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  اولویتهاي پژوهشی مرکز تحقیقات:

سالمتدرعدالتو) SDH( سالمتاجتماعیهاي کننده تعیینبامرتبطتحقیقات.1

ایدزعوامل اجتماعی مرتبط با وپیشگیري گیرشناسی، همه.2

تحلیل توزیع فضایی مرگ و میر ناشی از بیمارها.3

  بررسی الگوي فضایی بیماري هاي کودکان در استان کرمانشاه.4

و ...)(بویژه سرطان، دیابت واگیر و غیرواگیرهاي بیماريکنترلدربهداشتآموزشنقشرويبرمطالعه.5

)اي جادهوشغلی خانگی،( سوانح،حوادثازپیشگیريواپیدمیولوژي.6

  آموزشبرکیدأتباجواناننوجوانان و درپرخطررفتارهايکنترلواتیولوژي ي،ژاپیدمیولو.7

..).ووالديتک نشینی،حاشیهومهاجرتمانند( اجتماعیمعضالتایجاددرمحافظتیوساز زمینهعواملتعیین.8

هاي اجتماعی آن و تعیین کننده اي حاشیهمناطقوشهريروانسالمت.9

هاي نوین ارتباطی در کودکان،  هاي اجتماعی و تکنولوژي افزارها و شبکه اي، نرم  هاي رایانه وضعیت استفاده از بازي.10

نوجوانان و جوانان و ارتباط آن با سالمت

مردمیهاي مشارکتارتقايبرايمناسبمدلارائه .11

بخشیبینهاي همکاريارتقايبرايمناسبمدلارائه.12

وجمعیهاي رسانه بهداشتی،هاي سیاست اجتماعی،عدالت( سالمتارتقايدرجامعهمشارکتوتوانمندي.13

 وها NGOجایگاه محور، جامعهمداخالت اجتماعی،مشارکت سالمت،توسعهدراجتماعیهاي مسئولیت

)جامعهسالمتءارتقادردولتیهاي سازمان

شغلی و عوامل مرتبط با سالمت شاغالنهاي محیطوکارکناندرریسکمدیریت.14

خطرمعرضدرافرادسایروسالمندان مادران، کودکان،شیرخواران، سالمتبامرتبطمطالعات.15

هاي سالمت سهم مردم از هزینه.16

سالمتبرها رسانهتبلیغاتتأثیرگذارينحوهبررسی.17

پذیر هاي آسیب برگروهکیدتأباسالمزندگیهاي شیوهارتقاءبرايمناسبالگوهايارائه.18

   آنبرمؤثرعواملوجامعهدردندانودهانبهداشتوضعیتبررسی.19

  سالمتخدماتنظامدراقتصاد.20

  اعتیادزمینهدراي مداخلهوتحلیلیهاي پژوهش.21

  ...و افسردگینظیرآنساز زمینه عواملوخودکشیزمینهدراي مداخلهوتحلیلیهاي پژوهش.22

  جامعهدرآن برمؤثرعواملوخشونتزمینهدراي مداخلهوتحلیلیتوصیفی،هاي پژوهش.23

  سالمندان ودار خانهزناننوجوانان،وجواناندرفراغتاوقاتگذرانوضعیتبررسی.24

  آنبرمؤثرعواملوکرمانشاهدرفقروضعیتبررسی.25

  اجتماعینیازسنجیمطالعاتانجام.26

درمناسبراهبردهايارائهترافیکی وحوادثبرمؤثرعواملوعللزمینهدراي مداخلهوتحلیلیهاي پژوهش.27

  آنکاهشجهت

اي جادهکاهش حوادثمنظوربهرانندگاندانشارتقاءجهتآموزشینیازهايزمینهدرپژوهش.28

  ها مدیریت منابع بیمارستان و ها یت بیماريدر مدیر GISکاربرد .29

  هاي قلبی در استان زمینه بیماري پژوهش در.30

  هپاتیت در استانپژوهش در زمینه توزیع فضایی .31

  مختلف در سطح استانبررسی کیفیت زندگی گروههاي .32

هاي زمانی خاص در طول دوره ها ه انتشار و روند پیگیري بیمارينحو بررسی شیوع،.33



به عنوان ( موقع در موارد ضروري و اورژانسرسانی سریع و به  تعیین مکانهاي بحرانی و نقاط خطر به منظور کمک.34

 از GISمثال یافتن بهترین مکان براي ساخت یک مرکز فوریتهاي پزشکی با توجه به اطالعات به دست آمده توسط 

)اده بین شهريتصادفات در یک ج نقاط داراي بیشترین

  معرض خطر ها و افراد در عیین گروهها و ت بیماري مراقبت هاي طراحی و بهبود سیستم .35

داشتی لوازم و تجهیزات از طریق ارزیابی نیازهاي به تخصیص و توزیع مکانی منابعی مثل بودجه، نیروي انسانی،.36

اي منطقه

سازي هاي مدل بینی وقایع بهداشتی با استفاده از شیوه پیش.37

بینی  رائه خدمات،پیشیابی تسهیالت و مراکز ا مکان ریزي بهتر در عرصه خدمات بهداشتی درمانی از قبیل برنامه .38

  …ارزیابی وضعیت موجود و  در طول زمان،

هاي پزشکی مسیریابی به منظور امدادرسانی سریع و به موقع در زمان بروز حوادث و بالیاي طبیعی و اورژانس.39

اي در جهت آموزش به بیمار و خانواده بیمار مطالعات توصیفی، تحلیلی و مداخله.40

فرهنگ شهرونديمطالعات مرتبط با اعتماد و .41

اي در جهت ارتقاء کیفیت در نظام سالمت مطالعات توصیفی و مداخله.42

مطالعات مرتبط با رضایتمندي شغلی.43

مطالعات جمعیتی و تنظیم خانواده.44

مطالعه در حیطه سرمایه اجتماعی.45

رویه دارو و خوددرمانی مطالعه در حیطه مصرف بی.46

هداشتی درمانیبررسی وضعیت شاخصهاي سالمت پرسنل سیستم هاي ب.47

مطالعات در حیطه ارتباط والدین با کودکان.48

اي مربوط به ایمنی در کودکان مطالعات توصیفی، تحلیلی و مداخله.49

مطالعات مرتبط با نابرابري در سالمت.50

مطالعات مرتبط با عدالت در سالمت.51

بررسی نیازهاي دانش آموزان.52

مطالعات مرتبط با اشتغال.53

زندگیمطالعات مرتبط با سبک .54

مطالعات مرتبط با مدیریت در سالمت .55

مطالعات مرتبط با سیاستگذاري در سالمت.56

مطالعات مرتبط با کیفیت زندگی.57

  تحقیقات مرتبط با سالمت و امنیت غذایی.58


