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اولويت هاي پژوهشي  HSRمعاونت بهداشتي
كد اولويت
س1-1-
س2-1-
س3-1-
س4-1-
س5-1-

س6-1-
س7-1-
س8-1-
س9-1-
س10-1-
س11-1-
س12-1-
س13-1-

س14-1-
س15-1-
س16-1-
س17-1-
س18-1-
س19-1-
س20-1-

عنوان اولويت

ػلل ٍ ػَاهل عَاًح ٍ حَادث ٍ راّكارّاي كاّؼ آى
ػَاهل خطز ٍ Staging ،تما عزطاًْاي ؽايغ ( هؼذُ ،كَلَركتال ،تزعت ٍ عزٍيكظ)
عيواي تيواري ّاي صًتيك( تجش  ٍpkuتاالعوي)
تيواري دياتت ٍ ارائِ راّكار تا تَجِ تِ عيغتن هزالثت
اپيذهيَلَصي تيواري ّاي ٍاگيز ٍ غيز ٍاگيز( تة هالتّ ،پاتيت  ،Bعل ،هٌٌضيت،
ّ ،HIV/AIDSاري ،آعن ،تيواري ّاي اعكلتي ػضالًي)... ،STI ،
تاحيز تثليغات ٍ الذاهات آعية رعاى تِ عالهت
هذل تغييزات كيفي هٌاتغ آب ؽزب اعتاى اس ًظز ؽيويايي ٍ تيَلَصيكي
كيفيت َّاي ؽْزّاي اعتاى ٍ تاحيز آى تز عالهت ؽْزًٍذاى
ّشيٌِ -احزتخؾي تزٍى عپاري خذهات تْذاؽتي ٍ ارائِ الگَ
تأحيز تزًاهِ ّاي تحَل عالهت تزؽاخـ ّاي تْذاؽتي
هذاخالت آهَسػ ٍ ارتماء عالهت تز ؽاخـ ّاي تْذاؽتي
طزاحي هذاخالت عَء تغذيِ تزاعاط گزٍُ ّاي عٌي
عٌجؼ جغوي ٍ رٍاًي گزٍُ ّاي ّذف اس جٌثِ ّاي هختلف( ًيزٍي اًغاًي ،حغاعيت ٍ
ٍيضگي تجْيشات)
ٍضؼيت ايوٌي عاسُ اي ٍ غيز عاسُ اي تخؼ تْذاؽت در تزاتز حَادث ٍ تاليا
عيواي عالهت عالوٌذاى اعتاى ّوذاى
تزرعي عيغتواتيك ػلل هزگ سٍدرط در گزٍُ عٌي  30-70عال
تكاهل اٍاى كَدكي ()ECD
طزاحي هذاخالت تارٍري عالن ٍ ػَاهل هؤحز تزآى
اختالالت رٍاًي ٍ رفتاري در دٍراى ّاي هختلف سًذگي
كويت ٍ كيفيت خذهات تْذاؽتي درهاًي ارائِ ؽذُ ٍ ػَاهل هؤحز تز آى در تخؼ تْذاؽت
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اولويت هاي پژوهشي  HSRمعاونت درمان
كد اولويت
ش1-1-

ش2-1-
ش3-1-
ش4-1-
ش5-1-
ش6-1-
ش7-1-
ش8-1-
ش9-1-
ش10-1-
ش11-1-
ش12-1-
ش13-1-
ش14-1-

عنوان اولويت

طزح تحَل ًظام عالهت( هميوي ،هاًذگاري ،تزٍيج سايواى طثيؼيّ ،تليٌگ ،كاّؼ
فزاًؾيش)
طزح پزداخت هثتٌي تز ػولكزد
اػتثارتخؾي تيوارعتاًْا( كليِ اعتاًذاردّا)
تماضاّاي المايي
فزآيٌذّاي اٍرصاًظ تيوارعتاًي
تْذاؽت هحيط ٍ حزفِ اي تيوارعتاًي
هذاخالت ًظام هزالثت هزگ كَدكاى يك تا  59هاِّ ٍ پزُ ًاتال
حمَق گيزًذگاى خذهت
تيواري ّاي خاؿ ٍ فؼة الؼالج
گزدؽگزي عالهت
هثاحج هزتثط تا حَسُ التقاد عالهت
تأهيي ٍ تَسيغ ًيزٍي تخققي
ًظام ارجاع در حَسُ عالهت
ًظام عطح تٌذي ارائِ خذهات درهاًي
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اولويت هاي پژوهشي  HSRمعاونت غذا و دارو
كد اولويت
ص1-1-
ص2-1-
ص3-1-

ص4-1-

ص5-1-

ص6-1-
ص7-1-

ص8-1-
ص9-1-
ص10-1-
ص11-1-

عنوان اولويت

تجَيش ٍ هقزف هٌطمي دارٍ ( تِ ٍيضُ دارٍّاي آًتي تيَتيك ٍ تشريمي)
طة عٌتي ٍ گياّاى دارٍيي
تْيِي ّ SOPاي هَرد ًياس جْت عٌجؼ دارٍّا ٍ عوَم در آسهايؾگاُ كٌتزل دارٍ،
هَاد خَراكي ٍ آؽاهيذًي ،آرايؾي ٍ تْذاؽتي
هطالؼات  (DUEارسياتي تجَيش دارٍّا تزاعاط تؾخيـ فحيح در تيوارعتاى در
راعتاي تجَيش ٍ هقزف هٌطمي دارٍّا در تيوارعتاى ٍ كاّؼ ّشيٌِ ّاي درهاًي)
تزرعي ٍ اًذاسُ گيزي هيشاى عوَم ،آاليٌذُ ّا ،آفات كؾاٍرسي ٍ فلشات عٌگيي در
هحقَالت كؾاٍرسي ،هَاد اٍليِ ٍ هحقَالت غذايي ،آرايؾي ٍ تْذاؽتي
تزرعي احزات ضذ هيكزٍتي ٍ ضذ اكغيذاًي هَاد هؤحزُ گياّاى
تزرعي احزات ًاهطلَب ًگْذارًذُ ّا ،اهَلغيفايز ٍ عَعپاًغيَى كٌٌذُ ّاي هَرد
هقزف در فٌايغ غذايي ٍ آرايؾي تز عالهتي اًغاى ٍ ارائِ جايگشيي ّاي هٌاعة
تَليذ ٍ فزآٍري هحقَالت غذايي GMO free
ارسياتي هيشاى غٌي عاسي اًَاع هحقَالت غذايي
هذيزيت هقزف تجْيشات ٍ هلشٍهات پشؽكي
دعتاٍردّا ٍ هحذٍديت ّاي طزح تحَل ًظام عالهت در حَسُ تجْيشات ٍ هلشٍهات
پشؽكي
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اولويت هاي پژوهشي  HSRمزكش مديزيت حوادث و فوريت هاي پششكي
كد اولويت
ط1-1-
ط2-1-
ط3-1-
ط4-1-
ط5-1-

عنوان اولويت

آهادگي ٍاحذّاي عتادي ٍ هحيطي در هماتلِ تا حَادث ٍ تاليا
مٍر تاليتي ٍ هَرتيذيتي حَادث ٍ تاليا ،ػَاهلل هزتثط ٍ راّكارّاي كاّؼ آًْا
عٌجؼ عالهت جغوي ٍ رٍاًي در كاركٌاى فَريت ّاي پشؽكي
خَدكؾي ّاي هَفك ،الذام تِ خَدكؾي ٍ راّكارّاي پيؾگيزي اس آى
رفذ اػشام ّاي تيي هزاكش درهاًي ،دالئل اػشام ٍ راّكارّاي كاّؼ اػشام
اولويت هاي پژوهشي  HSRمعاونت آموسشي

كد اولويت
ع1-1-
ع2-1-
ع3-1-
ع4-1-
ع5-1-

عنوان اولويت

ػَاهل هَحز تز عالهت ػوَهي كاركٌاى
تاحيز ًَر ٍ تَْيِ تز عالهت جغوي ٍ رٍحي كاركٌاى
ػَاهل هَحز تز كارايي كاركٌاى
تاحيز كار در هحيط ّاي تغتِ تز عالهت ػوَهي كاركٌاى
احزتخؾي تزًاهِ ّاي آهَسػ هذاٍم جاهؼِ پشؽكي
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اولويت هاي پژوهشي معاونت توسعه مديزيت و منابع دانشگاه

كد اولويت
ف1-1-
ف2-1-

ف3-1-
ف4-1-
ف5-1-

ف6-1-
ف7-1-
ف8-1-
ف9-1-
ف10-1-
ف11-1-

ف12-1-
ف13-1-

عنوان اولويت

عاهاًذّي سيز عاخت ّاي هزتثط تا عالهت
اًطثاق تزًاهِ ّاي آهَسػ ضوي خذهت تا ًياسّاي هْارتي حزفِ اي در كاركٌاى داًؾگاُ
ػلَم پشؽكي ّوذاى
ارسياتي تِ كارگيزي اعتاًذاردّاي آهَسػ حيي خذهت كاركٌاى
احزتخؾي دٍرُ ّاي آهَسؽي
ػَاهل هؤحز در هيشاى هؾاركت كاركٌاى در فزايٌذّاي خذهتي ( تقوين گيزيً ،ظارت ٍ
اجزا)
تؼييي ليوت توام ؽذُ خذهت
ػَاهل هَحز تز درآهذّاي اختقافي داًؾگاُ تا رػايت لَاًيي ٍ همزرات
احزتخؾي اعتمزار عاهاًِ حاهل ّاي اًزصي
تأحيز عاهاًِ تثادل تفاّن ًاهِ تخقيـ تَدجِ داخلي در داًؾگاُ ػلَم پشؽكي ّوذاى
تأحيز ايجاد اتاق فكز هذيزاى تز تْثَد ػولكزد هذيزاى
هطالؼِ تطثيمي هقالح ًَيي عاختواًي هٌطثك تز ٍيضگي ّاي هحيطي ،الليوي ٍ هؼواري
هٌطمِ
كارايي ٍ احزتخؾي حغاتذاري تؼْذي
ًمؼ ٍ جايگاُ ًظام پيؾٌْادات
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