گروه داخلی جراحی
.مقایسه تدریس به روش های نوین و روش سخنرانی در ایجاد انگیزه در دانشجویان کارشناسی
.الگوهای نوین تدریس
.بررسی توانمندی های دانشجو در کالس درس و کار آموزی ها
.نقش تحقیقات پرستاری در ارتقا کیفیت آموزش دانشجویان
.تاثیر روش های مختلف مراقبتی بر بهبودی بیماران
.نقش مدیران پرستاری در ایجاد انگیزه پرستاران
.

ارزشیابی روش های مختلف آموزش بالینی

.

تطابق برنامه های آموزشی با نیازهای جامعه

.

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

.

ارئه راهکارهای علمی در جهت کاهش خطاهای دارویی

.

راهکارهای عملی در جهت بهبود فرایند آموزش به بیمار

.

تاثیر روش های مختلف آموزشی بر بهبود مراقبت از خود بیماران مزمن

.

علل عدم استفاده از نتایج طرحهای پژوهشی ارائه شده در حرفه پرستاری

.

استفاده از انواع گیاهان دارویی بر تسکین عالئم ،درد  ،التهاب و بهبودی زخم در بیماران مختلف

.

استاندارد های آماده سازی بیماران قبل از اعمال جراحی و پروسیجرهای مختلف

.

عوامل موثر در اضطراب بیماران قبل از عمل

.

میزان رعایت نکات اخالقی توسط پرسنل بیمارستان ها

.

تاثیرات تصویر حرفه ای بر انگیزه دانشجویان

.

مشکالت آموزش بالین از نظر دانشجویان و اساتید

.

مقایسه روش های پانسمان موجود با وضعیت استاندارد در زخم ها و بیماران مختلف

.

میزان همکاری و مشارکت پزشک و پرستار در بالین بیمار

.

ارائه راهکارهای مقابله با عفونت های بیمارستانی در بخش های مختلف

.

راهکارهای افزایش انگیزش و رضایت شغلی پرسنل پرستاری

.

روش های ارزیابی عملکرد و مهارت های بالینی دانشجویان در بالین

.

اعتبارسنجی برنامه های آموزشی

.

استفاده از طب مکمل ( هنر درمانی ،موسیقی درمانی ،رایحه درمانی ،ماساژدرمانی )... ،در پرستاری

.

توانمند سازی پرستاری در مراقبت های نوین پرستاری

.

اخالق پرستاری و رعایت آن در پرستاری حرفه¬ای

.

طراحی مدل های مراقبتی در بیماران مبتال به سرطان

.

طراحی برنامه ای موثر در آموزش به بیمار

.

امکان اجرای شرح وظایف پرستاری طبق آخرین تغییرات سازمان نظام پرستاری

.

جایگاه کارگروهی در آموزش بالین و مراقبت از بیمار
مقایسه تاثیر انواع محلولهای ضدعفونی بر سالمت شغلي پرستاران استفاده از طب مکمل در پرستاری و توانمندسازي پرستاران در این زمینهمراقبتهای نوین پرستاری (مراقبت تسکینی ،خانواده محور (...-اخالق پرستاري و رعایت آن در پرستاري حرفه اي

آموزش مداوم پرستاري (نیازهاي پرستاران در بخش هاي مختلف نیازهاي پرستاران طرحي ،طراحي دوره هاي آموزش(بررسي نقش فناوري اطالعات در ارتقاء سالمت
بررسي موانع وعوامل تسهیل كننده در اجرایي حاكمیت بالینيارتقاء كیفیت مراقبت پرستاري در بخش هاي ویژه تاثیر روشهاي آموزشي نوین بر یادگیري دانشجویاننیازسنجي آموزش دانشجویان با توجه به نیاز هاي حرفه ايبررسي بكارگیري روشهاي مختلف ارزشیابي در كار آموزي وكارورزي هاي دانشجویان پرستاري بررسي عوامل موثر بر ایمني بیمار-علل بروز خطا هاي پرستاري در بخش هاي ویژه

بررسي تاثیر ارزشیابي كیفیت تدریس بر عملكرد اساتید از دیدگاه دانشجویان و اساتیدبررسي معایب ومحاسن تعداد واحدهاي موظف اعضاء هیئت علمي ونقش آن بر كیفیت تدریش و انگیزه كاريبررسي تاثیر روشهاي غیر دارویي برفشار خون از طریق تنظیم الگوي تنفسبررسی کارایی و اثربخشی روشهاي نوین مراقبتی و پیگیريتأثیر آموزش ارتباط صحیح در نحوه برخورد پرستاران با بیماران و خانواده هاي آنها در بخشهاي اورژانسبررسی تاثیر روشهاي کنترل عوامل تنشزا در بیماري سندرم روده تحریک پذیر نقش مراقبت از دهان در پیشگیري از بروز پنومونی بیمارستانی در بخشهاي ویژه بررسی دیدگاه مبتالیان به پرفشاری خون در مورد تشخیص ،درمان و کنترل افزایش فشارخون بررسی تأثیر آموزش تلفیقی فرآیند پرستاری بر عملکرد بالینی دانشجویان پرستاری کاربرد دوره آموزشی ایمنی بیمار و تأثیر آن بر عملکرد و رضایتمندی دانشجویان پرستاری و مامایی آگاهی و عملکرد دانشجویان پرستاری و مامایی از فرآیند دارو درمانی بررسی آگاهی  ،نگرش و عملکرد پرسنل پرستاری در مورد حاکمیت بالینی نظام ارزشیابی و تأثیر آن بر شایستگی حرفه ای پرستاران دانش حقوقی و تأثیر آن بر عملکرد بالینی پرستاران دیدگاه پرستاران در خصوص پرستاری پاسخگوآگاهی  ،نگرش و عملکرد پرستاران در مواجهه با بالیا و شرایط بحرانی-آگاهی  ،نگرش و عملکرد کادر آموزشی مدارس در هنگام مواجهه با بحران و بالیا

گروه پرستاری کودکان
 توانمند سازی والدین در مراقبت از کودکان ( راهكارها  ،موانع (….. ،توانمند سازی والدین در مراقبت از کودک دچار بیماریهای حاد و مزمن توجه به بازی در بیمارستانها بررسی اثر همراهی والدین کودکان مبتال به سرطان در پذیرش درمان توسط کودک بیماربررسی نیازهای آموزشی والدین کودکان مبتال به اختالالت تشنجی-رابطه وضعیت سالمت روان با پیشرفت تحصیلی نوجوانان

رفتارهای بهداشتی خانواده و ارتباط ان با پیشگیری از صدماترابطه هوش هیجانی و وابستگی به موبایلبررسي روشهاي مختلف رگ گیري وخونگیري در كودكان ونوزادان
 بررسي تاثیر مداخالت غیر داروئي كاهنده درد مانند آموزش ،انحراف فكر و  ..هنگام پروسیجرهاي دردناك مثل رگ گیري و ...تاثیر آموزش بر عملكرد مادران در مراقبت از كودكان در حیطه هاي مختلف (كاهش تب و …(مقایسه روشهاي مختلف دارویي و غیرداروئي در كاهش تب كودكان استفاده از روشهاي مختلف طب مكمل در بیماریهاي مختلف كودكان ( تب اسهال  ،پنوموني و)..... .بررسي تاثیر همراهي والدین با كودكان در پذیرش درمان توسط كودك بیماربررسي روشهاي مختلف آموزشي بالیني در پرستاري كودكانكاربرد تئوریهاي پرستاري در مراقبت از كودكان ونوزادانراهكارهاي كاهش مدت بستري شدن در بخش هاي كودكان ونوزادانراهكارهاي افزایش كیفیت ارایه مراقبت در بخش هاي كودكان ونوزادان راهكارهاي پیشگیري ازخطاهاي پزشكي واشتباهات دارویي در بخش هاي كودكان ونوزادان-بررسي شیوع چاقي  ،پرفشاري خون ،سندرم متابولیك و....در كودكان و نوجوانان بررسي عوامل تنش زا در بخشهاي كودكان بررسي میزان رعایت اصول كنترل عفونت در بخشهاي كودكان ونوزادان بررسي میزان رعایت استانداردها در بخشهاي كودكان ونوزادانبررسي ارتباط سرعت رشد وزن كودكان با مقادیر فشار خون آنانبیماریهاي مزمن کودکان و عوامل مستعد کننده ي آنعوامل ایجاد کننده ي سرطان دوران کودکی -سوء تغذیه در کودکان و نوجوانان

گروه روانپرستاری
پیشگیري از رفتارهاي پرخطر و سوء مصرف موادبررسی مداخالت درمانی در بهبود وضعیت روانی بیماران دیابتی-تغییر در شیوه زندگی و زندگی سالم

پیشگیري از سوانح و حوادثتوانبخشی بیماران مزمن و تأثیر برنامه هاي توانبخشیبررسی راهکارهای جلوگیری از خودکشی در بیماران روانیبررسی تاثیر آموزش در پیشگیری از ایدز در افراد مبتالء به اختالالت روانیبررسی موانع اجرای برنامه های پیشگیری از ایدز در افراد مبتالء به اختالالت روانیبررسی نیازهای آموزشی پرستاران در بخش های روانپزشکی در ارائه مراقبت های بالینیبررسی وضعیت دموگرافیک  ،اقتصادی و اجتماعی خانواده های بیماران روانیبررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی در جهت پیشگیری از اقدام به خودکشی-بررسی عزت نفس دانشجویان پرستاری در بدو ورود به دانشکده های پرستاری

اولویتهاي گروه پرستاري بهداشت مادر و کودك

 .تعیین میزانهاي اختصاصی علت مرگ در مادران و کودکان
 .بررسی اثربخشی روشهاي پیشگیري از اختالالت رشدي در کودکان
 .نقش پرستار بهداشت جامعه در درمان و پیگیري بیماریها
 .نقش پرستار بهداشت جامعه در بازدید منزل
 .بررسی راهکارهاي ارائه خدمات بهداشتی درمانی در منزل توسط پرستاران بهداشت جامعه
 .تعیین میزانهاي اختصاصی علت مرگ در مادران و کودکان
 .بررسی اثربخشی روشهاي پیشگیري از اختالالت رشدي در کودکان
 .نقش پرستار بهداشت جامعه در درمان و پیگیري بیماریها
.نقش پرستار بهداشت جامعه در بازدید منزل
 .بررسی راهکارهاي ارائه خدمات بهداشتی درمانی در منزل توسط پرستاران بهداشت جامعه

گروه بهداشت جامعه
بررسي موفقیت كادر پزشك خانواده  ،دست اندركاران و یافتن نواقص آن بررسي میزان آگاهي  ،نگرش وعملكرد پرسنل در خصوص هپاتیت HIV بررسي میزان آگاهي مادران از اقدامات مورد نیاز بعد از واكسیناسیون كودكانبررسي مشاوره هاي قبل از ازدواج براي تنظیم خانوادهبررسي نیاز هاي آموزشي جامعه در ارتباط با دهان و دندان-بررسي میزان خرابي دندانها در بچه هاي سن مدرسه

مدیریت در پرستاری
عناوین پیشنهادي مدیریت براساس اولویتها
 .بررسی نقشهاي مدیریتی پرستاران در بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی
 .بررسی میزان رعایت نکات ایمنی و مراقبت از خود در کارکنان مراکز درمانی و بهداشتی
 .بررسی میزان آگاهی و عملکرد پرستاران در مورد بکارگیري اصول مدیریت
 .بررسی روشهاي مختلف آموزش پرستاران بخشهاي مختلف در ارتباط با نحوه کار با داروهاي خاص
 .بررسی مشکالت پرستاران شاغل )رفاهی ،فرهنگی ،حرفهاي  )...و تأثیر آن بر کیفیت مراقبتهاي پرستاري
بررسی ارتباط عملکرد پرستاران با رضایت شغلی آنان در بخشهای متفاوتبررسی استاندارد نیروی انسانی پرستاری در بخشهای مراقبت ویژه و اثر آن بر کیفیت خدمات پرستاریبررسی عوامل موثر در ارائه روشهاي مختلف مراقبت از بیماربررسی میزان آگاهی پرستاران و مدیران ازشرح وظایفبررسی میزان قدرت عملکرد مدیران و پرسنل پرستاریبررسی رضایتمندی پرستاران از امکانات موجود در محل کاربررسی شیوه های مدیریتی در پرستاریارزشیابی مراقبتهای پرستاریارتقائ کیفیت مراقبتهای پرستاری-ارزشیابی رضایت بیماران از مراقبت پرستاری

ظرطبى
هقبیعِ کبرآیی رٍغ ّبی هختلف رادیَ تراپی در ایراى
هقبیعِ ػَارض ؼیوی درهبًی در ظرطبى ّبی ؼبیغ
هقبیعِ ػَارض رادیَ تراپی در ظرطبى ّبی ؼبیغ
ثررظی ػَاهل هَثر ثر اًتخبة رادیَ تراپی ٍ ؼیوی درهبًی
ثررظی اثرثخؽی ّسیٌِ ّبی دٍرُ ّبی هختلف دارٍیی ،رادیَ تراپی ٍ جراحی در ظرطبًْبی ؼبیغ
کیفیت زًذگی ثیوبراى هجتال ثِ ظرطبى
ثررظی ًیبزّبی حوبیتی ٍ تعکیٌی هجتالیبى ثِ ظرطبى ٍ هراقجیي ثیوبراى ظرطبى در کؽَر
اًَاع درهبى ّبی حوبیتی ٍ تعکیٌی در ثیوبراى هجتال ثِ ظرطبى
اثر ثخؽی آهَزغ در پیػ گیری ،هراقجت ٍ تَاى ثخؽی ؼبهل :ثیوبراى ،خبًَادُ ثیوبراى ،افراد در هؼرض خطر
اثر ثخؽی ّسیٌِ ّبی درهبى ّبی هختلف رٍی کیفیت ٍ کویت زًذگی
تؼییي هَ لفِ ّبی اقتصبد ظالهت در پیؽگیری،هراقجت ٍ درهبى ظرطبى

گرٍُ هبهبیی
 .ثررظی کیفیت هراقجت ّب ی قجل ٍثؼذاز یبئعگی ( پیؽگیری از ػَارض ،هراقجت ٍدرهبًْبی دارٍیی ٍغیردارٍیی ٍ ).....هقبیعِ آى ثب
اظتبًذاردّبی هراقجتی ٍ ارائِ راّکبر
 .ثررظی ػَارض ًبؼی از هذاخالت درهبًی ٍ هراقجتی در ثرٍز ػَارض حیي ٍثؼذاز زایوبى
 .ثررظی کیفیت هراقجت ّب ی ثْذاؼتی دٍراى ثلَؽ ٍ هقبیعِ آى ثب اظتبًذاردّبی هراقجتی
.ثررظی ػَاهل هَثر ثرٍز صذهبت هغسی ًَزاد درطی لیجرٍحیي زایوبى ٍ راّْبی پیؽگیری از آى
 .ثررظی اختالالت رٍحی ،رٍاًی ٍاثرآى ثر ًتبیج حبهلگی ثبرداری
 .ثررظی هیساى ؼیَع افعردگی پط از زایوبى
 .ثررظی ثبٍرّبی زًبى ثبردار در خصَؾ ًَع زایوبى
 .ثررظی ًقػ هبهب در ثحراى ّب ٍ حَادث
 .ثررظی ًقػ هبهب در آهَزغ هبدراى ثبردار،دختراى دردٍراى ثلَؽ ٍزًبى درظٌیي ثبرٍری ٍظبلوٌذی

.ثررظی تبثیر طت هکول (طت ظَزًی،طت فؽبری ،لوط درهبًی ٍ)...ثرطَل هذت هراحل زایوبى ،ثیوبریْبی زًبى

،اختالالت قبػذگی

 .ثررظی فضب ّبی فیسیکی  ،اهکبًبت ٍ هٌبثغ اًعبًی زایؽگبّْبی ثیوبرظتبًْبی آهَزؼی ٍ غیرآهَزؼی ٍهقبیعِ آى ثب اظتبًذاردّب
 .ثررظی تبثیر آهَزؼْبی هذاٍم ثر ػولکرد گرٍّْبی هبهبیی
.ثررظی اثر ثخؽی رٍؼْبی هختلف آهَزؼی ثْذاؼت در ارتقبء ظطح ظالهت هبدراى ًٍَزاداى
 .ثررظی راّْبی ارتقبء ثْذاؼت رٍاى در هبدراى
 .ثررظی هیساى رضبیت هٌذی ٍ فرظَدگی ؼغلی هبهبّبی ؼبغل درهراکس درهبًی ٍثْذاؼتی
 .ثررظی راّْبی کبّػ خطب ّبی پسؼکی ٍ هبهبیی درهراکس ثْذاؼتی  -درهبًی
 .تؼییي هذت زهبى ارائِ هراقجت هعتقین ٍ غیرهعتقین ثِ هبدراى تَظط هبهب ٍ ػَاهل هَثر ثر آى
.تبثیر ٍضؼیت اجتوبػی ثر ظالهت هبدراى
.ثررظی تبثیر آهَزؼْبی قجل از ثبرداری ثر کبّػ ػَارض ٍ هرگ ٍهیر هبدراى ٍ ًَزاداى
.تؼییي هیساى رضبیت هٌذی هردم از خذهبت هؽبٍرُ ای قجل از ازدٍاج
.ثررظی تبثیر هذاخالت ظجك زًذگی ثر کبّػ ػَارض دٍراى یبئعگی
 .ثررظی ػلل ظقط جٌیي ٍ رٍؼْبی هَثر در پیؽگیری از ظقط جٌیي
.راّکبرّبی جبیگسیي کردى زایوبى ثی درد
 .ثررظی ارائِ راّکبرّبی هٌبظت ثرای کٌترل زایوبى زٍدرض
.ثرظی ػلل ػذم تؽکیل پرًٍذُ ّبی ثْذاؼتی ٍ ًذاؼتي کبرت هراقجت از کَدکبى زیر  5ظبل
 .ثررظی تبثیر خعتگی ثرطَل هذت ثبرداری ٍػَارض حبهلگی
 .هقبیعِ ثرٍز ػَارض ثبرداری ٍزایوبى در زًبى ؼبغل ٍخبًِ دار
 .رٍغ ّبی خَؼبیٌذ ظبزی زایوبى
 .جبیگبُ هبهبّب در ظیعتن خذهبت ثْذاؼتی درهبًی
.جبیگبُ هرثیبى ٍ داًؽجَیبى هبهبیی در ثبلیي
ً .گرغ ٍ ػولکرد هذیراى در زهیٌِ خذهبت هبهبیی
 .خذهبت ٍیصُ یبیعگی ٍ ظبلوٌذی

.صذهبت ًبؼی از هذاخالت ثی هَرد پسؼکی در خذهبت زایوبى
.خذهبت تخصصی در هبهبیی
 .اخالق حرفِ ای هبهبیی ٍ حقَق ثیوبر ٍ هراجؼیي
 .تؼییي هیساى حبهلگی ًبخَاظتِ ٍ ػَاهل هؤثر ثر آى در جبهؼِ ؼْری ٍ رٍظتبیی
.ثررظی ٍضؼیت ظالهت ٍ کیفیت زًذگی زًبى در ظٌیي یبئعگی
 .ثررظی هؽکالت ٍػلل هراجؼِ زًبى ثِ اٍرشاًعْبی اجتوبػیHOMLESS
.ثررظی ؼیَع زایوبى زٍدرض ٍ هؽکالت ًَزاداى ًبرض در ظبل ّبی اخیر
 .ثررظی تبثیر هذاخالت آهَزؼی ٍ رٍاًی ثر ثْجَد ٍضؼیت ٍ ؼبخصْبی رؼذ ًَزاداى
 .یبئعگی ٍ هؽکالت هرتجط در جوؼیت ؼْری ٍ رٍظتبیی
.ثررظی اپیذهیَلَشیك ػفًَت ّبی دظتگبُ تٌبظلی در زًبى ثبردار
 .ثررظی اپیذهیَلَشیك دیبثت ثبرداری
 .غرثبلگری ظبلوٌذاى از ًظر ظرطبًْب ٍ ػَارض یبئعگی
.ثررظی ؼیَع ظرطبًْبی ؼبیغ دٍراى ثبرٍری
.ثررظی ؼیَع ثیوبریْبی هرتجط ثب حبهلگی در ثخؽْبی ثبرداری ٍ زایوبى
.ثررظی کیفیت ارائِ خذهبت ٍ آهَزغ ثِ ثیوبر در ثخؽْبی حبهلگی پرخطر
.اثرثخؽی هذاخالت دارٍیی ٍ غیر دارٍیی ثر درهبى ٍاشیٌیت
.ثررظی تبثیر طت ظٌتی ثر ػَارض دٍراى یبئعگی
.ثررظی تبثیر طت ظٌتی ثر دیعوٌَرُ در جوؼیت ّبی هٌتخت
.ثررظی آگبّی ٍ ًگرغ داًؽجَیبى در هَرد هراقجت از ثیوبر هجتال ثِ ایذز در ثبرداری
 .ثررظی آگبّی داًؽجَیبى هبهبیی در زهیٌِ احیبء ًَزاد
.ثررظی ٍ هقبیعِ اختالالت جٌعی در ظٌیي جَاًی  ،ثبرٍری  ،یبئعگی
.ثررظی ٍضؼیت تَدُ ثذًی ٍ ؼبخصْبی BMIدر زًبى ٍ دختراى
.ثررظی رضبیت هٌذی داًؽجَیبى از رٍؼْبی جذیذ آهَزؼی ٍ ارزؼیبثی هبهبیی

.ثررظی ثکبرگیری رٍؼْبی هختلف آهَزؼی در درٍض تئَری داًؽجَیبى پرظتبری هبهبیی
.ثررظی ؼیَع ثیوبری ّبی (قلجی –ػرٍقی  ،دیبثت  ،افسایػ فؽبرخَى ) در ظٌیي یبئعگی
 .ثررظی اثتال ثِ ثیوبریْبی ػفًَی ٍ ظراًجبم ثبرداری
 .ثررظی ًتبیج حبصل از طرح پسؼك خبًَادُ در اهَر هبهبیی

