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 غیرواگیر هاي بیماري اولویت هاي پژوهشي ردیف

1 

 

بررسی راهکارهای کاهش عوامل خطر، پیشگیری و مراقبت در بیماران قلبی و عروقی در مناطق تحت پوشش دانشکده 

 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه

2 
بررسی راهکارهای کاهش عوامل خطر، پیشگیری و مراقبت در بیماران دیابتی در مناطق تحت پوشش دانشکده علوم 

  پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه

3 
علوم  کدهبررسی راهکارهای کاهش عوامل خطر، پیشگیری و مراقبت در بیماران سرطانی در مناطق تحت پوشش دانش

 ساوهدرمانی  تیپزشکی و خدمات بهداش

4 
، پیشگیری از چاقی از زمان کودکی در مناطق تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی بررسی راهکارهای کاهش عوامل خطر

 و خدمات بهداشتی درمانی ساوه

 غربالگری و بررسی عوامل خطر بیماریهای غیر واگیر  5

 ساوه درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشکده پوشش تحت مناطق در آلرژیك هایبیماری 6

 دارو خودسرانه مصرف بررسی 7

 مطالعات مربوط به اپیدمیولوژی 8

 بررسی راهکارهای کاهش حوادث ترافیکی در مناطق تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه 9

 تحقیقات در زمینه سالمت زنان و مادران باردار  11

 

 پژوهشي بیماري هاي واگیرداراولویت  ردیف

 سلهای بیماری در مراقبت و پیشگیری اپیدمیولوژی، غربالگری، 1

 ایدزهای بیماری در مراقبت و پیشگیری اپیدمیولوژی، غربالگری، 2

بررسی وضعیت بیماری های عفونی نوپدید در مناطق تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  3

 ساوه

بررسی وضعیت عفونت های بیمارستانی در مناطق تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  4

 ساوه

 بدیک سیروز و هپاتیت بر تاکید با گوارش دستگاه هایبیماری در مراقبت و پیشگیری اپیدمیولوژی، غربالگری، 5

  حیوان و انسان بین مشترک بیماریهای درمان پایش و کنترل ،تشخیص، پیشگیری 6

 HPV در مراقبت و پیشگیری اپیدمیولوژی، غربالگری، 7

 از طریق خون، جنسی و مادرزادی تشخیص، کنترل، پیشگیری و پایش درمان عفونت های منتقله 8

 )بیوتروریسم(نقش پدافند غیر عامل در پیشگیری از بیماریهای واگیر  9

 غذا و آب از منتقله واگیر بیماریهای 11
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 اولویت هاي پژوهشي دهان و دندان   ردیف

 و دندان دهان های بیماری سایر و پوسیدگی از پیشگیری راهکارهای 1

 آنها ایجاد عوامل و شیوع ، دهان هایبیماری بررسی 2

 interceptive و پیشگیرانه هایدرمان 3

 دندان و دهان بیماریهای درمان و بالینی تشخیصخطر،  عوامل پیشگیری، اتیولوژی، اپیدمیولوژی، مطالعات 4

  دندانی پوسیدگی با آن رابطه و نوجوانان و کودکان در ایی تغذیه وضعیت بررسی 5

 دندان و دهان بیماریهای پیشرفت یا پیشگیری در مصرف نحوه و تغذیه و نحوه و غذایی مواد انواع تاثیر بررسی 6

 

 صنایع غذایياولویت هاي پژوهشي تغذیه و  ردیف

 صحیح تغذیه خصوص در جامعه مختلف های گروه رفتار تغییر بر تغذیه آموزش هایروش انواع تاثیر بررسی 1

 آن بهبود بر ای تغذیه مداخالت تاثیر و کلسیم،Dویتامین آهن، از رایج ای تغذیه کمبودهای شناسایی 2

 غذایی محصوالت امنیت و کیفیت بررسی 3

 آن بر تاثیرگذار عوامل بررسی و مختلف سنی های گروه در مناسب تغذیه الگوی وضعیت 4

 مختلف سنی هایگروه در وزن اضافه و چاقی شیوع 5

 کود و سم باقیمانده نظر از زراعی محصوالت پایش 6

 یاتغذیه مشکالت و تغذیه سوء 7

 پرخطر بارداری بر تغذیه سوء عوامل ارتباط 8

 غذایی مواد بهداشت به مربوط مطالعات 9

 سالمت ءارتقا منظور به ایتغذیه رفتارهای و غذایی عادات تغییر برای مطلوب الگوهای 11

 

 اولویت هاي پژوهشي حوادث و بالیا ردیف

 شیمیایی حوادث به دهی پاسخ در درمان و بهداشت هایسیستم توانایی بررسی 1

 بالیا و حوادث در درمانی و بهداشتی های سیستم آوری تاب میزان 2

  طبیعی حوادث و سوانح با بالیا و حوادث در(روستایی – شهری) خانوارهای آمادگی میزان 3

  حوادث و بالیا برابر در ساوه پزشکی علوم دانشکده پوشش تحت پرسنل عملکردی آمادگی بررسی 4

  ساوه پزشکی علوم پوشش تحت های بیمارستان و درمانی بهداشتی مراکز ایمنی وضعیت بررسی 5

 بیوتروریسم حوادث در نیاز مورد های آمادگی بررسی 6

 بالیا در الزم امکانات و بیمارستانها پذیرش ظرفیت بررسی 7

 ساوه پزشکی علوم پوشش تحت های بیمارستان ای سازه غیر و عملکردی-سازهای ایمنی بررسی 8

 کاوه صنعتی شهر در شیمیایی حوادث از صنعتی مراکز در شاغل کارکنان آگاهی میزان بررسی 9

 شیمیایی حوادث به دهی پاسخ در ودرمان بهداشت های سیستم توانایی بررسی 11
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 اولویت هاي پژوهشي سالمندي ردیف

 (...و سالمت سطح افزایش راهکارهای و مؤثر عوامل موجود، )وضعیت سالمندان زندگی کیفیت 1

 سالمندان از نگهداری های مدل ارائه و طراحی 2

 سالمندی سالمت ارتقای 3

 سالمندان در ساز خطر عوامل و حوادث 4

 سالمندان در مراقبت و درمان راهبردهای و خواب اختالالت 5

 سالمند زنان اقتصادی و اجتماعی روانی، نیازسنجی 6

 سالمندی با مرتبط هایبیماری اپیدمیولوژی 7

 سالمند جمعیت بر مبتنی سالمت خدمات ارائه نظام نگاری آینده و طراحی 8

 سالمندی در شایع روانی و جسمی اختالالت در مدیریت و مراقبت 9

 شایع در سالمندان شناختی اختالالت 11

 

 اولویت هاي پژوهشي سالمت روان ردیف

 مختلف های جمعیت در زندگی به امید نشاط، روان، سالمت 1

 مصرف ها،روانگردان و مخدر مواد به اعتیاد اجتماعی های آسیب کنترل و پیشگیری در مناسب مدل ارائه و طراحی 2

 دخانیات و الکلی مشروبات

 خودکشی 3

 مختلف جمعیتی های گروه روان در سالمت با مرتبط زندگی کیفیت 4

 روان سالمت ی حوزه در درمانی و پیشگیرانه حفاظتی، مداخالت گذاری، سیاست 5

 روانی اختالالت و روان سالمت زمینه در اپیدمیولوژیك مطالعات 6

 روان سالمت ی حوزه در اطالعات فناوری نقش بررسی 7

 کار محیط شغلی های استرس و روانی آور زیان عوامل کنترل و ارزیابی 8

 خشونت بر تاکید با رفتاری اختالالت و بزهکاری کنترل و اپیدمیولوژی اتیولوژی، 9

 تحصیلی عملکرد بر اجتماعی و فرهنگی روانی، مسایل تاثیر 11

 

 اولویت هاي پژوهشي تحقیقات نظام سالمت ردیف

 سالمت نظام های هزینه کاهش و درمانی و بهداشتی های مراقبت اقتصادی ارزیابی 1

 کشور سالمت درنظام ای مداخله درمانهای و پیشگیری نقش 2

 سازمانی خطرات و بیمارستانی اطالعاتی سیستمهای نگهداری قابلیت مدل ی ارائه و بررسی 3

 سالمت نظام مدیریت در مناسب الگوهای ارائه 4

 مناسب مدلهای ارائه و سالمت خدمات ارائه به مربوط فرآیندهای ارتقای و بررسی 5

 سالمت حوزه در مداخالت و ها برنامه مطلوبیت و بخشی اثر هزینه بررسی 6
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 انسانی در حوزه سالمت نیروی وری بهره 7

 سالمت نظام در اقتصادی ارزیابی 8

 سالمت نظام در مختلف خدمات از مندی بهره و عدالت 9

 سالمت نظام تحول طرح آثار 11

 

 بهداشت محیط اولویت هاي پژوهشي ردیف

 بررسی مقادیر فلزات سنگین در گرد و خاک منطقه مسکونی شهرک صنعتی کاوه در ساوه 1

 دی و خروجی تصفیه خانه های فاضالب شهری و فاضالب صنعتی شهر ساوهوبررسی مقادیر فلزات سنگین در ور 2

 بررسی کمی و کیفی فاضالب آزمایشگاه ها و بیمارستانهای شهر ساوه، روشهای تصفیه و دفع آن. 3

 روشهای تصفیه و ارائه راهکار های الزمبررسی کمی و کیفی فاضالب های شور ناشی از واحدهای نمک زدایی شهر ساوه،  4

 ها در منابع آب شرب و پهنه بندی کیفیت آب شهر ساوهشناسایی آالینده 5

 ها در هوای داخل و خارج از محیط شهر ساوهشناسایی آالینده 6

 مدیریت جامع پسماندها و اتخاذ الگوی مناسب دفع نهایی شهر ساوه 7

 مرحله تهیه مواد خام، فرآوری و مصرف از نظر بیولوژیکی و باقیمانده سموم در شهر ساوهبررسی سالمت مواد غذایی از  8

 بررسی بار آلودگی  آلی موجود در فاضالب تولیدی ناشی از فعالیت های صنعتی در شهرک صنعتی کاوه )ساوه( 9

 ی صنعتی کاوه )ساوه(بررسی زیست محیطی و اقتصادی عملیات بازیافت از پسماندهای تولیدی در شهرک ها 11

 بررسی آالینده های ذره ای و گازی موجود در  هوای شهرک صنعتی کاوه طی چهار فصل متوالی 11

 

 اي و ایمني کاراولویت هاي پژوهشي بهداشت حرفه ردیف

 کار طیمح یبهداشت شغل یبهداشت حرفه ای در شاخص های کنترل یمداخله خدمات مهندس ریتاث زانیم یبررس 1

 مختلف عیدر صنا یشغل هاییماریب وعیش نییو تع یبررس 2

 تحت پوشش شهرستان عیدر سطح صنا یمداخله ا یبرنامه ها یو امکان سنج یفاکتورهای ارگونوم سكیر یبررس 3

 یتنفس یها یو ناراحت ییکاهش شنوا وعیش زانیدر جهت کاهش م یکنترل یها یاستراتژه یبررس 4

 یشغل یمواجهه با عوامل مخاطره زا ینیب شیپ یمدل ها یطراح 5
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 شهرستان ساوه عیکار صنا طیدر مح ییایمیش یندهایآال یبررس 6

وزه ح یکنترل یبرنامه ها یاثربخش زانیبر م یو اجتماع یفرهنگ ،یفرد ،یسازمان یفاکتورها ریتاث زانیم یبررس 7

 شهرستان ساوه عیسالمت کار در صنا

 از کار یناش یها یماریب یولوژیدمیاپ 8

 یشغل یو استرس ها یعوامل روان یابیمطالعات ارز 9

 یارائه خدمات بهداشت حرفه ا یها ستمیس یابیارز 11

 كیو ساخت محصوالت ارگونوم یطراح 11

 هاو سازمان عیصنا یشغل یهاطیدر مح یمداخالت ماکروارگونوم 12

 یشغل یدر حوزه ارگونوم یشناخت یمطالعات ارگونوم 13

 یپرسنل شاغل در مراکز درمان یمطالعات سالمت شغل 14

 کار طیآور مح انیعوامل ز یکنترل یها ستمیس یاثربخش یبررس 15

 یو بهداشت شغل یمنیو نگرش کارکنان در خصوص ا یسطح آگاه یبررس 16

 ایمني

 کار طیمح یمنیعملکرد ا یابینظام ارز نیتدو 1

 سكیر یابیو ارز ییشناسا یو ابداع روش ها نیتدو 2

 دیتول یها ستمیو س ندیفرآ یمنیمطالعات ا 3

 یحوادث شغل زیو آنال یبررس 4

 كیتراف یمنیا یو کنترل چالش ها ییشناسا ،یبررس 5

 یشهر یمنیا یکردهایرو نیو تدو یبررس 6

 کار و جامعه طیو بهداشت در سطح مح یمنیارتقاء فرهنگ ا یها یاستراتژه نیو تدو یبررس 7

 شهرستان ساوه عیکارکنان صنا یمنیسطح فرهنگ ا یبررس 8

 بحران طیدر شرا عیصنا یتاب آور زانیم یبررس 9
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 و سازمان در شهرستان ساوه عیصنا قیحر سكیسطح ر زانیم یبررس 11

 

 اولویت هاي پژوهشي مولفه هاي اجتماعي موثر بر سالمت ردیف

 (، و ارتقای آنشناسایی تهدیدکننده ها ) سبك زندگی سالم 1

 ی عمدی و غیر عمدیآسیب هاو ر سالمت، موثر بعوامل  2

 دخانیات ) عوامل خطر، پیشگیری، اپیدمیولوژی، کاهش عوارض و مخاطرات( وسوء مصرف مواد، داروها،  3

 (خطر پر جنسی رفتارهای سیگار، مصرف الکل، مصرف)خطر پر رفتارهای بر مؤثر اجتماعی عوامل شناسایی 4

 نقش فضای مجازی در سالمت، و تغییر رفتار نوجوانان و جوانان 5

 سالمتتهدید کننده و عملکرد مردم نسبت به بیماریها و عوامل  باورها، آگاهی 6

 ) عوامل خطر، پیشگیری، اپیدمیولوژی، کاهش عوارض و مخاطرات( فعال و موفق سالم، سالمندی 7

 بیماری های مزمن و سرطان هاتشخیص زودرس، غربالگری و پیشگیری از  8

 رضایت، جنبه های اقتصادی اجتماعی(کیفیت، خدمات بهداشتی درمانی )ارائه، استفاده، کارائی،  9

 برای حفظ و ارتقاء سطح سالمتو خانواده ها،   مردم توانمندسازی خانواده سالم و 11

 

 هوش مصنوعي و فناوري هاي سالمت پژوهشي هاي اولویت ردیف

 طراحی و پیاده سازی پرونده الکترونیك فردی جهت مدیریت درمان بیماری های مزمن 1

 طراحی و ایجاد برنامه های خودمراقبتی مبتنی بر موبایل برای بیماری های مختلف 2

 طراحی و ارزیابی سیستم های پشتیبان از تصمیم هوشمند مبتنی بر گایدالین های پزشکی 3

 های نسخه نویسی الکترونیكطراحی و اجرای سیستم  4

 امکان سنجی پیاده سازی سیستم های ردیابی بیمار و تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی 5

 انجام مطالعات میدانی در جهت امکان سنجی پیاده سازی خدمات پزشکی از راه دور برای شرایط اورژانس 6

 و رصد حوادث ترافیکیبهره گیری از سیستم های اطالعات جغرافیایی در صدد پایش  7

 بررسی صحت و دقت کدهای تشخیصی پرونده های پزشکی بیماران 8

 طراحی و اجرای مداخالت ارزیابی اثربخشی آموزش های ارائه شده به بیمار با شیوه های نوین و شبکه های اجتماعی 9

 اعیبررسی رفتار و شیوه های جمع آوری اطالعات توسط بیماران از شبکه های اجتم 11

 بررسی شیوهای ارزیابی نظرات کاربران در مورد مسائل مرتبط با سالمت با شیوه های عقید کاوی 11

 ارزیابی میزان موفقیت اعمال جراحی و شیوه های درمانی مختلف با روش های یادگیری ماشین 12

 گیری از روش های نوینتحلیل شیوه های کاهش تجویز غیر منطقی داروها و خدمات پاراکلینیکی با بهره  13
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 آموزش پژوهشي هاي اولویت 

 آموزشی راهبری و مدیریت 1

 درسی ریزیبرنامه 2

 اساتید ارزشیابی 3

 دانشجو ارزیابی 4

 دانشجویی حمایت و مشاوره 5

 یادگیری و یاددهی 6

 الکترونیك یادگیری و مجازی آموزش 7

 آموزش در اخالق 8

 

 ملي  هاي اولویت ردیف

 های غیر واگیر بیماری 1

 سالمندی 2

  بهداشت محیط و آب 3

 


