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 دانشکده علوم پزشکي اسدابادمرکزی آزمايشگاه در  ها و عناوين تحقيقاتياولويت فهرست

 بررسی روشهاي پیشگیري و کنترل بیماریهاي انگلی و قارچی

 بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک عفونتهاي انگلی و قارچی در منطقه

 ررسی عفونتهاي انگلی و قارچی فرصت طلبب

 مطالعه مولکوالر اپیدمیولوژي انگلها در منطقه

 ترك بین انسان و حیواناتبررسی عفونتهاي انگلی و قارچی مش

 بررسی روشهاي نوین تشخیص جهت عفونتهاي انگلی و قارچی

 مطالعه مقاومت دارویی در عفونتهاي انگلی و قارچی

 بررسی تاثیر داروهاي مختلف بر روي انگلها و قارچها

 مطالعات پایه و بنیادي انگل شناسی و قارچ شناسی

 عفونتهاي انگلی و قارچیبررسی تاثیر گیاهان دارویی و طب سنتی بر 

 بررسی چرخه بیولوژي انگلهاي بومی منطقه

 بررسی جنبه هاي اپیدمیولوژیک و کنترل و پیشگیري کیست هیداتیک

 )بررسی آلودگی مواد غذایی مختلف به سموم قارچی (مایکوتوکسینها

 بررسی وضعیت عفونتهاي قارچی بیمارستانی

 بررسی انگلهاي نوپدید و بازپدید

 پایه در زمینه تهیه واکسن بر علیه عفونتهاي انگلی مطالعات

 بررسی علل و مکانیسم اختالالت ناباروري

 .. بررسی ژنتیکی بیماریهاي متابولیک از قبیل دیابت ، هیپر لیپیدمی ، سندرم متابولیک و

 .تعیین و بررسی بیومارکرهاي بیماریهاي مختلف از جمله سرطانها

 .ها و بررسی مکانیسم عمل آنهاسنتزنانوپارتیکل و نانو دارو

 مطالعه بیان ژنهاي درگیر در بیماریهاي شایع در منطقه از جمله سرطانها

 بررسی علل و مکانیسم بیماري هاي التهابی

 بررسی متابولیسم داروها

 مطالعه اهمیت و کاربرد داروهاي گیاهی در درمان بیماریها

 هابررسی اختالالت آنزیمی و ارتباط آن با بیماري 
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 مطالعه علل متابولیک بیماریهاي غیر واگیر

 مطالعه بر روي سلول هاي بنیادي با اهداف شناسایی علل بیماري ها و ارائه روش هاي نوین درمان

 مطالعه وضعیت استرس اکسیداتیو در بیماري ها

 مطالعه تاثیر ترکیبات طبیعی به عنوان مکمل درمانی بر پیشگیري و درمان بیماري ها

 مکانیسم بیماري ها مختلف در بیان سطح ژن ، پروتیین ها و مسیرهاي انتقال پیام مطالعه

 مطالعه وضعیت و نقش عناصر کمیاب در سالمت بیماري ها

 طالعه مکانیسم بیماري ها با استفاده از حیوانات ترنس ژنم

 تولید پروتئینهاي نو ترکیب با تأکید بر روي بومی سازي دارو هاي وارداتی

 یو مارکرهاي مولکولی سرطان هابررسی ب

 تولید بیو سنسورهاي سلولی با استفاده از تکنیک هاي مهندسی ژنتیک

 کاربرد سلول هاي بنیادي در درمان بیماریهاي مزمن

 بررسی و مطالعه بیماریهاي ژنتیکی منطقه اي

 یک و شایعبررسی اپیدمیولوژي و نقش ریسک فاکتور ها و عوامل ژنتیک در بیماریها ي عفونی اندم

 بررسی روش هاي جدید تشخیص سرولوژیک ، مولکوالر و باکتریولوژیک در بیماریهاي عفونی

 تعیین نقش مارکرهاي بیوشیمیایی در تشخیص بیناري هاي عفونی شایع

 بررسی روش ها و کفایت درمان در بیماریهاي عفونی اندمیک و شایع

 بیماران مبتال به بروسلوز بررسی علل عود عوارض و مقایسه درمان هاي جدید در

 مشکالت تشخیصی و درمانی سل در استان همدان –بالینی  –بررسی جنبه هاي اپیدمیولوژیک 

 بالینی و مقاومت آنتی بیوتیک کلرا و سایر پاتوژن هاي رودهاي شایع –بررسی جنبه اي اپیدمیولوژیک

 یع در میزبان هاي خاص (بیماران مبتال بهسیربالینی و روش هاي درمانی عفونت هاي شا –بررسی اپیدمیولوژي 

 ).... بدخیمی ، پیوند عضو ، سوختگی ،سالمندان ،معتادین تزریقی ، مبتالیان به ایدز ، بیماران روانی ، خانم هاي حامله و

و  روشهاي تشخیص و درمان پیش آگهی در بیماران سپسیس –سیر بالینی –اپیدمیولوژیک  –بررسی عوامل اتیولوژیک 

 ژیتمنن

 بیمارستانی مقاومت دارویی و روش هاي پیشگیري و کنترل عفونت هاي –عوارض  –سیر بالینی  –بررسی اپیدمیولوژي 

 شیوع و روش هاي کنترل عفونت در کارکنان بهداشتی درمانی –بررسی زمینه 
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 بررسی ناقلین مزمن عفونت در مشاغل حساس و روش هاي تشخیص درمان آنها

 ص و درمان و پیشگیري در هپاتیت ویروسیبررسی روش هاي تشخی

 بررسی رابطه عوامل عفونی ویروسی و باکتریال با بیماري هاي غیر عفونی

 .سلولهاي بنیادي

 مطالعات ایمونولوژیک در زمینه تولید مثل

اي ژنه براساس تعیین الگوي هاي مقاومت داروئی براساس ژنوتیپ هاي مختلف و تعیین گروهاي غالب سویه هاي آنتروکوك

 کد کننده فاکتور هاي ویروالنس

 Real time- PCRتعیین کمی باکتري هاي دخیل در بیماریهاي پریودونتال براساس 

 اصالح روش هاي روتین تشخیص مایکوباکتریوم توبرکولو زیس براي تشخیص مناسب بیماران اسمیر مثبت

ن آنها به کرد قبل و بعد از پاستوریزه اسدابادولیدي در بررسی وجود مایکوباکتریوم بویس و کوکسیال بارنتی در شیر هاي ت

 روش ملکولی

 تعیین بار میکروبی و استاندارد نمودن میزان باکتریها در شیرهاي پاستوریزه

 ملکولی تشخیص مایکوباکتریوم توبرکولوزیس در نمونه هاي سل خارج ریوي و تعیین مقاومت داروئی آنها باروش هاي

 ویروالنس غالب استرپتوکوك پنومونیه در منطقه براساس دسته هاي ژنی کد کننده فاکتورهاي تعیین گروههاي موجود

 تعیین عوامل باکتریال ایجاد کننده عفونتهاي موضعی و احشایی بیماران بستري در بیمارستانها

 تعیین عوامل باکتریال ایجاد کننده عفونتهاي بیمارستانی

 لیمولکو د کننده عفونتهاي باکتریال در کودکان و بزرگساالن به دوروش معمولی وعیین مقاومت دارویی باکتریهاي ایجات

 تعیین اثر بخشی داروهاي گیاهی بر باکتریهاي بیماریزا پوستی و گوارشی و دهانی

 تعیین ژنها کد کننده انتروترکسینهاي استافیلوکوك اورئوس

 ، کلبسیال ، سالمونال،شیگالتعیین ژنها ي کد کننده توکسین هاي سودوموناس، اشرشیا کلی

 لیک تعیین ژنهاي کننده بتاالکتامازهاو متالوبتاالکتامازهاي استافیلوکوك، کلبسیال ، اسنتوباکتر ، انتروکوك ، اشر شیا

 بررسی عامل عفونتها ي گوارشی ( کودکان و بزرگساالن و تعیین مقاومت ها آنتی بیوتیکی آنها

 دکان و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی آنهابررسی عامل عفونتهاي ادراري در کو

 بررسی میزان شیوع تعیین فاکتوهاي ویروالنس و مقاومت آنتی بیوتیکی گونه هاي بروسال

 ررسی و تعیین عوامل ایجاد کننده مسمومیت هاي غذایی در انسانب

 بررسی عفونتهاي باکتریال مشترك بین انسان و حیوانات
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 روالنس ، شیوع ژنتیکی و مقاومت آنتی بیوتیکی در هکیلوباکتري پیلوريتعیین میزان شیوع ،فاکتورهاي وی

 بررسی روشهاي تشخیص جدید باکتریولوژیک و مولکلوالر در بیماریهاي عفونی

 بررسی میزان شیوع ، مقاومت آنتی بیوتیکی و تنوع ژنتیکی سویه هاي ویبریو کلر ا

 تریال ایجاد کننده عفونت در افراد داراي نقص ایمنیعیین میزان شیوع و مقاومت آنتی بیوتیکی عوامل باکت

 ررسی عوامل باکتریال ایجاد کننده مننژیت و تعیین الگوي مقاومت داروئی آنهاب

 بررسی مقاومت هاي دارویی و آنتی بیوتیکی میکروارگانیسم هاي عامل انسانی

 لبررسی شیوع عوامل میکروبی ایجاد کننده عفونتهاي دستگاه ادراري وژینا

 بررسی شیوع عوامل میکروبی ایجاد کننده عفونت هاي دستگاه گوارش

 بررسی شیوع عوامل میکروبی ایجاد کننده دستگاه تنفس و گردش خون

 بررسی شیوع عوامل میکروبی ایجاد کننده زخم و عفونت هاي پوستی و مخاتی و سوختگی

 سل در منطقهبررسی شیوع عوامل میکروبی ایجاد کننده بروسلوز ، تب راجعه و 

 تعیین روشهاي مولکولی مقاومتهاي دارویی

 بررسی بیماریهاي استافیلوکوکی و استرپتوکوکی در منطقه

 کلونینگ، خالص سازي، آنزیم هاي باکتریایی به منظور ارزسیابی آزمایشگاهی و کلینیکی

 شناسایی باکتریها با استفاده از نانوتکنولوژي

 عفونت هاي باکتریاییاستفاده از بیومارکرها در تشخیص 

 نقش باکتریها در درمان سرطان ها

 بررسی مکانیسم هاي ایمونوپاتولوژیک بیماریهاي عفونی

 )... بررسی مکانیسم هاي ایمونوپاتولوژیک بیماریهاي متابولیکی ( دیابت، سندرم متابولیک،کبد چرب و

 بررسی مکانیسم هاي ایمونوپاتولوژیک بیماریهاي خود ایمن

 نیسم هاي ایمونوپاتولوژیک بیماریهاي نوروسایکولوژیکبررسی مکا

 ایمونولوژي پیوند

 بررسی اثر داروها، مکمل ها و سایر عوامل محیطی بر عملکرد اجزاء مختلف سیستم ایمنی

 (مطالعه اپیدمیولوژیک سرولوژیکی و ژنتیکی) عناصر مختلف سیستم ایمنی

 مطالعه عملکرد سیستم ایمنی در سرطان ها

 نتیک در بیماریهاي خود ایمن، پیوند اعضاء عفونی و سایر بیماریهاي مرتبط با سیستم ایمنیایمونوژ
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 مطالعه بیماري هاي خونی و غیر خونی

 سلول درمانی بیماري ها

 مطالعات تداخلی بالینی بر روي بیماري هاي غیرواگیر

 پلی مورفیسم و بیان ژن در بیماري ها

 گیاهان دارویی

 تی اکسیدانی در سیستم هاي بیولوژیک»ظرفیت آ رادیکال هاي آزاد و

 بررسی عفونت هاي بیمارستانی

 بررسی مقاومت هاي آنتی بیوتیکی در سویه هاي پاتوژن

 مطالعه ي بیماري هاي سیستم عصبی

 بررسی مارکرهاي نوین آزمایشگاهی در بیاري هاي خونی وغیر خونی

 

  ها و عناوين تحقيقاتي گروه پرستاریاولويت فهرست

 حقوق کودك

 رشد و تکامل کودکان در سنین مختلف یا دیدگاه کلیت گرا

 مراقبت پرستاري کلیت گرا از کودکان بیمار در سنین مختلف رشد و تکاملی و بیماري هاي مختلف

 کاربرد مراقبت مبتنی بر شواهد در مراقبت از کودکان بیمار در بیمارستان

 اي کودکان مبتال به اختالالت یا بیماري هاي خاص و مزمنحمایت اجتماعی و مراقبتی از خانواده دار

 توانمندسازي و کارآمدي دانشجویان، مربیان و مدرسین پرستاري پرستاري در بالین

 راهکارهاي پیشگیري از بیماري هاي عفونی شایع در کودکان و نوزادان

 نارتقاي کیفیت مراقبت هاي پرستاري در محیط هاي بالینی نوزادان و کودکا

 کودکان ارائه راهکارهاي مختلف ارتقاء فرآیند آموزش و یادگیري دانشجویان پرستاري در بخش هاي در بخش هاي نوزادان و

 ارزیابی و بکارگیري روش هاي نوین آموزش بالینی و تئوري در بخش هاي نوزادان و کودکان

 بعاد تئوري و عملیمدیریت و برنامه ریزي درسی جهت دروس پرستاري نوزادان و کودکان در ا

 آموزش و مشاوره در زمینه پیشگیري از انحراف از جاده سالمت نوزادان و کودکان

 (ارتقاء سالمت کودکان در ابعاد زیستی، روانی، اجتماعی، معنوي، فرهنگی) در سنین مختلف رشد و تکامل
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 سرطان ه بیماري هاي مزمن و ناتوان کننده وبهبود خودکارآمدي و توان خود مراقبتی نوزادان ، کودکان و نوجوانان مبتال ب

 توانمند سازي خانواده محور در رابطه با بیماري هاي رایج نوزادان و کودکان بستري

 در منزل و توانمند سازي خانواده محور و جامعه محور در جهت بهبود مراقبت از نوزادان و کودکان مبتال به بیماري هاي مزمن

 کارکنان و عوامل تأثیر گذارتعهد سازمانی سطوح مختلف 

 بک رهبري مدیران و اثربخشیس

 مدیریت اخالق در پرستاري

 رضایت شغلی در کارکنان حرفه سالمت

 رضایتمندي مشریان از خدمات در سیستمهاي سالمت

 اثربخشی سازمانی و عوامل موثر بر آن

 وامل موثر بر فرهنگ سازمانیع

 عوامل تاثیر گذار بر رهبري و اثربخشی سازمانی

 ارزشیابی کیفیت خدمات بالینی

 ارزشیابی صالحیت بالینی دانش آموختگان پرستاري

 ارتقاء سالمت مراقبین خانوادگی بیماران روانی

 ارزیابی و ارتقاء کیفیت زندگی بیماران روانی

 سالمت روان کودکان با والدین مبتال به بیماري روانی

 بود کیفیت مراقبت از بیماران روانی بستريبه

 پیشگیري از بیماري هاي روانی در سطوح مختلف

 آموزش بهداشت روانی در گروه هاي مختلف جمعیتی

 سالمت روان و مرافبت از بیماران سالمند

 مداخالت روان پرستاري در سوءمصرف مواد

 اي روانیمداخالت روان پرستاري فردي، خانوادگی و گروهی در بیماري ه

 ارتقاء سالمت روانی و مراقبت هاي روان پرستاري در کودکان و نوجوانان

 جراحی، پرستاري مراقبت هاي ویژه و فوریت هاي پزشکی-انتقال دانش به حوزه عمل در مراقبت هاي پرستاري داخلی

جراحی،  -قبت هاي پرستاري داخلیتحقیقات کمی و کیفی و تلفیقی جهت نظریه پردازي، الگو سازي و ابزارسازي در زمینه مرا

 پرستاري مراقبت هاي ویژه و فوریت هاي پزشکی
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  ی و کیفی و تلفیقی جهت نظریه پردازي، الگو سازي و ابزار سازي در مفاهیم محوري پرستاري (درد، خواب،کمتحقیقات 

 )... سترس، بیحرکتی، تصویرذهنی، قلمرو، حقوق بیمار، حقوق پرستار

 فی و تلفیقی جهت نظریه پردازي، الگو سازي و ابزارسازي در زمینه چالش هاي پرستاريی و کیمتحقیقات ک

 جراحی، پرستاري مراقبت هاي ویژه و فوریت هاي پزشکی-پرستاري مبتنی بر شواهد در مراقبت هاي پرستاري داخلی

 ریت هاي پزشکیجراحی، پرستاري مراقبت هاي ویژه و فو-مرور سیستماتیک در مراقبت هاي پرستاري داخلی

فوریت هاي  جراحی، پرستاري مراقبت هاي ویژه و-اقدام پژوهی در آموزش نظري، عملی و بالینی مراقبت هاي پرستاري داخلی

 پزشکی

 جراحی، پرستاري مراقبت هاي ویژه و فوریت هاي پزشکی-اقدام پژوهی در مدیریت مراقبت هاي پرستاري داخلی

 ويمعن مراقبتی و کیفیت زندگی بیماران و خانواده آنان در ابعاد زیستی، روانی، اجتماعی،ژوهش در توانمندسازي، ارتقاي خود

 و فرهنگی

 هاي پژوهش در توانمندسازي پرستاران در ارائه مراقبت هاي زیستی، روانی، اجتماعی، معنوي و فرهنگی مددجویان و خانواده

 آنان

تبعیت  ي، عملی و بالینی جهت ارتقاي دانش، نگرش، عملکرد وپژوهش در زمینه به کارگیري روش هاي نوین آموزش نظر

 دانشجویان

 ايه جراحی، پرستاري مراقبت-پژوهش در زمینه به کارگیري روش هاي نوین ارزشیابی مراقبت هاي بالینی پرستاري داخلی

 ویژه و فوریت هاي پزشکی

پرستاران  در ارتقاي دانش، نگرش، عملکرد و تبعیتپژوهش در زمینه به کارگیري روش هاي نوین بازآموزي و آموزش مداوم 

 جراحی، مراقبت هاي ویژه و کارکنان فوریت هاي پزشکی-داخلی

 فوریت جراحی، پرستاري مراقبت هاي ویژه و-پژوهش در زمینه ارائه مشاوره و مشاوره پیگیر در مراقبت هاي پرستاري داخلی

 هاي پزشکی

 در ارائه آموزش و مشاوره به بیماران، مددجویان و خانواده هاي آنانTele-nursingپژوهش در زمینه به کارگیري 

 پژوهش در زمینه نیازسنجی و ارتقاي خودمراقبتی و سالمت بیماران، مددجویان و خانواده هاي آنان

 پژوهش در زمینه ارتقاي مراقبت هاي پرستاري در مدیریت درد بیماران و مددجویان

 بت هاي پرستاري ادراري بیماران و مددجویانپژوهش در زمینه ارتقاي مراق

 و  و دفعی) بیمارانNGTپژوهش در زمینه ارتقاي مراقبت هاي پرستاري گوارشی تغذیه اي مانند تغذیه دهانی، پارنترال، 

 (ددجویانم
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 پژوهش در زمینه ارتقاي مراقبت هاي پرستاري در زمینه خواب بیماران و مددجویان

 راقبت هاي پرستاري در زمینه بیحرکتی بیماران و مددجویانپژوهش در زمینه ارتقاي م

 پژوهش در زمینه ارتقاي مراقبت هاي پرستاري در زمینه قلمرو و حریم بیماران و مددجویان

 پژوهش در زمینه ارتقاي مراقبت هاي پرستاري در زمینه تصویرذهنی بیماران و مددجویان

 در زمینه استرس بیماران، مددجویانپژوهش در زمینه ارتقاي مراقبت هاي پرستاري 

 پژوهش در زمینه به کارگیري مراقبت هاي تسکینی و تکمیلی نظیر طب فشاري، طب سوزنی، ریلکسیشن، هومیوپاتی،

 جراحی، پرستاري مراقبت هاي ویژه و فوریت هاي پزشکی-آروماتراپی، ماساژ، رفلکسولوژي در مراقبت هاي پرستاري داخلی

 وري و بالینی پرستاريپژوهش در آموزش تئ

 ژوهش در راستاي توانمند سازي دانشجویان و پرسنل پرستاريپ

 پژوهش در راستاي ارتقاء صالحیت بالینی دانشجویان

 پژوهش در زمینه روشهاي ارزشیابی آموزش بالینی دانشجویان

 پژوهش در زمینه اخالق پرستاري و رعایت آن در پرستاري حرفه اي

 ت معنوي در پرستاريپژوهش در زمینه مراقب

 )....گروه محور( بزهکاران، معتادان،  -خانواده محور–مراقبتهاي پرستاري جامعه محور 

 )بلوغ، بارداري، یائسگی، سالمندي ) سالمت زنان در مقاطع مختلف

 ).... بررسی خانواده هاي آسیب پذیر( سوء مصرف مواد، سوء رفتار، طالق و

 )و پیشگیري از بیماریها ( سطوح مختلف پیشگیري بازدید منزل و نقش آن در کنترل

 ).....بررسی و سنجش سالمت کودکان در سنین مختلف ( رشد و تکامل، آموزش، مراقبت، بهداشت دهان و دندان و

 )ورزش، تغذیه و پیشگیري از چاقی)ارتقاء رفتارهاي بهداشتی 

 کنترل و پیشگیري بیماریهاي حاد و مزمن در سنین مختلف

 ) ...فشارخون، دیابت، سرطان ها، واگیر نظیر سل و )ري بیماریها غربالگ

 اپیدمیولوژي/ همه گیر شناسی حوادث و سوانح

 آموزش و مراقبت هاي مادر و کودك

 مراقبت از بیماریهاي واگیر و غیر واگیر در سطح مراکز تولیدي و صنعتی

 پیشگیري و کنترل عفونت هاي بیمارستانی

 ).... .، مدارس ، مهدکودك و هدانشگا) آموزشیواگیر و غیرواگیر در مراکز مراقبت از بیماریهاي 
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 آموزش و مراقبت از کودکان با بیماریهاي خاص

 کنترل بیماریهاي واگیر و غیرواگیر در سطح جامعه

 آموزش فرد/خانواده/ جامعه و ارتقاء کیفیت زندگی

 موزش فرد/خانواده/ جامعه و بهبود سبک زندگیآ

 و( فرد/ خانواده/ جامعه ) و ارتقاء سطح خودکارآمديآموزش مددج

 آموزش فرد/خانواده/ جامعه و مدیریت سالمت

 آموزش فرد/خانواده /جامعه با تاکید بر بکارگیري مدل هاي آموزشی

 آموزش مراقبت در منزل پس از ترخیص بیمار از بیمارستان

 بررسی عوامل موثر بر ایجاد سالمتی و بیماري

 موثر بر رفتارهاي ارتقاء دهنده سالمتبررسی عوامل 

 کاربرد اخالق در مطالعات مربوط به سالمتی و بیماري

 وين گروه بهداشت:اعن

 )سالمت روان (بررسی وضعیت موجود و برنامه هاي مداخله اي آموزشی

 )سالمت کودکان (بررسی وضعیت موجود و برنامه هاي مداخله اي آموزشی

 )موجود و تعیین مشکالت و برنامه هاي مداخله اي آموزشی سالمت سالمندان (بررسی وضعیت

 )وادث و سوانح (شیوع انواع حوادث و سوانح، راه هاي پیشگیري و برنامه هاي مداخله اي آموزشیح

 پیشگیري از بیماریهاي قلبی و عروقی

 تغذیه و رژیم هاي غذایی در کودکان و نوجوانان، سالمندان و مادران باردار

 کی در گروههاي مختلف (فعالیت فیزی

 )آموزشی بررسی وضعیت موجود، تعیین مشکالت و برنامه هاي مداخله اي

 )آموزشی مصرف سیگار و دخانیات و سوء مصرف مواد (شیوع مصرف، راه هاي پیشگیري و برنامه هاي داخله اي

 )پیشگیري، درمان و نوتوانی)سرطان ها 

 رخطررفتارهاي پرخطر و راه هاي کاهش رفتارهاي پ

 )چاقی، اضافه وزن و الغري و کم وزنی و عوامل مرتبط با آن)اختالالت وزن 

 ارتقاء مهارت هاي زندگی در گروه هاي مختلف سنی، جنسی و شغلی

 بهداشت دهان و دندان در دانش آموزان، مادران باردار و کودکان
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 اي بیمارستانیبررسی مکانیسم هاي مقاومت دارویی در میان باکتریهاي دخیل در عفونت ه

 بررسی سیستم هاي توکسن آنتی باکتریایی در باکتري هاي مقاوم به آنتی بیوتیک

 استفاده از گیاهان دارویی در تشکیل بیوفیلم

 بررسی مقاومت هاي آنتی بیوتیکی و فراوانی باکتري هاي پاتوژن در آزمایشگاه هاي سطح شهرستان

 بررسی مکانیسم مولکولی سرطان معده

 کروفلور روده در افزایش التهاباثیر میت

 تاثیر میکروفلور روده در کاهش حساسیت انسولینی

 تاثیر میکروفلور روده در تغییر در هورمونهاي دستگاه گوارش

 

  مديريت حوادث و فوريتهای پزشکيها و عناوين تحقيقاتي گروه اولويت فهرست

عه استان به مرکز استان و از مرکز استان به تهران و سایر استانها و عیین علل اعزام بیماران از مراکز درمانی شهرستانهاي تابت

 مداخله در خصوص حذف علل اعزام.

 بررسی علل مرگ و میر حوادث ترافیکی در استان.

 بررسی خصوصیات مصدومین حوادث ترافیکی در استان.

 کاهش آنها. استان و مداخله در خصوص 111بررسی میزان و علل وقوع تصادف در آمبوالنس هاي 

بررسی میزان مهارت دانشجویان کاردانی فوریتهاي پزشکی فارغ التحصیل از دانشگاه هاي کشور و مداخله در خصوص افزایش 

 مهارت ایشان.

 داراي مدرك دانشگاهی با گروه دیگر 111 بررسی مقایسه اي بین نحوه ارائه خدمت توسط کارکنان

 ) استفاده از 111 س با کیفیت به مردم توسط کارکنان اورژانسدر ارائه سروی 15-15بررسی تأثیر انجام 

 راهنمایی هاي پزشک ارتباطات(

 در استان )مرگ و میر و ... ( CO بررسی موارد مسمومیت با

 بررسی میزان مسمومیت با متانول در مراکز درمانی استان.

 . EMS راهکارهاي کاهش هزینه در

 و بهداشت و درمان در سوانح و حوادث غیرمترقبه.هاي مربوط به پدافند غیرعامل پژوهش

 استان. 111 هاي انجام شده توسط اورژانسبررسی میزان فراوانی فوریتهاي پزشکی در مأموریت

 بررسی نقش راکبین موتورسیکلت در تصادفات رانندگی منجر به فوت و مصدومیت در استان و مداخالت الزم جهت کاهش آن.

 یکی و غیرترافیکی در استان.بررسی حوادث ویژه تراف

بررسی نقش کاله ایمنی در کاهش ضربات وارده به سر و همچنین بررسی انواع کاله ایمنی مورد استفاده در راکبین موتورسیکلت 

 ها.

 بررسی میزان اشتغال فارغ التحصیالن پزشک و پیراپزشک در استان و استخراج درصد بیکاري.

 .111لل آن در اعزام هاي بررسی میزان انتظار بیماران و ع

 بررسی چگونگی سازماندهی نیروهاي تخصصی درمانی در حوادث غیرمترقبه و بحران.

 بررسی میزان مقاوم سازي بناي ساختمانهاي مراکز بهداشتی درمانی استان.
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 بررسی عملکرد کمیته بحران در مراکز بهداشتی درمانی همدان.

 در استان.بررسی اپیدمیولوژي حوادث و سوانح شایع 

 بررسی میزان آگاهی مردم از عوامل خطرساز حوادث در استان.

 بررسی راهکارهاي ارتقاء آگاهی جامعه از عوامل خطرساز در استان.

 تعیین میزان اثر راهکارهاي مناسب اصالح رفتارهاي اجتماعی در پیشگیري از حوادث در استان.

 ن نسبت به مدیریت بحران.بررسی عملکرد مدیران مراکز بهداشتی درمانی همدا

 .111بررسی میزان رضایتمندي دریافت کنندگان خدمات فوریتهاي پزشکی 

 بررسی انطباق نحوه ارائه خدمات در فوریتهاي پزشکی با استانداردهاي بهداشتی درمانی.

 بررسی میزان رضایت شغلی در پرسنل فوریتهاي پزشکی.

 .111هاي پزشکی بررسی میزان آگاهی شهروندان از خدمات فوریت

 فوریتهاي پزشکی در مواجهه با حوادث غیر مترقبه. گی پرسنلبررسی وضعیت آماد

 بررسی علل خارج از سرویس شدن آمبوالنسهاي فوریتهاي پزشکی.

 

 


