« 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

سیاست گذاران

پيام پژوهش

هر یک از رفتارهای مراقبتی بهداشت دهان ودندان در مادران باردار تعیین
کننده های خاصی دارند که باید در برنامه ریزی ها مورد توجه قرار گیرند
**********************

 -1عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي رابطه بين فرسودگي شغلي وتيپهاي شخصيتي جان هالنددرپزشکان و اساتيد دانشکده پزشکي شهرهمدان
مجري  /مجريان  :دکتر سعادت ترابیان  -دکتر محمد احمدپناه
رديف

1

گروه مخاطب

برنامه ریزان و تصمیم گیران

پيام پژوهش

توجه به مقوله فرسودگی و رضایت شغلی در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها

**********************
 -9عنوان 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 مهرعلی پور -رزاق رحیم پور
رديف

1

گروه مخاطب

سیاست گذاران

پيام پژوهش
اتخاذ قوانین و سیاست گذاری مناسب در راستای کاهش مصرف دخانیات به ویژه قلیان

جدی گرفتن مضرات استفاده از دخانیات به ویژه قلیان

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

 -4عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي مقايسهاي رضايت از زندگي دانشآموزان استثنايي نابينا و ناشنوا با دانشآموزان مدارس عادي شهر همدان

مجري  /مجريان  :فاطمه اشترانی ،الهام اشترانی
رديف

گروه مخاطب

پيام پژوهش

1

دانشآموزان نابینا
متولیان تعلیم و تربیت در آموزش و
پرورش

با تنظیم برنامه های آموزشی و فرهنگی باعث بهبود زندگی و احساس نگرش مثبت
در دانشآموزان استثنایی شوند

**********************
 -5عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي فاکتورهاي پيش بيني کننده قصد ازدواج در بين دانشجويان مجرد دانشگاه علوم پزشکي همدان با
بهره گيري از تئوري رفتار برنامه ريزي شده در سال 2931
مجري  /مجريان  :رضا شهرآبادی -سعید دشتی
رديف

1

گروه مخاطب

سیاست گذاران

پيام پژوهش

توجه به سیاست های پذیرش دانشجویان بومی
**********************

 -6عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي کارايي فرايند الکترو /پرسولفات با الکترودهاي آندي آهن در حذف آنتي بيوتيک سقترياکسون
از محيط هاي آبي

مجري  /مجريان  :محمد رضا سمرقندی -الهام نظری -محبوبه صدری –جمال مهرعلی پور
رديف

1

گروه مخاطب

سیاست گذاران

پيام پژوهش

اتخاذ قوانین و سیاست گذاری مناسب در راستای تصفیه پسابهای صنعتی

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

بررسي کارايي فرايند توام ازن زني و پرسولفات در حذف آنتي  SDSاز محيط هاي آبي

مجري  /مجريان  :محمدرضا سمرقندی -بهناز چاردولی -شقایق حاجی شاهی -جمال مهرعلی پور
رديف

1

پيام پژوهش

گروه مخاطب

اتخاذ قوانین و سیاست گذاری مناسب در راستای تصفیه پسابهای صنعتی

سیاست گذاران

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

مطالعه اپيدميولوژيک بيماري تب راجعه آندميک در استان همدان از سال  2978تا 2931
مجري  /مجريان  :دکتر منصور نظری – علی نجفی – عباس مرادی
رديف

1

پيام پژوهش

گروه مخاطب

به منظور کنترل بیماری تب بازگرد آندمیک ،تشخیص و بررسی موارد انسانی
مشكوك به این بیماری و جمع آوری کنه ها ،تشخیص انواع و میزان آلودگی آنها
به انواع بورلیاها می تواند گام مؤثری در کنترل این بیماری باشد

سیاست گذاران

**********************
 -3عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي وضعيت روشنايي مدارس در شهر همدان در سال تحصيلي 32-31
مجري  /مجريان  :محمد یاری -حسین خالقی مجد – محمد کریمی
رديف

پيام پژوهش

گروه مخاطب

1

متولیان امر آموزش و پرورش

اطالع از میزان متوسط روشنائی کالس های درس شهر همدان

2

مدیران نظام مهندسی استان

3

متولیان نظام سالمت

اعمال حساسیت ویژه در طراحی سیستم روشنائی کالس های درس در
سطوح مختلف
ارائه آموزش و راهكار های موثر جهت بهینه سازی محیط های آموزشی

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

رعايت موضوع اصالح الگوي مصرف رعايت موضوع اصالح الگوي مصرف

مجري  /مجريان  :حمید بورقی
همکاران طرح :حسین وکیلی مفرد ،محمدرضا امیری ,عسکر صفی پور افشار
رديف

1

پيام پژوهش

گروه مخاطب

انتخاب سیستمی مناسب با توجه به خواست ونیازهای کاربران

سیاست گذاران

**********************
 -22عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي خصوصيات اپيدميولوژيک ،پاتولوژيک ،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

گروه مخاطب

سیاست گذاران
بهداشت و درمان

1

پيام پژوهش

بیماریهای ایمونوبولوس با مرگ و میر باالیی همراه است لذا توجه بیش از پیش به این موضوع
تأثیر بسزایی در ارتقاء سالمت جامعه و کاهش هزینه های درمانی دربرخواهدداشت
**********************

 -21عنوان 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 بابک معینی
رديف

1

گروه مخاطب

سیاستگذاران

پيام پژوهش

میزان باالی مصرف روغن های جامد سالمت جسمی در مردم را تهدید میكند که
لزوم توجه بیشتر مسئولین در این زمینه را می طلبد
********************

-31عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي ميزان شيوع بيماري گال و فاکتور هاي موثر بر آن در زندان مرکزي همدان در سال 2931
مجري  /مجريان  :دکتر منصور نظری – مصطفی انواری پیمان – عباس مرادی
رديف

گروه مخاطب

سیاست گذاران

1

پيام پژوهش

توصیه می شود که همه زندانیان قبل از ورود به زندان به طور کامل توسط متخصص پوست
مورد بررسی قرارگیرند و قرنطینه حداقل به مدت  84ساعت انجام شود تا خطر انتقال بیماری
های واگیردار به ویژه گال کاهش یابد
**********************

 -24عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي اثر ميدان مغناطيسي با فرکانس بسيار پايين بر ترشح مالتونين در موشهاي صحرايي نر
مجري  /مجريان  :هژیر سیف پناهی شعبانی ،دکتر علیرضا زمانی ،دکتر ایرج صالحی ،زهرا یوسف پور
رديف

1

گروه مخاطب

سیاست گذاران

پيام پژوهش

کنترل ،فرهنگ سازی و مدیریت استفاده از وسائل تولید کننده امواج الكترومغناطیس
**********************

-25عنوان طرح تحقيقاتي

ارزيابي برنامه اصالحات در سيستم آموزش پزشکي عمومي  ،مبتني بر برنامه تماس زودرس با بيمار در مقطع
علوم پايه در بخش هاي داخلي – جراحي – کودکان دانشکده پزشکي همدان در سال 2931-39
مجري  /مجريان  :دکتر محمد علی سیف ربیعی-دکتر فهیمه مقصودی-دکتر مسعود اثنی عشری
رديف

1

گروه مخاطب

مدیران و سیاست گزاران

پيام پژوهش

تغییر نگرش و برنامه ریزی وارتقای کیفیت آموزش

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

بررسي شدت تهوع و استفراغ بارداري و نحوه کنترل آن در زنان باردارمراجعه کننده به
مراکز بهداشتي شهر همدان
مجري  /مجريان سودابه آقابابایی ،شکوفه شریفی ،الناز ترك زبان

رديف

2

گروه مخاطب

سیاست گذاران

پيام پژوهش

توجه خاص به برنامه های کنترل تهوع و استفراغ بارداری
**********************

-27عنوان 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
همکاران طرح :زینب مکوندی ،دکتر محمد مهدی هزاوه ای ،دکتر سعید بشیریان ،دکتر جواد فردمال
رديف

گروه مخاطب

سیاست گذاران

1

پيام پژوهش

هر یک از رفتارهای مراقبتی بهداشت دهان ودندان در کودکان 1تا  5سال تعیین
کننده های خاصی دارند که باید در برنامه ریزی ها مورد توجه قرار گیرند
**********************

-28عنوان طرح تحقيقاتي

مقايسه کارايي فرايند الکتروفنتون و فرايند فنتون در حذف کروم شش ظرفيتي در حضور سيانيد
به عنوان مداخله گر از محيط هاي آبي
مجري  /مجريان :الهام حسینی  -مصطفی جهانبخش
رديف

1

گروه مخاطب

سیاست گذاران

پيام پژوهش

اتخاذ قوانین و سیاست گذاری مناسب در راستای تصفیه پساب های صنعتی

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

بررسي کارايي فرايند الکترو/آهن دو ظرفيتي/پرسولفات با الکترودهاي آهن در حذف
سورفاکتانت آنيوني سديم دودسيل سولفات ( ) SDSاز محيط هاي آبي
مجري  /مجريان :محمد رضا سمرقندی -جمال مهرعلی پور -امیر شعبانلو – یوسف پورعشق
رديف

گروه مخاطب

پيام پژوهش

سیاست گذاران

1

اتخاذ قوانین و سیاست گذاری مناسب در راستای تصفیه پسابهای صنعتی
**********************

-11عنوان طرح تحقيقاتي

تبيين احساس تنهايي در سالمندان و تحليل آن با تئوري رشد رواني-اجتماعي اريکسون
مجري  /مجريان  :دکتر فرشید شمسائی
رديف

1

گروه مخاطب

سیاستگذاران

پيام پژوهش

برنامه ریزی برای فعالیتهای اجتماعی و تفریحی سالمندان
**********************

-12عنوان 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 زبرجدی باقرپور ،دکتر علیرضا زمانی
رديف

1

گروه مخاطب

سیاست گذاران

پيام پژوهش

کنترل ،فرهنگ سازی و مدیریت استفاده از وسائل تولید کننده امواج الكترومغناطیس
**********************

-11عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي تاثير نانوذرات اکسيد منيزيم بعنوان کمک منعقد کننده در حذف سيانيد از محيط هاي آبي با استفاده از
فرايند الکتروکواگوالسيون با الکترود آلومينيوم
مجري  /مجريان  :جمال مهرعلی پور -امیر شعبانلو – یوسف پورعشق
رديف

1

گروه مخاطب

سیاست گذاران

پيام پژوهش

اتخاذ قوانین و سیاست گذاری مناسب در راستای تصفیه پسابهای صنعتی

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

--19عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي کارايي فرايند توام ازن زني و پرسولفات در حذف آنتي بيوتيک سيپروفلوکساسين از محيط هاي آبي
مجري  /مجريان  :علی رضا رحمانی -جمال مهرعلی پور -امیر شعبانلو
رديف

1

گروه مخاطب

سیاست گذاران

پيام پژوهش

اتخاذ قوانین و سیاست گذاری مناسب در راستای تصفیه پسابهای صنعتی

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

-14عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي کارايي فرايند الکتروکواگوالسيون با الکترودهاي ترکيبي در حذف آرسنيک ( )Vاز محيط هاي آبي
مجري  /مجريان  :محمد رضا سمرقندی-جمال مهرعلی پور -امیر شعبانلو – حسن ذوالقدر نسب
رديف

1

پيام پژوهش

گروه مخاطب

اتخاذ قوانین و سیاست گذاری مناسب در راستای تصفیه پسابهای صنعتی

سیاست گذاران

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

بررسي ميزان آلودگي هاي انگلي روده اي در دامداران و دامهاي آنها در شهرستان همدان در سال 2932
مجري  /مجريان  :امیر حسین مقصود – رسول جعفری
رديف

1

پيام پژوهش

گروه مخاطب

تدوین قوانینی در جهت اجرای برنامههای آموزش بهداشت در رسانهای عمومی موجب
ارتقای سطح آگاهیهای بهداشتی جامعه و سالمت ایشان میگردد

سیاست گذاران

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

بررسي اثر توام چاقي و ديابت نوع  1بر پرفشاري خون :مطالعه مقطعي
مجري  /مجريان  :دکتر جالل پورالعجل

رديف

پيام پژوهش

گروه مخاطب

2

مديران

استفاده از نتايج طرح و برنامه ريزي جهت کاهش بار بيماري

1

سياست گزاران

الويت بندي برنامه ها با شناسايي فاکتور هاي خطر موثر بر فشار خون براي
کنترل بيماري
**********************

 -17عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي پلي مورفيسم ژنهاي کد کننده ي  IL-6,IL-21و تعيين سطح سرمي آنها در بيماران مبتال به بروسلوز در مقايسه با
افراد سالم
مجري  /مجريان  :دکتر محمد يوسف عليخاني و دکتر مسعود سعيدي جم (مجريان طرح) ،دکتر سيد حميد هاشمي ،دکتر
منوچهر کرمي و سيما کاظمي ،زهرا کريمي تبار (همکاران طرح)
رديف
2

گروه مخاطب

پيام پژوهش

سياست گزاران حوزه سالمت

خصوصيات ژنتيکي افراد جامعه مي تواند در استعداد ابتال به عفونت نقش داشته
باشد

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

عنوان طرح تحقيقاتي :شناسايي و بررسي تنوع ژنتيکي فاکتور هاي ويروالنس سويه هاي استافيلوکوک اورئوس مقاوم
و حساس به متي سيلين ايزوله شده از نمونه هاي کلينيکي و ناقلين شاغل در مراکز درماني
مجري  /مجريان  :دکتر محمد رضا عربستاني ،دکتر سيد فضل اهلل موسوي ،دکتر محمد يوسف عليخاني ،همکاران اصلي
طرح :
دکتر محمد نجفي مصلح ،دکتر عباسعلي ايماني فوالدي ،دکتر سيد حميد هاشمي ،دکتر فاتح رحيمي ،زهرا کريمي تبار،
وجيهه سادات نيک بين
رديف

گروه مخاطب
سياست گذاران

پيام پژوهش
سياست گذران نظام سالمت مي تواند در جهت ارتقا سطح بهداشت کمک کند

**********************
 -13عنوان طرح تحقيقاتي

مطالعه امکانسنجي راهاندازي نظام مراقبت بيماريهاي ناشي از هموفيلوس آنفلوآنزا و پنوموکوک در استان همدان

مجري  /مجريان  :دکتر منوچهر کرمي
رديف
2

گروه مخاطب
سياستگذاران

پيام پژوهش
راه اندازي نظام مراقبت ديده ور مناسب ترين روش پايش اثرات واکسن هاي
جديد از جمله واکسن پنتاواالن است.

**********************
 -91عنوان 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

گروه مخاطب
سياست گذاران

پيام پژوهش
طراحي مداخالتي جهت ايجاد تغيير در اميدهاي پيامد و فراهم نمودن گزينه
هاي سالم مي تواند نتايج مثبتي در کاهش مصرف غذاهاي فوري داشته باشد.

**********************
 -92عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي مولکولي ژن هاي کرباپنماز در سويه هاي انتروباکترياسيه مقاوم به آنتي بيوتيکهاي 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

گروه مخاطب
سياست گذاران

پيام پژوهش
سياست گذران نظام سالمت مي تواند در جهت ارتقا سطح بهداشت کمک کند

**********************
 -91عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي ارتباط سيگار با رفتارهاي خودکشي :مطالعه مرور ساختاريافته و فراتحليل

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

گروه مخاطب
سياست گذاران

پيام پژوهش
با توجه به وجود رابطه معنادار بين مصرف سيگار و رفتارهاي خودکشي ،سيگار
ميتواند به عنوان يک هشدار و زنگ خطر خودکشي تلقي شود.

********************
 -99عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي ميزان آلودگي به ژيارديا و بالستوسيستيس در کودکان زير  21سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني
شهرستان همدان در سال 2931

مجري  /مجريان  :امير حسين مقصود – مرضيه اسدي– دکتر ايرج صديقي
رديف
2

گروه مخاطب
مديران مراکز بهداشتي
درماني

1

سياست گذاران

پيام پژوهش
با آموزش هاي الزم در زمينه ژيارديا و بالستوسيستيس و راههاي انتقال آنها به
انسان مي توان در کاهش موارد ابتال و عوارض آنها موثر واقع شد.
تدوين قوانيني در جهت اجراي برنامههاي آموزش بهداشت در رسانه ها موجب
ارتقاي سطح آگاهيهاي بهداشتي جامعه و سالمت ايشان ميگردد.
**********************

 -94عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي ميزان آلودگي به تکياختههاي رودهاي در مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتي و درماني شهرستان همدان

در سالهاي 2931-9

مجري  /مجريان  :امير حسين مقصود – مرضيه اسدي
رديف
2

گروه مخاطب
مديران مراکز بهداشتي
درماني

1

سياست گذاران

پيام پژوهش
با آموزش هاي الزم در زمينه آلودگيهاي انگلي و راههاي انتقال آنها به انسان
ميتوان در کاهش موارد ابتال و عوارض آنها موثر واقع شد.
تدوين قوانيني در جهت اجراي برنامههاي آموزش بهداشت در رسانهها موجب
ارتقاي سطح آگاهيهاي بهداشتي جامعه و سالمت ايشان ميگردد.
**********************

 -95عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي نگرش و رفتار رانندگان حرفه ا ي در مورد هشدارها ي د ي دار ي در زم ي نه آس ي ب ها ي ناش ي از
حوادث جاده ا ي برون شهر ي همدان ،با استفاده از تئور ي عمل منطق ي در سال 2931

مجري  /مجريان  :دکتر فروزان رضاپور شاه کالئي
رديف
2

پيام پژوهش

گروه مخاطب
رانندگان ،راهنمايي و

ي افته ها ي پژوهش نشان داد نگرش نسبت به هشدارها ي د ي دار ي و

رانندگي ،متخصصين و

هنجارها ي انتزاعي با متغ ي ر قصد رفتار ي رابطه آمار ي معن ي دار ي

سياستگزاران در حوزه

دارد

آموزش بهداشت و ارتقاء
سالمت وايمني جامعه
1

رانندگان ،راهنمايي و

نتايج نشان داد که بين قصد رفتار ي با رفتار رانندگان در مورد

رانندگي ،متخصصين و

هشدارها ي د ي دار ي در مطالعه حاضر رابطه معن ي دار ي وجود

سياستگزاران در حوزه

داشته است.

آموزش بهداشت و ارتقاء
سالمت وايمني جامعه
**********************
 -96عنوان 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

گروه مخاطب

2

سياست گذاران

1

عموم مردم

پيام پژوهش
غربالگري روتين افسردگي در دوران يائسگي در سيستم مراقبتهاي بهداشتي اوليه
گنجانده شود
مکمل هاي غذايي نسبت به داروهاي شيميايي عوارض جانبي کمتري دارند

**********************
 -97عنوان 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

4

پژوهشگران

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

 -98عنوان طرح تحقيقاتي  -عنوان 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

**********************
 -93عنوان طرح تحقيقاتي
برآورد نسبت افزايش بعد خانوار با استفاده از روش جدول عمر در شهر همدان

مجري  /مجريان  :دکتر عليرضا سلطانيان
رديف

گروه مخاطب

پيام پژوهش
کاهش بعد خانوار در همدان و شانس تولد فرزند سوم به بعد بسيار اندک مي

2

سياست گزاران جمعيتي

1

وزارت بهداشت ،درمان و

در مطالعه حاضر کاهش نسبت افزايش فراواني خانواده از سومين فرزند به بعد

آموزش پزشکي

بطور محسوس مشاهده مي شود و لذا مي توان نتيجه گرفت که کاهش رشد جميت

باشد .در اين خصوص مي بايست براي جلوگيري از کاهش رشد جمعيت با دولت و
مجلس وارد مذاکرات علمي شد.

شهر همدان از چند دهه گذشته شروع و هنوز ادامه دارد .چنين رکودي در ميزان
افزايش بعد خانوارها ممکن است موجب سالمند شدن جامعه و افزايش نرخ
سرباري گردد .و سياست گذاران در حوزه جمعيت بايد به اين نکته توجه کافي
داشته باشند
**********************

 -41عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي خوددرماني و عوامل موثر بر آن در بيماران ديابتي مراجعه کننده به کلينيک مرکزي ديابت شهر کرمانشاه با
بکار گيري مدل بزنف

مجري  /مجريان  :سيروس کبودي(دانشجوي کارشناسي ارشد آموزش بهداشت)

رديف

پيام پژوهش

گروه مخاطب

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 که به نقش آموزش ،خصوصا" مرتبط با بيماران نگاه ويژه اي داشته
باشند
**********************

 -42عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي ويژگي هاي قاعدگي طبيعي در دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشکي همدان

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

1

پيام پژوهش

گروه مخاطب
مديران و سياست گذاران

اطالع از يک شاخص مهم بهداشتي و تعيين کننده ويژگي هاي سالمت و بيماري در

علوم پزشکي و خدمات

زنان .برنامه ريزي هاي آموزشي آينده در راستاي ارتقاي کيفيت سالمت فردي

نظام سالمت

دانشجويان دختر

دختران گروه سني  11الي

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

 91سال

جهت برخورد با مشکالت احتمالي در اين راستا
**********************-

