
 علوم پزشکی جهرمدانشگاه 

 0011اولویت های پژوهشی تجمیعی سال  

 

 سوانح و حوادث                                            1حیطه شماره 

 لویتوعنوان ا ردیف

 تصادفات و سوانح در ساز خطر عوامل 1/1

 حوادث و سوانح با رابطه در اجتماعی رفتارهای 2/1

 اورژانس  و خدمات ترافیکی خدمات 3/1

 عوارض و پیامدهای حوادث 4/1

 عمدی غیر و عمدی حوادث انواع کنترل و پیشگیری 5/1

 حادثه از پس زندگی کیفیت 6/1

 حادثه از پس ترومای  7/1

 توانمند سازی افراد حادثه دیده 8/1

 اجتماعی اورژانس 9/1

 بیمار ایمنی فرهنگ 11/1

 و حوادث مدیریت بحران  11/1

 آگاهی جامعه در مدیریت بحران و حوادث  12/1

 مدیریت خطر 13/1

 پدافند غیر عامل 14/1

 مدیریت اورژانس پیش بیمارستانی 15/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 علوم پزشکی جهرمدانشگاه 

 0011اولویت های پژوهشی تجمیعی سال  

 

 

 ساختارها و فرآیندهای نظام سالمت                                            2حیطه شماره 

 لویتوعنوان ا ردیف

 بهبود و ارتقای فرآیندهای مراقبت اولیه سالمت  1/2

 بهبود و ارتقای فرآیندهای مراقبت سالمت  2/2

 ارزشیابی پرژوه های سالمت 3/2

 عدالت در سالمت  4/2

 بار اقتصادی بیماری ها  5/2

 بار سالمت بیماری  6/2

 بود فرآیند مدیریت خدمات بهداشتیتوسعه و به  7/2

 کیفیت و رضایتمندی از خدمات و فرآیندها  8/2

 ارتقا و اصالح فرآیندهای مدیریتی و عملکردی  خدمات سالمت  9/2

 تحلیل اقتصادی  پرژوه های سالمت  11/2

 ارتقای فرآیندها و مداخالت مراقبت های درمانی و بازتوانی  11/2

 آموزش پزشکی   12/2

 سیاست گزاری سالمت  13/2

 مطالعات مولفه های اجتماعی  سالمت  14/2

 تولید شواهد و پژوهش های مبنی بر نیاز جامعه  15/2

 بیمه و تامین اجتماعی 16/2

 

 

 دارو وغذا                                           3حیطه شماره 

 لویتوعنوان ا ردیف

 امنیت غذایی   1/3

 عادات و رفتارهای تغذیه ای /دارویی 2/3

 کیفیت و ایمنی محصوالت غذایی   3/3

 تحلیل های اقتصادی مرتبط با دارو  4/3

 غذایی صنایع زمینة در نوین فناوریهای در پژوهش 5/3

 ایرانی طب رویکرد با تغذیه ای مداخالت 6/3

 

 

 

 



 علوم پزشکی جهرمدانشگاه 

 0011اولویت های پژوهشی تجمیعی سال  

 

 

 محیط زیست  و ارگونومی  و حرفه ای                     0حیطه شماره 

 لویتوعنوان ا ردیف

 اپیدمیولوژی محیط زیست   1/4

 بهسازی محیط زیست   2/4

 ارگونومی و سالمت کار 3/4

 

 
 

 بیماری ها  مولفه های اجتماعی                                         5حیطه شماره

 لویتوعنوان ا ردیف

  درمان و تشخیص: فاکتورها ریسک بدخیمی ها، 1/5

 ها بیماری در محیطی عوامل نقش 2/5

  مزمن های بیماری بر موثر اجتماعی های مؤلفه 3/5

 ابیماریه در فرهنگ بر مبتنی مراقبتی و آموزشی پروتکلهای 4/5

  ها بیماری در آن نقش و سالمت سواد 5/5

 بیماریها انواع ثبت سیستم توسعه 6/5

 و دیجیتال اپیدمیولوژی ها بیماری اپیدمیولوژی 7/5

 حاشیه نشینی و بیماریهای وابستهسالمت شهری،  8/5

 

 
 

 

 پیشگیری                                                6حیطه شماره

 لویتوعنوان ا ردیف

 عادات باورهای سالمت –رفتار  1/6

 سواد سالمت   2/6

 مطالعات غربالگری 3/6

  بازاریابی اجتماعی خدمات سالمت و آموزش سالمت  4/6

 مداخالت ارتقای سالمت  5/6

 
 

 

 



 علوم پزشکی جهرمدانشگاه 

 0011اولویت های پژوهشی تجمیعی سال  

 

 
 

 سالمت روان                                  7حیطه شماره 

 لویتوعنوان ا ردیف

 اپیدمیولوژی بیماری های روان و رفتاری   1/7

 بار بیماری های روانی و رفتاری 2/7

 بیماری های رفتاری و رفتارهای پرخطر  3/7

  اجتماعیآسیب ها و معضالت  4/7

 اختالالت جسمی و روانی و عوامل موثر بر آن 5/7

 

 

 سبک زندگی و سالمت خانواده                    8حیطه شماره 

 لویتوعنوان ا ردیف

  فرزند پروری 1/8

 سالمندی 2/8

 سالمت باروری 3/8

   سورفتار با کودکان ،همسران،سالمندان 4/8

  خانواده و سالمت 5/8

 سبک زندگی مرتبط با سالمت  6/8

 کیفیت زندگی 7/8

 تحلیل وضعیت سالمت بر حسب گروههای سنی مختلف 8/8

 

 
 

 سالمندی                     9حیطه شماره

 لویتوعنوان ا ردیف

 سالمندان زندگی کیفیت 1/9

 درسالمندی اجتماعی– روانی اختالالت 2/9

 درسالمندی شایع بیماریهای 3/9

 سالمندان عمومی سالمت وارتقاء ها رسانه 4/9

 سالمت سالمندی 5/9

 

 

 



 علوم پزشکی جهرمدانشگاه 

 0011اولویت های پژوهشی تجمیعی سال  

 

 انگل شناسی                    01 حیطه شماره

 لویتوعنوان ا ردیف

 بافتی -انگل های خونی 1/11

 انگل های روده ای 2/11

 قارچ شناسی 3/11

 بیماری های قارچی جلدی  4/11

 قارچ های فرصت طلب 5/11

 بیماری های احشایی 6/11

 

 

 

 

 بیهوشی                                            00حیطه شماره 

 لویتوعنوان ا ردیف

 (درمان تشخیص،) حاد درد 1/11

 بیماران مانیتورینگ مختلف روشهای مقایسه و بررسی 2/11

 (درمان خطر، عوامل علل،) مزمن دردهای 3/11

 ICU در بحرانی بیماران در تنفسی هایمراقبت 4/11

 درد بی و ایمن بیهوشی روش ایجاد جهت داروها تجویز و بیهوشی های روش 5/11

 بیماران همودینامیک بر بیدردی و بیهوشی مختلف روشهای تأثیر بررسی 6/11

 قلب بیهوشی 7/11

 بیماران در لرز کنترل 8/11

 

 

 

 اخالق پزشکی                                                            01حیطه شماره

 لویتوعنوان ا ردیف

 بیمار حقوق منشور 1/12

 ارتباط برقراری 2/12

 ای حرفه اخالق 3/12

 سازمانی تعهد 4/12

 معنوی سالمت و معنویت 5/12

 



 علوم پزشکی جهرمدانشگاه 

 0011اولویت های پژوهشی تجمیعی سال  

 

 

  بیماریهای غیر واگیر                                           13حیطه شماره 

 لویتوعنوان ا ردیف

 شایع غیرواگیر بومی بیماریهای کنترل و اپیدمیولوژی 1/13

 غیرواگیر ای بیماریه درمان و تشخیص مقاومت، در مولکولی سلولی های مکانیسم 2/13

 درمانی جدید های راه و پیشگیری عروقی، قلبی های بیماری اپیدمیولوژی 3/13

 بومی شایع های سرطان 4/13

 پوستی بیماریهای اپیدمیولوژی 5/13

 ها آن با مرتبط بیماریهای و ها ویتامین کمبود 6/13

 غدد و متابولیک شایع هایبیماری در مراقبت و اپیدمیولوژی و پیشگیری 7/13

 هوایی راههای التهابی هایبیماری بازتوانی و درمان و اپیدمیولوژی پیشگیری، 8/13

 گوارش دستگاه هایبیماری در مراقبت و پیشگیری اپیدمیولوژی، غربالگری، 9/13

 آسیبها و تروما از ناشی اختالالت بیماریهای در مراقبت و پیشگیری اپیدمیولوژی، غربالگری، 11/13

 اعصاب و مغز بیماریهای در مراقبت و پیشگیری اپیدمیولوژی، غربالگری، 11/13

 ها مسمومیت از ناشی بیماریهای مراقبت و پیشگیری اپیدمیولوژی، غربالگری، 12/13

 و آسم آلرژی ،ایمنی سیستم هایبیماری در مراقبت و اپیدمیولوژی و پیشگیری 13/13

 کار از ناشی و خانگی حوادث و ترافیکی حوادث خطر عوامل و بروز میزان روند بررسی 14/13

 درد کنترل مختلف های روش و درد 15/13

 غیرواگیر های بیماری مختلف های درمان عوارض و عود بقاء، درمان، به پاسخ میزان بررسی 16/13

 زنان های بیماری درمان و تشخیص های روش علل، 17/13

 باردار های خانم در بارداری عوارض 18/13

 نازا بیماران در درمانی های روش ، تشخیصی های روش علل، 19/13

 غیرواگیر بیماریهای در ایرانی طب تدابیر و توانبخشی و درمان پیشگیری، تشخیص، مداخالت 21/13

 اعتیاد از ناشی بیماریهای مراقبت و پیشگیری اپیدمیولوژی، غربالگری، 21/13

 ناباروری و باروری و جنسی سالمت 22/13

 (ثانوبه و اولیه) ایمنی نقص بیماریهای 23/13

 

 
 
 
 

 
 
 



 علوم پزشکی جهرمدانشگاه 

 0011اولویت های پژوهشی تجمیعی سال  

 
 

  بیماریهای واگیر                                           14حیطه شماره 

 لویتوعنوان ا ردیف

 بومی شایع واگیر بیماریهای کنترل و اپیدمیولوژی 1/14

 اتیولوژی اپیدمیولوژی، پوستی، بیماریهای 2/14

 ها آن با مرتبط بیماریهای و ها ویتامین کمبود 3/14

 واگیر بیماریهای در جدید های واکسن و درمانی روشهای توسعه 4/14

  میکروبی هایمقاومت 5/14

 بازپدید و نوپدید هایبیماری در مؤثر مداخالت و مراقبت و پیشگیری اپیدمیولوژی، غربالگری، 6/14

 پرخطر رفتاریهای با مرتبط هایعفونت در مراقبت و پیشگیری اپیدمیولوژی، غربالگری، 7/14

   آن از ناشی عوامل و پرخطر رفتارهای از ناشی عفونی پیامدهای 8/14

 گوارش دستگاه هایبیماری در مراقبت و پیشگیری اپیدمیولوژی، غربالگری، 9/14

 درد کنترل مختلف های روش و درد 11/14

 واگیر های بیماری مختلف های درمان عوارض و عود بقاء، درمان، به پاسخ میزان بررسی 11/14

 شایع موارد و ویروسی عفونتهای 12/14

 العالج صعب های عفونت درمانی های رژیم 13/14

 بیماریها تشخیص، درمان و پیشگیری در شناسی ایمنی پایه اصول 14/14

 

 

 عفونی و زئونوزبیماریهای                                            15حیطه شماره 

 لویتوعنوان ا ردیف

 تنفسی های عفونت و ویروس کرونا 1/15

 لیشمانیازیس 2/15

 بروسلوز 3/15

 ها بیوتیک آنتی به مقاومت 4/15

 هیداتیک کیست 5/15

  ای روده های عفونت 6/15

  مقاربتی های عفونت 7/15

 بیمارستانی های عفونت 8/15
 

 

 

 



 علوم پزشکی جهرمدانشگاه 

 0011اولویت های پژوهشی تجمیعی سال  

 

  پرستاری                                                  16حیطه شماره 

 لویتوعنوان ا ردیف

 مراقبتی خدمات ارائه کیفیت 1/16

 مزمن و حاد بیماران از اجتماعی و روانی جسمی، های مراقبت 2/16

 بیمار به آموزش 3/16

 ای حرفه سالمت 4/16

 شغلی ایمنی 5/16

 عفونت کنترل 6/16

 گری ای حرفه و ای حرفه صالحیت 7/16

 تیمی کار 8/16

 دور راه از پرستاری 9/16

 کارآفرینی و نوآوری خالقیت، 11/16

 اطفال پرستاری 11/16

 منزل در مراقبت و جامعه سالمت پرستاری 12/16

 پرستاری روان 13/16

 بیهوشی بعد و حین قبل، بیماران اداره و بیهوشی مختلف های روش 14/16

 جراحی نوین های تکنولوژی 15/16

 جراحی های تکنولوژیست های چالش و ایمن جراحی 16/16

 نوزادان و مادران از مراقبت 17/16

 ایمن زایمان و باروری بهداشت 18/16

 مکمل طب 19/16

 سالمندی سالمت 21/16

 

 

  فنآوری                                                  17حیطه شماره 

 لویتوعنوان ا ردیف

     نانو فناوری های حوزه با مرتبط تجهیزات و ابزارهای تولید 1/17

   زیستی های ملکول تولید و شناسایی 2/17

 بیماریها درمان و ارزیابی جهت توانبخشی تجهیزات ساخت و طراحی 3/17

 متابولیک بیماریهای کنترل و غربالگری های کیت تولید و ساخت 4/17

 

 

 



 علوم پزشکی جهرمدانشگاه 

 0011اولویت های پژوهشی تجمیعی سال  

 

  علوم آزمایشگاهی                                                  18حیطه شماره 

 لویتوعنوان ا ردیف

 ها لنفوم و ها لوکمی از پیشگیری و  درمان تشخصیص، 1/18

 ها هموگلوبینوپاتی و ها تاالسمی در درمان و تشخیص غربالگری، 2/18

 انعقادی و پالکتی اختالالت در  درمان و تشخیص 3/18

 خونی نوین های فراورده کاربرد و نگهداری تولید، 4/18

 بنیادی سلولهای از استفاده و تهیه 5/18

 خون انتقال با مرتبط عوارض 6/18

 خونی های فرآورده کمیت و کیفیت بر مختلف پارامترهـای بررسی 7/18

 ها بیمارستان در هموویژالنس سیستم مطالعات 8/18

 خونی های فرآورده میکروبی آلودگیهای 9/18

 خون از انتقال قابل ویروسهای شیوع میزان و ژنوتیپی مطالعه 11/18

 مختلف های بیماری با آن ارتباط و خونی های گروه ژنتیک 11/18

 خون اهداکنندگان غربالگری و جذب 12/18

 

 

  پژوهش در آموزش                                           19حیطه شماره 

 لویتوعنوان ا ردیف

 آموزش مجازی 1/19

 الگوهای تدریسروش ها و  2/19

 آموزشی روش ها و الگوهای ارزشیابی 3/19

 برنامه ریزی آموزشی 4/19

 آموزش پاسخگو 5/19

 مدیریت و رهبری آموزشی 6/19

 دانشگاه نسل سوم 7/19

 استعداد های درخشان 8/19

 امور آموزشی دانشجویان و دانش آموختگان 9/19

 امور آموزشی اساتید 11/19

 


