
 3131-3131اولویت های پژوهشی دانشکده پیراپزشکی وبهداشت در سال تحصیلی 

 

 محیط و حرفه ای سالمت(  3

 

 بررسی وضعیت مواجهه کارگران با فلزات سنگین در گارگاهها و کارخانه های تولید شمش سرب و روی استان  1-1

  MTBEبررسی وضعیت مواجهه کارگران شاغل در پمپ بنزین های شهر زنجان با بخارات  2-1

 بررسی وضعیت مواجهه کارگران صنایع ذوب فلزات ) ریخته گری ( با شرایط جوی محیط گروم و داغ  3-1

 بررسی ریسک فاکتورهای ارگونومیکی ، مکانیکی ، شیمیایی و بیولوژیک در محیط های کار  4-1

بررسی وضعیت رفتارهای غیر ایمن کارگران صنایع و معادن استان و طراحی و اجرای مداخالت مناسب در جهت تعدیل  5-1

 و اصالح آنها

 بررسی وضعیت ارگونومیک در سایت های کامپیوتری تابعه دانشگاه 6-1

  بررسی میزان آگاهی کارفرمایان و کارگران از اصول و موازین ایمنی و بهداشت کار 7-1

 بررسی روش های اعمال مدیریت منابع محیط انسانی  8-1

 بررسی روش های مدیریت ریسک عوامل محیطی موثر بر سالمتی انسان و محیط زیست  9-1

 ارزیابی ریسک در امکان عمومی ) استخر ، مسجد ، ورزشگاهها ، موسسه های آموزشی ( 11-1

 یمارستان های تابعه دانشگاه بررسی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشتمحیط در ب 11-1

و  Environmental Biotechnologyکاربرد روشهای نوین در حذف آالینده های محیط زیست نظیر  12-1

Bioremediation   وNanotechnology  

 بررسی میزان فلزات سنگین و سموم در مواد خوراکی و آشامیدنی  13-1

 ز طریق هوا بر روی سالمتی  انسان و محیط زیست بررسی مشخصات معدنی و آلی ذرات منتقله ا 14-1

 بررسی روش های مدیریت ریسک عوامل محیطی موثر در سالمتی انسان و محیط زیست   15-1

 بررسی روش های حذف و تصفیه آالینده ها آلی و معدنی از منابع آب ، خاک و هوا  16-1

 اندازه گیری میزان گازرادن در محیط های بسته 17-1

 و. GISبررسی روشهای مدیریتی برای پیش بینی و کنترل آالینده های محیط زیست با استفاده از نرم افزار نظیر  18-1

 بررسی خصوصیات کمی و کیفی منابع آب سطحی و زیر زمینی استان  19-1

 یست محیط آنها بررسی راهکارهای مدیریت مواد زاید شهری ، بیمارستانی و صنعتی برای کاهش اثرات بهداشتی و ز 21-1

 بررسی راهکارههای مدیریت ) جمع آوری ، تصفیه ، دفع بهداشتی و استفاده مجدد ( فاضالبهای شهری صنعتی و استان   21-1

 ارزیابی اثرات توسعه پروژه های عمرانی بر محیط زیست استان  22-1

 های خاص  بررسی کارایی روشهای پیشرفته در تصفیه آب و فاضالب در حضور آالینده 23-1



 

 ( مدیریت خدمات آموزشی،پژوهشی، بهداشتی ودرمانی  1

 

 بررسی کیفیت گزارش دهی بیماریهای عفونی و راهکارهای ارتقای آن 1-2

 بررسی میزان رضایتمندی مراجعین به مراکز بهداشتی و درمانی از روشهای پیشگیری از بارداری 2-2

 بررسی کارآیی و اثر بخشی سیستم های کنترل و نظارت بر مراقبتهای پرستاری 3-2

 بررسی رضایت و انگیزه شغلی کارکنان بهداشتی ودرمان4-2

 بررسی آگاهی و عملکرد کارکنان درمانی و خدماتی دررعایت اصول ایمنی و استریلیزاسیون 5-2

 اولیه بررسی کارآیی و اثربخشی سیستم مراقبتهای بهداشتی 6-2

 بررسي كارآیي و اثر بخشي دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه 7-2

 بررسی توانمندیهای کارکنان بهداشتی و درمانی در بحرانها و بالیای طبیعی 8-2

-IMES                                         11و مقایسه با شاخصهای  DHSبررسی وضعیت شاخصهای بهداشتی منتخب استان  9-2

 ررسی اثربخشی برنامه بیمه روستایی در ارتقائ نظام ارجاع و تسهیل دسترسی روستائیان به خدمات درمانب 17

 ارزیابی صحت و دقت داده های نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ 11-2

 شناسایی و اولویت بندی انتظارات و نیازهای مشتریان  12-2

 C Q I)بررسی نقش ساختارسازمانی مناسب در بهبود کیفیت مستمر ) 13-2

 ارزیابی كمي و كیفي خدمات بهداشتی؛ درماني وآموزشي در مراكز تابعه دانشگاه علوم پزشكي 14-2

 بررسی نقش نظام پرداخت و پاداش در عملکرد کارکنان سازمان  15-2

 از مقررات حقوقی شغلی بررسی میزان آگاهی کارکنان بهداشتی و درمانی 16-2

 تاثیر توانمند سازی بر کارکنان در تماس با مشتریان در سازمانهای بهداشتی 17-2

 بررسی کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی از نقطه نظر مردم18-2

 بررسی راهکارهای ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده در مراکز بهداشتی و درمانی19-2

 ضعیت مراقبتهای پرستاری در بخشهای ویژه بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی زنجانتاثیر مداخله بر ارتقای و21-2

 بررسی وضعیت شاخصهای حدمات پرستاری در بیمارستانهای استان  21-2

 کیفیت خدمت رسانی به بیماران در بخش فوریتها  22-2

 تاثیر آنها بر شاخصها و کیفیت مراقبتها  بررسی اجرای دستور العملهای مراقبتهای مدیریت شده در بیمارستانها و 23-2

 بررسی کیفیت استقرار نظام مراقبت عفونتهای بیمارستانی در بیمارستان استان  24-2

 تاثیر مداخله بر کاهش کسورات بیمارستانی  25-2

 مطالعات مرتبط با وضعیت مدیریت بیمارستانهای استان  26-2



 تاثیر اقدامات نظارتی بر ارتقاء وضعیت مطبهای خصوصی شهرستانهای استان  27-2

 مقایسه وضعیت فضای فیزیکی ، نیروی انسانی و تجهیزات بخشهای مختلف بیمارستانهای استان با استاندردها  28-2

 شناسایی و اولویت بندی نیازهای مردم در شهرستانهای مختلف استان به خدمات سالمت  29-2

 بررسی کیفیت زندگی بیماران خاص و راهکارهای ارتقاء آن  31-2

 بررسی تاثیر کمیته های بیمارستانی بر بهبود عملکرد بیمارستانها  31-2

 برنامه بیمارستانی مقابله با حوادث غیر مترقبه  32-2

 بررسی برنامه ریزی استراتژیک و میزان نیل به اهداف آن  33-2

  CPRبررسی میزان مهارت پزشکان اورژانس و پرسنل در انجام  34-2

 بررسی میزان آگاهی و اطالعات علمی پرسنل بیمارستانی  35-2

 بررسی نیروهای پرستاری مورد نیاز واحد های بیمارستانی بر اساس شاخصهای هر منطقه  36-2

 بررسی تاثیر وجود تریاژ و عملکرد آن در بیمارستانها  37-2

 بررسی تاثیر ایجاد بیمارستان یک تخصصی اطفال بر کیفیت درمان اطفال در شهر زنجان  38-2

 بررسی تاثیر هیات امنایی شدن بیمارستان آیت ا... موسوی بر کیفیت درمان بیماران  39-2

در مقایسه با بررسی تاثیروجود بیمارستانهای تک تخصصی روانپزشکی  در شهر زنجان بر کیفیت درمان بیماران روانی  41-2

 وجود بخش در یک بیمارستان جنرال 

 بررسی تاثیر مداخالت در بهبود وضعیت مدارک پزشکی  41-2

 درمانی  –بررسی میزان بکار گیری آمار و شاخصهای درمانی بیمارستان در برنامه ریزی بهداشتی  42-2

 بر فعالیتهای درمانی  HISبررسی تاثیر استفاده از سیستم  43-2

رسی ساختار سیستمهای اطالعات بیمارستانی موجود در بیمارستانهای دانشگاه و ارائه راهکارهای صحیح و علمی بر 44-2

 جهت بهبود موجود 

 بررسی وضعیت مستند سازی گواهی فوت در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی زنجان  45-2

 ین بخشهای درمانی بررسی عوامل مثر بر نقص پرونده های پزشکی از دیدگاه مسئول 46-2

 بررسی نحوه ارائه اطالعات و رعایت جنبه های قانونی مدارک پزشکی در مراکز بهداشتی درمانی  47-2

 بررسی میزان آشنایی کادر پرستاری ، پیراپزشکی و پزشکان با وسایل و تجهیزات پزشکی که از آن استفاده میکنند.  48-2

 ر رده های پیراپزشکی مقایسه وضعیت شغلی پرستاران با سای 49-2

 های انجام شده در بیمارستانهای استان  CPRبررسی وضعیت  51-2

 بررسی و پیشنهاد بهترین محل استقرار بیمارستان صحرایی  51-2

 بررسی وضعیت مصرف انرژی واحد های تابعه و نحوه بهینه کردن مصرف آن  52-2

 ا درمانگاه های خصوصی و رفع موانع بهره وری درمانگاهها تطبیق وضعیت در آمد هزینه درمانگاه های شهری ب 53-2



 بررسی نحوه مبادله موافقتنامه های داخلی با واحد های تابعه و تاثیر آن در مدیریت بهینه منابع مالی و بودجه  54-2

بررسی قیمت تمام شده تربیت دانشجوی در مقاطع مختلف تحصیلی و تطبیق آن با اعتبارات محدود بخش آموزش و تعیین  55-2

 کسری واقعی 

 بررسی هزینه های بیمارستانی در بخش های مختلف و چگونگی توزیع هزینه های سربار در آن  56-2

 وم پزشکی زنجان بررسی نوع کنترل مدیریتی در مصرف منابع دانشگاه عل 57-2

 بررسی علل تاخیر در ابالغ اعتبارات دستگاه های اجرایی  58-2

 بررسی اثرات ناشی از عدم پرداخت بموقع سازمانهای بیمه گر در عملکرد بهینه مراکز آموزشی درمانی  59-2

 بررسی وضعیت گزارش نویسی و ارتقاء آن در پرستاری  61-2

 در ماماییتدوین استانداردهای مراقبتی  61-2

 ارتباطات بین حرفه ای و بهبود وضعیت بیماران  62-2

 راهکارهای حل تعارضات شغلی در محیط های آموزشی و بالینی  63-2

 علل بستری مجدد بیماران در بیمارستانهای آموزشی 64-2

 بررسی چگونگی انجام طرح های پژوهشی توسط اعضاء هیئت علمی  65-2

 اء وضعیت فعالیتهای پژوهشی اعضاء هیئت علمی بررسی راهکارهای ارتق 66-2

 چگونگی بکارگیری یافته های پژوهشی در محیط های آموزشی ، بالینی و مدیریتی  67-2

 ارتقاء کمی و کیفی مقاله نویسی کشوری و بین المللی  68-2

 ( آموزش1

 

 ان نیازمند شناسایی وضعیت ، علل و عوامل موثر بر فرآیند آموزش و یادگیری در بیمار 1-3

 بررسی راهکارهای مختلف ارتقاء فرآیندآموزش و یادگیری در بیماران نیازمند  2-3

 شناسایی وضعیت ، علل و عوامل موثر بر فرآیند آموزش و یادگیری در دانشجویان  3-3

 بررسی راهکارهای مختلف ارتقاء فرآیند آموزش و یادگیری در دانشجویان  4-3

 بررسی الگوهای یادگیری تئوریک و بالینی در دانشجویان علوم پزشکی  5-3

بررسی راهکارهای ارتقاء استدالل ذهنی نظیر تفکر انتقادی ، تصمیم گیری و قضاوت بالینی و فراارزشیابی  در  6-3

 دانشجویان 

 بررسی و ارتقاء فرآیندهای آموزشی و یادگیری از راه دور  7-3

 ارگاه ههای مهارتهای بالینی استاندارد بر کیفیت آموزش بالینی مدرسین تاثیر برگزاری ک 8-3

 ارتقاء روش ها و تکنیک های آموزش به بیمار توسط کارکنان پرستاری  9-3

 تاثیر آموزش های بالینی بر روی کیفیت زندگی بیماران مزمن  11-3



 بررسی صالحیت های عمومی و تخصصی در دانشجویان پرستاری و مامایی  11-3

 

بررسی نیازهای آموزشی در زمینه عوامل خطر مرتبط با سبک زندگی در جمعیت های در معرض خطر ) از جمله  12-3

 بیماریهای قلب و عروق ، سرطانها ، دیابت ، چاقی و تغذیه ، دخانیات و مواد مخدر ، ایدز و ...( 

بررسی نیازهای آموزشی در زمینه بیماریهای عفونی استان در جمعیت های در معرض خطر ) از جمله سل ، تب مالت ،  13-3

 آنفوالنزای خوکی ، وبا ، هپاتیت ، ایدز و .....( 

 سالم  -بررسی نیازهای آموزشی والدین در ارتباط با مراقبت و نگهداری از کودکان بیمار  14-3 

زیابی مداخالت آموزشی مبتنی بر مدل های آموزشی بهداشت از جمله مدل اعتقاد بهداشتی در زمینه چاقی و طراحی و ار 15-3

 تغذیه ، دخانیات و مواد مخدر ، ایدز و .....( در جمعیت های در معرض خطر 

ن طبیعی و طراحی و ارزیابی مداخالت آموزشی در زمینه ارتقاء آگاهی و نگرش زوجها در خصوص روشهای زایما 16-3

 سزارین 

 

  



 


