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اولويت هاي پژوهشي مرکز تحقیقات عوامل اجتماعي مؤثر بر سالمت 5931
موضوعات مرتبط با ارتقا سالمت
 .5سبک زندگي سالم (فعالیت بدني ،تغذيه ،استرس ،دخانیات(
 .2ارتقاء سالمت در محیط کار (مدل ،سنجش ،برنامه ريزي ،مداخله ،ارزيابي)
 .9عوامل خطر سالمت ،ناهنجاريها ،آسیب ها
 .4نظام سالمت (مديريت ،اولويت ها و ارزشیابي حیطه هاي آموزشي ،بهداشتي درمان)
 .1خدمات بهداشتي درماني (ارائه ،استفاده ،کارائي ،رضايت ،جنبه هاي اقتصادي اجتماعي)
 .6تعیین نیازهاي سالمت
 .7الگوي بهره مندي از خدمات سالمت
 .8مداخالت ارتقاء سالمت
 .3سالمت مادران (تنظیم خانواده ،سقط و حاملگي ناخواسته)
 .51سالمت نوجوانان و جوانان
 .55سالمت سالمندان و چالشهاي پیش روي سالمندي
 .52سالمت کودکان و شیر مادر
 .59سالمت معنوي و رواني
 .54درک ،شناخت ،آگاهي ،نگرش و عملکرد مردم نسبت به بیماريها و عوامل خطر سالمت
 .51بررسي امکان اجراي مديريت متني بر عملکرد در نظام بهداشتي و درماني
موضوعات مرتبط با عوامل اجتماعي -اقتصادي و فرهنگي موثر بر سالمت
 .56عوامل اجتماعي تعیین کننده سالمت
 .57بررسي شاخص هاي برابري در حوزه سالمت
 .58عدالت در سالمت
 .53بررسي نقش دانشگاه در گسترش فرهنگ بهداشتي جامعه
 .21ارتقاء سطح سواد سالمت مردم
.25
.22
.29
.24
.21
.26
.27
.28

رفاه اجتماعي با نگاه به برنامه توسعه ايران در 5414
اندازه گیري بار اقتصادي بیماري ها
برآورد قیمت تمام شده خدمات و بودجه ريزي عملیاتي در نظام بهداشت و درمان
سنجش میزان کارايي و اثربخشي برنامه هاي بهداشتي (نظام سالمت و بیمارستان)
ارزيابي اقتصادي( مطالعات هزينه -اثربخشي ،هزينه -فايده) مداخالت در حوزه سالمت
مطالعه عوامل اجتماعي و اقتصادي موثر بر هزينه هاي کمر شکن سالمت
مطالعه اثرگذاري بیمه ها (پايه و مکمل) در نظام سالمت کشور
مقايسه تطبیقي شاخص هاي اجتماعي و اقتصادي بخش سالمت ايران با ساير کشورهاي جهان
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موضوعات مرتبط با اعتياد
 .23سوء مصرف مواد ،داروها ،روانگردان ها ،دخانیات در گروه هاي مختلف جامعه
 .91اعتیادهاي نو پديد
 .95آسیب شناسي اعتیاد به اينترنت و شبکه هاي اجتماعي مجازي ،موبايل
موضوعات مرتبط با بيماري ها و آسيب ها و مراقبت بيماریها
 .92کیفیت زندگي بیماران و اعضاي خانواده در بیماري هاي مزمن و سرطان ها
 .99تشخیص زودرس ،غربالگري و پیشگیري از بیماري هاي مزمن و سرطان ها
 .94توانبخشي ،طب سنتي و جايگزين در بیماري هاي مزمن ،حوادث و سرطان ها
 .91همه گیري شناسي و يا پیشگیري از آسیبهاي ناشي از حوادث از جمله حوادث ترافیکي
 .96همه گیري شناسي و پیشگیري از آسیب هاي عمدي از جمله خشونت( علیه زنان ،کودکان يا سالمندان) ،خودکشي و غیره
 .97موضوعات مربوط به سالمت در بااليا و فوريتها
 .98پیشگیري از بیماريها و ارتقاء کمي و کیفي سالمت
 .93بار بیماري ها و نظام مراقبت از بیماريها و شاخص هاي سالمت و بیماري
 .41خود مراقبتي بیماري هاي مزمن و غیرواگیر
موضوعات مرتبط با جامعه و توانمندیهاي آن
 .45توانمندسازي مردم براي حفظ و ارتقاء سطح سالمت
 .42اولويت هاي پژوهشي ،توسعه و توانمند سازي پژوهش هاي مبتني بر جامعه
 .49همکاري هاي بین بخشي ،مشارکت هاي مردمي،حمايت طلبي
 .44آسیب هاي اجتماعي (طالق -خشونتها و)
موضوعات مرتبط با حقوق بيماران و ...
 .41بررسي میزان توجه پزشکان (ارائه دهندگان خدمت) به حقوق بیماران
 .46حقوق شهروندي و نقش آن در ارتقا سالمت جامعه
 .47حقوق ،رضايت و ايمني مشتريان
 .48مسئولیت کیفري و انتظامي شاغلین حوزه سالمت
 .43آسیب شناسي سالمت اداري در ايران
 .11نقش ايدئولوژي در تبئین سیاست سالمت
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موضوعات مرتبط با آموزش و رسانه
 .15آموزش جامعه ،افراد در معرض خطر و بیماران
 .12رسانه ها و سالمت
 .19نقش آموزش الکترونیک در علوم پزشکي
موضوعات مرتبط با عوامل محيطي و تغذیه و امنيت غذایي
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بهداشت محیط زيست و چالشهاي اجتماعي– اقتصادي و فرهنگي مرتبط (شرايط جغرافیايي محل سکونت ،شرايط اقلیمي،
آلودگي هوا)) ....و تاثیر آنها در سالمت
بررسي مشکالت زيست محیطي و تاثیر آن در ساکنین مسکن مهر و حاشیه نشینان (بهداشت مسکن ،آب ،جمع آوري
فاضالب و . )...
بررسي و اندازهگیري باقیمانده سموم و آفات کشاورزي در محصوالت کشاورزي و داماداري (باويژه در غاالت – سابزيجات ،
میوه ها  ،شیر و انواع گوشت ها و)......
بررسي وضعیت روغنهاي خوراکي مورد مصرف
بررسي وضعیت مواد غذايي قاچاق در سطح عرضه
بررسي میزان مهاجرت منومر در ظروف يکبار مصرف
تأثیر غني سازي آرد با آهن و اسیدفولیک بر میزان هموگلوبین
بررسي اختالالت تغذيهاي در دانش آموزان
بررسي باکتريهاي پروبیوتیک بر روي محصوالت لبني
بررسي وضعیت مصرف غذاهاي آماده ( دانشجويان  ،عموم مردم  ) ،و ارائه راهکار هاي ...
ترسیم نقشه آسیب پذيري نا امني غذايي در استان به تفکیک شهرستان هاي تابعه
تعیین وضعیت ريز مغذي ها در گروه هاي مختلف سني
بررسي الگوي مصرف خانوارها ( مواد غذايي مختلف
بررسي وضعیت مصرف میان وعده ها و وعده هاي غذايي در دانش اموزان
بررسي وضعیت طبخ غذا در رستوران ها و اماکن عمومي به تفکیک شهرستان ها ي تابعه
بررسي الگوي تغذيه منطقه در مجالس و مراسم مذهبي و اعیاد
بررسي وضعیت تغذيه مادران باردار در سطح استان
بررسي وضعیت تغذيه دانشجويان در خوابگاه ها و سربازان در پادگان ها در سطح استان
بررسي شیوع چاقي و عوامل مرتبط در گروه هاي سني مختلف
تقويت فرهنگ تغذيه اي سالم
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 .74بررسي نقش افزايش قیمت مواد غذايي در مصرف مواد غذايي مختلف در سبد غذايي خانواده ها و تبعات مرتبط با سالمت
آن
 .71بررسي اثر مواد غذايي سنتي بر سالمت مردم و رابطه آنها با برخي بیماريها و سرطان ها (مانند انواع ترشیجات و....

