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 حیطه بیماری های واگیر -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عناوین اولویت های پژوهشي  رتبه اولویت 

1 

 

سالک،  )  های مشترک بین انسان و حیوان درمان بیماریو پایش   ، تشخیص، کنترل پیشگیری،

CCHF  ، ت و ..حیوان گزیدگی، تب مال( 

2 

 

 های واگیردار های تشخیص مبتنی بر تصویربرداری پزشکی در بیماریسازی روش بهینه

3 

 

 های آسیب پذیر های واگیر در گروهبیماری

4 

 

  طریق خون، جنسی و مادرزادی های منتقله از درمان عفونت و  پایش ، ترل، پیشگیری تشخیص، کن

 ...(  و  STD،)ایدز، هپاتیت

5 

 

 )آنفوالنزا و ...( های تنفسی و گوارشیدرمان عفونت و پایش  ، تشخیص، کنترل، پیشگیری

6 
 

 های واگیر در دوران بارداری بیماریپیشگیری، تشخیص و درمان  

7 
 

 هادارویی و سایر درمانررسی وضعیت دسترسی بیماران ایدز به خدمات مشاوره  ب

8 
 

 میکروبی   های بررسی مقاومت

9 

 

 های واگیر نقش عوامل محیطی در بیماری

   (هرپس سیمپلکس)  های تبخالویروس و درمان  ص ی، تشخ ولوژی یدمیاپ 10

 

 ( ...پدیکولوزیس و)بیماری های انگلی  11

 



 حیطه بیماری های غیرواگیر-2

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عناوین اولویت های پژوهشي  رتبه اولویت 

1 

 

 تشخیص و درمان ،  ها، ریسک فاکتورهابدخیمی

2 

 

 های آنها زل برای بیماران مزمن و خانوادهای در منمراقبت حرفه

3 

 

   های عضالنی و استخوانیبیماریو درمان  صی فاکتورها، تشخ سکیر

4 

 

 های غیر واگیر اپیدمیولوژی بیماری

5 

 

 واگیر شایع های غیرناطق محروم استان پیرامون بیماریآموزشی مهای نیاز

6 

 

 ، مسمومیت با سم و... COاپیدمیولوژی و پیشگیری سوء مصرف مواد، خفگی با 

 االفشارخون ب و    های قلبی عروقیپیشگیری، درمان و بازتوانی بیماری 7

 

8 
 

 های مزمن توانبخشی در ابعاد مختلف بیماری

9 
 

 های مزمن شایع در استان بیماریعلل 

 منطقه   های غیرواگیر شایع دربررسی وضعیت اپیدمیولوژیک عوامل خطر بیماری 10

 

 و اضافه وزن در کودکان و نوجوانان ی و کنترل چاق یغربالگر 11

 



 (HSR)حیطه تحقیقات نظام سالمت-3

 

 

 

 عناوین اولویت های پژوهشي  رتبه اولویت 

 وری و کارایی واحدهای مختلف نظام سالمت ارزیابی بهره 1

 تحقیقات مربوط به بیمه در نظام سالمت  2

 مدل های بهبود کیفیت و اعتبار بخشی در نظام سالمت 3

 ارزیابی اقتصادی در نظام سالمت 4

 آثار طرح تحول نظام سالمت  5

 سالمت ریزی الکترونیک در نظام پژوهش در حیطه برنامه 6

 ریزی استراتژیک و برنامه عملیاتی نظام سالمت پژوهش در حوزه برنامه 7

 متال ارتقاء همکاری تیمی و بین رشته ای در خدمات نظام س  8

 مت ال های جذب منابع مالی برای نظام س بررسی روش  9

انتقال و تبادل  )ریزی و اجرا ارائه راهکار مناسب برای تبدیل نتایج تحقیقات به سیاستگذاری، برنامه 10

 )دانش

11 
 

 مت الها و راهکارهای بهبود نقش تولیتی در نظام س بررسی نقاط ضعف و قوت

بررسی نقاط ضعف، قوت و راهکارهای بهبود اعتباربخشی موسسه ای و مراکز آموزشی درمانی در   12

 های علوم پزشکی دانشگاه

 مت النظام س بررسی بهای تمام شده خدمات مختلف در  13

 هابیمارستانکیفیت در پیشگیری از عفونت در   ءتدوین راهبردهای ارتقا 14

سال آینده استان   5های سال اخیر و پیش بینی شاخص 5های میزان مرگ کودکان بررسی شاخص 15

 لرستان

آینده  سال   5های  سال اخیر و پیش بینی شاخص 5ن یسقط جن و  ییمرده زاهای بررسی شاخص 16

 استان لرستان

سال آینده    5های  سال اخیر و پیش بینی شاخص 5های برنامه صیانت از جمعیت   بررسی شاخص 17

 استان لرستان

 علل و عوامل موثر بر مرگ و میر نوزادان، کودکان و مادران باردار و ارائه راهکار 18

 زایمان طبیعی و ارائه راهکاربررسی علل و عوامل موثر بر انتخاب سزارین یا  19

 های زودرس ت برای مرگ الهای زودرس و پیشبینی مداخحلیل مرگت 20

 مت ال های نظام س های بهداشتی و درمانی هزینهارزیابی اقتصادی مراقبت 21

 اهتحلیل و اندازه گیری بار بیماری 22



 حیطه علوم دارویي -4

 
 

 

 

 پژوهشي عناوین اولویت های  رتبه اولویت 

1 

 

Therapeutic Drug Monitoring   ....در دارو درمانی سرطان، انتیکواگوالنت ها و 

2 

 

طراحی دارو با استفاده از متدهای بیوانفورماتیک: طراحی بر اساس ساختار، طراحی براساس لیگاند 

 و....

3 

 

  &invitro  رسانی و مطالعاترسانی و پروتئین های نانو )پلیمری و....( جهت ژن استفاده از حامل
  invivo 

4 

 

 استفاده از نانوساختارهای پروتئینی جهت پایدارسازی داروهای ناپایدار خوراکی 

5 

 

 سازی ساختارهای لیپوزومی و نیوزومی و نانوذرات لیپیدی )داروهای شیمیایی و موثر گیاهی( تجاری

6 

 

 شیمیایی  موالسیون داروهای گیاهی و رساخت و ف

7 

 

 ها بررسی اثرات داروهای گیاهی بر انواع بیماری

 گیاهان دارویی مهم و بالینی بررسی اثرات بیولوژیکی، فارماکولوژیکی  شناسایی و  8

 

 جداسازی ترکیبات فعال گیاهان دارویی و تعیین ساختمان ترکیبات جدا شده  9

 

 شکل داروی گیاهی فرموله کردن مواد خام اولیه گیاهان دارویی به  10

 

 تولید و فراوری گیاهان دارویی به شکل دمنوش  11

 کشت و اهلی کردن گیاهان دارویی ارزشمند  12

 تولید سویه های از گیاهان دارویی با بیشترین ترکیبات فعال 13

 سازی گیاهان دارویی واجد اثرات مهم تولید و تجاری 14

 تالگیاهی برای تولید تجاری محصوجداسازی متابولیت های ثانویه   15

استخراج ترکیبات شیمیایی و آنزیم ها از گیاهان و قارچ ها و بررسی اثرات آنها در درمان بیماری ها   16

 در محیط برون تنی و درون تنی

 ی و بهداشت  آرایشی های فرآوردهطراحی و ساخت  17



 حیطه علوم پایه -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 پژوهشي عناوین اولویت های  رتبه اولویت 

 ی ارث یهایماری وراثت ب ی و الگو ک یولوژیدمیها، نقشه اپسمیشناخت مکان 1

2 

 

 های بنیادی و ترمیم زخم ایمونوتراپی، سلول

 مهار نفروپاتی دیابتی  3

 بررسی مقاوت دارویی داروهای ضد ویروسی در بیماران تحت درمان  4

5 

 

  یبافت و پزشک یمهندس  ،ی ادیبن یهاسلول  ن ینو ی هایدر حوزه فناور  یو کاربرد  ه یپا قاتی تحق

 ی بازساخت

 های بیوشییایی و بیولوژی طراحی کیت 6

 و ژن درمانی   ادی یبن  هایسلولهای مختلف و درمان آن با کمک مارییب وانیی ایجاد مدل ح 7

شناسی ، بافت شناسی ، پاتولوژی ، ایمنی شناسی   کروبیم)های مختلف علوم پایه  بررسی جنبه 8

 ها بیماری (، دارویی و ... 

  ریهای غماری یدر ب  صییهای جدید ملکولی، تشخروش  نه یپایه و کاربردی در زم قات یانجام تحق 9

 سرطان  ریعفونی نظ

درمان و   ص، یبا هدف تشخ ی درمانو ژن ک یژنت ی اپ ک،یدر حوزه ژنت  یو کاربرد  ه یپا قاتی تحق 10

 ت یاولو یدارا  ی هایماریاز ب یریشگ یپ

  یهایماریاز ب یریشگ یدرمان و پ ص، یبا هدف تشخ ک یمونولوژیا یو کاربرد  ه یپا قاتی تحق 11

 ت یاولو ی مختلف دارا



 و صنایع غذایي  حیطه علوم تغذیه-6

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 عناوین اولویت های پژوهشي  رتبه اولویت 

1 

 

 تغذیه بالینی 

2 

 

 آموزش تغذیه 

3 

 

 تغذیه در دوره های مختلف زندگی

4 

 

 گیاهان خوراکی بومی 

5 

 

 امنیت غذایی ایمنی و 

 تغذیه سلولی مولکولی  6

 

 سازی مواد غذایی فرآیندسازی و غنی 7

 

 های ویژه تغذیه در گروه 8

 

 تغذیه در بحران  9

 

 ای مناسباستانداردها و آموزش رفتارهای تغذیههای ترویج الگوها، روش  10

 

 بررسی ارتباط تغذیه با رشد کودکان و نوجوانان و چاقی کودکان  11

 



 محیط زیستو  حیطه علوم بهداشتي-7

 

 

 

 

 
 

 عناوین اولویت های پژوهشي  رتبه اولویت 

1 

 

قلبی عروقی، فشار خون و  های های سنگ کلیه، بیماریشناسایی عوامل محیطی موثر بر بیماری

 و ارائه راهکارهای کاهش این مخاطرات   DMFT شاخص

2 

 

انواع روش های غشایی نمک زدایی، تبادل   ) های نوین در زمینه تصفیه آب و باز چرخش آب روش 

 ( یونی و سایر روشهای نوظهور در تصفیه آب

3 

 

 ب های شهری و صنعتیالهای نوین بیولوژیکی و شیمیایی در تصفیه فاضاستفاده از روش 

5 

 

 ه های هوا در محیط های باز و بسته الیند های جدید در تصفیه آاستفاده از فناوری

6 

 

 اراهکارهای نوین در کاهش ذرات معلق هوبررسی 

7 

 

 ارزیابی وضعیت تولید و مدیریت زائدات الکترونیکی در شهرهای استان

8 

 

 (.. مانند فلزات و) های موجود در منابع آب دهالین ارزیابی ریسک بهداشتی آ

9 

 

 های آلی از منابع آبی هالیند کاربرد فناوری نانو در زمینه حذف آ

 بهداشت مادر و کودک  10

 

 ای به مشاغل خرد استانآموزش ایمنی و بهداشت حرفه 11

 

 ای در صنایع و معادن سنگاموزش ایمنی و بهداشت حرفه 12

 

 برای کاهش و کنترل آن  الزمرزیابی بهداشتی صدا و ارتعاش در صنایع استان و ارائه راهکارهای ا 13

 

 آلی و فلزات سنگین در صنایع استانهای الل سموم صنعتی از قبیل ح 14

 

 ی و راهکارهای پیشگیری از آن در صنایع استان النت اسکلتی عضالالاخت 15



 حیطه دندانپزشکي-8
 

 عناوین اولویت های پژوهشي  رتبه اولویت 

1 

 

 مداخالت درمانی و آمار توصیفی بیماران دچار ترومای دهان،فک و صورت 

2 

 

های  اتیولوژی، پیشگیری، عوامل خطر، تشخیص بالینی و درمان بیماریمطالعات اپیدمیولوژی، 

 دهان و دندان 

3 

 

 های دهان و دندان و پاسخ به درمان مورفیسم ژنی با شیوع بیماریارتباط پلی

4 

 

 های دهان و دندانو درمان بیماری  تاثیر طب گیاهی، سنتی و مکمل بر پیشگیری ، تشخیص

5 

 

 لیزر در دندانپزشکیکاربردهای نوین 

6 

 

 های بنیادی در دندانپزشکی مطالعات نوین سلول

7 

 

 های دندانی مطالعات نوین آزمایشگاهی و بالینی در طراحی ساخت و عملکرد ایمپلنت

8 

 

 های دهان و فک و صورت گیری و ساخت پروتزها و مواد نوین در قالبروش 

9 

 

 های نوین یا غیربومی در دندانپزشکی مقایسه و تولید مواد و دستگاه ،بررسی

10 

 

 های فکی مادرزادی های نوین در ناهنجاریشیوع و بررسی درمان

  هایمارییب دگی،یپوس )دهان و دندان در کودکان   هایمارییاز ب  رییشگ یدرمان و پ  ص،یتشخ 11

 ( ها و ... ستیلثه، ک

 لیزر در دندانپزشکیکاربردهای نوین  12

 یمخدرهای جدید و دندانپزشک  13

 های مختلف دندانپزشکیهای نوین تصویربرداری در رشتهبررسی و مقایسه روش  14

 ها و فناوری در بازسازی ضایعات و نواقص دهان ، فک و صورت مواد ، روش  15

 روشها و مواد نوین درمان و ترمیم پالپ دندانهای شیری  16

 های اسکلتال های مختلف ارتودنسی در بیماران با ناهنجاریمقایسه اثرات درمان 17

 های جراحیتوان بر کاهش عوارض بعد از عملاثر لیزرهای کم 18

 های جدید های بازسازی نسج سخت با مواد و روش بررسی موفقیت درمان 19

دسترسی و ارائه راهکارهای افزایش  های بررسی شیوع بیماری های دهان و دندان، چالش 21

 دسترسی به این خدمات 



 حیطه سالمت روان و مولفه های موثر بر سالمت -9

 
 

 

 

 

 

 

 

 عناوین اولویت های پژوهشي  رتبه اولویت 

 معنوی در گروه های مختلف اجتماع -اجتماعی-روانی -سالمت جسمی 1

 حمایت های اجتماعی و سرمایه اجتماعی 2

 عوامل اجتماعی مرتبط با بیماری های مزمن  3

 ارتقا سالمت )خشونت، طالق، اعتیاد،بزهکاری،کودکان کار و ...( و  آسیب های اجتماعی 4

 مداخالت جامعه محور در جهت ارتقای سالمت  5

 عدالت در سالمت )پوشش خدمات سالمت،دسترسی،پاسخگویی و رضایت از خدمات(  6

 باروری و بهداشت جنسی سالمت موثر بر اجتماعی  عوامل 7

 امنیت اقتصادی ، اشتغال و امنیت شغلی  8

 علل و عوامل موثر بر خودکشی و مدیریت خودکشی در سه سطح  9

سبک زندگی سالم )فعالیت بدنی، ورزش، تغذیه، پیشگیری از استرس، عدم مصرف مواد   10

 ارتقای سالمت مخدر،روانگردان و دخانیات( و 

 هاهای روانپزشکی، مداخالت مراقبتی و درمانی در این بیماریدر بیماریمطالعات اپیدمیولوژیک   11

 گروه های مختلف جامعه بر روی حفظ و ارتقای سالمت توانمندسازی اجتماعی و روانشناختی  12

 هابیماریهای آموزشی و مراقبتی مبتنی بر فرهنگ در تدوین پروتکل 13

 سواد سالمت و ارتقای سالمت 14

 چالش های اجرایی برنامه های مرتبط با سالمت  15

 مداخالت ارتقای سالمت در سالمندان)با تمرکز بر مشکالت رایج شناختی و روانپزشکی( 16

 نماز و ارتباط آن با سالمت 17

 حجاب و ارتباط آن با سالمت  18

 ارتباط آن با سالمتامر به معروف و  19

 اخالق حرفه ای در پزشکی  20

 قانون جوانی جمعیت وحمایت از خانواده  21



 حیطه حوادث و سوانح -10

 

 

 

 

 عناوین اولویت های پژوهشي  رتبه اولویت 

1 

 

 راهبردهای توسعه آگاهی جامعه از عوامل خطرساز سوانح در استان 

2 

 

 اورژانس سوانح و حوادثنقش و جایگاه خدمات پرستاری در 

3 

 

 ارتقاء سطح آگاهی و آموزش جامعه در مدیریت بحران و حوادث 

4 

 

 های کاهش حوادث شغلی طراحی و ارزشیابی برنامه

5 

 

 اگاهی شهروندان از خدمات فوریت های پزشکی 

6 

 

 پرسنل درمانیاتیولوژی بروز حوادث و سوانح حین کار برای 

7 

 

) مثل بیماری های غفونی، الکلی، سوء استفاده از مواد و   پیشگیری و غربالگری در اورژانس

 داروها، سقوط سالمندان، خشونت خانوادگی( 

8 

 

 آنها اتیولوژی  و  شیوع حوادث و سوانح شایع در استان

 الیاارزیابی آسیب پذیری مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش دانشگاه در حوادث و ببررسی  11

و ارائه راهکارها برای    الیابررسی خطرپذیری شهرستان ها و روستاهای استان در برابر حوادث و ب 12

 حل مشکل

 ت پیش بیمارستانی در شرایط بحران، حوادث و سوانحالمداخ 13

های آسیب پذیر در حوادث  مت گروهالها و راهکارهای موثر در جهت ارتقای س بررسی و ارائه مدل  14

 الیاب

 ای طبیعی الیبررسی جلب مشارکت جامعه در ب 15

 الیا ها و ارائه راهکارهای اجرایی ارتقای درک خطر بتوسعه مدل 16

 مت جامعه الا در جهت پاسخگویی بهتر و س بالیارتقای آموزش ها، مهارت ها و نگرش جامعه به  18

 الیانقش سازمانهای مردم نهاد و خیرین در مدیریت حوادث ب  19

 الیا بررسی نقش آموزش در کاهش خسارات ناشی از ب 20

 ا یبهداشت در بحران و بال 21



 حیطه سالمندی -11
 

 

 

 

 عناوین اولویت های پژوهشي  اولویت رتبه 

1 

 

 حوادث و عوامل خطر ساز در سالمندان

2 

 

 ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری در بیماران سالمند 

3 

 

 راهبردهای حفظ و ارتقاء سالمت جسمانی و روانی سالمندان  

4 

 

 آموزش و توانمند سازی سالمندان

5 

 

 بهداشتی درمانی سالمندیهای سازی پروتکلتهیه و بومی

6 

 

 امادگی برای سالمندی و سازگاری با آن 

7 

 

 اختالالت خواب و راهبردهای درمان و مراقبت در سالمندان

8 

 

 توانبخشی زنان سالمند 

9 

 

 های زنان در سالمندیطب سنتی در پیشگیری و درمان بیماری

10 

 

 اننیازسنجی روانی، اجتماعی و اقتصادی سالمند 

 ارتقاء بستر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جهت سالمندان 11

 مدیریت نقش خانواده و مراقبین در سه سطح پیشگیری در جهت ارتقاء توانمندی سالمندان 12

 )حقوق، سالمند آزاری، غفلت، معنویت) ای در ارائه خدمات سالمندیق حرفهالاخ 13

 بهبود و ارتقاء سبک زندگی و سالمندی 14

 )منزل یا سراهای سالمندی) مدیریت مراقبت در منزل و محل های مراقبت سالمندان  15

 مدیریت روابط و شکاف بین نسلی و سالمندی 16

 مت جسمی و روانی و مراقبت از خود ال آموزش و توانمند سازی سالمندان در حفظ س  19

 دمانس  و  مر یآلزا نسون، یبر پارک  د یبا تاک عیشا یاختالالت شناخت 20

 های مزمن کیفیت زندگی و ارتقاء آن در سالمندان مبتال به بیماری 22

 تبعیت از درمان در سالمندی  23



 حیطه هوش مصنوعي و فناوری سالمت -12

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عناوین اولویت های پژوهشي  رتبه اولویت 

 مواد و تجهیزات آزمایشگاهی 1

 فناوری دارویی  2

 مت العات در حوزه س الفناوری اط 3

 سالمت های مختلف طهیو ساخت نرم افزارهای ارزیابی و مداخله در ح  هیته 4

 واکسن هاساخت  5

 های ماریو درمان ب ص یدر تشخ ار یمیتصم ی هاستمیتوسعه س  6

 در کلیه سطوح مراقبت بهداشتی( Telehealth) مت از راه دورالامکان پذیری استفاده از س  7

 پزشکی از راه دور در حوادث غیر مترقبه امکان پذیری کاربرد  8

 سازی ساختارهای لیپوزومی و نانوذرات تجاری 9

 های مختلف مارییتمایز یافته و دست ورزی شده در جهت درمان ب   ادییهای بنانواع سلول د یتول 10

 تصویربرداری در علوم پزشکی  شرفته ی، توسعه و کاربری ابزار و تکنولوژی پ د یتول 11

 لوژیک مبتنی بر فناوری و ی، دارویی و ب صی یهای تشخ فرآورده  د یو توسعه در تول ق یتحق 12

 مت مبتنی بر فناوری الو درمانی در حوزه س   صییهای تشخسامانه د یتوسعه و تول 13

 مت الهای اجتماعی در توسعه س ها و رسانهشبکه هایلیاستفاده از پتانس 14

 متالدر حوزه بهداشت و س   رییمت و بررسی نحوه تعریف و بکارگالدر س  اءینقش اینترنت اش  15

 + AR)   مت الافزوده در توسعه س  ت یمجازی و واقع تیهای واقعفناوری ری یتوسعه و بکارگ  16

VR ) 



 حیطه ثبت بیماری -13

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عناوین اولویت های پژوهشي  رتبه اولویت 

1 

 

 ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت

2 

 

ات موجود در سامانه ثبت العهای درمانی کیست هیداتید با استفاده از اطاثربخشی روش 

 هابیماری

3 

 

ها در استان با کمک بانک های قلبی و عروقی و بار ناشی از این بیماریبررسی روند بیماری

 اتیالعاط

4 

 

  یها در برنامه  مارانیب ری یگ یاز طریق نظام ثبت و پ ت یفیبا ک  یو انتشار دانش پزشک  د یتول

 ی ماریثبت ب

5 

 

ثبت سرطان بیمارستانی/ بالینی با هدف انجام تحقیقات بالینی، ارزیابی و ارتقاء کیفیت  

 گرفته  های صورت مراقبت

6 

 

 انتقال تجارب و دانش تخصصی با اجرای ثبت ملّی تروما

7 

 

 مت الها و پیامدهای س اندازی نظام ثبت بیماریراه

8 
 

 

های  و قالب استاندارد برای فرهنگ داده(MDS)  های ثبتتدوین مجموعه حداقل داده

 Data) (Dictionaryثبت

 MSثبت بیماری  9

 19ثبت بیماری کووید  10



 حیطه پژوهش در آموزش-14

 

 اولویت های پژوهشي عناوین  رتبه اولویت 

 روش های دانشجو محور با ارائه روش های نوآورانه و جدید در آموزش  1

 بکارگیری آموزش گروه همتایان بر میزان یادگیری و رضایت دانشجویان  2

 ارائه خالقیت در روش تدریس تئوری و بالینی متناسب با مقطع تحصیلی)برای بهبود کیفیت آموزشی(  3

 عوامل شخصیتی و اخالقی و شیوه تدریس اساتید در افزایش انگیزه بررسی  4

 طراحی الگو در روش های یاددهی یادگیری مبتنی بر رویکردهای فرا شناختی در آموزش پزشکی 5

 بررسی کیفیت و کمیت برنامه های آموزشی 6

 عوامل کیفی و کمی موثر بر عملکرد آموزشی اعضاء هیات علمی 7

 انگیزه دانشجویان و اعضاء هیات علمیسنجش  8

 استانداردسازی و بکارگیری روشهای نوین آموزشی  9

 ارزشیابی کیفیت آموزشی  در گروه های آموزشی پایه و بالینی 10

 بکارگیری آموزش مجازی  11

 اخالق حرفه ای اساتید و دانشجویان در آموزش پزشکی  12

 تکمیلی بر کیفیت آموزش نقش گسترش رشته های تحصیالت   13

 وضعیت  نقش بکارگیری زبان های بین المللی در آموزش مهارتهای بالینی اساتید و دانشجویان  14

 ارزیابی درونی و اعتبار بخشی آموزشی  15

 بررسی خالقیت و تفکر انتقادی 16

 توسعه آموزش علوم پزشکی چالشها، عملکرد، کارایی و اثر بخشی دفاتر توسعه و مرکز مطالعات و  17

 راهکارهای عملی جهت ارتقای آموزش مهارت های بالینی در دانشجویان رشته های مختلف  18

 بررسی آموزش های بین رشته ای  19

 طراحی کوریکولوم های جدید آموزشی  20

 بازنگری کوریکولوم های درسی 21

 عدالت آموزشی در آموزش پزشکی 22

ارزشیابی برنامه های آموزشی جهت بهبود کیفیت آموزش دانشجویان در دوره های  طراحی اجرا و  23

 مختلف پایه و بالینی 

 فیلم و ...بر یادگیری دانشجویان  طراحی و تدوین برنامه های آموزشی با استفاده از انیمیشن، 24

 نقش برنامه درسی پنهان در یادگیری اخالقی در محیط های بالینی  25

 بررسی عوامل بازدارنده  تحقق اهداف آموزشی از دیدگاه دانشجویان  26

 نقاط قوت و ضعف آموزش از دیدگاه دانشجویان  27

 استفاده از لوگ بوک به صورت الکترونیک در دانشجویان گروه های مختلف آموزشی   28



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیشرفت تحصیلی دانشجویان ،علل ،موانع ،چالش ها و راهکارها  29

 مقایسه شیوه های ارزشیابی متداول با شیوه های نوین ارزشیابی دانشجو )دروس نظری ،عملی  و بالینی(  30

پیاده سازی استانداردهای آموزش در مراکز آموزشی )دانشکده ها و بیمارستان های آموزشی مبتنی بر   31

 ارزیابی درونی و بیرونی( 

 هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان در حوزه آموزش پیاده سازی راهکارهای ارتقای انگیزه اعضای  32

 بکارگیری زیرساخت های فناوری اطالعات به منظور بهینه سازی امور مرتبط با مدیریت آموزشی  33

 روایی و پایایی ابزار های ارزیابی اساتید و تدوین یک ابزار مناسب  34



 19بیماری کووید حیطه -15

 های پژوهشي در محور مدیریت بالیني اولویت- 1-15

 عناوین اولویت های پژوهشي  رتبه اولویت 

 غربالگری و آزمایش  1

 

-های ویروس کوویدهای جدید اقدامات تشخیصی و پیشگیری باتوجه به افزایش واریانتبررسی کارایی و مقایسه روش •

19  

-های سریعترو آسان تربیماری )مانند آزمایشابزارهای تشخیصی جدیدترو پیشرفته تربرای سنجشها و بررسی روش •

 ( ها تحمل ودسترسی داشته باشندراحتی به آنهایی که مردم بتوانند بههای بزاقی و آزمایش ادرار یادیگر آزمایش

 های خاص در جامعه و زیرگروه البتو برآورد مواجهه و ا 19-ها در اپیدمی کووید بررسی روند سرواپیدمیولوژی •

   19-تعیین اثر افزایش تست برگسترش وکنترل اپیدمی کووید •

   19-های غربالگری کوویدبررسی و تعیین بهترین روش •

 های فرار و رویکردهای ژنوتیپی فنوتیپی )برای نظارت بر درمان (  شناسایی جهش •

های ویروس شناسایی شدهدر جامعه و  منظم برفراوانی سوشیابی آن و بررسی و نظارت مطالعات رصد ویروس و توالی •

 های مختلف این ویروس )تعیین توالی ویروسی(  های مداوم جهت تشخیص پراکندگی سوشآزمایش

 های خاص بر پیشگیری از بیماری  مطالعات مربوط به غربالگری •

 مطالعات دیگر مربوط به غربالگری و آزمایش   •

 مت  الها جهت ردیابی ویروس در محیط و شناسایی افراد بدون عبررسی نحوه استفاده از فناوری •

 بررسی اقدامات مؤثر برای شناسایی سریع بیماری و جلوگیری از گسترش این بیماری در انسان  •

در حال ظهور مشترک انسان ودام و جلوگیری ازگسترش این   هایبررسی اقدامات مؤثر برای شناسایی سریع بیماری •

 ها در انسان  بیماری

 

 درمان دارویی 2

 

 سمادرمانی( الها و پهای استروئیدی، ضد ویروسهای درمانی موجود )درمانبررسی کارایی روش •

های  بر اساس آخرین درمان 19-های دارویی در درمان کووید های جدید و به روز رسانی دستورالعملجستجوی درمان •

 موجود دردنیا وکشور  

 های درمانی مختلف های درمانی و مقایسه پروتکلینال بررسی گاید •

 های انجام شده درداخل و خارج از کشور  بررسی کارایی درمان •

  Telemedicine هایبررسی نحوه ارایه خدمات و عدم نیاز به مراجعه حضوری با استفاده از روش •

   19-به کووید ال بررسی اقتصادی داروهای مورد استفادهدر درمان بیماران مبت •

 های دارویی و مراقبتی برای درمان  با روش یال انجام مطالعات کلینیکال ترا •

 19-بررسی داروهای مصرف شده دردوران پاندمی کووید •

 گ بیماریدر پیشگیری از مر  19-بررسی کارآیی واکسن های مختلف کووید •

 

 
 



 

 

 

 مراقبت های ویژه  3

 

هایی برای بهبود سریعتر فرآیندهای مراقبت ویژه )به عنوان مثال ایجاد معیارهایی برای تشخیص به  بررسی استراتژی •

 (های کمکی برای بیمارانموقع، زمان ترخیص، زمان استفاده از درمان

 های پشتیبانی و امکانات مراقبتی ودرمانی در بخش مراقبت ویژه  بررسی نحوه تقویت ظرفیت •

  ICU بررسی فاکتورهای پروگنوستیک در بیماران •

  ICU بررسی ریسک نیاز به •

 بررسی ظرفیت نیاز به مراقبت ویژه •

 کسی الپروفی 4

 

   19-به کووید  الکتیک دارویی با بهترین کارایی در بیماران مبتالت پروفیال تعیین مداخ •

 زایی در مقابل ویروس  های ایمنیبررسی روش •

های تولیدی در خارج ازکشور و تحقیقات مربوط به ساخت واکسن درداخل به منظور اهمیت  بررسی واکسن •

 پذیر و کارکنان بهداشتی های آسیبواکسیناسیون مخصوصا در گروه 

 ها این واکسن های جدید ساخت واکسن و پیگیری مراحل تأییدبررسی روش •

 آگهی   پیش 5

 

 های دیجیتال سازی ریاضی ودیگر فناوریت درمانی با استفاده از مدلالبینی مداخ پیش •

 مطالعات مدلینگ مربوط به پیش بینی   •

ها)  ها در طول زمان و عفونت دوباره آنیا تغییر مصونیت آن -19COVIDبه  ال تعیین میزان مصونیت افراد مبت •

 ( میزان ایمنوگلوبولین بدن را تعیین کندآزمایش بزاقی که 

 ها برای کنترل بهتر اپیدمیبخشی جهت مدلسازیهای بینهای جدید درهمکاریبررسی ایده •

 ، مرگ و میر و سایرمتغیرها  البررسی ریسک ابت  •

 مطالعات فاکتورهای پروگنوستیک پیامدها   •

 تعیین ریسک عوامل مختلف بر پیامدها   •

 های مختلف بیماری  دی در شدتبابررسی ماندگاری آنتی •

 بررسی اثر ایمنی سلولی بر پیشگیری از بیماری   •

 ...بررسی و پیگیری بیماران پس از ترخیص از جنبه های مختلف )عوارض پایدار و( •

 

 مت المدیریت بالینی اثرات پاندمی بر س 6

 

یا سایر   HIV  ، TB با COVID-19 ن  عفونت همزما)های همزمانهای مدیریت بالینی برای عفونتبررسی پروتکل •

 ( های شایععفونت

ای از جمله سرطان،دیابت، قلبی  های زمینههای همزمان )بیماریهای مدیریت بالینی برای عفونتبررسی پروتکل •



 

 

 هاي پژوهشي در محور اقدامات بهداشت عمومياولويت– 2-15

 

  ...و ( عروقی ودیگر عوامل خطرمانند چاقی و پرفشاری خون 

 های ویژههستندهایی که فاقد مراقبتدر مکان 19-هایی جهت مدیریت بیماری کووید تهیه پروتکل •

   19-بررسی مرگ اضافه دردوران کووید •

 تعیین میزان تغییرات مرگ و میردرهر پیک و ارتباط بین میزان مرگ و میر و پیک ها   •

 های قبل  های مشابه سال پاندمی با سالمطالعات علل مرگ دردوره •

 19-بررسی یوتیلیزاسیون دردوران کووید •

 ها  د بر سایربیماری بررسی اثر کووی •

 ها و پزشکان بر اقتصادبیمارستان 19-بررسی اثر کووید  •
 

 عناوین اولویت های پژوهشي  ت یرتبه اولو

 پیشگیری از عفونت  1

 

)راهکارهای دارای اثربخشی و مقبولیت، ارزان،  شناسایی راهکارهای استراتژیک جهت کاهش مؤثر زنجیره انتقال  •

 اجتماعی(   -دردسترس و بدون تبعات اقتصادی

 رمینگ سیستم برای شناسایی به موقع اپیدمی  الراه اندازی آ •

برای همه کودکان و نوجوانان، ترجیحا در   19-هایی برای یادگیری پایدار و مستمردر مورد کووید به کارگیری استراتژی •

 مدارس  

   19-سی عوامل مؤثر بر عفونت مجدد در افرادبهبودیافته از بیماری کوویدبرر •

 و افزایش مجدد این بیماری   19-هایی در جامعه به منظور جلوگیری از انتقال ثانویه کووید تعیین به کارگیری استراتژی •

 ای جدید ویروس  هها با توجه به پیدایش واریانتهای تقویت سیستم بهداشتی و تداوم مراقبتبررسی راه  •

های بهداشتی پس از شیوع مجدد بیماری در مناطقی که برای مدتی بیماری در آن مناطق  های تقویت سیستمبررسی راه •

 کاهش یافته بوده است 

داشته   19 -و مرگ ناشی از کووید ال شناسایی و تقویت اقدامات بهداشتی که کارایی و عملکرد خوبی در کاهش موارد ابت •

 اند  

 و کنترل آن  19-ای کشور ایران بادیگر کشورهای دنیا در خصوص پاسخ به کووید بررسی مقایسه •

 بررسی تداوم وکیفیت خدمات بهداشت از طریق همکاری نزدیک با مقامات ملی و محلی   •

 ها  های پر خطر و تمرکز بر آسیب پذیرترین گروهبررسی تداوم ارایه خدمات در جمعیت •

 های بهداشتی  عملکردمردم نسبت به واکسن و رعایت پروتکل بررسی نگرش، آگاهی و  •

بررسی میزان مشارکت ذینفعان مربوط )از جمله رهبران مذهبی( در تحقیقات برای افزایش حساسیت جامعه، اقدامات   •

 پیشگیری وکنترل و نظارت بربیماری  

 ها بر محیط زیست بررسی تأثیرمصرف مواد شوینده و ضد عفونی کننده •

گردها، حضور در محل کار،  حیوانات، انتقال توسط زباله الهای مردم در مواردمختلف نظیر نگرانی از ابت نگرانیبررسی  •

های زندانیان و سربازان، نگرانی دانشجویان،هراس و نگرانی سالمندان از تکرار خبراحتمال مرگ در اثر  نگرانی خانواده



 ها  العایت نکات بهداشتی در بسته بندی و ارسال کابرای سالمندان، نگرانی بابت چگونگی ر 19-کووید 
 

 

و توجه بیشتربه بخش بیمارستانی حتی در ارائه آمارهای مرتبط با    19-توجه بیشتربه بخش بهداشت در مدیریت کووید  •

بی  بیماری و بهبودی، تاکید بر نقش پیشگیری و بهداشت در کنترل بیماری مانند بیماریابی فعال و توجه به نظام ردیا

 ها  تماس

   19-آوری سیستم بهداشتی در اپیدمی کوویدتعیین میزان تاب •

 هایی مانند طراحی اپلیکیشنبا شیوه 19-یان به بیماری کووید الگیری دیجیتال موارد تماس مبتره •

 های نوین جهت پیشگیری  بررسی استفاده از نوآوری •

 در کل و در طرح شهید سلیمانی  19-بررسی و رصد روند اپیدمی کووید  •

  -گیری در مدیریت کوویدهای کشوری و استانی برای کمک به تصمیمبررسی هفتگی و ماهانه اپیدمی و تحلیل دقیق داده •

19 

  (Infodemic)وکار در زمینه اینفومدیک 19-ای اپیدمی کووید  تهیه پیوست رسانه  •

ریزی و  ت مهم جهت برنامهاالهای مبتنی بر پژوهش برای سؤهای پژوهشی مرتبط و پاسخارائه نقشه سیاستتهیه و  •

 19 -سیاستگذاری مدیریت اپیدمی کووید

 و تدوین چشمانداز الگوی احتمالی اپیدمی برای آمادگی مقابله 19-بینی روند اپیدمی کووید پیش •

مندی از نتایج مطالعات کاربردی روز، رویکردها و  هان، منطقه و کشور و بهرهدر ج 19-بررسی و رصد الگوی اپیدمی کووید  •

 راهبردها  

   19-اثربخشی آنهادرکنترل اپیدمی کوویدت مؤثروهزینهال تعیین سهم مداخ •

 (vaccine epidemiology)اپیدمیولوژی واکسیناسیون های بررسی جنبه •

 و کشوری  ها در سطوح شهرستان، استان  شناسایی و تحلیل طغیان •

ت  ال و نظام سیاستگذاری و مداخ 19-دهی و کمک به مستندسازی اپیدمی کووید آوری داده،گزارشبررسی نظام جمع •

 موردنیاز 

 بندی  دسته و تعیین کارایی این دسته 4بندی مشاغل به بررسی صحیح بودن دسته •

 ها بر بیماری  بررسی تأثیربازگشایی مدارس ودانشگاه •

 های اماکن آموزشی در مناطق مختلف کشور  سرگیری فعالیت تعیین معیارهای از •

 ت نوروزی  الگیری در خصوص کاهش ترددهادر تعطیتصمیم •

های حمل و نقل، اقتصادی و غیرهدر پیشگیری وکنترل  های هوشمند در بخش سازی اثربخشی اعمال محدودیتکمی •

   19 -کووید

 ( ترددهای شهری وهم بین شهری هم )  19-بررسی اثر ترددها بر بروز و شیوع کووید •

 ت حمل و نقل با توجه به محدودیت ها  التعیین مشک •

   19-بررسی تأثیرتجمعات مختلف برانتشار کووید •

   19-بررسی تأثیراماکن مذهبی بر انتشار کووید •

 ها بر بروز کووید  بررسی میزان تأثیر مراسم فرهنگی مانند تئاتر و سینما و جشنواره •

 ها درکنترل اپیدمی الرو تأثیر بستن تا  19 -ها بر انتشار کوویدالرعروسی و تا بررسی تأثیر مراسم  •

 19-بررسی تأثیربازگشایی استخرها بر بروز کووید •

 بررسی نحوه مدیریت رویدادهای اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و سیاسی باهدف پیشگیری از تجمعات   •



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   19-بررسی اثردورکاری کارکنان دولت درکنترل کووید •

 

   19-نحوه توزیع کارکنان دولت و رفت و آمدهای آنهادر زمان کوویدبررسی  •

 های سمنان و قم به نسبت پرستار بر پیامدهای بیماری  بررسی اثر تعدادتخت •

   19-بررسی نسبت تخت به پرستاردر اپیدمی کووید •

 بررسی وضعیت بیماری و تحلیل اپیدمی درهرمزگان   •

 افرادروستایی با مطالعات سرولوژی   الیبررسی و تعیین درصد ابت •

 در جایی مانند سیستان و بلوچستان natural distancingبررسی تأثیر •

 و آثار آن  19-مطالعات اجتماعی، فرهنگی، روانی و درمانی در خصوص بیماری کووید •

 

 فردی حفاظت   2

 

 ت بهداشتی عمومی ودیگر اقدامات حفاطت فردی در مردم خالهای تقویت میزان پایبندی به مداتعیین راه •

 های بهداشتی درمانی  مت روان در کارکنان مراقبتال بررسی راهکارهای حمایت از س  •

   19-هادر بیماران کوویدبررسی مسائل روانی اجتماعی و پیامدهای مربوط به آن •

 درگیر  های کادردرمان و مراکز سالمندان ودیگر مراکزمت روان در برنامهالهای سبرنامهتدوین  •

 های دارویی درمانی طب سنتی، افزایش مصرف خودسرانه مکملبررسی خود •

 بررسی عدم انجام واکسیناسیون روتین کودکان به علت ترس از حضور در مراکزدرمانی   •

   19-وانی کادر درمانی درگیر با کوویدبررسی میزان فرسودگی و خستگی جسمی و ر  •

 های عفونی که در خط اول سرایت قرار دارند  و بخش ICU بررسی وضعیت و توجه ویژه به پرسنل •

 های کارکنان بهداشتی و درمانی از عفونت  بررسی استرس شغلی و نگرانی •

های داغدار، نبودامکان  آنها، سوگواری ناقص خانوادهو خانواده  19-ان به کووید الیهای روانی از مبتبررسی نبود حمایت •

 ها  همدردی فیزیکی با عزاداران و تسلی آن

 های تشخیصیتوسعه و نوآوری در تجهیزات حفاظت فردی و آزمایش •

 



 

 های اقتصادی و اجتماعي در محور پاسخهای پژوهشي اولویت -3-15
 

 های پژوهشي عناوین اولویت  رتبه اولویت 

 های نوظهور مانند واکسن و درمان آوریبررسی موانع مالی برای خدمات ضروری ودسترسی فوری به فن •

 های با موقعیت اقتصادی اجتماعی پایین تر هایی در گروهای در مکانبررسی روش های بهینه مداخله •

ای  ههای حاشی ن خردسال، زنان و جمعیتای ضروری به ویژه برای نوزادان و کودکابررسی خدمات حمایتی و تغذیه  •

 زندگی می کنند HIV/AIDS وکسانی که با

 های آسیب پذیر  بر امنیت غذایی خصوصا درگروه 19-بررسی تأثیر کووید  •

 بر کودکان کار   19 -بررسی تأثیر کووید •

 طور غیر رسمی اشتغال دارند های کوچک و متوسط وکسانی که خوداشتغالی داشته یا به بررسی پشتیبانی مالی از بنگاه •

 پذیر دردوره این پاندمی های مالی از کارگران آسیببررسی حمایت •

 

 های آسیب پذیر در این پاندمی  بررسی رویکردهای نوآورانه برای پشتیبانی اقتصادی کوتاه مدت از جمعیت •

ها وکنترل  ت در رعایت پروتکلها و اخبار وزارت بهداشت جهت مشارکبررسی راهکارهای جلب اعتمادمردم به گزارش •

 اپیدمی  

ن  الموجودو اظهارات مسئو اطالعاتو کاهش تناقضات در ارایه  اطالعاتسازی و نظارت بر ارایه بررسی نحوه شفاف •

 بهداشتی  

اجتماعی تداوم   -متی و اقتصادی الرسانی به عموم جامعه و نهادهای مختلف درباره عواقب س عالهای اطبررسی روش •

 اپیدمی و عدم کنترل آن  

ها و  عات توسط دانشگاهالو تولید اط   19 -عات کوویدالگیری واحد مرجع جهت دستیابی به آمار و اط تعیین نحوه شکل •

 های مختلف  سازمان

 رسانی، آموزش و رسانه برای مردم و صنوف مختلف  عالهای تقویت اطشناسایی راه •

 ارت برانتشار اخبار نادرست و شایعات درمانی در فضای مجازی  تدوین راهکارهایی جهت نظ •

تدوین راهکارهای استفاده از شواهد علمی )نظیر محاسبات اقتصادی، بار بیماری و( ... در سیاستگذاری ها برای انجام   •

 ت قطع زنجیره انتقال  المداخ

حوزه گردشگری و خطوطهوایی، تأثیر بر   تدوین راهکارهایی جهت کاهش درآمدهای ارزی کشور، پیامدهای اقتصادی در •

صادرات و واردات، لغو پروازهای سایر کشورها به ایران، گرانی مواد غذایی،کسادی بازار، رستورانها، سینماها و سایر  

 ها  صنعت

برای   در مناطق مختلف و در نظر گرفتن تدابیری  19 -به کووید تالهای تأثیر نابرابری برمرگ بیماران مبتعیین مکانیسم •

 کاهش آنها  

ن بر کیفیت زندگی و  الیو خریدهای آن   اه تعیین پیامدهای دورکاری بر رضایت شغلی، افزایش تجارت الکترونیک، سفارش •

 اجتماعی زندگی   -های اقتصادیجنبه

 درمانی -های بهداشتیدور و کاهش ویزیتهای بهداشتی از راهتعیین تأثیر اقتصادی و زیست محیطی مراقبت •

 درکشور 19 -اثرات اقتصادی کووید بررسی •

 .. مت، وضعیت کارکنان و(الهای نظام س مت )هزینه الهای نظام س بر ورودی 19 -بررسی تأثیر رخداداپیدمی کووید  •

 مت الارزیابی میزان پاسخگویی نظام س  •



 

 

 

 

 

 

 ارزیابی کیفیت ارائه خدمات   •

-های کمرشکن وهزینهتقیم از جیب،هزینهمت مانند پرداخت مسالهای حفاظت مالی در نظام س بررسی وضعیت شاخص •

 های فقرزا  

  19-آوری اجتماعی در بحران کوویدهای افزایش تاببررسی روش •

 های بسترسازی سبک زندگیِ مقابله باکروناویروس  بررسی راه •

 نسبت به سال های قبل  11های موفق در سال مقایسه اقدام به خودکشی و خودکشی •

 


