« عناوين طرحهاي تحقيقاتي از آذر ماه » 2931
 -2عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي تأثير استفاده از اكسيژن با درصد باال در ساعات اوليه مراجعه بيماران مبتال به سكته مغزي بستري در بخش
نورولوژي بيمارستان فرشچيان همدان
مجري  /مجريان  :دكتر عباس طاهر ـ دكتر مهردخت مزده
رديف

1

پيام پژوهش

گروه مخاطب

تسريع در بهبودي بيماران استروك مغزي با اكسيژن تراپي

بيماران

**********************
 -1عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي ارتباط بين ژنوتايپ ها و هاپلوتايپ هاي  HLA-DR, DQبا بيماري ديابت نوع يك
مجري  /مجريان  :دكتر قاسم سلگي
رديف

1

گروه مخاطب

بيماران ديابتي

پيام پژوهش

وجود ارتباط بين توارث ژنهاي مشخص از لوكوس  HLA-DR, DQو بروز
عوارض ديابتي

**********************
 -9عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي و تعيين اثر انتي باكتريال عصاره آبي -الكلي گياه پنيرك بر روي باكتري هاي هوازي –
اختياري دهان
مجري  /مجريان  :ابوالفضل غفوري خسروشاهي -ليال موسوي
رديف

1

گروه مخاطب

بيماران

پيام پژوهش

جهت درمان عفونت هاي دهان دندان مفيد ميباشد
**********************

-4عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي توازن بين آنزيم هاي ماتريكس متالوپروتئيناز  MMP-1و  MMP-3و مهاركننده هاي بافتي
مجري  /مجريان  :دكتر ایرج خدادادي  -جواد رنجبران – مرضيه قرباني
رديف

پيام پژوهش

گروه مخاطب

بيماران PCOS

1

آگاهي بيشتر در مورد مشخصه و عوامل دخيل در PCOS
*********************

-5عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي علل مرگ مادران باردار در استان همدان :مطالعه مورد -شاهدي النه گزينه شده  8ساله
مجري  /مجريان  :بهناز عالفچي  /رویا نجفي وثوق
رديف

1

پيام پژوهش

گروه مخاطب

آگاهي در مورد عوامل مؤثر بر مرگ و مير

مادران باردار

**********************
-6عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي مقايسه خستگي براساس دومعيارسنجش خستگي در بيماران همودياليزي بيمارستان بعثت شهرهمدان
مجري  /مجريان  :نعيمه ماه حيدري
رديف

1

پيام پژوهش

گروه مخاطب

به دليل ساده تر بودن وتطابق معيار سنجش خستگي روتن با پژوهش هاي قبلي
اين معيار براي بررسي خستگي در پژوهش هاي بعدي پيشنهاد مي شود

بيماران همودياليزي

**********************
-7عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي سرولوژي بروسلوز در بيماران  HIVمثبت در استان همدان
مجري  /مجريان  :دكتر فریبا كرامت
رديف

1

گروه مخاطب

بيماران

پيام پژوهش

شيوع بيماري بروسلوز در بيماران  HIVمثبت باالتر از جمعيت عادي در جامعه نيست
*********************

-8عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي تاثير آموزش بهداشت جنسي بر رضايتمندي جنسي زنان در دوران بارداري در
بيمارستان فاطميه شهر همدان در سال 2931
مجري  /مجريان  :دكترسيده زهرا معصومي-سحراحمدوند-سيده نيره حسيني
رديف

پيام پژوهش

گروه مخاطب

زنان باردار

1

اصالح نگرش زنان باردار در مورد انجام فعاليت جنسي در دوران بارداري از طريق افزايش
آگاهي ايشان در مورد تغييرات فيزيولوژيک بدن و سيکل پاسخ جنسي در دوران بارداري
**********************

-3عنوان طرح تحقيقاتي

ارزيابي برنامه اصالحات در سيستم آموزش پزشكي عمومي  ،مبتني بر برنامه تماس زودرس با بيمار در مقطع
علوم پايه در بخش هاي داخلي – جراحي – كودكان دانشكده پزشكي همدان در سال 2931-39
مجري  /مجريان  :دكتر محمد علي سيف ربيعي-دكتر فهيمه مقصودي-دكتر مسعود اثني عشري
رديف

1

گروه مخاطب

بيماران

پيام پژوهش

فزايش بهره وري و عملکرد دانشجويان در ارتباطات پزشک وبيمار و مداخالت درماني
**********************

-21عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي اثرات درماني عصاره الكلي گياه چاي كوهي( )Stachys Lvandulifoliaبر اندومتر
هايپرپالزيك در موش هاي صحرايي مبتال به سندرم پلي كيستيك تخمدان
مجري  /مجريان  :دكترزهره عليزاده
رديف

1

گروه مخاطب

بيماران

پيام پژوهش

استفاده از داروهاي گياهي در بهبود برخي بيماري ها
*********************

-22عنوان طرح تحقيقاتي

ارزيابي بيان ژن و كيفيت اووسيت به دنبال تحريك مكرر تخمداني در موش
مجري  /مجريان  :دكتر زهره عليزاده -دكتر علي رضا زماني
رديف

1

گروه مخاطب

زنان نازا

پيام پژوهش

استفاده مناسب از داروهاي تحريک كننده تخمک گذاري

**********************
-21عنوان طرح تحقيقاتي

مقايسه تاثير آموزش بهداشت خواب به تنهايي و توام با دارودرماني
در درمان اختالالت خواب بيماران افسرده غيرسايكوتيك
مجري  /مجريان  :دكتر فرشيد شمسائي ،دكتر عليرضا رحيمي
رديف

گروه مخاطب

بيماران افسرده

1

پيام پژوهش

استفاده از روش هاي درماني مناسب براي حل مشکالت خواب

*********************
 -29عنوان طرح تحقيقاتي

عنوان طرح تحقيقاتي :شناسايي و بررسي تنوع ژنتيكي فاكتور هاي ويروالنس سويه هاي استافيلوكوك اورئوس مقاوم و
حساس به متي سيلين ايزوله شده از نمونه هاي كلينيكي و ناقلين شاغل در مراكز درماني
مجري  /مجريان  :دكتر محمد رضا عربستاني ،دكتر سيد فضل اهلل موسوي ،دكتر محمد يوسف عليخاني ،همكاران اصلي
طرح :
دكتر محمد نجفي مصلح ،دكتر عباسعلي ايماني فوالدي ،دكتر سيد حميد هاشمي ،دكتر فاتح رحيمي ،زهرا كريمي تبار،
وجيهه سادات نيك بين
رديف

گروه مخاطب

پيام پژوهش

2

كاهش هزينه هاي درمان ،كاهش مدت بستري  ،كاهش مرگ و مير بيماران

بيماران

ناشي از عفونت

**********************
 -24عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي ارتباط سطح خوني سرب و عالئم باليني در معتادين به ترياك بستري شده در بخش مسمومين بيمارستان فرشچيان
همدان
مجري  /مجريان  : :دكتر سعيد افضلي دكتر سيد كاظم طاهري -دكتر سعادت ترابيان –شهره عطار -حسن شاطريان
رديف
2

پيام پژوهش

گروه مخاطب

آگاهي از عاليم ناشي از مسموميت با سرب بدنبال مصرف ترياك

بيماران

**********************
 -25عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي الگوي ترشح سايتوكايني افراد سالم بدنبال ورزش منظم و بقاي آن در محيط كشت سلولي
مجري  /مجريان  :ايرج صالحي
رديف
2

گروه مخاطب
عموم مردم ،بيماران

پيام پژوهش
استفاده از ورزش در جهت پيشگيري و درمان بيماري

*********************
 -26عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي تأثير استفاده از اكسيژن با درصد باال در ساعات اوليه مراجعه بيماران مبتال به سكته مغزي بستري در بخش
نورولوژي بيمارستان فرشچيان همدان

مجري  /مجريان  :دكتر عباس طاهر ـ دكتر مهردخت مزده
رديف

گروه مخاطب

پيام پژوهش

2

تسريع در بهبودي بيماران استروك مغزي با اكسيژن تراپي

بيماران

**********************
 -27عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي تأثير استفاده از اكسيژن با درصد باال در ساعات اوليه مراجعه بيماران مبتال به سكته مغزي بستري در بخش
نورولوژي بيمارستان فرشچيان همدان

مجري  /مجريان  :دكتر عباس طاهر ـ دكتر مهردخت مزده
رديف
2

گروه مخاطب

پيام پژوهش

بيماران

تسريع در بهبودي بيماران استروك مغزي با اكسيژن تراپي
**********************

 -28عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي ارتباط بين پروفايل ليپيدي و قند خون ناشتاي افراد مبتال به ديابت نوع دو با نسبت نوتروفيل به لنفوسيت ()NLR
در آنها در مقايسه با گروه كنترل

مجري  /مجريان  :احسان سياه پوشي(مجري) ،دكتر محمدمهدي افتخاريان(استاد راهنما) ،دكتر جمشيد
كريمي(همكار) ،مژگان السادات سيف(همكار) ،دكتر احمد صادقيان(همكار)
رديف

گروه مخاطب

1

افراد ديابتي

پيام پژوهش
بررسي مداوم و مرتب قند خون ناشتا و سطح گلبول هاي سفيد خون جهت
جلوگيري از افزايش التهاب و پيشرفت بيماري
**********************

 - 23عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي مشخصات مورفولوژيك كانال پاالتين بزرگ با استفاده از تصاوير  CBCTدر افراد مراجعه

كننده به مركز راديولوژي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي همدان

مجري  /مجريان  :زهره عليزاده
رديف
2

گروه مخاطب
بيماران

پيام پژوهش
استفاده از داده هاي بدست آمده در بالين در جمعيت ايراني
**********************

 -11عنوان طرح تحقيقاتي
مقايسه سبك زندگي زنان مبتال و غيرمبتال به سرطان پستان مراجعه كننده به مركز  MRIهمدان در سال 2939

مجري  /مجريان  :دكتر سيده زهرا معصومي-مريم عطاء اللهي
رديف
2

گروه مخاطب
دختران،زنان

پيام پژوهش
نتايج حاصل از اين مطالعه تاثير مثبت سبك زندگي در كاهش خطر سرطان سينه
در زنان را بيان مي كند .لذا اصالح سبك زندگي در زنان توصيه مي شود.

**********************
 -12عنوان طرح تحقيقاتي
بررس ي ارتباط ب ي ن آلل هاي  HLA-DRB2و  HLA-DQB2با با بروز نوروپاتي محيطي ديابتي در
بيماران مبتال به ديابت نوع دو در شهر همدان

مجري  /مجريان  :دكتر قاسم سلگي ،دكتر سيد جواد كياني
رديف

گروه مخاطب

پيام پژوهش

2

بيماران ديابتي

وجود ارتباط بين توارث ژنهاي مشخص از لوكوس  HLA-DR, DQو بروز نوروپاتي
ديابتي
**********************

 -11عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي رابطه تاب آوري و وضعيت تحصيلي در دانش آموزان ناشنواي مقطع دبيرستان شهرستان همدان

مجري  /مجريان  :دكتر فرهاد فراهاني -نسيم احمدي -محمد رضايي -طاهره افشاري -دكتر محمد كمالي

رديف
2

گروه مخاطب
روان شناسان تربيتي و
استثنائي

1

آسيب شناسان گفتار و زبان

9

پيام پژوهش
افزايش تاب آوري اثر مستقيم بر پيشرفت تحصيلي دارد .بنابراين توصيه مي شود
اين مهم در برنامه ي ريزي آموزشي مدنظر قرار گيرد.
افزايش مهارت هاي برقراري ارتباط منجر به افزايش مهارتي تاب آوري شده و بر
كيفيت زندگي افراد ناشنوا اثرگذار است.
اقدام زودهنگام خانواده ها در برقراري ارتباط با كودكان ناشنوا در شكلگيري

خانواده هاي افراد ناشنوا

مهارت هاي مربوط به تاب آوري نقش دارد و خانواده ها بايد تالش كنند از روش
هاي برقراري ارتباط كه براي كودكانشان آسانتر است استقبال كنند .تا در آينده
فرزندشان زندگي اجتماعي موفق داشته باشد.
افزايش آگاهي خانواده هاي افراد ناشنوا در زمينه ي اهميت ارتباط سازنده با

4
شنوايي شناسان

فرزندشان مي تواند منجر به افزايش تاب آوري افراد ناشنوا شده و موفق
اجتماعي و كيفيت زندگي اين افراد را افزايش مي دهد.

**********************
 -19عنوان طرح تحقيقاتي
عوامل مرتبط با تاخير در درمان پيشگيري پس از مواجهه در ميان افراد حيوان گزيده شهرستان
تويسركان در سال2932

مجري  /مجريان  :بهزاد غالمعليئي – سلمان خزايي –مختار سهيلي زاد
رديف
2

گروه مخاطب
افراد حيوان گزيده

پيام پژوهش
ضرورت مراجعه به موقع در كليه موارد حيوان گزيدگي
*********************

 -14عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي مقاومت دارويي اوليه وثانويه سل در بيماران مسلول شناسايي شده استان همدان و عوامل مرتبط با آن در

سال2931

مجري  /مجريان  :علي ظهيري – سلمان خزايي
رديف
2

پيام پژوهش

گروه مخاطب

 اطالع از ميزان شيوع مقاومت دارويي سل در استان و حصول اطمينان از كفايتسياستگزاران بهداشتي
استان درمان بيماران

1

كاركنان مراكز بهداشتي و

اعمال حساسيت ويژه در درمان بيماران و درك اهميت شناسايي به موقع بيماران

درماني ،پزشكان متخصص

مسلول به منظور جلوگيري از بيمار ساختن اطرافيان و احياناً ايجاد مقاومت اوليه

و عفوني

دارويي

بيماران

وقوف بر لزوم درمان صحيح و تمكين دستورات پزشك و پرسنل سيستم بهداشتي

9

درماني
**********************
 -15عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي خوددرماني و عوامل موثر بر آن در بيماران ديابتي مراجعه كننده به كلينيك مركزي ديابت شهر كرمانشاه با
بكار گيري مدل بزنف

مجري  /مجريان  :سيروس كبودي(دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش بهداشت)

رديف

گروه مخاطب

پيام پژوهش

2

بيماران ديابتي

عارضه دار بودن خود درماني در اينگونه از افراد

1

مديران

اهميت به آموزش در بيماران در جهت ارتقاء سطح آگاهي آنان و تغيير نگرش

9

سياست گذاران

تدوين قوانيني كه به نقش آموزش ،خصوصا" مرتبط با بيماران نگاه ويژه اي داشته باشند

**********************

