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  گروه آموزش و ارتقاء سالمت

 استفاده از مدل هاي آموزش سالمت در پیشگیري از رفتارهاي پرخطر -1

 ...)قلبی، عروقی، سرطان ها و( خودمراقبتی در پیشگیري از بیماري هاي غیر واگیر -2

 سالمتارزشیابی مداخالت آموزش  -3

 بررسی اثر بخشی برنامه هاي آموزش سالمت -4

  گروه گسترش شبکه ها

ر مراکز تحت پوشش معاونت طراحی برنامه مداخالتی جهت کاهش میزان داروهاي برگشتی و تاریخ گذشته د -1

 بهداشتی

  ت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایرانتح درحوزه تجویز منطقی دارو -2

 یان در دانشگاه علوم پزشکی ایرانباسامانه خدمات سالمت ایران مندي پرسنل درزمینه کارآگاهی و رضایت -3

 اده در دانشگاه علوم پزشکی ایرانعوامل اجتماعی موثر بر سالمت بر بار مراجعه به پزشک خانوتاثیر میزان  -4

ها  بررسی اجراي برنامه منابع سالمت در حاشیه شهرها در تغییر شاخص هاي سالمت قبل و بعد اجراي برنامه -5

 دانشگاه علوم پزشکی ایراندر 

 

  گروه بیماریهاي واگیر و غیر واگیر

  یرگوا

 علل عدم کشف و گزارش دهی طغیانها مربوط به بیماریهاي آب و غذا بررسی -1

 بررسی علل شکست درمان بیماري سل اسمیر مثبت -2

 بررسی میزان و علل موارد گزارش شده اسهال خونی -3

  غیر واگیر

 کنترل بیماري هاي دیابت و فشار خونعوامل موثر بر  پیشگیري و  -1

 بررسی وضعیت پیشگیري از بیماري هاي ژنتیک برنامه غربالگري نوزادان  -2

 بررسی وضعیت و روند بروز سرطان هاي شایع در منطقه ي پوشش  -3

  

  واحد سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد

 )حور، خانواده محور، اجتماع محوربرنامه هاي فرد م( و مصرف الکل  بررسی برنامه هاي پیشگیري از اعتیاد -1

 بررسی برنامه توانمند سازي گروههاي در معرض خطر -2



 بررسی اپیدمیولوژیک و علل بیماري هاي روانی و اجتماعی و راههاي پیشگیري از آن ها -3

 بررسی وضعیت سالمت روانی و اجتماعی در جمعیت تحت پوشش -4

 فرزند پروري بررسی اثر بخشی آموزش مهارت هاي زندگی و مهارت هاي -5

 
 

 

  مدیریت و کاهش خطر بالیا و حوادثواحد 

  ارزیابی آسیب پذیري مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش دانشگاه  -1

 امکان سنجی جلب مشارکت جامعه در بالیاي طبیعی  -2

 گروه سالمت جمعیت و خانواده

 عوامل موثر بر فرزندآوري و فاصله ازدواج تا فرزندآوري -1

 زنان باردارحاملگی هاي پرخطر در  -2

در حوزه معاونت ) بهبود شیوه زندگی(ساله 59تا  30اثر بخشی خدمات ارزیابی دوره اي سالمت بانوان  -3

 بهداشتی دانشگاه 

 درمانی –عوامل موثر بر مراجعه سالمندان به مراکز بهداشتی  -4

ن تغذیه انحصاري در در میزا "تماس پوست مادر و نوزاد و شروع تغذیه با شیر مادر در ساعت اول تولد"تاثیر  -5

 ماهه اول زندگی 6

 علل تغذیه با شیر مصنوعی در کودکان زیر شش ماه -6

درمانی  –بررسی مقایسه اي کیفیت ارائه خدمات بهداشت خانواده در پایگاههاي مشارکتی و مراکز بهداشتی  -7

 تحت پوشش 

 میزان استفاده خانوارهاي شهري از نمک یددار تصفیه شده -8

  نوجوانان و مدارس واحد سالمت جوانان،

 سنجش ید نمک مصرفی در خانوارهاي دانش آموزان تحت پوشش در شهر و روستا -1

  2بررسی دانش آموزان داراي اختالل وزن اختالف با معیار کمتر از منفی  -2

 بیماري شایع در دانش آموزان بدو ورود به دبستان 10بررسی  -3

  واحد بهداشت دهان و دندان

 دندان در خانواده ها مراقبت هاي بهداشت دهان و -1

 خود مراقبتی در زمینه بهداشت دهان و دندان -2

  



  گروه بهداشت محیط و حرفه اي

  بهداشت محیط

 بررسی میکربی آب استخر هاي شنا حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران -1

 بررسی بی خطر سازي پسماند هاي عفونی و تیز و برنده از گروه پسماند هاي ویژه -2

 باقیمانده سموم و آفت کش ها و محصوالت کشاورزيبررسی  -3

سموم و آفت "، "نیتریت و نیترات"، "فلوراید"بررسی فاکتورهاي شیمیائی آب آشامیدنی شامل فاکتورهاي  -4

 "فلزات سنگین "و  "کش ها

 بررسی بهداشت بخش هاي الندري در هتل ها و بیمارستانهاي تحت پو شش نظارتی -5

م مجاز در شرکت هاي ارائه خدمات مبارزه با حشرات موذي و جوندگان در اماکن بررس نحوه استفاده از سمو -6

 عمومی و خانگی

 شیمیائی و داروئی از گروه پسماندهاي پزشکی ویژهمدیریت اجرائی پسماندهاي  -7

 مطالعه کنترل عفونت هاي بیمارستانی در مراکز آموزشی درمانی و پژوهشی دانشگاه -8

 یزات مولد اشعه یونیزان در رادیولوژي تشخیصی در کاهش پرتوگیري بیمارمطالعه تاثیر کنترل کیفی تجه -9

بررسی نگرش مدیران بیمارستان هاي تحت پوشش در اثر بخشی اقدامات بهداشت محیط بیمارستان هاي  -10

 حوزه تحت پوشش

 بررسی آثار بهداشتی مثبت و منفی استقرار اعتبار بخشی به جاي نظام ارزشیابی قدیم بیمارستانها -11

درمانی  -سطح مرکز بهداشت شهرستان و مراکز بهداشتی 2زمان سنجی فعالیت هاي روتین بهداشت محیط در  -12

 شهري و روستائی

 بهداشت حرفه اي

بررسی میزان تاثیر مداخله خدمات مهندسی بهداشت حرفه اي در شاخص هاي کنترلی بهداشت حرفه اي در  -1

 محیط کار

 تعیین شیوع بیماریهاي شغلی در صنایع مختلف  -2

 وانییسک فاکتورهاي ارگونومی در شغل نانبررسی ر -3

 تعیین میزان رضایت شغلی در کارمندان مراکز تحت پوشش -4

 بررسی توانائی انجام کار شاغلین در معاینات بدو استخدام و میزان مطابقت با عنوان شغلی -5

 یط کار بر سالمت شاغلینمقایسه تاثیر مواجهه عوامل آالینده مح -6

 مقایسه تاثیر مواجهه مختلف بر روي شنوائی در مشاغل مختلف -7

 بررسی اودیوگرام شاغلین در مشاغل مختلف -8

 بررسی اسپیروگرام شاغلین در مشاغل مختلف -9

 


