اولویت های پژوهشی مرکس تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت

طزاحی ،اجزا ٍ ارسضیببی راّکبرّبی ارتقبء فؼبلیت بذًی هٌظن ٍ تغذیِ هٌبسب در گزٍّْبی سٌی هتفبٍت
طزاحی ،اجزا ٍ ارسضببی راّکبرّبی ارتقبء فؼبلیت بذًی در کبرکٌبى
طزاحی ،اجزا ٍ ارسضیببی هذاخالت هزبَط بِ هْبرت ّبی سًذگی (کٌتزل خطن ،استزط ،هْبرت حل هسئلِ ٍ ...
) در ًَجَاًبى
بزرسی ٍضؼیت استفبدُ اس دخبًیبت در گزٍُ سٌی ًَجَاى ٍ جَاى در استبى
بزرسی ٍضؼیت ضیَع رفتبرّبی پزخطز در گزٍُ سٌی ًَجَاى ٍ جَاى
بزرسی آگبّیً ،گزش ٍ ػولکزد هبدراى درهَرد هْبرتْبی فزسًذپزٍری
طزاحی ٍ اجزای فزهَالسیَى هزبَط بِ بیوبراى دیببتی
طزاحی ٍ اجزای فزهَالسیَى هزبَط بِ بیوبراى قلبی-ػزٍقی
بزرسی ضیَع پبتَصى ّبی غذایی در هَاد غذایی استبى
بزرسی خَاظ آًتی هیکزٍبی ٍ آًتی اکسیذاًی هحػَالت استزاتضیک هٌطقِ ٍ اثزات آًْب در افشایص دٍرُ
ًگْذاری هَاد غذایی
بزرسی کیفیت ًبى ّبی سٌتی ٍ غٌؼتی هػزفی در استبى خزاسبى جٌَبی
کیفیت هیکزٍبی ٍ ػَاهل ضیویبیی هَاد غذایی ػزضِ ضذُ در استبى
بزرسی ًیبسّبی تغذیِ ای خبظ هزدم استبى بب تَجِ بِ ضزایط اقلیوی ،صًتیک ،قَهیت ٍ سبیز ػَاهل تبثیزگذار
سالمت خانواده و
جامعه

تَلیذ غذاّبی فزاسَدهٌذ بزای افزاد ٍ بیوبراى خبظ
ضٌبسبیی هطکالت استبًی هزبَط بِ سالهت ٍ اهٌیت غذایی ٍ ارائِ راّکبر جْت رفغ ایي هطکالت
بزرسی ًقص هیشاى آگبّی کبرگزاى درخػَظ هَاد ضیویبیی در کبّص حَادث ضیویبیی
اثزات رٍاًطٌبختی غذا در هحیط ّبی ضغلی
ارسیببی ریسک ّبی ایوٌی ٍ بْذاضت حزفِ ای در هطبغل هختلف ٍ بزرسی سطح خطز در آًْب بب رٍیکزدّبی هختلف
َّش هػٌَػی
هذلسبسی در سالهت اس دیذگبُ ضغلی
بزرسی ٍضؼیت اهٌیت ضغلی ٍ هذاخالت جْت ایجبد هحیط سبلن بزای ضبغلیي
بزرسی ٍضؼیت سالهت رٍاى گزٍّْبی آسیب پذیز بِ ٍیضُ سًبى سزپزست خبًَار
طزاحی هذاخالت هعٌَی تزای گزٍّْای هختلف
خاًَادُ ٍ رٍاًشٌاسی سالهت
تزرسی ارتثاط تیي سالهت هعٌَی ٍ اتعاد سالهت عوَهی در تیواراى هثتال تِ تیواریْا
تزرسی عَاهل اجتواعی تاثیزگذار تزرٍی سالهت رٍاًی ،اختالالت رٍاًی ،سالهت هعٌَی
تزرسی ًقش هْذکَدک ّای هحیط کار در فزسًذآٍری
عَاهل هؤثز تز تْثَد شاخص ّای تارٍری در جوعیت شْزی ٍ رٍستایی

هَاًع ٍ تسْیل کٌٌذُ ّای فزٌّگی-اجتواعی ٍ اقتصادی هزتثط تا فزسًذآٍری
سي اسدٍاج ٍ فزسًذآٍری ،فاصلِ هٌاسة تیي فزسًذاى ،تک فزسًذی ٍ چٌذ فزسًذی در خزاساى جٌَتی ٍ الگَی
آى
طالق (تزرسی علل طالق ٍ راّْای پیشگیزی اس آى اس جولِ اختالالت جٌسی ٍ رٍاتط سًاشَیی ،گذشت ٍ تاب
آٍری سٍجیي ٍ )...

بزرسی دیذگبُ هسئَلیي ٍ هذیزاى استبى بِ اهز سالهت ٍ ػَاهل اجتوبػی هَثز بز سالهت
هطبلؼبت هزتبط بب ًببزابزی در سالهت ٍ تؼییي کٌٌذُ ّبی آى
بزرسی ػذالت در تَسیغ خذهبت در ًظبم سالهت
پَضص ّوگبًی سالهت ()UHC
تحقیقات نظام
سالمت

اعتثارتخشی تیوارستاًی

هذیزیت هٌببغ در ًظبم سالهت
اثزبخطی ٍ ّشیٌِ اثزبخطی هذاخالت در ًظبم سالهت
تیوِ ٍ اثزات آى تز سالهت افزاد ،خطزّای هالی ٍ پیاهذّای سالهت
حاکویت تالیٌی در ًظامّای سالهت
سیستنّای پزداخت در ًظام سالهت

بزرسی فزاٍاًی ٍ ػلل هسوَهیت ّبی غذایی
کزًٍب ٍ سالهت ضغلی
اپیذهیَلَصی ػلل ٍ ػَاهل ایجبد حَادث ضغلی
بزرسی ضبخع ّبی ػولکزد پیطگیزاًِ ٍ ٍاکٌطی در هحیط کبر
پیشگیری از
بیماریها

هطبلؼبت هزبَط بِ ػَاهل خطز اغلی بیوبریّبی غیزٍاگیز ضبهل استؼوبل دخبًیبت ،رصین غذایی ًبسبلن ،کن
تحزکی ٍ هػزف الکل ،ػَاهل خطز هتببَلیک /فیشیَلَصیک ایي بیوبریّب هطتول بز افشایص فطبر خَى،
افشایص قٌذ خَى ،افشایص کلستزٍل ،چبقی /اضبفِ ٍسى
هطبلؼبت هزبَط بِ بزرسی بزٍس ،ضیَع ٍ ببر بیوبری ّبی غیزٍاگیز
هطبلؼبت هزبَط بِ بزرسی بزٍس ٍ رًٍذ بیوبری ّبی ٍاگیز

