راهکارهای ارتقای .5

 ویژه مراقبت بخشهای در ( اجتماعی روانی، جسمی، ) بستری از ناشی پیامدهای .6

 ویژه و پس از ترخیص مراقبت بخشهای در بیماران و کیفیت زندگی  سبک ارتقای و ترخیص برنامه ارزشیابی و اجرا و طراحی .7
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 ویژه مراقبت بخشهای در پرستاری مراقبتهای کیفیت ارتقای و ارزشیابی .10
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 پرستاری مدیریت و ویژه مراقبت دانشجویان بالینی آموزش در پرسپتوری و منتوری جایگاه و نقش .12

 بهداشتی خدمات و پرستاری در پرستاری مدیریت و ویژه مراقبت پرستاری دانشجویان جایگاهروش های ارتقاء  و نقش بررسی  .13
 درمانی-

 ویژه مراقبت بخشهای بیماران از مراقبت در بالینی راهنمای به کارگیری و تدوین بومی سازی، .14

 نوظهور های پدیده در ویژه مراقبت بخشهای در شاغل پرستاران روانی و اخالقی  ، جسمی سالمت ارتقای راهکارهای  .15

 (مدیسین تله و نرسینگ تلهآموزش مجازی، )  بیماران، افراد جامعه و پرستاران سالمت ارتقای درهای نوین  فناوری از استفاده .16

 

 

 



شت جامعه  ورپستاری  سالمندی  گروه رپستاری  بهدا

 مردان  زنان و سالمت یو ارتقا یبهداشت یازهاین نیتام یمداخالت مناسب در راستا یو اجرا یطراح ،یازسنجین .1

گروه  یو بهداشت یآموزش یازهایبر ن یسالم مبتن یسالمت و سبک زندگ یمداخالت مناسب در جهت ارتقا یطراح .2

 یتا سالمند یجامعه از کودک یسو جن یمختلف سن یها

تحت  ریپذ بیآس یگروه ها یو سالمت یبهداشت یازهاین نیو تام ییمداخالت مناسب در جهت شناسا یطراح .3

 پوشش مراکز سالمت جامعه اعم از مهاجران، کودکان، زنان باردار و سالمندان

 یاز پاندم یناش یو اجتماع یروان ،یمدت جسم یاز عوارض کوتاه و طوالن یریشگیپ یراهکارها یو اجرا یراحط .4

 و موضوعات مرتبط با بهداشت مدارس یریشگیکرونا بر سالمت دانش آموزان در سه سطح پ

موضوعات  ریکرونا و سا یاز پاندم یناش یبر چالشها یبهداشت مدارس مبتن طهیدر ح یبهداشت یها یاستگذاریس .5

 یمشابه آت

  یریشگیسطوح پ یستادر را اقشار مختلف جامعهارتقاء سواد سالمت  .6

 طراحی مداخالت مناسب در جهت ارتقای سالمت جسمی، روانی  اجتماعی  .7

در سه سطح  یرشته پرستار یبهداشت حرفه ا یچالشها نهیمناسب در زم یو بهداشت یمداخالت اموزش یطراح .8

مواجه با  ایو  کیدمپان یهایماریاز مواجه با ب یناش یحرفه ا یهمچون چالش ها ی)با تمرکز بر موضوعات یریشگیپ

 (مارستانهایدر ب یآت  یهسته ا ایو  ییایمیش ،یکیولوژیحوادث ب ریسا

 مزمن یماریمبتال به ب مارانیدر مراقبت از ب ریگینقش پرستار به عنوان پرستار پ نییتب .9

 دینوپد یها یماریب یدمیدر پرستاران بهداست جامعه در مقابله با اپ ازیمورد ن یها یها و آمادگ یتوانمند نییتب .10

 ینیمراقبت تسک هیارا یبرا ییمزمن مرحله نها یها یماریمبتال به ب  مارانیخانواده ب یتوانمندساز .11

 دینوپد یها یماریب یدمیپرستار بهداست جامعه در اپ یاجتماع تینقش حما نییتب .12

  و طالق و ...(.             ادی)مثل اعت کاهش آن یو راهها یاجتماع یها بیآس ییشناسا- .13

  یرشد و تکامل همه جانبه دوران کودک- .14

 ها.        مارستانیب ژهیارتقا دهنده سالمت به و یمراکز درمان جادیموثر در ا یمولفه ها نییتب- .15

 سالمت جامعه.        یو حفاظت و ارتقا یریشگیپ نهیدر زم یاستگذاریس- .16

 ارتقای استفاده از فناوری های نوین در خدمات سالمت .17

 

 



 رستاری روانپ روه گ 
 مدیریت و سیاستگذاری در زمینه ارتقاء سطح سالمت روان جامعه .1

 ارتقاء اخالق و تعهد حرفه ای در حوزه روانپرستاری .2

 بکارگیری روشهای خالق  و نوآورانه در آموزش نظری و بالینی رشته روانپرستاری .3

 اخلی و خارجیافزایش همکاری های درون حرفه ای و بین حرفه ای با سازمانها و مجامع علمی د .4

 طراحی و اجرا و  ارزشیابی برنامه های ارتقاء توانمندسازی مهارتهای علمی و بالینی گروه روانپرستاری .5

 ارتقاء سطح تفکر نقادانه و پاسخگویی اجتماعی در دانشجویان روانپرستاری .6

 روان های بخش در پرستاری مراقبت  خدمات کیفیت ارتقاء و ارزشیابی .7

 ای جامعه پرستاری در حوزه بهداشت روانافزایش سواد رسانه  .8

 مراقبت در منزل(–ارتقاء برنامه های مراقبت بیمار)خانواده محور  .9

 ارتقاء سطح سواد سالمت روان  بیماران روان و خانواده های آنان .10

 اصالح سبک زندگی و مهارتهای زندگی بیماران روان و خانواده های آنان .11

صوص سوء مصرف مواد ، عوارض و روشهای ترک و مراقبت از بیماران بصورت ارتقاء آگاهی های عمومی جامعه در خ .12

 درمانهای  فردی، گروهی و خانواده محور

 



 گروه رپستاری  داخلی جراحی
 

 طراحی، ارزیابی و استقرار برنامه های مراقبتی در حوزه بیماریهای نوپدید/حاد و  بیماری های غیرواگیر/مزمن  .1

از پیشگیری تا نوتوانی )برنامه های مراقبتی در عوارض جسمی، روانی، : دید مشابهو بیماری های نوپ 19کووید .2

 اجتماعی (

-تدوین و ارزیابی برنامه های مدیریت بالیا و حوادث طبیعی و بشرساخت شامل پیشگیری/ آمادگی/ پاسخ/ بازتوانی  .3

 بازیابی 

 طراحی برنامه و راهنما در موضوع پدافند غیرعامل  .4

 های پیشگیری و مراقبت از بیماری های مزمنتدوین برنامه  .5

 مراقبت بیمار محور/ خانواده محور/ و جامعه محور  .6

 آموزش و توانمند سازی بیمار، خانواده ، مراقبین  و جامعه .7

 خودمراقبتی، خودکارامدی و خود مدیریتی در......  .8

 مراقبت حمایتی،  تسکینی و معنوی .9

 رجاع بیمار و مشاوره ی پرستاری های کل نگر و ارتقای فرایند امراقبت .10

 های نوین مبتنی بر فناوری اطالعات مراقبت .11

 طراحی برنامه / اجرای برنامه های مراقبت مداوم  .12

 تدوین برنامه های آموزشی حین ترخیص  و مراقبت در منزل  .13

 طراحی و اجرای برنامه نوتوانی   .14

 مراقبت هنگام مرگ و مردن .15

 منی بیمار اخالق  و قوانین پرستاری،  و ای .16

 طراحی روش های آموزشی و بازآموزی کادر بهداشت و درمان مبتنی بر روشها و فن  آوری های نوین  .17

 تعهد حرفه ای .18

 مراقبت های مرتبط با اورژانس ها و تریاژ پیش بیمارستانی و بیمارستانی .19

  هایماریبرنامه و راهنما در موضوع ثبت ب یطراح .20

 (Cultural Oriented careت فرهنگی)طراحی و ارزیابی برنامه های مراقب .21

  یمراقبت پرستار یها نیدالیگا یو استانداردساز هیته .22


