« عناوين طرحهاي تحقيقاتي از آذر ماه » 2931

-2عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي بكارگيري دستورالعمل تزريقات ايمن پيشگيرنده از بروز صدمات ناشي از سرسوزن و وسايل تيز و برنده از
ديدگاه دانشجويان دانشكده پرستاري مامايي همدان در سال 2931
مجري  /مجريان  :عليرضا ابراهيم خاني ،مينا بگيان
رديف

2

گروه مخاطب
مسئولين آموزش دانشكده

پيام پژوهش
آگاهي از لزوم آموزش دانشجويان در زمينه پيشگيري از صدمه با وسايل نوک تيز
وبرنده
**********************

-1عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي علل تكرار تصاوير راديوگرافي در بخشهاي راديولوژي بيمارستانهاي همدان
مجري  /مجريان :سميرا حيدري -حامد منوچهري خوشيناني -سجاد حشمتي
رديف

1

گروه مخاطب

مسئولين محترم دانشگاه

پيام پژوهش

 خستگي پرسنل و گرافي هاي متوالي مي تواند باعث افزايش تكرار كليشه هايراديولوژي گردد.
 خرابي تجهيزات بخش شامل پروسسور و تيوب و كاست ها و كمبود داروي ظهور ازعوامل افزايش تكرار كليشه ها مي باشد
**********************

-9عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي ميزان آگاهي از روشها و فنون تدريس و به کار گيري آنهادر بين اعضاء هيات علمي
دانشگاه علوم پزشكي همدان
مجري  /مجريان  :آرزو سبزي
رديف

گروه مخاطب

استاد راهنما :بهزاد ايمني
پيام پژوهش

1

EDCدانشگاه

ارزيابي اعضا هيات علمي از روشها و فنون جديد تدريس

2

EDدانشگاه

ارزيابي اعضا هيات علمي از روشها و فنون جديد تدريس د ردانشكده ها

**********************
 -4عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي ثبات نتايج ارزشيابي اساتيد توسط دانشجويان دانشكده علوم پزشكي اسدآباد نسبت به امتحان پايان ترم در
سالتحصيلي 39-31
مجري  /مجريان  :عبدالمطلب صيد محمدي
جواد فردمال
رديف
2

گروه مخاطب
کليه معاونت هاي آموزشي

پيام پژوهش
بيان نقاط ضعف ارزشيابي متداول اساتيد و ارائه يک روش جديد ارزشيابي

دانشگاه هاي کشور

**********************
 - 5عنوان 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 بيوتيكي بر روي نمونه هاي تاييد شده با روش

بيمارستاني

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

که مي توانند به عنوان منشا برخي از مقاومت هاي آنتي بيوتيكي باشند از جمله
سينرسيد که اغلب سويه هاي انساني مانند سويه هاي انتروکوک فاسيوم و
انتروکوک فكاليس 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 دامپزشكي و دام

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

پروري

بيماري ها در دامپزشكي 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.
**********************

