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 -2عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي عوامل تعيين کننده اتخاذ رفتارهاي بهداشت دهان ودندان در زنان باردارمراجعه کننده به مراکز بهداشتي
درماني شهر همدان با بهره گيري از مدل ارتقاء سالمت پندر در سال 2932
مجري  /مجريان  :فرزانه بياتa
استاد راهنما :دکتر اکرم کريمي شاهنجريني
رديف
2

اساتيد مشاور :دکتر سعيد بشيريان  ،دکتر جواد فردمال
پيام پژوهش

گروه مخاطب
پزشکان ،دندانپزشکان و ماماهاي

مهمترين تعيين کننده در انجام رفتارهاي مراقبتي بهداشت دهان ودندان در

مراکز بهداشتي درماني

زنان باردار خودکار آمدي است.

**********************
 -1عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي عوامل موثر بر انجام رفتارهاي بهداشت دهان ودندان در مادران داراي کودکان 2تا  5سال
مراجعه کننده به مراکز بهداشتي –درماني شهر همدان با بهره گيري از تئوريهاي رفتار
برنامه ريزي شده وخودکار آمدي در سال 2932
مجري  /مجريان  :دکتر اکرم کريمي شاهنجريني
همکاران طرح :زينب مکوندي ،دکتر محمد مهدي هزاوه اي ،دکتر سعيد بشيريان ،دکتر جواد فردمال
رديف
2

گروه مخاطب
پزشکان ،دندانپزشکان و
کارشناسان بهداشت خانواده
درمراکز بهداشتي درماني،
مسئولين مهد کودکها

پيام پژوهش
مهمترين تعيين کننده در انجام رفتارهاي مراقبتي بهداشت دهان ودندان در
مادران داراي کودکان 2تا  5سال کنترل رفتاري درک شده است

**********************
 -9عنوان طرح تحقيقاتي
درسميت حاد با سيس پالتين در موش صحرايي  TNFaبررسي اثر چاي سبز بر
مجري  /مجريان :نيلوفر عميدي ،
رديف
2

دکتر اکرم رنجبر (استاد راهنما)

گروه مخاطب

پيام پژوهش

محققين و مراکزدرماني

شناخت خواص بيشتر ترکيبات گياهي و داروها

**********************
-4عنوان طرح تحقيقاتي
ژنوتايپينگ سويه هاي استرپتوکوکوس گروه ( Bاسترپتوکوکوس آگاالکتيه) ايزوله شده ي باليني در
بيمارستان هاي آموزشي همدان براساس سروتايپ مولکولي توالي هاي دسته ژني کپسولي ()cps
با استفاده از روش  PCRو تعيين الگوي حساسيت آنتي بيوتيکي آن ها در سال 2931-39
مجري  /مجريان :سيد مسعود موسوي منا نساج
رديف
2

پيام پژوهش

گروه مخاطب

مراکز درماني و بيمارستان کاهش حساسيت سويه هاي استرپتوکوکوس آگاالکتيه به پني سيلين به عنوان آنتي
بيوتيکي انتخابي براي درمان و پيشگيري از عفونت هاي موجب شده توسط اين باکتري و

ها

همچنين افزايش مقاومت اين سويه ها نسبت به آنتي بيوتيک اريترومايسين به عنوان
اولين آنتي بيوتيک جايگزين در افراد واجد آلرژي به پني سيلين ،موجب افزايش
نگراني در مورد استفاده از اين آنتي بيوتيک ها به ويژه در مورد پيشگيري از بيماري در
نوزادان ،شده است.
1

مراکز درماني و بيمارستان با توجه به تفاوت ميزان شيوع ژن هاي مقاومت آنتي بيوتيکي اريترومايسين در مطالعات
مختلف و اين مطالعه و با توجه به ترانسپوزوني و پالسميدي بودن ژن هاي مربوطه و به

ها

موجب آن احتمال انتقال مقاومت بين سويه ها و گونه هاي باکتريايي ،نظارت مناسب بر
کنترل عفونت و نحوه ي درمان بيماران به ويژه در بيمارستان از اهميت بسزايي
برخوردار مي باشد
9

مراکز درماني و بيمارستان استفاده از تکنولوژي  PCRدر آزمايشگاه هاي باليني همراه با راه کارهاي توصيه شده
توسط  ،CLSIپزشکان را قادر خواهد ساخت تا درمان آنتي بيوتيک مناسبي را تجويز

ها

نمايند ،که منجر به موفقيت درماني ،تجويز آنتي بيوتيکي با احتياط بيشتر ،و ايجاد
شرايط کم مساعدتر براي انتخاب سويه هاي مقاوم خواهد گرديد
**********************
-5عنوان طرح تحقيقاتي
بر روي عوامل پاتوژن باکتريايي دخيل در عفونت هاي ادراري بررسي اثر ضد ميکروبي گياه خوشاريزه
مجري  /مجريان  :سجاد دکامين
رديف

گروه مخاطب

دکتر شيرين مرادخاني (استاد راهنما)
پيام پژوهش

2

محققين و مراکزدرماني

آشنايي با خواص گياهان جهت تهيه دارو وشناسايي ترکيبات موثر

**********************
 -6عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي ميزان آلودگي هاي انگلي روده اي در دامداران و دامهاي آنها در شهرستان همدان در سال 2932
مجري  /مجريان  :امير حسين مقصود – رسول جعفري
رديف
2

پيام پژوهش

گروه مخاطب
مديران مراکز بهداشتي

با آموزش هاي الزم در زمينه بيماريهاي انگلي و راههاي انتقال آنها به انسان مي

درماني

توان در کاهش موارد ابتال و عوارض آنها موثر واقع شد

**********************
 -7عنوان 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

1

کارکنان مراکز بهداشتي و

تجديد نظر در اجراي برنامه هاي آموزشي و توجه خاص به علل تاخير در مراجعه

درماني

موارد حيوان گزيدگي

جمعيت تحت پوشش

مراجعه به موقع در کليه موارد حيوان گزيدگي و درک اهميت کليه موارد حيوان

9

گزيدگي (سطحي  ,عميق ،حيوان اهلي ،وحشي و )...
*********************
 --8عنوان 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 کفايتسياستگزاران بهداشتي
استان درمان بيماران

1

کارکنان مراکز بهداشتي و

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

درماني ،پزشکان متخصص

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

و عفوني

دارويي

بيماران

وقوف بر لزوم درمان صحيح و تمکين دستورات پزشک و پرسنل سيستم بهداشتي

9

درماني
***********************
 -3عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي ميزان شيوع گونه هاي انتروکوک در محصوالت گوشتي و لبني

مجري  /مجريان  :بهروز زيني ،سحرراستياني (مجريان طرح) ،دکتر محمدرضا عربستاني(استاد راهنما)
گروه مخاطب

پيام پژوهش

رديف
2

مراکز تحقيقاتي و پژوهشي

توجه به سويه هاي انتروکوک گاليناروم و انتروکوک آويوم در عفونت هاي انساني

1

مراکز درماني و

PCRبا بررسي مقاومت آنتي بيوتيکي بر روي نمونه هاي تاييد شده با روش

بيمارستاني

افزايش مقاومت آنتي بيوتيکي در سويه هاي ايزوله شده انتروکوک به طور قابل

که مي توانند به عنوان منشا برخي از مقاومت هاي آنتي بيوتيکي باشند از جمله
سينرسيد که اغلب سويه هاي انساني مانند سويه هاي انتروکوک فاسيوم و
انتروکوک فکاليس در حال حاضر به اين انتي بيوتيک حساس هستند.

در LZتوجهي ديده مي شود که اين مقاومت باال نسبت به آنتي بيوتيک لينه زوليد
سويه هاي مختلف انتروکوک در نمونه هاي غذايي گزارش شده است ،که احتمال
انتقال مقاومت به سويه هاي بيمارستاني وجود دارد .لذا نظارت مناسب بر کنترل
عفونت و نحوه درمان بيماران به ويژه در بيمارستان از اهميت خاصي بر خوردار
مي باشد.
9

مراکز دامپزشکي و دام

با توجه به استفاده از آنتي بيوتيک ها درکنترل ،پيشگيري وهمچنين درمان

پروري

بيماري ها در دامپزشکي بويژه استفاده در طيور ودام هاي اهلي که مخزن اصلي
باکتري برخي از گونه هاي انتروکوک مي باشند ،منجر به ايجاد وافزايش مقاومت

در مصرف محصوالت دامي وانتقال آن به انسان شده است ،لذا کنترل دقيق تر و
مصرف منطقي تر آنتي بيوتيک ها در صنايع دامي الزامي است.
*********************
 - 21عنوان 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
مشکالت 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 مشکالت ناشي از وجود بچه و يا مشکالت اقتصادي افراد باشد .و در کل
کيفيت زندگي زوجين نابارور پاييت از باروران بوده است.

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

