فراخوان طرحهای تحقیقاتی
در راستای اجرای مامًریت َای پژيَشی داوشگاٌ علًم پسشکی َرمسگان ي بٍ مىظًر تحقق اَداف
ي بروامٍ َای عملیاتی معايوت تحقیقات ي فىايری داوشگاٌ ،فُرست ايلًیت َای پژيَشی مربًط بٍ
چُار مرکس تحقیق اتی يابستٍ بٍ داوشگاٌ بٍ شرح ذیل اعالم می گردد ي از اساتید ي پژيَشگران دعًت
می شًد پريپًزال طرح َای تحقیقاتی خًد را با تًجٍ بٍ عىايیه ذکر شدٌ ي از طریق ساماوٍ پژيَان
ارسال ومایىد.

هزکش تحقیقات بارّری ّ ًابارّری
 -1تشسسی ضیَع ًاتاسٍسی دس صٍجیي استاى ّشهضگاى
 - 2تشسسی هیضاى سضایت جٌسی دس صٍجیي ًاتاسٍس
 - 3تش سسی پیاهذ ّای سٍحی ٍ سٍاًی ًاتاسٍسی
 - 4تشسسی پیاهذ ّای تاسداسی ٍ ًاتاسٍسی
 - 5تشسسی سالهت سٍاى صٍج ّای ًاتاسٍس
 - 6تشسسی سثک صًذگی صٍجیي ًاتاسٍس
 - 7تشسسی علل ًاتاسٍسی دس جوعیت ًاتاسٍس ضْش تٌذسعثاس
 - 8تشسسی عَاهل هحیطی ٍ ضغلی هَثش تش ًاتاسٍسی دس ضْش تٌذسعثاس
 - 9هقایسِ سٍش ّای هختلف تحشیک تخوک گزاسی دس صًاى ًاتاسٍس
 - 11ضیَع سٌذسم  pcoصًاى ًاتاسٍس استاى ّشهضگاى ٍ عَاهل هشتثط تا آى
 - 11تشسسی ضیَع ٍ علل ٍاسیکَسل دس هشداى جَاى ضْش تٌذسعثاس
 - 12تشسسی ضیَع آصٍاسپشهی دس جوعیت ًاتاسٍس تا علت هشداًِ
 -13هقایسِ هیضاى هَفقیت ٍ عَاسض سٍش ّای هختلف دس  Ivfدس افشاد pco
 -14هقایسِ هیضاى هَفقیت ٍ عَاسض سٍش ّای هختلف دس  Ivfدس افشاد تا رخیشُ تخوذاى ًشهال
 - 15هقایسِ هیضاى هَفقیت ٍ عَاسض سٍش ّای هختلف دس  Ivfدس افشاد تا رخیشُ کوتش اص ًشهال

 - 16تشسسی سادیکالْای آصاد دس هشداى ًاتاٍس جاهعِ ضْش تٌذسعثاس
 - 17تشسسی احتوال استحصال ا سپشم دس هشداى آصٍاسپشم
 - 18تشسسی عَاهل طًتیکی دس هشداى تا هطکالت تاسٍسی ٍ داضتي اختالت کشٍهَصٍهی
- 19اًجام هطالعات هَلکَلی دس هشداى تا اختالالت پاساهتشّای سیوي

هزکش

تحقیقات هزاقبتِای هادر ّ کْدک

 - 1تشسسی ضیَع ًاسسی دس ًَصاداى هتَلذ ضذُ دس استاى ّشهضگاى
 - 2تشسسی ضیَع سَء تغزیِ دس صًاى ضیشدُ دس استاى ّشهضگاى
 - 3تشسسی ضیَع اعتیاد ٍ پیاهذّای تاسداسی دس خاًن ّای تاسداس هشاجعِ کٌٌذُ تِ تیواسستاى ّای استاى ّشهضگاى
 - 4تشسسی ضیَع اًَاع عفًَت ّای ٍاطیٌال دس خاًن ّای تاسداس استاى ّشهضگاى
 - 5تشسسی هیضاى سضایت هٌذی ٍ پیاهذ ّای تاسداسی دس خاًن ّای تاسداس ضشکت کٌٌذُ دس کالس ّای صایواى
فیضیَلَطیک دس ضْش تٌذسعثاس
 - 6تشسسی هیضاى تاثیشحضَس هاهای ّوشاُ تش هیضاى سضایت هادساى دس سیش لیثش ٍ صایواى
 - 7تشسسی سالهت سٍاى هادساى هشاجعِ کٌٌذُ تِ دسهاًگاُ تعذ اص صایواى
 - 8تشسسی ضاخص ّای سالهت هادساى ٍ ًَصاداى اس تاى ٍ هقایسِ آى تا سایش کطَسّای جْاى
 - 9تشسسی حاهلگی ّای ًاخَاستِ ٍ عَاهل هؤثش تشآى
 - 11تشسسی کیفیت صًذگی دس صًاى( تاسداس ،ضیشدُ ،یائسِ ،سالوٌذ ،کاسکٌاى تخص تْذاضت ٍ دسهاى)
 - 11تشسسی اضطشاب دس صًاى تاسداس
 - 12تشسسی ًیاصّای آهَصضی دس تشًاهِ هطاٍسُ قثل اص اصدٍاج اص دیذگاُ صٍجیي  :هطالعِ کیفی)
 -13تشسسی ٍضعیت تْذاضت تاسٍسی صًاى آسیة دیذُ احتوالی ٍ صًاى آسیة ًذیذُ ضْش تٌذسعثاس
 -14تشسسی عَاهل هشتثط تا عذم هَفقیت دس تغزیِ اًحصاسی تا ضیش هادس
 - 15تشسسی سًٍذ سضذ کَدکاى  5- 1سالِ استاى
 - 16تشسسی ٍضعیت تْذاضت دّاى ٍ دًذاى دس داًص آهَصاى ،داًطجَیاى ،هادساى تاسداس ،هادساى ضیشدُ
 - 17تشسسی آلَدگیّای اًگلی ٍ عفًَتّای ادساسی دس هْذ کَدکّا ٍ هذاسس
 - 18تشسسی آگاّی دس صهیٌِ تْذاضت تاسٍسی دس داًص آهَصاى ٍ داًطجَیاى غیش پضضکی
 - 19تشسسی آگاّی ٍ عولکشد دس صهیٌِ تغزیِ هٌاسة دس داًص آهَصاى ،داًطجَیاى ،هادساى تاسداس ٍ هادساى ضیشدُ
 -21تشسسی ٍضعیت تغزیِ کَدکاى صیش  6سال
 - 21تشسسی ٍضعیت تغزیِ صًاى تاسداس
 -22تشسسی ٍضعیت تغزیِ صًاى ضیشدُ

هزکش تحقیقات بیواریِای قلب ّ عزّق
بزرسی ضیًع ریسک فاکتًرَای قلبی ي عزيقی در جمعیت استان َزمشگان
 -1بزرطی ػیْع دیابت در جوعیت اطتاى ّ ػِزطتاى ُا بَ تفکیک طي ّ
جٌض
 -2بزرطی ػیْع اطتعوال دخاًیات ّ اًْاع هْاد هخذر در جوعیت اطتاى ّ
ػِزطتاى ُا بَ تفکیک طي ّ جٌض
 -3بزرطی ػیْع اختالل چزبی خْى در جوعیت اطتاى ّ ػِزطتاى ُا بَ
تفکیک طي ّ جٌض
 -4بزرطی ػیْع چاقی در جوعیت اطتاى ّ ػِزطتاى ُا بَ تفکیک طي ّ جٌض
 -5بزرطی ػیْع فؼارخْى باال

در جوعیت اطتاى ّ ػِزطتاى ُا بَ تفکیک

طي ّ جٌض
 -6بزرطی هیشاى کن تحزکی در جوعیت اطتاى ّ ػِزطتاى ُا بَ تفکیک طي
ّ جٌض
بزرسی الگًی تغذیٍ در جمعیت استان َزمشگان
 -1بزرطی هیشاى هصزف هیٍْ ّ طبشی در ػِزطتاى ُای اطتاى بَ تفکیک
ػِز ّ رّطتا
 -2بزرطی هیشاى هصزف هیٍْ ّ طبشی در داًغ آهْساى هقاطع هختلف
 -3بزرطی هیشاى هصزف هاُی در ػِزطتاى ُای اطتاى بَ تفکیک ػِز ّ
رّطتا
 -4بزرطی هیشاى هصزف هاُی در داًغ آهْساى هقاطع هختلف
 -5بزرطی هیشاى هصزف اًْاع رّغي ُای هصزفی در ػِزطتاى ُای اطتاى بَ
تفکیک ػِز ّ رّطتا
 -6بزرطی هیشاى هصزف اًْاع رّغي ُای هصزفی در داًغ آهْساى هقاطع
هختلف
 -7بزرطی هیشاى هصزف فظت فْد در ػِزطتاى ُای اطتاى بَ تفکیک ػِز ّ
رّطتا
 -8بزرطی هیشاى هصزف فظت فْد در داًغ آهْساى هقاطع هختلف

 -9بزرطی هیشاى هصزف ًْػابَ ُای گاسدار در ػِزطتاى ُای اطتاى بَ
تفکیک ػِز ّ رّطتا
- 11

بزرطی هیشاى هصزف ًْػابَ ُای گاسدار در داًغ آهْساى هقاطع

هختلف
- 11

بزرطی الگُْای هختلف آهْسع بِذاػت در اصالح الگْی تغذیَ در

افزاد هختلف جاهعَ
- 12

بزرطی الگُْای هختلف آهْسع بِذاػت در اصالح الگْی تغذیَ در

داًغ آهْساى هقاطع هختلف
تعییه الگًی فعالیت َای بذوی ي يرسش در جمعیت استان
 -1بزرطی هیشاى فعالیت بذًی ّ ّرسػی در اطتاى ّ ػِزطتاى ُای هختلف
اطتاى بز اطاص طي ّ جٌض
 -2بزرطی تاثیز الگُْای آهْسػی بز رفتار ّرسػی افزاد جاهعَ بز اطاص طي
ّ جٌض
 -3بزرطی هیشاى فعالیت بذًی ّ ّرسػی

در داًغ آهْساى هقاطع هختلف

 -4تاثیز الگُْای آهْسػی بز رفتار ّرسػی در داًغ آهْساى هقاطع هختلف
 -5ارسیابی تاثیز فعالیت ُای بذًی ّ ّرسػی در کٌتزل بِتز فؼارخْى
 -6ارسیابی تاثیز فعالیت ُای بذًی ّ ّرسػی در کٌتزل بِتز دیابت
 -7ارسیابی تاثیز فعالیت ُای بذًی ّ ّرسػی در کٌتزل بِتز اختالل چزبی
 -8ارسیابی تاثیز فعالیت ُای بذًی ّ ّرسػی در کاُغ ّسى
 -9ارسیابی تاثیز فعالیت ُای بذًی ّ ّرسػی با کاُغ عْاهل التِابی هثل
 ESR – CRPطایتْکیي ُا ّ آُي ّ فزیتیي - 11بزرطی تاثیز ّرسع بز افشایغ اطتاًَ تحول درد ًاػی اس ایظکوی قلبی
 - 11بزرطی تاثیز باستْاًی قلبی بز طْل هذت اطتزاحت پض اس عول قلب
 - 12بزرطی تاثیز باستْاًی قلبی ب ز طْل هذت اطتزاحت پض اس آًژیْپالطتی
 - 13بزرطی تاثیز ّرسع بز بِبْد بزًّذٍ قلبی
 - 14بزرطی تاثیز باس تْاًی قلبی بز بزگؼت بَ کار در بیواراى با طکتَ
قلبی

دخاویات ي مًاد مخذر
-1

ارائَ الگُْای تزک دخاًیات ّ هْاد هخذر پض اس تؼخیص طکتَ

قلبی در فزد
-2

ارائَ الگُْای

تزک دخاًیات ّ هْاد هخذر

پض اس تؼخیص تٌگی

عزّق کزًّز در فزد

ارسیابی بزيس سکتٍ قلبی در استان َزمشگان
 -1ارسیابی بزّس طکتَ قلبی در ػِزطتاى ُای اطتاى بَ تفکیک طي ّ
جٌض
 -2بزرطی تاثیز آهْسع هزاقبت اس بیواراى قلبی بز درهاى بیواراى
طکتَ قلبی
 -3آهْسع جاهعَ ّ تاثیز آى بز دریافت سّدتز خذهات درهاًی در طکتَ
قلبی
 -4ارتقا دریافت خذهات درهاًی اس طزف اّرژاًض  115بَ بیواراى با
طکتَ قلبی
 -5ارسیابی پیغ آگِی در بیواراى با طکتَ قلبی
 -6بزرطی ارتباط عْاهل ژًتیکی ّ طکتَ ُای قلبی در جوعیت اطتاى
 -7بزرطی ارتباط عْاهل ژًتیکی آتزّاطکلزّس سّدرص
 -8بزرط ی تاثیز  primary PCIبز پیغ آگِی بیواراى با طکتَ قلبی
 -9هقایظَ پیغ اگِی در بیواراى با طکتَ قلبی کَ تحت درهاى هذیکال
یا آًشیْپالطتی قزار گزفتَ اًذ.
 - 11ارسیابی پیغ آگِی یکظالَ بیواراى طکتَ قلبی کَ تحت درهاى
دارّیی ُظتٌذ
 - 11ارسیابی پیغ آگِی یکظالَ بیواراى طکتَ قلبی کَ تحت
آًژیْپالطتی ػذٍ اًذ.
 - 12ارسیابی پیغ آگِی دّ طالَ بیواراى طکتَ قلبی کَ تحت درهاى
دارّیی ُظتٌذ

 - 13ارسیابی پیغ آگِی دّ طالَ بیواراى طکتَ قلبی کَ تحت
آًژیْپالطتی ػذٍ اًذ.
 - 14بزرطی تاثیز درهاى آًژیْپالطتی در بیواراى طکتَ قلبی بز تظزیع
در تزخیص آًاى اس بیوارطتاى
 - 15ارسیابی عْاهل هْثز بز ُشیٌَ ُای درهاى در طکتَ قلبی
 - 16ارسیابی هذل ُای هذیزیتی هختلف بز ارائَ خذهات در CCU
 - 17ارائَ هذل ُای هختلف پیگیزی بیواراى طکتَ قلبی در دراس هذت
 - 18ارسیابی ثبت بیواراى با طکتَ قلبی در بیوارطتاى ػِیذ هحوذی
بٌذرعباص
 - 19ارسیابی ثبت بیواراى با طکتَ قلبی در اطتاى ُزهشگاى
 - 21ارسیابی ثبت بیواراى با طکتَ قلبی بزای بیواراى تحت
آًژیْپالطتی
ارسیابی ريش َای تطخیصی جذیذ ي کاربزدی در رابطٍ با بیماری َای قلبی ي عزيقی ( رضتٍ َای بیًضیمی  ،ایمًوًلًصی ،
صوتیک
ارائٍ مذل َای ارسیابی پیص آگُی در بیماران با آتزياسکلزيس قلبی با استفادٌ اس مارکزَای خًوی در ضاخٍ َای ایمًوًلًصی
بیًضیمی ي صوتیک

بیماری َای سایکًلًصی ي بیماری َای قلبی ي عزيقی
 -1بزرطی تیپ ػخصیتی در افزاد با طکتَ قلبی
 -2بزرطی تیپ ػخصیتی در افزاد فؼار خْى باال
 -3تاثیز بیواری طکتَ قلبی بز رّاًپزیؼاًی بیواراى
 -4هذاخالت در جِت کاُغ هؼکالت طایکْلْژی پض اس طکتَ قلبی
 -5هذاخالت در جِت کاُغ هؼکالت طایکْلْژی بیواراى با ًارطایی قلبی
 -6هذاخالت در جِت کاُغ هؼکالت طایکْلْژی بیواراى با آریتوی قلبی
 -7هذاخالت در جِت کاُغ هؼکالت طایکْلْژی بیواراى بعذ اس عول جزاحی
قلب باس
 -8هذاخالت در جِت کاُغ هؼکالت طایکْلْژی بیواراى پض اس آًژیْگزافی ّ
آًژیْپالطتی

ضیًٌ سوذگی در بیماری َای قلبی ي عزيقی

 -1تعییي ػیٍْ سًذگی در بیواراى قلبی ّ عزّقی
 -2تاثیز اصالح ػیٍْ سًذگی در رًّذ درهاى بیواراى قلبی ّ عزّقی

کیفیت سوذگی در بیماران قلبی ي عزيقی

خًدمزاقبتی در بیماران قلبی ي عزيقی

 -1تعییي هیشاى خْدهزاقبتی در بیواراى با ًارطایی قلبی ّ ارائَ
الگْ جِت بِبْد خْدهزاقبتی در آًِا
 -2تعییي هیشاى خْدهزاقبتی در بیواراى با آریتوی قلبی ّ ارائَ الگْ
جِت بِبْد خْدهزاقبتی در آًِا
 -3تعییي هیشاى خْدهزاقبتی در بیواراى با طکتَ قلبی ّ ارائَ الگْ
جِت بِبْد خْدهزاقبتی در آًِا
 -4تعییي هیشاى خْدهزاقبتی در بیواراى با فؼارخْى باال ّ ارائَ الگْ
جِت بِبْد خْدهزاقبتی در آًِا
 -5تعییي هیشاى خْدهزاقبتی در بیواراى با

اختالل چزبی خْى

ّ ارائَ

الگْ جِت بِبْد خْدهزاقبتی در آًِا

بزرسی اوذکسُای اکًکا ردیًگزافیک در بیماری َای ایسکمیک  ،مادرسادی قلب  ،بیماران دریچٍ ای ي بیماری َای میًکارد ي
پزیکارد
وقص ي تاثیز طب سىتی در پیطگیزی ي درمان بیماری َای قلبی ي عزيقی

سًاد سالمت در بیماری َای قلبی ي عزيقی

 -1بزرطی هیشاى طْاد طالهت در بیواراى با ًارطایی قلبی ّ راٍ
کارُای ارتقا آى
 -2بزرطی هیشاى طْاد طالهت در بیواراى طکتَ قلبی

ّ راٍ کارُای

ارتقا آى
 -3بزرطی هیشاى طْاد طالهت در بیواراى فؼارخْى باال ّ راٍ کارُای
ارتقا آى
 -4بزرطی هیشاى طْاد طالهت در بیواراى آریتوی قلبی

ّ راٍ کارُای

ارتقا آى

احیاء قلبی ریًی
 -1هیشاى آػٌایی افزاد هختلف جاهعَ در هْرد

احیا قلبی ّ

راُکارُای ارتقا آى
 -2هیشاى آػٌایی داًغ آهْساى هقاطع هختلف در هْرد احیا ،قلبی ّ
راُکارُای ارتقا آى
 -3تاثیز الگُْای هختلف آهْسػی جِت آػٌایی بیؼتز افزاد
جاهعَ در هْرد

احیا قلبی

بزرسی وقص صوُای مزتبط با بیماری َای قلبی ي عزيقی
 -1بزرطی ًقغ ژًِا در بیواری فؼارخْى باال
 -2بزرطی ًقغ ژًِا در بیواری دیابت
 -3بزرطی ًقغ ژًِا در بیواری آتزّاطکلزّتیک سّدرص
 -4بزرطی ًقغ ژًِا در بیواری کاردیْهیْپاتی پزی پارتْم
بزرسی بیماریُای قلبی در سوان باردار
 -1بزرطی اختالل دریچَ ای در سًاى باردار
 -2بزرطی کاردیْهیْپاتی پزی پارتْم در سًاى باردار
 -3بزرطی بیواری هادرسادی قلبی

در سًاى باردار

هختلف

 -4بزرطی پزفؼاری ریْی

در سًاى باردار

ارائٍ مطالعات کًُرت در بیماران با ایسکمیک قلبی
مطالعات در ارتباط با وارسایی قلبی
 -1تشسسی ضیَع ًاسسایی قلثی دس استاى ّشهضگاى
 - 2تْثَد تغزیِ دس تیواساى ًاسسایی قلثی
 - 3پیگیشی دسهاى تیواساى اص طشیق کلیٌیک ّای پشستاسی
 - 4تشسسی پیص آگْی دس تیواساى ًاسسایی قلثی
 - 5استقای سٍش ّای تطخیصی دس تیواساى ًاسسایی قلثی

بزرسی وقص باستًاوی در بُبًد کیفیت سوذگی بیمارن با ایسکمی قلبی  ،سکتٍ قلبی  ،بعذ اس آوضیًپالستی ي
تاالسمی

