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اتبق عولاولویت پیشنهبدی گروه تکنولوشی   

 ردیف پیؾٌْبد هالحضبت

 1 اخالق حزفِ ای در اتبق عول 

 2 راّکبرّبی افشایؼ کیفیت آهَسػ ببلیٌی 

 3 رٍػ ّبی ًَیي آهَسػ ٍ ارسؽیببی ببلیٌی 

 4 ایوٌی بیوبر در اتبق عول 

 5 بیوبراىکیفیت هزاقبت ّبی ارائِ ؽذُ قبل ٍ بعذ اس عول جزاحی بِ  

 6 هخبعزات ؽغلی در تکٌَلَصیغت ّبی جزاحی 

 7 بزرعی صالحیت ببلیٌی داًؾجَیبى اتبق عول 

 8 کٌتزل عفًَت در اتبق عول 

 9 چبلؼ ّبی آهَسػ ببلیٌی در اتبق عول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اولویت پیشنهبدی گروه فوریت پسشکی
 ردیف پیؾٌْبد هالحضبت

کؾَرّبی تَععِ یبفتِ ٍ در هقبیغِ خذهبت پیؼ بیوبرعتبًی در  

 حبل تَععِ

1 

بزرعی اپیذهیَلَصی ٍ عبب ؽٌبعی عَاًح ٍ حَادث ؽبیع اعتبى ٍ  

 ارسیببی هذاخلِ ّبی هزتبظ

2 

 3 حَادث ٍ فَریت ّبی پشؽکیتبییي ًقؼ ٍ جبیگبُ عالهت در  

بزرعی هخبعزات ٍ ایوٌی ؽغلی کبرکٌبى ٍ داًؾجَیبى فَریت ّبی  

 پشؽکی

4 

 5 کیفیت خذهبت پبیگبُ اٍصاًظ ّبی پشؽکی بب اعتبًذاردّببزرعی  

در حَادث ٍ  عبیز افزاد تین بْذاؽتی درهبًیتبییي ًقؼ ٍ جبیگبُ  

 یپشؽک یّب تیفَر

6 

 7 بزرعی تَاًبیی ّب ٍ عولکزد تکٌغیي ّبی فَریت ّبی پشؽکی 

ضُ تحت پَؽؼ حَسُ عالهت در حَادث ٍ  ًیبس عٌجی گزٍُ ّبی ٍی 

 )عبلوٌذاى، سًبى، هعتبدیي( یپشؽک یّب تیفَر

8 

 9 بزرعی هیشاى رعبیت اخالق حزفِ ای در فَریت ّبی پشؽکی 

 

 



 

پرستبریگروه اولویت هبی پصوهشی   

 ردیف پیؾٌْبد هالحضبت

ُ ببلغیيویژ اعتفبدُ اس عب هکول ) ٌّز درهبًی، هَعیقی درهبًی، رایحِ  

در بخؼ ّبی ٍیضُ هبعبصدرهبًیدرهبًی،   

1 

بالغیه يویژ بخؼ ّبی ٍیضُ وبراىیب یبز بْبَد یهختلف هزاقبت یرٍػ ّب زیتبث   2 

بالغیه يویژ ضُیٍ یدر بخؼ ّب یپزعتبر يیًَ یهزاقبت ّب   3 

بالغیه يویژ  وبراىیاس عَارض حبد ٍ هشهي در ب یزیؾگیهزاقبت ٍ پ یاصَل کل 

ضُیٍ یدر بخؼ ّب یبغتز  

4 

بالغیه يویژ اعتفبدُ اس عب هکول ) ٌّز درهبًی، هَعیقی درهبًی، رایحِ  

در بخؼ ّبی ٍیضُ هبعبصدرهبًیدرهبًی،   

5 

 6 عبلوٌذی دٍراى بب هزتبظ عٌذرهْبی ٍ بیوبریْب سالمىدی

 7 عیبعتگذاری دٍراى ببسًؾغتگی ٍ عبلوٌذی سالمىدی

 8 تکٌَلَصی ٍ عبلوٌذی سالمىدی

 9 هذلْبی هزاقبتی عبلوٌذاى سالمىدی

 11 کیفیت، اعتبًذارد  ٍ عبک سًذگی عبلوٌذاى سالمىدی

 وبراىیبز درهبى ب یسًذگ یهْبرت ّب یآهَسػ ّب زیتبث یبزرع   رٍاى

 یرٍاً

11 

 یّب یبز ارتقبء تَاًوٌذ یرٍاًؾٌبخت یهؾبٍرُ ّب زیتبث یبزرع   رٍاى

 رٍاى وبراىیب يیهزاقب

12 

 13 بدیبز درهبى اعت یرٍاًؾٌبخت یاًجبم هزاقبت ّب یبزررع   رٍاى



در  یبز اختالالت رٍاً یرٍاًؾٌبخت یاًجبم هزاقبت ّب یبزرع   رٍاى

 کَدکتبى ٍ ًَجَاًبى

14 

 15 در بیوبراى رٍاى سًذگی عبکبزرعی   رٍاى

 16 زٍطیهغبئل هزتبظ بب کزًٍب ٍ   عالهت جبهعِ

جامعً سالمت  17 اس هٌشل ذیببسد   

جامعً سالمت  18 بْذاؽت هذارط   

جامعً سالمت  19 عالهت سًبى ٍ هزداى   

جامعً سالمت  21 َىیٌبعیٍاکغ 

 21 یعالهت ؽغل یٍ ارتقب اعتبًذاردّب يییتع   هذیزیت

 22  یپزعتبر یهزاقبت ّب تیفیٍ ک تیزیارتقب هذ   مدیریت

 23 بز ارائِ خذهبت ذیاقتصبد بْذاؽت بب تبک   مدیریت

 24  یدر پزعتبر یهٌببع اًغبً یعبس ٌِیبْ   مدیریت

 25  ییدارٍ یًظبم ثبت عَارض ٍ خغبّب تیزیهذ   مدیریت

 26 ًٍَجَاًبى در کَدکبى یٍ عزٍق یقلب یْبیٍ ًبٌّجبر ْبیوبریب   کودکان

 27 ًٍَجَاًبى کَدکبى یحبد تٌفغ یْبیوبریب   کودکان

 28 بى ًٍَجَاًبىکَدکعالهت، رؽذ ٍ تکبهل    کودکان

 29 ًٍَجَاًی یهشهي دٍراى کَدک یْبیوبریهزاقبت خبًَادُ هحَر در ب   کودکان

 31 ًَجَاًبىکَدکبى ٍ یدر بخؼ ّب یپزعتبر یهزاقبتْب تیفیارتقبء ک   کودکان

هبتال بِ اختالالت هشهي خصَصبً عزعبى  وبراىیاس ب یٌیهزاقبت تغک داخلی جراحی

 ّب

31 



جراحی داخلی یقلب وبراىیاس هزگ سٍدرط در ب یزیؾگیهزاقبت ٍ پ یاصَل کل   32 

جراحی داخلی هشهي یّب یوبریٍ هزاقبت خبًَادُ هحَر در ب تیحوب   33 

جراحی داخلی وبراىیدر هزاقبت اس ب یپزعتبر یّب یتئَر یزیبِ کبرگ   34 

جراحی داخلی ٍ  یقلب ک،یببتیهختلف ) د وبراىیب ایِیهؾکالت تغذ یبزرع 

ٍ  یارتَپذ ،یاًکَلَص ،یادرار یعٌگْب ،یًزٍلَص ،یًفزٍلَص ،یعزٍق

)... 

35 

ًَساداى ٍیضُ ّبی بخؼ در پزعتبری هزاقبتْبی کیفیت ارتقبء ویژي ووزادان  36 

ووزادان ویژي در ًَساداى دیتغزط تٌفغی   37 

ووزادان ویژي ٍعَارض آى در ًَساداى ایکتز ٍفتَتزاپی   38 

ووزادان ویژي ًَساداى ًبٌّجبری ّبی هبدرسادی درعٌذرٍم ّب ٍ    39 

ووزادان ویژي تکبهلی در ًَساداىهزاقبت خبًَادُ هحَر ٍ هزاقبت    41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اولویت پیشنهبدی گروه هبهبیی
 ردیف پیؾٌْبد هالحضبت

 هؾبٍرٍُ هبهبیی

  درهبهبیی

هیبًغبلی دٍراى ؾکالته  1 

هؾبٍرُ هبهبیی ٍ

 درهبهبیی

هختلف عٌی گزٍّْبی در جٌغی هؾکالت  2 

 هؾبٍرٍُ هبهبیی

 درهبهبیی

(عٌتی عب) هبهبیی حیغِ در گیبّی دارٍّبی اثزبخؾی  3 

 هؾبٍرُ  هبهبیی

 درهبهبیی

عبلوٌذی ٍ سًبى  4 

 هؾبٍرٍُ هبهبیی

 درهبهبیی

آى بب هزتبظ هؾکالت ٍ یبئغگی  5 

 هذیزیت

 درهبهبیی

 سًذگی، کیفیت خصَؿ در سًبى عالهت رفتبری الگَّبی بزرعی

 بْذاؽت حیغِ در عالهت بب ّب بیوبری ارتببط ٍ سًذگی عبک

 هبهبیی ٍ ببرٍری

6 

 هذیزیت

 درهبهبیی

 بْذاؽت ٍ هبهبیی حَسُ در قبًًَی ٍ اخالقی ای، حزفِ تعْذ ارتقبء

 ببرٍری

7 

 هذیزیت

 درهبهبیی

 بب ببرٍری بْذاؽت ٍ هبهبیی حیغِ در هذیزیت ٍ گذاری عیبعت

 هبهبیی ٍ سًبى عالهت بب هزتبظ کیفیت ارتقبء ّذف

8 



 هذیزیت

 درهبهبیی

 هختلف ّبی دٍراى در ّب خؾًَت ٍ اختالالت اجتوبعی، ّبی آعیب

 سًبى سًذگی

9 

 هذیزیت

 درهبهبیی

 11 ارتقبءکیفیت خذهبت آهَسؽی سًبى ٍهبهبیی

ببرٍری بْذاؽت  حیي ببرداری، هزاحل در تؾخیصی -هزاقبتی -آهَسؽی هذاخالت 

 سایوبى اس پظ ٍ سایوبى ببرداری،

11 

ببرٍری بْذاؽت  رٍػ ٍ عبیعی سایوبى تزٍیج جْت هزاقبتی -آهَسؽی هذاخالت 

 عشاریي کبّؼ ّبی

12 

ببرٍری بْذاؽت سًبى در ًبسائی هؾکالت   13 

ببرٍری بْذاؽت ببرداری دٍراى هؾکالت   14 

ببرٍری بْذاؽت  ببرداری، ببررٍری، عٌیي هختلف ّبی دٍرُ در سًبى ّبی بیوبری 

 آى اس پظ ٍ سایوبى

15 

 

 تنظین کنندگبى:

هبهبیی، اتبق عول، فوریت پسشکی ،یگروههبی آهوزشی: پرستبر اعضبی هیئت علوی  

 گردآوردگبى:

عضو هیئت علوی گروه پرستبری اهور پصوهشی دانشکده پرستبری وهبهبیی، : هسئولهحودنوبزی نیب  

پرستبری گروه علوی هیئت عضو وهبهبیی، پرستبری شکدهدان پصوهشی اهورکبرشنبض :اسوبء اسدیبى  

0011هردادهبه  


