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 توجه : در هر یک از حیطه های زیر، عناوین پژوهشی به ترتیب اولویت شماره گذاری شده اند.

 

  سالمت و رشد و تکامل کودکان -8

  درکودکان و شیر خواران و عوامل اجتماعی موثر بر آن )شاخص های انتروپومتریک و ...( اختالالت رشدی و تکاملی 1-1

 )چاقی، الغری، سوء تغذیه و ....( خوارانوضعیت تغدیه در کودکان و شیر  2-1

  کودکان نقش مداخالت مختلف )مانند آموزش و ...( در کنترل، پیشگیری و درمان بیماری های حاد و مزمن در 3-1 

 و نوجوانان  کودکان عوامل اجتماعی موثر بر مرگ و میر در شیرخواران، 4-1

 و نقش عوامل اجتماعی اقتصادی در کنترل، پیشگیری و درمان بیماری ها ،اپیدمیولوی بیماری های حاد و مزمن 5-1

 

بیماری های مزمن  -2  

استئوپروز، سندرم متابولیک...( و عوامل ، عروقی ، سرطان، دیابت-اپیدمیولوژی بیماری های مزمن )بیمار های قلبی 1-2

 اجتماعی مرتبط با آن

 نکنترل بیماری های مزم نقش انواع مداخالت بر پیشگیری ، درمان و 2-2

  

-9 سالمت روان واعتیاد   

 و ارزیابی مداخالت موثر در نوجوانان )با تاکید بر اعتیاد( سالمت اجتماعی و روانی وضعیت 1-3

اختالالت شایع روانپزشکی )اعتیاد، افسردگی،  و جامعه محور بر پیشگیری و درمان بررسی تاثیر مداخالت خانواده 2-3

 اضطراب(

 پیشگیری از اقدام به خودکشی در عموم مردم و گروه های در معرض خطر مداخالت در 3-3

 اجتماعی در پیش آگهی و درمان بیماری های جسمی-نقش مداخالت روان شناختی و روانی 4-3

 (… ADHDاجتماعی در اختالالت شایع کودکان )–تاثیر مداخالت روانی  3 -5



 اختالالت روانپزشکی بهره مندی از خدمات درمان اعتیاد 6-3

 با سالمت روان و رضایت از زندگی بررسی ارتباط عوامل اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی 7-3

 ارزیابی روش های روان درمانی جدید با توجه به عوامل فرهنگی اجتماعی 8-3

 روانپزشکی تدوین بسته های مراقبتی از اختالالت 9-3

 سالمت روان ...( وپروری وشیوه های فرزند ) مهارت های زندگی 11-3

 و سالمت روان مذهب 11-3

 بررسی کیفی فرآیند ابتال و بهبودی اختالالت شایع روانپزشکی 12-3

 

حوادث  -4   

 طبیعی و انسان ساز ارزیابی و مداخالت در عوامل اجتماعی موثر بر سالمت در حوزه بحران و حوادث 1-4

 موثر بر حوادث )ترافیکی، غیر ترافیکی، داخل خانه، خارج خانه...(ارزیابی و مداخالت در عوامل اجتماعی  2-4

 

با سالمتی  زندگی و رفتارهای مرتبطسبک   -5   

بررسی وضعیت شیوه زندگی )فعالیت فیزیکی، تغذیه، دخانیات و ...( و ارتباط آن با عوامل اجتماعی 1-5   

 زندگینقش مداخالت مختلف )مانند آموزش و ...( بر شیوه  5 -2

 بررسی ایمنی غذایی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن 3-5

 بررسی وضعیت تبعیت از رژیم درمانی و ارزیابی مداخالت موثر بر آن 4-5

   

شغل  -6   

حوادث و خطرات شغلی و عوامل اجتماعی مرتبط با آنبررسی  1-6   

 بررسی وضعیت سالمت جسمی و روانی در مشاغل پر خطر و پر استرس 2-6

 بررسی وضعیت امنیت شغلی و ارتباط آن با سالمت 3-6

 تاثیر مداخالت بر آسیب های شغلی در گروه های پرخطر  4-6



  حمایت اجتماعی، انزوای اجتماعی و معلولیت  -7

در افراد مبتال به بیماری های مزمن و ناتوان کننده و ارزیابی مداخالت موثر بر  بررسی وضعیت حمایت های اجتماعی 1-7 

 آن

بررسی وضعیت سالمت گروه های آسیب پذیر )مهاجرین ، افراد بی خانمان، معلولین،زنان سرپرست خانوار ، بارداری  2-7

 پرخطر، سالمندان ، کودکان بی سرپرست و بد سرپرست ، کودکان کار و خیابانی و...( و عوامل مرتبط با آن

 ی و ..( و روشهای پیشگیری و کنترل آن هابررسی وضعیت خشونت خانگی )کودک آزاری ، همسر آزار 3-7

 

 

محیطی و عدالت در سالمت -عوامل اجتماعی  -8  

جامعه بررسی تاثیر عوامل اجتماعی )جنس، تحصیالت، هنجار ها و ارزش ها ، وضعیت درامد، فقر ( بر سالمت 1-8   

مواد شیمیایی موجود در آفت کش  تاثیر عوامل محیطی بخصوص عوامل آالینده )فلزات سنگین مانند سرب و روی، 8 -2

 ها، کارخانه های آالینده و ...( در سالمت افراد جامعه

 زنجان در توزیع خدمات سالمت استان بررسی وضعیت عدالت 3-8

 بررسی عوامل اجتماعی موثر بر سالمت جنسی، بهداشت باروری در زنان و مردان، و ارزیابی مداخالت موثر بر آن 4-8

 شبکه های اجتماعی در سالمت جامعهبررسی نقش  8 -5

 زناشویی  مشکالت ( بر عوامل تاثیر گذار )شبکه های اجتماعی و ... 6-8 -1

 


