
 مركز تحقيقات تروما دانشگاه علوم پزشكي كاشان 

  كاشان مركز تحقيقات تروما  90مصوب سال تحقيقاتي هاي  طرح

  

 وضعيت پيشرفت طرح تاريخ تصويب هزينه طرح ريال مجري عنوان طرح پژوهشي

بررسي ميزان و علت سوانح ترافيكي منجر به فوت در 

 1388شهر كاشان در سال 

 در حال انجام 6/4/90 59100000 آقاي بهشتي

بررسي تروما دربالغين مراجعه كننده به بيمارستان شهيد 

 1388 - 1383بهشتي كاشان

  در حال انجام 23/6/90 11050000 دكتر فاضل

 

بررسي رابطه مراقبت هاي پيش بيمارستاني و سرانجام 

 بيماران

 در حال انجام 23/6/90 12840000 آقاي پراور

متعاقب عمل  WBC،CPR،ESRبررسي تغييرات 

جراحي در بيماران دچار شكستگي بدنبال تروما در 

 بيمارستان بهشتي كاشان

  در حال انجام 23/6/90 7920000 دكتر خسروي

 

 كاشان شهرستان در سوانح شناسي همه گيري بررسي

 88تا  82سالهاي طي

  در حال انجام 28/9/90 13300000 دكتر فاضل

 

بررسي تروما در دوچرخه سواران  مراجعه كننده به 

 1388- 1383بيمارستان شهيد بهشتي  كاشان 

 در حال انجام 28/9/90 13300000 دكتر حسين پور

بررسي وضعيت صدمات ستون فقرات و برآورد هزينه 

 بستري و درمان در شهرستان كاشان

 حال انجامدر  28/9/90 12300000 دكتر فخاريان

بررسي وضعيت شكستگي هاي شغلي اندام هاي فوقاني و 

 تحتاني

 در حال انجام 28/9/90 10300000 دكتر صابري

  در حال انجام 17/11/90 58600000 دكتر داودآبادي مقايسه اثر بوپيواكايين ومرفين اينتراپلورال

 

بررسي مقايسه اي سوان ثبت شده سازمان آتش نشاني 

 كاشان

 در حال انجام 17/11/90 27940000 دكتر رباني

  

  

   



 مركز تحقيقات تروما دانشگاه علوم پزشكي كاشان 

  مركز تحقيقات تروما كاشان 89مصوب سال تحقيقاتي هاي  طرح

  

 وضعيت پيشرفت طرح بودجه تصويب تاريخ تصويب مجري عنوان طرح پژوهشي

بررسي  فراواني موارد افتادن در گروههاي سني 

مختلف مراجعه كننده به بيمارستان شهيد بهشتي شهر 

 86تا  83كاشان بين سالهاي 

 در حال انجام 1500000 6/5/89 دكتر سياح

سالمند مراجعه كننده به بررسي تروما در افراد 

 بيمارستان شهيد بهشتي كاشان

  در حال انجام 1050000 12/5/89 دكتر حسين پور

 

بررسي تروما در كودكان مراجعه كننده به بيمارستان 

  شهيد بهشتي كاشان

   در حال انجام  1050000  26/5/89 دكتر حسين پور

 

بررسي فراواني موارد تروما تصادفات موتور سيكلت 

سواري و مقايسه اختصاصات مردم شناختي مجروحين 

مراجعه كننده به مركز تروماي بيمارستان شهيد بهشتي 

 1387الي  1383كاشان از سال 

  در حال انجام 2800000 30/6/89 دكتر سياح

  

  

 

راهنماي ترياژ تروما در تهيه و تدوين گايدالين و 

 اورژانس بيمارستان بر اساس آخرين مقاالت

 در حال انجام 1500000 30/6/89 دكتر حسين پور

بررسي تروما در نوجوانان مراجعه كننده به بيمارستان 

 1388 - 1383شهيد بهشتي كاشان 

  در حال انجام 1050000 4/8/89 دكتر حسين پور

 

  

   



 مركز تحقيقات تروما دانشگاه علوم پزشكي كاشان 

  مركز تحقيقات تروما كاشان 88مصوب سال تحقيقاتي هاي  طرح

  

 وضعيت پيشرفت طرح بودجه تصويب تاريخ تصويب مجري عنوان طرح پژوهشي

بررسي مقايسه اي فراواني علل افتادن در گروههاي 

سني مختلف مراجعه كننده به مراكز تروماي شهر 

 كاشان

 در حال انجام ريال 20000000 10/3/88 دكتر سياح

تعيين رابطه بين شاخص توده بدني و تروماهاي 

دانشگاههاي 0ورزشي در مسابقات المپياد دختران 

 علوم پزشكي

 در حال انجام ريال 30000000 30/3/88 دكتر سياح

  

  ات تروما كاشانمركز تحقيق 87مصوب سال تحقيقاتي هاي  طرح

 وضعيت پيشرفت طرح بودجه تصويب تاريخ تصويب مجري عنوان طرح پژوهشي

بررسي عوامل خطر سوانح و حوادث رانندگي مرتبط 

 با رانندگان اتومبيل در كاشان

 در حال انجام ريال 60000000 17/2/87 آقاي گيالسي

  

  مركز تحقيقات تروما كاشان 86مصوب در سال تحقيقاتي طرح هاي 

وضعيت پيشرفت  بودجه تصويب تاريخ تصويب مجري عنوان طرح پژوهشي

 طرح

بررسي ميزان فراواني تروماهاي ورزشي در مسابقات ليگ هاي ورزشي 

 85شهرستان كاشان در سال 

 در حال انجام ريال 24720000 13/5/86 دكتر سياح

مقايسه تأثير دو تكنيك تجربي ايجاد ايسكمي موقت مغز بر روي نورونهاي 

 هيپوكامپ موش بالغ

دكتر همايون 

 نادريان

 در حال انجام ريال 19830000 7/7/86

بيمارستان نقوي  ICUبررسي اپيدميولوژي بيماران بستري شده در بخش 

 75-85كاشان از مهرماه 

دكتر اسماعيل 

 فخاريان

 در حال انجام ريال 20000000 1/8/86

 در حال انجام ريال 19000000 18/10/86 رضا نعناكار بررسي هزينه عمر از دست رفته ناشي از تصادفات شهرستان كاشان

بر پيامد تروماي قفسه سينه صدري در بيماران بستري در بيمارستانهاي كاشان 

 82- 86طي سالهاي 

 در حال انجام ريال 15000000 23/11/86 دكتر فتاحي

تا  86بررسي عوارض تروماهاي حاملگي در مادر و جنين از فروردين 

 88فروردين 

دكتر مصداقي 

 نيا

 در حال انجام ريال 23750000 23/11/86

بررسي نقش لوح آموزش پيشگيري از سوانح و حوادث ترافيكي كودكان 

 پيش دبستاني

دكتر حسن 

 زاده

 در حال انجام ريال 36500000 23/11/86

 در حال انجام ريال 22500000 26/12/86 دكتر صحت بررسي فراواني مرگ ناشي از تروما و عوامل مؤثر بر آن

  



 مركز تحقيقات تروما دانشگاه علوم پزشكي كاشان 

  مركز تحقيقات تروما كاشان 85سال مصوب تحقيقاتي طرح هاي 

وضعيت  بودجه تصويب تاريخ تصويب مجري عنوان طرح پژوهشي

 پيشرفت طرح

 در حال انجام ريال 13330000 22/1/85 فاطمه ايزدي بررسي آسيب مغزي و پيش بيني پيامدآن بر اساس تغييرات فيزيولوژيكي

مقايسه تراكئوستومي زودهنگام و تغذيه از راه ژژنوستومي تيوب با انتوباسيون 

 طوالني مدت و گاواژ با لوله معدي

 در حال انجام ريال 22040000 16/8/85 دكتر داودآبادي

بررسي فراواني حوادث ناشي از كار در كارخانجات تحت پوشش تأمين 

 اجتماعي در شهرستان كاشان

دكتر حميدرضا 

 صابري

 در حال انجام ريال 3100000 16/1/85

  مركز تحقيقات تروما كاشان  84و  83مصوب سال تحقيقاتي هاي  طرح

وضعيت پيشرفت  بودجه تصويب تاريخ تصويب مجري عنوان طرح پژوهشي

 طرح

برسي اپيدميولوژيك تروماهاي ناشي از كار در شهرستان كاشان طي سال 

 83- 84هاي 

 14000000 25/12/83 مسعود مطلبي

 ريال

 در حال انجام

بررسي وضعيت ايمني و ميزان فراواني وجود عوامل خطرزا در اماكن 

 ورزشي شهرستان كاشان

 11900000 28/11/83 منصور سياح

 ريال

 اتمام يافته

بررسي اپيدميولوژيك حوادث رانندگي منجر به مرگ در شهرستان 

 72- 82كاشان طي سال هاي 

 11650000 17/1/84 فاطمه رنگرز جدي

 ريال

 اتمام يافته

 9460000 4/3/84 منصور ديانتي 84بررسي اپيدميولوژيك صدمات خانگي در شهرستان كاشان طي سال 

 ريال

 در حال انجام

بررسي نتايج بينائي صدمات چشمي بيماران بستري در بيمارستان متيني 

 شهرستان كاشان

دكتر داود 

 آقادوست

25/3/84 11000000 

 ريال

 اتمام يافته

بررسي عوامل خطر سوانح و حوادث رانندگي موتورسواران در شهرستان 

 كاشان

 7000000 16/6/84 حميدرضا گيالسي

 ريال

 اتمام يافته

در بروز بررسي تأثير ايجاد سرعت گير در سطح خيابان هاي شهر كاشان 

 سوانح و حوادث رانندگي

 10250000 9/9/84 حميدرضاگيالسي

 ريال

 در حال انجام

بررسي آگاهي ، نگرش و عملكرد عابرين پياده در زمينه رعايت مقررات 

راهنمايي و رانندگي در عبور از محدوده خيابان هاي اصلي شهرستان 

 كاشان

 7045000 5/11/84 حميدرضا گيالسي

 ريال

 در حال انجام

بررسي ميزان بروز تروماهاي ورزشي در مسابقات پسران آموزشگاههاي 

 85- 86شهر كاشان در سال تحصيلي 

 9665000 3/12/84 منصور سياح

 ريال

 اتمام يافته

 


