ردیف

توضیحات

موضوع

1
تروما

اپیدمیولوژی

داخلی

سایر
2

بررسی سالمت روحی-روانی کارمندان

3

بررسی سالمت جسمی کارمندان

4

5

بیمارستانی و مراکز درمانی در مواقع بحران

بررسی آمادگی های مورد نیاز در حوادث

حوادث مرتبط با گروههای خاص
قلبی عروقی
تنفسی
شکم حاد
سکته مغزی
صرع
پیامد احیای قلبی ریوی
هر گونه مرگ اعم از حوادث ترومایی  /غیر ترومایی

 بررسی میززا شزیوع مشزکتت خزوا  PTSD ،و
تغییرات خلقی بین پرسنل و ارائه راهکارهای کزاه
استرس و مشکتت روحی روانی



بررسی عملکرد اورژانس پیش بیمارستانی،

حوادث ترافیکی
مصدومین ترومایی غیر تصادفی
پروفایل تصادفات
الگوی حوادث شغلی





تاثیر صدای بیسیم بر کاربرا ارتباطات
کمر درد و ارتباط آ با ارگونومی و حمزل مصزدو و
نیاز سنجی در این حوزه
عوامل موثر بر کاه مواجهات شغلی
بررسی کیفیت زندگی و رضایت شغلی
بررسی وضعیت ارگونومیک و ارتقا بدنی پرسنل

 بررسی کاربرد سامانه هشدار سریع و نیاز سزنجی هزا
در این خصوص
 آمادگی بیمارستا هزا در پزییر بیمزار در شزرایط
بحرانی
 آمادگی مراکز بهداشتی درمانی بخ های اسزتا در
مواقع اورژانسی و دغدغه ها در پییر و درما اولیه
بیمارا
 ارتقا آمادگی در حوزه اورژانس پی

بیمارستانی و

طبیعی ،انسان ساخت ،بیوتروریستی

6

7

8

9

 ارائه راهکارهای مناسب جهت ارتقزا سزح علمزی و
عملی پرسنل

نیاز سنجی آموزش پرسنل در حوادث غیر
مترقبه

مددجویان از اورژانس 115





بررسی زمان پاسخگویی به موارد اورژانس از

بررسی عملکرد اورژانس هوایی در سیر
درمان مصدومین انتقالی








زما اعزا به ماموریت
زما رسید به صحنه حادثه
زما انتقال
بررسی علل تاخیر
بررسی انجا ماموریت در هسته های پرتراکم
ارائه راهکارهزای کزاربردی در کزاه مزدت زمزا
رسید بر بالین مصدو




بررسی علل شایع رضایتمندی  /نارضایتی

لحظه تماس تا خاتمه ماموریت



بررسی عوامل مزوثر بزر افززای
پرسنل
بررسی کیفیت و دقت در مستند سازی
بررسی پیامدهای درما سرپایی یا ماموریت های اخی
نشده
بررسی نیاز به تجهیزات پزشکی
نوبت کاری شلوغ و مشکتت مربوطه در ارائه خدمات
آگاهی و بین صحی مددجویا از خدمات اورژانس

خحزای عملکزردی

 تدوین پروتکل محلی
 پیامد مصدومین انتقالی و مقایسه آنها بزا مصزدومین
منتقل شده توسط اورژانس زمینی
 تاثیر مداختت آموزشزی در کزاه
های قابل پیشگیری
 تاثیر مداختت آموزشی در ارتقا بیزن مزددجویا و
کاه فراخوا اورژانس در مواقع غیر ضروری

وقزوع اورژانزس

11

11
12

تاثیر آموزش همگانی در کاهش وقوع انواع
اورژانس ها

بررسی مقایسه بیسیم های آنالوگ با بیسیم
های دیجیتال

 انجا پروژه به صورت پایلوت
 انجا سایر روشهای جایگزین بیسیم جهت ارتباطزات
موثر

بررسی شیوع و علل خسارات وارده به ناوگان حمل و نقل اورژانس  115و تاثیر آن بر کیفیت ارائه
خدمات

13

بررسی میزان تاثیر  GPSو اتوماسیون اورژانس  115در بهبود فرایند ها
 -1بررسی ارائه کیفیت خدمات آمبوالنس ها و تجهیزات امدادی در ارائه ی
خدمات درمان اضطراری در حوادث و سوانح در جمعیت هالل احمر استان قم
 -2بررسی و تدوین راهکارهای توزیع عادالنه ی امکانات اولیه در حوادث و
ارائه ی مدل بومی مناسب
 -3بررسی وضعیت مهارتی و توانمندی کارکنان ادارات و سازمان های دولتی
در زمینه ی امداد و نجات و راهکارهای بهبود آن در استان قم
 -4بررسی نقش عوامل موثر در جذب (عضوگیری) و نگهداری داوطلبان در جمعیت
هالل احمر استان قم
 -5بررسی تاثیر آموزشهای تخصصی امداد و نجات جاده و نحوه عملکرد
نجاتگران در آسیب های جاده ای
 -6رابطه ویژگیهاي شخصیتي و مدیریت
هالل احمر استان قم

زمان بر انگیزه ي شغلي كاركنان

 -7بررسی ارتباط ویژگی های شخصیتی و تاب آوری در پرسنل و مدیران
اورژانس استان فارس 1333یاقم
 -8ارزیابی ایمنی عملکردی بیمارستانها ی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی
قم در بربر بالیای طبیعی

 -3بررسی وضعیت امادگی پرسنل وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قم در بربر
بالیای طبیعی
استقرار برنامه آمادگی در حوادث و بالیا مرکز آموزشی ،پژوهشی و
-11
درمانی دانشگاه علوم پزشکی قم

