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 ردیف نام و نام خانوادگی  اولویت ها

 تاثیر روش های کاهش درد دارویی بر نمره درد زایمان .1

 استراتژی های جدید موثر بر کاهش میزان سزارین .2

 بررسی عوارض زودرس و دیررس سزارین .3

بررسی عوارض زودرس و دیررس مادر و نوزادی داروهای روتین مصرفی)اکسی  .4

 توسین و ...(

اثر مداخالت دارویی و غیر دارویی بر کنترل مرحله سوم زایمان)خونریزی بعد از  .5

 زایمان، عفونت و درد(

 ارتقای کیفیت مراقبت ها در زنان باردار و نوزادان .6

  .1 سرکار خانم پروین آستی 

 آموزش های بالینی و بهبود کیفیت آن .1

 برای ارزیابی آموزش بالینی دانشجویانشناسایی و تست ابزار معتبر و قابل اعتماد  .2

 شناسایی موانع اصلی همکاری بین پرستاران و سایر کارکنان مراقبت بهداشتی .3

میزان آشنایی دانشجویان پرستاری با اصول اخالقی و بکارگیری آن در مراقبت از  .4

 بیمار

 ارزیابی سالمت روان دانشجویان پرستاری .5

 حمایت پرستاران از بیماران .6

 ز مدل های پرستاری و مراقبت از بیماراناستفاده ا .7

  .2 خانم نسرین ایمانی فر

 ارئه راهکارهای مبارزه با عفونت .1

 فراوردهای گیاهی، تمام جنبه ها، خصوصا کاربرد بالینی .2

 کاربرد تئوری های مختلف پرستاری در آموزش، بالین و مدیریت پرستاری .3

 ارئه راهکارهای علمی در جهت کاهش خطاهای دارویی .4

 نگرش و عملکرد سالمندان و روند سالمندی .5

 نگرش جامعه نسبت به سرای سالمندان .6

 الگوهای نوین تدریس .7

 بررسی نیازهای آموزشی کارکنان .8

 در خرم آباد MSبررسی علت بروز بیش از حد بیماری  .9

 بررسی علل عدم تمایل و انگیزه دانشجویان به رشته پرستاری .11

  .3 سرکار خانم شورانگیز بیرانوند

 درمان های مکمل در روانپزشکی .1

 مراقبت در منزل برای بیماران روانی .2

 طراحی و روانسنجی ابزار در حیطه مراقبت های سالمت روان .3

نقش پرستار در کاهش تقاضا برای مواد مخدر و آموزش بهداشت روان جامعه نگر  .4

 )پیشگیری از عود مواد مخدر(

 ر بهداشت روانیتوسعه خدمات پیشگیری در سطح سه گانه پیشگیری د .5

 انجام مداخالت جدید و بکارگیری فرایند پرستاری در بیماران روانپزشکی .6

 گسترش خدمات بهداشت روانی در جامعه ) در گروه های مختلف( .7

  .4 افسانه بیرانوند دکتر سرکار خانم



 آموزش به خانواده بیماران روانی .8

 برنامه های ارتقاء سطح سالمت روان و روش های کاهش استرس .9

 ر بیماری های مزمن جسمیانجام مداخالت روانپزشکی یا مراقبت د .11

 درمان های مکمل در روند بارداری و زایمان .1

 کاهش عوارض منوپوز از طریق مداخالت .2

 مقایسه روش های نوین آموزشی در روند یادگیری دانشجویان .3

 مراقبت های مبتنی بر شواهد در مامائی و زنان .4

 طریق اقدام پژوهشی بهبود مراقبت های پری ناتال از .5

 غیر ضرروری زایمان بر نتایج زایمان بررسی عوارض مالحضات .6

  .5 سرکار خانم دکتر فاطمه جنانی 

 ارتقاء سالمت مادران .1

 سالمندی و یائسگی و مسائل مربوط به آن .2

 اورژانس های زنان .3

 عوارض بارداری و زایمان .4

 ارتقای کیفیت خدمات بارداری .5

 ارتقای کیفیت خدمات زایمان .6

 ارتقای کیفیت خدمات پس از زایمان .7

 بهداشت بلوغ و  نوجوانی .8

 نقش گیاهان دارویی در بیماری های زنان .9

 طب سنتی در درمان بیماری های زنان .11

  .6 سرکار خانم دکتر فرحناز چنگایی 

1. M-Health و آموزش به بیمار 

 در عملکرد پرستار M-Healthکاربرد  .2

 ارزشیابی آموزش بالینی و تئورینوین در آموزش و کاربرد استراترژی  .3

 طراحی و روانسنجی و اعتبار یابی ابزارهای حوزه سالمت .4

 ابزار در حوزه مربوطه تداوم مراقبت و طراحی .5

 ارتقای کیفیت آموزشی بالینی .6

 باز اندیشی و راهکارهای ارتقائ آن در دانشجویان .7

 آنو ارتقای کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت علمی  .8

 Home Nursingمراقبت در منزل  .9

  .7 سرکار خانم دکتر شیرین حسنوند

 و ارزشیابی برنامه های مراقبت مبتنی بر جامعه طراحی و اجرا  .1

 ارتقای آموزش تئوری و بالین پرستاری سالمت جامعه .2

 طراحی و ارتقائ مراقبت های خانواده محور در جامعه .3

 سالمت جامعه –طراحی و ارزشیابی تئوری مناسب در آموزش پرستاری  .4

 ارتقائ برنامه های پیشگیری از بیماری های مزمن در جامعه .5

توسط سازمان ائه شده به خانواده های آسیب پذیر ارتقای کیفیت خدمات ار .6

 بهزیستی

جناب آقای دکتر حشمت اهلل 

 حیدری

8.  

 آموزش مبتنی بر نظریه های پرستاری .1

 کاربرد نظریه های پرستاری در بالین و مراقبت .2

  .9 سرکار خانم دکتر مژگان خادمی 



 بررسی رفتارهای مراقبتی در عرصه های مختلفتوسعه ابزارهای  .3

 ترجمان دانش .4

 

  .11 سرکار خانم دکتر ماندانا ساکی مشترک با دکتر افسانه بیرانوند

 actionارتقاء کیفیت آموزش بالینی، تئوری و علمی دانشجویان به روش  .1

research 

 ارتقای کیفیت آموزش به بیمار .2

 کیفیت خدمات پرستاری )استاندار سازی ساختاری، فرایند و نتایج(ارتقای  .3

 ارتقای کیفیت پژوهش .4

 توانمند سازی اعضای هیات علمی .5

 بهینه سازی ارزشیابی اساتید و دانشجویان .6

 ارتقای کیفیت زندگی ) مددجویان، اقشار مختلف جامعه( .7

های مزمن پیشگیری، مراقبت از خود)خود مراقبتی( و درمان در مورد بیماری  .8

 )قلب و عروق، کلیه و ...(

ارتباط بین علم و صنعت ) ایده پردازی، طراحی و ساخت تجهیزات پزشکی،  .9

 دارویی و ...(

 طب اسالمی، سنتی و مکمل .11

  .11 سرکار خانم دکتر طاهره طوالبی 

 مراقبت مبتنی بر شواهد .1

 مراقبت از بیماران مزمن بر اساس تله نرسینگ .2

 روستاهاارتقای سالمت زنان ساکن  .3

 کاربرد طب مکمل بر مدیریت عالیم .4

 توانبخشی شناختی در بیماران مزمن )قلبی عروقی و سکته مغزی( .5

 ارتقاء تریاژ مبتنی بر نوع بیماری )ارتقاء کیفیت در تریاژ اختصاصی( .6

 توانمندسازی خانواده و مراقبین خانوادگی بیماران مزمن .7

 اقبت ویژهمدیریت عالیم در بیماران بستری در بخش های مر .8

  .12 جناب آقای دکتر محمد غالمی

 مسائل و مشکالت آموزش دروس تئوری پرستاری و راهکارهای رفع آنها .1

 هامسائل و مشکالت آموزش بالینی پرستاری و راهکارهای رفع آن .2

مشکالت و فرسودگی شغلی اعضای هیات علمی پرستاری و مقایسه با سایر  .3

 دانشکده ها

 زندگی حرفه ای با زندگی شخصی اعضای هیات علمیارتباط با تناقض بین  .4

 ارزیابی فشار مراقبتی در خانواده ها و مراقبین خانگی دارای فرد سالمند .5

 ارزیابی فشار مراقبتی در خانواده ها و مراقبین خانگی دارای بیماران سرطانی .6

 تجربه دانشجویان و اساتید از ارزشیابی کیفیت تدریس .7

 ل بیماری های مختلففرایندهای مراقبت در منز .8

 در بیناری های منزل )بیمار و خانواده(مراقبت در منزل  .9

 نیازهای بیماران و خانواده ها در بخش های مختلف و راهکار های رفع آنها .11

  .13 سرکار خانم دکتر فاطمه گودرزی



 روش های دارویی و غیردارویی کاهش درد زایمان .1

 بارداری )تغذیه، معاینات و ...(راهکارهای ارتقای کیفیت مراقبت های دوران  .2

 راهکارهای کاهش سزارین )ایجاد انگیزه و روش های درمانی جدید( .3

 بررسی مقایسه ای عوارض زایمان طبیعی و سزارین )عوارض مادری و جنینی( .4

 روش های درمانی جدید عفونت های زنان و زایمان .5

 بررسی های مرتبط با سالمت روان مادر و کودک .6

 ط با سالمت روان مادر و کودکبررسی های مرتب .7

 راهکارهای تشخیص درمان ناباروری در زنان و مردان .8

راهکارهای کاهش مرگ ومیر مادر و نوزاد )سوانح عمدی، غیرعمدی، خطاهای  .9

 پزشکی و ناهنجاری های جنینی(

 راهکارهای مشارکت مردان در بهداشت باروری  .11

  .14 سرکار خانم مژگان مسعودی

 

آموزشی تئوری محور بر تغییر رفتارهای پیشگیری کننده از کاربرد مدل های  .1

 بیماری های غیرواگیر

کاربردهای مدل های آموزشی تئوری محور بر ارتقاء رفتارهای سالم در افزایش  .2

 کیفیت زندگی

کاربرد مدل های آموزشی تئوری محور بر عوامل ارگونومیک در محیط کار و  .3

 طراحی مداخالت

 نسالمت و تغذیه سالمندا .4

 کاربرد مدل های آموزشی تئوری محور بر پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی .5

کاربرد مدل های آموزشی تئوری محور بر فعالیت های فیزیکی در گروه های  .6

 مختلف

کاربرد مدل های آموزشی تئوری محور بر رفتارهای پرخطر و راه های کاهش  .7

 رفتارهای پرخطر

 ارتقای سالمتبررسی هزینه اثر بخشی برنامه های  .8

 کاربرد مدل های آموزشی تئوری محور بر سرطان ها )پیشگیری بازتوانی( .9

 برنامه های مداخله ای آموزشی و مشاوره ازدواج .11

مطالعه آسیب های ناشی از حوادث )محیط های کاری، منزل، مدارس، جاده ها،  .11

مختلف سوختگی، سقوط حوادث ترافیکی، مسومیت و ...( با استفاده از مدل های 

 آموزش بهداشت و ارتقای سالمت

مطالعه موانع فرهنگی و اجتماعی در رابطه با آموزش های جنسی در ارتقای  .12

 سالمت خانواده ها

ها و تئوری های تغییر رفتار در ارتقاء سالمت شغلی کارگران صنایع بکارگیری مدل .13

 مختلف

 های زندگی در گروه های مختلف سنی، جنسی و شغلیارتقای مهارت .14

  .15 سرکار خانم دکتر فریده ملکشاهی

 رویکردهای غربالگری و پیشگیری در بیمارهای زنان .1

 اورژانس های مامایی از جمله خونریزی، فشار خون .2

 و عفونت  .3

 سالمت باروری و ناباروری .4

  .16 سرکار خانم دکتر فاطمه یاری



 تاثیر گیاهان داروی و سالمت باروری .5

تحول زایمان فیزیولوژیک و کاهش سزارین )مهمترین اولویت( با توجه به طرح  .6

 نظام سالمت

 نقش بی دردی در روند زایمان .7

 مونوپوز و دوران یائسگی .8

 آموزش .9

 سبک زندگی .11

 طب سنتی .11

 توانمند سازی سازمان در حیطه های علوم پزشکی .12

 نقش متخصصین سالمت باروری در ارتقای سالمت در جامعه .13

 جهت آموزش به دانشجویان پرستاری و مامایی medical educationزمینه  .1

2. Labor pain management 

 high risk pregnancyموضوعات مرتبط با  .3

 موضوعات مرتبط با سطح پیشگیری در نظام سالمت در حیطه پرستاری و مامایی .4

 توجه به موضوع خود کارامدی بیماران .5

 یائسه یا آ...(افزایش کیفیت زندگی سالمندان)مانند اختالل خواب زنان  .6

 complementary and alternative medicinموضوعات مرتبط با به کار بردن  .7

 در سطوح پزشکی خصوصا در حیطه زنان و مامایی

 توانمندسازی حرفه ای در پرسنل پرستاری و مامایی در بیمارستان ها .8

 شیوه های نوین تدریس پرستاری و مامایی .9

  .17 سرکار خانم لیال فتحی

 مامایی        وطب سنتی و استفاده از فراوردهای گیاهی در زنان  .1

 روشهای غیر تهاجمی در زنان ومامایی .2

 

سرکار خانم دکتر سهیال پیرداده 

 بیرانوند

18.  

 طراحی، اجرا و ارزشیابی سیستم ارجاع برنامه معاینات دانش آموزی .1

 بررسی سواد تغذیه ای دانش آموزان .2

اموزشی بر طول مدت بستری و هزینه اثربخشی در بررسی تاثیر برنامه های  .3

 بخش های کودکان

بررسی تاثیر برنامه های حمایتی و مداخالتی  بر طول مدت بستری و هزینه  .4

 اثربخشی در بخش های کودکان

طراحی برنامه های موثر بر افزایش رضایتمندی بیماران بستری در بیمارستای  .5

 آموزشی

 ن با خطای پرستاریطراحی مدل مناسب مواجه پرستارا .6

 بررسی میزان مواجه پرستاران با خطای پرستاری .7

 طراحی مدل عملکرد اخالقی در پرستاران .8

 تهیه ابزار بررسی عملکرد اخالقی پرستاران .9

 بررسی تاثیر روش های فعال اموزشی بر فراگیران  .11

 

 

  .19 سرکار خانم دکتر کبری کرمی



  .21 سرکار خانم شهین رئوفی موبایلی.آموزش الکترونیکی.اموزش موزش .شیوهای نوین آ1

.تاثیر تحریکات الکتریکی ومغناطیسی بر فعالیتهای مغزی بیماران مختلف نرولوژی 1

 نروسرجری وروانپزشکی

 .تعین نقشه مغزی بیماران با اختالفات نرولوژیک وغیر نرولوژیک2

 .تاثیر توانبخشی وشناختی در بیماران با نایص شناختی3

 ت خواب افراد مبتالمختلف دارویی و غیر دارویی بر اختالال.تاثیر روشهای 4

.مدلسازی اختالالت خواب در نمونه های حیوانی ومقایسه تاثیر روشهای مختلف درمانی و 5

 طب مکمل

 مبتنی بر فعالیت نیمکره های مغزی نوین آموزشی .تاثیر6

  .21 سرکار خانم دکتر پرستو کردستانی

 ونقش برنامه های بیمارمحور.ارتقا بر مشارکت بیماران 1

 .طراحی و تدوین واجرای برنامه های آموزش به بیمار 2

 .اعتبار یابی پرسشنامه های مرتبط با کیفیت مراقبتها از دیدگاه بیماران نوپن3

  .22 فاطمه محمدی پور سرکار خانم دکتر

 .روشهای کاهش درددر کودکان و نوزادان1

 ونوزادان.اشتباهات دارویی بخشهای کودکان 2

 .روشهای بهبود کیفیت زندگی کودکان مبتال به بیماریهای مزمن وخانواده3

 .کاربرد مدلها ونظریه های پرستاری در مراقبت کودکان وخانواده4

 .کنترل عفونت دربخشهای کودکان وخانواده5

 .روشهای توانمند سازی پرستاران در بخشهای کودکان وخانواده6

  .23 ی زادهفاطمه ول سرکار خانم دکتر

 طراحی، اجرا و ارزشیابی سیستم ارجاع برنامه معاینات دانش آموزی .1

 بررسی سواد تغذیه ای دانش آموزان .2

بررسی تاثیر برنامه های اموزشی بر طول مدت بستری و هزینه اثربخشی در بخش  .3

 های کودکان

بررسی تاثیر برنامه های حمایتی و مداخالتی  بر طول مدت بستری و هزینه  .4

 اثربخشی در بخش های کودکان

طراحی برنامه های موثر بر افزایش رضایتمندی بیماران بستری در بیمارستای  .5

 آموزشی

 طراحی مدل مناسب مواجه پرستاران با خطای پرستاری .6

 بررسی میزان مواجه پرستاران با خطای پرستاری .7

 طراحی مدل عملکرد اخالقی در پرستاران .8

 قی پرستارانتهیه ابزار بررسی عملکرد اخال .9

 بررسی تاثیر روش های فعال اموزشی بر فراگیران .11

 

 

  .24 سرکار خانم فاطمه قاسمی

  .25 سرکار خانم شهربانو صاحین ندارد.

 ینیبال یابیارزش یارتقا یراهکارها .1

 یپرستار خدمات تیفیک در سالمت تحول طرح و یبخش اعتبار نقش یبررس .2

  آموزش و ینیبال یهمکار  یارتقا یراهکارها .3

 سالمندان یزندگ سبک بر موثر عوامل .4

  .26 جناب آقای رضا حسین آبادی



 شواهد بر یمبتن مراقبت .5

  آموزش تیفیک در یپرستار دروس برنامه در ریاخ راتییتغ نقش .6

  منزل در مراقبت .7

 سالمت تحول طرح از مارانیب یتمندیرضا .8

  سالمت تحول طرح از پرستاران یتمندیرضا .9

 محور جامعه یپرستار مراقبت .11

 منزل به مارستانیب از مراقبت انتقال یراهکارها .11

 

  .27 سرکارخانم شهین ساالروند ندارد.

 


