
 ر سلامت دمركز تحقيقات علوم رفتاري و اجتماعی  در فناوري و پژوهشی اولویتهاي

  شاهرود درمانی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

 

 واگيردار بيماریهاي حيطه در پژوهشی اولویتهاي

 (011 از)امتیاز جمع پژوهشی اولویتهاي عنوان ردیف

 58 (درمان و پیشگیري (AIDS/HIV و ویروسی هاي هپاتیت 1

 47 (درمان و پیشگیري،کنترل) حیوان و انسان مشترك هاي بیماري 2

 33 آن وکنترل پیشگیري راههاي و بیمارستانی هاي عفونت 3

 36 ریوي سل 7

 85 حاد فوق انفلوانزاي 8
 

 

 واگير غير بيماریهاي درحيطه پژوهشی اولویتهاي

 ) 011 از)امتیاز جمع پژوهشی اولویتهاي عنوان ردیف

وامل ع وشناسایی درمان و پیشگیري بر تاکید با عروقی قلبی هاي بیماري خطر عوامل 0

 اجتماعی،ورفتاري بیولوژیک،

22 

 و اجتماعی عوامل شناسایی و درمان و پیشگیري بر تاکید با سرطانها خطر عوامل 2

 آنها به مربوط رفتاري

53 

 و اجتماعی عوامل شناسایی و درمان و پیشگیري بر تاکید با مغزي سکته خطر عوامل 3

 آنها به مربوط رفتاري

56 

 48 دیابت خاص عوارض و پیشگیري روشهاي بر تاکید با دیابت بیماري 4

 وتاهک چاقی، آنمی، مثل آنها با مرتبط بیماریهاي و متابولیک بیماریهاي و سؤتغذیه 5

 تیروئیدي هایپو رشد، قدي،اختلال

42 

استئوپروز و بیماري هاي مرتبط با پوکی  استخوان و کمبود پیشگیري و درمان  6

 ویتامین د

32 

 33 سرطان هاي شایع در منطقه با تاکید بر روش هاي پیشگیري و درمان آنها 7

ارتقا سلامت مادران و نوزادان و تاکید بر کاهش سزارین و سلامت کودك و راه هاي  8

 کاهش مرگ میر نوزادان و مادران

33 

 36 اختلالات بینایی در کودکان و نوجوانان با تاکید بر پیشگیري 9

 اسکلتی سلامت شاغلین و پیشگیري از بیماري هاي شغلی از جمله بیماریهاي 01

 با تاکید بر عوامل اجتماعی و رفتاري (درمان پیشگیري،)عضلانی

82 

کلیه  بیماري هاي تنفسی و آلرژیک سیستم گوارش سیستم غدد درون ریز خون 00

 )پیشگیري و درمان(
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 سلامت نظام تحقيقات حيطه در پژوهشی اولویتهاي
 ) 011 از)امتیاز جمع پژوهشی اولویتهاي عنوان ردیف

بودن  دسترس در و هزینه کاهش بر تاکید با درمانی بهداشتی خدمات کیفیت ارتقاي 1

خدمات  ارایه و طراحی و اموزشی و خدمات درمانگاهی،بیمارستانی سنجی خدمات،رضایت

 جدید

52 

 Health ) )سلامت نظام گذاري اولویت در کاربردي هاي طرح و ها پژوهش کارگیري به 2

Policy 

53 

 48 ( FFCI, OOP, ...) مرتبط شاخصهاي و سلامت اقتصاد 3

 42 ...) و مراقبتی نظامهاي سلامت، تحول طرح) کشوري هاي برنامه اثربخشی بررسی و ارزشیابی 7

برنامه  و بارداري دوران مراقبت در مردان و زنان مشارکت باروري، بهداشت ابزارهاي و الگوها 8

 باروري بهداشت وارتقاء خانواده تنظیم روشهاي و خانواده تنظیم هاي
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 دارویی علوم حيطه در پژوهشی اولویتهاي

 ) 011 از)امتیاز جمع پژوهشی اولویتهاي عنوان ردیف

 48 48 جامعه سطح در دارو و غذا صحیح مصرف راهکارهاي 0

 

 

 پزشکی وتجهيزات فناوري درحيطه پژوهشی اولویتهاي

 ) 011 از)امتیاز جمع پژوهشی اولویتهاي عنوان ردیف

 48 اصلاحی و توانبخشی وسایل تولید در سلامت هاي فناوري توسعه 0

اي بر آنها از علمی و بهینه استفاده و سلامت با مرتبط هاي داده و اطلاعات فناوري توسعه 2

 شواهد ساخت
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 پایه علوم درحيطه پژوهشی اولویتهاي

 ) 011 از)امتیاز جمع پژوهشی اولویتهاي عنوان ردیف

اعتیاد با تاکید بر عوامل رفتاري و  و نوروساینس هاي رشته در پایه علوم پژوهشهاي توسعه 0

 اجتماعی

48 

 

 

 73 بیماري هاي ژنیتیکی مانند تالاسمی 02



 

 تغذیه وعلوم بهداشتی علوم درحيطه پژوهشی اولویتهاي

 ) 166 از)امتیاز جمع پژوهشی اولویتهاي عنوان ردیف

 52 خشکبار و غذایی محصولات در زا بیماري عوامل و سموم 0

آلودگی  فاضلاب، آب، مانند اي حرفه و محیط بهداشت) روستا و شهر بهداشتی مشکلات 2

 مشاغل کارخانجات، بزرگ، و کوچک منزل،صنایع در حیوانات نگهداري زباله، هوا،

 (غیره و بافی قالی خانگیمانند

53 

 56 هاي مختلف گروه در شغلی هاي مواجهه از خطرات ناشی بررسی 3

 مقایسه ، نگرش و عملکرد مادران، آگاهی میزان افزایش بر تاکید با مادر شیر با تغذیه 4

 در بیمارستانها و هاي بهداشت خانه عملکرد تغذیه، بر عوامل مؤثر رشد، شاخصهاي

 اب تغذیه در بازدارنده عوامل رفتاري و اجتماعی شیر مادر،بررسی با تغذیه ترویج خصوص

 مادر شیر

48 

 43 عمومی بهداشت در مردم مشارکت توسعه 5

 38 بخشی درون و بخشی بین همکاریهاي توسعه 6

 سلامتآنان افزایش جهت مناسب راهکارهاي ارایه و دولت کارکنان سلامت ارتقاي و ارزیابی 7

 دورهاي معاینات و سلامت پرونده ایجاد و
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 دندانپزشکی درحيطه پژوهشی اولویتهاي

 ) 166 از)امتیاز جمع پژوهشی اولویتهاي عنوان ردیف

 58 دندان پوسیدگی از پیشگري راههاي و خطر عوامل شناسایی 0

 

 موثربرسلامت اجتماعی هاي ومولفه روان سلامت درحيطه پژوهشی اولویتهاي

 ) 166 از)امتیاز جمع پژوهشی اولویتهاي عنوان ردیف

 رف ازمص الگوي تغییر از جلوگیري و معتادان درمان و آسیب پیشگیري،کاهش شامل اعتیاد، 0

معرض  در هاي گروه رفتاري و روانی مشکلات و شناسایی خطر پر مواد به خطر کم مواد

 خطر

52 

 56 دخانیات مصرف درمان و پیشگیري 2

 42 (درمان و پیشگیري) روان سلامت 

 43 سلامت در عدالتی بی و نابرابري 3

ه ب دسترسی اجتماعی، سرمایه اجتماعی، طبقه فقر،: مانند سلامت بر مؤثر اجتماعی عوامل 4

اجتماعی،  هاي حمایت کودکی، دوران نمو و فردي، رشد مهارتهاي فیزیکی، محیط خدمات،

ورزش،  سلامت، سواد تحصیلات، خواب، معنوي، سلامت روان، سلامت روانی، عوامل مسکن،

 ... و شغل

41 



طلاق،  بر مؤثر عوامل زناشویی، رابطه بقاي بر مؤثر عوامل ازدواج، الگوي شناسایی 5

 ... و زناشویی رضایتمندي
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 وسوانح حوادث درحيطه پژوهشی اولویتهاي

 جمع پژوهشی اولویتهاي عنوان ردیف

 از)امتیاز

166 ( 

 اريرفت و عوامل فردي،اجتماعی شناسایی و درمان و پیشگیري بر تاکید با ترافیکی حوادث خطر عوامل 0

 آنها به مربوط

55 

 خشونت ، حوادث ترافیکی غرق شدگی سوختگی قتل خودکشی حوادث عمدي و غیر عمدي  تروما 2

 

56 

 48 کار از ناشی حوادث و خانگی حوادث 3

 47 طبیعی بلایاي و حوادث 4

 

 

 سالمندي درحيطه پژوهشی اولویتهاي

 جمع پژوهشی اولویتهاي عنوان ردیف

 از)امتیاز

166 ( 

 53 سالمندان سقوطدر خطر عوامل درمان و شناسایی پیشگیري، 0

 56 سالمندان در دمانس خطر عوامل درمان و شناسایی پیشگیري، 2

 48 درسالمندان استخوانی مفصلی بیماریهاي و استئوآرتریت خطر عوامل درمان و شناسایی پیشگیري، 3

 46 سرطانها و مزمن بیماریهاي سایر خطر عوامل درمان و شناسایی پیشگیري، 4

 38 زندگی امید افزایش راهکارهاي 5

...(  و فرهنگی،اجتماعی درمانی، بهداشتی، هاي زمینه همه در) موجود زیرساختهاي و جامعه آمادگی 6

 سالمندان نقش آفرینی و حمایت و پذیرش براي

37 

 


