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  معاونت آموزشی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 کارگروه آموزش پاسخگو و عدالت محور

مبتنی بر نیازهاي جامعهسک فاکتورها یبر اساس بار بیماري ها و راولویت هاي پژوهشی 

  )بروز –شیوع (هاي شایع دراستان به تفکیک شهرستانها

  هاي نوپدید و بازپدید در استان به تفکیک شهرستانها

  استان به تفکیک شهرستانهاهاي شایع دهان ودندان در 

  بررسی خطاهاي شایع تجویز دارو و تداخالت دارویی در نسخ دارویی استان

بررسی وضعیت و چگونگی مصرف داروها و ترکیبات گیاهی در استان و اثر آنها بر سالمتی 

  در استان زنجان) با یا بدون تجویز پزشک ( بررسی الگوي مصرف داروها 

  ار درمراکز کارگاهی و صنعتی استانبررسی حوادث ناشی از ک

  بررسی وضعیت آلودگی احتمالی منابع آب استان زنجان

  استان زنجان... بررسی وضعیت سالمت هوا در مراکز تولیدي، صنعتی و 

  بررسی سالمت و امنیت خوراکی در مواد غذایی خام و پخته استان زنجان

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

  بررسی علل و نقص تکمیل سامانه هاي مرتبط با سالمت

  جامعهسطح پرستاري در  ارائه مراقبت هايطراحی و ارائه الگوهاي 

  طراحی نرم افزارهاي کاربردي در مدلسازي و تشخیص بیماریها

  احی نرم افزارهاي افزایش و بهبود کیفیت تصویر برداري 

  طراحی نرم افزارهاي جدید آموزش مجازي

  نیازسنجی آموزشی از ارائه دهندگان و کارکنان حوزه سالمت

  بررسی مشکالت و عوامل مرتبط با سالمت مادران باردار

آنالیز شواهد و داده هاي موجود پژوهشی و آموزشی در جهت نیازهاي آموزشی

در استان زنجان) در سیستم سالمت(هاي غربالگري انجام شده  
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