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 اٍلَیت ّای پضٍّؾی هزمش تحقیقات بْذاؽت بارٍری

 

 :بیواریْای ٍاگیزدار

گٌَرُ، عیفیلیظ، تزینَهًَیالسیظ، مالهیذیاسیظ، پذینَلَسیظ پَبیظ،   :ؽیَع بیواریْای آهیشؽی )ؽاهل          -

 ...(.ٍگزاًَلَم ایٌگَیٌال ٍ  لٌفَگزاًَلَم ًٍزٍم 

 ٍ ایذس در جوعیتْای پزخغز HIV الگَی افشایؼ ابتال بِ           -

 هادر باردار ٍ جٌیي  ؽیَع ٍ اثزات عٌذرم مزًٍا ٍیزٍط در          -

 عال اخیز 5 عٌذرم عزخجِ هادرسادی در هتَلذیيؽیَع           -

 :هاهاییهغالعات          

 راّنارّای تَععِ سایواى فیشیَلَصیل           -

بلَغ، اسدٍاج، دٍراى بارداری، پظ اس سایواى، : جٌبِ ّای هختلف هؾاٍرُ در هَضَعات هزتبظ با عالهت بارٍری ؽاهل           -

 ...ارٍری ٍتٌظین خاًَادُ، ؽیزدّی، ًاب

تَععِ هغالعات هبتٌی بز ؽَاّذ در جْت بْبَد میفیت ٍ مویت هزاقبتْای قبل، حیي ٍ پظ اس سایواى، هادری ایوي،           -

 ...هقزف هَاد تغذیِ، ٍرسػ، ٍامغیٌاعیَى، ارسیابی عالهت جٌیي، غزبالگزی، اعتیاد ٍ عَء

 ن خذهات بْذاؽتی درهاًی هبتٌی بز عزح تحَل عالهتارتقای پضٍّؼ هحَر جایگاُ هاهاّا در عیغت          -

 عَاهل سهیٌِ عاس گزایؼ بِ سایواى بِ رٍػ عشاریي           -

 عبل سًذگی در گزٍّْای هختلف جاهعِ           -

 اختالالت جٌغی ٍ هذاخالت هختلف درهاًی ٍ هؾاٍرُ ای           -

 تأثیز هزاقبتْای هادری ماًگَرٍیی بزعالهت هادر ٍ ًَساداى           -

 ًحَُ تغذیِ در دٍراى ًَجَاًی، قبل اس بارداری، حیي بارداری ٍ ارسیابی هذاخالت تغذیِ ای           -
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 پیؾگیزی اس هؾنالت ًاؽی اس ماًغزّای سًاى           -

 ای: تغذیِهغالعات 

 ارائِ الگَی هٌاعب در عغح خاًَار ٍ هذارطتغذیِ عالن ٍ بْذاؽتی ٍ           -

 فزاٍاًی من خًَی فقز آّي در گزٍّْای هختلف عٌی علل ٍ عَاهل ّوزاُ          -

 ٍضعیت عالهت ٍ تناهل مَدماى، ًَجَاًاى ٍ جَاًاى         -

 عادات غذایی داًؼ آهَساى اعتاى ٍ ارائِ راّنارّای هٌاعب        -

 آّي یاری دختزاى داًؼ آهَس آهَسػ تغذیِ ٍ         -

 ٍضعیت هقزف فبحاًِ ٍ هیاى ٍعذُ داًؼ آهَساى ٍ تاثیز آى بز چاقی آًاى          -

 ٍضعیت اجزای بزًاهِ ؽیز هذرعِ در داًؼ آهَساى          -

 :بیواریْای سًاى ٍ سایواىهغالعات هزبَط بِ 

 بارٍری ٍ ًابارٍری سًاى ٍ هزداىهغالعِ ریغل فامتَرّای هحیغی ٍ فزدی دخیل در           -

تحقیقات در سهیٌِ رٍؽْای هختلف غزبالگزی قبل اس تَلذ ٍ ععی در بنارگیزی رٍؽْای جذیذتز با خقَفیات تْاجوی           -

 موتز

واى تحقیقات در سهیٌِ عَارك بارداری هاًٌذ پزُ امالهپغی، هحذٍدیت رؽذ جٌیي، پارگی سٍدرط میغِ آهٌیَى، سای          -

 ٍ...سٍدرط 

 عزح ّای غزبالگزی، تؾخیقی، هذاخلِ ای ٍ درهاًی عزعاى ّای دعتگاُ تٌاعلی          -

 تحقیقات در سهیٌِ بیواریْای عفًَی در حاهلگی ٍ تاثیز آى بز هادراى باردار ٍ بخقَؿ جٌیي          -

 آى در دٍراى بارداری هغالعات پیزاهَى ًقایـ هادرسادی ٍ راُ ّای تؾخیـ سٍدٌّگام          -

 بزرعی ّوبغتگی عفًَت ّای ٍیزٍعی با عزعاى ّای اختقافی سًاى          -

 بزرعی عغَح عزهی َّرهَى ّای بزخی ٍاعغِ ّای التْابی در هبتالیاى بِ اًذٍهتزیَس          -
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 بزرعی ًقؼ صًتیل ٍ هحیظ در بزٍس بیواری ّای تزٍفَبالعتیل          -

 

 :با بْذاؽت عوَهی هزتبظهغالعات 

 ٍضعیت ًظام ارجاع بیواراى در بزًاهِ پشؽل خاًَادُ ٍ بیوِ رٍعتایی          -

 پزٍتنل ّای درهاًی در حَسُ پشؽل خاًَادُ ٍ هقایغِ با اعتاًذاردّا          -

 ....(ی ٍعَاهل هَثز بز پَیایی بزًاهِ پشؽل خاًَادُ ٍ بیوِ رٍعتایی )رًٍذ ریشػ، علل هاًذگار          -

 رضایت هٌذی اعضا تین عالهت اس بزًاهِ پشؽل خاًَادُ ٍ بیوِ رٍعتایی          -

 فزآیٌذ ٍ ًتایج پایؼ فقلی عولنزد پشؽناى خاًَادُ          -

 تاثیز اجزای بزًاهِ پشؽل خاًَادُ بز ؽاخـ ّای بْذاؽتی اعتاى          -

 :هزتبظ با بْذاؽت بارٍریهغالعات 

 زخ بارٍری ٍ ًابارٍری در اعتاى ٍ راّْای درهاى آىً           -

 ارسیابی هَفقیت ٍ ؽنغت رٍؽْای هختلف درهاى ًابارٍر          -

 ؽیَع هؾنالت عالهت جٌغی، علل ٍ عَاهل ّوزاُ          -

 عالهت جٌغی، میفیت سًذگی، ًقؼ هؾاٍرُ ٍ آهَسؽْا قبل اس اسدٍاج          -

 زه سًاى در عي بارٍری ٍ هزه ٍ هیزهادراى در اثز عَارك بارداری ٍ سایواى ٍ عَاهل هَثز بز آىبزرعی دالیل ه          -

ارسؽیابی بزًاهِ ّای عالهت بارٍر )تٌظین خاًَادُ، هزاقبتْای ادغام یافتِ عالهت هادراى، هزاقبتْا ادغام یافتِ مَدك           -

 هزه ٍ هیز حَل ٍ حَػ سایواى، ًظام هزاقبت هزه مَدماى سیز پٌج عال عالن ٍ بیوار، ًظام هزاقبت هزه هادر، ًظام هزاقبت

  خؾًَت خاًَادگی ٍ خؾًَت بز علیِ مَدماى )غزبالگزی، بزرعی علل، سهیٌِ ّا ٍ بزًاهِ ّای هذاخلِ ای        -

 عزعاى ّای هزتبظ با عالهت بارٍری سًاى ٍ هزداى          -
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 بز ًزخ بارٍری ٍ رضایت اس سًذگی  جٍاًقؼ آهَسػ حیي اسد تعییي          -

 ًقؼ عیاعت ّای مؾَری جوعیت ٍ تٌظین خاًَادُ، هیشاى تذاٍم رٍػ ّای هختلف          -

 

 

 

 

 

 

 

 


