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صفحه 2

بسمه تـعـالی

پژوهــش دانشــگاه  ،تدویــن و از تاریــخ تصویــب رعایت

کمبــود منابــع در کِنــار باالبــودن نیازهــا ،

مفــاد آن بــرای تعقییــب اهــداف پژوهشــی دانشــگاه

پارادوکســی اســت کــه همــواره نیازمنــد مدیریــت و

الــــزام آور قلمــداد خواهــد شــد  .در تدویــن ســند از

برنامــه ریــزی مناســب  ،بــا هــدف اولویــت بنــدی

مفــاد نامــه هــای  1471مورخــه  1395-6-23و نامــه

منابــع و یــا نیــاز هــا مــی باشــد  .حــوزه پژوهــش

پیــور همیــن نامــه بــه شــماره 1175مورخــه -06-29

دانشــگاه هــم  ،سیســتم و نظامــی درون دســتگاهی

 1395مرکــز تحقیقــات عوامــل اجتماعــی موثــر بــر

اســت کــه از ایــن امــر مســتنثی نیســت  .تَعــدد حــوزه

ســامت و نامــه شــماره  4954مــورخ 1395-07-17

هــای نیازمنــد پژوهــش  ،تَعــدد فــاز هــای پژوهشــی و

دانشــکده پرســتاری و مامایــی حضــرت زینــب (ع) و

تخصیــص پائیــن منابــع مالــی از جملــه امــوری اســت

نامــه ارســالی مرکــز تحقیقــات گیاهــان دارویــی بــه

کــه همــه دســتگاههای ذیربــط در امر پژوهــش را وادار

تاریــخ  1395-09-18تهیــه و تدویــن شــده اســت .

بــه امــر خطیــر اولویــت بنــدی مــی ســازد .در همیــن

ایــن ســند بــا در نظــر داشــتن ایــن نکتــه کــه همــه

راســتا و بــه طریــق عهــد ســابق  ،در دوره هــای 3

ومحققیــن حــوزه
اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه
ِ

تــا پنــج ســاله و بــه فراخــور تغییــرات در حــوزه هــای

مطالعــات اپیدمیولوژیــک بخصــوص در زمینــه شــیوع

نیــاز پژوهشــی  ،معاونــت پژوهشــی دانشــگاه  ،اقــدام

و تعییــن کننــده هــای موثــر در شــیوع بیمــاری

بــه بــاز نگــری اولویــت هــای پژوهــش خــود نمــوده و

هــای واگیــر و یــا غیــر واگیــر در اســتان کهگیلویــه و

امیــد مــی رود کــه بــا همــکاری همــه پژوهشــگرانی

بویــر احمــد نــکات ذیــل را از قبــل اطــاع کامــل

کــه نقطــه نظــرات آنهــا در ایــن نوشــتار بــه گونــه

داشــته و همــه مطالعــات تدوینــی در ایــن حــوزه هــا

ای صریــح یــا ضمنــی لحــاظ شــده اســت  ،بتــوان

در راســتای رفــع نقــص هــای احتمالــی یــا نقــاط

گام هــای اســتوارتری در مســیر توســعه و اعتــای

ضعــف موجــود در ایــن نظــام هــا طراحــی و اجــرا

ســامت جامعــه و هچنیــن رســالت بــزرگ دانشــگاه

خواهــد شــد و انتظــار مــی رود محققیــن محتــرم از

و دانشــگاهیان برداشــت .نوشــتار حاضــر مبتنــی

طراحــی مطالعاتــی کــه نوعــا تکــرار اطالعــات موجــود

بــر ســاختار گذشــته و بــا اعمــال تغییراتــی در

خواهــد به ّجـــــد اجــتــــناب نماینــد  .در این زمینه

حــوزه طبقــه بنــدی و همچنیــن رویکــردی مبتنــی

هــا انتظــار آن اســت کــه مطالعــات مبتنــی بــر مطالعه

بــر بــاز تعریــف رســالتهای دانشــگاه هــای نســل اول

بــر روی پایــگاه داده ای موجــود مبتنــی بــر نظــام های

تــا ســوم طراحــی شــده اســت  .مفــاد ایــن ســند

مراقبــت ذکــر شــده و یــا در راســتای بهینــه ســازی

بــا توجــه بــه مجمــوع اســناد بــاال دســتی شــامل

و نشــان دادن نقــاط ضعــف احتمالــی ایــن نظــام هــا

بــرنــامــــه پنـــجم و شــشم تــوســعه  ،بــرنــامه

متمرکــز باشــد.توجه بــه وجــود برنامــه نظــام ثبــت

اســتراتــــژیک دانشگاه  ،بــرنــــامه آئیـــــن نـــــامه

بیمــاری هــای قلبــی عروقــی و همچنیــن نظــام

هــا و رســالت تعقیبی معــــاون تــحقیقـــات و فناوری

ثبــت بیمــاری مولتیپــل اســکلروزیس بــا مدیریــت

وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی و همچنین

معــاون تحقیقــات و فنــاوری وزارت بهداشــت و درمــان

اعمــال نقطــه نظــرات پیشــنهادی اعضــای محتــرم
هیئــت علمــی و بخصــوص اعضــای محتــرم شــورای

صفحه 3

توجــه بــه وجــود برنامــه دوره ای بررســی

 ،بلــوط  ،نیلوفــر ،نســترن  ،بــن  ،بنــه (پســته وحشــی)

عــــوامل خــــطر بیمــاری های غیــر واگیــــر  ،تنظیم

 ،خــر گریــو  ،بابونــه  ،بــادام کوهــی ،علــف چــای ،گیــاه

ســند مــــلی و اســــتانی بیمــاری هــای غیرواگیــر ،

مرزنجــوش ،آلوئــو ورا ،صبــر زرد  ،پشــموک ،ســنبل

تنظیم ســند کنترل بیــــماری ایــــدز در حوزه معاونت

الطیــب ،ســیاه دانــه  ،رملیــک  ،گیــاه اُرس ،مــرزه

بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان.توجه بــه

ســفید  ،گیــاه مــورد  ،شــقایق کوهــی ،خارشــتر ،نعنــا،

وجــود نظــام مراقبــت بیــــماری هــــای واگــــیر برای

دانــه انــار ،تخــم شــوید ،گیــاه گل کاغــذی ،اســطو

بیماریهــای مهمــی ماننــد ســل  ،ماالریــا  ،ســالک ،

خــودوس ،چــای ســبز ،درمــه  ،بومــادران  ،بیرهــل ،

اپیدمــی هــای بیمــاری هــای گوارشــی (اســهالی)  ،در

گیــاه گلــدر،

مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت

معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان.

.محققیــن محتــرم توجــه داشــته باشــند کــه

توجــه بــه وجــود نظــام مراقبــت بیمــاری هــای

اولویــت مطالعــات اپیدمیولوژیــک در زمینــه شــیوع

خونریــزی دهنــده  ،نوپدیــد و بــاز پدیــد و همچنیــن

بیمــاری هــا و عوامــل خطــر آنهــا  ،تنهــا زمانــی در

وجــود نظــام مراقبــت بیمــاری آنفلوانــزای انســانی

اولویــت پژوهــش قــرار خواهــد گرفــت کــه مبتنــی

و پرنــدگان در حــوزه معاونــت بهداشــتی دانشــگاه

بــر کل جمعیــت اســتان اســتوار باشــد  .حتــی در

علــوم پزشــکی اســتان .همچنیــن توجــه محققیــن

مطالعــات گروههــای پرخطــر یــا آســیب پذیــر ایــن

محتــرم را بــه وجــود مطالعــات متعــدد پــایــــه ای

امــر زمانــی پذیرفتــه اســت کــه بــه تنــوع شهرســتانی

در حــوزه هــای ســلولی مولکولــی و گیاهــان دارویــی

و توزیــع شــهر و روســتایی اســتان توجــه شــده باشــد

در اســتان طــی چنــد ســال گذشــته جلــب نمــوده

 .عبــارت مطالعــات توســعه ای در نوشــتار حاضــر

و انتظــار مــی رود مطالعــات تدوینــی در ایــن حــوزه

اشــاره ای بــه مطالعــات فناورانــه اســت کــه منجــر بــه

هــا  ،صرفــا تکــرار مطالعــات قبلــی نباشــد و بیشــتر

تولیــد محصــول در ابعــاد صنعتــی و تجــاری گــردد..

در راســتای تــداوم مطالعــات قبلــی بــا هــدف تکمیــل
زنجیــره تحقیقاتــی و گــذر از مراحــل مختلفــی شــامل
 :مطالعــات پایــه درون آزمایشــگاهی ،مطالعــات فــاز
حیوانــی  ،مطالعــات فــاز هــای چهارگانــه کارآزمایــی
بالینــی و در انتهــا محصــول محــور نمــودن تحقیقــات
اســتوار باشــد .ایــن یــادآوری در زمینــه اولویــت هــای
ســایر واحــد هــای تحقیقاتــی هــم مصــداق خواهــد
داشــت .توجــه محققیــن را بــه وجــود مطالعــات
متعــدد در مــورد ابعــاد مختلــف گیاهــان دارویــی در
اســتان بــه شــرح ذیــل جالــب مــی نماییــم .ســمیت و
کـاربـــردهای بــــالینی اولـیـــه گیاهانی مانند سنبله
کــرک دار  ،آویشــن دنایــی  ،خــار مریــم  ،پنجــه مریــم
 ،مریــم نخــودی  ،حلپــه  ،شیرخشــت  ،مــرزه  ،جفــت

بــر خــود الزم میدانــم از همــکاری اعضــای محتــرم
شــورای پژوهشــی دانشــگاه و همچنیــن همه اســاتید و
عزیزانــی کــه در ذیــل بــه اســامی آنها اشــاره میشــود و
اینجانــب را در بازنگــری ایــن مجموعــه کمــک و یــاری
نمودنــد صمیمانــه تشــکر و قــدر دانــی نماییــم .رئیــس
محتــرم مرکــز گیاهــان دارویــی  :دکتــر جمشــید محمــدی.
رئیــس محتــرم مرکــز ســلولی مولکولــی  :دکتــر رضــا محمودی.
رئیــس مرکــز عوامــل اجتماعــی موثــر بر ســامت  :دکتر اســتوار

دکتر علی موسوی زاده
مدیر توسعه پژوهش های دانشگاه علوم پزشکی استان
کهگیلویه و بویر احمد
صفحه 4

بیــمــاری های غـیـر واگــیـر:
 1.1مطالعــات مــورد شــاهدی  ،همگروهــی و کارآزمایــی هــای بالینــی (تشــخیصی  ،پیشــگیری و درمانــی)
در حــوزه شــناخت عوامــل خطــر و همچنیــن  ،رویکــرد هــای پیشــگیرانه مبتکرانــه و رویکردهــای درمــان
دارویــی  ،طــب مکمــل و طــب ســنتی بــا اولویــت بیماریهــای عــروق قلبــی  ،فشــار خــون  ،دیابــت، ،
ســرطان هــا ،بیماریهــای اعصــاب و روان  ،بیماریهــای مزمــن کلیــوی.
 2 .2طراحــی و اجــرای مطالعــات غربالگــری در گــروه هــای پرخطــر  ،بــرای بیماریهــای مهــم نظیــر بیماریهــای
قلبــی و عروقــی ،دیابــت  ،بیماریهــای روانــی ،گوارشــی ،ســرطان هــا ،بیماریهــای کلیــوی ،بیمــاری هــای
ژنتیکــی
 3 .3مطالعــات اپیدمیولوژیــک فضایــی مبتنــی بــر ارزیابــی توزیــع عوامــل جغرافیایــی موثــر بــر ســامت بــه
ویــژه در حــوزه عوامــل خطــر بیمــاری هــای مهــم غیــر واگیــر اولویــت دار بــا بهــره گیــری از نــرم افــزار
هــای  . GISبهــره گیــری از رویکردهــای نویــن درون یابــی و پیــش بینــی کننــده .
4 .4طراحــی مطالعــات مبتنــی بــر بررســی هــای اپیدمیولوژیــک دوره ای ،مطالعــات غربالگــری  ،مطالعــات
مــورد شــاهدی  ،همگروهــی و کارآزمایــی بالینــی در زمینــه بیمــاری هــای مغــز واعصــاب شــامل ســکته
هــای مغــزی  ،مولتیپــل اســکلروز  ، ALS،صــرع وعقــب ماندگــی ذهنــی
5 .5تمرکــز بــر مطالعــات ارزیابــی شــاخصهای نهایــی حــوزه ســامت ماننــد کیفیــت زندگــی  ،بــار بیمــاری هــا
و امیــد بــه زندگــی در بــدو تولــد
6 .6تدویــن  ،طراحــی واجــرای مطالعــات مبتنــی بــر رویکردهــای پیشــگیرانه در حــوزه بیمــاری هــای دهــان و
دنــدان بــه ویــژه بــا تاکیــد بــر کازآمایــی هــای جمعیتــی و کارآزمایــی در عرصــه
7 .7مطالعات ارزیابی روند بیماری های غیر واگیر برای دوره های  10 ، 5و  20ساله
8 .8طراحــی و اجــرای مطالعــات مبتنــی بــر طراحــی هایــی مداخلــه ای بــرای بهبــود شــرایط محیــط کار و
بخصــوص توجــه بــه ارگونومــی و تطابــق ابــزار محیــط کار بــا انســان در زمینــه بیمــاری هــای شــغلی و
همچنیــن بیمــاری هــای عضالنــی اســکلتی ناشــی از شــرایط محیــط زندگــی و محیــط کار
9 .9تدویــن  ،طراحــی و اجــرای مطالعــات مبتنــی بــر طراحــی هایــی کارآزمایــی در عرصــه و جمعیتــی در
حــوزه بیمــاری هــای کــم خونــی بــه ویــژه کــم خونــی فقــر آهــن و بــا تاکیــد بــر اثــر بخشــی در گروههــای
پرخطــر

صفحه 5

بیــمــاری های واگـیـر:
1 .1مطالعــات مــورد شــاهدی  ،همگروهــی و کارآزمایــی هــای بالینــی (تشــخیصی  ،پیشــگیری و درمانــی)
در حــوزه شــناخت عوامــل خطــر و همچنیــن  ،رویکــرد هــای پیشــگیرانه مبتکرانــه و رویکردهــای درمــان
دارویــی  ،طــب مکمــل و طــب ســنتی بــا اولویــت بیماریهــای نوپدیــد و بــاز پدیدماننــد ایدز،ســل مقــاوم بــه
درمــان ،ماالریــا ،تــب هــای خونریــزی دهنــده  ،آنفلوانــزای پرنــدگان ،بیمــاری ســارس  ،بیمــاری مــرس.
 2 .2طراحــی و اجــرای مطالعــات غربالگــری در گــروه هــای پرخطــر  ،بــرای بیماریهای مهــم نظیــر ب بیماریهای
نوپدیــد و بــاز پدیدماننــد ایــدز ،هپاتیــت هــای بــی و ســی  ،تــب هــای خونریــزی دهنــده  ،آنفلوانــزای
پرنــدگان ،بیمــاری ســارس  ،بیمــاری مــرس
3 .3مطالعــات اپیدمیولوژیــک فضایــی مبتنــی بــر ارزیابــی توزیــع عوامــل جغرافیایــی موثــر بــر ســامت بــه
ویــژه در حــوزه عوامــل خطــر بیمــاری هــای واگیــر بومــی اولویــت دار بــا بهــره گیــری از نــرم افــزار هــای
 . GISبهــره گیــری از رویکردهــای نویــن درون یابــی و پیــش بینــی کننــده
 4 .4طراحــی مطالعــات ســرو اپیدمیولوژیــک در زمینــه بیمــاری هــای واگیــر تحــت کنتــرل و یــا دارای عالئــم
تحــت بالینــی و همچنیــن بــه مطالعــات ارزیابــی رونــد جمعیتــی در مــورد بیمــاری هــای مشــترک انســان
و دام بــا اولویــت توجــه بــه بیمــاری هــای خونریــزی دهنــده و همچنیــن آنفلوانــزای انســانی و حیوانــی
5 .5مطالعــات پیشــبینی هــای مبتنــی بــر مــدل هــای کالســیک و هــوش مصنوعــی در زمینــه بــروز بیمــاری
هــای واگیــر و مســری از جملــه ماالریــا  ،ایــدز ،ســل  ،ســالک  ،هپاتیــت  ،انفلوانــزا
6 .6مطالعــات پیشــبینی و کنتــرل بیمــاری هــای مهــم بــاز پدیــد و نوپدیــد از جملــه عفونتهــای خونریــزی
دهنــده ،کروناویــروس ،ســارس،مرس،
7 .7مطالعــات پیشــبینی و کنتــرل بیمــاری هــای مهــم هــای اپیدمــی و طغیــان زا ی گوارشــی ماننــد وبــای
التــور  ،شــیگلوز ســالمونلوز

صفحه 6

مرکز گـیـاهــان دارویــی اســتان
1.1طراحی واجرای مطالعات فیتو شیمی و توکسیسیتی گیاهانی که سوابق مطالعاتی برای آنها در استان و یا کشور وجود ندارد.
2.2طراحی مطالعات کارآزمایی بالینی در فازهای مختلف در زمینه اثرات درماين گياهان دارويي در بیامری دیابت
 3.3طراحی مطالعات کارآزمایی بالینی در فازهای مختلف در زمینه اثرات درماين گياهان دارويي در کاهنده چربی های خون
4.4طراحی مطالعات کارآزمایی بالینی در فازهای مختلف اثرات درماين گياهان دارويي در زمینه رسطان های شایع استان
5.5طراحی مطالعات کارآزمایی بالینی در فازهای مختلف در زمینه اثرات درماين گياهان دارويي در زمینه بیامری افرسدگی
6.6طراحی مطالعات کارآزمایی بالینی در فازهای مختلف در زمینه اثرات درماين گياهان دارويي در زمینه مولتیپل اسکلروزیس
7.7مطالعات توسعه ای در زمینه تهيه تركيبات موثره از گياهان دارويي (فیتوشیمی و توکسیستی )
8.8مطالعات توسعه ای در زمینه كشت ،تكثري و بومي سازي گياهان دارويي استان
9.9مطالعات توسعه ای روش هاي افزايش کارایی تركيبات موثر گياهان دارويي بومی
1010مطالعات مقايسه اثربخيش و كارايي گياهان دارويي با داروهاي روتني مورد استفاده
1111مطالعات توسعه ای در زمینه ابزار های عصاره و اسانس گیری در حوزه گیاهان دارویی
1212کاربردی منودن پژوهش ها جهت تولید محصوالت گیاهی
1313ایجاد مزرعه اختصاصی کشت و پرورش گیاهان دارویی بومی کمیاب و در معرض انقراض
1414ایجاد بانک اطالعاتی هرباریوم گیاهان دارویی بومی استان
1515ایجــاد بانــک بافــت حیوانــی در زمینــه طرحهــای تحقیقاتــی مرتبــط بــا توکسیســتی و  saftyگیاهــان دارویــی بــه منظــور مطالعــات
بعــدی

صفحه 7

مرکز عوامل اجتماعی موثر بر سالمت  -بخش اول
حیطه سبک زندگی

1.1مطالعات بررسی اثر بخشی مداخالت رفتاری بر رفتار خشونت آمیز نسبت به خود(خودکشی و خودسوزی)در استان
1.1مطالعات بررسی الگوی رفتار خشونت در خانواده در جمعیت استان و خانواده های آسیب پذیر
1.1مطالعات بررسی اثر بخشی مداخالت رفتاری برای کاهش رفتارهای خشونت در خانواده
2.2مطالعات ارزیابی الگوی وابستگی به فضای مجازی در گروه های سنی و جنسی جمعیتی استان
3.3مطالعات بررسی اثر بخشی مداخالت رفتاری برای پیشگیری از ابتالی گروه های جمعیتی به استفاده از فضای مجازی
4.4مطالعات بررسی اثر بخشی مداخالت رفتاری برای افزایش فعالیت بدنی در گروه های جمعیتی استان
5.5مطالعات ارزیابی وضعیت سواد تغذیه ای در گروه های جمعیتی استان
6.6مطالعات بررسی اثر بخشی مداخالت رفتاری برای اصالح وضعیت تغذیه ای در گروه های جمعیتی استان
7.7مطالعات ارزیابی وضعیت فعالیت بدنی در گروه های جمعیتی استان
8.8مطالعات بررسی اثر بخشی مداخالت رفتاری برای اصالح سوانح و حوادث خانگی در گروه های جمعیتی استان
9.9مطالعات بررسی اثر بخشی مداخالت رفتاری برای اصالح سوانح و حوادث ترافیکی در گروه های جمعیتی استان
1010مطالعات بررسی اثر بخشی مداخالت رفتاری برای پیشگیری از ابتالی گروه های جمعیتی به مرصف مواد مخدر
 .11مطالعات بررسی وضعیت رفتارهای خشونت آمیز نسبت به خود (خودآزاری و خودکشی) در استان
حیطه محیط زیست

.1

مطالعات بررسی کیفیت و کمیت سبد انرژی مرصفی

.2

مطالعات ارزیابی مدیریت زباله های عفونی بیامرستانی ،درمانگاهی

.3

مطالعات مبتنی بر کمینه سازی و بهینه سازی تولید پسامند شهری و روستایی

.4

مطالعات ارزیابی زیست محیطی نواحی صنعتی

.5

مطالعات مرتبط با دفن زباله و پسامند درحریم منابع آب و محیط زیست طبیعی

.1

مطالعات ارزیابی الگو ها و جلوه های نابرابری در مالکیت مسکن

.2

مطالعات روند زمانی تغییرات عوامل اجتامعی و تاثیرات آن بر سالمت

.3

مطالعات بررسی تطبیقی ایمنی مسکن مردم استان با اهداف برنامه جامع مسکن

.4

مطالعات بررسی وضعیت اشغال و تراکم در خانه های شهری و روستایی و تاثیرات آن بر سالمت

.5

مطالعات بررسی وضعیت مقاوم سازی مسکن در استان و تاثیرات آن بر سالمت

حیطه مسکن

صفحه 8

مرکز عوامل اجتماعی موثر بر سالمت  -بخش دوم
حیطه آموزش و تحصیالت

1.1مطالعات بررسی اثر بخشی مداخالت رفتاری برای افزایش سواد سالمت در گروه های جمعیتی استان
2.2مطالعات بررسی اثر بخشی مداخالت رفتاری بر آموزش های غیررسمی برای ارتقای سالمت گروه های جمعیتی استان
3.3مطالعات بررسی اثر بخشی مداخالت رفتاری برای افزایش اثربخشی آموزش دوران کودکی در استان
4.4مطالعات بررسی شیوع و علل اختالالت آموزشی ( اختالالت یادگیری  ،افت تحصیلی  ،ترک تحصیل )
5.5مطالعات بررسی وضعیت سواد سالمت در گروه های مختلف جمعیتی استان
حیطه امنیت غذایی

.1

مطالعات شناخت و بهبود وضعیت سواد تغذیه ای جامعه ،گروه های آسیب پذیر ،طبقات اجتامعی و بیامران

.2

مطالعات شناخت ،اصالح و بهبود مواد مغذی دریافتی در گروه ها و طبقات مختلف اجتامعی شهری و روستایی

.3

مطالعات شناخت ،اصالح و بهبود عادات و الگو های تغذیه ای در گروه ها وطبقات مختلف اجتامعی شهری و روستایی

.4

مطالعات تعیین شاخصهای کفایت دریافت غذا درگروه ها و طبقات مختلف اجتامعی استان

.5

مطالعات شناخت و بهبود وضعیت تغذیه ای عشایر

.6

مطالعات میزان تامین رسانه انرژی ،مواد مغذی و گروه های غذای گروه ها و طبقات مختلف اجتامعی استان

حیطه حمایت اجتماعی

.1

مطالعات نقش مشارکت اجتامعی شهروندان فرهنگ بر شاخصهای سالمت

.2

مطالعات بررسی میزان اعتامد اجتامعی به فعاالن امور سالمت

.3

مطالعات بررسی تاثیر برنامه های حامیتی دولتی و غیر دولتی بر شاخصهای سالمت

.4

مطالعات شاخص های سالمت عمومی و زیست محیطی( مرگ ومیر ،ابتال بیامریها)

.5

مطالعات شناخت و بهبود وضعیت تغذیه ای زنان باردار  ،شیرده و ساملندان

.1

مطالعات بررسی روند شاخصهای جمعیتی استان در طی یک دوره  10ساله

.2

مطالعات بررسی رابطه هرم جمعیتی نسبت جنسیتی و توزیع شاخص های سالمت استان

.3

مطالعات بررسی شاخص های مرتبط با تولد (نرخ باروری عمومی ،نرخ رشد  ،نرخ باروری کلی) با سالمت زنان استان

شرایط بوم شناختی وجمعیتی

صفحه 9

مرکز عوامل اجتماعی موثر بر سالمت  -بخش سوم
سالمت معنوی و روانی

.1

مطالعات بررسی ارتباط شادکامی و بهزیستی روانشناختی  /کیفیت زندگی /

.2

مطالعات بررسی وضعیت همرس آزاری و کودک آزاری

.3

مطالعات تدوین برنامه جامع کنرتل خودکشی در استان

.4

مطالعات بررسی شیوع ،علل و تعیین راهکارهای کنرتل و تعدیل خودکشی

.5

مطالعات بررسی ارتباط شادکامی و بهزیستی روانشناختی  /کیفیت زندگی /

.6

مطالعات ارزیابی روند تغییرات آداب و رسوم فرهنگی و اجتامعی مرتبط با سالمت

.1

مطالعات ارزیابی الگوی کمبود ریز مغذی ها توقف رشد داخل رحمی و کاهش وزن زمان تولد نوزاد

.2

مطالعات بررسی عوامل موثر در بروز صدمات مغزی نوزاد در طی لیرب و حین زایامن و راههای پیشگیری از آن

.3

مطالعات غربالگری اختالالت متابولیک و ژنتیک در کودکان استان

.4

مطالعات بررسی تاثیرآسیب های اینرتنت ،فضاهای مجازی و شبکه های اجتامعی ب ُرکودکانیش دبستانی دانش آموزان

.5

مطالعات بررسی ارتباط نوع زایامن با میزان آسیب های زایامنی

.6

مطالعات بررسی الگوی رشد و منو وعوامل مرتبط با الگو در کودکان زیر یکسال

حیطه تکامل کودکی

شرایط اقتصادی

.1

مطالعات بررسی مهاجرت،حاشیه نشینی،سکونت گاههای موقت و شاخص های سالمت در شهرهای استان

.2

مطالعات بررسی وضعیت مهاجرت،حاشیه نشینی،سکونت گاههای موقت در شهرهای استان

.3

مطالعات بررسی ارتباط بین اشتغال و درآمد/آموزش/تغذیه/امنیت غذایی /بزهکاری /اعتیاد /خشونت  /اسرتس/طالق/

.4

مطالعات بررسی فقرو درآمد/آموزش/تغذیه/امنیت غذایی /بزهکاری /اعتیاد /خشونت  /اسرتس/طالق/

.5

مطالعات بررسی وضعیت فقر در مردم استان(با دوروش دریافت کالری و امکانات وتسهیالت

صفحه 10

مرکز عوامل اجتماعی موثر بر سالمت  -بخش چهارم
اشتغال و امنیت شغلی

1.1مطالعات بررسی وضعیت فقر در مردم استان(با دوروش دریافت کالری و امکانات و تسهیالت
2.2مطالعات بررسی رابطه بین بیکاری و بزهکاری/رفتار های پرخطر
3.3مطالعات بررسی سالمت عمومی بیکاران استان
4.4مطالعات مقایسه سالمت عمومی زنان شاغل و خانه دار
5.5مطالعات ناراحتی های اسکلتی عضالنی در مشاغل مختلف
6.6مطالعات مرتبط با سواد سالمت و ایمنی محیط کار
7.7مطالعات تعیین گروه های شغلی آسیب پذیر استان
8.8مطالعات مقایسه وضعیت سالمتی درمناطق صنعتی و غیر صنعتی
9.9مطالعات تعیین ارتباط بین اشتغال مولد و فرهنگ سالمت
امکانات و امور زیر ساختی

1.1مطالعات بررسی کارایی و اثربخشی رسانه های همگانی بر سالمت
2.2مطالعات بررسی تاثیر تصادفات رانندگی بر سالمت روان جامعه
3.3مطالعات نقش بیمه ها در کاهش یا افزایش تصادفات رانندگی
4.4مطالعات بررسی بار اقتصادی حاصل از تصادفات ترافیکی
5.5مطالعات مقایسه مداخالت محیطی و رفتاری در پیشگیری از تصادفات ترافیکی
دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی

1.1مطالعات ارزیابی چالش های کیفیت خدمات سالمت در استان
2.2مطالعات بررسی وضعیت کیفیت خدمات پیشگیری و درمان در برنامه تحول سالمت
3.3مطالعات بررسی وضعیت مدیریت منابع انسانی(انگیزش /سبک های رهربی/رسمایه اجتامعی  /سازمانی /وفاداری /رضایتمندی/
تعهدکاری /عملکرد /فرهنگ سازمانی ) سازمان های ارائه دهنده خدمات سالمت استان
4.4مطالعات بررسی وضعیت اجرایی برنامه تحول سالمت و نیل به اهداف برنامه/مردم/ارائه دهندگان
5.5بررسی وضعیت برنامه جامع سالمت استان و مطابقت با برنامه های توسعه کشوری و استانی(چهارم،پنجم،ششم)
6.6مطالعات ارزیابی الگو های نابرابری جغرافیایی،جمعیتی،قومی،گروههای آسیب پذیر
7.7مطالعات در حوزه عدالت در سالمت(توزیع منابع  ،دسرتسی به خدمات)

صفحه 11

مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
حوزه باروری و ناباروری

1.1مطالعات توسعه ای در حوزه اصالح و ارتقا روش های کمکی باروری ( )ARTمثل IVM، IVF، ICSI
2.2مطالعات مولکولی اثر آنتی اکسیدان ها بر بیولوژی اسپرم و تخمک
3.3مطالعات اثرات سلولی و مولکولی گیاهان دارویی موجود در استان بر باروری و ناباروری
4.4
حوزه سلول های بنیادی

5.5مطالعات کارآزمایی و توسعه ای استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی در درمان بیامری ها
6.6مطالعات کارآزمایی و توسعه ای استفاده از سلول های بنیادی جنینی در درمان بیامری ها
7.7مطالعات توسعه ای تبدیل سلول های بنیادی به سلول های تخصص یافته (سلول عضالنی ،غرضوف ،استخوان ،عصبی )
8.8مطالعات سلولی و مولکولی بر روی سیستم عصبی مرکزی و محیطی
حوزه سرطان های شایع استان

9.9مطالعات تشخیصی و غربالگری مبتنی بر ژنتیک مولکولی رسطان
1010مطالعات شناسایی و کاربردی سازی در زمینه تومورمارکرها
1111مطالعه مسیرهای پیام رسانی ( )Signalingدر رده های سلولی مختلف و بررسی ارتبط آن با رسطان
1212مطالعات بررسی نقش پدیده های آپوپتزیز و آنژیوژنز در رسطان های مختلف
1313مطالعات بررسی مولکولی متاستاز و تهاجم ( )invasionدر رسطان های مختلف

حوزه بیماری های عصبی

1.1مطالعات مرتبط با نقش مطالعات سلولی مولکولی در زمینه تشخیص  ،درمان و بازتوانی در بیامری آلزایمر
2.2مطالعات مرتبط با نقش مطالعات سلولی مولکولی در زمینه تشخیص  ،درمان و بازتوانی در زمینه بیامری مولتیپل اسکلروزیس
3.3مطالعات مرتبط با نقش مطالعات سلولی مولکولی در زمینه تشخیص  ،درمان و بازتوانی بیامری پارکینسون
4.4مطالعات مرتبط با نقش مطالعات سلولی مولکولی در زمینه تشخیص  ،درمان و بازتوانی کره هانتیگتون ،کره سیدنهام
حوزه بیماری های متابولیک و غدد درون ریز

1.1مطالعات مرتبط با نقش مطالعات سلولی مولکولی در زمینه تشخیص  ،درمان و بازتوانی در بیامری دیابت
2.2مطالعات مرتبط با نقش مطالعات سلولی مولکولی در زمینه تشخیص  ،درمان و بازتوانی در زمینه هیپر لیپیدمی
3.3مطالعات مرتبط با نقش مطالعات سلولی مولکولی در زمینه تشخیص  ،درمان و بازتوانی بیامری پرکاری تیروئید

صفحه 12

مراکز توسعه تحقیقات بالینی ،دندانپزشکی و آزمایشگاهی
1.1مطالعات بررسی نقش تکنولوژی های نوین در تشخیص و بهبود مداخالت درمانی طبی و اعامل جراحی و سالمت بیامران
2.2مطالعات توسعه ای تولید دتوکتورهای بیو و نانو بیو تکنولوژی در زمینه تشخیص بیامری ها
3.3مطالعات ارزیابی اثر بخشی درمانهای نوین طبی و جراحی و سالمت
4.4مطالعات بررسی کیفیت زندگی در بیامری های مرمن و صعب العالج
5.5مطالعات بررسی هزینه -اثربخشی روش های مختلف طبی و جراحی در درمان بیامریها
6.6مطالعات ارزیابی اثر بخشی شیوه های مختلف مراقبت از نوزاد نارس
7.7مطالعات بررسی روند مرگ و میر و ارائه شیوه های مختلف کاهش مرگ و میر نوزادان و کودکان استان
8.8مطالعات بررسی عوامل مرتبط با بیامری های شایع دوره نوزادی از قبیل نارسی -زودرسی -آسفیکی -عفونتهای دوره نوزادی
9.9مطالعات بررسی راهکارهای بهبود کمی وکیفی ارائه خدمات به بیامران در بیامرستانهای استان
1010مطالعات ارزیابی ترویج الگوی تغذیه با شیر مادر در بیامرستان
1111مطالعات ارزیابی الگوی عفونت های بیامرستانی کاهش میزان عفونت در بخش های نوزادان– اطفال و اتفاقات
1212مطالعات بررسی شیوع و علل مرتبط با بیامریهای ژنتیک در سطح استان
1313مطالعات ارزیابی شیوع بیامری های کودکان استان
1414مطالعات ارزیابی علل و راهکارهای کاهش بیامریهای مادرزادی قلب
1515مطالعات ارزیابی وضعیت رشد و منو کودکان در مقاطع مختلف سنی مختلف استان
1616مطالعات بررسی الگوهای مقاومت میکروبی در بخش های بیامرستانی
1717مطالعات اثر بخشی تشخیصی رویکردهای تهاجمی تشخیصی آزمایشگاهی (اکشت خون  ،کشت مایع مغزی نخاعیی و مدفوعی)
1818مشكالت اورژانسهاي پيش بيامرستاين  ،بيامرستاين و بني بيامرستاين و ارائه راهكارهايي جهت افزايش كيفيت خدمات اورژانس
1919مطالعات مرتبط با رویکردهای نوین و اثر بخش در حوزه بیهوشی و اتاق عمل
2020مطالعات توسعه ای مرتبط با راه اندازی و کارایی سنجش اتاق های پاک()Clean Room
2121مطالعات توسعه ای در زمینه هودهای بیولوژیک و محیط های کشت
2222مطالعات توسعه ای در زمینه کارایی خدمات درمانی در بیامران خاص  :تاالسمی هموفیلی دیالیز
2323مطالعات مرتبط با تعیین شیوع شاخص  DMFدر استان در گروه های جمعیتی
2424مطالعات مرتبط با تعیین شیوع بیامری های پریو ادونتال و پیش بدخیمی در استان
2525مطالعات مرتبط با شیوع ناهنجاری های فک و مل اکلوژن در جمعیت های مختلف استان
2626مطالعات مرتبط با شیوع تظاهرات دهان و دندانی بیامری های سیستمیک در استان و گروههای خاص
2727مطالعات کارازمایی ارزیابی بالینی استحکام و ماندگاری باند کامپوزیت های موجود در کشور
2828مطالعات کارآزمایی تعیین کارایی و نقش گیاهان دارویی استان در پیشگیری  ،درمان و تسکین درد و بیامری های دندان

صفحه 13

مرکز ارئه خدمات سالمت استان  -بخش اول
طرح مدیریت خدمات  ،تحول سالمت  ،پزشک خانواده ،بیمه ها

1.1مطالعات پایش و ارزیابی مقایسه ای وضعیت شاخصهای سالمت و ارائه خدمات قبل و بعد از طرح تحول سالمت استان
2.2مطالعات ارزیابی روند موفقیت طرح تحول سالمت در استان
3.3مطالعات هزينه و اثر بخيش خدمات بهداشت و درمان در استان
4.4مطالعات رارزیابی روند الگوی مصـرف يب رويه و خودســـرانه داروها در استان ( داروهاي گياهـي ،سنتي و سنتتيك)
5.5مطالعات تشخیصی مشكالت بهداشت مواد غذايي ( توليد ،توزيع ،نگهداري ،مواد افزودين ،مواد نگهدارنده و باقيامنده سموم)
6.6مطالعات ارزیابی تخلفات پزشيك ،ريشه يايب وارائه راهکار در بخشهاي دولتي و غري دولتي در استان
7.7مطالعات ارزیابی روند کیفیت وکمیت ارائه خدمات مربوط به وابستگی و سوء مرصف مواد(سیگار،مواد مخدر،محرک،الکل)
8.8مطالعات ارزیابی روند و موانع اجرايي برنامه هفتگانه تحول اداري و ارائه راه حلهاي مناسب در استان
9.9مطالعات مديريت منابع انساين و و ارزیابی اثربخشی در حوزه بهره وری از نريوي انساين و الگوهای جذب نريو در استان
1010مطالعات مديريت منابع مايل و ارائه راهكارهاي افزايش در آمد و روشهاي مرصف بهينه
1111مطالعات مديريت تجهيزات ،ارائه راهكارهايي در جهت حفظ  ،نگهداري و تهيه تجهيزات
1212مطالعات مرتبط با بهبود زیر ساخت شبکه  ،مديريت اطالعات و تكنولوژي ،اتوماسيون و یکپارچه سازی سامانه ها
1313مطالعات روند و اثر بخشی برنامه پزشك خانواده در استان
1414مطالعات روند تغییرات الگوی زاميانها و ارائه راهكارهايي در جهت مدیریت مناسب در استان
 1515مطالعات برريس كيفيت بكارگريي روشهاي مرسوم آموزش بهداشت در نظام خدمات بهداشتي در استان و قابليتهاي اجرايي مدلها و
الگوهاي نوين آموزش بهداشت در راستاي رفع مشكالت سالمت در سيستم بهداشتي درماين استان
 1616مطالعات برريس وضعيت نظام ارجاع و موانع موجود بر رس راه اجرايي شدن آن و ارائه مدلهايي جهت ارتقاء آن
 1717مطالعات تدوین مدل موثر براي ارائه مراقبتهاي  PHCبه منظور افزايش كارايي و بهره وري
 1818مطالعات برريس ميزان باقيامنده سموم و داروها در مواد خام دامي( شري ،تخم مرغ  ،گوشت ،ماهي  ،مرغ ،ميگو )
1919مطالعات برريس آلودگي هاي گوشت و ارائه راهكارهايي جهت كاهش آنها
2020مطالعات برريس كارآمدي و ناكارآمدي بيمه روستايي و ارائه مدلهايي در جهت ارتقاء آن با تاكيد بر سيستم ارجاع
2121مطالعات برريس و آناليز داروهاي تجويزي در نسخه و مرصف يب رويه  ،تعداد  ،هزينه  ،نوع و تداخالت داروها در استان توسط
پزشك و بيامر و ارائه راهكارهايي در جهت بهينه منودن مرصف داروها
2222مطالعات ارائه راهكارهايي در جهت افزايش خدمات بهينه درماين در استان با تاكيد بر تعامل بني مؤسسات بيمه گر و واحدهاي
بهداشتي درماين استان (دولتي و خصويص)

صفحه 14

مرکزارا ئه خدمات سالمت استان -بخش دوم
حوزه سوء تغذیه ،اختالالت رشد و مشکالت تغذیه ای در جمعیتهای پرخطر و جمعیت عمومی

1.1طراحی مطالعات اکولوژیک  ،مورد شاهدی  ،همگروهی در زمینه بیامری های چاقی  ،چربی خون باال
2.2طراحی مطالعات اکولوژیک  ،مورد شاهدی  ،همگروهی در زمینه بیامری های دیابت ،کم کاری و پرکاری تیروئید
3.3طراحی مطالعات کارآزمایی بالینی  ،میدانی و جمعیتی در زمینه بیامری های دیابت  ،کم کاری و پرکاری تیروئید
4.4شناسایی الگوی غذایی مردم استان خصوصا گروه های آسیب پذیر (مادران باردار ،شیرده ،کودکان و ساملندان)
5.5مطالعات اپیدمیولوژی بررسی اختالالت رشد و منو در کودکان استان
6.6مطالعات مورد شاهدی در زمینه علل گرایش افراد جامعه به الگوی غذائی ناسامل
7.7طراحــی و اج ـرای مطالعــات بــا هــدف تغییــر الگوهــای ناســامل زندگــی در جمعیــت هــای آســیب پذیر(کــودکان  ،ســاملندان  ،زنــان
بــاردار ،زندانیــان ،خانــواده هــای بــی رسپرســت)
8.8طراحی و اجرای مطالعات کارآزمایی میدانی در زمیینه غنی سازی منابع آب و یا مواد غذایی جمعیت ها
9.9طراحی و اجرای مطالعات توسعه ای در حوزه تجاری سازی فراورده های ارگانیک و پروبیوتیک
1010مطالعات برريس هزينه و اثر بخيش طرحهاي مداخله اي بهداشتي ،تغذيه اي و رفتاري مرتبط با سالمت كه توسط سازمانهاي حاميتي
از جمله كميته امداد ،سازمان بهزيستي و ...انجام مي گريد و ارائه راهكارهايي در جهت بهبود آنها

حوزه بـهـداشت خــانــواده

 1.1مطالعات اکولوژیک  ،مورد شاهدی و همگروهی در زمینه عوامل موثر در مرگ مادران و زایامنهای غیر ایمن در استا
 2.2مطالعات اکولوژیک و مورد شاهدی در زمینه عوامل گرایش به زایامن سزارین در استان
3.3مطالعات مرتبط با راهکارهای هدایت زایامنهای غیر ایمن به زایامن ایمن در استان
4.4مطالعات توسعه ای راه اندازی نظام ثبت رسطانهای شایع زنان در استان (هم راستا با برنامه )NIMAD
5.5مطالعات مورد شاهدی و همگروهی در زمینه ناباروری در استان
6.6مطالعات اپیدمیولوژیک و مورد شاهدی در زمینه اختالالت قائدگی و یائسگی و عوامل مرتبط با آنها
7.7مطالعات اپید میولوژی بیامریهای شایع زنان در استان
8.8مطالعات اپیدمیولوژیک و مورد شاهدی در زمینه شیوع و عوامل مرتبط با بیامری های کیستسک زنان
 9.9اپیدمیولوژی اختالالت جنسی در استان
1010مطالعات مرتبط با علل و عوامل حاملگی های ناخواسته و راههای پیشگیری از آن
1111مطالعات اپیدمیولوژیک در زمینه سقط های غیر قانونی  ،علل و عوامل آن در استان
1212مطالعات دوره ای و روند تغیییرات هرم جمعیتی و شاخصهای مرتبط با باروری مانند نرخ رشد  ،میزان باروری کلی و عمومی
1313مطالعات دوره ای روند تغیییرات الگوهای مهاجرت شهر و روستا در استان و توجه به پدیده حاشیه نشینی

صفحه 15

مرکز ارا ئه خدمات سالمت استان  -بخش سوم
حوزه سالمت محیط و بهداشت حرفه ای  ،سوانح وحوادث جاده ای

1.1مطالعات توسعه ای در زمینه طراحی و ارزیابی کارایی فیلرتهای جاذب (نانو  ،بیو و کالسیک) آالینده های هوا و آب
2.2مطالعات توسعه ای در زمینه طراحی و ارزیابی ابزار های سنجش آالینده های هوا (نانو و بیو دتکتورها)
3.3مطالعات میدانی در حوزه گیاه \االیی در آالینده زدایی خاک
4.4مطالعات اکولوژیک و مورد شاهدی در زمینه ارتباط آالیندهای هوا و سالمت عمومی
5.5مطالعــات اکولوژیــک و مــورد شــاهدی در زمینــه کمیــت و کیفیــت منابــع اصلــی آب آشــامیدنی در مناطــق شــهری و روســتایی در
گســره اســتان
6.6مطالعات اکولوژیک و مورد شاهدی در زمینه ارتباط آالینده های خانگی و بیامری های تنفسی
7.7مطالعات اکولوژیک و مورد شاهدی در مورد خطرات استعامل دخانیات (سیگار و قلیان) در جمعیت ها
8.8مطالعات مورد شاهدی و همگروهی تاریخی در حوزه بیامری های شغلی
9.9مطالعات اپیدمولوژیک در زمینه آالیندهای منابع آبی مناطق توریستی و گردشگری استان
1010طراحــی و اج ـرای مطالعــات اکولوژیــک  ،مــورد شــاهدی  ،همگروهــی در زمینــه شناســایی عوامــل خطــر بومــی ب ـرای رفتــار هــای
خشــونت آمیــز از جملــه بــا توجــه بــه دوموضــوع خودکشــی و خــود ســوزی
1111طراحی و اجرای مطالعات کیفی(تئوری زمینه ای  ،فنومنولوژی  ،اِتنولوژی) در حوزه خشونتهای دسته جمعی
1212طراحــی مطالعــات مبتنــی بــر تئورهــای و مــدل هــای نظــری تغییــر رفتــار از جملــه مــدل هــای قصــد رفتــار  ،و یــا مــدل هــای مبتنــی
بــر بــازار یابــی اجتامعــی در حــوزه ســوانح و حــوادث جــاده ای
1313طراحی و اجرای مطالعات مبتنی بر  GISبه منظور شناسایی نقاط حادثه خیز جاده ای استان
1414طراحی مطالعات کارایی سنجی تاثیر راهکارهای مناسب در پیشگیری و کاهش حوادث و سوانح و عوارض آنها در استان

صفحه 16

دانش پژوهی و پژوهش در آموزش
1.1مطالعات ارزیابی روند وضعیت تحصیلی دانشجویان به تفکیک رشته های تحصیلی
2.2مطالعات تدوین فرایندهای بهبود در زمینه روند های نامطلوب تحصیلی دانشجویان
3.3مطالعات ارزیابی روند وضعیت انگيزه دانشجويان نسبت به تحصیالت
4.4تدوین فرایندهای بهبود وضعیت انگیزه دانشجویان نسبت به تحصیالت
 5.5ارزیابی روند مشكالت آموزش باليني دانشگاه
6.6تدوین فرایندهای مرتبط با حل مشکالت آموزشهای بالینی
7.7تدوین فرایندهای بازنگری دروس و کورکولوم های آموزشی
 8.8طراحي  ،تدوين و اعتبار بخيش الگوي جامع آموزش سالمت با رويكرد تلفيقي دربرنامه هاي دريس
9.9مطالعات برريس كارايي و ميزان اثر بخيش طرحهاي مداخله اي در آموزش
1010مطالعات تدوین فرایند های بهبود ساختار آموزش دانشگاه
1111مطالعات مرتبط با بهبود فرایند ارزشیابی اساتید و دانشجویان
اولویتهای مهم پژوهشی در حوزه اخالق  ،مذهب و طب سنتی در ارتقا سالمت
 1.1تدوین وطراحی مطالعات توسعه ای و کارآزمایی های بالینی و جمعیتی مبتنی بر مبانی طب سنتی و مکمل در استان
2.2مطالعات کاربردی و نظری در حوزه مبانی و اصول اخالق در پژوهش در استان
3.3مطالعات کاربردی و نظری در حوزه حقوق بيامران و نیروهای بهداشتی درمانی در استان
4.4مطالعات مرتبط با نقش تعالیم مذهبی در سالمت روانی و معنوی
5.5مطالعات مرتبط بر جایگاه مناز و روزه در سالمت روانی و معنوی
6.6مطالعات کاربردی در زمینه الگوهای ارتباطی سامل بین گیرندگان خدمت و ارائه دهندگان خدمات سالمت و درمانی استان
7.7تدوین مطالعات کاربردی در حوزه تعیین اثر بخشی راهکارهای کاهش مرصف داروها در استان
8.8مطالعات اپیدمیولوژی در حوزه الگوی مرصف دارو ها در استان
9.9مطالعات ارزیابی نقش رویکردهای پرياپزشيك در تامني و ارتقاي سالمت جامعه

صفحه 17

صفحه18

