باسمو تعالی

دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا شتی ردمانی گناباد

معاونت آمىزشی

اولویت های تحقیقاتی گروه هماتولوژی و بانک خون
 .1تؼییي ؼیَع کن خًَی ّای ؼایغ هَجَد در هقطغ.
 .2کن خًَی.
 .3ظرطاى ّا.
 .4اختالالت اًؼقادی.
 .5طب اًتقال خَى.
 .6ظلَل ّای بٌیادی.
 .7قلب ٍ ػرٍق.
اولویت های تحقیقاتی گروه بیوشیمی ،فیزیولوژی و آناتومی
 .1بیواری ّای هتابَلیک (دیابت).
 .2رٍغ ّای القاء بارٍری ٍ بیواری ّای تَلیذ هثل.
 .3تاثیر گیاّاى دارٍیی بر بیواری ّای هختلف.
 .4اختالالت غذد.
 .5اػتیاد.
 .6شى تراپی ،ظل تراپی.
 .7اظترض.
 .8کاربرد ًاًَ تکٌَلَشی.
 .9حافظِ ٍ یادگیری.
 .11بیاى شى ّا ٍ .cloning
.Aging .11
.Congenital diseases .12
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اولویت های تحقیقاتی گروه ایمونولوژی
.1
.2
.3
.4

بیواری ّای خَد ایوٌی.
ًقؿ ّای ایوًََلَشیک.
بیواری ّای آلرشیک.
ٍاکعیٌاظیَى.

اولویت تحقیقاتی گروه فیزیک پزشکی و پرتوشناسی
 .1رٍغ ّای کاّػ دٍز تؽؼؽؼی در ظی تی اظکي.
 .2پصٍّػ ّای هرتبط با ظٌجػ تراکن اظتخَاى (داًعیتَهتری).
 .3ارزیابی کیفیت تکٌیکال گرافی ّای اًجام ؼذُ در بخػ رادیَلَشی (بِ خصَؾ  ٍ CXRهاهَگرافی).
 .4ارزیابی ظطح آگاّی ٍ ػلوی رادیَتکٌَلَشیعت ّای بیوارظتاى در هَرد هَاد حاجب ٍ ػَارض آى.
 .5پصٍّػ ّای هرتبط با حفاظت پرتَیی.
 .6کاربرد ًاًَررات بِ ػٌَاى حعاض کٌٌذُ ّای پرتَیی.
ًَ .7آٍری در تجْیسات تصَیربرداری پسؼکی.
 .8بْیٌِ ظازی ظکاًط ّای تصَیربرداری.MRI
 .9تاثیر ػَاهل زیاى آٍر بیَلَشیکی ،زیعت هحیطی ٍ هحیط کار بر آظیب ّای  ٍ DNAکرٍهَزٍم ّای افراد
در هؼرض ایي ػَاهل.
اولویت های تحقیقاتی گروه عمومی
 .1رٍغ ّای ًَیي آهَزغ زباى اًگلیعی.
 .2بررظی ٍ تؼییي چگًَگی ارائِ درظی زباى تقَیتی برای داًؽجَیاى تواهی رؼتِ ّا.
 .3رٍغ ّای ًَیي ٍ چگًَگی تذریط درض زباى تخصصی تواهی رؼتِ ّای ػلَم پسؼکی.
 .4فٌاٍری اطالػات.
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 .5رایاًػ ابری.
 .6رٍغ ّای ًَیي اًتقال ٍ رخیرُ اطالػات.
 .7کتابخاًِ ّای فرادیجیتال.
 .8خردجَیی هبتٌی بر داًػ ٍ اطالػات.
 .9بررظی رٍغ ّای تربیت افرادی خردجَ در هقابل داًؽجَ.
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