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 مرکز آموزشی درمانی

 امام خمینی 

 

 شماره ویرایش:

 

عيين اولويت ها نقش مهمي در مديريت پژوهش هاي حوزه سالمت کشورها دارد. اهميت آن در ت 

در اين راستا از طريق  .زماني که با محدوديت منابع مالي و انساني مواجه هستيم، دو چندان مي گردد

آمده، معاونت پژوهشي و مسئول توسعه تحقيقات باليني مرکز آموزشي درماني هماهنگي هاي بعمل 

امام خميني )ره( به عنوان عضو شوراي پژوهشي دانشکده علوم پزشکي خوي انتخاب شده و امورات 

پژوهشي مرکز از طريق شوراي پژوهشي مذکور پيگيري مي گردد. بر اين اساس اولويت هاي مورد 

آموزشي درماني حقيقات باليني مشتمل بر اولويت هاي مصوب دانشکده و مرکز استفاده مرکز توسعه ت

به شرح ذيل خواهد بود. در صورت تشکيل کميته پژوهش مرکز آموزشي درماني امام خميني )ره( 

امام خميني )ره( اقدام به بازبيني اولويت ها خواهد شد و در غير اينصورت از طريق تعامل در شوراي 

اولويت هاي پژوهشي مراکز آموزشي درماني به صورت ادغام شده  1402ه، از سال پژوهشي دانشکد

 با اولويت هاي دانشگاهي مصوب خواهد شد. 
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 بستري گيري بيماراننظام مراقبت پس از ترخيص و پي -9

 بررسي راهکارها و موانع موجود در اجراي پژوهش هاي کاربردي در بيمارستان  -10



 ضمن خدمت در بيمارستان بدو ورود و اثربخشي آموزش هاي  بررسي -11

 بهداشت حرفه اي و طب کار  -12

 خطاهاي رايج پرستاري  -13

 بررسي ميزان اثربخشي اجراي قانون ارتقاء بهره وري بر رضايتمندي پرسنل پرستاري -14

 ير آن بر کيفيت مراقبت هااثتبيمارستاني و بررسي استاندارد نيروي انساني پرستاري در بخش هاي  -15

 شاغلين در بخش هاي مختلف بيمارستانبررسي ميزان رضايت شغلي  -16

 وضعيت کنترل و نظارت مديران  بررسي -17

 بررسي آگاهي پرسنل پرستاري از شرح وظايف خود -18

 رضايتمندي بيماران از مراقبت هاي پرستاري بررسي  -19

 بررسي بيماري هاي شايع -20

 بررسي اثربخشي مداخالت باليني با تاکيد بر تخصص هاي مرکز )کودکان، زنان و زايمان و قلب و عروق( -21
 
 

 
 

 


