
 

 

 

 

 

 واحد توسعه تحقیقات بالینی  در اجرا حال در  پژوهشی های طرح

  1399-1398مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر

  تهران و یکانسر، دانشگاه علوم پزشک تویسرطان انست قاتیو مشترک با مرکز تحق یالملل نیب یپژوهش یطرح ها

 بوشهر یلوم پزشکعدانشگاه  یپژوهش عاونتم

 تا کنون 1397مهرماه   -ینیبال /یمارستانیثبت سرطان پستان ب ستمیاستقرارس

 تا کنون1397 ماهید -منتشر یمبتال به سرطان معده ارث مارانیدر ب  CDH1  یژن ها ونیموتاس یبررس

 تا کنون1397 ماهید (رانیدر ا یچند مرکز یمطالعه مورد شاهد کی) و مثانه هیسرو گردن، کولورکتال، ر یو خطر بروز سرطان ها ومیمصرف اپ نیب ارتباط

 بوشهر یدانشگاه علوم پزشک یتحت نظارت معاونت پژوهش  یپژوهش یطرح ها

 عنوان طرح ها
کد تایید طرح در 

 سامانه پژوهشیار
 مجری

در مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس  COVID-19 و پیاده سازی سیستم ثبت بیمارستانیاستقرار 

 بوشهر
1574 

عاطفه اسفندیاری و 

 همکاران

استقرار و پیاده سازی سیستم ثبت بیمارستانی سرطان پستان از طریق استقرار سیستم پرونده الکترونیک 

 1398-1397بوشهر در سال  شهدای خلیج فارسمرکز آموزشی درمانی  بالینی در
1273 

دکتر مریم مرزبان/ جمیله 

 کیانی / عاطفه اسفندیاری

بررسی ریسک فاکتورها و نتایج  -یوپالستی رادیال مرکز قلب بوشهر ژیوگرافی و آنژثبت بانک داده آن

 1398لغایت مهر 1397آنژیوگرافی و آنژیوپالستی رادیال بیماران از مهر 
1332 

قلی فاطمه /دکتر شجری

 زاده/ ندا سادات

درمرکز  COVID-19 اجتماعی و مقابله ای کارکنان درمانی در برابر شیوع بیماری عفونی -پاسخ های روانی

 آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر
1570 

ی و انیک لهیجمدکتر 

 همکاران

 دکتر محمد ازمل و همکاران 696 رزیابی آمادگی بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در حوادث و بالیا ا

شهدای خلیج فارس بوشهر از مرگ بیماران در مرکز آموزشی درمانی  تجارب زیستی پرستاران و پزشکان 

 COVID-19 زمان شیوع بیماری عفونی
 و همکاران زهرا حیدری 1456

 1390 نیمراجع دگاهید از بوشهر شهر یدانشگاه یمارستانهایب اورژانس در سالمت نظام ییپاسخگو یابیارز
و  معتمد لوفریدکترن

 همکاران

 مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس COVID-19بررسی یافته های بالینی بیماران

 بوشهر
1571 

دکتر فرهاد عباسی و 

 همکاران



 

 

 

 بوشهر فارس خلیج شهدای درمانی آموزشی مرکز -بالینی تحقیقات توسعه واحد

بررسی تاثیر برنامه آموزشی مدیریت استرس مبتنی بر تئوری خودکارآمدی بندورا بر استرس شغلی 

 مراقبین سالمت بوشهر
1519 

و  مهنوش رئیسیدکتر 

 همکاران

بررسی تاثیر مداخله آموزشی چندرسانه ای مبتنی بر الگوی ارتقاء سالمت بر انجام آرام سازی و اضطراب 

 بوشهر زنان نخست باردار 
714 

و  مهنوش رئیسیدکتر 

 همکاران

های ارتباط با کودک بستری در پرسنل و دانشجویان پرستاری بررسی رابطه سطح تکامل اخالقی و مهارت

 بوشهر
1357 

فاطمه دکتر فائزه جهانپور، 

 اشرفی

 و                 بوشهر  فارس جیخل یشهدا مرکز آموزشی درمانی  از مارانیب فرار با مرتبط عوامل یبررس

 آن یمال بار محاسبه
697 

 و یانیک لهیجمدکتر 

 همکاران

 و همکاران امراله شمسی COVID-19 1582 یعفونبیماری  های خونی مختلف بر بررسی تاثیر گروه

بر کارکنان مراقبتهای  COVID-19 تاثیر روانشناختی استرس فوری و پایدار در برابر شیوع بیماری عفونی

  بوشهر بهداشتی درمرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس
1588 

ی و انیک لهیجمدکتر 

 همکاران

 جیخل یشهدا مرکز آموزشی درمانی   در شاغل پرستاران روان سالمت و مرگ اضطراب رابطه یبررس

 ویروس کرونا بروز زمان در بوشهر فارس
 حامد جوادیان و همکاران 1592

مرکز آموزشی درمانی   یانیم رانیدر مد یشغل تیو رضا یو نقش تعهد سازمان یارتباط سبک رهبر یبررس

 بوشهر فارس  جیخل یشهدا
943 

ی و انیک لهیجمدکتر 

 همکاران

شهدای خلیج مرکز آموزشی درمانی مراجعه کننده به  COVID-19 مربوط به بیماران مبتال به ایجاد بیو بانک

 بوشهر فارس
 مرضیه قلی زاده و همکاران 1599

مرکز آموزشی درمانی   COVID-19 به و مبتال  بررسی یافته های بالینی و اپیدمیولوژیک پرسنل مشکوک

 بوشهر شهدای خلیج فارس
1623 

کیانی و زهرا دکتر جمیله 

 حیدری

مرکز آموزشی درمانی   بستری مراجعین یدر پرونده هاه راهکار ئو ارا  یا مهیعلل کسورات ب یبررس

   بوشهر  فارس خلیج شهدای
 دکتر عاطفه اسفندیاری در حال داوری

 وریکونازول، کارپاپنم،) یبیمارستان هزینه پر داروهای شده ارائه های گایدالین اجرای تأثیر ارزیابی

مرکزآموزشی درمانی شهدای  در( کاسپوفانژین تیکوپالنین، لینزولید، کولیسیتین، آمفوتریسین، ونکومایسین،

 از بعد و قبل بستری ای هزینه های شاخص بر سالمت بیمه سازمان شدگان بیمه برای بوشهر خلیج فارس

 گایدالین اجرای

 دکتر عاطفه اسفندیاری در حال داوری

  فارس خلیج شهدایمرکز آموزشی درمانی   بررسی شیوع فراوانی مقاومت های میکروبی بخش های ویژه

 هربوش
 الهام عربی یدر حال داور

 جیخل یشهدا مرکز آموزشی درمانی   بررسی مناسبت های انجام آزمایش تروپونین در مراجعین بستری

 بوشهر  فارس
 مرضیه قلی زاده یحال داور در

 سعید ضیا و همکاران داوریدرحال  بوشهر فارس جیخل یشهدامرکز آموزشی درمانی  بستری بررسی مناسبت انجام سونوگرافی در مراجعین 

 جیخل یشهدامرکز آموزشی درمانی  پرستاران  دگاهیاز د دست بهداشترعایت پروتکل های موانع  یبررس

 فارس بوشهر
 درحال داوری

 میمریی،فاطمه روا

 یالهام عربی،رازیش


