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 بررسی اپیدمیولوژیک سوانح و حوادث در سالمندان و طراحی و ارزیابی برنامه های مداخله ای در جهت کاهش آنها  5-10

بررسی وضعیت اوقات فراغت در سالمندان و ارزیابی راهکارهای ارتقاء آن 10-6  

  7-10  ارزیابی برنامه آموزشی ارتقاء مراقبت از خود در سالمندان مبتال به بیماری های مزمن

 

 

( سالمت نوزادان و کودکان11  
 

بررسی اپیدمیولوژیکی و اتیولوژی عفونتهای تنفسی در کودکان و شیرخواران وطراحی و ارزیابی مداخله های مناسب جهت کاهش آن 11-1  

ژیکی و اتیولوژی عفونتهای گوارشی در کودکان و شیرخواران و طراحی و ارزیابی مداخله های مناسب جهت کاهش بررسی اپیدمیولو 11-2

 آن

بررسی اپیدمیولوژیکی و اتیولوژی عفونتهای ادراری در کودکان و شیرخواران و طراحی  و ارزیابی مداخله های مناسب جهت کاهش آن 11-3  

ژی اختالالت تغذیه ای در کودکان و شیرخواران وطراحی و ارزیابی مداخله های مناسب جهت کاهش بررسی اپیدمیولوژیکی و اتیولو 11-4

 آن

بررسی اپیدمیولوژیکی و اتیولوژی تشنج در کودکان و شیرخواران وطراحی و ارزیابی مداخله های مناسب جهت کاهش آن 11-5  

کان و شیرخواران وطراحی و ارزیابی مداخله های مناسب جهت کاهش بررسی اپیدمیولوژیکی و اتیولوژی عقب ماندگی ذهنی در کود 11-6

 آن

بررسی شیوع و علل آسم  و آتوپی در کودکان و راهکارهای پیشگیری از آن 11-7  

طراحی و ارزیابی برنامه کشوری بیماریابی نوزادان هیپوتیروئید ) اجرا ، هزینه ، اثربخشی (  11-8  

ژیک کم خونی ها در اطفال و طراحی و ارزیابی مداخله های مناسب جهت اصالح آنبررسی اپیدمولوژیک و اتیولو 11-9  



بررسی علل مرگ و میر نوزادان و طراحی و ارزیابی مداخله های مناسب جهت کاهش آن  11-10  

 سال  6بررسی آنتروپومتریک و اندکس های رشدی در کودکان زیر  11-11

 در کودکان و نوجوانان و طراحی و ارزیابی برنامه های مداخله ای در جهت کاهش آنها بررسی اپیدمیولوژیک سوانح و حوادث  12-11

 ارتقاء مراقبتهای خانواده محور در بیماریهای اطفال  13-11

 تاثیر بازی بر وضعیت مراقبت و درمان بیماریهای اطفال  14-11

 

 

( سالمت زنان  12  

 

 ن باردار از روش های زایمان بی درد بررسی آگاهی و نگرش کارکنان درمانی و زنا 1-12

بررسی شیوع زایمان زودرس و عوامل مرتبط با آن و طراحی و ارزیابی مداخله های مناسب جهت کاهش آن 12-2  

 بررسی اپیدمیولوژیک زایمان زود رس و طراحی و ارزیابی برنامه های مداخله ای در جهت کاهش آن  3-12

ناسب جهت درمان تهوع و استفراغ شدید دوران بارداریطراحی کارآزمای های بالینی م 12-4  

بررسی ارتباط تهوع واستفراغ دوران بارداری با هلیکوباکتر پیلوری 12-5  

طراحی کارآزمایی های بالینی جهت درمان دیسمنوره 12-6  

بررسی شیوع  وعلل سزارین و راهکارهای بهبود آن 12-7  

ش آنستزی اپیدورال با پتیدین تزریقی در زنان باردارمقایسه کارائی و عوارض زایمان با رو 12-8  

بررسی شیوع وعوامل زمینه ساز حاملگی پس از موعد و طراحی کارآزمایهای بالینی مناسب  12-9  

 بررسی اپیدمیولوژیک اکالمپسی ، پره اکالمپسی در زنان باردار و طراحی و ازریابی برنامه های مداخله ای در جهت کاهش آن  10-12

بررسی اپیدمولوژیکی بیماریهای مقاربتی در زنان وطراحی مداخله های مناسب جهت پیشگیری آن 12-11   

 بررسی اپیدمیولوژیک اختالالت جنسی در زنان و طراحی برنامه های مداخله ای در این زمینه  12-12 

 بررسی اپیدمیولوژیک ناباروری در زوجین 13-12 

 احی برنامه های مداخله ای در این زمینه بررسی خشونت علیه زنان و طر 14-12

بررسی اپیدمیولوژیک سرطانهای شایع زنان ) پستان ، رحم ، سرویکس ، تیروئید و .....( و طراحی و ارزیابی برنامه های غربالگری و  15-12

 پیشگیری در این زمینه 

 ی مداخله ای در جهت کاهش آن بررسی اپیدمیولوژیک سقط جنین انتزاعی و طراحی و ارزیابی برنامه ها 16-12

 بررسی کیفیت خدمات بهداشتی مادران و طراحی و ارزیابی برنامه های مداخله ای در جهت ارتقاء کیفیت این خدمات  17-12

 بررسی کیفیت برنامه تنظیم خانواده و الگوی استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری و حاملگیهای ناخواسته  18-12

 ارایی کالسهای مشاوره قبل از ازدواج در زمینه برنامه های کنترل موالید و ارتقاء ان بررسی ک 19-12

 بررسی راهکارهای ارتقاء مشارکت مردان در برنامه های کنترل موالید و ارزیابی رضایتمندی و مشکالت افراد وازکتومی 20-12

 بررسی مشکالت یائسگی در زنان 21-12

 در مادر  و نوزاد حاصل از زایمان طبیعی و سزارینبررسی عوارض ایجاد شده  22-12

بررسی عوامل موثر برکیفیت زندگی زنان آسیب پذیر تحت پوشش سازمان بهزیستی زنجان 12-23  
 

 ( آموزش13



 

 شناسایی وضعیت ، علل و عوامل موثر بر فرآیند آموزش و یادگیری در بیماران نیازمند  1-13

 اء فرآیندآموزش و یادگیری در بیماران نیازمند بررسی راهکارهای مختلف ارتق 2-13

 شناسایی وضعیت ، علل و عوامل موثر بر فرآیند آموزش و یادگیری در دانشجویان  3-13

 بررسی راهکارهای مختلف ارتقاء فرآیند آموزش و یادگیری در دانشجویان  4-13

 پزشکی  بررسی الگوهای یادگیری تئوریک و بالینی در دانشجویان علوم 5-13

 بررسی راهکارهای ارتقاء استدالل ذهنی نظیر تفکر انتقادی ، تصمیم گیری و قضاوت بالینی و فراارزشیابی  در دانشجویان  6-13

 بررسی و ارتقاء فرآیندهای آموزشی و یادگیری از راه دور  7-13

 الینی مدرسین تاثیر برگزاری کارگاه ههای مهارتهای بالینی استاندارد بر کیفیت آموزش ب 8-13

 ارتقاء روش ها و تکنیک های آموزش به بیمار توسط کارکنان پرستاری  9-13

 تاثیر آموزش های بالینی بر روی کیفیت زندگی بیماران مزمن  10-13

 بررسی صالحیت های عمومی و تخصصی در دانشجویان پرستاری و مامایی  11-13

 

طر مرتبط با سبک زندگی در جمعیت های در معرض خطر ) از جمله بیماریهای قلب و بررسی نیازهای آموزشی در زمینه عوامل خ 12-13

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

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

 خوکی ، وبا ، هپاتیت ، ایدز و .....( 

 سالم  -بررسی نیازهای آموزشی والدین در ارتباط با مراقبت و نگهداری از کودکان بیمار  14-13 

طراحی و ارزیابی مداخالت آموزشی مبتنی بر مدل های آموزشی بهداشت از جمله مدل اعتقاد بهداشتی در زمینه چاقی و تغذیه ،  15-13

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

 طراحی و ارزیابی مداخالت آموزشی در زمینه ارتقاء آگاهی و نگرش زوجها در خصوص روشهای زایمان طبیعی و سزارین  16-13

 

( بیماریهای چشم ،دهان و دندان 14  
 

بررسی نقش کلسیم در بیماری آب مروارید 14-1  

رسی شیوع و درجه بندی رتینوپاتی در افراد دیابتیبر 14-2  

بررسی شیوع کاتاراکت در افراد دیابتی 14-3  

بررسی نتایج لیزرتراپی در مبتالیان به رتینوپاتی دیابتیک 14-4  

بررسی اپیدمولوژیکی و اتیولوژی تروما در چشم درگروه های آسیب پذیر) موتورسواران ، کارگران ، دانش آموزان ( 14-5  

ارزیابی کارآزمایهای بالینی لیزرتراپی دربهبود بیمارهای چشمی ) عوارض و اثرات درمانی ( 14-6  

بررسی اپیدمیوژی و اتیولوژی بیماریهای چشمی وطراحی و ارزیابی مداخله های بالینی مناسب ) شامل عفونتهای چشمی  ، اووئیت ،  14-7

یت ، کوررنگی و رتینوپاتی پیگمانتر ، دیستروفی قرنیه ، استرابیسم ، ...(بیماریهای پلک و مجاری اشکی ، کاتاراکت ، کونژیو  

بررسی وضعیت سالمت دهان و دندان گروه های سنی مختلف از جمله کودکان ، دانش آموزان ، مادران  14-8  

 

( غذا ، دارو  15  



 
بررسی راهکارهای ارتقائ فرهنگ صحیح مصرف دارو در جامعه 15-1  

ارهای ارتقائ کیفیت تجویز و مصرف داروهابررسی راهک 15-2  

بررسی الگو و نحوه مصرف و تجویز دارو در خانه های بهداشت 15-3  

بررسی مقایسه ای کیفیت داروها؛ میزان اثریخشی و عوارض آنها 15-4  

شیبررسی وضعیت استفاده از اسانسها و نگهدارنده های غیر مجاز در محصوالت خوراکی ، بهداشتی و آرای 15-5  

بررسی تاثیر گیاهان دارویی درکنترل و درمان تجربی در حیوانات آزمایشگاهی 15-6  

بررسی وضعیت کمی و کیفی آب شرب مصرفی استان از لحاظ آالینده های میکروبی و شیمیایی  15-7  

 

 

محیط و حرفه ای سالمت(  16  

 
 رخانه های تولید شمش سرب و روی استان بررسی وضعیت مواجهه کارگران با فلزات سنگین در گارگاهها و کا 1-16

  MTBEبررسی وضعیت مواجهه کارگران شاغل در پمپ بنزین های شهر زنجان با بخارات  2-16

 بررسی وضعیت مواجهه کارگران صنایع ذوب فلزات ) ریخته گری ( با شرایط جوی محیط گروم و داغ  3-16

 ، شیمیایی و بیولوژیک در محیط های کار بررسی ریسک فاکتورهای ارگونومیکی ، مکانیکی  4-16

 بررسی وضعیت رفتارهای غیر ایمن کارگران صنایع و معادن استان و طراحی و اجرای مداخالت مناسب در جهت تعدیل و اصالح آنها 5-16

 بررسی وضعیت ارگونومیک در سایت های کامپیوتری تابعه دانشگاه   6-16

 و کارگران از اصول و موازین ایمنی و بهداشت کار بررسی میزان آگاهی کارفرمایان  7-16

 بررسی روش های اعمال مدیریت منابع محیط انسانی  8-16

  بررسی روش های مدیریت ریسک عوامل محیطی موثر بر سالمتی انسان و محیط زیست 9-16

 ارزیابی ریسک در امکان عمومی ) استخر ، مسجد ، ورزشگاهها ، موسسه های آموزشی ( 10-16

 بررسی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشتمحیط در بیمارستان های تابعه دانشگاه  11-16

و   Bioremediationو  Environmental Biotechnologyکاربرد روشهای نوین در حذف آالینده های محیط زیست نظیر  12-16
Nanotechnology  

 امیدنی بررسی میزان فلزات سنگین و سموم در مواد خوراکی و آش 13-16

  بررسی مشخصات معدنی و آلی ذرات منتقله از طریق هوا بر روی سالمتی  انسان و محیط زیست 14-16

 بررسی روش های مدیریت ریسک عوامل محیطی موثر در سالمتی انسان و محیط زیست   15-16

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

 اندازه گیری میزان گازرادن در محیط های بسته 17-16

 و. GISبررسی روشهای مدیریتی برای پیش بینی و کنترل آالینده های محیط زیست با استفاده از نرم افزار نظیر  18-16

 بررسی خصوصیات کمی و کیفی منابع آب سطحی و زیر زمینی استان  19-16

 ید شهری ، بیمارستانی و صنعتی برای کاهش اثرات بهداشتی و زیست محیط آنها بررسی راهکارهای مدیریت مواد زا 20-16

  بررسی راهکارههای مدیریت ) جمع آوری ، تصفیه ، دفع بهداشتی و استفاده مجدد ( فاضالبهای شهری صنعتی و استان  21-16

 ارزیابی اثرات توسعه پروژه های عمرانی بر محیط زیست استان  22-16



 کارایی روشهای پیشرفته در تصفیه آب و فاضالب در حضور آالینده های خاص  بررسی 23-16

 

( مدیریت خدمات آموزشی،پژوهشی، بهداشتی ودرمانی  17  

 
 بررسی کیفیت گزارش دهی بیماریهای عفونی و راهکارهای ارتقای آن 1-17

 پیشگیری از بارداری بررسی میزان رضایتمندی مراجعین به مراکز بهداشتی و درمانی از روشهای 2-17

 بررسی کارآیی و اثر بخشی سیستم های کنترل و نظارت بر مراقبتهای پرستاری 3-17

 بررسی رضایت و انگیزه شغلی کارکنان بهداشتی ودرمان 4-17

 بررسی آگاهی و عملکرد کارکنان درمانی و خدماتی دررعایت اصول ایمنی و استریلیزاسیون 5-17

 بخشی سیستم مراقبتهای بهداشتی اولیهبررسی کارآیی و اثر 6-17

 بررسی کارآیی و اثر بخشی دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه 7-17

 بررسی توانمندیهای کارکنان بهداشتی و درمانی در بحرانها و بالیای طبیعی 8-17

 IMES                                         10-17و مقایسه با شاخصهای  DHSبررسی وضعیت شاخصهای بهداشتی منتخب استان  9-17

 بررسی اثربخشی برنامه بیمه روستایی در ارتقائ نظام ارجاع و تسهیل دسترسی روستائیان به خدمات درمان

 ارزیابی صحت و دقت داده های نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ 11-17

 شناسایی و اولویت بندی انتظارات و نیازهای مشتریان  12-17

 C Q I)قش ساختارسازمانی مناسب در بهبود کیفیت مستمر )بررسی ن 13-17

 ارزیابی کمی و کیفی خدمات بهداشتی؛ درمانی وآموزشی در مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی 14-17

 بررسی نقش نظام پرداخت و پاداش در عملکرد کارکنان سازمان  15-17

 قررات حقوقی شغلیبررسی میزان آگاهی کارکنان بهداشتی و درمانی از م 16-17

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

 بررسی کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی از نقطه نظر مردم18-17

 بررسی راهکارهای ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده در مراکز بهداشتی و درمانی19-17

 عیت مراقبتهای پرستاری در بخشهای ویژه بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی زنجانتاثیر مداخله بر ارتقای وض20-17

 بررسی وضعیت شاخصهای حدمات پرستاری در بیمارستانهای استان  21-17

 کیفیت خدمت رسانی به بیماران در بخش فوریتها  22-17

 و تاثیر آنها بر شاخصها و کیفیت مراقبتها  بررسی اجرای دستور العملهای مراقبتهای مدیریت شده در بیمارستانها 23-17

 بررسی کیفیت استقرار نظام مراقبت عفونتهای بیمارستانی در بیمارستان استان  24-17

 تاثیر مداخله بر کاهش کسورات بیمارستانی  25-17

 مطالعات مرتبط با وضعیت مدیریت بیمارستانهای استان  26-17

 اء وضعیت مطبهای خصوصی شهرستانهای استان تاثیر اقدامات نظارتی بر ارتق 27-17
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