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  حیطه ها براساس همه ي شاخص ها تعیین گردیده استاین 

  معیارهاي پیشنهادي دانشگاه 
  

  تعریف  شاخص هاي کلی  ردیف
ظرفیت نظام از نظر انجام پژوهش   1

  (قابلیت اجرا )
از لحاظ صالحیت ، زیر ساخت ، نظام پشتیبانی ، ساز و کارها 
و منابع چه میزان ظرفیت براي انجام پژوهش در نظام وجود 

 دارد 
  

  پژوهش مورد نظر تا چه حدي مقبولیت سیاسی اجتماعی دارد  مقبولیت سیاسی و اجتماعی  2
فرآیند توسعه کشور( سند چشم پژوهش مورد نظر چه مقدار با   همگرایی با اهداف ملی توسعه  3

  انداز ،  برنامه هاي توسعه ملی و...) همگرایی دارد
  هزینه انجام این پروژه پژوهشی تا چه میزان قابل توجیه است  توجیه هزینه بري / سرمایه گذاري  4
( از لحاظ شیوع ، بروز ، شدت ، ناتوانی  مسئله چه ابعادي دارد ؟  بزرگی مسئله  5

موربیدیتی ، سالهاي زندگی بالقوه از دست رفته ، مرگ و میر ، 
  ، سالهاي زندگی منطبق شده با ناتوانی و....)

  بیماري تا چه حد می تواند از کشورهاي همسایه منتقل شود؟  احتمال سرایت از کشورهاي مجاور  6
  بیماري که قبال در کشور یا جهان وجود نداشته است  نوپدید بودن بیماري  7



پژوهش تا چه حدي پاسخ گوي نیازها و دغدغه هاي جامعه   دغدغه هاي جامعهنیازها و    8
  است ؟

وعدالت در  تاکید و تمرکز بر برابري  9
  سالمت 

پژوهش در این زمینه تا چه مقدار در فراهم سازي عدالت 
دموگرافیک ، اقتصادي ،  –بیشتر در زمینه هاي اجتماعی 

ی عدالت جنسیتدسترسی / ارائه خدمات بهداشتی و همچنین 
  نقش خواهد داشت ؟ 

کفایت و کارایی اطالعات موجود   10
  (اجتناب از تکرار)

چه میزان اطالعات مبتنی بر پژوهش در مورد موضوع مورد 
  نظر وجود دارد و آیا این اطالعات کافی هستند ؟

تحقیقات نوآورانه اي که موجب اعتالي علمی کشور در   گسترش مرزهاي دانش  11
  گردد.جهان می 

  تحقیقاتی که منجر به استقالل کشور شود.  ملی و استقالل  امنیت   12
  تحقیقاتی که منجر به تولید ثروت و توسعه صادرات شود.  تولید ثروت و توسعه صادرات  13
  افزایش توان ملی در مقابل بیماریها وتهدیدات  ظرفیت سازي  14
  دهسالمت مردم در نسلهاي آینتاثیر فعالیت بر محیط زیست و   آینده نگري  15
منظور این است که موضوع مورد تحقیق تاچه میزان نشانگر   پاسخگویی نظام سالمت   16

تناسب خدمات ارائه شده با نیاز جامعه است، حرمت و کرامت 
  انسانی را رعایت میکند.

موضوع مورد تحقیق تا چه میزان با مشارکت سایر بخش هاي   فرابخشی بودن  17
  مرتبط انجام می شود 

  مشکل مورد نظر تا چه میزان پا برجا است ؟   پابر جایی مسئله   18
  تاثیر فعالیت بر سالمت مردم   تاثیر نهایی بر سالمت     19
  منطقه وجهان باشد.ق در سطح یاثر گذاري تحق  اثر گذاري در سطح  منطقه اي و جهانی  20
  آیا موضوع از لحاظ اخالقی قابل پذیرش می باشد.؟  اخالقی بودن   21

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ویت هاي پژوهشیجدول نهایی تعیین اول
  بیماري هاي غیر واگیر

  
  

   جمع امتیاز  عناوین اولویت هاي پژوهشی  رتبه اولویت
1  

  
  69  بیماري قلبی عروقی

  51  دیابت  2
  50  غربالگري و پیشگیري ازسرطانهاتشخیص زودرس ،   3
  45  ریسک فاکتورهاي موثر بر آندستگاه گوارش و بررسی سرطان سینه و   4
 45 ها نیتامیکمبود وبیماریهاي ناشی از  5

  45  غربالگري و تشخیص زودرس بیماریهاي مزمن  6
  45  بیماریهاي غیر واگیر (چشم، زنان، ارولوژي ، اطفال و ...)  7
  45  اپیدمیولوژي عوامل خطر سرطان هاي شایع  8
9  

  
  40  بیماریهاي غدد و هورمونی

  40   یبیماري هاي ژنتیک  10
  35  یاسکلت يماریب  11

  
  

  ویت هاي پژوهشی جدول نهایی تعیین اول
  سالمندي

  
   جمع امتیاز  عناوین اولویت هاي پژوهشی  رتبه اولویت

  45  کیفیت زندگی سالمندان  1
2  

  
  40  اجتماعی درسالمندي–اختالالت روانی 

  40  و ...) التید ،ی(قلب يدرسالمند عیشا يهایماریب  3
4  

  
  38  رسانه ها وارتقاء سالمت عمومی سالمندان

  
  
  
  
  
  



  ویت هاي پژوهشی جدول نهایی تعیین اول
  مولفه اجتماعی سالمت

  
  

   جمع امتیاز  عناوین اولویت هاي پژوهشی  رتبه اولویت
  72  و سالمت یزندگ کیفیت  1
  63  عادالنه خدمات سالمت ارائه  2
  63  از خدمات سالمت يتمندیرضا  3
  61  آموزش سالمت  4
  59  و سالمت ینینش هیحاش  5
  57  اشتغال و عوارض اسکلتی ، عضالنی و ... در کارکنان  6
  55  و عوامل خطر سالمت هایمارینگرش و عملکرد مردم نسبت به ب ،یآگاه  7
  53  در مقابله با بحران یآمادگ  8
9  

  
  نقش نشاط اجتماعی بر سالمت جامعه

  
45  

  45  شاخص هاي سالمتارتقاي بیماریها و و پیشگیري از نظام مراقبت   10
11  
  

  40  پزشک خانواده وعوامل اجتماعی موثر بر سالمت 

 در سالمت جامعه نیریو خ یدولت ریغ ينقش سازمانها  12
    

38  

در   یو عضالن یمنجر به عوارض  اسکلت يفاکتورها سکیر یبررس  13
    يادار يکارکنان بخش ها

٣٣ 

  
  
  

  
  ویت هاي پژوهشیجدول نهایی تعیین اول

   يکشاورزو سموم درو محصوالت  ییغذا يتهایمسموم
  
  

   جمع امتیاز  عناوین اولویت هاي پژوهشی  رتبه اولویت
1  

  
  40  کشاورزي محصوالتکود هاي شیمیایی در  و ها کش آفت و سموم

2  
  

 ،"رایدفلو" فاکتورهاي شاملو کشاورزي  آشامیدنی آب شیمیائی فاکتورهاي
  سنگین فلزات " و "ها آفت کش و سموم" ،"نیترات و نیتریت"

40  



3  
  

 رد رادیولوژي تشخیصی در یونیزان اشعه مولد تجهیزات کیفی کنترل
  بیمار پرتوگیري کاهش

39  

4  
  

 تبهداش اقدامات بخشی اثر در پوشش تحت هاي بیمارستان مدیران نگرش
  پوشش تحت هاي حوزه بیمارستان محیط

  

38  

5  
  

 حتت شنا در حوزه استخرهاي آب میکروبی و شمیایی و فیزیکی کیفیت
  جهرم پزشکی علوم دانشگاه پوشش

37  

6  
  

 با مقایسه در جهرم  شهرستان مدارس ایمنی و محیط بهداشت وضعیت
  استانداردها

37  

 هاي پسماند گروه از برنده و تیز و عفونی هاي پسماند سازي خطر بی  7
  ویژه

35  

  30  آلودگی محیطی ناشی از کارخانه ها و شرکت هاي تولیدي  8
  
  
  

  ویت هاي پژوهشیجدول نهایی تعیین اول

  یروان شناخت
  

   جمع امتیاز  عناوین اولویت هاي پژوهشی  رتبه اولویت
  71  معنوي و روانی مردمسالمت   1
2  

  
  اجتماعی موثر بر کاهش اعتیاد  –عوامل روانی 

  
40  

  40  از آن يریشگیپ يو راهها یو اجتماع یروان يها يماریب  3
4  

  
اجتماعی موثر بر کاهش طالق عاطفی و افزایش کیفیت  –عوامل روانی 

  زندگی زوجین
39  

  35    امید به زندگی  5
  
  
  
  

  ویت هاي پژوهشیجدول نهایی تعیین اول

  سالمت گروه نوجوانان
  

   جمع امتیاز  عناوین اولویت هاي پژوهشی  رتبه اولویت
  64  ورزشی و فرهنگی تیفعال  1
  62  رفتارهاي پرخطر درنوجوانان وجوانان  2



  62  سوء مصرف مواد  3
  61  و استرس در جوانان یروان يها يماریب  4
  60  مهارتهاي زندگی  5
  55  و مکمل هاي ورزشی زا يمصرف مواد انرژ  6
  54  یتن سنج يشاخص ها  7
8  

  
  35  سوانح وحوادث درکودکان ،نوجوانان وجوانان

  
  ویت هاي پژوهشیجدول نهایی تعیین اول

  علوم بهداشتی علوم تغذیه
  

   جمع امتیاز  عناوین اولویت هاي پژوهشی  رتبه اولویت
1  

  
  45   سطح آگاهی و عملکرد تغذیه اي

  43  بیماري ها والگوي تغذیه اي   2

ارزیابی وضعیت امنیت غذایی و سالمت تغذیه جامعه و بررسی روش هاي   3
  مداخله در جهت بهبود آن

43  

  40  بیماریهاي منتقله ناشی از آلودگی میکروبی شیر و محصوالت لبنی  4
  40  طعم دهنده ها ، نگهدارنده ها و افزودنی ها در صنایع محصوالت کشاورزي  5
  39  سالمت جامعه ومحصوالت تراریخته کشاورزي   6
  38  کیفیت نان  7
  38  بیماریهاي منتقله از طریق محصوالت گوشتی  8
  34  غذاهاي بومی و ارزش تغذیه اي آنها  9

  
 

   حیطه اقتصاد سالمت
جمع 
 امتیاز

رتبه  عناوین اولویت هاي پژوهشی
 اولویت

 1  در مراکز بهداشتی درمانی  اثر بخشی اقدامات –هزینه  44

  2  جلوگیري از هدر رفت هزینه ها وپروتکل هاي دارویی   42
افزایش کیفیت خدمات ، کاهش خطاهاي پزشکی و جلوگیري از  گایدالین هاي بالینی و   41

  هدر رفت منابع
3  



  4  اعتبار بخشی 35
  5  رویکرد اقتصادي وطرح تحول سالمت   31

  
  ویت هاي پژوهشیجدول نهایی تعیین اول

  حوادث و سوانح
  

   جمع امتیاز  عناوین اولویت هاي پژوهشی  رتبه اولویت
1  

  
  45 حمل و نقل و حوادث ترافیکی

2  
  

  42 حوادث ترافیکی DALYبررسی 

 39 در مقابله با بحران یآمادگ  3

خدمات  تیفیک و یاورژانس يمتناوب مراقبت ها میمستق نگیتوریمان  4
 یمارستانیب شیاورژانس پ

31 

 30 عموم از خدمات اورژانس يمند تیرضا  5

  
  ویت هاي پژوهشیجدول نهایی تعیین اول

  علوم داروئی
  

   جمع امتیاز  عناوین اولویت هاي پژوهشی  رتبه اولویت
 51 یورزش يمکمل ها  1

  48  مقاومت انتی بیوتیکی و راهکارهاي پیشگیري از آن  2
3  

  
  45 پرهزینه بیمارستان ارزیابی، تجویز و مصرف داروهاي

4  
  

  45 در بیمارستانها و مراکز درمانی اقتصاد داروئی

  45  سوءمصرف دارو  5
  45 گیاهان داروئی  6
  44  مصرف خودسرانه دارو  7
  40 ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروئی  8
  40  (کنترل کیفیت) pmqcمطالعات   9
	مسمومیت هاي داروئی  10 	35  

  
  
  


