الویت های پژوهشی دانشکده علوم پششکی شوشتز در گزوه های آموسشی دانشکده

گزوه بهداشت حزفه ای
بیمارهای تنفسی وآالینده های محیطی و اثرات آن بر سالمتی:
 ؽٌاعایی ،ارسیاتی ٍ پایؼ ٍکٌتزل ػَاهل فیشیکی ،ؽیویایی ٍ تیَلَصیکی سیاى آٍر َّا در هحیظ ّای
ؽغلیoutdoorٍ indoor
 کارتزد سیغت فٌاٍری در رفغ آٍلَدگی ّای هحیظ سیغت
 پایؼ ّای االیٌذُ ّای ًادرًَ ،پذیذ ٍ پایذار در هحیظ سیغت
 عزاحی  ،عاخت ٍ تَهی عاسی تَعؼِ فٌأٍری ّای ًَیي تقفیِ ٍ پایؼ آالیٌذُ ّای هحیغی
 پایؼ آالیٌذُ ّای فٌؼتی  ،هحیغی ٍتیَلَصیک اس هشرػِ تا عفزُ
 پایؼ آلَدگی َّای ؽْزی (فٌؼتی ،حول ًٍقل ) در عغح اعتاًی ،هلی ٍهٌغقِ ای
 پایؼ گزدٍ خاک در عغح اعتاًی ،هلی ،هٌغقِ ای
 اًدام هغالؼات آهاری تیواری ّای تٌفغی هٌتغة تِ آالیٌذُ ّای َّا
 تزرعی هیشاى آالیٌذُ ّای َّا تز عالهت تا اعتفادُ اس هذل ّای هختلف
 آالیٌذُ ّای کؾاٍرسی ،غذایی ٍ تاثیز آى ّا تز عالهت
 آهَسػ ٍ فزٌّگ عاس تز عاهاًذّی هؼضل ستالِ

 اپیذهیَلَصی ،ػَاهل هغتؼذ کٌٌذُ ٍ راُ ّای کٌتزل تیواری ّای آلزصیک
 اپیذهیَلَصی ،پیؾگیزیف درهاى ٍ تاس تَاًی تیواری ّا ی ریَی

گزوه بهداشت عمومی
بیماری های عفونی (واگیر):
 ػفًَت ّای تٌفغی ،پٌَهًَی در ًَساداى ٍ کَدکاى تشرگغاالى
 تیواری ّای ٍاگیزدار قاتل اًتقال اس آب ٍ غذا
 ػفًَتْای تیوارعتاًی
ّ وِ گیزؽٌاعی ،پیؾگیزی ٍ درهاى ایذس
 هغالؼِ تز رٍی ًقؼ آهَسػ تْذاؽت در کٌتزل تیواریْای ٍاگیزدار هختلف
 اپیذهیَلَصی ٍ هذاخالت درهاًی هٌاعة عل تا تأکیذ تز عل هقاٍم تِ درهاى
 غزتالگزی ،تؾخیـ ،پیؾگیزی ٍ درهاى تیواریْای ػفًَی هٌتقلِ اس راُ خٌغی
 تیواریْای ٍاگیز هٌتقلِ اس راُ آب ٍ غذا
 ػفًَت ّای تیوارعتاًی
 تیواریْای هؾتزک اًغاى ٍ حیَاى ٍ راّکارّای کٌتزل آى تا تأکیذ تز تزٍعلَسیظ
 تزرعی آگاّی ً ،گزػ  ،ػولکزد در تؼضی اس تیواریْای هْن هاًٌذ آًفلًَشا  ،عل ّ ،پاتغیت ،ایذس ٍ...
 هغالؼِ تز رٍی ًقؼ آهَسػ تْذاؽت در کٌتزل تیواریْای ٍاگیزدار هختلف
 غزتالگزی ،تؾخیـ ،پیؾگیزی ٍ درهاى تیواریْای ػفًَی هٌتقلِ اس راُ خٌغی
 تزرعی اًَاع ػفًَت ّای تیوارعتاًی در اتاق ػول ٍتخؼ ّای هزاقثت ّای ٍیضُ ٍ ػَاهل هَثز در
تزٍس آى ّا ٍ راّکارّایی خْت پیؾگیزی هَثزتز
 تزرعی هیشاى رػایت اعتزلیشاعیَى در اتاق ػول

گزوه پزستاری
بیماری های خون و سرطان:
 اپیذهیَلَصی ،پیؾگیزی ،ؽٌاعایی سٍدٌّگام ،درهاى ٍ تاستَاًی عزعاى
 پیؾگیزی ،تؾخیـ ٍ درهاى تیواریْای خَى (تا تأکیذ تز تاالعوی ،اختالالت اًؼقادی ٍ)...
بیماری های سندرم متابولیک:
 ػلل اختالل رؽذ ٍ تکاهل در کَدکاى
 اتیَلَصی ٍ پیؾگیزی ٍ یاستَاًی تیواری ّای هتاتَلیک
 پیؾگیزی ٍ تاستَاًی ٍ درهاى تیواری دیاتت در کَدکاى ٍ تشرگغاالى
 آعیة ّای ؽیویایی
 پیؾگیزی ،درهاى ٍ تاستَاًی تیواریْای قلثی -ػزٍقی
 اپیذهیَلَصی ٍ پیؾگیزی اس عَاًح ٍ حَادث (خاًگی ،ؽغلی ٍ خادُ ای)
 اپیذهیَلَصی ،اتیَلَصی ٍ کٌتزل رفتارّای پزخغز در خَاًاى تا تأکیذ تز آهَسػ ٍ تغییز ًگزػ
 اپیذهیَلَصی ،پیؾگیزی ،ؽٌاعایی سٍدٌّگام ،درهاى ٍ تاستَاًی دیاتت
 ػلل اختالالت رؽذ در کَدکاى ٍ کٌتزل آى
 اتیَلَصی ،پیؾگیزی ،درهاى ٍ تاستَاًی عٌذرم هتاتَلیک
 تؾخیـ ٍ درهاى اختالالت َّرهًَی
 اپیذهیَلَصی ،پیؾگیزی ،درهاى ٍ تاستَاًی تیواریْای قلثی – ػزٍقی
 اپیذهیَلَصی ،پیؾگیزی ،ؽٌاعایی سٍد ٌّگام ،درهاى ٍ تاستَاًی دیاتت
بیماری های خطاهای متبولیکی واختالالت ژنتیکی:
 پیؾگیزی ،تؾخیـ ٍ درهاى تیواری ّای صًتیکی (تا تاکیذ تز ؽٌَایی ٍ)...

 تزرعی ٍپیؾگیزی تیواری ّای هادرسادی در ًَساداى
 تزرعی رٍػ ّای پایؼ تغذیِ ای در تیواری ّای غذاساد ()Food Born Diseases

گزوه علوم تغذیه

 تؼییي ٍضؼیت تغذیِ ؽاهل  ،PEMریش هغذی ّا ٍ  ...در گزٍُ ّای هختلف
 تزرعی الگَّای هغلَب تز تغییز ػادات غذایی ٍ رفتارّای تغذیِ ای تِ هٌظَر ارتقاء عالهت (دیاتت-
چاقی -تیواری ّای قلثی ػزٍقی ٍ )...
 تزرعی راُ کارّای پایؼ تغذیِ ای در گزٍُ ّای عٌی هختلف افزاد عالن ٍ تیوار
 تزرعی تاثیز هَاد غذایی خاؿ تز رٍی ٍضؼیت تغذیِ ایٍ -ضؼیت آًتی اکغیذاًی
 تزرعی رٍػ ّای پایؼ تغذیِ ای در تیواری ّای غذا ساد ()Food Born Diseases
 تاثیز گیاّاى دارٍیی در پیؾگیزی ٍ درهاى تیواری ّا
 اّویت هکول ّای غذایی در پیؾگیزی ٍ درهاى تیواری ّا
 ارتثاط تغذیِ تا ػَاهل رٍاًؾٌاختی
 تزرعی ًقؼ ػَاهل تغذیِ ای در تیواری ّای هشهي
 هغالؼِ رٍؽْای تزٍیح الگَّای تغذیِ ای هٌاعة در گزٍُ ّای عٌی هختلف افزاد عالن ٍ تیوار
 هغالؼات تالیٌی اثزات گیاّی

گزوه آتاق عمل و فوریت های پژشکی
بیماری های غیر واگیر:
 آعیة ّای ؽیویایی

 اپیذهیَ لَصی ،اتیَلَصی ٍکٌتزل رفتارّای پزخغز درخَاًاى تا تاکیذ تزآهَسػ ٍتغییز ًگزػ
 اپیذهیَلَصی ،درهاى ٍ تاستَاًی تیواری ّای ریَی
مطالعات عمومی مربوط به ارتقاء سطح سالمت:
 تزرعی تاثیز لَگ تَک تز هیشاى یادگیزی هْارت ّای تالیٌی داًؾدَیاى اتاق ػول در تیوارعتاى ّای
ٍاتغتِ تِ داًؾکذُ ػلَم پشؽکی ؽَؽتز
 ارتثاط تغذیِ تا ػَاهل رٍاًؾٌاختی
 هغالؼِ رٍؽْای تزٍیح الگَّای تغذیِ ای هٌاعة در گزٍُ ّای عٌی هختلف افزاد عالن ٍ تیوار
 چالؼ ّای هَخَد در اًدام پضٍّؼ در اتاق ػول
 تزرعی ضؼف ّا ٍ ًقاط قَت کارآهَسیْا ،ارسیاتی ّای کارآهَسی ٍ راّکارّای ارتقاء
 راّکارّای افشایؼ کیفیت آهَسػ تالیٌی داًؾدَیاى اتاق ػول
 تزرعی ًیاسّای آهَسؽی کارکٌاى فَریت پشؽکی در ارتثاط تا اٍرصاًظ َّ.ایی
ً یاس عٌدی آهَسػ پزعٌل اٍرصاًظ
 تزرعی تأثیز آهَسػ ٍ توزیي در هزکش هْارت ّای تالیٌی تز کاّؼ هیشاى اعتزط ٍ تزط داًؾدَیاى
اتاق ػول در ٌّگام کارآهَسی در تخؼ ّای تالیٌی تیوارعتاى ّای ٍاتغتِ تِ داًؾکذُ ػلَم پشؽکی
ؽَؽتز
 تزرعی ػولکزد پزعٌل اتاق ػول در سهیٌِ ّای هختلف کاری هثل اًدام پزٍعیدزّا ،کٌتزل ػفًَت،
هزاقثت اس تیوار
 هخاعزات ؽغلی ٍ ایوٌی ؽغلی کارکٌاى اتاق ػول
 تزرعی کیفیت هزاقثت اس تیوار در هزحلِ قثل ٍ تؼذ اس خزاحی
 رػایت حقَق تیواراى در اتاق ػول

 هزاقثت ّای اًدام ؽذُ در خْت تأهیي آعایؼ رٍاًی تیواراى
 تزرعی آگاّیً ،گزػ ٍ ػولکزد پزعٌل اٍرصاًظ پیؼ تیوارعتاًی ٍ تیوارعتاًی در هزاقثت ٍ اًتقال
تیواراى تا تزٍهای عتَى فقزات
 هذاخلِ تا کاّؼ عَاًح ٍ حَادث
 ارائِ راّکار تزای کاّؼ هزگ ٍهیز ًَساداى ٍ کَدکاى
 هذاخالت هَثز در تْذاؽت رٍاى
 تزرعی عزح ًظام عالهت ٍ چالؼ ّای آى
 هذاخلِ تا کاّؼ عَاًح ٍ حَادث
 هذاخالت هَثز در تْذاؽت رٍاى
 تزرعی ػَاهل اختواػی هَثز تز عالهت ؽاغلیي
 تزرعی کیفیت خذهات پایگاّْای اٍرصاًظ  111تا اعتاًذاردّای هَخَد در دًیا
 تَهی عاسی اعتاًذاردّای هذیزیت تحزاى تا ؽزایظ خغزافیایی تَهی هٌغقِ
 عزاحی تزًاهِ ػولیاتی هقاتلِ تا حَادث تا اٍلَیت سلشلِ ،تقادفات خادُ ای ،عیل ٍ تالیای عثیؼی
 تزرعی تَاًایی ٍ هْارتْای ػولکزدی تکٌیغیي ّای فَریتْای پشؽکی در هاهَریت ّای هحَلِ
 تؼییي رضایتوٌذی اس ػولکزد اٍرصاًظ 111
 اپیذهیَلَصی ٍ عثة ؽٌاعی عَاًح ٍ حَادث ؽایغ اعتاى ( عَختگی ّا ،حَادث خادُ ای،خَدکؾی،
هغوَهیت ّا  ،حَادث خاًگی ٍ)....
گزوه علوم پایه
نانو فناوری و داور:
 ثثت ٍ کٌتزل ػَارك دارٍّا
 تزرعی ػَارك ٍ خغاّای دارٍیی

 تَلیذ دارٍ ( چزتی ،فؾارخَى  ،هکول )..
طب سنتی:
 هغالؼات تالیٌی اثزات گیاّاى دارٍیی
 تزرعی هتَى عة عٌتی در ایزاى
 تاثیز گیاّاى دارٍیی در پیؾگیزی ٍ درهاى تیواری ّا

گروه مامایی

بهداشت باروری:
. تزرعی تاثیز آهَسػ در تزٍیح سایواى ایوي
 تزرعی تأثیز کارتزد ؽیَُ ّای ًَیي هاهایی در سایواى عثیؼی
 تزرعی تاثیز آهَسػ در تزٍیح سایواى فیشیَلَصیک
 راّکارّای خایگشیي کزدى سایواى تی درد
 رٍػ ّای خَؽایٌذ عاسی سایواى
 تزرعی اختالالت رٍحی ،رٍاًی ٍ اثزآى تز ًتایح تارداری
 تزرعی ػَارك ًاؽی اس هذاخالت درهاًی ٍ هزاقثتی در تزٍس ػَارك حیي ٍ تؼذ اس سایواى
 تزرعی ًحَُ تغذیِ در دٍراى ًَخَاًی  ،قثل اس تارداری ٍ حیي تارداری
 تزرعی کیفیت هزاقثت ّا ی تْذاؽتی دٍراى تلَؽ ٍ هقایغِ آى تا اعتاًذاردّای هزاقثتی
 عالهت سًاى در هقاعغ هختلف هاًٌذ تلَؽ ،تارداری ،یائغگی ٍ عالوٌذی
 تزرعی تاثیز هذاخالت عثک سًذگی تز کاّؼ ػَارك دٍراى یائغگی
 تزرعی تاثیز هذاخالت آهَسؽی ٍ رٍاًی تز تْثَد ٍضؼیت ٍ ؽاخقْای رؽذ ًَساداى

 غزتالگزی عالوٌذاى اس ًظز عزعاًْا ٍ ػَارك یائغگی
 تزرعی ػَاهل هَثز تزٍس فذهات هغشی ًَساد درعی لیثز ٍحیي سایواى ٍ راّْای پیؾگیزی اس آى
 تزرعی کیفیت هزاقثت ّای قثل ٍتؼذ اس یائغگی (پیؾگیزی اس ػَارك ،هزاقثت ٍدرهاًْای دارٍیی
ٍغیزدارٍیی) ٍ هقایغِ آى تا اعتاًذاردّای هزاقثتی ٍ ارائِ راّکار
 تزرعی ًقؼ هاها در آهَسػ هادراى تاردار،دختزاى در دٍراى تلَؽ ٍ سًاى در عٌیي تارٍری ٍ عالوٌذی
 تزرعی تاثیز آهَسؽْای هذاٍم تز ػولکزد گزٍّْای هاهایی
 تزرعی اثز تخؾی رٍؽْای هختلف آهَسؽی تْذاؽت در ارتقاء عغح عالهت هادراى ًٍَساداى
 تزرعی هیشاى رضایت هٌذی ٍ فزعَدگی ؽغلی هاهاّای ؽاغل درهزاکش درهاًی ٍتْذاؽتی
 اًَاع رٍػ ّای ًَیي تذریظ در هاهایی هاًٌذؽثیِ عاسی ّا BPLL،PBL ،CBL ،DL ،
 خایگاُ هزتیاى ٍ داًؾدَیاى هاهایی در تالیي
 تزرعی راّْای کاّؼ خغا ّای پشؽکی ٍ هاهایی درهزاکش تْذاؽتی – درهاًی
 تزرعی ًگزػ سًاى تِ اؽتغال دٍ گاًِ سًاى هاًٌذ سى ٍ کار در خاًِ ،سى ٍ کار در خارج اس خاًِ
 اتؼاد پیؾگیزی ٍ درهاى ٍ تَاًثخؾی در خقَؿ هغائل هادر ٍ کَدک ٍ تیواریْای فزك دار :کاًغز +
دیاتت  +هتاتَلیک ٍ غیزُ
 ارتقاء کیفیت هزاقثتْای هزتَط تِ هادر ٍ کَدک (هزاکش تْذاؽتی درهاًی ،تیوارعتاًْا ٍ....
 تزرعی ٍ هقایغِ اختالالت خٌغی در عٌیي خَاًی ،تارٍری ٍ یائغگی

