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 مقدمه
امر به سرمایه گذاري در انجام هدف نهایی نظام سالمت در هر کشور، ارتقاي سطح سالمت مردم است که این    

لیکن در حال حاضر . هاي مرتبط با آن نیاز داردها در راستاي تشکیالت بهداشتی و سالمت و تعیین اولویتپژوهش

ها به تعداد زیادي از پژوهش. ها به ویژه در کشورهاي در حال توسعه این نقش کارساز را ندارندبسیاري از پژوهش

همچنین بخش . شودشوند که این امر به ناکارآمدي و دوباره کاري منجر میده انجام میصورت ناهماهنگ و پراکن

 .هاي نظام سالمت کشورها نیستندها در راستاي اولویتفراوانی از پژوهش

در راستاي حفظ و  1380با توجه به آنچه گفته شد حوزه معاونت تحقیقات و فنآوري وزارت بهداشت کشور از سال    

یابی به اصل برابري و عدالت اجتماعی، تخصیص و دست) هاي بهداشت ملیپژوهش در ضرورت(المت جامعه ارتقاي س

هاي مناسب اعتبارات و منابع پژوهشی، افزایش احساس مالکیت و همکاري بین بخشی و درون بخشی، تعیین اولویت

چنین معاون محترم پژوهش و فناوري وزارت هم .نیازها مورد تأکید قرار داد پژوهشی را با استفاده از راهبرد سنجش

مورخه  12/3-2663طی نامه شماره ) عتف(علوم، تحقیقات و فناوري و دبیر شوراي عالی، تحقیقات و فناوري 

ماده واحده قانون بودجه که در مهرماه  89برنامه پنجم و بند  224م ماده  1و با توجه به مفاد جزء بند  15/5/1391

هاي دولتی که از ها و شرکتهاي اجرایی و مراکز تحقیقاتی وابسته به آنا ابالغ شد، تمام دستگاهبه دانشگاه ه 1392

کنند را موظف نمود این استفاده می) توسعه علوم و فناوري یا اعتبارات پژوهشی(اعتبارات بخش تحقیقات کشور 

ط شوراي عالی علوم، تحقیقات و فناوري هزینه ها تحقیقاتی تعیین شده توسگذاري و اولویتاعتبارات را براساس سیاست

هاي پژوهشی سالمت استان قزوین را بر اساس چارچوب نامه مذکور و اولویت دانشگاه علوم پزشکی قزوین لذا. نمایند

هاي مرتبط با سازمان یازسنجی بر اساس گروه هاي آموزشی وبا تکیه بر اطالعات حاصل از تحلیل وضعیت موجود و ن

اي از هاي آموزشی ذکر شده است، زیر مجموعهبنابراین آنچه به عنوان عناوین پژوهشی گروه. زنگري نمودسالمت با

 . باشدهاي پژوهشی شوراي عالی عتف میاولویت
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 هاي پژوهشی مصوب شوراي عالی عتفاولویت
 

 علوم پایه 

 
 هزینه باالهاي واگیر با شیوع، مرگ و میر و مولکولی بیماري مطالعه هاي -1

 )منوکلونال آنتی بادي(هاي نوینمولکولی و ایمونولوژیک در زمینه تولید واکسن و درمان مطالعه هاي -2

شنوایی و بینایی،  برتاالسمی،هموفیلی، اختالل هاي تأکیدبا (هاي شایع غیر واگیربررسی ژنتیک مولکولی بیماري -3

 بازتوانی بر تشخیص، درمان و تأکیدنورودژنراتیو، قلب و عروق با 

 هاي داروییمولکولی و ژنتیکی مقاومتهاي سلولی-مکانیسم -4

هاي دقیق زودرس گري و تشخیصهاي تشخیصی نوین در غربالها و روشمرتبط با تهیه کیت مطالعه هاي -5

 ...)PGD ،PCR-RTمانند (ها بیماري

 و بیولوژي مولکولی تومورها به منظور تشخیص، عملکرد و درمان كبررسی ژنتیک، پاتولوژي -6

 )به منظور تشخیص، نحوه عملکرد و درمان(هاي بنیاديتحقیقات در زمینه سلول -7

با کاربرد در  غیره هاي انعقادي ورها، فاکتوها، اگزوپلی ساکاریدها، هورمونآنزیم مطالعه و تحقیق در مورد سنتز -8

 پزشکی

 پیوند عضو و پروتزایمنی شناسی  -9

 هاي کاهش آندرد و مکانیسم -10

 ژن درمانی -11

 اتوایمون بر انواع بدخیمی و اختالل هاي تأکیدمطالعه و شناخت ایمونولوژیک جمعیت سالم و بیمار با  -12

 فارماکوژنومیکس -13

 سلولی مولکولی و ژنتیک ناباروري مطالعه هاي -14

 ت داروییها، مقاومتراتسژنیک به منظور شناخت بیماري مطالعه هاي -15

 هاي آلرژیکایمونوژنتیک بیماري -16

 مرتبط با بیوسنسورها مطالعه هاي -17

 ایمونودرماتولوژي -18

 هامطالعه سینتیک آنزیم -19
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 هاي سلولیدر زمینه سیگنال مطالعه -20

 هاي واگیر و غیر واگیرهاي بیماريواکسن -21

 داروهاي نوترکیب -22

 شیمیایی و نانو محصوالت فناوري زیستی، -23

 

 هاي واگیر بیماري

 
 هاي نوپدید مطالعه بر روي بیماري .1

بر بروسلوزیس و پننوسپیروزیس، کیست  تأکیدبا ( هاي مشترك انسان و حیوان و راهکارهاي کنترل آنبیماري .2

 )CCHFهیداتیک، 

 هاي دستگاه تنفسیعفونت .3

 هاي واگیربیماري تعیین بار .4

 گیرشناسی، پیشگیري و درمان ایدزهمه .5

 راه آب و غذاهاي واگیر منتقله از بیماري .6

 اتیولوژي، همه گیرشناسی، تشخیص، پیشگیري و درمان هپاتیت .7

 بر سل مقاوم به درمان تأکیددرمانی مناسب سل با  و مداخله هاي گیرشناسیهمه .8

 هاي واگیردار مختلفمطالعه بر روي نقش آموزش بهداشت در کنترل بیماري .9

 ...)ایدز، سل، آنفلوانزا و (واگیردار مهمهاي بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد در برخی بیماري .10

 هاي بیمارستانیعفونت .11

 هاي عفونی در بیماران مبتال به نقص ایمنیمطالعه بیماري .12

 هاي عفونی منتقله از راه جنسیگري، تشخیص، پیشگیري و درمان بیماريغربال .13

 هاي میکروبی و راه هاي کنترل آنمقاومت .14

 هاي کنترل و تولید واکسن، راهگیرشناسی ههملیشمانیوز جلدي و احشایی از نظر  .15

 هاهاي حشرات ناقل بیماريتعیین تنوع و گونه .16
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 واگیر هاي غیربیماري

 هاي قلبی عروقیپیشگیري، درمان و بازتوانی بیماري .1

 )خانگی، شغلی و جاده اي( و پیشگیري از سوانح، حوادث گیرشناسیهمه  .2

 بر آموزش و تغییر نگرش تأکید، اتیولوژي و کنترل رفتارهاي پرخطر در جوانان با گیرشناسی همه .3

 و پیشگیري شناسایی زود هنگام درمان و بازتوانی سوء مصرف مواد گیرشناسیهمه .4

 پیشگیري و کنترل مصرف دخانیات .5

 هاي غیر واگیربیماري تعیین بار .6

 و بازتوانی دیابت، پیشگیري، شناسایی زود هنگام، درمان گیرشناسی همه .7

 )مربوطه بر عوامل خطر تأکیدبا (هاي غیرواگیرگري بیماريغربال .8

 پیشگیري، تشخیص زودهنگام، درمان و بازتوانی در سرطان .9

 ...)بر خشونت و تأکیدبا (رفتاري و کنترل بزهکاري و اختالل هاي گیرشناسیهمهاتیولوژي،  .10

 (Reproductive health morbidity)باروري هاي کاهش ناتوانی و عوارض اختالل .11

 رشد در کودکان و کنترل آن علل اختالل هاي .12

 ...)مانند مهاجرت و حاشیه نشینی، تک والدي و(تعیین عوامل زمینه ساز و محافظتی در ایجاد معضالت اجتماعی .13

 هاي غیرواگیر و پایش روند آنکاهش بار بیماري ارزیابی مداخله .14

 درمان و بازتوانی استئوپروز، پیشگیري، گیرشناسی همه .15

 ايسالمت روان شهري و مناطق حاشیه .16

 هاي کنترل آنحرکتی و ذهنی و روشهاي جسمی-بررسی علل معلولیت .17

 شناختیروان هنگام، درمان و بازتوانی اختالل هاي، اتیولوژي، پیشگیري، شناسایی زود گیرشناسی همه .18

 چاقی/ابولیکاتیولوژي، پیشگیري، درمان و بازتوانی سندرم مت .19

 هاي تیروئیدتشخیص زود هنگام، پیشگیري و درمان بیماري .20

 هاي چشمتشخیص و درمان بیماري .21

 ...)، تومورهاي ریوي وCOPDبر  تأکیدبا (هاي ریوي، درمان و بازتوانی بیماريگیرشناسی همه .22

 ...)بلوغ و براختالل هاي تأکیدبا (هورمونی تشخیص و درمان اختالل هاي .23

 هاي موسکولواسکلتالشناسایی زود هنگام، درمان و بازتوانی ناهنجاريپیشگیري،  .24
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 درمان، ترمیم و بازتوانی سوختگی .25

 ...)هاي دمیلیزان، دژنراتیووهاي مغزي، بیماريبر سکته تأکیدبا (هاي مغز و اعصابتشخیص و درمان نوین بیماري .26

 هاي شایع پوستیو درمان بیماري گیرشناسیهمه .27

 اییهاي شیمیآسیب .28

 هاي نقص ایمنی و اتوایمونو کنترل بیماري گیرشناسیهمه .29

 ...)انعقادي و بر تاالسمی، اختالل هاي تأکیدبا (هاي خونپیشگیري، تشخیص، درمان بیماري .30

 ...)بر ناشنوایی و تأکیدبا (هاي ژنتیکیشگیري و تشخیص بیمارييپ .31

 

 دارو و صنعت 

 
 ...)واکسن، دارو هاي نو ترکیب و(هاتشخیص و درمان بیماري کاربردهاي بیو و نانوتکنولوژي در پیشگیري، .1

بر داروهاي چربی خون، فشارخون، ضد سرطان، ضد درد  تأکیدبا (سنتز، تولید مواد اولیه، فرموالسیون و تولید دارو .2

 ...)و التهاب، دیابت و ضد باکتري،

 ها ي نویندارو رسانی با استفاده از فناوري .3

 هاي جدیدکشف مولکول .4

 هاي بهینه سازي فرایندهاي صنعتیپژوهش .5

 هاي سالمت و داروهاي ساخت ایرانارتقاء کیفیت فرآورده .6

 هادر زمینه رادیوایزوتوپ مطالعه .7

 فارماکواکونومیک و مدیریت دارو مطالعه هاي .8

 ثبت و کنترل عوارض داروها .9

 فارماکوژنتیک در جمعیت ایرانی .10

 )سی داروییهمه گیرشنا(فارماکواپیدمیولوژي مطالعه هاي .11

 
 طب سنتی و گیاهان دارویی 

 درمانی مندرج در طب سنتی ایرانهاي تشخیصی-مستند سازي روش .1

 بالینی اثرات گیاهان دارویی مطالعه هاي .2
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بر اثرات ضد سرطانی، حفاظت کبدي، ماالریا، سل، آنتی اکسیدانی، ضد میکروبی  تأکیدیا (بررسی اثرات بیولوژیک .3

 )مطالعات برون تنی(داروییگیاهان  ...)و

تدوین بانک زیست اطالعاتی گیاهان دارویی ...)(بر خلیج فارس و تأکیدبا (ها و گیاهان دارویی ایرانشناسایی جلبک .4

 )ایران

 و فرموالسیون فرآورده هاي دارویی گیاهی)ثره گیاهان داروییؤمواد م(شناسایی، تعیین خواص، ساختمان .5

 گیاهان داروییثره ؤتعیین و استخراج مواد م .6

 بر روي مبانی نظري و فلسفی طب سنتی ایران هاي بنیاديپژوهش .7

 )شناسایی، بررسی، تصحیح و تحشیه متون طب سنتی ایران(بررسی متون طب سنتی ایران .8

 اي به منظور نهادینه سازي طب سنتی ایران در نظام سالمتهاي مداخلهپژوهش .9

 کنترل کیفیت داروهاي گیاهی .10

 هاي نوین در فرایند تولید داروهاي گیاهیفناورياستفاده از  .11

 اثرات سایتو توکسیسیتی و ایمونولوژیکی گیاهان دارویی .12
 

 سالمت محیط  بهداشت و

 
 زاتدوین نقشه جامع عوامل محیطی بیماري .1

 هاي محیطی به بخش خصوصیبررسی واگذاري فعالیت .2

 هاي کنترل آنبررسی آلودگی هوا بر سالمت و شناخت راه .3

 هاي ستون فقرات و علل آن در مشاغل مختلفبررسی ناراحتی .4

 مناسب مداخله ارایههاي شیمیایی، بیولوژیک، فیزیکی محیط و بررسی آالینده .5

 (CBI)بررسی الگوي ارتقاي سالمت محیط مبتنی بر مشارکت جامعه .6

 راهکار ارایهبررسی نظام مدیریت سالمت محیط و کار و  .7

 بر سالمت شاغلین مؤثربررسی عوامل اجتماعی  .8

 بر آالینده هاي شیمیایی تأکیدبررسی کمی و کیفی آب شرب با  .9

 در خانه و اثرات آن....) شوینده، پاك کننده(مطالعه کاربرد مواد شیمیایی .10

 بررسی مدیریت ایمنی و بهداشت محیط کار .11
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 بررسی آثار اقتصادي ناشی از توسعه نامتوازن و تهدیدهاي محیطی .12

 هاترل بیماريمدیریت محیط در کن .13

 کنترل کیفی محصوالت کشاورزي ناشی از فعالیت هاي محیطی .14

 راهکارهاي الزم جهت جلب مشارکت مردم ارایهها و بهینه سازي مدیریت پسماند و فاضالب .15

 هاي کنترلی در محیطبررسی و تعیین اولویت .16

 هاي سنی، جنس، قومیتعیین انتروپومتري ملی به تفکیک گروه .17

 پرتوها و امواج پرتوي بررسی آثار سوء .18

 

 پزشکی دندان

 
 هاي دهان و دندانبیماري گیرشناسیهمه .1

 پزشکیخدمات دندان ارایهتوسعه تحقیقات نظام  .2

 پزشکیهاي نوین در دندانفناوري .3

 پزشکیخدمات دندان ارایهارتقاي کیفیت  .4

 هاي دهان و دنداناتیولوژي پیشگیري و درمان بیماري .5

 دهان و دندانهاي تعیین بار بیماري .6

 پزشکیدنداندر  توسعه تحقیقات علوم پایه .7

 پزشکی در راستاي خود کفاییساخت و ارتقاي کیفیت مواد و تجهیزات دندان .8

 

 فن آوري در عرصه سالمت 

 
 فن آوري تولید آنتی بادي مونوکلونال -1

 هاي نو ترکیب انسانیفن آوري تولید پروتئین -2

 فن آوري تولید واکسن هاي انسانی -3

 هاي تشخیص مولکولیآوري روشفن  -4

 هاي قلبی، ارولوژي و لنزهاي تماسی و داخل چشمیها و استنتفن آوري کاتترها، بالن -5
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 هاي خطیو شتاب دهنده CT Scanو  MRIهاي پیشرفته تخصصی شامل طراحی و ساخت دستگاه -6

 هاي جدید داراي ارزش درمانی ساخت و فرموالسیون مولکول -7

 سیون جدید دارویی مبتنی بر طب سنتی و گیاهی ایرانشناسایی و تهیه فرموال -8

 پزشکی ROتولید فایبر با تکنولوژي نانو جهت استفاده در فیلترهاي همودیالیز و  -9

 )در ابعاد مینیاتوري(هاي دیالیز خانگی و موبایلتولید ماشین -10

 

HSR  
 
 هاي معتبرهاي کلی کشور بر اساس شاخصبررسی جایگاه سالمت در سیاست -1

براي ارایه خدمات سالمت در شهرهاي بزرگ و حاشیه شهرها با  PHCارایه الگوي مناسب با نگرش جدید به  -2

 تأکید بر ابعاد معنوي و اجتماعی

 در سالمت) انسانی، مالی و تجهیزات(مدیریت تأمین و تخصیص منابع -3

 )هاي سالمتارزیابی فناوري(در نظام سالمت) سخت افزار و نرم افزار(هااثر بخشی فناوريهزینه- مطالعه هاي -4

 و عدالت در سالمت) SDH(تحقیقات مرتبط با تعیین کننده هاي اجتماعی سالمت -5

 ها و مرگ با تأکید بر بیمارهاي غیر واگیر و عوامل خطراصالح و ارتقاي نظام ثبت بیماري -6

 (NHA)هاي ملی سالمتتحقیقات مرتبط با حساب -7

 هاي سالمتارتقاي کمی و کیفی بیمه -8

 قاي ایمنی بیمارارت -9

 ارایه الگوهاي مناسب براي خصوصی سازي و عدم تمرکز -10

 هاي آسیب پذیرارایه الگوهاي مناسب براي ارتقاي شیوه هاي زندگی سالم با تأکید بر گروه -11

 )خانگی، شغلی، جاده اي(مؤثر در کاهش سوانح و حوادث مداخله هاي -12

 مؤثر جهت مقابله با حوادث غیر مترقبه مداخله هاي -13

هاي مناسب ارتقاي کیفیت خدمات ارایه شده در نظام سالمت با تأکید بر پزشک خانواده، نظام ارجاع و   مدل -14

 گوییپاسخ

 راهکارهاي بهینه سازي، تجویز و مصرف دارو در کشور -15
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مت هاي سالمت نوجوانان و جوانان، خشونت خانگی، زایمان طبیعی و سالارتقاي بهداشت باروري با تأکید بر برنامه -16

 زنان میان سال

 ارایه مدل مناسب براي ادغام سالمت سالمندان در نظام سالمت -17

 هفته اول زندگی 4ارایه راهکارهاي مناسب براي کاهش مرگ نوزادان در  -18

 ماهگی و ادامه آن تا دو سالگی 6ارایه مدل مناسب براي افزایش تغذیه انحصاري با شیر مادر تا  -19

 )انتقال و تبادل دانش(گذاري، برنامه ریزي و اجرا ل نتایج تحقیقات به سیاستارایه راهکارهاي مناسب براي تبدي -20

 هاي بین بخشیارایه مدل هاي مناسب براي ارتقاي مشارکت هاي مردمی و همکاري -21

 مسائل حقوقی، اخالقی و قوانین در حیطه سالمت -22

     تأکید بر برآورد نیازها و با ) هر پنج سال(به صورت دوره اي (DHS)سالمت و بیماري  انجام مطالعه هاي -23

 بهره وري از خدمات سالمت
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ك يهاي متابولمارييب
 

 )شوراي عتف(، پیشگیري، شناسایی زود هنگام، درمان و بازتوانی دیابتي گیرشناسهمه .1

 )شوراي عتف( به عوامل خطر مربوطه تأکیدهاي غیرواگیر با گري بیماريغربال .2

 )شوراي عتف(و کنترل آنهاي رشد در کودکان علل اختالل .3

 )شوراي عتف(هاي غیرواگیر و پایش روند آنهاي کاهش بار بیماريارزیابی مداخله .4

 )شوراي عتف(ي، پیشگیري، درمان و بازتوانی استئوپروزگیرشناسهمه .5

 )شوراي عتف(چاقی/اتیولوژي، پیشگیري، درمان و بازتوانی سندرم متابولیک .6

 )شوراي عتف(هاي تیروئیدبیماري تشخیص زود هنگام، پیشگیري و درمان .7

 )شوراي عتف( ...بلوغ و براختالل هاي تأکیدبا  هاي هورمونیتشخیص و درمان اختالل .8

بر داروهاي چربی خون، فشارخون، ضد سرطان، ضد درد و  تأکیدسنتز، تولید مواد اولیه، فرموالسیون و تولید دارو با  .9

 )شوراي عتف( ...التهاب، دیابت و ضد باکتري،

 )شوراي عتف(با کاربرد در پزشکی هاي انعقادي و غیرهها، فاکتورها، اگزوپلی ساکاریدها، هورمونآنزیم سنتز .10

 )شوراي عتف(هاي واگیر و غیر واگیرهاي بیماريواکسن .11

 )شوراي عتف(هاي غیر واگیرتعیین بار بیماري .12

 هاي متابولیکگري، پیشگیري، درمان و بازتوانی بیماريغربال .13

 هاي متابولیک کیفیت زندگی مددجویان مبتال به بیماري يتوانمندسازي و ارتقا .14

 متابولیسم گلوکز هايگري، تشخیص زود هنگام و درمان دیابت و اختاللغربال .15

 هاي کاردیو متابولیکسالمتی و پیشگیري از بیماري ياي و فعالیت جسمی در ارتقاتغذیه هايتاصالح عاد .16

 ها با فعالیت فیزیکی هاي متابولیک و ارتباط آنبیماري عوامل خطر .17

 هاي پریودنتیسارتباط بین وضعیت متابولیک و شیوع بیماري .18

 متابولیکی هايهاي اصالح آن در مددجویان مبتال به اختاللخواب و روش هايبررسی اختالل .19

 ختلف سنی هاي مدر گروه شاخص توده بدنیاي و بررسی ارتباط فعالیت فیزیکی، الگوي تغذیه .20

 ارتباط بین فعالیت فیزیکی، افسردگی، هموسیستئین در مبتالیان به سندرم متابولیک .21

 بررسی ارتباط چاقی احشایی، فعالیت فیزیکی و قدرت عضالنی در سندرم متابولیک .22
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 گري، درمان و پیشگیري از عوارض چاقی تشخیص، غربال .23

 اصالح سبک زندگی مددجویان مبتال به چاقی  .24

 اي و سطح فعالیت در افراد داراي افزایش وزن و چاقخواب، الگوي تغذیه هايتعاد .25

 گري، پیشگیري و درمان و توانمندسازي مبتالیان در استئوپروزغربال .26

 هاي متابولیکهاي قلبی و عروقی و ارتباط آن با بیماريگري، اپیدمیولوژي و درمان بیماريغربال .27

 هاي متابولیک دوران باردارين بیماريگري، اپیدمیولوژي، تشخیص و درماغربال .28

 هاي تیروئیدگري، درمان و پیشگیري از بیماريتشخیص، غربال .29

 در بیماران دیابتی تحت درمان با داروهاي مختلف و ارایه مداخله الزم B12بررسی شیوع کمبود  .30

 هاي نورپاتی دیابتیتأثیر تجویز داروها بر اندکس .31

 يهاي متابولیکی و ارایه مداخله الزم و ارتقادرمان در بیماران مبتال به اختاللین علل پرفشاري خون مقاوم به يتع .32

 کیفیت زندگی مددجویان 

 هاها و ریز مغذيتعیین ارتباط سندرم متابولیک با ویتامین .33

 هاها و تأثیر درمان بر آنت ویتامینيبا وضع (-ChcRp)رابطه پارامترهاي التهابی .34

 هاي متابولیکی و بافت همبندهادر بیماران مبتال به اختاللو ریز مغذي هامقایسه سطح سرمی ویتامین .35

 بافت همبند هايکیفیت زندگی مددجویان مبتال به اختالل يتوانمندسازي و ارتقا .36

 هاي متابولیکی هاي مکرر با بیماريبررسی شیوع و ارتباط سقط .37

 پایین آورنده قندخون دار تحت درمان با داروهايبررسی هیپوگلسیمی در بیماران روزه .38

 هاي بافت همبندبررسی سندرم متابولیک در بیماران مبتال به اختالل .39

 هاي متابولیکیگري، درمان و پیشگیري از سلیاك در بیماران مبتال به اختاللتشخیص، غربال .40

 هاي خواب با یائسگی بررسی ارتباط انواع اختالل .41

 طراب، استرس و افسردگی در بیماران مبتال به اختالل متابولیکی  ارتقاي رفتارهاي سبک زندگی سالم در کنترل اض .42

 هاي عروق کرونربیماري هاي متابولیکی وهاي مختلف با اختاللبررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن .43

 ثر بر گاسترمپارزي دیابتی در بیماران با عالیم گوارشی و ارایه مداخله الزمؤبررسی عوامل م .44

 ...هاي دیابت، کبد چرب و درمان بیماري بررسی اثربخشی داروها در .45

 هاي پاراکلینیکی افراد دیابتی غیردارویی بر میزان قندخون و شاخص هايهبررسی اثر مداخل  .46

 هاي مختلف بررسی ارتباط دیابت با بیماري .47

 
 



۱۵ 

 عناوین پژوهشی        
  دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 
 

 

 
1398-1394 

 هيسلولی و مولکولی و علوم پا

 

 )شوراي عتف(باال هاي واگیر با شیوع، مرگ و میر و هزینههاي مولکولی بیماريمطالعه .1

 )شوراي عتف( )منوکلونال آنتی بادي(هاي نوینشناسی در زمینه تولید واکسن و درمانهاي مولکولی و ایمنیمطالعه .2

هاي شنوایی و بینایی، نورودژنراتیو، تاالسمی، هموفیلی، اختالل(هاي شایع غیر واگیربررسی ژنتیک مولکولی بیماري .3

 )شوراي عتف(، درمان و بازتوانیبر تشخیص تأکیدبا ) قلب و عروق

 )شوراي عتف(هاي داروییمولکولی و ژنتیکی مقاومتهاي سلولی-مکانیسم .4

هاي دقیق زودرس گري و تشخیصهاي تشخیصی نوین در غربالها و روشهاي مرتبط با تهیه کیتمطالعه .5

 )شوراي عتف( ...PGD ،PCR-RTها مانند بیماري

 )شوراي عتف(بیولوژي مولکولی تومورها به منظور تشخیص، عملکرد و درمانبررسی ژنتیک، پاتولوژي و  .6

 )شوراي عتف( هاي بنیادي به منظور تشخیص، نحوه عملکرد و درمانتحقیق در زمینه سلول .7

 )شوراي عتف(هاي جدیدکشف مولکول .8

 )شوراي عتف( هاي تشخیص مولکولیفن آوري روش .9

 )شوراي عتف(راي ارزش درمانی هاي جدید و داساخت و فرموالسیون مولکول .10

 )شوراي عتف(مولکولی و ژنتیک ناباروري هاي سلولی-مطالعه .11

 )شوراي عتف( هاي سلولیسیگنال .12

 PCRروش مالتیپلکس  ها باتعیین موتاسیون پروتئین .13

 هاي کروموزمی موبایل بر شکنندگی EMFثیر امواج أت .14

هاي ایمونولوژیک و مولکولی بانک روش ه در قزوین باهاي خونی بندناف نوزادان به دنیا آمدسلول HLAتعیین  .15

 هاي بنیادي و بند نافسلول

 هاي تشخیصی هاي ایمونواسی در آزمایشروش هاي مورد استفاده در  mABتولید .16

 ها در رده هاي مختلف سلولی بر پیام رسانی سلولی و بیان ژنPPAR بررسی اثر  .17

 هاسرطانهاي مختلف و ها در بیماري mirتعیین نقش  .18

 بررسی اثر داروها بر میزان پراکسید اسیون چربی و بیان ژن ها .19

 هاي استئوبالستی ارزیابی هیستوپاتولوژیک میزان ترمیم مدل آسیب استخوانی پس از درمان به وسیله پیوند سلول .20
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 هاي دارویی هاي فنوتیپی جدید براي تشخیص مقاومتکاربرد روش .21

 هاي ویروسیتتشخیص و درمان مولکولی آنسفالی .22

 هاي تنفسی ویروسی تشخیص و درمان مولکولی عفونت .23

 هاي مولکولی با استفاده از روش سرطانها در ایجاد ها و بیان ژنتعیین نقش میکروارگانیسم .24

 هاي ویروسی در مادران باردارتشخیص و درمان عفونت .25

 هاي ویروسی منتقله از طریق خون در بیماران تشخیص عفونت  .26

 هاي ویروسی و باکتریایی بررسی اثر گیاهان دارویی در کنترل عفونت  .27

 هاو ارتباط با بیماريمنفی و مثبت  هاي گرمویروالنس در باکتري عواملبررسی مولکولی   .28

 هاهاي مقاومت در آنو بیان ژنمنفی و مثبت  هاي گرمبررسی مولکولی مقاومت در باکتري .29

هاي بالینی بتاالکتامازها، کارباپنمازها در سویه Ampcو  ESBLگسترده  فراوانی بتاالکتامازهاي با طیف .30

 هاي گرم منفیيباکتر

 پزشکی ها در پزشکی و دندانها، مواد ضد عفونی کننده و آنتی سپتیکبررسی اثر نانو پارتیکل  .31

 ي و ویروسی در استانايهاي باکترياپیدمیولوژي مولکولی بیماري .32

 هاي کنترل عفونت هاي بیمارستانی و استفاده از روشکننده عفونتتعیین عوامل ایجاد  .33

 هاي مختلف  تعیین حاملین ویروسی و باکتریایی در جمعیت .34

 محیط زنده سلولی هاي سلولی مولکولی در شرایط آزمایشگاهی ومواد مغذي در زمینه تأثیر  .35

 ي و محیط زنده سلولی کنش موادمغذي و ژن در دفاع سلولی بدن در شرایط آزمایشگاهبر هم .36

 شرایط آزمایشگاهی و محیط زنده سلولی  در Functional foodsغذاهاي فراریخته و فراویژه  تأثیر .37

 ها بر عوامل مختلف بیولوژیکی بدن در شرایط آزمایشگاهی و محیط زنده سلولی پلی فنول تأثیر .38

 ط زنده سلولی بررسی میزان آنتی اکسیدانی مواد مغذي در شرایط آزمایشگاهی و محی .39

 شرایط آزمایشگاهی و محیط زنده سلولی مانده سموم درمواد غذایی درباقی ها ومخاطرات آالینده .40

 هاهاي مقاوم به آنتی بیوتیکهاي مقاومت دارویی در سوشبررسی اپیدمیولوژیک و مولکولی انواع شاخص .41

 هاي تولیدکننده بتاالکتامازهاي وسیع الطیف تایپینگ و بررسی مولکولی مقاومت به کارباپنم در میکروارگانیسم .42

 هاي عفونی و ژنتیکی هاي نوین و مولکولی جهت تشخیص سریع بیماريروشراه اندازي  .43

 هاي عفونی و سرطانی هاي نانو تکنولوژي در تشخیص و درمان بیمارياستفاده از روش .44

 ي غیر سندرمیهاي مرتبط در افراد مبتال به عقب ماندگی ذهنبررسی و شناسایی ژن .45
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 هاخالص سازي پروتئین کالپروتکتین و ارزیابی اثر آن در درمان بیماري .46

 هاي میکروبی هاي مولکولی عفونتبررسی مکانیسم .47

 هاي نورودژنراتیوها در بیماريبررسی نقش ژن  .48

 هاي درون سلولیها در درمان عفونتکاربرد و اثر نانو پارتیکل .49

 هادر درمان سرطان هاکاربرد و اثر نانو پارتیکل .50

م يهاي سلولی خاص جهت درمان یا بهبود عالهاي بنیادي از خون بند ناف نوزاد و تمایز آن به ردهجداسازي سلول .51

 هاي حیوانیهاي نورودژنراتیو در مدلبیماري

با استفاده از  )...الزایمر، پارکینسون، سکته مغزي و (هاي نورودژنراتیو وفیزیولوژیک بیمارياتهاي پبررسی مکانیسم .52

 هاي حیوانیمدل

 حیوانی يهاهاي نورودژنراتیو با استفاده از مدلهاي پیشگیري و درمان بیماريبررسی و شناسایی روش .53

 هاي نورودژنراتیوهاي بنیادي در درمان بیماريبررسی نقش سلول .54

 هاآن يهاي ارتقاهاي حافظه و یادگیري و شناسایی راهبررسی مکانیسم .55

 هاي مقابله با آنهاي درد و راهمکانیسمبررسی  .56

 هاي مقابله با آنهاي بیماري صرع و راهبررسی مکانیسم .57

 هاهاي مقابله با آنبررسی اثرات بیولوژیک آلودگی هوا و آب و شناسایی روش .58
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 )SDH(عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت
 

 )شوراي عتف(هاي واگیرتعیین بار بیماري .1

 )شوراي عتف(پیشگیري و درمان ایدزهمه گیرشناسی،  .2

 )شوراي عتف(اتیولوژي، همه گیرشناسی، تشخیص، پیشگیري و درمان هپاتیت .3

 )شوراي عتف(بر سل مقاوم به درمان تأکیدهاي درمانی مناسب سل با و مداخله يگیرشناسهمه .4

 )شوراي عتف(هاي واگیردار مختلفمطالعه بر روي نقش آموزش بهداشت در کنترل بیماري .5

 )شوراي عتف( ...)ایدز، سل، آنفلوانزا و (هاي واگیردار مهمبررسی آگاهی، نگرش و عملکرد در برخی بیماري .6

 )شوراي عتف(هاي قلبی عروقیپیشگیري ، درمان و بازتوانی بیماري .7

 )شوراي عتف( و پیشگیري از سوانح و حوادث خانگی، شغلی و جاده اي يگیرشناسهمه .8

 )شوراي عتف(بر آموزش و تغییر نگرش تأکید، اتیولوژي و کنترل رفتارهاي پرخطر در جوانان با ي گیرشناسهمه .9

 )شوراي عتف(پیشگیري و کنترل مصرف دخانیات .10

 )شوراي عتف(هاي غیر واگیرتعیین بار بیماري .11

 )عتف شوراي( ...بر خشونت و تأکیدهاي رفتاري با و کنترل بزهکاري و اختالل يگیرشناسهمهاتیولوژي،  .12

 )شوراي عتف( (Reproductive health morbidity)کاهش ناتوانی و عوارض اختالل هاي باروري .13

 ...تعیین عوامل زمینه ساز و محافظتی در ایجاد معضالت اجتماعی مانند مهاجرت و حاشیه نشینی، تک والدي و .14

 )شوراي عتف(

 )شوراي عتف(روند آنهاي غیرواگیر و پایش هاي کاهش بار بیماريارزیابی مداخله .15

 )شوراي عتف(سالمت روان شهري و مناطق حاشیه اي .16

 )شوراي عتف(هاي کنترل آنحرکتی و ذهنی و روشهاي جسمی-بررسی علل معلولیت .17

 )شوراي عتف( )همه گیر شناسی دارویی(هاي فارماکواپیدمیولوژيمطالعه .18

 )شوراي عتف(زاتدوین نقشه جامع عوامل محیطی بیماري .19

 )شوراي عتف(هاي کنترل آنگی هوا بر سالمت و شناخت راهبررسی آلود .20

 )شوراي عتف(هاي ستون فقرات و علل آن در مشاغل مختلفبررسی ناراحتی .21

 )شوراي عتف(هاي شیمیایی، بیولوژیک، فیزیکی محیط و ارایه مداخله مناسببررسی آالینده .22

 )وراي عتفش( (CBI)بررسی الگوي ارتقاي سالمت محیط مبتنی بر مشارکت جامعه .23
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 )شوراي عتف(بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت شاغلین .24

 )شوراي عتف(ها و ارایه راهکارهاي الزم جهت جلب مشارکت مردمبهینه سازي مدیریت پسماند و فاضالب .25

 )شوراي عتف(هاي دهان و دندانبیماري يگیرشناسهمه  .26

 )شوراي عتف(هاي دهان و دندانتعیین بار بیماري .27

براي ارایه خدمات سالمت در شهرهاي بزرگ و حاشیه شهر ها با  PHCارایه الگوي مناسب با نگرش جدید به  .28

 )شوراي عتف(بر ابعاد معنوي و اجتماعی تأکید

 )شوراي عتف(و عدالت در سالمت تحقیقات مرتبط با تعیین کننده هاي اجتماعی سالمت .29

 )شوراي عتف(واگیر و عوامل خطرهاي غیربر بیماري کیدتأها و مرگ با اصالح و ارتقاي نظام ثبت بیماري .30

   بر پزشک خانواده، نظام ارجاع و تأکیدهاي مناسب ارتقاي کیفیت خدمات ارایه شده در نظام سالمت با مدل .31

 )شوراي عتف(گوییپاسخ

 )ي عتفشورا(بر گروه هاي آسیب پذیر تأکیدارایه الگوهاي مناسب براي ارتقاي شیوه هاي زندگی سالم با  .32

بر برنامه هاي سالمت نوجوانان و جوانان،خشونت خانگی، زایمان طبیعی و سالمت  تأکیدارتقاي بهداشت باروري با  .33

 )شوراي عتف(سالزنان میان

 )شوراي عتف(ارایه مدل مناسب براي ادغام سالمت سالمندان در نظام سالمت .34

 )شوراي عتف(اول زندگیهفته  4ارایه راهکارهاي مناسب براي کاهش مرگ نوزادان در  .35

 )شوراي عتف(ماهگی و ادامه آن تا دو سالگی 6ارایه مدل مناسب براي افزایش تغذیه انحصاري با شیر مادر تا  .36

  )شوراي عتف(هاي بین بخشیهاي مناسب براي ارتقاي مشارکت هاي مردمی و همکاريارایه مدل .37

  بر سالمت) سکونت(شرایط اقامت  تأثیربررسی  .38

 ط محیط فیزیکی، اجتماعی و بیولوژیک با وضعیت سالمتبررسی ارتبا .39

 بررسی وضعیت کیفی آب شرب استان .40

 هاي تصفیه خانگی آب شرب توسط خانوارهاي استانبررسی دالیل استفاده و اثربخشی دستگاه .41

 مواد غذاییدر مانده سموم بررسی باقی .42

 هاي حمل و نقل بر وضعیت سالمت و ایمنی جامعهسیستم تأثیربررسی  .43

 ه خدمات مناسبيهاي شیمیایی، بیولوژیک و فیزیکی محیط و ارابررسی آالینده .44

 ه الزمهاي آسیب پذیر و انجام مداخلاي در گروهبررسی مشکالت تغذیه .45
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۲۰ 

 آثار سوء پرتوها و امواج پرتوي بر سالمتهاي کاهش راهبررسی  .46

 هاي زندگی بر سالمتآموزش مهارت ه هايمداخل  تأثیربررسی  .47

 در استان وضعیت سواد سالمتی ارتقاي .48

 آموزش جامعه، افراد در معرض خطر و بیماران  .49

 ارتباط فقر و سالمت .50

 ارتباط وضعیت امنیت اجتماعی و سالمت .51

 ارتباط حقوق شهروندي و سالمت .52

 اي جهت کاهش آنخشونت علیه زنان و راهکارهاي مداخله .53

 آن خشونت و سوء رفتار با کودکان و برنامه عملیاتی جهت کاهش .54

پیشگیري، درمان و (ها، دخانیات هاي اجتماعی سوء مصرف مواد، داروها، روان گردانو جنبه يگیرشناسهمه .55

 )بازتوانی

 ...)اي و غیر مترقبه وخانگی، شغلی، جاده(و پیشگیري از سوانح و حوادث  يگیرشناسهمه .56

 بیماريهاي سالمت و ها و شاخصها و نظام مراقبت از بیماريبار بیماري .57

 هاهاي مزمن و سرطانکیفیت زندگی در بیماري .58

 ها هاي مزمن و سرطانگري و پیشگیري از بیماريتشخیص زودرس، غربال .59

 هاي مختلف خدمات سالمت ه و جنبهيبررسی ارا .60

 )فعالیت بدنی، تغذیه، استرس، دخانیات(سبک زندگی سالم  .61

 رشد و تکامل دوران کودکی  ارتقاي .62

 درمانی بر تکامل کودك نقش مشاوره و روان .63

 سالمت کودکان و شیر مادرارتباط  .64

 وضعیت سالمت يمشارکت جامعه در ارتقا .65

 بر وضعیت سالمت افراد) اجتماعیو فردي (ثیر رفتار أت  .66

 ارتباط حمایت اجتماعی و وضعیت سالمت .67

 ارتباط وضعیت اشتغال با سالمت .68

 و مداخله الزم هاي شغلی بر سالمتتنش تأثیر .69

 هاي اجتماعی رفتارهاي پر خطرتعیین کننده .70
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 ي در جامعهعاجتما –مشکالت روانیکاهش  .71

 عوامل اجتماعی بر سالمت دختران و زنان تأثیر .72

 اقتصادي زنان-وضعیت مشارکت اجتماعی .73

 )تنظیم خانواده، سقط و حاملگی ناخواسته(سالمت مادران ارتقاي  .74

 اجتماعی و روانی عدالت در سالمت جسمی، .75

 نفعان سالمتتوانمندسازي ذيهاي روش .76

 ثر بر سالمتؤارزشیابی عوامل اجتماعی م .77

 هااجتماعی در بیماري و بار اقتصادي .78

 زانقشه جامع علمی عوامل محیطی بیماري .79

 سالمت سالمندانارتقاي عوامل اجتماعی بلوغ و والدین  .80

 اي و سوء تغذیهمشکالت تغذیه .81

 و مداخله الزم خودکشیشناسایی عوامل مؤثر در .82

 اي سالمفرهنگ تغذیهرواج  .83

 ها و افراد ساکن در مناطق محروم دور افتادهسالمت و معیشت حاشیه نشین ارتقاي .84

 )بهداشت بلوغ –رفتارهاي پر خطر جنسی (بهداشت جنسی در جوانان ارتقاي  .85

 مرتبط با سالمت هايباورها و اعتقاد .86

 سالمت بیماران ينقش تبعیت از درمان در ارتقا .87
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 پزشکی وريآفن ستيز
 

 )شوراي عتف(شیمیایی و نانو محصوالت فناوري زیستی، .1

 )شوراي عتف( )منوکلونال آنتی بادي(هاي نوینهاي مولکولی و ایمونولوژیک در زمینه تولید واکسن و درمانمطالعه .2

زودرس هاي دقیق گري و تشخیصهاي تشخیصی نوین در غربالها و روشهاي مرتبط با تهیه کیتمطالعه .3

 )شوراي عتف( ...PGD ،PCR-RTها مانند بیماري

  )شوراي عتف(هاي مرتبط با بیوسنسورهامطالعه .4

 )شوراي عتف(داروهاي نوترکیب .5

شوراي ( ...)واکسن، دارو هاي نو ترکیب و(هاکاربردهاي بیو و نانوتکنولوژي در پیشگیري، تشخیص و درمان بیماري .6

 )عتف

خون، ضد سرطان، ضد درد و بر داروهاي چربی خون، فشار تأکیدبا  سیون و تولید داروسنتز، تولید مواد اولیه، فرموال .7

 )شوراي عتف( وغیره التهاب، دیابت و ضد باکتري

 )شوراي عتف(هاي نویندارو رسانی با استفاده از فناوري .8

 )شوراي عتف(هاي جدیدکشف مولکول .9

 )شوراي عتف(بهینه سازي فرآیندهاي صنعتی .10

 )شوراي عتف(فرآورده هاي سالمت و داروهاي ساخت ایرانارتقاي کیفیت  .11

 )شوراي عتف(مطالعه در زمینه رادیوایزوتوپ ها .12

بر اثرات ضد سرطانی، حفاظت کبدي، ماالریا، سل، آنتی اکسیدانی، ضد میکروبی  تأکیدیا (بررسی اثرات بیولوژیک .13

 )شوراي عتف( )هاي برون تنیمطالعه(گیاهان دارویی...)و

 )شوراي عتف(هاي نوین در فرایند تولید داروهاي گیاهیفناوري استفاده از .14

 )شوراي عتف(هاي شیمیایی، بیولوژیک، فیزیکی محیط و ارایه مداخله مناسببررسی آالینده .15

 )شوراي عتف(بررسی آثار سوي پرتوها و امواج پرتوي .16

 )اي عتفشور(پزشکی در راستاي خود کفاییساخت و ارتقاي کیفیت مواد و تجهیزات دندان .17

 )شوراي عتف(فن آوري تولید آنتی بادي مونوکلونال .18

 )شوراي عتف(هاي نو ترکیب انسانیفن آوري تولید پروتئین .19

 )شوراي عتف(هاي انسانیفن آوري تولید واکسن .20
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 )شوراي عتف(هاي تشخیص مولکولیفن آوري روش .21

 )شوراي عتف(و داخل چشمیهاي قلبی، ارولوژي و لنزهاي تماسی ها و استنتفن آوري کاتترها، بالن .22

شوراي (هاي خطی و شتاب دهنده CT Scanو  MRIطراحی و ساخت دستگاه هاي پیشرفته تخصصی شامل  .23

 )عتف

 .)شوراي عتف(هاي جدید داراي ارزش درمانیساخت و فرموالسیون مولکول .24

 )شوراي عتف(شناسایی و تهیه فرموالسیون جدید دارویی مبتنی بر طب سنتی و گیاهی ایران .25

 )شوراي عتف(پزشکی ROتولید فایبر با تکنولوژي نانو جهت استفاده در فیلترهاي همو دیالیز و  .26

 )شوراي عتف( هاي دیالیز خانگی و موبایل در ابعاد مینیاتوريتولید ماشین .27

 هاي جدید به عنوان دارو بر ضد فرایندهاي هایپرپیگمانتاسیون و سرطان مالنوماطراحی ترکیب .28

هاي مالنوسیت جهت کاربرد در درمان هاي جدید به عنوان فعال کننده چرخه مالنوژنز در سلولطراحی ترکیب .29

رفع سفیدي مو   ویتلیگو و

ها در ایجاد بیماري در شرایط بررسی اثرات امواج موبایل بر روي بیان بیومارکرها و تغییرات ساختاري آن .30

آزمایشگاهی و محیط زنده سلولی 

ي زیست سازگار به کمک پروتئین کالژن و نانو ذرات به عنوان عناصر اولیه جهت هاطراحی و ساخت داربست .31

ترمیم استخوان و تولید پوست مصنوعی 

ثر در فرایندهاي تقویت سیستم ؤهاي جدید و مهاي متفاوت پروپولیس و طراحی ترکیببررسی و جداسازي ترکیب .32

مواد مغذي خوراکی   ایمنی و

هاي مزمن پروبیوتیک در درمان بیماريهاي طراحی و ساخت ترکیب .33

هاي متفاوت بررسی پلی مورفیسم ژنی در بیماري .34

کلونینگ و بیان زیر واحدهاي پروتئین کالپروتکتین  .35

زیر واحدهاي پروتئین کالپروتکتین و بررسی ساختار و پایداري پروتئین طبیعی و ) مدیفیکاسیون(دستکاري  .36

دستکاري شده 

بیولوژیک و داروها  هاي بررسی ساختار و پایداري آن در حضور ترکیب و FGFR2کلونینگ و بیان پروتئین  .37

هاي سرطانی هاي سلولبر علیه گیرنده Biomimicطراحی بیوانفورماتیکی پپتیدهاي  .38

کلونینگ و بیان پروتئین بتاتروفین و بررسی ساختار و پایداري آن  .39
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۲۴ 

هاي نوترکیب بیان شده  بیولوژیک بر روي ساختار و پایداري پروتئین هاياندرکنش ترکیب .40

هاي نوترکیب کلونینگ و بیان و بررسی ساختاري پروتئین .41

ها ها در تمایز سلولها از جمله سرطان و نقش آندر درمان بیماري miRNAکاربرد  .42

زمن و دژنراتیو مغزي هاي مها و بیمارياي جدید در انواع سرطانهها و ژنركرشناسایی بیوما .43

ها هاي تشخیصی انواع بیماريهاي منوکلونال جهت طراحی کیتطراحی و تولید آنتی بادي .44

 Real time PCRهاي کلونینگ و روشدست آمده از ه بهینه سازي و کنترل کیفی محصوالت پروتئینی و ژنی ب .45

ها پایداري آنهاي نوترکیب و بررسی ساختار و ایجاد موتاسیون و بیان پروتئین .46

هاي الین فالونوئید و اسیدهاي چرب امگا بر روي ساختار و پایداري پروتئین رسپتوري در هاي ترکیب همطالع .47

 هاي سرطانی متفاوت سلول

بر اثر برهمکنش با  هابررسی تغییرات ساختاري آنو ... )و  b FGFR2(نوترکیبهاي بیان و تخلیص پروتئین .48

سمی  هايفلز
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فارماکولوژي 
 

 )تفعشوراي ( )منوکلونال آنتی بادي(هاي نوینهاي مولکولی و ایمونولوژیک در زمینه تولید واکسن و درمانمطالعه .1

 )شوراي عتف(هاي داروییمولکولی و ژنتیکی مقاومتهاي سلولی-مکانیسم .2

 )شوراي عتف(فارماکوژنومیکس .3

 )شوراي عتف(داروییها و مقاومت ژنیک به منظور شناخت بیماري سنهاي ترامطالعه .4

 )شوراي عتف(داروهاي نوترکیب .5

شوراي ( ...)واکسن، دارو هاي نو ترکیب و(هاکاربردهاي بیو و نانوتکنولوژي در پیشگیري، تشخیص و درمان بیماري .6

 )عتف

بر داروهاي چربی خون، فشارخون، ضد سرطان، ضد درد و  تأکیدبا  سنتز، تولید مواد اولیه، فرموالسیون و تولید دارو .7

 )شوراي عتف( التهاب، دیابت و ضد باکتري

 )شوراي عتف(هاي نویندارورسانی با استفاده از فناوري .8

 )شوراي عتف(هاي جدیدکشف مولکول .9

 )شوراي عتف(بهینه سازي فرایندهاي صنعتی .10

 )شوراي عتف(رانارتقاي کیفیت فرآورده هاي سالمت و داروهاي ساخت اي .11

 )شوراي عتف(هامطالعه در زمینه رادیوایزوتوپ .12

 )شوراي عتف(هاي فارماکواکونومیک و مدیریت دارومطالعه .13

 )شوراي عتف(ثبت و کنترل عوارض داروها .14

 )شوراي عتف(فارماکوژنتیک در جمعیت ایرانی .15

 )شوراي عتف( هاي همه گیر شناسی داروییمطالعه .16

 )شوراي عتف(گیاهان داروییهاي بالینی اثرات مطالعه .17

بر اثرات ضد سرطانی، حفاظت کبدي، ماالریا، سل، آنتی اکسیدانی، ضد میکروبی  تأکیدیا (بررسی اثرات بیولوژیک .18

 )شوراي عتف( )مطالعه هاي برون تنی(گیاهان دارویی...)و

یست اطالعاتی گیاهان دارویی تدوین بانک ز( ...بر خلیج فارس و تأکیدبا  ها و گیاهان دارویی ایرانشناسایی جلبک .19

 )شوراي عتف( )ایران
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 )شوراي عتف(تعیین و استخراج مواد مؤثره گیاهان دارویی .20

شوراي (هاي دارویی گیاهیو فرموالسیون فرآورده )مواد مؤثره گیاهان دارویی(شناسایی، تعیین خواص، ساختمان .21

 )عتف

 )شوراي عتف(گیاهیهاي نوین در فرایند تولید داروهاي استفاده از فناوري .22

 )شوراي عتف(اثرات سایتو توکسیسیتی و ایمونولوژیکی گیاهان دارویی .23

 )شوراي عتف(شناسایی و تهیه فرموالسیون جدید دارویی مبتنی بر طب سنتی و گیاهی ایران .24

 )شوراي عتف(راهکارهاي بهینه سازي، تجویز و مصرف دارو در کشور .25

مغز به دنبال تجویز داروها در مدل تشنجی حیوان درشرایط و تحریکی گیرنده هاي مهاري بیان بررسی  .26

 آزمایشگاهی و محیط زنده سلولی

 هاي مولکولی داروهاي ضد درد جدید در حیوانبررسی مکانیسم .27

 حافظه در حیوان مؤثر برمولکولی داروهاي هاي مکانیسماثرات و بررسی  .28

ایسکمی بافتی در حضور یا عدم حضور داروي ضد هاي آزاد تولید شده به دنبال اندازه گیري میزان رادیکال .29

 ایسکمی

 در بیماري هاي نورودژنراتیوداروها بررسی نقش  .30

 بررسی اثرات محافظتی داروهاي نوروپروتکتیو بر بیان ژن هاي سلولی .31

 درمان بیماري ها پیشگیري و بررسی نقش گیاهان دارویی و مواد مؤثره آنها در  .32

 داروها در ناباروري درمان باهاي مولکولی مکانیسم بررسی .33

 هاي نورودژنراتیوهاي مولکولی و درمانی بیماريمکانیسم بررسی .34
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فیزیولوژي 
 

 )شوراي عتف(هاي کاهش آندرد و مکانیسم بررسی .1

 )شوراي عتف(حرکتی و ذهنی و روش هاي کنترل آنهاي جسمی-بررسی علل معلولیت .2

 ..بر سکته هاي مغزي، بیماري هاي دمیلیزان، دژنراتیو و تأکیدهاي مغز و اعصاب با تشخیص و درمان نوین بیماري .3

 )شوراي عتف(

هاي شنوایی و بینایی، نورودژنراتیو، تاالسمی، هموفیلی، اختالل(واگیر هاي شایع غیربررسی ژنتیک مولکولی بیماري .4

 )شوراي عتف(بر تشخیص، درمان و بازتوانی تأکیدبا ) قلب و عروق

 )شوراي عتف(پرتوها و امواج پرتوي بررسی آثار سوء .5

 داروها بر آن تأثیرهاي درد، التهاب در شرایط آزمایشگاهی و بررسی مکانیزم .6

 داروها بر آن تأثیرهاي یادگیري و حافظه در شرایط آزمایشگاهی و بررسی مکانیزم .7

 داروها بر آن تأثیرهاي نورودژنراتیو در شرایط آزمایشگاهی و هاي بیماريبررسی مکانیزم .8

 داروها بر آن تأثیرهاي اعتیاد در شرایط آزمایشگاهی و موجود زنده و هاي بیماريبررسی مکانیزم .9

 هاي نورودژنراتیوپره کاندیشنینگ بر روند پیشرفت بیماري تأثیربررسی  .10

 ها در شرایط آزمایشگاهی و موجود زندهبافتاثرات هیستوپاتولوژیک استرس اجتماعی بر روي  .11

 هاي حاد و مزمن بر درد در شرایط آزمایشگاهی و موجود زندهبررسی اثرات استرس .12

 ها در درمان بیماري... مان انواع ویتامین ها و عناصر روي، آهن و وأبررسی اثرات مصرف ت .13

 هابررسی اثر توام لیزر کم توان و پروپولیس در درمان بیماري .14

 توکسیک در آزمون رفتاري روتارود هايبررسی تاثیر ترکیب .15

 هاي نورودژنراتیو، صرع، اعتیاد بیماريهاي درد، التهاب، تغذیه، یادگیري و حافظه مکانیسم بررسی .16

یادگیري و حافظه، درد، التهاب، تغذیه، بر عصاره گیاهان دارویی و داروهاي صنعتی و عوامل بیولوژیک بررسی اثر  .17

 هاي نورودژنراتیو، صرع و اعتیاد بیماري

هاي نورودژنراتیو، صرع و يبیماردرد، التهاب، تغذیه، یادگیري و حافظه، بر نقش نروترنسمیترهاي مختلف بررسی  .18

 اعتیاد 

 دهاي نورودژنراتیو، صرع و اعتیابیماريدرد، التهاب، تغذیه، یادگیري و حافظه، بر هاي یونی نقش کانالبررسی  .19
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 ایمونولوژي
 

 )شوراي عتف()منوکلونال آنتی بادي(هاي نوینمولکولی و ایمونولوژیک در زمینه تولید واکسن و درمان همطالع .1

 )شوراي عتف(ایمنی شناسی پیوند عضو و پروتز .2

 )شوراي عتف(هاي آلرژیکایمونوژنتیک بیماري .3

 )شوراي عتف(ایمونودرماتولوژي .4

 )شوراي عتف(داروییاثرات سایتو توکسیسیتی و ایمونولوژیکی گیاهان  .5

بر اثرات ضد سرطانی، حفاظت کبدي، ماالریا، سل، آنتی اکسیدانی، ضد میکروبی  تأکیدیا (بررسی اثرات بیولوژیک .6

 )شوراي عتف( )هاي برون تنیمطالعه(گیاهان دارویی...)و

 )شوراي عتف(هاي نقص ایمنی و اتوایمونو کنترل بیماري يگیرشناسهمه .7

 )شوراي عتف(عفونی در بیماران مبتال به نقص ایمنیهاي مطالعه بیماري .8

شوراي (بر انواع بدخیمی و اختالل هاي اتوایمون  تأکیدمطالعه و شناخت ایمونولوژیک جمعیت سالم و بیمار با  .9

 )عتف

 بررسی اثر ایمونومدوالتوري و ضد التهابی گیاهان دارویی .10

 اثر ضد سرطانی گیاهان داروییبررسی  .11

 in vivoاثر سل تراپی براي ایمونوتراپی سرطان در مدل بررسی  .12

 اثر ایمونوتوکسیکولوژي سموم دفع نباتیبررسی  .13
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 و ژنتیک بیوشیمی
 

هاي شنوایی و بینایی، نورودژنراتیو، تاالسمی، هموفیلی، اختالل(واگیرهاي شایع غیربررسی ژنتیک مولکولی بیماري .1

 )شوراي عتف(بر تشخیص، درمان و بازتوانی تأکیدبا ) قلب و عروق

 )شوراي عتف(هاي داروییمولکولی و ژنتیکی مقاومتهاي سلولی-مکانیسم .2

هاي دقیق زودرس گري و تشخیصهاي تشخیصی نوین در غربالها و روشهاي مرتبط با تهیه کیتمطالعه .3

 )شوراي عتف( ...PGD ،PCR-RTها مانند بیماري

 )شوراي عتف(ي و بیولوژي مولکولی تومورها به منظور تشخیص، عملکرد و درمانبررسی ژنتیک، پاتولوژ .4

 )شوراي عتف( )به منظور تشخیص، نحوه عملکرد و درمان هاي بنیاديتحقیق در زمینه سلول .5

با کاربرد در ... ها، فاکتورهاي انعقادي وها، اگزوپلی ساکاریدها، هورمونمطالعه و تحقیق در مورد سنتزآنزیم .6

 )شوراي عتف(پزشکی

 )شوراي عتف(هاي سلولی مولکولی و ژنتیک ناباروريمطالعه .7

 )شوراي عتف(ها و مقاومت داروییهاي تراتسژنیک به منظور شناخت بیماريمطالعه .8

 )شوراي عتف(هاي آلرژیکایمونوژنتیک بیماري .9

 )شوراي عتف(هاي مرتبط با بیوسنسورهامطالعه .10

 )عتفشوراي ( مطالعه سینتیک آنزیم ها .11

 )شوراي عتف(هاي سلولیمطالعه در زمینه سیگنال .12

 )شوراي عتف( ...)بر ناشنوایی و تأکیدبا (هاي ژنتیکیپیشگیري و تشخیص بیماري .13

 هاهاي متابولیک و بیماريبررسی بیوشیمیایی و ژنتیکی اختالل .14

 ژنتیک ناباروري .15

 بررسی آندوکرینولوژي ناباروري .16

 عوامل مختلف بررسی پلی مورفیسم و ارتباط آن با .17

 هابررسی مارکرهاي بیوشمیایی بیماري .18

 هاها و مطالعه روي عملکرد آنبررسی تخلیص پروتئین .19

 بررسی کینتیک آنزیمی و اثر عوامل مختلف بر فعالیت آنزیمی .20
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 هابیومولکول) شیمی و فیزیک(هاي ساختاري مطالعه .21

 بررسی در حیطه بیولوژي سلولی و مولکولی .22

 ن و بیان پروتئین نوترکیببررسی کلون نمودن ژ .23

  )تراپیوتیک(هاي دارویی بررسی تولید و طراحی پروتئین .24

 بررسی کاربرد بیولوژي ساختاري در مهندسی پروتئین .25

 بررسی در حیطه بیوتکنولوژي دارویی و صنعتی .26

 بررسی در حیطه فارماکولوژي مولکولی  .27

 هاها در بیماريهاي آنهاي مولکولی و اختاللبررسی سیگنال .28

 هاي بیولوژیکهاي مغناطیسی و الکترومغناطیسی بر سیستماثر میدان .29

 هاي بیولوژیکاثر عصاره گیاهان دارویی بر سیستم .30

 ها بر روندهاي بیوشیمیاییبررسی اثر هورمون .31

 هابررسی نقش عوامل مختلف بر ترشح هورمون .32

 بررسی نقش عناصر کمیاب بر روندهاي بیوشیمیایی  .33

 هاعوامل مختلف بر فعالیت آنزیم تأثیر .34

 هاي مختلف ها در اختاللبررسی فعالیت آنزیم .35

 ها میدان الکترومغناطیسی بر فرایندهاي بیوشیمیایی و نقش درمانی آن تأثیربررسی  .36

  بیوشیمیایی عواملبررسی اثر داروهاي مختلف بر روي  .37

 هاي ژنتیکیو سیتوزنتیک بیماري بررسی تشخیص مولکولی .38

 نتیک و بیوشیمی سرطانژبررسی در زمینه  .39
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 شناسی قارچو  انگل شناسی
 

بر بروسلوزیس و پننوسپیروزیس، کیست  تأکیدبا (هاي مشترك انسان و حیوان و راهکارهاي کنترل آنبیماري .1

 )شوراي عتف( )CCHFهیداتیک، 

 )شوراي عتف(هاي واگیردار مختلفمطالعه بر روي نقش آموزش بهداشت در کنترل بیماري .2

 )شوراي عتف(هاي کنترل و تولید واکسنلیشمانیوز جلدي و احشایی از نظر اپیدمیولوژي، راه .3

 )شوراي عتف(هاتعیین تنوع و گونه هاي حشرات ناقل بیماري .4

 )شوراي عتف( زاتدوین نقشه جامع عوامل محیطی بیماري .5

مواد  تأثیرها و ارزیابی هاي مختلف آنژنوتیپها و بررسی اثر مواد مختلف گیاهی و غیر گیاهی بر روي انگل  .6

 مذکور بر روي سیستم ایمنی

 هاها از انسان، حیوانات و محیط و شناسایی خصوصیات بیولوژیکی، ایمونولوژیکی و ژنتیکی آنجداسازي انگل .7

 هاي انگلیهاي تشخیص عفونتارزیابی و مقایسه روش .8

 ها تهیه و توزیع مواد غذایی و کارکنان آنهاي انگلی در مراکز آلودگی و کنترلمداخله  .9

 شناسایی عوامل خطر انتقال محلی عوامل انگلی .10

 هاي انگلی در انسان، محیط و مخازن حیوانی در استان قزوینبررسی آلودگی .11

 هاي مزمن مغزي و اختالل هاي رفتاريها و نشانهبررسی نقش توکسوپالسما در اتیولوژي بیماري .12

 هاي مختلف آني، سرولوژیکی و مولکولی هیداتیوز و شناسایی ژنوتیپبررسی پارازیتولوژیک .13
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 پزشکی اجتماعی

 

 )شوراي عتف(هاي واگیرتعیین بار بیماري .1

 )شوراي عتف(همه گیرشناسی، پیشگیري و درمان ایدز .2

 )شوراي عتف(اتیولوژي، همه گیرشناسی، تشخیص، پیشگیري و درمان هپاتیت .3

 )شوراي عتف(بر سل مقاوم به درمان تأکیدهاي درمانی مناسب سل با و مداخله يگیرشناسهمه .4

 )شوراي عتف(هاي واگیردار مختلفمطالعه بر روي نقش آموزش بهداشت در کنترل بیماري .5

 )شوراي عتف( ...)ایدز، سل، آنفلوانزا و (هاي واگیردار مهمبررسی آگاهی، نگرش و عملکرد در برخی بیماري .6

 )شوراي عتف(هاي قلبی عروقیبازتوانی بیماريپیشگیري ، درمان و  .7

 )شوراي عتف( ايو پیشگیري از سوانح و حوادث خانگی، شغلی و جاده يگیرشناسهمه  .8

 )شوراي عتف(بر آموزش و تغییر نگرش تأکید، اتیولوژي و کنترل رفتارهاي پرخطر در جوانان با ي گیرشناسهمه .9

 )شوراي عتف(پیشگیري و کنترل مصرف دخانیات .10

 )شوراي عتف(هاي غیر واگیرتعیین بار بیماري .11

 )شوراي عتف( ...بر خشونت و تأکیدهاي رفتاري با و کنترل بزهکاري و اختالل يگیرشناسهمهاتیولوژي،  .12

 ...تعیین عوامل زمینه ساز و محافظتی در ایجاد معضالت اجتماعی مانند مهاجرت و حاشیه نشینی، تک والدي و .13

 )شوراي عتف(

 )شوراي عتف(هاي غیرواگیر و پایش روند آنهاي کاهش بار بیماريمداخلهارزیابی  .14

 )شوراي عتف(ايسالمت روان شهري و مناطق حاشیه .15

 )شوراي عتف(هاي کنترل آنحرکتی و ذهنی و روشهاي جسمی-بررسی علل معلولیت .16

 )شوراي عتف( هاي همه گیر شناسی داروییمطالعه .17

 )شوراي عتف(زاريتدوین نقشه جامع عوامل محیطی بیما .18

 )شوراي عتف(هاي کنترل آنبررسی آلودگی هوا بر سالمت و شناخت راه .19

 )شوراي عتف(هاي ستون فقرات و علل آن در مشاغل مختلفبررسی ناراحتی .20

 )شوراي عتف(هاي شیمیایی، بیولوژیک، فیزیکی محیط و ارایه مداخله مناسببررسی آالینده .21

 )شوراي عتف( (CBI)مبتنی بر مشارکت جامعهبررسی الگوي ارتقاي سالمت محیط  .22

 )شوراي عتف(بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت شاغلین .23
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 )شوراي عتف(ها و ارایه راهکارهاي الزم جهت جلب مشارکت مردمبهینه سازي مدیریت پسماند و فاضالب .24

 )شوراي عتف(هاي دهان و دندانبیماري يگیرشناسهمه  .25

 )شوراي عتف(دهان و دندانهاي تعیین بار بیماري .26

براي ارایه خدمات سالمت در شهرهاي بزرگ و حاشیه شهرها با  PHCارایه الگوي مناسب با نگرش جدید به  .27

 )شوراي عتف(بر ابعاد معنوي و اجتماعی تأکید

 )شوراي عتف(و عدالت در سالمت (SDH)تحقیقات مرتبط با تعیین کننده هاي اجتماعی سالمت .28

 )شوراي عتف(هاي غیر واگیر و عوامل خطربر بیماري تأکیدها و مرگ با نظام ثبت بیمارياصالح و ارتقاي  .29

   بر پزشک خانواده، نظام ارجاع و تأکیدهاي مناسب ارتقاي کیفیت خدمات ارایه شده در نظام سالمت با مدل .30

 )شوراي عتف(گوییپاسخ

 )شوراي عتف(بر گروه هاي آسیب پذیر أکیدتهاي زندگی سالم با ارایه الگوهاي مناسب براي ارتقاي شیوه .31

ارتقاي بهداشت باروري با تأید بر برنامه هاي سالمت نوجوانان و جوانان، خشونت خانگی، زایمان طبیعی و سالمت  .32

 )شوراي عتف(سالزنان میان

 )شوراي عتف(ارایه مدل مناسب براي ادغام سالمت سالمندان در نظام سالمت .33

 )شوراي عتف(هفته اول زندگی 4براي کاهش مرگ نوزادان در ارایه راهکارهاي مناسب  .34

 )شوراي عتف(ماهگی و ادامه آن تا دو سالگی 6ارایه مدل مناسب براي افزایش تغذیه انحصاري با شیر مادر تا  .35

  )شوراي عتف(هاي بین بخشیهاي مناسب براي ارتقاي مشارکت هاي مردمی و همکاريارایه مدل .36

 هاي پر خطر شهري و روستاییسبک زندگی در گروه ارتقاي .37

 هاي پزشکی سبک زندگی در شاغلین گروه ارتقاي .38

 استان قزوین اجتماعی جهت پیشگیري و کاهش اعمال خشونت در هايهمداخل .39

 و ارایه راهکارهاي مداخله اي نیازسنجی سالمت جسمی و روحی ساکنین تحت پوشش پایگاه جمعیتی مینودر .40

 دانش آموزاندر بهبود عملکرد تحصیلی  مؤثر هاي اجتماعیتارتقاي مهار .41

 کیفیت زندگی در زنان شاغل و خانه دار و ارایه راهکارهاي مداخله اي .42

 کودك آزاري و عوامل مؤثر بر آن يگیرشناسهمه .43

 رفتارهاي پرخطر و نقش عوامل اجتماعی در بروز آن يگیرشناسهمه .44

 اجتماعی و ارایه راهکارهاي مداخله ايهاي دیدگاه دانشجویان در مورد آسیب .45
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۳۴ 

 ايهاي هویتی در دانشجویان و ارایه راهکارهاي مداخلهاختالل .46

 عوامل اجتماعی مؤثر بر اعتیاد و ارایه راهکارهاي مداخله اي .47

 هاي آموزشی جهت پیشگیري، شناسایی و بازتوانی دیابتمداخله .48

 مداخله و پیشگیري از سندرم متابولیک و چاقی .49

 هاي زندگی سالمالگوهاي مناسب براي ارتقاي کیفیت و شیوهارایه  .50

 عوامل مؤثر بر احساس امنیت روانی و اجتماعی .51

 هاي اجتماعی سالمتتعیین کننده .52

 هاي آسیب پذیربر گروه تأکیدارتقاي شیوه زندگی سالم با  .53

 خشونت خانگی و عوامل مؤثر بر آن .54

 مدارسهاي سالمت در نوجوانان و جوانان ارتقاي آگاهی .55

 ارتقاي رعایت حقوق بیمار از جانب کارکنان پزشکی .56
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 يآزمایشگاهعلوم پاتولوژي و 
 
 )شوراي عتف(فن آوري تولید آنتی بادي مونوکلونال .1

 )شوراي عتف(هاي نو ترکیب انسانیفن آوري تولید پروتئین .2

 )شوراي عتف(هاي انسانیفن آوري تولید واکسن .3

 )شوراي عتف(هاي تشخیص مولکولیفن آوري روش .4

 )شوراي عتف(هاي جدید داراي ارزش درمانی ساخت و فرموالسیون مولکول .5

 )شوراي عتف(هاي شیمیایی، بیولوژیک، فیزیکی محیط و ارایه مداخله مناسببررسی آالینده .6

 )شوراي عتف(بر آالینده هاي شیمیایی تأکیدبررسی کمی و کیفی آب شرب با  .7

 )شوراي عتف(در خانه و اثرات آن....) ه، پاك کنندهشویند(مطالعه کاربرد مواد شیمیایی .8

 )شوراي عتف(درمانی مندرج در طب سنتی ایرانهاي تشخیصی-مستند سازي روش .9

 )شوراي عتف(هاي نوین در فرایند تولید داروهاي گیاهیاستفاده از فناوري .10

 )شوراي عتف(اثرات سایتو توکسیسیتی و ایمونولوژیکی گیاهان دارویی .11

شوراي ( ...)واکسن، دارو هاي نو ترکیب و(هابیو و نانوتکنولوژي در پیشگیري، تشخیص و درمان بیماريکاربردهاي  .12

 )عتف

بر داروهاي چربی خون، فشارخون، ضد سرطان، ضد درد و  تأکیدسنتز، تولید مواد اولیه، فرموالسیون و تولید دارو با  .13

 )شوراي عتف(...التهاب، دیابت و ضد باکتري،

 )شوراي عتف(هاي نوینبا استفاده از فناوريدارو رسانی  .14

 )شوراي عتف(هاي جدیدکشف مولکول .15

 )شوراي عتف( ...بر تاالسمی، اختالل هاي انعقادي و تأکیدپیشگیري، تشخیص، درمان بیماري هاي خون با  .16

 )شوراي عتف(گیرشناسی، تشخیص، پیشگیري و درمان هپاتیتهمهاتیولوژي،  .17

 )ي عتفشورا(هاي بیمارستانیعفونت .18

 )شوراي عتف(هاي عفونی در بیماران مبتال به نقص ایمنیمطالعه بیماري .19

 )شوراي عتف(هاي عفونی منتقله از راه جنسیگري، تشخیص، پیشگیري و درمان بیماريغربال .20

 )شوراي عتف( )منوکلونال آنتی بادي(هاي نوینهاي مولکولی و ایمونولوژیک در زمینه تولید واکسن و درمانمطالعه .21
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۳۶ 

هاي دقیق زودرس گري و تشخیصهاي تشخیصی نوین در غربالها و روشهاي مرتبط با تهیه کیتمطالعه .22

 )شوراي عتف( ...PGD ،PCR-RTها مانند بیماري

 )شوراي عتف(و بیولوژي مولکولی تومورها به منظور تشخیص، عملکرد و درمان كبررسی ژنتیک، پاتولوژي .23

 )شوراي عتف( به منظور تشخیص، نحوه عملکرد و درمان هاي بنیاديتحقیق در زمینه سلول .24

با کاربرد در ... ها، فاکتورهاي انعقادي وها، اگزوپلی ساکاریدها، هورمونمطالعه و تحقیق در مورد سنتزآنزیم .25

 )شوراي عتف(پزشکی

 )شوراي عتف(هاي آلرژیکایمونوژنتیک بیماري .26

 )شوراي عتف(هامطالعه سینتیک آنزیم .27

 )شوراي عتف(واگیرهاي واگیر و غیرماريواکسن هاي بی .28

 و گوارشی هاي متابولیکهاي تیروئیدي وندول تیروئید در بیماران مبتال به اختاللبررسی آزمون .29

ها هاي تیروئیدي وندول تیروئید در بیماران مبتال به انواع آنمیبررسی آزمون .30

بررسی ارتباط میان بیماري سل با بیماري دیابت  .31

 و  IBDآنمیک و بیماران دچار گاستریت، ازوفاژیت، هاي بیمارستانی در بیماران دیابتی،عفونت بررسی علل وقوع .32

هاي چربی اختالل

هاي عروق کرونر در بیماران مبتال به دیابت بررسی ارتباط میان بیماري .33

گاستریت،  هاي چربی خون، آنمی،هاي قلبی و عروقی در بیماران مبتال به اختاللبررسی میزان وقوع بیماري .34

 IBDازوفاژیت یا 

بررسی فراوانی و شدت بیماري آنمی در افراد بدون عالمت و بررسی عوامل خطر مرتبط  .35

بررسی عوامل خطر مرتبط  وانی وشدت بیماري دیس لپیدمی در افراد بدون عالمت وابررسی فر .36

م تحریکی شدید يمرتبط با عالبررسی فراوانی و شدت بیماري دیابت در افراد بدون عالمت و بررسی عوامل خطر  .37

هاي نوترکیب  تولید انواع پروتئین .38

  )mAb(هاي مونوکلونالتولید آنتی بادي .39

هاي عفونی و غیرعفونی شخیص مولکولی انواع بیماريت .40

هاي خونی درمان بیماري نتیکی مرتبط با پیش آگهی وژبررسی عوامل  .41

هاي خونی عوامل شیمی درمانی در پروفایل ژنتیکی بدخیمی تأثیربررسی  .42

ها گیري و پیش آگهی کم خونیثر در شکلؤبررسی عوامل ژنتیکی م .43

هاي انعقادي ثر در ایجاد و درمان بیماريؤبررسی عوامل م .44
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ارتوپدي 
 
  )شوراي عتف(ایمنی شناسی پیوند عضو و پروتز .1

 )شوراي عتف(هاي کاهش آندرد و مکانیسم .2

 )شوراي عتف( )خانگی، شغلی و جاده اي(و پیشگیري از سوانح و حوادث يگیرشناسهمه .3

 )شوراي عتف(هاي کنترل آنحرکتی و ذهنی و روشهاي جسمی-بررسی علل معلولیت .4

 )شوراي عتف(، پیشگیري، درمان و بازتوانی استئوپروزي گیرشناسهمه .5

 )شوراي عتف(هاي موسکولواسکلتاليپیشگیري، شناسایی زود هنگام، درمان و بازتوانی ناهنجار .6

 )شوراي عتف(هاي ستون فقرات و علل آن در مشاغل مختلفبررسی ناراحتی .7

 )شوراي عتف( )جاده اي شغلی، خانگی،(ثر درکاهش سوانح و حوادثؤهاي ممداخله .8

 مقایسه محور طولی اندام تحتانی در بالغین شهر قزوین با استانداردها .9

 هاي صنعتی در دست کارگران در استان قزوین آسیب بررسی عوامل خطر مرتبط با .10

 هاي صنعتی دستمداخله آموزشی و اجرایی بر روي کاهش آسیب تأثیر .11

 هاهاي مختلف در درمان شکستگیمقایسه روش .12

 مقایسه هزینه اختصاص یافته براي درمان بیماران تصادفی با بیماران دچار بیماري ارتوپدیک  غیر ترومایی .13

 اثر بخشی درمان بیماران ترومایی -مداخله در بهبود هزینه  تأثیر .14

 هاي کالیسمقایسه دو روش جراحی در ترمیم شکستگی .15

 هاي اندام تحتانی مصرف دخانیات یا مواد اعتیاد آور در جوش نخوردن شکستگی تأثیربررسی  .16

 ها در درگیري همزمانهاي اندامضربه مغزي در جوش خوردن شکستگی تأثیربررسی  .17

 تحریک الکتریکی با اولتراسوند در درمان عدم جوش خوردن شکستگی  تأثیرمقایسه  .18

 دارو درمانی در درمان استئوآرتریت زانو با درمان ورزشی و روش لیزرتراپی تأثیرمقایسه  .19
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۳۸ 

 جراحی عمومی

 
 ارایه راهکار جهت کاهش آن بررسی عوامل خطر مرتبط با تروما در بیماران بستري و .1

 هانافذ شکم و رویکرد درمانی آن هايهعلل ضایعبررسی  .2

 هاي متفاوت ترمیم فتق اینگوئینالمقایسه روش .3

 هاي درمانی سینوس پیلویندالمقایسه روش .4

 بررسی میزان و علل پلورال افیوژن .5

 هاعروقی در بیماران بستري در بیمارستان هايهبررسی ضایع .6

 در سر و صورت SCCو  BCCارتقاي آگاهی عمومی در مورد کانسرهاي  .7

 هاي گیاهی و داروهاي سنتتیک در کاهش دردهاي حاد جراحیمقایسه اثر عصاره .8

 در زندگی بیماران مبتال هاسرطانروانی انواع  تأثیربررسی  .9

 بررسی تأثیر عوامل مختلف بررسی ترمیم عصب در مدل حیوانی و انسانی .10

 دیسک کمريمقایسه تأثیر تجویز استروئید سیستمیک در جراحی هرنی  .11

 هاي عمومیمقایسه و بررسی تأثیر داروهاي مختلف در جراحی .12
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 ارولوژي

 
 )شوراي عتف(هاي سلولی مولکولی و ژنتیک ناباروريمطالعه .1

 )شوراي عتف(هاي عفونی منتقله از راه جنسیگري، تشخیص، پیشگیري و درمان بیماريغربال .2

 )شوراي عتف( (Reproductive health morbidity)هاي باروريکاهش ناتوانی و عوارض اختالل .3

 )شوراي عتف( ...هاي بلوغ وبر اختالل تأکیدهاي هورمونی با تشخیص و درمان اختالل .4

 )شوراي عتف(پزشکی ROتولید فایبر با فن آوري نانو جهت استفاده در فیلترهاي همودیالیز و  .5

 )شوراي عتف( اتوريهاي دیالیز خانگی و موبایل در ابعاد مینیتولید ماشین .6

 )شوراي عتف(هاي قلبی، ارولوژي و لنزهاي تماسی و داخل چشمیها و استنتفن آوري کاتترها، بالن .7

سرطان پروستات در قزوین  يگیرشناسهمهبررسی  .8

 هاي دارویی متفاوت در درمان عفونت ادراريرژیم تأثیرمقایسه  .9

 هاي آزمایشگاهی در تشخیص عفونت ادراريمقایسه آزمون .10

 پس از درمان Premature Ejaculationپی گیري بیماران دچار  .11

 TUR-Pمقایسه نتایج جراحی پروستاتکتومی باز و  .12

 با عالیم تحریکی شدید BPHها در بیماران مبتال به کرها و آنتی کولینرژیکالمقایسه درمان با آلفا ب .13
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۴۰ 

 هوشیبی

 

  )شوراي عتف( هاي کاهش آندرد و مکانیسمبررسی  .1

 )شوراي عتف( کنترل عوارض داروها ثبت و .2

 هوشیبررسی عوارض داروهاي جدید بی .3

 هوشیبررسی عوارض تداخل داروهاي مصرفی در بی .4

 هوشیبررسی اثربخشی استفاده همزمان از داروهاي بی .5

 هوشی هاي مختلف بیدردي بعد از عمل در بیماران در روشهاي مؤثر در ایجاد بیبررسی روش .6

 ریزي بیماران حین عمل جراحیها در به حداقل رساندن خونروش ترینتعیین مناسب .7

 هاي باردار جهت زایمان طبیعیهوشی در خانمترین روش بیتعیین مناسب .8

 هاي باردار نیازمند به عمل جراحی ترین ترکیب دارویی در خانمهوشی و مناسبهاي بیترین روشتعیین مناسب .9

 رساندن تغییرات همودینامیک در اعمال جراحی مختلف ترین روش جهت به حداقلتعیین مناسب .10

 هوشی در بیماران باردار مبتال به پره اکالمپسیترین روش بیتعیین مناسب .11

 گزینی داروهاي استنشاقی هوشی جهت جايهاي مختلف بیبررسی روش .12

 هاي عضالنیهاي مختلف جهت انتوباسیون بدون نیاز به استفاده از شل کنندهبررسی روش .13

 شیاري در بیماران باردار هنگام سزارین وها و داروها جهت جلوگیري از بروز هترین روشتعیین مناسب .14

 در بیماران نیازمند به ونتیالتور بستري در آي سی یو  Sedationهاي ایجاد ترین روشتعیین مناسب .15

 در بیماران آي سی یو هاي مناسب پیشگویی میزان مرگ و میرتعیین درجه بندي .16

 بیماران مبتال به تروماي سر ترین روش در به حداقل رساندن تغییرات همودینامیک آي سی یو در یین مناسبتع .17

 ها در پیشگیري و درمان لرز بعد از عملترین روشتعیین مناسب .18

هوشی در بیماران مبتال به شکستگی فک نیازمند به پایدار ماندن آرچ بار بعد از هاي بیترین روشتعیین مناسب .19

 عمل 

 گذاري بیماران دچار مشکل راه هواییهوشی در لولههاي بیترین روشتعیین مناسب .20

 حسی نخاعی هوشی در کاهش لرز در حین بیبررسی اثر داروهاي بی .21

 هوشی يدردي داروهاي مختلف بمقایسه مدت زمان اثر بی .22

 هوشی هاي مختلف بیدردي بعد از عمل جراحی به روشمقایسه مدت زمان بی .23

 
 



۴۱ 

 عناوین پژوهشی        
  دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 
 

 

 
1398-1394 

 هوشی در کاهش اضطراب بیماران قبل از عمل جراحیمقایسه اثر داروهاي بی .24

 هوشی هاي مختلف برقراري راه هوایی هنگام بیمقایسه اثرات همودینامیک روش .25

هوشی برقراري راه هوایی در هنگام بیهاي مختلف مقایسه بروز برونکواسپام در روش .26
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قلب و عروق 
 

 )شوراي عتف(عروقیو هاي قلبی پیشگیري، درمان و بازتوانی بیماري .1

 )شوراي عتف(هاي آسیب پذیربر گروه تأکیدهاي زندگی سالم با ارایه الگوهاي مناسب براي ارتقاي شیوه .2

 )شوراي عتف(پایش روند آنهاي غیرواگیر و کاهش بار بیماري هايارزیابی مداخله .3

ثالثیه،  ،ثانویه ،هاي اولیهاعم از پیشگیري(ها هاي قلبی و عروقی و کارایی آنهاي پیشگیري از بیماريبررسی روش .4

 )اصالح شیوه زندگی

 )بخصوص نارسایی قلبی(هاي کاهش مدت بستري بیماران قلبی در بیمارستان بررسی شیوه .5

 هاي بیمارستان در اورژانس Chest Painهاي بررسی کارکرد بخش .6

 ،کلیه ،ریه ،غدد(هاي مرتبط هاي تشخیص نوین در ارتقاي خدمات به بیماران قلبی و بیماريکارایی روش .7

 )نولوژيوایم

 هاي سیستم هدایتی قلب و عروق  بیماري بیماران کرونري آرتري و در مداخلههاي بررسی هزینه اثربخشی شیوه .8

هاي قلبی و عروقی بزرگ و کوچک یا جدید در جامعه تحت پوشش و سیر آن و نحوه ريبررسی عوامل خطر بیما .9

 مداخله در جهت اصالح آن

دارویی با داروهاي غیر قلبی  هاي مدت تحت پوشش و سیر آن و تداخل بررسی عوارض دارویی قلبی ناشی از دوز، .10

 شایع

بررسی نحوه پوشش آنتی کواگوالنت در بیماران قلبی و میزان کاهش حوادث عروقی، پوشش دارویی مبتنی بر  .11

 عروقی و شواهد در بیماران قلبی 

 بررسی اثربخشی داروهاي ضد فشارخون در بیماران مبتال به پرفشاري خون و میزان کنترل آن  .12

نارسایی قلبی مبتال به پرفشاري خون و تطبیق آن با  ر فشارخون در بیمارانببررسی اثربخشی داروهاي قلبی  .13

 هاي جدید گایدالین

  )هاي بالینی داروهاي گیاهی در بیماران قلبی و عروقیکارآزمایی(کاربرد داروهاي گیاهی در بیماران قلبی .14

 هاي قلب و عروقهاي سیستماتیک در مورد بیماريبررسی .15

 ریوي –ي قلبی ارتقاي آگاهی و عملکرد جامعه در مورد احیا .16

 هاي ویژهگویی مرگ و میر بیماران بستري در بخش مراقبتدهی در پیشهاي نمرهمقایسه سیستم .17

 حاد در بیماران بستري  سکتهبا  IgGبررسی تیتر آنتی بادي  .18
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 هاي مختلف درمانی و داروها در بروز و عود تاکیکاردي و عملکرد قلب بررسی روش .19

 سطح سواد جامعه در بهداشت قلب و عروق  يش جامعه و ارتقاهاي آموزبررسی و ارزیابی راه .20

 ها هاي قلبی و عروقی و کارایی آنهاي تشخیصی نوین در ارزیابی بیماريبررسی هزینه اثربخشی شیوه .21

 هاي قلبی و عروقی ه خدمات تشخیصی در بیمارييبررسی کیفیت ارا .22

 هاي قلب هاي بستري در بخشهاي پرستاري، مراقبتمراقبتهاي اورژانسی، هاي سرپایی، مراقبتکیفیت مراقبت .23

ه يثیر آن در اراأه خدمات درمانی به بیماران قلبی و عروقی و پوشش بیمه و تيبهره وري اقتصادي در شیوه ارا .24

 خدمات 

هاي قلبی و عروقی، علوم پایه، بالینی، عمومی، تخصصی، بررسی کیفیت آموزش پزشکی در موضوع بیماري .25

 هاي و بازآموزيتکمیل

 هاي قلب هاي آموزشی در بخشبررسی کیفیت ارزشیابی .26

 هاي چند سیستمی و قلب ه خدمت در بیماران دچار گرفتارييبررسی نحوه و کیفیت ارا .27

هاي مختلف آموزشی در زمینه آموزشی یا پژوهشی و پایان هاي بین بخشی در گروهبررسی نحوه تعامل و همکاري .28

 ها نامه

 هاي درمانی اعمال شده بر بیماران قلبی و عروقی یر کیفیت زندگی در انواع شیوهبررسی تغی .29

 توانبخشی بیماران قلبی و عروقی  و پیشگیري، درمان يهاي بین بخشی در ارتقابررسی نحوه همکاري .30

کیفیت زندگی  يبستري مجدد بیماران آریتمی زندگی و ارتقا میزانالکتروفیزیولوژیک در کاهش  ه هاياثر مطالع .31

 هاآن
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زنان و زایمان 
 

  )شوراي عتف(سلولی مولکولی و ژنتیک ناباروري هايهطالعم .1

 )شوراي عتف(هاي کاهش آندرد و مکانیسم .2

 )شوراي عتف(هاي عفونی منتقله از راه جنسیگري، تشخیص، پیشگیري و درمان بیماريغربال .3

 )عتفشوراي (هاي باروريکاهش ناتوانی و عوارض اختالل .4

 )شوراي عتف( ...)براختالل هاي بلوغ و تأکیدبا (هاي هورمونیتشخیص و درمان اختالل .5

 )شوراي عتف(هاي موسکولواسکلتالپیشگیري، شناسایی زود هنگام، درمان و بازتوانی ناهنجاري .6

طبیعی و بر برنامه هاي سالمت نوجوانان و جوانان، خشونت خانگی، زایمان  تأکیدارتقاي بهداشت باروري با  .7

 )شوراي عتف(سالسالمت زنان میان

ارزیابی پاسخ به درمان طبی بیماران مبتال به حاملگی خارج از رحمی  .8

 هاي پره ترمبررسی عوامل خطر ساز و عوارض نوزادي در زایمان .9

 هابر زنان باردار و نوزادان آن داروهابررسی اثر مصرف  .10

 هاي زمینه اي زنان باردار مداخله دارویی جهت کنترل بیماري .11

 در زنان باردار  Dبررسی ارتباط بین اختالل در آزمون تحمل گلوکز و سطح ویتامین .12

 هاي ژنتیکبررسی ارتباط سندرم تخمدان پلی کیستیک با واریانس .13

 اي تجویز لتروزول با لتروزول به همراه ایزوسورباید در القاي تخمک گذاريبررسی مقایسه .14

 هاي تیروئید مادر باردار روي عوارض جنینی و نوزادياللاخت تأثیربررسی  .15

 برسی شیوع هیپوتیروئیدي بالینی و تحت بالینی در مادران باردار شهر قزوین .16

 مداخله دارویی جهت کنترل فشارخون در زنان مبتال به پره اکالمپسی پس از زایمان .17
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هاي عفونی بیماري
 

 )شوراي عتف(شیوع، مرگ و میر و هزینه باال هاي واگیر باهاي مولکولی بیماريمطالعه .1

 )شوراي عتف( )منوکلونال آنتی بادي(هاي نوینهاي مولکولی و ایمونولوژیک در زمینه تولید واکسن و درمانمطالعه .2

 )شوراي عتف(هاي نوپدیدمطالعه بر روي بیماري .3

بر بروسلوزیس و پننوسپیروزیس، کیست  تأکیدبا (هاي مشترك انسان و حیوان و راهکارهاي کنترل آنبیماري .4

 )شوراي عتف( )CCHFهیداتیک، 

 )شوراي عتف(هاي دستگاه تنفسیعفونت .5

 )شوراي عتف(هاي واگیرتعیین بار بیماري .6

 )شوراي عتف(همه گیرشناسی، پیشگیري و درمان ایدز .7

 )شوراي عتف(هاي واگیر منتقله از راه آب و غذابیماري .8

 )شوراي عتف(شخیص، پیشگیري و درمان هپاتیتاتیولوژي، همه گیرشناسی، ت .9

 )شوراي عتف(بر سل مقاوم به درمان تأکیداپیدمیولوژي و مداخله هاي درمانی مناسب سل با  .10

 )شوراي عتف(هاي واگیردار مختلفمطالعه بر روي نقش آموزش بهداشت در کنترل بیماري .11

 )شوراي عتف( ...)ایدز، سل، آنفلوانزا و (مهاي واگیردار مهبررسی آگاهی، نگرش و عملکرد در برخی بیماري .12

 )شوراي عتف(هاي بیمارستانیعفونت .13

 )شوراي عتف(هاي عفونی در بیماران مبتال به نقص ایمنیمطالعه بیماري .14

 )شوراي عتف(هاي عفونی منتقله از راه جنسیگري، تشخیص، پیشگیري و درمان بیماريغربال .15

 )شوراي عتف(مقاومت هاي میکروبی و راه هاي کنترل آن .16

 )شوراي عتف(هاي کنترل و تولید واکسنلیشمانیوز جلدي و احشایی از نظر اپیدمیولوژي، راه .17

 )شوراي عتف(هاهاي حشرات ناقل بیماريتعیین تنوع و گونه .18

 پروفیالکسی توبرکولوز و شخیص، درمانت .19

 هاي اکتسابی از جامعهعفونت و هاي بیمارستانیعفونت مقاومت آنتی بیوتیکی .20

  VRE ،MDR.TB، جهاي ویرال، اپیدمیولوژي هپاتیت .21

 پروفیالکسی آنتی بیوتیکی در جامعه و بیمارستان .22
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 )PCR(هاي عفونیتشخیص مولکولی بیماري .23

 و مداخله الزم هاي عفونیزمینه ساز ابتال به بیماري عوامل .24

 هاي عفونیتعیین پروگنوز در بیماري عوامل .25

 ) هاي کالژن واسکوالر، بیماران پیوندي، بیماريHIV+ ،DM ،ESRD ،ICU(عفونت در بیماران خاص .26

 عفونت در سالمندان .27

 هاي درمانی در بیماران عفونیمقایسه .28
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 هاي کودکانبیماري

 

 )شوراي عتف(رشد در کودکان و کنترل آن هايعلل اختالل .1

تاالسمی، هموفیلی، اختالل هاي شنوایی و بینایی، (هاي شایع غیر واگیربررسی ژنتیک مولکولی بیماري .2

 )شوراي عتف(بر تشخیص ، درمان و بازتوانی تأکیدبا ) نورودژنراتیو، قلب و عروق

 )شوراي عتف(اي نوپدیدهمطالعه بر روي بیماري .3

 )شوراي عتف(هاي دستگاه تنفسیعفونت .4

 )شوراي عتف(بازتوانی در سرطانپیشگیري، تشخیص زودهنگام، درمان و  .5

 )شوراي عتف(هاي کنترل آنحرکتی و ذهنی و روشهاي جسمی-بررسی علل معلولیت .6

 )شوراي عتف( ...براختالل هاي بلوغ و تأکیدبا  هاي هورمونیتشخیص و درمان اختالل .7

 )تفشوراي ع(هاي موسکولواسکلتالپیشگیري، شناسایی زود هنگام، درمان و بازتوانی ناهنجاري .8

 )شوراي عتف(هاي نقص ایمنی و اتوایمونو کنترل بیماري يگیرشناسهمه .9

 )شوراي عتف( ..هاي انعقادي وبر تاالسمی، اختالل تأکیدبا  هاي خونپیشگیري، تشخیص، درمان بیماري .10

 )شوراي عتف( ...)بر ناشنوایی و تأکیدبا (هاي ژنتیکیشگیري و تشخیص بیمارييپ .11

 )شوراي عتف(هفته اول زندگی 4براي کاهش مرگ نوزادان در ارایه راهکارهاي مناسب  .12

 )شوراي عتف(ماهگی و ادامه آن تا دو سالگی 6ارایه مدل مناسب براي افزایش تغذیه انحصاري با شیر مادر تا  .13

 هاآموزشی در کاهش عوارض و افزایش پذیرش بیماران مبتال به تاالسمی نسبت به درمان همداخل تأثیربررسی  .14

 هاي ایمنی در بیماران مبتال به تاالسمی اختاللبررسی  .15

 بررسی عوامل مؤثر در کاهش بروز عوارض تاالسمی در کودکان  .16

هاي الکترولیتی در بیماران مبتال به تاالسمی  بررسی اختالل .17

هاي قزوین  بررسی عوامل لیتوژنیک در بیماران مبتال به نفرولیتیازیس بستري در بیمارستان .18

 ر ابتال به عفونت ادراري در کودکان بررسی عوامل خط .19

مقایسه نمونه گیري ادرار به وسیله کیسه ادراري با روش کاتتریزاسیون مثانه در نتیجه آزمون کشت ادرار مبتالیان  .20

 به عفونت ادراري بستري در بیمارستان کودکان قزوین

 ران مبتال به پیلونفریت در بیما DMSAو اسکن  ERS ،CRPهاي کشــت ادرار، بررسی ارزش تشخیص آزمون .21
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قبل از  Aبیماران مبتال به پیــلونفریت با یا بدون تزریق ویتامین  DMSAمقایسه میزان بروز اسکار در اســکن  .22

 تهیه اسکن

 هاي رشد کودکان و مقایسه آن با معیارهاي استاندارد بین المللی ارزیابی شاخص .23

 پاراکلینیک در تشخیص آسم  هاي هاي آزمایشگاهی و اقداممقایسه ارزش آزمون .24

 حمله آسم در کودکان  ه هايآموزش تغذیه در کاهش دفع تأثیربررسی  .25

 هاي تنفسی کودکانبررسی الگوي تجویز آنتی بیوتیک از سوي پزشکان عمومی در درمان عفونت .26

 هاي مادرزادي در کودکانبررسی شیوع انواع آنومالی .27

 بررسی علل یبوست در کودکان بستري در بیمارستان  .28

 در کودکان بستري در بیمارستان CRFبررسی علل  .29

 بررسی ارتباط تشنج و اتیولوژي گاستروانتریت در کودکان مبتال به اسهال  .30

 در کودکان مبتال به عفونت ادراري VURبررسی درجات متفاوت  .31

 بستري در بیمارستانبررسی عوامل مؤثر بر بیماري فاویسم در کودکان  .32

 ها در تشخیص پیلونفریت حاد کودکانارزیابی پروکلیستونین و نقش اینترلوکین .33

 هاي کودکانبررسی تأثیر روش مختلف درمانی طب سنتی در بیماري .34

 ...)اپیدمیولوژي، پاتولوژي، تشخیص ، درمان و (هاي ادراري در کودکانبیماري بررسی .35

 و کنترل آنکان افزایش وزن و چاقی در کود بررسی .36

 ...)اپیدمیولوژي، پاتولوژي، تشخیص ، درمان و ( هاي گوارشی در کودکانبیماري بررسی .37

 ...ها، برونشیت، آسم و هاي تنفسی در کودکان مانند پنومونیبیماري بررسی .38

 ...)و  ویروسی، باکتریایی(کودکانهاي عفونی بیماري بررسی .39

 ...)و  خون ، اعصاب(هاي نوزادان بیماري بررسی .40

 اي و دارویی بر رشد و تکامل جنینی و سالمت و بیماري نوزادان و کودکانعوامل محیطی، اجتماعی ، تغذیه تأثیر .41
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 گروه داخلی
 

 )شوراي عتف(همه گیرشناسی، تشخیص، پیشگیري و درمان هپاتیت اتیولوژي، .1

 )شوراي عتف(، پیشگیري، شناسایی زود هنگام، درمان و بازتوانی دیابت يگیرشناسهمه .2

 )شوراي عتف(، پیشگیري، درمان و بازتوانی استئوپروز يگیرشناسهمه .3

 )شوراي عتف(چاقی/اتیولوژي، پیشگیري، درمان و بازتوانی سندرم متابولیک .4

 )شوراي عتف(هاي تیروئیدتشخیص زود هنگام، پیشگیري و درمان بیماري .5

 هاي لوله گوارشبیماران مبتال به انواع سرطان يمقایسه میزان بروز و مدت بقا .6

 هاي لوله گوارش و وابستگان درجه یک از عوامل خطرارزیابی میزان آگاهی مبتالیان به سرطان .7

 ...، معده وهاي تحتانی گوارشاي افراد درجه یک مبتالیان به سرطان قسمتارزیابی دوره .8

بالینی بیماري و دموگرافیک ستگاه گوارش بر حسب متغیرهاي هاي دتال به سرطانبتعیین کیفیت زندگی افراد م .9

 )مرحله بیماري، نوع درمان(

 در قزوین)IBD(همه گیرشناسی بیماري هاي التهاب رودهبررسی  .10

 IBDاي در تغذیهو درمانی  هايبررسی تداخل .11

خصوصیات دموگرافیک، بالینی و  و بر حسب متغیرهاي ابعاد سالمتی  IBDتعیین کیفیت زندگی در مبتالیان به .12

 پاراکلینیک

 IBDاي قبل و بعد از درمان در مبتالیان به مقایسه عالئم خارج روده .13

 ریفالکس .14

 اولسرهاي پپتیک .15

16. IBS 
 سیروز .17

 هاي ویروسیدرمان هپاتیت .18

 هاي گوارشیکاربرد داروهاي گیاهی در بیماري .19

 کاربرد داروهاي گیاهی در کبد چرب .20

 هاي گوارشیروزه داري و بیماري .21
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 هاي گوارشیبیماري باارتباط اضطراب و افسردگی  .22

 درمان کبد چرب .23

 یبوست .24

 سوء هاضمه و نفخ .25

 عوامل پیش بینی و عوارض سندرم متابولیک .26

 عوامل پیش بینی کننده و عوارض چاقی .27

 و عوارض آن  Dشیوع کمبود ویتامین .28

 هاي غدد در حاملگی و شیردهیبیماري .29

 )ساب کلینیکال، کلینیکال(تیروئید کم کاري و پرکاري عوارض  .30

 شیوع و عوارض دیابت .31

 هاي دارویی دیابتمقایسه درمان .32

 رابطه کبد چرب با دیابت .33

 میسشیوع و عوارض هیپرکل .34

 اتیولوژي و درمان: فشارخون ثانویه .35

 شیوع و عوارض دیابت بارداري .36

 گویی کننده دیابت بارداريعوامل پیش .37

 پریود هاي عوارض اختالل .38

 متابولیک تخمدان پلی کیستیکعوارض  .39

 شیوع و عوامل مساعدکننده هیپوگنادیسم در مردان .40

 شیوع و عوارض هیپر پروالکتینمی .41

 هاي هیپوفیزشیوع میکروآدنوم .42

 خواب در بیماري لوپوس هاي اختالل .43

 OPخواب در بیماران  هاي اختالل .44

 OPي در يهاي غیر دارودرمان .45

 ها در روماتولوژيوتیکوبیپر .46

 OPها در درمان پروبیوتیک .47
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 RAها در درمان پروبیوتیک .48

 هاي اتوایمیون بیماريسایر آرتریت روماتوئید و ارتباط آن با  .49

 مستعد کننده آرتریت روماتوئید همه گیرشناسی و عوامل .50

 هاي اتوایمیونبیماريسایر لوپوس و ارتباط آن با  .51

 SLEمستعد کننده  همه گیرشناسی و عوامل .52

 هاي روماتولوژيدر بیماري داروها تأثیر .53

 استئوپروز اتیولوژي و درمان، تشخیص .54

 درماتومیوزیت و پلی میوزیت اتیولوژي و درمان، تشخیص .55

 هاپري آرتریت درمان و ، تشخیصگیرشناسیهمه .56

 هاکریستال گیرشناسیهمه و تشخیص، درمان .57

 اسکلرودرمی گیرشناسیهمه و تشخیص، درمان .58

 آرتروز گیرشناسیهمه و درمان اتیولوژي، .59

 آرتریت سپتیک درمان تشخیص واتیولوژي،  .60

 کمردرددرمان  و اتیولوژي، تشخیص .61

 برونشکتازي عوارض و شیوع، درمان .62

 COPD عوارض و هاي همراهرمان، بیماريد .63

 ژنتیک، درمان : آمبولی ریه .64

 هاي همراه، درمان، عوارضشیوع، بیماري: آسم .65

 هاي ریهخواب و همراهی با بیماري هاي اختالل .66

 هاي تنفسیعفونتو سرفه، تنگی نفس  .67

68. ICU و ونتیالتور 

 آنمی آپالستیک تشخیص و درمان .69

 آنمی فقر آهن تشخیص و درمان .70

 ترومبوسیتوپنی اتوایمون تشخیص و درمان .71

 لوسمی حاد میلوئید تشخیص و درمان .72
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 لوسمی حاد لنفوئید تشخیص و درمان .73

 سرطان پستانتشخیص و درمان  .74

75. CkD و تغذیه 

76. ESRD و تغذیه 

 هاي مرتبط به کاتترعفونت .77

 هاي مرتبط با فیستولعفونت .78

 CkDبیماري عفونی در بیماران  .79

80. AKI و مسمومیت ها 

 ESRDو   CKDکلسیم و استخوان در بیماران  هاي اختالل .81

82. AKI در بیماران قلبی 

  Hbو  pbدر بیماران قایسه کفایت دیالیزم .83

  ICUولیت در بیماران بستري دررالکت هاي اختالل .84

 خواب و کیفیت زندگی در مردان دیالیزي کیفیت .85

 CRF در بیماران   CXPو  Hbتستوسترون و .86

87. 25 OH WIT D وHb   در بیماران CRF 

 در سطح پاراتیروئید هورمون OH WIT D 25ارتباط  .88

89. BP  درCRF  
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هاي چشم بیماري
 

تاالسمی،هموفیلی، اختالل هاي شنوایی و بینایی، نورودژنراتیو، (هاي شایع غیر واگیربررسی ژنتیک مولکولی بیماري .1

 )شوراي عتف(بر تشخیص، درمان و بازتوانی تأکیدبا ) قلب و عروق

 )شوراي عتف(هاي چشمتشخیص و درمان بیماري .2

 )وراي عتفش(هاي قلبی، ارولوژي و لنزهاي تماسی و داخل چشمیها و استنتفن آوري کاتترها، بالن .3

 رتینوپاتی پرولیفراتیو در برخی از بیماران دیابتیبه بررسی علل عدم ابتال  .4

 هاي اصالح استرابیسم بررسی وضعیت شبکیه بعد از عمل .5

  بررسی تأثیر وزن بدن بر فشار چشم .6
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پزشکی روان
 

 )شوراي عتف(آسیب پذیرهاي بر گروه تأکیدهاي زندگی سالم با ارایه الگوهاي مناسب براي ارتقاي شیوه .1

 ...و هاي دمیلیزان، دژنراتیوهاي مغزي، بیماريبر سکته تأکیدبا (هاي مغز و اعصابتشخیص و درمان نوین بیماري .2

 )شوراي عتف(

 )شوراي عتف(هاي کنترل آنحرکتی و ذهنی و روشهاي جسمی-بررسی علل معلولیت .3

شوراي (شناختیهاي روانام، درمان و بازتوانی اختالل، اتیولوژي، پیشگیري، شناسایی زود هنگي گیرشناسهمه .4

 )عتف

 )شوراي عتف(ايسالمت روان شهري و مناطق حاشیه .5

 )شوراي عتف( ...)بر خشونت و تأکیدبا (هاي رفتاريو کنترل بزهکاري و اختالل يگیرشناسهمهاتیولوژي،  .6

 )شوراي عتف(بر آموزش و تغییر نگرش تأکید، اتیولوژي و کنترل رفتارهاي پرخطر در جوانان با ي گیرشناسهمه .7

 )شوراي عتف( و پیشگیري شناسایی زود هنگام درمان و بازتوانی سوء مصرف مواد يگیرشناسهمه .8

 )شوراي عتف( هاي غیر دارویی در بیماران مبتال به اسکیزوفرنیا مداخله تأثیربررسی  .9

 )دوقطبی(هاي خلقی اختاللهاي غیر دارویی در بیماران مبتال به مداخله تأثیربررسی  .10

 هاي سایکوتیک و خلقی کارآزمایی بالینی در موارد مقاوم به درمان اختالل مداخله هاي .11

 ...)شیوع، علل، عوامل و(بررسی موارد خودکشی  .12

هاي غیر دارویی و اتیولوژي، اپیدمیولوژي، پیشگیري و مداخله(بررسی سوء مصرف و وابستگی به مواد مخدر شایع  .13

 ...)ودارویی 

، اوتیسم، ADHD(پزشکی شایع هاي روانهاي دارویی و غیر دارویی در کودکان مبتال به اختاللمداخله تأثیر .14

 ...)هاي تیک واختالل
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هاي پوست بیماري
 

  )شوراي عتف(هاي شایع پوستیو درمان بیماري يگیرشناسهمه .1

 )شوراي عتف(ایمونودرماتولوژي .2

 )شوراي عتف(آلرژیکهاي ایمونوژنتیک بیماري .3

 )شوراي عتف(هاي کنترل و تولید واکسن، راهي گیرشناسهمهلیشمانیوز جلدي و احشایی از نظر  .4

 )شوراي عتف(درمان، ترمیم و بازتوانی سوختگی .5

 )شوراي عتف(هاي شیمیاییآسیب .6

شوراي ( ...)ترکیب و واکسن، دارو هاي نو(هاکاربردهاي بیو و نانوتکنولوژي در پیشگیري، تشخیص و درمان بیماري .7

 )عتف

 )شوراي عتف(مطالعه هاي بالینی اثرات گیاهان دارویی .8

 )شوراي عتف(در خانه و اثرات آن....) شوینده، پاك کننده(مطالعه کاربرد مواد شیمیایی .9

هاي پوستی و مداخله جهت کاهش آن اي سرطانبررسی عوامل مساعدکننده و زمینه .10

سرطان پوست در بیماران مبتال هاي درمان و روش آگهیپیش بررسی .11

هاي پوستی در بیماران مبتال به سرطان Dبررسی سطح ویتامین  .12

سطح جامعه  در بررسی نحوه صحیح مصرف ضد آفتاب در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین و  .13

هاي پوستی با تغذیه بررسی ارتباط بیماري .14

پوستی هاي بررسی اثرات درمانی گیاهان دارویی در بیماري .15

هاي متعدد کف دست و پا با استفاده از داروهاي تعدیل کننده سیستم ایمنی درمان زگیل .16

 بررسی ارتباط مالسما با بیماري تیرویید .17

 هاهاي پوستی و زخمبررسی اثر درمانی لیزر در بیماري .18

 ها در مدل حیوانیبررسی روند ترمیم سوختگی .19

 هیرسوتیسمهاي موضعی و سیستمیک در مقایسه درمان .20

 بررسی علل هیرسوتیسم .21

 هاي پسوریازیس و لیکن پالنبررسی اقدام هاي متابولیک در بیماري .22
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 اثرات کاهش وزن در شدت بیماري پسوریازیس .23

 اثرات تغذیه در شدت بیماري پسوریازیس .24

 موضعی در درمان روزآسه Bromonidineاستفاده از  .25

 وریازیسدر ویتلیگو و پس NBUVBبررسی درمان درازمدت با  .26

 بررسی اثر پروپرانول در درمان همانژیوم نوزادي .27

 بررسی اثر درازمدت دیفن سیپرون در آلوپسی آري آتا .28

 ها در درمان پسوریازیساستفاده از آنتی بیوتیک .29

 هاي پوستیبررسی ارتباط تغذیه با بیماري .30

 هاي پوستیبررسی کیفیت زندگی در بیماري .31
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 پزشکیدندان
 

  )شوراي عتف(هاي دهان و دندانبیماري يگیرشناسهمه  .1

 )شوراي عتف(پزشکیه خدمات دندانيتوسعه تحقیقات نظام ارا .2

 )شوراي عتف(پزشکیهاي نوین در دندانفناوري .3

 )شوراي عتف(پزشکیه خدمات دندانيارتقاي کیفیت ارا .4

 )شوراي عتف(هاي دهان و دندانپیشگیري و درمان بیماري ،اتیولوژي .5

 )شوراي عتف(هاي دهان و دندانبیماريتعیین بار  .6

 )شوراي عتف(توسعه تحقیقات علوم پایه .7

 )شوراي عتف(پزشکی در راستاي خودکفاییساخت و ارتقاي کیفیت مواد و تجهیزات دندان .8

هاي فک و صورت در مقایسه با سایر در تصویربرداري  CBCTهاي تصویربرداري جدید از جملهارزیابی روش .9

 پزشکیهاي مختلف تشخیصی دندانزمینههاي رایج در روش

هاي سیستمیک  گري در تشخیص اولیه بیماريارزیابی کاربرد کلیشه پانورامیک به عنوان یک ابزار غربال .10

هاي عمودي ریشه  هاي رادیوگرافی در تشخیص شکستگیارزیابی دقت روش .11

هاي مختلف روشهاي خطی در ازه گیريبیمار در موقعیت ساختارهاي آناتومیک و اند Positioningارزیابی اثر  .12

تصویربرداري  

ها با استانداردها گیري و سمانهاي پروتزي مثل مواد قالببررسی خصوصیات مواد جدید مورد استفاده براي درمان .13

و مواد مورد قبول موجود  

دگی، زیبایی و ، افزایش راحتی، ساConservative dentistryها و مواد جدید پروتزي با رویکرد بررسی روش .14

هاي آن  کارایی، دوام و دقت درمان و کاهش هزینه

ها  هزینه ها از نظر کارایی، زیبایی، دوام و کاهشهاي مختلف ایمپلنت و مقایسه آنها و درمانبررسی سیستم .15

از نظر بروز، شیوع و درمان   TMJهاي بررسی اختالل .16

هاي پروتزي  درمان هاي صورت افراد بومی و کاربرد آن دربررسی ایندکس .17

ها و کنترل پزشکان استان قزوین از نظر تشخیص، درمان، استفاده از مواد، روشبررسی آگاهی و عملکرد دندان .18

عفونت و مداخله جهت ارتقا 
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 هاي پروتزي بخصوص ایمپلنتتوزیع تنش از انواع درمان ه هايمطالع .19

ها جهت کاهش آنهاي هدف و مداخله هاي دهانی در گروهبررسی شیوع ضایعه .20

هاي بافت نرم دهان  کارآزمایی بالینی در درمان ضایعه .21

هاي هدف بررسی تغییرات کمی و کیفی بزاق در گروه .22

بررسی تظاهرات دهانی، فکی، صورتی در بیماران مبتال به مشکالت سیستمیک   .23

هاي سرطانی و پیش سرطانی دهان بررسی عوامل مستعد کننده ضایعه .24

هاي بافت نرم دهانی مستعد کننده ضایعهبررسی عوامل  .25

هاي هدف  هاي دندانی در گروهبررسی اختالل .26

هاي دهان و دندان  هاي خونی و بیماريرابطه گروه .27

هاي دهان و دندان کاربرد طب مکمل در بیماري .28

همبستگی پارامترهاي بزاقی و سرمی  .29

هاي دهان   هاي دهان و دندان در آرشیو بخش بیماريبررسی فراوانی بیماري .30

اي خواص فیزیکی و مکانیکی مواد دندانی جدید و قدیم  بررسی مقایسه .31

هاي قدامی و خلفی شیري ارزیابی کارایی مواد مختلف در ترمیم دندان .32

ررسی خصوصیات مواد دندانی مختلف در محدوده رنگ و نور  ب .33

هاي شیري  ها و مواد جدید در پالپ تراپی در دندانبررسی روش .34

 PCRنوع رنگ آشکارساز در تشخیص پوسیدگی با روش  دودقت  ارزیابی .35

هاي شیري و دایمی و مال اکلوژن احتمالی  بررسی اکلوژن دندان .36

ه راهکار  يپزشکی کودکان و ارابررسی مشکالت تزریق در دندان .37

ها و مواد مختلف فیشور سیالنت تراپی  مقایسه روش .38

هاي جدید در فلورایدتراپی و دیدگاهها و موارد مختلف فلورایدتراپی مقایسه روش .39

پزشکی کودکان کنترل رفتاري در دندان .40

هاي دهان و ایمپلنت استفاده از بایومتریال در جراحی .41

هاي فک و صورت  درمان ناهنجاري .42

هاي دهان، فک و صورت  رو ي بدخیمی Cell lineیا   PCRیا  thcیا  IHCبررسی .43

تومورهاي ادنتوژنیک  Cell lineیا   PCRیا  thcیا  IHC بررسی .44
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هاي ادنتوژنیک  کیست Cell lineیا   PCRیا  thcیا  IHC بررسی .45

تومورهاي بزاقی  Cell lineیا   PCRیا  thcیا  IHC بررسی .46

47. IHC  یاthc  یاPCR   یاCell line هاي وزیکولوبولوز ضایعه

هاي پیگمانته ضایعه Cell lineیا   PCRیا  thcیا  IHC بررسی .48

هاي راکتیو ضایعه Cell lineیا   PCRیا  thcیا  IHCبررسی .49

بر روي تغییرات بزاقی و سرمی   Cell lineیا   PCRبررسی .50

ها و تومورهاي دهان، فک و صورت  بررسی فراوانی ضایعه .51

هاي دهان و فک و صورت  بررسی تغییرات فاکتورهاي سرمی در بیماري .52

هاي نوین تصویربرداري در ارتودنسی کاربرد روش .53

هاي ارتودنسی ارتباط بین زیبایی صورت و درمانبررسی  .54

ها  هاي درمانی ارتودنتیک انواع مال اکلوژنروش .55

هاي ارتودنسی  هاي سیستمیک در درمانبیماري .56

مطالعه در زمینه علوم پایه و ارتودنسی  .57

کاربرد نرم افزارهاي نوین در ارتودنسی  .58

و مقایسه انواع بیومتریال در ارتودنسی  کاربرد .59

بیومکانیک در ارتودنسی  کاربرد .60

هاي نوین تشخیص و درمان در ارتودنسی بررسی روش .61

هاي ارتودنتیک در جامعه ایرانی بررسی شاخص .62

هاي ارتوگناتیک بر اندازه گیري سفالومتریک جراحی تأثیربررسی  .63

هاي مختلف جراحی و غیر جراحی پریودنتال  مقایسه درمان .64

مقایسه اثرات ضدالتهابی و تسکینی داروها بعد از جراحی دندان به روش بالینی و آزمایشگاهی   .65

و غیره   MTA ،CEMاي در زمینه مواد مختلف پرکننده کانال شامل گاتاپرکا، رزیلون، بررسی مقایسه .66

اري ماده سازي کانال شامل انواع وسایل دستی روتآبررسی مقایسه در زمینه وسایل مختلف جهت  .67

هاي داخل کانال  ها و پانسماناي مواد ضدعفونی کننده کانال شامل شستشو دهندهبررسی مقایسه .68

ها  مقایسه میزان کارایی مواد پانسمان مختلف و میزان سیل کرونال آن .69
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یل ها و وسابررسی اثر آماده سازي کانال با وسایل مختلف و میزان ایجاد جابجایی، لج و پرفوریشن در نتیجه روش .70

مختلف آماده سازي کانال  

ها  مقایسه میزان استحکام و مقاومت دندان و میزان لیکیج انواع رستوریشن .71

ها و مواد پرکننده  بررسی اثرات ضدمیکروبی مواد مختلف شامل شستشو دهنده .72

هاي دندانی  هاي مولد پوسیدگیبررسی اثرات ضدمیکروبی کارواکرول بر باکتري .73

  Apexogenesisو on Apexi ficai درمانبررسی شیوع و نحوه  .74

هاي مختلف  بررسی میزان سیتوتوکسیسیتی مواد مختلف با روش .75

ها  هاي کنترل عفونت در اندو درمان آنبررسی روش .76

بررسی شیوع انواع تروما و نحوه درمان آن   .77

هاي مختلف  بررسی تنوع آناتومی و مورفولوژي کانال ریشه در دندان .78

هاي اندو  وسایل مورد استفاده در درمانبررسی مواد و  .79

...)  حسی، رادیوگرافی وبی( هاي مختلف مورد استفاده در اندو روشبررسی  .80

...  هاي بنیادي وبررسی علوم جدید مربوط به اندو از جمله رژنریشن پالپ، سلول .81

اي  ه راهکار مداخلهيبررسی خطاها و حوادث حین درمان اندودانتیکس و ارا .82

میزان اثربخشی داروها در کنترل درد پس از جراحی پریودنتال  مقایسه  .83

ها، ها و سمانهاي ترمیمی مثل انواع کامپوزیتبررسی خصوصیات مکانیکی مواد جدید مورد استفاده در درمان .84

ها و مقایسه با استانداردها  باندینگ

هاي ترمیمی در بیماران  مقایسه انواع مواد مورد استفاده در درمان .85

هاي ترمیمی  رسی تغییرات آزمایشگاهی و بالینی درمانبر .86

هاي موجود از نظر کارایی، دوام، زیبایی و دقت هاي محافظ کارانه ترمیمی با سایر درماناي درمانبررسی مقایسه .87

درمان  

فک هاي مختلف در تعیین ارتباط عصب دندانی تحتانی با دندان عقل نهفته بررسی رادیوگرافیک و مقایسه روش .88

پایین 

و شیوع آن    Bronjها در ایجاد Bisphosphonateنقش .89

هاي نهفته بر سالمت و بیماري ساختارهاي ناحیه فک و صورت  بررسی اثر وجود دندان .90

91. surgical- orthodontic management of Impacted teeth 
ها  زیبایی و دوام و کاهش هزینه ييها از نظر کاراهاي درمان مختلف ایمپلنت و مقایسه آنها و روشبررسی سیستم .92
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 osseointegration  هاي مختلف پروتزي در موفقیت یا شکستبررسی میزان تنش اعمال شده از طرح درمان .93

اطراف ایمپلنت  crestsl Bone loss هاي مختلف بر  Macrostruetureنقش .94

اطراف ایمپلنت   crestsl Bone lossبرهاي مختلف   Microstruetureنقش .95

اطراف ایمپلنت   crestsl Bone lossهاي مختلف بر Nonostrutureنقش  .96

هاي افزایش قطر استخوان آلوئول در موفقیت درمان ایمپلنت بررسی نقش روش .97

هاي افزایش ارتقاع استخوان آلوئول در موفقیت درمان ایمپلنت بررسی نقش روش .98

هاي فک و صورت و ایمپلنت  هاي مختلف در جراحی Biomaterial بررسی نقش .99

100. surgical onthodontic management of Dento facial 
101. non surgical endoscopic management of TMj disorders 

هاي فک و صورت  قطعات استخوانی در جراحی  fixationهاي مختلفمقایسه روش .102

هاي کالسیک درمان  آن با روشو مقایسه   Esthetic facial surgeriesهاي نوین درکارگیري روشهب .103

ناحیه فک و صورت  ه هايضایع Reconstruction هاي مختلفبررسی روش .104

ها  هاي عقل نهفته و ارایه راهکار جهت کاهش آنبررسی عوارض ناشی از جراحی دندان .105

در طراحی ایمپلنت بر نحوه توزیع تنش در استخوان احاطه کننده آن   Micro threads بررسی اثر وجود .106

 Tissue- Level -Bone مقایسه توزیع استرس در استخوان کرست اطراف ایمپلنت با دو طراحی مختلف .107

Level   با استفاده از تحلیل اجزاء محدود)Finite Element Analysis  (  

هاي ایمپلنت اي انواع بیومتریال در درمانبررسی مقایسه .108

 splitبررسی میزان و علل ریالپس پس از استئومی ساژیتال  .109

هاي ارتوگناتیک بر روي قطعه کندیلی در جراحی  Rigid fixationاثرات ناشی از .110

هاي فک و صورت هاي قابل جذب و غیرقابل جذب در درمان شکستگیمقایسه بین پلیت .111

ها در درمان ضایعات پریودنتال اطراف دندان  اي انواع بیومتریالبررسی مقایسه .112

رژنراتیو اطراف دندان و ایمپلنت هاي در درمان  PRPتأثیربررسی  .113

در بیماران پریودنتال طی درمان آن    GCFهاي ایندکتورهاي التهابی در بزاق وبررسی وضعیت .114

   Peri implantitisهايمواد ضدعفونی کننده و پاك کننده سطح ایمپلنت در درمان تأثیربررسی  .115

ایتیس هاي پریودنتال و پري ایمپلنتاي انجام درمانبررسی مقایسه .116

هاي بارگذاري بر روي ثبات و وضعیت استخوانی  هاي مختلف ایمپلنت و روشطرح تأثیربررسی  .117
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ها به مواد دندانی ترمیمی  بررسی اثر افزودن مواد و بیومتریال .118

 Bulk هاي ارزیابی خصوصیات مکانیکی کامپوزیت .119

هاي خود باند شونده  ارزیابی خصوصیات مکانیکی کامپوزیت .120

هاي تک نوع به باندینگ ییآنتی باکتریا افزودن مواد .121

هاي هاي معمول در زمینهدر مقایسه با روش CBCTهاي مختلف تصویربرداري جدید از جمله ارزیابی روش .122

 پزشکیمختلف تشخیصی در دندان

 هاي سیستمیک و غیرهعنوان یک تکنیک رایج در ارزیابی بیماريهکاربري کلیشه پانورامیک ب .123

و  هاي مختلپزشکی در زمینهپزشکی عمومی و متخصص و دانشجویان دندانو نگرش دندانارزیابی آگاهی  .124

 ارایه راهکار مداخله اي

  فک و صورت  تصویربرداري از ناحیهمقایسه انواع  .125

 هاي مختلف تشخیصیثر بر کسب تصویر رادیوگرافیک با کیفیت تشخیصی برتر در زمینهؤبررسی عوامل م .126
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  تغذیهعلوم 
 
 )شوراي عتف(ماهگی و ادامه آن تا دو سالگی 6ارائه مدل مناسب براي افزایش تغذیه انحصاري با شیر مادر تا  .1
هاي غذایی مختلف  بررسی وضعیت عوامل مؤثر بر ایمنی فرآورده .2

کارگیري مواد در افزایش یا کاهش سطح ایمنی غذایی  هب تأثیر .3

 ساخت غذاهاي فراسودمند طراحی و .4

تشخیصی جهت کنترل ایمنی غذایی  جدید هايساخت کیت یا روش طراحی و .5

هاي غیر واگیر و الگوهاي غذایی و ارتباط آن با سالمت یا بیماري هاتبررسی عاد .6

 هاي خونی و انواع کم خونی با تغذیه تعیین ارتباط عوامل و گروه .7

  هاي مختلفها و تغذیه در بیماريبررسی کفایت دریافت ریز مغذي .8

 هاي مختلفمصرف گیاهان دارویی در بیماري تأثیر .9

 هاي دموگرافیک مادر و کودك با تغذیهبررسی رابطه ویژگی .10

 آلرژي در بیماران مختلف بیوشیمیایی و التهابی و عواملهاي مایع بر مصرف روغن تأثیر .11

 هاي آسیب پذیردر گروه بررسی امنیت غذایی و عوامل مرتبط .12

 آماده در عموم مردم و عوامل مرتبط با آنبررسی مصرف غذاهاي  .13

 هاي آسیب پذیرعوامل مرتبط با آن در گروهبررسی شیوع سوء تغذیه و  .14

 تغذیه بر سندرم متابولیک  تأثیر .15

 هاي غیر واگیراي جهت کاهش عوامل خطرساز بیماريمداخله تغذیه .16

 اکسیدانیاي و ضد هاي با منشأ گیاهی بر عوامل مختلف تغذیهتأثیر پلی فنول .17

 هاي سالمت تأثیر گیاهان دارویی و طب سنتی بر شاخص .18

یا سرطان و مرگ سلولی   DNAمواد مغذي بر آسیب ملکولی  تأثیر .19

  PCRها و مواد مغذي بر سلول و مولکول تأثیر .20

  بر سالمت) Flavonoids and functional(غذاهاي فراویژه  تأثیر .21

 مواد غذایی ها و باقی مانده سموم در پلی فنول تأثیر .22

 غذایی  مانده سموم در موادها و باقیبررسی مخاطرات آالینده .23
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 هاي مختلف جامعههاي غیر واگیردار در گروهاي خطرساز در پیشگیري یا درمان بیماريبررسی عوامل تغذیه .24

 در گروه هاي مختلف جامعهبررسی ارتباط مصرف  مواد غذایی با بیماري ها  .25

 ها و عوامل سالمتبا بیماري) Fast foods(غذاهاي آمادهبررسی ارتباط مصرف  .26

 هاي سنی مختلف بررسی شیوع سوء تغذیه و عوامل مرتبط در گروه .27

 هاي آسیب پذیر و عوامل مرتبطبررسی وضعیت تغذیه در گروه .28

 بررسی عوامل مؤثر بر شیر مادر با عوامل مرتبط .29

 مداخله جهت کاهش مصرف تنقالت بی ارزش در کودکان .30

 ها اي جهت کاهش عوارض خطرساز بیماريداخالت تغذیهم .31

 هاي خوراکی عوامل مختلف بر سالمت روغن تأثیر .32

 بررسی میزان آلودگی مواد غذایی از نظر سموم شیمیایی و بیولوژیکی و فیزیکی .33

 مواد مؤثره گیاهان دارویی بر عوامل مختلف بیولوژیکی  تأثیر .34

  RDAیسه آن با بررسی عادت ها و الگوهاي غذایی و مقا .35

 بررسی توکسیکولوژي و ایمنی مواد غذایی  .36

 هابررسی نقش مواد غذایی و گیاهی در درمان بیماري .37

 هاي التهابی و متابولیکبررسی رابطه تغذیه با عوامل و بیماري .38

 و یائسگی ، نیروي جنسی، نوع جنسیتنقش تغذیه بر سالمت در سنین باروري .39

وآلرژي  بر عوامل بیوشیمیایی، التهابی... چون ترشی، سرکه، چاي سبز، آب غوره و اي یا گیاهی عوامل تغذیهتأثیر .40

 در افراد سالم و بیمار

 هاي روحی، روانی و افسردگی اي در کنترل بیماريعوامل تغذیه .41

 هاي غیر واگیربررسی ارتباط خواب با عوامل تغذیه اي و عوامل خطرساز بیماري .42

 ها و هورمون و داروها در مواد غذاییشمانده سموم و آفت كبررسی باقی .43

 هاي مواد غذاییخطر ناشی از آالینده يگیرشناسهمهبررسی  .44

 هاي نوین در ارزیابی سالمت غذاکارگیري روشبه .45

 هاي غیرواگیربررسی ارتباط فعالیت بدنی با کیفیت الگوي غذایی و عوامل خطر ساز بیماري .46

 آن بر ایمنی غذا تأثیرو مختلف مواد غذایی و هاي جدید بسته بندي يگیرشناسهمهبررسی  .47

  GMو تحقیقاتی غذاهاي  يگیرشناسهمهبررسی  .48
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 و تحقیقاتی غذاهاي ارگانیک يگیرشناسهمه بررسی .49

 استفاده از گیاهان دارویی در ارتقاي سالمت غذا .50

 غذا داروها در سالمت  تأثیرطراحی و ساخت و بررسی  .51

 در ایمنی غذایی بررسی پرتوهاي یونیزان و غیریونیزان .52

 بر سالمت انسان) پروبیوتیک و پره بیوتیک(غذاهاي فراسودمند  تأثیر .53

 ها و عصاره گیاهان بر ایمنی غذا و تغذیهها، داروها، ویتامینآنتی اکسیدان تأثیربررسی  .54

 ) FSMS(هاي ایمنی غذاییبررسی سیستم .55

 مواد غذاییها و برچسب گذاري در ارتقاي ایمنی بررسی کاربرد افزودنی .56

 بررسی مسائل نوپدید در سالمت و ایمنی مواد غذایی .57

 هاي آسیب پذیر و در جامعهبررسی ویتامین، امالح و مکمل در گروه .58

 عوامل مؤثر بر نحوه تغذیه تکمیلی کودکان .59

 عوامل تغذیه و گیاهان دارویی در سالمت دهان، دندان و استخوان تأثیر .60

 دارویی در جامعهاي و گیاهان بررسی عوامل تغذیه .61

 بررسی وضعیت تغذیه و ایمنی مواد غذایی در جامعه .62

 هاي آسیب پذیر جامعهمصرف صبحانه در گروه تأثیر .63

 هاي آسیب پذیر مرتبط با شیوه زندگیهاي آنتروپومتریک در گروهتعیین شاخص .64

 ها در ورزشکارانبررسی وضع تغذیه و مکمل .65

 سرطانو  تغذیه بر عفونت، تروما و سوختگی تأثیر .66
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۶۶ 

 محیطبهداشت 
 

  )عتفشوراي (زاتدوین نقشه جامع عوامل محیطی بیماري .1

 )عتف شوراي(هاي محیطی به بخش خصوصیبررسی واگذاري فعالیت .2

 )عتف شوراي(هاي کنترل آنبررسی آلودگی هوا بر سالمت و شناخت راه .3

 )عتف شوراي(مناسب همداخله يبررسی آالینده هاي شیمیایی، بیولوژیک، فیزیکی محیط و ارا .4

 )عتف شوراي()CBI(بررسی الگوي ارتقاي سالمت محیط مبتنی بر مشارکت جامعه .5

 )عتف شوراي(ه راهکاريبررسی نظام مدیریت سالمت محیط و کار و ارا .6

 )عتف شوراي(هاي شیمیاییبر آالینده تأکیدبررسی کمی و کیفی آب شرب با  .7

 )عتف شوراي(در خانه و اثرات آن...) و اك کنندهشوینده، پ(مواد شیمیایی مطالعه کاربرد .8

 )عتف شوراي(بررسی مدیریت ایمنی و بهداشت محیط کار .9

 )عتف شوراي(بررسی آثار اقتصادي ناشی از توسعه نامتوازن و تهدیدهاي محیطی .10

 )تف شوراي ع(هامدیریت محیط در کنترل بیماري .11

 )عتف شوراي(محیطیهاي کنترل کیفی محصوالت کشاورزي ناشی از فعالیت .12

 )عتف شوراي(ه راهکارهاي الزم جهت جلب مشارکت مردميها و ارابهینه سازي مدیریت پسماند و فاضالب .13

 )عتف شوراي(هاي کنترلی در محیطبررسی و تعیین اولویت .14

 )عتف شوراي(پرتوها و امواج پرتوي ءبررسی آثار سو .15

استان قزوین  هاي شهري، صنعتی و کشاورزي درارزیابی مدیریت فاضالب .16

ها ها از انواع فاضالبهاي مختلف تصفیه به منظور حذف آالیندهامکان سنجی استفاده از روش .17

هاي آب زیرزمینی هاي تصفیه شده در کشاورزي و تزریق به سفرهامکان سنجی استفاده از پساب .18

هاي تولیدي هاي طبیعی در تصفیه انواع فاضالبمطالعه استفاده از روش .19

هاي موجود در منابع عمده تولید پساب در استان قزوین کارهاي مؤثر حذف آالیندهبررسی راه .20

برداري بر محیط زیست استان قزوین هاي در حال بهرهبررسی اثرات پساب خروجی از تصفیه خانه .21

هاي مختلف جانوري و گیاهی موجود در استان قزوین گونه يبررسی اثرات کیفیت منابع آب بر بقا .22

زیست محیطی سدهاي احداثی در استان قزوین  بررسی اثرات .23

ها در منابع آب سازي نحوه تصفیه فاضالب و انتقال آالیندهمدل .24
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 بررسی میزان خوردگی و شکستگی در اثر اتفاقات در شبکه جمع آوري فاضالب  .25

 هاي فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و رادیولوژیکیارزیابی کیفیت منابع آب استان از نظر ویژگی .26

هاي سالمت و کیفیت آب هاي تلفیقی نوین در طبقه بندي کیفی منابع آب بر اساس شاخصه روشيارا .27

هاي موجود در منابع آب استان  ارزیابی راهکارهاي مؤثر در حذف آالینده .28

   ArcGISهاي آلی و معدنی در منابع آب استان در محیط تهیه نقشه جامع آالینده .29

 هاي توزیع آب آشامیدنی استان قزوینشبکهبررسی میزان اتالف آب در  .30

 رسانی و اثرات آن بر کیفیت آب شربکار رفته در شبکه آبههاي ببررسی جنس لوله .31

 بررسی اثرات کاربرد پساب فاضالب بر کیفیت منابع آب استان قزوین  .32

 Biomarkersگرهاي زیستی هاي آلی و معدنی آب با آنالیز نشانسنجش مواجهه با آالینده .33

 سنگین در منابع آب  هايزایی و غیرسرطانی حضور فلزارزیابی ریسک سرطان .34

 سخت تجزیه پذیر در آب هايهاي آلی و ترکیبزایی و غیرسرطانی حضور آالیندهارزیابی ریسک سرطان .35

 هاي پیشرفته در تصفیه آب آشامیدنیکارگیري روشهامکان سنجی ب .36

 هاي آب شربآالیندهامکان سنجی کاربرد فرآیندهاي نانو در حذف  .37

 هاي منابع آبهاي طبیعی در حذف آالیندهامکان سنجی کاربرد جاذب .38

 ها در منابع آبسازي پخش و انتقال آالیندهمدل .39

 هاي آلی سخت تجزیه پذیر در منابع آبسنگین و آالینده هاياکولوژیکی حضور فلزخطر ارزیابی  .40

 آشامیدنی استان و نقش آن در ایجاد آلودگی هاي آبها در شبکهبررسی میزان اتفاقات و شکستگی .41

 بررسی مدیریت پسماندهاي شهري و روستایی استان قزوین .42

 مطالعه کمی و کیفی پسماندهاي صنعتی، خطرناك و عفونی در استان قزوین .43

 امکان سنجی پتانسیل بازیافت پسماندهاي قابل تفکیک در استان قزوین .44

 پرورش دام و طیور در استان قزوینبررسی وضعیت مدیریت پسماندها در مراکز  .45

 بررسی وضعیت آلودگی زیست محیطی مراکز اسقاط خودرو در استان قزوین .46

 بررسی وضعیت زیست محیطی و بهداشتی مراکز جمع آوري ضایعات در استان قزوین .47

 امکان سنجی تولید کود آلی از پسماندهاي فساد پذیر خانگی و صنعتی و کشاورزي .48

 محیطی و بهداشتی مکان دفن زباله در استان قزوینبررسی اثرات زیست  .49
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 امکان سنجی تصفیه شیرابه اماکن دفن زباله در استان قزوین .50

 بررسی میزان شیرابه تولید شده در اماکن دفن زباله استان قزوین .51

 بررسی اثرات حوادث غیر مترقبه بر اماکن دفن پسماند شهري استان قزوین .52

 ماکن دفن بهداشتی پسماندها در استان قزوینامکان سنجی تولید بیوگاز در ا .53

 بررسی اثرات آموزش بر میزان همکاري مردم در تفکیک پسماند از مبداء در استان قزوین .54

 ه برنامه کنترل جامع آلودگی هوا در استان قزوینيتدوین نقشه آالینده هاي هوا و ارا .55

 سالمت و محیط زیستها در آن تأثیرتعیین غلظت ریزگردها در هواي منطقه و بررسی  .56

 بررسی میزان تراز فشار صوت در مناطق شهري، روستایی و صنعتی استان و بررسی اثرات آن بر سالمت .57

 بررسی کمی و کیفی ترکیبات آلی موجود در هواي مناطق شهري، روستایی و صنعتی .58

 تعیین سهم منابع مختلف در ایجاد آلودگی هوا در منطقه .59

 ه هاي هوا با آنالیز نشانگرهاي زیستیسنجش میزان مواجهه با آالیند .60

 در شهرهاي استان و ارتباط آن با بروز بیماري هاي قلبی و تنفسی AQIبررسی شاخص کیفیت هوا  .61

 هاي هواهاي هوا و بررسی نقش آنها در کنترل آالیندهدر کاهش آالینده مؤثرمعرفی گونه هاي درختی  .62

 صنایع مستقر در استان بر محیط زیست و سالمت ساکنینهاي گازي هواي ناشی از بررسی اثرات آالینده .63

 صنایع بزرگ موجود در استان در تغییرات اقلیمی تأثیربررسی میزان  .64

هاي خروجی از دودکش صنایع نظیر نیروگاه شهید رجایی، کارخانه سیمان آبیک و مدل سازي انتشار آالینده .65

 هاي صنعتیهاي هواي منتشره از شهركآالینده

 هاي آلی و معدنی در هواي آزاداکولوژیکی، سرطانی و غیر سرطانی حضور آالینده خطر ارزیابی .66

 ها بر سالمتی و تعیین اثرات آن Indoor air pollutionهاي هواي داخلی بررسی میزان آالینده .67

 ي آزادهاي نو در کیفیت هواهاي فسیلی در مقایسه با انرژيارزیابی پیامدهاي زیست محیطی استفاده از سوخت .68

 بررسی اثربخشی آموزش بر میزان پیشگیري از آلودگی هوا در استان .69

 بررسی اثرات پساب خروجی از تصفیه خانه هاي فاضالب بر محیط زیست استان قزوین .70

 بررسی اثرات تراکم صنایع بر محیط زیست استان قزوین .71

 بررسی اثرات بهره برداري از معادن بر محیط زیست استان قزوین  .72

 اثرات توسعه بر منابع آب استان قزوینبرسی  .73

 بررسی اثرات توسعه بر سالمت ساکنین انسان قزوین .74
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 بررسی اثرات زیست محیطی و بهداشتی دفن زباله در استان قزوین .75

 بررسی اثرات آلودگی هواي ناشی از صنایع مستقر در استان بر محیط زیست و سالمت ساکنین .76

 از وسایل نقلیه بر محیط زیست و سالمت ساکنینهاي هواي ناشی بررسی اثرات آالینده .77

 بررسی اثربخشی آموزش در تغییر رفتار ساکنین استان در جلوگیري از آلودگی منابع آب، خاك و هوا .78

 هاها و بیمارستانهاي ترك اعتیاد، کلینیکها، کمپبررسی وضعیت بهداشت محیط در مطب .79

 رضه مواد غذاییبررسی بهداشت محیط در مراکز تولید، انبار و ع .80

 ها و مراکز ورزشی استان قزوینبررسی بهداشت محیط در مراکز عمومی، آرایشگاه .81

 شوینده، ضد عفونی کننده و گندزدا در مراکز درمانی استان قزوین هايبررسی کاربرد ترکیب .82

 ینگندزدا در مراکز درمانی استان قزو هاياي در اثربخشی کاربرد ترکیبراهکارهاي مداخله ارایه .83

 هاي منتقله توسط ناقلینامکان سنجی کاربرد مدیریت محیطی در کنترل بیماري .84

هاي اجرایی استان در شرایط اضطراري ارزیابی میزان آمادگی دستگاه .85

 ها در منابع آب، پساب، مواد غذایی و خاكجانبی آن هايهاي دارویی و ترکیبماندهتعیین غلظت سموم، باقی .86

 هاي آلی و معدنی در منابع آب در تعیین فاکتور شیب سرطان و دوز رفرنسهپاسخ آالیندبرآورد دوز- .87

 هاي آبی، هوا و خاكهاي آلی در اکوسیستمبررسی سرنوشت سموم و سایر آالینده .88

 ارزیابی اثرات اکولوژیکی و سالمتی مواجهه با سموم آلی و معدنی  .89

گرهاي زیستی  نشانهاي آلی و معدنی با آنالیز ارزیابی مواجهه با آالینده .90
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 ايبهداشت حرفه
 
  )عتفشوراي (هاي ستون فقرات و علل آن در مشاغل مختلفبررسی ناراحتی .1

 )عتفشوراي (ثر بر سالمت شاغلینؤبررسی عوامل اجتماعی م .2

 )عتفشوراي (در خانه و اثرات آن....) شوینده، پاك کننده(مطالعه کاربرد مواد شیمیایی .3

 )عتفشوراي (بهداشت محیط کاربررسی مدیریت ایمنی و  .4

 )عتفشوراي (هاي سنی، جنس، قومیتعیین انتروپومتري ملی به تفکیک گروه .5

 کاريدر محیط هاي  خطرمدیریت ایمنی و روش هاي ارزیابی  .6

هاي کاري بر ایمنی محیط... و  OHSAS 1800 ،HSE-MS هاي مدیریتبررسی اثربخشی سیستم .7

هاي کاري محیطهاي عملکرد ایمنی در بررسی شاخص .8

هاي کاري بررسی فرهنگ و جو ایمنی در محیط .9

هاي ایمنی مبتنی بر رفتار بر ارتقاي سطح ایمنی بررسی اثربخشی روش .10

علل و عوامل ایجاد حوادث شغلی و مداخله جهت کاهش آن  اپیدمیولوژي، .11

 ) PPE(طراحی و ساخت تجهیزات حفاظت فردي  .12

 بررسی اثربخشی تجهیزات حفاظت فردي .13

 تصفیه و پاالیش هواي آلودههاي مختلف شیوهیسه مقا  .14

 سازي آلودگی هوا و اثرات بهداشتی آنمدل .15

 و ارایه راهکارهاي شغلی و محیط زیست هاي هوابرد در محیطبررسی غلظت آالینده .16

 هاي کننترلی مختلف به کار رفته در صنایعبررسی اثربخشی سیستم .17

هاي نوظهور آلی و معدنی به روش هايتصفیه هواي آلوده به ترکیب .18

 هاي مختلف ایمنی و بهداشتیاثرات پرتوهاي یونیزان و غیر یونیزان از جنبه مقایسه .19

اثرات بهداشتی ناشی از مواجهه با عوامل زیان آور فیزیکی، شیمیایی ارگونومیک و بیولوژیک به صورت  مقایسه .20

 م با یکدیگرأمنفرد و تو

مواجهه شغلی و زیست محیطی با عوامل زیان آور فیزیکی، شیمیایی، ارگونومیک و اندازه گیري و ارزشیابی  .21

 بیولوژیک

 ...هاي عوامل زیان آور فیزیکی، شیمیایی ارگونومیک و هاي اصالحی و کنترلی در زمینهاجراي مداخله .22
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اقتصادي و سودمندي هاي اي از دیدگاه هزینههاي مختلف مرتبط با ایمنی صنعتی و بهداشت حرفهارزیابی جنبه .23

 هااین جنبه

هاي هوابرد و زیست محیطی  ارزیابی مواجهه تنفسی شغلی و زیست محیطی با آالینده .24

هاي نوین کنترل صدا و ارتعاش در محیط کار مقایسه شیوه .25

 اثرات فیزیولوژیک و تغییرات شدت روشنایی بر سالمت نیروي کار و پارامترهاي بیولوژیکی .26

 ارزیابی ارگونومیک محیط کار  .27

 طراحی ارگونومیک ایستگاه کار و ابزار دستی  .28

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 عناوین پژوهشی          
 دانشگاه علوم پزشکی قزوین   

      
 
 

 

1398-1394 

۷۲ 

 بهداشت عمومی
 

 )شوراي عتف(واگیردار مختلف هاينقش آموزش بهداشت در کنترل بیماري .1

 )شوراي عتف(...)ایدز، سل، آنفلوانزا و (هاي واگیردار مهمبررسی آگاهی، نگرش و عملکرد در برخی بیماري .2

 )شوراي عتف( )خانگی، شغلی و جاده اي(حوادث و و پیشگیري از سوانح يگیرشناسهمه .3

 )شوراي عتف(بر آموزش و تغییر نگرش تأکید، اتیولوژي و کنترل رفتارهاي پرخطر در جوانان با  يگیرشناسهمه .4

 )شوراي عتف(و پیشگیري شناسایی زود هنگام درمان و بازتوانی سوء مصرف مواد يگیرشناسهمه .5

 )شوراي عتف(پیشگیري و کنترل مصرف دخانیات .6

 )شوراي عتف(هاي غیر واگیربیماري تعیین بار .7

 )شوراي عتف(هاي واگیربیماري تعیین بار .8

 )شوراي عتف(هاي واگیر منتقله از راه آب و غذابیماري .9

 هاي خانگی در شهر قزوین ارزشیابی برنامه آموزشی با هدف تغییر فرهنگ در خصوص بازیافت زبالهطراحی، اجرا و  .10

بررسی نیازهاي آموزشی ارایه راهکارهاي آموزشی با هدف تغییر رفتار شهروندان شهر قزوین در در ارتباط با آلودگی  .11

 هوا

شیابی برنامه آموزشی با هدف ارتقاي رفتارهاي بررسی شیوع و علل تصادفات ترافیکی در راکبان موتورسیکلت و ارز .12

 ایمن 

ارزیابی نیازهاي آموزشی مرتبط با ارگونومی و طراحی برنامه جامع پیشگیري از حوادث شغلی و ارتقاي فرهنگ  .13

 ایمنی در محیط هاي کار

بررسی علل کمبود تحرك بدنی در زنان خانه دار و طراحی و اجراي بسته آموزشی خودایفا با هدف ارتقاي سطح  .14

 فعالیت جسمانی 

  ارزیابی نیازهاي آموزشی بیماران دیابتی شهر قزوین و ارایه راهکارهاي آموزشی پیشگیرانه با هدف ارتقاي  .15

 هاي مراقبت از خود و بهبود کیفیت زندگی مهارت

 هاي رایانه اي در دانش آموزان و طراحی الگوي آموزشی پیشگیرانه شهر قزوینبررسی شیوع و علل اعتیاد به بازي .16

بررسی وضعیت شیوع و علل مصرف سیگار و وابستگی به مواد در شهر قزوین و تدوین مدل آموزشی پیشگیرانه با  .17

 هاي مقابله با سوء مصرف مواد مخدرهدف ارتقاي مهارت
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ن نیازهاي آموزشی دانش آموزان شهر قزوین در زمینه بهداشت بلوغ و طراحی و ارزشیابی برنامه آموزشی تعیی  .18

ها در خصوص مشکالت جنسی و والدین محور با هدف ارتقاي سطح دانش، بهبود نگرش و افزایش عملکرد آن

 بهداشت بلوغ

ل شهر قزوین و ارایه الگوي تغییر رفتار با سا 15تر از بررسی شیوع عوامل خطر استئوپروز در جمعیت زنان کم  .19

 هدف پیشگیري از پوکی استخوان 

   بررسی نیازهاي آموزشی در جمعیت در معرض خطر مانند زندانیان، دانش آموزان دبیرستانی پسر و ارتقاي  .20

 هاي پیشگیري از ایدز مهارت

میان وعده غیربهداشتی، فعالیت جسمانی ها و اي و مصرف فست فوتهاي تغذیهبررسی شیوه زندگی شامل عادت  .21

  هاي فردي در شهر قزوین بخصوصهاي مدیریت تنشو ورزش، مصرف سیگار و دخانیات، استرس و مهارت

 ...  هاي آسیب پذیر مانند زنان باردار، مادران نخست زا، افراد چاق و نوجوانان گروه

گري سرطان سینه، دهانه رحم و طراحی الگوي آموزشی با هدف افزایش مشارکت زنان در خصوص انجام غربال  .22

 سال  45تر از سایر عوامل خطر تهدید کننده سالمت زنان بیش

اي با هدف کاهش میزان سزارین، بهبود وضعیت تغذیه در دوران هاي رسانهطراحی، ارزشیابی و اجراي برنامه .23

 افزایش میزان شیردهی با پستان در زنان نخست زاي شهر قزوین بارداري و

اي غیربهداشتی و بهبود پیشگیري از اضافه وزن و چاقی در نوجوانان شهر قزوین با تمرکز بر اصالح الگوهاي تغذیه .24

 مصرف میان وعده و افزایش تحرك جسمانی

 ي مسیر تهران قزوین ارزشیابی رفتارهاي پرخطر رانندگان وسایل نقلیه عمومی برون شهر .25

هاي آموزشی هاي مختلف و طراحی و اجراي برنامههاي اسکلتی عضالنی در کارمندان بخشبررسی شیوع اختالل  .26

 پیشگیرانه 

 هاي قلبی و عروقی هاي غیرواگیر و بیماريهاي آموزشی با هدف پیشگیري از بیماريطراحی رسانه .27

 هاي واگیربا هدف پیشگیري از بیماري هاي آموزشیطراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه .28
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۷۴ 

   

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی  
 
  )عتف شوراي(هاي غیر واگیرتعیین باربیماري .1

 )عتف شوراي(ارزیابی مداخله هاي کاهش بار بیماري هاي غیرواگیر و پایش روند آن .2

 )عتف شوراي( (CBI)بررسی الگوي ارتقاي سالمت محیط مبتنی بر مشارکت جامعه .3

 )عتف شوراي(بررسی نظام مدیریت سالمت محیط و کار و ارایه راهکار .4

 )عتف شوراي(بررسی آثار اقتصادي ناشی از توسعه نامتوازن و تهدیدهاي محیطی .5

 )عتف شوراي(پزشکیتوسعه تحقیقات نظام ارایه خدمات دندان .6

) عتف ورايش(هاي معتبرهاي کلی کشور بر اساس شاخصبررسی جایگاه سالمت در سیاست .7

براي ارایه خدمات سالمت در شهرهاي بزرگ و حاشیه شهرها با  PHCارایه الگوي مناسب با نگرش جدید به  .8

 )عتف شوراي(بر ابعاد معنوي و اجتماعی تأکید

 )عتف شوراي(در سالمت) انسانی، مالی و تجهیزات(مدیریت تأمین و تخصیص منابع .9

 شوراي(هاي سالمتارزیابی فناوري(در نظام سالمت) افزار و نرم افزارسخت (هااثر بخشی فناوريمطالعه هزینه- .10

 )عتف

 )عتف شوراي(و عدالت در سالمت (SDH)هاي اجتماعی سالمتهاي مرتبط با تعیین کنندهتحقیق .11

 )عتف شوراي( (NHA)هاي ملی سالمتهاي مرتبط با حسابتحقیق .12

 )عتف شوراي(ارتقاي کمی و کیفی بیمه هاي سالمت .13

 الگوهاي مناسب براي خصوصی سازي و عدم تمرکزارایه  .14

  بر پزشک خانواده، نظام ارجاع و  تأکیدهاي مناسب ارتقاي کیفیت خدمات ارایه شده در نظام سالمت با مدل .15

 )عتف شوراي(گوییپاسخ

 )عتف شوراي(ارایه مدل مناسب براي ادغام سالمت سالمندان در نظام سالمت .16

 )انتقال و تبادل دانش(گذاري، برنامه ریزي و اجرابدیل نتایج تحقیقات به سیاستارایه راهکارهاي مناسب براي ت .17

 )عتف شوراي(

 )عتف شوراي(هاي بین بخشیهاي مردمی و همکاريهاي مناسب براي ارتقاي مشارکتارایه مدل .18

بر برآورد نیازها و بهره وري  تأکیدبا ) پنج سال هر(ايبه صورت دوره (DHS)هاي سالمت و بیماري انجام مطالعه .19

 )عتف شوراي(از خدمات سالمت
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ارتقاي کیفیت خدمات بیمارستانی  .20

ها نیازسنجی نیروي انسانی در بیمارستان .21

 داشت منابع انسانی در بیمارستانبررسی راهکارهاي توسعه و نگه .22

 استفاده از رویکردهاي مدیریت دانش و خالقیت سازمانی در بیمارستان .23

 هاجانشین پروري در بیمارستان -تیم تحول -توانمندسازي -انسانیمنابع  .24

 مدیریت ارزش و عدالت سازمانی در بیمارستان .25

 آن بر انگیزه کارکنان در بیمارستان تأثیررهبري معنوي و  .26

 گیري بیمارستانیمشارکت کارکنان در تصمیم تأثیر .27

 هاارتقاي انگیزش کارکنان در بیمارستان .28

 یمارستانمدیریت انرژي در ب .29

مدیریت و ارتقاي فرآیندهاي بیمارستان  .30

 هاي تعالی سازمانی در بیمارستانمدل .31

 هادر بیمارستان) R&D(نقش واحد تحقیق و توسعه  .32

 اههاي اجتماعی بر فعالیت بیمارستانشبکه تأثیربررسی  .33

 حقوق گیرندگان خدمات سالمت و بیمارستانی .34

 ویکردهاي تعامل با بیمارانر .35

 هادر عملکرد بیمارستان راهبرديبرنامه  تأثیربررسی  .36

 هاهاي ارزیابی در بیمارستانهاي مدلبررسی چالش .37

 رابطه مدیریت تعارض و خالقیت کارکنان .38

 هابررسی نتایج اعتباربخشی در بیمارستان .39

 هاعملکرد بیمارستان تقايار .40

 استانداردهاي بیمارستانی .41

 هاي الزمو مداخله هاي بیمارستانیسنجی و کارسنجی فعالیتزمان .42

 مدیریت تجهیزات بیمارستانی .43

 مدیریت زباله در بیمارستان .44
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۷۶ 

 هاکارایی در بیمارستان تقايار .45

 اثربخشی بالینی در بیمارستان .46

 و مداخله هاي الزم قیمت تمام شده خدمات بیمارستانی .47

ها بر مدیریت منابع انسانی در بیمارستان HIS تأثیر .48

ها بر عملکرد مدیریت بیمارستان ITي از يجوبهره تأثیر .49

نقش فناوري اطالعات در اثربخشی ارتباطات انسانی در بیمارستان  .50

 گیري در تمام سطوح مدیریتیفناوري اطالعات بر توسعه سازمان یا بهبود تصمیم تأثیربررسی  .51

 هاي درون بیمارستانیبیماران سرپایی به درمانگاه هفرآیند مراجع .52

 دمات سرپایی بیمارستانیکاهش زمان انتظار در خ .53

 و مداخله هاي الزم توریسم درمانی .54

هاي جلب مشارکت جامعه در ارتقاي وضعیت سالمت روش .55

بررسی رابطه حمایت اجتماعی با وضعیت سالمت  .56

سالمت  يطراحی مدل استفاده از مشارکت جامعه در ارتقا .57

 و مداخله هاي الزم گویی نظام سالمتبررسی میزان پاسخ .58

 و مداخله هاي الزم پوشش خدمات سالمتبررسی وضعیت  .59

 و مداخله هاي الزم بررسی وضعیت کیفیت خدمات سالمت .60

 و مداخله هاي الزم مندي از خدمات سالمتبررسی وضعیت دسترسی و رضایت .61

 و مداخله هاي الزم هاي زندگی نا سالمشناسایی سبک .62

 و مداخله هاي الزم شناسایی رفتارهاي پرخطر .63

تماعی و اقتصادي بر وضعیت سالمت محیط اج تأثیربررسی  .64

هاي شغلی بر سالمت ها و زیاناسترس تأثیربررسی  .65

بررسی ارتباط حقوق شهروندي و سالمت  .66

 و مداخله هاي الزم هاي اجتماعیتعیین توزیع وضعیت سالمت در گروه .67

 ه کنندگان براي خدمات سالمتيبررسی تفاوت نیازهاي مردم و ارا .68

 و مداخله هاي الزم سالمت بررسی نقش عوامل فرهنگی در .69

 و مداخله هاي الزمهاي سالمت ها و شاخصبررسی بار بیماري .70

 و مداخله هاي الزم بررسی وضعیت سالمت و نیازهاي سالمندان .71
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 و مداخله هاي الزم بررسی نقش باورهاي مردم در سالمت .72

 و مداخله هاي الزم  هاي خاصهاي بیماريبررسی هزینه .73

 و مداخله هاي الزم هاي خاصبیماران داراي بیماريبررسی سالمت معنوي در  .74

 و مداخله هاي الزم نستادم امري سالمت معنوعیت ضوسنجش  .75
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۷۸ 

 اتاق عمل
 

 )شوراي عتف(هاي بیمارستانیعفونت .1

 )شوراي عتف(هاي کنترل آنهاي میکروبی و راهمقاومت .2

 )شوراي عتف(هاي کاهش آن درد و مکانیسم .3

 استفاده از روش پرپ سیوکوالر بر عفونت بعد از عمل بیماران جراحی تأثیرمقایسه  .4

 هاي دست کارکنان اسکراب اتاق عملهاي مختلف اسکراب کردن با میزان میکروارگانیسمارتباط روش .5

 داردهاي عمل جهت استرلیزاسیون لوازم جراحی با مقادیر استانمقایسه مقدار فرمالین استفاده شده در اتاق .6

 هاي عملاي ترکیب کارکنان شاغل به عنوان پرستار جراحی در اتاقبررسی مقایسه .7

 هوشی و دوره نقاهتآموزش به بیماران قبل از عمل بر عوارض حین بی تأثیربررسی  .8

 اي عوارض جراحی کله سیستکتومی به روش الپاراسکوپی و بازبررسی مقایسه .9

 هاي عمل در اتاق عملدهی مهارتهاي یادگیري و یادراهکارهاي بهبود روش .10

 بالینی هاي آموزشی و ارزشیابی نظري -الگوها و روش .11

 ها و موانع موجود در مراقبت مبتنی بر شواهد پرستاري اتاق عمل و ارایه راهکارچالش .12

 هاي موجود در انجام پژوهش در اتاق عملچالش .13

 رویکردهاي نوین در اتاق عمل .14

 بالینی دانشجویان اتاق عملهاي موجود در آموزش چالش .15

 اي فارغ التحصیالن اتاق عمل و ارایه راهکارهاي مناسبمشکالت حرفه .16

 رعایت حقوق بیماران، کارکنان و دانشجویان در اتاق عمل .17

 ايهاي حرفههاي مدیریتی در آموزش و ارتقاي مهارتشیوه .18

 آسیب شناسی مشکالت اعضاي آموزشی و دانشجویان گروه اتاق عمل .19

 هاجسمی و روانی زنان شاغل در اتاق عمل و فرزندان آن سالمت .20
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 هافوریت
 

 )شوراي عتف( ايو پیشگیري از سوانح، حوادث خانگی، شغلی و جاده يگیرشناسهمه  .1

 )شوراي عتف(درمان، ترمیم و بازتوانی سوختگی .2

 )شوراي عتف(هاي شیمیاییآسیب .3

 )عتف شوراي(بررسی مدیریت ایمنی و بهداشت محیط کار .4

 )شوراي عتف(ارتقاي ایمنی بیمار .5

 )شوراي عتف( ايهاي مؤثر درکاهش سوانح و حوادث خانگی، شغلی و جادهمداخله .6

 )شوراي عتف(مداخله مؤثر جهت مقابله با حوادث غیر مترقبه .7

 ...)علل، سن، جنس، ناحیه، شغل و(سوانح و تصادفات در استان  يگیرشناسهمه .8

 ...)آگاهی، میزان آمادگی، شیوع و(طبیعی در استان بررسی حوادث و بالیاي  .9

 هاي مختلف استان در مواقع بروز بحرانبررسی امکانات امدادرسانی دستگاه .10

 هابررسی علل نارضایتی مردم از خدمات فوریت .11

 هاي استان با استانداردهاي ملی و جهانیبررسی تطبیقی خدمات فوریت .12

 ي استانهابررسی مشکالت خدمات دهی در فوریت  .13
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۸۰ 

 هوشبري
 
  )شوراي عتف(هاي کاهش آنو مکانیسم درد .1

)  ریکاوري(و دوره بهبودي ) بی حسی(هوشی عوارض در حین بی مداخله جهت کاهش .2

 ايو راهکارهاي مداخلهه خدمات در اتاق عمل يعلل نارضایتی بیماران از نحوه ارا .3

هوشی  استفاده در بیداروهاي مختلف مورد و عوارض مقایسه اثر  .4

و  )هوشی و اتاق عمل و خدماتپزشکان، کاردانان و کارشناسان بی(بررسی عوارض شغلی کارکنان اتاق عمل  .5

 ايراهکارهاي مداخله

)  ریکاوري(هوشی و دوره بهبودي بررسی عوارض بیماران معتاد به مواد مخدر در حین بی .6

هوشی  ت بیآلودگی عفونی وسایل و تجهیزا مداخله جهت کاهش .7

هوشی در بخش دولتی و بخش خصوصی  هاي بیهزینه مقایسه .8

 ايو ارایه راهکارهاي مداخلههوشی بررسی چگونگی ضدعفونی و استریلیزاسیون وسایل و تجهیزات بی .9

 و رعایت آناز منشور حقوق بیماران ) هوشی و اتاق عملبی(بررسی آگاهی کارکنان  .10
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مامایی پرستاري و 
 

 )شوراي عتف(هاي دستگاه تنفسیعفونت .1

 )شوراي عتف(همه گیرشناسی، پیشگیري و درمان ایدز .2

 )شوراي عتف(اتیولوژي، همه گیرشناسی، تشخیص، پیشگیري و درمان هپاتیت .3

 )شوراي عتف(بر سل مقاوم به درمان تأکیدو مداخله هاي درمانی مناسب سل با همه گیرشناسی  .4

 )شوراي عتف(هاي واگیردار مختلفآموزش بهداشت در کنترل بیماريمطالعه بر روي نقش  .5

 )شوراي عتف( ...)ایدز، سل، آنفلوانزا و (هاي واگیردار مهمبررسی آگاهی، نگرش و عملکرد در برخی بیماري .6

 )شوراي عتف(هاي بیمارستانیعفونت .7

 )شوراي عتف(سیهاي عفونی منتقله از راه جنگري، تشخیص، پیشگیري و درمان بیماريغربال .8

 )شوراي عتف(هاي قلبی و عروقیپیشگیري ، درمان و بازتوانی بیماري .9

 )شوراي عتف(بر آموزش و تغییر نگرش تأکید، اتیولوژي و کنترل رفتارهاي پرخطر در جوانان با همه گیرشناسی  .10

 )شوراي عتف(و پیشگیري شناسایی زود هنگام درمان و بازتوانی سوء مصرف مواد همه گیرشناسی .11

 )شوراي عتف(، پیشگیري، شناسایی زود هنگام، درمان و بازتوانی دیابتهمه گیرشناسی  .12

 )شوراي عتف(پیشگیري، تشخیص زودهنگام، درمان و بازتوانی در سرطان .13

 )شوراي عتف( ...بر خشونت و تأکیدهاي رفتاري با و کنترل بزهکاري و اختالل همه گیرشناسیاتیولوژي،  .14

 )شوراي عتف( (Reproductive health morbidity)هاي بارورياختاللکاهش ناتوانی و عوارض  .15

 )شوراي عتف(هاي رشد در کودکان و کنترل آنعلل اختالل .16

 )شوراي عتف(، پیشگیري، درمان و بازتوانی استئوپروزهمه گیرشناسی  .17

 )شوراي عتف(حرکتی و ذهنی و روش هاي کنترل آنهاي جسمی-بررسی علل معلولیت .18

شوراي (شناختی، اتیولوژي، پیشگیري، شناسایی زود هنگام، درمان و بازتوانی اختالل هاي روانهمه گیرشناسی .19

 )عتف

 )شوراي عتف(چاقی/اتیولوژي، پیشگیري، درمان و بازتوانی سندرم متابولیک .20

 )شوراي عتف( ...براختالل هاي بلوغ و تأکیدهاي هورمونی با تشخیص و درمان اختالل .21

 )شوراي عتف(هاي موسکولواسکلتالهنگام، درمان و بازتوانی ناهنجاريپیشگیري، شناسایی زود  .22
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۸۲ 

 )شوراي عتف(درمان، ترمیم و بازتوانی سوختگی .23

 )شوراي عتف( (patient safety)ارتقاي ایمنی بیمار .24

 )شوراي عتف(هاي آسیب پذیربر گروه تأکیدهاي زندگی سالم با ارایه الگوهاي مناسب براي ارتقاي شیوه .25

 )شوراي عتف( درکاهش سوانح و حوادث خانگی،شغلی و جاده اي مؤثرمداخله  .26

بر برنامه هاي سالمت نوجوانان و جوانان،خشونت خانگی، زایمان طبیعی و سالمت  تأکیدارتقاي بهداشت باروري با  .27

 )شوراي عتف(سالزنان میان

 )عتف شوراي(هفته اول زندگی 4راهکارهاي مناسب براي کاهش مرگ نوزادان در  ارایه .28

 مؤثر در کاهش حوادث و سوانح در کودکان  هايهمداخل .29

 اي در کودکان و راهکارهاي پیشگیرانهتغذیه و رشديهاي بررسی اختالل .30

 کودکان بستري و کیفیت پرستاري از نوزادان، شیرخواران يمداخله جهت ارتقا .31

 هاي شایع در کودکان و راهکارهاي پیشگیرانهبررسی عفونت .32

 ش سوء رفتار با کودکان، کودکان خیابانی و کودکان کار مداخله جهت کاه .33

 هاسالمت کودکان از نوزادي تا نوجوانی و توانمندسازي آن يمداخله جهت ارتقا .34

 مزمن در خانوادههاي مبتال به بیماري انمداخله جهت بهبود کیفیت زندگی کودك .35

 ارزیابی وضعیت شیردهی مادران پس از زایمان و مداخله جهت افزایش طول مدت شیردهی  .36

 ...و دانشجویان، پرستاران ، مختلف به منظور افزایش سالمت روان در بیماران ه هاياجراي مداخل تأثیر .37

 ...و هاي زندگی بر سالمت روان دانشجویان، پرستاران، دانش آموزان آموزش مهارت تأثیربررسی  .38

 پزشکی بر بهبود بیماران روانهاي روانمحیط درمانی در بخش تأثیربررسی  .39

 )مشاور -نقش رابط(هاي داخلی و جراحی غیر دارویی روان پرستار در بخش ه هايمداخل تأثیربررسی  .40

هاي بیماري ،خشونت، اعتیاد، روابط اعضا(مراقبتی در حل معضالت مختلف درون خانواده  هايهبررسی اثرات مداخل .41

 ...) مزمن و 

فعالیت بدنی بر  تأثیرو ) نوجوانان، زنان، سالمندان(هاي مختلف جهت افزایش فعالیت بدنی در گروه همداخل .42

 روانی و عملکردهاي مختلف جسمی

  هاي پرخطر،سالمت کودکان، مادران باردار، سالمندان، گروه يطراحی و ارزشیابی الگوي آموزشی جهت ارتقا .43

 ...سواد و هاي کم گروه

 هاي مختلف در جامعه سالمت گروه يهاي معنوي در ارتقانقش مراقبت .44
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 هاي مختلف جامعهبررسی رفتارهاي مرتبط با سبک زندگی سالم در گروه .45

 نقش و جایگاه پرستار مدرسه در کاهش رفتارهاي پرخطر و پیشگیري از بیماري .46

 تغذیه هاي بهداشت محیط و بهداشتبررسی وضعیت مدارس از جنبه .47

 ها، داخلی و جراحیفوریتهاي مختلف، ویژه، هاي پرستاري در بخشکیفیت مراقبت يمداخله جهت ارتقا .48

 ه شده با استانداردهاي مراقبتیيهاي ارابررسی میزان تطابق مراقبت .49

 هاي مختلف مدیریتی مدیران هاي جدید مدیریتی در خدمات پرستاري و مامایی و سبکبه کارگیري روش .50

 ه شده به بیمارانيهاي اراارزشیابی هزینه اثربخشی مراقبت .51

ار بر تنیدگی شغلی، آسیب شغلی، رضایت شغلی، مکانیسم سازش، مشکالت قانونی ذگتأثیربررسی عوامل  .52

 دانشجویان و پرستاران 

 هاي مراقبتیفلوچارت) بومی سازي(تهیه و استانداردسازي  .53

 ...) هاي جدید مراقبتی، قوانین و حقوق پرستاري رقراري ارتباط، روشروش ب(نیازهاي آموزشی کارکنان پرستاري  .54

 سبک فرزندپروري در پرستارانبررسی  .55

 بررسی سبک زندگی دانشجویان و ارتباط آن با نوع پوشش دانشجویان  .56

  زخم بستر، اضطراب قبل از عمل، (جهت پیشگیري از عوارض ناشی از بستري شدن در بیمارستان  همداخل .57

...)  هاي بیمارستانی، عفونت

هاي مختلف بیمارستانی اي بیماران بستري در بخشهبررسی کیفیت تغذي .58

 )و    پس از عمل، پس از پروسیجرها (جهت کاهش درد بیماران بستري همداخل .59

 آموزش بر کیفیت زندگی جنسی و روابط اجتماعی بیماران مبتال به سرطان  تأثیربررسی  .60

 هاي مختلفدر بخش end stageاز بیماران بستري در پایان عمر و مراقبت جهت بهبود کیفیت  همداخل .61

 بر سبک زندگی ایرانی و اسالمی تأکیدمراقبت هزینه اثربخش در پایان عمر با  .62

 هاي شایع دوران سالمندياپیدمیولوژي، پیشگیري و تشخیص بیماري .63

 بررسی عوارض دارویی خاص دوره سالمندي .64

 هاي مرتبط با سالمنديمندي و بیماريطب سنتی و کنترل روند سال .65

 دندان در سالمندي سالمت دهان و يمداخله جهت ارتقا .66

 هاي مرتبط با یائسگیاريمپیشگیري و کنترل بی .67
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 هاي افزایش کیفیت خود مراقبتی در بیماران مزمنبررسی راه .68

 هاي اجتماعی و کیفیت زندگی سالمندان بررسی حمایت .69

هاي  مراقبت از بیماران بستري در بخش(برآیندهاي مراقبتی  يبر شواهد براي ارتقابه کار گیري پرستاري مبتنی  .70

هاي پیشگیري از خطاهاي دارویی در بخش،هاي مراقبت ویژه پیشگیري از حوادث و سوانح در بخش ،مراقبت ویژه

 )هاي مراقبت ویژهپرستاري در بخش –پیشگیري از خطاهاي پزشکی و قبت ویژه امر

هاي مراقبت ویژه آن بر مراقبت از بیماران بخش تأثیرو ) CAM(هاي غیر دارویی و طب مکمل روش به کارگیري .71

 ...) در زمینه درد، ترس، اضطراب، استرس و (

 هاي مراقبت ویژههاي بیمارستانی در بخشپیشگیري از عفونت .72

 هاي مراقبت ویژههاي فشاري در بخشپیشگیري از زخم .73

 هاي ویژه آن بر کیفیت زندگی بیماران تحت مراقبت تأثیرطراحی و به کارگیري الگوهاي مراقبتی و  .74

 هاي ویژهآن بر خود کار آمدي بیماران تحت مراقبت تأثیرطراحی و به کارگیري الگوهاي مراقبتی و  .75

 هاي ویژهیماران تحت مراقبتآن بر کیفیت مراقبت توسط مراقبین ب تأثیرطراحی و به کارگیري الگوهاي مراقبتی و  .76

 هاي مراقبت ویژه ایمنی و پیشگیري از عوارض در بیماران بستري در بخش يهاي ارتقاروش .77

 ايو ارایه راهکار مداخلهجایی و انتقال بیماران تحت مراقبت ویژه هبروز و شیوع عوارض حین جاب .78

 ايو ارایه راهکار مداخله تحت مراقبت ویژهبروز و شیوع عوارض حین انجام پروسیجرهاي پرستاري در بیماران  .79

 و ارایه راهکار  هاي مراقبت ویژهدر بخش) Drug Administration(بروز و شیوع عوارض دارو درمانی  .80

 ايمداخله

 هاآموزش بیماران تحت مراقبت ویژه و مراقبین آن .81

 ویژههاي هاي آموزشی با کیفیت بر کیفیت زندگی بیماران تحت مراقبتروش تأثیر .82

 هاي ویژههاي آموزشی با کیفیت بر خودکار آمدي بیماران تحت مراقبتروش  تأثیر .83

 هاي ویژههاي آموزشی بر کیفیت مراقبت توسط مراقبین بیماران تحت مراقبتروش تأثیر .84

 هاي مراقبت ویژه عاطفی و رفاه بیماران و بستگان آنان در بخش حمایت روانی- .85

 هاي مراقبت ویژهاره استرس و اضطراب بیماران بخشهاي گوناگون بر ادروش تأثیر .86

هاي در بیماران بخش PTSD، دلیریوم، )Confusion(ه راهکار در کاهش گیجی يارا/ هاي گوناگون روش تأثیر .87

 مراقبت ویژه

 هاي مراقبت ویژههاي مشارکت خانواده بیماران تحت مراقبت ویژه بر برآیند مراقبتی بخشروش تأثیر .88

 هاي ویژه توانمندسازي خانواده بیماران تحت مراقبت .89
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 هاي مراقبت ویژهتجربه بیماران بستري در بخش .90

 ارتباط با خانواده و مراقبین بیماران تحت مراقبت ویژه يراهکارهاي ارتقا .91

 هاي مراقبت ویژهپایان زندگی در بخش/ هاي تسکینیمراقبت .92

 یژههاي مراقبت وایمنی کارکنان در بخشارتقاي  .93

 و ارایه راهکار مداخله اي هاي مراقبت ویژهبروز و شیوع حوادث و سوانح براي پرستاران بخش .94

 و ارایه راهکار مداخله اي هاي مراقبت ویژهبروز و شیوع آسیب هاي شغلی در پرستاران بخش .95

 هاي مراقبت ویژه ایمنی و پیشگیري از سوانح و حوادث در کارکنان بخش يهاي ارتقاروش .96

 هاي مراقبت ویژه ارتباط وضعیت نیروي انسانی و برآیندهاي مراقبتی در بخش .97

 هاي مراقبت ویژهآن بر کیفیت خدمات پرستاري در بخش تأثیربیمار و : ارتباط نسبت پرستار .98

 هاي مراقبت ویژهکار کیفیت خدمات پرستاري و عوامل مؤثر بر آن در بخشهب .99

 استانداردهاي مراقبتی میزان تطابق خدمات پرستاري کنونی با .100

 هاي قانونی و نحوه مقابله پرستاران با آنهاي مراقبت ویژه در خصوص چالشتجارب پرستاران بخش .101

 هاي اخالقی و نحوه مقابله پرستاران با آن هاي مراقبت ویژه در خصوص چالشتجارب پرستاران بخش .102

 هاي مراقبت ویژهآوري اطالعات در بخشاثربخشی و کارآیی فن .103

اي ه طرح هاي مداخلهيو اراو نوزادان  میر مادران  ررسی علل مرگ وب .104

 سندرم هلپ بر سالمت مادران و نوزادان بررسی علل و عوارض پره اکالمپسی و اکالمپسی و .105

بهداشت و  سالمندي، سنین باروري، نوجوانان( اي جهت ارتقاي بهداشت باروريه راهکارهاي مداخلهيارا .106

 )جنسی

 هاي پرخطر و سرانجام بارداريبین بارداريبررسی ارتباط  .107

 و نوع زایمان هاي پرخطربررسی ارتباط بین بارداري .108

 ه راهکارهاي مناسبيبررسی عوارض مرتبط با نوع زایمان و ارا .109

 بررسی فرآیند ارتباط دانشجویان مامایی با مددجویان .110

 هاي مختلف ارزشیابی بالینی دانشجویان ماماییبررسی روش .111

 هاي نوین آموزشیهاي آموزشی گروه مامایی در ارتباط با روشبررسی نیاز .112

 اجتماعی بر پیامدهاي بارداريو بررسی عوامل روانی  .113

 دردي زایمان بر پیامد بارداريهاي مختلف بیبررسی اثربخشی روش .114

 هاي مراقبت ویژه آن بر کیفیت خدمات پرستاري در بخش تأثیرهاي جدید مدیریتی و گیري روش .115
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دارو ذا و غ
 

 )شوراي عتف( راهکارهاي بهینه سازي، تجویز و مصرف دارو در کشور بررسی .1

 )شوراي عتف( کنترل کیفی محصوالت کشاورزي ناشی از فعالیت هاي محیطی .2

 )شوراي عتف( کنترل کیفیت داروهاي گیاهی .3

 )شوراي عتف( ثبت و کنترل عوارض داروها .4

 )شوراي عتف( ت ایرانهاي سالمت و داروهاي ساخارتقاء کیفیت فرآورده .5

 ايو ارایه راهکار مداخله قطبی در مواد غذایی رایج هايمیزان حضور ماده آکریل آمید و ترکیب .6

و ارایه راهکار  بررسی میزان مهاجرت منومرها در ظروف بسته بندي مورد استفاده در غذاهاي با شرایط مختلف .7

 ايمداخله

 يها از مواد غذايحذف رنگ مداخله جهت .8

 هاي کاهش آن دارنده در مواد غذایی مربوط به خردساالن و راهتعیین میزان نگه .9

 استان  در جهت کاهش عوارض ناخواسته دارویی مداخله .10

 ي مدل پیشگیري از خطاهاي دارویی در داروخانهبررسی و طراح .11

 کشاورزيهاي ها و فلزهاي سنگین در مواد غذایی و فرآوردهکاهش سموم، آالینده مداخله جهت .12

 ارتقاي سالمت محصوالت بهداشتی و سلولزي مداخله جهت .13
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درمان 
 
 )شوراي عتف(درمانی مندرج در طب سنتی ایرانهاي تشخیصی-مستند سازي روش .1

 )شوراي عتف(پزشکیتوسعه تحقیقات نظام ارایه خدمات دندان .2

 )شوراي عتف(پزشکیخدمات دندان ارایهارتقاي کیفیت  .3

 تأکیدبراي ارایه خدمات سالمت در شهرهاي بزرگ و حاشیه شهرها با  PHCارایه الگوي مناسب با نگرش جدید به  .4

 )شوراي عتف(بر ابعاد معنوي و اجتماعی

 )شوراي عتف(در سالمت) انسانی، مالی و تجهیزات(مدیریت تأمین و تخصیص منابع .5

شوراي ( هاي سالمتارزیابی فناوري(در نظام سالمت) ارسخت افزار و نرم افز(هااثربخشی فناوريهزینه- مطالعه .6

 )عتف

 )شوراي عتف( (NHA)هاي ملی سالمتتحقیقات مرتبط با حساب .7

 )شوراي عتف(هاي سالمتارتقاي کمی و کیفی بیمه .8

 )شوراي عتف(ارایه الگوهاي مناسب براي خصوصی سازي و عدم تمرکز .9

    بر پزشک خانواده، نظام ارجاع و  تأکیدکیفیت خدمات ارایه شده در نظام سالمت با  هاي مناسب ارتقايمدل .10

 )شوراي عتف( گوییپاسخ

 مناسب جهت رفع آنهاي قانونی استقرار حاکمیت بالینی در مراکز درمانی و ارایه راهکارهاي موانع و چالشبررسی  .11

 آن و مداخله جهت کاهش درمانی -کز آموزشیامراقامت بیماران در اورژانس  افزایشبررسی آثار و علل  .12

 يندرما -ساعت اول در اورژانس مراکز آموزشی 24مرگ قبل از  طراحی مداخله مؤثر جهت کاهش .13

  هاي آموزشی استانارتقاي خدمات پرستاري در بیمارستان ه در راستايمداخلطراحی  .14

 هاي اورژانس مراکز آموزشی و درمانیشهاي حیاتی پیش بیمارستانی در مراجعین به بخبررسی کیفیت اقدام .15

 بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد پرستاران درمورد اعتباربخشی در خدمات پرستاري  .16

 هاي استان در مقایسه با استانداردهاي جهانی بررسی کمیت و کیفیت خدمات پرستاري ارایه شده در اورژانس .17

 اي در کاهش تنش و کیفیت زندگی کاري پرستاران مداخله مشاوره تأثیر .18

 ثابت  نوبتدر گردش با پرستاران کاري  نوبتمقایسه میزان مالتونین سرم پرستاران  .19

 مداخله الزمبررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی پرستاران و  .20

 مداخله الزمبررسی عوامل مؤثر بر ایمنی بیماران و  .21
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 مداخله الزمر و بررسی موانع اجرایی منشور حقوق بیما .22

 مداخله الزمو  ثر بر خطاهاي پرستاريؤبررسی عوامل م .23

 جهت مناسب راهکارهاي مینأهاي زنان و زایمان و تنظام حاکمیت بالینی در بخش استقراردر تعیین موانع موجود  .24

خدمات سالمت به مادران و نوزادان ي ارتقا

ف ترویج با هد(استان  مراکز درمانی در دوستدار مادر هايبیمارستان برنامهگانه اصول دهاجراي  علل عدمبررسی  .25

هاي دارویی و غیردارویی نوع روش زایمان، کاربرد روش يغیرضروري، ارتقا ه هايزایمان ایمن، حذف مداخل

) هاي باروري سالم و تغذیه نوزاد با شیر مادر، ترویج سیاست مادر و نوزاد مرگ و میرکنترل درد زایمان، کاهش 

سالمت مادران و  يارتقا با هاي تابعهدر بیمارستان بندي خدمات پریناتالرابطه بین اجراي برنامه سطح بررسی .26

نوزادان 

هاي سالمت بهبود شاخص ،هادر کیفیت و ایمنی مراقبتباردار ه شده به مادران يخدمات آموزشی ارا تأثیرتعیین  .27

آموزشی کارآمد  سازي خدماتثر جهت نهادینهؤه راهکارهاي ميمرتبط و ارا

 موجود روند هاي دوران بارداري و زایمان و اصالحمراقبت و ایمنی جهت افزایش کیفیت طراحی مداخله .28

 زایمان ایمنن با ه خدمات سالمت مورد نیاز مادرايدر ارا کارگیري ماماهاهتعیین رابطه بین ب .29

 آنبررسی عوامل مؤثر در افزایش میزان سزارین و ارایه راهکارهاي رفع  .30

 و مداخله الزم ماهه در جمعیت تحت پوشش استان طی پنج سال اخیر 59تا  1بررسی علل بروز مرگ کودکان  .31

 و ارایه راهکارهاي) دارنده موقت بدون استفاده از دارونگه( بررسی اثربخشی درمان معتادان به روش کمپینگ .32

 مذکور برطرف نمودن مشکالت درمانی روش مناسب جهت

جهت  هاي آموزشیمهو ارایه برنا )کراك و شیشه(و روحی سوء مصرف مواد روان گردان  بررسی آثار جسمی .33

 افزایش آگاهی مردم

 هاي افزایش اثربخشیو ارایه راه) MMT( دارنده با متادوننگه به شیوه بررسی اثربخشی درمان معتادان .34

هاي افزایش و ارایه راهدارنده با متادون نگه ها از روش درمانهاي آنبررسی میزان رضایتمندي معتادان و خانواده .35

 رضایتمندي 

 هاي جمعیت تحت پوششبا توجه به ویژگی استان هايآزمایشگاه انجام شده در هايتعیین محدوده مرجع آزمایش .36

 هاي استان و ارایه راهکار جهت کاهش خطاهاهاي انجام شده در آزمایشگاهتعیین خطاي مجاز آزمایش .37

 هاي بیمارستان دولتی و ارایه پیشنهادهاي عملی جهت کاهش هاي رایج در آزمایشگاهشبررسی هزینه آزماي .38

 هاهزینه
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هاي دولتی استان و ارایه راهکارهاي عملی جهت هاي اورژانس در بیمارستانگویی آزمایشبررسی زمان پاسخ .39

 گوییکاهش زمان پاسخ

 هاي دانشگاهی و مداخله الزمغذایی در بیمارستانبررسی رضایتمندي بیماران بستري از وضعیت ارایه خدمات  .40

 هاي تحت پوشش استان با استاندارد کشوري هاي عملکردي تغذیه بالینی بیمارستانمقایسه شاخص .41

 زمان شروع تغذیه در بیماران بخش آي سی یو، بر روند درمان بیمار تأثیربررسی  .42

  در بیمارستان، بر میزان بروز اسهال ناشی از  هاي گاواژبررسی هزینه اثربخشی ساخت اتاقک تهیه محلول .43

 ساز هاي دستمحلول

هاي بیوشیمیایی خون بیماران اي در تنظیم فراسنجهاي تجاري تغذیهاي هزینه اثربخشی محلولبررسی مقایسه .44

 بستري در بخش آي سی یو 

 بررسی هزینه اثربخشی تخصیص بودجه ماهانه بخش تغذیه، بر میزان رضایتمندي بیماران از خدمات ارایه شده  .45

 هابررسی هزینه اثربخشی تجهیزات واحد تغذیه بیمارستان، بر روند بهبودي بیماران و میزان رضایتمندي آن .46

بر کیفیت خدمات غذایی در ) HACCP( تجزیه و تحلیل خطر و کنترل نقاط بحران بررسی هزینه اثربخشی استقرار .47

 دو بیمارستان منتخب استان
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 توسعه مدیریت و منابع
 

راهکار  ارایهها و مراکز آموزشی و درمانی جهت تعیین نقاط ضعف مراکز و اي بیمارستانتحلیل وضعیت هزینه  .1

جهت بهبود وضعیت موجود 

 ارایهاي در بیمارستان و در فرایند تنظیم کلیه اسناد بیمه paperlessبررسی در خصوص استقرار سیستم  و مطالعه .2

هاي بیمه گر آن به سازمان

ها و متوسط کشوري از درآمد ناخالص ملی استان بررسی تطبیقی سهم سرانه بخش سالمت استان قزوین و سایر .3

سال اخیر  10در 

هاي هزینه، عرضه و تقاضاي خدمات بیمارستانی در مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانمحاسبه توابع تولید،  .4

دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

هاي دانشگاه هاي قیمتی و درآمدي تقاضا در مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانمحاسبه و تجزیه و تحلیل کشش .5

علوم پزشکی قزوین 

    عیین ترکیب بهینه عوامل تولید در مراکز آموزشی درمانی و هاي جانشینی عوامل تولید و تمحاسبه کشش .6

هاي دانشگاه علوم پزشکی قزوین  بیمارستان

مطالعه مبتنی بر جمعیت در خانوارهاي : مطالعه اثرات نهایی پرداخت از جیب بابت مصرف خدمات مراقبت سالمت .7

 91-92مند از خدمات سالمت شهر قزوین در سال بهره

  1382-1392هاي رتبط با تقاضاي دارو در خانوارهاي ایرانی استان قزوین در سالتعیین عوامل م .8

هاي هاي قلبی، آسم و سکتههاي هوا با پذیرش هاي بیمارستانی ناشی از سکتهارتباط بین عناصر اقلیمی و آالینده .9

 )  تخمین تابع فوق از روش اقتصادسنجی(مغزي در شهر قزوین 

هاي سیستم خدمات سالمت مین هزینهأها در تنقش بیمهبررسی راهکارهاي افزایش  .10

هاي مناسب براي ایجاد درآمد جهت سیستم و جستجوي راه )projected income( مطالعه و طرح ریزي درآمد .11

 سالمت 

براي گسترش خدمات سالمت  Public private mixedمطالعه امکان سنجی استقرار الگوي ساختاري  بررسی و .12

در واحدهاي تابعه دانشگاه  

 مندي گیرندگان خدمات سالمت بعد اجراي طرح تحول نظام سالمت در بررسی میزان رضایت مطالعه و .13

 هاي دانشگاه علوم پزشکی قزوینبیمارستان
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 کارآمد نوین و هاي مدیریتیمدل ارایه هاي جاري مدیریتی واحدهاي تابعه دانشگاه ومطالعه مدل بررسی و .14

شرح شغل، «هاي دانشگاه به منظور تدوین بیمارستان هاي سازمانی مراکز آموزشی و درمانی وتجزیه و تحلیل پست .15

 در حوزه خدمات بر اساس اهداف طرح تحول نظام سالمت  »شرایط احراز و شرح وظایف

یت امور در واحدهاي تابعه دانشگاه علوم بررسی تأثیر تنوع استخدامی در واحدهاي یکسان در رفتار کارکنان و کیف .16

پزشکی قزوین  

الگوي مناسب براي دانشگاه علوم پزشکی قزوین  ارایههاي بهبود مدیریت تخصیص منابع و بررسی شیوه .17

 الگوي مناسب در دانشگاه علوم پزشکی قزوین ارایه بررسی میزان عملکرد مدیران و مقایسه تطبیقی بین آنان و .18

متوسط کشوري  هاي دانشگاه علوم پزشکی قزوین وتطبیقی میزان کارایی در بیمارستانبررسی  مطالعه و .19

هاي دانشگاه علوم پزشکی قزوین بررسی علل کاهش کسورات بیمه در پرونده بیماران بستري در بیمارستان .20

 الگوهاي مناسب براي خصوصی سازي و عدم تمرکز در خدمات پاراکلینیکی  .21

در طرح پزشک خانواده   سانیان تعیین حجم کاري نیروي .22

نیروي انسانی   هاي ارتقاي رضایت شغلیبررسی راه .23

طراحی یک نظام انگیزشی براي کارکنان و فراهم کنندگان خدمات سالمت   .24

هاي کنترل کیفیت آموزش هاي آموزشی و بررسی روشسنجش اثربخشی دوره .25

 سیستم سالمتدر  E-learningالگو براي آموزش نیروي انسانی از طریق  ارایه .26

هاي نوین فناوري براي بهبود عنوان یکی از روشهب Onlineبررسی و مطالعه در خصوص نحوه استقرار آموزش  .27

 کیفیت در واحدهاي تابعه دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 ترین مدل براي استفاده در دانشگاه علوم پزشکی قزوینمناسب ارایههاي نیازسنجی آموزشی و بررسی تطبیقی مدل .28

 نیازسنجی آموزشی مدیریتی براي کلیه سطوح مدیران دانشگاه علوم پزشکی قزوین  .29

ترین ترکیب آموزش گروهی در راستاي ارتقاي اثربخشی انتخاب مناسب بررسی الگوهاي توسعه آموزش گروهی و .30

 هاي سازمانی براي دانشگاه علوم پزشکی قزوین آموزش

 موزش کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی قزوین شناسی نظام آتجزیه تحلیل و آسیب بررسی و .31

هاي آموزش کارکنان ارزیابی برنامه .32
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آموزش پزشکی 
 

 )شوراي عتف( هاي واگیردار مختلفنقش آموزش بهداشت در کنترل بیماري مطالعه .1

 )عتف شوراي( بر آموزش و تغییر نگرش تأکید، اتیولوژي و کنترل رفتارهاي پرخطر در جوانان با همه گیرشناسی  .2

ارزیابی راهکارهاي استاندارد آموزش الکترونیک در دانشگاه علوم پزشکی قزوین  .3

 ه الگوي یادگیري الکترونیکی مناسب براي دانشگاه علوم پزشکی قزوینيارا .4

 هاي مختلف آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزویننیازسنجی آموزش الکترونیکی در گروه .5

 ل اخالقی در درمانيمختلف پزشکی بالینی در خصوص مساهاي نیازسنجی آموزشی از اساتید گروه .6

 هاي آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوینخطاهاي پزشکی در بیمارستان همه گیرشناسی .7

 ادغام آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد با حاکمیت بالینی .8

 ه راهکارهاي استقرار پزشکی پاسخگو در نظام آموزش دانشگاه علوم پزشکی قزوینيارا .9

 هاي نوین ارزشیابی دانشجویانراهکارهاي استفاده از روشه يارا .10

  هاي ارزشیابی دانشجویانارزیابی کارآیی انواع روش .11

 هاي تابعههاي مختلف آموزش بالینی در دانشکدهمقایسه کارآیی روش .12

 ايه راهکار مداخلهيارا هاي مختلف دانشگاه علوم پزشکی وبررسی علل افت تحصیلی دانشجویان رشته .13

یابی به اهداف آموزشی دروس علوم پایه و بالینی زشیابی میزان دستار .14

هاي دانش پژوهی و هاي فعالیتبررسی نظرات اعضاي هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در مورد چالش .15

 ارایه راهکارهاي عملی
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 شرکت آب و فاضالب
 

 هاي شهر قزوین اجراي شبکه فاضالب بر میزان نیترات چاه تأثیربررسی  .1

 رسانیهاي آبهاي پلیمري به شبکهارزیابی میزان مهاجرت مواد آلی از لوله .2

 فاضالب شهر قزوین و ارایه راهکارهاي نوین براي حل مشکل بررسی وضعیت انتشار بو در شبکه .3

 سنجی جداسازي فاضالب خاکستري در ساختمان و استفاده مجدد آنامکان .4
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سازمان بهزیستی 
 

کودکان معلول جسمی و ذهنی سالمت بخشی روانی و فیزیکی بر توان بررسی اثر .1

شرفت در مردان و زنان معلول تحت هاي گروهی عزت نفس، خود کارآمدي و انگیزش پیبررسی اثربخشی آموزش .2

پوشش سازمان 

خشی تحت نظر سازمان ب نخاعی پس از یک دوره توان ه هايپنداره و میزان استقالل زندگی افراد داراي ضایعخود .3

بهزیستی 

ه يذهنی و عوامل مؤثر بر آن و ارا بررسی میزان بهره مندي از خدمات سالمت در کودکان معلول جسمی - .4

راهکارهاي تقویتی 

داري شبانه روزي و روزانه تعیین قیمت تمام شده خدمات مراکز نگه .5

توانمندسازي زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان به تفکیک استانی هاي بررسی میزان موفقیت شیوه .6

ها و نهادها در حوزه خدمات اجتماعی تدوین برنامه عملیاتی ترویج مسؤولیت اجتماعی سازمان .7

هاي مالی مردم مطالعه، طبقه بندي و مدیریت دانش زیستی کارکنان بهزیستی کشور در زمینه جلب مشارکت .8

رساخت مدیریت یکپارچه اطالعات در سطح سازمان بهزیستی کشور طراحی و اجراي زي .9

هاي اطالعاتی در نظام رفاه اجتماعی و کاربردهاي آنان سیستم .10

سال گذشته  5هاي ژنتیکی در بین مراجعین به مرکز مشاوره ژنتیک کل کشور طی ترین بیماريبررسی شایع .11

حرکتی،  و معلولین جسمی (ف سازمان بهزیستیجامعه هد ها و مشکالت ازدواجها، محدودیتبررسی فرصت .12

 ...)نابینایان، ناشنوایان، معلولین ذهنی و

در نظام جامع اطالعات رفاه  MIS اجراي سیستم .13

 AHP شناسایی و الویت بندي عوامل مانع اجراي استراتژي در سازمان بهزیستی کشور با استفاده از تکنیک .14

سالمندان در دنیا و کشور هاي مراقبتی و اجتماعی یمهبکارآمدي   .15

بررسی کاربرد عملی داده کاوي در سازمان بهزیستی کشور  .16

 AHPهاي توسعه مدیران در سازمان بهزیستی کشور با استفاده از تکنیکبررسی و اولویت بندي روش .17

تدوین سند جامع زنان و خانواده سازمان  .18

اجتماعی کودکان و نوجوانان  هاي سالمت روانی -تعیین شاخص .19
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اجتماعی  هاي روانی-هاي افراد جامعه در مواجهه با آسیبزیابی تواناییار .20

هاي توزیع ها در راستاي سهم بري از اعتبارات ملی و شاخصاولویت بندي بهزیستی استان .21

بررسی رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندي سازمانی در سازمان بهزیستی  .22

انداز چشم ها، اهداف وده با توجه به سیاستنسانی تحصیل کرتدوین نظام جامع جذب، پرورش و حفظ نیروي ا .23

سازمان 

داري زنان آسیب دیده اجتماعی استان بررسی میزان موفقیت سازمان بهزیستی در ترخیص و نگه .24

بررسی میزان موفقیت فرزندان حاصل از زندگی مشترك مددجویان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی   .25

اي سازمان بهزیستی هاي سرمایهدارایینیازسنجی اعتبارات تملک  .26

ه خدمات به سالمندان ياستانداردسازي ارا .27

هاي جامعه هدف نیازسنجی عناوین آماده سازي شغلی براي هریک از گروه .28

ساله در ارتباط با سوءمصرف مواد مخدر در شهرهاي  25تا  15شیوع شناسی رفتارهاي پرخطر در میان نوجوانان  .29

بزرگ 

عوامل منجر به اعتیاد زنان معتاد و بهبود یافته تحت پوشش سازمان به تفکیک استان بررسی علل و  .30

هاي پیشگیري از آسیب هاي اجتماعی در جامعه ارزیابی ضریب نفوذ برنامه .31

اجتماعی  –هاي روانی بررسی عوامل محافظت کننده اجتماعی در مواجهه با آسیب .32

آورد جمعیت پرخطر پنهان بر .33

زنان سرپرست خانوار بازتوان شده سازمان بهزیستی کشور  بررسی کیفیت زندگی .34

اجتماعی به تفکیک استان و ارزیابی توفیق طرح  فوریتبررسی میزان و علل بهره مندي زنان و دختران از خدمات  .35

در کاهش آسیب 

ه راهکارهاي جدید حمایت از آنان يبررسی مشکالت اشتغال یافتگان جامعه هدف سازمان و ارا .36

یت خدمات تخصصی مراکز غیر دولتی روزانه آموزشی تو بررسی کیف .37
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۹۶ 

 پزشکیداماداره 
 

 هاي استانداريمداخله جهت کاهش آلودگی به سالمونال در مرغ .1

 بررسی میزان آلودگی گوسفندان به بیماري بروسلوز در مناطق با ابتالي انسانی و مداخله الزم .2

 عرضه شده در سطح استان و مداخله الزمبررسی وضعیت بار میکروبی ماهیان جنوب تازه  .3

 ها و مداخله الزمها و غذاپزيهاي خام دامی مصرفی در رستورانوردهفرآبررسی وضعیت بار میکروبی  .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



۹۷ 

 عناوین پژوهشی        
  دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 
 

 

 
1398-1394 

ها اداره زندان
 

 کارگیري رابطین سالمت در فرایند ارجاع و درمانهب تأثیربررسی  .1

 مواد مخدربررسی اثرات جسمی، روانی و اجتماعی  .2

هاي انجمن برنامهو  M.M.T یا ، متادون درمانیT.C یا درمان مدار هاي اجتماع«هاي درمانیمقایسه روش .3

 در پیشگیري از عود و مصرف مواد مخدر هاگذاري آنتأثیرمیزان  و» N.A یا معتادان گمنام

 اجتماعی هاي بررسی رابطه سرانه امکانات فرهنگی، تفریحی و ورزشی با انحراف .4

 بررسی عوامل مؤثر بر ترك اعتیاد موفق در مصرف کنندگان مواد مخدر .5

 هاي مثلثی و مرکز ترك اعتیاد در ترك اعتیاد معتادیندرمانگاهبررسی میزان کارایی  .6

 هاي اساسی زندگی در پیشگیري از وقوع جرمهاي مهارتنقش آموزش .7

 مخدر از نوع شیشه با رویکرد ماتریکسبررسی روند الگوي مصرفی مواد مخدر در بین معتادین به مواد  .8

هاي اجتماعی سربازان وظیفه زندان مرکزي طرح یاوران جوان در پیشگیري از آسیب تأثیربررسی  .9
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۹۸ 

 اداره کل حفاظت محیط زیست

 

 هاي موجود در منابع عمده تولید پساب در استان بررسی راهکارهاي مؤثر حذف آالینده .1

 هاي نو در مقایسه با گاز طبیعی در استانپیامدهاي اقتصادي و محیط زیستی استفاده از انرژيارزیابی  .2

 هاي هوا، سازگار با اقلیم استان قزوینهاي درختی مؤثر در کاهش آالیندهمعرفی گونه .3

 )آبیک، تاکستان، بوئین زهرا(تدوین برنامه اجرایی طرح جامع کنترل آلودگی هواي استان .4

 هاي سرطان زا در هواي شهر قزوین و ارایه راهکارهاي مداخله ايکربنبررسی هیدرو .5

ها میکرون و فلزهاي سنگین همراه آن 2/0تر از میکرون، کم 10تر از گیري مجموع ذرات معلق با اندازه کماندازه .6

 در هواي شهر قزوین

 بر سالمتهاي صنعتی بررسی آثار آبیاري با فاضالب شهري و تصفیه خانه شهرك .7

 بر تخریب منطقه و محیط طبیعی آن ) الموت(گري استانرویه در مسیر گردشساخت و سازهاي بی تأثیربررسی  .8

 بررسی اثرات خروجی سیستم تصفیه خانه فاضالب شهر قزوین بر محیط پیرامون .9

 فضاي سبز و صرفه جویی درتر در بیشکارایی  به منظوربررسی درختان مناسب براي مناطق مختلف استان  .10

 مصرف آب و جلوگیري از بیابان زایی

 بررسی مدیریت پسماند روستاهاي استان قزوین و نحوه دفع پسماند .11

 بررسی مدیریت زیست محیطی مراکز جمع آوري ضایعات در شهرستان قزوین .12

 بررسی وضعیت آلودگی زیست محیطی مراکز اسقاط خودرو استان .13

 کوتاه مدت و بلند مدت صنایع فوالد بر محیط زیست مناطق واقع در آن  تأثیربررسی  .14

 بررسی وضعیت تراکم صنعت در استان قزوین و اثرات زیست محیطی آن .15

 صنایع بزرگ استان در تغییرات آب و هوایی استان تأثیربررسی میزان  .16

 زوینهاي خروجی از دودکش نیروگاه شهید رجایی قمدل سازي نحوه انتشار آالینده .17

 ارزیابی میزان تخریب محیط زیستی و تعرضات معدنی ناشی از فعاالن معادن استان .18
 مطالعه کمی و کیفی پسماندهاي صنعتی و ویژه کارخانه هاي فعال استان .19
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