اولویت های پژوهشی دانشکده بهداشت
 .1آگبّی ٍ ًگزش ٍ رفتبرّبی گزٍُ ّبی هختلف هزدم در رابغِ بب حَادث راًٌذگی ٍ ارائِ بزًبهِ ّبی
آهَسضی بزای راًٌذگبى  ،هَتَرسَاراى ٍ ػببزیي  . . .در هَرد پیًَذ اػضب ٍ اّذا ػضَ
 .2بزرسی اثزبخطی عزح پشضک خبًَادُ در ارتقب ضبخص ّبی سالهتی ٍ رضبیتوٌذی هزدم
 .3بزرسی ٍضؼیت هصزف غذاّبی آهبدُ  ٍ Fast foodآگبّی ٍ ًگزش هزدم در هَرد آًْب
 .4بزرسی حَادث بِ تفکیک هحیظ ّبی کبری ،هٌشل ،هذارط ،جبدُ ّب... ٍ ،
 .5بزرسی راُ ّبی هقببلِ بب تبثیزات هٌفی فطبرّبی ضغلی خبًَادگی ،تحصیلی ٍ  ...بز سالهت افزاد
جبهؼِ
 .6اًجبم تحقیقبت کیفی در سهیٌِ ػَاهل رفتبری ٍ اجتوبػی هَثز بز سالهت ٍ بیوبری افزاد هختلف
جبهؼِ
 .7هغبلؼِ تبثیز رسبًِ ّبی ّوگبًی بز آگبّیً ،گزش ٍ رفتبر هزدم در هَرد هَضَػبت هزتبظ بب
سالهتی جبهؼِ
 .8عزاحی ٍ اجزای هذاخالت آهَسش در ارتقب هْبرت ّبی سًذگی جْت پیطگیزی اس سَء هصزف هَاد
هخذر ٍ رٍاًگزداى ٍ هطزٍببت الکلی ٍ سیگبر – فؼبلیت ّبی جسوبًی در گزٍُ ّبی هختلف سٌی-
جٌسی ٍ ضغلی افزاد جبهؼِ
 .9بزرسی آگبّی ٍ ًگزش ٍ رفتبر بیوبراى دیببتی استبى درهَرد خَدکٌتزلی ٍ ارائِ ٍ ارسضیببی
هذاخالت آهَسش بْذاضت
 .11بزرسی استزسْبی ضغلی در گزٍُ ّبی هختلف ضغلی :پزسٌل بْذاضتی ٍ درهبًی ،آتص ًطبًبى ٍ ...
 .11بزرسی پزخبضگزی در گزٍُ ّبی سٌی داًص آهَساى ٍ داًطجَیبى
 .12بزرسی سالهت رٍاى در گزٍُ ّبی سٌی ٍ ضغلی هختلف بِ ٍیضُ داًص آهَساى ٍ داًطجَیبى
 .13بزرسی ٍضؼیت سَءهصزف هَاد هخذر ٍ رٍاًگزداى در گزٍُ ّبی سٌی ٍ ضغلی هختلف بِ ٍیضُ
داًص آهَساى ٍ داًطجَیبى

 .14بزرسی فبکتَرّبی هزتبظ بب بیوبری ّبی قلبی-ػزٍقی ٍ ارائِ بزًبهِ ّبی آهَسش بز اسبط هذل
ّبی آهَسش بْذاضت
 .15بزرسی حَادث ٍ سَاًح خبًگی ،ضغلی ،تزافیکی در گزٍُ ّبی هختلف سٌی،جٌسی ٍ ضغلی هزدم
استبى
 .16بزرسی کیفیت سًذگی ٍسبک سًذگی هبدراى ٍ سًبى:
 .17بزرسی سالهت سبلوٌذاى ٍ ارائِ راّکبرّبی هَثز ارتقبء سالهت سبلوٌذاى
 .18بزرسی سالهت ًَساداى ٍ کَدکبى  :تزٍیج تغذیِ بب ضیز هبدر ،ریشهغذی ّب
 .19بزرسی رفتبرّبی بْذاضت دّبى ٍ دًذاى در داًص آهَساى -هبدراى ببردار ٍ کَدکبى ٍ آهَسش
بْذاضت هذارط
 .21بزرسی ضیَع هطکالت اسکلتی-ػضالًی ٍ ارائِ بزًبهِ ّبی آهَسضی هَثز هبتٌی بز هذلّبی آهَسش
بْذاضت
 .21بزرسی چبقی ،دیببت ،سزعبى ّبی ضبیغ ٍ رفتبرّبی ارتقب دٌّذُ سالهت در سًبى
 .22هذاخالت آهَسضی ٍ پیطگیزی اس بیوبری ّبی بَهی هثل سبلک
 .23هذاخالت آهَسضی تئَری هحَر در پیطگیزی اس بیوبری ّبی غیزٍاگیز
 .24عزاحی ٍ ارسیببی هذاخالت آهَسضی تئَری هحَر
 .25بزرسی ٍ پیطگیزی اس حَادث ٍ سَاًح در هحیظ ّبی کبری ٍ جبدُ ّبی بیي ضْزی
 .26بزرسی ٍ کٌتزل صذا در کبرخبًجبت ٍ ارتببط بب سالهت کبرگزاى
 .27پیطگیزی اس اًتطبر گبسّب ٍ بخبرات ٍ ارتببط بب سالهت کبرگزاى
 .28بزرسی سوَم در ضبخص ّبی بیَلَصیکی بذى ٍ ارتببط بب اًتطبر در َّا
 .29بزرسی ٍضؼیت ارگًََهیک در صٌبیغ استبى فبرط
 .31ایوٌی هَاد ضیویبیی
 .31ػلت ضٌبسی حَادث صٌؼتی

 .32ایوٌی در هحیظ ّبی بیوبرستبًی
 .33بزرسی ضبخصْبی ػولکزد ایوٌی در هحیغْبی کبری
 .34بزرسی فزٌّگ ٍ جَ ایوٌی در هحیغْبی کبری
 .35بزرسی اثز بخطی رٍضْبی ایوٌی هبتٌی بز رفتبر بز ارتقبء سغح ایوٌی
 .36اپیذهیَلَصی ػلل ٍ ػَاهل ایجبد حَادث ضغلی
 .37عزاحی ٍ سبخت تجْیشات حفبظت فزدی ()PPE
 .38اًذاسُ گیزی ٍ ارسیببی هَاجِْ کبرکٌبى بب آالیٌذُ ّبی ضیویبیی
 .39اًذاسُ گیزی ٍ ارسیببی هَاجِْ کبرکٌبى بب آالیٌذُ ّبی بیَلَصیکی
 .41بزرسی اثزات پ زتَّبی یًَیشاى ٍ غیز یًَیشاى
 .41بزرسی راّکبری کٌتزل پزتَّبی یًَیشاى ٍ غیز یًَیشاى
 .42ضیَُ ّبی ًَیي کٌتزل صذا ٍ ارتؼبش در هحیظ کبر
 .43بزرسی ػَارش صذا ٍ ارتؼبش در هحیظ ّبی کبری
 .44اثزات فیشیَلَصیک ٍ تغییزات ضذت رٍضٌبیی بز سالهت ًیزٍی کبر ٍ پبراهتزّبی بیَلَصیکی
 .45اثزات غیز ضٌَایی هَاجِْ ی ضغلی بب صذا در هحیظ کبر
 .46بیوبریْبی تٌفسی هزتبظ بب کبر ضبهل بیوبریْبی ًبضی اس گزد ٍ غببرّبی فیبزٍصى ،آلزصى ٍ گبسّب ٍ
بخبرات هحزک
 .47سن ضٌبسی فلشات سوی ًظیز سزة ،جیَُ،کزٍم ٍ ...
 .48تؼییي بیَهبرکزّبی حسبط بزای تطخیص سٍدرط ضبیؼبت کبذی ًبضی اس کبر
 .49استزط ضغلی ٍ ارتببط آى بب بیوبریْب ٍ ػَارض ضغلی
 .51ریسک فبکتَرّبی اختالالت اسکلتی -ػضالًی هزتبظ بب کبر
 .51ارسیببی ارگًََهیک هحیظ کبر
 .52ضیَُ ّبی آًبلیش پَسچز

 .53عزاحی ارگًََهیک ایستگبُ کبر ٍ ابشارّبی دستی
 .54اثزات ًَبت کبری بز سالهت ًیزٍی کبر
 .55ظزفیت اًجبم کبر فیشیکی ( ٍ )PWCهتغییزّبی ٍابستِ
 .56ریسک فبکتَرّبی ارگًََهیک در صٌبیغ کَچک
 .57هسبیل ایوٌی ٍ بْذاضت ضغلی در صٌبیغ کَچک

