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 هادانشکده .1

  بهداشت .1

     گروه بهداشت حرفه ای .1

 عنوان  کد

 آور زیان عوامل با مرتبط ادراری و خونی هایمتابولیت و فاکتورها بررسی و کار محیط هایآالینده پایش 111111

 شاغلین        در

 استان در سنتی لبنی محصوالت با مواجه پرسنل و دامداران در بیولوژیکی هایآالینده با مواجهه 111111

 افراد     سالمت و کاری راندمان بر آن اثر و کاری هایمحیط در صوت و هوا آلودگی بررسی 111111

 ارگونومیک        کار ایستگاه و ابزار طراحی و ارگونومی دیدگاه از شاغلین سالمت بررسی 111111

 جهت در اقدام و هامواجهه ریسک ارزیابی کشاورزان، در آور زیان مختلف عوامل با مواجهه میزان بررسی 111111

 شده        یاد هایمواجهه اثرات از آنان آگاهی افزایش

 استان       شاغل جمعیت در شغلی هایبیماری به ابتال ژنتیکی استعداد بررسی 111111

 کردستان      استان در سنگ معادن کارگران در حوادث بروز وضعیت و ریسک ارزیابی 111111

 موثر        هایمدل توسعه و بحران مدیریت و اضطراری شرایط به پاسخ بررسی 111111

 ارگونومیکی، ،شیمیایی، مکانیکی فیزیکی، آورزیان عوامل انواع با مواجهه کنترل و ارزیابی شناسایی، 111111

 مختلف  مشاغل در روانی و بیولوژیکی

 استان معادن کارکنان در آورزیان مختلف عوامل با مرتبط ریسک ارزیابی و مواجهه میزان بررسی 111111

 عوامل کنترل در...  و نانوفیلتر نانوکمپوزیت، مواد، نانو فعال، کنترل مانند نوین های آوری فن از استفاده 111111

 کار محیط آور زیان

 اقتصادی و اجتماعی روانی، پارامترهای و ای حرفه بهداشت و ایمنی فرهنگ انسانی، خطاهای بررسی 111111

 موثر    

 بندی،اولویت منظوربه مختلف مشاغل در مربوطه هایبیماری و شغلی هایمواجهه ریسک ارزیابی 111111

 آن       کنترل جهت الزم اعتبارات تخصیص و ریزیبرنامه

      گروه بهداشت عمومی .2

 عنوان  کد

 جامعه      افراد و بیماران در مراقبتی خود توسعه بررسی 111111

 ها   سرطان و مزمن هایبیماری از پیشگیری و غربالگری زودرس، تشخیص بررسی 111111

          (دخانیات استرس و تغذیه، بدنی، فعالیت)سالم زندگی سبک بررسی 111111

 سالمت     سطح ارتقا و حفظ برای جامعه مردم توانمندسازی چگونگی بررسی 111111

 هاآسیب ها وناهنجاری سالمت، خطر عوامل بررسی 111111

 خطر  معرض در جامعه افراد و بیماران آموزش 111111

 سالمت هایشاخص و هابیماری از مراقبت نظام ،هابیماری بار بررسی 111111

       (ناخواسته بارداری و خانواده، سقط تنظیم) مادران سالمت بررسی 111111

 سالمت خطر عوامل و هابیماری به نسبت مردم عملکرد و آگاهی، نگرش شناخت، درک، بررسی 111111

 دخانیات  و هاروانگردان مواد، داروها، مصرف سوء بررسی 111111

 مردمی   هایمشارکت و بخشی بین هایهمکاری میزان بررسی 111111



 
 

 

  (مشترک با مرکز تحقیقات مراقبت بالینی)پرستاری و مامایی .2

     آموزش. 1

 عنوان  کد

 توسعه کمی و کیفی آموزش پرستاری 111111

 راهکارهای پذیرش و گزینش دانشجویان پرستاری 111111

 عوامل و راهکارهای کاهش فاصله آموزش و عملکرد پرستاری 111111

 -تحصیالت میزان -درآمد میزان -اجتماعی طبقه)مانند سالمت کننده تعیین اجتماعی عوامل بررسی 111111

     ...(اجتماعی و جایگاه

 هاسرطان و مزمن هایبیماری در خانواده اعضای و بیماران زندگی کیفیت بررسی 111111

 سالمت  با مرتبط نیازهای شناسایی 111111

 مادر  شیر و کودکان سالمت بررسی 111111

 سالمت   سطح ارتقا برای موجود دانش از استفاده عدم و استفاده مقایسه و بررسی 111111

 بهداشتی خدمات در( اجتماعی -اقتصادی های، جنبهرضایت استفاده، کارایی،ارائه، )خدمات بررسی 111111

 درمانی

 جامعه سالمت بر مبتنی هایپژوهش تواتمندسازی و پژوهشی، توسعه هایاولویت بررسی 111111

 خود  سالمت حقوق به نسبت مراجعین رضایت و حقوق رعایت بررسی 111111

 سالمت  کیفی و کمی ارتقا و هابیماری از پیشگیری 111111

 حوادث و ها سرطان ،مزمن هایبیماری در سنتی طب و توانبخشی جایگزینی بررسی 111111

 سالمت      نظام در و درمانی آموزشی، بهداشتی هایحیطه ارزشیابی و هامدیریت، اولویت بررسی 111111

     گروه بهداشت محیط .3

 عنوان  کد

 (آب، خاک، هوا و مواد غذایی)شناسایی و پایش انواع آالینده ها در محیط 111111

 (آب، خاک، هوا و مواد غذایی)کنترل و تصفیه انواع آالینده ها در محیط 111111

 مواد غذایی ارزیابی ریسک بهداشتی انواع آالینده ها در آب، هوا و 111111

فراینهای غشایی، نانوکاتالیستی، )های نوین تصفیه و حذف آالینده های زیست محیطیروش 111111

 (سونوکاتالیستی و نانوکمپوزیتی و الکتروشیمیایی

 (شهری، صنعتی، بیمارستانی)پسماندهابررسی کمیت و کیفیت  111111

 (شهری، صنعتی، بیمارستانی)پسماندهامدیریت جمع آوری، حمل و نقل و دفع  111111

به گندزداها و آنتی ( آب، هوا، خاک و مواد غذایی)های محیطیبررسی و شناسایی میکروارگانیسم 111111

 هابیوتیک

 بررسی وضعیت بهداشت مواد غذایی در اماکن تهیه و توزیع آنها 111111

 ....(های صنعتی و شهرک سدها،)ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های بزرگ 111111

گیاهان، )و محیط زیست( های تنفسی و قلبی و عروقیبیماری)بررسی ارتباط ریز گردها با سالمت انسان 111111

 ( حیوانات



 

 آموزش ارتباط صحیح در نحوه برخورد پرستاران با مددجویان و خانواده آنان 111111

 بالینراهکارهای توانمندسازی و کارآمدی مربیان و مدرسین پرستاری در  111111

 راهکارهای توانمندسازی و کارآمدی مربیان و مدرسین پرستاری درآموزش تئوری 111111

 راهکارهای توانمندسازی و کارآمدی مربیان و مدرسین پرستاری در آموزش بالینی 111111

 سازی دانشجویان پرستاری در بالینراهکارهای توانمند 111111

 و اجتماعی بر عملکرد تحصیلی دانشجویانتاثیر مسائل روانی، فرهنگی  111111

 های نوین آموزش بالینی و تئوریبکارگیری و ارزیابی روش 111111

 تحقیقات اقدام پژوهی در آموزش بالینی و نظری 111111

 تبیین و راهکارهای رفع مشکالت آموزش بالین و تئوری 111111

 راهکارهای ارتقا انگیزه مدرسین و دانشجویان 111111

 آموزش-راهکارهای ارتقا همکاری بین بخشی درمان 111111

 ها از دیدگاه اساتید و دانشجویانمشکالت تدوین پایان نامه 111111

 علل و راهکارهای مقابله با افت تحصیلی دانشجویان 111111

 یش مجازی در آموزش پرستاری و ماماینقش آموز 111111

 علمیمشکالت آموزشی اعضای هیئت  111111

 راهکارهای ارتقا اعتبار بخشی در آموزش پرستاری 111111

 ییپرستاری و ماما ت علمی درهیااعضای تدوین معیارهای انتخاب  111111

 ییت علمی در پرستاری و ماماتدوین معیارهای صالحیت اعضای هیا 111111

 راهکارهای ارتقا آموزش بین حرفه ای  111111

 رسانی تدریس و آموزشروزراهکارهای به  111111

 های نوین ارزیابی بالینی دانشجویان شیوه 111111

     بالین. 2

 عنوان  کد

 های مزمنیبیمارهای پیشگیری و کاهش عوامل خطر در بکارگیری روش 111111

 مراقبتی در جمعیت سالم و بیمار راهکارهای افزایش خود 111111



 
 

 فرآیند پرستاری در مراقبت بالینی کشورارتقا جایگاه بکارگیری  111111

 های مزمنیبیمارراهکارهای افزایش آگاهی افراد جامعه در مورد پیشگیری از  111111

 های پرستاریکارآزمایی های بالینی جهت ارتقا کیفیت مراقبت 111111

 های پرستاریتحقیقات کیفی جهت ارتقا کیفیت مراقبت 111111

 های پرستاریپرستاران در ارائه مراقبتعملکرد  111111

 ییآگاهی و عملکرد پرستاران در مورد خطاهای دارو 111111

 های کاهش درد زایمانراهکارها و روش 111111

 های کاهش درد آنانرضایت سنجی مادران از زایمان و روش 111111

 تغذیه در کودکان و سالمندان سوء 111111

 عوامل موثر بر رشد و تکامل در جامعه  111111

 مشکالت دوران بارداری و زایمان  111111

 سازی و واکسیناسیونمشکالت ایمن 111111

 راهکارهای اجرای بازدید از منزل و پرستاری سالمت جامعه 111111

 های آسیب پذیرراهکارهای ارتقا سالمت در گروه 111111

 های واگیر و غیرواگیر بیماریراهکارهای پیشگیری از  111111

 های مختلف سنی راهکارهای ارتقا سالمت گروه 111111

 راهکارهای ارتقا مراقبت پایان عمر و تسکینی 111111

 راهکارهای اجرا و ارتقا مراقبت در منزل  111111

 راهکارهای تشویق مادران به زایمان طبیعی 111111

 آموزش به جامعه با تاکید بر مفاهیم بهداشت روان  111111

 آموزش سالمت روان به خانواده بیمار روان 111111

 پیشگیری از رفتارهای پرخطر در نوجوانان و جوانان 111111

 های مختلف سنی مفاهیم و اختالالت روانی در گروه 111111

 ارتقا بهداشت جنسی در مدارس 111111

 بهداشت جنسی در خانوادهارتقا  111111



 

 ی در خانواده یهای زناشوارتقا مهارت 111111

 راهکارهای پیشگیری از سوء استفاده جسمی، روانی و جنسی در کودکان 111111

 های زندگی در افراد جامعه ارتقا مهارت 111111

 ی در دوران بارداری، میانسالی و یائسگییارتقا رضایت زناشو 111111

 های زندگی در زوجین ارتقا مهارت 111111

 آموزان و دانشجویانارتقا سالمت جنسی دانش 111111

 های فرزندپروریارتقا مهارت 111111

    پژوهش. 3

 عنوان  کد

 های اخالقی در تحقیقات پرستاریچالش 111111

 هزینه فایده تحقیقات انجام شده در پرستاری 111111

 های انجام شده در پرستاریتعیین نقشه پژوهش 111111

 راهکارهای استفاده از نتایج تحقیق در آموزش و بالین 111111

 راهکارهای آگاهی پرسنل بالینی از نتایج تحقیقات 111111

 های پژوهشی پرسنل بالینیراهکارهای ارتقا توانمندی 111111

 ییراهکارهای تولید علم نافع در پرستاری و ماما 111111

 راهکارهای افزایش همکاری بین بخشی جهت رفع مشکالت بالین 111111

     مدیریت. 4

 عنوان  کد

 های بالینی بومی مبتنی بر شواهدطراحی و اجرای گایدالین 111111

 های ارتقا کیفیت مراقبت های پرستاریطراحی و ارزیابی روش 111111

 های ارتقا ایمنی بیمارانطراحی و ارزیابی روش 111111

 های ارتقا ایمنی پرستارانطراحی و ارزیابی روش 111111

 های اخالقی در مراقبت از بیماران خاصچالش 111111

 های تیمی ارائه مراقبت و آموزشطراحی و ارزیابی مدل 111111

 مدیریت دانش 111111



 
 

 نظارت بالینی 111111

 پرستاریاجرا و ارزشیابی منتورینگ و پرسپتورشیب در  111111

 موانع و راهکارهای ارتقا آموزش به بیمار 111111

 بیمار /تخت و پرستار /راهکارهای بهبود نسبت پرستار 111111

 راهکارهای کاهش بارکاری پرستاران  111111

 راهکارهای افزایش و حفظ پرستاران در بالین 111111

 راهکارهای افزایش انگیزه پرستاران در بالین 111111

 تدوین استانداردهای مراقبتی مبتنی بر فرهنگ  111111

 راهکارهای جلوگیری از ترک شغل و افزایش رضایت شغلی 111111

 های مراقبتی بومیطراحی و اجرای مدل 111111

 های افزایش ایمنی بیماران و پرستارانطراحی و اجرای مدل 111111

 شواهد در پرستاریراهکارهای ارتقا مراقبت مبتنی بر  111111

 های اخالقی در ارائه مراقبت های پرستاریتبیین چالش 111111

 های کنترل کیفیت خدمات در بالینطراحی و ارزشیابی شاخص 111111

 های مراقبت خانواده محورطراحی و اجرای مدل 111111

 های مراقبت تیم محورطراحی و اجرای مدل 111111

 آموزش ضمن خدمت پرستارانراهکارهای بهبود  111111

 بازی در پرستاری راهکارهای کاهش کاغذ 111111

 راهکارهای افزایش زمان تماس با بیماران در طول شیفت  111111

 های نوین مدیریت به کارگیری روش 111111

 راهکارهای بهبود وضعیت سالمت روان در سطح فرد و جامعه 111111

 بهداشت روان افراد سالمراهکارهای ارتقا  111111

 پزشکی .3

       گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی .1

 عنوان  کد

 پایش و ارزشیابی نظام سالمت 111111



 

 ، سل و سوء مصرف موادایدز، هپاتیت 111111

 های واگیر و مقاومت میکروبیبیماری 111111

 های غیرواگیر و عوامل خطر آنهابیماری 111111

 ثبت و سورویالنس هاینظام 111111

 جمعیت، طالق و سالمت خانواده 111111

 مطالعات در حوزه اپیدمیولوژی اجتماعی 111111

      گروه انگل و قارچ شناسی .2

 عنوان  کد

 مختلف هایجنبه از (زئونوزها)حیوان و انسان بین مشترک انگلی هایبیماری بررسی 111111

 قارچی  و انگلی هایبیماری اپیدمیولوژیک مختلف هایجنبه بررسی 111111

 حساس حیوان در تجربی عفونت ایجاد و آزمایشگاهی شرایط در درمانی هایپروتکل بررسی 111111

 مولکولی هایتکنیک با آزمایشگاهی

 استاندارد    هایروش با قارچی هایعفونت مقاوم هایگونه شناسایی 111111

 مهم     انگلی عوامل برخی علیه واکسن تهیه 111111

 دارویی     مواد و گیاهان از برخی ضد انگلی اثرات بررسی 111111

 شایع      قارچی هایعفونت درمان جهت دارویی گیاهان از استفاده 111111

 مولکولی هایروش با محیطی هایگونه با بیماران از جداشده قارچی هایگونه فیلوژنتیکی ارتباط بررسی 111111

 استان     در شایع انگلی عوامل( ژنتیکی ساختار تعیین)ژنوتایپینگ 111111

 ایمنی      نقص دارای بیماران در مهم انگلی عوامل بررسی 111111

 بیماری      ایجاد در هاانگل هایژن از برخی نقش تعیین 111111

     گروه اورولوژی .3

 عنوان  کد

 استان    در مثانه اپیدمیولوژی تومور 111111

 مثانه     تومور به مبتال بیماران در هافاکتور ریسک و محیطی عوامل ارتباط 111111

 استان       در پروستات سرطان شیوع 111111

 بزرگساالن      در ادراری سنگ پیدایش در ایزمینه عوامل شناخت 111111

 مثانه       تومور به مبتال بیماران ژنتیکی و مولکولی سلول تغییرات 111111

 پزشک       به مراجعه اولین زمان در پروستات سرطان مرحله تعیین 111111

 کردستان      استان در( کلیه بدخیم تومور)Rcc شیوع 111111

 اطفال     در ادراری هایسنگ انواع شیوع و میزان تعیین 111111

 Rcc پیدایش در سلول تغییرات و ژنتیکی عوامل تعیین 111111

 اطفال    ادراری سنگ شیوع در (ژنتیکی-محیطی)ایزمینه عوامل شناخت 111111

     ایمونولوژی و هماتولوژی گروه .4

 عنوان  کد

 (تشخیص، بیولوژی مولکولی و ژنتیک)های خونیسرطان 111111

 های خود ایمنی ایمونوپاتولوژی بیماری 111111



 
 

 یهای گوارشایمونوپاتولوژی بیماری 111111

 (خواص ایمونومدوالتوری و کاربرد آنها در پزشکی ترمیمی)های بنیادیسلول 111111

 های نو ترکیبپروتئین 111111

 

       گروه بیوشیمی .5

 عنوان  کد

 سرطان پستان اپی ژنتیک در پاتوژنزنقش تغییرات  111111

 های بالینیتعیین خطاهای آزمایشگاهی در انجام تست 111111

 های آزمایشگاهیصحه گذاری تست 111111

 کنترل کیفی در آزمایشگاه بالینی 111111

 ارتباط پلی مورفیسم های ژنتیک بر بروز و پاتوژنز سرطان 111111

 مونیتورینگ و پایش دارو و سموم در مایعات بدن 111111

    گروه بیهوشی .6

 عنوان  کد

     (CPR)ریوی-قلبی احیای دنبال به بیماران بقای میزان روی بر هایپوترمی تاثیر بررسی 111111

 در بررسی)شده کلونیزه عصبی هایسلول روی بر متدومدین دکس نوروتوکسیسیتی اثر بررسی 111111

      (آزمایشگاه

 هایآسیب با بیماران)MT بیماران در دستگاه از جداشدن زمان روی بر آلبومینمی اثرات بررسی 111111

        (مصنوعی تنفس)مکانیکی تهویه تحت (متعدد

       گروه پاتولوژی .7

 عنوان  کد

 ها     سرطان پیشرفت و ایجاد مولکولی اساس 111111

 سرطان      تشخیص در مولکولی و آزمایشگاهی هایروش 111111

 ها     بیماری تشخیص در آزمایشگاهی هایروش 111111

      گروه پزشکی اجتماعی .8

 عنوان  کد

 باردار      مادران از مراقبت 111111

 آزاری       سالمند 111111

 بیمارستانی       عفونت 111111

 کودکان       در عفونت 111111

 غیرواگیر       هایبیماری خطر عوامل 111111

        (سرطان خون و فشار دیابت،)غیرواگیر هایبیماری کنترل و پیشگیری هایبرنامه و هاسیاست تحلیل 111111

 آزاری       کودک 111111

 هپاتیت        ایدز، بیماری در پیشگیرانه هایرویکرد بررسی 111111

        (خانه در زنان علیه مردان خشونت()IPV)زنان علیه خانگی خشونت 111111

 باردار        مادران در هابیماری از پیشگیری 111111



 

       (سازمانی عدالت شغلی و فرسودگی ای، حرفه اخالق سازمانی، تعهد)سازمانی رفتار 111111

 بیماران      بالینی غیر و بالینی انتظارات به دهندگان ارائه و سالمت نظام پاسخگویی 111111

 کار         محل در خشونت با مواجهه 111111

 جمعیت       در معنوی سالمت ارتقا بر موثر عوامل بررسی و ارزیابی 111111

 آزاری       کودک در ای مداخله و پیشگیرانه رویکردهای بررسی 111111

 بیمار       و پزشک رابطه پزشکان، ارتباطی هایمهارت 111111

      گروه پزشکی مولکولی .9

 عنوان  کد

 سرطان      مولکولی هایتشخیص 111111

 عفونی   عوامل زاییبیماری با مرتبط مولکولی هایمکانیسمو  دخیل هایژن مولکولی بررسی 111111

 اتوایمیون       هایبیماری مولکولی پاتولوژی 111111

 سرطانی        و ژنی های مورفیسم پلی ارتباط 111111

 بالینی      ایمونولوژی و آلرژی مولکولی هایجنبه 111111

       هاانگل و هاباکتری ها،ویروس مولکولی اپیدمیولوژی بررسی 111111

 سرطان       مولکولی پاتولوژی 111111

 ژنتیک       اپی فاکتورهای و سرطان ارتباط 111111

 سلولی  هایو رده حیوانی هایمدل در مختلف مواد دارویی اثر بررسی 111111

 سرطان       تراپی سل و ایمونوتراپی 111111

 ترانسژنیک  هایموش مختلف هایتولید مدل 111111

 درمان       جهت بنیادی هایسلول از استفاده و جداسازی 111111

     گروه پوست .11

 عنوان  کد

 ها    بیماری سایر با ویتیلیگو بیماری ارتباط 111111

 ورزشی        هایباشگاه در پوست قارچی هایبیماری شیوع بررسی 111111

 آکنه        بیماران در روانی-روحی اختالالت بررسی 111111

 کردستان    استان در هم با هابیماری این همراهی و خود ایمنی هایبیماری انواع شیوع بررسی 111111

 ها      بیماری سایر با پالن لیکن بیماری ارتباط 111111

 کردستان    استان در سر پدیکولوز شیوع میزان 111111

      گروه چشم پزشکی .11

 عنوان  کد

 گرافت و دقیقه یک مدت به میتومایسین از استفاده با جراحی عمل از پس ناخنک عود میزان بررسی 111111

 سال  11 از کمتر سن با بیماران در ملتحمه آزاد

 سودواکسفولیاسیون با بیماران در باال خون فشار و قلبی ایسکمیک هایبیماری شیوع میزان بررسی 111111

 چشمی

 آن  درمانی راهکارهای و میگرنی سردردهای و چشمی دردهای ایجاد در آل تروک التهاب بررسی 111111



 
 

 دیابتی        ماکوالی ادم درمان در کتوروالک قطره اثر بررسی 111111

      گروه رادیولوژی .12

 عنوان  کد

  بعثت پزشکی مرکز در نرمال هایاسکن تی سی فراوانی بررسی 111111

 بیماران در پنوموتوراکس تشخیص در اسکنتیسی و ساده گرافی با مقایسه در سونوگرافی دقت بررسی 111111

 اورژانس      به کنندهمراجعه

      گروه روانپزشکی .13

 عنوان  کد

 استان      سطح در روانپزشکی اختالالت اپیدمیولوژیک مطالعه 111111

 ساله       1 زمانی دوره در دانشگاه سکس کلینیک به مراجعه در جنسی اختالالت شیوع فراوانی بررسی 111111

 سزارین    با طبیعی زایمان در زایمان از پس جنسی اختالالت شیوع ای مقایسه بررسی 111111

 روانپزشکی بیماران در ترخیص از پس پیشگیری برنامه از خروج از پس مجدد بستری میزان بررسی 111111

 قدس        بیمارستان

   SSKI داروهای با درمان تحت افراد در جنسی اختالالت شیوع بررسی 111111

 قلب درمانگاه به کننده مراجعه هیپرتانسیون به مبتال مردان در جنسی اختالالت شیوع بررسی 111111

 توحید بیمارستان

 سنندج        شهر مردان در جنسی عملکرد اختالالت فراوانی بررسی 111111

 خون دوپامین میزان اساس بر DKA با درمان تحت افراد در جنسی اختالالت شیوع بررسی 111111

 بیمارستان دیابت کلینیک به کنندهمراجعه دیابت به مبتال مردان در جنسی اختالالت شیوع بررسی 111111

 توحید 

 سنندج  شهر زنان در جنسی عملکرد اختالالت فراوانی بررسی 111111

 زیبایی        جراحی بیماران در بدن شکلی بد اختالل شیوع بررسی 111111

 آن      بر مؤثر عوامل و بستری بیماران عود میزان بررسی 111111

 خطرآفرین      رانندگان روان سالمت بررسی  111111

 کودکان  روانپزشکی اختالالت دیگر و ADHD در فرزندپروری هایروش اثربخشی بررسی 111111

 نوجوانان       و کودکان در خودکشی شیوع بررسی 111111

 نوجوانان      و کودکان در مخدر مواد مصرف شیوع بررسی 111111

 جامعه       در خشونت و پرخاشگری بر مؤثر عوامل بررسی 111111

 دانشجویان       تحصیلی افت بر مؤثر عوامل بررسی 111111

 از ترخیص از پس روانپزشکی بیماران معمول مراقبت با ترخیص از پس مراقبت فایده -هزینه مقایسه 111111

 قدس      بیمارستان

 کارآموزان آموزش دوره از بعد و قبل دانشجویان در روانپزشکی هایبیماری به نسبت استیگما بررسی 111111

 روانپزشکی

 سرطان      به مبتال نوجوانان و کودکان در روانپزشکی هایبیماری شیوع بررسی 111111

 نوجوانان       و کودکان اضطراب در دارویی درمان و CBT اثربخشی بررسی 111111

 اعتیاد       شروع بر مؤثر عوامل بررسی 111111



 

 زایمان      از پس و قبل زنان سالمت بررسی 111111

 سایکوتیک       اختالالت در وسواسی عالئم همراهی شیوع بررسی 111111

 روانپزشکی         هایبیماری درمان در گیاهی داروهای اثربخشی بررسی 111111

 اسکیزوفرنی     به مبتال بیماران زندگی کیفیت در اجتماع به بازگشت برنامه تاثیر 111111

 اسکیزوفرنی  به مبتال بیماران مجدد بررسی میزان در اجتماع به بازگشت برنامه تاثیر 111111

        ADHD در دارویی هایدرمان اثربخشی بررسی 111111

 استان      درمانی مراکز در بیماران همراهان مندیرضایت میزان بررسی 111111

 دیابت      به مبتال نوجوانان و کودکان در روانپزشکی هایبیماری شیوع بررسی 111111

 بزرگساالن       در ADHD شیوع بررسی 111111

 اوتیسم       طیف اختالل در دارویی هایدرمان اثربخشی بررسی 111111

 آموزان      دانش بین در اعتیاد شیوع بررسی 111111

 روانپزشکی بیماران در ترخیص از پس پیشگیری برنامه از خروج از پس زندگی کیفیت بررسی 111111

 قدس  بیمارستان

 قدس  بیمارستان پرسنل در روانپزشکی هایبیماری به نسبت استیگما بررسی 111111

 ای مقابله نافرمانی اختالل در پروری فرزند هایروش اثربخشی بررسی 111111

 روانپزشکی اختالالت در ECT درمانی نقش افزایش در داروها کردناضافه اثربخشی بررسی 111111

 کردستان  استان در الکتریکی تشنج با درمان مراجعین اپیدمیولوژیک بررسی 111111

 طالق  بر مؤثر عوامل بررسی 111111

 وسواسی  بیماران نوروسایکولوژیک بررسی 111111

 شده  بستری کودکان در آزاری کودک بررسی 111111

 الکتریکی  تشنج با درمان از ناشی عوارض کاهش در مختلف داروهای نقش بررسی 111111

 استان  درمانی مراکز در شاغل درمان پرسنل درمانی کادر روانسالمت بررسی 111111

 نابارور  هایزوج روانپزشکی مشکالت بررسی 111111

 پزشکی   علوم دانشگاه دانشجویان بین در هراسی جمع شیوع بررسی 111111

 ها  اینترلوکین تغییرات طریق از الکتریکی تشنج با درمان اثربخشی احتمالی هایمکانیسم بررسی 111111

 قانونی        پزشکی به مراجعین در پرخاشگری رفتار شیوع بررسی 111111

 نوجوانان       و کودکان افسردگی در دارویی درمان و CBT اثربخشی بررسی 111111

 روانپزشکی        بیماری دارای هایخانواده مشکالت و هااسترس بررسی 111111

 مزمن  افسردگی در انتقال به معطوف درمانی روان اثربخشی 111111

 خطرساز   رانندگان شناختی و شخصیتی هایویژگی بررسی 111111

 وسواسی   بیماران درمان در رفتاری مداخالت اثربخشی بررسی 111111

 نگر    جامعه روانپزشکی به روانپزشکی دستیاران نگرش در نگر جامعه روانپزشکی چرخش تاثیر بررسی 111111

  ADHD در نروفیدبک اثربخشی بررسی 111111

 معتاد       بیماران در شخصیتی اختالالت بررسی 111111

 مرزی      شخصیت اختالل در اثربخشی انتقال به معطوف درمانی روان 111111

 مرزی         شخصیت اختالل در درمانی طرحواره اثربخشی 111111



 
 

 اوتیسم         طیف اختالل در درمانی روان انواع اثربخشی بررسی 111111

      گروه زنان و زایمان .14

 عنوان  کد

 هنگام زود تشخیص بررسی در سالم مادر و نرمال حاملگی داشتن در بارداری از قبل مشاوره اثر بررسی 111111

   افسردگی و تیروئید کاریکم خون، فشار قلبی، هایبیماری دیابت، مانند های بیمار

 (طبیعی زایمان - سزارین)زایمان عوامل و زایمان بلوک صحیح عملکرد نحوه بررسی 111111

ماماها یا  توسط که نازایی داروهای با( EP میزان چشمگیر افزایش به توجه با)EP شیوع بررسی 111111

 است  شده توصیه پزشکان

 مادران سزارین میزان کاهش)سزارین کمیته تشکیل از پس سزارین Report II کاهش میزان بررسی 111111

 (زا نخست

  ، عوارض و عوامل مرتبط با آنغربالگری Gestational)/ و Overt)بارداری دیابت شیوع بررسی 111111

 اکالمپسی          پره بیمار موقع به ارجاع با رابطه در تخصصی هایدرمانگاه ارجاع صحیح نحوه بررسی 111111

 روستایی  و شهری هایدرمانگاه سطح در زایمان و سزارین از پس معاینات صحیح انجام بررسی 111111

 شوک مرگ خطر به توجه با)طبیعی زایمان و سزارین از پس هموراژیک هایشوک شیوع میزان بررسی 111111

 ( هموراژیک شوک اداره در استان در هابارداری در هموراژیک

 اکالمپسی  پره دارای بیمار رابطه در تخصصی هایدرمانگاه صحیح و عملکرد نحوه بررسی 111111

 ختم انجام جهت)ترم پره نوزادان از سنی چه نگهداری در بعثت بیمارستان نوزادان بخش توانایی بررسی 111111

    (مادر برای پزشکی حساس شرایط در بارداری

 سنندج   هایبیمارستان و دختران در PCO شیوع بررسی 111111

 پرکرتاو  آکوتا اینکریتا، هایجفت چسبندگی، از ناشی سزارین عوارض با سزارین تعداد باالرفتن بررسی 111111

 سیتوبراش        روش به اسمیر پاپ در HPV شیوع میزان بررسی 111111

 (طبیعی زایمان - سزارین)آن عوارض و ناخواسته هایحاملگی میزان بررسی 111111

  NT سونوگرافی و II و I مرحله هایغربالگری بر Overt دیابت اثر بررسی 111111

 بعثت  بیمارستان در HELLP بیماری بررسی صحیح نحوه بررسی 111111

  آن فاکتورهای خطر بررسی و یائسه هایخانم در پستان سرطان شیوع میزان بررسی 111111

 پهره  هنگهام  زود تشهخیص  ارزش)II و I مرحلهه  غربهالگری  بها  اکالمسهی  و اکالمپسهی  پهره  رابطهه  بررسی 111111

  (اکالمسی و اکالمپسی

 دبیرستان  دختران در D3 ویتامین میزان کاهش شیوع میزان بررسی 111111

 آن  کننده مساعد عوامل و زایمان از پس هایخونریزی شیوع بررسی 111111

-علهت ) آن کهاهش  در توانهائی  چگهونگی  و بعثت بیمارستان در شده انجام هیسترکتومی هایعلت بررسی 111111

 (کاذب های

( کنهد  نمهی  پهذیر  امکان را جنین ماندن زنده که)جنین در قلبی هایبیماری هنگام زود تشخیص بررسی  111111

           II و I مرحله عربالگری حین در قلبی هایبیماری ارتباط( هفتگی11 از زودتر)II و I مرحله غربالگری با

        (آن عوارض به توجه با)سنندج شهر در مقاربتی هایبیماری شیوع بررسی 111111

 ههر  اثهر  بررسهی  و نهاقص  نهوزادان  در آن تشخیص ارزش به توجه با II مرحله و I مرحله غربالگری بررسی 111111

 آنومالی        از خاصی نوع تشخیص در آن عوامل از کدام



 

 ماموگرافی  ساالنه انجام از یائسه هایخانم اطالع میزان بررسی 111111

 زنان  کیست سینه در شیوع میزان بررسی 111111

 اتوپسی   جواب به توجه با سنندج بعثت بیمارستان در زایی مرده علت بررسی 111111

( غهذایی  رژیم ورزش، متفورمین، پروژسترون، پروژسترون، مدروکسی مانند)مختلف هایدرمان اثر بررسی 111111

 دبیرستان   دختران در PCO نگهدارنده درمان در

 جههت  II و I مرحلهه  غربهالگری  بها  همزمان هفتگی11 از زودتر جنین قلب اکوی هنگام زود انجام بررسی 111111

 تشخیص

 جنین  در قلبی بیماری هنگام زود 111111

 اکالمسی  و اکالمپسی پره با حاملگی اتمام از بعد خون فشار شیوع بررسی 111111

 سنندج        دبیرستان دختران در هیرسوتیسم میزان بررسی 111111

      گروه عفونی. 15        

 عنوان  کد

 بیوتیکی        آنتی هایمقاومت بررسی 111111

        (مالت تب)بروسلوز درمان 111111

 مقاوم       E.coli عفونت درمان 111111

 بیمارستانی       هایعفونت بررسی 111111

      گروه علوم تشریح . 11

 عنوان  کد

 تزریق     تمایز، کشت، استخراج،: شامل بنیادین هایسلول 111111

 و اسپرم کمیت و کیفیت روی بر گیاهی داروهای اسپرم، اثر و تخمک کردن فریز :باروری و تولیدمثل 111111

 باروری تخمک، میزان و اسپرم روی بر تراتوژن مواد اثر تخمک، و اسپرم آزمایشگاهی بلوغ تخمک،

 روش        در تخمک و اسپرم

        (شناسی بافت)بدن مختلف اعضای بافت روی بر تراتوژنیک اثر 111111

       گروه فیزیک پزشکی .11

 عنوان  کد

 فراصوت      و لیزر نور و اشعه با ذرات نانو با سرطان درمان 111111

 سرطان  انواع درمان در تراپی سونودینامیک و فتودینامیک 111111

 برای Patient dosimetry همچنین و حساس هایارگان و تومور در دز توزیع و درمان نحوه ارزیابی 111111

 کردستان  رادیوتراپی مرکز در شده درمان بیماران

 تومورها انواع برای پرتودرمانی رایج هایتکنیک انواع و مقایسه ارزیابی  111111

 توحید بیمارستان در درمان تحت بیماران در درمانی هایپلن رادیوبیولوژیک و دزیمتریک ارزیابی 111111

 سنندج  

 رادیوتراپی  هایدرمان کیفیت ارتقا برای دزیمتری هایتکنیک ارتقا 111111

 از و است متصل درمانی دستگاه به که epid تصویربرداری وسیله از استفاده با بیمار به رسیده دز برآورد 111111

 .(epid با invivo دزیمتری)کندمی تصویربرداری دارد قرار درمان تحت که عضوی



 
 

 درمان در رادیوتراپی و ها کننده حساس ترکیبی اثرات مانند اشعه با سرطان درمان مختلف هایروش 111111

 سرطان      مختلف هایمدل

       گروه فیزیولوژی .11

 عنوان  کد

 های گوارشی      بررسی مکانیسم ترمیم و عوامل موثر بر زخم 111111

 های کبدی       دهنده مسمومیتبررسی عوامل کاهش 111111

 های برون تنی و درون تنیبررسی عوامل موثر بر بیماری کبد چرب در مدل 111111

 های حیوانی اضطراب و افسردگی با استفاده از مدلهای حافظه و بررسی 111111

 ...( ها وها و ویتامینآنزیم)های آنتی اکسیدانیاسترس اکسیداتیو، سیستم 111111

 های بنیادیبررسی عوامل مختلف روی فاکتورهای نوروتروفیک درحیوانات و سلول 111111

 1و  1اندوکرینولوژی دیابت نوع  111111

 عوارض عصبی، عوارض قلبی عروقی و نفروپاتی     : عوارض دیابت و چاقی 111111

 بررسی اثرات کاهنده تحمل عوامل مختلف جهت پیداکردن داروهای جدید   111111

 ها      کاربرد سلول درمانی در درمان بیماری 111111

های و سندرم متابولیک و بیماریدر دیابت و چاقی ( جراحی، پیوند)های دارویی و غیرداروییدرمان 111111

 متابولیک      پلی مورفیسم در دیابت و چاقی و سندرمعصبی 

      گروه قلب و عروق .11

 عنوان  کد

 بیماری کننده ایجاد هایفاکتور ریسک مورد در قلب بخش در بستری بیماران آگاهی میزان بررسی 111111

 قلبی      

       CCU بخش در بستری بیماران در افسردگی میزان بررسی 111111

  بعثت بیمارستان حاملگی و قلب درمانگاه به کننده مراحعه قلبی بیماران در حاملگی نتایج بررسی 111111

 در بستری بیماران در آن بعد از و PCI از قبل حاد قلب انفارکتوس از ناشی و میر مرگ میزان مقایسه 111111

 سنندج  توحید بیمارستان

 خانوادگی  ارزیابی اساس بر قلبی روماتیسم بیماری ژنتیکی همراهی بررسی 111111

 بیمارستان در میوکارد انفارکتوس تشخیص با سال 11زیر بیماران در هموسیستئین سرمی سطح بررسی 111111

 سنندج  توحید

 پارکینسون  به مبتال بیماران در عروقی -قلبی اختالالت فراوانی بررسی 111111

  باردار هایخانمدر  PTEهای تشخیصی ارزیابی تست 111111

    گروه کودکان .22

 عنوان  کد

 استان    کودکان جامعه در شایع عفونی هایبیماری در بیماری بار بررسی 111111

 استان     کودکان جامعه در غیرواگیر هایبیماری در بیماری بار بررسی 111111

 استان         کودکان تغذیه سوء در موثر عوامل 111111

 استان      کودکان در رشد اختالل عوامل و علل بررسی 111111

 نوزادان       و کودکان در سالمت هایشاخص ارزیابی 111111



 

 نارس      نوزادان و پرخطر مادران با مرتبط عوامل و هاشاخص ارزیابی 111111

 استان       متولد نارس کودکان ساله چند هایپیامد بررسی 111111

 استان          متولدین مادرزادی فلبی هایبیماری ثبت 111111

 آلرژیک آسم و رینیت هایبیماری ثبت 111111

 متابولیک و تیروئید هایبیماری ثبت 111111

 استان        بیماران تاالسمی و لوسمی در هایبیماری هایپیامد ارزیابی 111111

      شناسیمیکروبگروه  .21

 عنوان  کد

 غذایی        مواد در میکروبی هایمقاومت شیوع 111111

 کردستان      استان سطح در کیو تب فراوانی بررسی 111111

 و ونکومایسین سیلین متی به مقاوم اورئوس استاف 111111

 ها      باکتری در مقاومت هایژن شیوع بررسی 111111

 سل       دارویی مقاومت بررسی 111111

 زنان      در ویروسی هایعفونت انواع نقش 111111

 ژنیتال        سیستم هایعفونت به مربوط هایباکتری شیوع 111111

 دارویی        مقاومت و توبرکلوزیس مایکوباکتریوم 111111

 زنان        در باکتری هایعفونت انواع نقش 111111

 مختلف      هایجمعیت در هاویروس شیوع تعیین و شناسایی 111111

 ها         ویروس واکسن و ایمونولوژی 111111

 ها      ویروس بر گیاهی و شیمیایی مواد اثر 111111

 ایمنی      سیستم نقص دچار افراد در زابیماری هایباکتری شیوع 111111

 سرطان         درمان در هاویروس کاربرد 111111

 کودکان         در هاپاتوژن انتریک 111111

 بستری      بیماران در هوازی بی هایباکتری شیوع 111111

 ها       باکتری در بیماریزا و ویروالنس هایژن بررسی 111111

          PFGE توسط هاباکتری بندی تیپ  111111

 ها          سرطان با ها ویروس ارتباط تعیین 111111

 مشاغل      سالمت کارت کنندگان مراجعه در سالمونال ناقلین شیوع 111111

         PFGE روش با بیمارستانی هایعفونت مولکولی اپیدمیولوژی 111111

          Real-TIME PCR با زابیماری هایژن سریع تشخیص 111111

 ها       باکتری رشد مهار بر دارویی گیاهان تأثیر 111111

         reP-PCR هایروش با هاباکتری ژنتیکی روابط بررسی 111111

 SPOLIGO TYPING – RELP- IS روش با توبرکلوزیس مایکوباکتریوم مولکولی اپیدمیولوژی 111111

6110        
 ها       ویروس با درمانی ژن 111111

 عفونت     این دچار افراد در پیلوری هلیکوباکتر زایبیماری هایژن شیوع 111111

 غیرتوبرکلوز          هایمایکوباکتریوم 111111



 
 

 معده اپیتلیال هایسلول سلولی سیگنالینگ با هلیکوباکترپیلوری بیماریزای هایفاکتور ارتباط بررسی 111111

 بیماران    

 هلیکوباکترپیلوری       عفونت بالینی نتایج بر تأثیرگذار فاکتورهای بررسی 111111

 ویروسی        هایعفونت آزمایشگاهی تشخیص 111111

 بیماران         از  جداشده های سوش با محیطی پاتوژن هایباکتری ارتباط بررسی 111111

 بیمارستانی      پاتوژن هایباکتری به بیمارستانی آب منابع آلودگی بررسی 111111

 ها        باکتری در هابیوتیک آنتی به مقاومت هایژن بررسی 111111

     گروه نورولوژی .22

 عنوان  کد

  MS جدید داروهای اثربخشی 111111

   MS داروهای شایع عوارض 111111

 بستری  بیماران در tPAعوارض  و حاد استروک داروهای و tPA تزریق 111111

 پیراپزشکی .4

      گروه رادیوتراپی .1

 عنوان  کد

 کردستان     استان در گوارش دستگاه هایسرطان بروز و شیوع میزان بررسی 111111

 آن     کاهش راههای و رادیوتراپی تحت بیماران در عوارض بررسی 111111

 حیوانی  هایمدل و آزمایشگاهی محیط در ضد سرطان جدید دارویی عوامل بررسی 111111

 گردن  و سر سرطان رادیوتراپی تحت بیماران در موکوزیت عوارض کاهنده داروهای و عوامل بررسی 111111

 آن   با مرتبط عوامل و کردستان استان در معده و مری سرطان به مبتال بیماران بقاء بررسی 111111

 کردستان  استان در پرتودرمانی هایدستگاه کیفی کنترل بررسی 111111

 نرمال  بافت عوارض کاهش و دوز بهینه توزیع جهت درمان طراحی انواع مقایسه و بررسی 111111

 گروه رادیولوژی .2

 عنوان  کد

   MS بیماری تشخیص در عصب تصویربرداری کاربرد بررسی 111111

 تصویربرداری      و کار ارگونومی ارتباط بررسی 111111

 گوارش     سرطان تشخیص در انکولوژی تصویربرداری کاربرد بررسی 111111

 مفصلی ضایعات تشخیص در عضالنی-اسکلتی تصویربرداری کاربرد بررسی 111111

 هیپوفیز     هایبیماری تشخیص در تصویربرداری کاربرد بررسی 111111

 تناسلی  دستگاه سرطان تشخیص بر تاکید با Women Imaging کاربرد بررسی 111111

    PM برنامه اجرای راستای در تصویربرداری تجهیزات کیفی کنترل هایبرنامه بررسی 111111

 رادیوتراپی    گروه بیماران و پرتوکار افراد در آن فاکتورهای و پرتویی حساسیت بررسی 111111

 گروه علوم آزمایشگاهی       .3

 عنوان  کد

 کردستان    استان در انسان و دام در بروسلوز تشخیص 111111



 

 ها آن انتشار جغرافیایی هاینقشه تعیین و بیماری ناقل بندپایان بررسی 111111

 ها آن توسط منتقله هایآنها و بیماری پزشکی و اهمیت بندپایان 111111

 بافتی  هایآسیب ترمیم در از پالکت غنی پالسمای از استفاده 111111

  مزانشیمال بنیادی هایسلول وریتایمونومدوال خصوصیات بررسی 111111

 خونی  فاکتورهای بر حجامت اثر بررسی 111111

 هایدر بیمارستان از بیماران جداشده باکتریایی هایسویه بیوتیکی آنتی های مقاومت و تعیین تشخیص 111111

 کردستان   استان

     های پزشکیگروه فوریت .4

 عنوان  کد

 کردستان     استان در ترافیکی حوادث میر و مرگ علل بررسی 111111

 کردستان   دراستان ترافیکی حوادث مصدومین خصوصیات بررسی 111111

 ها آن کاهش جهت مداخله و استان 111 های درآمبوالنس تصادف وقوع علل و میزان بررسی 111111

 محوله هایماموریت در پزشکی هایفوریت های تکنیسین عملکردی هایمهارت و توانایی بررسی 111111

و  کشور هایدانشگاه از التحصیل فارغ پزشکی هایفوریت کاردانی دانشجویان مهارت میزان بررسی 111111

 ایشان  مهارت ارتقا جهت مداخله

 مددجویان  نیاز با متناسب آمبوالنس داخل امکانات بررسی 111111

 استانداردها  با آن مقایسه و بیمارستانی پیش خدمات بررسی 111111

 استان  111اورژانس توسط شده انجام هایماموریت در پزشکی هایفوریت فراوانی میزان بررسی 111111

 استان  در حوادث خطرساز عوامل از مردم آگاهی میزان بررسی 111111

 استان  در CO با مسمومیت موارد بررسی 111111

  111 پزشکی هایفوریت ازخدمات شهروندان آگاهی میزان بررسی 111111

 111 پزشکی هایفوریت خدمات کنندگان دریافت مندیرضایت میزان بررسی 111111

 پزشکی  هایفوریت پرسنل در شغلی رضایت میزان بررسی 111111

 اندازی راه پیام مرکز که مناطقی در صحنه در حضور و زمان بیماران و مردم مندیرضایت میزان بررسی 111111

 است  شده

 درصد بیکاری  و استخراج استان در پزشکی علوم هایدانشگاه التحصیالن فارغ اشتغال میزان بررسی 111111

 طبیعی   بالیای با مقابله در استان هایبیمارستان آمادگی وضعیت بررسی 111111

  

 گروه هوشبری  .5

 عنوان  کد

 ویژه  هایبخش در درمان تحت بیماران در ویژه هایمراقبت جهت مرتبط مطالعات 111111

 هوشبری از پس و حین قبل، هایمراقبت ارتقا جهت مرتبط مطالعات 111111

 در هوشبری استفاده مورد داروهای و هوشبری هایروش عوارض کاهش جهت مرتبط مطالعات 111111

 هوشبری     امور در ایحرفه اخالق رعایت با مرتبط مطالعات 111111

 



 
 

 دندانپزشکی .5

    گروه آسیب شناسی دهان و فک و صورت .1

 عنوان  کد

  دندانپزشکی و سالمت حوزه موضوعات با ارتباط در جامعه افراد عملکرد نگرش، آگاهی، بررسی 111111

 صورت  و فک و دهان ضایعات( فراوانی، شیوع و وقوع)اپیدمیولوژیک بررسی 111111

و  درجا ایمنوهیبریدیزاسیون ،(PCR)پلیمراز زنجیره واکنش و ایمنوهیستوشیمی هیستوشیمی، مطالعات 111111

 صورت         و فک و دهان ضایعات از شده منتج هایالم و ضایعات روی بر تخصصی آزمایشات سایر

       گروه ارتودنسی .2

 عنوان  کد

 ارتودنسی  ریتنشن بررسی 111111

 درمان دهیجهت یا ممانعت تحریک، در ارتودنسی مختلف ابزارهای تاثیر و رشدی مطالعات 111111

 ارتودنسی       مشکالت اپیدمیولوژی بررسی 111111

     گروه اندودانتیکس .3

 عنوان  کد

 اندودانتیک       ضایعات میکروبیولوژیک مطالعات 111111

      (MTA, CEM cement)ها بیومتریال بیولوژیک و شیمیایی، فیزیکی، مکانیکی خواص ارزیابی 111111

 ها    باکتری بیوفیلم برروی ریشه کانال کننده ضدعفونی عوامل مقایسه 111111

 تحتانی   آلوئوالر بالک موضعی حسی بی بالینی موفقیت بر بر موثر عوامل ارزیابی 111111

 ریشه     درمان بالینی موفقیت بر کرونال سیل اهمیت 111111

 ریشه     کانال درمان از بعد درد کننده پیشگیری عوامل ارزیابی 111111

 ریشه      کانال درمان موفقیت بر سیستمیک هایبیماری اثر 111111

 دستی  و روتاری هایفایل وسیله به ریشه کانال سازیآماده مختلف هایتکنیک ارزیابی 111111

      Clearance و تکنیک CBCT وسیله به هادندان ریشه آناتومیک تنوع ارزیابی 111111

 آپیکال     و کرونال سیل روی بر کانال پرکردگی مختلف هایتکنیک مقایسه 111111

 
  

     های دهان و تشخیصگروه بیماری .4

 عنوان  کد

 دهانی     آفت در درمان نوع دو اثر مقایسه 111111

      invitro در و غیرسیگاری افرادسیگاری بزاق ضدکاندیدای خاصیت بررسی 111111

 دهانی  پالن لیکن به مبتال بیماران بزاق و بافت در انسانی پاپیلومای ویروس بررسی 111111

 همراه    تلفن از کنندکاندر استفاده( lgA,antioxidant,total protein)بزاق ترکیبات بررسی 111111

 ...(و پیگمانتاسیون)مرتبط عوامل و دانشکده به مراجعین در دهانی ضایعات شیوع بررسی 111111

 پالن    لیکن مانند مختلف دهانی ضایعات ایجاد در سایکولوژیک عوامل بررسی 111111

 دهان     آفت بیماران در سرم Eویتامین تاثیر بررسی 111111



 

 آن      میکروبی محتوای و مسواک نگهداری نحوه ارتباط بررسی 111111

 دیابت      مانند سیستمیک هایبیماری انواع در دهانی ضایعات بررسی 111111

 دهانی  آفت بیماران در( آندسترون هیدراپی دی و کورتیزول)بزاقی ترکیبات بررسی 111111

 دهان      آفت به مبتال بیماران در سرم های ایمونوگلوبین بررسی 111111

 دهان سرطان و دهان پالن لیکن به مبتال در افراد P53,bcl2,p21 پروتئین بروز بررسی 111111

 پوسیدگی و پریودنتیت دهانی، ضایعات و سیستمیک هایبیماری در بزاقی ترکیبات بررسی 111111

 دهانی      آفت در درمان نوع دو اثر مقایسه 111111

سیگاری پریودنتیت، و دهانی ضایعات و سیستمیک هایبیماری در سرم و بزاق هایاکسیدان آنتی بررسی 111111

 ها    

     (دهانی پالن لیکن)OLP بیماران در (پراکساید لیپید)بزاق ترکیبات بررسی 111111

 غیر سیگاری     و درافراد سیگاری( lgA,antioxidant,total protein)بزاق ترکیبات مقایسه 111111

 همراه    تلفن از انگکننددراستفاده( lgA,antioxidant,total protein) بزاق ترکیبات بررسی 111111

 کردستان   دندانپزشکی دانشکده به کننده مراجعه بیماران در دهانی آفت اتیولوژی 111111

        (OLP اکساید)دهانی پالن لیکن بیماران در( آندسترون هیدراپی دی و کورتیزول)بزاقی ترکیبات بررسی 111111

 و بابونه       بیان شیرین گیاهان قارچی ضد اثر بررسی 111111

 دهان   سرطان با رابطه در هاآن عملکرد و عمومی دندانپزشکان آگاهی بررسی 111111

 سبز       چای کنندگانمصرف در بزاقی ترکیبات بررسی 111111

 های دندانیگروه پروتز .5

 عنوان  کد

 دندانپزشکی  البراتوارهای در بهداشت اصول رعایت از دولتی هایسازمان نظارت میزان 111111

 دندانپزشکی       دانشجویان آموزشی کیفیت بررسی 111111

 ها    ایمپلنت و پروتزی هایدرمان از بیماران آگاهی میزان بررسی 111111

 البراتواری   جدید هایروش از دندانپزشکی البراتوارهای آگاهی میزان بررسی 111111

 پروتزی       هایدرمان از دندانپزشکی دانشجویان آگاهی بررسی 111111

 ایمپلنت      و پروتزی هایدرمان در شکست میزان 111111

 دندان     بدون افراد زندگی کیفیت بهبود 111111

 دندانپزشکی    هایدرمان طرح در ایمپلنت نقش 111111

     (…کامپوزیتی، سرامیکی،)ها رستوریشن شکست به مقاومت 111111

 پروتز     درها ایمپلنت انواع بررسی 111111

 ها    پست و دندانی های رستوریشن ریزنشت بررسی 111111

 رستوریشن       رنگ ثبات و رنگ بررسی 111111

 پروتزی     درمان در هاآن تکنیک و هاسمان انواع بررسی 111111

 دندانی     مواد مکانیکال خواص 111111

 فایبر       هایپست بررسی 111111

 پروتزی   درمان در آنها تکنیک و گیریقالب مواد انواع بررسی 111111

     



 
 

      گروه پریو دانتیکس .1

 عنوان  کد

 جامعه    سطح در بهداشت ارتقا آموزش و دهانی، بهداشت وضعیت بررسی 111111

 دانشجویان      ارزیابی و آموزش نحوه بررسی 111111

 ها       آن با مرتبط سخت و نرم بافت ضایعات انواع و کردستان استان در پریودنتال هایبیماری شیوع بررسی 111111

بیماری و دیابت مانند سیستمیک هایبیماری سایر و پریودنتال هایبیماری بین ارتباط و شیوع بررسی 111111

 عروقی        و قلبی های

 پریودنتال         هایبیماری از پیشگیری هایروش چگونگی بررسی 111111

 بالعکس        و عمومی سالمت بر پریودنتال هایبیماری تاثیر بررسی 111111

 پریودنتال          بیماری در تشخیصی مارکرهای و هاشاخص بررسی 111111

 هایروش ارزیابی و جدید هایروش و ابزار)پریودنتال بیماران مختلف درمانی هایروش و ابزار بررسی 111111

     (موجود

 بازسازی در نرم بافت و (جدید مواد و موجود مختلف هایمتریال)سخت بافت پیوندهای بکارگیری 111111

 پریودنشیوم 

 دندانی        هایایمپلنت فواید و هانتایج، ضعف بررسی 111111

 پریودنتال      هایبیماری در ها مورفیسم پلی و هاسیتوکاین نقش بررسی 111111

 حیوانی        مطالعات گسترش و انجام 111111

     گروه ترمیمی .1

 عنوان  کد

 عفونت      کنترل راهکارهای بهترین ارائه و بررسی 111111

 مانند مواد رزینی (انقباض ناشی از پلیمریزاسیون)شرینکیج کاهش جهت جدید هایروش و معرفی بررسی 111111

     هاکامپوزیت

 کیورینگ      مختلف هایدستگاه عملکرد مقایسه و بررسی 111111

 ویژه به موادترمیمی مختلف انواع با دندانی حفرات( filling)پرکردگی هایروش انواع مقایسه و بررسی 111111

 مواد این شرینکیج کاهش جهت و یافته گسترش هاازآن استفاده امروزه که دندانی هایرزین کامپوزیت

 .است شده معرفی مختلف هایروش

 ترمیمی    مواد مختلف انواع در دندانی حفرات تهیه هایروش انواع مقایسه و بررسی 111111

 قبلی        مشابه مواد دیگر با مقایسه و نانو هایرزین کامپوزیت مانند نانو مختلف ترمیمی مواد بیشتر بررسی 111111

 مناسب     راهکارهای وارائه آن در موثر عوامل تعیین و جامعه مختلف هایگروه در پوسیدگی فراوانی بررسی 111111

       ... و نوری، فیزیکی، مکانیکی خواص مانند ترمیمی مواد مختف خواص بررسی 111111

 مانند دندانپزشکان تجویزی مواد و هانوشیدنی، موادغذایی ،دندان محیط مانند محیطی عوامل تاثیر بررسی 111111

 (رنگ، میکروشیمیایی ،مکانیکی ساختار)مختلف خصوصیات بر هاشویهدهان سفیدکننده ترکیبات انواع

 نوین       هایتکنیک از استفاده با...( و اینومر گالس/ کامپوزیت/ آمالگام)مختلف هایترمیمی و دندانی نسج

       ... و هپاتیت انواع، ایدز مانند هاییعفونت به باال ریسک با افراد ابتالی در موثر عوامل و فراوانی بررسی 111111

    (finite element)محدود اجزای روش به کامپیوتری مدل سازیمشابه با ترمیمی مواد خواص بررسی 111111

     



 

     گروه جراحی دهان و فک و صورت .1

 عنوان  کد

          (افتد_می اتفاق حوادث علت به عمدتا که صورت و فک و دهان بر وارده هایآسیب)تروما بررسی 111111

    (فک جراحی)ارتوگناتیک جراحی و ایمپلنت در احتمالی عوارض و هاپیامد بررسی 111111

       کام و لب شکاف بیماران درمان روانی اثرات بررسی 111111

 دهان       هایعفونت درمان و علل بررسی 111111

 نوین      بیوپسی هایروش و پاتولوژیک ضایعات بررسی 111111

 بلفاروپالستی        و راینوپالستی شامل صورت پالستیک هایجراحی احتمالی عوارض و هاپیامد بررسی 111111

، فک مفصلی ناحیه اعصاب و عضالت بیماری)TMJ هایبیماری جراحی غیر و جراحی هایدرمان بررسی 111111

      (است سر استخوان به پایین فک دهنده اتصال( TMJ)فک مفصل

 صورت       و فک و دهان ناحیه بازسازی و استخوان پیوند بررسی 111111

      گروه دندانپزشکی کودکان .1

 عنوان  کد

 درکودکان دهان بهداشت مختلف هایروش به نسبت والدین عملکرد و نگرش، آگاهی بررسی 111111

 کودکان سالمت در شیری هایدندان اهمیت به نسبت والدین عملکرد و نگرش، آگاهی بررسی 111111

 پوسیدگی    و فلوروزیس با آن ارتباط و آشامیدنی آب فلوراید میزان بررسی 111111

 کودکان     در دندانپزشکی از ترس در هااضطراب سایر و عمومی اضطراب نقش 111111

 پوسیدگی       میزان کاهش روی ...(و شویهدهان، دندان خمیر)مختلف مواد میکروبیولوژیک هایبررسی 111111

 کودکان      دندانپزشکی گروه در آموزشی اهداف آزمودن 111111

 کودکان     در نرم و سخت بافت ضایعات سایر و پوسیدگی شیوع بررسی 111111

         ...(هاوخمیردندان، شویهدهان)پوسیدگی از پیشگیری هایروش بررسی 111111

 شیری        هایدندان در آنها کاربرد و دندانی مواد انواع بررسی 111111

 کودکان     در آنها بخشی اثر و تزریق هایروش انواع بررسی 111111

     گروه رادیولوژی دهان و فک و صورت .12

 عنوان  کد

    (کانونی کامپوزیتی توموگرافی)CBCT هایتکنیک و هاروش، کاربردها بررسی 111111

 آن      مختلف هایروش بررسی و عفونت کنترل 111111

 نوین      و دیجیتال هایتکنیک مختلف هایجنبه و کاربرد بررسی 111111

 ای       حرفه اخالق و آموزشی هایفرآیند بهبود و تدریس هایروش 111111

 رادیوگرافی       مختلف هایتکنیک طریق از دندان و دهان شایع هایبیماری انواع بروز و شیوع بررسی 111111

 

 



 
 

 تحقیقاتی مراکز. 2

    نولوژی و سرطانومرکز تحقیقات ایم .1

 عنوان  کد

تشخیص، درمان و )اریتروماتوز و آرتریت روماتوئید های لوپوسونوپلتولوژی بیمارینولوژی و ایموایم 1111

 (فیزیوپاتولوژی

 هامولکولی انواع سرطانتشخیص  1111

 هاعنوان ادجوانت برای درمان سرطان کاربرد گیاهان دارویی به 1111

 های خونی کودکاندر درمان سرطان (personalized medicine)کاربرد پزشکی فردی 1111

 هانوپاتولوژی انواع سرطانوبیولوژی، ژنتیک و ایم مولکوالربررسی و شناخت  1111

 ها در شرایط فیزیولوژیک و پاتولوژیک مختلف های بنیادی مزانشیمی و نقش آنولشناخت سلبررسی و  1111

 های سیستم ایمنیدر پزشکی ترمیمی و درمان بیماری های بنیادیکاربرد سلول 1111

 های سیستم ایمنیها و بیماریهای نوترکیب در تشخیص و درمان و سرطانطراحی و کاربرد پروتئین 1111

 های رایج استان کردستان سرطان (overall survival)اپیدمیولوژی و تعیین میزان زندمانی  1111

    و مواد غذایی مرکز تحقیقات بهداشت محیط .2

 عنوان  کد

 غذاییهای آلی و معدنی آب و موادشناسایی و پایش آالینده 1111

 های آب و غذاارزیابی ریسک بهداشتی آالینده 1111

 های آب و غذاهای نوین برای تصفیه آالیندهاستفاده از روش 1111

 صنعت آب و فاضالب ارزیابی سمیت نانو مواد مورد استفاد در 1111

    های ریه و آلرژیمرکز تحقیقات بیماری .3

 عنوان  کد

 های مرتبط با ریهپیشگیری و درمان بیماری 1111

 آسم و آلرژیهای مرتبط با پیشگیری و درمان بیماری 1111

     مرکز تحقیقاتی زئونوز .4

 عنوان  کد

 بروسلوزیس، بر تاکید با زئونوز هایبیماری بار و درمان اپیدمیولوژی، مولکوالر و اپیدمیولوژی بررسی 1111

 آنفلوآنزا          هاری، ،CCHF لیشمانیا، هیداتیک، کیست انسانی، و دامی سل آنتراکس،

 زئونوز هایبیماری در درمانی هایپروتکل مقایسه و بررسی 1111

 زئونوز          تحقیقات مرکز آزمایشگاه تجهیز و اندازی راه 1111

 زئونوز هایبیماری مخازن اکولوژی و بیولوژی بررسی 1111



 

 زئونوز  و عفونی هایمیکروارگانیسم زاییبیماری بررسی 1111

 غذا         و آب راه از منتقله هایبیماری بررسی 1111

 زئونوز        هایبیماری کنترل در مختلف ایمداخله اثرات بررسی 1111

 زئونوز هایبیماری زمینه در سالمت حوزه کارکنان و مردم عموم عملکرد و نگرش آگاهی، بررسی 1111

 زئونوز هایبیماری کنترل در مردم آگاهی ارتقا و بهداشت آموزش نقش بررسی 1111

 ایمنی  نقص به مبتال بیماران در زئونوز هایبیماری مطالعه 1111

 آن   رفع بر موثر هایروش و بیوتیکیآنتی مقاومت بررسی 1111

 (..و دهندهخونریزی هایتب لیشمانیوز، ماالریا،)ناقلین بوسیله منتقله هایبیماری اپیدمیولوژی بررسی 1111

 آنها        به نسبت مقاومت و هاکش آفت محیطی زیست ارزیابی 1111

 تشخیص      هایروش انواع مقایسه و ارزیابی 1111

     مرکز تحقیقات سالمت معنوی .5

 عنوان  کد

  (سنی، شغلی و تخصصی)هدف های مختلفنیازسنجی نیازهای معنوی گروه 1111

  (عمومی و تخصصی)های آموزشیغام معنویت در برنامهراهکارهای اد 1111

 های مختلف سنی  راهکارهای ارتقا سالمت معنوی در جامعه و برای گروه 1111

   های علوم پزشکی های سالمت معنوی به عنوان بخشی از کوریکولوم رشته فصل تدوین سر 1111

  طراحی مداخالت معنوی بر اساس نیاز بیماران و همراهان 1111

  پزشکان و کادردرمانیگرایی در  معنویت بررسی راهکارهای ارتقا 1111

  محیطی های زیست های دین در حل بحران بررسی چگونگی استفاده از آموزه 1111

  درعرصه سالمت معنوی بیماران  Health Services Guidelineتدوین راهنمای خدمات سالمت 1111

های بیماری ،سرطان ،تروما)های مزمن و حاداریتعیین جایگاه سالمت معنوی در مداخالت درمانی و بیم 1111

  ....(روانپزشکی و 

  سالمت معنوی جامعه اه پزشکان و پیراپزشکان در ارتقاتعیین جایگ 1111

  عرصه سالمت مبانی نظری و عملی سالمت معنوی و جایگاه آن در تعیین 1111

  آموزشی پزشکی های بهداشتی درمانی وگیری سنجش سالمت معنوی در حیطهتعیین مقیاس اندازه 1111

  مصادیق عملی سالمت معنوی در بین پزشکان دانشجویان و بیماران تعیین 1111

 مبانی خاص تربیت در قرآن 1111

 فقه و حقوق، جامعه شناسی و سیاست در قرآن 1111

 قرآن و پزشکی 1111

 معرفت شناسی، فلسفه و کالم در قرآن 1111

      مرکز تحقیقات علوم اعصاب .1

 عنوان  کد

 های مرتبط با اعصاب و روان ارزیابی وضعیت اپیدمیولوژیک انواع بیماری 1111

 هاهای اعصاب و روان و شناسایی راهکارهای کنترل و پیشگیری از آنبررسی عوامل مرتبط با بیماری 1111

 های مرتبط با اعصاب و روانتهیه و ثبت بانک اطالعاتی برای بیماری 1111

 های مرتبط با اعصاب و روانهای درمانی جدید برای بیماریروش توسعه 1111



 
 

      مرکز تحقیقات علوم سلولی و مولکولی .1

 عنوان  کد

 بررسی اثرات ضد دردی عوامل مختلف جهت پیداکردن داروهای جدید 1111

 بررسی اثرات کاهنده عالئم قطع مصرف عوامل مختلف جهت پیداکردن داروهای جدید 1111

 بررسی اثرات درمانی گیاهان دارویی و گیاهان بومی استان  1111

 های نورودژنراتیوبررسی تاثیر عوامل مختلف روی بیماری 1111

 کشف بیومارکرهای جدید 1111

 بیولوژی و مارکرهای سرطان 1111

 هاتشخیص مولکولی بیماری 1111

  هااپیدمیولوژی مولکولی باکتری 1111

 های مولکولیمقاومت های دارویی با روشتعیین  1111

 هازا در آنهای بیماریهای درگیر و ژنهای بیمارستانی، ژنتعیین انواع عفونت 1111

 های انگلیبررسی اپیدمیولوژی مولکولی بیماری 1111

 های ترانس ژنیکتوسعه مدل 1111

 هابیماریهای بنیادی در درمان جداسازی، تمایز و بکارگیری سلول 1111

 بیولوژی تولید مثل 1111

 های ویروسیمیولوژی مولکولی و پاتوژنز عفونتتشخیص آزمایشگاهی، اپید 1111

 ها با سرطانارتباط ویروس 1111

 های ضد ویروسی توسعه داروها، ترکیبات و واکسن 1111

 های ویروسیکلونینگ و بیان ژن 1111

 بررسی اثرات داروها بر سیستم ایمنی  1111

 عوامل درمانی توسعه ابزارهای تشخیصی و 1111

   مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت .1

 عنوان  کد

 بررسی و تحلیل وضعیت معلولین  1111

 بررسی و تحلیل وضعیت سالمندان  1111

 سالمندانبررسی وضعیت سالمتی، عوامل خطر و نیاز سنجی در  1111

 بررسی وضعیت سالمتی، عوامل خطر و نیاز سنجی در معلولین 1111

 ها بر سالمت و پیامدهای سالمتیو بحران.... ( سیل، زلزله و )بررسی نقش بالیای طبیعی 1111

 های توانمند سازی مردم در ارتقای سطح سالمت ارزیابی اثربخشی راهکار 1111

 به سالمت جمعیت حاشیه شهرها رسانشناسایی عوامل آسیب 1111

 های اجتماعی سالمت تحلیل شبکه اجتماعی تعیین کننده 1111

 های سالمت های عدالت اجتماعی و شاخصبررسی ارتباط شاخص 1111

 بررسی نقش فقر بر سالمت و پیامدهای سالمتی 1111

 های مختلف اجتماعی ارزیابی دسترسی به خدمات بهداشتی و سالمت در الیه 1111



 

 بررسی میزان بهره مندی خانوار از خدمات سالمت و هزینه خانوار  1111

 بررسی الگوی مرگ و میر با تاکید بر عوامل اجتماعی موثر بر سالمت 1111

 های آنانبررسی و تحلیل وضعیت بیماران خاص و خانوار 1111

 های مزمنبرآورد بار بیماری و بار اقتصادی بیماری  1111

 های مزمن در استان کردستان مانند پرفشاری خون و دیابتبررسی بروز و شیوع بیماری 1111

 های غیر واگیر بررسی اثربخشی مداخالت انجام شده در زمینه بیماری 1111

 های واگیربررسی اثربخشی مداخالت انجام شده در زمینه بیماری 1111

 فاکتورهای تاثیرگذار بر آن در استان کردستانبررسی بروز خودکشی و  1111

 در نظام سالمت  SDHایجاد نظام پایش و ارزشیابی  1111

 در نظام سالمت  SDHارائه مدل نظام پایش و ارزشیابی  1111

 های توانمندسازی ذینفعان سالمتطراحی مدل 1111

 و پیامدهای سالمتی تهیه مستندات و شواهد در زمینه نابرابری در وضعیت سالمت 1111

 های جسمی بررسی نابرابری و بی عدالتی در بیماری 1111

 های روانی بررسی نابرابری و بی عدالتی در بیماری 1111

 های غیرواگیر بررسی نابرابری و بی عدالتی در بیماری 1111

 های غیرواگیر بررسی نابرابری و بی عدالتی در عوامل خطر بیماری 1111

 های واگیر بررسی نابرابری و بی عدالتی در بیماری 1111

 بر سالمت های مراقبتهای واگیر و نظامبررسی نقش بیماری 1111

 های اجتماعی بررسی وضعیت سالمت و بیماری در گروه 1111

 اجتماعی بر سالمت و پیامدهای سالمتی  -بررسی نقش وضعیت اقتصادی 1111

 جغرافیایی مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانیبررسی پراکندگی  1111

 های خصوصی و غیر دولتی ارائه دهنده خدمات سالمتبررسی نقش و عملکرد سازمان 1111

 تحصیلی و دسترسی به تحصیل بر سالمت و پیامدهای سالمتیآموزش، وضعیت بررسی نقش  1111

 پیامدهای سالمتی کاری بر سالمت وشرایط محیطشغل و بررسی نقش  1111

 امنیت شغلی و استرس و اضطراب شغلی بر سالمت و پیامدهای سالمتیبررسی نقش  1111

 بررسی نقش بیکاری بر سالمت و پیامدهای سالمتی 1111

 بر سالمت و پیامدهای سالمتیاز جمله استرس و اضطراب  روانیعوامل بررسی نقش  1111

 پیامدهای سالمتیبر سالمت و بررسی نقش اعتیاد  1111

و سالمت و پیامدهای بررسی نقش عوامل اجتماعی اقتصادی و سبک زندگی خانواده بر تکامل دوران کودکی  1111

 سالمتی

 های اجتماعی بر سالمت و پیامدهای سالمتیشبکهبررسی نقش  1111

 بر سالمت و پیامدهای سالمتیبررسی نقش وضعیت حمل و نقل و ترافیک  1111

 حوادث و سوانح تصادفات، بررسی وضعیت  1111

 بررسی میزان سواد سالمتی و ارتباط آن با رفتار سالمتی  1111

 (انواع خشونت و پیامدهای آن)بررسی خشونت و ابعاد آن 1111

 های زیست محیطی بر سالمت و پیامدهای سالمتیبررسی نقش آلودگی هوا و سایر آلودگی 1111



 
 

 مسکن، حاشیه نشینی و انزوای اجتماعی بر سالمت و پیامدهای سالمتیبررسی نقش وضعیت  1111

 بررسی نقش فرهنگ، نژاد و قومیت بر سالمت و پیامدهای سالمتی 1111

 ها و هنجارهای اجتماعی بر سالمت و پیامدهای سالمتیبررسی نقش نگرش 1111
 

بهره مندی از مراقبت از سالمت در فراهمی و دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی و بررسی وضعیت  1111

 استان کردستان

 بررسی وضعیت رضایت مندی از خدمات سالمت 1111

 مسمومیت غذایی بر سالمت در استان کردستان بررسی نقش تغذیه، عادات غذایی و 1111

 استان کردستاندر امنیت غذایی و دارویی بررسی وضعیت  1111

 در استان کردستان رفتارهای جنسی پرخطرها و بررسی وضعیت بیماری 1111

 گذاری بهداشتی و طرح تحول بر سالمت و پیامدهای آن بررسی نقش مدیریت، سیاست 1111

 هامطالعات عواقب اقتصادی و اجتماعی بیماری 1111

 (کودکان، زنان و مردان)جامعههای مختلف بررسی وضعیت سواد سالمتی در گروه 1111

 نسخه نویسی اجتماعی 1111

 بررسی ارتباط احساس امنیت اجتماعی با سالمت افراد 1111

 های جلب مشارکت جامعه در ارتقا وضعیت سالمتطراحی مدل 1111

 بررسی تولید خانگی سالمت 1111

 های خاصبررسی وضعیت حمایت اجتماعی اقتصادی در بیماری 1111

 بررسی میزان پاسخگویی نظام سالمت به نیازهای بهداشتی جامعه 1111

 بررسی وضعیت پوشش خدمات سالمت 1111

 های زندگی ناسالم و ارائه راهکارهای مداخله ای در راستای ارتقای سالمتشناسایی سبک 1111

 بر وضعیت سالمت افراد( فردی اجتماعی)بررسی تاثیر رفتار 1111

 تاثیر عوامل اجتماعی بر سالمت دختران و زنانبررسی  1111

 های سالمتهای روانی، عدالت و تعیین کنندهبیماری 1111

 های سالمتخشونت، عدالت و تعیین کننده 1111

 های سالمتمعلولیت، عدالت و تعیین کننده 1111

 .... (های مقاربتی و مبتالیان به بیماریمعتادان، )های پر خطر جامعههایی برای تخمین تعداد گروهارائه مدل 1111

 بررسی بروز حوادث ناشی از کار و برآورد بار اقتصادی آن  1111

 هابررسی الگوی جغرافیایی سرطان 1111

 هاهای مزمن و سرطانبررسی کیفیت زندگی بیماران و اعضای خانواده در بیماری 1111

 مطالعات مرتبط با پیشگیری سطح چهارم 1111

 اجتماعی با بیماری و پیامدهای ناشی از آن  -بررسی ارتباط میان وضعیت اقتصادی 1111

 

 

 
 



 

    مرکز تحقیقاتی گوارش و کبد. 1

 عنوان  کد

 استان      و سنندج منطقه، شهر در آن ایجادکننده فاکتورهای ریسک و گوارشی هایسرطان و تومورها بررسی 1111

 چرب        کبد بیماری بر گیاهی جایگزین هایدرمان و گیاهی داروهای تاثیر بررسی 1111

 گوارشی     هایسرطان بر گیاهی جایگزین هایدرمان و گیاهی داروهای تاثیر بررسی 1111

 پیلوری        هلیکوباکتر باکتری مورد در مختلف مطالعات 1111

 کبد        و گوارش هایبیماری در درمان و تشخیص نوین هایروش 1111

 ازوفاژیال           گاسترو رفالکس مورد در مختلف مطالعات 1111

 آن       ایجاد کننده فاکتورهای ریسک و تحتانی و فوقانی گوارشی های خونریزی بررسی 1111

 آن          ایجادکننده فاکتورهای ریسک و معده زخم بررسی 1111

 آن       ایجادکننده فاکتورهای ریسک و ویروسی هایهپاتیت بررسی 1111

 پذیر         تحریک روده سندرم مورد در مختلف مطالعات 1111

 پیلوری  هلیکوباکتر باکتری کنی ریشه در مختلف هایدرمان نیز و مختلف دارویی هایرژیم بررسی 1111

 های غذاییآلرژی 1111

 های گوارشیدر بیماری تصویر برداری 1111

 (IBD)های التهابی رودهبیماری 1111

 سلیاک بیماری 1111

 یبوست 1111

 چرب غیر الکلی کبد 1111

 

 معاونت ها. 3

    معاونت آموزشی .1

 عنوان  کد

 اندیشی باز بر مبنی تفکر نقادانه، تفکر جمله از فکری هایمهارت اثربخشی و آموزشی متدهای بررس 1111

 بالینی هایمهارت بخش و آزمایشگاه در بالینی و عملی هایمهارت آموزش 1111

 دانشگاه در بالینی آموزش وضعیت بررسی 1111

 ای حرفه بین آموزش 1111

 آموزشی هایعرصه در آموزش 1111

 ایحرفه اخالق آموزش در متدها این اثربخشی و آموزشی متدهای بررسی 1111

 سالمت نظام و آموزشی هایمحیط در ای حرفه اخالق هایمولفه 1111

 سالمت نظام و آموزشی هایمحیط در ای حرفه اخالق سازی نهادینه هایاستراتژی 1111

 خدمات و آموزشی هایمحیط در ای حرفه اخالق جایگاه تعیین 1111



 
 

 پژوهی دانش نظام 1111

 سالمت خدمات و پژوهش آموزش، هایحیطه در علمی هیأت اعضاء نیازهای و هاچالش 1111

 علمی هیأت اعضاء توانمندی ارتقا های شیوه 1111

 آموزشی کار به شروع از قبل علمی هیأت اعضای سازی آماده 1111

 آموزشی  سنجی اعتبار و ارزشیابی اجرای و توسعه 1111

 مختلف مقاطع و هارشته در آموزشی سرانه مستقیم غیر و مستقیم هایهزینه 1111

 وریبهره افزایش و هزینه کاهش راههای 1111

 ارتقا و راهکارهای درس درکالس دانشجویان مشارکت روند 1111

 پزشکی علوم آموزش در بالین آموزش هایتئوری سازی پیاده بررسی 1111

 یادگیری اهداف با آموزشی هایروش تناسب 1111

 یادگیری اهداف تحقق در نوین آموزشی هایروش اثربخشی 1111

 آموزشی هایبرنامه اهداف با یادگیری ارزیابی هایروش تناسب 1111

 آموزشی اهداف تحقق در آنها نقش و یادگیری راهبردهای آموزشی هایبسته 1111

  آموزش حوزه کارکنان آموزشی نیازهای بررسی 1111

 پزشکی آموزش در یادگیری فنون و تدریس نوین هایروش بررسی 1111

 هادانشکده در تحصیلی پیشرفت ارتقا راهکارهای تحصیلی، پیشرفت وضعیت بررسی 1111

 دانشگاه در آموزش سطح ارتقا راهکارهای 1111

 برنامه محتوای و دروس چیدمان و آموزشی هایفصل سر بررسی 1111

 پزشکی علوم آموزش کیفیت در تحول طرح مختلف هایسیستم تاثیر بررسی 1111

 کشوری و منطقه کالن و دانشگاه عرصه در تحول طرح هایبسته پیشرفت و اجرا نحوه بررسی 1111

 مختلف سطوح در مدیریت نظام تحلیل 1111

 بخش اثر مدیریت راهکارهای 1111

 آموزش هایبیمارستان در مدیریت 1111

 آموزش رویکردهای با دانشجویان از انتظارات نمودنهمسو و سازیمتناسب 1111

     یادگیری و آموزش حوزه در آموزش نوین رویکردهای بررسی 1111

 ایرشته بین تعارضات و پوشانیهم هماهنگی، 1111

 پیشرو آموزشی موسسات در آموزشی هایبرنامه هایشاخص تعیین 1111

 شده شناسایی نیازهای اساس بر هایرشته بینی پیش 1111

 آموزش در رهبری و مدیریت 1111

 الکترونیکی آموزش های بسته با ارتباط در دانشجویان و علمی هیات اعضای نیازهای 1111

  مجازی آموزش موثر بر توسعه نیازها و عواملراهکارها، پیش 1111

 صرفه وری، بهره افزایش ابزار، و تجهیزات)پزشکی آموزش در تکنولوژی با ارتباط در نیازها و هاچالش بررسی 1111

 (...جویی

     معاونت بهداشتی .2

 عنوان  کد

 کردستان        استان در تیروئید مادرزادی کاریکم بر مؤثر عوامل بررسی 1111



 

 آن  خطرساز عوامل و عروقی قلبی هایبیماری شیوع روند بررسی 1111

 و متوسط ریسک با افراد و کرونر عروق هایبیماری شیوع بروز در سالمت بر مؤثر اجتماعی هایمؤلفه بررسی 1111

 آنها      اساس بر مداخالت طراحی و مغزی و قبلی هایسکته باالی

  مختلف سطوح در آن عوامل و عروقی قلبی هایبیماری خدمات دهیگزارش و ثبت صحت و کیفیت بررسی 1111

 مختلف      سطوح در اطالعات ثبت کیفیت و صحت افزایش جهت در راهکار ارائه 1111

 محصوالت تولید و سبزی و میوه مصرف ارتقا در مداخله و کشاورزی محصوالت سموم وضعیت بررسی 1111

 ارگانیک 

 مردم         عامه فیزیکی فعالیت ارتقا 1111

 نوپدید    و بازپدید هایبیماری بررسی 1111

    کردستان استان در سنتی نان انواع پخت در مصرفی نمک درصد کاهش بر موثر ایمداخله اقدامات 1111

 خشونت    کاهش راهکارهای ارائه و استان جوانان بین در خشونت عوامل و علل بررسی 1111

 سالمت        نوین خدمات در درمانی بهداشتی خدمات ارائه در موجود شکاف شناسایی 1111

 کردستان        استان زنان در اعتیاد بر مؤثر عوامل بررسی 1111

 کودکان     رشد بهبود منظور به مادر شیر با تغذیه افزایش در مناسب الگوهای و راهکار ارائه 1111

 تحصیلی پیشرفت و انگیزه عضالنی، اسکلتی مشکالت بر مدرسه در ارگونومیک مداخالت اجرای تاثیر بررسی 1111

 آموزان      دانش

 خطر        پر هایبارداری در نوزادی و مادری هایپیامد بررسی 1111

 صوت        شدت تراز میزان روی بر سازیآرد هایکارخانه تجهیزات مهندسی و فنی مداخالت تاثیرات بررسی 1111

 کردستان       استان نوجوانان در دخانیات استعمال شروع سن کاهش علل بررسی 1111

 سالم   هایجایگزین از استفاده با غذایی مواد تهیه در شیرینجوش مصرف کاهش امکان بررسی 1111

 تجرد        به استان جوانان گرایش عوامل و علل بررسی 1111

 آن    شیمیایی کیفیت بر محلی دوغ کردندودی در سونچ گیاه از استفاده تأثیر بررسی 1111

     معاونت توسعه مدیریت و منابع .3

 عنوان  کد

 پزشکی  علوم دانشگاه تابعه درمانی بهداشتی مراکز در هادرآمد تحلیل 1111

 کردستان پزشکی علوم دانشگاه تابعه هایآزمایشگاه درآمد – هزینه تحلیل 1111

 هابیمارستان دارویی هایهزینه تحلیلی بررسی 1111

 کردستان  پزشکی علوم دانشگاه تابعه هایبیمارستان درآمد هزینه مقایسه 1111

 دانشگاه  بهداشتی واحدهای در انرژی هایحامل مصرف میزان بر مصرف تحلیل تاثیر بررسی 1111

 مقاومتی   اقتصاد و سازمانی فرآیندهای مجدد مهندسی 1111

 دانشگاه   در شاغل انسانی نیروی وریبهره ارتقا بر موثر عوامل بررسی 1111

 دانشگاه  بهداشتی واحدهای مصرفی لوازم و مواد بر هزینه مدیریت تاثیر بررسی 1111

 انسانی  منابع مدیریت حوزه در نیاز مورد انسانی نیروی کمی برآورد زمینه در ایپایه مطالعه 1111

  دانشگاه تابعه هایبیمارستان تغذیه ایهزینه عملکرد بررسی 1111

 دلفی   تکنیک از استفاده با جویی صرفه و هزینه مدیریت راهکارهای بررسی 1111

 تحول         های برنامه تحقق در آن نقش و الکترونیک دولت استقرار راهکارهای 1111



 
 

 پزشکی  علوم دانشگاه سلف اثربخشی - هزینه بررسی 1111

 موجود      سامانه در آن ارتقا راهکار ارائه و ارجاعات و سوابق به دسترسی در اداری اتوماسیون یابیعارضه 1111

 دانشگاه        تابعه هایبیمارستان در جاری هایهزینه تحلیل 1111

 پزشکی علوم دانشگاه تابعه هایبیمارستان تاسیسات و تجهیزات نگهداشت مدیریت مناسب مدل ارائه 1111

 کردستان 

 رقابتی   مزیت و سازمانی تحول در انسانی منابع مدیریت بخشی اثر 1111

 دانشگاه    در مناسب های حلراه ارائه و اداری تحول هایبرنامه اجرایی 1111

 دانشگاه    در عملکردی هایشاخص شناسایی و دانشگاه در هامدیریت و هاحوزه عملکرد ارزیابی 1111

 آموزشی هایبیمارستان در هوا هایآالینده کنترل و فاضالب انرژی، هایسیستم برای سبز مدیریت استراتژی 1111

  سنندج شهر

 دیدگاه با کردستان پزشکی علوم دانشگاه تابعه درمان و بهداشت هایشبکه مدیران عملکرد ارزیابی و پایش 1111

  آنها توانمندسازی و آموزش

 دانشگاه       کارکنان استعالجی مالی بار میزان تحلیلی بررسی 1111

 پزشکی   علوم دانشگاه استخر بخشی اثر - هزینه بررسی 1111

 مراکز آب تامین جهت برقی هایپمپ با( برق مصرف نظر از)انرژی صفر های پمپ از استفاده تطبیقی بررسی 1111

     (زمین شیب از استفاده)کوهستانی مناطق در درمانی

 انسانی        منابع حوزه در دانش مدیریت از استفاده میزان 1111

  سنندج شهر آموزشی هایبیمارستان در سبز بیمارستان استانداردهای به دستیابی 1111

 صحت و عفونت کنترل لزوم)آزمایشگاهی روش با باکتریال آنتی غیر و باکتریالآنتی مصالح تطبیقی بررسی 1111

     (سازنده هایکارخانه سنجی

 پزشکی     علوم دانشگاه در پرداختی التدریس حق میزان تحلیلی بررسی 1111

 مبحث - ساختمان ملی مقررات)ایران استانداردهای با ساز و ساخت جهانی استانداردهای تطبیقی بررسی 1111

11)   

 معماری اصول از استفاده با هزینه کنترل در درمانی فیزیکی فضاهای بهبود جهت پیشنهاد و راهکار ارائه 1111

 پایدار  

 اجرای از بعد و قبل زیبایی و استحکام دوام، نظر از درمانیمراکز در استفاده مورد مصالح تطبیقی بررسی 1111

  هتلینگ

 – عمرانی های پروژه در پروژه مدیریت افزارهای نرم از استفاده عدم یا استفاده شناسی آسیب و یابیعارضه 1111

 درمانی     

    معاونت دانشجویی و فرهنگی .4

 عنوان  کد

 کردستان   پزشکی علوم دانشگاه هایپژوهش سطح ارتقا وضعیت بررسی 1111

 کردستان    پزشکی علوم دانشگاه اخیردر هایسال در مصوب تحقیقاتی هایطرح کاربردی نتایج میزان بررسی 1111

 کردستان     پزشکی علوم دانشگاه در مصوب تحقیقاتی هایطرح از منتج مقاالت بررسی 1111

 کردستان  پزشکی علوم دانشگاه در پژوهش در دانشجویان جذب و تشویقی هایزمینه بررسی 1111

 خودکشی به اقدام کاهش بر کردستان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی مشاوره اداره اقدامات تاثیر بررسی 1111



 

 دانشجویان

 کردستان    پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان در زندگی هایمهارت آموزشی هایبرنامه اثربخشی 1111

 کردستان   پزشکی علوم دانشگاه پسر و دختر دانشجویان بین در عاطفی شکست عوامل و علل بررسی 1111

 کردستان     استان در کرده ازدواج تازه زنان در زناشویی مشکالت بررسی 1111

 سنندج    شهرستان در خانواده کلینیک به کنندهمراجعه زنان در در ارگاسم مشکالت بررسی 1111

 کردستان    پزشکی علوم دانشگاه در تحصیلی هایرشته کلیه برای سمینار درس کردناجباری وضعیت بررسی 1111

 بودن اعتیادآور عوارض به نسبت کردستان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان نگرش و آگاهی میزان بررسی 1111

 ها آمفتامین

 دانشجویان   دید از کردستان پزشکی علوم دانشگاه فرهنگی هایبرنامه اثربخشی میزان 1111

 کردستان   پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان در اضطراب و دینداری بین رابطه بررسی 1111

 پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان اضطراب و عمومی سالمت بر معنوی هایمهارت آموزش اثربخشی تعیین 1111

 کردستان   

 کردستان    پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان به دهنده ارائه دروس با اساتید تحصیلی رشته بین ارتباط بررسی 1111

 سایر با مشاوره اداره به کنندهمراجعه تحصیلی افت دارای دانشجویان تحصیلی پیشرفت مقایسه و بررسی 1111

 کننده  مراجعه غیر دانشجویان

 پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان در زندگی به امید و شادکامی با آن ارتباط و دعا به پایبندی بررسی 1111

 کردستان        

    معاونت درمان .5

 عنوان  کد

 بحران        در هابیمارستان آمادگی 1111

 ها   بیمارستان دهیضرر علل 1111

 بیمارستانی    عفونت کنترل 1111

 بالیا  به پاسخ در سازمانی بین هماهنگی 1111

 بالیا   در سالمت حوزه بازیابی 1111

 بالیا  خطر مدیریت آموزش 1111

 بالیا  خطر ارزیابی 1111

 بالیا  و حوادث به سالمت نظام پاسخ 1111

 تخصصی  نیروهای عادالنه توزیع 1111

 ها بیمارستان بخشی اعتبار روی پیش هایچالش 1111

 حادثه مقابل در سنندج شهر آمادگی 1111

 آموزشی  هایبیمارستان در اورژانسی طب متخصصان حضور بخشی اثر 1111

 پزشکی   خطاهای دهیو خود گزارش تنبیه و سرزنش فرهنگ وضعیت بررسی 1111

 بیمارستان    در آفرین خطر عوامل شناسایی 1111

 موفق ( CPR)بر احیای قلبی عروقی موثر عوامل 1111

 بیمارستان در بیماران نیاز مورد پزشکی لوازم ثبت و مصرف تامین، سازی بهینه زمینه در ایمداخله مطالعات 1111



 
 

 سالمت     تحول نظام طرح اجرای از بعد و قبل درمانی مراکز در پزشکی تجهیزات و دارو خرید مقایسه 1111

 اورژانس    در بیماران تکلیف تعیین زمان میزان با پزشکان مقیمی برنامه رابطه بررسی 1111

 بالیا  در جامعه آوری تاب 1111

 هابیمارستان درآمد و هاهزینه خصوص در مطالعه 1111

 درمانی قیمت توریسم خصوص در کردستان پزشکی علوم دانشگاه روی پیش هایچالش و هافرصت بررسی 1111

 خدمات   شده تمام

 بالیا  خطر درک و شناخت 1111

 بیماران  مجدد بستری و قلبی بازتوانی انجام بین ارتباط میزان بررسی 1111

 مکمل   و سنتی طب دهندگانارائه به افراد مراجعه دالیل بررسی 1111

 درمانی توریسم بر موثر عوامل بررسی 1111

 ها   بیمارستان درمانی خدمات از شهروندان مندیرضایت 1111

 و دیواندره هایشهرستان باردار مادران در زایمان اصلی روش عنوان به طبیعی زایمان کاهش علت بررسی 1111

 سقز

 آن علل و بیمارستانی کسورات میزان بررسی 1111

 بیمارستانی  اطالعاتی هایسیستم اطالعات امنیت وضعیت بررسی 1111

 بخشی  اعتبار الزامات 1111

 بیمارستانی  هایپرونده نقص رفع 1111

 (تعارض مدیریت)تعارض حل هایروش از پزشکی علوم دانشگاه مدیران آگاهی میزان بررسی 1111

 سالمت    نظام تحول طرح در متخصص پزشکان ماندگاری میزان بررسی 1111

 ها بیمارستان تخت اشغال ضریب و پرستاری پرسنل بین تناسب میزان بررسی 1111

 مکمل  و سنتی طب زمینه در مردم دیدگاه بررسی 1111

 بیمارستانیپیش اورژانس خدمات از اورژانس به مراجعین مندیرضایت میزان بررسی 1111

  اول شکم باردار مادران نگرش تغییر در فیزیولوژیک زایمان آموزش هایکالس تاثیر 1111

   ... و دیابتی -قلبی بیماران مجدد بستری میزان بررسی 1111

 ریزی  برنامه هایروش از پزشکی علوم دانشگاه مدیران آگاهی میزان بررسی 1111

 پزشکی پرتو خدمات کیفیت 1111

 خدمات  دریافت انتظار زمان 1111

 پوشش تحت هایبیمارستان در نگهداشت شاخص ارتقا با رابطه در ایمداخله مطالعات 1111

 کردستان استان گذشته سال 1 در استانی خارج و داخل هایاعزام فراوانی بررسی 1111

 گیری  تصمیم هایروش از پزشکی علوم دانشگاه مدیران آگاهی میزان بررسی 1111

 سالمت  نظام تحول طرح هایبرنامه در پزشکان مقیمی و ماندگاری 1111

 دانشگاه  درمان معاونت کارکنان در تعارض مدیریت هایروش بررسی 1111

 بیمار  بالین بر تخصص فوق و متخصصان حضور 1111

 ذینفعان  مندیرضایت بر آن اثر و پزشکان مطب پروانه آنالین صدور بررسی 1111

 دانشجویان  بین در بیمار ایمنی فرهنگ و دانش بررسی 1111

 ها  بیمارستان عملیاتی و استراتژیک ریزیبرنامه 1111



 

 درمانی خدمات به دسترسی 1111

  Tens دستگاه از استفاده در کرده زایمان مادران مندیرضایت بررسی 1111

 ...( و عضالنی اسکلتی -دیابت -قلبی) واگیر غیر هایبیماری شیوع میزان بررسی 1111

 تخصصی  هایدرمانگاه و ویژه هایکلینیک 1111

 بستر  درمان خدمات بندی سطح 1111

 مکمل   و سنتی طب از کادردرمانی و پزشکان آگاهی میزان بررسی 1111

 کردستان پزشکی علوم دانشگاه در رهبری نحوه بررسی 1111

 هابیمارستان نیاز مورد انسانی نیروی کیفی و کمی برآورد 1111

 مؤسسات  هایپروانه صدور شدن ایسامانه بخشی اثر بررسی 1111

     (سرپایی و بستری)هابیمارستان شده ارائه خدمات خصوص در رجوع ارباب مندیرضایت 1111

 کردستان  پزشکی علوم دانشگاه در سازمانی تمرکز میزان بررسی 1111

 بیماران  ارجاع و اعزام فرآیند 1111

 بیمارستانی پیش اورژانس توسط شده داده انتقال اورژانسی موارد نسبت آماری بررسی 1111

 پزشکی علوم دانشگاه در سازمانی یادگیرندگی میزان بررسی 1111

 بیماران  و کارکنان مندیرضایت 1111

 تخصصی   فوق و تخصصی نیروهای قانونی تعهدات 1111

     معاونت غذا و دارو .1

 عنوان  کد

 غذایی محصوالت در... سنگین و فلزات سموم، باقیمانده میکروبی، هایآلودگی بررسی 1111

  (سفره تا مزرعه از)مصرف تا تولید از مراحل کلیه در غذاییمواد و ایمنی سالمت ارتقا 1111

 غذایی سالمت مواد بر موثر پارامترهای دقیق بررسی جهت جدید آزمایشگاهی هایروش از استفاده 1111

 غذایی مواد در تقلبات گیری و اندازه بررسی منظور به معتبر آزمون هایروش و طراحی تدوین 1111

و  فیزیکی هایویژگی بررسی و سودمند فرا غذای عنوان به اسفنجی کیک بر استرول فیتو افزودن تاثیر 1111

 آن شیمیایی

بیوتیک  آنتی تزریقی، داروهای مصرف نمودن منطقیو  تجویز کاهش خصوص در الزم راهکارهای ارائه 1111

 وکورتکواستروئیدها 

 هایفرآورده در هاوآالینده تقلبات انواع زمینه در مداخالت بخشی و اثر خطر موجود، ارزیابی وضعیت بررسی 1111

 و بهداشتی   آرایشی آشامیدنی، غذایی

 مربوطه محصوالت در آن نمودنو بهینه کاربرد تعیین جهت استان تولیدی آرد کیفیت مطالعه 1111

 استان  در سطح و تقلبی قاچاق داروهای و عرضه کاهش خصوص در الزم راهکارهای ارائه 1111

 غذایی  مواد نشانگرهای ها وبرچسب خصوص در کنندگانمصرف عملکرد و نگرش آگاهی، بررسی  1111

 و جامعه در ورزشی هایمکمل و( مخدر و گیاهی شیمیایی، از اعم)هامکمل و دارو مصرف فرهنگ بررسی 1111

 الزم  مداخالت

 طبیعی  مواد با آنها و جایگزینی غذاییدر مواد شیمیایی هایافزودنی از استفاده کاهش در راهکار ارائه 1111

 کواسرواسیون کمپلکس روش به محیطی تنش شرایط تحت پروبیوتیک باکتری ماندگاری ارزیابی 1111

 استان    سطح در ودولتی خصوصی بخش در کمبودها وکاهش دارویی خدمات ارائه افزایش راهکارهای بررسی 1111



 
 

 

 بیمارستان ها .5-4

     بیجار ( ع)بیمارستان امام حسین. 1         

 عنوان  کد

 بررسی علل خودکشی در پنج سال اخیر در شهرستان بیجار  1111

های پروفیالکسی در کاهش عفونت های آنتی بیوتیک 1مدیریت شده شماره های بررسی اثر مراقبت 1111

 بیمارستانی

 های بیمارستانیبررسی عوامل مرتبط با عفونت 1111

 های قانونی مدارک پزشکی های استان از جنبهبررسی میزان آگاهی پرسنل جدیدالورود بیمارستان 1111

 های ویژه بیمارستان پرستاران شاغل در بخشبررسی میزان رضایت شغلی در بین  1111

 (ع)ترومایی در بیمارستان امام حسین میر در بیماران بررسی میزان علل مرگ و 1111

 بررسی میزان ابتال به بیماری قلبی در بین بازنشستگان شاغل در بیمارستان  1111

 خون و سبک زندگی در سالمندان شهرستان بیجار  بررسی رابطه میزان ابتال به فشار 1111

     بیمارستان امام خمینی دیواندره . 2        

 عنوان  کد

 و ارتباط آن با شیوع هیپرتانسون در استان کردستان   Dبررسی سطح ویتامین 1111

 های اسکار زخم محل جراحی سزارین در شهرستان دیواندره بررسی علل بروز عفونت 1111

بههه بررسههی ارتبههاط اشههکاالت سههاختار فیزیکههی بخههش اورژانههس و میههزان کیفیههت خههدمات ارائههه شههده        1111

 شهرستان دیواندره ( ره)بیماران بیمارستان امام خمینی

 بررسی علل کاهش اجرای برنامه زایمان بی درد در بیمارستان امام خمینی دیواندره  1111

بررسههی علههل حساسههیت پوسههتی ناشههی از برقههراری الیههن وریههدی در میههان کودکههان و نههوزادان بیمارسههتان    1111

 امام خمینی دیواندره 

 های بیمارستانی جدد تجهیزات پزشکی و میزان عفونتبررسی ارتباط دستورالعمل فراوری م 1111

   بیمارستان امام خمینی سقز . 3

 عنوان  کد

 بررسی علل پایین بودن انگیزش کارکنان بیمارستان  1111

 بررسی خطاهای دارویی و عوامل موثر بر آن  1111

 های بیمارستانی بررسی عوامل موثر در بروز عفونت 1111

  OTC داروهای در رایج دارویی تداخالت بررسی 1111

 الزم مداخالت و استان هایداروخانه در دارویی خدمات ارائه نمودن بهینه 1111

 در و غیرمجاز قاچاق آرایشی محصوالت مصرف رفتار تغییر بر سازیفرهنگو  آموزشی مداخالت تاثیر بررسی 1111

 سنندج    شهر هایدبیرستان



 

     بیمارستان بعثت سنندج. 4

 عنوان  کد

 ماهه     11 تا 1 کودکان مورتالیتی بر موثر عوامل و علل بررسی 1111

  بعثت در بیمارستان دارویی خطاهای بروز بر موثر عوامل و علل بررسی 1111

  بعثت بیمارستان اورژانس در ناموفق احیاء افزایش بر موثر عوامل و علل بررسی 1111

  بعثت بیمارستان NICU بخش در میر نوزادی و مرگ افزایش بر موثر عوامل و علل بررسی 1111

  بعثت بیمارستان مراقبتی خطاهای سایر به نسبت دارویی خطاهای فراوانی بررسی 1111

 بیمارستانی         هایعفونت گزارش بر موثر عوامل و علل بررسی 1111

  بعثت بیمارستان در طبیعی زایمان به نسبت سزارین درصد افزایش بر موثر عوامل و علل بررسی 1111

  بعثت بیمارستان در شخصی با رضایت ترک افزایش بر موثر عوامل و علل بررسی 1111

 بعثت        بیمارستان اورژانس در ساعت 11 زیر میر و مرگ افزایش بر موثر عوامل و علل بررسی 1111

 بعثت  بیمارستان در ماهه 11 تا 1 کودکان موربیدیتی عوامل و علل بررسی 1111

 و پرستاری پرسنل مندیرضایت سوم نسل اعتباربخشی استانداردهای اجرای تاثیر بر موثر عوامل و علل بررسی 1111

 مامایی       

 بیماران  شناسایی خطای بر تاکید با مراقبتی خطای درصد افزایش بر موثر عوامل و علل بررسی 1111

 شیوع عوارض زایمانی  1111

 بررسی میزان رعایت گایدالین ها و دستورالعمل های بالینی توسط تیم پزشکی  1111

 تاثیر اعتبار بخشی آموزشی بر عملکرد پزشکان  1111

 بررسی هزینه اثربخشی اقدامات تشخیصی و پارکلینیکی  1111

    بیمارستان بوعلی مریوان. 5

 عنوان  کد

بهبههود و ارتقههای   قلبههی ریههوی بههرای پزشههکان و پرسههتاران بههر   موزشههی احیههای  آهههای بررسههی تههاثیر دوره  1111

 موفق در بیمارستان بوعلی مریوان   CPRشاخص 

 (، آسفیکسی و فلج اربفلج مغزی)ی عوارض زایمان طبیعی و سزارینابررسی مقایسه 1111

 کاری در کیفیت ارائه خدمات پرستاری نقش تعداد پرستار و نوبت 1111

 های ارائه شده به بیماران توسط پرستاران در بیمارستان بوعلی مریوان بخشی آموزشبررسی اثر  1111

ههای دریافهت شهده در بیمارسهتان بههوعلی     ن از آمهوزش بررسهی اثهر بخشهی مهداخالت ارتقهای رضهایت بیمههارا       1111

 مریوان 

هههای جراحههی  در بیمههاران بسههتری در بخههش  NSAIDsمقایسههه اثربخشههی ضههد دردهههای اوپیوئیههدی و     1111

 بیمارستان بوعلی مریوان 

بررسههی میههزان آگههاهی پرسههتاران در مراقبههت از بیمههاران مبههتال بههه بیمههاری قلبههی در بیمارسههتان بههوعلی       1111

 مریوان 

 بررسی نقش اخالق حرفه ای در مامایی و تاثیر آن در بهبود فرآیند زایمان  1111

دهههی در کههاهش مصههرف شههیر خشههک و تههداوم شههیر   دهههی بههرهههای آمههوزش شههیر بررسههی تههاثیر کههالس  1111

 بیمارستان بوعلی مریوان 

منههدی بیمههاران بسههتری از خههدمات پزشههکی و پرسههتاری در بیمارسههتان بههوعلی      بررسههی میههزان رضههایت  1111



 
 

 مریوان 

اورژانهس و دیهالیز    اتهاق عمهل،   ههای زایشهگاه،  ای میهزان مصهرف ملزومهات پزشهکی در بخهش     بررسی مقایسهه  1111

 بیمارستان بوعلی مریوان با سایر مراکز درمانی استان 

      بیمارستان توحید سنندج. 1

 عنوان  کد

 باردار  زنان در تیروئید کاریکم شیوع بررسی 1111

و  کردستان استان در خون سرطان بیماران در مولکولی و ویلوسایتومی - پاراکلینیکی - کلینیکی عالئم بررسی 1111

  بیماری پروگنوز با آن ارتباط

 بیمار  با پروگنوز آن ارتباط و سینه سرطان هایفاکتور ریسک بررسی 1111

 بیمار  پاراکلینیکی و کلینیکی عالئم و سرطان سینه اپیدمیولوژیک عوامل بررسی 1111

 کردستان  دراستان سرطان معده شیوع بروز در پرنمک غذایی مواد تاثیر بررسی 1111

  سنندج شهر زنان در D ویتامین کمبود شیوع بررسی  1111

  منفی اسمیر توبرکلوزیس به مبتال بیماران زودرس تشخیص عدم بر موثر علل بررسی 1111

 سرطان سینه  بیماران فامیل افراد در سرطان سینه غربالگری 1111

 کردستان  استان در آن با مرتبط خطر عوامل و دو نوع دیابت شیوع میزان بررسی 1111

 هایکواگوالنت وآنتی وارفارین که ای دریچه AF بیماران در مجدد CVA بروز و خونریزی میزان مقایسه 1111

 کنند می دریافت جدید

  ICU در عفونت بررسی 1111

 توحید  بیمارستان به کننده مراجعه فشارخونی بیماران در فشارخون کنترل وضعیت بررسی 1111

 VOP میزان کاهش در پزشکی گوشی روی بر استریل یکبار مصرف پالستیک  COPاز استفاده ارزش بررسی 1111

  ICU در اینتوبه بیماران در

 خانواده و اقتصادی فرهنگی سطح با آن و ارتباط کردستان استان دبیرستانی دختران خونی کم شیوع بررسی 1111

 بیمار 

 از پیشگیری در آترواسکلروز فاکتورهای و ریسک فشارخون منظم چک بصورت فعال پیشگیری اثر بررسی 1111

 ترومبوتیک  مجدد استروک

 چرب  کبد شیوع بر موثر عوامل بررسی 1111

  سالگی11 از کمتر سن در سینه سرطان غربالگری 1111

 پپتیک  زخم گاستریت در پیلوری هلیکو باکتر شیوع بررسی 1111

 توحید    بیمارستان در TPA کننده دریافت استروک بیماران در خونریزی بروز میزان 1111

 مقاوم     و راجعه ادراری عفونت درمان 1111

       C و B هپاتیت ایمنطقه شیوع بررسی 1111

      COPD آسم و بیماران افتراق در بازدمی NO گیریاندازه ارزش بررسی 1111

 آن   بر موثر عوامل و روده و مری، معده هایسرطان شیوع بررسی 1111

 کشوری    رجستری در ثبت و سلیاک بیماری استانی شیوع بررسی 1111

 بروسلوز    درمان 1111



 

  کردستان استان در بازدمی ریوی هایحجم بررسی 1111

     IPF بیماران درمان در پرفنیدون ارزش بررسی 1111

      سنندج شهر زنان در ساعته 11 ادرار ید میزان بررسی 1111

      IPFبیماران درمان در Lowdose پردنیزولون تجویز ارزش بررسی 1111

  توحید بیمارستان به کننده مراجعه لوپوس به مبتال بیماران در کلیوی درگیری آگهی پیش و بررسی 1111

 توحید           بیمارستان بیماران در مغز وریدی ترومبوزسینوس هایفاکتور ریسک بررسی 1111

 میگرن        پیشگیری و درمان در منیزیوم اثر بررسی 1111

 توبرکلوزیس ریوی      به مبتال بیماران در  PPDو IGRA تشخیصی روش بررسی 1111

 استان در آن با مرتبط علل و گیرندمی قرار تشخیصی برونکوسکوپ تحت که بیمارانی در انتراکس بررسی 1111

 کردستان   

 دو            نوع دیابت به مبتال مردان در استئوپروز هایفاکتور ریسک بررسی 1111

 زانو   استئوآرتریت به مبتال بیماران در ژنتیکی هایفاکتور ریسک بررسی 1111

 آن     مخازن و توالرمی هایکانون بررسی 1111

  جهت بهبود کیفیت زندگیاستئوآرتریت  به بیماران مبتال درمانی -تشخیصی مداخالت 1111

 روماتیسمی         بیماران در حاملگی آگاهی پیش بررسی 1111

    جهت بهبود کیفیت زندگی (Low Back Pain)کمردرد به بیماران مبتال درمانی -تشخیصی مداخالت 1111

 ز آموزش اقبل و بعد ( 111کد )مدیریت درمان سکته حاد مغزی  1111

 قبل و بعد از آموزش ( 111کد )مدیریت درمان سکته حاد قلبی  1111

    بیمارستان رازی بانه  . 1

 عنوان  کد

 بررسی علل اعزام و ارجاع بیماران به سایر مراکز درمانی در بیمارستان رازی بانه  1111

 های در بیمارستان رازی بانه مدیریت مصرف حامل انرژی 1111

بررسی مصرف اقالم هتلینگ در بخش های بستری و ارائه راهکار برای متعادل سازی آن در بیمارستان رازی  1111

 بانه 

 کنندگان به بخش بلوک زایمان بیمارستان رازی بررسی علل درخواست زایمان سزارین در میان مراجعه 1111

 بررسی وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار در بین نیروهای درمانی در بیمارستان رازی  1111

      بیمارستان سینا کامیاران . 1

 عنوان  کد

 بررسی شیوع فلج ارب و علل آن در نوزادان متولد شده در بلوک زایمان بیمارستان سینا کامیاران  1111

 بررسی شیوع باالی اپی زیاتومی در مادران باردار مراجعه کننده به بلوک زایمان بیمارستان سینا کامیاران  1111

بر ابتال به ایکتر در نوزادان بستری در  سین و القای فیزیکی زایمان طبیعیبررسی تاثیر میزان مصرف اکسی تو 1111

 بخش نوزادان بیمارستان سینا کامیاران 

 بررسی مصرف داروهای ترمبولیتیک و سکته مغزی هموراژیک متعاقب آن در بیمارستان سینا کامیاران  1111

 در ابتال به دیابت نوع دو  Dگی کمبود ویتامین بررسی نقش پیشگویی کنند 1111



 
 

 رس در مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان کامیاران رسی سطح ویتامین دی و زایمان زودبر 1111

 ابتال به بیش فعالی در شیرخواران  بررسی تعداد ساعات تماشای تلویزیون در مادران باردار 1111

 کاری تیروئید و علل آن در شهرستان کامیاران بررسی شیوع کم 1111

     بیمارستان شهدای دهگالن . 1

 عنوان  کد

 کننده به بیمارستان شهدا ای بر سطح سواد سالمت بیماران دیابتی مراجعهبررسی تاثیر آموزش مداخله 1111

 رستاران شاغل در بیمارستان شهدا پبررسی همبستگی فرهنگ سازمانی مسئولیت پذیری  1111

     بیمارستان شهید بهشتی قروه . 12

 عنوان  کد

  ICUبررسی تاثیر مصرف زینک بر زخم بستر در بیماران بستری در بخش  1111

 بر کنترل قند خون در بیماران دیابتی   Dتاثیر مصرف مکمل ویتامین 1111

 بررسی تاثیر مدت زمان تزریق انوگزاپارین بر هماتوم بعد از تزریق  1111

 بررسی تاثیر آموزش مدیریت استرس بر کیفیت ارائه مراقبت های پرستاری در بخش اورژانس  1111

 بررسی کیفیت خدمات براساس انتظارات و ادراک بیماران در بلوک زایمان  1111

های بیمارستانی توسط جراحان و پرستاران و راهکار علمی و اجرایی در راستای بررسی علل عدم گزارش عفونت 1111

 کاهش عدم گزارش دهی 

     بیمارستان شهید چمران سروآباد . 11

 عنوان  کد

درشهرسههتان  (فشههارخون دیابههت و)واگیرشههایع هههای غیههر عوامههل مههوثر بههر پیشههگیری وکنتههرل بیمههاری   1111

 سروآباد

 درمههان بیمارسههتان شهههید  منههدی افههراد سههاکن شهرسههتان سههروآباد از خههدمات سههالمت و  میههزان بهههره  1111

 چمران سروآباد

 بررسی راهکارهای افزایش دهنده انگیزه آموزش به بیمار در بیمارستان شهید چمران سروآباد  1111

 بررسی فرهنگ ایمنی در بیمارستان شهید چمران سروآباد 1111

 بیماران بر بروز حوادث در آنان تاثیر آموزش ایمنی به 1111

بررسههی نگههرش بیمههاران، پرسههتاران و پزشههکان بیمارسههتان شهههید چمههران سههروآباد در خصههوص ضههرورت    1111

 رعایت منشور حقوق بیمار

    بیمارستان صالح الدین ایوبی بانه . 12

 عنوان  کد

  پرستاری و پزشکی تحصیلال فارغ انیکاربردی دانشجو هایمهارت و علمی سطحبررسی  1111

 در سطح استان کردستان ( Telemedicine)سنجی پزشکی از راه دورامکان 1111

 ICUبیماران بیهوشی روزانه ویزیت نبود 1111

 های ویژه ی مناسب بیماران دیابتی و بیماران بستری بخشیعدم رعایت رژیم غذا 1111

 

 



 

    بیمارستان فجر مریوان. 13

 عنوان  کد

 ساختار فیزیکی بخش اورژانس از لحاظ عدم رعایت استانداردها  بررسی 1111

 بررسی تعداد نیروهای انسانی پرستار براساس تعداد تخت فعال بیمارستان  1111

بررسههی کمههی و کیفههی تجهیههزات و ملزومههات مصههرفی و غیههر مصههرفی بیمارسههتان از لحههاظ اسههتانداردهای     1111

 موجود 

 های داخلی و تعداد متخصصین داخلی برای تناسب تخت رائه الگوی مناسبا 1111

 های موجود ، کمک پرستار و بیمار براساس استانداردی تعداد نیروهای انسانی پشتیبانی، خدماتبررس 1111

 ارائه الگوی زمانی مناسب برای ویزیت پزشکان  1111

 بررسی ساختاری بیمارستان از لحاظ رعایت استاندارد ها      1111

    بیمارستان قدس سنندج. 14

 عنوان  کد

 بیماران روانپزشکی  بررسی میزان انگ در 1111

 مطالعه در خصوص فرار بیماران  1111

  (111تحلیل کد )پرخاشگری درگیری –بیماران   morbidityبررسی انواع  1111

 کننده به درمانگاه و خدمات سرپایی در خصوص بیماران سرپایی مراجعه مطالعه 1111

 در مرکز   ECTمطالعه در خصوص  1111

 ها  های در خصوص پاراکلینیکپژوهش 1111

 پیگیری بیماران بعد از ترخیص  1111

 توانی بیماران روانی در بهبود و باز درمانیکارص نقش مطالعه در خصو 1111

 بررسی مشکالت زناشویی بیماران  1111

 درمانی گروه –درمانی های درمان غیر دارویی مانند روانبررسی اثر بخشی روش 1111

 مطالعه در خصوص رضایت شخصی جهت ترخیص 1111

 های روانی بررسی در خصوص نظام خانواده و بیماری 1111

 نیاز سنجی خانواده ها در ارتباط با بیماران روانپژشکی  1111

 روانی خانواده برسالمتتاثیر وجود بیمار روانی  1111

 پاراکلینیک  -1سرپایی  -1بررسی میزان رضایت خانواده بیماران روانی  1111

 خانواده بیماران روانی Education Psyche آموزش  1111

 ... (سبک زندگی و  ،ت زندگیمهار)هاتقا سطح سالمت روانی خانوادهار 1111

 ... ( ، فوت و طالق) اجتماعی بیماران روانی –های خانوادگی بررسی آسیب 1111

 فرسودگی شغلی پرسنل شاغل در مرکز آموزشی درمانی پزشکی قدس  1111

 روانی پرسنل بررسی سالمت 1111

 مندی پرسنل بررسی رضایت 1111



 
 

 های شخصیتی کارکنان های سازمانی با ویژگیبررسی تناسب پست 1111

 اثربخشی کاردرمانی و نورفیدبک در ارتباط با بیماران روانی    1111

 مشکالت آموزشی مرکز  1111

 رضایت فراگیران از خدمات آموزشی  1111

  overdoseمیزان  1111

 میزان سوء رفتار پرسنل 1111

 

    بیمارستان کوثر سنندج. 15

 عنوان  کد

 بیمارستانی و عوامل موثر بر آن در بیمارستان کوثرهای بررسی میزان بروز عفونت 1111

 بررسی عوامل مرتبط با مرگ بیماران به دلیل تروما در بیمارستان کوثر 1111

 

 ادارات زیر مجموعه معاونت درمان. 6

   اعتبار بخشی و اهدا عضو اداره  .1

 عنوان  کد

بههر ارتقهها کیفیههت خههدمات، ایمنههی بیمههار،    سههازی اسههتانداردهای ملههی اعتباربخشههی   بررسههی تههاثیر پیههاده  1111

/ هههای دانشههگاهی هههای مههدیریتی ممکههن در بیمارسههتان   وری، کههارایی، اثربخشههی و سههایر شههاخص    بهههره

 خصوصی استان کردستان

پزشههکان، پرسههتاران، معلمههان،  )وامههع مختلههف انسههانی اسههتان کردسههتان بررسههی نگههرش، آگههاهی و تمایههل ج  1111

 هدا عضو، اخذ کارت اهدا عضو، اهدا اعضای عزیزانشان در خصوص فرآیند ا...( مردم و 

 بررسی و تحلیل موارد گزارش شده وقایع ناخواسته درمانی 1111

1111  (Never Events)ای علل آنهاو تحلیل علل ریشه (RCA) 

   اداره اقتصاد درمان .2

 عنوان  کد

 بهداشت و درمانها و راهکارهای اجرای نظام ارجاع در سیستم بررسی چالش 1111

ههای مهالی بهه پزشهکان مانهدگار شهاغل در دانشهگاه علهوم پزشهکی کردسهتان در           بررسی تاثیر پرداخهت مشهوق   1111

 مندی بیمارانارتقا کیفیت خدمات درمانی و رضایت

عمههومی بررسهی تههاثیر اجههرای راهنمهای طبابههت بههالینی تجهویز آنتههی بیوتیههک پیشهگیرانه در بیمههاران جراحههی      1111

 های درمان بیمارانمدت زمان بستری و هزینهبر 

    اداره امور بیماران خاص  .3

 عنوان  کد

ی توحیههد سههنندج بههر آموزشههی و درمههان ،شههده خههدمات بخههش دیههالیز مرکههز پزشههکی محاسههبه قیمههت تمههام  1111

 یابی بر مبنای فعالیت اساس روش هزینه

 های همودیالیز استان های دیالیز بخشدستگاهبررسی میزان اندوتوکسین موجود در آب مصرفی  1111



 

     اداره آمار .4

 عنوان  کد

 های فعال بیمارستانی در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه بررسی وضعیت مدیریت تخت 1111

 هاامور بیمارستان ههای آماری در ادارسی میزان استفاده مدیران از شاخصبرر 1111

     اداره پرستاری  .5

 عنوان  کد

هههای بههر مراکههز درمههانی شهههر سههنندج در افههزایش تعههداد تخههت   Home Careبررسههی تههاثیر اجههرای طههرح 1111

 های بستری و ویژه مراکز مذکور خالی آن مراکز در بخش

     اداره رادیولوژی .1

 عنوان  کد

گههوارش در معههرض هههای دسههتگاه کبههدی در بیمههاران مبههتال بههه سههرطان  بررسههی سههطح تههرانس آمینازهههای 1111

 رادیوتراپی

 های رادیولوژی در میزان مصرف فیلم رادیولوژیرسی تاثیر دیجیتالی نمودن دستگاهبر 1111

 اسکن نواحی سروگردنتیبررسی اثر روپوش سربی در دز دریافتی بیماران متقاضی سی 1111

     هاصدور پروانهاداره  .1

 عنوان  کد

 اختصاصی یندهایآفرها بر کیفیت سامانه صدور پروانه بررسی اثر استفاده از 1111

 مراجعان وای بر رضایتمندی سامانه بهره برداری به روش سنتی و ویندهای صدور موافقت اصولی آمقایسه فر 1111

 پیشگفتیندهای آزمان انجام فر

 موسسات پزشکی و پیراپزشکی و ل فنیوئصدور پروانه بهره برداری ومسبررسی تحلیلی مقایسه ی زمان  1111

 پیراپزشک

   اداره طب سنتی و مکمل کردستان  .1

 عنوان  کد

بهر مبنهای اصهول طهب سهنتی ایهران        "مبهانی، پیشهگیری، درمهان و توانبخشهی    "ها بها محهور   طراحی پرسشنامه 1111

 و تعیین روایی و پایایی

 بررسی دیدگاه مردم در مورد طب سنتی و مکمل 1111

 میزان آگاهی کارکنان و پزشکان از طب سنتی و مکمل 1111

 های طب سنتی و مکمل در استان کردستان مورد توجه ترین روش 1111

کمتههر بههودن  –دسترسههی آسههان  :کننههدگان طههب سههنتی و مکمههل بههرای اسههتفاده از ایههن طههب دالیههل مراجعههه 1111

بههی نتیجههه  –اعتقههاد بههه کمتههر بهودن عههوارض نسههبت بههه داروههای شههیمیایی    - ت و باورهها اعتقههادا ،هههاهزینهه 

مهؤثرتر بههودن طهب سههنتی از    –ههای سههنتی  هههای نهوین  اعتقههاد بهه بههدون عارضهه بهودن درمههان    بهودن درمهان  

 ...طب رایج و

 

 

 



 
 

    اداره مامایی .1

 عنوان  کد

 موانع  ها وچالش بررسی عوارض و: دردزایمان بی 1111

    (و سیستم سنتی  LDR با سیستم )های زایماننوزاد در بلوک مادر و مقایسه انجام زایمان 1111

 کل دانشگاه  ( سه ماهه اول)های غیر قانونیی شیوع موارد سقطبررس 1111

 
 

    اداره مددکاری  .12

 عنوان  کد

خودکشهی مجهدد مهراجعین    بهر کهاهش اقهدام بهه     ( مداخلهه در بحهران  )میهزان اثهر بخشهی مهداخالت مهددکاری      1111

 بیمارستانی

و تههاثیر آن ( تریههاژ مههددکاری)هههای بیمارسههتانیبررسهی لههزوم ارائههه مههداخالت مههددکاری اجتمههاعی در اورژانهس   1111

 یند درمانآبر فر

 (راند و مدیریت مورد)مداخالت مددکاری در کاهش مشکالت سنجش میزان رضایت مندی بیماران از 1111

 موٍر بر کار تیمی و کاهش فرسودگی شغلی کارکنان بیمارستانشناسایی عوامل  1111

    مدیریت آزمایشگاه مرجع سالمت  .11

 عنوان  کد

 های باکتریایی جدا شده از بیماران بستریبررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه 1111

 هابررسی راهکارهای اجرای انتقال خون اتولوگ در بیمارستان 1111

 


