« عناوين طرحهاي تحقيقاتي از آذر ماه 2931

 -2عنوان طرح تحقيقاتي
اندازه گيري فردي و محيطي ميزان غلظت ترکيبات BTEXبعنوان شاخص ترکيبات آلي فرار()VOCs
در سفره خانه هاي سنتي شهر همدان در سال 2931
مجري  /مجريان  :جمال مهرعلي پور -رزاق رحيم پور
رديف
2

گروه مخاطب
عموم مردم

پيام پژوهش
اتخاذ قوانين و سياست گذاري مناسب در راستاي کاهش مصرف دخانيات به
ويژه قليان جدي گرفتن مضرات استفاده از دخانيات به ويژه قليان
**********************

 -1عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي و تعيين اثر انتي باکتريال عصاره آبي -الكلي گياه پنيرك بر روي باکتري هاي هوازي –
اختياري دهان
مجري  /مجريان  :ابوالفضل غفوري خسروشاهي -ليال موسوي
رديف
2

گروه مخاطب
عموم مردم

پيام پژوهش
استفاده عموم مردم و اطالع از خواص درماني با توجه به بومي بودن برگ گياه
پنيرك و تاييد استفاده آن در طب سنتي به عنوان ضد التهاب و ضد ميكروب
**********************

 -9عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي و مقايسه کارايي مدل لوگ-لوجستيك و شبكههاي عصبي مصنوعي در پيشبيني بقاي فراغت از بيماري
در مبتاليان به سرطان پستان
مجري  /مجريان  : :دکتر جواد فردمال  -دکتر عليرضا سلطانيان
رديف
2

گروه مخاطب
عموم مردم

پيام پژوهش
تشخيص زودهنگام بهترين راه افزايش اثردهي درمان است

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

 -4عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي توازن بين آنزيم هاي ماتريكس متالوپروتئيناز  MMP-1و  MMP-3و مهارکننده هاي بافتي
مجري  /مجريان  :دکتر ايرج خدادادي  -جواد رنجبران – مرضيه قرباني
رديف
2

گروه مخاطب
اقشار جامعه

پيام پژوهش
باال رفتن آگاهي عمومي در مورد  PCOSو موارد دخيل در آن
**********************

-5عنوان طرح تحقيقاتي
کاربرد مدل بازاريابي اجتماعي در تغيير الگوي مصرف روغن هاي خوراکي خانوارهاي روستايي شهرستان رزن (مطالعه
موردي در روستاهاي فارسجين و خميگان)
مجري  /مجريان  :دکتر بابك معيني
رديف
2

گروه مخاطب

پيام پژوهش
با توجه به وضعيت نامناسب مصرف روغن هاي جامد ،لزوم افزايش برنامه آموزشي

مردم

در زمينه حساس زايي در اين گروه ديده مي شود.

**********************
 -6عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي اثر ميدان مغناطيسي با فرکانس بسيار پايين بر ترشح مالتونين در موشهاي صحرايي نر
مجري  /مجريان  :هژير سيف پناهي شعباني ،دکتر عليرضا زماني ،دکتر ايرج صالحي ،زهرا يوسف پور

رديف
2

گروه مخاطب
عموم مردم

پيام پژوهش
محدوديت قرارگيري در معرض امواج الكترومغناطيس

**********************
-7عنوان 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 – کودکان دانشكده پزشكي همدان در سال 2931-39

مجري  /مجريان  :دکتر محمد علي سيف ربيعي-دکتر فهيمه مقصودي-دکتر مسعود اثني عشري
رديف
2

گروه مخاطب
جامعه

پيام پژوهش
ارتقاي سالمت عمومي
**********************

-8عنوان طرح تحقيقاتي
تعين شيوع اختالل لكنت در کودکان پيش دبستاني شهر همداندر سال32
مجري  /مجريان :فرزاد ويسي ،شكوفه هاشمي ،هيمن رضوانپور ،سعيد موسوي ،محمد رضايي
رديف
2

پيام پژوهش

گروه مخاطب

توجه و آگاه سازي والدين از پيامدهاي اختالل لكنت در سنين باالتر و شروع

والدين کودکان دچار لكنت

اقدامات درماني

**********************
-3عنوان طرح تحقيقاتي
تبيين احساس تنهايي در سالمندان و تحليل آن با تئوري رشد رواني-اجتماعي اريكسون
مجري  /مجريان  :دکتر فرشيد شمسائي
رديف
2

گروه مخاطب
خانواده ها

پيام پژوهش
برقراري ارتباط بيشتر با سالمندان

**********************
-21عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي اثر ميدان مغناطيسي با فرکانس بس ي ار پايين بر ترشح ا ي نتر لوک ي ن  21در موشهاي صحرايي نر
مجري  /مجريان :جواد زبرجدي باقرپور ،دکتر عليرضا زماني
رديف
2

گروه مخاطب
عموم مردم

پيام پژوهش
محدوديت قرارگيري در معرض امواج الكترومغناطيس

*********************
-22عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي ارتباط ب ي ن ک ي ف ي ت زندگي و عملكرد حرکتي درشت کودکان فلج مغزي  4 - 21ساله
مجري  /مجريان  :سحر نوراني قرابرقع  ،محسن سرحدي
رديف
2

گروه مخاطب
والدين

پيام پژوهش
فقط از روي بعد وضعيت فيزيكي کودك نمي توان در مورد کيفيت
زندگي او قضاوت کرد.

**********************
-21عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي مواجهه عمومي با امواج مايكروويو ناشي از انواع گوشيهاي تلفن همراه
مجري  /مجريان  :مژگان اردستاني-حسنا حاتمي
رديف

گروه مخاطب

2

عموم مردم

1

عموم مردم

پيام پژوهش
يشترين ميزان امواج مايكروويو ساطع شده از گوشيهاي تلفن همراه در زمان انتظار
پاسخگويي و نيز لحظه برقراري ارتباط است.
مواجهه عمومي با امواج مايكروويو ساطع شده از گوشيهاي تلفن همراه اندازه
گيري شده
در اين پژوهش کمتر از حد مجاز ايران براي مواجهه عمومي با اين امواج ميباشد

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

بررسي تاثير -9،4متيلن دي اکسي متامفتامين ) (MDMAبر روي فاکتورهاي رشد مغزي و رسپتورهاي مربوطه در هيپوکمپ
موش صحرائي نر بالغ
مجري  /مجريان  :دکتر سارا سليماني اصل

رديف
2

پيام پژوهش

گروه مخاطب

اطالع رساني در ارتباط با اثرات سوء داروهاي روانگردان

عموم مردم

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

بررسي اثر آنتي اکسيدان سنتتيك تمپول بر گلوکز و پروفايل ليپيدي سرم در موشهاي سالم و ديابتي
مجري  /مجريان  :دکتر سيامك شهيدي
رديف
2

گروه مخاطب
عموم مردم

پيام پژوهش
تمپول بر اثرات منفي ديابت بر چربيها و قند خون و بيماريهاي عروق قلبي اثر
کاهنده دارد
**********************

 -25عنوان طرح تحقيقاتي
مقايسه تاثير اکسيد روي و نانو ذرات اکسيد روي ) (ZnOبرآنزيم هاي سيستم آنتي اکسيداني در رت

مجري  /مجريان  :دکتر رقيه عباسعلي پورکبيرره  ،هيمن مرادي سردره

رديف
2

گروه مخاطب
عموم مردم

پيام پژوهش
ازميان نانوذرات توليد شده توسط مهندسي نانوتكنولوژي ،نانو ذرات اکسيد
روي يكي ازعمده ترين نانو ذرات مورد استفاده دروسايل آرايشي وکرمهاي
ضدآفتاب بخاطرخواص جذب کارآمد نور  UVبدون پراکنده کردن نورمرئي
مي باشد .احتمال مي رود که بعضي از اين نانوذرات براي سلول هاي
پستانداران سميت ژني و سلولي داشته باشند

**********************
 -26عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي عوامل موثر بر مصرف غذاهاي فوري در ميان زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي و درماني شهر همدان بر اساس
نظريه شناختي اجتماعي در سال 2931
مجري  /مجريان  :دکتر اکرم کريمي نوشين بيرانوندپور ،مهناز شريفي ،دکتر فروزان رضاپور شاه کالئي ،دکتر عباس مقيم
بيگي
رديف
2

پيام پژوهش

گروه مخاطب
زنان خانه دار و شاغل،

مهمترين تعيين کننده ها در رفتار مصرف غذاهاي فوري فراهمي و اميدهاي

خانواده وکارشناسان بهداشت

پيامد مصرف غذاهاي فوري است

خانواده درمراکز بهداشتي
درماني

**********************
 -27عنوان طرح تحقيقاتي

مقايسه تاثير برنامه مكيدن غيرتغذيه اي با برنامه تحريك دهاني بكمن ،بر زمان دستيابي به تغذيه دهاني مستقل نوزادان
نارس بستري در واحد مراقبت هاي ويژه نوزادان

مجري  /مجريان  :کوثر باغبان ،فائزه اسداله پور
رديف
2

گروه مخاطب
والدين نوزادان نارس

پيام پژوهش
افزايش آگاهي خانواده ها از نحوه اجراي اين پروتكل هاي مداخله اي مي
تواند تاثير بسازايي بر کيفيت زندگي نوزادان نارس به لحاظ باليني و اقتصادي
داشته باشد.

**********************
 -28عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي الگوي ترشح سايتوکايني افراد سالم بدنبال ورزش منظم و بقاي آن در محيط کشت سلولي
مجري  /مجريان  :ايرج صالحي

رديف
2

پيام پژوهش

گروه مخاطب

استفاده از ورزش در جهت پيشگيري و درمان بيماري

عموم مردم ،بيماران

**********************
 -23عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي مولكولي ژن هاي کرباپنماز در سويه هاي انتروباکترياسيه مقاوم به آنتي بيوتيكهاي کارباپنم و سفالوسپورينهاي نسل
سوم جدا شده از نمونه هاي باليني و تعيين ارتباط کلونال آنها با روش )PFGE (pulsed-field gel electrophoresis
مجري  /مجريان  :دکتر محمد يوسف عليخاني (نگارنده)

رديف
2

پيام پژوهش

گروه مخاطب

کاهش انتقال بيماري هاي عفوني ،کاهش بيماري هاي گوارشي ناشي از انتقال

مردم

باکتري هاي روده اي

**********************
 -11عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي اثرات آنتي اکسيدانتي و آنتي گليكاسيوني عصاره متانولي هشت گياه دارويي ضدديابتي بصورت وابسته به دوز در
شرايط برون تني
مجري  /مجريان  :عليرضا پوينده روان ،محمدرضا صفري
رديف
1

پيام پژوهش

گروه مخاطب
اثرات مثبت و قابل قبول

مفيد بودن تعدادي گياه دارويي  ،داراي سابقه درماني در بيماري ديابت ،در

تعدادي گياه دارويي ،داراي

جهت رفع برخي از مشكالت شايع بافتي ناشي از افزايش مزمن قند خون در اين

سابقه درماني در بيماري

بيماران

ديابت ،در جهت رفع برخي
مشكالت شايع ناشي از
افزايش مزمن قند خون بر
روي بافتهاي اين بيماران

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

 -12عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي ارتباط سيگار با رفتارهاي خودکشي :مطالعه مرور ساختاريافته و فراتحليل

مجري  /مجريان  :دکتر جالل پورالعجل ،ناهيد درويشي
رديف
2

گروه مخاطب
عموم مردم

پيام پژوهش
سيگار کشيدن يك رفتار پرخطر است که عامل بسياري از بيماريهاي است .در
اين پژوهش نشان داد که مصرف سيگار به طور مستقيم يا غيرمستقيم ميتواند
خطر رفتارهاي خودکشي را افزايش دهد.

********************
 -11عنوان 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 کنترل

مجري  /مجريان  :احسان سياه پوشي(مجري) ،دکتر محمدمهدي افتخاريان(استاد راهنما) ،دکتر جمشيد کريمي(همكار)،
مژگان السادات سيف(همكار) ،دکتر احمد صادقيان(همكار)
رديف
2

گروه مخاطب
عموم مردم

پيام پژوهش
بررسي مداوم و مرتب سطح پروفايل ليپيدي و قند خون ناشتا جهت پسشگيري از
ايجاد مقاومت به انسولين و مبتال شدن آنها به ديابت نوع دو

********************
 -19عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي آلودگي ميكروبي ظروف يكبار مصرف غذايي و تعيين مقاومت آنتي بيوتيكي باکتريهاي
ايزوله شده

مجري  /مجريان  :آراس رشيدي
رديف

گروه مخاطب

پيام پژوهش

2

امكان انتقال بيماري ها با مصرف ظروف يكبار مصرف غذايي

مردم

**********************
 -14عنوان طرح تحقيقاتي
مقايسه تأثير سيتالوپرام با ترکيب امگا_ 9بر افسردگي دوران يائسگي در در زنان يائسه مراجعه کننده به بيمارستان
فاطميه همدان

مجري  /مجريان  :دکتر سيده زهرا معصومي  -سميرا توکليان
رديف
1

گروه مخاطب
عموم مردم

پيام پژوهش
مكمل هاي غذايي نسبت به داروهاي شيميايي عوارض جانبي کمتري دارند
**********************

-15عنوان طرح تحقيقاتي
مقايسه سبك زندگي زنان مبتال و غيرمبتال به سرطان پستان مراجعه کننده به مرکز  MRIهمدان در سال 2939

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

گروه مخاطب
دختران،زنان

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

 -16عنوان طرح تحقيقاتي
عوامل مرتبط با تاخير در درمان پيشگيري پس از مواجهه در ميان افراد حيوان گزيده شهرستان
تويسرکان در سال2932

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

رديف

پيام پژوهش

گروه مخاطب

2

افراد حيوان گزيده

ضرورت مراجعه به موقع در کليه موارد حيوان گزيدگي

9

جمعيت تحت پوشش

مراجعه به موقع در کليه موارد حيوان گزيدگي و درك اهميت کليه موارد حيوان
گزيدگي (سطحي  ,عميق ،حيوان اهلي ،وحشي و )...
**********************

 - 17عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي تاثير قرص ويتامين  B6در ترکيب با کلسيم بر عالئم سندرم قبل از قاعدگي

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

پيام پژوهش

گروه مخاطب
دانشجويان،دختران،زنان

بهبود عالئم سندرم قبل از قاعدگي با استفاده از ويتامينها و مكملها امكانپذير مي
باشد و با استفاده از ويتامينها و مكملها مي توان عوارض استفاده از داروهاي
شيميايي را کاهش داد و سبب ارتقا کيفيت زندگي زنان شد.

****************************
 -18عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي اثر اسپلينت نئوپرني دست بر قدرت گرفتن ،پينچ و مهارت حرکتي دست کودکان فلج مغزي

مجري  /مجريان  :صديقه سادات ميرباقري
رديف
2

گروه مخاطب
والدين

پيام پژوهش
تهيه اسپلينت هاي نرم نئوپرني در بهبود عملكرد دست کودکان فلج
مغزي در کنار جلسات کاردرماني مي تواند موثر تر باشد.

**********************
 -13عنوان طرح تحقيقاتي
مقايسه کيفيت زندگي  ،رضايت زناشويي و رضايت جنسي در زوجين بارور و نا بارور مراجعه کننده به مرکزآموزشي
درماني پژوهشي فاطميه شهرهمدان سال2939

مجري  /مجريان  :دکتر سيده زهرا معصومي -سميه خاني
رديف
2

گروه مخاطب
زوجين بارور و نابارور

پيام پژوهش
با انجام اين پژوهش سعي در شناسايي داليل کاهش کيفيت زندکي زوجين بارور و
نابارور بعمل آمده تا بتوانيم براي بهبود کيفيت زندگي آن ها و در جهت حل
مشكالت آنان قدمي برداريم .با توجه به نتايج به دست آمده از پژوهش ما رضايت
جنسي و زناشويي در زوجين نابارور بيشتر از زوجين بارور بوده است واين شايد
به دليل مشكالت ناشي از وجود بچه و يا مشكالت اقتصادي افراد باشد .و در کل
کيفيت زندگي زوجين نابارور پاييت از باروران بوده است.

**********************
 -91عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي ويژگي هاي قاعدگي طبيعي در دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشكي همدان

مجري  /مجريان  :مريم عباسعلي زاده (دانشجو) ،دکتر مهناز خطيبان (استاد راهنما) ،گيتا سنگستاني (مشاور علمي)،
مريم فرهاديان (مشاور آماري)
رديف
2

پيام پژوهش

گروه مخاطب
دختران گروه سني  11الي

نياز به اطالعات کافي در مورد قاعدگي ،الگوي نرمال آن و عوامل موثر بر آن

 91سال

جهت برخورد با مشكالت احتمالي در اين راستا
**********************

 -92عنوان طرح تحقيقاتي
مقايسه تأثير سيتالوپرام با ترکيب امگا_ 9بر افسردگي دوران يائسگي در در زنان يائسه مراجعه کننده به بيمارستان
فاطميه همدان

مجري  /مجريان  :دکتر سيده زهرا معصومي  -سميرا توکليان

رديف
1

گروه مخاطب
عموم مردم

پيام پژوهش
مكمل هاي غذايي نسبت به داروهاي شيميايي عوارض جانبي کمتري دارند

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

