عنوان اولویت

کد اولویت
اولویتهاي پژوهشی علوم پایه
بيماریهاي خود ایمني و سرطان

بررسي مقاومت هاي دارویي و آنتي بيوتيکي در جامعه
تحقيق در حيطه علوم نوین مانند بيوتکنولوژي و نانو
سبب شناسي مولکولي و ژنتيکي بيماري هاي غيرواگير شایع در جامعه
مطالعه خواص گياهان دارویي بومي منطقه
بررسي فرایند حافظه و یادگيري در مدل هاي حيواني
اثر پرتوهاي یونيزان بر اندام هاي مختلف (بررسي بافتي -سلولي – مولکولي )
درد و مکانيسم هاي کاهش آن
توليد فراورده ها و محصوالت جدید و برقراري ارتباط با صنعت
عفونت هاي قابل انتقال از طریق خون ()HCV, HBV, HIV

اولویتهاي پژوهشی علوم بالینی و بیماریها
عفونتهاي بيمارستاني
بررسي اپيدميولوژیک و راه هاي پيشگيري و درمان دیابت
سزارین و زایمان طبيعي ،و عوامل موثر بر سالمت باروري
بررسي ریسک فاکتورهاي بيماري هاي غير واگير در جامعه
پيشگيري ،تشخيص ،درمان بيماري هاي خون (با تأکيد بر تاالسمي ،اختالالت انعقادي و)...
بررسي اپيدميولوژیک و راه هاي پيشگيري و درمان بيماري هاي قلب و عروق
ليشمانيوز
اولویتهاي پژوهشی پرستاري و بهداشت
بهداشت و سالمت کودک و مادر
ارزیابي ميزان پوکي استخوان و راه هاي جلوگيري از آن
وضعيت آنتروپومتریک در گروه هاي مختلف جامعه و ارتباط آن با نوع تغذیه
بهداشت مواد غذایي
برسي سطح بهداشت در جامعه با دید ایجاد مداخله وآموزش بهداشت
سالمت روان
کيفيت زندگي و عوامل مؤثر بر آن
بررسي تاثيرهاي طرح تحول نظام سالمت بر ارائه خدمات و رضایتمندي
بررسي شيوع زایمان طبيعي و سزارین و دالیل انتخاب هرکدام
ایمني و بهداشت محيط کار
بررسي کيفيت و ميزان رضایتمندي از خدمات بهداشت و سالمت

اولویتهاي پژوهشی پزشکی اجتماعی ،اپیدمیولوژي و HSR
بررسي اپيدميولوژیک بيماري هاي واگير
بررسي اپيدميولوژیک و تعيين بار بيماریهاي غيرواگير
بررسي اپيدميولوژیک سوانح و حوادث
اصالح وارتقائ نظام ثبت بيماري ها و مرگ با تاکيد بر بيماري هاي غير واگير و عوامل خطر
ارزیابي برنامه پزشک خانواده
بررسي کيفيت آموزش و رضایتمندي دانشجویان
اپيدميولوژي و تعيين علل احتمالي موثر در شيوع انواع سرطان هاي شایع

