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 استانها و ریسك فاکتورهای موجود در بر اساس بار بیماریاولویت های پژوهشی با رویکرد نیازهای آموزشی 

 دانشگاه علوم پزشکی زنجان مراکز بهداشتی درمانی روستاییبه بررسی الگوی مراجعه بیماران  .1

 دانشگاه علوم پزشکی زنجان بررسی الگوی مراجعه بیماران سرپایی به درمانگاه های .2

 علوم پزشکی زنجانی وضعیت نظام ارجاع در بیمارستان های بررس .3

 پزشکی زنجانعلوم دانشگاه بررسی الگوی بستری بیمارستان های  .4

 بروز( –)شیوع  بررسی بیماریهای شایع دراستان به تفکیك شهرستانها .5

  دانشگاه علوم پزشکی زنجان در بیمارستان های بررسی موارد ارجاع .6

 بررسی بیماریهای نوپدید و بازپدید در استان به تفکیك شهرستانها .7

 بررسی بیماریهای شایع دهان ودندان در استان به تفکیك شهرستانها .8

 بررسی خطاهای شایع تجویز دارو و تداخلات دارویی در نسخ دارویی استان .9

 بررسی وضعیت و چگونگی مصرف داروها و ترکیبات گیاهی در استان و اثر آنها بر سلامتی  .11

 بررسی الگوی مصرف داروها ) با یا بدون تجویز پزشك ( در استان زنجان .11

 رگاهی و صنعتی استانار درمراکز کابررسی حوادث ناشی از ک .12

 بررسی وضعیت آلودگی احتمالی منابع آب استان زنجان .13

 بررسی وضعیت سلامت هوا در مراکز تولیدی، صنعتی و ... استان زنجان .14

 بررسی سلامت و امنیت خوراکی در مواد غذایی خام و پخته استان زنجان .15

 و علل مرتبط با آن در سوانح و حوادث ترافیکی استان زنجان Mortalityو  Morbidityبررسی  .16

 بررسی علل و نقص تکمیل سامانه های مرتبط با سلامت .17

 جامعهسطح پرستاری در  ارائه مراقبت هایطراحی و ارائه الگوهای  .18

 طراحی نرم افزارهای کاربردی در مدلسازی و تشخیص بیماریها .19

 ی افزایش و بهبود کیفیت تصویر برداری طراحی نرم افزارها .21

 طراحی نرم افزارهای جدید آموزش مجازی .21

 نیازسنجی آموزشی از ارائه دهندگان و کارکنان حوزه سلامت .22

 بررسی مشکلات و عوامل مرتبط با سلامت مادران باردار .23

 استان علوم پزشکی در آنالیز شواهد و داده های موجود پژوهشی و آموزشی در جهت نیازهای آموزشی .24

 زنجان

 در سیستم سلامت( در استان زنجانهای غربالگری انجام شده ) بررسی نتایج آزمون .25

 Precede –Proceedبررسی و شناسایی و تدوین نیازهای آموزشی و برنامه ریزی آموزشی براساس مدل  .26

 های بیمارستان در  AHRQ گانه 17 های شاخص اساس بر بیمارستانی خدمات ارائه کیفیت بررسی .27

 زنجان پزشکی علوم دانشگاه




