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 در سطح منطقه ای   گروه داخلی اولویتهای پژوهشی

رتبه 
اولو
 یت

 عناوین اولویت های پژوهشی منطقه ای

 درمانگاه به کننده مراجعه سلیاکی بیماران در گوارشی غیر و گوارشی بالینی تظاهرات انواع نسبی فراوانی بررسی 1
 سلیاک

 ( IBSحریک پذیر )ت روده سندرم شیوع بررسی 2

 سرطانهای کولون ،سرطان های مری ،سرطان های معده ، بررسی فراوانی علل خونریزی گوارش 3

 دربیماران مراجعه کننده  استان لرستان IBDبررسی فراوانی  5

 بررسی عوامل خطر محیطی سرطانهای گوارش 4

 A بررسی فراوانی هپاتیت،D ی فراوانی هپاتیتبررس،C      بررسی فراوانی هپاتیت،Bبررسی فراوانی هپاتیت  5

 II   تایپ دیابت فراوانی بررسی،  I تایپ دیابت فراوانی بررسی 6

 تیروئید ندولهای فراوانی بررسی،  تیروئید سرطانهای فراوانی بررسی،  تیروئیدی هیپو فراوانی بررسی 7

 درمیان مردان و زنان ساکن دراستان copdبررسی شیوع  8

 هاcopdررسی ریسک فاکتورهای ایجاد ب 9

 برررسی میزان آگاهی و چگونگی نحوه مصرف اسپری ها در بیماران ریوی 10

 بررسی میزان شیوع کانسرهای ریه در بیماران کانسری استان و انواع مختلف آن  11

 در بیماران ریوی  small airwaysبررسی علل و شیوع بیماری  12

 شخیص دربیماران مبتال به سل نهفته و فعال دربیماران سالم و بااختالل ایمنی مثل نارسایی کلیه ارزیابی روش های ت 13

 بررسی  دالیل وعلل افت پالکت در لرستان 14

 بررسی شیوع لوسمی ها و تغییرات آن بافصل  15

 استان درغرب گوارشی کارسینوهای شیوع افزایش وعلت شیوع بررسی 16

 ی بالینی مسمومیت ها در بیماران لرستانبررسی یافته ها 16

 بررسی اپیدمیولوژی مسمومیت ها  17

 یدگی و اپیدمیولوژی آن در استانارزیابی میزان مسمومیت باعقرب و مارگز 18

 ارزیابی میزان مسمومیت باعقرب و مارگزیدگی و اپیدمیولوژی آن در استان 19

 
 دانشگاه علوم پزشکی                  

 و خدمات هبداش یت درماین لرس تان

 مرکز آ موزیش درماین شهید رحمیی

پژوهشواحد  
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 ملی در سطح گروه داخلی اولویتهای پژوهشی 

 رتبه
 اولویت

 ملی پژوهشی های اولویت عناوین

 گوارش مانگاه در به کننده مراجعه بیماران در(ALT-AST) کبدی های آنزیم افزایش علل بررسی 1

 سلیاک درمانگاه به کننده مراجعه سلیاکی بیماران در مارش بندی طبقه انواع نسبی فراوانی بررسی 2

 گوارش درمانگاه به کننده مراجعه(IBS)پذیر تحریک روده سندرم به تالمب بیماران زندگی کیفیت بررسی 3

 دیابت مزمن عوارض شیوع بررسی 4

 

 ریوی سل بیماری باCD209 CD209 ژن شایع های مورفیسم پلی ارتباط بررسی 5

 سیگاری غیر افراد در18 اینترلوکین میزان بر سیگار دوم دست بادود مواجهه تاثیر بررسی 6

 لوژی اختالالت خونریزی دهنده ایمو 7

 دربیماران سرطانی  pallia tive careارزیابی میزان اثربخشی    8

 خونی کم انواع درمان بر درمانی تاثیررژیم 9

 ارزیابی میزان اثربخشی و نحوه استفاده داروهای حادی آهن در بیماران مبتال به آنمی فقر آهن  10

 ی از درمان استروئید در بیماران درحال کموتراپیبررسی میزان بروز دیابت ناش 11

 سرطانی End stageدر بیماران   palliativeمقایسه مداخالت   12

 VWDبررسی شیوع بیماریهای انعقادی از جمله   13

 آنکولوژی –و اثربخش در بیماران هماتولوژی   stageمداخالت  14

 برنج کارآزمایی بالینی در درمان مسمومیت با قرص 15

 استامینوفن بعد از مسمومیت بررسی وارزیابی سطح خونی 16

 ارزیابی حقوق بیماران 17

 بررسی دیابت 18

 آموزش بهداشت عمومی 19

 تشویق به ورزش 20

 ترک سیگار 21
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