اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات کاربردی معاونت بهداد ناجا در سال 59

 ارائٍ راَکارَای جذیذ تزای ارتقای تُذاضت در یگان َای تاتعٍ واجا پایص ي ارتقای سالمت کارکىان ي خاوًادٌ َای کارکىان اوتظامی اقتصاد سالمت ي افشایص درآمذ در مزاکش درماوی واجا تطکیل پزيوذٌ الکتزيویک سالمت تذيیه وظام وامٍ تزگشاری َمایص َا ي کىگزٌ َای علمی در حال اجزا ویاس سىجی ي تعییه ايلًیت َای پضيَطی سال 69 ساماوذَی ویزيی اوساوی در حًسٌ معايوت تُذاد آیىذٌ پضيَی در مامًریت َای معايوت تُذاد گستزش تًجٍ تٍ پذافىذ غیزعامل در مامًریت َای معايوت تُذاد در حال اجزا استاوذارد ساسی تست َای تطخیصی پزکارتزد در حًسٌ سالمت ريان در واجا ارائٍ ريضُای وًیه تزای کاَص خًدسوی ي خًدکطی در کارکىان يظیفٍ ي پایًر واجا تزرسی میشان ي عًامل مزتثط تا آسیة پذیزی ريان ضىاختی کارکىان راًَر تُزان تشرگ پضيَص در راستای ارتقای اوگیشٌ خذمتی کارکىان معايوت تُذاد کاَص ارجاعات ضًرای عالی پشضکی ي راَثزد َای تاسگطت تٍ کار یافته ایذٌ َای تزتز در حًسٌ مامًریت َای معايوت تُذاد واجا سىجص ي ارتقای رضایتمىذی مزاجعیه مزاکش درماوی واجا در حال اجزا ارتقای فصلىامٍ طة اوتظامی ي ومایٍ ضذن در  Scopusي ISIدر حال اجزا پیطگیزی اس اثزات مىفی آلًدگی َای محیطی تز کارکىان واجا ارائٍ راَکارَای ارتقای سالمت معىًی کارکىان واجا در حال اجزا تُیٍ اتشارَای کارآمذ ارسیاتی رياوی راوىذگان در معایىات راوىذگی اصالح کسًرات تیمٍ ای تز اساط استفادٌ اس خذمات (عذالت پزداخت حق تیمٍ) مذیزیت مالی یکپارچٍ در معايوت تُذاد ارتقای اعتثار تخطی تیمارستاوی (چالص َا ي فزصت َا) در حال اجزا سىجص میشان رضایتمىذی کارکىان واجا ي خاوًادٌ َا اس خذمات درماوی گستزش کارتزد پشضکی اس راٌ دير در معايوت تُذاد -افشایص کارتزد ي اثزتخطی تجُیشات پشضکی (ضىاسىامٍ تجُیشاتی ي عمز جُادی)

 راَکارَای کاَص مصزف داري تا ريیکزد داريَای پزمصزف ي آوتی تیًتیک َا ارائٍ ضیًٌ َای وًیه وًتت دَی دقیق تزرسی سمیىٍ اجزای طة سىتی در واجا تًلیذات سمعی ي تصزی در حًسٌ معايوت َذاد طزاحی ي ساخت تیمارستان َای سیار تا قاتلیت مًوتاص ساخت ي تًلیذ داريَای پزکارتزد ي پز َشیىٍ -طزاحی ساماوٍ ثثت تجارب ي اوذيختٍ َای مذیزان ي فزماوذَان واجا

