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 یناهنجار ،ییسرطانزا اثرات با( Priority pollutants) دار تیاولو های ندهیآال حذف های روش یبررس و مقدار نییتع -151

 آب منابع در ییزا جهش و ییزا

 یدام ،یکشاورز ،یصنعت ،یشهر ،یعیطب های ندهیآال ورود از یریجلوگ منظور به زیآبر های حوزه حفاظت های روش یبررس -151

 ها ندهیآال حذف یها روش و آب منابع به.......  و

 باتیترک بر دیتاک با ها آن از یبردار بهره های روش و آب یها خانه هیتصف یندیفرا یواحدها یارتقا های روش یبررس -152

 آب از( NOMs) یعیطب یآل باتیترک حذف و( ها برومات) یزن ازن یجانب باتیترک ،(THMs) یکلرزن یجانب

 آب هیتصف در یوتکنولوژیب و ینانوتکنولوژ کابرد -153

 یدنیآشام آب ییگندزدا در متیق ارزان و موثر یگندزداها از استفاده -154

 یزراع محصوالت تیفیک بر اتمسفر یزگردهایر اثرات یبررس -155

 پر فشاری خون ،استئوپروزو.....(بررسی ارتباط کمبود ریز مغذی ها و بیماریهای مزمن )قلبی عروقی ،دیابت ، -151

 بررسی وضعیت تغذیه ای گروههای آسیب پذیر -157

 بررسی شیوع تولد نوزادان نارس و کم وزن -158

 سی عوامل موثر بر تولد نوزادان نا رس و کم وزنربر -159

 ر بدن افرادد گیری باقی مانده آناندازه گیریهای سموم و فلزات سنگین در مواد غذایی و یا اندازه  -111

 بررسی های مربوط به ریز مغذی ها و آهن ،ید -111

 

 گروه بهداشت حرفه ای اولویتهای

 بررسی فرهنگ استفاده از وسایل حفاظت فردی در کارگاههای کوچک -112

 استفاده از برنامه های تغییر رفتار در کاهش رفتارهای خطرناك در محیط های کاری -113

 ابزارهای دستی با استاندارهای ارگونومیک ابزارهای دستی در کارگاههابررسی میزان انطباق  -114

 بررسی میزان کارایی سیستمهای حفاظتی )ایمنی( موجود در ماشینهای صنعتی -115

اختالفات با کارفرما و با همکاران  ،یعدم رضایت شغل ،روانی )نوبت کاری -بررسی میزان مواجهه شغلی با استرس های روحی -111

 ..( در محیطهای کاری و نیز ارائه روشهای کنترلی در این خصوصو ..

در محیطهای کاری و نیز ارائه  و ....( انگلها باکتریها، ویروسها، بررسی میزان مواجهه شغلی با آالینده های بیولوژیکی )قارچها، -117

  راهکارهای کنترلی

 و مقایسه آن با مدل گوسSCREEN3یمان دورود توسط نرم افزار بررسی پراکنش آالینده های اتمسفری ناشی از کارخانه س -118

 در صنایع استان زیست محیط و ایمنی بهداشت، رفتاری و فرهنگی وضعیت بررسی -119 

 های شیمیایی در محیطهای کاری و ارائه راهکارهای بهینه برای کاهش و کنترل مواجهه کارکنانبررسی آالینده -171

 صدا و ارتعاش در صنایع استان و ارائه راهکارهای الزم برای کاهش و کنترل آنها ارزیابی بهداشتی  -171

 شناسی صنعتی در مورد حاللهای آلی و فلزات سنگین در صنایع استانمطالعات سم -172

د ، وزن و میزان فعالیت عضالنی در جامعه والیبالست ها و رابطه ان با برخی متغیر ها مانند سن ، ق –بررسی شیوع اختالالت اسکلتی   -173

 آنها

 1393شهر خرم اباد در سال  RULAبررسی ارگونومیک اختالالت عضالنی در خیاطان شاغل در کارگاههای خیاطی به روش  -174

 بررسی وضعیت روشنایی و راهکارهای بهبود کمی و کیفی روشنایی -175

 ( Health Risk Assessmentروشهای ارزیابی ریسک بهداشتی )   -171
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  ارزیابی استرس حرارتی در محیط های کاری گرم و نقش آن در بروز حوادث صنعتی -177

 در صنایع عوارض روانی ناشی از کارو  استرس شغلیبررسی  -178

 امکان سنجی کنترل عوامل زیان آور محیط کار )عوامل فیزیکی، شیمیایی، ارگونومیکی و ...( در صنایع استان -179

 حوادث صنعتی و بررسی نقش آن درکاهش  ت حرفه ای و ارتقاء سطح سالمت محیط کارآموزش بهداش -181

 ارزیابی های ارگونومیکی محیط کار )ماکروارگونومی و میکروارگونومی( -181

 مطالعه بررسی وضعیت نوبتکاری در صنایع و ارتباط آن با حوادث و ارائه سیستم بهینه -182

 ط اضطراری در صنایعبررسی طرحهای واکنش در شرای -183

 مدیریت حفاظت و آتش نشانی و ارزیابی  میزان کارایی آنها  -184

 بررسی وضیعت ایمنی  و بهداشت  در  کارگهای کوچک -185

 در صنایع و مشاغل صنعتی و مراکز تجاری و اقتصادی  vocsبررسی   -181

 یی و طرحهای بهینه سازی بررسی سیستم های اطفاء حریق در صنایع و ارزیابی میزان کارا -187

 تجزیه و تحلیل حوادث و بررسی مدلهای حوادث -188

 ارایه طرحهای ارزیابی کارآرایی وسایل حفاظت فردی -189

 ارزیابی سیستم های تهویه و ارایه طرحهای اصالحی -191

مواجهه با پرتوهای در صنایع بررسی  OHSASوHSEبررسی استقرار سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت از قبیل -191

 یونیزان و غیر یونیزان

 

 بهداشت عمومیگروه  اولویتهای

  کودك سالمت بر مادر یهایماریب ارتباط یبررس-192

  مادر یده ریش تیموفق بر مادر یروان سالمت ریتاث یبررس -193

  کودك متسال و یدار بار روند بر آن ریتاث و مادر یانگل یهایماریب بروز و وعیش زانیم یبررس -194

  یبارور نیسن در یقاعدگ اختالالت با مرتبط عوامل یبررس-195

  یقاعدگ از شیپ سندرم با مرتبط عوامل یبررس-191

  آن با مرتط عوامل و ینابارور زانیم یبررس-197

 یعموم بهداشت رشته بندی اولویت اساس بر نیاز مورد پژوهشی عناوین-198

 93بیمارستان های آموزشی شهر خرم آباد در سال سالمت دربیماران قلبی بستری در سواد ی وبررسی ارتباط توان خودمراقبت -199

 (ای جاده و شغلی ، خانگی) حوادث ، سوانح از پیشگیری و اپیدمیولوژی -211

 نگرش تغییر و آموزش بر تاکید با جوانان در پرخطر رفتارهای کنترل و اتیولوژی ، اپیدمیولوژی-211

 مواد مصرف سوء بازتوانی و درمان زودهنگام شناسایی وپیشگیری ژیاپیدمیولو -212

 دخانیات مصرف کنترل و پیشگیری-213

 1393بررسی ارتباط افسردگی با کنترل قند خون در بیماران مبتال به دیابت نوع دو در شهرستان خرم آباد در سال  -214

 دیابت بازتوانی و درمان ، زودهنگام شناسایی ، پیشگیری ، اپیدمیولوژی -215

 مربوطه فاکتورهای ریسک به تاکید با) غیرواگیر بیماریهای غربالگری -211

 سرطان در بازتوانی و درمان ، زودهنگام تشخیص ، پیشگیری-217
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 رفتاری اختالالت و بزهکاری کنترل و اپیدمیولوژی ، اتیولوژی -218

  باروری اختالالت عوارض و ناتوانی کاهش -219

شیوع اختالالت تغذیه )بی اشتهایی روانی و پر اشتهایی روانی( و رابطه آن با برخی از ویژگی های شخصیت در  میزان -211

 دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 آن روند پایش و واگیر غیر های بیماری بار کاهش مداخالت ارزیابی-211

 استئوپروز بازتوانی و درمان ، پیشگیری ، اپیدمیولوژی -212

 ای حاشیه مناطق و شهری روان سالمت -213

 آن کنترل های روش و ذهنی و حرکتی - جسمی های معلولیت علل بررسی -214

 روانشناخت اختالالت بازتوانی و درمان ، زودهنگام شناسایی ، پیشگیری ، اتیولوژی ، اپیدمیولوژی -215

 سالمت نظام در(ارافز ونرم افزار سخت) فناوریها بخشی اثر -هزینه مطالعات-211

 سالمت اجتماعی های کننده تعیین با مرتبط تحقیقات-217

 خطر وعوامل واگیر غیر های بیماری بر تاکید با ومرگ بیماریها ثبت نظام وارتقائ اصالح-218

 پذیر آسیب گروههای بر تاکید با سالم زندگی های شیوه ارتقاء برای مناسب های الگو ارائه-219

 مترقبه غیر حوادث با مقابله  و ای جاده ، شغلی ، خانگی)  حوادث و سوانح کاهش در رموث مداخالت -221

 ارجاع نظام خانواده، پزشک بر باتاکید سالمت نظام در شده ارائه خدمات کیفیت ارتقاء مناسب مدلهای-221

  طبیعی ،زایمان گیخان خشونت ، وجوانان نوجوانان سالمت های برنامه بر باتاکید باروری بهداشت ارتقائ-222

 سال میان زنان سالمت نهیدرزم یآموزش مداخالت-223

بررسی بهره مندی سالمندان بستری شده در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی لرستان از خدمات سالمت در سال  -224

 اجتماعی  -و ارتباط آن با عوامل اقتصادی 1392

 سالگی دو تا آن وادامه ماهگی 1 تا مادر شیر با انحصاری غذیهت افزایش برای مناسب مدل ارائه-225

 بخشی بین وهمکاریهای مردمی های مشارکت ارتقائ برای مناسب های مدل ارائه-221

 سالمندان ییغذا وعادات الگو بررسی-227

  سالم یزندگ یها وهیش نهیزم در سالمندان یتوانمند بر آموزش ریتاث بررسی-228

له آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر آگاهی و مصرف خود سرانه دارو در سالمندان تحت پوشش مراکز تاثیر مداخ -229

 بهداشتی درمانی خرم آباد

 سالمندان یزندگ تیفیبرک ورزش انواع ریتاث بررسی-231

 سالمندان سالمت آموزش یازهاین بررسی-231

 1393لمندان تحت پوشش مراکز بهداشتی شهر خرم آباد در سال بررسی وضعیت تغذیه و عوامل مرتبط با آن در سا -232

 سالمندان سالمت به نسبت جامعه  نگرش بر آموزش ریتاث بررسی-233

 یبدن تحرك و ورزش درخصوص سالمندان عملکرد و نگرش ، یبرآگاه آموزش ریتاث یبررس-334

 1393در سال بررسی افکار خودکشی در سالمندان ایرانی و عوامل موثر بر آن  -235

 یسالمند دوران مسائل خصوص در انساالنیم یسن گروه نگرش و یآگاه یبررس-231

 یسالمند دوران در سالم یزندگ یها وهیش خصوص در یطیمح یها رده کارکنان عملکرد و ،نگرش یآگاه یبررس-237

 سالم یزندگ یها وهیش نهیزم در سالمندان عملکرد و ،نگرش یآگاه یبررس-238
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  مانیزا از پس و ی،باردار یباردار از قبل یمراقبت خدمات ارائه تیفیک-241

 مادر مرگ کاهش یبرا یا مداخله طرح هرگونه یاثربخش بررسی-241

 یباردار در یا نهیزم یها یماریب وعیش کاهش برای ای مداخله طرح رگونهه ریتاث بررسی-242

  مادر سالمت افتهی ادغام یها مراقبت برنامه یابیارزش-243

  مانیزا از پس و یباردار دوران در ییغذا یها مکمل انواع عوارض و یاثربخش یا سهیمقا بررسی-244

  مانیزا از پس و یبادار نیح و قبل خدمات از یتمندیرضا-245

 ماهه 1-59 کودکان مرگ علل و زانیم یبررس-241

 ییقلو چند یباردار یدارا مادران یردهیش عملکرد بر مادر ریش با هیتغذ آموزش ریتاث یبررس-247

 سالم کودك برنامه یاجرا تیوضع بررسی-248

 ماریب کودك برنامه یاجرا تیوضع بررسی-249

 یسن مختلف یگروهها در دندان و دهان بهداشت یاصل یشاخصها تیوضع یبررس-251

 مدارس  آموزان دانش در صورت و فک یتروماها وعیش نییتع-251

 یبهداشت مراکز در دندان و دهان بهداشت خدمات از مردم یتمندیرضا زانیم یبررس-252

 دندان و دهان بهداشت نهیزم در جامعه آموزش یازهاین یبررس-253

 عفونت کنترل نهیزم در مراکز دندان و دهان هداشتب پرسنل یآگاه تیوضع یبررس-254

 جامعه دندان و دهان بهداشت سطح بهبود در دندان و دهان بهداشت نهیزم در یآموزش مداخالت ریتأث یبررس-255

 نوجوانان و درکودکان خطر پر رفتارهای از پیشگیری در آموزش نقش-251

 نوجوانان و درکودکان پرخطر یارهارفت نهیزم در مدرسه اءیاول یآگاه تیوضع تعیین-257

  نیرابط توسط یآموزش مطالب یریادگی برکاهش موثر عوامل نییتع-258

 و نگرش ، دانش بر(  اضطراب و استرس تیریمد ،یکیزیف تیفعال ه،یتغذ) نهیزم در یبهداشت نیرابط ها آموزش یبررس ریتاث-259

 پوشش تحت یخانوارها عملکرد

 مدارس بهداشت ارتقاء در مدارس اناریبهداشت نقش یبررس-211

 و نگرش دانش، بر ینوشتار یها رسانه و یآموزش کالس یبرگزار قیطر از یبهداشت نیرابط یها کتابچه آموزش ریتاث سهیمقا-211

 آنان عملکرد

 سالمت کارکنان عملکرد بر یفرد نیب یها مهارت و ارتباطات حیصح اصول آموزش ریتأث زانیم یبررس-212

 نیمخاطب عملکرد و نگرش و دانش بر یآموزش یها رسانه ریتأث یسبرر-213

 یآموزش یندهایفرآ بهبود در یبخش نیب یها یهمکار ریتأث یبررس-214

بررسی میزان رابطه بین مهارتهای ارتباطی و رضایتمندی زناشویی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر خرم  -215

 1393آباد در سال 

   سالمت کارشناسان توسط ها آن یریکارگ به زانیم در آموزان دانش در رفتار مطالعه یها مدل آموزش ریتاث یبررس-211

 یآموزش مداخالت یبخش اثر در رفتار مطالعه یها مدل کاربرد یبررس-217

 خاص هدف یها گروه آموزان دانش در آموزش نینو یها وهیش ریتأث یبررس-218

 پوشش تحت تیجمع سالمت دسوا  سطح یبررس-219
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 استان مردم سالمت آموزش یازهاین نییتع-271

 سالمت مباحث با رابطه در مردم یباورها یبررس-271

 

 اپیدمیولوژی و آمار  اولویتهای گروه

 اپیدمیولوزی اعتیاد و سوء مصرف مواد -272

 اپیدمیو لوژی بیماریهای غیر واگیر -273

دانشجو یان از نظر رفتار های پر خطر در طول اولین سال تحصیلی در دانشگاه و پیشگو کننده های  بررسی تغییر در زیر گروههای -274

 آن

 کالس های اختالالت خلقی در بیماران مبتال به این اختالالت درشهر خرم آباد -275

 مدل بندی اپیدمیولوژی بیماریها-271

 تعیین الگو های مناسب بقای بیماریها -277

 اپیدمیولوژی بیماریهای انگلی در لرستان  بررسی شیوع-278

 بررسی تاثیر گیاهان دارویی بر انگل ها -279

 بررسی شیوهای اپیدمیولوژی بیماریهای انگلی -281

 انگل ها   DNDبررسی اپیدمیولوژیک بیماریهای انگلی روشهای شناسایی   -281

 بررسی فیلو زینک انگل ها بر اساس ژن های مختلف   -282

 ررسی اثرات دارو ها بر انگلب -283

 

 اولویت های گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

 بررسی اهمیت بهداشتی و خطرات ناشی از حضور موش ها در رودخانه و سطح زا-284

 بررسی وضعیت ناقلین و مخازن لیشمانیوز جلدی در کانون های جدید استان لرستان -285

 تان لرستانبررسی وضعیت میاز در اس-281

 بررسی وضعیت مایت های بیماریزا در استان با تاکید بر  دمودکس ، سارکوپت و ترومبیکولیده ها-287

 بررسی تعیین فون و رفتار های مختلف عقرب ها در استان مانند گردش شبانه ، جفت گیری آزمایشگاهی و ...-288

 ، پشه ها ، کک ها ، مگس ها و... بررسی وضعیت  حشرات مهم پزشکی در استان مانند ساس ها-289

 بررسی وضعیت بیمارستان های استان از نظر آلودگی به سوسری ها ، موش ها ، مگس ها و نحوه مبارزه با آنها-291

 بررسی مقاومت به انواع سموم  در حشرات مهم پزشکی   -291

 بررسی وضعیت عنکبوتیان در استان-292

 واع سموم در داخل اماکن مسکونی علیه حشراتبررسی خطرات ناشی از کاربرد ان-293

بررسی وضعیت بیماریهای منتقله از  -شهر خرم آباد و استان از نظر آلودگی به اکتو پارازیت ها و سایر عوامل خطر -294

 بندپایان در استان

 تعیین فون و پراکندگی کنه های سخت و نرم در دامها و ماکیان شهرستانهای استان لرستان-295

 Realکنگو با استفاده از تکنیک  –بررسی میزان آلودگی کنه های استان لرستان به ویروس تب خونریزی دهنده کریمه -291

time PCR 

 تعیین فون و پراکندگی پشه های خانواده کولیسیده )جنسهای آنوفل و کولکس( در استان لرستان-297
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 GISای آنوفل و کولکس( به ویروس نیل غربی و تهیه نقشه بررسی میزان آلودگی پشه های خانواده کولیسیده )جنسه-298

 گونه هه در استان لرستان

تعیین میزان آلودگی پشه خاکیهای ناقل و جوندگان بعنوان مخازن به انگل لیشمانیا در استان لرستان با استفاده از تکنیک -299

PCR 

 

 غدد

 بررسی فراوانی دیابت     -311

 عوارض دیابتبررسی  -311

 سندرم هیپوتیروئیدبررسی  -312

 بررسی کمبود ید-313

 بررسی هیپرتیروئید-314

 Dبررسی فراوانی ویتامین -315

 بررسی فراوانی چاقی و عوارض آن-311

 

 رولوژی واولویتهای تحقیقاتی گروه ا

 پروستات و بزرگی خوش خیم آن-317

 کانسر پروستات و اپیدمیولوژی آن-318

 تاتگیاه درمانی کانسر پروس-319

 دارو درمانی ) گیاهی ( سایر کانسرهای ارولوژی-311

 1391بررسی آلودگی هلیکوباکتر در نمونه پاتولوژی تومورهای سیستم ادراری بیماران تحت عمل جراحی در شش ماه اول سال -311

  در بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد

روش انسداد وریدهای گوبرناکولر در بیماران مراجعه کنندده  بررسی موفقیت واریکوسلکتومی اینگوئینال میکروسکوپی به -312

   1392-93به درمانگاه ارولوژی بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد در سال 

 در بیماران مبتال به سرطان پروستات PSAتعیین تأثیر رژیم غذایی کم چرب بر روی سطح  -313

 گیاه درمانی در نازایی مردان-314

 ر ناتوانی جنسیگیاه درمانی د-315

 اپیدمیولوژی ناتوانی جنسی مردان و زنان مزدوج-311

 92در شهرستان خرم آباد در سال  Eبررسی سطح آگاهی پزشکان عمومی در مورد بیماری هپاتیت  -317

بده  بررسی شیوع پنومونی کالمیدیا پنومونیه به روش سرولوژی در بیماران مبتال به بیماریهدای تنفسدی مراجعده کنندده -318

 1392بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد در بهار و تابستان 

در بیماران مبتال به بیماریهای تنفسی مراجعه کننده بده  Real time PCRبررسی شیوع کالمیدیا  پنومونیه به روش  -319

 1392بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد در  بهار و تابستان 

 لشهای درمانی بروسلوز در ایرانتجارب پزشکان متخصص عفونی از چا -321
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در استئوآرتریت زانو در بیماران مراجعه کننده به  MRLمقایسه ارزش تشخیصی سونوگرافی با رادیوگرافی و  -321

 کلینیک روماتولوژی بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد

در بیماران مبتال به  Real-Time RT-PCRبا استفاده از تکنیک  Cتعیین بار و ژنوتیپ ویروس هپاتیت  -322

 این بیماری در سطح شهرستان خرم آباد

 

 

 

 نفرولوژی 

( و ارتبداط آن بدا ACE( )ACE A2350G and A-240Tبررسی شیوع پلی مورفیسم ژن آنژیوتنسین کانور تینگ آندزیم ) -333

 میزان پروفایل لیپیدی و شاخص های آتروژنی سرم در افراد دارای پر فشاری خون خرم آباد

 و عوامل مرتبط با هیپوتیروئیدی بررسی شیوع -334

 و عوامل مرتبط با دیابت بررسی شیوع -335

 و عوامل مرتبط با نارسایی کلیه بررسی شیوع -331

 ارزیابی کفایت همودیالیز در بیماران همودیالیزی مزمن مراجعه کننده به بخش همودیالیز بیمارستان شهدای عشایر -337

 

 گوارش 

 خونریزی های گوارشی اوانیفربررسی -338

 بررسی سرطانهای گوارشی-339

 ضایعات خوش خیم گوارشی-341

 هپاتیتهای ویروسی-341

 علل و عوامل سیروز کبدی-342

 بررسی فراوانی سلیاك-343

 بررسی ضایعات تومورال کبدی-344

 بررسی فراوانی کبد چرب-345

 بررسی فراوانی اولسرای پپتیک-341

 التهابی روده بررسی بیماریهای-347

 )سندرم روده تحریک پذیر( IBSفراوانی -348

 فراوانی سنگ های صفراوی-349

 علل اسهال های مزمن-351

 بررسی فراوانی ریفالکس-351

 ریه
 بررسی عوامل ایجاد آسم-352

 در شنلهای مختلف WPDبررسی میزان شیوع بیناری -353

 رتباط آن با شنل افراددر جامعه و ا small airway disecesمیزان شیوع -354
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 در جامعه و ارتباط آن با شنل افراد ILDمیزان شیوع بیماری -355

بیماران مراجعه کننده به بخش برونکوسکوپی بیمارستان هدای  BALبررسی فراوانی تک یاخته ها و قارچ ها در نمونه  -351

 1392شهر خرم آباد در سال 

 

 اولویتهای تحقیقاتی گروه پرستاری

 

 جراحي:  -داخلي پرستاري

 ارتقاء کیفیت آموزش، پژوهش ، مراقبتهای بالینی با تاکید بر اقدام پژوهی -357

 غربالگری، پیشگیری ومراقبت از بیماری های قلبی وعروقی -358

 های ویژه واورژانسارتقاء کیفیت مراقبت در بخش های مختلف بیمارستانی با تاکید بر بخش-359

 ر ارتقاء سالمت) تله نرسینگ، تله مدیسین(استفاده از فناوری د-311

 استانداردسازی و پیشگیری از خطاهای پرستاری -311

 بررسی وارتقاء  کیفیت زندگی بیماران-312

 توانمندسازی و کارآمدی دانشجویان ،مربیان و مدرسین پرستاری در بالین-313

 وری ئارزیابی و بکارگیری روش های نوین آموزش بالینی و تد-314

 تدوین و اجرای برنامه ارائه خدمت مبتنی بر نیاز به مراقبین بیماران تحت عمل جراحی زنان : یک مطالعه ترکیبی -315

 غربالگری سرطانهای شایع از جمله سرطان سینه ، مغز و گوارش-311

 بررسی عوارض و تداخل اثر آنتی بیوتیکها با هم و با سایر داروها در بیماران بستری-317

 سی تاثیر متدهای حمایت تنفسی در بیماران بستری در بخش های ویژهبرر-318

 بررسی تاثیر متد های مختلف ماساژ در بیماران بیحرکت-319

 بررسی تاثیر خانواده بر اختالالت اضطرابی ناشی از بستری شده -371

 بررسی تاثیر طب مکمل در بیماریهای اندوکرین، گوارشی، اعصاب و.....-371

 ، توسعه و کاربرد نظریه های پرستاری با هدف ارتقاء رویکردهای انسانی و ابعاد بشردوستانه در نظام سالمتتولید -372

 بررسی میزان و علل عفونت محل اعمال جراحی-373

 بخش های مختلف  مدیریت زمان در-374
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 ارزیابی اقدامات مستقل پرستاران در وضعیت های حاد و بحرانی بیمار-375

 وشهای مختلف مراقبتهای پرستاریمقایسه ر-371

 بررسی کیفیت مراقبت پرستاری استاندارد در بخش های مختلف -377

 با استانداردهای جهانی (CCU,ICU,RR) قایسه عملکرد پرسنل بخش های ویژهم-378

 های آنو مراقبت در بیماریهای قلبی عروقی، سرطان ها و مشکالت دوران سالمندیخطر عوامل و  پیشگیری کاهش -379

 و کارکنان  بیماران ،افزایش رضایت جامعهدر جهت  مراقبتی،  و اثربخشی اقدامات پیشگیری، درمانی-381  .1

 پلدختر تاثیر یک دوره تمرین ترکیبی بر میزان لپتین پالسما در کارکنان مرد چاق شبکه بهداشت شهرستان -381 .2

عه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان الیگودرز در سال بررسی موانع افزایش تعداد فرزند از دیدگاه زنان مراج-382 .3

1393 

 بررسی تاثیر آموزش و پیگیری تلفنی پرستار بر کیفیت زندگی و تبعیت از برنامه درمانی بیماران مبتال به فشار خون -383 .4

 بیماران مبتال به همودیالیز بررسی تاثیر آموزش و پیگیری تلفنی پرستار بر کیفیت زندگی و تبعیت از برنامه درمانی-384 .5

 بررسی تاثیر آموزش و پیگیری تلفنی پرستار بر کیفیت زندگی و تبعیت از برنامه درمانی بیماران دیابتی-385 .1

ارزیابی دانش و عملکرد داروئی دانشجویان پرستاری به روش آسکی در پایان سال سوم دوره کارشناسی )قبل از -381 .7

 ورود به عرصه(

 ان رعایت حقوق بیمار از دیدگاه بیماران بستری در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی لرستان بررسی میز-387 .8

 بررسی میزان رضایت شغلی بانوان شاغل شهرستان الیگودرز و ارتباط آن با کیفیت زندگی آنان-388 .9

 هیجانی آنان  بررسی میزان رضایت شغلی بانوان شاغل شهرستان الیگودرز و ارتباط آن با میزان هوش-389 .11

بررسی عادات غذایی دانش آموزان مقطع اول دبیرستان شهرستان الیگودرز و ارتباط آن با برخی متغیرهای -391 .11

 دموگرافیک و ورزشی در آنان 

تاثیر آموزش رفتار والدین در کاهش مشکالت رفتاری ، رفتارهای پرخاشگرنه و رفتارهای قانون شکن دانش آموزان -391 .12

 ودرزدبستانی الیگ

بررسی میزان ارضای نیازهای روانی نوجوانان شهرستان الیگودرز توسط والدین آنان و ارتباط آن با متغیرهای -392 .13

 دموگرافیک آنان

 شهرستان الیگودرز ADHDتاثیر آموزش والدین بر کاهش مشکالت رفتاری و افزایش عملکرد کودکان دچار -393 .14

ا رژیم غذایی مناسب و گروههای خونی در دانشجویان دانشگاه علوم بررسی ارتباط بین ویژگیهای شخصیتی ب-394 .15

 پزشکی لرستان

سی نظرات بیماران بستری بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی لرستان درباره ویژگیهای مراقبت ربر-395 .11

 (MIXحرفه ای پرستاران )به روش  -اخالقی

س اساتید توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان )به طراحی و روان سنجی پرسشنامه سنجش کیفیت تدری-391 .17

 ()طرح پژوهش در آموزش( MIXروش 
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بررسی ارتباط بین سبک رهبری سرپرستاران و ارتباط آن با رضایت بیماران از مراقبتهای پرستاران در بیمارستان -397 .18

 های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

مراقبت مستقیم و غیر مستقیم از بیماران توسط پرستار و عوامل موثر بر آن در بیمارستانهای تعیین مدت زمان ارائه -398 .19

 تابعه دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان

 آموزگاران و ....(در زمینه آموزش جنسی و مهارتهای ازدواج به نوجوانان -بررسی نظرات افراد کلیدی)روحانیون-399 .21

 یان از حضور دانشجویان با پایه بهیاری در فرایند آموزش دوره کارشناسی پرستاریتجربیات مربیان و دانشجو -411 .21

بررسی نظرات دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی لرستان در زمینه ی ویژگی های استاد توانمند )به روش  -411  .22

MIX )طرح پژوهش در آموزش() 

 

 کودکان:  پرستاري

 اد زیستی ،روانی ،اجتماعی ، معنوی ، فرهنگی( در سنین مختلف رشد و تکامل ارتقاء سالمت کودکان )در ابع-412 .23

 بلوغ و مراقبتهای آن رشد و تکامل کودکان در سنین مختلف یا دیدگاه کلیت گرا -413 .24

 بررسی کیفیت زندگی  دانش آموزان و والدین در سنین مختلف مدرسه-414 .25

 تاثیر هوش هیجانی بر پرخاشگری کودکان-415 .21

 ررسی تجارب زندگی کودکان و الدین تک فرزند ب-411 .27

 آموزش و مشاوره در زمینه پیشگیری از انحراف از جاده سالمت-417 .28

 مراقبت پرستاری کلیت گرا از کودکان بیمار در سنین مختلف رشد و تکاملی و بیماریهای مختلف-418 .29

 ستانکاربرد مراقبت مبتنی بر شواهد درمراقبت از کودکان بیماردر بیمار-419 .31

 و معلولیتحمایت اجتماعی و مراقبتی از خانواده دارای کودکان مبتال به اختالالت یا بیماری های خاص و مزمن -411  .31

 روشهای آموزشی نوین در پرستاری کودکان .32

 نیازهای آموزشی کودکان و خانواده ها در سنین مختلف.-411 .33

 محورارتقاء سالمت کودکان با دیگاه روش های آموزشی تئوری -412 .34

 رزیابی تاثیر مداخالت بهداشتی )آموزش،تغذیه، نمک یددار،. . . ( بر وضعیت سالمت دانش آموزان.ا-413 .35

 تاثیر شیر مادر در سالمت جسم و روان کودك.-414 .31

 بررسی کیفیت زندگی کودك و خانواده با نیاز خاص.-415 .37

 آلودگی زیست محیطی و تاثیرات سوء آن بر سالمت کودکان.-411 .38
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 بهداشت روان: ريپرستا

 گسترش خدمات بهداشت روانی در جامعه-417 .39

 مراقبت پرستاری در منزل برای بیماران روانی-418 .41

 نقش پرستار در کاهش تقاضا برای مواد مخدر و آموزش بهداشت روان جامعه نگر-419 .41

 نقش پرستار در خدمات پیشگیری در سیستم بهداشت روان-421 .42

 روانی آموزش به خانواده بیماران -421 .43

 بکارگیری اقدامات پیشگیری در سطوح سه گانه بهداشت روانی-422 .44

 طراحی و روانسنجی ابزار در حیطه مراقبتهای سالمت روان -423 .45

 بکارگیری فرآیندپرستاری در بخشهای روانپزشکی-424 .41

 مداخالت تئوری محور در سالمت روان -425 .47

  بررسی موانع روان شناختی در روابط بین فردی.-421 .84

 

 حیطه مديريت و بهداشت 

 رابطه مدلهای آموزشی تئوری محور برسالمت زنان ،سالمندان ، کودکان-427 .49

 بررسی پیشگویی کننده های مدلهای آموزشی تئوری محور بر انجام خود آزمایی پستان-428 .51

 نقش بازار یابی اجتماعی در سالمت جامعه-429 .51

 نقش سایتهای اجتماعی در سالمت جامعه-431 .52

 آموزش در تغییر رفتار  نقش-431 .53

 زان سوانح و حوادث در جامعه ایمنبررسی نوع و می-432 .54

 بررسی شیوع اعتیاد در مدارس-433 .55

 جسمی، روانی و اجتماعی در مدارس بررسی شیوع اختالالت-434 .51

 ه های مختلفبررسی الگوی تغذیه مناسب در گرو-435 .57
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 پرستاری در مراکز بهداشتی درمانیارزشیابی خدمات -431 .58

 (هیداتیک کیست ،  بروسلوزیس بر تاکید با آن) کنترل راهکارهای و حیوان و انسان مشترك بیماریهای-437 .59

 تنفسی دستگاه عفونتهای-438 .11

 واگیر  بیماریهای بار تعیین-439 .11

 ایدز درمان و پیشگیری ، گیرشناسی همه-441 .12

 غذا و آب راه از منتقله واگیر بیماریهای-441 .13

 درمان به مقاوم سل بر تاکید با سل مناسب درمانی خالتمدا و اپیدمیولوژی-442 .14

 مختلف واگیردار بیماریهای کنترل در بهداشت آموزش نقش-443 .15

 (....و آنفلوانزا ، سل ، ایدز ) مهم واگیردار بیماریهای برخی در عملکرد و نگرش ، آگاهی بررسی-444 .11

 یایمن نقص به مبتال بیماران در عفونی های بیماری مطالعه-445 .17

 جنسی راه از منتقله عفونی بیماریهای درمان و پیشگیری ، تشخیص ، غربالگری-441 .18

 درمان و پیشگیری ، تشخیص ، عروق غربالگری قلبی بیماریهای بیماریهای مزمن ) بازتوانی و درمان ، پیشگیری-447 .19

 جنسی  راه از منتقله عفونی بیماریهای

 ثحواد ، سوانح از پیشگیری و اپیدمیولوژی-448 .71

 نگرش تغییر و آموزش بر تاکید با جوانان در پرخطر رفتارهای کنترل و اتیولوژی ، اپیدمیولوژی-449 .71

 موادمخدر مصرف سوء بازتوانی و درمان زودهنگام شناسایی وپیشگیری اپیدمیولوژی -451 .72

 دیابت بازتوانی و درمان ، زودهنگام شناسایی ، پیشگیری ، اپیدمیولوژی-451 .73

 مربوطه( فاکتورهای ریسک به تاکید )با غیرواگیر یماریهایب غربالگری -452 .74

 و...( خشونت بر تاکید با ) رفتاری اختالالت و بزهکاری کنترل و اپیدمیولوژی ، اتیولوژی-453 .75

 (نشینی حاشیه و مهاجرت مانند اجتماعی) معضالت ایجاد در محافظتی و ساز زمینه عوامل تعیین-454 .71
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 گروه مامايي ي اولويتها

.....( و مقایسه پیشگیری از عوارض ،مراقبت ودرمانهای دارویی وغیردارویییائسگی ) مراقبت ها ی قبل وبعداز بررسی کیفیت -455

 و ارائه راهکار آن با استانداردهای مراقبتی 

 در بروز عوارض حین وبعداز زایمان بررسی عوارض ناشی از مداخالت درمانی و مراقبتی.451

 های ارتقای بهداشت وکیفیت زندگی دردوران بلوغ ویائسگی.بررسی راهکار457

 زنان باردار وزائوبررسی رعایت حقوق .458

 و روشهای پیشگیری از آن توقف رشد داخل رحمی وکاهش وزن زمان تولد نوزاد بررسی تاثیر کمبود ریزمغذیها در بروز .459

 و مقایسه آن با استانداردهای مراقبتیویائسگی  مراقبت ها ی بهداشتی دوران بلوغ بررسی کیفیت .411

 مادران ونوزادان دراستان لرستانو میر گبررسی علل مر  . 411

 و راههای پیشگیری از آندرطی لیبروحین زایمان  نوزاد صدمات مغزی وزبردربررسی عوامل موثر  . 412

  ریروش های پیشگیری از باردا  ارتقاء کارآیی واستفاده از و بررسی میزان   .413

 روش های پیشگیری از بارداری   . بررسی باورهای غلط درمورداستفاده از414

 لل وعوامل موثر در تغییر الگوهای باروری درزنانبررسی ع.415

 ،زایمان وبعداز زایماندوران بارداری  شایع عوارضبررسی    .411 

 سقط و مشکالت مرتبط به ان بررسی  میزان  .417

 بارداری واثرآن بر نتایج حاملگی روانیت روحی ،اختالالبررسی   .418  

 .بررسی میزان شیوع افسردگی پس از زایمان419

 .بررسی رابطه اضطراب،استرس وافسردگی با طول مدت مراحل زایمان 471

 .بررسی تاثیر استرس ،اضطراب برشدت دردزایمان 471

 زایمانتاثیر روش های دارویی و غیر دارویی در کنترل درد. 472

 نوع زایماندر خصوص  زنان بارداربررسی باورهای  .473

 در بحران ها و حوادث  مامانقش . بررسی 474

 آموزش مادران باردار،دختران  دردوران بلوغ وزنان درسنین باروری وسالمندیدر   مامانقش .بررسی 475

 یبررسی تاثیر گیاهان دارویی بر بیماریهای زنان ، زایمان واختالالت قاعدگ. 471

 یی بردرمان سقط ،نازاییاروگیاهان د تاثیر  .بررسی477

اختالالت   ،دت مراحل زایمان ،بیماریهای زنانبرطول م لمس درمانی و...( .بررسی تاثیر طب مکمل )طب سوزنی،طب فشاری ،478

 قاعدگی

 بارداری وپیامدهای آن دراستان لرستان خشونت بر  تاثیراعمال بررسی .479

 درمان  درزنان قبل وبعدازبی اختیاری ادرای .بررسی میزان 481

 درحین بارداری وبعداز زایمان گیاهی فرآورده های در خصوص مصرف  زنانبررسی باورهای  .481

 کیفیت واثربخشی روش های جدید درمانی ومراقبتی در زنان وماماییبررسی  .482

 ماماییبررسی تاثیر آموزشهای مداوم بر عملکرد گروههای .483

بررسی ارتباط داروهای مصرفی حین و بعد زایمان بر شیردهی مادران مراجعه کننده به بیمارستان عسلیان خرم آباد در سال  .484
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 و موانع موجود مادران ونوزادانارتقاء سطح سالمت  نقش رابطیین بهداشتی درارزیابی .485

 مادران ونوزادانطح سالمت ارتقاء س در بررسی اثر بخشی روشهای مختلف آموزشی بهداشت.481

 مادران راههای ارتقاء بهداشت روان در بررسی  .487

 ماماهای شاغل درمراکز درمانی وبهداشتیو فرسودگی شغلی  مندی رضایتبررسی میزان  .488

 درمانی -درمراکز بهداشتی  بررسی راههای کاهش خطا های پزشکی و مامایی .489

 و عوامل موثر بر آن ماماران توسط دما بهو غیرمستقیم   مستقیم تعیین مدت زمان ارائه مراقبت .491

 نمادراوضعیت اجتماعی بر سالمت   تاثیر .491

   عوارض و مشکالت حین زایمان در استانبررسی میزان بروز .492

 بررسی علل سزارین و راهکارهای کاهش آن در استان.493

 ران بارداری بررسی تاثیر آموزش والدین بر مراقبتهای دو. .494

 بررسی تاثیر آموزشهای قبل از بارداری بر کاهش عوارض و مرگ ومیر مادران و نوزادان .495

 میزان بروز سرطان های زنان دراستان ومقایسه با میانگین کشوربررسی  .491

 بررسی کیفیت زندگی زنان پس از اعمال جراحی خاص)ترمیم سیستوسل ،رکتوسل و...( .497

 اینه نوزادان توسط متخصص اطفال بر میزان مرگ و میر نوزادانتاثیر مع .498

 از خدمات مشاوره ای قبل از ازدواج مددجوتعیین میزان رضایت مندی  .499

 بررسی میزان رضایتمندی مادران وماما ها از زایمان فیزیولوژیک .511

 ارائه راهکارهای کاهش نرخ ازدواج فامیلی در عشایر .511

 ر مداخالت سبک زندگی بر کاهش عوارض دوران یائسگی بررسی تاثی .512

 سنتی در کاهش عوارض دوران یائسگی   ارزیابی درمانهای .513

 و روشهای موثر در پیشگیری از سقط جنین  بررسی علل سقط جنین .514

 حامگی طبیعی و غیر طبیعی در استانبررسی میزان  .515

 دراهکارهای جایگزین کردن زایمان بی در .511

 اکالمپسی در استانه پروعلل   میزان شیوع بررسی .517

 بررسی ارائه راهکارهای مناسب برای کنترل زایمان زودرس .518

 راهکارهای ارتقای عملکرد جنسی زنانبررسی  .519

 بررسی موضعی رایحه درمانی بر شدت درد و عالئم دیسمنوره  .511

 اماییموارد وعلل قصور پزشکی در زنان ومبررسی  .511

 در استان به تفکیک دوجنس  بررسی علل نازایی .512

 بررسی تاثیر آموزش هدایت شده عاقدین محلی در کاهش بروز موارد تاالسمی ماژور استان لرستان .513

 طی بارداری ودردرمان بیماریهای زنانمصرف بی رویه دارو و خود درمانی  .514

 ومی برای مراجعه به مراکز بهداشتی جهت تشکیل پرونده های بهداشتی مطالعه راههای اصالح و ارتقاء باور عم .515

 سال  5سی علل عدم تشکیل پرونده های بهداشتی و نداشتن کارت مراقبت از کودکان زیر ربر .511

 بررسی تاثیر خستگی برطول مدت بارداری وعوارض حاملگی .517

 وخانه دارمقایسه بروز عوارض بارداری وزایمان در زنان شاغل  .518



 

 

21 

بررسی میزان آگاهی ونگرش زنان در ارتباط باغربالگری بیماری های زنان)پاپ اسمیر، خودآزمایی پستان ،غربالگری سالمت  .519

 جنین و....(

 بررسی تاثیر استرس و اضطراب در دوران بارداری بر شدت دردهای زایمانی و پیشرفت مراحل زایمانی  .521

 PMS (pre menstrual tension syndrome)ارویی بر شدت عالئم بررسی تاثیر گیاهان د .521

 بررسی تاثیر گیاهان دارویی بر کاهش عالئم دیسمنوره .522

 ترویج زایمان طبیعی و سزارین  بررسی تکنیکهای تسکین درد، .523

 راهکارهای بهبود روش های یادگیری مهارت های علمی در پرستاری و مامایی  .524

 

  ENTگروه  قیقاتیاولویتهای تح

  Double , Monocuffبررسی میزان عراضه تنگی تراشه ناشی از تراکئوستومی با لوله  -525

 روشهای جراحی متعارف و روش آندسکوپیک -521

 تاثیر تزریق موضعی مواد بی حس کننده در بافت اطراف لوزه در حین عمل در میزان درد بعد از عمل  -527

 لوژیک و ایتولوژیک جسم خارجی راه هواییبررسی علل اپیدمیو -528

 یافته های بالینی و پراکلینیک بررسی ارتباط و همزمانی سینوزیت پارانازال ، رفالکس گاستروازوفاژیال،و -529

 بررسی علل و شیوع کاهش شنوایی حسی عصبی -531

 بررسی تاثیر بی حس کننده های خاص بر درجه درد پس از جراحیهای بینی -531

 بررسی میزان احیای شنوایی در جراحی تمپانوپالستی -532

 بررسی نتایج ترمیم پرده تمپان بدون ماستوئید کتومی در اوتیت میانی مزمن -533

 

 اولویتهای پژوهشی گروه بیهوشی

 ارزیابی و پیش درمانی بیماران قبل از عمل .534

 بررسی تاثیر محلول لیدوکائین گرم شده بر وضعیت همودینامیکی بیماران تحت بیحسی اسپاینال -535

 زایمان بی درد  بررسی روشهای مکمل در اداره بیهوشی -531

 اداره درد بعد از عمل -537

 بررسی عوارض و روشهای مختلف بیهوشی و بی حسی در نوزاد-538

 ماهه توسط مادر بر درد ناشی از رگ گیری 1تا  2ن شیرخواران بررسی اثر نوازش و در آغوش گرفت -539

 ساله کاندید جراحی 8 -3مقایسه تأثیر پرومتازین خوراکی با میدازوالم بر اضطراب کودکان  -541

 بررسی میزان و علل لغو اعمال جراحی در اتاق عمل بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد -541

 ران در آی سی یوبررسی علل مرگ و میر بیما -542

 بررسی علل مرگ و میر بیماران جراحی-543

 یتورینگ های جدید بیهوشی در سالمت بیمارانانارزیابی م-544

 مقایسه هزینه و فایده داروهای جدید نسبت به داروهای قدیمی-545

 ارزیابی خطاهای انسانی در بیهوشی -541

  CAISCرابطه گروه خونی با عمل جراحی -547
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 ن مرگ و میر ناشی از عمل قلب باز با آمار جهانیمیزا -548

 بررسی ارتباط فازهای سیکل قاعدگی بر بروز و شدت سردرد بعد از بی حسی نخاعی -549

  CASGراحی بصورت رترو گرید در عملهای ج یولپژیک اثر تزریق کار -551

 مجدد در عملهای قلب باز نیتوباسیون میزان ر -551

 پاك ارت پوت در بیماران قبل حین و بعد از عمل قلب بازبررسی میزان کارو -552

  off Pump , onpumpبررسی تغییرات همودینامیک در بیماران با  -553

 بر روی ایندکهای خونی بعد از عمل Pumpاثر  -554

 

 گروه بیوشیمی ی پژوهشی تهایاولو

 یبررسی خواص آنتی اکسیدانی و ترکیبات تشکیل دهنده گیاهان داروی-551

 بررسی استرس اکسیداتیو بیماری های مختلف انسانی و حیوانی-557

 بررسی اثر آنتی اکسیدان های طبیعی در درمان بیماری های مختلف انسانی مانند دیابت، بیماری های قلبی و غیره -558

 قلبی و غیره در مدل حیوانیبررسی اثر آنتی اکسیدان های طبیعی در درمان بیماری های مختلف مانند دیابت، بیماری های  -559

 –اثرات پیش درمانی گلوتاتیون بر وضعیت آنتی اکسیدانی و تغییرات هیستو مورفولوژیک کلیه در آسیب ناشی از ایسکمی  -511

 ریپرفیوژن کلیه در موش صحرایی نر

 یوانیماریهای مختلف انسانی و مدل های حبررسی های ایمونوهیستوشیمیایی بی-511

 ترانسفراز در بیماران ایرانی مبتال به سرطان ریه -Sگلوتاتیون  P1و  M1,T1ی مورفیسم ژنتیکی بررسی پل -512

 بررسی های ژنتیکی و بیوشیمیایی انواع سرطان ها و همچنین سلول های سرطانی در بیماران سرطانی و در محیط کشت-513

 یوانی و  همچنین محیط کشتبررسی های درمان ناباروری بر روی بیماران مبتال و مدل های ح -514

 بررسی های زمین شناسی پزشکی مناطق مختلف استان لرستان-515

 استخراج مواد موثر گیاهان دارویی و استفاده از آنها در درمان بیماری ها و در صورت امکان تهیه دارو از آنها-511

 انبررسی شیوع بیماری های مختلف متابولیک، سرطان ها و غیره در سطح است-517

 و شاخص های سندرم متابولیک در دیابت بارداری TNF-αبررسی سطوح سرمی  -518

 دارو رسانی وین بالستین به سرطان ریه با استفاده از نانو حامل نیوزومی -519

 تهیه آنتی بادی منوکلونال-571
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 شناسی گروه انگل شناسی و قارچی پژوهشاولویتهای 

 93و توکسوپالسموزیس در بیماران شهر خرم اباد در سال  بررسی ارتباط میان پارکنیسون -571 

 نقش تحت نوع های انگلی با پاتوزنیسیته ی آنها-572

 بررسی ارتباط بین سرولوژی توکسوپالسموزیس و سقط جنین در زنان باردار دارای سابقه سقط خودبخودی در خرم آباد -573

 نسانی و حیوانی استان لرستانمطالعه سویه های کیست هیداتید در نمونه های ا -574

 بررسی اثر گیاهان دارویی بر انگل ها-575

 بررسی سرو اپیدمیولوژی و فاکتورهای خطر عفونت توکسوپالسما گوندی در بیماران تحت همودیالیز شهرستان خرم آ باد -571

 بررسی پاتوزنیسیته ی انگل ها-577

خلی و هوای آزاد اطراف بیمارستان های دانشگاهی فعال خرم آباد بدا دو روش فعدال و بررسی فلورای قارچ های هوابرد در بخش های دا -578

 غیر فعال

 مایکوتوکسین ها-579

 93بررسی مولکولی میزان آلودگی توکسوپالسما گوندی در گربه های شهر خرم آباد در سال  -581

وفیلیک( و آنالیز خداك پارکهدای عمدومی شهرسدتانهای قارچی)درماتوفیت ها و قارچ های کراتین ,بررسی میزان آلودگی انگلی -581

 استان لرستان

 مثبت و ایدزی شهرستان خرم آباد HIVدر تشخیص کریپتوسپوریدیوزیس در افراد  LAMPکاربرد تکنیک  -582

دوقطبدی( بدا  مقایسه سرواپیدمیولوژی توکسوپالسموزیس و توکسوکاریازیس در بیماران مبتال به اختالالت روانی )شیزوفرنی و -583

 گروه کنترل

 در تشخیص توکسو پالسموزیس در زنان باردار Real time  PCR( با روش LAMPکاربرد و مقایسه تکنیک تکثیر هم دما به واسطه لوپ ) -584

 قارچ ها و تست های تعیین حساسیت ضد قارچی-585

 
 

 گروه بیماریهای عفونیی پژوهشاولویتهای 

 ( در بیماران با درد اپی گاسترو اوره آز تنفسی وباکتریپیلوری )آنتی ژن، آنتی بادیمقایسه سه روش کشف های ک-581

 Bو  Eبررسی سطح و ژنوتیپ های ویروس هپاتیت -587

  Cو B در مبتالیان هپاتیت  10,12LIبررسی ژنوتیپ های مختلف -588

 یونال در عفونتهای تنفسیسرمی لژ ادراری و PCRبررسی سرولوژیک و -589

بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی اشریشیا کلی در خانم های باردار مبتال به باکتریوری بدون عالمت مراجعده کنندده بده کلینیدک  -591

 1393عفونی شهر خرم آباد در سال 

 HIVبررسی سرولوژیک بارتونال و توکسوپالسی و دیگر انگلها در مبتالیان -591

 راریبررسی شیوع مقاومت میکروبی در عفونتهای اد-592

در کادر درمانی )پزشک,پرستار( بیمارستانهای استان لرستان در سدال   HCV,HBVبررسی تیتر آنتی بادی و شیوع هپاتیت  -593

1393 
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 گروه چشم :ی پژوهشاولویتهای 

 ست بررسی  علل  شیوع  کاتاراکت  در افراد  جوان  ) زیر چهل  سال (  که  سال های  اخیر شیوع زیادی  یافته  ا-594

 (کراتوکونژنکتیویت) اپیدمیومیک  EKCبررسی  علل  شیوع   -595

 

 : قلب و گروه جراحی قلبی پژوهشاولویتهای 

 بعد از   جراحی  های قلب  AFشیوع -591

 1393سال  مراجعه کننده به بیمارستان قلب در شهر خرم آباد  51بررسی عوامل خطر سکته قلبی در بیماران زیر  -597

 در  بیماران  جراحی  قلب     HITپیشگیری  از    شیوع  و-598

بررسی نمودار های مختلف امواج ثبت شده در اختراع دستگاه سمع قلب با شش لید از قلب بیماران بیمارستان شهید  -599

 93مدنی خرم آباد در سال 

 عوارض بعد از عمل   جراحی  بای پس  کرونر -111

 زیس   عروق کرونر ریسک  فاکتور  های  آترو اسکرو-111

 عوارض  بعد از  از اعمال  جراحی دریچه های  قلبی -112

فعالیت پاراکسوناز و ارتباط آن با شاخص های آتروژنی سرم بیماران قلبی عروقی مرکز فوق تخصصی قلب شهید مدنی  -113

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان

رونری قلبی با استفاده از روش های هوش مصنوعی و بر طراحی نرم افزار هوشمند پیش بینی خطر بیماری های ک -114

 شاهدی-اساس یک مطالعه مورد

 

 

 گروه  پوست  : ی پژوهشاولویتهای 

 بررسی  عوارض  استفاده ازدرمانهای  لیزرتراپی -115

 بررسی عوارض  متابولیک  بیماری پسیورازیس -111

 آتوپیک درماتیت بیماری در گیاهی داروهای درمانی تاثیر میزان بررسی-117

 عفونت این ایجاد در درماتوفیت انواع از یک هر فراوانی و لرستان استان در درماتوفیتی قارچی عفونتهای شیوع بررسی-118

 آن انواع از یک هر فراوانی تعیین و وتیلیگو بیماری شیوع بررسی-119

 لیگووتی دچار بیماران در مالنوسیت علیه بر بادی آنتی اثر میزان تعیین-111

 زندگی برکیفیت وتیلیگو بیماری تاثیر بررسی-111

 نور به حساس کننده داروهای تاثیر بررسی 223- ( Photo Sensitizer ) وتیلیگو بیماری بر گیاهی منشاء با-112

 خورشید

 مزمن ویروسی های عفونت برخی با پالن لیکن بیماری همراهی میزان تعیین-113

 پالن لیکن بیماری بر هیگیا داروهای درمانی تاثیر-114

 آن بروز در موثر محیطی عوامل و پسوریازیس شیوع بررسی-115

  HCA -227 پسوریازیس دچار بیماران تعیین در-111

 رایج بیوتیکی آنتی درمانهای به آکنه بیماری ایجاد در موثر باکتریهای داروئی مقاومت بررسی-117
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 آکنه بیماری روانی – روحی تاثیرات بررسی-118

 روستایی و شهری جوامع در خورشید نور سوء اثرات مقایسه و پوستی سرطانهای شیوع بررسی-119

 روستایی و شهری مدارس شپش در شیوع بررسی-121

 بیماری این به مبتال زنان در هیرسوتیزم کننده ایجاد عوامل بررسی-121

  hair removal -233 هیرسوتیزم دچار بیماران مختلف در روشهای تاثیر میزان مقایسه-122

 آتا آره آلوپسی و آندروژنیک آلوپسی درمان در گیاهی منشاء با داروهای تاثیر میزان بررسی-123

 ( ViralWart ) ویروسی زگیل درمان در رایج درمانهای با سنتی درمانهای مقایسه-124

 سالم افراد سبوم با ورسیکالر پیتریازیس به مبتال بیماران سبوم ترکیب مقایسه-125

 آفتاب ضد کرمهای کننده مصرف زنان در و کلسیم سرم  D3ویتامین   کلسیم میزان تعیین-121

 منتشر آلوپسی دچار خانمهای در سرم فریتین و آهن میزان بررسی-127

 گروه  جراحی عمومی:  ی پژوهشاولویتهای 

پاندیسیت   که  زخم  به  طور اولیه  بسته شده بررسی  میزان  شیوع  عفونت  زخم  جراحی   در بیماران  با  عوارض   آ-128

 است 

 بررسی میزان  شیوع  تومور آپاندیسیت  در  بیماران  تحت  جراحی  قرار گرفته -129

 FNAبا  پاتولوژی دائمی   در  بیماران  با  کانسر   تیروئید   براساس   FNAبررسی  مقایسه ای  -131

شکم حاد  در بیماران    Planاسکن  شکمی  در تغییر  CTراکلینیک  از جمله  بررسی ارزش  تشخیصی  یافته های پا-131

 مراجعه  کننده  به اورژانس شهدای عشایر 

 

 

 گروه  جراحی  پالستیک :ی پژوهشاولویتهای 

باد در برسی شیوع جراحی زیبایی و تاثیر آن در باال بردن اعتماد به نفس افراد تحت عمل جراحی زیبایی در شهر خرم ا -132

 93-94سال 

 بررسی  مقایسه ای  اثرات و عوارض  تزریق انواع  بوتاکس -133

 بررسی  عوامل موثر   در کاهش  اسکارهای  زخم  و  سوختگی -134

 بررسی   بیماران جراحی  ترمیمی  دست  در مرکز  بیمارستان   عشایر -135

 ی اندام فوقانیهای عصبی گردن و درگیری اعصاب محیطبررسی آسیب ریشه -131

 های فک و صورت بررسی علل شیوع شکستگی-137

 و صورت بررسی ارتباط اتیولوژی با نوع و محل شکستگی های فک-138

 گروه ارتوپدی : ی پژوهشاولویتهای 

 در بیمارستان عشایر ICUدر بیماران ترومایی بستری در  NISS رسی نمره دهی آسیببر-139

وکورتیزول در بیماران دچار شکستگی استخوان بلند اندام تحتانی که دچار آسیب مغزی  ACTHمقایسه سطح هورمون -141

  باشند و آنهایی که آسیب مغزی ندارند

 

http://militarymedj.ir/files/site1/user_files_01eb20/kalantar1-A-10-72-1-1792cb9.pdf
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 :  پزشکی قانونیی پژوهشاولویتهای 

زیابی مسمومین ارجاعی از سایر مراکز درمانی استان و اقدامات درمانی انجام شده قبل و حین انتقال به مراکز سانتر مرکز ار-141

 استان

 ارزیابی عوارض کبدی و کلیوی سوء مصرف مواد بصورت حاد-142

 ارزیابی عوارض کبدی و کلیوی سوء مصرف ترامادول بصورت حاد-143

 

 دانشجویی فرهنگی: معاونت اولویتهای پژوهشی

 

 .احکام تقلید واجبات دانشگاه علوم پزشکی لرستان  با دانشجویان میزان آشنایی بررسی-144

 در دانشگاه علوم پزشکی لرستان   تهدیدهای فرامرزی فرهنگ عمومی بررسی-145

های تقویت لرستان  و راههای اسالمی( در جامعه دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی بررسی الگوهای مطلوب موجود )سنت-141

 و تعمیم آن در  دانشگاه

دانشگاه علوم  شناسایی عوامل مؤثر بر میزان عمل  به هنجارهای اسالمی ) نماز، حجاب و ...(  در بین دانشجویان -147

 و ارائه راهکارهای مناسب در تشویق به انجام بیشتر آنهاپزشکی لرستان  

 در دانشگاهها و ترسیم شاخص های ارزیابی ارکان مسجد , تراز دانشگاه اسالمیمدیریت ارتباطاتی ائمه جماعات  -148

 .موانع گرایش دانشجویان  دانشگاه علوم پزشکی لرستان  به مشارکت در فعالیت کانون های فرهنگی دانشجویی-149

 تان  آسیب شناسی شیوه اجرایی فریضه امر به معروف و نهی از منکردر دانشگاه علوم پزشکی لرس-151

 بررسی نقش سفرهای جمعی در استقالل فکری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان  -151

 عوامل موثر در ارتقاء کمی و کیفی فعالیت های قرآن و عترت در دانشگاه علوم پزشکی لرستان  -152

ان  بر میزان اعتماد اجتماعی بررسی تأثیر فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه ی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی لرست-153

 دانشجویان

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان   اندانشگاهی برای ایرانی –طراحی و ارائه الگوی مناسب پوشش مبتنی بر فرهنگ اسالمی -154

 

 اولویتهای پژوهشی گروه فیزیولوژی 

 رت )مجری( پایان یافته در PTTو PTبررسی اثر جوشانده گیاه ساتوریا خوزستانیکا) از انواع مرزه( بر روی  -155

 بررسی اثر گیاه ساتوریا خوزستانیکا بر روی فاکتورهای لیپیدی، پروتئین و الکترولیتها در رت)مجری( پایان یافته -151

 از شیر گاوداریهای شهرستان خرم آباد) مجری( پایان یافته HPLCتخلیص سم آفالتوکسین به روش  -157

ین در بیماران دچار نارسایی قلب مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان تامین اجتمداعع و شدهدای بررسی سطح سرمی دیگوکس -158

 عشایر خرم آباد )همکار اصلی( پایان یافته

( شهرسدتان Aانعقادی در بیمداران همدوفیلی کالسدیک) VIIIبررسی میزان شیوع آنتی بادیهای)مهار کنندگان( ضد فاکتور   -159

 ی( اتمام یافتهخرم آباد)همکار اصل

 بررسی اثرات ضد دردی سه گیاه بن سرخ، پونه در موش صحرایی نر)همکار اصلی( پایان یافته -111
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بررسی اثر رژیم غذایی حاوی روغن دانه انگور بر میزان سطوح پالسمایی قند و لیپیدهای رت های دیابتی شده )همکار اصلی(  -111

 پایان یافته

 )همکار اصلی( پایان یافته 81-82اه گل گاوزبان وداروی کورتن بر بهبودی و عود درماتیت آتوپیک مقایسه تاثیر عصاره گی -112

در مسدمومیت کبددی بدا اسدتامینوفن در رت )مجدری(  Taraxacum Syriacumبررسی اثر حمایتی عصاره هیدروالکلی -113

 پایان یافته

ناحیده ای قلدب ایزولده مدوش صدحرایی   IRآن بر ضدایعات  فنیل افرین و مکانیسم   postconditioninigبررسی اثر  -114

 )مجری( در حال اجرا

صحرایی نر مبدتال بده  هایآرژنین بر آنژیوژنز بطن چپ و آپوپتوز در موش-تاثیر تمرینات استقامتی همراه با مصرف مکمل ال -115

 انفارکتوس قلبی )مجری( در حال اجرا

 ریپرفیوژن عصب فرنیک در موش صحرایی بالغ )همکار اصلی( در حال اجرا-ز ایسکمیبررسی اثر کوارستین بر آسیب ناشی ا -111

(بر شاخص های واگردش استخوانی و Stevia Rebaudiana Bertoniبررسی اثر عصاره آبی استویا ربادیانا برتونی )-117

 کاهش توده استخوانی در موش صحرایی نردیابتی

برشاخص های استرس اکسیداتیو و سیتوکین هدای  syzygium aromaticum Lبررسی اثر عصاره هیدروالکلی میخک -118

 سرمی در سمیت کبدی ناشی از تیواستاماید در موش صحرایی نر

بددر سددطوح گلددوکز خددون و وزن و  Trigonella foenum-graecumseedو  Galega officinalisتدداثیر پددودر -119

 موشهای دیابتی شده

 ریپرفیوژن عضله گاسترو کنمیوس در موش صحرایی بالغ –از ایسکمی اثر سلنیوم بر آسیب ناشی  -171

( حافظه فضایی و آپوپتوزیس بعدد از انسدداد TNFα, IL1B and PGE2تاثیر هیپوپرفیوژن مغزی بر فاکتورهای التهابی )-171

 کاروتید در رات.

 کمپ رات.تاثیر ارسنیک بر حافظه فضایی، آپوپتوزیس و فاکتورهای اتوفاژیک در هیپو -172

 تاثیر عصاره زیتون بر حافظه فضایی، حافظه شرطی و مارکرهای التهابی بعد از انسداد کاروتید -173

 اثرات نروپروتکتیو عصاره روغنی زیتون بر اختالالت شناختی و استرس اکسیداتیو بعد از تجویز کلشی سین. -174

 .2111ن به بیمارستان شهدای عشایر سال بررسی شیوع ریسک فاکتورهای سکته ای در مراجعه کنندگا -175

 ریپرفیوژن بیضه در موش صحرایی نر –بررسی اثر تروکسر یوتین بر آسیب ناشی از ایسکمی  -171

 ریپرفیوژن در بافت کلیه رت توسط هیپراکسی -باش در برابر آسیب ناشی از ایسکمی بررسی امکان ایجاد حالت آماده -177

 ناشی از سیسپالتین در موشهای صحرایی از طریق پیش درمانی با عصاره برگ زیتون کاهش نسبی آسیب کلیوی -178

 بررسی اثر روغن زیتون بکر خوراکی بر میزان چربیهای خون در موش صحرایی. -179

 رهای صحرایی ناثرات آنتی اکسیدانی عصاره آبی میوه عناب بر استرس اکسیداتیو ناشی از اتانول در کبد و کلیه موش -181
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اثر عصاره خوراکی برگ زیتون بر سطح کلسترول، کلسترول استر و تری گلیسرید مغزی و ادم مغزی در مدل سکته مغزی  -181

 موش

 بررسی اثر اناالپریل بر نوروپاتی دیابتی در موشهای صحرائی -182

یی کلسترول و ایجاد رگه های چربی در بررسی اثر عصاره برگ شاه توت ، برگ زیتون و دانه شنبلیله بر تغییرات سطح پالسما -183

 جدار شریانهای خرگوش

 جدا سازی آلکالوئید استروئیدها از برگ زیتون و بررسی اثر آنها بر ایسکمی مغزی در موش صحرائی  -184 -757

 

 فارماکولوژياولویتهای پژوهشی گروه 

 صحرایی موش در آن اصلی های بولیتمتا و ترامادول نوروفارماکوکینتیک و فارماکوکینتیک بر مصرف، راه اثر ررسیب .185

 بررسی نوروفارماکوکینتیک و توزیع مغزی داروها در موش صحرایی .181

 و کبد پرفیوز شده موش صحرایی  Intactبررسی روند متابولیسم داروها درحیوان  .187

 بررسی دفع صفراوی داروها در موش صحرایی .188

 حذف داروها و متابولیسم توزیع، جذب، ملشا فارماکوکینتیک بررسی نقش ترانسپورترها بر روندهای مختلف .189

 بررسی اثر سن و جنس بر فارماکوکینتیک داروها .191

 داروها حذف و متابولیسم توزیع، جذب، شامل فارماکوکینتیک مختلف بررسی اثر بیماریها بر روندهای .191

توزیع، متابولیسم و  بررسی تداخل داروها با یکدیگر و اثر این تداخل بر روندهای مختلف فارماکوکینتیک شامل جذب، .192

 حذف آنها

 تن -برون محیط در لیپیدی حاملهای از دارو آزادسازی فرآیند بررسی .193

 لیپیدی حاملهای از دارو فارماکوکینتیک بررسی .194

 تن -برون محیط در دارویی نانوذرات ارزیابی و تهیه .195

 تن -درون محیط در دارویی ذرات نانو ارزیابی و تهیه .191

 تحت داوطلب  بیماران در تزریقی یا خوراکی تجویز بدنبال  اهمیت با دارویی گروه دینچن پالسمایی غلظتهای بررسی .197

 نیاز صورت در سازی مشتق روشهای انواع بکارگیری و HPLC از استفاده با درمان

 از شده جداسازی سطحی الیه پروتیینی نانوساختارهای فیزیوشیمیایی خصوصیات تعیین و سازی خالص استخراج، .198

 فرموالسیونهای خصوصا) ناپایدار خوراکی فرموالسیونهای سازی پایدار در آنها بکارگیری منظور به پروبیوتیک باکتریهای

 (پروتیینی و پپتیدی
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 سایتوتوکسیک ترکیبات مدلینگ ولکوالرم .712
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 مقایسه عملكرد سیستم های مكانیزه با روشهای دستی در دانشگاه .617

 ارزیابی روند فعالیتها دردانشگاه پس از مكانیزه شدن سیستم ها .670
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 علوم پزشكی لرستان و لینك نمودن كلیه نرم افزارهای موردعمل با نرم افزارهای نظام نوین مالی

 پزشكی لرستان  بررسی نحوه توزیع اعتبارات در فصول مختلف هزینه ها وعوامل مرتبط با آن در دانشگاه علوم .677

 نحوه وصول درآمدهای دانشگاه وعوامل موثر دركاهش وافزایش آن در دانشگاه علوم پزشكی لرستان  .677

استقالل مالی واداری واحدهای تابعه دانشگاه درحدود قانون وتمركززدایی وتفویض اختیار راههای ایجاد بررسی  .676

 به  واحدها وانجام وظایف ستاد درواحدها ی ستاد

 انه درآمد اختصاصی باسرانه هزینه به ازای هر تخت فعال در بیمارستانهای آموزشیمقایسه سر .677

 راهكارهای الزم برای تامین وتخصیص بهینه منابع)انسانی،مالی و تجهیزات(در سالمت .677

 

 

 

 

 



 

 

31 

 مديريت توسعه و منابع انساني

 

 ارائه راهكارهای بهبود كیفیت خدمات بالینی .670

 طح بیمارستان وشبكه بهداشت و درماناجرای طرح های ارتقا كیفیت در س .671

بررسیی تیاثیر اجیرای حاكمیییت خیدمات بیالینی در بیمارسییتان هیا در افیزایش كیفیی خییدمات بیالینی بیا اسییتفاده  .677

 از مطالعات میدانی

  سنجش میزان اثربخشی وكارایی بخش خصوصی درواحدهای تابعه .677

 بررسی راهكارهای كاهش اتكا به بودجه دولتی در دانشگاه .677

 

 ت پشتيبانيخدما

 

 بررسی  راهكارها وپیامدهای خصوصی سازی و واگذاری برخی از خدمات و وظایف دانشگاه به بخش خصوصی  .677

 بررسی راهكارهای الزم جهت اجرای كامل سیستم اتوماسیون اداری )بدون كاغذ( .677

 بررسی تاثیرشرایط محیطی وابسته به فضای فیزیكی برعملكرد وراندمان پرسنل .676

 پرسنل وخانواده ایشان روانیكانات رفاهی بر سالمت بررسی تاثیر ام .677

 

 مديريت تحول اداري

 

 بررسی موانع بكارگیری مدیریت استراتژیك در دانشگاه علوم پزشكی لرستان .677

 تحلیل ابعادکارکردی ستاد دانشگاه علوم پزشکی لرستان براساس مدل وایزبورد  .751

رد كاركنان وطراحی مداخالت جهت افزایش كارایی بررسی نقش وجایگاه نظام پیشنهادات درارتقاء سطح عملك .671

 آن در كاركنان دانشگاه علوم پزشكی لرستان

 بررسی ارتباط عوامل جوسازمانی وخالقیت دركاركنان حوزه معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشكی لرستان .677

 مطالعات مداخله ای درزمینه افزایش انگیزش كاركنان دانشگاه علوم پزشكی لرستان  .677

 روشهای كاهش میزان تخلفات اداری دردانشگاه علوم پزشكی لرستانبررسی  .677

 خدمت ضمن اموزش و پرسنلی ارزشیابی شیوه مورد در كاركنان سنجی نظر .677

 بررسی رابطه بین آموزشهای ضمن خدمت وتوانمندسازی كاركنان در كاركنان دانشگاه علوم پزشكی لرستان .677

 جازی(دردانشگاه علوم پزشكی لرستانبررسی اثربخشی دوره های آموزشی )مجازی وغیرم .676

 مطالعه روشهای  بهینه سازی سیستم های نیازسنجی آموزشی دردانشگاه علوم پزشكی لرستان .677



 

 

32 

 نقش آموزشهای كوتاه مدت درتوسعه منابع انسانی دانشگاه علوم پزشكی لرستان .677

 زشكی لرستاندانشگاه علوم پ بررسی میزان رضایتمندی كاركنان ازآموزش دوره ای كوتاه مدت در .670

 بررسی نگرش كاركنان دانشگاه علوم پزشكی لرستان نسبت به گروه مهندسی سازمان ومشاغل  .671

 بررسی میزان انطباق رشته های تحصیلی با پستهای سازمانی در كاركنان دانشگاه علوم پزشكی لرستان  .677

 ساختارسازمانی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان تجدید الزامات و عوامل تحلیل .713

 زمان رسی اهمیت ایجاد سامانه ارتقاء طبقه ورسته شغلی كاركنان دركاهش هزینه وبر .677

 بررسی نقاط ضعف وقوت سیستم های اطالعاتی دانشگاه علوم پزشكی لرستان .677

 بررسی تاثیر بازنشستگی پیش ازموعد بر وضعیت واحدهای مختلف كاركنان دانشگاه علوم پزشكی لرستان .711

 

 

 

  دانشکده پیراپزشکیی آموزشی هااولویتهای پژوهشی گروه 
 

 رشته فناوری اطالعات سالمت

 ...( و اینترنت موبایل،) اطالعات فناوری به وابستگی میزان بررسی .676

 جامعه سالمت ارتقای در آنالین الكترونیك ارتباطات از گیری بهره بررسی .677

 بیماران خودمراقبتی در بیماران آنالین های گروه یا ها انجمن نقش بررسی .677

 اینترنت كاربران توسط شده تولید آنالین سالمت محتوای ابیارزی .660

 بیماران خودمراقبتی در اطالعات آوری فن از استفاده بررسی .661

 ارتباطات و اطالعات فناوری از پزشكان گیری بهره بررسی .667

 سپاس سامانه به ها بیمارستان از ارسالی اطالعات كیفیت ارزیابی .667

 مختلف های وهگر در الكترونیك سالمت سواد ارزیابی .667

ارزیابی آمادگی بیماران مزمن مراجعه كننده به درمانگاه های بیمارستان های آموزشی شهر خرم آباد برای به  .667

 1777كارگیری فن آوری اطالعات سالمت در سال 

 پزشكی تصاویر گذاری اشتراك به پورتال مفهومی مدل طراحی .667

 یرانمطالعه تحلیلی وب سایت های بیمارستانهای دولتی در ا .666

  سیستم های اطالعات بیمارستانیامنیت ارزیابی  .667

 ارزیابی آمادگی بیماران برای پذیرش فناوری اطالعات سالمت .667

 مقایسه روش سنتی تعیین نوبت بیماران با روش های نوین الكترونیكی .670

 EMR ارزیابی آمادگی مطب های پزشكان برای پیاده سازی .671



 

 

33 

 EMRبررسی دیدگاه پزشكان در خصوص  .677

 ( در كلیه سطوح مراقبت بهداشتیTelehealthیری استفاده از سالمت از راه دور )امكان پذ .677

 امكان پذیری كاربرد پزشكی از راه دور در حوادث غیر مترقبه .677

 بررسی سالمت در اینترنت )وب سایت های سالمت، ارتباطات آنالین و .....( .677

 اقبت بهداشتی( در مرVideo callبررسی استفاده از برنامه های تماس ویدئویی ) .677

 بررسی ارتباط سیستم های اطالعات بیمارستانی و بهداشتی با سامانه سپاس .676

 بررسی امكان پذیری سیستم نسخه نویسی الكترونیك در كلیه سطوح مراقبت بهداشتی .677

 (GIS)مكان یابی مراكز بهداشتی، درمانی، پاراكلینیك و فوریت ها با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی   .677

 (   PACSان پذیری، پیاده سازی و ارزیابی سیستم آرشیو و انتقال تصاویر پزشكی )امك .670

 داده كاوی در مراقبت بهداشتی .671

 بررسی سیستم خبره در مراقبت بهداشتی .677

 (EHR)برنامه ریزی استراتژیك برای پیاده سازی پرونده الكترونیك سالمت  .677

 و مراقبت بهداشتیمدل سازی داده های بالینی و سیستم های اطالعات سالمت  .677

برای بیماری های  (Core Data Set)( و مجموعه داده های اصلی MDSایجاد مجموعه حداقل داده ها ) .677

 مختلف

 بررسی مستندسازی مدارك پزشكی در بیمارستان ها .677

 بررسی سیستم های نامگذاری و طبقه بندی بیماری ها .676

 بررسی مستندسازی پرونده های سالمت دانش آموزی  .677

 ی كدگذاری پرونده های پزشكیبررسی كیف .677

 بررسی مدیریت و عملكرد بخش مدیریت اطالعات سالمت .700

 بررسی جنبه های قانونی، اخالق پزشكی و حقوق بیمار .701

 بررسی رضایت نامه ها و گواهی های پزشكی .707

ای ارزیابی كیفیت پردازش اطالعات در سیستم های اطالعات پرستاری از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستانه  .707

 1777آموزشی شهر خرم آباد در سال 

 بررسی نقش مدیریت و فناوری اطالعات در پیشگیری خطاهای پزشكی .707

 بررسی مكانیسم های ثبت اطالعات سالمت .707

 بررسی مستندسازی پرونده های بهداشتی .707

 بررسی نظام ثبت و كیفیت اطالعات گواهی فوت .706

 طراحی سیستم های تصمیم یار بالینی  .707



 

 

34 

 ، عالقه و نگرش دانشجویان فن آوری اطالعات سالمت نسبت به رشته خودبررسی میزان آگاهی .707

 بررسی آگاهی مدیران از شاخص های بهداشتی و كابردپذیری این شاخصها در تصمیم گیری های مدیریتی .710

 بررسی فرایند جمع آوری، پردازش و گزارش دهی آمار بهداشتی و بیمارستانی .711

( در بیمارستان ها ITات  )مقایسه درون سپاری و برون سپاری خدمات بررسی سازمان دهی خدمات فناوری اطالع .717

 و سطوح دانشگاه علوم پزشكی

 

 رادیولوژی و پزشکی فیزیک

 های آنژیوگرافی و آنژیوپالستیدوزیمتری و ارزیابی ریسك خطر در آزمون .717

قفسه سینه و جمجمه در  رادیوگرافی آزمون های در مارانیبو ریسك سالمتی  پوستورودی  زویزان دارزیابی م   .717

 خرم آباد شهر

رادیولوژی معمولی، رادیولوژی كامپیوتری و رادیولوژی  هایدوزیمتری و ارزیابی ریسك خطر در آزمون .717

 دیجیتال

 های رادیوگرافی پری اپیكال و پانوركسدوزیمتری و ارزیابی ریسك خطر در آزمون .717

برون سنگ شكن  دستگاه هایموفقیت زان فراوانی سنگ های ادراری و پیش گویی می بررسی میزان   .716

 77-77دربیمارستان های شهر خرم آباد درسال  genemed و  stors,wolfاندامی

 های ماموگرافی، آنژیوگرافی وسی تی اسكنكنترل كیفی و تضمین كیفیت دستگاه .717

  BMDدوزیمتری و ارزیابی ریسك خطر در روش سنجش تراكم استخوان  .717

بیماران در روش های آنژیوگرافی و آنژیوپالستی در مركز قلب بیمارستان شهید مدنی   اندازه گیری دز تابشی    .770

 1777خرم آباد در سال 

 دوزیمتری محیطی با اولویت دوزیمتری رادیواكتیویته طبیعی در آب، خاك و هوا در منازل مسكونی .771

ركانس رادیویی و ارزیابی دوزیمتری پرتوهای غیر یونساز شامل تابش فرابنفش؛ فروسرخ ، مایكروویو و ف  .777

 ریسك خطر آنها

 اندازه گیری میزان دز سطحی غدد تیروئید ، بنا گوشی و چشم ها در رادیوگرافی های پانورامیك دندان   .777
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ن های آنژیوگرافی و آنژیوپالستی در ارزیابی دز دریافتی كاردیولوژیست و ریسك خطر ناشی از آزمو     .777

 چشم و پوست تیروئید,

 های معادل بافت همگون و ناهمگونپولیمر ژل دوزیمتری ) دوزیمتری سه بعدی( با اولویت ژل .777

 امواج فراصوت در پزشكی و دندانپزشكی .770

 خطاهای پزشكی در بخش های تصویربرداری .771

 مدیریت و اداره بخش های تصویربرداری .777

 

 ق عمل، هوشبری و فوریت هارشته های اتا

 ای كارشناسان اتاق عمل و هوشبری و فوریتهابررسی مشكالت حرفه .777

 تعیین استاندارد های آموزشی و خدمات بالینی در در اورژانس و اتاق عمل .777

 بررسی آگاهی و رعایت اصول اخالقی و قوانین حرفه ای توسط كارشناسان اتاق عمل و هوشبری و فوریتها .777

 117واورژانس  وع خطاهای كارشناسان اتاق عمل و هوشبری در اتاق عملبررسی علل و ن .777

 زا در دانشجویان اتاق عمل و هوشبری و فوریتها وعلل آنای عوامل استرسبررسی مقایسه .776

 (بررسی میزان تأثیر ارزشیابی ساالنه در عملكرد پرسنل )از دیدگاه سرپرستاران و پرسنل .777

 ارائه شده به بیماران توسط كارشناسان اتاق عمل و هوشبری و فوریتهابررسی میزان مراقبت روحی و روانی  .777

 بررسی عوامل موثر در آموزش كاركنان اتاق عمل و فوریتها .770

 بررسی و بازبینی سر فصل كارآموزی ها و راهكارهای ارتقاء آن در جهت نیازهای عملی دانشجویان .771

 صبی مركزی بیماران بعد از بیهوشیبررسی تاثیر اثرات هوشبرها و مخاطرات آنها بر دستگاه ع .777

 بررسی راهكارهایی مناسب در تسهیل در ریكاوری و تسریع در ترخیص بیماران از اتاق عمل .777

 بررسی راهكارهایی جهت ایجاد ضریب امنیت در بیهوشی سالمندان و كودكان .777

 بررسی راهكارهایی برای حمایت های روحی روانی از كودكان در اتاق عمل .777

 ایی جهت ایجاد امنیت كاری و سالمت كاركنان در محیط اتاق عملبررسی راهكاره .777

بررسی میزان تعامالت میان بخش اتاق عمل و بخش های درمانی درخصوص ارائه خدمات بهتر و افزایش  .776

 ضریب امنیت و سالمت بیماران و تسهیل در ترخیص بیماران

ر بروز آنها و راهكارهایی جهت پیشگیری بررسی انواع عفونت های بیمارستانی در اتاق عمل وعوامل موثر د .777

 موثرتر

بكارگیری روش هایی جهت تسهیل در آموزش و ارزیابی های بالینی در اتاق های عمل و پایگاهای  .777

 117اورژانس

 بررسی نقاط قوت و ضعف كارآموزیها ، ارزیابی های كارآموزی و راهكارهای ارتقاء آنها .770
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 یص و بهبودی بیمارانمقایسه روشهای بیهوشی جهت تسهیل در ترخ .771

در حیطه شغلی  بررسی عواملی كه منجر به كاهش یا افزایش رضایت مندی شغلی در دانشجویان و كاركنان .777

 خود می گردد

كاربرد انواع روش های مانیتورینگ ، مداخالت مربوطه و میزان آگاهی دانشجویان و كاركنان در نحوه  .777

 شیمراقبتهای استاندارد از بیماران در حین بیهو

بررسی صحت روشهای گندزدایی وسایل بیهوشی در جلوگیری از انتقال عفونت به بیماران و كاركنان  .777

 بیهوشی

 بررسی مقایسه ای روشهای بیهوشی و تجویز داروها جهت ایجاد امن ترین روش بیهوشی و بی دردی .777

 بررسی مقایسه ای استانداردهای شغلی و حیطه های آموزشی و درمانی .777

 ونی كننده مورد استفاده در اتاق عمل بر وضعیت جسمی پرسنلنقش مواد ضدعف .776

 تله مدیسین در اتاق عمل و كارآئی آن برای پرسنل كاربرد .777

 بررسی تاثیر مواد ضد عفونی كننده بر فلور میكروبی پوست بیماران یا پرسنل .777

 وسایل جراحی بررسی تاثیر مواد ضد عفونی كننده بر .770

 117ت توسط پرسنل اتاق عمل واورژانس عوامل مؤثر بر كیفیت ارائه مراقب .771

بررسی عملكرد پرسنل اتاق عمل در زمینه های مختلف كاری مثل انجام پروسیجرها، كنترل عفونت، مراقبت  .777

 ..... رعایت حقوق بیمار و از بیمار و

 ... بررسی فاكتورهای مؤثر بركیفیت محلولها و روش های آنتی سپتیك مثل زمان، روش مقدار محلول و .777

 رسی عوامل ایجاد كننده استرس و تاثیر آن بر كارائی و كیفیت زندگی پرسنل اتاق عملبر .777

 بررسی عوامل بازدارنده و یا افزایش دهنده آموزشی در كارآموزی بالینی دانشجویان اتاق عمل .777

 بررسی تاثیر بكارگیری تله مدیسین بر آموزش بالینی دانشجویان اتاق عمل .777

 در خصوص همكاری با مربیان در آموزش بالینی به دانشجویانبررسی نگرش پرسنل اتاق عمل  .776

 كنترل كیفیت اقدامات مراقبتی و درمانی در اتاق عمل بر اساس استانداردهای موجود و جهانی .777

 مواد مورد استفاده برای بیهوشی بر سالمت پرسنل اتاق عمل بررسی نقش .777

 سنل اتاق عملبررسی روش های كاهش اثرات داروها و محلول ها بر سالمت پر .760

بررسی تاثیر مدت زمان ضدعفونی و نوع محلول ضدعفونی كننده بر كارائی و اثر بخشی آنها در مورد فلور  .761

 پوست بیمار قبل از عمل جراحی

 ی وفوریتهاآسیب شناسی مشكالت اعضای آموزشی و دانشجویان گروه اتاق عمل و هوشبر .767

 آموزش بالینی دانشگاه علوم پزشكی لرستان بررسی رضایتمندی دانشجویان اتاق عمل و هوشبری از .767

 بررسی رضایتمندی دانشجویان فوریتهای پزشكی از آموزش بالینی دانشگاه علوم پزشكی لرستان .767
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 بررسی ارتباط حجم تدریس و كیفیت آموزش و پژوهش اعضاء هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی لرستان .767

ن اتاق عمل و هوشبری شاغل به كار دانشجویی و غیر كار بررسی مقایسه ای میزان مهارت بالینی در دانشجویا .767

 دانشجویی

بررسی نگرش پرسنل اتاق عمل نسبت به حضور دانشجویان اتاق عمل و هوشبری در بخشهای آموزشی  .766

 بیمارستانهای آموزشی

 بررسی مهارت دانشجویان اتاق عمل و هوشبری در موارد احیاء قلبی ریوی .767

 های پزشكی در موارد احیاء قلبی ریویبررسی مهارت دانشجویان فوریت .767

 PACUعوارض در .770

 نارسایی تنفسی بعداز عمل .771

 عفونت در اتاق عمل و نقش پرسنل بیهوشی .777

 علل شكست در احیای قلبی ریوی .777

 تغییرات جدید در احیای قلبی ریوی .777

 روش های جدید كنترل درد بعد از عمل .777

 لوله گذاری تراشهاستفاده از وسایل جدید نگهداری راه هوایی در مقایسه با  .777

 نارسایی تنفسی در بخش مراقبت ویژه .776

بررسی وضعیت آمادگی بهداشتی درمانی در مقابله با بالیای طبیعی و ارائه پیشنهاد براساس خصوصیات  .777

 جغرافیایی و اجتماعی جامعه هدف

 و بیمارستانی ارزیابی شاخص زمانی اعمال اولین شوك در بیماران نیازمند احیاء در اورژانس پیش بیمارستانی .777

زمان مأموریتها و رضایتمندی مردم همچنین كم  Out comeبررسی تأثیر مشاوره پزشك در مركز بر  .770

 كردن موارد غیراورژانس

 بررسی مواد روان گردان و داروها، اپیوئید، الكل در حوادث ترافیكی .771

و كنترل سوانح و  تعیین راهكارهای افزایش همكاریهای بین بخشی و مشاركت های مردمی در پیشگیری .777

 حوادث

 بررسی كیفیت و كارایی خدمات اورژانسی در حوادث و سوانح استان و راهكارهای ارتقای آن  .777

 بیماران و مصدومین  Out comeبررسی تأثیر شاخصهای دسترسی به آمبوالنس و فاكتورهای مرتبط با  .777

 ارزیابی فراگیری ماندگار از طریق آموزش حین مانور .777

رش و عملكرد پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی در مراقبت و انتقال بیماران بررسی آگاهی، نگ .777

 با ترومای ستون فقرات 

 117تعیین استاندارد های آموزشی و خدمات بالینی بكار گرفته شده توسط اورژانس  .776
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 اولویتهای پژوهشی معاونت بهداشتی

 

 اولویت های پژوهشی گروه گسترش شبکه 

ن رضایتمندی گیرندگان خدمت از ارائه خدمات تیم پزشك خانواده روستایی  استان لرستان در بررسی میزا .777

 77سال 

بررسی استفاده مفید تجهیزات توزیع شده در سطح واحدهای بهداشتی درمانی استان لرستان  نسبت به عمر  .777

 77مفید تجهیزات در سال 

لرستان نسبت به شرح وظایف سازمانی كه در  بررسی دانش و عملكرد كاركنان واحدهای بهداشتی  استان .700

 77آن انجام وظیفه می نمایند در سال 

  77بررسی میزان تجویز داروهای آنتی بیوتیك توسط پزشكان شاغل در بخش بیمه روستایی در سال  .701

 77بررسی رابطه بین میزان نوع اشتغال پزشك )طرح و قرارداد( با تجویز دارو  در استان لرستان در سال  .707

بررسی تاثیر برنامه پزشك خانواده روستایی بر شاخص های زیج حیاتی روستایی استان لرستان  طی سا ل  .707

 77الی  77های  

شناسایی و رتبه بندی اولویت های آموزشی بهورزان زن و مرد شاغل در خانه های بهداشت استان لرستان در  .707

  77سال 

 

 اولویت های پژوهشی گروه آموزش سالمت 

  77سال استان لرستان در سال  77الی  17نجش میزان سواد سالمت گروه های سنی بررسی و س .707

 77بررسی اثربخشی آموزش سالمت از طریق صدا و سیما استان لرستان در سال  .707

 77اولویت های پژوهشی گروه بیماریهای  غیر واگیر در سال  .706

 77سال بررسی شیوع عوامل خطر بیماری های غیر واگیر در استان لرستان  در  .707

 77بررسی شیوع عوارض فشار خون باال در استان لرستان  در سال  .707

بررسی آگاهی عموم مردم شهرستان خرم آباد درباره ی بیماری دیابت بررسی آگاهی داوطلبین ازدواج  .710

 77درباره ی تاالسمی  در سال 
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 های پژوهشی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای اولویت

های نقاشی اتوموبیل شهرستان خرم زن و تولوئن در كارگران شاغل در كارگاهبررسی ریسك مواجهه با بن .711

 77آباد در سال 

های دارای سیلیس استان لرستان در سال بررسی میزان شیوع بیماری سل و بیماری سیلیكوزیس در كارگاه  .717

77 

در سال  RULAش ارزیابی ارگونومیكی ایستگاههای كاری دندانپزشكان شهر خرم آباد با استفاده از رو .717

1777 

 77بررسی جو ایمنی در معادن استان لرستان در سال   .717

 77تعیین میزان شیوع بیماریهای اسكلتی عضالنی در كاركنان كارخانجات آرد استان در سال   .717

 77تعیین میزان شیوع بیماریهای اسكلتی عضالنی در كاركنان بانك های شهر خرم آباد در سال   .717

نفر شاغل استان  70ین ارتباط آن با افت شنوایی شغلی در صنایع دارای بیش از  بررسی میزان صدا وتعی  .716

 77لرستان در سال 

 

 اولویتهای پژوهشی گروه مبارزه با بیماری های واگیر 

 etیا  MICبررسی مقاومت میكروبی استافیلوكوك اورئوس كشف شده در عفونتهای بیمارستانی به روش    .717

دركادر درمانی )پزشك ، پرستار ( بیمارستانهای استان  HBV ،HCVیوع هپاتیت بررسی  تیتر آنتی بادی و ش .717

  1777لرستان در سال 

 (HBV &HCVبررسی میزان ابتالء  افراد بی خانمان خیابانی سطح شهر خرم آباد به ویروسهای ) .770

ان در سال بررسی میزان ابتالء كودكان خیابانی ) بی سرپرست(به ویروسهای هپاتیت ب و سی استان لرست .771

1777  

 1777تعیین فون عقرب در شهرستان كوهدشت و بروجرد در سال    .777

 1777تعیین گونه انگل لیشمانیا در شهرستان كوهدشت در سال  .777

استان لرستان  HIV بررسی میزان حساسیت و ویژگی روش های جاری تشخیص سل فعال در افراد مبتال به  .777

  1777در سال 

و عملكرد خانوارها در خصوص بیماری تب مالت و راههای انتقال ،درمان بررسی میزان آگاهی ، نگرش   .777

 77،پیشگیری و كنترل بیماری در استان لرستان در سال 

بررسی میزان آگاهی ، نگرش و عملكرد خانوارها در خصوص بیماری هاری  و راههای انتقال ،درمان    .777

 77،پیشگیری و كنترل بیماری در استان لرستان در سال 
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عیین گونه میكروب بروسال و حساسیت دارویی در بیماران و میزان عود و شكست درمان در استان لرستان ت   .776

  77در سال 

بررسی وضعیت عوارض دارویی واكسن پنتاوالن و اثر بخشی واكسن همو فیلوس آنفلوانزا در استان     .777

 77-77لرستان در سال 

تروویروسی و عوامل موثر بر آن در بیماران مبتال به بررسی وضعیت پایبندی به درمان  تخصصی ضد ر     .777

 1777ایدز تحت پوشش مراكز مشاوره بیماری های رفتاری استان لرستان در سال 

و سایتومگالو ویروس  در  7، هرپس سیمپلكس ویروس تیپ  بررسی شیوع سرمی  توكسوپالسما گوندی     .770

 1777مثبت استان لرستان در سال  HIVبیماران 

/ایدز تحت HIVررسی شیوع انگ مرتبط با ایدزوتاثیر آن بر كیفیت زندگی در خانواده افراد مبتال به ب      .771

 1777پوشش مراكز وپایگاههای مشاوره بیماری های رفتاری استان لرستان در سال 

 ( پرسنل شاغل در مراكز بهداشتی درمانی شهرستانهای خرمKAPبررسی میزان آگاهی ، نگرش و رفتار )      .777

 77/ ایدز در سال HIVآباد و بروجرد درباره ارائه خدمات بهداشتی درمانی  بیماران مبتال به 

( پرستاران و پرسنل مامایی شاغل در بیمارستانهای شهید KAPبررسی میزان آگاهی ،نگرش و رفتار )      .777

ه خدمات و مراقبت های / ایدز و ارائHIVرحیمی و زایشگاه خیریه عسلی خرم آباد درباره بیماران مبتال به 

 77درمانی به آنها در سال 

 

 اولویتهای پژوهشی گروه مهندسی بهداشت محیط  

مكان یابی  و تعیین عوامل خطر تهدید كننده سالمت منابع آب شرب شهرهای استان لرستان با استفاده از  .777

 77در سال  GISسیستم 

ن استان لرستان  در برابر حوادث  غیرمترقبه ارزیابی آسیب پذیری غیر سازه ای شبكه های بهداشت ودرما .777

 77درسال 

ارزیابی آمادگی عملكردی مراكز بهداشتی درمانی روستایی فعال شبكه های بهداشت ودرمان استان لرستان  .777

 77دربرابر حوادث غیرمترقبه درسال درسال 

اه علوم پزشكی بررسی وضعیت مدیریت پسماندهای عادی و عفونی بیمارستان های تحت پوشش دانشگ -7 .776

  77لرستان در سال 

 77بررسی وضعیت بهداشت محیط سایت های دفن زباله های شهری استان لرستان درسال  -7 .777

نمك طعام (  در نانواییهای   –كنجد  –نمك میوه  –بررسی وضعیت استفاده از افزودنیها ) جوش شیرین  -7 .777

 77سنتی و فانتزی پزی های استان لرستان درسال 

 77ی كیفیت باكتریولوژیكی،قارچی و انگلی استخرهای شنای استان لرستان درسال بررس - 6 .770
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بررسی كل باكتری های هوازی، استافیلوكوك اورئوس ، اشرشیاكلی و سالمونال در لبنیات سنتی و صنعتی  .771
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