
 

 كاشان ليست عناوين و اولويتهاي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني

 شيوه زندگي  .1

 بررسي سبك زندگي در دانش آموزان .1.1

  با عزت نفس مادران آناندختر بررسي عزت نفس نوجوانان  .1.2

هواي آلوده ومصرف كم ميوه سيگار ، مواد مخدر، چاقي ، كلسترول، كم تحركي ، (مداخله جهت كاهش عوامل خطر اولويت دار .1.3
  و سبزي

  پوشش دانشگاهتحت در كاهش رفتارهاي پرخطر در جمعيت )  TTM( بررسي تاثير استفاده از تئوري مراحل تغيير .1.4

  بررسي ميزان آگاهي دانشجويان نسبت به مهارت هاي زندگي .1.5

 بررسي ميزان بهره مندي اعضاء هيئت علمي از مهارتهاي ارتباطي .1.6

  مهارتهاي زندگي بر اساس مفاهيم مذهبي د رسالمت دختران و پسران دانشجو بررسي تاثير آموزش .1.7

  بررسي مشكالت تهديد كننده سالمت در زنان و مردان .1.8

 و روش هاي ارتقاي سالمت در گروه هاي آسيب پذير )فعاليت فيزيكي  ،تغذيه ( بررسي شيوه زندگي مردم  .1.9

 بررسي شيوع چاقي و عوامل موثر بر آن .1.10

  ...)نحوه رانندگي، سيگار، تغذيه، رفتارهاي جنسي،اعتياد(در عوامل موثر بر آن  تارهاي پرخطربررسي شيوع رف .1.11

آسيب پذير مانند بيماران مزمن، سالمندان، زنان، مبتاليان به سرطان، بيماران جامعه بررسي كيفيت زندگي جامعه و گروه هاي  .1.12

 در شهرستان كاشان، عروقي و تنفسي-قلبي

  قلب و عروق و سرطان ˛مراقبتي به منظور ارتقا كيفيت زندگي مبتاليان به بيماري ديابت  بررسي روش هاي جديد .1.13

  بررسي آمادگي  جسماني دانشجويان طبق استاندارهاي جهاني .1.14

  پرخطر و عوامل مرتبط در زنان شهر كاشانهاي بررسي رفتار .1.15

  .دانشجويانبه زندگي  هاي بررسي ميزان اثر بخشي اجراي طرح آموزش مهارت .1.16

  بررسي ميزان اثر بخشي شيوه هاي تغيير نگرش دانشجويان .1.17

   افزايش زمان اختصاص يافته براي ورزش بررسي روش هاي .1.18

  . . .تاثير آموزش دركاهش سرانه مصرف چربي ، نوشابه ، نمك ، شكر .1.19



 

 بررسي راهكارهاي اعمال تغييرات مثبت در رژيم غذايي مردم .1.20

 النيعض -بررسي اثرات ورزش بر دردهاي استخواني  .1.21

 بررسي راهكارهاي مقابله با استرس .1.22

 بررسي راهكارهاي كاهش مصرف دخانيات .1.23

 ارتباط فعاليت هاي فيزيكي و سبك زندگي بر ميزان توده استخواني در زمان قبل و بعد از يائسگي .1.24

 بررسي وضعيت فعلي سبك زندگي در افراد مختلف جامعه .1.25

 بررسي جايگاه ورزش در زندگي روازنه افراد .1.26

 یير اجزاء سبك سالم زندگي بر شاخص هاي سالمت و بيماري هاي مزمن و چاقبررسي تأث .١.٢٧

 
 روانبهداشت  .2

  بررسي وضعيت بهداشت روان كاركنان .2.1

 بررسي ميزان شيوع اختالالت اضطرابي در جمعيت تحت پوشش مراكز .2.2

 بررسي اختالالت رواني زندانيان كاشان .2.3

  بررسي رفتار دانش آموزان مقطع متوسطه در مسائل جنسي .2.4

 بررسي ميزان احساس امنيت اقتصادي، اجتماعي درميان كاركنان .2.5

 فراتحليل تحقيقات انجام شده پيرامون رضايت شغلي كاركنان شاغل .2.6

 بررسي سالمت رواني و اعتقادات مذهبي دانشجويان .2.7

  بررسي سالمت معنوي در بيماري هاي مزمن و العالج بررسي شاخص هاي رواني در منطقه .2.8

 مهارتهاي زندگي دانشجويانبررسي سالمت رواني و  .2.9

 بررسي سالمت رواني و وضعيت تحصيلي دانشجويان .2.10

  تالش دانشجويانو بررسي سالمت رواني ، هوش  .2.11

  بررسي شيوع عوامل موثر بر دمانس .2.12

  بررسي افسردگي دربين دانشجويان ساكن خوابگاه و غير خوابگاه .2.13

 بررسي مشكالت روانشناختي زنان .2.14



 

  پس از زايمان و  زايمان ، ر بارداري غربالگري مشكالت روحي و رواني د .2.15

  بررسي فنومنولوژي باليني اختالل وسواس اجباري دركودكان و نوجوانان .2.16

  بررسي اختالل همبود در كودكان مبتال به اختالل وسواس اجباري .2.17

 كمبود توجه –بررسي شيوه هاي فرزند پروري در مشكالت رفتاري كودكان مبتال به اختالل بيش فعالي  .2.18

 شهرستان كودكان پيش دبستاني  ADHDوع بررسي شي .2.19

 ساله مبتال به لكنت زبان 12تا  3بررسي همبودي اختالالت رواني در كودكان  .2.20

 بررسي ميزان افسردگي در بيماران مبتال به اختالل آرتريت روماتوييد .2.21

  )ندكستروآمفتامي(كمبود توجه به دگزامين  –بررسي پاسخ دهي كودكان مبتال به اختالل بيش فعالي  .2.22

 بيش فعالي در كودكان -بررسي سطح سرمي فريتين با اختالل كم توجهي  .2.23

 بررسي ميزان علل رواني عالئم قلبي دربيماران مراجعه كننده به كلينيك قلبي .2.24

  بررسي ميزان علل رواني عالئم گوارشي در بيماران مراجعه كننده به كلينيك گوارشي .2.25

 85-86ان دانشگاه علوم پزشكي كاشان ورودي بررسي شيوع اختالالت بدريختي بدن در دانشجوي .2.26

  بررسي مسائل جنسي در بيماران اسكيزو فرن .2.27

 بررسي الگوي هاي خواب و بيداري در كودكان سنين دبستان شهرستان كاشان .2.28

  بررسي تاثير تفريح درماني بر سير بهبودي بيماران بستري در بيمارستان اخوان .2.29

  مصرف كنندگان مواد افيوني بررسي ميزان شيوع اختالالت شخصيتي در بين .2.30

  بررسي آگاهي ، نگرش و عملكرد دانش آموزان مقطع راهنمايي نسبت به تغييرات دوران بلوغ .2.31

  در مركز گالبچي Per caseبررسي تغييرات كمي و كيفي خدمات روان پزشكي با اجراي طرح  .2.32

  ...مردان، زنان، دانشجويان و   ل،بررسي فراواني افسردگي و ساير اختالالت رواني درگروههاي مختلف اجتماع شام .2.33

 بررسي نقش مراكز مشاوره در اختالالت رواني .2.34

 بررسي تاثير آموزش و معنويت دركاهش اختالالت رواني در گروههاي مختلف اجتماعي .2.35

 بررسي عوامل محيطي موثر بر افسردگي و چگونگي كاهش آنها .2.36

كودكان، نوجوانان، زنان، مردان، (انتخابي جامعه  بررسي وضعيت سالمت رواني  و عوامل موثر بر آن در گروه هاي .2.37
 ...)دانشجويان،



 

 
 سالمندي .3

 بررسي مسائل جنسي در سالمندان شهر كاشان .3.1

  ارائه خدمات پرستاري و توانبخشي به سالمندان .3.2

 مقايسه وضعيت سالمت سالمندان مقيم در خانه سالمندان با ساير سالمندان .3.3

 بررسي نيازهاي سالمندان شهرستان .3.4

 اپيدميولوژيك سالمندان شهرستان بررسي .3.5

 ارتقاء توانمنديهاي سالمندان در مراقبت از خود و فعاليتهاي اجتماعي .3.6

 بررسي ارتباط بين معنويت و سالمت جسمي سالمندان .3.7

 با فشارخون در سالمندان BMIبررسي رابطه  .3.8

  انمندسازي آنانبررسي مشكالت جسمي، رواني و اجتماعي سالمندان و طراحي الگو براي بازتواني و تو .3.9

 يولوژيك اختالالت شايع سالمنديمبررسي اپيد .3.10

 رواني و اجتماعي سالمندان شهر كاشان  –بررسي وضعيت جسمي  .3.11

 بررسي طول مدت ناتواني در سالمندان .3.12

 بررسي كيفيت ارايه خدمات به سالمندان .3.13

 بررسي تأثير روش هاي مداخله اي بر شاخص هاي سالمت سالمندان .3.14

 بهداشت حرفه اي  .4

  در واحد هاي مختلف دانشگاه رسي وضعيت سالمت كاركنان بر .4.1

 بررسي ناهنجاريهاي وضعيتي دانش آموزان .4.2

  اپيدميولوژي حوادث ناشي از كار .4.3

 بررسي وضعيت سالمت جسمي كارگران .4.4

 يفويه در كارگاههاي نساجي و قاليبابررسي كارآيي سيستم هاي ته .4.5

 بررسي وضعيت ايمني شغلي كاركنان دانشگاه  .4.6

  ثير آموزش و مداخالت واحد بهداشت حرفه اي در بهبود عملكرد كميته هاي حفاظت فني و بهداشت كار كارخانجاتبررسي تا .4.7



 

  بررسي تاثير اجراي طرح كنترل سرو صدا در كاهش در صد كارگران در معرض خطر كارخانجات .4.8

 جاتبررسي عوامل موثر بر باال بودن درصد كارگران در معرض گرد و غبار محيط كار كارخان .4.9

  گرد و غبار در كاهش در صد كارگران در معرض خطر كارخانجات كنترل بررسي تاثير اجراي طرح .4.10

  بررسي عامل خطر سروصدا در كارگاه هاي داراي يك نفر كارگر .4.11

  بررسي وضعيت سالمتي كارگران جوشكار از نظر شنوايي در كارگاه هاي داراي يك نفر كارگر .4.12

  ي شهرستان كاشانارگاه هابررسي داليل باالبودن سر وصدا در ك .4.13

گازها، بخارات و مواد ذره اي مانند گرد و غبار هاي سمي ، : شناسايي و ارزشيابي عوامل شيميايي زيان آور محيط كار از قبيل  .4.14

  ...دودهاي فلزي و

  پايش بيولوژيك در مورد كارگراني  كه با مواد سمي سر و كار دارند .4.15

اختالالت اسكلتي عضالني ، مشكالت بلند كردن ، حمل و جابجايي بار دستي : يل بررسي مسائل و مشكالت ارگونوميكي از قب .4.16
. 

  ايمني حريق ، ماشين آالت و ابزارها: بررسي مسائل ايمني و حوادث ناشي از  .4.17

  سر و صدا و ارتعاش ، گرما و رطوبت ، پرتوها: پايش بيولوژيك عوامل فيزيكي شامل  .4.18

 ري و كشاورزيبررسي عوامل بيولوژي براي مشاغل دامدا .4.19

 و رواني كاركنان در كليه مشاغل بررسي مسائل روحي .4.20

 بررسي بيماريهاي شغلي و مسائل مرتبط  .4.21

  محل كاربررسي راه هاي كنترلي مناسب جهت هريك از عوامل زيان آور .4.22

 در كارگران كارخانجات  كاشان Burn outبررسي  .4.23

  و امنيت غذايي آرايشي ، بهداشتي ،غذايي  بهداشت مواد .5

  )بستني ، آبميوه ، سبزي بسته بندي ، آبغوره ( كيفيت محصوالت توليدي كارگاه هاي كوچك مواد غذايي  بررسي .5.1

 بررسي و مقايسه الگوي غذايي رايج با الگوي غذايي سالم در جمعيت روستايي  .5.2

ريت سيستم هاي مواد سطح بندي واحدهاي توليدي مواد خوراكي ، آشاميدني و آرايشي و بهداشتي با توجه به استاندارهاي مدي .5.3

 غذايي در سطح شهرستان كاشان

  گذاري منابع آب روستايي تحت پوشش شركت آبفار كاشانوضعيت  ررسيب .5.4



 

 ...مكمل ها و  –در موسسات توليد و توزيع مواد غذايي   HACCPاستقرار سيستم  .5.5

  صحيح تغذيه شناخت ميزان آگاهي ، نگرش و عملكرد دانش آموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به الگوي .5.6

  بررسي ميزان آالينده ها و سموم د رمحصوالت غذايي و خشكبار .5.7

  )تقلبات مواد غذايي ، آرايشي و بهداشتي ( ارائه روشها و آزمون هاي جديد و موثرومقايسه آنها با روشهاي قبلي در كشور .5.8

 بررسي سبد غذايي در شهرستان كاشان  .5.9

  شايع در منطقه و ارائه راهكارهاي مداخله اي دركنترل آنهابررسي ارتباط كمبود ريز مغذي ها و بيماريهاي  .5.10

  سيماي تغذيه گروههاي مختلف جمعيتي به خصوص جمعيت درمعرض خطر سوء تغذيه در شهرستان كاشان .5.11

بررسي و مقايسه راهكارهاي نوين در افزايش كيفيت مواد غذايي ، آرايشي و بهداشتي توليدي در منطقه در مرحله توليد ، بسته  .5.12
  دي ، نگهداشت و عرضهبن

 درگروههاي ويژه) انرژي –پروتئين (تغذيه سوئ بررسي وضعيت  .5.13

 بررسي شيوع سو تغذيه و الگوي مصرف مواد غذايي در كودكان دبستاني شهرستان كاشان .5.14

  ها در زنان باردار يمغذ زير تيوضع يبررس .5.15

  ميزان غني سازي آرد مصرفي خبازيها در كارخانه هاي توليد آردبرسي  .5.16

  سي وضعيت امكانات و تجهيزات آزمايشگاههاي كنترل مواد غذايي ، آرايشي و بهداشتي در دانشگاه علوم پزشكي كاشانبرر .5.17

 ...روشهاي ترويج عادات مناسب و تعيين نوع غذا، نگهداري و  .5.18

 بررسي اجراي رژيمهاي غذايي درماني در سطح جامعه ، بيمارستانها و مراكز آموزشي .5.19

 توليدي مناطق مختلف و روش هاي ارتقا كيفيت آن بررسي كيفيت انواع آرد .5.20

  بررسي روشهاي كاهش آنمي فقر آهن .5.21

  تروما و حوادث و بالياي طبيعي .6

  بررسي اطالعات بهداشتي مردم در زمينه بالياي طبيعي .6.1

  ناشي از حوادث عمدي و غير عمدي Dalyمحاسبه شاخص  .6.2

  بررسي ميزان تاثير علل انساني و غير انساني در بروز حوادث .6.3

  بررسي عوامل موثر در بروز حوادث جاده اي با استفاده از تئوري رفتار برنامه ريزي شده .6.4

  1385  بررسي ميزان و علل سوانح ترافيكي شهرستان كاشان در سال  .6.5



 

 سوانح و حوادث  و نحوه پيشگيري از آنها فراوانيبررسي  .6.6

 رافيكيپيشگيري از سوانح و حوادث ت تاثير انواع روش هاي آموزشي در بررسي .6.7

  بررسي اثرات روحي و رواني و جسمي تصادفات و سوانح .6.8

  بررسي اپيدميولوژيك حوادث جاده اي در كاشان و حومه .6.9

 EMSبررسي فراواني مورتاليتي بيماران حادثه ديده در حين ترانسپورت توسط پرسنل  .6.10

  بررسي فراواني مرگ ناشي از تروما و عوامل موثر بر آن دركاشان .6.11

  در كاشان و حومه ي و روش هاي كاهش آنگخانحوادث  بررسي اپيدميولوژيك .6.12

 بررسي فراواني تروماهاي ورزشي .6.13

 بررسي انواع تروماها ي صوتي مسبب كاهش شنوايي .6.14

 بررسي تروماهاي فيزيكي صورت .6.15

  بررسي تروماهاي چشمي .6.16

 بررسي فراواني و علل بروز حوادث درمدارس و روشهاي كاهش آن .6.17

 ر مقابله با حوادث و بالياي طبيعيبررسي وضعيت آمادگي بخشهاي مختلف د .6.18

 بررسي ميزان آگاهي  جامعه شهري كاشان در مقابله با زلزله در شهرستان كاشان .6.19

 ...)كاله ايمني و  –كمربند ايمني (بررسي ميزان استفاده از وسايل ايمني در رانندگان  .6.20

 ث ترافيكيبررسي آگاهي، نگرش و عملكرد گروههاي مختلف اجتماعي در مورد قوانين و حواد .6.21

 طرح شناخت عملي كاركنان در مقابل حوادث آتش سوزي .6.22

 تأثير آموزش بر كاهش سوانح رانندگي  .6.23

 بررسي وضعيت سوانح موجود در شهرستان  .6.24

 بررسي كيفيت زندگي پس از صدمات و سوانح .6.25

 بررسي شدت صدمات و سوانح در منطقه بر ارسال معيارهاي بين المللي .6.26

 ات و سوانحبررسي تأثير روش هاي كاهش صدم .6.27

 بررسي سيستم ارائه خدمات در صدمات و سوانح .6.28

 بررسي تأثير روشهاي محافظتي بر صدمات ناشي از حوادث رانندگي .6.29



 

  بررسي رابطه مصرف مواد مخدر و الكل با تصادفات رانندگي .6.30

  اعتياد و آسيب هاي اجتماعي .7

   دانشگاهآسيب هاي اجتماعي و رواني مرتبط با خانواده هاي كاركنان  بررسي .7.1

 به درمانگاه ترك اعتياد دانشگاه  اپيدميولوژيك معتادان مراجعه كنندهبررسي  .7.2

  به اورژانسهاي دانشگاه  در مراجعينموارد اقدام به خود كشي  اپيدميولوژيكبررسي  .7.3

  بررسي علل گرايش به اعتياد در بين مراجعين به درمانگاه ترك اعتياد دانشگاه .7.4

   بررسي سنجش سطح سرمي سرب در معتادان .7.5

 و بخش خصوصي MMTبررسي دموگرافيك معتادان مراجعه كننده به درمانگاههاي  .7.6

  بررسي نگرش سنجي در مورد اعتياد ، دركارگران كارخانجات كاشان .7.7

  بررسي اختالالت رواني درمعتادان تزريقي .7.8

  جوانان و نوجوانان دربررسي علل گرايش به مواد افيوني  .7.9

 اعتياد هترين روش درمانبررسي انواع روش هاي درماني و انتخاب ب .7.10

 بررسي ميزان موفقيت با متادون با دو روش سم زدايي و روش نگهدارنده  .7.11

  در معتادان تزريقي HIVو ,B,Cبررسي ميزان و فور هپاتيت  .7.12

 بررسي ميزان اثر بخشي متادون تراپي در كاهش آسيب هاي اجتماعي .7.13

  اجتماعي شهرستانبررسي اپيدميولوژيك سوء مصرف انواع مواد در گروههاي مختلف  .7.14

 بررسي تاثير روشهاي مختلف مداخله در كاهش مصرف مواد در شهرستان .7.15

 بررسي راهكارهاي كاهش آسيبهاي اجتماعي .7.16

  بررسي راهكارهاي كاهش عوارض پس از طالق .7.17

  ....) ،فاضالب ، هوا ،آب( بهداشت محيط  .٨

  محيط بررسي ميزان اطالعات كسب شده از مراكز بهداشتي درماني در خصوص بهداشت .8.1

 بررسي و كنترل آبهاي تصفيه شده در واحدهاي كوچك تصفيه خانه در سطح شهرستان  .8.2

  بررسي اولويت هاي بهسازي مناطق روستايي .8.3

  ي شهرستان كاشان بررسي وضعيت بهداشتي استخر هاي شنا .8.4



 

  بررسي وضعيت بهداشتي مراكز آموزشي تربيتي شهرستان .8.5

  و جوندگانبررسي روشهاي بهسازي محيط در كنترل ناقلين  .8.6

 كاربردهاي روشهاي تصفيه آب و فاضالب  .8.7

  در شهرستانبررسي ايپدميولوژيك آلودگي هوا  .8.8

 شهرستان كاشان بهداشت مسكن و اماكن عمومي وضعيت بررسي .8.9

 شهرستان كاشان جمع آوري فاضالب نحوه بررسي .8.10

 جلوگيري از آلودگي محيط زيست روش هاي بررسي .8.11

  آفات خانگي و بهداشتي بررسي .8.12

 راه اندازي و بهره برداري تاسيسات فاضالب بيمارستان هاي شهرستان كاشان طراحي و .8.13

 بهداشتي مراكزتهيه و توزيع و فروش مواد غذايي درسطح شهر و روستا بررسي معيارهاي .8.14

  سازي منابع آب و مصرف آن انتخاب روش مناسب بهينه .8.15

 زيافت آنبررسي وضعيت دفع زباله و فاضالب مناطق شهري و روستايي و روشهاي با .8.16

 اماكن عمومي و كارگاههاي شهرستان  بررسي وضعيت بهداشت محيط مدارس، مراكز بهداشتي درماني .8.17

 خانه برداري از تصفيه هاي تكميلي و شيوه بهره بررسي نقش بركه .8.18

   بيماريهاي انگلي و ليشمانيوز .٩

 بررسي شيوع ژيارديا در كودكان تحت پوشش مراكز بهداشتي درماني .9.1

  رويي ليشمانيوز جلديتعيين مقاومت دا .9.2

  بيماريهاي منتقله به وسيله ناقلين بررسي .9.3

  توكسوپالسموز با تاكيد بر مخازن و چرخه زندگي انگل .9.4

  تاكسونومي انگل ها با تاكيد بر انگل هاي زئونوز .9.5

  بررسي تاكسونومي بندپايان ناقل بيماريها .9.6

  بررسي روشهاي كنترل انگلهاي روده اي در شهرستان .9.7

 نگلي شهرستانبررسي آلودگيهاي ا .9.8

 نقش آموزش در كاهش آلودگيهاي انگلي روده اي .9.9



 

 ...)سالمندان و  –كودكان (و ميكروبي در گروههاي اجتماعي  يبررسي عوامل پاتوژن انگل .9.10

 سي تاثير عصاره گياهان بر زخم ليشمانيوزربر .9.11

 كنترل و پيشگيري ليشمانيوز جلدي .9.12

 قايسه روشهاي مختلف درماني در ليشمانيوزم .9.13

 ودگي موريانه، موش، سوسك در منازل مسكوني شهرستانبررسي آل .9.14

  درمان و پيشگيري بيماريها ،تشخيص  .10

 بررسي ميزان و علل شيوع بيماريهاي قلب و عروق در شهرستان كاشان .10.1

 بررسي فراواني عوارض در مبتاليان به ديابت مراجعه كننده به مركز ديابت كاشان .10.2

 در شهرستان كاشانان قلبي عروقي و ديابت بررسي روشهاي درماني جديد در معالجه بيمار .10.3

 شهرستان كاشانبررسي روش هاي نوين كاهش درد در مبتاليان به سرطان در  .10.4

   سال 70كاهش مرگ و مير ناشي از بيماريهاي ايسكميك قلبي د رافراد كمتر از  بررسي روش هاي .10.5

روقي، استئوپروز، بيماري هاي كليوي، ديابت، ع-بيماري هاي قلبي(بررسي روش هاي پيشگيري از بيماري ها و معلوليت ها  .10.6
  )چاقي، ايدز، بيماري هاي مفصلي و استخواني

  در بيماران تحت بيهوشي عمومي) زمان ريكاوري ( بررسي عوارض بالفاصله پس از بيهوشي  .10.7

 مداخالت تغذيه اي در درمان نوروپاتي ديابتي .10.8

 به ديابتبررسي خوددرماني و عوامل موثر بر آن در بيماران مبتال  .10.9

  عروقي  -بررسي اثرات فعاليت مستمر بر بيماريهاي قلبي  .10.10

 موقع آن به بررسي شيوع هيپرتانسيون و راههاي تشخيص .10.11

 بررسي ارتباط بيماريهاي قلبي و نوروپاتي در بيماران ديابتي .10.12

 بررسي مواجهه با ريسك فاكتورهاي عروق كرونر .10.13

 ماريهاي ايسكميك قلبيبررسي اصالح رژيم غذايي بر روي ريسك فاكتورهاي بي .10.14

  مطالعه اثربخشي و مقايسه روشهاي درماني موجود براي بيماريهاي شايع شهرستان .10.15

   در بروسلوز Elisaبررسي ارزش تشخيصي تست سرولوژي  .10.16

 بررسي اثرات درماني لووتيروكسين و لووتيرونين بيماري پنوموني .10.17



 

 
  سرطان .11
  در شهرستان كاشان بررسي ميزان و علل شيوع سرطانها باالخص سرطان پستان .11.1

  بررسي اپيدميولوژي سرطانهاي خون .11.2

  )بخصوص تومورهاي پستان ( بررسي ايمونو هيستو شيمي تومور ها  .11.3

  افراد جامعه راجع به پيشگيري از سرطانهاي زنانKAP بررسي .11.4

  بررسي علل عدم مراجعه همه بانوان جهت انجام پاپ اسمير .11.5

 نهاي بالغينبررسي اثربخشي روشهاي مختلف غربالگري در سرطا .11.6

 بررس راهكارهاي عملي كاهش تابش آفتاب به پوست كشاورزان .11.7

 هاي اصالح تغذيه در كاهش سرطان دستگاه گوارش بررسي شيوه .11.8

  
  آموزش بهداشت - كودك ومادربهداشت  .12
 بررسي تداوم شيردهي در مادران داراي كودك شيرخوار .12.1

  نمايي تحصيلي ميزان  ونوع رفتارهاي خشونت آميز در مدارس دوره راه  بررسي .12.2

  بررسي علل عدم استفاده از روشهاي مدرن پيشگيري از بارداري .12.3

 ماهه  18تا  6بررسي علل اختالل رشد در كودكان  .12.4

  بررسي ميزان بهبودي اختالل رشد در مراكز بهداشتي درماني  .12.5

  بررسي ميزان شكست روش طبيعي در پيشگيري از بارداري .12.6

  دل اعتقاد بهداشتي در جمعيت تحت پوشش مراكز بهداشتي درمانيبررسي نياز هاي آموزشي با استفاده از م .12.7

  شاخص پوشش تنظيم خانواده Sensitivityو  Specificityبررسي  .12.8

  سال شهرستان 12و  3،6،9كودكان   dmftو DMFTتعيين ميزان  .12.9

 بررسي مشكالت جسمي، رواني و اجتماعي كودكان و نوجوانان .12.10

 وانانبررسي مشكالت جسمي، رواني و اجتماعي ج .12.11

  بررسي عوامل مؤثر بر آنمي نوزادان .12.12

  بررسي تأثير كالس هاي آموزشي بر ارتقاء سالمت مادران .12.13



 

  بررسي رفتارهاي بهداشتي زنان .12.14

  بررسي عوامل مرتبط با عوارض جنيني، نوزادان و كودكان .12.15

  بررسي عوامل مرتبط با انتخاب نوع روشهاي پيشگيري در زنان .12.16

 نبررسي مشكالت تغذيه اي دانش آموزا .12.17

  افراد جامعه راجع به روشهاي پيشگيري از حاملگي و  پيامد هاي آنKAP بررسي .12.18

  بررسي عوامل مؤثر بر ارتقاء سالمت نوزاد و كودك .12.19

  بررسي ميزان مشكالت نوجوانان و عوامل مرتبط .12.20

  نياز سنجي و آموزش سالمت براي دانش آموزان مقاطع راهنمايي و متوسطه .12.21

سال ،  5كودكان زير (درگروههاي آسيب پذير  B16,D,Aبود روي ،كلسيم و و يتامين بررسي ايپدميولوژيك فقر آهن ، كم .12.22

 )نوجانان ، زنان  سنين باروري ،باردار و شيرده 

سال مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر كاشان از اسهال و نحوه درمان  5بررسي ميزان آگاهي مادران كودكان زير  .12.23

 آن

 گ و مير نوزادان شهرستانبررسي عوامل موثر در مر .12.24

 هاي ناخواسته بررسي فراواني و روشهاي كاهش حاملگي .12.25

 بررسي ارتباط عوامل فرهنگي و اجتماعي مختلف در ارتباط با تنظيم  خانواده و روشهاي آن در گروههاي مختلف مردم .12.26

 بررسي روشهاي كاهش مرگ و مير نوزادان و كودكان شهرستان .12.27

 ر كودكان شهرستانتعيين منحني استاندارد رشد د .12.28

  تأثير انجام ورزش هاي هوازي در حاملگي و سرانجام آن .12.29

 بررسي روشهاي مداخله اي در بهبود شاخص هاي رواني عوامل مرتبط با تمايل مادران به ادامه شير دهي  .12.30

  باورهاي غلط و علل شكست شيردهي موفق .12.31

 بررسي روش هاي مداخله اي در رضايت از تغذيه با شير مادر .12.32

 ه از درمان هاي غير دارويي و طب مكمل و طب سوزني در كاهش درد زايمان استفاد  .12.33

 بررسي علل تمايل مادران به سزارين تأثير استفاده از مكمل ها در كنترل فشار خون بارداري  .12.34

 بررسي روش هاي مداخله اي در كاهش حاملگي پر خطر .12.35



 

 بررسي عوامل مرتبط با عواقب حاملگي و پيامدهاي نامطلوب آن .12.36

 رسي راهكارهاي ارتقاء فرآيند آموزش در دانشجويان، زنان باردار، مادران،كودكان و نوزادانبر .12.37

 بررسي اپيدميولوژي عفونتهاي زنان .12.38

 بررسي تاثير طب مكمل و سنتي بر بهداشت باروري .12.39

 برسي مشكالت يائسگي و ارتقاء دوران سالمندي در زنان .12.40

 كارهاي بهبود آنبررسي مشكالت  روحي رواني در مادر و كودك و راه .12.41

 بررسي مشكالت مربوط به دوران بلوغ و مسائل ناشي از آن .12.42

 بررسي عوامل زمنيه ساز آمار باالي سزارين .12.43

 بررسي روشهاي خوشايند سازي زايمان طبيعي و ارتقاء زايمان طبيعي .12.44

 بررسي اپيدميولوژي حاملگي هاي ناخواسته .12.45

 بارداريبررسي راههاي ارتقاء استفاده از روشهاي پيگشيري از  .12.46

 بررسي سرطان هاي شايع در زنان .12.47

 بررسي رفتارهاي پرخطر در گروههاي آسيب پذير وشيوه هاي بهبود .12.48

 مطالعات مربوط به مشكالت تغذيه در مادر و كودك .12.49

 بررسي روش هاي انتخاب جنس جنين .12.50

 بررسي مسائل مربوط به پزشكي قانوني و مامايي .12.51

 بررسي رابطه معنويت و نتيجه حاملگي .12.52

 ميولوژي اعتياد و عوارض ناشي از آن در زنانبرري اپيد .12.53

 بررسي راهكارهاي ارتقاء رضايتمندي مراجعين در بخش هاي مامايي .12.54

 بررسي روشهاي بهبود كيفيت ارايه خدمات بهداشتي و درماني در بخش هاي مامايي .12.55

 و نوزاد بررسي روش هاي كلينيكي و پاراكيلينيكي زنان و زايمان جنين .١٢.٥٦

 اباروري و روشهاي بهبود آن بررسي اپيدميولوژي ن .12.57

باگنادوتروپين ها در ميزان بارداري بيماران مبتال به سندرم تخمدان پلي  اثرات داروهاي تحريك كننده تخمك گذاري مقايسه .12.58
  كيستيك



 

  و آموزشيدرماني  –ارتقا سيستم خدمات بهداشتي  .13

 بررسي ميزان اجراي صحيح فرايندهاي جاري معاونت بهداشتي .13.1

  عايت اصول بهداشتي توسط كاركنان سيستم بهداشتيبررسي ميزان ر .13.2

  بررسي ميزان رضايت مندي كاركنان سيستم بهداشتي درماني .13.3

  بررسي ميزان رضايت مندي پرسنل مراكز بهداشتي درماني از مديريت مراكز .13.4

 بررسي نحوه انتخاب مديران .13.5

  حت پوشش بررسي تاثير پزشك خانواده در ارائه خدمات مربوط به سالمت در روستاهاي ت .13.6

  مقايسه عملكرد پزشك خانواده با استاندارد هاي مورد انتظار در روستاهاي تحت پوشش .13.7

 بررسي حداكثر زمان انتظار جهت دريافت خدمت از مراكز بهداشتي درماني  .13.8

 بررسي مقايسه اي زمانبري فعاليت هاي روزمره و فعاليت هاي مطابق برنامه عملياتي در واحد هاي ستادي  .13.9

  ويت هاي بهداشتي جامعه از ديدگاه مردمبررسي اول .13.10

 بررسي ميزان رضايت مندي مردم از طرح پزشك خانواده .13.11

  هاي وابسته به دانشگاه ررسي ميزان رضايتمندي مراجعين به بيمارستانب .13.12

  بررسي ميزان رضايت پرسنل شاغل در طرح پزشك خانواده  .13.13

  بررسي تاثير آموزش رابطين بهداشت بر ميزان آگاهي مردم .13.14

  ي تاثير برنامه رابطين بهداشت در بهبود شاخص هاي بهداشتي بررس .13.15

  بررسي ميزان سطح سواد بهداشتي جامعه  .13.16

  كالسها و كارگاه هاي آموزشي برگزار شده در مراكز بهداشتي درماني  مورد دركاركنان نگرش و عملكرد ،بررسي آگاهي  .13.17

  آموزشدر كيفيت  رسانه هاي آموزشياستفاده از بررسي ميزان اثر بخشي  .13.18

  بررسي پوشش بيمه در جمعيت تحت پوشش دانشگاه .13.19

 بررسي اثر مكانيره نمودن فعاليتهاي امور اداري بر ميزان رضايت كاركنان .13.20

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان GISطراحي سيستم اطالعات جغرافيايي  .13.21

  شيميزان شناخت كاركنان از قوانين و دستور العمل هاي آموز بررسي .13.22

  ميزان پاسخگويي به انتظارات مردم د ربخش درمان بررسي .13.23



 

 رتبه بندي بخش هاي سرپايي ، بستري ، پاراكلينك و مطب ها در سطح شهرستان كاشان و اعتبار بخشي .13.24

  استقرار مديريت مبتني بر عملكرد در بيمارستانهاي شهر كاشان .13.25

  كاشان بررسي ميزان و علل اعزام بيماران از بيمارستان هاي شهرستان .13.26

  بررسي انطباق تخصص با پست سازماني و وظايف محوله در دانشگاه علوم پزشكي كاشان .13.27

  داروها و سموم/ارتقاء سيستم اطالع رساني غذا .13.28

  ارتقاء كيفيت ضوابط و استاندارهاي نظام غذا و دارو وتطبيق آنها با استاندارهاي مورد تائيد بين المللي  .13.29

  دارومديريت بحران در سيستم هاي غذا و  .13.30

 بررسي رضايت بيماران از نحوه انجام خدمات مراقبتي و درماني .13.31

 بررسي ارتباطات حرفه اي مابين تيم مراقبتي و درماني شامل بيمار، خانواده، پزشك، پرستار .13.32

 بررسي كيفيت مديريت پرستاري در بيمارستان ها .13.33

  بررسي عوامل موثر بر كيفيت خدمات پرستاري .13.34

 رنامه هاي بازآموزيارزيابي رضايت پرستاران از ب .13.35

  ارزيابي اثربخشي روش هاي آموزشي در توانمندسازي حرفه اي پرستاران .13.36

  بررسي ابهامات و خالءهاي قانوني در نظام درمان و بهداشت .13.37

 بر بالين حادثه ديده EMSبررسي فاصله زماني وقوع حوادث اورژانسي تا رسيدن پرسنل  .13.38

 75-85اخوان بين سالهاي  بررسي علل بستريهاي مجدد در بيمارستان آموزشي .13.39

 بررسي ميزان رضايتمندي بيماران از خدمات اورژانس .13.40

  و عوامل مرتبط با آن 115ررسي ميزان استفاده از خدمات اورژانس ب .13.41

 بررسي وضعيت تيمهاي تروما در شهرستان و مقايسه با استاندارد جهاني .13.42

 بررسي وضعيت اجراي پزشك خانواده .13.43

 بررس موانع و عوامل موثر بر پرستاري مبتني بر شواهد در بيمارستانهاي تابعه .13.44

 هاي بيمارستاني بررسي ميزان رعايت اصول مستندسازي در پرونده .13.45

 بررسي روشهاي  ارتقاء كيفيت خدمات آموزشي  .13.46

  بررسي موانع و مشكالت موجود در مسير ارائه خدمات آموزشي با كيفيت باال .13.47



 

 بيماربررسي منشور حقوق  .13.48

 بر عملكرد كاركنان)  ICDL(طرح ميزان اثر گذاري آموزشي هاي مهارت هاي هفتگانه كامپيوتر  .13.49

 بررسي ميزان رضايت مراجعين و بيماران از ارايه خدمات بهداشتي و درماني  .13.50

 بررسي ساختارها و فرآيندهاي ارايه خدمات درماني و مراقبتي و بهداشتي و منطقه .13.51

 ز روش هايي بهداشتي درماني و مراقبتي و منطقه بررسي ميزان استفاده ا   .13.52

 طراحي ابزارهاي بررسي كيفيت خدمات درماني مراقبتي و بهداشتي  .13.53

 بررسي تأثير روش هاي مداخله اي بر رضايت مراجعين .١٣.٥٤

 بررسي و مقايسه شاخص هاي رشد كودك و نوجوان در منطقه و كشور .13.55

 بررسي سالمت روان و جسمي كودكان  و نوجوانان .13.56

 در كودكان منطقه Iي نحوه كنترل بيماري هاي مزمن مانند آسم و ديابت بررس .13.57

 بررسي شيوع خشونت خانوادگي و منطقه .13.58

  در كودكان و نوجوانان.... بررسي شيوع رفتارهاي پرخطر مانند بي حركتي  .13.59

  وهشيژپ ،آموزشي  .14

 سنجش كيفيت خدمات آموزشي ارائه شده به دانشجويان دانشگاه .14.1

 حبه در بخش روانپزشكيبررسي مهارت هاي مصا .14.2

 بررسي استفاده از رسانه ها در برنامه هاي آموزشي .14.3

 )حركتي  –رواني  –شناختي ( بررسي وضعيت تناسب ارزشيابي دانشجويان با اهداف آموزشي  .14.4

 آموزش مداوم›نيازسنجي شاغلين حرفه هاي مختلف پزشكي در مورد عناوين  .14.5

 بررسي وضعيت برنامه هاي آموزش مداوم .14.6

 از دانش آموختگان پزشكي در مورد كاربردي بودن آموزش هاي ارائه شده در سطح تحصيلنظرسنجي  .14.7

 بررسي سطح رضايتمندي دانشجويان از كيفيت آموزش .14.8

 )الگوهاي سنت و نوين ( مطالعات تطبيقي پيرامون بكار گيري الگو هاي تدريس متفاوت  .14.9

  بررسي كيفيت طرح هاي تحقيقاتي دانشگاه .14.10

 تقاء آموزش پزشكيرهاي ار بررسي راهكا .14.11



 

14.12. E-Learning      در آموزش زبان انگليسي تخصصي 

14.13. E-Learning      در آموزش زبان انگليسي عمومي 

 تحليل شيوه هاي اجراي ارزشيابي مستمر دانشجويان در دوره هاي تحصيلي   .14.14

  اهها بررسي مقايسه اي ميزان پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كاشان با ساير دانشگ .14.15

 بررسي ميزان موفقيت دانشجويان هوشبري در كسب مهارت هاي باليني حين كار آموزي .14.16

 بررسي داليل افت تحصيلي در بين دانشجويان .14.17

  بررسي اعتماد به نفس و وضعيت تحصيلي دانشجويان .14.18

 .بررسي موانع اجراي الگوهاي جديد تدريس در دانشگاه .14.19

  درسانبررسي تطبيقي شيوه هاي افزايش انگيزه شغلي م .14.20

 بررسي عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان شاهد و ايثارگر .14.21

  بررسي وضعيت آموزش دانشجويان مدارك پزشكي .14.22

  بررسي مفيد بودن و كاربردي بودن سر فصل هاي آموزشي و لزوم بازنگري آن  .14.23

 بررسي كيفيت خدمات آموزشي از ديدگاه فارغ التحصيالن .14.24

 توسط مراكز خاص جهت تعيين كيفيت و كارايي فارغ التحصيالن  بررسي ارزيابي مجدد فارغ التحصيالن .14.25

 بررسي كاربردي بودن آموزشهاي علوم پزشكي در محيط هاي كاري پس از فراغت از تحصيل  .14.26

  پژوهشي ايندكس شده در سايت هاي معتبر بين المللي -چاپ مقاالت علمي محاسبه موانع در .14.27

 در ارتقاي كيفيت آموزشي در دانشكده پرستاري و مامايي بررسي و مقايسه روش هاي آموزش عملي و تئوري .14.28

 بررسي تاثير اجراي الگوهاي آموزشي در ارتقاي كيفيت آموزشي در دانشكده پرستاري و مامايي .14.29

 ارزيابي عملكرد آموزشي دانشكده پرستاري و مامايي .14.30

 ارزيابي رضايت دانشجويان از عملكرد آموزشي دانشكده پرستاري و مامايي .14.31

  بررسي ميزان تطابق اهداف درسي با شرح وظايف در حيطه اجرايي ويژگي هاي دانشجويا ارزيابي .14.32

 بررسي و مقايسه روشهاي مختلف آموزشي تئوري در يادگيري دانشجويان .14.33

 بررسي وضعيت پيشرفت تحصيلي دانش آموختگان دانشگاه .14.34

        آموزش عمليبررسي نظرات دانشجويان، اساتيد و كارشناسان دانشگاه در مورد برنامه هاي  .14.35



 

 ن استعداد هاي درخشان و نحوه ارتقاي توانايي هاي آنانتعيي .14.36

 بررسي نيازهاي آموزش اعضاء هيأت علمي در مورد روشهاي تدريس باليني .14.37

 دانشگاه ررسي رفتار اطالع يابي اعضا هيات علميب .14.38

 آموزش باليني اثر بخش از ديدگاه مدرس و دانشجو .14.39

 ويان بررسي پيشرفت تحصيلي در دانشج .14.40

 بررسي قابليت علني و باليني فارغ التحصيالن  .14.41

  بررسي تغيير رفتار بر دانشجويان پس از آموزش با روش هاي مختلف .14.42

  طب مكمل و گياهان دارويي  .15

  بررسي طب مكمل و يافتن نكات علمي و آكادميك در اين رابطه و امكان ادغام آن در برنامه آموزش علوم پزشكي .15.1

 توزيع ونظارت بر داروهاي گياهي –ساماندهي ساختار تامين  .15.2

  بررسي تاثير طب مكمل بر شاخص هاي بهبود بيمار .15.3

  ...، آلزايمر ، ديابت و  M.Sاز گياهان روي بيماريهاي مختلف از جمله  اثرات داروئي برخي .15.4

 بررسي تأثير طب مكمل در بارداري ، زايمان پس از زايمان .15.5

 بررسي تأثير طب مكمل بر بيماري هاي زنان  .15.6

 ن بيماريهاي انگلي با استفاده از طب گياهيدرما .15.7

 ...)بيدمشك، حلپه و (عصاره گياهان در كاهش درد  بررسي اثر .15.8

 بررسي گالبهاي موجود در شهرستان از نظر كيفي .15.9

 بررسي زولبيا هاي موجود در شهرستان از نظر كيفي .15.10

 بررس ميزان اثربخشي داروهاي گياهي مرسوم درجامعه براي بيماريها .15.11

 ربخشي داروهاي گياهي و داروهاي صناعي در درمان بيماريهامقايسه اث .15.12

  بررسي طب مكمل بر كاهش عوارض نوزادي  .15.13
  

  تيكيمقاومت آنتي بيو ،عفونت بيمارستاني  .16

 بررسي نحوه كنترل عفونت در بخش هاي بيمارستاني .16.1



 

 تاثير آموزش بهداشت محيط به كاركنان بيمارستان در كاهش عفونت هاي بيمارستاني بررسي .16.2

 تاثير كنترل همراهان و آموزش آنان در كاهش عفونت هاي بيمارستاني ررسيب .16.3

  بررسي علل، فاكتور هاي زمينه ساز و مقاومت دارويي در عفونت هاي بيمارستاني .16.4

  بررسي عفونتهاي بيمارستاني و مقاومت آنتي بيوتيكي در بيمارستانهاي تابعه .16.5

 اندر بيمارستانهاي شهرست MRSAاپيدميولوژي و انتقال  .16.6

 نقش واحد بهداشت دركاهش مقاومت آنتي بيوتيكي يبررس .16.7

 MRSAبررسي تاثير شستشوي دستها دركاهش  .16.8

 هاي مختلف جدا شده از بخشهاي مختلف بيمارستان و مقاومت آنتي بيوتيكي آنها بررسي سويه .16.9

 مقايسه الگوي حساسيت باسيلهاي گرم منفي جدا شده از بيمارستان و جامعه .16.10

 نوزادي در بيمارستان بررسي علل عفونتهاي .16.11

 ونتهاي بيمارستانيفبررسي ريسك فاكتورهاي ع .16.12

 عفونتهاي ناشي از استافيلوكوك ارئوسبررسي  .16.13

 هاي بيمارستاني ، تشخيص و درمان پنوموني شيوع .16.14

 شناسايي وتعيين بتاالكتامازهاي با طيف وسيع و متالوبتا الكتاسازها .16.15

  
 

  آسم و آلرژي .17

  لي مختلفغرژي در گروههاي شبررسي فراواني و ارتباط آسم و آل .17.1

 COPDبررسي ميزان افسردگي در مبتاليان به  .17.2

 COPDبررسي طول عمر در مبتاليان به  .17.3

 سرم با پاسخ به درمان در آسم حاد IgEرابطه  .17.4

 در اطفال مبتال به آسم BCGسرم با اندازه اسكار ناشي از واكسن  IgEرابطه  .17.5

  بررسي رابطه فتوتراپي نوزادي با آسم در كودكان .17.6

  اقتصاد بهداشت .18



 

 بررسي سرانه بهداشتي كاركنان دانشگاه .18.1

 دانشگاه بررسي را ه هاي صرفه جويي در هزينه هاي عمومي .18.2

  دانشگاهمراكز بهداشتي درماني  ارائه شده دربررسي هزينه خدمات بهداشتي  .18.3

  حجم كار نيروهاي بهداشت خانواده در مراكز بهداشتي درماني شهريبررسي  .18.4

  ذايي بصورت انبوه در مقايسه با خريد جزئيخريد مواد غمقايسه  .18.5

 بررسي نحوه هزينه كرد واحدها با نگرش حسابداري تعهدي .18.6

 سهم هزينه سالمت از سبد خانوار در شهرستان كاشان .18.7

  ميزان جذب دانش آموختگان رشته هاي مختلف دانشگاه علوم پزشكي كاشان د ربازار كار .18.8

 آب ، برق ، گاز و تلفن در دانشگاه بررسي تاثير ايجاد واحد مراقب مصرف بر كاهش .18.9

 بررسي تاثير آموزش كاركنان در كاهش مصرف آب ، برق ، گاز و تلفن  .18.10

  هاي مراكز بهداشتي و درماني شهري و روستايي بررسي هزينه .18.11

 ميزان  مصرف آب، برق، گاز وتلفن در مراكز بهداشتي ، درماني و آموزشي دانشگاه مقايسه .18.12

 هاي مستقيم و غيرمستقيم بيماريها هبررسي راهكارهاي كاهش هزين .18.13

  )DALY(بررسي بار بيماريهاي واگير و غيرواگير شهرستان  .18.14

    STDsايدز و  ،هپاتيت  .19

  بررسي فراواني بيماري عفوني و عوامل خطر مرتبط با ايدز و انواع هپاتيت درگروههاي مختلف اجتماعي شهرستان .19.1

 در بيماران شهرستان Bتعيين ژنوتيپهاي هپاتيت  .19.2

 و ژنوتيپهاي آن در شهرستان Cشيوع هپاتيت  بررس .19.3

 هاي آموزش پيشگيري ازابتال به ايدز و هپاتيت بررسي شيوه .19.4

 بررسي ميزان آگاهي جوانان از ايدز و هپاتيت و راههاي انتقال آن .19.5

   بررسي ميزان تماس شغلي با خون درمراكز آموزشي دانشگاه .۶.١٩

 مثبت HIV در افرادبررسي بيماريهاي قارچي  .19.7

  مدارك پزشكيآمار و  .20

  بررسي ميزان عملكرد رابطين در حفظ آمار جمعيتي شهري .20.1



 

  داده هاي آماري مراكز بهداشتي درماني  Validityبررسي  .20.2

  شاخص هاي آماري در حوزه دانشگاه Validityبررسي  .20.3

  محاسبه بار بيماريهاي غير واگير در جمعيت تحت پوشش دانشگاه .20.4

 ر در بيمارستان هاي شهرستان كاشانبررسي ضريب اشغال تخت و متوسط اقامت بيما .20.5

 بررسي ميزان و علل مرگ و مير بيماران مراجعه كننده به اورژانس شهيد بهشتي .20.6

 بررسي نقش كارگاه هاي آموزشي در بهبود مستند سازي پرونده هاي پزشكي .20.7

 بررسي نواقص پرونده هاي باليني  .20.8

 فوتهاي بيمارستاني و گواهي  در پروندهبررسي اصول تشخيص نويسي  .20.9

 در فرايند پذيرش و ترخيص بيماران) HER( پرونده الكترونيك سالمت تاثير ايجاد بررسي  .20.10

  تاثير ايجاد پرونده الكترونيك سالمت در رضايتمندي مراجعينبررسي  .20.11

 دانشگاهمدارك پزشكي  هاي بخشو عملكرد ساختار  مقايسه .20.12

  بررسي فرآيندهاي بخش مدارك پزشكي .20.13

 به بخش هاي مختلف بيمارستانبررسي علل مراجعات بيماران  .20.14

  و رعايت استاندارهاي علمي عملكرد بخش مدارك پزشكيساختار و ارزيابي  .20.15

 محاسبه شاخص هاي ملي سالمت دردانشگاه علوم پزشكي كاشان .20.16

 مقايسه شاخص هاي ملي سالمت در دانشگاه با ساير دانشگاههاي علوم پزشكي كشور .20.17

 شكي كاشاندر دانشگاه علوم پز بررسي نحوه ثبت تروما .20.18

 دانشگاهيبررسي ميزان استفاده از پرونده هاي پزشكي در تحقيقات  .20.19

 بررسي عوامل مختلف در بهبود كيفيت مستند سازي پرونده هاي پزشكي .20.20

 بررسي ميزان استفاده از پرونده هاي پزشكي در مسائل قانوني  .20.21

 بررسي صحت آمارهاي بيمارستاني گزارش شده .20.22

 بخش مدارك پزشكياعتبار بخشي و استانداردها در  .20.23

 در بخش مدارك پزشكي focus-PDCAاجراي چرخه  .20.24

 در بخش مدارك پزشكي  TQMبررسي اجراي  .20.25



 

 بررسي و طراحي نيازهاي آموزشي جديد كشور در حوزه مديريت اطالعات سالمت .20.26

 وري در مدارك پزشكي شاخص هاي بهره .20.27

 بررسي جنبه هاي مختلف مديريت مدارك پزشكي .20.28
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 مقايسه رضايتمندي بيمار در بخش هاي مختلف .27.18

  ر بيماران ديابتي بررسي تأثير خود مراقبتي بر قطع حضو .27.19

 بررسي عملكرد خود مراقبتي در بيماران غير واگير  .27.20

 بررسي تأثير روش هاي مختلف توانمندسازي در بيماران بررسي شيوع  ريسك فاكتورهاي بيماري قلبي در كاشان  .27.21

 بر كاهش مرگ و مير بيماران پس از سكته قلبي  Relaxationبررسي تأثير روش هاي  .27.22

  ر كاهش مرگ و مير بيماران پس از سكته قلبي تأثير اعتقادات ديني بر كاهش بيماريبررسي تأثير آموزش ب .27.23
  

  فيزيك پزشكي –راديولوژي  .28

  مرجع در مراكز راديولوژي شهرستان كاشان دزتعيين سطوح  .28.1

ر بهينه سازي كيفيت تصوير دردستگاه هاي راديولوژي شهرستان كاشان و انجام شبيه سازي و پردازش تصويربا نرم افزا .28.2

MATLAB  براي مطالعه شرايط مختلف تصويرگيري و اثر آن بر كيفيت تصوير و بهينه سازي تصاوير ديجيتالي گرفته شده

 توسط دستگاه سي تي اسكن

يمتري ارگان در تكنيك هاي مختلف اين روش دزشبيه سازي مونت كارلو دستگاه راديوتراپي و طراحي فانتوم انسان جهت  .28.3

 ) MCNP-4Cكد با استفاده از (درماني 



 

جهت دوزيمتري ارگان در  مربوطه شبيه سازي مونت كارلو دستگاه تصوير برداري پزشكي هسته اي  و طراحي فانتوم انسان .28.4

 )4C MCNP-با استفاده از كد(تكنيك هاي مختلف اين روش درماني 

  MATLABبهينه سازي كيفيت تصاوير گرفته شده در پزشكي هسته اي با استفاده از نرم افزار  .28.5

  MATLABبا استفاده از نرم افزار  MRIبهينه سازي كيفيت تصاوير گرفته شده در  .28.6

 MATLABبا استفاده از نرم افزار  CTبهينه سازي كيفيت تصاوير گرفته شده در  .28.7

 CTانواع دستگاههاي  كيفيت تصاويربررسي  .28.8

 كنترل كيفي دستگاه هاي سونوگرافي شهرستان كاشان .28.9

توهاي يونيزان مورد استفاده در راديولوژي تشخيصي پزشكي هسته اي و راديوتراپي در محيط هاي مطالعه اثرات بيولوژيك پر .28.10
invitro , invivo 

  طراحي و ساخت دستگاه مگنتوتراپي و مطالعه كاربرد درماني آن در پروسجورهاي مختلف درماني فيزيوتراپي .28.11

 گاه علوم پزشكي كاشانكنترل كيفي دستگاه هاي ليزر مورد استفاده در بخش درمان دانش .28.12

 مطالعه اثر اشعه ليزر در بهبود عارضه هاي پوستي در بيماري هاي مختلف .28.13

 مطالعه اثر اشعه ليزر در درمان هاي فيزيوتراپي .28.14

 تاثير مقاوم كننده هاي پرتويي مختلف در كاهش اثرات اشعه .28.15

 تاثير حساس كننده هاي پرتويي مختلف در افزايش اثرات اشعه .28.16

 اي االستيك تراپي در بهبود كانسر هابررسي پارامتر ه .28.17

 اثر سونودايناميك تراپي در بهبود كانسرها .28.18

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


