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 اولویتهای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهرانفهرست 

 7931مصوب شورای پژوهشی دانشگاه مورخ یکم آبان ماه 

 

 بیماریهای واگیردارحیطه  .7

 ( و شناسایی راهکارهای کاهش آنHealth Care Associatedبررسی وضعیت عفونتهای بیمارستانی ) .1.1

 مطالعات مقاومت های دارویی میکروارگانیسم های بیماریزا  .1.1

 ونی شایعهای عفبررسی شاخص های شیوع، بروز و روند بیماریهای واگیردار دارای اولویت و عوامل مؤثر بر آن و تعیین بار بیماری .1.1

 مطالعه در مورد داروهای آنتی میکروبی و واکسن های جدید .1.1

و شناسایی  (HCVو  HIV ،STI،HBVتارهای پرخطر و عوامل  ناشی از آن )نظیر بررسی پیامدهای عفونی ناشی از رف .1.1

 راهکارهای موثر پیشگیری و درمان آنها

بررسی پوشش درمان، مصرف دارو و موانع پایبندی به درمان دارویی در بیماران مبتال به عفونت های دارای اولویت نظیر ایدز و  .1.1

 هپاتیت های ویروسی 

 شیابی مداخالت جامعه محور جهت کنترل عوامل زمینه ساز بیماری های واگیر طراحی، اجرا و ارز .1.1

 مطالعه روی رژیم های درمانی عفونت های صعب العالج  .1.1

 سرطانزا و میکروبهای هاا ویروسمطالعات مرتبط ب .1.1

نهادینه سازی و ارزیابی نظام مراقبت میکروبی و تدوین و ارزیابی مداخالت موثر در تغییر رفتار مصرف کنندگان و ارایه دهندگان  .1.11

 خدمات دارویی 

 در سطوح مختلف پدیدبررسی مداخالت مؤثر در پیشگیری از بیماری های نوپدید و باز .1.11

 یمل کیاستراتژ برنامه و HIVعفونت های دارای اولویت نظیر  درمان و مراقبت یکشور هایراهنما نیتدو .1.11
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 بیماری های غیرواگیرحیطه  .2

کز تحقیقاتی موجود در مرا پتانسیل دانشی و اجراییو توانمندی و  باربیماریها در کشورموضوعات دارای اولویت در حیطه غیرواگیر بر اساس 

 و دانشکده ها در دانشگاه علوم پزشکی تهران برای انجام پژوهشهای مرتبط شامل موارد زیر است:

بیماریهای قلب و عروق، مغز و اعصاب، ریه، سیستم ایمنی و آلرژی، اختالالت ناشی از تروما و آسیبها و حوادث )از جمله مسمومیتها(، 

 تناسلی، اختالالت درماتولوژیک، اختالالت اسکلتی و عضالنی، –مت جنسی، غدد و متابولیسم، دستگاه ادراری مسمومیتها، اعتیاد، سال

 پیوند اعضا، بیماریهای گوش و حلق و بینی، گوارش، چشم، اختالالت خواب

 محاسبه بار بیماریها و عوامل خطر در سطح ملی و فروملی، برآورد بار اقتصادی بیماریها .1.1

 تدارای اولویهای غیرواگیر محور مؤثر، قابل اجرا و بومی جهت کنترل بیماریسازی و ارزیابی مداخالت جامعهشناسایی، پیاده .1.1

 نظیر مطالعات با)مانند پرفشاری خون، چاقی، سیگار و ...(   آنها های قلبی عروقی و ... و عوامل زمینه سازمانند دیابت، بیماری

 های مختلف( در جمعیتCBPRبر جامعه )رویکرد مشارکتی مبتنی 

بررسی شاخصهای شیوع و بروز و فاکتورهای موثر بر بیماری و سیر بیماری و ارائه راهکارهای پیشگیری، درمانی و توانبخشی با  .1.1

 و بررسی اثربخش راهکارها  Large scaleو   Population basedاستفاده از مطالعات 

 های غیرواگیر دارای اولویتبیماری تشخیصی و غربالگری طراحی و استاندارد سازی ابزارهای .1.1

 Personalizedمطالعه روشهای نوین تشخیصی، درمانی مانند ژن درمانی، سل تراپی، ایمونوتراپی، پزشکی هسته ای،  .1.1

medicine فن آوری های سالمت  ،E-health ،Mobile health ،Digital Medicine  در راهبردهای جدید جراحیو 

 های غیرواگیر دارای اولویتبیماری

های غیرواگیر در بیماری CTD ،HTAتولید و کاربست ابزارها و محصوالت دانش بالینی مانند گایدالین ، پروتکل های درمان و  .1.1

 دارای اولویت

 دارای اولویت بررسی و ارتقا کیفیت زندگی در بیماریهای غیرواگیر  .1.1

 ارای اولویتد ت تشخیص، پیشگیری و درمان بیماریهای غیرواگیر )دارویی، غیر دارویی(بررسی اثربخشی، هزینه اثربخشی مداخال .1.1

 دارای اولویت ارزیابی مداخالت تشخیص، پیشگیری، درمان و توانبخشی و تدابیر طب ایرانی در بیماریهای غیرواگیر .1.1

 دارای اولویت طراحی و ارزیابی مداخالت مراقبتی، پرستاری و توانبخشی در  بیماریهای غیرواگیر .1.11

 غیرواگیر دارای اولویتراه اندازی برنامه ثبت بیماریهای  .1.11

 بیماریهای غیر واگیردر ایجاد آالینده ای محیطی نقش بررسی  .1.11

 سرطانحیطه  .9
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 تحلیل و آنالیز داده های ثبت سرطان و تعیین توزیع جغرافیایی و روندهای بروز، شیوع و مرگ ناشی از سرطان در کشور .1.1

 عفونت ها، چاقی و ...(. و سایر مواد، سرطان ها و روش های پیشگیری از مواجهه با عوامل خطر )سیگار بررسی عوامل خطر .1.1

بررسی روشهای موثر آموزش و ارتقاء سالمت در جمعیت های مختلف کشور با هدف کاهش عوامل خطر و توسعه روش های  .1.1

 پیشگیری از سرطان.

 و پیاده سازی آنها بر اساس توصیه های سازمان بهداشت جهانیبررسی روش های موثر غربالگری سرطان های شایع  .1.1

وش های جدید یافتن ر واجرای طرح های تحقیقاتی علوم پایه با هدف تعیین کارسینوژن ها، ارتقاء تست های تشخیصی و مولکولی،  .1.1

 تشخیصی و درمانی.

های تشخیص و درمان و افزایش دسترسی بیماران انجام مطالعات اقتصادی با هدف تعیین روش های هزینه اثربخش و کاهش هزینه  .1.1

 به روش های موجود در سراسر کشور.

بررسی میزان پاسخ به درمان، بقاء، عود و عوارض درمان های مختلف سرطان شامل جراحی، پرتودرمانی، شیمی درمانی، هورمون  .1.1

 تراپی، ایمونوتراپی.

تشخیصی و درمانی و کیفیت مراقبت صورت گرفته برای بیماران در نقاط ارزیابی وضعیت تبعیت از استانداردها و پروتکل های  .1.1

 مختلف کشور.

حمایت های تغذیه ای،  از جمله بررسی نیازهای بیماران به مداخالت و روش های موثر پاسخ به نیازهای حمایتی و تسکینی .1.1

 حیات.روانشناسی، اجتماعی، معیشتی، روانپزشکی، داروهای ضد درد و مراقبت های پایان 

انجام پیمایش های ملی در خصوص وضعیت آگاهی مردم، استقرار روش های پیشگیری، زیرساخت های تشخیص و درمان و  .1.11

 مراقبت های تسکینی در استان های مختلف کشور.
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 داروحیطه  .4

یاهان و ارزیابی رابطه گسنتز  و آنالیز ترکیبات مختلف دارویی و شیمیایی  به همراه استخراج و بررسی اثرات بیولوژیک ترکیبات  .1.1

 ساختمان و اثر و فعالیت بیولویک آن 

 مهندسی ژنتیک و تولید آنزیم ها و پروتئین های دارویی و تولید نانوذرات با منشاء بیولوژیک  .1.1

 ریکس(تآنالیز و کنترل کیفیت فیریکوشیمیایی و میکروبی دارو، مواد اولیه، مکمل و غذا و روشهای کنترل کیفیت چند متغیره )کموم .1.1

 فرموالسیون نوین و بهینه سازی فرایندهای تولید داروهای سنتتیک و منشاء طبیعی و مطالعات فارما کوکینتیک و فراهمی زیستی .1.1

 وکینتیک بالینیو فارماک ، توکسیکوکینتیکداروها، کارآزمایی های بالینی، مطالعات فارما کوویژالنس عوارض و اثربخشی بررسی .1.1

 بررسی مکانیسم های سلولی مولکولی در مقاومت، تشخیص و درمان سرطان  .1.1

 فارماکوژنتیک، توکسیکوژنتیک و  فارماکواپیدمیولوژی .1.1

تهیه و ارزیابی و تحقیقات ایمپلنت ها و داربست های زیستی حاوی دارو/ژن مبتنی بر مواد پلیمری کاموزیتی)جدید( جهت پیشگیری  .1.1

 و ترمیم

 مورد باتیرکتو تهیه  یدرمان و یصیتشخ یهازوتوپیوایراد با هاوملکولیب و هاملکول کیولوژیب یابیارزش و ینشاندارساز سنتز، .1.1

 یمولکول یربرداریتصو در استفاده

 - صادیاقت و مطالعات دارو حوزه در اثربخشی هزینه و دارو اقتصاد ی شامل مطالعاتارذگ استیس و یاقتصاد -یتیریمد یبررس .1.11

 دارو حوزه در بنیان دانش های شرکت مدیریتی

 ساخت و توسعه بیومتریالهای جدید و موثرتر برای فرموالسیون های دارویی  .1.11

 میکروبیولوژی دارویی و پروبیوتیک ها .1.11

  نوترکیب های فراورده و دارو تولید و ساخت .1.11

  ایرانی یا مکمل طب گیاهی، ترکیبات سازی تجاری و جانبی عوارض ، اثربخشی بررسی .1.11

  فارماکوژنتیک و طراحی مداخالت موثر و بالینی فارماکوکینتیک مطالعات پایه بر داروها منطقی استفاده ارتقاء و ارزیابی .1.11

 داروها اثربخشی و عوارض بررسی در حیوانی هایمدل کارگیری به و طراحی .1.11

 سنتی و طبیعی داروهای فیزیکوشیمیایی های کنترل تبیین و فرموالسیون طراحی، .1.11
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 فناوری و تجهیزات پزشکی حیطه  .5

 طراحی و اراته روشهای نوین اخذ داده و آنالیزهای کمی در تصویربرداری سلولی ملکولی و ساخت تجهیزات مرتبط .1.1

 lab on aتولید ابزارهای و تجهیزات مرتبط با حوزه های فناوری نانو زیست فناوری مهندسی بافت علوم اعصاب از جمله حوزه   .1.1

chip 

د ملکول های زیستی از جمله پروتیین های و سلول و بافت ها با روش های نوین از جمله زیست فناوری نانو مهندسی شناسایی و تولی .1.1

 بافت و علوم سلولی کاربردی

 طراحی و ساخت تجهیزات توانبخشی جهت ارزیابی و درمان بیماریها .1.1

 موزش پزشکی، تشخیص و درمان  طراحی، ساخت، توسعه و بهینه سازی سامانه های مکاترونیکی و رباتیکی در آ .1.1

 طراحی و بررسی کاربرد واثربخشی تجهیزات فتوتونیک و لیزر در تشخیص و درمان بیماریهای پوست .1.1

طراحی، ساخت، و بهینه سازی تجهیزات مهندسی پزشکی مشتمل بر سامانه های سونواالستوگرافی اتوآکوستیک امیشن و فتو  .1.1

 اکوستیک و شنوایی

 عملکرد سیستمهای راهبری جراحی طراحی، ساخت و توسعه .1.1

 طراحی و ساخت تجهیزات روش ها و نرم افزارهای تشخیصی و درمانی خواب آلودگی و اختالالت خواب .1.1

 ساخت و تولید کیتهای غربالگری و کنترل بیماریهای متابولیک .1.11

 طراحی و توسعه سیستم جامع چند مرکزی ثبت تخصصی داده های تشخیصی و درمانی اختالالت خواب .1.11

 دستیابی به تجهیزات پزشکی مرتبط با افزایش کیفیت زندگی و کمک به بهبود عالیم بیماران .1.11

 بررسی اثربخشی تجهیزات کمک کننده به درمان بیماریهای مغز و اعصاب .1.11

 1مدل سازی توسعه فناوری در حوزه علوم دارویی بارویکرد دانشگاه نسل  .1.11

 آن ارزیابی فناوریهای سالمت و بررسی ایمنی اثربخشی .1.11
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 علوم پایهحیطه  .6

 ارای اولویتدژنتیک و ژن درمانی با هدف تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماریهای تحقیقات پایه و کاربردی در حوزه ژنتیک، اپی .1.1

 دارای اولویت تحقیقات پایه و کاربردی ایمونولوژیک با هدف تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماریهای مختلف  .1.1

 های بنیادی، مهندسی بافت و پزشکی بازساختی های نوین سلولدی در حوزه فناوریتحقیقات پایه و کاربر .1.1

  Cognitive scienceتحقیقات پایه و کاربردی در حوزه علوم شناختی  .1.1

نتها، بیواینسترومرباتیک پزشکی، تحقیقات پایه و کاربردی در حوزه فناوریهای مهندسی پزشکی پیشرفته )از جمله  .1.1

 سونواالستوگرافی،اتوآکوستیک، فوتوآکوستیک، شنوایی، ناوبری جراحی، توانبخش، ...(

ها با رویکرد ای و پرتو پزشکی )طراحی و توسعه ترکیبات نشاندار با رادیوتراپتحقیقات پایه و کاربردی در حوزه پزشکی هسته .1.1

ای، کمی در تصویربرداری ملکولی و پزشکی هستهمهسازی و آنالیز نیهای نوین کمیاستفاده تشخیصی و درمانی، بررسی روش

 ، پرتوگیری کودکان، ..(DNAبررسی اثرات پرتو درمانی بر ساختار  

 ساخت و تهیه انواع داربست مانند تحقیقات پایه و کاربردی در حوزه نانو  .1.1

 ( Personalized medicineتحقیقات پایه و کاربردی در حوزه پزشکی فردی )  .1.1

متدلوژی طراحی مداخالت پیچیده و مالحظات از جمله اپیدمیولوژی ) -و کاربردی در حوزه روش شناسی پژوهشهاتحقیقات پایه  .1.1

 ارزیابی آن ها، راهکارهای تقویت روش های مطالعات ثانویه، راهکارهای تقویت متدلوژی روش های ترجمان دانش(

  تحقیقات پایه و کاربردی در حوزه فیزیولوژی .1.11

وامل و بررسی عاز جمله  ها )کاربردی در حوزه سلولی مولکولی با هدف تشخیص، پیشگیری و درمان بیماریتحقیقات پایه و  .1.11

Pathway ها،  تشخیص مولکولی بیماریهای غدد ومتابولیسم ارثی، بررسی مسیرهای انتقال های موثر بر ایجاد بیماریها و سرطان

سلولی، بیومارکرها، ایجاد و راه اندازی روشهای نوین تشخیص انزیمی در بیماریهای پیام در بیماری ها، بررسی سیستم های پیام رسان 

 ذخیره ای لیزوزومی(

 Environmental and mechanistic toxicologyتحقیقات در حوزه سم شناسی و   .1.11

 تحقیقات پایه و کاربردی در حوزه پاتولوژی  .1.11

 تحقیقات پایه و کاربردی در حوزه بیوشیمی .1.11
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 سالمتنظام حیطه  .1

 به ارائه دهندگان خدمات سالمتپرداخت  نظیر ارتقای مکانیسم هایمدیریت منابع مالی در نظام سالمت راهکاری ارتقای  .1.1

 های ملی اطالعات سالمتتوسعة سامانهو  کارگیری فناوری اطالعات در نظام سالمتبهراهکارهای ارتقای  .1.1

 راهکارهای بهبود آنبررسی وضعیت زنجیره تأمین دارو در ایران و  .1.1

 اتجهت ارزیابی کیفیت خدم بیماریهاثبت ، گسترش نظام های روتین در کشورآوری دادهوضعیت نظام مراقبت و جمع ارتقای .1.1

 مطالعات نیازسنجی نظام سالمت .1.1

 رمانو ددسترسی مردم به خدمات پیشگیری و تشخیص و افزایش  سالمت وعادالنه راهکارهای دستیابی به پوشش همگانی .1.1

و  طراحیو ارزیابی راهکاری ادغام سالمت دهان در نظام سالمت عمومی  بر جامعه های پیشگیری مبتنیطراحی و ارزیابی برنامه .1.1

 دندانو دهان  نظام سالمت در حوزهارزیابی عملکرد 

 و اثرگذاری پژوهش در نظام سالمت  بر شواهدگیری مبتنیتصمیمترجمان دانش سالمت و  تقویت .1.1

  های ارائه خدمات در نظام سالمترالعملتدوین دستو .1.1

 حرفه ای اخالق و  ( در نظام سالمتProfessionalismگرایی )ایارتقای حرفه .1.11

ر نظام برنامه پیشنهادی دبررسی اثربخشی، هزینه اثربخشی، مالحظات اجرایی )مزایا، معایب، قابلیت اجرا، مالحظات اخالقی و ...(  .1.11

ه و ارزیابی عملکرد نظام سالمت در برنام ها در موضوعات بهداشتی درمانیتحلیل سیاست و یهای سیاستگزینه تدوینو  سالمت

 های جاری

 پژوهی در نظام سالمتیندهبه کار گیری رویکرد آ .1.11

بخشی در حل جلب مشارکت بینو نهاد های مردمارزیابی وضعیت و شناسایی راهکارهای بومی جلب مشارکت مردم و سازمان .1.11

 گذاری سالمت و ارزیابی تاثیر این مداخالت مشکالت سالمت جامعه در سطوح مختلف سیاست

 نظام سالمت بخش خصوصی درراهبردها و راهکارهای ارتقای نقش  .1.11

 بیمارستان  های ارتقای کیفیت خدماتارائه راهکار .1.11

 سالمت نظام در ( حاکمیت، تولیت)رهبری و تقویت توسعة دیپلماسی مطالعات در راستای  .1.11

ها و عوامل مرتبط با خطاهای دارویی و عوارض دارویی و گزارش آنها در سطوح مختلف نظام سالمت بررسی فراوانی، الگو، ویژگی .1.11

 و ارائه راهکار مناسب جهت پیشگیری و بررسی قابلیت اجرایی آنها
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 در نظام سالمتها یماریبدرمان و ادغام تدابیر طب ایرانی در پیشگیری  .1.11

طراحی و استقرار سامانه الکترونیکی مدیریت ایمنی در سازمان های نظام سالمت، طراحی مدل سازمان های فرااعتباری در برنامه  .1.11

 های پیشگیری، درمان و هزینه اثربخشی بیماریها ی غیرواگیردار

 بررسی راههای دستیابی به تعهدات بین المللی  .1.11

 گانة کنترل مصرف دخانیات در ایرانمنظور عملیاتی کردن راهبردهای ششتدوین راهکارهای اجرایی به  .1.11
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 علوم بهداشتی و مولفه های اجتماعی موثر بر سالمتحیطه  .8

محور مؤثر، قابل اجرا و بومی جهت جلب مشارکت سازی و ارزیابی مداخالت جامعهشناسایی عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت و پیاده .1.1

 و توانمندسازی مردم و همکاری بین بخشی برای  تاثیرگذاری بر این عوامل 

 در گروههای مختلف جمعیتی  ارزیابی وضعیت، استقرار و ارزشیابی شاخص های عدالت در سالمت و مداخالت موثر .1.1

بررسی مولفه های اجتماعی موثر  بر سوء مصرف مواد و رفتارهای پر خطر و مداخالت مرتبط جهت تاثیر بر این عوامل در گروههای  .1.1

 مختلف اجتماعی

 محور مؤثر، قابل اجرا و بومی جهت ارتقای سواد سالمت سازی و ارزیابی مداخالت جامعهشناسایی، پیاده .1.1

 اهنمای تدوین و ارزیابی گزارشات پیوست سالمت، اجتماعی و محیطیتهیه ر .1.1

 تهیه، تدوین و ارزیابی راهنماهای روش شناختی، پیشگیری و ارتقای سالمت استاندارد و قابل اجرا در سطح مختلف  .1.1

 ( Early Childhood Developmentکودکان )جانبه بررسی و مداخله جامعه محور در راستای ارتقاء تکامل همه  .1.1

 طراحی سامانه های خود مراقبتی با مشارکت کاربران .1.1

بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مردم نسبت به عوامل خطر محیطی و تدوین روشهای آموزش و ارتقاء آگاهی جامعه به منظور  .1.1

 کاهش مواجهه با آنها

 بررسی اثر مولفه های اجتماعی در بروز و ایجاد پیامدهای ناشی از حوادث و سوانح  .1.11

 زیابی پیامد در مداخالت فعلی سالمت در حوزه مولفه های اجتماعی موثر بر سالمت و  تاثیر این مداخالت بر بار بیماریهاار .1.11

 بررسی نقش مولفه های اجتماعی، امکان سنجی و اجرای مداخالت موثر برسالمت دهان در ایران .1.11

  



10 
 

 دهان و دندانحیطه  .3

 گذاریاثربخشی مداخالت و مالحظات اجرایی و سیاست-دهان و دندان، هزینهبررسی راهکارهای پیشگیری و ارتقای سالمت  .1.1

 های سیستمیک مرتبطهای دهان و فک و صورت و بیماریبررسی اپیدمیولوژی و بار بیماری .1.1

 هااثربخشی آن-پزشکی و بررسی هزینههای تشخیصی، درمانی نوین و مرسوم دندانها و فناوریارزیابی روش .1.1

 کی پزشهای علوم دندانساخت و ارزیابی، کنترل کیفی و استانداردسازی و ارتقا مواد و ابزارهای مورد استفاده در کلیة شاخه .1.1

 (Regenerative dentistry)مطالعات طب بازساختی در دندان پزشکی  .1.1

 های دهان و فک و صورتشناخت روند اتیولوژی و پاتوژنر بیماری .1.1

 لنتهای مختلف درمان عوارض ایمپهای تولید داخل و بررسی روشهای دندانی از جمله ایمپلنتایمپلنت های مختلفارزیابی سیستم .1.1

پزشکی، هزینه اثربخشی مداخالت پیشگیری و درمانی، مالحظات های درمانی اختالالت خواب در حوزۀ دندانبررسی مدالیته .1.1

 گذاریاجرایی و سیاست

 پزشکیارزیابی مواد کاربرد لیزر در دندان .1.1

 های دهان و دندانبررسی کاربرد طب ایرانی در درمان بیماری .1.11
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 علوم تغذیهحیطه  .71

 نوتریژنومیکس در چاقی و سندرم متابولیک-ژنتیکهای غذایی و گیاهی و اثرات نوترینقش تغذیه، مکمل .11.1

 ای و بارداری و شیردهی ههای بالغین، اختالالت تغذیای با رویکرد طب ایرانی بر بیماریبررسی تاثیر مداخالت تغذیه .11.1

 شناسایی نقش مواد مغذی و الگوهای غذایی در پیشگیری از سرطان .11.1

 محور در بیماریها-ای و مداخالت آموزشی تغذیههای غذایی و پایش تغذیهای و مکملارزشیابی و مداخالت تغذیه .11.1

 وضعیت تغذیة جامعهاثربخشی مداخالت جامعه محور با هدف ارتقا -سازی، ارزشیابی و هزینهپیاده .11.1

 بررسی ارتباط تغذیه با رشد کودکان و نوجوانان و چاقی کودکان .11.1

ای، بررسی پزشکی و سالمت روان )عوارض دارویی، مداخالت مؤثر تغذیهپژوهش در زمینة مرزهای مشترک علم تغذیه و روان .11.1

 شناسی و همبودی(پزشکی، شیوعای بیماران روانوضعیت تغذیه

ها، ترکیبات فعال زیستی و شناسایی عادات و الگوهای غذایی و آموزش و مداخالت تغذیه ای در درشت مغذیها، نقش ریزمغذی .11.1

 بارداری و شیردهی و شیرخواران 

 های بنیادی و کاربردی بر اشتها و طراحی مداخالت مؤثر بر کنترل اشتها و  بررسی اثربخشی آنهاپژوهش .11.1

 ررسی نقش تغذیه و شاخص آنتروپومتریک در ظرفیت عملکردی ورزشیمدیریت کنترل وزن و تغذیة ورزشکاران، ب .11.11

 های غذایی مختلف و فرموالهای غذایی در فرایند کنترل بیماری متابولیک ارثی در کودکان بررسی وضعیت تغذیه و تاثیر رژیم .11.11

 گذاری در حوزۀ چاقی هزینه اثربخشی مداخالت پیشگیری و درمانی و مالحظات اجرایی و سیاست .11.11

 های نوین در زمینة صنایع غذایی ژوهش در فناوریپ .11.11
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 مادر و کودکحیطه  .71.74

 های مادر و نوزاد و ارائة راهکار شناسایی عوامل خطر مرگ .11.11

 ها در پیشگیری و مدیریت زایمان زودرس و پیامدهای آن تدوین راهکارها و بررسی اثربخشی آن .11.11

غربالگری نوزادان وکودکان در معرض خطر ابتال به اختالالت بررسی ضرورت، روش های مناسب، اثربخشی و هزینه اثربخشی  .11.11

 شنوایی، بینایی و تکاملی

های ، هیپر بیلی روبینی، ناهنجاریRDSهای دارای اولویت در نوزادان نظیر بررسی شیوع و  عوامل موثر بر بروز بیماری .11.11

 های بیمارستانیسمی و عفونتمادرزادی، سپتی

 رتقایی در زمینة خود مراقبتی و خود مدیریتی در حوزۀ سالمت کودکطراحی و ارزشیابی مداخالت ا .11.11

 بررسی و اثربخشی اقدامات توانبخشی در کودکان  .11.11

 ارتقا سالمت باروری و جنسی زنان و مردان .11.11

 بررسی تاثیر مواجهة مادر و کودک با عوامل خطر محیطی یا پیامدهای سالمتی در دوران بارداری، نوزادی و کودکی  .11.11

افزایش سزارین و راهکارهای مدیریت آن، طراحی و اثربخشی مداخالت در جهت ترویج زایمان طبیعی و اصالح  بررسی علل .11.11

 هاگایدالین

 ناتال تدوین راهکارها و بررسی اثربخشی در پیگیری و مدیریت آسفیکسی پره .11.11

، بررسی مصرف منطقی Off Labelمطالعات مربوط به مصرف داروها در مادرو کودک، نظیر بررسی ایمنی مصرف داروهای  .11.11

 ها و ارائة راهکارهای جایگزین، ساماندهی و ثبت مصرف داروها و عوارض مرتبط در دوران بارداری و نوزادیآنتی بیوتیک

 بررسی تاثیر اختالالت جفت و عوارض دوران بارداری به جنین و نوزاد  .11.11

 مطالعات اخالق پزشکی در طب مادر، نوزاد و کودک .11.11

 های مادر و کودکدابیر طب ایرانی در پیشگیری، کنترل و درمان بیماریبررسی اثربخشی ت .11.11

 های ارتقا مانیتورینگ الکترونیک سالمت مادر و کودکطراحی روش .11.11

 بررسی وضعیت انتقال اچ.آی.وی از مادر به کودک و راههای پیشگیری از آن .11.11
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 سالمندیحیطه  .77

های مختلف سالمت سالمندان گیر در جنبهو ابزارهای کمک تصمیمی نیبال یها یراهنماهای خدمتی،  تدوین و اجرای بسته .11.1

 منزل در ریگ یپ مراقبت و جامعه و یدرمان مراقبت مختلف مراکز در ی(نیتسک مراقبتو  )پیشگیری، تشخیص، درمان، توانبخشی

 اهکار مناسببررسی علل و عوامل مرتبط با رخداد عوارض پلی فارمسی و خطاهای دارویی در سالمندان و ارائة ر .11.1

 های پیشگیری، تشخیص و توانبخشی در اختالالت ارتباطی و شناختی و تعادل سالمندانبررسی روش .11.1

 خیم و بدخیم سالمندان و عوارض درمان های خوشهای تشخیصی در تشخیص زودرس بیماریبررسی روش .11.1

 هاتدابیر در مدیریت این آسیبهای اجتماعی نظیر خشونت و ... در سالمندان و مراقبین با ارائة بررسی آسیب .11.1

 های سندرم سالمندیهای طب مکمل و جایگزین در بیماریبررسی اثربخشی و ایمنی درمان .11.1

 ریوی و اختالل خواب در سالمندان-های نورولوژیک، قلبیهای درمانی و بازتوانی و مراقبتی در بیماریهای روشارزیابی و بررسی .11.1

 گذاریو درمانی و مالحظات اجرایی و سیاست اثربخشی مداخالت پیشگیری و هزینه

های توانمندسازی و توانبخشی شناختی سالمندان و اعضای خانواده و مراقبین در خصوص سالمت سالمندی و ارتباط با تهیة بسته .11.1

 سالمندان

 مندانبررسی اثربخشی کاردرمانی بر اختالالت شناختی و عوارض ناشی از سالمندی و بهبود مشارکت اجتماعی سال .11.1

 اسبی منالگو ارائه و آموزشو  ها و مراقبین آنهاهای سبک زندگی سالم در سالمندان، خانوادهها و فرصتبررسی نیازها و چالش .11.11

محور مؤثر، قایل اجرا و بومی جهت ارتقا سالمت، سالمندان با رویکرد مشارکتی سازی و ارزیابی مداخالت جامعهشناسایی، پیاده .11.11

 مبتنی بر جامعه

 های نوین کارکرد الکترومغناطیسی مغز در تشخیص اختالالت شناختی سالمندانها و دقت تشخیصی روشتدوبن شاخص .11.11

 آنان، یها خانواده و سالمند همراهان سالمندان، یفرهنگ ،یاجتماع ،یمعنو ،یعاطف ،یروان ،یروح ،یجسم یازهاین ییشناسا .11.11

  ،(یاجتماع یها بحران و ا،یبال)بحران طیشرا در سالمندان یآور تاب یبررس

 یاخالق ،یحقوق ،یمراقبت خود ،یمنیا ،یتیخودحما نهیزم در و مراقبین آنها ها خانواده و سالمندان یتوانمندساز .11.11

 یتوانمندساز و ،یورزش ،یمنیا ،یتیحما ،یآموزش ،یمراقبت یازهاین نیدرتام نینو یتکنولوژ بر یمبتن زاتیتجه و لیوساطراحی  .11.11

 و بررسی اثربخشی آنها جامعه سطح در یعموم امکان و ها شگاهیاسا ها، مارستانیب منزل، در انان نیمراقب و ها خانواده و سالمندان

 سالمندان یبستر و اقامت یها محل یطیمح ستیز و یبهداشت طیشرا بهبود در یطیمح و یساختار راتییتغبررسی  .11.11
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  دیسترس های پرستاران و مراقبین سالمندارائه راهکارها و برنامه های حمایتی برای کاهش  .11.11
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 سالمت روانحیطه  .72

، های اجتماعی، آنالینبررسی میزان شیوع، بروز و روند انواع سومصرف مواد )مخدر، محرک و الکل( و اعتیادهای رفتاری )شبکه .11.1

ی مؤثر شناختی و اقتصاد، روانپزشکی و فاکتورهای فردی، خانوادگی، اجتماعی، ژنتیکبازی، قمار، جنسی و ...( و اختالالت روان

 های در معرض خطر و ارائة راهکارهای پیشگیری و درمانیبر آن در جامعه و گروه

 محور و....(حمایتی پس از ترخیص )ایجاد مراکز جامعه-طراحی و ارائة سیستم هماهنگ مراقبت درمانی .11.1

ندۀ خدمات دهها، مراقبین غیر رسمی، و تیم ارائهانوادۀ آنشناختی مبتالیان به اختالالت جسمی و روانی، خشناسایی مشکالت روان .11.1

 و بررسی اثربخشی آنهاموثر و ارائه مداخالت  ، عوامل موثر بر آنهادرمانی به آن

 هابررسی استیگما )انگ( موجود دربارۀ اختالالت جسمی و روانی و راهکارهای مقابله با آن .11.1

های ها بر سالمت روان در جمعیت عمومی به ویژه گروهگذاریفرهنگی، حقوقی و سیاستبررسی تاثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی،  .11.1

 پذیر و ارائة راهکارهای مبتنی بر شواهد علمیآسیب

ها شامل غربالگری، تشخیص، ارائة خدمات مبتنی بر بستة جامع ارائة خدمات در کودکان مبتال به اختالالت تکاملی و خانوادۀ آن .11.1

 روی انسانی و ایجاد و توسعة مدیریت خدمتشواهد، آموزش نی

محور مؤثر و قابل اجرا جهت ارتقا سواد سالمت روان در سازی و ارزیابی مداخالت جامعهبررسی وضعیت موجود و شناسایی، پیاده .11.1

 های جمعیتی مختلف شامل جمعیت عمومی و بیمارانگروه

 غیربیماران( و راهکارهای ارتقا آن های جمعیتی مختلف )بیماران وبررسی کیفیت زندگی در گروه .11.1

بستة جامع ارائة خدمات به مبتالیان به اختالالت شناختی نظیر دمانس شامل غربالگری، تشخیص، ارائة خدمات مبتنی بر شواهد،  .11.1

 آموزش نیروی انسانی و ایجاد و توسعة مدیریت خدمت

 تقا سالمت روان، مادر، کودک و نوجوانبررسی وضعیت سالمت روان و شناسایی و ارزیابی مداخالت مؤثر بر ار .11.11

بررسی ارتباط بین سالمت روان با عوامل محیطی )تغذیه، الگوی زندگی و...( و ژنتیکی در جمعیت ایرانی و طراحی مداخالت  .11.11

 مؤثر

 خانوادگی در زمینه اختالالت جسمی و روانی و عوامل موثر بر آن  مشکالتبررسی میزان خشونت و  .11.11
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 ح و محیط زیستحوادث، سوانحیطه  .79

های بندی منابع و راهکارهای کنترلی و اثربخشی برنامهبررسی وضعیت کیفیت هوای آزاد و داخل: روند تغییرات، شناسایی و سهم .11.1

 جامع

 بررسی وضعیت مدیریت پسماندهای کشور و ارائة راهکارهای مدیریتی .11.1

سوانح  های ناشی از حوادث ویطی و شغلی و تعیین بار بیماریها منتسب به عوامل خطر محسازی بار بیماریارزیابی مخاطرات و کمی .11.1

 های پیشگیری، تشخیص و درمانو بررسی روش

 های محیط زیستیهای شیمیایی، محیطی و شغلی و تعیین اثربخشی سیاستپایش زیستی و مواجهه با آالینده .11.1

 کنترل آن های کالنبررسی اثرات تغییر اقلیم بر سالمت و محیط زیست و ارایة سیاست .11.1

 های دسترسی به آب سالم و بهسازی دار آب شرب و وضعیت شاخصهای شیمیایی، میکروبی و اولویتبررسی آالینده .11.1

 بررسی وضعیت آلودگی خاک و تاثیرات توسعه بر آن .11.1

 های حرکتی، شناختی، حسی و مغزی ناشی از حوادثبخشی جهت مدیریت و درمان آسیبهای توانتدوین برنامه .11.1

 ها و ارتقای مراقبت، درمان و بهبود مراقبت در بیماران مصدومها بر بار بیماریاقدامات پیشگیرانة اولیه و ثانویه مصدومیتبررسی  .11.1

 گانة انسان، خودرو و جاده در حوادث ترافیکی منجر به ترومابررسی نقش سه .11.11

 شغلی و زندگیهای حسی و حرکتی ناشی از محیط بخشی بر آسیببررسی اقدامات پیشگیرانة توان .11.11

 محیطی کشور( با تکیه بر توان زیستNSDGگذاری اهداف توسعة پایدار ملی )سیاست .11.11

اثربخشی مداخالت پیشگیری و درمان، مالحظات اجرایی و -بررسی رابطة اختالالت خواب با سوانح ترافیکی و شغلی و هزینه .11.11

 گذاریسیاست


