« عناوين طرحهاي تحقيقاتي از آذر ماه » 2931
 -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 بیات

استاد راهنما :دکتر اکرم کریمی شاهنجرینی
رديف

1

اساتید مشاور :دکتر سعید بشیریان  ،دکتر جواد فردمال

گروه مخاطب

پيام پژوهش

پزشکان ،دندانپزشکان و ماماهای
مراکز بهداشتی درمانی

مهمترین تعیین کننده در انجام رفتارهای مراقبتی بهداشت دهان ودندان در
زنان باردار خودکار آمدی است.

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

مقايسه سطوح سرمي اسيد اوريك ،ويتامين دي و ويتامين  B21در دو گروه بيماران مبتال به پلي نوروپاتي محيطي
ديابتي با بيماران ديابتي فاقد نوروپاتي
مجري /مجريان  :دکتر سیّد جواد کیانی ،دکتر آرش دهقان ،مهندس عباس مرادي ،دکترحمیرا عزیزخانی ،دکتر علی تجزیه چی

رديف

1

گروه مخاطب

پزشکان

پيام پژوهش

ارزیابی سایر فاکتورهای بیوشیمیایی در بیماران مبتال به نوروپاتی دیابتی

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

 -9عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي مقا ي سه ا ي آنزيم هاي آنتي اکسيداني د ر افراد مبتال به سندرم متابوليك و افراد سالم و ارتباط
آنها با وضعيت استرس اکسيداتيو

مجري  /مجريان  :مهدي حاتمی
رديف

1

گروه مخاطب

پزشکان

پيام پژوهش

بررسی و توجه به استرس اکسیداتیو در بیماران با سندرممتابولیک

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

 -4عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي توازن بين آنزيم هاي ماتريکس متالوپروتئيناز  MMP-1و  MMP-3و مهارکننده هاي بافتي
مجري  /مجريان  :دکتر ایرج خدادادي  -جواد رنجبران – مرضیه قربانی
رديف

1

گروه مخاطب

متخصصین زنان و زایمان

پيام پژوهش

وجود عاملی به نام آنزیم های  MMPsکه در ایجاد سندروم  PCOSدخیل هستند

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

 -5عنوان طرح تحقيقاتي

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

1

گروه مخاطب

متخصص زنان و زایمان

پيام پژوهش

اطالع از عوامل مؤثر بر مرگ مادران باردار و انجام اقدامات الزم جهت
جلوگیری از وقوع مرگ

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

مقايسه گسيل هاي صوتي برانگيخته گذراي گوش ( )TEOAEوگسيل هاي حاصل اعوجاج()DPOAE
در افراد داراي شنوايي طبيعي با و بدون وزوز
مجري  /مجريان  :سیروان نجفی  ،فهامه اسد بگی ،مریم عمادي
رديف

1

گروه مخاطب

پيام پژوهش

شنوایی شناسها و متخصصین
گوش ،حلق و بینی

وزوز گوش یکی از پیچیده ترین و آزار دهنده ترین اختالالت سیستم شنوایی بوده که
دارای شیوع نسبتا باالیی است وتوصیه می شود که به بخش علت شناسی و در نتیجه
مدیریت و درمان هر چه بهتر این اختالل توجه بیشتری شود.

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

بررسي عوامل موثر بر عود اعتياد در بيماران تحت درمان نگهدارنده با متادون با بهره گيري از مدل
اعتقاد بهداشتي در مراکز درمان اعتياد شهر همدان
مجري  /مجريان  :علی افسر
رديف

گروه مخاطب

پيام پژوهش

1

پزشکان

با آموزش می توان میزان عود دردرمان اعتیاد را کاهش داد.

2

روانشناسان

آموزش پیشگیری از عود اعتیاد در برنامه های جلسات روانشناسی گنجانده شود.

**********************
 -8عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي خصوصيات اپيدميولوژيك ،پاتولوژيك ،سير باليني و درمان بيماري هاي خود ايمني
تاولي در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان فرشچيان همدان طي سال هاي 2978 - 2932
مجري  /مجريان :دکتر محمود فرشچیان ،دکتر محمدرضا سبحان ،دکتر مریم تمیمی ،دکتر مریم رسولی
رديف

1

گروه مخاطب

پزشکان درمانگر

پيام پژوهش

دراین پژوهش ویژگیهای اپیدمیولوژیک ،سیر بالینی ،بافت شناسی و درمان ضایعات هرکدام
ازبیماریهای ایمونوبولوس بطور جداگانه شرح داده شد .براساس این یافته ها پزشکان توانایی

بیشتری برای پیش بینی سیر بیماری و انتخاب بهترین گزینه درمانی برای هر بیماررا در اختیار
خواهند داشت.
**********************
 -3عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي سرولوژي بروسلوز در بيماران  HIVمثبت در استان همدان
مجري  /مجريان  :دکتر فریبا کرامت
رديف

1

پيام پژوهش

گروه مخاطب

شیوع بیماری بروسلوز در بیماران  HIVمثبت باالتر از جمعیت عادی در جامعه نیست

پزشکان

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

بررسي ميزان موارد مثبت کاذب نتايج اولين آزمون غربالگري شنوايي  OAEدر گروه زايمان سزارين
در مقايسه با زايمان طبيعي
مجري  /مجريان  :دکتر فرهاد فراهانی
رديف

1

گروه مخاطب

پزشکان اطفال

پيام پژوهش

میزان رد شدن آزمون غربالگریی شنوایی در کودکان دارای فاکتورهای خطر بسیار بیشتر از
کودکانی است که این فاکتورهای خطر را ندارند
*********************

 -22عنوان 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 کریمی شاهنجرینی
همكاران طرح :زینب مكوندي ،دکتر محمد مهدي هزاوه اي ،دکتر سعید بشیریان ،دکتر جواد فردمال
رديف

1

گروه مخاطب

پيام پژوهش

پزشکان ،دندانپزشکان و کارشناسان
بهداشت خانواده درمراکز بهداشتی
درمانی ،مسئولین مهد کودکها

مهمترین تعیین کننده در انجام رفتارهای مراقبتی بهداشت دهان ودندان در مادران
دارای کودکان 1تا  5سال کنترل رفتاری درک شده است

**********************
-21

عنوان طرح تحقيقاتي

تعين شيوع اختالل لکنت در کودکان پيش دبستاني شهر همداندر سال32
مجري  /مجريان :فرزاد ویسی ،شكوفه هاشمی ،هیمن رضوانپور ،سعید موسوي ،محمد رضایی
رديف

1

گروه مخاطب

متخصصین گفتار درمانی

پيام پژوهش

توجه بیشتر متخصصین گفتار درمانی به اهمیت شیوع اختالل لکنت در سنین قبل از
دبستان و آگاه سازی جامعه جهت کاهش عوارض اختالل در این جمعیت
**********************

-29عنوان طرح تحقيقاتي

مقايسه درك پرستار  ،بيمار و پزشك جراح از درد و ارتباط آن با ميزان مسکن دريافتي
دردرد بعد از عمل جراحي پروستاتکتومي باز
مجري  /مجريان  :بهزاد ایمنی-آرزو کرمپوریان
رديف

پيام پژوهش

گروه مخاطب

1

پزشکان

تجویز درست و مناسب مسکن

2

پرستاران

تشخیص درد بیمار و دادن بموقع مسکن

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

بررسي اثر تزريق اورکسين( )Aدر هسته رافه پشتي بر روي تنظيم پيامهاي حس درد و بي دردي
مرفين در رتهاي نر
مجري  /مجريان  :ندا رحیمیان  /نازنین فالح
رديف

گروه مخاطب

1

فارماکولوژیست ها

2

متخصصین بیهوشی

پيام پژوهش

انجام تحقیقات گسترده تر در زمینه ی تاثیر اورکسین بر درد ،می تواند راهی برای ساخت
داروی جدید  analgesicباشد
انجام تحقیقات گسترده تر در زمینه ی تاثیر اورکسین بر بی دردی مورفین و تعامالت
مکانیسم اثر این دو ماده بر درد ،می تواند راهی برای پیشرفتهای جدید در علم
 aneshtesiologyباشد.

3

انجام تحقیقات گسترده تر در زمینه ی تاثیر اورکسین بر درد ،می تواند راهی برای ساخت
داروی جدید  analgesicباشد

محقیقین نوروساینس

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

اسکن بدون تزريق در بيماران CTبررسي موقعيت کولون نسبت به کليه در پوزيشن هاي پرون و سوپاين و لترال به وسيله
کانديد عمل جراحي PCNL
مجري  /مجريان
دکتر ساسان محرابي
دکتر سيد حبيب اهلل موسوي بهار
رديف

پيام پژوهش

گروه مخاطب

2

پزشکان

دقت در مورد پوزيشن کولون نسبت به کليه ،که ميتواند رتروکولون باشد.

1

دانشجويان

شيوع پايين موقعيت رتوکولون نسبت به کليه که در حدود  2درصد ميباشد

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

بررسي ارتباط سطح پروکلسي تونين و  CRPسرمي با معيارهاي  CURB-65در بيماران بستري با پنوموني حاد اکتسابي از
جامعه

مجري  /مجريان  :دکتر فريبا کرامت
رديف
2

گروه مخاطب

پيام پژوهش

دستياران و پزشکان و

سطح سرمي پروکلسي تونين و  CRPدر تعيين پروگنوز بيماري و تصميم گيري

متخصصين عفوني

براي بستري بيماران در بخش يا  ICUکمك کننده مي باشد و جهت ارزيابي
شدت عفونت ريوي و پيش آگهي بيماري کمك کننده مي باشد

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

تجزيه و تحليل حاالت شکست در فرآيند بيهوشي در جراحي قلب
مجري  /مجريان  :افشين فرهانچي/زهره رحيمي  /فرشاد فراهاني /دلجواحسان ثقه ئي

رديف
2

گروه مخاطب
متخصصين و کارشناسان

پيام پژوهش
انجام الگوي مديريت ريسك با استفاده از HFMEAبراي تمام مراحل بيهوشي

بيهوشي

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

بررسي مهارت هاي خواندن دانش آموزان شنوا و کم شنواي مقطع ابتدايي شهر همدان
مجري  /مجريان  :محمد رضايي
رديف

گروه مخاطب

2

متخصصين گفتار درماني

1

ساير متخصصين

پيام پژوهش
توجه بيشتر متخصصين گفتار درماني به اهميت بررسي مهارت هاي خواندن
دانش آموزان شنوا و کم شنواي مقطع ابتدايي
توجه و آگاه سازي ساير متخصصين از پيامدهاي اختالل خواندن دانش آموزان
شنوا و کم شنواي مقطع ابتدايي و ضرورت آگاه سازي افراد در مورد پيامدهاي
اين اختالل

**********************
 -23عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي اثر ترانکساميك اسيد موضعي در کاهش خونريزي و بهبود فيلد جراحي در خالل جراحي اندوسکوپي سينوس در
بيماران داراي رينوسينوزيت مزمن
مجري  /مجريان :

رديف

گروه مخاطب

دکتر جوانه جهانشاهي

پيام پژوهش

2

متخصصان گوش و حلق و

مؤثر بودن ترانکساميك اسيد موضعي در کاهش ميزان خونريزي در خالل

بيني

جراحي اندوسکوپي سينوس در بيماران داراي رينوسينوزيت مزمن و بهتر
شدن فيلد جراحي

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

بررسي مقايسه اي فراواني پلي مورفيسمهاي PCOSسندرم تخمدان پلي سيستيك در زنان مبتال به دآميناز ( )ADAدر زنان
مبتال به ژن آدنوزين دآميناز
مجري  /مجريان  :دکتر ايرج خدادادي ,مهشيد صالح آبادي
رديف

پيام پژوهش

گروه مخاطب

--آشنايي با آنزيم هايي که با مشارکت در بلوغ فوليکولها بر فرايند باروري

2

متخصصين زنان

1

متخصصين داروسازي صنعتي

تاثير مي گذارند
--PCOSآگاهي از داليل مولکولي ايجاد بيماري
-طراحي روشهاي درماني بر اساس يافته هاي مطالعه حاضر-استفاده از يافته هاي اين پژوهش در طراحي داروهايي که با کنترل فعاليتآنزيم آدنوزين دآميناز از شکل گيري بيماري  PCOSجلوگيري نمايد
متخصصين اپيدميولوژي

-بررسي توزيع ژنوتيپي زنان ايراني از نظر پلي مورفيسم هاي ياد شده--تعيين گروههاي در خطر ابتال به بيماري PCOS

**********************
 -12عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي ژنهاي ويروالنس گونههاي بروسالي ايزوله شده از نمونههاي انساني دراستان همدان
مجري  /مجريان  :دکتر محمد رضا عربستاني (مجري) ،دکتر محمد يوسف عليخاني (همکار) ،زهرا ناصري (همکار)
رديف
2

گروه مخاطب
پزشکان و پيراپزشکان

پيام پژوهش
اطالع از گونه غالب آلوده کننده بروسال در استان همدان و همچنين آگاهي در
مورد ميزان شيوع بروسال در جمعيت استان

1

آگاهي از ميزان بروز ژنهاي دخيل در بيماريزايي گونه غالب بروسال در منطقه

ميکروب شناسان

تحت مطالعه

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

مقايسه اثر درماني فتوتراپي همراه با شير خشت با فتوتراپي به تنهايي بر درمان زردي نوزادي در بيماران مراجعه کننده به
بيمارستان بعثت در سال 2939-2931

مجري  /مجريان  :دکتر فاطمه اقباليان/دکتر ندارحيميان/دکتر اميررضا منصف
رديف

گروه مخاطب

2

فارماکولوژيست ها

1

متخصصين اطفال و نوزادان

پيام پژوهش
انجام تحقيقات گسترده تر در زمينه ي تاثيربيلي ناستر بر زردي ،مي تواند راهي
براي ساخت داروي جديد پايين آورنده بيلي روبين باشد
انجام تحقيقات گسترده تر در زمينه ي تاثيربيلي ناستر بر زردي و مکانيسم اثر
اين ماده بر زردي ،مي تواند راهي براي پيشرفتهاي جديد در علم نوزادان
باشد.

**********************
 -19عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي شنوايي دهليزي در قاريان قرآن کريم
مجري  /مجريان  :دکتر سيده فرانك امامي ،استاديار دانشگاه علوم پزشکي همدان
دکتر فرهاد فراهاني ،دانشيار دانشگاه علوم پزشکي همدان
رديف
2

گروه مخاطب

پيام پژوهش

کليه ي گروه هاي پزشکي،

يافته هاي اين پژوهش نشان داد الياف عصبي ساکوالر در اثر صدا ضايعه مي

پيراپزشکي و پرستاري که در

بينند و در شرايطي که فرد با داشتن شنوايي طبيعي با صداي بلند به صداسازي

زمينه صدا فعاليت مينمايند.

و قرايت قرآن مي پردازد ،ممکن است آوران هاي ساکوالر و الياف عصبي شاخه
ي دهليزي تحتاني بصورت دوگوشي آسيب ببينند

*********************
 -14عنوان طرح تحقيقاتي

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

پيام پژوهش

گروه مخاطب

توجه به مسموميت با سرب در معنادين به ترياك به عنوان يك تشخيص افتراقي

پزشکان

**********************
 -15عنوان طرح تحقيقاتي

مقايسه توانايي پردازش شنيداري در کودکاني با سابقه ابتال به اوتيت مياني مترشحه با کودکان هنجار شهر همدان
مجري  /مجريان  :دکتر فرهاد فراهاني  ،بهاره خاورغزالني

رديف
2

پيام پژوهش

گروه مخاطب
شنوايي شناسان

اوتيت مياني مترشحه در سالهاي اوليه زندگي کودك ،روند انتقال صوت را در

متخصصين گوش و حلق و

گوش مياني کاهش داده و باعث ايجاد تاخير در انتقال آن ميشود .اين کم شنوايي انتقالي مداوم منجر به

بيني

انواعي از اختالالت شنوايي مرکزي ميشود که حتي پس از حل مشکل محيطي  ،همچنان باقي ميماند .اين
کودکان با وچود حساسيت شنوايي هنجار در محيطهاي پرچالش شنيداري دچار مشکل ميشوند .بنابراين
شناسايي و درمان اوتيت مياني مترشحه در کودکان حائز اهميت ميباشد.

**********************
 -16عنوان طرح تحقيقاتي

مقايسه تاثير برنامه مکيدن غيرتغذيه اي با برنامه تحريك دهاني بکمن ،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
آسيب شناسان گفتار و زبان

پيام پژوهش
پروتکل مداخله اي مناسب (برنامه مکيدن غيرتغذيه اي يا برنامه تحريك دهاني
پيش از تغذيه) جهت پيشگيري از مشکالت تغذيه اي در نوزادان نارس قابل اجرا
مي باشند.

**********************
 -17عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي تاثير ماساژ تحريك پوستي حرکتي بر وزن گيري نوزادان نارس بستري در يخش مراقب تهاي ويژه نوزادان
مجري  /مجريان  :سحر جوهري
مصطفي دائمي
رديف

گروه مخاطب

2

کاردرمانگران

1

پزشکان

پيام پژوهش
از طريق ماساژ دادان نوزادان نارس مي توان وزن گيري آن ها را ارتقا داده و
از بسياري از مشکالت تکاملي آتي که ناشي از کم وزني است جلوگيري کرد.
با ماساژ دادن نوزادان ميتوان مدت زمان بستري آن ها در بخش مراقبت هاي
ويژه بيمارستان ها را کاهش داد.

**********************
 -18عنوان طرح تحقيقاتي

شناسايي اينتگرون ها و کاست هاي ژني مربوطه در ايزوله هاي باليني گرم مثبت و گرم منفي
مجري  /مجريان  :دکتر محمد رضا عربستاني (مجري) ،فهيمه حاجي احمدي (مجري) ،دکتر محمد يوسف عليخاني
(همکار) ،ندا معصوميان (
همکار) ،نسيم صفري (همگار).
رديف
2

گروه مخاطب
پزشکان

پيام پژوهش
ميزان شيوع اينتگرون ها و خطر باالي مقاومت آنتي بيوتيکي در ايزوله هاي
گرم منفي و مثبت

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

 -13عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي اختالالت تيروئيدي در خانم هاي باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي شهري و روستايي شهر همدان در سال
هاي 32-31

مجري  /مجريان  :دکتر شيوا برزويي  ،دکتر محمدتقي گودرزي  ،دکتر منصوره بيگلري  ،دکتر فتح اله نظري ،زهرا شيواپور
رديف
2

گروه مخاطب

پيام پژوهش

پزشکان

بررسي اختالالت تيروئيدي در خانم هاي حامله

**********************
 -91عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي راديوگرافيك رابطهي بين سن کرونولوژيك و مراحل تکاملي-رويشي دندان مولر سوم در يك جمعيت ايراني

مجري  /مجريان  :مجري اصلي :دکتر محمد زندي
همکاران طرح  :دکتر عباس شکري  .دکتر حميد ملك زاده ،دکتر پيام اميني ،دکتر پرستو شفيعي
رديف
2

پيام پژوهش

گروه مخاطب
جراحان فك و صورت و

نتايچ اين پژوهش به جراحان و دندانپزشکان در زمينه پيش بيني اينکه آيا يك

دندانپزشکان

دندان عقل رويش نيافته رويش پيدا خواهد کرد يا خير کمك مي کند .بعالوه براي
اتو ترانسپالنت دنداني اطالعات مفيدي در اختيار جراح قرار مي دهد.

1

پزشکي قانوني

يافته هاي اين تحقيق براي تخمين سن افراد مجهول الهويه مفيد مي باشد.
**********************

 -92عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي اثرات اسکلتال و دنتال تعريض ماگزيال به کمك جراحي با دو وسيله متصل به دندان و متصل به استخوان و مقايسه
اين دو روش

مجري  /مجريان  :مجري اصلي :دکتر محمد زندي
همکاران طرح  :دکتر امير فرهنگ ميراسماعيلي  .دکتر علي حيدري

رديف
2

پيام پژوهش

گروه مخاطب
جراحان فك و صورت و

از نظر تغييرات دنداني-اسکلتي ،تفاوتي بين دو دستگاه متصل به دندان و متصل

دندانپزشکان

به استخوان ديده نمي شود
********************

 -91عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي توصيفي نتايج کشت ترشحات تراشه دربيماران مبتال به پنوموني بر اساس داروهاي استفاده شده در بخش مراقبت
ويژه بيمارستان بعثت

مجري  /مجريان  :مجري اصلي:دکترفرشيد رحيمي بشر
رديف
2

گروه مخاطب
پزشکان

پيام پژوهش
در استفاده از داروهاي پيشگيري جهت استرس اولسر دقت شود.مخصوص در
بيماران بخش  ICUاستفاده از پنتازول با عفونتهاي بيمارستاني بيشتري همراه است.
**********************

 -99عنوان طرح تحقيقاتي
عوامل پيشبيني کننده ابتال به سل در بيماران  HIVمثبت :مطالعه مورد شاهدي

مجري  /مجريان  :دکتر جالل پورالعجل
رديف

گروه مخاطب

2

سياستگذاران

1

پزشکان

9

بيماران

پيام پژوهش
شناخت و توجه به زيرگروهي از بيماران که به اعمال مداخالت درماني بيشتر
نيازمند هستند ،از جمله توجه به بيماران با سابقه زندان و سابقه ابتال قبلي به سل و
اعمال مداخالت پيشگيرانه مناسبتر در محيط زندان براي بيماران  HIVمثبت
توجه بيشتر پزشکان و متخصصان عفوني به بيماران  HIVمثبت بويژه در بيماران
مستعد ابتال به سل و تجويز مناسب درمان پيشگيرانه ايزونيازيد
همکاري و پايبندي به دريافت و مصرف درمان ضدرتروويروسي و پروفيالکسي
دارويي ايزونيازيد

4

پژوهشگران

طراحي مطالعات مناسب براي شناخت ساير عوامل مستعد کننده ابتال به عفونت
همزمان مايکوباکتريوم و توبرکولوزيس
***************

 -94عنوان 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  :دکتر قاسم سلگي ،دکتر سيد جواد کياني
گروه مخاطب

پيام پژوهش

رديف
2

متخصصين داخلي و غدد

وجود استعداد ژنتيکي معنا دار در بيماران با و بدون نوروپاتي محيطي و امکان

1

بيماران ديابتي

غربالگري بيماران مبتال به ديابت نوع دو به منظور پيش بيني ابتال به نوروپاتي و
انجام اقدامات پيشگيرانه احتمالي.
وجود ارتباط بين توارث ژنهاي مشخص از لوکوس  HLA-DR, DQو بروز نوروپاتي
ديابتي
**********************
 -95عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي رابطه تاب آوري و وضعيت تحصيلي در دانش آموزان ناشنواي مقطع دبيرستان شهرستان همدان

مجري  /مجريان  :دکتر فرهاد فراهاني -نسيم احمدي -محمد رضايي -طاهره افشاري -دکتر محمد کمالي

رديف
2

گروه مخاطب
روان شناسان تربيتي و
استثنائي

1
9

آسيب شناسان گفتار و زبان
خانواده هاي افراد ناشنوا

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
کيفيت زندگي افراد ناشنوا اثرگذار است.
اقدام زودهنگام خانواده ها در برقراري ارتباط با کودکان ناشنوا در شکلگيري
مهارت هاي مربوط به تاب آوري نقش دارد و خانواده ها بايد تالش کنند از روش

هاي برقراري ارتباط که براي کودکانشان آسانتر است استقبال کنند .تا در آينده
فرزندشان زندگي اجتماعي موفق داشته باشد.
افزايش آگاهي خانواده هاي افراد ناشنوا در زمينه ي اهميت ارتباط سازنده با

4

فرزندشان مي تواند منجر به افزايش تاب آوري افراد ناشنوا شده و موفق

شنوايي شناسان

اجتماعي و کيفيت زندگي اين افراد را افزايش مي دهد.
**********************
 -96عنوان طرح تحقيقاتي
غربالگري سرولوژيك بروسلوز در اهداکنندگان خون در همدان

مجري  /مجريان  :دکتر محمد يوسف عليخاني
رديف

گروه مخاطب

پيام پژوهش

2

پزشکان

آگاهي از لزوم غربالگري اهداکنندگان خون از نظر بروسلوز

1

پژوهشگران

لزوم پژوهش در زمينه بروسلوز و راههاي پيشگيري از آن

**********************
 -97عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي راهکارهاي پيشگيري از خطاهاي دارويي در بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي
همدان در سال 2939

مجري  /مجريان  :معصومه صيدي
رديف
2

گروه مخاطب
مديران

پيام پژوهش
اشتباهات دارويي معموال در يکي از مراحل فرايند دارو دادن اتفاق مي افتد و
بايد به عنوان خطاي سيستمي مورد توجه قرار گيرد و هرگز نبايد به عنوان
خطاهاي انساني داراي جنبه هاي قانوني و تنبيه حرفه اي بررسي شوند و بررسي
و تحليل شرايط وقوع آنها فقط بايد به منظور عبرت آموزي و پيشگيري و اجتناب
از وقوع مجدد آنها

1

وپزشکان و پرستاران

اصول صحيح دارو دادن :بيمار درست،داروي درست ،روش درست ،زمان

درست،دوز درست را مالك در داروماني قرار دهند

داروسازان

**********************
 -98عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي عملکرد شنوايي وستيبوالر در کودکان مبتال به نوروپاتي شنوايي

مجري  /مجريان  :دکتر سيده فرانك امامي ،دکتر فرهاد فراهاني
رديف
2

گروه مخاطب

پيام پژوهش

کليه ي گروه هاي پزشکي ،

) و اختالل عملکرد )AN/ADبين بيماري نوروپاتي شنوايي /ناهمزماني شنوايي

پيراپزشکي و پرستاري که

ساکوالر در کودکاني با کم شنوايي حسي-عصبي شديد ارتباط وجود دارد که مي

در زمينه ي کودکان،

تواند به اين معنا باشد که اختالل عملکرد ساکوالر مي تواند يکي از نشانه هاي

بيماري هاي شناختي،

باشد .در نتيجه بنظر مي رسد اصطالح عدم همزماني شنواييAN/AD-همراه

سيستم شنوايي و ضايعات

دهليزي اصطالح مناسب تري براي اين شرايط باشد.

گوش فعاليت مي نمايند.

**********************
 -93عنوان طرح تحقيقاتي
تعيين فراواني گونه هاي بروسال با روشهاي  BacTecو  PCRو حساسِت آنتي بيوتيکي بروسالهاي ايزوله شده بروش E-test

مجري  /مجريان  :سيد حميد هاشمي
رديف

گروه مخاطب

پيام پژوهش

2

پزشکان آگاهي از اهميت روش هاي تشخيصي  PCRو کشت خون براي تأييد بروسلوز

1

محققين تحقيق بيشتر در زمينه مقاومت بروسال به ريفامپين
*******************

 -41عنوان 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

پيام پژوهش

گروه مخاطب
کاردرمانگران،

اسپلينت هاي نئوپرني و پيش ساخته موجود در کلينيك هاي تخصصي

فيزيوتراپيست ها،

ارتز و پروتز و برخي تجهيزات پزشکي جهت کنترل اسپاستيسيته و

متخصصين ارتوز و

افزايش عملکرد دست کودکان فلج مغزي در کنار تمرينات

پروتز ،متخصصين

کاردرماني موثر است.

توانبخشي
1

تهيه اسپلينت هاي نرم نئوپرني در بهبود عملکرد دست کودکان فل ج

والدين

مغزي در کنار جلسات کاردرماني مي تواند موثر تر باشد.

**********************
 -42عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي عملکرد شنوايي وستيبوالر در کودکان مبتال به نوروپاتي شنوايي

مجري  /مجريان  :دکتر سيده فرانك امامي ،استاديار دانشگاه علوم پزشکي همدان،
دکتر فرهاد فراهاني ،دانشيار دانشگاه علوم پزشکي همدان
رديف
2

گروه مخاطب

پيام پژوهش

کليه ي گروه هاي پزشکي ،

) و اختالل عملکرد )AN/ADبين بيماري نوروپاتي شنوايي /ناهمزماني شنوايي

پيراپزشکي و پرستاري که

ساکوالر در کودکاني با کم شنوايي حسي-عصبي شديد ارتباط وجود دارد که مي

در زمينه ي کودکان،

تواند به اين معنا باشد که اختالل عملکرد ساکوالر مي تواند يکي از نشانه هاي

بيماري هاي شناختي،

باشد .در نتيجه بنظر مي رسد اصطالح عدم همزماني شنواييAN/AD-همراه

سيستم شنوايي و ضايعات

دهليزي اصطالح مناسب تري براي اين شرايط باشد.

گوش فعاليت مي نمايند.

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

