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 گزارش تعیین اولویت های پژوهشی

 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت  
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 مقدمه  -5

سیستم بهداشتی هر جامعه، ارتقای سطح سالمت مردم و پیشبرد برابری بهداشتی میان آنان است. پژوهش در این میان نقش به هدف نهایی 

سزایی در نیل به این هدف ایفا می کند. با توجه به ناکارآمدی اکثر پژوهش ها، نیاز به هدفمند کردن پژوهش ها بیش از پیش ضرورت دارد. 

های علوم پزشکی کشور، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر  به رسالت پژوهشی مراکز تحقیقاتی تحت پوشش دانشگاهدر این راستا با توجه 

 با استفاده از دستورالعمل5931در سال اولویت های پژوهشی این مرکز را بر سالمت زنجان بر آن شد در پاسخ به فراخوان وزارت بهداشت، 

 تهیه و در جهت عملیاتی کردن آن گام بردارد.  ؛یین اولویتهای پژوهشیدر تع ( WHOسازمان جهانی بهداشت )

 

 روش کار -2

 : تعیین پیش نویس اولویتهای پژوهشی 5-2

و  "با اطالع رسانی"و به دو روش  "از پیش برنامه ریزی شده"دست آوردن اطالعات از رویکرد ه های پژوهشی جهت ب در تعیین اولویت

از تمامی اعضای هیات علمی شورای پژوهشی مرکز درخواست شد تا  "با اطالع رسانی"استفاده شد. در روش  "بدون اطالع رسانی "

و با تمرکز بر اولویتهای پژوهشی را با توجه به تخصص خود به مرکز اعالم کنند.   سپس این موارد، با توجه به اولویت های پژوهشی کشور 

ارائه شده است.                                                                            ( 5). این پیش نویس در پیوست شماره ندمرور و طبقه بندی شد( SDHعوامل اجتماعی موثر بر سالمت ) شاخص های

  .نیز تهیه شد (2) پیوست شماره  های پژوهشی اولویت، معیارهای امتیاز بندی WHOدر ضمن بر اساس دستورالعمل 

 ذینفع های : شناسایی گروه2-2

که به منظور تعیین اولویت های که در جلسه ای  گروه های ذینفعی که در فرآیند تعیین اولویت ها شرکت داده شدند، شامل موارد زیر بودند

 کردند:مرکز برگزار شده بود، شرکت  رپژوهشی د

 پژوهشگران )اعضای شورای پژوهشی مرکز(  -1

 و ایمنی سالمت و )معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان و دبیر کارگروه تخصصی تصمیم گیرندگان در سطوح مختلف -2

 (غذایی استانامنیت 

 تان زنجان ( درمانی شهرس-)جمعی از کارکنان بهداشتی فعال شاغل در مراکز بهداشتی ارائه کنندگان خدمات بهداشتی   -3

                                                                                                                                                                          ) نماینده مردم درکمیته اخالق دانشگاه(                               جوامع -4
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 بررسی وضعیت: 9-2

تا ضمن مرور  گرفتزمان کافی در اختیار اعضا قرار  .پیش نویس اولویت های پژوهشی تهیه شده، در جلسه در اختیار ذینفعان قرار داده شد

از تعداد  طول بحث و گفتگو با شرکت کنندگان، اولویت های پژوهشی پیشنهادی خود را به لیست موجود اضافه کنند. در پیش نویس

 حیطه های برگزیده  .(9)پیوست  حیطه برگزیده شد و عناوین پژوهشی این حیطه ها مورد بررسی قرار گرفت 8 پیشنهادی،حیطه 55

 ( ارائه شده است.5پیشنهادی در جدول شماره )

 

 پژوهشی پیشنهادی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمتیعناوین  -(5)جدول 

 عناوین پیشنهادی

 سالمت و رشد و تکامل کودکان -5

 بیماری های مزمن -2

 سالمت روان واعتیاد -9

 حوادث -4

 سالمتی مرتبط با  رفتارهای و زندگی  سبک -1

 شغل -6

 حمایت اجتماعی، انزوای اجتماعی و معلولیت -7

 و عدالت در سالمت محیطی –عوامل اجتماعی  -8

 

 : شناسایی زمینه های پژوهشی4-2

ابتدای جلسه مورد بحث و گفتگو قرار  در  تهیه شده بود ،WHO بر اساس دستورالعمل  یی کهپژوهشی، معیارهاجهت امتیازبندی اولویتهای 

احتمال  -9 ،مناسبت ) چرا این پژوهش باید انجام شود؟ (  -2 ،ضرورت ) آیا باید پژوهش انجام شود؟ (  -5 ؛ بر چهار معیار  توافق عمومی و گرفت

امتیازی( رتبه بندی  1) که با استفاده از سیستم لیکرت شد حاصل منافع حاصل از پژوهش ) فواید حاصل از اجرا ( -4 و، ) قابلیت اجرایی ( فقیتمو

با نظر   پژوهشی اولویت های. در هر یک از حیطه های می باشد 22 و حداکثر  4حداقل  بیناین معیار ها  از امتیاز حاصلمجموع  شدند. 

تغییر، حذف و مورد ویرایش قرار گرفتند.  سپس عناوین پژوهشی اصالح شده با استفاده از روش فنون گروهی  عناوین ؛متخصصین مربوطه

 شد. محاسبه  ی پژوهشی میانگین امتیاز هر عنوان در هر حیطه ند وامتیاز بندی شد (Nominal group techniques)اسمی

 

 نتایج -9

شد. نتایج بر اساس اولویت در جداول مربوطه )جداول  حیطه های  مختلف پژوهشی محاسبهمیانگین امتیاز هر یک از عناوین پژوهشی در 

 ( ارائه شده اند.52-2
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 سالمت و رشد و تکامل کودکاننتایج اولویت بندی  عناوین پژوهشی  حیطه  -( 2)جدول 

 میانگین عناوین پژوهشی  حیطه سالمت و رشد و تکامل کودکان به ترتیب اولویت

درکودکان و شیر خواران و عوامل اجتماعی موثر بر  )شاخص های انتروپومتریک و ...( اختالالت رشدی و تکاملی -5

   آن

41/56 

 72/51 )چاقی، الغری، سوء تغذیه و ....( وضعیت تغدیه در کودکان و شیر خواران -2

بیماری های حاد و مزمن در نقش مداخالت مختلف )مانند آموزش و ...( در کنترل، پیشگیری و درمان در  -9

 کودکان

9/51 

 23/51 عوامل  اجتماعی موثر بر مرگ و میر در شیرخواران، کودکان و نوجوانان  -4

 88/59 اپیدمیولوی بیماری های حاد و مزمن و نقش عوامل اجتماعی اقتصادی در کنترل، پیشگیری و درمان بیماری ها -1

 

 بیماری های مزمننتایج اولویت بندی  عناوین پژوهشی  حیطه  -(9)جدول 

 میانگین عناوین پژوهشی  حیطه سالمت و رشد و تکامل کودکان به ترتیب اولویت

عروقی ، سرطان، دیابت و استئوپروز، سندرم متابولیک...( و -اپیدمیولوژی بیماری های مزمن )بیمار های قلبی -5

 عوامل اجتماعی مرتبط با آن

1/51 

 7/54 ننقش   انواع مداخالت بر پیشگیری ، درمان و کنترل بیماری های مزم -2

 

 نتایج اولویت بندی  عناوین پژوهشی  حیطه سالمت روان و اعتیاد -(4)جدول 

 میانگین عناوین پژوهشی  حیطه  سالمت روان و اعتیاد  به ترتیب اولویت

 97/57 ارزیابی سالمت اجتماعی و روانی در نوجوانان   -5

اختالالت شایع روانپزشکی )اعتیاد، افسردگی،  بررسی تاثیر مداخالت خانواده  و جامعه محور بر پیشگیری و درمان -2

 اضطراب(

87/56 

 1/56 ارزیابی و  طراحی مداخالت  برای  اوقات فراغت نوجوانان و جوانان جامعه )با تاکید بر تاثیر بر  اعتیاد( -9

 4/56 مداخالت در  پیشگیری از اقدام به خودکشی در عموم مردم و گروه های در معرض خطر   -4

 55/56 اجتماعی در پیش آگهی و درمان بیماری های جسمی-نقش مداخالت روان شناختی و روانی -1

 71/51 (… ADHDاجتماعی در اختالالت شایع کودکان  )–تاثیر مداخالت روانی   -6

 55/51 درمان اعتیاد اختالالت روانپزشکیبهره مندی از خدمات  -7

 51 با سالمت روان و رضایت از زندگی بررسی ارتباط عوامل اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی -8

 51 ارزیابی روش های روان درمانی جدید با توجه به عوامل فرهنگی اجتماعی -3

 8/54 تدوین بسته های مراقبتی از اختالالت  روانپزشکی -52

 71/54 پروری و سالمت روانشیوه های فرزند  -55

 17/54 عوامل اجتماعی مرتبط با استرس، امید، افسردگی و شادمانی در جامعه -52

بررسی شیوع اختالالت شخصیت در جامعه و ارتباط ان با عوامل اجتماعی از جمله اعتیاد، طالق ، بزهکاری،  -59

 مشکالت قانونی....

97/54 

 54 مهارت های زندگی و سالمت روان -54

 99/59 و سالمت روانمذهب   -51

 59 بررسی کیفی فرآیند ابتال و بهبودی اختالالت شایع روانپزشکی -56
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بنابر این تعداد اولویت های  ؛ عناوین مشابه  حذف و یا به سایر موارد اضافه شدند. حیطه سالمت روان و اعتیاد با توجه به طوالنی بودن لیست

حیطه سالمت روان و اعتیاد در  بازنگری شده ینتایج اولویت های پژوهشی  مورد کاهش یافت.  52مورد به  56وهشی  این حیطه از ژپ

 ( ارائه شده است.1جدول )

 

 اولویت بندی  عناوین پژوهشی  حیطه سالمت روان و اعتیادبازنگری شده  نتایج -(1)جدول 

 میانگین اعتیاد  به ترتیب اولویتعناوین پژوهشی  حیطه  سالمت روان و 

 97/57  و ارزیابی مداخالت موثر در نوجوانان  )با تاکید بر اعتیاد( سالمت اجتماعی و روانی وضعیت  -5

اختالالت شایع روانپزشکی )اعتیاد، افسردگی،  بررسی تاثیر مداخالت خانواده  و جامعه محور بر پیشگیری و درمان -2

 اضطراب(

87/56 

 4/56 مداخالت در  پیشگیری از اقدام به خودکشی در عموم مردم و گروه های در معرض خطر   -9

 55/56 اجتماعی در پیش آگهی و درمان بیماری های جسمی-نقش مداخالت روان شناختی و روانی -4

 71/51 (… ADHDاجتماعی در اختالالت شایع کودکان  )–تاثیر مداخالت روانی   -1

 55/51 درمان اعتیاد اختالالت روانپزشکیبهره مندی از خدمات  -6

 51 با سالمت روان و رضایت از زندگی بررسی ارتباط عوامل اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی -7

 51 ارزیابی روش های روان درمانی جدید با توجه به عوامل فرهنگی اجتماعی -8

 8/54 تدوین بسته های مراقبتی از اختالالت  روانپزشکی -3

 71/54 سالمت روان ...( وشیوه های فرزند پروری و) مهارت های زندگی -52

 99/59 مذهب  و سالمت روان -55

 59 بررسی کیفی فرآیند ابتال و بهبودی اختالالت شایع روانپزشکی -52

 

 

 حوادثنتایج اولویت بندی  عناوین پژوهشی  حیطه  -(6جدول )

 میانگین به ترتیب اولویت حوادثعناوین پژوهشی  حیطه 

 1/51 ارزیابی و مداخالت در عوامل اجتماعی موثر بر سالمت در حوزه بحران و حوادث  طبیعی و انسان ساز  -5

 7/54 ارزیابی و مداخالت در عوامل اجتماعی موثر بر حوادث )ترافیکی، غیر ترافیکی، داخل خانه، خارج خانه...( -2

 

 

 سالمتیمرتبط با  رفتارهای  وزندگی  سبکنتایج اولویت بندی  عناوین پژوهشی  حیطه  -(7جدول )

 میانگین به ترتیب اولویت سالمتیمرتبط با  رفتارهای وزندگی  سبکعناوین پژوهشی  حیطه 
 1/57 با عوامل اجتماعی  بررسی وضعیت شیوه زندگی )فعالیت فیزیکی، تغذیه، دخانیات و ...( و ارتباط آن  -5
 1/56  شیوه زندگی برنقش مداخالت مختلف )مانند آموزش و ...(   -2
 1/51  بررسی ایمنی غذایی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن -9

 51 و ارزیابی مداخالت موثر بر آن وضعیت تبعیت از رژیم درمانی بررسی -4
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 شغلنتایج اولویت بندی  عناوین پژوهشی  حیطه  -(8جدول )

 میانگین به ترتیب اولویت شغلعناوین پژوهشی  حیطه 

 1/56  خطرات شغلی و عوامل اجتماعی مرتبط با آنو بررسی حوادث   -5

 2/56  در مشاغل پر خطر و پر استرس جسمی و روانی رسی وضعیت سالمتبر -2

 1/51  بررسی وضعیت امنیت شغلی و ارتباط آن با سالمت -9

 4/51 در گروه های پرخطرمداخالت بر آسیب های شغلی  تاثیر  -4

 

 

 حمایت اجتماعی، انزوای اجتماعی و معلولیتنتایج اولویت بندی  عناوین پژوهشی  حیطه  -(3جدول )

 میانگین عناوین پژوهشی  حیطه حمایت اجتماعی، انزوای اجتماعی و معلولیت به ترتیب اولویت

 4/57 و ارزیابی مداخالت موثر بر ان  در افراد مبتال به بیماری های مزمن و ناتوان کننده بررسی وضعیت حمایت های اجتماعی - -5

بررسی وضعیت سالمت گروه های آسیب پذیر )مهاجرین ، افراد بی خانمان، معلولین،زنان سرپرست خانوار ، بارداری  - -2

  ...( و عوامل مرتبط با آنو کودکان کار و خیابانی ، کودکان بی سرپرست و بد سرپرست ،پرخطر، سالمندان 
1/56 

 51/56  و روشهای پیشگیری و کنترل آن ها ، همسر آزاری و ..( کودک آزاریخشونت خانگی )بررسی وضعیت  -9

 

 

 و عدالت در سالمتمحیطی –عوامل اجتماعی نتایج اولویت بندی  عناوین پژوهشی  حیطه  -(51جدول )

 میانگین و عدالت در سالمت به ترتیب اولویتمحیطی –عناوین پژوهشی  حیطه عوامل اجتماعی 
 8/56 ( بر سالمت  جامعه  جنس، تحصیالت، هنجار ها و ارزش ها ، وضعیت درامد، فقربررسی تاثیر عوامل اجتماعی ) -1

، مواد شیمیایی موجود در آفت کش ها، مانن سرب و روی تاثیر عوامل محیطی بخصوص عوامل آالینده )فلزات سنگین -2

  افراد جامعه کارخانه های آالینده و ...( در سالمت
1/56 

 5158  بررسی وضعیت عدالت در توزیع خدمات سالمت استان زنجان -3

 1/51 و ارزیابی مداخالت موثر بر آن  بررسی عوامل اجتماعی موثر بر سالمت جنسی، بهداشت باروری در زنان و مردان -4

 1/51  بررسی نقش شبکه های اجتماعی در سالمت جامعه -5
  زناشویی مشکالتبر(   ...)شبکه های اجتماعی و  عوامل تاثیر گذار -6

 
51 
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 اولویت های پژوهشی پیشنهادی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمتی پیش نویس – (5پیوست )

 عناوین پیشنهادی

سالمت و رشد و تکامل 
 کودکان

 یک سالمیزان مرگ و میر اطفال زیر  -

 میزان مرگ و میر نوزادان -

 سال 1میزان مرگ کودکان زیر  -

 میزان مرگ و میر نوزادان -

 سال 52در جمعیت  DMFTمیانگین  -

 سال 1شیوع کم وزنی در کودکان زیر  -

 تغذیه انحصاری با شیر مادر در کودکان تا شش ماهگی -

 شیوع تولد نوزادان با وزن کم هنگام تولد -

 سال 91سال و باالی  58میزان باروری اختصاصی زیر  -

 امید به زندگی در بدو تولد -

 بررسی نقش آلرژن ها  در سالمت کودکان و روش های کنترل و درمان آن ها -

 بیماری های مزمن

 میزان مرگ و میر ناشی از بیماریهای عروق کرونر -

  بروز دیابت -

 بروز سل -

 بروز تمام سرطانها -

 سال  61تا  41شیوع استئوپروز در زنان   -

 سال طبق تعریف 51-64اضافه وزن یا چاقی در سنین  شیوع -

 اقتصادی بر پیشگیری ، ابتال و درمان بیماری های مزمن-نقش عوامل اجتماعی -
 
 
 
 
 
 
 

 سالمت روان واعتیاد

 روانیو شدید بروز اختالالت خفیف  -

اختالالت شایع روان پزشکی  بررسی ویژگی های خانواده و ارتباط آن با سالمت روان و -
 )اعتیاد، افسردگی، اضطراب(

اختالالت شایع روانپزشکی  بررسی تاثیر مداخالت خانواده محور بر پیشگیری و درمان  -
 )اعتیاد، افسردگی، اضطراب(

اختالالت شایع روانپزشکی  بررسی تاثیر مداخالت جامعه محور بر پیشگیری و درمان -
 )اعتیاد، افسردگی، اضطراب(

  روان اعی و ارتباط آن با وضعیت سالمتبررسی تاثیر حمایت های اجتم  -
  روانپزشکی شایع بررسی ارتباط عوامل اجتماعی، فرهنگی و محیطی با اختالالت -

 تبیین فرآیند ابتال و بهبودی اختالالت شایع روانپزشکی   -
بررسی  وضعیت اعتیاد )سوء مصرف مواد، الکل، روان گردان ها( در جامعه )خانواده  -

 ..( و ارتباط با آن عوامل اجتماعیجوانان، زندانیان و.
 بروز سوء مصرف مواد -

 بهره مندی از خدمات درمان اعتیاد  -

 سال و باالتر 59شیوع مصرف فرآورده های تنباکو حداقل یک بار در روز در جمعیت   -

 بروز اقدام به خودکشی کامل و ناکامل -
 

 حوادث
 خارج شهر( –بروز حوادث ترافیکی  )داخل شهر  -

 غیر ترافیکیبروز حوادث  -

 بررسی عوامل اجتماعی موثر بر حوادث -

 بررسی شیوع مسمومیت )دارویی، شیمیایی و ...( و عوامل اجتماعی مرتبط با آن

 
 

 خدمات سالمت

 دسترسی به خدمات عمومی سالمت -

 دسترسی به خدمات تخصصی سالمت -

 بهره مندی از مراقبت های اولیه سالمتی -

 ت سالمت استان زنجانبررسی وضعیت عدالت در توزیع خدما -

-  
 
 
 
 
 
ب 

ضال
 فا

ب و
آ

 

 دسترسی به شبکه عمومی آب آشامیدنی -

 تعداد مساجد، تکایا، حسینیه های موجود -

 بررسی نقش آالینده های زیست محیطی در سالمت جامعه -

 درصد مورد مطلوب نمونه های آب آشامیدنی از نظر باکتریولوژیک -
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محیط فیزیکی و 
 اجتماعی

ت 
عی

وض
انه

خ
 

 بررسی وضعیت بهداشتی اماکن مسکونی و ارتباط آن با سالمت  -

درصد خانوارهایی که از سیستم دفع فاضالب صحیح )بهداشتی(  -
 برخوردارند

درصد خانوارهایی که در داخل خانوار دارای توالت بهداشتی طبق  -
 تعریف می باشند

 

هوا
ت 

فی
کی

 

 جامعهبررسی نقش آالینده های زیست محیطی در سالمت  -

 سرانه فضای سبز موجود -

 درصد روزهای سال که طبق تعریف هوا -

 و 
ل

 نق
ل و

حم
ی

هر
 ش

ی
اح

طر
 

 بررسی نقش آالینده های زیست محیطی در سالمت جامعه -

ی 
ماع

جت
ه ا

مای
سر

(
S

o
ci

al
 C

ap
it

al
) 

 
 

 
 

 شغل

 بررسی وضعیت امنیت شغلی و ارتباط آن با سالمت -

 ارتباط آن با سالمتو  بررسی وضعیت عدم اشتغال در جامعه -

 بررسی خطرات شغلی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن -

 بررسی وضعیت سالمت در مشاغل پر خطر و پر استرس -

 بروز حوادث کشنده و غیر کشنده مرتبط با کار -
 

 وضعیت زندگی  روزانه
رفتارهای سالمتی 

 )سبک زندگی(:
 سیگار کشیدن-

 مصرف الکل-
 فعالیت  فیزیکی-

 تغذیهرژیم غذایی و -
 

با  بررسی وضعیت شیوه زندگی )فعالیت فیزیکی، تغذیه، دخانیات و ...( و ارتباط آن -
 عوامل اجتماعی 

 بررسی سبک زندگی بر وضعیت سالمت جامعه  -
 اجتماعی مرتبط با آن     بررسی اختالالت تغذیه ای، رفتاری و تکاملی در کودکان و عوامل -

اختالالت تغذیه ای، رفتاری  نی بر کاهش میزانبررسی تاثیر مداخالت پیشگیرانه و درما  -
                                    و تکاملی در کودکان                                                                                                           

جوانان، زنان و سالمندان  بررسی وضعیت تغذیه در گروه های در معرض خطر )کودکان،  -
  ( و عوامل اجتماعی مرتبط با آن

 بررسی ایمنی غذایی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن -
 : بررسی مصرف دخانیات و مداخالت موثر بر کنترل آن -

 سرانه فضای اصلی ورزشی -
 
 
 
 
 

حمایت اجتماعی، 
انزوای اجتماعی و 

 معلولیت

 بررسی وضعیت حمایت های اجتماعی در افراد مبتال به بیماری های مزمن )سرطان،   -

 ...( بیماری های قلبی عروقی، دیابت و

 بررسی تاثیر حمایت های اجتماعی بر پیشگیری و کنترل بیماری های مزمن )سرطان،  -

 ...( بیماری های قلبی عروقی، دیابت و

 یری و کنترل آن ها                  بررسی وضعیت کودک آزاری و روشهای پیشگ -

  بررسی وضعیت همسر آزاری و روشهای پیشگیری و کنترل آن ها -
                                                                                           بررسی وضعیت سالمت کودکان در خانواده های از هم گسیخته                                                                           -
 بررسی وضعیت سالمت گروه های آسیب پذیر )مهاجرین ، افراد بی خانمان، معلولین، -
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 زنان، بارداری پرخطر، سالمندان و ...( و عوامل مرتبط با آن
 بروز معلولیت به تفکیک متوسط و شدید  -
 توانبخشیدسترسی معلولین متوسط و شدید به خدمات  -
 درصد زنان سرپرست خانوار که از حمایت های اجتماعی برخوردارند -

 خدمات بیمه سالمت
 

 سهم هزینه های سالمت در هزینه های غیر خوراکی خانوار -

 پوشش دهی بیمه -
 
 
 

عوامل اجتماعی و 
عدالت در سالمت 

)جنسیت، تحصیالت، 
هنجار ها و ارزش ها ، 

سالمت جنسی و 
باروری، وضعیت 

درامد، شبکه های 
 اجتماعی، فقر(

 سال 43تا  51نرخ با سوادی در گروه سنی  -

 نرخ خالص ثبت نام در آموزش ابتدایی -

 سال تمام در آموزش پیش دبستانی 1نرخ خالص ثبت نام کودکان   -

 نرخ ماندگاری تا پایان دوره دبستان -

 خط فقر مطلق -

 خط فقر شدید  -

درمانی شهری به تعداد رابطین بهداشتی نسبت خانوارهای تحت پوشش مراکز بهداشتی  -
 ماه فعالیت داشته اند. 6مراکز که در سال بررسی شاخص ها حداقل 

بررسی نقش شبکه های اجتماعی در کاهش مشکالت ) اقتصادی، عاطفی ( بیماران  -
 به بیماری های مزمن و خانواده آن ها مبتال

 بررسی نقش شبکه های اجتماعی در سالمت جامعه  -
  بررسی وضعیت عدالت در توزیع خدمات سالمت استان زنجان  -
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 جدول امتیاز بندی اولویت های پژوهشی -(2پیوست )

 عنوان پژوهش: 
 

 بسیار زیاد

1 

 زیاد

4  

 متوسط

9 

 کم

2 

 بسیار کم

5  

 ضرورت ) آیا باید پژوهش انجام شود؟ (
     

پژوهش باید انجام شود؟ (مناسبت ) چرا این        

) قابلیت اجرایی ( فقیتاحتمال مو       

 منافع حاصل از پژوهش ) فواید حاصل از اجرا (     

امتیاز نهایی    
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 پژوهشی پیشنهادی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمتیعناوین  -( 9پیوست )

 عناوین پیشنهادی 

رشد و تکامل سالمت و 

 کودکان

 عوامل  اجتماعی موثر بر مرگ و میر در شیرخواران،نوجوانان و کودکان  -5

 اختالالت رشدی و تکاملی درکودکان و شیر خواران و عوامل اجتماعی موثر بر آن  -2

 وضعیت تغدیه در کودکان و شیر خواران -9

در  در بیماری های حاد و مزمننقش مداخالت مختلف )مانند آموزش و ...( در کنترل، پیشگیری و درمان  -4
 کودکان

 اپیدمیولوی بیماری های حاد و مزمن و نقش عوامل اجتماعی اقتصادی در کنترل، پیشگیری و درمان بیماری ها -1

 بیماری های مزمن
 نقش   انواع مداخالت بر پیشگیری ، درمان و کنترل بیماری های مزمن  -5

عروقی ، سرطان، دیابت و استئوپروز، سندرم متابولیک...( و -قلبیاپیدمیولوژی بیماری های مزمن )بیمار های  -2
 عوامل اجتماعی مرتبط با آن

 

 

 

 

 

 

 

 سالمت روان واعتیاد

بررسی تاثیر مداخالت خانواده  و جامعه محور بر پیشگیری و درماناختالالت شایع روانپزشکی )اعتیاد، افسردگی،  5
 اضطراب(

 بهره مندی از خدمات درمان اعتیاد اختالالت روانپزشکی  2

 بررسی ارتباط عوامل اجتماعی، فرهنگی و خانوادگیبا سالمت روان و رضایت از زندگی 9

 مداخالت در  پیشگیری از اقدام به خودکشی در عموم مردم و گروه های در معرض خطر  4

 و درمان بیماری های جسمیاجتماعی در پیش آگهی -نقش مداخالت روان شناختی و روانی 1

 ارزیابی سالمت اجتماعی و روانی در نوجوانان  6

 ارزیابی روش های روان درمانی جدید با توجه به عوامل فرهنگی اجتماعی 7

 (… ADHDاجتماعی در اختالالت شایع کودکان  )–تاثیر مداخالت روانی  8

 مذهب  و سالمت روان 3

 شیوه های فرزند پروری و سالمت روان  52

 ای زندگی و سالمت روانمهارت ه 55

بررسی شیوع اختالالت شخصیت در جامعه و ارتباط ان با عوامل اجتماعی از جمله اعتیاد، طالق ، بزهکاری،  52
 مشکالت قانونی....

 ارزیابی و  طراحی مداخالت  برای  اوقات فراغت نوجوانان و جوانان جامعه )با تاکید بر تاثیر بر  اعتیاد( 59

 ال و بهبودی اختالالت شایع روانپزشکیبررسی کیفی فرآیند ابت 54

 عوامل اجتماعی مرتبط با استرس، امید، افسردگی و شادمانی در جامعه 51

 تدوین بسته های مراقبتی از اختالالت  روانپزشکی 56
 

 حوادث
 ارزیابی و مداخالت در عوامل اجتماعی موثر بر سالمت در حوزه بحران و حوادث  طبیعی و انسان ساز   - 5

 و مداخالت در عوامل اجتماعی موثر بر حوادث )ترافیکی، غیر ترافیکی، داخل خانه، خارج خانه...( ارزیابی - 2

 وزندگی  سبک

مرتبط با  رفتارهای 

 سالمتی 

  با عوامل اجتماعی  بررسی وضعیت شیوه زندگی )فعالیت فیزیکی، تغذیه، دخانیات و ...( و ارتباط آن - 5
   بر شیوه زندگینقش مداخالت مختلف )مانند آموزش و ...(  - 2

  بررسی ایمنی غذایی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن - 9

 و ارزیابی مداخالت موثر بر آن  وضعیت تبعیت از رژیم درمانی بررسی 4

 

 شغل

  بررسی وضعیت امنیت شغلی و ارتباط آن با سالمت- 5

  اجتماعی مرتبط با آنخطرات شغلی و عوامل و بررسی حوادث   - 2

  در مشاغل پر خطر و پر استرس جسمی و روانی بررسی وضعیت سالمت - 9

  در گروه های پرخطرمداخالت بر آسیب های شغلی  تاثیر - 4

حمایت اجتماعی، 

انزوای اجتماعی و 

 معلولیت

و ارزیابی مداخالت  در افراد مبتال به بیماری های مزمن و ناتوان کننده بررسی وضعیت حمایت های اجتماعی - 5
 ن بر آموثر 

  و روشهای پیشگیری و کنترل آن ها ، همسر آزاری و ..( کودک آزاریخشونت خانگی )بررسی وضعیت  - 2

بررسی وضعیت سالمت گروه های آسیب پذیر )مهاجرین ، افراد بی خانمان، معلولین،زنان سرپرست خانوار ،  - 9
 ...( و عوامل مرتبط باو کودکان کار و خیابانی سرپرست و بد سرپرست ،، کودکان بی بارداری پرخطر، سالمندان 

  آن 
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 )ادامه(عناوین پیشنهادی 

 

 

–عوامل اجتماعی 

و عدالت در محیطی 

 سالمت 

 بر سالمت  جامعه ( جنس، تحصیالت، هنجار ها و ارزش ها ، وضعیت درامد، فقربررسی تاثیر عوامل اجتماعی )  -1

 و ارزیابی مداخالت موثر بر آن  اجتماعی موثر بر سالمت جنسی، بهداشت باروری در زنان و مردانررسی عوامل ب  -2

  بررسی نقش شبکه های اجتماعی در سالمت جامعه  -3
  بررسی وضعیت عدالت در توزیع خدمات سالمت استان زنجان -4

 زناشویی مشکالتبر(   )شبکه های اجتماعی و ...عوامل تاثیر گذار -5

محیطی بخصوص عوامل آالینده )فلزات سنگین، مواد شیمیایی موجود در آفت کش ها، کارخانه های تاثیر عوامل  -6
  افراد جامعه آالینده و ...( در سالمت

 


