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 مقدهم
رود. سنجش سطح دانایی به میزان های اصلی پیشرفت و تعالی هر جامعه به شمار میها و شاخصدر دنیای امروز، دانایی یکی از محور

طالعه منابع های ما یا با متولید و مصرف اطالعات و گسترش دانایی به دسترسی سریع و آسان به منابع علمی موثق وابسته است. دانسته

های قبلی باشد، در ها بر پایه نتایج پژوهشآید. اگر این دانستهدهیم، به دست میهایی که خود انجام میاطالعاتی موجود و یا بنا به پژوهش

است؛ بنابراین، های جاری باشد، تالش ما به تولید اطالعات منجر شده ایم و اگر مبتنی بر مشاهدات و تحلیلواقع به مصرف اطالعات پرداخته

گیرد. پژوهش کوششی برای یافتن بهترین های پژوهشی است که انجام میمنبع اصلی تولید اطالعات و دانش جدید در واقع حاصل فعالیت

 های زندگی است.های ممکن برای حل مشکالت موجود در عرصهراهکار

ف  معرفی و اهدا

 آموزشی مرکز محترم لینمسئو و بوشهر پزشکی علوم دانشگاه ژوهشیپ محترم معاونت همت به بالینی پژوهشهای توسعه واحد

 و ریاست نظارت تحت واحد این .گردید افتتاح بیمارستان محل در ۱۳۹۲ سال ماه آذر ششم و بیست در فارس خلیج شهدای درمانی

 تسهیالت و خدمات کلیه. اشدب می فعالیت به مشغول بوشهر پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی معاونت و بیمارستان آموزشی معاونت

 واحد این اندازی راه از هدف .گرددمی ارائه بوشهر پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی معاونت هزینه کمک پرداخت با واحد این پژوهشی

 سایر و دانشجویان دستیاران، بالینی، علمی هیأت محترم اعضاء سازی توانمند از طریق بالینی هایپژوهش کیفی و کمی گسترش

 کارگاه اجرای و پژوهش یک انجام مختلف مراحل در الزم های مشاوره ارائه باشد که این مهم بامی ها زمینه کلیه در ژوهشگرانپ

 با الزم امکانات به دسترسی تسهیل منظور به کار محل در جانبی خدمات ارائه راستا این در .گیردصورت می نیاز مورد آموزشی های

 .است گرفته قرار نظر مد بالینی علمی تئهی یااعض وقت محدودیت به توجه

 پژوهشگران سایر و دانشجویان دستیاران، بالینی، علمی تئهی اعضای توسط تحقیقات بالینی انجام تسهیل واحد این اصلی هدف

 مجالت در چاپ تا ایده تحقق زمان از را علمی مقاالت یعنی تحقیقات بالینی محصول تولید یندفرآ که است خدماتی ارائه طریق از

 آن از. سازد می ممکن باالتری کیفیت و دقت سرعت، با را یندفرآ این مختلف مراحل نجاممورد اشاره ا خدمات. گیردبرمی در معتبر

 هایایده پرورش برای کمتری فراغت از آموزشی و درمانی هایفرایند با مرتبط هایمسئولیت  دلیل به بالینی پژوهشگران که یجای

 دیگر سوی از. نماید تسهیل را تحقیقات بالینی انجام توجهی قابل حد تا میتواند خدمات این ارائه هستند، برخوردار ودخ پژوهشی

 متدولوژی مشاوره خدمات از توانندمی نیز شود می انجام تحقیقات بالینی حیطه در آنان های نامه پایان که دانشجویانی و دستیاران

 . گردند مند بهره خود های نامه پایان و پژوهشی هایطرح انجام و وینتد جهت در واحد این آمار و
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 واحدخدمات 

 ژپوهشی مشاوره  .الف

 :است ذیل شرح به بالینی های پژوهش توسعه واحد های مشاوره

 

 تحقیقاتی طرحهای زالورپوپ  تهیه و ژپوهش طراحی مشاوره .۱

 اساتید پرسشنامه، تنظیم و نمونه انتخاب روش متغیرها، مطالعه، نوع یات،فرض 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

  اپيدميولوژی و آمار مشاوره .۲

 آمادگی زشکی اجتماعی،آمار، اپیدمیولوژی و پ متخصصین و علمی تئهی محترم یاعضا از استفاده با واحد این

 آزمون انجام و اطالعات ورود باو در ادامه کار،  نمونه حجم و مطالعه نوع تعیین در پژوهش شروع ابتدای در که دارد

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

  نويسی مقاهل مشاوره .۳

 و راهنمایی نویسی، مقاله حضوری مشاوره و آموزش ،(فارسی و انگلیسی) 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
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 آموزش  .ب

 ه برگزاری کارگاهبا همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اقدام ب واحداین  ،۱۳۹۷تا  ۱۳۹۴های طی سال

 Up To"پایگاه اطالعاتی "و   clinical key"آشنایی با پایگاه "و   "پروپوزال نویسی"و  "spssآشنایی با نرم افزار "های 

Date"  پژوهشگران توانمندسازی های فعالیت در آینده دارد نظر نموده است و در اعضای هیئت علمیو جهت دانشجویان، اساتید 

 مقاالت نگارش نحوه آمار، تحقیق، روش زمینه در هاییکارگاه و سمینارها منظور بدین .نماید برگزار ای دوره تصور به را محترم

 طریق از ها کارگاه این برنامه که شد خواهد برگزار علمی مقاالت نگارش و نیاز مورد ای رایانه افزارهای نرم از استفاده نحوه علمی،

 .شد خواهد رسانیده علمی تئهی محترم اعضای اطالع به واحد اینترنتی یگاهپا همچنین و مربوطه های مدیرگروه

 تحقیقات بالینیتوسعه  واحدشرح وظایف 

 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 

  آنالیز آماریارائه خدمات 

 ارائه خدمات تایپ، ترجمه و ویرایش متون مقاالت نگاشته شده توسط پژوهشگران 

 ثبت در مرکزکارآزمائی بالینی ایران(نجی )انتخاب مجالت، ارسال مقاله، و ارائه خدمات مشاوره علم س 

 نامه و رسالهپایان انجام راهنمایی دانشجویان در مراجل اجرایی 

  تسویه حساب دانشجویان  مقررات پژوهشی از مرحلة تصویب طرح تحقیق دانشجو تا دفاع ونظارت بر حسن اجرای

 ارشد و دکتری مقطع کارشناسی

 ارشد و دکتری )مثل شرکت در مجامع، مقاالت و بودجة  انجام امور پژوهشی مربوط به دانشجویان کارشناسی

 ... ( نامه وپایان

 ( التألیف مقاله، طرحهای پژوهشی ول حقانجام امور پژوهشی مربوط به اساتید )مث... 

 های آموزشی و ادارة کل پژوهش دانشگاه انجام مکاتبات پژوهشی مربوطه با گروه 

  گاهبرگزاری سمینارهای علمی و پژوهشی دانشهمکاری در 

 های پژوهشی جهت مراجع ذیربط تنظیم آمارها، اطالعات و گزارش 



 

5 

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 معاونت تحقیقات و فناوری 

 مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر

 واحد توسعه تحقیقات بالینی 

 تحقیقات بالینیتوسعه  واحدجدول اطالعات كلی 

 نام و نام خانوادگي 

 شگاهمعاون پژوهشي دان

 شماره تلفن دکترغالمرضا خمیسي پور

 معاونت پژوهشي 

07733450178 

 نام و نام خانوادگي 

 رئیس بیمارستان

اندازی واحد از طرف راهو سال تصویب  دکتر عاطفه اسفندیاری

فناوری وزارت  معاونت تحقیقات و

 بهداشت

1393 

 نام و نام خانوادگي

 رئیس واحد 

 دکتر جمیله کیاني

 مدرک علمي آخرین 

 رئیس واحد

 دکترای تخصصي روانشناسي

-1090داخلی 4-07733455381 شماره تلفن مستقیم واحد

1385 

 های تعداد بخش

 تخصصي بیمارستان 

15 

آدرس پست الكترونیكي 

 رئیس واحد وواحد 

Kiane1386@yahoo.com 

crdc@bpums.ac.ir 

http://crdcmpgh.bpums.ac.ir 

 اسامي بخش های

 تخصصي بیمارستان 

 

 زنان و زایمان، جراحی زنان، جراحی مردان،
مراقبت ویژه  داخلی زنان، داخلی مردان،

اورژانس  اطفال، مراقبت ویژه جراحی، داخلی،
 روانپزشکی، اورژانس اطفال، بزرگسال،

 اتاق عمل زایشگاه، نوزادان،

های تعداد عنوان رشته

 دستیاری بیمارستان

 های تعداد بخش 3

 فوق تخصصي بیمارستان

7 

های دستیاری عناوین رشته

 بیمارستان

 های  عناوین بخش جراحي عمومي، داخلي، کودکان

 فوق تخصصي بیمارستان

نفرولوژی و دیالیزجراحی  ایمونولوژی،
وزادان، مراقبت های ویژه ن پالستیک،

گوارش کودکان، نفرولوژی کودکان، قلب 
 ،گوارش ، غدد کودکان انکولوژی کودکان،

 انکولوژی اطفال و غدد ریه،

های فوق تعداد رشته

 تخصصي بیمارستان
 - تعداد مراکز تحقیقاتي بیمارستان -

 37 تعداد دستیاران بیمارستان

 - تعداد فلوشیپ بیمارستان

تعداد اعضا هیات علمي 

 غل در بیمارستانشا

 29 فوق تخصص بالیني

43 

1 

 73کلجمع 

 تخصص بالیني

PHD 

mailto:Kiane1386@yahoo.com
mailto:crdc@bpums.ac.ir
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 كارکنان   و   تی ریمد  یمعرف 

ی خلیج افرس  بوشهر  رئیس مرکز آموزشی ردمانی شهدا

  یدکتر عاطفه اسفندیار: یام و نام خانوادگن

 تصی سیاستگذاری سالمدکترای تخص: یلیتحص رشته

 رئیس بیمارستان: سمت

 

 ژپوهش  معاونت آموزش و

  اهلل کرم اخالقیدکتر : ینام و نام خانوادگ

 یمتخصص گوش و حلق و بین: یلیتحص رشته

 معاونت آموزش و پژوهش: سمت

 

  واحدیس ئ ر

  یانیک لهیجمدکتر : ینام و نام خانوادگ
 مومیع دکترای تخصصی روانشناسی: یلیتحص رشته

 تحقیقات بالینیتوسعه  واحد سی: رئسمت
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 شرح وظایف

 تحقیقات بالینیتوسعه  واحدنظارت بر حسن انجام کار کارشناسان  .۱

 نامه و رسالهنظارت بر راهنمایی دانشجویان در مراحل اجرایی انجام پایان .۲

 یقاتیتحق یجهت انجام پروژه ها انیپژوهشگران و دانشجو ،یعلمئتیه یبا اعضا یهمکار .۳

 و همکاران دیاسات یبرا یآموزش یهاکارگاه ینظارت بر برگزار .۴

 دانشگاه یقاتیامور مربوط به مراکز تحق یریگینظارت بر پ .۵

 یپژوهش یهاطرح یاجرا نهیدر زم یآموزش یهادوره یبرگزار یسنج ازیو ن شنهاداتیپ ینظارت بر جمع آور .۶

 انیدانشجو یو عمل یمآموزش عل شبردیدر جهت پ یهمکار .۷

  یکز درمانر مرد یقاتیتحق یاتوسعه یهابرنامه ینظارت بر اجرا .۸

 یو معاونت پژوهش مارستانیب سیبه رئ انهیو سال یفصل انه،یماه یهاارائه گزارش. ۹
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صصین و كارشناسان متخ
 معرفی 

 و اپيدميولوژیارشناس ژپوهش ك

  نام و نام خانوادگي: دکتر بتول امیری

 ک تحصیلي: متخصص پزشكي اجتماعي مدر

 فن آوری اطالعات ژپوهش و  كارشناس

  ندا سادات بویر: ينام و نام خانوادگ

  انفورماتیک پزشكي ارشد يکارشناسمدرک تحصیلي:  

 آمار وكارشناس ژپوهش 

  نام و نام خانوادگي: دکتر صفیه دانشي

 مدرک تحصیلي: دکتری تخصصي آمار 

 

 مارآ وژپوهش كارشناس 

  عرفان جوانمردی: ينام و نام خانوادگ

 زیستيآمار  ارشد يکارشناسمدرک تحصیلي: 
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 كارشناسان شرح وظایف

 نامه ها انیو پا یطرح پژوهش نیتدو یو آمار برا یارائه مشاوره متدولوژ .۱

 یآمار یو ورود داده ها در نرم افزارها میداده ها، تنظ یارائه خدمات جمع آور .۲

 یآمار زیات آنالارائه خدم .۳

 مقاالت شیرایو مقاالت، و و یادار های از جمله مکالمه، نگارش نامه یسیارائه خدمات زبان انگل .۴

 نامه و رسالهراهنمایی دانشجویان در مراحل اجرایی انجام پایان .۵

  یینهاتا ارائه گزارش  انیدانشجو یدر اجرای مقررات پژوهشی از مرحله تصویب طرح تحقیقات یهمکار .۶

  یقاتیتحق یجهت انجام پروژه ها انیپژوهشگران و دانشجو ،یعلمئتیه یبا اعضا یهمکار .۷

 و همکاران دیاسات یبرا یآموزش یهاکارگاه یبرگزار .۸

 دانشگاه یقاتیامور مربوط به مراکز تحق یریگیپ .۹

 یپژوهش یطرح ها یاجرا نهیدر زم یآموزش یهادوره یبرگزار .۱۰

 انیدانشجو یو عمل یآموزش علم شبردیدر جهت پ یهمکار .۱۱

  یدر مراکز درمان یقاتیتحق یاتوسعه یهابرنامه یجهت اجرا شنهادیارائه پ .۱۲

 یو معاونت پژوهش مارستانیب سیبه رئ انهیو سال یفصل انه،یماه یهاارائه گزارش .۱۳
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 مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر

 واحد توسعه تحقیقات بالینی 

 جدول مشاوران واحد توسعه تحقیقات بالینی

نام خانوادگي  م ونا

 شاورم

 پست الكترونیک رشته تحصیلي نوع ارائه مشاوره

 اپیدمیولوژی و متدولوژی، پروپوزال نویسي  بتول امیری دکتر

مقاله نویسي ساب میت و پیگیری ، نالیز داده هاآآمار و 

 چاپ مقاالت

 batoolamiri5@gmail.com ياجتماع يپزشك تخصصم

آمار  ای تخصصيدکتر نالیز داده هاآآمار و  دکتر مرضیه محمودی

 زیستي

mahmoodi.marzieh@gmail.com 

 دکترای تخصصي نالیز دادهآآمار و ، اپیدمیولوژی متدولوژی دکتر مریم مرزبان

 اپیدمیولوژی

marzban@gmail.com 

 sdaneshi_445@yahoo.com دکتری آمار احتماالت و آنالیز داده ها آمار دکتر صفیه دانشي

دکترای تخصصي وانشناسي  و پیگیری چاپ مقاالتل نویسي پروپوزا دکتر جمیله کیاني

 عمومي

kiane1386@yahoo.com 

 امور کامپیوتری شقایق بلیوند

 منابع مدیریتی جستجو

کارشناس ارشدکتابداری و 

 اطالعات پزشكي

shaghayeghbolivand@gmail.com 

 javanmardierfan@gmail.com کارشناس ارشد آمار زیستي آمار و آنالیز داده ها عرفان جوانمردی 

کارشناس ارشد انفورماتیک  کارشناس فن آوری اطالعات ندا سادات بویرمهندس 

 پزشكي

neda.sadat1366@gmail.com 
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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 

 ربانهم هفتگی  اراهئ خدمات

 .ودش يم انجام زین کیالكترون و یرحضوریغ صورت به خدمات هیکل 19-دیکوو یماریب طیشرا به باتوجه

 1385يداخل 07733455381- 4 :يقبل وقت نییتع جهت تلفن شماره

 

 شورای ژپوهشی

شورای پژوهشی مستقل در بیمارستان تشکیل شده است و از طرف معاونت پژوهشی دانشگاه در خصوص بررسی و  تصویب 

 شده است. این شورا تفویض اختیار به گران بالینی در بیمارستانشی اساتید و پژوهها طرح

 مشاور کارشناس مرکز رئیس ایام هفته

دکترای تخصصي 

 روانشناسي

کتابداری 

پزشكي و 

اطالعات 

 سالمت

ارشد 

انفورماتیک 

 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

آقای  مهندس سادات خانم بلیوند یدکترجمیله کیان شنبه
 جوانمردی

دکتر صفیه 
 دانشی

  دکتر بتول امیری 

 خانم بلیوند دکترجمیله کیانی یكشنبه
آقای  مهندس سادات

 جوانمردی
دکتر صفیه 

 دانشی

دکتر مرضیه 
 محمودی

  دکتر بتول امیری

 خانم بلیوند دکترجمیله کیانی دوشنبه
آقای  مهندس سادات

 جوانمردی
یه دکتر صف
 دانشی

  دکتر بتول امیری 

 خانم بلیوند دکترجمیله کیانی سه شنبه
آقای  مهندس سادات

 جوانمردی
دکتر صفیه 

 دانشی

دکتر مریم  دکتر بتول امیری 
 مرزبان

 مهندس سادات خانم بلیوند دکترجمیله کیانی چهارشنبه
دکتر صفیه  -

 دانشی

  دکتر بتول امیری 

 تعطیل پنجشنبه

 ژوهشيگزارش خدمات شورای پ

 10 1399 جلسات برگزار شده شورای پژوهشي در سال

 23 1398های بررسي یا مصوب در جلسات شورای پژوهشي بیمارستان در سال  تعداد طرح
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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 

 اعضای شورای ژپوهشی

 تخصص سمت نام و نام خانوادگي ردیف

 

 هماتولوژی تخصصي دکترای معاون پژوهش و تحقیقات رضا خمیسي پورغالمدکتر 1

 مرکز آموزشي درماني شهدای خلیج فارس رئیس عاطفه اسفندیاریکتر د 2

 شورای پژوهشي رئیس

 تخصصيدکترای 

 گذاری  سالمتسیاستمدیریت  

 گوش و حلق و بینيمتخصص  بیمارستان پژوهش و آموزش معاون اله کرم اخالقي دکتر 3

 متخصص چشم مارستانیب بالیني معاون دکتر احمد یزدان پناه 4

 دکتری تخصصي روانشناسي عمومي دبیر شورای پژوهشي تر جمیله کیانيدک 5

 فوق تخصص روماتولوژی یس دانشكده پزشكيئر دکتراعظم امیني 6

 متخصص پاتولوژی پاتولوژی دانشكده پزشكي 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 نیلوفر معتمددکتر  9

 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 دهزنان دانشك گروه مدیر رحماني دکتر الهام 12

 يهوشیبو فلوشیپ متخصص  يدانشكده پزشك يهوشیگروه ب ریمد عبدالرسول انوری پور 13

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

 نورولوژیمتخصص  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  دکتر امیدرضا آژ 18

 متخصص پوست يپزشك دانشكده پوست گروه مدیر پور هادی عباس دکتر 19

 متخصص اعصاب و روان مدیر گروه روانپزشكي دانشكده پزشكي دکتر فاطمه خسروی زادگان 20
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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 

 وب سایت

  اندازی شده است.ه را زیر آدرسو وزارت متبوع یطبق قالب تعریف تحقیقات بالینیه توسع واحدب سایت و

  http://crdcmpgh.bpums.ac.irلینک آدرس وب سایت واحد:

   

 واحد  web pageموارد قابل مشاهده در  ردیف

 طراحي صفحه اختصاصي واحد توسعه تحقیقات بالیني  1

 معرفي مناسب واحد و اهداف و برنامه راهبردی واحد 2

 ارائه لیست خدمات قابل مشاوره ای و تحقیقاتي   3

 ای و برنامه زمانبندی مشاوره حضوری / غیرحضوریواحد  و ذکر  زمینه مشاوره ارائه  فهرست مشاوران 4

 ارائه راهنمای  روند و چرخه پذیرش و انجام مشاوره و قابلیت پذیرش و اجرای امور مشاوره به صورت الكترونیكي 5

 ارائه خالصه صورت جلسات شورای پژوهشي  بیمارستان 6

 الت منتشر شده با ذکر نام واحد در قسمت تقدیر و تشكرارائه فهرست و پي دی اف مقا 7

 ارائه فهرست و محتوای خالصه مقاالت گنگر ه ها )منتشر شده با همكاری واحد( 8

 ارائه   لیست طرحها و پایان نامه ها ی اجرا شده با همكاری واحد 9

 ارائه  لیست ثبت اختراعات و نوآوریها  با همكاری واحد 10

 هرست بانكهای اطالعاتي و  فرایند  دسترسي پژوهشگران جهت بهره برداری از آنهاارائه ف 11

 ارائه فهرست محتوای آموزشي عمومي و اختصاصي  در مورد  طراحي،  اجرا و انتشار پژوهش بالیني 12

 انعكاس اخبار عملكرد و گزارش فعالیتهای واحد و آخرین یافته  پژوهشهای بالیني 13

 19دامات انجام یافته با همكاری واحد در خصوص کوید انعكاس اق 14

 وجود راههای ارتباطي با مخاطبان و دریافت پیشنهادات و نظرات به صورت بر خط 15

 سایر موارد مرتبط  ) نظیر  لینكهای مفید و مرتبط با توسعه تحقیقات بالیني( 16

http://crdcmpgh.bpums.ac.ir/
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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 

 ۱۳99   ات ۱۳97گزارش موارد اراهئ خدمات هب مراجعین سال اهی 

 تعداد مراجعه کنندگان نوع خدمات/ مشاوره

 1399سال  

 تعداد مراجعه کنندگان

 1398سال  

 تعداد مراجعه کنندگان 

 1397سال 

مهارت های پژوهشي و تجزیه و  1

 تحلیل داده ها

198 196 205 

 78 57 58 مشاوره اپیدمیولوژی و متدولوژی 2

 49 27 45 مقاله نویسي 3

 82 89 97 جستجوی منابع 4

 38 19 21 امور کامپیوتری 5

 17 8 31 ویرایش مقاالت به زبان انگلیسي 6

 37 54 45 جمع آوری داده 7

 63 58 68 سایر 8

 569 508 563 جمع کل                  
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مهارت های 
پژوهشی و 
ل تجزیه و تحلی

داده ها

مشاوره 
اپیدمیولوژی و

متدولوژی

امور عجستجوی منابمقاله نویسی
کامپیوتری

ویرایش مقاالت
به زبان 
انگلیسی

جمع کلسایرجمع آوری داده

ی  ا ه ل  ا س ي  ط ز  ک ر م ه  ب ن  ا گ د ن ن ک ه  ع ج ا ر م د  ا د ع 1ت 3 9 ا 7 1ت 3 9 9

1399سال  1398سال  1397سال 
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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 

9۱۳9 لاساتيد رد سا خدمات  و تفکيک اراهئ موارد گزارش  

 نام و نام خانوادگي مشاور ردیف
 پژوهشیاری/نوع ارائه مشاوره

اخرین مدرک و رشته 

 تحصیلي مشاور
 تلفن همراه

 آمار و آنالیز داده ها دکتر مرضیه محمودی 1

 )پاالیش داده ها و آنالیز و تحلیل دادها(

 09177233138 دکتری آمار زیستي

 09173741032 دکتری آمار احتماالت دکتر صفیه دانشي

 09383737638 يکارشناس ارشد آمار زیست عرفان جوانمردی

 09173712250 متخصص پزشكي اجتماعي دکتر بتول امیری

 09376300882 دکتری اپیدمیولوژی اپیدمیولوژی و متدولوژی دکتر مریم مرزبان 2

 09173712250 متخصص پزشكي اجتماعي دکتر بتول امیری

4 

 

 09177748380 دکتری روانشناسي عمومي اخالق در پژوهش های پزشكي دکتر جمیله کیاني

ویرایش مقاالت و گزارش های علمي به زبان  دکتر مریم مرزبان 5

 انگلیسي

 09376300882 دکتری اپیدمیولوژی

 09173712250 متخصص پزشكي اجتماعي  دکتر بتول امیری

 انتشار نتایج تحقیقات دکتر مریم مرزبان 6

  )مقاله نویسي، ساب میت و پیگیری چاپ مقاالت(

 09376300882 میولوژیدکتری اپید

ژپوهشی خدمات و مشاوره ا راهئ   جهت واحدحضور اساتيد و  ژپوهشگران رد 
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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 

  یتلفن  و کيالکترون  حضوری و مشاوره و خدمات افتیرد  جهت واحد رد حضورژپوهشگران
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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 

  

563

508

569

۱۳۹۹تا ۱۳۹۷تعداد مراجعه کنندگان به مرکز طی سال های 

1399سال  1398سال  1397سال 
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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 

توسط واحد توسعه تحقیقات بالینی اهی ربگزار شده كارگاه
 

گان  نی مراجع  ربای شده ربگزار رگاههایكا    بيمارستان بالینی ژپوهشگران  و یهم

 عنوان گارگاه/ نحوه برگزاری ردیف

 ) حضوری یا غیر حضوری(

 کل تعداد تاریخ برگزاری

 شرکت گنندگان 

 مدرس

دکتر جمیله -عرفان جوانمردی-دکتر عاطفه اسفندیاری نفر 60 1399دی و بهمن  آموزش همگاني بیماری کووید 1

 زهرا حیدری-زهرا صدیقي-ندا سادات بویر-کیاني

 جمیله کیاني -دانشيصفیه -دکتر عاطفه اسفندیاری نفر 60 1399دی و بهمن  و تكنولوژی های جدید آموزشي آشنایي با روش 2

 دکتر صفیه دانشي-عرفان جوانمردی نفر 60 1399دی و بهمن  روش پژوهش و پروپزال نویسي 3

 دکتر صفیه دانشي-عرفان جوانمردی نفر 60 1399دی و بهمن  مهارتهای پژوهشي و تجزیه و تحلیل داده ها 4

 1397سال  1398سال  1399سال  تعداد کل  ردیف

 17 45 36 تعداد کل کارگاه   1

 108 914 240 تعداد کل شرکت گنندگان 2

 236 436 508 ساعت کل آموزش 3
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ساعت کل آموزشتعداد کل شرکت کنندگانتعداد کل کارگاه

۱۳۹۹الی ۱۳۹۷کارگاه های برگزار شده توسط واحد توسعه تحقیقات بالینی طی سال  های 

۱۳۹۹سال  ۱۳۹۸سال  ۱۳۹۷سال 
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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 

ی خلیج افرس بوشه مرکز آم   تحقیقات بالینیتوسعه  واحددستاورداهی    روزشی ردمانی شهدا

کاری واحدتوسعه تحقیقات  بالینی   ساری نشریات  تحت هم

نقش واحد توسعه 

 تحقیقات بالیني بوشهر

 موضوع نویسندگان

 

 عنوان مشخصات نشر

 يادب و يعلم شیرایو

 کتاب

عاطفه اسفندیاری،  ،يانیک لهیجم

 زادهيقل فاطمه نداسادات،

 -پزشكي 

 روانشناسي

بوشهر: انتشارات 

 دانشگاه علوم پزشكي

 بوشهر

 یها درمان بر یا مقدمه

 و مزمن مارانیب در يروانشناخت

 يتاالسم

 1397سال  1398سال   1399سال  مقاالت یا طرح ها ردیف

که  1398تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت داخلي و خارجي توسط محققین در سال  1

آن از مشاوره های واحد توسعه تحقیقات بالیني  "تقدیر و تشكرات"در قسمت 

 ت.بیمارستان مربوطه تشكر شده اس

37 16 17 

که با همكاری واحد در حال 1398تعداد طرحهای در دست اجرا و پایان یافته در سال 2

اجرا یا پایان یافته و در گزارش نهایي آن از مشاوره های واحد توسعه تحقیقات بالیني 

 بیمارستان مربوطه تشكر شده است.

27 32 8 

گزارش نهایي آن از مشاوره های واحد که در 1397تعداد پایان نامه پایان یافته در سال 3

 توسعه تحقیقات بالیني بیمارستان مربوطه تشكر شده است.

98 102 30 

1397سال 1398سال 1399سال 

مقاالت 371617
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کاری  مقاالت چاپ شده   رد مجالت خارجی و داخلیتوسعه تحقیقات  بالینی واحدتحت هم

تاریخ  نوع نمایه وع مقالهن عنوان مقاله ردیف 

 چاپ

 نویسنده 

1 Association Between Platelet, White Blood Cell Count, Platelet To 

White Blood Cell Ratio and Sarcopenia in CommunityDwelling Older 

Adults: Focus On Bushehr Elderly Health (BEH) Program 

 مریم مرزبان 2021  مقطعي

2 Prevalence of Depression in Iranian College Students: A Systematic 

Review and Meta-analysis 
سیستماتیک 

 رویو

Isi,scopus,embase 2021 مریم مرزبان 

3 The Iranian Study of Opium and Cancer (IROPICAN): 
Rationale, Design, and Initial Findings 

 Isi,scopus,embase مورد شاهدی

pubmed 
 مریم مرزبان 2021

4 Power, Cohesion, and Structure in Healthy Families and Families with 

Chronic Psychiatric Patients: A Comparative Study 
 کامران میرزایي isc 2021 مقایسه ای

5 Application of the Social Cognitive Theory to Predict Self-Care 

Behavior among Type 2 Diabetes Patients with Limited Health 

Literacy 

مرضیه  Scopus,doje.isc 2021 مقطعي

 محمودی

6 Power, Cohesion, and Structure in Healthy Families and Families with 

Chronic Psychiatric Patients: A Comparative Study 
 زایيکامران میر isc 2021 مقایسه ای

7 Geographic distribution and time trends of waterpipe use among 

Iranian youth and teenage students: 

A meta-analysis and systematic review 

سیستماتیک 

 رویو

Isi,scopus,embase 

pubmed 
 مریم مرزبان 2021

8 
Association between anemia, physical performance and cognitive 

function in Iranian elderly people: evidence from Bushehr Elderly 

Health (BEH) program 

کوهورت 

مبتني بر 

 جمعیت

Isi,scopus, 

Doaj 

pubmed 

 مریم مرزبان 2021

9 Opium use as an independent risk factor for pancreatic cancer: A 

casecontrol study یموردشاهد 
Isi,scopus, 

Doaj 

pubmed 

 مریم مرزبان 2021

10 Opium use reporting error in case-control studies: neighborhood 

controls versus hospital visitor controls موردشاهدی 
scopus, pubmed 2021 مریم مرزبان 

11 Association between opium use and bladder cancer: A case-
control study in a high risk area of Iran 

 مریم مرزبان 2021  دشاهدیرمو

12 
Inaccuracy measures for concomitants of generalized order statistics 

in Morgenstern family 

 نظریبنیادی 
Scopus,doaj, 

Master journal list 

 صفیه دانشي 2021

13 Inaccuracy measures for concomitants of GOS in Morgenstern family   2020 صفیه دانشي 

14 Weighted Cumulative Residual (Past) Inaccuracy For Minimum 

(Maximum)of Order Statistics 
 Scopus, doaj 2020 صفیه دانشي 

15 Learning Styles and Their Relationship with Self-Esteem and 

Self-Efficacy among Nursing Students in Qazvin 
عرفان  isc 2021 مقطعي

 جوانمردی

16 Multi-epitope vaccine against cystic echinococcosis using 

immunodominant epitopes from EgA31 and EgG1Y162 antigens 
کارآزمایي 

 بالیني

elsever 2020  عرفان

 جوانمردی

17 Global seroprevalence of Neospora spp. in horses and donkeys: A 

systematic review and meta-analysis 
سیستماتیک 

 ریویو

elsever 2020  عرفان

 جوانمردی

18 Toxoplasma gondii ROP38 protein: Bioinformatics analysis for vaccine 

design improvement against toxoplasmosis 
کارازمایي 

 بالیني

elsever 2020  عرفان

 جوانمردی
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19 Bioinformatics features and immunogenic epitopes of Echinococcus 

granulosus Myophilin as a promising target for vaccination against 

cystic echinococcosis 

کارازمایي 

 بالیني

elsever 2021  عرفان

 جوانمردی

20 Effect of Health Belief Model based education on health literacy and 

smoking prevention among students 
Isc,ic,Base,DRJI,S پژوهشي

IS Civilica 

عرفان  2020

 جوانمردی

21 Efficacy and Safety of Resveratrol in Type 1 Diabetes 

Patients: A Two-Month Preliminary Exploratory Trial 
ازمایش 

 افياکتش

Jcr,scopus, 

Master journal 

list,  

Doaj, medline 

مرضیه  2020

 محمودی

تحول نظام سالمت در  عوامل مؤثر بر رضایتمندی کارکنان بهداشتي درماني از اجرای طرح 22

 ای کیفي مطالعه1397 سال شبكه های بهداشت و درمان استان بوشهر در

کیفي 

 قراردادی

Doaj, isc 2020 مریم مرزبان 

23 Systematic Review of Fecal and Mucosa-Associated Microbiota 

Compositional Shifts in Colorectal Cancer 
سیستماتیک 

 ریویو
Isc, sid,magiran, 

Road 

 مریم مرزبان 2020

24 The protective role of Deferoxamine in the 

prevention of hepatic ¦brosis in children treated 

with Doxorubicin: a randomized controlled clinical trial 

کارازمایي 

 بالیني

 نادر شكیب ازاد 2020 

25 Extramedullary manifestations in acute lymphoblastic leukemia in 

children: a systematic review and guideline-based approach of 

treatment 

 ,Pubmed central مروری

Master journal list 

 نادر شكیب ازاد 2020

26 Case series of bloody sweating; a scary event for families ارتباط کوتاه Master journal list 

scopus 
 نادر شكیب ازاد 2020

27 The Effectiveness of Group Meta-Cognitive Therapy on Depression, 

Cognitive Emotional Regulation, and Meta-ognitive Beliefs in Women 

With Breast Cancer: A Randomized Clinical Trial 

کارازمایي 

 بالیني

 کامران میرزایي 2020 

28 Evaluation of adipokines, adiponectin, visfatin, and omentin, 

in uncomplicated type I diabetes patients before and after treatment 

of diabetic ketoacidosis 

پژوهشي 

 اصیل

Isi,scopus, pub 

med, embase 

 کامران میرزایي 2020

بررسي تأثیر استنشاق رایحه اسانس پرتقال و اسطوخودوس در مقایسه با دارونما بر میزان  29

 دندانپزشكي در مراجعین به یک کلینیک دندانپزشكي در شهر شیراز اضطراب

یي کارازما

 بالیني

Scopus, embase 2020 کامران میرزایي 

30 Barriers to Receiving Tissue Plasminogen Activator in atients with 

Ischemic Stroke 
مطالعه 

 مقطعي

DOAJ 2021 نیلوفر معتمد 

31 The value of a simple method to decrease diagnostic errors in Turner 

syndrome: a case report 

case 

report 
Scopus, pubmed, 

embase,DOAJ 

 بتول امیری 2021

32 The effect of women’s sexual functioning 

on quality of their sexual life 
توصیفي و 

 مقطعي

Scopus, medlin 2021  عرفان

 جوانمردی

33 The Effectveness web-based Educatonal Program on Optmal Use of 

Smartphones among Students with Nomophobia based on Self-

EfficacyTheory: The Role of the Medical Librarian 

نیمه تجربي 

از نوع 

تصادفي 

 کنترل شده

Scopus,doaj,Isc,sid

,magiran 

مرضیه  2021

 محمودی

34 Psychosocial Responses To The Outbreak of COVID-19 Infectious 

Disease Among Health Care Staff in a Referral Hospital in South of 

Iran 

 _توصیفي

 مقطعي

 جمیله کیاني 2021 

35 Investigating the effective factors on patients' escape from one of the 

public hospitals in Bushehr city in 2017-2018: A  descriptive, cross-

sectional study 

 _توصیفي

 مقطعي

Isc,base,doaje,civil

ica,magiran 

2020 
 

 جمیله کیاني
 

36 Association between health locus of control and perceived stress in 

college student during the COVID-19 outbreak: a crosssectional study 

in Iran 

مطالعه 

 مقطعي

Isi,scopus,pubmed,

embase 

,doaj 

 صفیه دانشي 2021

37 Investigating the Stress Management Status in MiddleAged Women in 

Bushehr based on a Transtheoretical Model 
مطالعه 

 مقطعي
Scopus,doaj 

مرضیه  2021

 محمودی
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 رد مرکز رد حال اجرا  ژپوهشی  طرح اهی

تهران  يکانسر، دانشگاه علوم پزشك تویسرطان انست قاتیمرکز تحق و مشترک با يالملل نیب يپژوهش یطرح ها

 بوشهر يدانشگاه علوم پزشك يپژوهش معاونتو

 ينیبال /يمارستانیثبت سرطان پستان ب ستمیاستقرارس

 تاکنون 1397مهرماه 

 همنتشر يمبتال به سرطان معده ارث مارانیدر بCDH1  یژن ها ونیموتاس يبررس

 تاکنون1397 ماه ید

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

 تاکنون1397 ماه ید

 بوشهر يدانشگاه علوم پزشك يتحت نظارت معاونت پژوهش سي شده در شورای پژوهشي بیمارستان وربر يپژوهش یطرح ها

کد  عنوان طرح ها
  پژوهشیار

 مجری

استقرار و پیاده سازی سیستم ثبت بیمارستاني سرطان پستان از طریق استقرار سیستم پرونده الكترونیک بالیني در 

 1398-1397بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر در سال 

دکتر مریم مرزبان/ جمیله  1273

 کیاني/ عاطفه اسفندیاری

 نهیس سرطان مجدد عود صیتشخ و خطر عوامل یيشناسا یبرا يگروه یریادگی و نیماش یریادگی یها کیتكن ادغام

 1399-1393 یها سال در بوشهر فارس جیخل یشهدا مارستانیب به کننده مراجعه زنان در

 مهندس ندا سادات بویر 970

وع بیماری تجارب زیستي پرستاران و پزشكان بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر از مرگ بیماران در زمان شی

 COVID-19 عفوني

 و همكاران زهرا حیدری 1456

 و همكاران رئیسيدکتر  1519 بررسي تاثیر برنامه آموزشي مدیریت استرس مبتني بر تئوری خودکارآمدی بندورا بر استرس شغلي مراقبین سالمت 

 اشرفي دکتر جهانپور، 1357 شجویان پرستاری های ارتباط با کودک بستری در پرسنل و دانبررسي رابطه سطح تكامل اخالقي و مهارت

 مرضیه قلي زاده و همكاران 1599 فارس جیخل مارستانیب مراجعه کننده به  COVID-19 مربوط به بیماران مبتال بهخون ایجاد بیو بانک 

 تر کیاني و زهرا حیدریدک 1623  خلیج فارس بیمارستان  COVID-19 به مبتال بررسي یافته های بالیني و اپیدمیولوژیک پرسنل 

 دکتر مریم مرزبان - نیماش یریادگی یریبكارگ با 19- دیکو مارانیب درمان ياثربخش و ازین مورد درمان و ریو م مرگ ينیب شپی

 عرب -پور يسیخم دکتر - بوشهر شهرستان یها مارستانیب در يخون یها فراورده و خون مصرف یها شاخصارزیابي 

 جمیله کیاني -دکتر ازمل 696  ایبال و حوادث در بوشهر يپزشك علوم دانشگاه پوشش تحت یها مارستانیب يآمادگ يابیارز 

 يانیک لهیجم -ازمل دکتر 703 فارس جیخل مارستانیب در يسالمت یها امدیپ و ماریب یساز توانمند با محور ماریب مراقبت رابطه 
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مات ربجسته اه فعاليت  الینیتحقیقات بتوسعه  واحد و اقدا

 مارستانیب فیکث منطقه در ثبت مستقل اتاق یاندازاهر و۱۹-دیکوو مارانیب یستریرج طرح انیپا و اجرا 

 بوشهر استان مخدر مواد با مبارزه ستاد و دانشگاه یفناور و قاتیتحق معاونت  مشترک طرح نیتدو در یهمکار 

 بوشهر استان  یستیبهز اداره با شترکم کودکان یاضطراب اختالالت بر موثر عوامل  یقاتیتحق طرح یاجرا 

 یدانشگاه ریغ یدانشگاه یها مارستانیب در پرستار، به ماریب اعتماد و خدمات تیفیک یبررس یقاتیتحق طرح یاجرا  

 پستان سرطان مارانیب یپاتولوژ الم بانک ویب  و پستان سرطان یمارستانیب ثبت ستمیس یساز ادهیپ و استقرار 

 ۱۹-دیکوو مارانیب خون بانک ویب طرح یساز ادهیپ و نیتدو 

 ۱۹-دیکوو مارانیب خون بانک ویب طرح یساز ادهیپ و نیتدو 

 ۱۹-دیکوو یماریب به مبتال پرسنل  ینیبال یها افتهی یبررس یپژوهش طرح یاجرا 

 یدرمان کارکنان بر  ۱۹-دیکوو یماریب وعیدرش   استرس یروانشناخت ریتاث یبررس یپژوهش طرح انیپا و اجرا 

 ۱۹دیکوو یماریب وعیش برابر در یدرمان کارکنان یا مقابله و یاجتماع -یروان یپاسخها یبررس یپژوهش طرح انیپا و اجرا 

 ۱۹-دیکو یبهداشت یها مراقبت کارکنان در سانحه از پس استرس اختالل وعیش یبررس  طرح انیپا و اجرا  

 ۱۹ دیکو در یکمک درمان عنوان به نیسیآل کپسول یاثربخش یبررس  طرح انیپا و اجرا 

 ۱۹- دیکو در نوظهور ابتید با مارانیب در مولکوالر و ییایمیوشیب یپارامترها یبررس   طرح انیپا و اجرا 

 نیتامیو اثر یبررس یپژوهش طرح  انیپا و اجراD ۱۹ دیکو یماریب شدت و ریم و مرگ در 

 آمار یتخصص یدکترا و یاجتماع یپزشک متخصص استقرار با واحد یعلم سطح ارتقاء 

 یتاالسم و مزمن مارانیب در یروانشناخت یها درمان بر یا مقدمه کتاب چاپ و نیتدو 

 برکت کو واکسن   ینیبال ییکارآزما طرح  یاجرا در یریگرمس و یعفون یهایماریب قاتیتحق مرکز  با یهمکار 

 یکاربرد یها طرح و یقاتیتحق امور در یعلم ئتیه ریغ کارکنان مشارکت شیافزا و  آموزش 

 پزشک روز داشتیگرام مراسم یبرگزار  

 پژوهش روز مراسم یبرگزار 



 

24 

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 معاونت تحقیقات و فناوری 

 مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر

 واحد توسعه تحقیقات بالینی 

زی ااتق مستقل ثبت رد منطقه کثیف بيمارستان   ۱9-کووید طرح رجیستری بيمارانو پایان اجرا   و راه اندا

در استان بوشهر و پذیرش  ۱۹همزمان با شیوع بیماری کووید 

وهش های ژپ  توسعه واحد در بیمارستان شهدای خلیج فارس،بیماران 

وری داده های بالینی، دموگرافیک، تشخیصی آبالینی طرحی را برای جمع 

 و درمانی این بیماران تدوین نمود. 

دکتر عاطفه  ها پیرو اجرای طرح پژوهشی مشترک سرکار خانم

 و استقرار » و آقای دکتر ساالری با عنوان جمیله کیانی، اسفندیاری

 آموزشی مرکز در COVID-19 بیمارستانی تثب سیستم سازیپیاده

و کد اخالق ثبت  ۱۵۷۴به شماره« بوشهر فارس خلیج شهدای درمانی

، استخراج اطالعات .1399.005IR.BPUMS.RECشده 

 واحدبیماران مذکور، توسط  های بالینی از پروندهشناختی و یافتهجمعیت

فتر پرستاری های بالینی با همکاری، کارکنان بالینی دتوسعه پژوهش

 است. شده انجام ایران در ۱۹-کووید  به مبتال بیماران از مراقبت ارزیابی برای کمیهای ثبت بیمارستانی تا کنون سیستمشد.  انجام

  .است ضروری و مهم ۱۹-کووید بیماران از مراقبت اثربخشی کردن روشن برای سیستم این

هورت گذشته نگر، مشاهده ای است که در آن کلیه موارد محتمل و قطعی یک مطالعه کو ۱۹-این نظام ثبت بیمارستانی کووید

لغایت  ۱۳۹۸اسفند  ۳مراجعه کننده به بیمارستان شهدای خلیج فارس واقع در استان بوشهر کشور ایران از تاریخ  ۱۹-مبتال به کووید

ر )روز اول پذیرش ، یکبار در طول مدت بستری به صورت تمام شماری ثبت شدند. بیماران ثبت نام شده در سه با۱۳۹۹پایان شهریور 

، فرم گزارش سریع مورد COVID-19و در هنگام ترخیص یا فوت( پیگیری شدند. جمع آوری داده مطابق با پلت فرم بالینی جهانی 

 ( سازمان جهانی بهداشت انجام شده است.CRF)اصلی 

طبق گزارش سیستم اطالعات سالمت بیمارستان ، نمونه  .شدماه بعد از شروع ثبت انجام  ۷تجزیه و تحلیل نهایی در حدود 

به صورت تمام شماری ثبت شده اند  ۱۳۹۹تا پایان شهریور  ۱۳۹۸اسفند  ۳نفر موارد محتمل و قطعی روزانه از تاریخ  ۳۴۸۲ای از 

از بیمارستان  ٪۸۷لی که موارد قطعی فوت کردند در حا ٪۹حدود ه عنوان موارد قطعی گزارش شده اند  نفر از آنها ب ۲۲۵۱که 

این نظام ثبت، دانش در زمینه اپیدمیولوژی و تشخیص و مدیریت . مرخص شدند و بقیه موارد تا آن تاریخ همچنان بستری بودند

سرکار  واحداقدامات تحلیلی داده ها با همکاری اساتید  .را برای جامعه ایران و حتی سایر کشورها افزایش می دهد ۱۹-بیماری کوید

و سرکار خانم دکتر بتول امیری متخصص  محمدی، دکترای تخصصی آمار زیستی و عضو هیئت علمی دانشگاهمرضیه خانم دکتر 

 در حال داوری است.  تحلیل روند بقاء بیماران پزشکی اجتماعی انجام شده و مقاله استخراجی
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، مژگان پاسبانی، الهام عربی، زهرا صدیقی، اجه ایفاطمه خو ،رقیه بازودارزهرا حیدری، همکاران اجرایی این طرح خانم ها: 
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 استخراجی از طرح مذکور تحت عنوان:  مقاالت

 A survival analysis of sociodemographic and clinical predictors among hospitalized 

COVID-19 patients in southern Iran. 

 Establishment and Implementation of COVID-19 hospital-based registry in a Referral 

Hospital; using the World Health organization platform: a study protocol. 
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کار  بوشهر استان مخدر مواد با مبارزه ستاد و هدااگشن ی فناور و قاتی تحق  معاونت رد تدوین طرح مشترک  ی هم

 یپزشک علوم دانشگاه یفناور و قاتیتحق معاونت و دانشگاه استیر از بوشهر استان مخدر مواد با مبارزه ستاد درخواست یپ در

شی درمانی توسعه تخقسقات بالینی مرکز آموز واحد بوشهر، معتادان جامعه جهت ۱۹–دیکوو قاتیتحق طرح یاجرا بر یمبن بوشهر

 همه در مواد ریسا و شیحش تنباکو، الکل، از استفاده وعیش یبررس عنوان با یپژوهش پروپزال فیتاًل به اقدام شهدای خلیج فارس

 . کرد ۱۴۰۰ سال در بوشهر در SARS-CoV-2 یریگ

 یریگ نمونه. باشد یم ۱۴۰۰ سال در بوشهر استان نیساکن آن یآمار جامعه و یمقطع نوع از یلیتحل -یفیتوص مطالعه، نیا

 نیآنال صورت به ها پرسشنامه دانشگاه، یپژوهش معاونت از اخالق کد اخذ از بعد که بیترت نیبد شد؛ خواهد انجام آسان صورت به

 ن،یآنال پرسشنامه انتشار ی نحوه. شود لیتکم کامل طور به پرسشنامه ۹۱۶ تینها در تا گرفت خواهد قرار استان نیساکن اریاخت در

 یمایس و صدا مرتبط، یها نهاد یها تیسا وب هیاطالع و یاجتماع یها رسانه یپول غاتیتبل ،یمجاز یفضا یها گروه قیطر زا

 .بود خواهد یمطبوعات یها هیانیب و استان مرکز

 و دیجد یها یاستگذاریس جادیا جهت مخدر، مواد ریسا و اتیدخان مصرف وعیش زانیم آمار ارائه طرح نیا یکاربرد اهداف 

 . باشدیم ۱۹-در دوره شیوع بیماری کوید آمار نیا شیافزا یاحتمال روند از یریشگیپ

 و یانیکجمیله  ،یریامبتول  دکتر خانم و یمینعدکتر بهروز  پور، یسیخم دکتر یآقا جناب با پروپوزال نیا ییاجرا تیریمد

 .دنباشیم زادگان بشارتاسما 
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 مشترک با اداره بهزيستی  استان بوشهر کودكان یاضطراب  اختالالت رب مورث عوامل اجرای طرح تحقیقاتی 

 کودکان یروان اختالل نیعتریشا ،یاضطراب اختالالت

 مدت یطوالن اثرات تواندیم آن هنگام زود صیتشخ که است؛

 داده صیتشخ معموال کودکان اضطراب. برساند حداقل به را آن

 مطالعه کی .شوندیم زمنم و مانده یباق درمان بدون و شودینم

 پیش کودک ۴۲۸ یرو بر یمقطع و یلیتحل -یفیتوص نوع از

 قیطر از مرکز ۱۲و  است شده انجام سال ۶ تا ۴دبستانی

 کودکان نیوالد و انتخاب ایمرحله چند ایخوشه گیرینمونه

 لیتکم را( نیوالد فرم)اسنپس اضطراب سنجش پرسشنامه

 کودکان اضطراب زانیم بر یتلفمخ عوامل داد نشان جینتا نمودند

 سابقه زین و کودک یاصل نیوالد جز به یسرپرست داشتن ن،یوالد ییجدا بودن، فرزند تک به توانیم آن جمله از که است رگذاریتأث

 نشانیلدوا که یکودکان و بوده ریتأثی ب اضطراب یرو بر سن و تیجنس وجود نیا با. نمود اشاره کودک توسط ندیناخوشا دادیرو تجربه

 و یاجتماع عوامل پژوهش، نیا یهاافتهی براساس .اندکرده تجربه را یکمتر اضطراب داشتند باالتر و ارشد یکارشناس التیتحص

 به کودکان ابتال از یریشگیپ جهت نیوالد یهاآموزش است الزم نیبنابرا. دارد کودکان اضطراب در یادیز نقش خانواده یفرهنگ

و با هماهنگی در اجرای  یانیک لهیجمدکتر  خانم سرکار تیریمد با طرح نیا. ردیگ قرار سالمت حوزه گذاراناستیس نظر مد اضطراب،

 عاطفه دکتر خانم سرکار طرح نیا ییاجرا همکاران. دیگرد انجامطرح غربالگری اضطراب کودکان اداره کل بهزیستی بوشهر 

 .بودند یاخالق کرماله دکتر یآقا جناب و سادات ندا ،یشیدرو بهناز ش،یراندیخ قهیدص ،یشیدرو شهرزاد ،یاریاسفند

  یدااگشنه  ری غ  یدااگشنه  یاه مارستاني ب  رد رپستار، هب ماري ب  اعتماد و خدمات تي ف کی اجرای طرح تحقیقاتی ربرسی 

 استگذارانیس توجه مورد هامارستانیب در سالمت خدمات تیفیک یارتقا ر،یاخ یهاسال در

 یدانشگاه هامارستانیب کهنیا از نظر صرف خدمات، تیفیک نیبنابرا. است هگرفت قرار رانیمد و

 ها سازمان در را ها نهیهز تواند یم یمارستانیب خدمات تیفیک. شوند یابیارز دیبا نه، ای هستند

 با یامطالعه نهیزم نیا در. کند فراهم را بلندمدت ثبات و دهد شیافزا را ییکارا دهد، کاهش

 به اعتماد و HEALTHQUAL مدل اساس بر یمارستانیب خدمات تیفیک سهیمقا هدف

 . شد انجام رانیا یدانشگاه ریغ و یدانشگاه یها مارستانیب در پرستاران
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 استان در واقع یدانشگاه ریغ و یدانشگاه یها مارستانیب در یبستر ماریب ۹۹۰ یرو بر یا سهیمقا ،یمقطع مطالعه نیا در

 از تیرضا اگرچه که داد نشان مطالعه جینتا. شدند انتخاب یتصادف یا طبقه یریگ نمونه روش با که شد انجام رانیا جنوب بوشهر،

 در پرستاران به اعتماد و مارستانیب خدمات تیفیک است، یدانشگاه مارستانیب از شتریب یدانشگاه ریغ مارستانیب تیوضع

 خدمات تیفیک حال، نیا با. دارد قرار یباالتر سطح در یانشگاهد ریغ یهامارستانیب با سهیمقا در یدانشگاه یهامارستانیب

 تا شد شنهادیپ استگذارانیس و مارستانیب رانیمد به اساس، نیا بر. بود داشتند انتظار مارانیب آنچه از یتر نییپا سطح در مارستانیب

 نیا. کنند تمرکز مارانیب به بهتر یدرمان ماتخد ارائه و خدمات تیفیک ارتقاء ماران،یب به خدمات هیارا تیفیک در شکاف کاهش بر

 .انجام شد یمهبود فرخنده و یپوالد شهناز خانم ،ییرزایم کامران ،ینعمت رضا ،ینیبحر مسعود دکتر یآقا جناب تیریمد با طرح

 و  بيو بانک الم پاتولوژی بيماران سرطان پستان پستان سرطان یمارستان ي ب  ثبت ستمی س  ی ساز دهایپ و استقرار

 ثبت پستان یماریب یدارا ماریب ۲۹۷ فارس جیخل یشهدا مرکز

 برنامه به ورود اریمع که بوده  یموارد مورد ۸۹  تعداد نیا از ، اند شده

 ۱ و زن مورد ۲۸۷ .ندارند ورود اریمع مورد  ۲۰۷ و دارند را سرطان ثبت

 .اند شده ثبت سامانه در و یآور جمع ماریب  ۶۳ مدارک. هستند مرد مورد

 انجام مورد ۵ و اند نداده انجام یغربالگر یماموگراف مورد ۴۱ تعداد نیا از

 اند. داده

 انجام ماریب ۴۴ در یصیتشخ یماموگراف. است نامشخص مورد ۱۷ 

 تیاکثر .است نامشخص مورد ۱۳ در و نشده انجام ماریب ۶ در و شده

 ۶۱ .اند شده یجراح مورد ۶۳ .هستند یماریب  stage1,2 در مارانیب

 مورد ۴۹ دربعالوه  است نشده یکموتراپ مورد ۲ و شده یکموتراپ مورد

 هورمون مورد ۴۰ .اند نشده یوتراپیراد مورد ۱۴ در و اند شده یوتراپیراد

 مورد ۲۰ .است نامشخص مورد ۸ و ریخ مورد ۱۵ و اند شده یدرمان

 نیا. اندنامشخص مورد ۳ و ریخ مورد ۴۰  و اند گرفته هدفمند درمان

 سطح در درمان و صیتشخ تیفیک و یماریب جهینت و ءبقا بهبود در ثبت

 نهیگز یدسترس ینابرابر درباره یمهم جینتا تواند یم کشور سراسر در مراقبت یشاخصها تیفیک سهیمقا. کندیم کمک یاستان و یمل

 طرح نیا ییاجرا تیریمد .شود انجام دیاب نشده افتی اطالعات کاهش جهت یا عمده یتالشها. دهد ارائه را رانیا در مراقبت یها

 اخالق کد اخذ باو  ینیبال قاتیتحق توسعه واحد یهمکار با و و جمیله کیانی مرزبان میمر دکتر خانم

IR.TUMS.VCR.REC.1398.1015   است اجرا حال دراز معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه. 
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 ۱9-یدبيماران کوو تدوین و ایپده سازی طرح بيو بانک خون 
 ها بهضروری است. بایو بانکمنابع مهم اطالعاتی برای تحقیقات زیست پزشکی  یکی از های زیستی به عنوانانکایجاد ب

. این ساختارها استفاده مجدد و طوالنی مدت از کنندکمک میدرک نقش عوامل پیچیده محیطی و ژنتیکی در بیماری های انسانی 

ه همین ترتیب نیازمند مشارکت طوالنی مدت شرکت کنندگان در تحقیقات و ارتباط مداوم بین بانک ، و بسازندها را فراهم مینمونه

 .کنندگان هستندزیستی و اطالعات سالمت، سبک زندگی، تبارشناختی و جمعیت شناختی شرکت

مرکز اجعه کننده به مر COVID-19 ایجاد بیو بانک مربوط به بیماران مبتال به"در این راستا طرح تحقیقاتی با عنوان  

های بالینی و با نظارت معاونت توسط کارشناسان آزمایشگاه و مرکز توسعه پژوهش "س بوشهرشهدای خلیج فار آموزشی درمانی

 محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه بوشهر تهیه و تدوین گردید.

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

از  نمونه خون تهیه گردید. پس فارس بوشهر،

 ،دار بیماران EDTA کامل خون نمونه تهیه

 مدت به وRPM ۲۵۰۰های مذکور با دورنمونه

 از محلول و سپس سانترفیوژ شده دقیقه ۵

میکرولیتر  ۲۰۰ها مقدار نمونه رویی پالسمای

و  با ذکر نام، سن و میکروتیوپ و درون برداشته

 ۳۰منفی در دمای بیماران گیری نمونه تاریخ

 سانتیگراد فریز گردید. درجه

نمونه از بیماران  ۱۰۰۰بالغ بر نون تاک 

 تحقیقات آتی مراحل ادامه جهتجمع آوری و 

  .باشدمهیا می

بخش این طرح در اجرایی همکاران 

، خانم ها معصومه همت بیمارستان آزمایشگاه

و در دانشگاه جناب آقای یه قلی زاده زاده و مرض

 بودهدکتر غالمرضا خمیسی پور و بهروز نعیمی 

  .ستانجام شده اقیقات حمعاونت ت حمایتبا و 
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 ۱9-کووید ی بيماررپسنل مبتال هب  اجرای طرح ژپوهشی ربرسی یافته اهی بالینی 

طالعات، همواره  مورد بررسی پژوهشگران بوده است. در بسیاری از م 19-ارتباط بین مشاغل و خطر ابتال و انتقال کووید

 ی، امرشناسایی کارکنان مراقبت بهداشتی آلوده در مراحل اولیه سیستم های خدمات درمانی پرمخاطره ترین مشاغل بوده اند.

. چرا که در اوایل بیماری بار ویروس در افرادی که حتی بدون عالمت هستند زیاد است. بنابراین خطر انتقال در آنها است یاتیح

شود ، بی شک پرسنل در بیمارستان شهدای خلیج فارس انجام می 19-جا که  پذیرش  بیماران مبتال به کوویدبسیار باال است. از آن

بیماری قرار دارند. این پژوهش به منظور  بررسی و تحلیل به در معرض بیشتر ابتال  هابیمارستانسایر این بیمارستان در مقایسه با 

بالینی انجام شده است تا بتواند اطالعاتی را برای بهبود پروتکل های  تشخیص علل، ژی،اپیدمیولو مورد در اولیه های یافته شواهد

 موجود تشخیصی در اختیار قرار دهد. 

آموزشی درمانی  در مرکز1399در بهار و تابستان و پاییز سال  تحلیلی از نوع  مقطعی می باشد که – این مطالعه توصیفی

براساس تست های تشخیص  19-یت مورد مطالعه کلیه پرسنل مبتال قطعی به کوویدشهدای خلیج فارس انجام شده است. جمع

نفر دارای  109نفر بوده است که از این تعداد  165( می باشد. تعداد پرسنل مبتال در بازه زمانی مذکور (CT, RT-PCRموجود 

مبتال شدند که  19-از به بیماری کووید %15و  ندنفر در تماس مستقیم با بیماران نبود 53شغل های در تماس مستقیم با بیمار و 

 ند.شدنیز فوت  از این تعدادنفر  2 بستری شدند و  ICUنیز در  %2.6 ،در بیمارستان بستری %27.9از این تعداد 

ده بواز بیماران دارای عالمت بودند و شروع بیماری با تب و سرفه  %97 و روز  17میانگین روزهای بستری در بیمارستان  

عکس قفسه سینه غیر نرمال داشتند. بیشترین عالیم مشاهده شده در  %42.4مثبت و  PCRبیماران دارای تست  %83.1 است.

 %4.8از بیماران دارای بیماری زمینه ای فشار خون،  %6طول بیماری خستگی، سردرد، درد عضالنی، تب و لرز بوده است. 

بیماری مزمن کبد داشتند. با استفاده از آزمون کای اسکویر مشخص گردید  %2.4بیماری قلبی عروقی و  %3.6دیابت شیرین، 

با  .مبتال بستری شدندزنان  %22 و از مردان %38.5به طوری که ،که بین بستری شدن و جنسیت ارتباط معناداری وجود دارد

از متغیرهای عالیم بیماری،  بیماری  استفاده از رگرسیون لجستیک سلسله مراتبی توان پیش بینی بستری شدن بیماران با استفاده

توان تبیین بستری شدن بیمار را دارند.  %39.7د که عالیم بالینی شمشاهده  و های زمینه ای و جنسیت بیماران بررسی گردید

وپس از  %42.1با اضافه کردن بیماری های زمینه ای این توان به 

ل نهایی دافزایش یافت. در م %46.6اضافه کردن متغیر جنسیت به 

 متغیرهای درد قفسه سینه، افزایش قند خون جدید و جنسیت مرد

در بررسی بیشتر داده ها با آزمون دقیق فیشر ارتباط  معنادار بودند.

معنادار آماری بین نوع شغل و مشاهده عالیم در طول بیماری 

همچنین بین اختالل در بویایی و چشایی و مثبت  .مشخص گردید

و در یک نفر از  شد مشاهده تباط معنادارنیز ار PCRشدن تست 

 ن فلج عصب بلز گزارش شد.مبتالیا
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  ردمانی رب كارکنان  ۱9-ردشيوع بيماری کووید   طرح ژپوهشی ربرسی اتثیر روانشناختی استرساجرا و پایان 

ه است که های عفونی به یک ضرورت بهداشتی جهانی تبدیل شده است و تجربه ثابت کردمهار موثر شیوع بیماری

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

های های بهداشتی بستگی دارد. با توجه به این که با وقوع چنین رویدادی بدون شک کارکنان مراقبتسالمت و مراقبت

توان اظهار داشت که مدیریت استرس برای کارکنان میو ه خواهند شد آلود و احتماالا  هبهداشتی تحت تاثیر قرار گرفت

 ضروری است. های بهداشتی درگیر در خط مقدم این اپیدمی به مثابه یک پروتکل مراقبت

به طور مستقیم شی درمانی شهدای خلیج فارس به عنوان مرکز اصلی درمان کرونا در استان، زمرکز آموپرسنل 

و همچنین ترس از ابتال به درمان  سختناشناخته و ران بودند و فشار کاری زیاد ناشی از فرایند بیمااین درگیر درمان 

 ریزی جهت ارتقاء آنزمینه به منظور برنامهاین نیاز به پژوهش در  وقرار داده  را تحت تاثیر را داشتند که ایشان بیماری

 .سازدمیضروری  را

بر  COVID-19شناختی استرس فوری و پایدار در برابر شیوع بیماری این مطالعه به منظور بررسی تاثیر روان 

تحلیلی مقطعی می باشد. طبق  – های مقابله با آن و از نوع توصیفیهای بهداشتی و پیشنهاد راهکارکارکنان مراقبت

 درند. نفر از کارکنان شاغل در بیمارستان شهدای خلیج فارس در این پژوهش شرکت کرد 177نتایج حاصل تعداد 

 %49 حدود ن،یا بر عالوه. داشتند اضطراب و استرس ،یافسردگ عالئم درصد 3/37 و درصد 1/44 درصد، 5/43 مجموع

 میعال نمره نیب. کردند تجربه PTSD یبرا را ینیبال ینگران و شده درک استرس از ییباال سطح ها HCW از %35 و

 یبرا یباالتر خطر معرض در زنان. نداشت وجود یدار یمعن تفاوت نیریسا با عفونت بخش یهاHCW یروانشناخت

 یدار یمعن رابطه التیتحص سطح با PTSD و شده ادراک استرس. بودند مردان به نسبت یروان عالئم تمام جادیا

 .بود HCWS ریسا از کمتر شده درک استرس ،Ph.D. HCWs در و داشتند

 زن و کند ینیبشیپ را یشناختروان عالئم همه تواندیم تیجنس که داد نشان چندگانه ونیرگرس لیتحل جینتا 

 سانحه از پس استرس اختالل ینیب شیپ در یکار تجربه. کندیم ینیبشیپ را یشناختروان عالئم از یباالتر سطوح بودن

  .بودند شده ادراک استرس کننده ینیب شیپ التیتحص سطح و تیجنس ت،ینها در. داشت یدار یمعن ریتأث

 عوامل ها،افتهی اساس بر. دارد HCW یروان سالمت بر یمخرب یروان ریتأث COVID-19 که داد نشان عهمطال نیا

 گذاراناستیس و یبهداشت یهامراقبت دهندگانارائه است ممکن یفعل یهاافتهی. بود مرتبط آنها با زین یتوجه قابل خطر



 

32 

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 معاونت تحقیقات و فناوری 

 مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر

 واحد توسعه تحقیقات بالینی 

 سالمت یبرا کیستماتیس یهایغربالگر یاجرا یبرا را

 یباال خطر معرض در که یکسان ژهیوبه ،HCWs یروان

 یبرخ. کند ییراهنما هستند، یروانپزشک اختالالت به ابتال

 یهابرنامه از عبارت یشنهادیپ یهاحلراه از

 ،یشناختروان مداخله یهامیت یاندازراه ،یشناختروان

 یهادوره و یپزشک یهاهیتوص با نیآنال عامل یهاستمیس

 تیریمداین طرح با  .هستند شدهیزیربرنامه استراحت

سرکار خانم ندا سادات بویر و ، سرکار خانم دکتر جمیله کیانی

اخذ و و دکتر صفیه دانشی  عاطفه اسفندیاریهمکاران اجرایی 

با مدیریت و  IR.BPUMS.REC.1399.013کد اخالق 

 . ی اجرا شدنیبال قاتیواحد توسعه تحقنظارت 

 

 :با عنوان مقاله استخراجی
 Psychosocial Responses To The Outbreak of COVID-19 Infectious Disease Among Health 

Care Staff in a Referral Hospital in South of Iran  
 رد. قرار دا Europe PMCدر مراحل داوری 

 

ریس پا VIROLOGGY AND INFECTION DISEASES ر کنفرانسجهت ارائه سخنرانی داین مقاله بعالوه 

 پذیرش شده است.

 ۱9-ی کوویدماري ب  وعي ش  كارکنان ردمانی رد ربارب یو مقابله ا یاجتماع  -یروان  یپاسخهاطرح ژپوهشی ربرسی  اجرا و پایان

در کادر درمانی مرکز آموزشی  COVID-19پس از شیوع  و مقابله  یاجتماع -یروان یپاسخها این مطالعه به منظور بررسی
مقطعی می باشد. ابزار جمع آوری اطالعات  -های مقابله با آن و از نوع توصیفیس بوشهر و پیشنهاد راهکاردرمانی شهدای خلیج فار

و   GHQ-28ها و پرسشنامه سالمت رواندر این مطالعه شامل پرسشنامه بی نام جمع آوری اطالعات جمعیت شناختی آزمودنی

آنالین و از طریق نرم افزارهای ارتباط جمعی در اختیار کارکنان قرار  می باشد. پرسشنامه ها به صورت COPEمهارتهای مقابله ای 
 گرفت و پس از تکمیل آنها اطالعات در نرم افزار اکسل استخراج گردید. 

سال  ۳۶.۰۹نفر بود. در تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها میانگین سنی افراد  ۱۷۷تعداد کل افراد شرکت کننده در این پژوهش 
 ۶۹.۵درصد از شرکت کنندگان مجرد،  ۲۸.۸درصد زن بودند.  ۶۳.۸درصد از شرکت کنندگان مرد و  ۳۶.۲بود.  ۸.۴۷۶یار با انحراف مع

 ۰.۶درصد صبح و عصر،  ۹درصد از کارکنان در شیفت ثابت صبح،  ۲۶.۶درصد مطلقه و شوهر فوت شده بودند.  ۱.۷درصد متاهل و 
درصد از شرکت کنندگان طی یک ماه گذشته در بخش بستری یا  ۷۶.۸دند. شیفت در گردش شاغل بو ۶۳.۸درصد عصر و شب و 
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شده اند. طبق نتایج بدست  COVID-19درصد از افراد دچار عالئم بیماری  ۲۸.۲بودند و  COVID-19درتماس نزدیک با بیماران 
درصد  ۱۲.۴درصد عالئم خفیف،  ۴۶.۳درصد شرکت کنندگان دارای هیچ یا کمترین عالئم،  ۴۰.۱آمده از پرسشنامه سالمت روان، 

درصد عالئم شدید اختالالت سالمت روان را داشتند. همچنین بر اساس نتایج پرسشنامه ترجیح اعمال مقابله  ۱.۱عالئم متوسط و 
شدند. میانگین درصد اجتنابی را شامل می ۵.۶درصد هیجان مدار و  ۵۲درصد شرکت کنندگان سبک مقابله مسئله مدار،  ۴۲.۴ای، 

 نمره سالمت روان در زنان بیشتر از مردان بود که این تفاوت از نظر آماری معنادار بود.  
 نیدر ح وعیدر برابر ش یکارکنان درمان یو مقابله ا یاجتماع -یروان یپاسخها ی وسالمت روانفشار به  نیمطالعه بار سنگاین 

 . زناننمود فارس بوشهر مشخص جیخل یشهدا یدرمان یمرکز آموزش یدر کادر درمانرا  COVID-19 یعفون یماریبی دمیاپ
دچار عالئم  ،مارانیمراقبت از ب ای مارستانیکه به علت حضور در ب یکسان، بعالوه بودندان ماریبا ب کیکه در ارتباط نزد یانارکنکو

، نشان داد قیتحق جینتا نی. همچنقرار داشتند روان تر از آسیب های سالمتدر معرض خطر باال ،شده بودند COVID-19 یماریب
 رابطه دارند.  یاضطراب ئمروان و عالاختالالت سالمت با بروز  یبطور معنادار یمدار و اجتناب جانیه یمقابله ا یسبک هاکه 

 یها و اطالع از روش جاناتیشناخت ه ییبه توانا یمقابله ا یها وهیشمجازی آموزش  یکالس هابنابراین لزوم برگزاری 
این طرح  استرس آنان موثر باشد. تیریو مد یسازگار جادیاحفظ سالمت روان، در موجود است و می تواند  ستارانکنترل آن در پر

توسعه تحقیقات  همکاران اجرایی خانم مهندس ندا سادات بویر و دکتر صفیه دانشی و مدیریت واحدیریت دکتر جمیله کیانی و با مد

 اجرا گردید. IR.BPUMS.REC.1399.002کد اخالق  و اخذ بالینی 
 

 :عنوان با یاستخراج مقاله
 psychological impact of COVID-19 outbreak on health care workers of an Iranian 

hospital: a cross-sectional study 

 
 .دارد قرارIranian journal of pychiatry مجله یداور مراحل در
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شت  یاه مراقبت كارکنان رد سانحه از پس ساستر اختالل وعي ش اجرا و پایان طرح  ربرسی    ۱9-کوید یبهدا

 یآموزش مرکز در ۱۹-دیکوو بخش یدرمان کارکنان در سانحه از پس استرس اختالل یبررس منظور به و دیکوو یپاندم از پس
 یتمام مطالعه نیا رد. شد انجام موضوع نیهم با یپژوهش طرح کی مقابله یهاراهکار شنهادیپ و بوشهر فارس جیخل یشهدا یدرمان
 بوشهر فارس جیخل یشهدا یدرمان یآموزش مرکز در شاغل یقراداد و یمانیپ شبه ، یمانیپ ، یرسم پرستاران و یدرمان کادر گروه

 COVID-19 یعفون مارانیب با میمستق ارتباط با یعفون یدرمان یها بخش و یعاد یدرمان یها بخش در که ۱۴۰۰ سال در
 پرستاران پزشکان، از نفر ۱۲۴ و شد انجام دردسترس صورت به یریگ نمونه روش. بود نفر ۱۱۰۰ آنها تعداد و بودند خدمت به مشغول

 . کردند شرکت مطالعه در ارانیبه و
 یشهدا یدرمان و یآموزش مرکز درمان کادر پرسنل در سانحه از پس استرس اختالل وعیش که داد نشان مطالعه یهاافتهی

 نیهمچن. بودند دیشد اختالل به مبتال %۹.۷ و متوسط اختالل به مبتال %۸۰.۶ ف،یخف اختالل به مبتال %۹.۷بوشهر، فارس جیخل

 بحران یروان یاثرگذار شدت و عمق افتهی نیا. بود ۸۷.۱۱±۱۲.۶ حاضر مطالعه در PTSD به ابتال یبرا شده کسب یکل ازیامت

 مورد کنندگان شرکت در PTSD وعیش زانیم با یشناخت تیجمع عوامل باطارت مطالعه نیا در. دهدیم نشان درمان کادر بر را حاضر

 سن که دیگرد مشاهده نیهمچن. بود پزشکان از باالتر معنادار بطور پرستاران در PTSD زانیم جینتا اساس بر که گرفت قرار یبررس

 اختالل نیا نییپا نیسن در و شودیم کمتر لاختال نیا وعیش سن رفتن باال با یعنی. دارد ارتباط PTSD زانیم با معکوس صورت به

 .بود زنان و مردان در PTSD زانیم بودن کسانی مطالعه، یهاافتهی گرید از. است شتریب
 
 
 
 
 

 

 

 ۱9ارثبخشی کپسول آلیسین هب عنوان ردمان کمکی رد کوید اجرا و پایان طرح  ربرسی 

از جمله ضد ویروسی  خواص دارویی متعدد. وجود درگیاه سیر استآلیسین یک ترکیب آلی سولفوری می باشدکه از ترکیبات م

فاز یک این مطالعه فاز مطالعات حیوانی بوده است که اثر جانبی از این دارو مشاهده نشده . و ضد انگلی برای آن ثابت شده است

 مدیریت اجرایی این طرح سرکار خانم دکتر وحدت بوده اند. است.
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 ۱9- دیکو رد نوظهور ابتید با ماراني ب  رد مولکوالر و ییايم ي وش ي ب  یپارامتراه یربرس    طرح انیپا و اجرا 

 یبررس جهت گردندیم خون قند شیافزا دچار یقبل سابقه بدون یماریب حاد مرحله در ییکرونا مارانیب از یاریبس که ییآنجا از

. مدیریت گرفت خواهد قرار یاختصاص اریبس یها یسبرر مورد مارانیب نیا خون یها نمونه رخداد نیا یمونولوژیا و مولکوالر علت

  اجرایی این طرح سرکار خانم دکتر وحدت بوده اند.

 

 

 

 ۱9 دیکو ی ماري ب  شدت و ری م  و مرگ رد Dنی تام ی و ارثطرح ژپوهشی ربرسی   انیپا و اجرا 

 پژوهشی طب جنوب –لمی عله در مج انتشار حال در آن جینتا و افتهی انیپا یعموم یدکترا نامه انیپا قالب در طرح نیا

  .بود  Dنیتامیو کمبود و وی یس یآ در یبستر مارانیب در ریم و مرگ باالتر زانیم نیب یهمبستگ نشانگر حاصله جهینت. است

 .اند بودهو شهرزاد درویشی  وحدت دکتر خانم سرکار طرح نیا ییاجرا تیریمد
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صص زپشکی اجتماعی متخ
صصی آمار ارتقاء سطح علمی واحد با استقرار  تخ

 و دکترای 

واحد توسعه تحقیقات بالینی عالوه بر بکارگیری اعضای هیئت علمی دانشگاه به صورت پاره وقت جهت رفاه حال دانشجویان 

و سایر مراجعه کنندگان به واحد، اقدام به جذب دو مشاوره تمام وقت نمود. سرکار خانم دکتر صفیه دانشی دکترای آمار از اول مهرماه 

جهت مشاوره متدولوژی و آمار و اپیدمیولوژی و همچنین مقاله  ۱۳۹۹و سرکار خانم بتول امیری از ابتدای مهر ماه سال  ۱۳۹۸ سال

  نویسی در این واحد فعالیت خود را آغاز نمود.
 

 یاتالسم  و مزمن ماراني ب  رد یروانشناخت  یاه ردمان رب یا مقدهم تدوین و چاپ کتاب
لینی عالوه بر فعالیت هایی در واحد توسعه تحقیقات با

زمینه ویرایش مقاالت و طرح ها، برای دومین بار اقدام به 

 در یروانشناخت یها درمانچاپ کتابی با عنوان مقدمه ای بر 

ی نمود. این کتاب در شورای انتشارات تاالسم و مزمن مارانیب

 دانشگاه تصویب و به چاپ رسیده است.

داخالت روانشناختی ها و مموضوع اصلی کتاب، روش 

رفتاری، امید درمانی، معنویت -مانند درمانهای شناختی

درمانی و گروه درمانی است که  برای کاهش اضطراب و 

افسردگی در بیماران مزمن و تاالسمی مورد استفاده قرار 

گیرد. این مطالب ماحصل اجرای طرح های مختلف می

 احد توسعه تحقیقات بالینی اجرا و جهت بهبود بیماران موثرگزارش شده است.پژوهشی مصوب دانشگاه است که توسط کارشناسان و
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کاری با  مرکز تحقیقات بيماریهای عفونی و گرمسیری رد اجرای  طرح كارآزمایی بالینی   واکسن کو ربکت  هم

های عفونی و گرمسیری یدر اجرای طرح کارآزمایی بالینی فاز سوم واکسن کوبرکت در کشور و مشارکت  مرکز تحقیقات بیمار 

خانم دکتر شهرزاد  تحقیقاتی،و درخواست مسئول اجرایی طرح سرکار خانم دکتر کتایون وحدت، از پزشکان عالقمند به همکاری 

 درویشی به ایشان معرفی و همکاری گردید.

 آموزش  و افزايش مشارکت كارکنان غیر هیئت علمی رد امور تحقیقاتی و طرح اهی كارربدی 

از مهمترین اهداف مراکز توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه ها، فراهم سازی شرایط مساعد برای مشارکت هر چه بیشتر  یکی 

پرسنل حوزه بهداشت و درمان است. به همین منظور واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهدای خلیج فارس با تسهیل فرایند 

های تحقیقاتی کابردی جهت افراد غیر هیئت علمی بیمارستان در تهیه و اجرای طرحپژوهش از طریق همکاری پرسنل این واحد با 

حل مشکالت بخش های خود به آنها یاری نمود. بدین منظور، مبادرت به برگزاری کارگاه و آموزش روش های پژوهش و پروپوزال 

شاورین واحد و اساتید دانشگاه کارگاه های توانمند نویسی و جستجو در پایگا ه های اطالعات علمی گردید. بدین منظور با همکاری م

 سازی ایشان، در زمینه پژوهش برگزار گردید.

 تدوین و بازینیب اولویت اهی ژپوهشی بيمارستان

طبق تصویب شورای پژوهشی و از طریق دلفی اعضای شورای پژوهشی اولویت های پژوهشی بیمارستان را براساس نوآورانه 

ن نمودند. امسال نیز مانند سالهای پیشین، مدیریت منابع انسانی، بهبود کیفیت و اعتبار بخشی، بهبود فرآیندهای و کاربردی بودن تدوی
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آموزشی و پژوهشی، مدیریت منابع مالی، ارتقاء سالمت جامعه، سالمت در بالیا و حوادث، ایمنی بیمار،سالمندی از جمله حیطه هایی 

 وضوعات مربوط به آنها، تعیین گردید. مورد توجه بودند که اولویت پژوهشی م

شتيگرام  مراسم ی ربگزار   زپکش روز دا

توسعه تحقیقات  داساتید محترم مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس، واح به منظور ارج نهادن به مقام شامخ پزشکان و

 نمود. ارسال هدایابالینی مبادرت به برگزاری مراسم گرامیداشت روز پزشک و 
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 ربگزاری مراسم روز ژپوهش

 استیر و دانشگاه استیر باحضور مراسم نیا. شد ریتقد ینیبال پژوهشگران نیبرتر از یمراسم یط پژوهش هفته  مناسبت به

 نیمحقق از ریتقد و یمعرف. شد برگزار  انیدانشجو و یعلم ئتیه یاعضا و ینیبال دیاسات ، رانیمد ، فارس جیخل یشهدا مارستانیب

 نیا یها بخش جمله از  ینیبال و  ییدانشجو برتر پژوهشگر از ریتقد و یمعرف برتر، مترجم و مولف برتر، پژوهشگران و برجسته

حرکت بر  ینیبال پژوهشگران  همه از تشکر ضمنریاست محترم دانشگاه،  یریکشم دکتر یآقا جناب مراسم نیا در. بود مراسم

سپس آقای دکتر خمیسی پور . نداست، تاکید نمود سوم نسل دانشگاه یها یژگیو از که ثروت خلق و ینیآفر کار سمت به دانشگاه

 دیاسات یعلم مقاالت تعداد رشد به رو روندهای کاربردی پرداختند و معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه، نیز با بیان لزوم توجه به طرح

 علم دیتول جهت در ینیبال مختلف یهابخش دیاسات تالش مرهون را یخلدا و یالمللنیب معتبر مجالت در مارستانیب پژوهشگران و

 و از پژوهشگران قدردانی کرد. دانست درمان یهانهیهز کاهش و جامعه یدرمان و یآموزش ،یصیتشخ یازهاین رفع منظور به

 ،یکشور هر توسعه و رشد انارک از یکرا ی پژوهشنیز  فارس جیخل  مارستانیب محترم استیر یاریاسفند دکتر خانم سرکار

 یهاتالش از و باشد کشور کی شرفتیپ دیکل و یعلم جهش ساز نهیزم تواند یم که است پژوهش مقوله به یکاربرد و جامع نگاه

 مراسم انیپا درگزارش عملکرد واحد ارائه و  . سپسکردند  تشکر ،عرصه نیا تالشگرانو  ختگانیفره و دیاسات یتمام ریناپذ یخستگ

  .آمد عمل به لیتجل مارستانیب و دانشگاه نیمسئول حضور با برتر پژوهشگران از
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 پژوهشگران عنوانبه ریبو سادات ندا مهندس و یانیک لهیجم دکتر معتمد، لوفرین دکتر ،آزاد بیشک نادر دکتراز  نییآ نیا ادامه در

 عنوانبه یمحمد سودابه دکتر ،یمحمود هیمرض دکتر ،ییارزیم کامران دکتر از و فارس جیخل یشهدا یدرمان یآموزش مرکز فعال

و  و هدایایی تقدیم شد آمد عمل به لیتجل مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس ینیبال تحقیقات توسعهواحد  در همکار دیاسات

  ی شد.رونمای توسط رئیس دانشگاه ب زبان پژوهش که به همت همکاران و اساتید مرکز تدوین شده بود،ااز کت
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 ین ی بال  ژپوهشگران از ریتقد مراسم ی ربگزار
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ی خلیج افرس گزارش عملکرد کتابخاهنو  معرفی  مرکز آموزشی ردمانی شهدا

 حدود کتابخانه بیمارستان شهدای خلیج فارس یکی از کتابخانه اقماری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر می باشد که در فضایی

های مخزن کتاب، سالن بخش. این کتابخانه شامل ریاست بیمارستان شهدای خلیج فارس واقع شده استمتر زیر بنا در بخش  ۱۲۰

 یازهاینو  دکنمی تامین را دانشجویان همچنین کارمندان و پرستاران پزشکان،باشد که نیازهای رسانی میمطالعه و بخش اطالع

  کند.یم نیرا تام شهدای خلیج فارس مارستانیو پرسنل شاغل در ب انیدانشجو نیهمچنو  پرستاران ،پزشکان

با ارائه کارت شناسایی و کلیه دانشجویان با ارائه کارت  بوشهر یت علمی و کارمندان دانشگاه علوم پزشکئهی یکلیه اعضا

 عضویت کتابخانه مرکزی دانشگاه مجاز به استفاده از کتابخانه می باشند.

کتاب به  ۵به دانشجویان تحصیالت تکمیلی  ،کتاب به مدت دو هفته ۷ت علمی هیئمحترم  یبه اعضاطبق مقررات موجود، 

صبح و  فتیساعت کار کتابخانه در دو ش کتاب به مدت دو هفته امانت داده می شود. ۳دو هفته و به دانشجویان کارشناسی  مدت

باشد که یکی از آنها به صورت شبانه روزی نفر می  ۴۰این کتابخانه دارای دوسالن مطالعه مجزا با گنجایش حدود  باشد. یعصر م

 است. جموعه سازیو م و مدالین یرسان اطالع، بخش امانتو دارای سه  ماده ارائه خدمات به مراجعین می باشدآ

 مشخصات کتابخانه

 

 صندلي 25 )صبح و عصر(1ظرفیت سالن مطالعه

 صندلي 15 )شبانه روزی(2ظرفیت سالن مطالعه

 سیستم 3 الع رسانيکامپیوتر های بخش اط

 جلد 1584 کتاب های التین

 جلد 4459 کتاب های فارسي

 10 نیالت ياطالعات گاهیپا

 9 يفارس ياطالعات گاهیپا

 1483 اعضاء تعداد



 

43 

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 معاونت تحقیقات و فناوری 

 مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر

 واحد توسعه تحقیقات بالینی 

 بخش امانت

 شود و مدرک مورد نظر خود را با جستجو در نرم افزار کتابخانهکتابخانه به صورت قفسه باز اداره می در این بخش،

و بخش امانت وظیفه امانت کتب و بازگشت و تمدید مدارک برای اعضای کتابخانه بر  کنند.رس آذرخش( انتخاب می)پا

 ترین بخش کتابخانه می باشد. عهده دارد بخش امانت کتابخانه به عنوان پر مراجعه 

 کتابخانه بیمارستان شهدای خلیج فارس مشخصات کتابخانه

 ۱۳۹۹ ۱۳۹۸ سال

 ۵۸۷۴ ۱۱۴۴ امانت کتاب

 ۵۹۹۵ ۱۱۸۰ برگشت کتاب

 و مدالین  بخش اطالع رسانی

 توانند می دانشجویان که باشد می کتابخانه اطالعاتی های بانک در جستجو جهت رایانه دستگاه 3 دارای بخش این

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

 در اطالعات به دسترسی های شیوه ترین سریع و جدیدترین با( ها رزیدنت و پزشکی) دانشجویان علمی، هیئت یاعضا

  باشد.زمان، می کمترین

 بخش مجموهع سازی 

بخش مجموعه سازی وظیفه انتخاب، سفارش، تهیه کلیه منابع 

بهشت و آبان ماه نظر به این که ساالنه در اردی کتابخانه را به عهده دارد.

نمایشگاه بین المللی تهران و نمایشگاه کتب کاربردی دانشگاهی برگزار 

 یدر نتیجه با گرفتن نیازهای اطالعاتی دانشجویان و اعضا .می گردد

ت علمی سعی میشود منابع مورد درخواست از طریقه مکاتبه با مدیر گروه آموزشی و دریافت لیست کتابهای ئهی

 دد و بر این اساس کتابهای مورد نظر کتابخانه تهیه و نسبت به خرید آنها اقدامات الزم انجام میگیرد.درخواستی تهیه گر
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مات ربجسته  فعاليت اه و اقدا

 اجرای چالش اهدا کتاب با هماهنگی برنامه یه خونه یه دریا صدا و سیمای مرکز استانی بوشهر 

  یبند رده نظام اساس بر ها کتاب مجدد شلف و کتابخانه ها کتاب تمام نشیچ و نظم در رییتغ NLM در ها کتاب 

 ینیبال یها پژوهش توسعه مرکز یهماهنگ با و یپزشک یکتابدار رشته ۷ ترم انیدانشجو از یجمع یهمکار با اقدام نیا که کتابخانه

 .دیگرد انجام بوشهر یپزشک علوم دانشگاه یمرکز کتابخانه سیرئ نیهمچن و

 قفسه در ها آن شلف و آنها یبند رده و یسینو فهرست ن،یالت و  یسفار کتب یتعداد  شیافزا . 

 آنها دیجد یها نسخه نمودن نیگزیجا جهت کتابها نیوج 

 پزشکان و پرسنل ترراحت استفاده جهت مارستانیب مختلف یها بخش به کتابخانه از شده خارج یکتابها یاهدا  . 

 اساتیدخیرین و از  ییهای اهدا دریافت کتاب  

 

 

 

 

 

 



 

45 

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 معاونت تحقیقات و فناوری 

 مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر

 واحد توسعه تحقیقات بالینی 

 كارشناسان

 شقایق بلیوندنام و نام خانوادگي: 

 کتابداری پزشكيکارشناس رشته تحصیلي:  

 کتابدار سمت

 

  طاهره ذکاوت: ينام و نام خانوادگ

  حسابداریکارشناس  :يلیتحص رشته

  سمت کتابدار

 

 نام و نام خانوادگي: زهرا کشتكار

 رشته تحصیلي:  پرستاری

 جمع آوری داده های سرطانسمت: کارشناس ثبت و 
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 شرح وظایف كارشناسان

 بیمارستان یتهایو مرجع در حوزه فعال تخصصی -یعلم یاز منابع اطالعات یغن یو حفظ مجموعه ا یگردآور .۱

و  ستیدرخواستها و ل میآنها و تنظ دیو جد یعلم یازهاین یمراجعه کنندگان کتابخانه و بررس یو نظر سنج یسنج ازین .۲

 بیمارستان استیربوطه و ارائه آنها به رم یفرمها

و کامل به مراجعه  قیالزم و انتخاب منابع مناسب مورد نظر و ارائه خدمات به هنگام، دق یهایی ارائه اطالعات و راهنما .۳

 کتابخانه فیوظا یکنندگان در راستا

 منابع مورد نظر در هر ترم هیجهت ته انیو دانشجو دیبا اسات یهماهنگ .۴

 به موقع یو صحاف نیوج ،یارت بر کتابها جهت امر قفسه خواننظ .۵

 حفاظت و توسعه مجموعه منابع تی، امانت کتاب و در نهاکتاب یثبت و مراحل آماده ساز یانجام کارها .۶

 ازیمعتبر مورد ن اتیوارده و اشتراک با نشر اتینشر ینظارت بر سازمانده .۷

 ازیمنابع مورد ن دیکتاب جهت خر یها شگاهیبا ناشران و شرکت در نما یگو سفارش کتاب و هماهن دینظارت بر خر .۸

 به مسائل موجود در کتابخانه  یدگیرس .۹

 کتابخانه یکتابها رکردیو امور جرائم و د ییمنابع اهدا یمطالعه، سازمانده ینظارت بر امور سالنها .۱۰

 حساب اعضا هیوط به تسوو اقدامات مرب تیو صدور کارت عضو یریارائه خدمات عضوگ .۱۱
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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 

 ، اماانت  و سالن مطالعهرسانی و مدالین بخش اطالع

 

  



 

48 

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 معاونت تحقیقات و فناوری 

 مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر

 واحد توسعه تحقیقات بالینی 

 ارتباط با ما 

 تلفکس: 

 1090و  1385داخلی  077-33455375-88

 :پست الکترونیکمشاوره الکترونیکی و نشانی 

E-mail  : crdc@bpums.ac.ir 

Website: http://crdcmpgh.bpums.ac.ir 

 :نشانی پستی 

 مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس -خیابان طالقانی -بوشهر

 بالینی تحقیقاتتوسعه  واحد 

 7517933755کد پستی 

 

 

 

mailto:crdc@bpums.ac.irE-mail
mailto:crdc@bpums.ac.irE-mail

