
 1400اولويت هاي پژوهشي و فناوري دانشگاه علوم پزشكي شاهرود در سال 

 واگیردار بیماریهاي حیطه در پژوهشی هاي اولویت  -1

 عنوان اولویت پژوهشی ردیف

 )پیشگیري و درمان( AIDS/HIVو  ویروسی هاي هپاتیت 1

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

 آن وکنترل پیشگیري راههاي و بیمارستانی هاي عفونت 3

 )پیشگیري و درمان( ریوي سل 4

 حاد فوق انفلوانزاي 5

 مطالعه بر روي بیماري هاي نوپدید 6

 تعیین بار بیماري هاي واگیر 7

 بررسی آگاهی ، نگرش و عملکرد در برخی بیماریهاي واگیردار مهم 8

 اپیدمیولوژي، راههاي کنترل و تولید واکسنلیشمانیوز جلدي و احشایی از نظر  9

 

 بیماریهاي غیرواگیر حیطه در پژوهشی هاي اولویت -2

 عنوان اولویت پژوهشی ردیف

 عوامل بیولوژیک، اجتماعی و رفتاري وشناسایی درمان و پیشگیري بر تاکید با عروقی قلبی هاي بیماري خطر عوامل 1

 آنها به مربوط رفتاري و اجتماعی، مولکولی بیولوژیک، عوامل شناسایی و درمان و پیشگیري بر تاکید با سرطانها خطر عوامل 2

 عوامل خطر سکته مغزي با تاکید بر پیشگیري و درمان و شناسایی عوامل بیولوژیک، اجتماعی، مولکولی و رفتاري مربوط به آنها 3

 دیابت خاص عوارض و پیشگیري،درمانی،تشخیصی روشهاي بر تاکید با دیابت بیماري 4

5 
 تیروئیدي، هایپر تیروئیدي، هایپو رشد، قدي، اختالل کوتاه چاقی، آنمی، مثل آنها با مرتبط بیماریهاي و متابولیک بیماریهاي و سؤتغذیه

 باردار زنان و سالمندان نوجوانان، و کودکان خطر مانند پر هاي گروه در.... و کتونوري فنیل

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

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

  مادران و نوزادان میر و مرگ هاي کاهش راه و کودك مادرو سزارین،سالمت کاهش بر تاکید با نوزادان و مادران سالمت ارتقاء 8

 پیشگیري جدید روشهاي شناسایی بر تاکید با نوجوانان و کودکان در بینایی اختالالت 9

 ترافیکی حوادث از پیشگیري بر تاکید با رانندگان سالمت 10

 درمان( کلیه )پیشگیري و خون، ریز، درون غدد سیستم گوارش، سیستم آلرژیک، و تنفسی بیماریهاي 11

 و درمان( بیماري هاي حول تولد )پیشگیري 12

 ... و تاالسمی مانند ژنتیکی ارثی، بیماریهاي 13



 تشخیص و درمان نوین بیماریهاي مغز و اعصاب )با تاکید بر سکته هاي مغزي ، بیماریهاي دمیلیزان ،دژنراتیوو...( 14

 روانشناختیاپیدمیولوژي ، اتیولوژي ، پیشگیري ، شناسایی زودهنگام ، درمان و بازتوانی اختالالت  15

 اتیولوژي ، پیشگیري ، درمان و بازتوانی سندرم متابولیک / چاقی 16

 اپیدمیولوژي وپیشگیري شناسایی زودهنگام درمان و بازتوانی سوء مصرف مواد 17

 پیشگیري ، درمان و بازتوانی بیماریهاي قلبی عروقی 18

 (Reproductive health morbidityکاهش ناتوانی و عوارض اختالالت باروري ) 19

 غربالگري بیماریهاي غیرواگیر )با تاکید به ریسک فاکتورهاي مربوطه( 20

 

 HSRژوهشی اولویتهاي پ -3

 عنوان اولویتهاي پژوهشی ردیف

 بررسی جایگاه سالمت در سیاستهاي کلی کشور بر اساس شاخص هاي معتبر 1

2 
 معنوي ابعاد بر تاکید ها با شهر حاشیه و بزرگ هاي شهر در سالمت خدمات ارائه براي PHC به جدید نگرش با مناسب الگوي ارائه

 واجتماعی

 سالمت در ( وتجهیزات مالی ، انسانی) منابع وتخصیص تامین مدیریت 3

 ( سالمت هاي فنآوري ارزیابی) سالمت نظام در(افزار ونرم افزار سخت) فناوریها بخشی اثر -هزینه مطالعات 4

 سالمت در عدالت ( و(SDHسالمت  اجتماعی هاي کننده تعیین با مرتبط تحقیقات 5

 خطر وعوامل واگیر غیر هاي بیماري بر تاکید با ومرگ بیماریها ثبت نظام وارتقائ اصالح 6

 (NHAسالمت  ملی حسابهاي با مرتبط تحقیقات 7

  سالمت هاي بیمه وکیفی کمی ارتقائ 8

 (patient safety)بیمار  ایمنی ارتقائ 9

 تمرکز وعدم سازي خصوصی براي مناسب الگوهاي ارائه 10

 پذیر آسیب گروههاي بر تاکید با سالم زندگی هاي شیوه ارتقاء براي مناسب هاي الگو ارائه 11

 ( اي جاده ، شغلی ، )خانگی حوادث و سوانح کاهش در موثر مداخالت 12

 مترقبه غیر حوادث با مقابله جهت موثر مداخالت 13

14 
 ارجاع نظام خانواده، پزشک بر باتاکید سالمت نظام در شده ارائه خدمات کیفیت ارتقاء مناسب مدلهاي

 وپاسخگوئی

 کشور در دارو مصرف و تجویز سازي بهینه راهکارهاي 15

 سال میان زنان وسالمت طبیعی ،زایمان خانگی خشونت ، وجوانان نوجوانان سالمت هاي برنامه بر باتاکید باروري بهداشت ارتقائ 16

 سالمت نظام در سالمندان سالمت ادغام براي مناسب مدل ارائه 17

 زندگی اول هفته ۴ در نوزادان مرگ کاهش براي مناسب راهکارهاي ارائه 18



 سالگی دو تا آن وادامه ماهگی ۶ تا مادر شیر با انحصاري تغذیه افزایش براي مناسب مدل ارائه 19

  دانش وتبادل انتقال )واجرا ریزي برنامه سیاستگذاري، به تحقیقات نتایج تبدیل براي راهکارمناسب ارائه 20

 بخشی بین وهمکاریهاي مردمی هاي مشارکت ارتقائ براي مناسب هاي مدل ارائه 21

 سالمت حیطه در قوانین و حقوقی،اخالقی مسائل 22

 وبهره وري از خدمات سالمت نیازها برآورد بر تاکید سال ( با پنج )هر اي دوره صورت ( به(DHSوبیماري  سالمت مطالعات انجام 23

 

 اولویتهاي پژوهشی در حیطه تحقیقات نظام سالمت -4

 عنوان اولویتهاي پژوهشی ردیف

1 
بیمارستانی  درمانگاهی،رضایت سنجی خدمات  ارتقاي کیفیت خدمات بهداشتی درمانی با تاکید بر کاهش هزینه و در دسترس بودن خدمات،

 و اموزشی و طراحی و ارایه خدمات جدید

 (Health Policyبه کارگیري پژوهش ها و طرح هاي کاربردي در اولویت گذاري نظام سالمت ) 2

 ره(یو غ FFCI ،OOPاقتصاد سالمت و شاخص هاي مرتبط ) 3

 ...)و مراقبتی نظامهاي سالمت، تحول )طرح کشوري هاي برنامه اثربخشی بررسی و ارزشیابی 4

5 
ه الگوها و ابزارهاي بهداشت باروري ،مشارکت زنان و مردان در مراقبت دوران بارداري و برنامه هاي تنظیم خانواده و روشهاي تنظیم خانواد

 وارتقاء بهداشت باروري

 استادپژوهش در آموزش شامل مدیریت، منابع و برنامه آموزشی، نیازهاي جامعه، دانشجو و  6

 

 اولویتهاي پژوهشی در حیطه علوم دارویی -5

 عنوان اولویتهاي پژوهشی ردیف

 تولید داروهاي جدید 1

 پژوهش در بخش گیاهان دارویی 2

 جامعه سطح در دارو و غذا صحیح مصرف راهکارهاي 3

 مقاومت و عوارض دارویی 4

 دارورسانی با استفاده از فناوری اهی نوین 5

 افرماکواپیدمیولوژیمطالعات  6
 

 در عرصه سالمت فناوري درحیطه پژوهشی هاي اولویت -۶

 عنوان اولویتهاي پژوهشی ردیف

 توسعه فناوري هاي سالمت در تولید ابزارهاي درمانی  1

 توسعه فناوري هاي سالمت در تولید وسایل تشخیصی 2



 توسعه فناوري هاي سالمت در تولید وسایل توانبخشی و اصالحی 3

 توانبخشی و درمان پیشگیري، بخشهاي در نیاز مورد پزشکی تجهیزات ساخت 4

 براي ساخت شواهد آنها از علمی و بهینه استفاده و سالمت با مرتبط هاي داده و اطالعات فناوري توسعه 5

 فناوري روش هاي تشخیص مولکولی 6

 گیاهی ایرانشناسائی و تهیه فرموالسیون جدید داروئی مبتنی بر طب سنتی و  7

 ساخت و فرموالسیون مولکولهاي جدید که داراي ارزش درمانی می باشند 8

 فناوري تولید آنتی بادي مونوکلونال 9

 

 علوم پایه درحیطه پژوهشی هاي اولویت -7

 عنوان اولویتهاي پژوهشی ردیف

 توسعه بیوتکنولوژي در پیشگیري،تشخیص و درمان بیماریها 1

 نانوتکنولوژي در پیشگیري،تشخیص و درمان بیماریهاتوسعه  2

 توسعه ژنتیک در پیشگیري،تشخیص و درمان بیماریها 3

 توسعه پژوهش در زمینه سلولهاي بنیادي براي پیشگیري ،تشخیص و درمان بیماریها 4

 اعتیاد و بافت آناتومی، بیوشیمی، نوروساینس، فیزیولوژي، میکروبیولوژي، هاي رشته در پایه علوم پژوهشهاي توسعه 5

 مولکولی و ژنتیکی مقاومتهاي دارویی -مکانیسم هاي سلولی  6

 

 علوم بهداشتی و علوم تغذیه درحیطه پژوهشی هاي اولویت -8

 عنوان اولویتهاي پژوهشی ردیف

 سموم و عوامل بیماري زا در محصوالت غذایی و خشکبار آالینده ها، مواد معدنی، 1

2 
شهر و روستا )بهداشت محیط و حرفه اي مانند آب، فاضالب، آلودگی هوا، زباله، نگهداري حیوانات در منزل، صنایع کوچک  مشکالت بهداشتی

 و بزرگ، کارخانجات، مشاغل خانگی مانند قالی بافی و غیره(

 ه هاي شغلی در گروه هاي مختلفحوادث و بیماري هاي ناشی از کار با تاکید بر پیشگیري و کنترل آن و بررسی خطرات ناشی از مواجه 3

4 
تغذیه با شیر مادر با تاکید بر افزایش میزان آگاهی مادران، مقایسه شاخصهاي رشد، عوامل مؤثر بر تغذیه، عملکرد خانه هاي بهداشت و 

 بیمارستانها در خصوص ترویج تغذیه با شیر مادر، بررسی عوامل بازدارنده در تغذیه با شیر مادر

 عمومی بهداشت در مردم مشارکت توسعه 5

 بخشی درون و بخشی بین همکاریهاي توسعه 6

 اي دوره معاینات و سالمت پرونده ایجاد و سالمت آنان افزایش جهت مناسب راهکارهاي ارایه و دولت کارکنان سالمت ارتقاي و ارزیابی 7

 

 دندانپزشكی حیطه در پژوهشی اولویتهاي -9

 پژوهشیعنوان اولویتهاي  ردیف

 بزرگساالن و کودکان در دندان و دهان سالمت وضعیت تعیین 1



 دندان پوسیدگی از پیشگري راههاي و خطر عوامل شناسایی 2

 دندان و دهان بیماریهاي درمان جدید راههاي شناسایی 3

 

 

 

 

 سالمت بر موثر اجتماعی هاي مولفه و روان سالمت حیطه در پژوهشی اولویتهاي -10

 اولویتهاي پژوهشیعنوان  ردیف

1 
 مشکالت شناسایی و خطر پر مواد به خطر کم مواد مصرف از الگوي تغییر از جلوگیري و معتادان درمان و آسیب پیشگیري،کاهش شامل اعتیاد،

 معرض خطر در هاي گروه رفتاري و روانی

 دخانیات مصرف درمان و پیشگیري 2

 درمان( و )پیشگیري روان سالمت 3

 سالمت در عدالتی بی و نابرابري 4

5 

 و رشد فردي، مهارتهاي فیزیکی، محیط به خدمات، دسترسی اجتماعی، سرمایه اجتماعی، طبقه فقر، :مانند سالمت بر مؤثر اجتماعی عوامل

 ورزش، شغل سالمت، سواد تحصیالت، خواب، معنوي، سالمت روان، سالمت روانی، عوامل اجتماعی، مسکن، هاي حمایت کودکی، دوران نمو

 ... و

 ... و زناشویی طالق، رضایتمندي بر مؤثر عوامل زناشویی، رابطه بقاي بر مؤثر عوامل ازدواج، الگوي شناسایی 6

 

 

 

 سوانح و حوادث حیطه در پژوهشی اولویتهاي -11

 عنوان اولویتهاي پژوهشی ردیف

 آنها به مربوط رفتاري و عوامل فردي، اجتماعی شناسایی و درمان و پیشگیري بر تاکید با ترافیکی حوادث خطر عوامل 1

 درمان( عضالنی )پیشگیري، اسکلتی بیماریهاي و تروما 2

 کار از ناشی حوادث و خانگی حوادث 3

 طبیعی بالیاي و حوادث 4

 

 سالمندي حیطه در پژوهشی اولویتهاي -12

 عنوان اولویتهاي پژوهشی ردیف

 سالمندان سقوط در خطر عوامل درمان و شناسایی پیشگیري، 1



 سالمندان در دمانس خطر عوامل درمان و شناسایی پیشگیري، 2

 در سالمندان استخوانی مفصلی بیماریهاي و استئوآرتریت خطر عوامل درمان و شناسایی پیشگیري، 3

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

 زندگی امید افزایش راهکارهاي 5

6 
 آفرینی نقش و حمایت و پذیرش براي ...(  و فرهنگی، اجتماعی درمانی، بهداشتی، هاي زمینه همه )در موجود زیرساختهاي و جامعه آمادگی

 سالمندان

 

 

 بهداشت و سالمت محیط پژوهشی اولویتهاي  -13

 عنوان اولویتهاي پژوهشی ردیف

 زا تدوین نقشه جامع علمی عوامل محیطی بیماري 1

 بررسی واگذاري فعالیتهاي محیطی به بخش خصوصی 2

 بررسی آلودگی هوا برسالمت و شناخت راههاي کنترل آن 3

 بررسی ناراحتیهاي ستون فقرات و علل ان در مشاغل مختلف 4

 بررسی آالینده هاي شیمیایی،بیولوژیک ، ،فیزیکی محیط و ارائه مداخالت مناسب 5

 (CBI)محیط مبتنی بر مشارکت جامعه سالمتء بررسی الگوي ارتقا 6

 بررسی نظام مدیریت سالمت محیط و کارو ارائه راهکار 7

 بررسی عوامل اجتماعی موثر بر سالمت شاغلین 8

 بررسی کمی و کیفی آب شرب با تا کید بر آالینده هاي شیمیایی 9

 اثرات آندر خانه و  لعه کاربرد مواد شیمیایی )شوینده،پاك کننده،...(مطا 10

 بررسی مدیریت ایمنی و بهداشت محیط کار 11

 بررسی آثار اقتصادي ناشی از توسعه نامتوازن وتهدید هاي محیطی 12

 مدیریت محیط در کنترل بیماریها 13

 کنترل کیفی محصو الت کشاورزي ناشی از فعالیت هاي محیطی 14

 راهکارهاي الزم جهت جلب مشارکت مردمبهینه سازي مدیریت پسماند و فاضالبها و ارائه  15

 بررسی و تعیین اولویتهاي کنترلی در محیط 16

 تعیین آنترو پومتري ملی به تفکیک گروههاي سنی،جنسی،قومی 17

 بررسی آثار سوئ پرتو ها و امواج پرتوي 18

 

 19-در حوزه کووید پژوهشی اولویتهاي -14

 عنوان اولویتهاي پژوهشی ردیف



  1۹-هاي کویید واکسن یخشاثربمطالعات  1

 1۹-دییکو يها عوارض واکسنمطالعات  2

 انتقال رهیجهت کاهش مؤثر زنج کیاستراتژ يراهکارها ییشناسا 3

 انجام شده در داخل و خارج از کشور يدرمان ها ییکارا یبررس 4

 یصیتشخ يها شیو آزما يحفاظت فرد زاتیدر تجه يتوسعه و نوآور 5

 1۹-دیمبتال به کوو مارانیدر ب ییکارا نیبا بهتر ییدارو کیالکتیمداخالت پروف نییتع 6

 ۹1-دیکوو یدمیآنها در کنترل اپ یاثربخش-نهیسهم مداخالت مؤثرو هز نییتع 7

 1۹-دیکوو روسیو يها انتیوار شیباتوجه به افزا يریشگیو پ یصیاقدامات تشخ دیجد يروش ها سهیو مقا ییکارا یبررس 8

 

 

 کاربرگ اولويت هاي پژوهشي در سطح  ملي 

                

 عناوين اولويت هاي پژوهشي در سطح  ملي رتبه اولويت

1 
 و اجتماعی، مولکولی بیولوژیک، عوامل شناسایی و درمان و پیشگیري بر تاکید با و بیماریهاي غیر واگیرسرطانها خطر عوامل

 آنها به مربوط رفتاري

 و طب ایرانی گیاهان داروییپژوهش در بخش  2

3 
ارتقاي کیفیت خدمات بهداشتی درمانی با تاکید بر کاهش هزینه و در دسترس بودن خدمات،رضایت سنجی خدمات درمانگاهی 

 ،بیمارستانی و اموزشی و طراحی و ارایه خدمات جدید

 


