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رود. سنجش سطح های اصلی پیشرفت و تعالی هر جامعه به شمار میها و شاخصدر دنیای امروز، دانایی یکی از محور
دانایی به میزان تولید و مصرف اطالعات و گسترش دانایی به دسترسی سریع و آسان به منابع علمی موثق وابسته است. 

آید. اگر دهیم، به دست میهایی که خود انجام میالعه منابع اطالعاتی موجود و یا بنا به پژوهشهای ما یا با مطدانسته
ایم و اگر مبتنی بر مشاهدات و های قبلی باشد، در واقع به مصرف اطالعات پرداختهها بر پایه نتایج پژوهشاین دانسته

ست؛ بنابراین، منبع اصلی تولید اطالعات و دانش جدید های جاری باشد، تالش ما به تولید اطالعات منجر شده اتحلیل
های ممکن گیرد. پژوهش کوششی برای یافتن بهترین راهکارهای پژوهشی است که انجام میدر واقع حاصل فعالیت

 های زندگی است.برای حل مشکالت موجود در عرصه

 مرکز محترم لینمسئو و بوشهر پزشکی علوم دانشگاه وهشیپژ محترم معاونت همت به بالینی پژوهشهای توسعه واحد
 واحد این .گردید افتتاح بیمارستان محل در ۱۳۹۲ سال ماه آذر ششم و بیست در فارس خلیج شهدای درمانی آموزشی

 فعالیت به مشغول بوشهر پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی معاونت و بیمارستان آموزشی معاونت و ریاست نظارت تحت
 پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی معاونت هزینه کمک پرداخت با واحد این پژوهشی تسهیالت و خدمات کلیه. شدبا می

 سازی توانمند از طریق بالینی هایپژوهش کیفی و کمی گسترش واحد این اندازی راه از هدف .گرددمی ارائه بوشهر
 باشد که این مهم بامی ها زمینه کلیه در وهشگرانپژ سایر و دانشجویان دستیاران، بالینی، علمی هیأت محترم اعضاء

 در .گیردصورت می نیاز مورد آموزشی های کارگاه اجرای و پژوهش یک انجام مختلف مراحل در الزم های مشاوره ارائه
 یاعضا وقت محدودیت به توجه با الزم امکانات به دسترسی تسهیل منظور به کار محل در جانبی خدمات ارائه راستا این
 .است گرفته قرار نظر مد بالینی علمی تئهی

 سایر و دانشجویان دستیاران، بالینی، علمی تئهی اعضای توسط تحقیقات بالینی انجام تسهیل واحد این اصلی هدف
 تحقق زمان از را علمی مقاالت یعنی تحقیقات بالینی محصول تولید یندفرآ که است خدماتی ارائه طریق از پژوهشگران

 و دقت سرعت، با را یندفرآ این مختلف مراحل نجاممورد اشاره ا خدمات. گیردبرمی در معتبر مجالت در چاپ تا ایده
 درمانی هایفرایند با مرتبط هایمسئولیت  دلیل به بالینی پژوهشگران که یجای آن از. سازد می ممکن باالتری کیفیت

 قابل حد تا میتواند خدمات این ارائه هستند، برخوردار دخو پژوهشی هایایده پرورش برای کمتری فراغت از آموزشی و
 حیطه در آنان های نامه پایان که دانشجویانی و دستیاران دیگر سوی از. نماید تسهیل را تحقیقات بالینی انجام توجهی

 انجام و ینتدو جهت در واحد این آمار و متدولوژی مشاوره خدمات از توانندمی نیز شود می انجام تحقیقات بالینی
 . گردند مند بهره خود های نامه پایان و پژوهشی هایطرح
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 :است ذیل شرح به بالینی های پژوهش توسعه واحد های مشاوره

 پرسشنامه، تنظیم و نمونه انتخاب روش متغیرها، مطالعه، نوع ت،فرضیا اهداف، تعیین زمینه در مشاوره ارائه با واحد این
 .نماید می یاری خود، تحقیقاتی طرح نگارش و مطالعه طراحی جهت در را گرامی پژوهشگران و اساتید

 کی اجتماعی،آمار، اپیدمیولوژی و پزش متخصصین و علمی تئهی محترم یاعضا از استفاده با واحد این
 اطالعات ورود باو در ادامه کار،  نمونه حجم و مطالعه نوع تعیین در پژوهش شروع ابتدای در که دارد آمادگی

 . نماید یاری آماری نتایج تحلیل و تجزیه در را پژوهشگران مناسب، آماری های آزمون انجام و

 راهنمایی نویسی، مقاله حضوری مشاوره و آموزش ،(فارسی و نگلیسیا) مقاالت گام به گام تصحیح و ویرایش
 .باشد می پژوهشگران به واحد این شده ارائه خدمات دیگر از نیز معتبر های ژورنال به مقاالت ارسال و
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برگزاری با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اقدام به  واحداین  ،۱۳۹۷تا  ۱۳۹۴های طی سال
پایگاه "و   clinical key"آشنایی با پایگاه "و   "پروپوزال نویسی"و  "spssآشنایی با نرم افزار "های  کارگاه

 فعالیت در آینده دارد نظر نموده است و در اعضای هیئت علمیو جهت دانشجویان، اساتید  "Up To Date"اطالعاتی 
 زمینه در هاییکارگاه و سمینارها منظور بدین .نماید برگزار ای دوره صورت به را محترم پژوهشگران توانمندسازی های
 علمی مقاالت نگارش و نیاز مورد ای رایانه افزارهای نرم از استفاده نحوه علمی، مقاالت نگارش نحوه آمار، تحقیق، روش
 اطالع به واحد اینترنتی اهپایگ همچنین و مربوطه های مدیرگروه طریق از ها کارگاه این برنامه که شد خواهد برگزار

 .شد خواهد رسانیده علمی تئهی محترم اعضای

 ارائه مشاوره متدولوژی و آمار برای تدوین طرح پژوهشی و پایان نامه ها 
 ارائه خدمات جمع آوری داده ها، تنظیم و ورود داده ها در نرم افزارهای آماری 
 الیز آماریارائه خدمات آن 
 ارائه خدمات تایپ، ترجمه و ویرایش متون مقاالت نگاشته شده توسط پژوهشگران 
 ارآزمائی بالینی ایران(کثبت در مرکز نجی )انتخاب مجالت، ارسال مقاله، و ارائه خدمات مشاوره علم س 
 نامه و رسالهپایان انجام راهنمایی دانشجویان در مراجل اجرایی 
 تسویه حساب  قررات پژوهشی از مرحلة تصویب طرح تحقیق دانشجو تا دفاع ونظارت بر حسن اجرای م

 ارشد و دکتری دانشجویان مقطع کارشناسی
 ل شرکت در مجامع، مقاالت و ارشد و دکتری )مث انجام امور پژوهشی مربوط به دانشجویان کارشناسی

 ... ( نامه وپایانه بودج
 ( التألیف مقاله، طرحهای پژوهشی وحق انجام امور پژوهشی مربوط به اساتید )مثل... 
 کل پژوهش دانشگاه ههای آموزشی و ادار انجام مکاتبات پژوهشی مربوطه با گروه 
  گاهبرگزاری سمینارهای علمی و پژوهشی دانشهمکاری در 
 های پژوهشی جهت مراجع ذیربط تنظیم آمارها، اطالعات و گزارش 
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نام و نام خانوادگي معاون پژوهشي 

 اهدانشگ
 07733450178 شماره تلفن معاونت پژوهشي دکترغالمرضا خمیسي پور

نام و نام خانوادگي رئیس 
 بیمارستان

 دکتر عاطفه اسفندیاری

اندازی واحد از سال تصویب راه
طرف معاونت تحقیقات و فناوری 

 وزارت بهداشت
1393 

 دکتر جمیله کیاني نام و نام خانوادگي رئیس واحد

 دکترای تخصصي روانشناسي مي رئیس واحدآخرین مدرک عل

 شماره تلفن مستقیم واحد
07733455381-4  

 1385-1090داخلی

تعداد بخش های تخصصي 
 بیمارستان

15 

آدرس پست الكترونیكي واحد یا 
 رئیس واحد

crdc@bpums.ac.ir 

http://crdcmpgh.bpums.ac.ir 

Kiane1386@yahoo.com 

اسامي بخش های تخصصي 
 بیمارستان

 

جراحي مردان، جراحي زنان، زنان و 
زایمان، داخلي مردان، داخلي زنان، 
مراقبت ویژه داخلي، مراقبت ویژه 
، جراحي، اطفال، اورژانس بزرگسال

اورژانس اطفال، روانپزشكي، نوزادان، 
 زایشگاه، اتاق عمل، درمانگاه

های دستیاری تعداد عنوان رشته
 بیمارستان

3 
تعداد بخش های فوق تخصصي 

 بیمارستان
7 

های دستیاری عناوین رشته
 بیمارستان

 جراحي عمومي، داخلي، کودکان
عناوین بخش های فوق تخصصي 

 بیمارستان

لوژی و دیالیزجراحي ایمونولوژی، نفرو
پالستیک، مراقبت های ویژه نوزادان، 

گوارش کودکان، نفرولوژی کودکان، قلب 
، گوارش،  کودکان، غدد کودکان انكولوژی

 ریه، غدد و انكولوژی اطفال

های فوق تخصصي تعداد رشته
 بیمارستان

 - تعداد مراکز تحقیقاتي بیمارستان -

 29 تعداد دستیاران بیمارستان

 6 د فلوشیپ بیمارستانتعدا

تعداد اعضا هیات علمي شاغل در 
 بیمارستان

 36 فوق تخصص بالیني

39 

1 

 76جمع کل 

 تخصص بالیني

PHD 

mailto:crdc@bpums.ac.ir
http://crdcmpgh.bpums.ac.ir/
mailto:Kiane1386@yahoo.com
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  یدکتر عاطفه اسفندیار :يام و نام خانوادگن

 تدکترای تخصصي سیاستگذاری سالم: يلیتحص رشته

 رئیس بیمارستان: سمت

  اهلل کرم اخالقيدکتر : ينام و نام خانوادگ

 يمتخصص گوش و حلق و بین: يلیتحص رشته

 معاونت آموزش و پژوهش: سمت

  يانیک لهیجمکتر د: ينام و نام خانوادگ

 عمومي دکترای تخصصي روانشناسي: يلیتحص رشته

 تحقیقات بالینيتوسعه  واحد سی: رئسمت
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  تحقیقات بالینیتوسعه  واحدنظارت بر حسن انجام کار کارشناسان 

 و رسالهنامه نظارت بر راهنمایی دانشجویان در مراحل اجرایی انجام پایان 

 یقاتیتحق یجهت انجام پروژه ها انیپژوهشگران و دانشجو ،یعلمئتیه یبا اعضا یهمکار 

 و همکاران دیاسات یبرا یآموزش یهاکارگاه ینظارت بر برگزار 

 دانشگاه یقاتیامور مربوط به مراکز تحق یریگینظارت بر پ 

 یهاطرح یاجرا نهیدر زم یزشآمو یهادوره یبرگزار یسنج ازیو ن شنهاداتیپ ینظارت بر جمع آور 

 یپژوهش

 انیدانشجو یو عمل یآموزش علم شبردیدر جهت پ یهمکار 

 یکز درمانر مرد یقاتیتحق یاتوسعه یهابرنامه ینظارت بر اجرا  
 یو معاونت پژوهش مارستانیب سیبه رئ انهیو سال یفصل انه،یماه یهاارائه گزارش 
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  نام و نام خانوادگي: دکتر صفیه دانشي

 احتمال-آمارمدرک تحصیلي: دکتری تخصصي 

 

  

  عرفان جوانمردی: ينام و نام خانوادگ

زیستيآمار  ارشد يکارشناسمدرک تحصیلي: 

  ا سادات بویرند: ينام و نام خانوادگ

  انفورماتیک پزشكي ارشد يکارشناسمدرک تحصیلي:  



 

9 

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 معاونت تحقیقات و فناوری 

 مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر

 واحد توسعه تحقیقات بالینی 

  محبوبه رجایي :ينام و نام خانوادگ

 يکتابداری و اطالع رساني پزشك ارشد يکارشناسدانشجو  مدرک تحصیلي:

 نامه ها انیو پا یوهشطرح پژ نیتدو یو آمار برا یارائه مشاوره متدولوژ 

 یآمار یو ورود داده ها در نرم افزارها میداده ها، تنظ یارائه خدمات جمع آور 

 یآمار زیارائه خدمات آنال 

 مقاالت شیرایو مقاالت، و و یادار های از جمله مکالمه، نگارش نامه یسیارائه خدمات زبان انگل 

 مه و رسالهناراهنمایی دانشجویان در مراحل اجرایی انجام پایان 

 ییتا ارائه گزارش نها انیدانشجو یدر اجرای مقررات پژوهشی از مرحله تصویب طرح تحقیقات یهمکار  

 یقاتیتحق یجهت انجام پروژه ها انیپژوهشگران و دانشجو ،یعلمئتیه یبا اعضا یهمکار  

 و همکاران دیاسات یبرا یآموزش یهاکارگاه یبرگزار 

 دانشگاه یقاتیحقامور مربوط به مراکز ت یریگیپ 

 یپژوهش یطرح ها یاجرا نهیدر زم یآموزش یهادوره یبرگزار 

 انیدانشجو یو عمل یآموزش علم شبردیدر جهت پ یهمکار 

 یدر مراکز درمان یقاتیتحق یاتوسعه یهابرنامه یجهت اجرا شنهادیارائه پ  

 یپژوهشو معاونت  مارستانیب سیبه رئ انهیو سال یفصل انه،یماه یهاارائه گزارش 
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 پست الكترونیک رشته تحصیلي نوع ارائه مشاوره نام خانوادگي مشاور م ونا

 دکتر نیلوفر معتمد

اپیدمیولوژی و ، پروپوزال نویسي

 متدولوژی

مقاله نویسي ، نالیز داده هاآآمار و 

 ساب میت و پیگیری چاپ مقاالت

 يپزشك تخصصم

 يعاجتما
Motamed_drn@yahoo.com 

 یرزایيمدکتر کامران 

پروپوزال نویسي، اپیدمیولوژی و 

 متدولوژی

مقاله نویسي ، نالیز داده هاآآمار و 

 ساب میت و پیگیری چاپ مقاالت

ي پزشك متخصص

 Kamran.mirzaei@googlemail.com ياجتماع

 دکتر سودابه محمدی

اپیدمیولوژی و ، پروپوزال نویسي

 متدولوژی

 نالیز داده هاآآمار و 

 يپزشك تخصصم

 ياجتماع

 

so.mohammadi@bpums.ac.ir 

 نالیز داده هاآآمار و  دکتر مرضیه محمودی
آمار  دکترای تخصصي

 زیستي
Mahmoodi.marzieh@gmail.com 

 دکتر مریم مرزبان
آمار و ، اپیدمیولوژی متدولوژی

 نالیز داده هاآ

 دکترای تخصصي

 اپیدمیولوژی
marzban@gmail.com 

 و آنالیز داده ها آمار دکتر صفیه دانشي
 دکتری آمار احتماالت

sdaneshi_445@yahoo.com 

 جمیله کیانيدکتر 
پروپوزال نویسي، ساب میت 

 و پیگیری چاپ مقاالت

کترای تخصصي د

 عمومي روانشناسي
Kiane1386@yahoo.com 

 محبوبه رجایي
 امور کامپیوتری

 منابع مدیریتی جستجو

اس کارشن

ارشدکتابداری و 

اطالعات رساني 

 پزشكي

rajaeiham@gmail.com 

 آمار و آنالیز داده ها عرفان جوانمردی 
آمار  کارشناس ارشد

 javanmardierfan@gmail.com زیستي

 کارشناس فن آوری اطالعات ندا سادات بویر
 کارشناس ارشد

 Neda.sadat1366@gmail.com پزشكي انفورماتیک
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شورای پژوهشی مستقل در بیمارستان تشکیل شده است و از طرف معاونت پژوهشی دانشگاه در خصوص بررسی و  
 شده است. این شورا تفویض اختیار به گران بالینی در بیمارستانشی اساتید و پژوهها طرحتصویب 

 

 ایام هفته

 مشاور کارشناس یس مرکزئر

دکترای 

تخصصي 

 روانشناسي

کتابداری 

پزشكي و 

اطالعات 

 سالمت

ارشد 

ماتیک رفوان

 پزشكي

ارشد آمار 

 زیستي

دکترای 

 تخصصي آمار

دکترای تخصصي 

 آمار زیستي

متخصص 

پزشكي 

 اجتماعي

 یدکترا

 يتخصص

 اپیدمیولوژی

 بعد از ظهر12-14 صبح 12-8 ساعت کار

 شنبه
دکترجمیله 

 کیاني

خانم 

 رجایي

مهندس 

 سادات

آقای 

 جوانمردی

دکتر صفیه 

 دانشي
 

دکتر نیلوفر 

 معتمد
 

 یكشنبه
دکترجمیله 

 کیاني

خانم 

 رجایي

مهندس 

 سادات

آقای 

 جوانمردی

دکتر صفیه 

 دانشي

دکتر مرضیه 

 محمودی
  

 دوشنبه
دکترجمیله 

 کیاني

خانم 

 رجایي

مهندس 

 سادات

آقای 

 جوانمردی

دکتر صفیه 

 دانشي
 

دکترکامران 

 میرزایي
 

 سه شنبه
دکترجمیله 

 کیاني

خانم 

 رجایي

مهندس 

 سادات

آقای 

 جوانمردی

یه دکتر صف

 دانشي
  

دکتر مریم 

 مرزبان

 چهارشنبه
دکترجمیله 

 کیاني

خانم 

 رجایي

مهندس 

 سادات

آقای 

 جوانمردی

دکتر صفیه 

 دانشي
 

دکتر سودابه 

 محمدی
 

 تعطیل پنجشنبه

 گزارش خدمات شورای پژوهشي

 10 1۳۹8 جلسات برگزار شده شورای پژوهشي در سال

 24 1۳۹8های بررسي یا مصوب در جلسات شورای پژوهشي بیمارستان در سال  تعداد طرح
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 تخصص سمت ام و نام خانوادگين ردیف

 هماتولوژی تخصصي دکترای معاون پژوهش و تحقیقات رضا خمیسي پورغالمدکتر 1

 عاطفه اسفندیاریدکتر  2
 مرکز آموزشي درماني شهدای خلیج فارس رئیس

 شورای پژوهشي رئیس

 تخصصيدکترای 

 گذاری  سالمتسیاستمدیریت  

 گوش و حلق و بینيمتخصص  بیمارستان پژوهش و آموزش معاون اله کرم اخالقي دکتر ۳

 متخصص چشم مارستانیب بالیني معاون دکتر احمد یزدان پناه 4

 دکتری تخصصي روانشناسي عمومي دبیر شورای پژوهشي دکتر جمیله کیاني 5

 فوق تخصص روماتولوژی یس دانشكده پزشكيئر دکتراعظم امیني 6

 متخصص پاتولوژی ولوژی دانشكده پزشكيپات گروه مدیر دکتر سید سجاد اقبالي 7

 دکتری تخصصي اپیدمیولوژی عضو هیئت علمي مریم مرزبان دکتر 8

 متخصص طب اجتماعي يپزشك دانشكده مدیر گروه پزشكي اجتماعي دکتر نیلوفر معتمد ۹

 متخصص قلب و عروق پزشكي دانشكده قلب گروه مدیر ایرانپور داریوش دکتر 10

 اطفال گوارشتخصص  فوق پزشكي اطفال دانشكده گروه مدیر یبرزیفر محمدرضا دکتر 11

 متخصص وفلوشیپ زنان و زایمان  پزشكي زنان دانشكده گروه مدیر رحماني دکتر الهام 12

 يهوشیبو فلوشیپ متخصص  يدانشكده پزشك يهوشیگروه ب ریمد عبدالرسول انوری پور 1۳

 اورژانس متخصص طب يپزشك دانشكده رژانساو طب گروه مدیر زاده زارعي جعفر دکتر 14

 متخصص نورولوژی پزشكي دانشكده نورولوژی گروه مدیر پور سلیمي هومان دکتر 15

 متخصص رادیولوژی يپزشك دانشكده رادیولوژی گروه ریمد دکتر مهدی خزائي 16

 متخصص چشم چشم دانشكده پزشكي گروه مدیر دکتر ویدا ایلخاني 17

 فوق تخصص جراحي کودکان يپزشك دانشكدهمدیر گروه جراحي  آژ دکتر امیدرضا 18

 متخصص پوست يپزشك دانشكده پوست گروه مدیر پور هادی عباس دکتر 1۹

 متخصص اعصاب و روان مدیر گروه روانپزشكي دانشكده پزشكي دکتر فاطمه خسروی زادگان 20
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 واحد توسعه تحقیقات بالینی 

راه اندازی  طراحی و زير با آدرسيف شده وزارت متبوع ، طبق قالب تعر تحقیقات بالینیه توسع واحدب سايت و

وب ر اين دزير نیز  موارد شده در اين واحد، اجرامختلف  ح هایطرخبار و گزارشات عالوه بر ارائه ا شده است.

 می باشد.در دسترس و  سايت موجود

http://crdcmpgh.bpums.ac.ir   
 

  واحد توسعه تحقیقات بالیني اختصاصي طراحي صفحه و  واحدسایت  در وب  موارد قابل مشاهده

 شي درماني شهدای خلیج فارسزمرکز آمو

 بالیني بیمارستان ت علميئیآموزش و پژوهش و اعضای همعاونت ، معرفي ریاست  شاملکلي بیمارستان اطالعات 

 و اهداف آن توسعه تحقیقات بالیني معرفي واحد

 ی واحداعضا اساتیدو مشاوران و ،رئیس واحدکارکنان واحد شامل معرفي 

 پژوهشي قوانین و مقرراتآیین نامه و 

 شامل معرفي اعضا و صورتجلسات شورای پژوهشي بیمارستان پژوهشي ورایش

 با سایر مراکز تحقیقاتي شامل: مقاالت، پایان نامه ها، طرح پژوهشي، طرح های نوآورانه و همكاری واحددستاوردهای 

 شاوره اینترنتيامكانات مشاوره ای، برنامه مشاوران، رزرو مشاوره و رزرو م مشاوره پژوهشي شامل:

 فرم های الكترونیک و غیر الكترونیک

 واحدوابستگي سازماني 

 های پژوهشي دانشگاه و بیمارستاناولویت 

 پایگاه های علمي الكترونیک و لینک دسترسي به سامانه پژوهشیار

 مستندات مربوط به مشاوره مقاالت، طرح ها و پایان نامه

 آموزشي محتوای آموزشي شامل کارگاه ها و فایل های

 سرطان پستانالم پاتولوژی بیماران  و 1۹-بیماران کوویدنمونه خون بانک اطالعات و نحوه دسترسي به شامل  ده های پژوهشيبانک دا

 1۹ -دیوکو یریگ همه با طمرتب یها تیفعال

 تاریخ برگزاری و عنوان همایش ها و کنگره ها

 مختلف یها مراسم ریتصاو

 با ماتماس 

http://crdcmpgh.bpums.ac.ir/
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 نوع خدمات/ مشاوره
تعداد مراجعه کنندگان 

 1۳۹8سال 

تعداد مراجعه کنندگان 

 1۳۹7سال 
 205 1۹6 مهارت های پژوهشي و تجزیه و تحلیل داده ها 1

 78 57 مشاوره اپیدمیولوژی و متدولوژی 2

 4۹ 27 مقاله نویسي 3

 82 8۹ جستجوی منابع 4

 ۳8 1۹ امور کامپیوتری 5

 17 8 ویرایش مقاالت به زبان انگلیسي 6

 ۳7 54 جمع آوری داده 7

 6۳ 58 سایر 8

 56۹ 508 جمع کل                  
 

 

0

50

100

150

200

250

مهارت های 

ه پژوهشي و تجزی

و تحلیل داده ها

مشاوره 

اپیدمیولوژی و 

متدولوژی

ویرایش مقاالت امور کامپیوتریجستجوی منابعمقاله نویسي

يبه زبان انگلیس

سایرجمع آوری داده

ی  ا ه ل  ا س ن  ی ع ج ا ر م ه  ب ت  ا م د خ ه  ئ ا ر ا د  ر ا و م ش  ر ا ز 1گ ۳ ۹ 8-1 ۳ ۹ 7

1۳۹8تعداد مراجعه کنندگان سال  1۳۹7تعداد مراجعه کنندگان سال 

47%5۳%

1۳۹7-1۳۹8گزارش موارد کل ارائه خدمات در سال های 

1۳۹8تعداد مراجعه کنندگان سال  1۳۹7تعداد مراجعه کنندگان سال 
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 واحد توسعه تحقیقات بالینی 

تعداد 
مشاوره

تلفن همراه اخرین مدرک و رشته 
تحصیلي مشاور

نوع ارائه مشاوره/پژوهشیاری نام و نام خانوادگي مشاور

27 0۹1772۳۳1۳8 دکتری آمار زیستي  آمار و آنالیز داده ها

لیل دادها()پاالیش داده ها و آنالیز و تح

دکتر مرضیه محمودی

56 0۹17۳7410۳2 دکتری آمار احتماالت دکتر صفیه دانشي

41 0۹۳8۳7۳76۳8 کارشناس ارشد آمار زیستي عرفان جوانمردی

72 0۹17۳0۹5114 متخصص پزشكي اجتماعي دکتر کامران میرزایي

57 0۹۳76۳00882 دکتری اپیدمیولوژی اپیدمیولوژی و متدولوژی مریم مرزبان دکتر

115 0۹17۳0۹5114 متخصص پزشكي اجتماعي )جستجوی منابع، تدوین  متدولوژی
پروپوزال، مشاوره دراجرای مطالعه و 

 گزارش نویسي(

دکتر کامران میرزایي

25 0۹17۳204۳22 متخصص پزشكي اجتماعي دکتر نیلوفر معتمد

۹ 0۹171760871 متخصص پزشكي اجتماعي دکترسودابه محمدی

15 0۹177748۳80 دکتری روانشناسي عمومي دکتر جمیله کیاني

81 0۹177748۳80 دکتری روانشناسي عمومي اخالق در پژوهش دکتر جمیله کیاني

8 0۹۳76۳00882 دکتری اپیدمیولوژی ویرایش مقاالت و گزارش های علمي 
به زبان انگلیسي

دکتر مریم مرزبان

2 0۹۳76۳00882 دکتری اپیدمیولوژی )مقاله نویسي،  نتشار نتایج تحقیقاتا
 ساب میت و پیگیری چاپ مقاالت(

دکتر مریم مرزبان
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 عنوان گارگاه
تعداد 

 دوره

 تعداد کل 

 گنندگانشرکت

کل 

 ساعت

 24 6۳ ۳ مهارتهای پژوهشي و تجزیه و تحلیل داده ها  

 16 60 2 کارگاه های مقدماتي روش های پژوهش و پورپوزال نویسي 

 Clinical key , up to date ۳ 102 ۳0آشنایي با روش ها و تكنولوژی نوین آموزشي 

 ۳50 6۳7 ۳5   ۹۹و  ۹8)آنالین و غیر حضوری(  1۹-آموزش همگاني بیماری کووید

 16 52 2 (یحضور ریغحضوری و ) 1۹-دویکو یماریبمدیریت استرس در مقابله با  يهمگان آموزش

 4۳6 ۹14 45 جمع کل

 1۳۹7سال  1۳۹8سال  تعداد کل 

 17 45 تعداد کل کارگاه  

 108 ۹14 تعداد کل شرکت گنندگان

 2۳6 4۳6 ساعت کل آموزش

01002003004005006007008009001000

تعداد کل کارگاه 

تعداد کل شرکت گنندگان

ساعت کل آموزش

ی ا ه ل ا س ر  د ه  د ش ر  ا ز گ ر ب ی  ا ه ه  ا گ ر ا ک ه  س ی ا ق 1م 3 9 7-1 3 9 8

1397سال  1398سال 
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 مقاالت یا طرح ها
سال 

1۳۹8 

سال 

1۳۹7 

آن  "تقدیر و تشكرات"که در قسمت  تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت داخلي و خارجي توسط محققین

 تشكر شده است.تحقیقات بالیني بیمارستان از مشاوره های واحد توسعه 
16 17 

که با همكاری واحد در حال اجرا یا پایان یافته و در گزارش  یان یافتهاجرا و پا تعداد طرحهای در دست

 نهایي آن از مشاوره های واحد توسعه تحقیقات بالیني بیمارستان مربوطه تشكر شده است.
۳2 8 

تحقیقات بالیني بیمارستان  که درگزارش نهایي آن از مشاوره های واحد توسعهتعداد پایان نامه پایان یافته 

 مربوطه تشكر شده است.
102 ۳0 

020406080100120

تعداد مقاالت منتشر شده 

تعداد طرح های در دست اجرا و پایان یافته 

تعداد پایان نامه 

1397 1398
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 عنوان مقاله
نوع 

 نشریه

 تاریخ چاپ - عنوان نشریه

 شماره جلد و صفحه
 گاننویسند

Quality Assessment of Randomized Controlled 

Trials in Shiraz University of Medical Sciences 
ISI 

Journal of Scientometric 

Res. 2019; 8(2):102-108 

Bahmani 

Jahromi 

Maryam, 

Salehi Alireza* 

Religious Identity and Psychological Well-Being 

Among Middle-Eastern Migrants in Australia: The 

Mediating Role of Perceived Social Support, Social 

Connectedness and Perceived Discrimination 

ISI 

Psychology of Religion 

and Spirituality October 

24, 2019. 

Neda Hashemi, 

Maryam 

Marzban 

Efficacy and Safety of Resveratrol in Type 1 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 معاونت تحقیقات و فناوری 

 مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر

 واحد توسعه تحقیقات بالینی 

 نویسندگان نقش واحد توسعه تحقیقات بالیني 
 

 موضوع

 

 کتاب عنوان مشخصات نشر

 یف و ویرایش علمي و ادبي کتابتال

، جمیله کیاني

نداسادات، 

، زادهفاطمه قلي

 مهدی افكار

پزشكي 

پژوهش 

 شناسيروش

بوشهر: انتشارات 

دانشگاه علوم پزشكي و 

خدمات بهداشتي درماني 

 1۳۹۹بوشهر، 

 زبان پژوهش

راهنمای گام به گام اصول 

 طراحي مطالعه

 

داده های بیماران  همكاری در جمع آوری

ان شهدای خلیج تنده به بیمارسنمراجعه ک

اجرای طرح تحقیقاتي ارتباط در فارس 

بین مصرف اپیوم و بروز سرطان های سر، 

 ریه و کولورکتال گردن و

 مریم مرزبان

 

سرطان 

 ایراناعتیاد

 

کیمیای انتشارات تهران: 

 سالمت

 

دستورالعمل اجرایي مطالعه 

کشوری مصرف تریاک و خطر 

 ابتال سرطان در ایران

 کتاب يادب و يعلم شیرایوتالیف و 

 ،يانیک لهیجم

 نداسادات،

 زادهيقل فاطمه

 - شكيزپ

 روانشناسي

انتشارات  بوشهر:

و  دانشگاه علوم پزشكي

 خدمات بهداشتي درماني

 درحال بررسي ،بوشهر

 یها درمان بر یا مقدمه

 مزمن مارانیب در يروانشناخت

 يتاالسم و

اف دی مشكل جستجوی واژگان در مقاالت پي  

 فارسي: نامه به سردبیر

scopus 

-علمي

 پژوهشي

مجله زنان و زایمان و نازایي 

، شماره دوره بیست و دوم،ایران

ماه  ی، د۹2-۹1صفحه  ،10

1۳۹8 

امرله شمسي * 

محمدجواد منصور 

ادهز  

 مقاالت PMIDو DOI پیدا کردن 

Finding DOI and PMDI Articles 

 -علمي

 پژوهشي

مجله دانشگاه علوم پزشكي 

، 6، شماره 18دوره ، رفسنجان

 617-620، 1۳۹8شهریور

 *امرله شمسي

رفتاری و امید درماني بر کیفیت  - اثربخشي آموزش شناختي

 اران مبتال به تاالسمي ماژورزندگي، امید به زندگي و تاب آوری بیم

 -علمي

 پژوهشي

دانشگاه علوم پزشكي شهید مجله 

صدوقي یزد/ دوره بیست هفتم، 

 1۳۹8تیرماه  شماره چهارم،

فرهاد جمیله کیاني، 

 عباسي*

 آگاهي و نگرش مراجعین و کادر درماني بیمارستان شهدای خلیج

 1۳۹5بوشهر نسبت به اهدا عضو سال  فارس

 -علمي

 پژوهشي

سال بیست و  طب جنوب/ لهجم

، 184-17۳صفحه ،۳دوم، شماره

 1۳۹8و شهریور مرداد

 ،* کیاني جمیله

 محمودی مرضیه



 

24 

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 معاونت تحقیقات و فناوری 

 مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر

 واحد توسعه تحقیقات بالینی 

 ان وتهر يکانسر، دانشگاه علوم پزشك تویسرطان انست قاتیو مشترک با مرکز تحق يالملل نیب يپژوهش یطرح ها
 بوشهرو خدمات بهداشتي درماني  يدانشگاه علوم پزشك يپژوهش معاونت

 تاکنون 1۳۹7مهرماه  -ينیبال /يمارستانیثبت سرطان پستان ب ستمیاستقرارس

 تاکنون1۳۹7 ماه ید -همنتشر يسرطان معده ارث مبتال به مارانیدر بCDH1  یژن ها ونیموتاس يبررس

     (رانیدر ا یچند مرکز یمطالعه مورد شاهد کی) و مثانه هیو گردن، کولورکتال، ر سر یو خطر بروز سرطان ها ومیمصرف اپ نیب ارتباط

 تاکنون1۳۹7 ماه ید

                يشتحت نظارت معاونت پژوه سي شده در شورای پژوهشي بیمارستان وربر يپژوهش یطرح ها

 بوشهرو خدمات بهداشتي درماني  يدانشگاه علوم پزشك

 عنوان طرح ها
کد تایید طرح در 

 سامانه پژوهشیار
 مجری

در مرکز آموزشي  COVID-19 استقرار و پیاده سازی سیستم ثبت بیمارستاني

 درماني شهدای خلیج فارس
 عاطفه اسفندیاری و همكاران 1574

یمارستاني سرطان پستان از طریق استقرار و پیاده سازی سیستم ثبت ب

استقرار سیستم پرونده الكترونیک بالیني در بیمارستان شهدای خلیج فارس 

 1۳۹8-1۳۹7بوشهر در سال 

127۳ 
دکتر مریم مرزبان/ جمیله 

 کیاني/ عاطفه اسفندیاری

بررسي  -یوپالستي رادیال مرکز قلب بوشهر ژیوگرافي و آنژثبت بانک داده آن

و نتایج آنژیوگرافي و آنژیوپالستي رادیال بیماران از مهر ریسک فاکتورها 

  1۳۹8 لغایت مهر 1۳۹7

1۳۳2 
قلي زاده/ فاطمه  /دکتر شجری

 ندا سادات

اجتماعي و مقابله ای کارکنان درماني در برابر شیوع  - پاسخ های رواني

  COVID-19 بیماری عفوني
 ي و همكارانانیک لهیجمدکتر  1570

بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي بوشهر رزیابي آمادگي ا

 در حوادث و بالیا 
 دکتر محمد ازمل و همكاران 6۹6

تجارب زیستي پرستاران و پزشكان بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر از 

 COVID-19 مرگ بیماران در زمان شیوع بیماری عفوني
 و همكاران زهرا حیدری 1456

 شهر يدانشگاه یمارستانهایب اورژانس در سالمت نظام یيپاسخگو يابیارز

 نیمراجع دگاهید از بوشهر
 و همكاران معتمد لوفرین دکتر 1۳۹0

مراجعه کننده به مرکز آموزشي   COVID-19بررسي یافته های بالیني بیماران

 درماني شهدای خلیج فارس
 دکتر فرهاد عباسي و همكاران 1571

یت استرس مبتني بر تئوری خودکارآمدی بررسي تاثیر برنامه آموزشي مدیر

 بندورا بر استرس شغلي مراقبین سالمت شهر بوشهر
 و همكاران مهنوش رئیسيدکتر  151۹
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 معاونت تحقیقات و فناوری 

 مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر

 واحد توسعه تحقیقات بالینی 

 عنوان طرح ها
کد تایید طرح در 

 سامانه پژوهشیار
 مجری

ر ببررسي تاثیر مداخله آموزشي چندرسانه ای مبتني بر الگوی ارتقاء سالمت 

 اضطراب زنان نخست باردار بوشهر انجام آرام سازی و میزان
 و همكاران مهنوش رئیسيدکتر  714

های ارتباط با کودک بستری در بررسي رابطه سطح تكامل اخالقي و مهارت

 های شهر بوشهرپرسنل و دانشجویان پرستاری در بیمارستان
1۳57 

فاطمه دکتر فائزه جهانپور، 

 اشرفي

 بوشهر فارس جیخل یشهدا مارستانیب از مارانیب فرار با مرتبط عوامل يبررس

 آن يمال بار محاسبه و
 همكاران و يانیک لهیجمدکتر  6۹7

 امراله شمسي و همكاران COVID-19 1582  يعفونبیماری های خوني مختلف بر بررسي تاثیر گروه

 تاثیر روانشناختي استرس فوری و پایدار در برابر شیوع بیماری عفوني

COVID-19 مرکز آموزشي درماني  های بهداشتي در راقبتبر کارکنان م

 شهدای خلیج فارس

 ي و همكارانانیک لهیجمدکتر  1588

 مارستانیب در شاغل پرستاران روان سالمت و مرگ اضطراب رابطه يبررس

 روسیو کرونا بروز زمان در بوشهر فارس جیخل یشهدا
 حامد جوادیان و همكاران 15۹2

 رانیدر مد يشغل تیو رضا يتعهد سازمان و نقش یارتباط سبک رهبر يبررس

 بوشهر فارس جیخل یشهدامرکز آموزشي درماني  يانیم
 ي و همكارانانیک لهیجمدکتر  ۹4۳

مراجعه کننده به  COVID-19 مربوط به بیماران مبتال بهخون ایجاد بیو بانک 

 بوشهر شهدای خلیج فارسمرکز آموزشي درماني 
 مرضیه قلي زاده و همكاران 15۹۹

-COVID به و مبتال  بررسي یافته های بالیني و اپیدمیولوژیک پرسنل مشكوک

 بوشهر شهدای خلیج فارسمرکز آموزشي درماني   19
 دکتر جمیله کیاني و زهرا حیدری 162۳

 و ارشد رانیمد دگاهید از يسازمان بحران تیریمد یها مولفه درک يبررس

 پرستاران يشغل يافسردگ با آن رابطه
- 

-یپوالد-یيرزایم کامراندکتر

 یاریاسفند الیهس

 عملكرد و يآگاه بر يجانیه هوش نقش و یویر يقلب یایاح آموزش ریتاث

 1۳۹8 سال در بوشهر منتخب یها رستانیدب آموزان دانش
- 

 ينعمت رضا-يدانش هیصفدکتر

 یبنار

 از پس مارانیب يمراقبت خود رفتار بر ص،یترخ از پس یریگیپ و آموزش ریتاث

 1۳۹8- بوشهر يدرمان يآموزش مرکز در قلب کرونر وندیپ ياحجر
 یخضر هیقر-یجوانمرد عرفان -

 کیتفك به يابتید یپا عفونت کننده جادیا عوامل يكیوتیب ينتآ مقاومت يبررس

 بوشهر فارس جیخل یشهدا مارستانیب در
- 

 فرهاد-یيرزایم کامران دکتر

 يبشارت سمانه-يعباس

  ها موش در  FGF21 سطوح بر شنیآو اهیگ يكال عصاره اثرات يبررس
 کامران /معتمد لوفرین دکتر

 ینظر -یيرزایم

 - زیآنال متا - انیآبز سالمت بر گارهایس ته ریتاث
 نایس-مرزبان میمر دکتر

 يمانیسل-ادرانردوب

 یها مارستانیب در يخون یها فراورده و خون مصرف یها شاخصارزیابي 

 بوشهر شهرستان
- 

-پور يسیخم اضغالمردکتر 

 عرب نینسر

 در یبستر سالمندان در آن بر موثر عوامل و دارو مصرف یالگو يبررس

 فارس جیخل مارستانیب
- 

 يسالم اعظم-یجوانمرد عرفان

 زاده

 دکتر عاطفه اسفندیاری در حال داوری   یبستر نیمراجعدر پرونده ه راهكار ئو ارا یا مهیعلل کسورات ب يبررس
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 واحد توسعه تحقیقات بالینی 

  در ثبت اتاق یانداز راه و ۱۹-کوویدمبتال به  مارانیب و ثبت بییمارستانی یستریرج طرح یاجراو استقرار 
 مارستانیب فیکث منطقه

  بوشهر در مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس سازی شورای پژوهشیفعال 

 ارتقاء سطح علمی واحد با استقرار دکترای تخصصی آمار 

 یکاربرد یها طرح یاجرا در یعلم ئتیه ریغ کارکنان مشارکت شیافزا 

 یعلم ئتیه ریغ کارکنان به یپژوهش امور خدمت ضمن آموزش 

  بوشهر مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارستدوین اولویت های پژوهشی 

  یتاالسم و مزمن مارانیب در یروانشناخت یها درمان بر یا مقدمه کتابتدوین 

 ۱۹-کووید بیماران بیو بانک خون طرح پیاده سازی و تدوین  

 پستان سرطانتال به مب مارانیب یپاتولوژ الم بانک ویب  و یمارستانیب ثبت ستمیس یساز ادهیپ و استقرار 

 ۱۹-کووید مارانیب ینیبال یها افتهی یبررس یپژوهش طرح یاجرا 

 ۱۹-دیکوو مارانیب در یماریب شدت با آن ارتباط و ید نیتامیو سطح یبررس یپژوهش طرح یاجرا 

 ۱۹-دیکوو عفونت بر مختلف یخون یهاگروه ریتأث یبررس یپژوهش طرح یاجرا 
 درمانی کارکنان بر ۱۹-دیکوو یماریب برابر در یفور استرس یروانشناخت ریتاث یبررس یپژوهش طرح یاجرا 

 ۱۹دیکوو یماریب ربراب در یدرمان کارکنان یا مقابله و یاجتماع -یروان یپاسخها یبررس یپژوهش طرح یاجرا 

 برگزاری مراسم گرامیداشت روز پزشک 

 دانشگاه علم و فناوری رشد مرکز و مارستانیب سالمت ارتقاء تهیکمبا  یهمکار 

  فارس جیخل یشهدا بیمارستاندر برگزاری مراسم مشترک روز پژوهش با هماهنگی معاونت محترم پژوهشی 

 عنوان طرح ها
رح در کد تایید ط

 سامانه پژوهشیار
 مجری

 يانبیمارست هزینه پر داروهای شده ارائه های گایدالین اجرای تأثیر ارزیابي

 لینزولید، کولیسیتین، آمفوتریسین، ونكومایسین، وریكونازول، کارپاپنم،)

 مرکزآموزشي درماني شهدای خلیج فارس  در( کاسپوفانژین تیكوپالنین،

 دکتر عاطفه اسفندیاری ر حال داورید

مرکز آموزشي بررسي شیوع فراواني مقاومت های میكروبي بخش های ویژه 

  فارس جیخل یشهدادرماني 
 الهام عربي یدر حال داور

 مرضیه قلي زاده یحال داور در   بررسي مناسبت های انجام آزمایش تروپونین در مراجعین بستری

 و همكاران ءسعید ضیا رحال داورید بستری  بررسي مناسبت انجام سونوگرافي در مراجعین

 يالهام عربی،رازیش میمر درحال داوری پرستاران  دگاهیاز د دست بهداشترعایت پروتكل های موانع  يبررس
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 معاونت تحقیقات و فناوری 

 مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر

 واحد توسعه تحقیقات بالینی 

در استان بوشهر  ۱۹همزمان با شیوع بیماری کووید 
در بیمارستان شهدای خلیج و پذیرش بیماران 

وهش های بالینی طرحی را ژتوسعه پ واحدفارس، 
وری داده های بالینی، دموگرافیک، آبرای جمع 

 تشخیصی و درمانی این بیماران تدوین نمود.

 با مدیریت طرح پژوهشی مشترکاین ای پیرو اجر 
 و جمیله کیانیدکتر  و دکتر عاطفه اسفندیاری خانم

 و استقرار » ساالری با عنوانهدایت آقای دکتر 

 COVID-19 بیمارستانی ثبت سیستم سازی پیاده
و کد اخالق ثبت شده  ۱5۷۴به شماره« بوشهر فارس خلیج شهدای درمانی آموزشی مرکز در

1399.005IR.BPUMS.REC.بیماران مذکور، های بالینی از پروندهاطالعات جمعیت شناختی و یافته ، استخراج 
کارکنان بالینی دفتر  همکاری وهای بالینی توسعه پژوهش واحدبا نظارت  ،تاکنون ۱۹-دمی کوویدیپاشروع ابتدای از 

 . است جراپرستاری درحال امدیریت خدمات 

ایی پرونده و جهت استقرار پرسشگران و پیشگیری از جابجو  اهمیت اجرایی طرح مذکوردرجه ضرورت و با توجه به 
 یکامپیوتر سیستمعدد  وسیله چهارب کثیف بیمارستانقه طدر من یک اتاقبا هماهنگی مدیریت بیمارستان، ، انتقال عفونت

 قرار گرفت. در اختیار این واحد وتجهیز  ،ات اداریملزومو سایر 

( WHOسط سازمان بهداشت جهانی)های بالینی بیماران که توپرونده در چک لیست مربوط به یافته 8۲۱ تعدادتاکنون 
خانم سرکار  واحدپرونده در دیتاست مربوطه، ثبت گردیده است. آغاز اقدامات تحلیلی داده ها با همکاری اساتید  6۱۱و 

 در حال اجرا است. دکتر محمدی، دکترای تخصصی آمار زیستی و عضو هیئت علمی دانشگاه، 

، مژگان پاسبانی، الهام عربی، زهرا صدیقی، فاطمه خواجه ای ،رقیه بازودارزهرا حیدری، خانم ها همکاران اجرایی این طرح 
طاهره ، ریسادات بو ندای، دانش هیدکتر صف، خانم سینایی، شهال جهانگیری، آمنه خدادادی، فاطمه روایی، لیال عابدینی

 می باشند. وانمردیعرفان ج، دکتر مرضیه محمودی و آقای محبوبه رجایی، شقایق بلیوند، ذکاوت
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   WHOتعداد پرونده ثبت شده در چک لیست

 طرحدر اجرای  تعداد کل پرونده بررسي شده

    1۹-دیکوو مارانیب يمارستانیب ثبت و یستریرج

 

مرحله 

1 
 4مر حله  ۳مر حله  2مرحله 

۳4۳ ۹0 74 216 
821 

 

 611 تعداد پرونده ثبت دیتاست شده

 همکاری بین بخشی با اعضای تیم های بالینی ۱۳۹8در سال  لینیتحقیقات باتوسعه  واحداز جمله مهمترین اقدامات   
تنها اعضای در شورای پژوهشی بیمارستان  های قبل لدر سااین در حالی است که  .بود در بیمارستانغیر هیئت علمی 

ند.داشتنو همکاری هیئت علمی بالینی و غیر بالینی مشارکت 
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عالوه بر بکارگیری اعضای هیئت علمی دانشگاه به صورت پاره وقت جهت رفاه حال واحد توسعه تحقیقات بالینی 
دانشی  صفیه مراجعه کنندگان به واحد، اقدام به جذب یک مشاوره تمام وقت نمود. سرکار خانم دکتر دانشجویان و سایر

فعالیت  ه نویسی در این واحدجهت مشاوره آمار و اپیدمیولوژی و همچنین مقال ۱۳۹8دکترای آمار از اول مهرماه سال 
خود را آغاز نمود. 

برای مشارکت هر چه  شرایط مساعدفراهم سازی دانشگاه ها،  یکی از مهمترین اهداف مراکز توسعه تحقیقات بالینی 
ارس بیمارستان شهدای خلیج ف تحقیقات بالینیتوسعه  واحدر حوزه بهداشت و درمان است. به همین منظو پرسنلبیشتر 

با افراد غیر هیئت علمی بیمارستان در تهیه و اجرای طرح  واحداین با تسهیل فرایند پژوهش از طریق همکاری پرسنل 
ل غیر شاهد افزایش چشمگیر طرح های تحقیقاتی پرسن ۹8که در سال  ود. نتیجه آن شدیاری نم آنهابه  حقیقاتیهای ت

بخش های پرسنل پرستاری و آزمایشگاهی طرح هایی جهت حل مشکالت از جمله این  بودیم. بیمارستان هیئت علمی
خود مطرح نمودند. 

این بود، لذا تر پر رنگ یتتحقیقاتدوین و اجرای طرح های حضور کارکنان غیر هیئت علمی در  ۱۳۹8نجا که در سال آاز 
زان افزایش بنیه علمی این عزی عالوه بر اجرای کارگاه های روتین و آموزش های ساالنه اساتید و دانشجویان، جهت واحد

 مبادرت به برگزاری کالس های آموزش ضمن خدمت نمود.  ،با هماهنگی واحد آموزش کارکنان بیمارستانو 

نویسی، تجزیه و تحلیل داده های آماری و جستجو در و پروپوزال های پژوهش روش آموزش   ها شاملکارگاه این 
علوم و پزشکی بودند که با همکاری مشاورین و اساتید این واحد و کتابخانه مرکزی دانشگاه  ه های اطالعات علمیپایگا

 گردید.برگزار پزشکی 
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اعضای شورای پژوهشی اولویت های پژوهشی بیمارستان را براساس طبق تصویب شورای پژوهشی و از طریق دلفی 
مدیریت منابع انسانی، بهبود کیفیت و اعتبار بخشی، بهبود فرآیندهای کاربردی بودن تدوین نمودند.  و نوآورانه بودن

،سالمندی از جمله آموزشی و پژوهشی، مدیریت منابع مالی، ارتقاء سالمت جامعه، سالمت در بالیا و حوادث، ایمنی بیمار
  تعیین گردید.توسط این تیم  ،حیطه هایی مورد توجه بودند که اولویت پژوهشی موضوعات مربوط به آنها

این اولویت ها جهت بهره برداری اساتید گرامی، دانشجویان و سایر پژوهشگران محترم در سایت واحد توسعه تحقیقات 
 .گرفته استبالینی قرار 

 

برای دومین بار اقدام به چاپ زمینه ویرایش مقاالت و طرح ها،  فعالیت هایی درعالوه بر  تحقیقات بالینیتوسعه  واحد
 حاضر درنمود. این کتاب در حال  یتاالسم و مزمن مارانیب در یروانشناخت یها درمانمقدمه ای بر کتابی با عنوان 
است که  برای های روانشناختی  روش ،است. موضوع اصلی کتاب دانشگاه تصویب و درطی مسیر اداریشورای انتشارات 

 . گیرد تاالسمی مورد استفاده قرار می بیماران مزمن وکاهش اضطراب و افسردگی در 

شناسان واحد توسعه تحقیقات توسط کارمصوب دانشگاه است؛ که این مطالب ماحصل اجرای طرح های مختلف پژوهشی 
.موفق گزارش شده است اجرا و بالینی
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 آوری جمع و ثبت هدف با و بوشهر فارس در استان خلیج شهدای بیمارستان در بار اولین برای پستان سرطان ثبت برنامه
بیمار دارای بیماری پستان ثبت شده اند، از  ۳۷۹در مرکز شهدای خلیج فارس  .گردید اندازی راه بیماران دقیق العاتاط

مورد  ۳6۷مورد معیار ورود ندارند.  ۲۱5مورد مواردی بوده که معیار ورود به برنامه ثبت سرطان را دارند و  ۱6۴این تعداد  
بیمار جمع آوری و در سامانه ثبت شده و الم پاتولوژی ایشان جداسازی  ۱۲0 مورد مرد هستند. تاکنون مدارک ۱۲زن و 

 .هشگران عالقمند، بایگانی شده استشده و طبق شماره پرونده بالینی، در محل آزمایشگاه جهت مطالعات آتی پژو

بیمار  ۱06موگرافی تشخیصی در مورد انجام داده اند. ما ۲مورد ماموگرافی غربالگری انجام نداده اند و  ۱۱8از این تعداد 

بیماری   stage-3و  stage-2مورد نامشخص است و اکثریت بیماران در ۲بیمار انجام نشده و در  6انجام شده و در 
مورد  ۱مورد کموتراپی شده و  ۱۱۹مورد جراحی نشده اند.  ۴مورد جراحی شده اند و  ۱۱6هستند. بعالوه از این تعداد 

مورد هورمون درمانی شده و  ۷۴مورد رادیوتراپی نشده اند.  ۲۷مورد رادیوتراپی شده و در  ۹۳در کموتراپی نشده است و 
  ند.مورد نامشخص هست ۹مورد خیر و  ۷۱و  مورد درمان هدفمند گرفته اند ۴0مورد نامشخص است و  ۱۴مورد خیر و  ۳۲

این ثبت در بهبود بقا و نتیجه بیماری و کیفیت تشخیص 
قایسه نموده و م ملی و استانی کمکو درمان در سطح 

 را در زمینه کیفیت شاخصهای مراقبت در سراسر کشور
دهد، ولی می  را ارائه نابرابری دسترسی گزینه های مراقبت

یافت نشده تالش های عمده ای جهت کاهش اطالعات 
  .باید انجام شود

کز نحقیقات سرطان دانشگاه علوم مشارکت مربا  طرح نیا
 مرزبان میمر دکتر خانم ییاجرا تیریمدشکی تهران و زپ
 اخذ با و ینیبال قاتیتحق سعهتو واحد یهمکار با و

در   IR.TUMS.VCR.REC.1398.1015اخالقکد
 .است اجراحال 
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ها ضروری است. بایو بانکمنابع مهم اطالعاتی برای تحقیقات زیست پزشکی  یکی از های زیستی به عنوانانکایجاد ب
. این ساختارها استفاده مجدد و کنندکمک مییچیده محیطی و ژنتیکی در بیماری های انسانی درک نقش عوامل پ به

، و به همین ترتیب نیازمند مشارکت طوالنی مدت شرکت کنندگان در تحقیقات سازندها را فراهم میطوالنی مدت از نمونه
ختی و جمعیت شناختی شرکت کنندگان و ارتباط مداوم بین بانک زیستی و اطالعات سالمت، سبک زندگی، تبارشنا

 .هستند

مرکز مراجعه کننده به  COVID-19 ایجاد بیو بانک مربوط به بیماران مبتال به"در این راستا طرح تحقیقاتی با عنوان  
های بالینی و با نظارت توسط کارشناسان آزمایشگاه و مرکز توسعه پژوهش "س بوشهرشهدای خلیج فار آموزشی درمانی

 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر تهیه و تدوین گردید. ممحترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علومعاونت 

بستری در مرکز آموزشی درمانی شهدای  PCR) مثبت(  COVID-19 قطعی با تشخیص بیماران بدین منظور از تمام 

های مذکور با نمونه ،دار بیماران EDTA کامل خون نمونه از تهیه نمونه خون تهیه گردید. پس خلیج فارس بوشهر،

میکرولیتر  ۲00ها مقدار نمونه رویی پالسمای از محلول و سپس سانترفیوژ شده دقیقه 5 مدت به وRPM ۲500دور
هم  ۱۹-بیماران مبتال به کووید پالسمای خون حاوی هایگردید. میکروتیوپ ها تقسیممیکروتیوپ و درون برداشته

حدود نون تاک است. سانتیگراد فریز شده درجه ۳0منفی در دمای بیماران گیری نمونه و تاریخ اکنون و با ذکر نام، سن
 .باشدمهیا می تحقیقات آتی مراحل ادامه جهتنمونه از بیماران جمع آوری و  ۷00 تعداد

 زاده می باشند.آقای دکتر باستین و خانم ها معصومه همت زاده و مرضیه قلی  این طرح در آزمایشگاه، اجرایی همکاران  
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هایی همچون آبله، وبا، تیفوس و ماالریا تحمل کرده است چالش هایی که بشر در طور تاریخ به واسطه ابتال به بیماری
نی را به خود مشغول کرده است. به های عفونی از معضالتی است که همیشه جوامع انساموید این نکته است که بیماری

سازی محیط، ایمن سازی هها در اثر رعایت اصول بهداشتی، بهای قابل توجهی که در کنترل این بیماریرغم پیشرفت
های عفونی در گروه مسائل مهم و رایج پزشکی نوین قرار های ضد میکروبی حاصل گردیده، هنوز هم بیماریو درمان

برنامه ریزی و مدیریت اداره بحران به منظور کاهش عوارض بیماری از جمله مداخالت مهم و  دارند بنابراین ضرورت
هت حصول تدابیر مدیریتی . این طرح بدین منظور  و جهت ارائه اطالعات جحائز اهمیت در درمان این بیماران می باشد

های پزشکی به بیماران در مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج  و چالشهای فراروی مسئولین در ارائه خدمات و فوریت

مراجعه کننده به بیمارستان بوده  COVID-19فارس بوشهر و بررسی وضعیت یافته های بالینی و اپیدمیولوژیک بیماران 
انجام گردیده است. چک لیست مورد استفاده، شامل اطالعات دموگرافیک   ۱۳۹۹در بهار سال  و به صورت گذشته نگر

بیماران، زمان بستری، معاینات در بدو ورود، سیر وضعیت بیمار در طی بستری بودن، یافته های پاراکلینیک، و اقدامات 
 ماه در سهه ها ات مندرج در پروندکه با مراجعه به اطالع بود درمانی انجام شده برای آنان در طی بستری و قبل از آن

نتایج . طبق گردید استخراج( ۱۳۹۹اردیبهشت و فروردین و ۱۳۹8 اسفند)مقطع زمانی  و ۱۹-کووید اول شیوع بیماری
نفر  88که از این تعداد  ندگرفتمورد بررسی قرار  ۱۹-کووید به و مشکوک بیمار بستری ۳۴۴ از این مطالعه، تعداد حاصل

داده اند. از  درصد را مردان تشکیل ۴6درصد کل آزمودنی ها را زنان و  5۴مثبت بوده اند.   PCRدارای گزارش آزمایش
سال قرار داشته  8۳ تا ۱۴ در رده سنی آزمودنی های مورد مطالعه نموده اند. فوت درصد ( 6.8۲ نفر ) 6تعداد کل ایشان، 

و باالترین آمار مرگ   سال ۴0-۳0سال بوده است . باالترین شیوع بیماری در رده سنی   ۴۹.۲سنی ایشان  و میانگین
 گزارش شد. سال 60 در رده سنی باالی

در  دیوکو یماریب نتیو فوکال پو یعفون یها یماریتخصص بم یدکتر فرهاد عباس یجناب آقا تیریمداین طرح با  
اخذ کد  ، بایزیخانم دکتر نگار چنگ و انیداراب عادیمدکتر و  یدکتر فرزان عضد یآقایی اجرا انهمکارو استان بوشهر 

 ی بیمارستان اجرا شده است.نیبال قاتیواحد توسعه تحق یهمکار و IR.BPUMS.REC.1399.070اخالق 
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 ووهان ۲0۱۹ دسامبر در ناگهان ،ندبود کرده مشغول خود به را ها انسان واگیر غیر های بیماری هاقرن اینکه وجود با

 مرز سرعت به ،SARS-CoV-2 جدید، کروناویروس عینو از ناشی که بیماری این. شد ۱۹-کووید اپیدمی شاهد چین،
 آمار. شد تبدیل عظیم بهداشتی معضل یک به نیز آمریکایی و اروپایی کشورهای دورترین در و نوردید در را کشور این

 یافتن دنبال به هم درکنار ها کشور تمام که است توجه مورد قدری به بیماری این از وارده صدمات و میر و مرگ باالی
 از که است پیچیده تو، هزار یک انسان ایمنی سیستم. هستند نوظهور پاندمی این از حاصله صدمات کاهش برای راهی

 افزایش سبب دی ویتامین کند و کمبود فراهم انسان سالمت حفظ جهت مناسب عملکرد تا گیرد می تاثیر مختلف عوامل
 ارتباط در ایمنی اختالالت خطر افزایش احتمال با ارتباط در قوی شده و شواهد بهداشتی پیامدهای از وسیعی طیف خطر

 .است موجود دی ویتامین کمبود با
 های بیماری با آن ارتباط و ویتامین این کمبود با ارتباط در خصوصاً شواهد این از برخی خالصه به طور مطالعه این

 بستری بیماران اند، شده تایید لکولیوم تست اب که ۱۹-کووید به مبتال بیمار ۱۲5مرور نموده است و تعداد  را ویروسی
 مرد 6۳شامل مطالعه مورد مطالعه قرار گرفتند. بیماران مورد دسترس در تصادفی گیری نمونه و ای مشاهده صورت به
 بیماران. نشد یافت دی ویتامین سرمی سطح و جنسیت و سن بین معناداری و رابطه ۹/۴6 سنی میانگین با زن 6۲و

 بخش در بستری بیماران لوکوسیت و لنفوسیت تعداد. بود درصد 6۳عمومی بخش و ۳6ویژه مراقبت شبخ بستری در
 پروتین اریتوروسیتی، سدیمانتاسیون باالتری میزان و کمتر معناداری صورت به عمومی بخش به تنسب ویژه مراقبت
 فوت بیماران در دی ویتامین سطح د و بینبو دهیدروژناز الکتات و فسفاتاز آمیناز، آلکالین ترانز آسپارتات سی، واکنشی

 بیماران آگهی پیش تعیین در ویتامین این کمبود تاثیر دهنده نشان که داشت آماری وجود معنادار ارتباط و ترخیص شده
 دی را ویتامین نمی توان ایجاد بیماری، مکانیسم بودن و نامشخص نوپدید به توجه باشد ولی بامی  ۱۹-کووید به مبتال
تحقیقات  نتایج حاصل در این مطالعه و به دانست. البته با توجه ۱۹-بیماری کووید عالئم قاطع در ایجاد شدت فاکتور یک

 . باشد بیماری ایجاد شدت در عوامل از یکی می تواند آن پیشین، نقصان
 ها خانم یی این مطالعهاجرا انهمکارو  یعفون یها یماریمتخصص ب کتایون وحدتدکتر خانم  تیریمداین طرح با 

 و عرفان جوانمردی مرصاد غفاریو دکتر  محسن کشاورزدکتر  انیآقاو  مرضیه محمودیشهرزاد درویشی و دکتر دکتر 

مقاله  بعالوه. دیاجرا گردی نیبال قاتیواحد توسعه تحق یو همکار  IR.BPUMS.REC.1399.026اخذ کد اخالق و 
 پژوهشی طب جنوب قرار دارد.-ر دستور چاپ شماره آتی مجله علمید دپ/۱05/66/۲0منتج از آن با شماره نامه 
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 coronavirus 2 (SARS-CoV-2)که توسط ویروس سندرم تنفسی حاد  COVID-19بیماری عفونی 

در ووهان چین رخ داد و به یک بحران سالمت در جهان تبدیل شد. سازمان  2019شود، اواخر نوامبر ایجاد می

المللی اعالم کرده است. را به عنوان اولویت بهداشت عمومی از نگرانیهای بین COVID-19بهداشت جهانی 

سوال های زیادی مبتنی بر دخالت فاکتورهای مختلفی همچون عوامل ژنتیکی به وجود می آید که در پی 

خگویی به این چالش های ذهنی، نیاز به مطالعات گوناگونی می باشد تا عوامل ژنتیکی و ریسک فاکتور پاس

های موثر در ایجاد بیماری شناسایی شود و مسیر را جهت مقابله با ویروس هموار سازد. در توصیف گروه های 

و گروه خونی فرعی یا  ABOباشد که شامل گروه های خونی اصلی  تر می خونی دو نوع تقسیم بندی متداول

rh  آنتی ژن رزوس( می باشد. آنتی ژن ها گروه خونی را تعیین می کنند و میتوانند پروتئین یا مجتمع(

مولکولهای قند )پلی ساکاریدها( باشند و در طب مدرن عالوه بر اهمیت گروههای خونی در تکامل، ارتباط 

ی لیگاند برخی از گروه های خونی می توانند به عنوان گیرندهآنها با بیماری و محیط اهمیت فزاینده ای دارد. 

باشد که بسیاری  باکتری ها، انگلها و ویروس ها عمل کنند. پاتوژنز احتمالی میکروارگانیسمها بدین شکل می

 از آنها ممکن است به پلی ساکارید بر روی سلول های خونی و آنتی ژن های گروههای خونی متصل شوند.

و پاسخ به سئوال اصلی پژوهش  19-با هدف بررسی رابطه با عوامل موثر در ابتال بیماری کووید این مطالعه 

انجام شده است.  "تواند در پاتوژنز ویروس کرونای جدید موثر باشد یا خیر آیا نوع گروه خونی افراد می "که 

  نتایج این مطالعه می تواند در مدیریت بهتر این پاندمی استفاده گردد.

مطالعه با بررسی آزمایشات گروه خونی بیماران موجود در پرونده بالینی ایشان در مرکز آموزشی این 

لیست بیماران  MCMCدرمانی شهدای خلیج فارس بوشهر  انجام شده است و از طریق بخش آمار و سامانه 

جمع آوری شده است  این افراد rhداده های گروه خونی و  HISاستخراج و بوسیله سامانه  19-مبتال به کووید

و به همان تعداد داده های افراد سالم به عنوان گروه کنترل استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. 

داده های مذکور در حال بررسی و طی مراحل 

تجزیه وتحلیل و آماده سازی گزارش نهایی 

 یجناب آقا تیریمداین طرح با طرح می باشد. 

بوشهر و اخذ کد  ه شمسیعماد بهبودی و امرال

با  و IR.BPUMS.REC.1399.020اخالق 

ی نیبال قاتیواحد توسعه تحق یهمکارنظارت و 

 .بیمارستان اجرا شده است
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داشتی جهانی تبدیل شده است و تجربه ثابت کرده است های عفونی به یک ضرورت بهمهار موثر شیوع بیماری

های عفونی و ویروسی همیشه به در دسترس بودن کارکنان ماهر که محافظت در برابر همه گیر شدن بیماری

های بهداشتی بستگی دارد. با توجه به این که با وقوع چنین رویدادی بدون شک در حیطه سالمت و مراقبت

داشتی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت و احتماال به دلیل مراقبت از بیمارانشان آلوده های بهکارکنان مراقبت

های بهداشتی درگیر در خط مقدم این اپیدمی به مثابه مدیریت استرس برای کارکنان مراقبتو  خواهند شد

ف جهان و ویروس در نقاط مختل یک پروتکل برای آمادگی شیوع است. در پی بحران دنیاگیری بیماری کرونا

اسفند، سه مورد بیمار مبتال به کرونا در استان بوشهر تشخیص  15بر اساس اعالم وزارت بهداشت در تاریخ 

به طور مستقیم  کارکنان بنابراین .قطب درمان اعالم گردیدبیمارستان شهدای خلیج فارس به عنوان  و داده شد

این بیماران و همچنین  درمان از فرایند سخت ناشیروانی  و فشار کاریتحت  شده ودرگیر درمان بیماران 

مدیریت به منظور برنامه ریزی جهت ارتقاء بنابراین نیاز به پژوهش  قرار گرفتند. ترس از ابتال به بیماری

ر بررسی تاثیر روانشناختی به منظومقطعی و تحلیلی  – توصیفیاین مطالعه  .ضروری است استرس در ایشان

بر کارکنان مراقبت های بهداشتی و پیشنهاد  COVID-19 استرس فوری و پایدار در برابر شیوع بیماری

در این  نفر از کارکنان شاغل در بیمارستان 177طبق نتایج حاصل تعداد  .اجرا شدهای مقابله با آن راهکار

عفونی و  درصد در بخش های 54بعالوه  درصد زن بودند 64و مرد  درصد آنان 36پژوهش شرکت کردند، که

متعلق به  در ایشانبیشترین میانگین نمرات  و درصد در بخش های غیر عفونی مشغول به خدمت بودند46

م بسیار شدید در زیرمقیاس اضطراب بیشتر از دو زیر ئبود. با این وجود درصد شیوع عال زیرمقیاس استرس

می باشد. میزان  7.86با انحراف معیار  25.2ایشان وه میانگین نمره استرس ادراک شده مقیاس دیگر بود. بعال

 19.18و انحراف معیار  31.08ن دارای میانگی بیماری رویداد همه گیری با مواجهه هنگام به ذهنی درماندگی

 باالترین میانگین مربوط به بعد اجتناب بود.و 
 و دکتر صفیه دانشی بویر ندا ساداتمهندس  ها انم دکتر جمیله کیانی و همکاران اجرایی خانمخ تیریمداین طرح با   

ی بیمارستان نیبال قاتیواحد توسعه تحقدر  IR.BPUMS.REC.1399.013اخذ کد اخالق عرفان جوانمردی و  قایآ و

  .اجرا شده است
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در کادر درمانی  COVID-19پس از شیوع  و مقابله  یاجتماع -یروان یپاسخها این مطالعه به منظور بررسی
مقطعی می باشد.  -های مقابله با آن و از نوع توصیفیمرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر و پیشنهاد راهکار

ها و در این مطالعه شامل پرسشنامه بی نام جمع آوری اطالعات جمعیت شناختی آزمودنی ابزار جمع آوری اطالعات

می باشد. پرسشنامه ها به صورت آنالین و از طریق  COPEو مهارتهای مقابله ای   GHQ-28پرسشنامه سالمت روان
  .ه و تحلیل شدنرم افزارهای ارتباط جمعی در اختیار کارکنان قرار گرفت

نفر بود. در تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها میانگین سنی افراد  ۱۷۷فراد شرکت کننده در این پژوهش تعداد کل ا
درصد از  ۲8.8درصد زن بودند.  6۳.8درصد از شرکت کنندگان مرد و  ۳6.۲بود.  8.۴۷6سال با انحراف معیار  ۳6.0۹

درصد از کارکنان در  ۲6.6شده بودند.  درصد مطلقه و شوهر فوت ۱.۷درصد متاهل و  6۹.5شرکت کنندگان مجرد، 
درصد از  ۷6.8 شیفت در گردش شاغل بودند. 6۳.8درصد عصر و شب و  0.6درصد صبح و عصر،  ۹شیفت ثابت صبح، 

درصد  ۲8.۲بودند و  COVID-19شرکت کنندگان طی یک ماه گذشته در بخش بستری یا درتماس نزدیک با بیماران 

درصد  ۴0.۱شده اند. طبق نتایج بدست آمده از پرسشنامه سالمت روان،  COVID-19از افراد دچار عالئم بیماری 
درصد عالئم  ۱.۱درصد عالئم متوسط و  ۱۲.۴درصد عالئم خفیف،  ۴6.۳شرکت کنندگان دارای هیچ یا کمترین عالئم، 

درصد شرکت  ۴۲.۴ای،  شدید اختالالت سالمت روان را داشتند. همچنین بر اساس نتایج پرسشنامه ترجیح اعمال مقابله
شدند. میانگین نمره سالمت درصد اجتنابی را شامل می 5.6درصد هیجان مدار و  5۲کنندگان سبک مقابله مسئله مدار، 

( بود ۱0.0۷۳و انحراف معیار= ۲۳.۹۷( بیشتر از مردان )میانگین=۱۲.۷۱و انحراف معیار= ۲8.65روان در زنان )میانگین=
و  یاجتماع -یروان یپاسخها ی وسالمت روانفشار به  نیمطالعه بار سنگی معنادار بود. این که این تفاوت از نظر آمار

بیمارستان  یدر کادر درمانرا  COVID-19 یعفون یماریبی دمیاپ نیدر ح وعیدر برابر ش یکارکنان درمان یمقابله ا
که به علت حضور  یکسان، بعالوه بودند مذکور انماریبا ب کیکه در ارتباط نزد یکسانو زنانو طبق نتایج  نمود مشخص

تر از آسیب های در معرض خطر باال ،شده بودند COVID-19 یماریدچار عالئم ب ،مارانیمراقبت از ب ای مارستانیدر ب
 یبطور معنادار یمدار و اجتناب جانیه یمقابله ا یسبک ها، که نشان داد قیتحق جینتا نی. همچنقرار داشتند روان سالمت
رابطه  یاضطراب ئمروان و عالاختالالت سالمت با بروز 
مجازی آموزش  یکالس هابنابراین لزوم برگزاری دارند. 

و اطالع  جاناتیشناخت ه ییبه توانا یمقابله ا یها وهیش
موجود است و می  کنترل آن در پرستاران یها از روش

 تیریو مد یسازگار جادیاحفظ سالمت روان، در تواند 
دکتر خانم یریت این طرح با مد اشد.استرس آنان موثر ب

همکاران اجرایی خانم مهندس ندا سادات جمیله کیانی و 

و اخذ صفیه دانشی و آقای عرفان جوانمردی و دکتر  بویر

 واحددر  IR.BPUMS.REC.1399.002کد اخالق  
 توسعه تحقیقات بالینی اجرا گردید.
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توسعه  داساتید محترم مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس، واح ادن به مقام شامخ پزشکان وبه منظور ارج نه
 تحقیقات بالینی مبادرت به برگزاری مراسم گرامیداشت روز پزشک و صرف صبحانه کاری نمود.
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کمیته  با یآموزش یمحتوا نیتدو و هیته درمورد نیاز بیماران، راستای اجرای طرح های مختلف پژوهشی و این واحد در 

بدین منظور محتوا و کالس های آموزشی مورد نیاز کارکنان  .همکاری نموده استمشارکت و ارتقاء سالمت بیمارستان 

کالس تدوین محتوای آموزشی و اجرای  . در نتیجه این واحد مبادرت بهدر جلسات مختلف کارشناسی گردیدو بیماران 

 نمودند. بهداشت روان و مدیریت استرس، هم زمان با هفته سالمت  و اختصاصی های همگانی

 یآموزش یمحتوا هیتهدر علوم پزشکی بوشهر رکز رشد علم و فناوری دانشگاه ماز  سالموز استارتاپاین واحد با بعالوه 

 .ذیل اجرا گردید کاری نمودند. این مطالعات با عناوینهم یقاتیتحق یها طرحجهت اجرای  یمجاز

 یوپالستیآنژ درمان تحت یعروق یقلب مارانیب یخودمراقبت بر وب بر یمبتن یآموزش مداخله ریتأث یبررس 

 اضطراب زانیم و یساز آرام انجام بر ،سالمت ارتقاء یالگو بر یمبتن یا چندرسانه یآموزش مداخله ریتأث یبررس 

  ربوشه شهر باردار نخست زنان

سید  دکتر سی و آقایئیخانم دکتر مهنوش رمی دانشگاه لهیئت عمحترم اعضای  اجرایی طرح های مذکور با مدیریت

 در قالب دو فیلم کوتاه آموزشیتهیه شده محتوای آموزشی  گردید.اجرا دکتر جمیله کیانی مشارکت و همام الدین جوادزاده 

  .در دسترس می باشدواحد و جهت استفاده پژوهشگران و بیماران مذکور در سایت این 
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معاونت محترم تحقیقات برای اولین بار به صورت مشترک با  ی،آیین گرامیداشت پژوهشگران منتخب بالین ۱۳۹8در سال 
شد. این مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر برگزار آمفی تئاتر در و دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و فناوری 

 شگاه علوم پزشکی بوشهر و مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس و با هماهنگیبا حضور مسئولین محترم دانمراسم 
 د. گردیبرگزار  ، با شکوهو برنامه ریزی های به عمل آمده

 معتبر مجالت در مارستانیب پژوهشگران و دیاسات یعلم مقاالت تعداد رشد به رو روندرئیس دانشگاه در این مراسم 
 ،یصیتشخ یازهاین رفع منظور به علم دیتول درجهت ینیبال مختلف یهابخش دیاسات تالش مرهون را یداخل و یالمللنیب

 .دانست درمان یهانهیهز کاهش و جامعه یدرمان و یآموزش

 سادات ندا مهندس و یانیک لهیجم دکتر معتمد، لوفرین دکتر مرزبان، میمر دکتر ،آزاد بیشک نادر دکتراز  نییآ نیا ادامه در
 هیمرض دکتر ،ییرزایم کامران دکتر از و فارس جیخل یشهدا یدرمان یآموزش مرکز فعال پژوهشگران نوانعبه ریبو

مرکز آموزشی  ینیبال تحقیقات توسعهواحد  در همکار دیاسات عنوانبه زاده یقل فاطمه و یمحمد سودابه دکتر ،یمحمود
 یمعرف با بوشهر یپزشک علوم دانشگاه برتر وهشگرانپژ از لیتجل نییآ .آمد عمل به لیتجل درمانی شهدای خلیج فارس

 .شد برگزار بوشهر فارس جیخل یشهدا یدرمان یآموزش مرکز اجتماعات سالن در برترژوهشگران پ
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 کتابخانه بیمارستان شهدای خلیج فارس یکی از کتابخانه اقماری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر می باشد که در فضایی
های بخشه شامل . این کتابخانمتر زیر بنا در بخش ریاست بیمارستان شهدای خلیج فارس واقع شده است ۱۲0 حدود

 دانشجویان همچنین کارمندان و پرستاران پزشکان،باشد که نیازهای رسانی میمخزن کتاب، سالن مطالعه و بخش اطالع
 شهدای خلیج فارس مارستانیو پرسنل شاغل در ب انیدانشجو نیهمچنو  پرستاران ،پزشکان یازهاینو  دکنمی تامین را

با ارائه کارت شناسایی و کلیه  بوشهر یعلمی و کارمندان دانشگاه علوم پزشک تئهی یکلیه اعضا کند.یم نیرا تام
 دانشجویان با ارائه کارت عضویت کتابخانه مرکزی دانشگاه مجاز به استفاده از کتابخانه می باشند.

کتاب  5به دانشجویان تحصیالت تکمیلی  ،کتاب به مدت دو هفته ۷هیئت علمی محترم  یبه اعضاطبق مقررات موجود، 
ساعت کار کتابخانه در دو  کتاب به مدت دو هفته امانت داده می شود. ۳دو هفته و به دانشجویان کارشناسی  مدتبه 
 باشد. یصبح و عصر م فتیش

ماده آنفر می باشد که یکی از آنها به صورت شبانه روزی  ۴0این کتابخانه دارای دوسالن مطالعه مجزا با گنجایش حدود  
 است. جموعه سازیو م و مدالین یرسان اطالع، بخش امانتو دارای سه  ه مراجعین می باشدارائه خدمات ب

 

 کتابخانه بیمارستان شهدای خلیج فارس مشخصات کتابخانه

 120 مساحت

 2۳ ظرفیت سالن مطالعه

 5 کامپیوتر های بخش اطالع رساني

 1547 کتاب های التین

 55۹2 کتاب های فارسي
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شود و مدرک مورد نظر خود را با جستجو در نرم افزار کتابخانه به صورت قفسه باز اداره می بخش، در این

و بخش امانت وظیفه امانت کتب و بازگشت و تمدید مدارک برای  کنند)پارس آذرخش( انتخاب می کتابخانه

خش کتابخانه می باشد. تعداد ترین باعضای کتابخانه بر عهده دارد بخش امانت کتابخانه به عنوان پر مراجعه 

  براساس جدول زیر می باشد.  1398مراجعین در سال 

 مراجعین کتابخانه خشب

 1144 امانت کتاب

 1180 برگشت کتاب

 می دانشجویان که باشد می کتابخانه اطالعاتی های بانک در جستجو جهت رایانه دستگاه 5 دارای بخش این

 به کتابخانه این در رسانی اطالع بخش .یابند دسترسی خود نیاز مورد منابع و مقاالت به طریق این از توانند

 های شیوه ترین سریع و جدیدترین با( ها رزیدنت و پزشکی) دانشجویان علمی، هیئت یاعضا آشنایی منظور

  شد.بازمان، می کمترین در اطالعات به دسترسی

نظر به این که ساالنه  بخش مجموعه سازی وظیفه انتخاب، سفارش، تهیه کلیه منابع کتابخانه را به عهده دارد.

در  .در اردیبهشت و آبان ماه نمایشگاه بین المللی تهران و نمایشگاه کتب کاربردی دانشگاهی برگزار می گردد

ت علمی سعی میشود منابع مورد درخواست از ئهی یشجویان و اعضانتیجه با گرفتن نیازهای اطالعاتی دان
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طریقه مکاتبه با مدیر گروه آموزشی و دریافت لیست کتابهای درخواستی تهیه گردد و بر این اساس کتابهای 

 مورد نظر کتابخانه تهیه و نسبت به خرید آنها اقدامات الزم انجام میگیرد.

 

 ینیگزیجاو  خانه قرائت در مطالعه زیم و یصندل قفسه، تعداد شیافزا و کتابخانه و خانه قرائت ییروشنا بهبود 
 استاندارد و یطب یها یصندل

  ینیبالو مدیر گروه های  دیاسات ازیناعالم  با، کتاب از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران جلد 5۷8خرید     

  ایجاد ایمیل دانشگاهی وvpn  دانشجویان دوره تحصیالت تکمیلیدستیاران و برای  
  ایجاد دسترسی مستقیم به پایگاه های اشتراکی دانشگاه 
 خوش کاربران یبرا فیتخفو  زیجوا اهدا و مسابقه یبرگزار 

  کتاب هفته در پرسنل و انیدانشجو به حساب

 تهیه فهرست منابع موجود  وها  سازماندهی کتاب 

 های رده بندی وآماده سازی کتاب، ویسی اینترنتیفهرست ن
 خریداری شده 

  وجین کتابهای از رده خارج ها و قفسه روزانه شلف خوانی
 شده 

 یروز شبانهمستقل و  خانه قرائت یانداز راه 

 اساتید و خیرینهای اهدای از  دریافت کتاب  
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 شقایق بلیوندو نام خانوادگي:  نام

 کتابداری پزشكيکارشناس رشته تحصیلي:  

  طاهره ذکاوت: ينام و نام خانوادگ

 حسابداریکارشناس  :يلیتحص رشته

 سمت کتابدار

 زهرا کشتكارنام و نام خانوادگي: 

 پرستاریرشته تحصیلي:  

 سمت: کارشناس ثبت و جمع آوری داده های سرطان

 بیمارستان یتهایو مرجع در حوزه فعال تخصصی -یعلم یاز منابع اطالعات یغن یو حفظ مجموعه ا یگردآور 
 درخواستها و  میآنها و تنظ دیو جد یعلم یازهاین یمراجعه کنندگان کتابخانه و بررس یو نظر سنج یسنج ازین

 بیمارستان استیمربوطه و ارائه آنها به ر یو فرمها ستیل
 و کامل  قیالزم و انتخاب منابع مناسب مورد نظر و ارائه خدمات به هنگام، دق یهایی ارائه اطالعات و راهنما

 کتابخانه فیوظا یبه مراجعه کنندگان در راستا
 منابع مورد نظر در هر ترم هیجهت ته انیو دانشجو دیبا اسات یهماهنگ 
 به موقع یصحاف و نیوج ،ینظارت بر کتابها جهت امر قفسه خوان 
 حفاظت و توسعه مجموعه منابع تی، امانت کتاب و در نهاکتاب یثبت و مراحل آماده ساز یانجام کارها 
 ازیمعتبر مورد ن اتیوارده و اشتراک با نشر اتینشر ینظارت بر سازمانده 
 منابع  دیکتاب جهت خر یها شگاهیبا ناشران و شرکت در نما یو سفارش کتاب و هماهنگ دینظارت بر امر خر 
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 محترم بیمارستان و در موارد  سیارائه به رئ ازیو در صورت ن نهیبه مسائل موجود در کتابخانه در هر زم یدگیرس
 مسائل موجود نهیجلسه در زم یبرگزار شنهادیپ یضرور

 کتابخانه یهاکتاب رکردیو امور جرائم و د ییمنابع اهدا یمطالعه، سازمانده ینظارت بر امور سالنها 
 حساب اعضا هیو اقدامات مربوط به تسو تیو صدور کارت عضو یریارائه خدمات عضوگ 
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