دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت
معاونت تحقیقات و فناوری

اولویتهایپژوهشیدانشگاهعلومپزشکیجیرفتدرسال 1398

الف -حیطه سالمت روان و مؤلفههای اجتماعی
ردیف

عناوین اولویت های پژوهشی

1

بررسی رفتارهای پرخطر در جامعه

2

آموزش مهارتهای زندگی

3

آموزش مهارتهای فرزند پروری

4

شناسایی و درمان اختالالت روانپزشکی

5

راهکارهای ارتقاء وضعیت سالمت روان در پرسنل پزشکی

6

روشهای تشخیص ،پیشگیری و درمان اعتیاد

7

بررسی وضعیت بهداشت و سالمت جامعه

8

نقش پرستار بهداشت جامعه در درمان و پیشگیری بیماریها

9

وضعیت اپیدمیولوژی اختالالت روانی در جامعه

10

راههای ارتقاء وضعیت بهداشت و سالمت جامعه

11

وضعیت بهداشت روان در اقشار مختلف جامعه و راههای ارتقاء آن

12

حمایتهای روانی اجتماعی در حوادث و بالیا

13

راهکارهای ارتقاء سالمت روان و كیفیت زندگی در بیماران روانی و خانوادههای آنان

14

بررسی راهکارهای ارائه خدمات بهداشتی درمانی در منزل توسط پرستاران بهداشت جامعه

15

بررسی مصرف الکل و انواع مواد روان گردان در جامعه

16

تشخیص به موقع و پیشگیری از خودكشی

17

نقش تحریم های آمریکا بر سالمت روان جامعه
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ب -حیطه بهداشت محیط
ردیف

عناوین اولویت های پژوهشی

1

ویژگیهای میکروبی و شیمیایی محصوالت ماستبندیها و ارتباط بیماریهای منتقلشده از آن

2

بهینهسازی فرایند های حفظ محیطزیست

3

مکانسنجی سنجش آالیندهها در محیطزیست

4

شاخصهای ایمنی برای محصوالت تولیدی كارخانهها

5

عوارض ناخواسته و غیرقابلپیشبینی سموم كشاورزی

6

مسمومیتهای حاد با سموم كشاورزی

7

گازهای مورداستفاده در سردخانهها و عوارض احتمالی آن

8

ارتباط سموم و كودهای كشاورزی با سرطان

9

پایش و كنترل آلودگی هوا و ریز گردها

10

پایش و كنترل آلودگیهای آبوخاک

11

تعیین میزان باقیمانده سموم در محصوالت كشاورزی

12

تاثیر سموم كشاورزی بر سالمت باروری

13

میزان مهاجرت مونومرها در ظروف یکبارمصرف در رستورانها

14

مطالعات مرتبط با آفتكشهای بیولوژیک و شیمیایی

15

مدیریت پسماندها و بازیافت آنها

16

زیست پاالیی و حذف عوامل آلودهكننده محیطزیست توسط روشهای نوین علمی

17

تصفیه و استفاده مجدد از فاضالب

پ -حیطه دارویی
ردیف

عناوین اولویت های پژوهشی

1

طب مکمل و سنتی در پیشگیری و درمان بیماریها

2

اثر عصاره گیاهان در درمان بیماری ها

3

نگرش جامعه نسبت به طب سنتی و مکمل

4

نگرش كادر پزشکی نسبت به طب سنتی و مکمل

5

اثرات ضد باكتریایی اسانسها و عصاره گیاهان در حیوان و انسان
2
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ت -حیطه دندانپزشکی
ردیف

عناوین اولویت های پژوهشی

1

آموزش بهداشت و پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان

2

نیازهای آموزشی جامعه در ارتباط با دهان و دندان

3

عوامل محیطی و ژنتیکی تأثیرگذار بر بیماریهای دهان و دندان

4

كنترل عفونت در دندانپزشکی

5

تجهیزات و مواد دندانی نوین در حیطه دندانپزشکی

6

نقش مراقبت از دهان و دندان در سالمت عمومی

7

شیوع و بروز ضایعات پاتولوژیک دهان و دندان

8

وضعیت اپیدمیولوژیک بیماریهای دهان و دندان

9

دندانپزشکی در گروههای هدف و بیماران خاص

ث -حیطه بیماریهای غیرواگیر
ردیف

عناوین اولویت های پژوهشی

1

پیشگیری و كنترل فشارخون باال

2

پیشگیری و كنترل بیماریهای قلبی و عروقی

3

پیشگیری و كنترل بیماری دیابت

4

پیشگیری و درمان بیماریهای استخوانی و مفاصل

5

پیشگیری از انواع سرطانها

6

انواع روشهای درمان و پیشگیری از چاقی

7

تشخیص و درمان سرطان با استفاده از نانوتکنولوژی

8

پیشگیری و كنترل بیماریهای مزمن تنفسیCOPD

9

تشخیص ،پیشگیری و درمان اختالالت نورودژنراتیو
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ج -حیطه بیماریهای واگیردار وعفونی
ردیف

عناوین اولویت های پژوهشی

1

بررسی انواع بیماریها ناشی از منتقله توسط بندپایان

2

پوشش واكسیناسیون روتین در كودكان

3

مطالعات مرتبط با انواع هپاتیت

4

مطالعه بر روی بیماریهای انگلی مشترک انسان و حیوان و راهکارهای كنترل آنها با تأكید بر كیست
هیداتیدو لیشمانیا در جنوب استان كرمان

5

مطالعهی بیماریهای واگیر ناشی از رفتارهای پرخطر

6

اپیدمیولوزی،پیشگیری و درمان بیماریهای اسهالی

7

روش های بررسی و كنترل عفونتهای بیمارستانی

8

بررسی میزان توكسین ها در مواد غذایی

9

بررسی شیوع علل و انتشار بیماری سل

چ -حیطه تغذیه و بهداشت مواد غذایی
ردیف

عناوین اولویت های پژوهشی

1

الگوهای تغذیهای گرو ه های مختلف سنی

2

سوءتغذیه در كودكان و نوجوانان

3

اندازهگیری میزان آهن و سبوس در آرد نان

4

كنترل كیفیت و سالمت محصوالت كشاورزی

5

تعیین رعایت دوره كارنس در سموم مختلف

6

رنگهای مصنوعی در مواد غذایی

7

مشکالت تغذیهای بیماران مختلف (دیابتیک ،قلبی و عروقی ،نفرولوژی ،نورولوژی ،سنگهای ادراری،
انکولوژی ،ارتوپدی و )...

8

سموم كشاورزی  ،سرطان و تغییرات ریزمغذیها(روی ،كلسیم و ویتامین)

9

بار میکروبی و مایکوتوكسین در شیر خام و بررسی ویژگیهای تغذیهای محصول نهایی

10

اندازهگیری میزان جیوه و سرب در رژلب و خط چشم
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ح -حیطه علم سنجی و اخالق در پژوهش
ردیف

عناوین اولویت های پژوهشی

1

حرفهای گری و اخالق

2

تولید علم دانشگاه

3

وضعیت اخالق در حرفههای مختلف

4

مداخالت مرتبط با ارتقاء اخالق حرفهای

5

ایمنی و جنبههای قانونی اطالعات سالمت

6

ارزیابی كمی و كیفی مقاالت دانشگاه

7

ارزیابی كیفی مجله

8

سازگاری مقاالت دانشگاه با معیارهای اخالقی

9

هم نویسندگی مقاالت دانشگاه

خ -حیطه تحول سالمت
ردیف

عناوین اولویت های پژوهشی

1

اقتصاد بهداشت و درمان در طرح تحول

2

وضعیت مدیریت داده های سالمت و راه های ارتقای آن

3

بررسی بار مراجعه بیماران در طرح تحول

4

آنتیبیوتیک و پزشک خانواده

5

بررسی تجویز دارو در برنامه پزشک خانواده

6

بررسی سیستم ارجاع در برنامه پزشک خانواده

7

بررسی طرح تحول و رضایتمندی مردم

8

تاثیر طرح تحول بر بخش خصوصی

9

اقتصاد بهداشت و درمان در طرح تحول
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د -حیطه حوادث و بالیا
ردیف

عناوین اولویت های پژوهشی

1

راههای پیشگیری و كنترل حوادث ترافیکی

2

راههای آموزش مقابله با حوادث و بالیای طبیعی

3

پیشگیری از سوانح و حوادث

4

نقش گروههای مختلف پزشکی در بحرانها و حوادث

5

بررسی انواع حوادث و بالیا در جامعه

6

ناتوانیهای جسمی و روانی بعد از تروما و مداخالت بازتوانی

ذ -حیطه سالمندی
ردیف

عناوین اولویت های پژوهشی

1

سبک زندگی در سالمندان و میانساالن

2

بررسی وضعیت سوانح در سالمندان

3

بررسی وضعیت سالمت در سالمندان

4

بررسی وضعیت آموزش در سالمندان
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ر -حیطه سالمت خانواده
ردیف

عناوین اولویت های پژوهشی

1

بهداشت باروری

2

عوامل مؤثر بر سالمت كودكان

3

سالمت روان در نوجوانان و جوانان

4

سالمت جنسی

5

حاملگیهای پرخطر

6

ناباروری و عوامل مرتبط با آن

7

بهداشت روان در خانواده

8

بیماریهای مزمن در كودكان

9

تأثیر روش زایمان بر سالمت باروری

10

كودکآزاری

11

پیشگیری از خشونت خانگی

12

ازدواج و باروری در نوجوانان

13

نقش تحریم ها بر اقتصاد خانواده

14

عوارض بارداری در نوجوانان

15

ورزش و خانواده

16

آینده نوزادان متولدشده از ART

17

تغییرات جمعیت و پیامدهای آن

18

ترویج زایمان طبیعی

19

بیماران روانی و اقتصاد خانواده

20

بررسی علل و میزان مورتالیتی نوزادان نارس در جنوب استان كرمان

21

سالمت اجتماعی در بیماران روانی
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ز -حیطه علوم پایه
ردیف

عناوین اولویت های پژوهشی

1

اختالالت ژنتیکی

2

پیوند ( ایمونوپاتولوژی ،ژنتیک ،ایمونوتراپی ،ایمنی سلولی ،سایتوكاین ،تشخیص آزمایشگاهی)

3

ژندرمانی

4

سلولهای بنیادی

5

مطالعه اثرات پرتودرمانی بر اندامهای بدن

6

مطالعات سلولی و مولکولی

7

تومورها ( ایمونوپاتولوژی ،ایمونوتراپی،آنتیژنها ،تشخیص آزمایشگاهی ،مکانیسمهای فرار)

8

واكسن (آنتیژنها ،ایمنوتراپی)

9

تولیدمثل (ژنتیک ،ایمنوتراپی ،تشخیص آزمایشگاهی)

10

اندازهگیری پارامترهای بیوشیمیایی در مایعات بدن

11

نقص ایمنی(ایمونوپاتولوژی ،ایمونوتراپی ،ایمنی همورال ،ایمنـی سـلولی ،سـایتوكاین ،آنتیژنها ،تشخیص
آزمایشگاهی)

12

عفونتها (آنتیژنها ،ژنتیک و تشخیص آزمایشگاهی)

13

یادگیری و حافظه

14

التهاب و استرس اكسیداتیو

15

آلرژی و ازدیاد حساسیت (ایمونوپاتولوژی ،ایمونوتراپی ،ژنتیـک ،ایمنی همورال ،ایمنی سلولی ،سایتوكاین،
آنتیژنها)

16

بیماریهای اتوایمیون(آنتیژنها ،ایمونوپاتولوژی ،ایمونوتراپی ،ایمنی همورال ،ایمنی سلولی ،سایتوكاین،
تشخیص آزمایشگاهی)

17

فناوری پروتئین

18

آنتروپومتری
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س -مأموریت ویژه دانشگاه در سال ( 1398حیطه عقرب گزیدگی)
ردیف

عناوین اولویت های پژوهشی

1

بررسی میزان فعالیت عقرب در شرایط مختلف آب و هوایی و اقلیمی و مختصات جغرافیایی

2

راه اندازی و ست آپ انسکتاریوم پرورش و مطالعه عقرب ها در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

3

بررسی تاثیر سموم كشاورزی و بهداشتی بر رفتار عقرب

4

بررسی میزان مقاومت عقرب های منطقه به سموم بهداشتی

5

مطالعه عوامل خطر مرتبط با مواجهه با عقرب ها در حوادث طبیعی سیل و زلزله در مناطق جنوبی استان كرمان
و ارائه راهکار های پیشگیری كننده قبل و بعد از حادثه

6

شناسایی مولکولی پپتید توكسین از غدد زهری عقربهای ایران

7

بررسی  LD50زهر عقرب های جنس  Hemiscorpiusروی موش بالب-سی و كریکت در شرایط آزمایشگاه

8

تاثیر سرم پلی واالن در بهبود جونده های مواجهه یافته با زهر عقرب های جنس Hemiscorpius

9

بررسی عصاره گیاه  Lavenderو  Coderدر تغییر رفتار (تحریک كنندگی و دوركنندگی) عقرب های جنوب
كرمان در شرایط آزمایشگاه

10

بررسی كارایی عصاره گیاه  Lavenderو  Coderدر تغییر رفتار (دوركنندگی) عقرب های جنوب كرمان در
شرایط فیلد

11

بررسی فیلوژنیک عقربهای جنوب كرمان با استفاده از توالی ژن سیتوكروم اكسیداز زیر واحد میتوكندریایی

12

مطالعه سمشناسی سم عقربهای جنوب كرمان در حیوانات آزمایشگاهی

13

بررسی رفتار النهسازی در عقربهای حفار جنوب كرمان

14

تهیه كلید شناسایی عقربها با تأكید بر تنوع گونهای در جنوب كرمان

15

بررسی اپیدمیولوژیک و عوامل زمینه ساز عقرب گزیدگی در جنوب استان كرمان

16

انجام مرور سیستماتیک و متا آنالیز برای مقایسه موارد عقرب گزیدگی در جنوب استان كرمان با سایر نقاط دنیا
و استراتژیهای به كار رفته برای كاهش عقرب گزیدگی و مرگ ناشی از آن

17

بررسی میزان آمادگی پرسنل و مراكز ارائه دهنده خدمات پیشگیری و درمان عقرب گزیدگی

18

ارزیابی فاكتورهای محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی ،قانونی ،سیاسی و سازمانی دخیل در عقرب گزیدگی

19

بررسی نقش آموزش بهداشت مبتنی بر شواهد در گروههای سنی و جنسی مختلف در پیشگیری از عقرب
گزیدگی

9

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت
معاونت تحقیقات و فناوری

20

طراحی ،اجرا و ارزشیابی آموزش بهداشت مبتنی بر شواهد در گروههای سنی و جنسی مختلف در پیشگیری از
عقرب گزیدگی

21

طراحی ،اجرا و ارزشیابی بسیج های اطالع رسانی ،آموزشی و ارتباطی برای پیشگیری از عقرب گزیدگی

22

بررسی دالیل شیوع عقرب گزیدگی در جنوب

23

شناسایی زنان باردار عقربگزیده و بررسی در طول بارداری ازنظر مرگ جنین و سقط در ایران

24

مداخله آموزش جهت زنان خانه دار در خصوص میزان آگاهی از عقرب گزیدگی و راهکارهای پیشگیری و درمان

25

بررسی میزان آگاهی مسئولین مرتبط با ساخت و ساز اماكن عمومی و دولتی در خصوص نحوه ساخت و ساز
سازه های مناطق پرخطر عقرب

26

بررسی آینده نگر در خصوص عالئم بالینی مرتبط با گونه عقرب

10

