لیست اولویت های تحقیقاتی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
لیست اولویت های حیطه پرستاری داخلی جراحی

عناوین اولویت
 پیشگیری و کنترل بیماری دیابت
 پیشگیری و کنترل بیماری های قلبی و عروقی
 پیشگیری و کنترل فشارخون باال
 پیشگیری از انواع سرطان ها
 پیشگیری و کنترل بیماری های مزمن تنفسی
 شیوع استرس در میانساالن
 نیازهای سالمت جسمی و روانی بیماران مبتال به CABG
 کاهش درد در اقدامات جراحی و روش های تشخیصی تهاجمی
 تسکین درد در تزریقات عضالنی و وریدی
 یادگیری مبتنی بر مشکل در آموزش مهارت های بالینی پرستاری
 طب مکمل
 کیفیت مراقبت های پرستاری در مراکز اورژانس ها
 نقش معنویت در پرستاری از بیماران
 ارتقاء خودمراقبتی بیماران
 تعیین نیازهای آموزشی ،روانی و اجتماعی بیماران گروههای مختلف
 شاخصهای سالمت و بیماریهای مرتبط با سالمندان
 مراقبت تسکینی
 مراقبت مبتنی بر شواهد
. اخالق محوری در مراقبت از بیماران

لیست اولویت های حیطه پرستاری بهداشت جامعه

عناوین اولویت
 ارتقا سالمت در گروههای در معرض خطر
 توانمندسازی خانواده
 پرستاری و بحران
 رفتارهای پر خطر در جامعه
 ارتقا سالمت جامعه
 پرستاری جامعهنگر
 پرستاری توانبخشی
 شیوع هپاتیت  Bو  Cدر جمعیت
 نگرش پرسنل بهداشتی و درمانی نسبت به برنامه های واگیر در تحول سالمت
 علل زمینه ای رفتارهای پر خطر در جوانان
 ناهنجاری های روانی اجتماعی در بلوغ نوجوانان
 نگرش و عملکرد نوجوانان و جوانان در مورد مضرات استفاده از تلفن همراه
 علل زمینه ای رفتارهای پر خطر در دانش آموزان
 الگوهای رفتاری تعذیه ای در نوجوانان و جوانان
 بهداشت فردی در دانش آموزان
 تأثیر مکمل یاری در دختران نوجوان و جوان
 مراقبت های دوران بارداری
 تأثیر روش زایمان در سالمت باروری
 رضایت جنسی
 بهداشت مادر و کودک
 فرسودگی شغلی در پرستاران و اعضای هیئت علمی


لیست اولویت های حیطه روانپرستاری

عناوین اولویت
 شناسایی و درمان اختالالت روانپزشکی
 نیازهای روانی اجتماعی بیماران روانپزشکی و خانواده آنان
 پیشگیری از خودکشی
 پیشگیری از اعتیاد
 حمایت های روانی و اجتماعی در حوادث و بالیا
 آموزش مهارت های زندگی
 آموزش مهارت های فرزند پروری
 پیشگیری از خشونت خانگی
 علل روانی و اجتماعی مراجعه دانشجویان به مراکز مشاوره
 والدین دارای کودک با بیماری مزمن
 مداخالت روانشناختی در مواجهه با بحران ها
 زنان خشونت دیده در جامعهی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
 کودک آزاری در جامعهی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

لیست اولویت های حیطه پرستاری کودکان
عناوین اولویت
 پوشش واکسیناسیون روتین در کودکان

 علل بیولوژیکی موارد اسهال
 مشکالت تکاملی کودکان
 ارتقاء توان ذهنی کودکان
 فشار مراقبتی در خانوادهای با کودکان کم توان ذهنی
 مفهوم درد در کودکان
 توجه به بازی در بیمارستانها
 مشکالت شایع در کودکان سالم
 آموزش به مادران با نوزاد نارس
 عوامل موثر بر ارتقاء تغذیه با شیر مادر

لیست اولویت های حیطه پرستاری ویژه
عناوین اولویت
 پیشگیری از حوادث ترافیکی
 اتیولوژی بروز سوانح و حوادث حین کار برای پرستاران در بخش های ویژه
 وضعیت سالمت پراستان شیفت های مختلف بخش ICU
 کاهش عفونت در بیماران بخش های ویژه
 شیوع عفونت های بیمارستانی در بخش های ویژه
 تصمیم گیری مبتنی بر شواهد در پرستاران بخش های ویژه
 رعایت اصول ایمنی در بخش ویژه
 چالشهای اخالقی پرستاران در بخشهای ویژه


لیست اولویت های حیطه آموزش
عناوین اولویت
 روش های ارتقاء تفکر انتقادی دانشجویان
 ارتقا صالحیت بالینی دانشجویان و پرستاران
 نیازهای آموزشی پرستاران و دانشجویان
 ارتقا هویت حرفه ای پرستاران
 استفاده از فناوری در اموزش پرستاری
 مقایسه روشهای مختلف آموزشی در آموزش تئوری و بالینی پرستاری
 آموزش بیماران

