کاربزگ ايلًيت هاي پژيهشي در سطح مىطقه اي
رديف

الًيت ها

1

بیماريهاي غیز ياگیز

2

حًادث ي سًاوح ي باليا

عىاييه الًيت هاي پژيهشي مىطقه اي
 -1اتیِٛٛصی ،اپیذٔیِٛٛصی ،ثبر ثیٕبری ٞب ،پیؾٍیزی  ٚدرٔبٖ عزعبٖ ٞبی ؽبیغ اعتبٖ ٌیالٖ (عزعبٖ ٔزیٔ ،ؼذ،ٜ
وِٛٛروتبَ -پغتبٖٔ -ثب٘ -ٝپزٚعتبت)
 -2اتیِٛٛصی ،اپیذٔیِٛٛصی ،ثبر ثیٕبری ٞب ،پیؾٍیزی  ٚدرٔبٖ ثیٕبریٟبی لّجی  ٚػزٚلی در اعتبٖ ٌیالٖ (پزفؾبری
خ)CHF ،MI ،ٖٛ
 -3اتیِٛٛصی ،اپیذٔیِٛٛصی ،تؾخیص ،درٔبٖ  ٚوٙتزَ ثیٕبری ٞبی ٔتبثِٛیىی ثٚ ٝیض ٜدیبثت ،پز ٜدیبثت  ٚعبیز
ثیٕبری ٞبی غذد  ٚػٛارض آٟ٘ب در ٌزٞ ٜٚبی عٙی ٔختّف
ٔ -4غبِؼبت در سٔی ٝٙػّ ْٛاػصبة )ضبیؼبت ٔغشی ،MS،آِشایٕز ،اختالالت ؽٛٙایی )...ٚ
 -5ثیٕبریٞبی ػضال٘ی -اعىّتی (اعتئٛپٛر ،ثیٕبریٟبی رٔٚبتیغٕی  ٚغیز)...ٜ
 -6اتیِٛٛصی ،اپیذٔیِٛٛصی ،ثبر ثیٕبری ،پیؾٍیزی  ٚدرٔبٖٞبی خذیذ ثیٕبریٞبی آِزصیه در اعتبٖ ٌیالٖ (تٙفغی،
پٛعتیٌٛ ،ارؽی)
 -7اختالالت ص٘تیىی ؽبیغ در اعتبٖ ٌیالٖ ثب تبویذ ثز (تبالعٕی  ٚفبٚیغٓ)
 -8ثیٕبری ٞبی ٘مص ایٕٙی  ٚاتٛایٕی ٖٛثب تبویذ ثز (ِٛپٛط اریتٕبتٛس ،اْ اط ،پغٛریبسیظ ،عٙذرْ ؽٌٛزٖ،
ثیٕبری عّیبن  ٚثیٕبریٞبی اِتٟبثی رٚد)ٜ
 -9اتیِٛٛصی ،پیؾٍیزی ،تؾخیص  ٚدرٔبٖ ثیٕبریٞبی خ٘ٛی (اختالالت ا٘ؼمبدی ،وٓ خ٘ٛی )... ٚ
 -11اتیِٛٛصی ،اپیذٔیِٛٛصی ،تؾخیص ،درٔبٖ ،وٙتزَ  ٚثبستٛا٘ی اختالالت رٚا٘ؾٙبختی
 -1پیبٔذٞبی فیشیىی  ٚرٚا٘ی پظ اس ثالیبی عجیؼی ،حٛادث  ٚعٛا٘ح (خبد ٜای ،ؽغّی  ٚغیز ؽغّی) در ٌزٞ ٜٚبی
ٔختّف خٕؼیتی
ٔ -2غبِؼبت در حٛس ٜرٚػ ٞبی تٛا٘جخؾی  ٚدعتزعی ث ٝخذٔبت ثبس تٛا٘ی در ٔصذٔٚیٗ حٛادث خبد ٜای  ٚثالیب

 -3تٛإ٘ٙذ عبسی ٌزٞ ٜٚبی درٌیز در پیؾٍیزی  ٚوٙتزَ حٛادث  ٚثالیب
 -4ثزرعی آٔبدٌی ػّٕىزدی ٚاحذٞبی ارائ ٝدٙٞذ ٜخذٔبت عالٔت در حٛادث  ٚعٛا٘ح خبد ٜای ٘ ٚحٔ ٜٛذیزیت
ثحزاٖ
٘ -5مؼ آٔٛسػ ٍٕٞب٘ی در پیؾٍیزی اس حٛادث خبد ٜای  ٚثالیبی عجیؼی
 -6ثزرعی ػُّ حٛادث خبد ٜای  ٚارائ ٝراٞىبرٞبی ٔزتجظ
 -7عزاحی  ٚارائٔ ٝذَ ٔٙبعت ثٔٛی اعتبٖ ٌیالٖ خٟت وبٞؼ حٛادث خبد ٜای  ٚحٛادث ٘بؽی اس ثالیب
 -8ثزرعی ٔیشاٖ آٌبٞی خبٔؼ ٝاس ػٛأُ خغز تصبدفبت  ٚحٛادث در اعتبٖ  ٚاراائ ٝراٞىبرٞبی ٔٙبعت خٟت ارتمب
دا٘ؼ  ٚػّٕىزد خبٔؼ ٝدر ٔٛالغ السْ
 -9تبثیز ٔیشاٖ اثز راٞىبرٞبی ٔٙبعت اصالح رفتبرٞبی اختٕبػی در پیؾٍیزی اس حٛادث
 -11ثزرعی ٔیشاٖ حٕبیتٟبی ثخؼ دِٚتی  ٚخصٛصی اس ثز٘بٔٞ ٝبی ٔمبثّ ٝثب ثالیب
3

بهداشت محیط سيست

ٔ -1خبعزات سیغت ٔحیغی اعتبٖ (آة ،خبنٛٞ ،ا)  ٚارائ ٝراٞىبرٞبی ٔٙبعت
 -2خٕغ آٚری  ٚدفغ ٔٛاد سایذ  ٚپغٕب٘ذٞبی ؽٟزی  ٚثیٕبرعتب٘ی  ٚارائ ٝراٞىبرٞبی وبٞؼ اثزات آٖ
 -3عزاحی  ٚتذٚیٗ ٔذَ یىپبرچ ٝخٟت ٔمبثّ ٝثب آِٛدٌی ٞبی سیغت ٔحیغی اعتبٖ
 -4پبیؼ ٔ ٚذیزیت فزآیٙذ ٞبی تصفی ٝآة  ٚفبضالة  ٚارائ ٝراٞىبرٞبی ٔٙبعت
 -5پبیؼ  ٚاعتمزار ضٛاثظ  ٚاعتب٘ذاردٞبی سیغت ٔحیغی
ٚ -6ضؼیت آالیٙذٞ ٜبی ٛٞا ٔ ٚذیزیت آٖ
 -7ثزرعی ػُّ  ٚتبثیزات پذیذٞ ٜبی ٘ٛظٟٛر ٘ظیز تغییزات الّیٌٓ ،زد  ٚغجبر  ٚخؾه ؽذٖ تبالثٟب  ٚرٚدخب٘ٞ ٝب ثز
رٚی تٛٙع سیغتی  ٚارائ ٝراٞىبرٞبی ٔذیزیتی
 -8ارسیبثی ویفی تبالثٟب ٔ ٚزداثٟب ،رٚدخب٘ٞ ٝب  ٚعٛاحُ دریبٞب
 -9ثزرعی ٔخبعزات ؽیٕیبیی  ٚآالیٙذٞ ٜبی عٕی( عٕٛٔ ،ْٛاد غذایی  ٚفّشات عٕی در ؽجىٞ ٝبی آثزعب٘ی ،خبن

ٔ ٚحصٛالت وؾبٚرسی  ٚعبیز ٔٛاد غذایی در اعتبٖ ٌیالٖ
ٚ -11ضؼیت ثٟذاؽت  ٚایٕٙی ٔحیظ سیغت (صٙبیغ  ٚعبسٔبٟ٘بی) اعتبٖ ٌیالٖ
4

سالمىدي

5

سالمت ريان ي

ٔ -1زالجتٟبی ادغبْ یبفت ٝدر عبِٕٙذی  ٚتبثیز آٖ در ثٟجٛد ٚضؼیت عالٔتی عبِٕٙذاٖ در ؽٟز  ٚرٚعتب (ثب تبویذ ثز
عزعبٖ ،ثیٕبریٟبی لّجی  ٚػزٚلی ،دیبثت ،آِزصی ،اعتئٛپزٚس ،پیز ٌٛؽی ،افغزدٌی ،آِشایٕز  ٚاختالالت ؽٙبختی)
 -2ثزرعی ثبر التصبدی ثیٕبریٟبی ٔشٔٗ در دٚر ٜعبِٕٙذی
ٔ -3غبِؼبت ارسؽیبثی التصبدی ٔذاخالت پیؾٍیزی ،غزثبٍِزی  ٚدرٔبٖ ثیٕبریٟبی دٚر ٜعبِٕٙذی
ٚ -4ضؼیت تغذی ٝای عبِٕٙذاٖ (ٚضؼیت ٔٛخٛد ،آٔٛسػ تغذی)... ٚ ٝ
 -5ویفیت س٘ذٌی عبِٕٙذاٖ (ٚضؼیت ٔٛخٛد ،ػٛأُ ٔؤثز  ٚراٞىبرٞبی افشایؼ عغح عالٔت )...ٚ
-6

عبِٕٙذ آساری  ٚػٛأُ ٔزتجظ ثب آٖ

٘ -7مؼ خب٘ٛاد ٜدر عالٔت عبِٕٙذاٖ
 -8عزاحی  ٚارائٔ ٝذَ ٞبی ٍٟ٘ذاری اس عبِٕٙذاٖ
٘ -9مؼ فٙبٚری ٞبی ٘ٛیٗ در ٔزالجت اس عبِٕٙذاٖ
٘ -11مؼ ٞبی اختٕبػی عبِٕٙذاٖ

مًلفه هاي اجتماعي مًثز بز سالمت

 -1آعیت ؽٙبعی ِٔٛفٞ ٝبی عجه س٘ذٌی ٔزدْ ٌیالٖ  ٚارائ ٚ ٝتزٚیح اٍِٛی ٔٙبعت رفتبر ثٟذاؽتی  ٚعجه
س٘ذٌی عبِٓ
 -2ویفیت س٘ذٌی ٔزتجظ ثب عالٔت در ٌزٞ ٜٚبی خٕؼیتی ٔختّف اعتبٖ ٌیالٖ
 -3اپیذٔیِٛٛصی ،ثبر ثیٕبریٟبٔ ،زي ٔ ٚیز ،ػٛأُ سٔی ٝٙعبس  ٚػٛارض ٘بؽی اس آعیت ٞبی اختٕبػی ،اػتیبد ثٛٔ ٝاد
ٔخذر  ٚرٚاٍ٘زداٖ ٞبٔ ،ؾزٚثبت اِىّی ،دخب٘یبت  ٚارائٔ ٝذَ ٔٙبعت در پیؾٍیزی  ٚوٙتزَ آٟ٘ب
 -4ػذاِت در عالٔت  ٚتبثیز ٔتغیزٞبی التصبدی اختٕبػی در آٖ

 -5پذیذ ٜعالق (آعیت ؽٙبعی  ٚارائ ٝراٞىبرٞبی ٔمبثّ ٝثب آٖ) در ٌیالٖ
-6

خٛدوؾی در اعتبٖ ٌیالٖ (آعیت ؽٙبعی  ٚارائ ٝراٞىبرٞبی ٔمبثّ ٝثب آٖ)

 -7اپیذٔیِٛٛصی ٚاثغتٍی ٌزٞ ٜٚبی ٔختّف خٕؼیتی اعتبٖ ث ٝایٙتز٘ت ،رعب٘ٞ ٝب  ٚفضبٞبی ٔدبسی
 -8عزاحی  ٚارائٔ ٝذَ ٔٙبعت خٟت اعتفبد ٜثٟی ٝٙاس ایٙتز٘ت ،رعب٘ٞ ٝب  ٚفضبٞبی ٔدبسی
ٚ -9ضؼیت عالٔت رٚاٖ٘ ،ؾبط ،أیذ ث ٝس٘ذٌی در خٕؼیت ٞبی ٔختّف اعتبٖ ٌیالٖ
 -11فمز  ٚحبؽی٘ ٝؾیٙی در ٌیالٖ
6

طب سىتي ي گیاهان دارييي

7

تغذيه ي امىیت غذايي

ٔ -1غبِؼبت ثیِٛٛصیه ثز رٚی ٌیبٞبٖ دارٚیی
 -2اعتخزاج ،خذاعبسی  ٚخبِص عبسی تزویجبت ٔؤثزٌ ٜیبٞبٖ دارٚیی
 -3اعتب٘ذارد عبسی  ٚتؼییٗ ٔمذار تزویجبت ٔؤثز ٜدر فزآٚردٞ ٜبی دارٚئی ٌیبٞی ٌ ٚیبٞبٖ دارٚیی
ٔ -4غبِؼبت اتٛٙثٛتب٘ی ،ؽٙبعبیی ٌیبٞبٖ دارٚیی ثٔٛی وؾٛر ثٛیضٌ ٜیالٖ  ٚارسیبثی اثزات درٔب٘ی آٖ ٞب
 -5عبخت فزآٚردٞ ٜبی ٌیبٞی ،آ٘بِیش  ٚوٙتزَ ویفیت آٖ ٞب
-6

ثزرعی ٔفٔ ْٟٛشاج دارٞٚب در عغح ِٔٛىِٛی  ٚعِّٛی

ٔ -7غبِؼبت ثبِیٙی  ٚعزاحی اؽىبَ دارٚیی تٟی ٝؽذ ٜثز اعبط ٔغتٙذات عت عٙتی ایزاٖ
 -8تغجیك فبرٔبوِٛٛصی عت عٙتی  ٚعت ٘ٛیٗ
 -9ثزرعی وبرایی تٛصیٞ ٝبی عت عٙتی ایزا٘ی در اصالح اٍِٛی عجه س٘ذٌی
ٔ -11غبِؼبت ٔؾبٞذ ٜای ثب ٔزاخؼ ٝث ٝعجیجبٖ  ٚدرٔبٍ٘زاٖ ثٔٛی  ٚعٙتی ثٙٔ ٝظٛر ثجت رٚؽٟبی درٔب٘ی ثىبر رفتٚ ٝ
٘ٛع اثز درٔب٘ی ٔؾبٞذ ٜؽذٜ
ٚ -1ضؼیت اٍِٛی تغذیٙٔ ٝبعت در ٌزٞ ٜٚبی عٙی ٔختّف  ٚثزرعی ػٛأُ تبثیزٌذار ثز آٖ
 -2ایٕٙی  ٚعالٔت در فزآیٙذ تِٛیذ ،تٛسیغ ٔ ٚصزف ٔٛاد غذایی

-3

ثزرعی ویفیت  ٚأٙیت ٔحصٛالت غذایی ثٔٛی اعتبٖ ٌیالٖ (ثز٘ح ،چبی ،سیت)... ٚ ٖٛ

 -4ػبدات غذایی ٌزٞ ٜٚبی خٕؼیتی ٔختّف اعتبٖ ٌیالٖ  ٚارائ ٝراٞىبرٞبی ٔٙبعت
 -5ارائ ٝاٍِٛی تغذیٙٔ ٝبعت ثب تٛخ ٝث ٝفز ًٙٞثٔٛی اعتبٖ(ثٚ ٝیض ٜدر ثیٕبراٖ عزعب٘ی ،لّجی  ٚػزٚلی ،دیبثت ٚ
آِزصی)
-6

غٙی عبسی ٔٛاد غذایی ٘ ٚمؼ آٖ در عالٔت خبٔؼٝ

 -7ؽیٛع ،ػُّ  ٚػٛارض چبلی  ٚاضبفٚ ٝسٖ در ٌزٞ ٜٚبی عٙی ٔختّف اعتبٖ
 -8پبیؼ ٔ ٚذیزیت ثز٘بٔٞ ٝبی تغذی ٝای وؾٛری در عغح اعتبٖ ٌیالٖ
 -9پیؾٍیزی اس عٛء تغذی ٚ ٝتبٔیٗ ریش ٔغذیٟبی ٔؤثز ثزعالٔت آحبد ٔزدْ
ٚ -11ضؼیت ٔصزف غذاٞبی آٔبد ٜدر عغح اعتبٖ ٌیالٖ  ٚراٞىبرٞبی تؼذیُ آٖ
8

فىايري هاي دارييي ي تجهیشات
پششکي

 -1عزاحی ،عبخت ،اعتخزاج  ٚخبِص عبسی ا٘ٛاع ِٔٛىِٟٛبی فؼبَ دارٚیی ٚ ٚاوغٗ ٞب ثب تبویذ ثز دارٞٚبی ضذ
عزعبٖ ،دیبثت ،آِزصی  ٚثیٕبریٞبی لّجی  ٚػزٚلی
 -2آ٘بِیش  ٚوٙتزَ ویفیت دارٞٚب  ٚفزاٚردٞ ٜبی دارٚیی ،خٛاروی ،آؽبٔیذ٘ی ،آرایؾی -ثٟذاؽتیٔ ،ىُٕ ٞب ،عْٕٛ
ٛٔ ٚاد ٔؾبث ٝث ٝصٛرت ثز ٖٚتٗ  ٚدر ٖٚتٗ
 -3ثزرعی اثز ،ػٛارض خب٘جی ،فبرٔٛویٙتیه ،فبرٔبو ٛدیٙبٔیه ،فبرٔبوٛص٘تیه ٔٛاد دارٚیی  ٚغیز دارٚیی ٚ
ٔتبثِٛیتٟب
ٔ -4غبِؼ ٝؽبخص ٞبی التصبد دارٚیی  ٚارسیبثی ٞشی ٝٙاثز ثخؾی
ٔ -5غبِؼبت ارسیبثی  ٚپیؾٍیزی اس خغبٞبی دارٚیی ،ػٛارض دارٚیی  ٚاخزای پزٚتىُ ٞبی دار ٚدرٔب٘ی
 -6ارسیبثی ٔبیغ درٔب٘ی ،تغذی ٝتبْ ٚریذی  ٚرٚد ٜای ،پبیؼ دٚس درٔب٘ی ،تّفیك دارٚیی
 -7عزاحی عیغتٓ ٞبی ٘ٛیٗ ٛٞ ٚؽٕٙذ دار ٚرعب٘ی ،تؾخیصی  ٚعٓ سدایی
 -8عبخت ا٘ٛاع ویت ٞبی تؾخیصی  ٚتِٛیذ دارٞٚبی ٘ ٛتزویت  ٚفزآٚردٞ ٜبی ثیِٛٛصیه

 -9فٙبٚریٟبی ٘ٛیٗ در عزاحی  ٚعبخت دعتٍبٞ ٜبی تؾخیصی ،درٔب٘ی  ٚثزرعی وبرآیی آٟ٘ب (عٌٛ٘ٛزافی ،آ٘ضیٛ
ٌزافی ،اِىتز ٚؽٛن لّجی ،دعتٍب ٜدیبِیش ،او ٛوبردیٌٛزافی ،عیتی اعىٗ ،اْ آرآی ،پت ،ا٘ٛاع عیغتٓ ٞبی
آ٘ذٚعىٛپی ،دعتٍبٞ ٜبی  ،EEG ٚ EMGاِىتز ٚؽٛن ٔغشی ،اعپیزٔٚتز ،دا٘غیتٔٛتز ،ا٘ٛاع الپبرٚعىٛح )... ٚ
 -11ثٟی ٝٙعبسی تدٟیشات پشؽىی  ٚتٛاٖ ثخؾی ٘ ٚمؼ آٖ در ارائ ٝخذٔبت عالٔت
9

بهداشت دهان ي دودان

11

تحقیقات وظام سالمت

 -1درٔبٖ ٞبی رص٘زاتی ٚ ٛا٘ٛاع ٔٛاد پی٘ٛذی در ضبیؼبت اعتخٛا٘ی٘ -مؼ فٗ آٚری اعتتفبد ٜاس عتّ َٛثٙیتبدی در
درٔبٖ
ٞ -2بی د٘ذا٘پشؽىی ٟٙٔ ٚذعی ثبفت دٞبٖ  ٚد٘ذاٖ
 -3درٔبٖ ٞبی پیؾٍیزا٘interceptive ٚ ٝ
ٌ -4یبٞبٖ دارٚیی در درٔبٖ ضبیؼبت دٞبٖ  ٚد٘ذاٖ
 -5رٚػ ٞب  ٚتىٙیه ٞبی ٘ٛیٗ در ایٕپّٙت ٞبی د٘ذا٘ی -ایدبد ثب٘ه اعالػبتی ثیٕبراٖ ٔزاخؼ ٝوٙٙذ ٜث ٝدا٘ؾىذٜ
 -6د٘ذا٘پشؽىی  ٚوّیٙیه ٞبی ٔزتجظ
 -7تِٛیذ  ٚارتمب ٔٛاد د٘ذا٘ی
 -8اختالالت  ٚثیٕبری ٞبی ٔزتجظ ثب ؽغُ در د٘ذا٘پشؽىی
 -9عزعبٖ ٞبی دٞب٘ی  ٚویفیت س٘ذٌی
 -11درٔبٖ ٞبی غیز خزاحی در پزیٛد٘تیىظ
 -1ثزرعی فزآیٙذٞبی ٔزثٛط ث ٝارائ ٝخذٔبت عالٔت  ٚارائٔ ٝذِٟبی ٔٙبعت خٟت ارتمبی آٟ٘ب
 -2ثزرعی اعتب٘ذاردٞبی اػتجبر ثخؾی (عبختبری ٔ ٚزالجتی) در اٚرصا٘ظ ٞب ٚثخؼ ٞبی ٔختّف ٔزاوش آٔٛسؽی
درٔب٘ی اعتبٖ
 -3ارسیبثی اثزثخؾی اخزای عزح ٞبی والٖ ّٔی در دعتیبثی ث ٝاٞذاف ٘ظبْ عالٔت

 -4ثزرعی ٚضؼیت  ٚچٍٍ٘ٛی ثٟی ٝٙعبسی ٘ظبْ ارخبع ثیٕبراٖ ،ثز٘بٔ ٝپشؽه خب٘ٛاد ،ٜثیٕ ٝرٚعتبیی  ٚثیٕ ٝعالٔت
در اعتبٖ
 -5خذة تٛریغٓ عالٔت  ٚراٞىبرٞبی ارتمبی ٚضؼیت ٔٛخٛد
 -6ثزرعی اثز ثخؾیٔ ،شایبٔ ،ؼبیت  ٚچبِؾٟب  ٚراٞىبرٞبی فزارٚی عزح تح َٛعالٔت
 -7ثزرعی ٞشی ٝٙاثز ثخؾی ٔ ٚغّٛثیت فٙبٚریٟب ٔ ٚذاخالت در ٘ظبْ عالٔت
 -8ثٟزٚ ٜری اس ٔٙبثغ ا٘غب٘یٔ ،بِی  ٚتدٟیشات
 -9عزاحی ٔذَ ٞب خٟت اخزایی وزدٖ ٌبیذالیٗ ٞب ،رإٙٞبٞبی ثبِیٙی  ٚثزرعی اثزثخؾی آٟ٘ب
 -11ارائٔ ٝذَ ٞبی ٔٙبعت ثزای خصٛصی عبسی  ٚػذْ تٕزوش
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بهداشت باريري

12

بیماريهاي ياگیز

 -1ثزرعی راٞىبرٞبیی ثزای تزٚیح سایٕبٖ عجیؼی،سایٕبٖ فیشیِٛٛصیه  ٚرٚػ ٞبی غیز دارٚیی وبٞؼ درد سایٕبٖ
ٚ -2ضؼیت ثبرٚری ٘ ٚبثبرٚری در اعتبٖ (اپیذٔیِٛٛصی ،پؾٍیزی ،تؾخیص  ٚدرٔبٟ٘بی ٘ٛیٗ)  ٚػٛأُ ٔزتجظ ثب آٖ
 -3حبٍّٔی ٞبی پز خغز (سایٕبٖ سٚدرط ،پز ٜاوالٔپغی)... ٚ ،
ٔ -4زي ٔ ٚیز ٔبدراٖ  ٚػٛأُ ٔزتجظ ثب آٖ
 -5یبئغٍی
 -6فزس٘ذ آٚری  ٚػٛأُ ٔزتجظ ثب آٖ
 -7عشاریٗ ،ػُّ  ٚػٛأُ ٔزتجظ ثب آٖ  ٚراٞىبرٞبی وبٞؼ آٖ
 -8رفتبرٞبی پز خغز  ٚتبثیز آٖ ثز پیبٔذٞبی ثبرداری
 -9عالٔت خٙغی  ٚاختالالت آٖ
 -11آٔٛسؽٟبی سٚخیٗ حیٗ اسدٚاج
 -1اپیذٔیِٛٛصی ،ثبر ثیٕبری ،تؾخیص ،درٔبٖ ،ػٛارض  ٚپیؾٍیزی اس آِٛدٌی ثب HBV , HIV ,HCV، AIDS

ػف٘ٛت ٞبی لبرچیٔ ،یىزٚثی ،اٍّ٘ی ثٔٛی اعتبٖ (ِپتٛعپزٚسیظ ،فبعیِٛیبسیظ )... ٚ
 -2ثزآٚرد ثبر ثیٕبریٞبی آٔیشؽی  ٚارای ٝراٜٞبی پیؾٍیزی ،تؾخیصی  ٚدرٔب٘ی ٔٙبعت
 -3ػف٘ٛت ّٞیى ٛثبوتز پیّٛری (اپیذٔیِٛٛصی ،تؾخیص  ٚدرٔبٖ  ٚثبر ثیٕبری)
 -4اٍِٛی ٔمبٔٚت آ٘تیثیٛتیهٞب  ٚارای ٝراٜٞبی ٔمبثّ ٝثب آٖ
 -5ثزرعی اثزثخؾی ) ٚ (efficacyایٕٙی )ٚ (safetyاوغٗٞب  ٚتِٛیذ ٚاوغٗ
 -6ثزرعی ؽیٛع  ٚػُّ ػف٘ٛتٞبی ثیٕبرعتب٘ی  ٚارای ٝراٜحُٞبی ػّٕی ٙٔ ٚبعت خٟت وبٞؼ آٟ٘ب
 -7ػف٘ٛت ٞبی ٘ٛپذیذ  ٚثبس پذیذ ( ثب رٚیىزد اٍِٞٛبی ا٘تؾبر ،ا٘تمبَ  ٚغزثبٍِیزی تؾخیصی)
٘ -8مؾ ٝخغزافیبیی ػف٘ٛت ٞبی لبثُ ا٘تمبَ اس عزیك خٖٛ
 -9پب٘ذٔی احتٕبِی ا٘فٛال٘شا  ٚارائٔ ٝذَ ٞبی وبرثزدی در پیؾٍیزی اس آٖ
٘ -11مؼ پذافٙذ غیز ػبُٔ در پیؾٍیزی اس ثیٕبریٟبی ٚاٌیز (ثیٛتزٚریغٓ)
13

علًم پايه

 -1پشؽىی ثبسعبختی  ٚعّٞ َٛبی ثٙیبدی (صٖ تزاپی ٚ ٚیزایؼ صٖ)
 -2ثىبرٌیزی فٙبٚری ٘ب٘ ٛدر ارتمبی عالٔت  ٚدرٔبٖ
 -3تٟیٛٔ ٝاد اِٚی ٝدارٚیی
 -4تِٛیذ پّیٕزٞبی سیغت عبسٌبر  ٚتدذیذ پذیز
ٔ -5غبِؼ ٝدرد ٔ ٚىب٘یشْ ٞبی وٙتزَ آٖ
 -6اختالالت ؽٙبختی  ٚاختالالت خّمی
 -7تِٛیذ ا٘ٛاع ٔذَ ٞبی حیٛا٘ی ثیٕبریٟب
 -8ایٕٙی ؽٙبعی پی٘ٛذ ػض ٚ ٛپزٚتش
 -9ثزرعی ص٘تیه ِٔٛىِٛی ثیٕبریٞبی ؽبیغ غیزٚاٌیز (ثب تبویذ ثز تبالعٕیٕٛٞ ،فیّی ،اختالالت ؽٛٙایی  ٚثیٙبیی،
٘ٛرٚدص٘زاتی ،ٛلّت  ٚػزٚق) ثٙٔ ٝظٛر تؾخیص ،درٔبٖ  ٚثبستٛا٘ی آٟ٘ب

 -11ثزرعی ص٘تیه ،پبتِٛٛصی  ٚثیِٛٛصی ِٔٛىِٛی تٛٔٛرٞب ثٙٔ ٝظٛر تؾخیص ،ػّٕىزد  ٚدرٔبٖ
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آمًسش پششکي

 .1عزاحی ،اخزا  ٚارسؽیبثی رٚؽٟبی ٘ٛیٗ تذریظ تئٛری ،ػّٕی  ٚثبِیٙی
 .2ثبسٍ٘زی ،تذٚیٗ  ٚارسؽیبثی ثز٘بٔ ٝدرعی در رؽتٞ ٝبی ٔختّف
 .3رٚؽٟبی ارسیبثی درٚط ثبِیٙی( ،)…,OSCE,DOPSتئٛری  ٚػّٕی دا٘ؾدٛیبٖ
٘ .4یبس عٙدی آٔٛسؽی اعبتیذ ،دا٘ؾدٛیبٖ  ٚوبروٙبٖ
 .5عزاحی  ٚاخزای پضٞٚؾٟب  ٚعزح ٞبی ٔزتجظ ثب ارتمبء آسٟٔ٘ٛب (اس خّٕ ٝثزٌشاری آسٟٔ٘ٛبی اِىتز٘ٚیه،ارتمبی
ویفی آسٟٔ٘ٛب )... ٚ
 .6عزاحی ،اعتمزار  ٚارسؽیبثی آٔٛسػ اِىتز٘ٚیىی ،تزویجی  ٚتِٛیذ ٔحتٛای اِىتز٘ٚیىی در دا٘ؾٍبٜ
 .7عزاحی ٘مؾ ٝرا ٜتحمك دا٘ؾٍب٘ ٜغُ ع ٚ ْٛچٟبرْ در دا٘ؾٍب ،ٜآیٙذٍ٘ ٜبریٔ ،زخؼیت ػّٕی ،وبرآفزیٙی "... ٚ
 .8اػتجبر ثخؾی ٔٛعغ ٝای  ٚثیٕبرعتب٘ی
ٔ .9ذَ ٞبی ارسؽیبثی اػضبء ٞیئت ػّٕی (تٛعظ دا٘ؾدٕٞ ،ٛىبر )...... ٚ
 .11آٔٛسؽٟب  ٚدٚرٞ ٜبی آٔٛسؽی ثیٗ حزف ٝای داخّی  ٚخبرخی (اػٓ اس داخُ  ٚخبرج دا٘ؾٍب ٚ ٜداخُ  ٚخبرج
اس وؾٛر)

کاربزگ ايلًيت هاي پژيهشي در سطح ملي
رتبه ايلًيت

عىاييه ايلًيت هاي پژيهشي ملي

1

مذیریت سرطانهای شایع در کشور (پستان ،پروستات ،خون و )...

2

راهانذازی بانک اطالعاتی ثبت بیماریهای خاص (در مراحل بعذی کلیه بیماریها)

3

بررسی آسیب های اجتماعی (اعتیاد به مواد مخذر و روانگردان ها ،مشروبات الکلی و دخانیاات( در ساح
کشور و ارائه مذل مناسب در پیشگیری و کنترل آنها

