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 مقدمه

 واالت زیر را نادیده بگیرد:ئگاه سها طراحی شده است نباید هیچفرآیندی که به منظور تعیین اولویت»

شود، بنابراین منافع بهداشتی شود، نقطه نظرات چه کسانی غالب میبه صدای چه کسانی گوش فرا داده می

 «شودچه کسانی پیش برده می

 1990توسعه کمیسیون پژوهش حوزه سالمت برای 

 

 99 سال در شواهد بر مبتنی و کاربردی نوآورانه، های پژوهش و آموزش کیفیت به منظور ارتقاء سطح

 پژوهشی های و تدوین اولویت بیمارستان مبادرت به استخراج در بالینی کاربردی های طرح  و با هدف افزایش

 دانشگاه پژوهشگران و دانشجویان اساتید، تواند به روشنگری مسیر پژوهشدلفی گردید. این لیست می روش به

 کمک نماید.  شواهد بر مبتنی و کاربردی نوآورانه، های پژوهش اجرای و بوشهردر همکاری پزشکی علوم

 

 واحد توسعه پژوهشهای بالینی بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر

 

 حیطه منابع انسانی

 توصیف عملکرد نیروی انسانی جهت  مطالعه  -1-1

 کارکنان روانتوصیف و راهکار ارتقاء  سالمت  جهت  مطالعه -2-1

 پرسنل یشغل سالمتتوصیف وضعیت جهت مطالعه   -3-1

 کارکنان یتمندیضامطالعه راهکارهای افزایش ر -4-1

 مطالعه راهکارهای ارتقاء تعلق و شهروندی سازمانی -5-1

 

 بهبود کیفیت و اعتبار بخشی حیطه

 مطالعه راهکارهای اجرای مراقبت بیمار محور 1-2

 مطالعه شناسایی و راهکارهای مشکالت فرایندی اداری و پشتیبانی 2-2

 مطالعه راهکارهای بهبود تهیه و تدارک دارو و تجهیزات 3-2

 مطالعه شناسایی و راهکارهای ارتقاء فرایند خدمات نقلیه 4-2

 شناسایی و راهکارهای ارتقاء فرایند خدمات تغذیه مطالعه 5-2

 مطالعه راهکارهای ارتقاء تکریم ارباب رجوع 6-2
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 بهبود فرآیندهای آموزشی و پژوهشی حیطه

 مطالعه با هدف  توصیف کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی 1-3

 مطالعه با  هدف توصیف و نیاز سنجی خدمات آموزشی و پژوهشی 2-3

 مطالعه راهکارهای ارتقاء خدمات آموزشی و پژوهشی 3-3

 مطالعه با هدف توصیف و راهکار ارتقاء عملکرد تحصیلی و پژوهشی 4-3

 یساخت آموزش ریارتقاء ز یراهکارهامطالعه  5-3

 

 مدیریت منابع مالی حیطه

 بهبود فرآیند ترخیص بیمار  بهینه  مطالعه توصیف و ارائه راهکار  1-4

 مطالعه توصیف وارائه  راهکار بهبود فرآیند تخفیف به بیماران  2-4

 درآمد بیمارستان افزایش مطالعه شناسایی و ارائه  راهکارهای 3-4

 بیمارستان  مخارج  مهار مطالعه  شناسایی  و ارائه راهکارهای  4-4

 

 ارتقاء سالمت جامعهحیطه  

 بررسی و تعیین  مداخالت الزم وموثر  در زمینه بکارگیری سبک زندگی سالم  1-5

 مشکالت زیست محیطی حلبررسی وتعیین  مداخالت الزم در زمینه شناسایی و  2-5

 کنترل بیماریهای نوپدیدبررسی و ارائه راهکارهای  بهینه  3-5

 سبز بیمارستان معیارهای مطالعه در زمینه توصیف 4-5

 و ارائه یک راهکار بهینه  جامعه و بیمار مشارکت موجود  بررسی راهکارهای 5-5

 سالمت خیرین و نهاد مردم سازمانهای و مراکز گسترش راهکارهایبررسی و تعیین   6-5

 

 

 سالمت در بالیا و حوادث حیطه

 در بالیا و حوادث  پرسنل آمادگی سطح توصیف 1-6

 ارتقا سطح  آمادگی پرسنل در بالیا و حوادث  2-6

 تجهیزات تامین و حفاظت مدیریت، در  مداخالت ارائه  3-6

  زیرساخت مدیریت مداخالتارائه  4-6

 سازی ظرفیت های استراتژی شناسایی 5-6
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 ایمنی بیمار حیطه

 جهت ارتقائ ایمنی بیمارارائه یک راهکار موثر دارویی و  خطاهای کاهش مطالعه روشهای 1-7

 بیماران در بیمارستان مجدد بستری از ارائه راهکار موثر در پیشگیری  2-7

 پزشکی  غیرضروری خدمات کاهش و ارائه راهکارهای شناسایی علل 3-7

 خطر معرض در افراد در پیشگیری خدمات شناسایی و بهبود مداخالت 4-7

 بیماران در درمانی تبعیت برای راهکارهای موثر  و ارائه مداخالت 5-7

 

 حیطه سالمندی

 سالمندی دوره در الزم های مراقبت شناسایی 1-8

 سالمندی و ارائه راهکارهای مناسب در این زمینه  سالمت ارتقا شناسایی مداخالت 2-8

 سالمند بیماران از اجتماعی حمایت بهبود زمینه در مداخالت 3-8

 

 19بیماری نوظهور کووید 

 19مطالعه بیماری کووید  1-9

 19در افزایش میزان ابتال افراد به بیماری کووید  مطالعه عوامل موثر 2-9

 در سطح استان و یا شهرستان 19مطالعه اپیدمیووژیکی بیماری کووید  3-9

  19مطالعه پاتولوژیک بیماری کووید  4-9

 19مطالعه فاکتورهای خونی در بیماری کووید  5-9

  19مطالعه روشهای ارتقا بهداشت عمومی در برابر کووید  6-9

 19دم رعایت پروتکل های بهداشتی دربرابر کووید مطالعه اتیولوژیکی ع 7-9

 19مطالعه ریسک فاکتورهای  مرگ بیمار در بیماری کووید  8-9

 19مطالعه روشهای نوین در پیشگیری از ابتال به کووید  9-9

 19مطالعه روشهای خودمراقبتی بیماران مبتال به کووید  10-9

 در بیماران در هر مرحله از بیماری  19مطالعه تعیین ژنوتیپ بیماری کووید  11-9

 

 

 

 

 

 


