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ی دانشکده پزشکیپژوهش یها تیاولو  

یسالمند محور در یپژوهش یها تیاربرگ  اولوک  

یا منطقه یپژوهش یها تیاولو نیعناو تیرتبه اولو   

سالمندان یمراقبت یها ازین یبررس  1 

سالمندان یبستر یالگو یبررس  2 

  نیتدو و یطراح و یائسگی دوران یمراقبت یها ازین بر دیتاک با سالمند زنان سالمت تیوضع یبررس

ائسهی زنان به خدمات ارائه برنامه  
3 

شا یها یماریب یبرا مارستانیب از شده صیترخ سالمندان از مراقبت ینیبال یراهنما یساز یبوم  4 

سالمندان از روزانه یمراقبتها برنامه نیتدو و یطراح  5 

یسالمند در روان سالمت درمان و صیتشخ مراقبت، در مداخالت یاجرا و یطراح  6 

 یها یماریب به مبتال سالمندان از مراقبت برنامه نیتدو و ینیبال یراهنماها یساز یبوم و یطراح

 مزمن
7 

 

ریواگ یها یماریمحورب در یپژوهش یها تیاولو  کاربرگ  

یا منطقه یپژوهش یها تیاولو نیعناو تیرتبه اولو   

 1    یکروبیم منشا با ریواگ یها یماریب درمان و صیتشخ مراقبت، در مداخالت یاجرا و یطراح

یروسیو منشا با ریواگ یها یماریب درمان و صیتشخ مراقبت، در مداخالت یاجرا و یطراح    2 

یانگل و یقارچ منشا با ریواگ یها یماریب درمان و صیتشخ مراقبت، در مداخالت یاجرا و یطراح    3 

آن کاهش یها راهکار و کیوتیب یآنت مقاومت ،یمارستانیب یها عفونت  4 

 

سالمت روان محور در یپژوهش یها تیاربرگ  اولوک  

یا منطقه یپژوهش یها تیاولو نیعناو تیرتبه اولو   

 1  کیکوتیسا اختالالت درمان و صیتشخ مراقبت، در مداخالت یاجرا و یطراح  

یپرخاشگر و یخودکش درمان و یریشگیپ مراقبت، در مداخالت یاجرا و یطراح  2 

مواد مصرف سوء درمان و صیتشخ مراقبت، در مداخالت یاجرا و یطراح  3 

یتن روان اختالالت درمان و صیتشخ مراقبت، در مداخالت یاجرا و یطراح  4 

یجنس یروان اختالالت درمان و صیتشخ مراقبت، در مداخالت یاجرا و یطراح  5 

یخلق اختالالت درمان و صیتشخ مراقبت، در مداخالت یاجرا و یطراح    6 
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ریرواگیغ یهایماریمحورب در یپژوهش یها تیاربرگ  اولوک  

یا منطقه یپژوهش یها تیاولو نیعناو تیرتبه اولو   

 1  نوجوانان و کودکان در وزن اضافه و یچاق کنترل و یغربالگر

ریواگ ریغ یها یماریب در درمان و یریشگیپ ص،یتشخ مداخالت یبخش اثر نهیهز یبررس  2 

ارائه و یماریب ریس و ریرواگیغ یهایماریب بر موثر یفاکتورها و بروز و وعیش یشاخصها یبررس  3 

( یجراح و ییدارو) یدرمان مداخالت یاجرا و یطراح   یتوانبخش و یدرمان ،یریشگیپ یراهکارها

ریواگ ریغ یها یماریب در  

4 

ریواگ ریغ یها یماریب به مبتال مارانیب جهت یمراقبت خود و یمراقبت یها دستورالعمل نیتدو  5 

ریرواگیغ یها یماریب از یریشگیپ و درمان ص،یتشخ نهیزم در ینیبال یراهنما یساز یبوم  6 

 ریغ یها یماریب یغربالگر و هیاول یریشگیپ در یبخش نیب کپارچهی مداخالت یاجرا و یطراح

ریواگ  

7 

رواگبریغ یها یماریب به مبتال مارانیب یتوانبخش و یبازتوان  

 

8 

 

هیو علوم پا یدر محور ژن درمان یپژوهش یها تیاربرگ  اولوک  

 

یمنطقه ا یپژوهش یها تیاولو نیعناو تیرتبه اولو   

سرطان ها  ژهیبه و ریرواگیمزمن غ یها یماریدر ب یژن درمان     1 

یتک ژن یها یماریدر ب یژن درمان  2 

 یماریب ییزا بیآس یندهایآفر ییبه منظور شناسا  انیژنها در سطوح مختلف ب انیب یالگو نییتع

 ها 

3 

یارث یها یماریوراثت ب یو الگو کیولوژیدمیها، نقشه اپ سمیشناخت مکان   4 

 5  ریرواگیغ یهایماریدر بروز ب یطیو مح یکیبرهم کنش عوامل ژنت یبررس 

 یهایماریو درمان ب یریشگیدر جهت کنترل، پ یوانیو ح یشگاهیآزما یمدل ها یابیارز ،یطراح 

  ریگواریغ

6 

ها یماریو درمان ب صیدر تشخ یمتریبه روش دوز یحفاظت پرتو  7 

با بار باال یها یماریب یمولکول یسلول یها سمیمکان یبررس   8 
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ییغذا تیامن قاتیتحق مرکز ییغذا عیصنا و هیتغذدر محور  یپژوهش یها تیاربرگ  اولوک  

یمنطقه ا یپژوهش یها تیاولو نیعناو تیرتبه اولو   

  هیارا و یالکل ریغ چرب کبد یماریب وعیش با یخوراک مصرف یالگو و هیتغذ تیوضع ارتباط یبررس

 

1 

 و هیتغذ تیوضع ارتباط یبررس   استان در یماریب بار بهبود منظور به یا مداخله یکاربرد یراهکارها

استان ییروستا و یشهر جوامع در کیتفک به سرطان وعیش  

2 

ریواگ ریغ یها یماریب وعیش با یخوراک مصرف یالگو و هیتغذ تیوضع ارتباط یبررس  3 

 بر اصفهان شهر در هیتغذ و غذا نهیزم در جامعه، مختلف اقشار یا هیتغذ یها یآگاه زانیم سهیمقا

اطالعات کسب منبع اساس  

4 

مزمن بروز با آن ارتباط و سالمندان جامعه هیتغذ تیوضع یبررس  5 

 

 

سالمت بر مؤثر یاجتماع عوامل در سالمت محور یپژوهش یها تیاولو  کاربرگ  

یمنطقه ا یپژوهش یها تیاولو نیعناو تیرتبه اولو   

 

آن سنجش یبرا مناسب ابزار یطراح و یاجتماع سالمت یابیارز یها شاخص نیتدو  1 

ریپذ بیآس یها گروه و جامعه در یاجتماع سالمت موجود تیوضع یابیارز  2 

یاجتماع سالمت مختلف یها جنبه بر موثر مداخالت یابیارزش و اجرا ،یطراح  3 

  اصفهان در یاجتماع یسینو نسخه یالگو یطراح و نیتدو

 

4 

 5  اصفهان در ریرواگیغ یهایماریب با مرتبط یاقتصاد-یاجتماع یها کننده نییتع یبررس

  سرطان و یعروق یقلب یها یماریب به ابتال با یبعد چند فقر نیب ارتباط

 

6 

ناسالم یزندگ سبک کردیرو با محور اجتماع مداخالت ریتاث یبررس  7 

 

 

سالمت نظام قاتیتحق محور یپژوهش یها تیاولو  کاربرگ  

یمنطقه ا یپژوهش یها تیاولو نیعناو تیرتبه اولو   

رانیا سالمت نظام در خدمات یبند سطح یالگو ارائه  1 
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یمل یها سطح در یپژوهش یها تیاولو  کاربرگ  

یمل سطح در یپژوهش یها تیاولو نیعناو تیرتبه اولو   

انسالمند  سالمت  1 

ریواگ ریغ یها یماریب خطر عوامل  3 

سرطان سالمندان مطالعات  4 

 

 

 

  


