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مركز تحقيقات « مراقبتهاي مادر و كودك خليج فارس » دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان  ،اولين مركز
تحقيقات در زمينه پژوهش هاي مرتبط با حوزه مراقبتهاي مادر و كودك در بندرعباس ميباشد كه در دی ماه  1389موفق به اخذ
موافقت اصولي از شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي كشور شده و در سال  1390با حضور خانم دکتر دستجردی – وزیر
محترم وقت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی – افتتاح و فعاليت خود را آغاز نموده است .

رسالت مرکز :
تولید علم و فناوری برای ارتقای سالمت مادران ،کودکان و زنان سالمند در استان هرمزگان
مرکز تحقيقات مادر و کودک ،با استفاده از اساتيد توانمند و کارکنان با انگيزه و از طریق انجام طرح های پژوهشی نوآورانه در
راستای ارتقای سالمت مادران در استان هرمزگان تال ش می کند با شناسایی مهمترین نيازهای مادران باردار و غير باردار ،نوزادان،
کودکان ،ضمن ترویج دانش و مهارت مراقبت از خود و جامعه در گروه زنان و کودکان و انتشار دستاوردهای علمی و فناوری خود،
به معاونت های بهداشت و درمان دانشگاه در ارائه خدمات متناسب با نياز جامعه یاری رساند.

بیانیه رسالت :
کودکان و زنان نيازمند مراقبت های ویژه هستند ،بخصوص زنان باردار که سالمت ایشان از شاخص های مهم سنجش سازمان جهانی
بهداشت است .به دليل آمارهایی که نشان دهنده سطح سالمت این گروه از مردم جامعه است نياز به شناخت بيشتری از وضعيت سالمت
ایشان در جامعه و توليد علم و فناوری های بومی شده برای حفظ و ارتقای سالمت این گروه از جامعه در استان هرمزگان احساس می
شود .مرکز تحقيقات مراقبت های مادر و کودک در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی هرمزگان برای انجام این نياز
یعنی توليد علم و پژوهش در حيطه های سالمت مادران ،کودکان و زنان سالمند ،راه اندازی شده است.
مرکز تحقيقات مادر و کودک ،با استفاده از اساتيد توانمند و کارکنان با انگيزه و از طریق انجام طرح های پژوهشی نوآورانه در
راستای ارتقای سالمت مادران در استان هرمزگان تالش می کند با شناسایی مهمترین نيازهای مادران باردار و غير باردار ،نوزادان،
کودکان ،ضمن ترویج دانش و مهارت مراقبت از خود و جامعه در گروه زنان و کودکان و انتشار دستاوردهای علمی و فناوری خود،
به معاونت های بهداشت و درمان دانشگاه در ارائه خدمات متناسب با نياز جامعه یاری رساند.
چشم انداز آینده
مرکز تحقيقات « مراقبت های مادر و کودک » دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان با انجام پژوهش های
نوآفرینانه در حوزه سالمت مادر و کودک ،متناسب با نيازهای سالمت مادران و کودکان به عنوان «قطب علمی سالمت مادر و
کودک در جنوب کشور» تا پایان سند چشم انداز  20ساله کشور دست می یابد.

جایگاه استراتژیک :

قطب علمی مراقبت های مادر و کودک در جنوب کشور تا پایان سال 1404
اهداف کالن مرکز :
 دارای مرجعيت پژوهشی و فناوری مراقبت از مادر و کودک
 دارای جایگاه مشاوره ای برای سياست های مراقبت از سالمت مادر و کودک
 مرکز آموزش های کاربردی و تخصصی مراقبت های مادر و کودک در جنوب کشور
اهداف فرعی مرکز :
 تربيت محقق در زمينه مراقبتهاي مادر و كودك در حوزه دانشگاهي و باليني .
 ترغيب  ،تشویق و بكارگيري محققين بين رشته اي مرتبط با حوزه هاي مادر و كودك جهت توليد نظریات  ،مدل و الگوهاي
بومي مبتني بر نيازهاي نوپدید جامعه در حوزه سالمت .
 كوشش در جلب همكاري مراكز تحقيقاتي و آموزشي سایر كشورها و سازمانهاي بين المللي با رعایت قوانين و مقررات
دولت جمهوري اسالمي ایران .
 تقویت پژوهش هاي بين رشته اي .
 انتشار كتب و نشریات علمي در زمينه مراقبتهاي مادر و كودك .
 پرورش افراد توانمند و استفاده از دانش آنها در زمينه تحقيقات مادر و كودك
 ترغيب و تشویق دانشجویان رشته های علوم پزشکی جهت عضویت در کميته دانشجویی مرکز و ارائه آموزشهای الزم به
آنان جهت انجام تحقيقات در زمينه اولویتهای مرکز
 برگزاری کارگاههای آموزشی دوره ای جهت توانمند کردن اعضای پژوهشی مرکز
 انجام پژوهش هاي مختلف در جهت اصالح نظام ارائه خدمات بهداشتي درماني استان در حوزه مراقبتهاي مادر و كودك به
منظور جوابگویي به نيازهاي استان .
 حمایت از طرح های تحقيقاتی در زمينه اولویت های پژوهشی مرکز
 همکاری با سایر مراکز تحقيقاتی استان و کشور
 انتشار و گسترش اطالعات و آگاهی های مرتبط با بهداشت و مراقبتهاي مادران و كودكان
 همکاری با سایر مراکز دولتی و غير دولتی و ارائه طرح های تحقيقاتی کاربردی و استفاده از منابع مالی آنها برای اجرای
طرح ها ی تحقيقاتی مشترک
محورهای پژوهشی :


بيماریها و اختالالت زنان



بيماریها و اختالالت کودکان



عوامل مؤثر بر سالمت مادران



عوامل مؤثر بر سالمت کودکان

اولویت هاي پژوهشي مرکز :
 پره مچوريتي (  ) Prematurityيا نارسي نوزاد
 سوء تغذيه
 اعتياد در خانم ها
 عفونت زنان ( در دوره باروري )
 زايمان فيزيولوژيك  ،كنترل درد زايمان
 سالمت روان مادران  ،ازجمله افسردگي بعد از زايمان
 شاخص هاي سالمت مادران و نوزادان استان و مقايسه آن با ساير كشورهاي جهان
 حاملگي هاي ناخواسته و عوامل مؤثر برآن
 كيفيت زندگي در زنان ( باردار ،شيرده ،يائسه ،سالمند ،كاركنان بخش بهداشت و درمان )
 اضطراب در زنان باردار
 نيازهاي آموزشي در برنامه مشاوره قبل از ازدواج از ديدگاه زوجين(مطالعه كيفي)
 وضعيت بهداشت باروري زنان آسيب ديده احتمالي و زنان آسيب نديده شهر بندرعباس
 عوامل مرتبط با عدم موفقيت در تغذيه انحصاري با شير مادر
 بررسي روند رشد كودكان 1-5ساله استان
 وضعيت بهداشت دهان و دندان در دانش آموزان  ،دانشجويان ،مادران باردار ،مادران شيرده
 آلودگي هاي انگلي و عفونت هاي ادراري در مهد كودك ها و مدارس
 آگاهي در زمينه بهداشت باروري در دانش آموزان و دانشجويان غير پزشکي
 آگاهي و عملکرد در زمينه تغذيه مناسب در دانش آموزان ،دانشجويان ،مادران باردار و مادران شيرده
 بررسي وضعيت تغذيه كودكان


بررسي وضعيت تغذيه زنان باردار

 بررسي وضعيت تغذيه زنان شيرده

رییس مرکز :
سركار خانم آسیه پرمهر یابنده
سوابق شغلی و تحصيلی  :ایشان دارای  7سال تجربه کار درمانی و  15سال تجربه کار آموزشی و پژوهشی در دانشکده
پرستاری  ،مامایی و پيراپزشکی بندرعباس می باشند  .مدرک تحصيلی ایشان کارشناسی ارشد مامایی می باشد .درحال
حاضر به عنوان هيئت علمی دانشکده پرستاری  ،مامایی و پيراپزشکی و ریيس مرکز تحقيقات مراقبتهاي مادر و كودك
خليج فارس فعاليت دارند .
سوابق پژوهشی  :ایشان تاکنون  15مقاله د رمجالت مختلف به چاپ رسانده اند و در حال حاضر  4طرح تحقيقاتی در
دست اجرا دارند .
کارشناس مرکز  :خانم سوسن حامدی
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نشانی سایت مركز :

تلفن:
فاكس :
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نشانی  :بندرعباس  -بلوار جمهوري اسالمی – ضلع شرقی بيمارستان شهيد محمدي – معاونت تحقيقات و فناوری دانشگاه  -طبقه
دوم  -مركز تحقيقات مراقبتهاي مادر و كودك خليج فارس

