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   تحقیقاتی گروه علوم تشریح لویتهايوا

  تأثیر فاکتورهاي مختلف در ساختار و فراساختار اندومتر رحم در طی النه گزینی -1
 راساختار اندومتر رحم ساختار و فبررسی تاثیر داروهاي موثر در درمان ناباروري بر -2

  سلولی در محیط کشت 16 و 8-4-2کشت جنین هاي بررسی فاکتورهاي مختلف بر روي  -3

  تخمدان و انجماد تخمدان -4
 اثر داروهاي گیاهی در درمان زخم و سوختگی هاي پوستی  -5

 In vitro شرایط تاثیر عصاره کبد موش بر تمایز سلول هاي بنیادي پرده آمنیون به سلولهاي هپاتوسیت در -6

  اثر داروهاي گیاهی بر مهار استئوپوروز یائسگی -7

 اثر آنتی اکسیدانتها بر مهار نفروپاتی دیابتی -8

  و کلیوي اثر آنتی اکسیدانتها بر مهار آسیبهاي کبدي -9
 اثر داروهاي گیاهی بر کاهش قند خون دیابت -10

     اثرروغنهاي گیاهی بر مهار نفروپاتی دیابتی -11
 و رسپتورهاي آن در زمان پیش از VEGFبررسی تأثیر تزریق پروژسترون پس از تحریک تخمک گذاري بر بیان ژن  -12

  النه گزینی 
 اثر روغنهاي گیاهی بر مهار آسیب هاي کبدي-13 

 اثر روغنهاي گیاهی بر مهار آسیب هاي کلیوي-14

 اثر آنتی اکسیدانتها بر کاهش پیشرفت فیبروز کبدي -15

رسی اثر کوارستین روي نقایص لوله عصبی و ناهنجاري هاي اسکلتی ناشی از والپروات سدیم در جنین هاي موش  بر-16

 صحرایی

 بررسی عوامل ایجاد ناهنجاریهاي مادرزادي در استان -17

  بررسی اثر کوارستین روي ناهنجاري هاي اسکلتی ناشی از سیکلو فسفامید در جنین هاي موش صحرایی-18

  ري پرفیوژن کلیوي در رت–ر رزمارینیک اسید بر مهار ضایعات کلیوي حاصل از ایسکمی  تاثی-19

 ژنی داروهاي گیاهی اثرات تراتو-20

 دارویی کبدي مهار آسیبهاي -21

 بررسی اندیسهاي نژادي استخوانهاي جمجمه و لگن -22
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  خشهاي مختلف قلب و عروق بزرگ آن ببررسی اندیسها و اندازه هاي -23
ررسی تأثیر دوز پایین آسپرین بر مورفولوژي اندومتر رحم موش و سطح سرمی هورمونهاي استروژن و پروژسترون در  ب-24

 زمان النه گزینی

  

  گروه میکروب شناسیاولویتهاي تحقیقاتی 

  
باد و  در خرم آTrans-PCRبه روش ) بز،گوسفند،گاو( بررسی شیوع باکتري کوکسیال بورنتی در شیر نشخوار کنندگان -25

  1391شهرستان نورآباد در سال 
 تعیین فروانی لیستریا مونو سیتوژنز در نمونه هاي واژینال و رکتال زنان باردار مراجعه کننده به کلینیک هاي منتخب خرم -26

 PCRآباد به روش 

 روش هاي ملکولی تشخیص عفونت هاي ویروسی-27

 در اشریشیا کلی جدا شده  از نمونه هاي ادرار از TEM,CTXM.SHV شناسایی ژن مقاومت بتاالکتامازهاي -28
 PCRبیمارستان هاي منتخب خرم آباد با روش واکنش زنجیره اي پلیمر از 

 و فاکتورهاي خطر ساز مرتبط با انتقال این ویروس در بین افراد معتاد به مواد مخدر در C بررسی شیوع ویروس هپاتیت -29

 1391ن در سال کمپ هاي ترك اعتیاد در استان لرستا

  

  )بخش حشره شناسی(ی بهداشت عمومی اولویتهاي تحقیقات

  
  بررسی میاز و انواع آن در استان لرستان-30
 بررسی اثرات درمانی حشرات در بهبود زخم ها و بیماري هاي پوستی -31

 مبارزه بیولوژیک با ناقلین-32

ـاد بـه ویـروس تـب      )Argasidae(رم و کنه هاي ن) Ixodidae(بررسی میزان آلودگی کنه هاي سخت  -33  در دام هاي شهرستان خرم آب
 )CCHF( کنگو –خونریزي دهنده کریمه 

 بررسی اثرات سموم آفت کش در محیط زیست-34

 تاثیر اسانس هاي مختلف روي بند پایان-35

 بررسی کنه هاي سخت و نرم و بیماریزایی آنها در استان-36
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ـال    )Argasidae(و کنه هاي نرم ) Ixodidae(خت تعیین فون و پراکندگی کنه هاي س-37 ـاد در س  در دام ها و ماکیان شهرستان خرم آب
1390 

 بررسی موقعیت انواع ناقلین در استان و روش هاي مبارزه با آنها-38

  

  عمومیاولویتهاي پژوهشی گروه بهداشت 

  رمانیدا مراکز بهداشتی بررسی وضعیت فعالیت رابطین بهداشت در رابطه با مراقبت هاي بهداشتی ب-39
 بررسی گرایش نوجوانان به حیطه رفتارهاي پر خطر-40

 )...بیماریهاي اس تی دي و (ربررسی وضعیت سالمت جسمی و روانی در گروههاي داراي رفتار پر خط-41

 )معتادین(خطر اد داراي رفتار پر ه خدمات به افردبررسی وضعیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در مراکز ارائه دهن-42

سـالمندان نوجـوان و   ( جهت ارتقـاء سـالمت گروههـاي هـدف          انجام مداخالت آموزشی با استفاده از مدل هاي آموزشی        -43
 )کودکان و مادران باردار

 انجام مداخالت آموزشی در گروههاي داراي رفتارهاي پر خطر جهت تغییر رفتار-44

 ماریهاي مزمن جهت ارتقاء سالمتانجام مداخالت آموزشی در افراد مبتال به بی-45

 بررسی عوامل تسهیل کننده و باز دارنده انجام رفتارهاي بهداشتی در گروههاي پر خطر-46

 بررسی کاربرد کیفیت زندگی و عوامل موثر بر آن در بیماریهاي مزمن-47

 اخواسته در شهر خرم آباد مقایسه مدل رگرسیون لوجستیک ، برابیت و آنالیز تشخیصی خطی در پیش بینی حاملگی ن-48

 آموزشی سالمت در تعدیل سبک زندگی بیماران مزمن بررسی کاربرد مداخالت -49

 ...باردار کودکان و سالمندان وبررسی سنت هاي بومی مرتبط با سالمت در مادران -50

 کاربرد تئوریهاي نوین آموزشی در تغییر رفتار بهداشتی بر اساس پژوهش هاي کیفی-51

 ...  زنان باردار و، جوانان،وانان نیاز سنجی آموزشی مرتبط با سالمت در نوجانجام-52

 بررسی کیفیت خدمات مشاوره اي تنظیم و مشاوره پیش از ازدواج-53

 بررسی کیفیت خدمات مراقبتی ارائه در مادران باردار کودکان و تنظیم خانواده-54

 بررسی تاثیر خشونت هاي خانگی بر مراقبت بارداري-55

 بررسی تاثیر کالسهاي زایمان فیزیولوژیک بر انتخاب روش خاتمه حاملگی-56
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 بر عاقبت بارداري ) ... پرفشاري خون و – دیابت –آسم (ماریهاي مزمن در دوران بارداري بررسی تاثیر بی-57

 بررسی عوارض دوران بارداري در مادران نوجوان و مسن -58

 و مقایـسه وضـعیت   "معادالت بر آورد گر تعمیم یافتـه  "شهر خرم آباد با استفاده از  سال 2 بررسی روند رشد کودکان زیر   -59
 NCHSرشد آنها با معیارهاي 

 89-90بررسی فراوانی تأخیر مادران در واکسیناسیون کودکان زیر هجده ماه و علل مرتبط با آن در شهر خرم آباد در سال -60

 اري و مادران باردار بر کاهش عوارض بارداري و زایمان مراقبتهاي پیش از باردبررسی تاثیر کیفیت-61

بررسی و مقایسه کیفیت مراقبت هاي دوران بارداري در مراکز بهداشتی درمانی و مطب هاي خصوصی از دیدگاه مـادران             -62

 باردار

 بررسی اضطراب مادران باردار در رابطه با زایمان و بارداري-63

 بهداشتی درمانی استان و مرگ و میر در حوزه تحقیقات مدل بندي آماري شاخص هاي ابتالء-64

  مقایسه مدلهاي رگرسیون در پیش بینی پیامدهاي مرتبط با حیطه بهداشت و درمان-65

  

  ولویتهاي پژوهشی گروه بهداشت حرفه اي ا

  بررسی فرهنگ استفاده از وسایل حفاظت فردي در کارگاههاي کوچک -66
  ر رفتار در کاهش رفتارهاي خطرناك در محیط هاي کارياستفاده از برنامه هاي تغیی -67
  بررسی میزان انطباق ابزارهاي دستی با استاندارهاي ارگونومیک ابزارهاي دستی در کارگاهها -68
  موجود در ماشینهاي صنعتی)ایمنی(بررسی میزان کارایی سیستمهاي حفاظتی -69
فات با کارفرما و با ، اختالینوبت کاري، عدم رضایت شغل(نیروا -ه شغلی با استرس هاي روحیبررسی میزان مواجه -70

 در محیطهاي کاري و نیز ارائه روشهاي کنترلی در این خصوص...) همکاران و

در محیطهاي کاري و نیز  ...)ها، ویروسها،باکتریها،انگلها وقارچ(بررسی میزان مواجهه شغلی با آالینده هاي بیولوژیکی  -71
   رلیارائه راهکارهاي کنت

 بررسی ارزیابی خطاهاي انسانی در صنایع استان  -72

  بررسی وضعیت ایمنی خاموش کننده هاي دستی و آگاهی کارکنان جایگاههاي سوخت شهرستان خرم آباد -73
 هاي شیمیایی در محیطهاي کاري و ارائه راهکارهاي بهینه براي کاهش و کنترل مواجهه کارکنانبررسی آالینده -74
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  بی بهداشتی صدا و ارتعاش در صنایع استان و ارائه راهکارهاي الزم براي کاهش و کنترل آنها ارزیا-75
  بررسی عملکرد ازن زنی کاتالیستی با استفاده از رئولیت اصالح شده با مس در حذف فرم آلدئید از جریان هوا -76
  ارزیابی ریسکهاي ارگونومیکی در صنایع استان -77
  و راهکارهاي پیشگیري از آن در صنایع استان  لتی عضالنی بررسی اختالالت اسک -78

   در ارزیابی استرس گرمایی کارگران صنایع گرم استان لرستانHIS و WBGTبررسی مقایسه اي شاخص هاي  -79
  )Health Risk Assessment( روشهاي ارزیابی ریسک بهداشتی -80
    آن در بروز حوادث صنعتیارزیابی استرس حرارتی در محیط هاي کاري گرم و نقش -81

  در هواي شهر خرم آباد و مقایسه آن با استانداردهاي موجود )vocs( ارزیابی ترکیبات آلی فرار -82
  در صنایع استان...) عوامل فیزیکی، شیمیایی، ارگونومیکی و (امکان سنجی کنترل عوامل زیان آور محیط کار  -83
  سالمت محیط کار  و بررسی نقش آن درکاهش حوادث صنعتیآموزش بهداشت حرفه اي و ارتقاء سطح  -84

  REBA عضالنی در بین آرایشگران زن شهر خرم آباد با استفاده از روش –ارزیابی ریسک اختالالت اسکلتی  -85
 مطالعه بررسی وضعیت نوبتکاري در صنایع و ارتباط آن با حوادث و ارائه سیستم بهینه -86

 عیصنا دري اضطرار طیشرا در واکنشي طرحهای بررس -87

   آنهایی کارا زانیمی  ابیارز وی نشان آتش و حفاظت تیریمد -88
  حذف تولوئن از جریان هواي آلوده با استفاده از فرایند ازن زنی کاتالیزوري -89

  ي اقتصاد وي تجار مراکز وی صنعت مشاغل و عیصنا در vocsی  بررس -90
  ي ساز نهیبهي طرحها ویی کارا زانیمی ابیارز و عیناص در قیحر اطفاءي ها ستمیسی بررس -91
  حوادثي مدلهای بررس و حوادث لیتحل و هیتجز -92
  يفرد حفاظت لیوسایی کارآرای ابیارزي طرحها هیارا -93
  یاصالحي طرحها هیارا و هیتهوي ها ستمیسی ابیارز -94

ي پرتوها با مواجههی بررس عیصنا در OHSASوHSE لیقب از بهداشت وی منیا تیریمدي ها ستمیس استقراری بررس -95
  زانییون ریغ و زانیونی
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  یت هاي پژوهشی گروه بهداشت محیط اولو

  بررسی کارآیی روش هاي زیستی در حذف آالینده هاي سمی موجود در منابع آب شهري – 96

  نها با قوانین راهنمایی و رانندگی بررسی میزان آالینده هاي پارامتریک موجود در هواي شهر خرم آباد و ارتباط آ– 97
در محیط هاي ) shs) Sick house syndrome and sick building syndro و  sbs  بررسی میزان شیوع –98

  اداري
   استفاده از سنگ هاي ارزان قیمت در حذف آالینده هاي آلی– 99

  ته با استفاده از دافنیا مگنا مطالعه سمیت مواد آلی در محصوالت میانی حاصل از اکسیداسیون پیشرف–100

   بررسی میزان دترجنت هاي موجود در فاضالب هاي شهري خرم آباد و راهکارهاي مناسب جهت حذف آنها– 101
  بررسی اثر فوتوکاتالیستی نانو ذرات اکسید روي تثبیت شده بر روي شیشه در تجزیه مواد آلی طبیعی از محلول آبی –102
  ZVIي آهن به جاي کاتالیست گران قیمت  استفاده از براده ها– 103
   استفاده از راکتورهاي بیولوژیکی در کاهش آلودگی شیرابه  تولیدي در اماکن دفن زباله و کاهش میزان فلزات سنگین آن– 104
  )غلظت، مشخصات فیزیکی، شیمیایی ، بیولوژیکی و اثرات بهداشتی( بررسی آالینده هاي ذره اي در هواي آزاد – 105
   بررسی آالینده هاي گازي در هواي آزاد-106
   بررسی ارتباط آالینده هاي ذره اي و گازي با سالمت جامعه– 107
بررسی میزان جذب کادمیوم با استفاده از گرانول هاي لجن فعال فاضالب شهري پوشیده شده با نانو ذرات آهن از محلولهاي  – 108
  آبی

  )مع آوري، حمل و نقل و دفع نهاییج( روش هاي مدیریت مواد زائد جامد – 109

   روش هاي نوین جمع آوري، حمل و نقل و دفع مواد زائد جامد– 110
  1391بررسی وضعیت بیومس و قارچ ها در ریزگردهاي هواي شهر خرم اباد در تابستان و پاییز سال  – 111
  و رسوب دهی شیمیایی تشدید یافته  حذف مواد آلی طبیعی از آب با استفاده از روش هاي الکتروکواگوالسیون  – 112
   روش هاي کنترل و مدیریت کیفیت منابع آب– 113
   روش هاي کاهش میزان تلفات در منابع آب آشامیدنی– 114

   روش هاي نوین تفصیه فاضالب– 115
   روش هاي بیولوژیکی در تصفیه فاضالب در حذف آالیند هاي خاص– 116
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  H2O2/UVو سفتریاکسون از محیط آبی با استفاده از اکسیداسیون پیشرفته حذف آنتی بیوتیکهاي سفیکسیم  - 117
  )GIS(و سامانه اطالعات جغرافیایی ) NSFWQI(پهنه بندي کیفیت آب رودخانه خرم آباد بر اساس شاخص کیفیت آب  – 118

   روش هاي بازیافت و استفاده مجدد از پساب و لجن فاضالب– 119
  تی کروم شش ظرفیتی در حضور نانو ذرات اکسید روي از محلولهاي آبیبررسی حذف فتوکاتالیس – 120
   روش هاي بازیافت انرژي از مواد زائد– 121
   اپیدمیولوژي بیماري هاي مرتبط با آب، هوا، مواد زائد و فاضالب– 122
  در مواد غذایی) HCCP( بررسی آنالیز مواد خطرناك و کنترل و مواد بحرانی – 123

  اهکارهاي ارتقاء کیفیت نظارت بهداشتی بر اماکن تهیه و توزیع و مصرف مواد غذایی بررسی ر– 124
  1390بررسی زمین شناسی پزشکی و زیست محیطی منابع آب زیر زمینی دشت سیالخور در سال  – 125
  .)..، هوا، فاضالب ، زباله و آب( بررسی آلودگی به مواد رادیواکتیو در محیط زیست -126
  اهکارهاي ارتقاء کیفیت بهداشت مسکن بررسی ر– 127
   بررسی وضعیت آب هاي زیرزمینی و هواي سایت هاي دفن بهداشتی زباله– 128

   بررسی علل نشت در شبکه هاي آبرسانی شهرستان خرم آباد– 129
   بررسی بیوآیروسل ها در هواي آزاد و بسته– 130

  

    تغذیهاولویت هاي پژوهشی گروه 

   سال18-30ر آهن و کم خونی فقر آهن با چاقی در زنان چاق بررسی ارتباط فق -131
 بررسی الگوهاي غذایی با میزان آدیپونکتین سرم -132

 بررسی ارتباط آدیپوکیتها با سندرم متابولیک -133

 1390 در انواع ماءالشعیر موجود در ایران در سال G2,G1,B2,B1 (Aflatoxin total(تعیین مقدار آفالتوکسین هاي  -134

 بررسی ارتباط الگوهاي غذایی با شاخصهاي التهابی و عوامل آنتی اکسیدان بدن -135

 بررسی وضعیت شاخصهاي خونی آهن در افراد مبتال به سندرم متابولیک -136

  و ارتباط آن با مقاومت انسولینی و شاخص هاي مربوط به عملکرد اندوتلیالDASHبررسی میزان پیروي از الگوي غذایی  -137

 و در نمکهاي یددار موجود در بازار خرم آباد) بویژه در دانش آموزان(اي مختلف بررسی کفایت ید در گروهه -138
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) 90-91(در دورهی امتحانات پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی ) FBS(بررسی تغییرات وزن و سطح سرمی قند خون ناشتا  -139
 دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 ررسی تاثیر تعداد وعده هاي غذایی بر شاخصهاي چاقیب -140

 لغایت 1385بررسی شیوع کم خونی و عوامل مرتبط با آن در بانوان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر خرم آباد از سال  -141
1389 

 در شیر هاي خام و M1  و آفالتوکسیندر خوراك دام G1,G2,B1,B2 بررسی وضعیت میزان آلودگی به سموم  آفالتوکسین -142
 فرآوري شده

  در گردوهاي موجود در سطح شهر خرم آبادB2 و B1تعیین میزان آفالتوکسین هاي  -143

 بررسی ارتباط کولیک شیرخوارگی با عادات غذایی مادر -144

 90-91یلی بررسی شیوع سندرم متابولیک در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال تحص -145

بررسی میزان رضایتمندي بیماران بخش جراحی و بخش نورولوژي بیمارستان شهداي عشایر شهر خرم آباد از وضعیت کمی و کیفی تغذیه  -146
 1390در تابستان سال 

 ...چاقی ، چاقی شکمی ، کم خونی وبررسی شیوع بیماریهایی مثل دیابت، سندروم متابولیک ،  -147

 ساله شهر خرم آباد در سال 6-10واتر اندمیک و ارتباط آن با سطح ید ادراري در کودکان دبستانی بررسی شیوع گ -148
 1391-92تحصیلی 

  بیمارستان آموزشی عشایر خرم آبادICUمقایسه اثر غذاي فورموله شده با غذاي روتین بیمارستان بر وضع تغذیه بیماران بستري در بخش  -149

 در بیماران دیابتی... ) کاتاراکت ، هیپرلیپیدمی ( یابت  وابسته به دبررسی شیوع بیماریهاي -150

بررسی ارتباط پرفشاري خون و شاخص توده بدنی و نسبت دور کمر به باسن در جامعه بزرگساالن شهر خرم آباد در سال  -151
1391 

و ارتباط آن با برخی از بیماریها و مرگ و تغذیه انحصاري با شیر مادر ، نحوه صحیح تغذیه تکمیلی بررسی میزان فراوانی  -152
 میر نوزادان

 داراي فرزند زیر یک سال شهرستان خرم آباد در سال بررسی وضعیت دریافت مواد غذایی و عوامل مرتبط با آن در مادران شیرده -153
1390 

 بررسی شیوع چاقی و ارتباط آن با الگوهاي غذایی -154
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-91و کم وزنی و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان شهر خرم آباد در سال تحصیلی بررسی شیوع چاقی،اضافه وزن  -155
1390 

  بررسی ارتباط شاخص هاي خونی مربوط به آهن با سندرم متابولیک -156
 بررسی وضعیت صبحانه و میان وعده در دانش آموزان مختلف -157

 نی سنتی شهرستان خرم آباد با توان پروبیوتیکجداسازي و شناسایی باکتریهاي الکتیک اسید در محصول لب -158

  در زنان باردار و نوجوانTSHارزیابی کلسیم ، روي ، آهن سرم ، ید ادرار و  -159

  بررسی نقش کلسیم در بیماري آب مروارید -160
  
  

  غدد

 1391    بررسی فراوانی دیابت بارداري در زنان ساکن شهر خرم آباد در سال -161

 89 تا اسفند سال 88میولوزریک بیماران دیابتی نوع دو کنترل نشده در بیمارستان شهداي عشایر از فروردین سال  بررسی اپید-162

 90 تا خرداد 88 بررسی اپیدمیولوزریک بیماران دیابتی که به علت کتواسیدوز دیابتی در بیمارستان شهداي عشایر از خرداد -163

  

  رولوژي واولویتهاي تحقیقاتی گروه ا

  پروستات و بزرگی خوش خیم آن-164
 کانسر پروستات و اپیدمیولوژي آن-165

 گیاه درمانی کانسر پروستات-166

 سایر کانسرهاي ارولوژي) گیاهی ( دارو درمانی -167

 1390بررسی آلودگی هلیکوباکتر در نمونه پاتولوژي تومورهاي سیستم ادراري بیماران تحت عمل جراحی در شش ماه اول سال              -168
   بیمارستان شهداي عشایر خرم آباددر

 گیاه درمانی در درمان سنگهاي ادراري-169

  در بیماران مبتال به سرطان پروستاتPSA تعیین تأثیر رژیم غذایی کم چرب بر روي سطح -170

 گیاه درمانی در نازایی مردان-171

 گیاه درمانی در ناتوانی جنسی-172

  زنان مزدوجاپیدمیولوژي ناتوانی جنسی مردان و-173
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  اولویتهاي تحقیقاتی گروه عفونی 

  ررسی شیوع مقاومت باکتریهاي شایع به آنتی بیوتیک ها ب-174
 بررسی شیوع مقاومت ویروس ها از جمله هپاتیت به ضد ویروس ها -175

بررسی سطح سرمی آنتی بادي هاي ضد مایکوپالسما پنومونیـه در بیمـاران مبـتال بـه حـوادث عـروق مغـزي            -176
 راجعه کننده به بیمارستان شهداي عشایر خرم آبادم

 بررسی آگاهی پزشکان درباره تشخیص و درمان بروسلوز در شهر خرم آباد -177

ه   MRL مقایسه ارزش تشخیصی سونوگرافی با رادیوگرافی و    -178  در استئوآرتریت زانو در بیماران مراجعه کننـده ـب
  خرم آبادکلینیک روماتولوژي بیمارستان شهداي عشایر 

ه  Real-Time RT-PCR با استفاده از تکنیک C تعیین بار و ژنوتیپ ویروس هپاتیت -179  در بیماران مبتال ـب
 این بیماري در سطح شهرستان خرم آباد

  

  اولویتهاي تحقیقاتی گروه داخلی 

  نفرولوژي 

  بررسی اپیدمیولوژي نارسایی کلیه در سطح استان لرستان-180
 استان لرستانرهاي تغذیه اي و ژنتیکی در تشکیل سنگ کلیه در سطح بررسی ریز فاکتو-181

 بررسی اپیدمیولوژي پرفشاري خون در سطح استان لرستان-182

 بررسی اطالعات دموگرافیک بیماران همودیالیزي در سطح استان لرستان-183

  

  گوارش 

   و عوامل زمینه سازNASHبررسی کبد چرب و -184
 بدي در بیماران مراجعه کننده با توده کبديکبررسی علل تودههاي -185

  HPV در بیماران Dبررسی هپاتیت -186

 بررسی فراوانی علل و تنوع اقلیمی بیماران مبتال به سرطانهاي گوارشی-187

 مرحله بندي پاتولوژیک کانسرهاي دستگاه گوارش و ارتبـاط آن بـا درجـه میکروسـکوپی تومـور و الگـوي میکروسـکوپی                -188
  در بیمارستان شهداي عشایر شهر خرم آباد1391-1385ن از سال حاشیه آ
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 بررسی فراوانی سلیاك در بیماران دیابتی-189

 در بیمارانبررسی علل سیروز کبدي -190

 Cبررسی فراوانی بیماران هپاتیتی مزمن -191

 Bبررسی فراوانی بیماران هپاتیتی مزمن -192

 

   داخلی

و تغییـرات   ) COPD(  در تشدید حمالت بیماریهاي انسدادي مزمن ریوي    Dی ویتامین   تعیین اثرات مکمل هاي خوراک      -193
   شدیدCOPDدر مبتالیان به  ) FEV1( حجم هواي اولین ثانیه بازدمی 

  in vitroبر رشد و بقاي سلولهاي آدنوکار سینوم معده در حضور ترانسفرین ) النتانید(بررسی خواص آپوپتوتیک سریوم -194

  در بیماران بخش جراحی در مقایسه با جمعیت عاديDVT شیوع بررسی-195

  در استان لرستان و شهر خرم آبادNUD و IBSبررسی شیوع -196

سفرین        ) النتانید(بررسی خواص ضد سرطانی سریوم -197  inبر رشد و بقـاي سـلولهاي آدنوکـار سـینوم معـده در حـضور تراـن

vitro 

  

  خون 

   در سطح استانSolidتومورهاي ارزیابی اپیدمیولوژي شیوع -198
  سال40 سرطان پستان در زنان باالي Screeningانجام طرح -199

  بررسی میزان شیوع و پیشگیري آنمی فقر آهن در دختران دبیرستانی شهرستان خرم آباد-200
  

  ویتهاي تحقیقاتی گروه جراحی اول

 FNA,Touchو مقایسه اي ارزش تشخیصی روش هاي بررسی جنبه هاي اپیدمیولوژیک و بالینی ندول هاي تیروئید -201

Print,Crush Print با پاتولوژي در بیماران مبتال به ندول هاي تیروئید  بستري در بیمارستان شهداي عشایر شهر خرم آباد 
  1390در نیمسال اول 

 اگزیال ، کشاله ران بیماریهاي غدد لنفاوي گردن ،-202

 بیماري هاي دیواره قفسه صدري-203
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 بیماري هاي جراحی تراشه و ریه و برونش-204

  بیماري هاي پلور-205

 تروماي گردن ، توراکس ، شکم ، دیافراگم ، لگن-206

  بیماریهاي جراحی ، معده ، دستگاه گوارشی-207

 شکم حاد -208

از کـردن فاشـیاي         -209  اکـسترنال ابلیـک در    مقایسه عوارض فتق اینگوینال اطفال در دو روش جراحی با باز کـردن و بـدون ـب
 بیمارستان شهداي عشایر

 انواع عفونت هاي جراحی-210

 کیست هیدائید ریه و کبد-211

 بـا پـاتولوژي    Crush Imprint Cytology   و FAN ، Touch Imprint Cytologyبررسی مقایـسه اي  -212
Permanentده در بیمارستان شهداي عشایر  در تشخیص تومورهاي پستان و غدد لنفاوي زیر بغل در بیماران بستري ش 

 بیماري هاي آنورکتال و پیري آنال-213

 ...عفونت هاي مرتبط با جراحی مثل سینوس پیلوئیدال ، ابسه ، پري آنال و -214

 سوختگی و درمانهاي مرتبط با آن-215

 تومورهاي خود شکم-216

 بیماري کبد ، کیسه صفرا یا پانکراس ، طحال-217

  

  ی گروه پوست اولویتهاي تحقیقات

  بررسی میزان تاثیر درمانی داروهاي گیاهی در بیماري درماتیت آتوپیک -218
 بررسی شیوع عفونتهاي قارچی درماتوفیتی در استان لرستان و فراوانی هر یک از انواع درماتوفیت در ایجاد این عفونت -219

 آنبررسی شیوع بیماري وتیلیگو و تعیین فراوانی هر یک از انواع  -220

 تعیین میزان اثر آنتی بادي بر علیه مالنوسیت در بیماران دچار وتیلیگو -221

 بررسی تاثیر بیماري وتیلیگو برکیفیت زندگی -222

 با منشاء گیاهی بر بیماري وتیلیگو ) Photo Sensitizer( بررسی تاثیر داروهاي حساس کننده به نور خورشید  -223

 لیکن پالن با برخی عفونت هاي ویروسی مزمنتعیین میزان همراهی بیماري  -224
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 بررسی تاثیر درمانی داروهاي گیاهی بر بیماري لیکن پالن -225

 بررسی شیوع پسوریازیس و عوامل محیطی موثر در بروز آن -226

  در بیماران دچار پسوریازیسHCAتعیین  -227

 به درمانهاي آنتی بیوتیکی رایجباکتریهاي موثر در ایجاد بیماري آکنه بررسی مقاومت داروئی  -228

   روانی بیماري آکنه –بررسی تاثیرات روحی  -229
  بررسی شیوع سرطانهاي پوستی و مقایسه اثرات سوء نور خورشید در جوامع بشري و روستایی  -230
   بررسی شیوع شپش در مدارس شهري و روستایی-231

   به این بیماري بررسی عوامل ایجاد کننده هیرسوتیزم در زنان مبتال-232
   در بیماران دچار هیرسوتیزمhair removal مقایسه میزان تاثیر روشهاي مختلف -233
  بررسی میزان تاثیر داروهاي با منشاء گیاهی در درمان آلوپسی آندروژنیک و آلوپسی آره آتا -234
   )Viral Wart(  مقایسه درمانهاي سنتی با درمانهاي رایج در درمان زگیل ویروسی -235
   مقایسه ترکیب سبوم بیماران مبتال به پیتریازیس ورسیکالر با سبوم افراد سالم-236
   سرم در زنان مصرف کننده کرمهاي ضد آفتاب Vit D3 تعیین میزان کلسیم و -237
  فریتین سرم در خانمهاي دچار آلوپسی منتشر بررسی میزان آهن و -238

  

 ان کودک- پرستاريگروه اولویتهاي تحقیقاتی 

  بررسی تاثیر مداخالت مناسب در تسهیل ، افزایش ماندگاري و دستیابی به عروق محیطی در کودکان  -239
 نوزادان  خونگیري در کودکان و بررسی روشهاي مختلف رگ گیري و-240

 و مثـل رگ  نـاك کاهنـده درد هنگـام پروسـیجرهاي درد   . .. بررسی تاثیر مداخالت غیر داروئی مانند آموزش ، انحراف فکـر و       -241
    ....گیري ، خونگیري و 

  ... ) کاهش تب و ( تاثیر آموزش در عملکرد مادران در مراقبت از کودکان در حیطه هاي مختلف -242
  بررسی علل تب در کودکان -243
  بررسی سطح الکترولیت ها در کودکان مبتال به تب و تشنج -244
  ر کاهش تب کودکانمقایسه روشهاي مختلف دارویی و غیرداروئی د-245
  بررسی شیوع وعوامل مرتبط با کودك آزاري جسمی -246
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  )...تب اسهال ، پنومونی و ( دکان استفاده از روشهاي مختلف طب مکمل در بیماریهاي مختلف کو-247
  بررسی عوامل مرتبط با عود مجدد تشنج ناشی از تب درکودکان -248
  ... ) موانع ، راهکارها و( ان توانمند سازي والدین در مراقبت از کودک-249
  ... )تاالسمی ، هموفیلی و (  بررسی کیفیت زندگی کودکان مبتال به بیماریهاي مزمن -250

   بررسی تاثیر همراهی والدین با کودکان در پذیرش درمان توسط کودك بیمار -251 
  نوزادان   بررسی تجربیات دانشجویان از بخش هاي کودکان و-252
  وشهاي مختلف آموزشی بالینی در پرستاري کودکان  بررسی ر-253

   Skill Lab بررسی بکارگیري روشهاي مختلف آموزشی و ارزشیابی در -254
   بررسی شیوع پرخاشگري فیزیکی در مدارس راهنمایی و دبیرستانی شهر خرم آباد -255
   بررسی ارتباط پرخاشگري فیزیکی با مشکالت سالمتی در سن مدرسه -256
 ساله مراجعـه کننـده بـه بیمارسـتان کودکـان شـهید       14 تا 1 علیه هلیکو باکتر پیلوري در کودکان    IgGررسی سطح سرمی    ب -257

  1390 -1391مدنی در سال 
   مقایسه انتظارات والدین با توانایی ها و عالئق دانش آموزان -258
   بررسی عوامل  مرتبط با اهمال در انجام فرائض دینی دانش آموزان-259
   بررسی سطح  ویتامین ث در کودکان والدین سیگاري -260
   کاربرد تئوریهاي پرستاري در مراقبت از کودکان و نوزادان-261

  از نوزادان نارس... ) تغذیه ، ساکشن ، اکسیژن درمانی ، تهویه مکانیکی و (  بررسی و مقایسه شیوه هاي مختلف مراقبت -262
  ... و کالت دوره نوزادي مانند زردي ، نارسی ، سپیس ، تشنج ، آنسفالوپاتیبررسی علل و عوامل مرتبط با مش -263
   راهکارهاي کاهش مدت بستري شدن در بخش هاي کودکان و نوزادان-264
   راهکارهاي افزایش کیفیت ارائه مراقبت در بخش هاي کودکان و نوزدان-265
   در بخش هاي کودکان و نوزادان راهکارهاي پیشگیري از خطاهاي پزشکی و اشتباهات دارویی-266
   بررسی راهکارهاي افزایش شیردهی توسط مادران -267
  ... ) فشار خون ، چاقی ، عفونت ادراري ، اسهال و (  بررسی ارتباط مصرف شیر مادر با وضعیت و مشکالت سالمتی کودکان -268
  کان و نوجواناندر کود....  بررسی شیوع چاقی ، پرفشاري خون ، سندرم متابولیک و -269
  ارزیابی شاخص هاي تکاملی کودکان یکساله و عوامل مرتبط  با آن در شهر خرم آباد -270
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   بررسی عوامل تنش زا در بخش هاي کودکان-271
   بررسی میزان رعایت اصول کنترل عفونت در بخشهاي کودکان و نوزادان-272
   و نوزادان بررسی میزان رعایت استانداردها در بخش هاي کودکان-273
   بررسی ارتباط سرعت رشد وزن کودکان با مقادیر فشار خون آنان-274
   بررسی باورهاي مردم استان لرستان در مورد روشهاي سنتی مراقبت از کودکان و نوزادان-275

  

   ENT گروه اولویتهاي تحقیقاتی

   Double , Monocuffبررسی میزان عراضه تنگی تراشه ناشی از تراکئوستومی با لوله -276

 روشهاي جراحی متعارف و روش آندسکوپیک-277

 تاثیر تزریق موضعی مواد بی حس کننده در بافت اطراف لوزه در حین عمل در میزان درد بعد از عمل -278

 بررسی علل اپیدمیولوژیک و ایتولوژیک جسم خارجی راه هوایی-279

  کاهش شنوایی حسی عصبی بررسی تأثیر فلووکسامین بر روي وزوز گوش ناشی از -280
 

  یافته هاي بالینی و پراکلینیکبررسی ارتباط و همزمانی سینوزیت پارانازال ، رفالکس گاستروازوفاژیال،و-281

 بررسی علل و شیوع کاهش شنوایی حسی عصبی-282

 بررسی تاثیر بی حس کننده هاي خاص بر درجه درد پس از جراحیهاي بینی-283

 نوایی در جراحی تمپانوپالستیبررسی میزان احیاي ش-284

   بررسی نتایج ترمیم پرده تمپان بدون ماستوئید کتومی در اوتیت میانی مزمن-285
  

  بهداشت جامعه گروه پرستاري اولویتهاي تحقیقاتی 

  بررسی موفقیت کادر پزشک خانواده ، دست اندرکاران و یافتن نواقص آن -286

  HIVپرسنل در خصوص هپاتیت  بررسی میزان آگاهی ، نگرش وعملکرد -287

 HIVبررسی میزان استرس بیماران -288

  ، هپاتیت ، قلبی عروقی ، دیابت ، تاالسمی HIVبررسی کیفیت زندگی بیماران مبتال به -289

 بررسی میزان  استفاده از وسایل ایمن وجهت پیشگیري از بیماریهاي عفونی ، در زندانهاي ایران -290

 HIV در بیماران T.B بررسی میزان بروز-291
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 بررسی میزان شیوع حوادث ترافیکی و علل آن -292

 بررسی عوارض واکسیناسیون -293

 واکسیناسیون کودکان بررسی میزان آگاهی مادران از اقدامات مورد نیاز بعد از -294

 کاهش تصادفات ناشی از موتور سیکلت بررسی راهکارهایی جهت -295

 و نقل این در بیماران ترومایی بررسی میزان وضعیت حمل -296

  عوامل مؤثر بر طالق –بررسی عوامل مؤثر بر بقاي زندگی زناشویی -297

 بررسی رضایت مندي زناشویی -298

 بررسی نقاط قوت وضعف بومی گزینی دانشجو در دانشگاهها-299

 بررسی میزان اهمیت مقوله پرورش در دانشگاهها به موازات آموزش -300

 حیت هاي علمی اخالقی و حرفه اي کارشناسان مختلف دانشگاههابررسی صال-301

 بررسی مشاوره هاي قبل از ازدواج تنظیم خانواده -302

 بررسی نیاز هاي آموزشی جامعه در ارتباط با دهان و دندان -303

 بررسی میزان خرابی دندانها در بچه هاي سن مدرسه -304

 انان ونوجوانان بررسی رفتار هاي پر خطر در خطر در جو-305

 بررسی وضعیت ایمنی و استاندارد بودن مهدهاي  کودك -306

 بررسی میزان دسترسی عادالنه آحاد مردم به خدمات بهداشتی -307

 بررسی عدالت در توزیع منابع بهداشتی -308

  بررسی میزان شیوع عفونت ادراري در کودکان مهد کودك-309
  

  داخلی جراحی  -گروه پرستاري ولویتهاي تحقیقاتی ا

 بررسی نقش فناوري اطالعات در ارتقاء سالمت -310

 ) مطالعات کیفی ( بررسی مفهوم مراقبت ، سالمتی -311

 بررسی تجارب پرستاران در مراقبت از بیماران دیابتیک -312

 بررسی موانع وعوامل تسهیل کننده در اجرایی حاکمیت بالینی -313

  بر اساس مدل فرانظري پروچسکاII فیزیکی در بیماران مبتال به دیابت نوع  بررسی عوامل مرتبط با فعالیت-314
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 ارتقاء کیفیت مراقبت پرستاري در بخش هاي ویژه -315

 بررسی مقایسه اي تاثیر انجام ترکیبات حسی توسط اعضاء خانواده و پرستاران بر سطح هوشـیاري و عالئـم حیـاتی بیمـاران       -316
 ICUبستري در 

 هاي آموزشی نوین بر یادگیري دانشجویان تاثیر روش-317

 بررسی تاثیر پروبیوتیک ها بر باکتري هاي بیماري زاي حلـق بیمـاران تحـت تهویـه مکـانیکی در بخـش مراقبتهـاي ویـژه              -318
 بزرگساالن، یک کار آزمائی بالینی

 ي قلب و مراقبت ویژه قلبی تاثیر استفاده از سیستم اطالعات بیمارستانی بر کیفیت آموزش به بیمار در بخشها-319

 علل بروز خطا هاي پرستاري در بخش هاي ویژه -320

 موانع اجرایی منشور  حقوق بیمار -321

 بررسی تاثیر ارزشیابی کیفیت تدریس بر عملکرد اساتید از دیدگاه دانشجویان و اساتید -322

تـور و وضـعیت همودینامیـک در بیمـاران بـستري در بخـش        تاثیر ساکشن باز و بسته بر میزان بروز پنومونی وابسته به ونتیال   -323
 مراقبت ویژه

 بررسی غربالگري سرطان سینه ، پروستات ، ریه ومغز در استان لرستان -324

  بررسی تاثیر اکسیژن در القاي پدیده پره کاندیشنینگ در بیماران تحت آنژیوپالستی عروق کرونر-325

  در بیماران با تومورهاي مغزي با سایر تومورهابررسی مقایسه اي اختالالت شناختی -326

 بررسی مقایسه اي اختالالت شناختی در بیماران مبتال به لوپوس سیستم عصبی با سایر مواردلوپوس -327

  بررسی تاثیر اجراي برنامه باز توانی بر کیفیت زندگی، سطح امید و افسردگی بیماران همودیالیزي-328

 نشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاههاي لرستان با سایر دانشگاههاي هم رده مقایسه رشد شناختی دا-329

 مقایسه روشهاي مختلف پلورودز با درمان استاندارد در بیماران ، پلورال افیوژن عود کننده-330

   دیالیزي مقایسه تاثیر دو داروي موضعی پیروکسیکام و امال بر شدت درد ناشی از کانوالسیون فیستول در بیماران-331
 بررسی اختالالت رفتاري در نوجوانان استان لرستان -332

 رتباط اختالالت شخصیت با عوامل اجتماعی در استان لرستان بررسی ا-333

  بررسی الگوي زندگی بیماران سکته قلبی -334
 بررسی کیفیت زندگی بیماران کاتتراسیون قلبی -335

  ICU  CCUبیماران بستري در بخش هاي بررسی میزان استرس خانواده و اطرافیان -336
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 بررسی رابطه بین فعالیت بدنی با بیماریهاي عروقی در پرستاران و کارمندان دانشگاه علوم پزشکی -337

 ICU   CCUبررسی تاثیر بسته هاي آموزشی بر میزان خود مراقبتی بیماران بستري در -338

 CCU , ICUر مراقبتی در بیماران بستري د بررسی الگوي  خود-339

 ICUبررسی الگوهاي تغذیه اي ومقایسه آن با نیاز هاي متابولیکی در بیماران بستري در بخش -340

  ICU در بیماران با تروماي سر بستري در VAPبررسی بروز پنومونی -341

 تاثیر درجه حرارت همودیفایر بر بروز عفونتهاي راه هوایی -342

  AZI , ARDSماران مبتال به در بیPEEPمقایسه پروتکل هاي -343

  ICUبستري در  COPD با سایر روشهاي و ونتیالسیون در بیمارن مبتال به  BipAP , CPAPمقایسه -344

  ICUبررسی مقایسه بروز عفونتهاي بیمارستانی در تغذیه پارنترال و انترال در بیماران بستري در -345

  ICUعفونتهاي بیمارستانی بیماران بستري در بررسی اثر بخشی تغذیه مکمل بر مدت اقامت و -346

 ICUبررسی الگوي مقاومت میکروبی در بخشهاي -347

  

   روان پرستاري–گروه پرستاري اولویتهاي تحقیقاتی 

  بررسی مقایسه اي اختالالت شناختی در بیماران با تومورهاي مغزي با سایر تومورها-348
 ماران مبتال به لوپوس سیستم عصبی با سایر موارد لوپوس بررسی مقایسه اي اختالالت شناختی در بی-349

  MSبررسی اختالالت شناختی بیماران مبتال به -350

بررسی فراوانی انواع خشونت اعمال شده نسبت به پرستاران و استراتژي مقابله اي پرستاران شاغل در بیمارسـتانهاي             -351
 1390شهر خرم آباد 

  با سایر روشهاي ترك اعتیادبررسی اثر بخشی روش ماتریکس-352

 بررسی مقایسه اي تاثیر آرامسازي بنسون و ماساژ استروك سطحی پشت بر سطح اضطراب و عالئم حیاتی بیمـاران     -353
 مبتال به آنژین صدري ناپایدار

بررسی مقایسه اي سالمت روان در پرستاران بخش هاي اورژانس و غیر اورژانـس بیمارسـتان عـشایر و بیمارسـتان          -354
 1391تأمین اجتماعی خرم آباد و ارتباط آن با برخی شاخص هاي محیط کار در سال 

  ICU,  CCUبررسی میزان استرس خانواده و اطرافیان بیماران بستري در بخش هاي -355
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شگاه علـوم         مقای -356 سه درك پرستاران و سالمندان از رفتارهاي مراقبتی پرستاران بخـشهاي ویـژه در بیمارسـتانهاي داـن
 1391پزشکی لرستان در سال 

 نوجوانان و راهکارهاي کاهش آن  بررسی عوامل موثر بر آسیبهاي روانی اجتماعی در کودکان ، -357

 امعه و راهکارهاي مبارزه با آن بررسی عوامل موثر بر خشونت در خانواده و ج-358

 تاثیر بازیهاي رایانه اي و تلویزیون بر عملکرد اجتماعی و تحصیلی کودکان و نوجوانان-359

 مقایسه سالمت روانی کادر پرستاري نوبت کار و صبح کار در بیمارستانهاي آموزشی دانشگاه علوم پزشـکی لرسـتان                  -360
 1391در شهر خرم آباد در سال 

 ارهاي ارتقاء سالمت روان و کیفیت زندگی در بیماران روانی و خانواده هاي آنان راهک-361

  مهارتهاي زندگی در ارتقاء سالمت روان و بهبود عملکرد اجتماعی اقشار مختلف جامعه تاثیر آموزش-362

  عوامل موثر بر رفتارهاي مخاطره آمیز در نوجوانان و جوانان و راههاي پیشگیري از آن-363

   راههاي ارتقاء بهداشت روان در اقشار مختلف جامعه-364

  مقایسه کارائی روشهاي مختلف درمانی در پیشگیري از عود وابستگی به مواد-365

  ارتباط الگوهاي شخصیتی و روانی با سوء مصرف مواد-366

  شیوع اختالالت روانپزشکی ، اختالالت رفتاري و عوامل موثر بر ایجاد آنها-367

 نهاي غیر دارویی و مراقبتهاي پرستاري در روانپزشکیدرما-368

  بررسی علل فرار از منزل و راهبردهاي کاهش آن-369

مقایسه تاثیر اجراي منتور شیپ توسط دانشجویان سال باالتر و پرستاران بخش بر آگـاهی و مهـارت بـالینی و خـود               -370
 کار آمدي بالینی دانشجویان پرستاري

 شغلی و ارتباط آن با بهداشت روانرضایت و فرسودگی -371

  جنبه هاي عاطفی و روانی در ناباروري-372

  ارتبط مذهب با سالمت روان-373

 ارتباط سالمت روان والدین با رشد روانی اجتماعی فرزندان-374

 ارتباط الگوها و سبک هاي تربیتی والدین با سالمت روان فرزندان-375

 توسط افراد کلیدي جامعه بر شیوه زندگی نوجوانان و جوانان  تاثیر آموزش آموزه هاي دینی -376

  جنبه هاي عاطفی و روانی در بیماریهاي جسمی-377
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   بررسی وضعیت سالمت روان در پرستاران شاغل در بیمارستانهاي دولتی شهر خرم آباد-378
  

  گروه مامایی اولویتهاي تحقیقاتی 

سگی  یمراقبت ها ي قبل وبعداز    بررسی کیفیت    .379 و .) ..پیـشگیري از عـوارض ،مراقبـت ودرمانهـاي دارویـی وغیردارویـی      ( اـئ
  و ارائه راهکار مقایسه آن با استانداردهاي مراقبتی 

ر آن و مقایـسه آن بـا اسـتانداردهاي     مادران در دوران بارداري حین وبعداز زایمانبررسی کیفیت مراقبتهاي   .380  و عوامل موثر ـب
  مراقبتی

ماساژ بر شدت درد زایمان در طول مرحله اول زایمان زنان باردار مراجعه کننده به بیمارسـتان خیریـه عـسلیان               بررسی تاثیر   .381
  1390در سال 

  زائو زنان باردار وبررسی رعایت حقوق .382
   آن و روشهاي پیشگیري ازتوقف رشد داخل رحمی وکاهش وزن زمان تولد نوزاد بررسی تاثیر کمبود ریزمغذیها در بروز .383
ر آن و   1390حین بارداري و بعد از زایمان استان لرستان در سال  ، بررسی کیفیت مراقبتهاي دوران بارداري     .384 ،عوامل مـؤثر ـب

  ارائه راهکار
  استان لرستان مادران ونوزادان در و میرگبررسی علل مر  .-385
  و راههاي پیشگیري از آن طی لیبروحین زایمان در  نوزاد صدمات مغزيوز بررسی عوامل موثر بر. 386
    روش هاي پیشگیري از بارداري ارتقاء کارآیی واستفاده از  وبررسی میزان   .387
مقایسه عوارض زایمان فیزیولوژیک با اکسی توسین در زنان باردار بستري در زایشگاه بیمارسـتان عـسلی شـهر خـرم آبـاد               . 388

1392  

  يبررسی عوارض روش هاي پیشگیري از باردار.389
  بعداز زایمان ،زایمان و مختلف دوران بارداري عوارضبررسی    .390 

بررسی شیوع و عوامل مرتبط با افسردگی در زنان باردار مراجعه کننده به مرکز بهداشـتی درمـانی شهرسـتان الیگـودرز در              .391
  1391سال 

  بارداري  واثرآن بر نتایج حاملگیروانی اختالالت روحی ،بررسی   .392  
  بررسی میزان شیوع افسردگی پس از زایمان.393
  بررسی رابطه اضطراب،استرس وافسردگی با طول مدت مراحل زایمان .394
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  بررسی تاثیر استرس ،اضطراب ودردوران بارداري وحین زایمان برشدت دردزایمان وروش زایمان.395
  زایمان تاثیر روش هاي دارویی و غیر دارویی در کنترل درد. 396
  نوع زایمان در خصوص زنان بارداررسی باورهاي  بر.397
   در بحران ها و حوادث مامانقش بررسی . 398
  سالمندي زنان درسنین باروري و دوران بلوغ و دختران  در آموزش مادران باردار،در  مامانقش بررسی .399
  بررسی تاثیر گیاهان دارویی بر بیماریهاي زنان واختالالت قاعدگی.400
  درمان سقط ،نازایی یی براروگیاهان داثیر  تبررسی.401

ر  ...)طـب سـوزنی،طب فـشاري ،لمـس درمـانی و     (طـب مکمـل    بررسـی تـاثیر  .402 زایمان،بیماریهــاي طـول مـدت مراحـل     ـب
  قاعدگیزنان،اختالالت 

  بارداري وپیامدهاي آن دراستان لرستان  خشونت بر تاثیراعمال بررسی .403
   درمان بعداز درزنان قبل و بی اختیاري ادرايبررسی میزان .404
  بعداز زایمان حین بارداري و  در گیاهی فرآورده هاي در خصوص مصرف زنان بررسی باورهاي .405
سانی          بررسی فضا  .406 ا   غیرآموزشـی و بیمارسـتانهاي آموزشـی و     زایـشگاههاي   هاي فیزیکی ، امکانات و منابع اـن مقایـسه آن ـب

  استانداردها
  مامایی مداوم بر عملکرد گروههاي بررسی تاثیر آموزشهاي.407
   و عوامل موثر بر آن در استان لرستان مرتبط با حاملگی بررسی بیماریهاي منطقه اي.408

  1391 بررسی میزان آگاهی و نحوه نگرش در مورد بهداشت باروري در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال .409
  نوزادان مادران و ارتقاء سطح سالمت  درزشی بهداشتبررسی اثر بخشی روشهاي مختلف آمو.410
  مادران راههاي ارتقاء بهداشت روان در بررسی  .411
  ماماهاي شاغل درمراکز درمانی وبهداشتی و فرسودگی شغلی  منديرضایتبررسی میزان  .412
   درمانی- درمراکز بهداشتی  بررسی راههاي کاهش خطا هاي پزشکی و مامایی.413
   و عوامل موثر بر آنماماران توسط د مابه و غیرمستقیم   مدت زمان ارائه مراقبت مستقیم تعیین414
  نمادرا وضعیت اجتماعی بر سالمت   تاثیر.415
    عوارض و مشکالت حین زایمان در استان بررسی میزان بروز .416
  بررسی علل سزارین و راهکارهاي کاهش آن در استان.417
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   والدین بر مراقبتهاي دوران بارداري بررسی تاثیر آموزش. .418
   بررسی تاثیر آموزشهاي قبل از بارداري بر کاهش عوارض و مرگ ومیر مادران و نوزادان.419
   فرهنگی استفاده از روشهاي تنظیم خانواده در استان- بررسی موانع اجتماعی .420
  و گسترش خدمات تنظیم خانواده ارزیابی نقش رابطین بهداشتی در توسعه خدمات بهداشت خانواده .421
   تاثیر معاینه نوزادان توسط متخصص اطفال بر میزان مرگ و میر نوزادان.422
   تعیین میزان رضایت مندي مردم از خدمات مشاوره اي قبل از ازدواج.423
   تاثیر استاندارد سازي خدمات کارگذاري وسیله داخل رحمی بر موارد خروج آن.424

  اي کاهش نرخ ازدواج فامیلی در عشایر ارائه راهکاره.425
   بررسی تاثیر مداخالت سبک زندگی بر کاهش عوارض دوران یائسگی .426
   سنتی در کاهش عوارض دوران یائسگی   ارزیابی درمانهاي.427
   و روشهاي موثر در پیشگیري از سقط جنین  بررسی علل سقط جنین.428
   در استانحامگی طبیعی و غیر طبیعیبررسی میزان  .429
  تأثیر توپ زایمانی بر شدت و کیفیت درد در طول دوره زایمان .430
  اکالمپسی در استانه پر وعلل   میزان شیوع بررسی.431
   بررسی ارائه راهکارهاي مناسب براي کنترل زایمان زودرس-432
   بررسی مراقبتهاي پري ناتال در استان.433

  رد و عالئم دیسمنوره  بررسی موضعی رایحه درمانی بر شدت د.434
  Post partumعوارض میزان  بررسی .435
  در استانجنس   به تفکیک دوبررسی علل نازایی.436
   بررسی تاثیر آموزش هدایت شده عاقدین محلی در کاهش بروز موارد تاالسمی ماژور استان لرستان.437
  هاي زناندرمان بیماری در طی بارداري ومصرف بی رویه دارو و خود درمانی .438

   مطالعه راههاي اصالح و ارتقاء باور عمومی براي مراجعه به مراکز بهداشتی جهت تشکیل پرونده هاي بهداشتی .439
   سال 5سی علل عدم تشکیل پرونده هاي بهداشتی و نداشتن کارت مراقبت از کودکان زیر ر بر.440
  عوارض حاملگی طول مدت بارداري و بررسی تاثیر خستگی بر .441
  خانه دار زایمان در زنان شاغل و مقایسه بروز عوارض بارداري و.442
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  اولویتهاي پژوهشی گروه بیهوشی

  ارزیابی و پیش درمانی بیماران قبل از عمل.443
بررسی اثر تزریق موضعی بوپی کائین قبل از جراحی بر کاهش درد بعد از عمـل آپانـدکتومی و کـاهش مـصرف مخـدر در         -444

 ننده به اتاق عمل بیمارستان آموزشی شهداي عشایر بیماران مراجعه ک

 بررسی روش هاي نوین بیهوشی و بی حسی-445

  زایمان بی درد بررسی روشهاي مکمل در اداره بیهوشی-446

  اداره درد بعد از عمل-447

 بررسی عوارض و روشهاي مختلف بیهوشی و بی حسی در نوزاد-448

 وشی و بی حسیمدیریت عوارض و روشهاي مختلف بیه-449

  بررسی ارتباط شاخص توده بدنی و نتایج جراحی باي پس عروق کرنر در بیمارستان قلب و عروق شهید مدنی خرم آباد-450

   ساله کاندید جراحی8 -3 مقایسه تأثیر پرومتازین خوراکی با میدازوالم بر اضطراب کودکان -451
 اداره مشکالت مختلف بیماران در آي سی یو-4521

  بررسی علل مرگ و میر بیماران در آي سی یو-453

  بررسی علل مرگ و میر بیماران جراحی-454
  بررسی تاثیر لیدوکایین و بوپیواکایین اینتراپریتونئال در بهبود درد بعد از جراحی کوله سیستکتومی الپاراسکوپی-455

 یتورینگ هاي جدید بیهوشی در سالمت بیمارانانارزیابی م-456

 هزینه و فایده داروهاي جدید نسبت به داروهاي قدیمیمقایسه -457

 و استرس در پرسنل بیهوشی و وضعیت شغلی آنها ... بررسی میزان آلودگیهاي صوتی و عفونی و -458

  ارزیابی خطاهاي انسانی در بیهوشی-459

  CAISCرابطه گروه خونی با عمل جراحی -460

 ا آمار جهانی میزان مرگ و میر ناشی از عمل قلب باز ب-461

مقایسه میزان بروز و شدت درد، تهوع و استفراغ در زنان یائسه با زنان غیـر یائـسه پـس از جراحـی تـرمیم سیـستوسل و                    -462
  ساعت اول بعد از عمل24رکتوسل در 

  بررسی میزان خون ریزي بعد از عمل -463

  CASGراحی  بصورت رترو گرید در عملهاي جیولپژیک  اثر تزریق کار-464

 مجدد در عملهاي قلب باز نیتوباسیون  میزان ر-465
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  بررسی میزان کاروپاك ارت پوت در بیماران قبل حین و بعد از عمل قلب باز-466

  off Pump , onpump بررسی تغییرات همودینامیک در بیماران با -467

  بر روي ایندکهاي خونی بعد از عملPump اثر -468

  

  کتري شناسی پزشکیگروه بااولویتهاي پژوهشی 

  
در سویه هاي استافیلوکوکوس جدا ) ,ermA,ermB,ermC  msrA( بررسی فراوانی ژن هاي مقاومت به اریترومایسین -469

  PCRشده از بینی پرسنل بیمارستانهاي منتخب شهرستان خرم آباد با روش 
 بررسی فتوتیپ و الگوي مقاومتهاي آنتی بیوتیکی در استان لرستان-470

 رسی عفونتهاي ادراري و مقاومت هاي آنتی بیوتیکی در گروه هاي مختلف سنیبر-471

 کلیه پژوهش هاي کاربردي در زمینه پیشگیري و واکسیناسیون عوامل عفونی-472

 )...سالمونال ، شیگال ، وبا و  ( بررسی اپیدمیولوژي و علل اسهال هاي باکتریال-473

 استافیلوکوکوس اورئوس در بین سویه A,Bو انتروتوکسین هاي )  به متی سیلینمقاومت  (mecA بررسی فراوانی ژن هاي -474
 هاي بالینی و جدا شده از بینی پرسنل بیمارستانهاي منتخب خرم آباد 

  بررسی فراوانی عفونت هاي مایکوباکتریابی و مقاومت هاي آنتی بیوتیکی در استان لرستان-475

 مارستانی و مرتبط با مصرف آنتی بیوتیک هابررسی علل و فراوانی اسهال هاي بی-476

 بررسی فراوانی تب مالت و نحوه درمان آن-477

  بررسی اپیدمیولوژي و اتیولوژي مننژیت ها در استان لرستان-478

  بررسی فراوانی عفونتهاي منتقله جنسی-479

  بررسی فراوانی ناقلین باکتریابی مهم از نظر بالینی-480
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   معاونت درمانهشی پژواولویتهاي

ی درمان مراکز در مستقری اتیحی پزشک زاتیتجه ونیبراسیکال تست وی فیک کنترلي ها آزمون جینتای لیتحلی بررس -481
  90 سال در لرستانی پزشک علوم دانشگاه پوشش تحتی دولت

 شهرستانی آموزشي ها تانمارسیبی درمان کادر پرسنل توسط شده ارائه خدمات از مارانیبي تمندیرضا زانیمی بررس -482
  1390 سال آباد خرم
 در استانی دولتي ها مارستانیب در) یمانیزا شرفتیپ عدم علت به ( نیسزار انجام شیافزا در مانیزاي القا ریتأثی بررس -483
  1391 سال اول مهین

 عوامل ریتأث زانیمی ابیارز و لرستانی پزشک علوم دانشگاه پوشش تحتی دولتی درمان مراکز عملکردي ا سهیمقای بررس -484

  توسعه چهارم ساله پنج در کیتفک به آني ساز نهیبه بر) یکیزیفي فضا -یپزشک زاتیتجه  -یانساني روین ( درمان مثلث
  1390 سال در آن با مرتبط عوامل و لرستان استان در ماهه 59 تا 1 کودکان ریم و مرگ زانیمی بررس -485
  ریاخ سال 2 در استان شده فوت مارانیب در زیالید مدت متوسطی بررس -486
 اول ماهه سه در کهی مارانیب در استانیی سرپا درمان مراکز درمان تحت مارانیب دري ریبازگ درمانی اثربخشی بررس -487
  اند شده درمان 89 سال

 بهبود جهت راهکار ارائه و آباد خرم شهرستانی آموزشي ها مارستانیب دری مارستانیبي ها تهیکمي اجرا ندیفرآی بررس -488
  1390 سال دوم ماهه شش در ندیفرآ

  بررسی عوامل مؤثر در شکایت بیمار از پزشک معالج در مراجعه کنندگان به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان -489
ي ها مارستانیب يها شگاهیآزما در شاتیآزما جهینت در آن ریتأث و شگاهیآزما در pre Analyticalي خطاهای بررس-490

 1391 سال در آباد خرم شهرستانی آموزش

  

  ی فرهنگیی دانشجو معاونتی پژوهشي ها تیاولو

  .انیدانشجوی اجتماع اعتماد زانیم بر دانشگاه يبرنامه فوق وی فرهنگي ها تیفعال ریتأثی بررس-491
  .انیدانشجوی لیتحص شرفتیپ بر نماز اقامه نقشی بررس-492
  .احکام واجبات با آنانیی آشنا و دیتقل موضوع با انیدانشجو نیب رابطهی بررس-493

  .آخر سال انیدانشجو و دیجدي ورود انیدانشجو نیبي ندارید زانیمي ا سهیمقای بررس-494
  .انیدانشجو نیب دری روان بهداشت وي ندارید زانیم رابطهی بررس-495
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  .انیدانشجو نیب دری اجتماعي هنجارها تیرعا وی نید تیهو نیب رابطهی بررس-496
  .منکر ازی نه و معروف به امر ضهیفریی اجرا وهیشی شناس بیآس-497
  .انیدانشجو نیب در ندهیآ به دیام و تیامن احساس نیب رابطهی بررس-498
  .دانشگاه کارکنان نیب در کار ازی گانگیب بر موثری اجتماع عوامل-499
  .لرستان استان در آن بر موثری اجتماع لعوام و پزشکانی شغل تیرضا نیب رابطهی بررس-500
  .لرستان استان دری خودکش به اقدام بر موثری خانوادگ عواملی بررس-501
  .ییدانشجوی فرهنگي ها کانون تیفعال در مشارکت به انیدانشجو شیگرا موانع-502

  .ییجودانشي اردوها در شرکت به انیدانشجو شیگرا بر موثری فرهنگ -یاجتماع عواملی بررس-503
  .انیدانشجوي فکر استقالل در) ییدانشجوي اردوها( ی جمعي سفرها نقشی بررس-504
  .انیدانشجوی مل تیهو در) ییدانشجوي اردوها( ی جمعي سفرها نقشی بررس-505
 و نور انیراهي اردوها بر دیتأک با ( انیدانشجوی انقالب تیهو رشد در) ییدانشجوي اردوها( ی جمعي سفرها نقشی بررس-506
  )يجهادي اردوها

  .عترت و قرآني ها تیفعالی فیک وی کم ارتقاء در موثر عوامل-507
  )یعلم ئتیهي اعضا و کارکنان ان،یدانشجو( ی دانشگاه اقشار نیبی اجتماع هیسرمای بررس-508
 لرستانی پزشک علوم دانشگاه در دانش تیریمد تیموفقی ابیارز-509

  

   و دندان واحد بهداشت دهانیاولویتهاي پژوهش

  بررسی میزان آگاهی روش صحیح مسواك زدن در دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان-510
 بررسی اپیدمیولوژیک بیماري هاي چشمی و دهان و دندان ساکنین منطقه ززوماهرو شهرستان الیگودرز در استان لرستان -511

 1390و مداخالت درمانی مورد نیاز در تابستان سال 

  سال6ط عادتهاي غلط تغذیه اي یا پوسیدگی دندان در کودکان زیر بررسی ارتبا-512

 بررسی میزان آگاهی مادران از تاثیر فلوراید به میزان پوسیدگی -513

  بررسی شیوع بیماریها لثه و پریزدنتال در مادران باردار مناطق روستایی استان-514
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   بهداشت مدارسی واحداولویتهاي پژوهش

  فقر آهن در دانش آموزان دختر دبیرستانهاي شهري و روستایی خرم آبادبررسی کم خونی-515

  بررسی میزان آگاهی بهداشت بلوغ دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهري و روستایی بروجرد-516

 در دانش آموزان مقطع دبیر ستان شهر کوهدشت) سیگار و قلیان ( بررسی میزان مصرف مواد دخانی -517

 ان پوشش واکسن توام دانش آموزان دختر و پسر شهرستان نورآبادبررسی میز-518

 بررسی میزان استفاده صحیح دانش آموزان از قرصهاي آهن توزیع شده-519

 

   بهداشت روانی واحداولویتهاي پژوهش

  نقش عوامل شخصیتی موثر در بروز اعتیاد-520
 اعتیادبررسی میزان تاثیر آموزش مهارتهاي زندگی بر پیشگیري از -521

 بررسی میزان تاثیر گذاري درمان اضطراب و افسردگی و عدم آگاهی از راهکارهاي مقابله با آنها در بروز اعتیاد-522

 ) زیر دیپلم –دانشگاهها ( بررسی میزان آگاهی از اعتیاد دارندگان مدارك تحصیلی -523

 

   امور آزمایشگاهی واحدلویتهاي پژوهشوا

  ت سالمونالي در پیشه وران ارجاعی به آزمایشگاههاي بهداشتی در استانبررسی میزان شیوع عفون-524
 بررسی آزمایشات رایگان و هزینه هاي مرتبط بر آن نسبت به کل هزینه هاي آزمایشگاهها-525

 بررسی روند درخواست آزمایش در بخش دولتی و خصوصی-526

 بررسی میزان مطابقت نتایج آزمایشات با تشخیص اولیه پزشک-527

 بررسی تناسب نیروي انسانی یا حجم فعالیتهاي آزمایشگاهی بهداشتی در سطح استان-528

 

  لویتهاي پژوهشی واحد گسترش شبکه وا

  بررسی میزان رضایتمندي گیرندگان خدمت گروه هدف برنامه پزشک خانواده در سطح استان لرستان-529
 ه پزشک خانواده از نوع خدمات پزشک خانوادهبررسی میزان اگاهی مردم استان مناطق تحت پوشش برنام-530

 )پزشک خانواده ( بررسی میزان رضایتمندي تیم سالمت از خدمات داروخانه هاي طرف قرار داد بیمه روستایی -531

 بررسی میزان رضایتمندي کارکنان ستادي و محیطی از نحوه توزیع و دریافت کارانه در سطح استان-532

 دي پزشکان و ماماهاي طرف قراردا بیمه روستاي از نحوه پرداخت حقوقیبررسی میزان رضایتمن-533
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  بررسی شاخصهاي سالمت مناطق روستایی تحت پوشش برنامه پزشک خانواده قبل و بعد از اجراي طرح -534
  

  ریواگ ریغي هایماریب مراقبت وي ریشگیپ گروهی پژوهشي تهایاولو

  89 سال در ازنا و کوهدشت شهرستان در نوزادان دیروئیتي کار کمي ماریب يباال بروز علتی بررس-535
  داروها منظم مصرف بر خون فشار پر مارانیبي بندیپا زانیمی بررس-536
  90 سال آباد خرم شهرستان دری خودکش به اقدام موارد عللی بررس-537
 خرم شهرستانیی روستا مراکز در هخانواد پزشکان توسطی ابتید و باال خون فشار مارانیب مراقبت تیفیک و تیکمی بررس-538
  آباد

  تنیاال تلیف کنترل زانیم ویی ایجغراف تیموقع ،یلیفام سابقه سن، جنس، نظر ازي کتوتور تلیف مارانیب تیوضعی بررس-539
  یتاالسمي ماریب با ارتباط در آموزان دانش اطالعاتی بررس-540
  89 سال در آباد خرم شهرستان در سوانح و حوادث اطالعات ثبت تیفیکی بررس-541
  کیژنت مشاوره مراکز در ازدواج داوطلب نیزوج توسطي عاد عقد انجام تیوضعی بررس-542
  89 تا 87 بررسی میزان بروز سرطان هاي شایع استان لرستان در سال هاي -543

 یخون فشار پر مارانیب دري مغزی عروق عوارض بروز زانیمی بررس-544

  

  یعموم ی پژوهشيتهایاولو

  مردمی بهداشت سواد زانیمی بررس-545
  استان سالمتي شورا عضوي ارگانهاي دستگاهها مشارکت زانیمی بررس-546
  خود کار محلی زاتیتجه وی کیزیفي فضا از پرسنلي تمندیرضا زانیمی بررس-547
  يادار مشکالت و ها رتیمغا علتی بررس-548
  کارکنان خدمت ضمني آموزشهای اثربخش زانیمی بررس-549
  بهداشتي ها خانه خدمت سال 20ي باال بهورزاني کار زهیانگ زانیمی بررس-550
  شهایپا و نظارتهای اثربخش زانیمی بررس-551
  خود فیوظا  شرح از آباد خرم بهداشت مرکز کارکنانی آگاه زانیمی بررس-552
  استان مردمی بهداشت وادس بر ... ) و مطبوعات -مایس و صدا( ی جمعي ها رسانهي گذار ریتأث زانیمی بررس-553



 
 

30 

  استان مردم سالمت بری سنت وی محل درماني سنتها و رفتارهای بررس-554
  خود کسب محل دری بهداشت نیمواز تیرعا از دهید آموزش کسبه و اصنافی آگاه زانیمی بررس-555
  خود کاری علم نیمواز از) خانواده میتنظ ( خانواده بهداشت کارکنان مهارت وی آگاه زانیمی بررس-556

  

  

  خانواده بهداشتی پژوهشي تهایاولو

  سالمندان

  بروجرد و آباد خرم شهر سالمنداني سراها میمق سالمندانی اجتماع مشکالتی بررس-557
  استان در سالمندانی روان وی اجتماع ،ياقتصاد ساختاری بررس-558
  استان در سالمندانی زندگ تیفیکی بررس-559

  استان در ندانسالم سالمت تیوضعی بررس-560
 استان در سالمندان فراغت اوقات وی اجتماعي ها تیفعالی بررس-561

  

  خانواده میتنظ

  استان در ناخواستهی حاملگ تیوضعی بررس-562
  استان در خطر پري های حاملگ زانیمی بررس-563
  ییزناشوی زندگ از جوان نیزوجي تمندیرضای بررس-564
  خطر پري های لگحام از نیزوجی آگاه زانیمی بررس-565
  استان در بودن نارس لیدل به نوزادان ریم و مرگي ها شاخص بودن باالی بررس-566
  استان دري مادرزادي هایناهنجار لیدل به سال 5 ریز کودکان ریم و مرگي ها شاخص بودن باالی بررس-567
 استان در وانحس و حوادث لیدل به سال 5 ریز کودکان ریم و مرگي ها شاخص بودن باالی بررس-568

  

  مادران

  استان در باردار مادران ریم و مرگ عللی بررس-569
 استان در باردار مادران دری خودکش عللی بررس-570
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  هایماریب با مبارزه گروهی پژوهشي تهایولوا

  درمان بهي دبنیپا بر موثر عوامل با آن ارتباط وی روسیو ضد درمان به دزیا به مبتال مارانیبي بندیپا زانیمی بررس-571
  استان سل به مبتال مارانیب در درمان بهي بندیپا بر موثر عواملی بررس-572

  ي هار به دیتهد وی دگیگز وانیح درباره استانیی روستا تیجمع)  kap (عملکرد و نگرش دانش،ی بررس-573
  استان باردار مادران در) HBV (فرمن عفونت وعیشی بررس-574
  يتمندیرضا بر موثری سازمان عوامل با آن ارتباط و مثبت HIV افراد خانواري اعضا در دزیا با مرتبط انگ وعیشی بررس-575
ی سازمان عوامل با آن ارتباط وي رفتاري هایماریب مشاورهي گاههایپا و مراکز خدمات از افرادي تمندیرضا زانیمی بررس-576
  يتمندیرضا بر موثر

  استان ریپذ بیآس زنان در) سیفلیس هرپس، کوموناس،یتر ا،یدیکارم ئر،گو ( عیشای زشیآمي عفونتها وعیشی بررس-577
  استانی خصوص وی دولتی درمان مراکز در ریواگي هایماریب مراقبتیی کارا بر موثر عواملی بررس-578
  دلفان و گودرزیال شهرستان سال 6 ریز کودکان تیجمع دري جاري ساز منیای واقع پوششی بررس-579
  استاندارد وی علم نیمواز باي ساز منیا ندیفرا تمطابقی بررس-580
  سرخک و سرخجهي هاي ماریب برابر در استان باردار زنانی منیا زانیمی بررس-581

  

  يا حرفه بهداشت واحدی پژوهشي تهایاولو

  استان سیلیسي دارا معادني کارگاهها در سیکوزیلیسي ماریب و سلي ماریب بروز زانیم ارتباطی بررس-582
  آباد خرم در دانشگاه ستاد و اورژانس مراکز اورژانس پرسنل در کمردرد رخداد بر موثر عوامل و وعیشی ررسب-583

  يکشاورز سموم ازی منیا استفاده نحوه از پلدختر شهرستان کشاورزانی آگاه زانیمی بررس-584
  آباد خرم لیاتومبی نقاشي کارگاهها در شاغل کارگران در تولوتن و نیبنز با مواجهه سکیری بررس-585
 شرکت در آزبستوزي حاوی مانیسي ها لوله و ورقه کننده دیتول کارخانه در شاغل کارگران در آزبستوز مواجهه سکیری بررس-586
  دورود تیفارس
  QEC  و OWAS روش دو به آباد خرم شهرستان جوشکار کارگران در پوسچرتیوضعی ابیارز-587
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  طیمح اشتدبه واحدی بهداشتي تهایاولو

  آب بهداشت آب از منتقلهي هایماریب ارتباطی بررس-588
  اباد خرم شهری سنتي هایخبازی بهداشت تیوضعی بررس-589

  یدام فضوالت و زبالهی بهداشت دفن به نسبت آباد خرم شهرستان انییروستا نگرش وی بررس-590
  استاني اشهره در زگردهایر دهیپد ازی ناش سالمتي ها شاخصي ریاثرپذی ابیارز-591
  1390 خانوار شهرستان الیگودرز در سال 20 روستاهاي باالي 132 بررسی وضعیت سیستم هاي آبرسانی تعداد -592
  یدنیآشام آب دري کشاورز سمومی بررس-593
ي ها شاخص و وران شهیپ و انیمتصد عملکرد و نگرش وی آگاه در اصناف بهداشت آموزشگاه برنامهی اثربخشی بررس -594

  یبهداشت
  )شودی م نیتأمی سطح آب منابع از که(ی دنیآشام آب در) هالرمتانهاي تر( یی گندزدا محصوالتی بررس-595
  )یفیک وی کم( ی درمانی بهداشت مراکزي پسماندها تیریمد تیوضعی بررس-596
  ییروستاي ها فاضالب در موجودي زاي ماریب عوامل زانیمی بررس-597
  نیناقل کنترل در هایاریده ها،یشهردار سطح در جوندگان و حشرات ن،یاقلن با مبارزه خدماتی ابیارزش-598

  يشهري ها زباله دفني تهایسای بهداشت تیوضعی بررس-599
  یدرمانی بهداشت مراکز طیمح بهداشت تیوضعی بررس-600
  زنانه و مردانهي شگاههایآزما لیوسا و زاتیتجهیی گندزدا تیوضعی بررس-601

 

  1390ه ایمونولوژي سال گروی پژوهشي تهایاولو

  ارتباط فاکتورهاي ایمونولوژیک با عفونت توکسوپالسموز-602
    در درمان مدل موشی فیبر و سایکوماCD4ol و TNF-a استفاده از سلولهاي بنیادي مزانکایمال مهندسی شده با ژن -603
  هاي عفونی در استان بیماري(Seroprevalance)بررسی شیوع عفونت سرمی -604

    در بیماران مبتال به سل ریوي قوم لر ساکن استان لرستانTLR-4و TLR-2 بررسی پلی مورفیسم هاي شایع ژن هاي -605
  گیري سطح سرمی تستوسترون آزاد در زنان مبتال به پره اکالمپسی در مقایسه با زنان بارداراندازه-606
 MIA paca-2رده هاي سلولی سرطان پانکراس  در Sox2 و Oct4 ، Nanog بررسی بیان ژن هاي خود بازسازي -607

,PA-TU-8902,AsPC  
   در بیماران مبتال به سل ریوي قوم لر ساکن استان لرستانTNF-α بررسی پلی مورفیسم هاي شایع ژن -608
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   در زنان مبتال به پره اکالمپسی16 و 15هاي بررسی سطح سرمی اینترلوکین-609
   بر تکثیر، آپوپتوز و تهاجم رده هاي سلولی سرطان کولون و پستانmiR-16 و miR-302 بررسی تاثیر کالستر -610
 در سویه هاي کلبسیال پنومونه جدا شده از نمونه هاي کلینیکی بیمارستانهاي blaSHV و bla TEMبررسی ژن هاي -611

  .منتخب خرم آباد 
 بررسی نقش فاکتورهاي ایمونولوژیک در ایجاد آترواسکلروز-612

 نقش فاکتورهاي ایمونولوژیک در پره اکالمپسی در زنان استان بررسی -613

   در مدل تجربی آنسفالومیستIFN-ßارزیابی عملکرد سلولهاي مزانکیمال حاصل ازمغز و استخوان حاصل ژن -614
 

 گروه بیوشیمی ی پژوهشي تهایاولو

  
 یزان فالوونوئید چندین عصاره گیاهیبررسی ظرفیت آنتی اکسیدانی، توان حذف رادیکالهاي آزاد، محتوي فنل و م-615

  LDLاثر عصاره برگ زیتون، مورد ، برگ گردووبلوط وعصاره هاي گیاهی دیگر برروي اکسیداسیون -616

 LDL Receptor  و  LDLبررسی اثر عصاره برگ زیتون، مورد ، برگ گردووبلوط وعصاره هاي گیاهی دیگربر تعامل -617

  ، برگ گردو،بلوط، سیر،پیازو موسیر  در درمان رتهاي دیابتی شدهاثر عصاره برگ زیتون، مورد-618

 اثر عصاره برگ زیتون، مورد ، برگ گردو،بلوط، سیر،پیازو موسیر  در درمان  افراد دیابتی-619

اکتورهاي  ، مرزه ورزمارینیک اسید بر روي فQ10اثر عصاره برگ زیتون، مورد ، برگ گردو،بلوط، سیر،پیاز، موسیر،  کوآنزیم -620
 اکسیداتیو محیط کشت وبیان ژن

  مقایسه فعالیت سرمی آنزیم هاي گاما گلوتامیل ترانسفر ازو آدنوزین دآمیناز در زنان مبتال به دیابت حاملگی و زنان باردار سالم-621

 1تشخیص موتاسیونهاي شایع دیابت نوع -622

 2تشخیص موتاسیونهاي شایع دیابت نوع -623

   سطوح لپتین و آدیپونکتین در دیابت حاملگی بررسی میزان-624
 

 ، مرزه ورزمارینیک اسید در درمان Q10اثر عصاره برگ زیتون، مورد ، برگ گردو،بلوط، سیر،پیاز، موسیر،  کوآنزیم -625

 نفروتوکسیسیتی

 ها در پره اکالمپسی بررسی میزان سطوح سرمی هموسیستئین و ارتباط آن با پراکسیداسیون لیپیدي و آدیپوسایتوکادین -626

   در بیماران پره اکالمپسیIGFBP و IGFمیزان سطوح سرمی -627
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   در بیماران پره اکالمپسیIGFBP و IGFارتباط میزان سطوح سرمی لپتین و آدیپونکتین و -628

 ارتباط میزان سطوح سرمی لپتین و آدیپونکتین و گرلین در بیماران پره اکالمپسی-629

   در دیابتIGFBP و IGFسطوح سرمی لپتین و آدیپونکتین و ارتباط میزان -630

 میزان سطوح سرمی لپتین و آدیپونکتین در بیماران صرعی-631

 ارتباط بین مارکارهاي استرس اکسیداتیو و بیماري صرع-632

 میزان سطوح سرمی ریز مغذي ها در بیماري پسوریازیس-633

یداسیون لیپیدي سرم و وضعیت آنزیم هاي آنتی اکسیدانی در موش صحرایی  بر فاکتورهاي سرمی و پراکسCOQ10اثرات  -634

  نر نفروتوکسیسیتی شده توسط جنتامایسین
وحشی  و زراعی مرزه خوزستانی بر فعالیت و میزان بیان ژن آنزیم هاي کبدي تنظیم کننده متابولیسم قند در کشت سلولی -635

 .هپاتوما

 و مالون در آلدئید و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی پس از مصرف استاتین در  small dense - LDL ارزیابی سطح سرمی  -636
  بیماران مبتال به آترو اسکلروزیس

 بررسی اثر اسانس روغنی نوع بومی و زراعی مرزه خوزستانی برفعالیت و بیان ژن-637

 یمیایی و خونی در بیماران مبتال به آکنه ولگاریس اثر ایزوترتینوین بر میزان اسید فولیک،هموسیستئین و بعضی مارکرهاي بیوش-638

 .بررسی اثراحتمالی  کارسینوژنی و  آنتی کارسینوژنی اسانس روغنی بومی و زراعی مرزه خوزستانی -639

و ایزوترتینوین بر میزان اسید فولیک ، هموسیستئین و بعضی مارکرهاي بیوشیمیایی و خونی در بیماران مبتال به آکنه   بررسی-640
 گیارس 

 تاثیر هورمون سرلین بر تغییرات بافتی و آنزیمهاي آنتی اکسیدانی متعاقب ایجاد کریپتورکیدیسم در بیضه موش رت بررسی  -641

 .بررسی اثردرمانی اسانس روغنی ساتورجا خوزستانیکا در درمان بیماران مبتال به عفونت هلیکوباکترپیلوري-642

و روتین  از لحاظ حساسیت و اختصاصیت در تشخیص  بیماران ) ایمنو کروماتوگرافی(اپید تست ارزیابی مقایسه اي روش هاي ر-643
 .مبتال به عفونت هپاتیت ب   در قیاس با روش هاي گلد استاندارد

  بررسی تأثیر هورمون گرلین بر تغییرات بافتی و آنزیمهاي آنتی اکسیدانی متعاقب ایجاد کریپتورکیدیسم در بیضه موش رت-644

و روتین  از لحاظ حساسیت و اختصاصیت در تشخیص بیماران ) ایمنو کروماتوگرافی(ارزیابی مقایسه اي روش هاي راپید تست -645
 .مبتال به عفونت ویروس ایدز  در قیاس با روش هاي گلد استاندارد

سیت و اختصاصیت در سنجش مارکر و روتین  از لحاظ حسا) ایمنو کروماتوگرافی(ارزیابی مقایسه اي روش هاي راپید تست -646
 .هاي اختصاصی سکته قلبی  در قیاس با روش هاي گلد استاندارد
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 بررسی سیتوتوکسیسیتی ترکیبات گیاهی بر روي سلولهاي سرطانی-647

   بررسی اثرات ضد سرطانی مشتقات جدید سیکلوفسفامید روي رده هاي سلول سرطانی انسان -648
 درمان سرطانالنتانیدها و فقر آهن و -649

 بررسی میزان جوش شیرین و نمک انواع نان در نانوایی هاي شهر خرم آباد با دو روش استاندارد و استفاده از الکترود حساس -650
 به یون

 تمایز بافت در کشت سلول-651

  کشت سه بعدي سلول-652
 

   گروه قلب و عروق یپژوهش اولویتهاي

 استاندارد شده در Bleeding Time در دوزهاي مختلف آسپرین ها بر اساس Aspirin resistance بررسی فراوانی -653

 شهرستان بروجرد

 مقایسه میزان خونریزي پس از عمل در بیماران تحت عمل جراحی باي پس عروق کرونر در گروه مصرف کننده آسپرین و -654
  آسپرین به همراه کلوپیدوگرل

 ادرار در B2 و تست استاندارد ترومبوکسان Bleeding Timeساس  بر اAspirin resistance مقایسه تعیین -655
 شهرستان بروجرد  

  
  

   گروه زنان و زایمان  ی پژوهشاولویتهاي

 

 بررسی کیفیت زندگی و افسردگی زنان باردار سه ماهه سوم بارداري در معرض خشونت خانگی مراجعه کننده به بیمارستان -656
  عسلیان

  در پیشگیري از بروز زایمان زودرس در زنان باردار3بررسی تاثیر امگا  -657
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   گروه ارتوپدي  ی پژوهشاولویتهاي

بررسی اثر کفش طبی با راکر پاشنه تا پنجه بر روي معیارهاي سینماتیک راه رفتن و سینتیک مفصل مچ پا در دختران دانشگاه  -658
 علوم بهزیستی و توانبخشی

  

  روان  گروه اعصاب و یپژوهش اولویتهاي

  در بیماران مراجعه کننده به کلینیک ام اس در اصفهان1 بررسی ارتباط بین مالتیپل اسکلروزیس و دیابت میلیتوس نوع -659

  در بیماران مبتال به صرع شهر خرم اباد D3 هیدروکسی ویتامین 25بررسی سطح سرمی -660

  یک در بیماران مبتال به صرع شهر خرم آباد و اسید فولB12بررسی شیوع آنمی مگالوبالستیک و سطح سرمی -661
  

   گروه چشم یپژوهش اولویتهاي

  تعیین نرخ جراحی آب مروارید در کشور ایران-662
 

  

   گروه فیزیولوژي یپژوهش اولویتهاي

 در سمیت حاد کلیوي سیسپالتین در موش O2بررسی امکان طوالنی کردن پنجره زمانی حفاظتی ناشی از پیش درمانی با -663
  اي صحراییه

 و ارزیابی مارکرهاي اتوفاژي و آپوپتوز در MWMبررسی اثرات مقادیر مختلف آرسنیک بر تغییرات حافظه فضایی در مدل -664
  ناحیه هیپوکامپ موش صحرایی نر
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  گروه انگل شناسی و قارج شناسیی پژوهشاولویتهاي 
   

  در پرندگان شهرستان خرم آباد) انگلهاي زئونوز ( ستیس  بررسی شیوع انگلهاي کریپتواسپوریدیوم و بالستو سی-665
 بررسی شیوع انگل هاي نادر توسط تکنیک هاي مولکولی -666
   در تشخیص توکسوپالسموزیسnested- PCR و مقایسه آن با ) LAMP( کاربرد روش تکثیر هم دما به واسطه لوپ -667
 تعیین معادن انگل لیشمانیا ماژور-668
 )انسانی ، حیوانی (  توکساپالسما در استان لرستان بررسی شیوع-669
 بررسی شیوع کیست هیداتیک در استان لرستان-670
 بررسی سرواپیدمیولوژي فاسیولیازیس انسانی و تعیین جنس و گونه حلزون ناقل ، در روستاي پیرآباد شهرستان دورود در سال -671

1391 
 وامع مختلف شهري و روستاییبررسی بیماریهاي قارچی سطحی و جلدي در ج-672
 در گله هاي گوسفند سالم و گله هاي گوسفند سقط کرده Neosporiassisبررسی مقایسه اي سرواپیدمیولوژي آلودگی به  -673

  لرستان-شهرستان الشتر
 انجام تست هاي تعیین حساسیت ضد قارچی با استفاده از داروهاي گیاهی بومی-674
 وي انگل هااثر داروهاي گیاهی بر ر-675
  بررسی بیماري هاي قارچی و حضور قارچ هاي مختلف در بیماران ، پرسنل و بخش هاي بیمارستانی-676
بررسی سرولوژیکی توکسوکاریازیس عصبی در بیماران مبتال به مالتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به بخش نورولوژي  -677

      1391بیمارستان شهداي عشایر در نیمسال اول 
  آن قارچی در جامعه استان لرستانI بررسی -678
  راه اندازي تست هاي تشخیصی مولکولی در بخش قارچ شناسی و انگل شناسی-679

  


