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  و اجتماعی در سالمتعلوم رفتاری   تحقیقات مرکز تحقیقاتی های ینال

 8931در طول برنامه سه سال ) شاهرود موثر بر سالمت  دانشگاه علوم پزشکی رفتاری  و مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی

 نمود:های تحقیقاتی زیر تمرکز کرده و فعالیت خواهد ها و الیندر حیطه اولویت( 8931-

 عدالت و مسکن، غذایی، امنیت تحصیالت، درآمد، )اشتغال، سالمتتعیین کننده  محیطی عوامل اجتماعی و -8 

 (غیره

 سرمایه اجتماعیو  و غیره( ، سالمت جنسیبزهكاری )خشونت، آسیب های اجتماعی 

 آسیب های اجتماعی مرتبط با  علل و عوامل 

 آسیب های اجتماعی كاهش مناسب در خصوص پیشگیرانه  مداخالت اجتماعی 

  اجتماعی هایآسیبمداخالت پیشگیرانه در خصوص 

 بررسی رابطه حمایت اجتماعی با وضعیت سالمت 

  شناسایی سبک های زندگی ناسالم 

 اجتماعی( بر وضعیت سالمت افراد -بررسی تاثیر رفتار )فردی 

  آسیب های اجتماعی مرتبط با علل و عواملمدلسازی  

 مهارت های زندگی بر سالمت و موزشی روانشناختیآ بررسی تاثیر مداخالت 

   سالم سبک زندگی رفتاری اجتماعی مرتبط با علل و عواملمدلسازی 

  در سالمت جسمی، روانی و اجتماعی هاتعیین نابرابری 

 گوناگون جامعه اقشار تعیین توزیع وضعیت سالمت در 

 )بر سالمت بررسی تاثیر شرایط اقامت )سكونت 

 و اجتماعی با وضعیت سالمت ، شیمیایی، بیولوژیكی(فیزیكی) یحیطعوامل م بررسی ارتباط 

 اعتیاد مطالعات 

 سالمت مرتبط با زندگی( )كار و خطر محیطیلسازی عوامل مد 

   مطالعات بهبود سالمت سالمندان 

 دوم  وسوم( ،نوع اول)پیشگیری  موثر بر آن رفتاری و های غیرواگیر و عوامل اجتماعیبیماری -2

 كته ، سیماری های قلبی و عروقی)ب شایع ترین بیماری های غیرواگیرشیوع، بروز و بقاء در مورد  مطالعات اپیدمیولوژیک

 (و غیره اختالالت جنسی وسرطانها  های مغزی،

 محاسبه بار بیماری، بار اقتصادی و ارزشیابی اقتصادی در زمینه بیماری های غیرواگیر 

  زندگی بیماران مبتال به سرطان و بیماری های غیرواگیركیفیت 

 انواع درمان های حمایتی و تسكینی در بیماران مبتال به بیماری های غیرواگیر 

 اثر بخشی آموزش در پیش گیری، مراقبت و توان بخشی 

  های غیرواگیربیماری تعیین مو لفه های اقتصاد سالمت در پیشگیری، مراقبت و درمان 

  پیشگیرانه در خصوص بیماری های غیرواگیرمداخالت 
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 )پیشگیری نوع اول، دوم  وسوم( موثر بر آنرفتاری  و عوامل اجتماعیواگیر و ی هابیماری -9

 بیماری های واگیرشایع ترین  مطالعات اپیدمیولوژیک شیوع، بروز و بقاء 

 رفتاری مرتبط با  بیماری های واگیر و اجتماعیعوامل  علل و 

   (و ارتقای وضعیت سالمت ورفتاری مرتبط با  بیماری های واگیر )درمان، پیشگیری اجتماعیمدلسازی عوامل 

 مطالعات مرتبط با محاسبه بار بیماری، بار اقتصادی و ارزشیابی اقتصادی در زمینه بیماری های واگیر 

  ایدزكیفیت زندگی بیماران مبتال به 

 ر بیماران مبتال به بیماری های واگیرانواع درمان های حمایتی و تسكینی د 

 اثر بخشی آموزش در پیشگیری، مراقبت و توان بخشی 

  تعیین مو لفه های اقتصاد سالمت در پیشگیری، مراقبت و درمان 

  رفتاری مرتبط با  بیماری های واگیر و اجتماعیعوامل  مدلسازی علل و 

 مداخالت پیشگیرانه در خصوص بیماری های واگیر 

 (و غیرهقتل،  غیرعمدی()حوادث ترافیکی، مسمومیت، خودکشی، غرق شدگی، سوختگی، عمدی و) حوادث -4 

 سوم( ، دوم  وپیشگیری نوع اول) موثر بر آنرفتاری  و عوامل اجتماعی و

 تروماها شایع ترین مورتالیتی و مطالعات اپیدمیولوژیک شیوع، بروز 

  ورفتاری مرتبط با  بیماری های واگیر ومورتالیتی اجتماعیعلل وعوامل 

   (ء وضعیت سالمتو ارتقادرمان،  ،ورفتاری مرتبط با  بیماری های واگیر )پیشگیری اجتماعیمدلسازی عوامل 

 مطالعات مرتبط با محاسبه بار بیماری، بار اقتصادی و ارزشیابی اقتصادی در زمینه بیماری های واگیر 

  معلولین حوادث مصدومین و كیفیت زندگی 

 مصدومین و ضایعات نخاعی انواع درمان های حمایتی و تسكینی در 

 مصدومین تروماها اثربخشی آموزش در پیشگیری، مراقبت و توان بخشی 

  و توانبخشیتعیین مو لفه های اقتصاد سالمت در پیشگیری، مراقبت و درمان 

  با تروماهارفتاری مرتبط  و اجتماعیعوامل  مدلسازی علل و 

 حوادث  اهشكاجتماعی در  رفتاری و درمانی و مداخالت پیشگیرانه 

 


