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 (Road Mapنقشه راه پژوهشی )

 انداز پژوهشی مرکز تحقیقاتچشم -1

 های پژوهشیانداز پژوهشی مرکز تحقیقات به تفکیک حیطه: چشم1جدول 

 

 های غیرواگیربیماری استراتژیک در حیطه پژوهشی دستور کار -2

 های غیرواگیر: موضوعات کلیدی پژوهشی در حیطه بیماری2جدول 

اندازچشم  موضوعات پژوهشی کلیدی 
های غیرواگیر با تأکید بر شناسایی بیماری خطر بررسی عوامل

 اقتصادی -عوامل خطر رفتاری و اجتماعی

 های غیرواگیربیماری  تعیین عوامل خطر رفتاری و غیررفتاری -

-اقتصادی مؤثر بر  شیوع عوامل خطر بیماری -تعیین عوامل اجتماعی -

 های غیرواگیر

 های غیرواگیرتعیین شیوع بیماری -

 هایهای غیرواگیر با تأکید بر مدلیابی در بیماریمدل

 هااقتصادی و رفتاری توزیع بیماری -اجتماعی

 های غیرواگیربیماریهای رفتاری توزیع تعیین مدل -

 های غیرواگیراقتصادی توزیع بیماری -های اجتماعیتعیین مدل -

پیشگیری، درمان و ارتقای سطح های بررسی تأثیر پروتکل

های های غیرواگیر با تأکید بر جنبهدر بیماریسالمت 

 اقتصادی و رفتاری آن -اجتماعی

های غیرواگیر از بررسی تأثیر مداخالت شناختی، برای کاهش بیماری -

 طریق تعدیل عوامل خطر مؤثر بر آنها

-ای و آموزشی برای کاهش بیماریبررسی تأثیر مداخالت رفتاری، مشاوره -

 های غیرواگیر از طریق تعدیل عوامل خطر مؤثر بر آنها

 

 های غیرواگیرهای مرکز تحقیقات در حیطه بیماریپژوهشها، موانع و پیامد محرک: 3جدول 

مدتکوتاه   مدتمیان    بلند مدت 

ایجاد زمینه کاهش عوامل خطر  محرک/ انگیزاننده

 های غیرواگیربیماری

دستیابی به ابزار مناسب برای 

 سنجش 

اجرای مداخله جهت کاهش 

های شیوع و بروز بیماری

 غیرواگیر

اندازچشم های پژوهشیحیطه   

های غیرواگیرپیشگیری و کاهش عوامل خطر بیماری های غیرواگیربیماری   

-سالمت و نابرابری در توزیع این عوامل در بین گروههای اجتماعیاقتصادی مؤثر بر  -تعدیل عوامل اجتماعی

 اقتصادی جامعه

عوامل اجتماعی و 

 محیطی مؤثر بر سالمت

های واگیرپیشگیری و کاهش عوامل خطر بیماری های واگیربیماری   

 حوادث و سوانح پیشگیری و کاهش عوامل خطر حوادث عمدی و غیرعمدی
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تعدد عوامل مؤثر بر بروز و شیوع  - موانع

 های غیرواگیربیماری

 منابع مالی و انسانیمحدودیت  -

مشارکت پژوهشگران محدودیت  -

 دانشگاه

تعدد ابزارهای سنجش عوامل 

های غیرواگیر و خطر بیماری

ابزار مناسب  مشکل در انتخاب

 برای سنجش این عوامل خطر

مولتی فاکتوریال بودن  -

 های غیرواگیربیماری

دوره طوالنی پیگیری برخی از  -

 های غیرواگیربیماری

افزایش دانش در زمینه عوامل خطر  پیامد

های غیرواگیر و شناسایی بیماری

 مداخالت مناسب جهت کاهش آنها

-تعدیل رفتار و عوامل اجتماعی

اقتصادی مؤثر بر بروز و شیوع 

 های غیرواگیربیماری

 بهبود وضعیت سالمت

 

 های غیرواگیرنقشه راه پژوهشی مرکز تحقیقات در حیطه بیماری: 4جدول 

مدتکوتاه   مدتمیان    چشم انداز بلند مدت 

شناسایی عوامل خطر 

های غیرواگیربیماری  

بندی عوامل خطر اولویت

های شایع بیماری

 غیرواگیر

شناسایی و تعیین 

ابزارهای سنجش عوامل 

های خطر بیماری

 غیرواگیر

تعیین شیوع و بروز -

عوامل خطر دارای 

 اولویت 

های هدف تعیین گروه -

معرض خطر()در   

 

 

پیشگیری و کاهش 

-عوامل خطر بیماری

 های غیرواگیر
-یابی در بیماریمدل

 های غیرواگیر

های موجود شناسایی مدل

برای کاهش عوامل خطر 

 های غیرواگیربیماری

ای ایجاد یک پایگاه داده

های موجود برای از مدل

کاهش عوامل خطر 

های غیرواگیربیماری  

های جدید توسعه مدل

برای کاهش عوامل خطر 

های غیرواگیربیماری  

های اجرای پروتکل

پیشگیری، درمان و 

ارتقای سطح سالمت 

های در بیماری

 غیرواگیر 

-ها و شاخصتعریف روش

 هایهای ارزیابی پروتکل

،پیشگیری  

درمان و ارتقای سطح  

های سالمت در بیماری

 غیرواگیر 

-ها و پروتکلارزیابی مدل

اجرا برای های در حال 

پیشگیری، درمان و 

ارتقای سطح سالمت در 

های مورد بیماری

 غیرواگیر  

بازبینی و اصالح ارزیابی 

ها برای ها و پروتکلمدل

پیشگیری، درمان و 

ارتقای سطح سالمت در 

های مورد بیماری

 غیرواگیر

 

 های واگیردستور کار پژوهشی استراتژیک در حیطه بیماری -3

 های واگیرموضوعات کلیدی پژوهشی در حیطه بیماری: 5جدول 

اندازچشم  موضوعات پژوهشی کلیدی 

های واگیر با تأکید بر بررسی عوامل خطر بیماری

 اقتصادی -شناسایی عوامل خطر رفتاری و اجتماعی

 های واگیرتعیین عوامل خطر رفتاری و غیررفتاری بیماری -

-بر  شیوع عوامل خطر بیماری اقتصادی مؤثر -تعیین عوامل اجتماعی -

 های واگیر

 های واگیرتعیین شیوع بیماری -
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ای ههای واگیر با تأکید بر مدلیابی در بیماریمدل

 هااقتصادی و رفتاری توزیع بیماری -اجتماعی

 های واگیرهای رفتاری توزیع بیماریتعیین مدل -

 اگیرهای واقتصادی توزیع بیماری -های اجتماعیتعیین مدل -

های پیشگیری، درمان و ارتقای بررسی تأثیر پروتکل

ای ههای واگیر با تأکید بر جنبهسطح سالمت در بیماری

 اقتصادی و رفتاری آن -اجتماعی

های واگیر از طریق بررسی تأثیر مداخالت شناختی، برای کاهش بیماری -

 تعدیل عوامل خطر مؤثر بر آنها

-ای و آموزشی برای کاهش بیماریمشاوره بررسی تأثیر مداخالت رفتاری، -

 های واگیر از طریق تعدیل عوامل خطر مؤثر بر آنها

 

 های واگیرهای مرکز تحقیقات در حیطه بیماریها، موانع و پیامد پژوهش: محرک6جدول 

مدتکوتاه   مدتمیان    بلند مدت 

ایجاد زمینه کاهش عوامل خطر  محرک/ انگیزاننده

 واگیرهای بیماری

دستیابی به ابزار مناسب برای 

 سنجش 

اجرای مداخله جهت کاهش 

 های واگیرشیوع و بروز بیماری

تعدد عوامل مؤثر بر بروز و شیوع  - موانع

 های واگیربیماری

 محدودیت منابع مالی و انسانی -

مشارکت پژوهشگران محدودیت  -

 دانشگاه

تعدد ابزارهای سنجش عوامل 

یر و مشکل های واگخطر بیماری

در انتخاب ابزار مناسب برای 

 سنجش این عوامل خطر

در برخی موارد روش  -

پیشگیری و درمان مشخصی 

 وجود ندارد

ممکن است تشخیص بیماری  -

با انگ اجتماعی همراه باشد که 

این موضوع شناسایی افراد مبتال 

یا در معرض را با مشکل مواجه 

 می سازد

عوامل خطر افزایش دانش در زمینه  پیامد

های واگیر و شناسایی بیماری

 مداخالت مناسب جهت کاهش آنها

-تعدیل رفتار و عوامل اجتماعی

اقتصادی مؤثر بر بروز و شیوع 

 های واگیربیماری

 بهبود وضعیت سالمت

 

 های واگیر: نقشه راه پژوهشی مرکز تحقیقات در حیطه بیماری7جدول 

مدتکوتاه   مدتمیان   اندازچشم بلند مدت   

شناسایی عوامل خطر 

واگیرهای بیماری  

بندی عوامل خطر اولویت

های واگیربیماری  

شناسایی و تعیین 

ابزارهای سنجش عوامل 

های واگیرخطر بیماری  

تعیین شیوع و بروز  -

عوامل خطر دارای 

 اولویت 

های هدف تعیین گروه -

 )در معرض خطر(

 

 

پیشگیری و کاهش 

-عوامل خطر بیماری

واگیرهای   
-یابی در بیماریمدل

واگیرهای   

های موجود شناسایی مدل

برای کاهش عوامل خطر 

 های واگیربیماری

ای ایجاد یک پایگاه داده

های موجود برای از مدل

کاهش عوامل خطر 

های واگیربیماری  

های جدید توسعه مدل

برای کاهش عوامل خطر 

های واگیربیماری  
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های اجرای پروتکل

پیشگیری، درمان و 

ارتقای سطح سالمت 

واگیر های در بیماری  

-ها و شاخصتعریف روش

های های ارزیابی پروتکل

 پیشگیری،

درمان و ارتقای سطح  

های سالمت در بیماری

 واگیر 

-ها و پروتکلارزیابی مدل

های در حال اجرا برای 

پیشگیری، درمان و 

ارتقای سطح سالمت در 

های واگیر  مورد بیماری  

بازبینی و اصالح ارزیابی 

ها برای ها و پروتکلمدل

پیشگیری، درمان و 

ارتقای سطح سالمت در 

 های واگیرمورد بیماری

 

 عوامل اجتماعی و محیطی مؤثر بر سالمتدستور کار پژوهشی استراتژیک در حیطه  -4

 مؤثر بر سالمتعوامل اجتماعی و محیطی : موضوعات کلیدی پژوهشی در حیطه 8جدول 

اندازچشم  موضوعات پژوهشی کلیدی 

   مؤثر بر سالمت یطیو مح یعوامل اجتماعتعیین  -   مؤثر بر سالمت یطیو مح یعوامل اجتماعبررسی 

   مؤثر بر سالمت یطیو مح یعوامل اجتماع اولویت سنجی -

ثر مؤ یطیو مح یعوامل اجتماعنحوه تأثیر یابی مدل

  بر سالمت

   مؤثر بر سالمت یطیو مح یعوامل اجتماعهای مدلتعیین  -

 

ین تعدیل کننده تعی ایمداخلههای بررسی تأثیر پروتکل

 سالمتاقتصادی  -اجتماعی های کننده

 -ماعیهای  اجتآموزشی تعدیل کننده تعیین کنندهبررسی تأثیر مداخالت  -

 اقتصادی سالمت

  هایکننده تعیین کنندهبررسی تأثیر مداخالت غیر آموزشی تعدیل  -

 اقتصادی سالمت -اجتماعی

 

 عوامل اجتماعی و محیطی مؤثر بر سالمتهای مرکز تحقیقات در حیطه ها، موانع و پیامد پژوهش: محرک9جدول 

مدتکوتاه   مدتمیان    بلند مدت 

 یطیو مح یاجتماعتعدیل عوامل   محرک/ انگیزاننده

   مؤثر بر سالمت

دستیابی به ابزار مناسب برای 

 سنجش 

تعدیل اجرای مداخله جهت 

کننده تعیین کننده های  

 اقتصادی سالمت -اجتماعی

 یطیو مح یاجتماعتعدد عوامل  - موانع

   مؤثر بر سالمت

 محدودیت منابع مالی و انسانی -

مشارکت پژوهشگران محدودیت  -

 دانشگاه

عوامل  تعدد ابزارهای سنجش 

مؤثر بر  یطیو مح یاجتماع

و مشکل در انتخاب   سالمت

ابزار مناسب برای سنجش این 

 عوامل 

و  یاجتماعتعدیل تمام عوامل  -

از  مؤثر بر سالمت یطیمح

حدود توان و اختیارت مرکز 

 .تحقیقات خارج است

تعدد عوامل اجتماعی و  -

اثر محیطی موثر بر سالمت 

 تک بعدی بخشی مداخالت

 سازد.را محدود میتعدیل 

افزایش دانش در زمینه عوامل  - پیامد

  مؤثر بر سالمت یطیو مح یاجتماع

و  یاجتماععوامل  تعدیل 

   مؤثر بر سالمت یطیمح

 بهبود وضعیت سالمت
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شناسایی مداخالت مناسب جهت  -

 آنها تعدیل

 

 سالمتعوامل اجتماعی و محیطی مؤثر بر : نقشه راه پژوهشی مرکز تحقیقات در حیطه 11جدول 

مدتکوتاه   مدتمیان   اندازچشم بلند مدت   

عوامل شناسایی 

 یطیو مح یاجتماع

   مؤثر بر سالمت

بندی عوامل اولویت

مؤثر  یطیو مح یاجتماع

   بر سالمت

شناسایی و تعیین 

عوامل ابزارهای سنجش 

مؤثر  یطیو مح یاجتماع

   بر سالمت

عوامل تعیین اولویت  -

مؤثر  یطیو مح یاجتماع

   بر سالمت

های هدف تعیین گروه -

تعدیل عوامل  )در معرض خطر(

اقتصادی  -اجتماعی

مؤثر بر سالمت و 

نابرابری در توزیع 

این عوامل در بین 

-گروههای اجتماعی

 اقتصادی جامعه

عوامل یابی مدل

 یطیو مح یاجتماع

 مؤثر بر سالمت

های شناسایی مدل

و  یاجتماععوامل موجود 

   مؤثر بر سالمت یطیمح

ای ایجاد یک پایگاه داده

 و شبکه های هایاز مدل

عوامل موجود برای 

مؤثر  یطیو مح یاجتماع

   بر سالمت

های جدید توسعه مدل

عوامل تعدیل برای 

مؤثر  یطیو مح یاجتماع

 بر سالمت

های اجرای پروتکل

مداخله ای تعدیل 

و  یعوامل اجتماع

مؤثر بر سالمت یطیمح  

-ها و شاخصروشتعریف 

های های ارزیابی پروتکل

عوامل مداخله ای تعدیل 

مؤثر  یطیو مح یاجتماع

 بر سالمت

-ها و پروتکلارزیابی مدل

های در حال اجرا برای 

و  یعوامل اجتماعتعدیل 

  مؤثر بر سالمت یطیمح

بازبینی و اصالح ارزیابی 

برای ها ها و پروتکلمدل

و  یعوامل اجتماعتعدیل 

 مؤثر بر سالمت یطیمح

 

 حوادث و سوانحدستور کار پژوهشی استراتژیک در حیطه  -5

 حوادث و سوانح: موضوعات کلیدی پژوهشی در حیطه 11جدول 

اندازچشم  موضوعات پژوهشی کلیدی 

با عمدی و غیرعمدی بروز حوادث بررسی عوامل خطر 

 -تأکید بر شناسایی عوامل خطر رفتاری و اجتماعی

 اقتصادی

 عمدی و غیرعمدیبروز حوادث تعیین عوامل خطر رفتاری و غیررفتاری   -

عمدی و توزیع حوادث  اقتصادی مؤثر بر -تعیین عوامل اجتماعی -

  غیرعمدی

 عمدی و غیرعمدیبروز حوادث تعیین  -

با  عمدی و غیرعمدیبروز حوادث یابی در مدل

اقتصادی و رفتاری  -های اجتماعیبر مدل تأکید

 آنتوزیع 

 عمدی و غیرعمدیبروز حوادث های رفتاری تعیین مدل -

عمدی و بروز حوادث اقتصادی توزیع  -های اجتماعیتعیین مدل -

 غیرعمدی

های پیشگیری، درمان و ارتقای بررسی تأثیر پروتکل

با  عمدی و غیرعمدیبروز حوادث سطح سالمت در 

 اقتصادی و رفتاری آن -های اجتماعیتأکید بر جنبه

عمدی و بروز حوادث کاهش  بررسی تأثیر مداخالت شناختی، برای -

 از طریق تعدیل عوامل خطر مؤثر بر آنها غیرعمدی

بروز ای و آموزشی برای کاهش بررسی تأثیر مداخالت رفتاری، مشاوره -

 از طریق تعدیل عوامل خطر مؤثر بر آنها عمدی و غیرعمدیحوادث 
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 و سوانححوادث های مرکز تحقیقات در حیطه پژوهشها، موانع و پیامد : محرک12جدول 

مدتکوتاه   مدتمیان    بلند مدت 

بروز ایجاد زمینه کاهش عوامل خطر  محرک/ انگیزاننده

 حوادث عمدی و غیرعمدی

دستیابی به ابزار مناسب برای 

 سنجش 

اجرای مداخله جهت کاهش 

 بروز حوادث عمدی و غیرعمدی

بروز حوادث تعدد عوامل مؤثر بر  - موانع

 عمدی و غیرعمدی

 محدودیت منابع مالی و انسانی -

مشارکت پژوهشگران محدودیت  -

 دانشگاه

تعدد ابزارهای سنجش عوامل 

بروز حوادث عمدی و خطر 

و مشکل در انتخاب غیرعمدی 

ابزار مناسب برای سنجش این 

 عوامل خطر

مؤثر تعدیل تمام عوامل خطر  -

حوادث عمدی و بروز بر 

غیرعمدی از حدود توان و 

اختیارت مرکز تحقیقات خارج 

 است.

بروز مؤثر بر تعدد عوامل خطر  -

حوادث عمدی و غیرعمدی مؤثر 

بر بروز حوادث عمدی و 

غیرعمدی اثر بخشی مداخالت 

-را محدود میتک بعدی تعدیل 

 سازد.

افزایش دانش در زمینه عوامل  - پیامد

مؤثر بر بروز حوادث عمدی و خطر 

 غیرعمدی 

شناسایی مداخالت مناسب جهت  -

 کاهش آنها

-تعدیل رفتار و عوامل اجتماعی

بروز حوادث اقتصادی مؤثر بر 

 عمدی و غیرعمدی

 بهبود وضعیت سالمت

 

 حوادث و سوانح: نقشه راه پژوهشی مرکز تحقیقات در حیطه 13جدول 

مدتکوتاه   مدتمیان    چشم انداز بلند مدت 

شناسایی عوامل خطر 

بروز حوادث عمدی و 

 غیرعمدی

بندی عوامل خطر اولویت

بروز حوادث شایع مؤثر بر 

 عمدی و غیرعمدی

شناسایی و تعیین 

ابزارهای سنجش عوامل 

بروز حوادث مؤثر بر خطر 

 عمدی و غیرعمدی

تعیین بروز عوامل خطر  -

دارای اولویت برای 

حوادث عمدی و 

 غیرعمدی 

های هدف تعیین گروه -

 )در معرض خطر(

پیشگیری و کاهش 

عوامل خطر حوادث 

بروز حوادث یابی مدل عمدی و غیرعمدی

 عمدی و غیرعمدی

های شناسایی مدل

موجود برای کاهش 

بروز مؤثر بر عوامل خطر 

حوادث عمدی و 

 غیرعمدی

ای ایجاد یک پایگاه داده

های موجود برای از مدل

مؤثر کاهش عوامل خطر 

بروز حوادث عمدی و بر 

 غیرعمدی

های جدید توسعه مدل

برای کاهش عوامل خطر 

بروز حوادث مؤثر بر 

 عمدی و غیرعمدی
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های اجرای پروتکل

پیشگیری، درمان و 

ارتقای سطح سالمت 

حوادث عمدی و  در

 غیرعمدی

-ها و شاخصتعریف روش

های های ارزیابی پروتکل

 پیشگیری،

درمان و ارتقای سطح  

بروز حوادث  رسالمت د

 عمدی و غیرعمدی

-ها و پروتکلارزیابی مدل

های در حال اجرا برای 

پیشگیری، درمان و 

ارتقای سطح سالمت در 

مورد حوادث عمدی و 

 غیرعمدی

بازبینی و اصالح ارزیابی 

ها برای ها و پروتکلمدل

پیشگیری، درمان و 

ارتقای سطح سالمت در 

دث عمدی و مورد حوا

 غیرعمدی

 


