
  

  

  

  

  

  

  

  اولویت هاي پژوهشی ردیف

  مندي از خدمات  مراکز بهداشتی درمانی ترجیحات مردم در بهره   1

  عوامل تعیین کننده بهره مندي از خدمات مراکز بهداشتی درمانی توسط سالمندان   2

  حمایت اجتماعی، اضطراب مرگ و کیفیت زندگی سالمندان  3

   GISارزیابی ریسک سالمت عناصر سرطان زا و غیر سرطانزا  در آب شرب و نمایه آن در نقشه   4

  تجربیات فرزندآوري مادران و تدوین برنامه هاي توانمند سازي در راستاي اجراي قانون جوانی جمعیت  5

  مواجهه با آرسنیک و پایش بیولوژیکی    6

  سالمت پناهندگانمولفه هاي سالمت و اجتماعی موثر بر   7

  نگرش اتباع در خصوص واکسیناسیون  8

  تحلیل وضعیت شاخص هاي سالمت استان تهران و طراحی و اولویت بندي مداخالت  9

  مولفه هاي سالمت و اجتماعی موثر بر سالمت حاشیه نشینان  10

  خشونت علیه سالمندان     11

  افسردگی سالمندان     12

  تداخل دارویی در سالمندانعوارض ناشی از       13

  زندگی سالم در دوران سالمندي    14

  زندگی شاداب در دوره سالمندي       15

  مشکالت تنها زیستی در دوران سالمندي     16

  سالمندان ناتوان     17

  تغذیه در سالمندان     18

  سالمندانارتباط بین اضطراب و افسردگی با شیوع بیماري  آلزایمر در بین    19

  سال گذشته در ایران 50بررسی مراحل رشد و بلوغ نوجوانان دختر و پسر با توجه به تغییرات شرایط اقلیمی و اجتماعی در   20

  پیشگیري از رفتارهاي پرخطر جنسی  21

  راهکارهاي ارتقاءکیفیت خدمات میانساالن    22

  دیدگاه میانساالنعوامل ایجاد کنند انگیزه جهت انجام فعالیت بدنی از   23

  علل تجرد در گروه سنی میانساالن  24
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  ارتباط بین وزن گیري مطلوب مادران باردار با وضعیت اقتصادي اجتماعی آنان   25

  محاسبه بار محتسب به چاقی در بیماریهاي غیر واگیر   26

  ارزیابی اثربخشی برنامه ایران اکو    27

  علل افزایش بروز کم کاري مادرزادي تیروئید   28

  اثر بخشی رژیمهاي غذایی ارائه شده توسط کارشناسان تغذیه مراکز به بیماران مبتال به سل   29

30  
ها، دیابت و بیماري هاي تنفسی و فشار خون در افراد هاي قلبی عروقی، سرطانشیوع مرگ ناشی از چاقی و اضافه وزن بیماري 

  سال   25باالي 

  خود مراقبتی در زمینه بهداشت دهان و دندان  31

  تاثیر خدمات پیشگیري در افزایش سطح سالمت دهان و دندان جامعه  32

  تراپیدالیل نارضایتی والدین دانش آموزان از انجام فلورید   33

  علت افزایش شیوع اضافه وزن و چاقی    34

  اپیدمیولوژي حیوان گزیدگی در شهرستان   35

  ها در برنامه خودمراقبتیهاي جلب مشارکت سازمانراه   36

  هاي تولیدشده در حوزه سالمتتحلیل اقتصادي رسانه  38

  علل ناکارآمدي سیستم ارجاع و پسخوراند بین مراکز بهداشت و مراکز درمان تخصصی   39

  بررسی میزان شیوع انواع هپاتیت در سطح شهرستان  40

  هاي ازدواج و سالمت جنسی در رضایت زناشویی در دانشگاه علوم پزشکی ایران تاثیر مشاوره   41

  عوامل موثر بر طالق در جمعیت تحت    42

  3پرداخت از جیب مردم براي دریافت خدمات دندانپزشکی سطح    43

  علل شایع بروز هیپو تیروییدي در مناطق تحت پوشش    44

  هاهاي بهداشتی در پیشگیري و کنترل بیماريارتباط هزینه کرد و ارتقاي شاخص  45

  علل پایین بودن درصد پوشش خطرسنجی در مراکز خدمات جامع سالمت تحت پوشش    46

48  
 ANPاي و روش تحلیل شبکه  GISیابی بهینه مناطق اسکان موقت مراکز خدمات جامع سالمت در زلزله با استفاده ازمکان

  ي تحت پوشش در محدوده

  میزان سواد سالمت در جمعیت تحت پوشش    49

  هاي ذینفع و حوزه سالمتراهکارهاي ارتقاي همکاري بین سازمان   50

  عوامل موثر بر جذب، ابقا و ماندگاري سفیر سالمت خانوار   51

  سنجی واگذاري واحدهاي دندانپزشکی در مراکز خدمات جامع سالمت به بخش خصوصیامکان  52

  ارزیابی برنامه مدیریت بالیا  53

  شیوع استعمال دخانیات و مواد مخدر در نوجوانان   54
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  برنامه خود مراقبتی در ارتقاي سواد سالمت و سبک زندگی سالمارزشیابی مداخالت آموزشی در غالب   55

  اي مصوب کشوري در سالمت محیط کارهاي بهداشت حرفهتاثیر اجراي برنامه   56

  بررسی خطر تکثیر و تولید مثل پشه آئدس در منطقه  57

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 


