اولویت های پژوهشی
ردیف

محورها

عناوین

تحلیل ٍضؼیت ٍ ًیبصػٌجی

1

ثشسػی ػلل اختالالت ؿٌَایی ًَصاداى دس وـَس

2

ػٌجؾ ؿبخق اسصیبثی ٍضؼیت ػبلوٌذاى دساثؼبد ػالهت  ،سفبُ اجتوبػی ٍ التلبدی

3

ثشسػی همبیؼِ ؿیَع آهجلیَپی ٍ ػبیش اختالالت ثیٌبیی دس وَدوبى  3ػبلِ ٍ اٍل دثؼتبى

4

ثشسػی اثشات اجشای هبدُ  66ثش فؼبلیت هشاوض وبّؾ آػیت اػتیبد

5

اسصیبثی ضشیت ًفَر ثشًبهِ پیـگیشی اص آػیت ّبی اجتوبػی دس جبهؼِ

6

ثشسػی تبثیشآهَصؿْبی ػالهت جٌؼی دس همبعغ هختلف ػٌی ثش سضبیت صًبؿَیی

7

هحبػجِ ثبس التلبدی عالق دس وـَس

8

ثشسػی تبثیش حوبیتْبی سٍاًی ٍ هـبٍسُ سٍاًـٌبػی دس هجتالیبى ثِ ایذص

9

اسصیبثی ٍپبػخ ػشیغ ( )RARدسگشٍّْبی دس هؼشم خغش ایذص

10
11
12
13
14
15
16
17
18

ثشسػی ػلل هؼلَلیت دس وَدوبى صیش  64ػبل تحت پَؿؾ ػبصهبى
همبیؼِ اثش ثخـی دسهبى ًگْذاسًذُ ثب هتبدٍى ٍ گشٍّْبی خَدیبس
ثشسػی ساثغِ ثیي ػالهت سٍاى ً ،گشؽ ٍ داًؾ هشثیبى هْذّبی وَدن ثش حَصُ ّبی ؿٌبختی–
اجتوبػی ٍ ّیجبًی وَدوبى پیؾ دثؼتبًی  6 ٍ 5ػبل

اسصیبثی /اسصؿیبثی
تحلیل ٍضؼیت ٍ ًیبصػٌجی
هَسدپظٍّی

هَسدپظٍّی
تحلیل ٍضؼیت ٍ ًیبصػٌجی

تحلیل وضعیت ونیازسنجی
اسصیبثی /اسصؿیبثی
تحلیل ٍضؼیت– اثش ثخـی
تحلیل ٍضؼیت

ثشسػی ػَاهل هَثش ثش ؿیَع وَدن آصاسی دس وـَس
ثشسػی هیضاى اثشثخـی آهَصؽ هْبستْبی صًذگی تَػظ هشاوض سٍصاًِ حوبیتی–آهَصؿی وَدن ٍ
خبًَادُ ثِ وَدوبى خیبثبًی دس هشاوض

تحلیل ٍضؼیت–هیضاى اثشثخـی
تحلیل ٍضؼیت

هَاًغ ٍ هـىالت اسائِ خذهبت ثِ وَدوبى داسای هبدس هؼتبد
ٍضؼیت ػٌجی الگَی اًتمبل جٌؼی  ٍ HIV/AIDSسیؼه فبوتَسّبی هشتجظ ثب آى دس جوؼیت

تحلیل ٍضؼیت ٍ ًیبصػٌجی

ّذف ػبصهبى
بررسی ضیَع دهبًس در سطح کطَر

تحلیل ٍضؼیت ٍ ًیبصػٌجی

اسصیبثی اثش ثخـی خذهبت هشاوض هذاخلِ دس ثحشاى  ,خذهبت ػیبس  ,پبیگبُ خذهبت اجتوبػی  ,خظ
تلفي 623

19
20

ثشسػی ٍضؼیت سفتبسّبی پشخغش وَدوبى خیبثبًی دس ؿْشّبی ثضسي وـَس

22

اسصیبثی /اسصؿیبثی

تحلیل ٍضؼیت ٍ ًیبصػٌجی

ثشسػی هیضاى اثش ثخـی هذاخالت هشوض هذاخلِ دس ثحشاى دس افشاد الذام وٌٌذُ ثِ خَدوـی

21

اسصؿیبثی  ،اسصیبثی تحلیل ٍضؼیت

ثشسػی همبیؼْبی خذهبت اسائِ ؿذُ ثِ وَدوبى تحت ػشپشػتی ػبصهبى ثْضیؼتی دس خبًِ ّبی
هشالجت ؿجبًِ سٍصی دٍلتی ٍ غیشدٍلتی
ثشسػی ػَاهل ؿیَع وَدن آصاسی ٍ ًحَُ ثشخَسد ثب ػبهالى اجشای آى دس هْذّبی وَدن

1

اسصیبثی،اسصؿیبثی /اثشثخـی
تحلیل ٍضؼیت–اسصیبثی
تحلیل ٍضؼیت ٍ ًیبصػٌجی

تَاًوٌذػبصی
تحلیل ٍضؼیت ٍ ًیبصػٌجی

اولویت های پژوهشی

23

ثشسػی تبثیشآهَصؿْبی  IADLٍADLدس افضایؾ اػتمالل فشدی دس عشحّبی تَاًوٌذػبصی
هؼلَلیي ٍ ػبلوٌذاى

اسصیبثی  /اسصؿیبثی

24

عشاحی الگَی ؿبیؼتگی هذیشاى ساّجشدی ػبصهبى ثْضیؼتی وـَس

آیٌذُ پظٍّی

25

ؿٌبػبیی ٍ تحلیل سًٍذ ّبی تبثیشگزاس ثش آػیت ّبی اجتوبػی دس جوَْسی اػالهی ایشاى

آیٌذُ پظٍّی

26

ثشسػی سٍؽّب ی افضایؾ هـبسوت اجتوبع دس ثشًبهِ CBR

اسصیبثی  /اسصؿیبثی

ثشًبهِ سیضی ساّجشدی ٍ تذٍیي ؿبخق ّبی ولیذی ػولىشدی تَػؼِ هذیشیت ٍ هٌبثغ اًؼبًی
27

ػبصهبى ثْضیؼتی وـَس(ثشًبهِ سیضی ساّجشدی هذیشیت هٌبثغ اًؼبًی دس ػٌَات آیٌذُ ثب تَجِ

آیٌذُ پظٍّی

ثِ سػبلت ٍ هبهَسیت ّبی ػبصهبى)
الگَیبثی

28

ثشسػی هَاًغ جزة  ،ثْؼبصی ٍ حفظ ًیشٍّبی تحلیلىشدُ ػبصهبى ثْضیؼتی وـَس

29

ثشسػی ویفیت صًذگی وبسی وبسوٌبى ػبصهبى ثْضیؼتی وـَس

30

عشاحی هذل ٍ اػتمشاس ًظبم هذیشیت داًؾ دس ػبصهبى ثْضیؼتی وـَس

31

آػیت ؿٌبػی هذیشیت هٌبثغ اًؼبًی ػبصهبى ثْضیؼتی

32

تؼییي ؿبخق ثشًبهِ سیضی ثشای تبهیي هؼىي دّه ّبی ()2(ٍ )6دسآهذی

33

ثشسػی سؿتِ ّب ٍ هحل ّبی ؿغلی هٌبػت ثشای هؼلَالى ٍ هذدجَیبى

34

آػیت ؿٌبػی تبهیي هؼىي ثشای هذدجَیبى ٍ اسائِ ساّىبسّبی هٌبػت

الگَیبثی

الگَیبثی

35
36

تحلیل ٍضؼیت/الگَیبثی

ػٌجؾ هیضاى اثش ثخـی عشح ّبی آهبدُ ػبصی ؿغلی ثب سٍیىشد تبثیش عشحْب ثش پبیذاسی ٍ

تحلیل ٍضؼیت
تحلیل ٍضؼیت ٍ ًیبص ػٌجی
تحلیل ٍضؼیت
اسصیبثی ،اسصؿیبثی

ثْجَد ؿغلی
ػٌجؾ هیضاى اثشثخـی ثشًبهِ ّب ٍ فؼبلیتْبی ػبصهبى ثْضیؼتی دس خلَف ایجبد اؿتغبل پبیذاس

اسصیبثی ،اسصؿیبثی

ثشای جبهؼِ ّذف

37

ثشسػی همبیؼِ ای تَصیغ جغشافیبیی گشٍُ ّبی تحت پَؿؾ ثْضیؼتی

38

اثش ثخـی ػیبػت ّبی تبهیي هؼىي ثشای ون دسآهذّب

39

ثشسػی هیضاى ٍػلل هَفمیت عشح ّبی اؿتغبل صایی هؼلَالى ٍ هذدجَیبى

40

ثشسػی هَاًغ اػتمشاسدٍلت الىتشًٍیه دس ػبصهبى ثْضیؼتی

41

ثشسػی ًمؾ فٌبٍسی اعالػبت دس وبّؾ ّضیٌِ ٍ صهبى دس ػبصهبى ثْضیؼتی وـَس

اسصیبثی ،اسصؿیبثی
اسصیبثی ،اسصؿیبثی
تحلیل ٍضؼیت

تحلیل ٍضؼیت
اسصیبثی /اسصؿیبثی

2

اولویت های پژوهشی
تحلیل ٍضؼیت -اػتبًذاسدػبصی

42

ؿٌبػبیی افشاد هجَْل الَْیِ ثب اػتفبدُ اص پبساهتشّبی صیؼت ػٌجی

43

ثشسػی تبثیش هٌبػت ػبصی دس صًذگی اجتوبػی افشاد جبهؼِ ّذف

44

آیٌذُ ًگشی ٍضؼیت هٌبػت ػبصی وـَس

45

عشح اًجبم یه هغبلؼِ وََّست جوؼیتی دس هحیظ هحذٍد ثشای اسصیبثی ّوِ جبًجِ ػبلوٌذاى

46

تحلیل ٍضؼیت ٍ ًیبصػٌجی
ثب سٍیىشد آیٌذُ پظٍّی

اهىبى ػٌجی التلبدی-اجتوبػی ثیوِ پیـگیشی هحَس دس خذهبت داسای اٍلَیت پیـگیشی
ػبصهبى

اسصیبثی  ،تحلیل ٍضؼیت
اػتبًذاسدػبصی ،اهىبى ػٌجی ٍ
الگَیبثی
اسصیبثی /اسصؿیبثی/اسصؿیبثی

47

48
49

50

ثشسػی ّضیٌِ-اثشثخـی ثشًبهِ وـَسی پیـگیشی اص آهجلیَپی دس وَدوبى  3تب  6ػبلِ
همبیؼِ هیضاى اثشثخـی ٍ ّضیٌِ-اثشثخـی خذهبت ثبیبساًِ ٍ ثذٍى یبساًِ دس هشاوض هـبٍسُ

التلبدی

اسصیبثی /اسصؿیبثی/اسصؿیبثی

غیشدٍلتی
اػتبًذاسدػبصی ،اهىبى ػٌجی ٍ

تؼییي ؿبخق ّبی حوبیت اجتوبػی دس دسهبى اػتیبد

الگَیبثی

هغبلؼِ تغجیمی الگَّبی هَفك الذاهبت اجتوبع هحَس ثشای پیـگیشی اص آػیت ّبی اجتوبػی ثب

اػتبًذاسدػبصی ،اهىبى ػٌجی ٍ
الگَیبثی

ّذف عشاحی الگَی ثَهی
اسصیبثی /اسصؿیبثی/اسصؿیبثی

51

همبیؼِ هیضاى ػشهبیِ اجتوبػی دس هحلِ ّبی تحت پَؿؾ ثشًبهِ اجتوبع هحَس ثب ػبیش هحالت

52

ثشسػی ػلل اختالالت ؿٌَایی دس وَدوبى پیؾ دثؼتبًی دس وـَس

53
54
55

ثشسػی هیضاى آگبّی ٍ ًگشؽ ًَجَاًبى تحت پَؿؾ ثشًبهِ ؿجِ خبًَادُ دس هَسد هَاد اػتیبدآٍس

التلبدی
تحلیل ٍضؼیت ٍ ًیبصػٌجی
هَسد پظٍّی

ٍ ػَاسم آى
اسصیبثی تبثیشات اجتوبػی ثشًبهِ ّبی تَػؼِ ای ثش ٍضؼیت آػیت ّبی اجتوبػی
ٍضؼیت ػٌجیً ،یبصػٌجی ٍ اهىبى ػٌجی ثشًبهِ ٍ هحتَای آهَصؿی ثشای گشٍُ ّبی ثب سفتبس

هَسد پظٍّی
تحلیل ٍضؼیت ٍ ًیبصػٌجی

پشخغش (جوؼیت ّذف ػبصهبًی) ثش اػبع ثشًبهِ اػتشاتظیه پیـگیشی ٍ وٌتشل ایذص وـَس
تحلیل ٍضؼیت ٍ ًیبصػٌجی

56

ثشسػی ؿیَع آهجلیَپی دس افشاد  2-3ػبل دس وـَس

57

اثشثخـی ثشًبهِ اجتوبع دسهبى هذاس ( )TCول وـَس

58

اسصیبثی /اسصؿیبثی/اسصؿیبثی
التلبدی

هغبلؼِ آیٌذُ ًگش دسثبسُ ٍضؼیت ایذص دس وـَس ٍ تذٍیي اػتشاتظی ّب ٍ هذل ّبی پیـگیشی دس
جوؼیت ّذف ػبصهبى
3

آیٌذُ پظٍّی

اولویت های پژوهشی

59

ثشسػی ػلل ًبثیٌبیی ٍ ون ثیٌبیی دس وَدوبى صیش  6ػبل

60

اسصؿیبثی ثشًبهِ آهَصؽ صًذگی خبًَادُ

61

تحلیل ٍضؼیت ٍ ًیبصػٌجی
اسصیبثی /اسصؿیبثی/اسصؿیبثی
التلبدی

تحلیل ػبهلی ( )Meta analysisپظٍّؾ ّبی اًجبم ؿذُ دس ساثغِ ثب اثشثخـی ثشًبهِ هْبست
ّبی صًذگی

62

تؼییي ؿبخق ّبی ػالهت سٍاًی اجتوبػی وَدوبى ٍ ًَجَاًبى

63

ثشسػی ؿیَُ ّبی ایجبد اػتمالل التلبدی  ،اجتوبػی دس فشصًذاى ؿجبًِ سٍصی ػبصهبى ثْضیؼتی

64

تحلیل ٍضؼیت ثشًبهِ اٍسطاًغ اجتوبػی

65

ثشسػی تحلیل ٍضؼیت اؿتغبل صًبى ػشپشػت خبًَاس ٍ ساّىبسّبی ثْجَد آى

66

ثشسػی اثشثخـی آهَصؽ ّبی پغ اص عالق ثِ افشاد جذا ؿذُ

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

اسصیبثی /اسصؿیبثی
اػتبًذاسدػبصی ،اهىبى ػٌجی ٍ
الگَیبثی
الگَیبثی
تحلیل ٍضؼیت

ساّىبسّبی هَثش دس تَاًوٌذػبصی فشصًذاى تحت پَؿؾ ػبصهبى ثْضیؼتی ثشای صًذگی هؼتمل ٍ
اصدٍاج
همبیؼِ وَدوبى ٍ ًَجَاًبى هشاوض ؿجبًِ سٍصی ثب وَدوبى ٍ ًَجَاًبى تحت پَؿؾ وِ دس هٌضل
تـىیل َّیت ٍ صًذگی هؼتمل
هغبلؼِ ػَاهل خغش  ،ػَاهل هحبفظت وٌٌذُ ٍ ػَاهل ػَد وٌٌذُ سفتبسّبی پشخغش دس دختشاى ٍ
صًبى آػیت دیذُ اجتوبػی
ثشسػی ًمؾ هذدوبساى دس فشایٌذ تَاًوٌذػبصی صًبى ػشپشػت خبًَاس تحت پَؿؾ ػبصهبى
ثْضیؼتی وـَس
ثشسػی هَاًغ ٍ هـىالت هشثَط ثِ فشایٌذ تشخیق وَدوبى اص هشاوض ؿجبًِ سٍصی ٍ هـىالت پغ
اص تشخیق
ثشسػی ػَاهل هَثش ثشافت تحلیلی داًؾ آهَصاى تحت پَؿؾ ػبصهبى ثْضیؼتی وـَس
ثشسػی ٍ همبیؼِ سؿذ اجتوبػی وَدوبى  3تب  5ػبل اػتفبدُ وٌٌذُ اص خذهبت هْذّبی وَدن ٍ
وَدوبى فبلذ ثْشُ اص خذهبت
ثشسػی اثشثخـی آهَصؽ ّبی خَدهشالجتی دس وٌتشل ٍ وبّؾ آػیت ًبؿی اص ثیوبسیْبی
همبسثتی ٍ  HIVایذص دس وَدوبى خیبثبًی
ثشسػی همبیؼِ ای ؿبخق ّبی تىبهلی وَدوبى صیش ػِ ػبل همین ؿیشخَاسگبُ ّب ثب وَدوبى غیش
همین
ثشسػی ًمؾ ٍ هیضاى اثشثخـی ثشًبهِ ّبی گشٍّْبی ّویبس دس تَاًوٌذػبصی صًبى ػشپشػت
خبًَاس
همبیؼِ ػولىشد وَدوبى اػتفبدُ وٌٌذُ اص خذهبت هْذّبی وَدن تحت ًظبست ػبصهبى
ثْضیؼتی وـَس دس حیغِ ّبی هختلف سؿذ ثب ػبیش وَدوبى دس پبیِ اٍل اثتذایی
ثشسػی ػغح ٍ هیضاى هْبستْبی فشصًذپشٍسی دس صًبى ػشپشػت خبًَاس
4

تَاًوٌذػبصی
تحلیل ٍضؼیت – اثشثخـی

الگَیبثی
تحلیل ٍضؼیت
تحلیل ٍضؼیت
تحلیل ٍضؼیت  -اسصؿیبثی
تحلیل ٍضؼیت
تحلیل ٍضؼیت

تحلیل ٍضؼیت
تحلیل ٍضؼیت  ،اسیبثی  ،اسصؿیبثی
تحلیل ٍضؼیت  -الگَیبثی
اسصیبثی  /اسصؿیبثی
تحلیل ٍضؼیت  /اسصیبثی ٍ
اسصؿیبثی
تحلیل ٍضؼیت  /الگَیبثی
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79

هغبلؼِ هذلْبی هَثش دس تَاًوٌذػبصی صًبى ػشپشػت خبًَاس ٍ سٍؿْبی ثَهی ػبصی آى

80

هغبلؼِ ٍضؼیت دلجؼتگی دس وَدوبى ػٌیي پیؾ دثؼتبًی دس هْذّبی وَدن
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