
 اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت               

 کد اولویت

 دانشگاه

 ردیف حیطه زیرحیطه موضوع تحقیقاتی

سالمت زنان  

4-5-4 

شاخص های )اختالالت رشدی و تکاملی 

 انتروپومتریک ، چاقی ، 

 درکودکان و شیر خواران   (الغری، سوء تغذیه...

  

  

 

 رشد و تکامل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

حیطه 

سالمت 

  خانواده

 1 

در (جسم، روان و اجتماعی)ابعاد مختلف سالمت 

 دوران بلوغ 

و کودکان و عوامل  مرگ و میر در شیرخواران

 جمعیتی و اجتماعی مرتبط با آن 

وضعیت مرگ و میر مادران  و عوامل جمعیتی و  

 مرتبط با آن اجتماعی 

ارتقای سالمت و 

 ایمنی غذایی
4-6-4 

 سبک زندگی
3-5-3 

   وضعیت فعالیت فیزیکی 

 کیفیت و    

 سبک

در گروه های زندگی 

مختلف سنی ، 

جنسی  و سایر عوامل 

جمعیتی و اجتماعی 

 مرتبط با آن

 وضعیت کیفیت زندگی 

 وضعیت سبک زندگی  

   وضعیت رضایت از زندگی

وضعیت تغذیه در گروه های مختلف سنی و جنسی 

 -الگوهای تغذیه ای –تغذیه انحصاری با شیرمادر)

 (... مصرف صبحانه و

 و عوامل اجتماعی مرتبط با آنسالمت دهان و دندان  

  سواد سالمت  

  سالمت مردان 

 سالمت زنان

4-5-4 
دخانیات و مواد 

 الکلی
4-3-4 

-افیون ها -الکل -مصرف سیگار)رفتار های پرخطر

در گروه های  (قلدری -روابط جنسی محافظت نشده

مختلف سنی ، جنسی و سایر عوامل جمعیتی و 

 اجتماعی مرتبط با آن 

  

  

  

 

 آسیب های

اجتماعی و 

 خانواده

آسیب شناسی علل  اعتیاد در گروه ها ی پرخطر و 

 تبعات فردی، خانوادگی و  اجتماعی  مرتبط با آن 

 -و تبعات فردیازدواج مجدد  همسری،چند 

 اجتماعی و فرهنگی مرتبط با آن 

اجتماعی و فرهنگی  -و تبعات فردی کودک همسری

 مرتبط با آن 

 طالق و تبعات آن درفرد ، اجتماع و خانواده 



خیانت  به همسر و تبعات آن در اجتماع 

  و خانواده

 

 

همسر آزاری، سالمند کودک آزاری ، )خشونت خانگی 

اجتماعی و فرهنگی مرتبط با  -و تبعات فردی (آزاری

 آن 
 

  

  نقش تحوالت و پدیده های اجتماعی بر سالمت 

 سالمت زنان

  4-5-4  

آسیب شناسی منزلت و نقش مادری در جامعه 

سیب شناسی تغییر ساختار خانواده و تبعات فردی آ

 ،فرهنگی و  اجتماعی مرتبط با آن 

آسیب شناسی نقش  رسانه های جدید در خانواده  

عوامل جمعیتی و های فرزند پروری و  شیوه

 اجتماعی مرتبط با آن 

اجتماعی و فرهنگی  -موانع ازدواج و تبعات فردی

 مرتبط با آن 

ازدواج موفق، خانواده سالم و الگوهای ایرانی اسالمی 

و  اجتماعی -و تبعات فردی کیفیت روابط زناشویی

  فرهنگی مرتبط با آن

اجتماعی مرتبط با اختالالت جنسی و مسائل روانی و 

 آن 

وضعیت میزان باروری و فرزندآوری و عوامل جمعیتی 

 و اجتماعی مرتبط با آن 

 و تبعات آن در اجتماع و خانوادهناباروری 

بررسی  وضعیت بارداری ناخواسته ، سقط های غیر 

اجتماعی و فرهنگی مرتبط با  -ایمن و تبعات فردی

 آن 

  

  

  

  

  

 

ساختار و عملکرد 

 خانواده

تحقیقات نظام - 8
 سالمت 

  

  

 رفاه اجتماعی  وضعیت عدالت در توزیع خدمات سالمت  

  

  

  

  

  

  

  

 2 

میزان بهره مندی گروه های آسیب پذیر (مهاجرین 

، افراد بی خانمان، معلولین،زنان سرپرست خانوار ، 

 کودکان کار وکودکان بی سرپرست و بد سرپرست ، 

معتادین و بیماران روانی...)  از  خیابانی، زندانیان  ،

 حمایت های اجتماعی 



وضعیت حمایت های اجتماعی  در افراد مبتال به 

بیماری های مزمن و ناتوان کننده (سرطان ، ام اس 

 ،ایدز و روانی)... 

رفاه 

 اجتماعی و 

وضعیت سالمت گروه های آسیب پذیر (مهاجرین ،   بهزیستی

خانمان، معلولین،زنان سرپرست خانوار ، افراد بی 

کودکان بی سرپرست و بد سرپرست ، کودکان کار و 

 ...) ،خیابانی، زندان ها وبیماران روانی

  

  

  

 معلولیت و  عوامل اجتماعی مرتبط 

 

 

   وضعیت سالمت اجتماعی  در بحران ها و بالیا 

 سالمت اجتماعی 

 

 

گروه های مختلف سنی وضعیت سالمت اجتماعی در  

 و سایر عوامل جمعیتی و اجتماعی مرتبط با آن 

وضعیت شادکامی در گروه های مختلف سنی و جنسی و 

 سایر عوامل جمعیتی و اجتماعی مرتبط با ان 

 نقش شبکه های اجتماعی در سالمت جامعه 

نقش عوامل اجتماعی (جنس، تحصیالت، هنجار ها و 

 ) بر سالمت جامعه  ،...وضعیت درآمد، فقرارزش ها ، 

  و روند تغییرات امید به زندگی در استان وضعیت 

  

  

  

  

 هایآالینده -1
زیست 
 محیطی

 

 محیط کار سالم
1-2-1 

  

  

  

وضعیت دسترسی به آب آشامیدنی سالم و عوامل   

 جمعیتی و اجتماعی مرتبط با آن 

    

  

  

  

 سالمت محیط 

  

  

  

سالمت 

محیط و 

  کار

 3 

وضعیت دسترسی به  هوای پاک و سالم و عوامل   

 جمعیتی و اجتماعی مرتبط با آن 

وضعیت سیستم دفع زباله و فاضالب و عوامل 

 جمعیتی و اجتماعی مرتبط با آن 

 -وضعیت دسترسی به خدمات اجتماعی (ورزشی  

اجتماعی خیریه ها) و عوامل جمعیتی و  –مساجد 

 مرتبط با آن 

وضعیت دسترسی به  فضای سبز و عوامل جمعیتی و 

 اجتماعی مرتبط با آن 

وضعیت ایمنی غذایی  و مصرف مکمل های یاری و   

 عوامل جمعیتی و اجتماعی مرتبط با آن 

وضعیت سالمت محیط شغلی و عوامل جمعیتی و   

 اجتماعی مرتبط با آن 

  

 سالمت شغلی 
آسیب های مرتبط با کار و تبعات فردی ، خانوادگی و 

 اجتماعی مرتبط با آن 



 

بیماریهای واگیر  5-
 و عفونی

بیماری های غیر -2
 واگیر

  

  

 -بیماری های مزمن، ناتوان کننده و تبعات فردی

اقتصادی و فرهنگی مرتبط با آن (بیمار  -اجتماعی

استئوپروز عروقی ، سرطان، دیابت، -های قلبی

 ،سندرم متابولیک، ام اس و روانی)... 

  

  

  

  

 بیماری ها 

  

 بیماریها

 و حوادث

4 

سایر بیماری مقاربتی   -ایدز -بیماریهای واگیر( کرونا

و هپاتیت و سایر بیماریهای عفونی....) و تبعات 

 اقتصادی  و فرهنگی مرتبط با آن   -اجتماعی -فردی

ها در استان زنجان و عوامل وضعیت بار بیماری 

 جمعیتی و اجتماعی موثر بر آن 

بحران ها و بالیا، بیماری نوپدید و بازپدید و تبعات   

 اقتصادی  و فرهنگی مرتبط با آن   -اجتماعی -فردی

   حوادث 

حوادث ترافیکی (داخل شهر و خارج شهر) و  عوامل 

 جمعیتی و اجتماعی مرتبط با آن 

غیر ترافیکی و  عوامل جمعیتی و اجتماعی حوادث 

 مرتبط با آن 

سالمت روان -3

وعوامل اجتماعی 

 موثر بر سالمت

وضعیت سالمت روان  با تاکید بر اختالالت شایع 

  روانپزشکی

  

  

  

  

  

  

  

  سالمت روان           

    

5 

وضعیت سرمایه روانشناختی گروه های مختلف سنی ،  

  عوامل جمعیتی و اجتماعی مرتبط با آن جنسی و سایر

اجتماعی و فرهنگی مرتبط با  -خودکشی و تبعات فردی

 آن 

مهارت ارتباطی در گروه های مختلف سنی ، جنسی و 

 سایر عوامل جمعیتی و اجتماعی مرتبط با آن 

در گروه های مختلف سنی ، مهارت های زندگی 

اجتماعی مرتبط با جنسی و  سایر  عوامل جمعیتی و 

 آن 

وضعیت سازگاری روانی افراد در گروه های مختلف 

سنی، جنسی و سایر عوامل جمعیتی و اجتماعی 

 مرتبط با آن 

سایر بیماری مقاربتی  و  -ایدز -بیماریهای واگیر( کرونا

 هپاتیت....) و تبعات  روانی مرتبط با آن 

و بازپدید و تبعات بحران ها و بالیا ، بیماری نوپدید 

  روانی مرتبط با آن



تحقیقات نظام - 8

 سالمت 
وضعیت بهره مندی کودکان از آموزش  پیش دبستانی و 

 تبعات فردی و اجتماعی مرتبط با آن 
 مولفه های اجتماعی موثر بر

 عدالت در آموزش و

 پیشگیرانهمداخالت      

    

 6 

 پایان عوامل اجتماعی موثر بر ماندگاری تحصیل تا

  دوره دبستان و تبعات فردی و اجتماعی آن

 عوامل اجتماعی موثر برمشارکت داوطلبین سالمت 

انگیزش تحصیلی در گروه های مختلف سنی ، جنسی  و  

 عوامل  اجتماعی مرتبط 

 وضعیت آموزش  از نظر پاسخگویی اجتماعی 

   آموزش عالی در سالمت 

 7 مدیریت نظام سالمت و پاسخگویی به نیازهای جامعه 

 8 حرفه ای، سالمت معنوی و تعهد اخالقیمسئولیت  

  


