
1397اولویت های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان   

 حیطه زیرحیطه موضوع تحقیقاتیکد و 

ها -1-1-1  هیحذف و تصففف  یروش 

از منابع آب ،  یو معدن یآل یها ندهیآال

 خاک و هوا

 زیست سالممحیط -1-1

 آالینده های زیست محیطی -1

در  نیفلزات سففن  یریاندازه گ -1-1-2

 یصنعت یشهرک ها یهوا

 یمطالعه در خصففور روش ها -1-1-3

حذف آال ناک از  یها ندهیمختلف  خطر

 هوا

ارزیابی اثرات توسعه پروژه های  -1-1-4

 محیط زیست استان عمرانی بر سالمت و

ندرر گرد و ر ار آلی در  -1-1-5 سففف

 مناطق مسکونی

کاهش سففر و صففدای محیطی  -1-1-6

مرکز تجاری شففهر زنجان با اسففت اده از 

سازی ترافیک در این ناحیه بر  شمند  هو

 اساس نقشه های پهنه بندی صوتی

گرد و ر ار شفففهر  یریاندازه گ -1-1-7

  size – selective زنجان به روش

رادون  یرلظت استنشاق یبررس -1-1-8

 یدر مناطق مسکون

هداشفففت، ا تیریمد -1-2-1 و  یمنیب

ح طرنففاک  سففففتیز طیم خ مواد  در 

سماند، ان ار و ذخ)حمل  یسازرهیونقل، پ

 و ...(
 محیط کارسالم -1-2

 یمطالعه در خصور سم شناس -1-2-2

 خطرناک ییایمیعوامل ش

 پیش یری از سرطان ها -1-1-2

 بیماریهای ریرواگیر -2 سرطانها -2-1

مل  نینو هایروش -2-1-2 حذف عوا

 آب منابع از زاسرطان

 یخودمراق ت -2-1-3

 یها ندهیآال هیتصفف  یروش ها -2-1-4

   ، خاک و هواسرطانزا از آب



گ -2-1-5  یهففا نففدهیآال یریانففدازه 

 ، خاک و هواسرطان زا در آب

 در جادکنندهیعلل ا یبررسففف  -2-1-6

 اط ال

 و عوامل بروز وعیش یبررس -2-1-7

ماری پیشففف یری ا -1-2-2 به بی ز ابتال 

 قل ی عروقی های
 قل ی عروقی -2-2

 پیش یری از سوانح و تروما -1-3-2
 سوانح و تروما -2-3

 آموزش در سطح جامعه -2-3-2

شیوه زندگی  -1-1-3 ضعیت  سی و برر

)فعالیت فیزیکی، تغذیه، دخانیات و ...( و 

 اقتصادی -ارت اط آن با عوامل اجتماعی

 س ک زندگی -3-1

های اجتماعی سالمت روان و مول ه  -3

 موثر بر سالمت

پیشففف یری از افسفففردگی و  -1-2-3

 اضطراب
 اختالالت روان -3-2

 پیش یری از اعتیاد -1-3-3

 هاگرداناعتیاد و روان -3-3

مداخالت بر  انواع ثیرأبررسففی ت -2-3-3

مان اختالالت شفففایع  پیشففف یری و در

سردگی،  شکی )اعتیاد، اف ضطراب، روانپز ا

  خودکشی(

های  -3-3-3 خانواده  ند سفففازی  توانم

 معتادان

 بیکاری -4-3 مطالعات اپیدمیولوژیک -1-4-3

قا سففف ک  -1-5-3 های نوین ارت روشففف

 زندگی
 س ک زندگی -3-5

اپففیففدمففیففولففوژی اتففیففولففوژی  -1-6-3

پیش یری و شناسایی زودهن ار درمان و 

 بازتوانی اختالالت روان شناختی
 اختالالت روان -3-6

 افسردگی و اضطراب -2-6-3

بررسی وضعیت اعتیاد، سالمت  -1-7-3

 روانی و اجتماعی و عوامل مرت ط با آن
 هاگرداناعتیاد و روان -3-7

 تغذیه سالم -1-4 روشهای ارتقا تغذیه -1-1-4

 علور بهداشتی و علور تغذیه -4

تعیین میزان سفففمور و فلزات  -1-2-4

  سن ین در مواد خوراکی و آشامیدنی
 ارتقا، سالمت و ایمنی مواد رذایی -4-2

 دخانیات و مصرف مواد الکلی -3-4 پیش یری از اعتیاد -1-3-4

 تغذیه سالم -4-4 کم و کیف تغذیه -1-4-4



 روشهای ارتقای سالمت زنان -1-5-4

بررسففی اپیدمیولوژیک سففالمت  -4-5-2 سالمت زنان -4-5

 زنان در جامعه

های اثر  -1-6-4 ندگی عصفففاره  ن هدار

  گیاهی برمواد رذایی

 ارتقا، سالمت و ایمنی مواد رذایی -4-6

و  یکروبیم یهایآلودگ یبررسففف -2-6-4

 ییانواع مواد رذا ییایمیش

و  یکروبیمداخالت م یبررسففف -4-6-3

مواد  یمنیا شیدر جهت افزا ییایمیشففف

 ییرذا

مواد  یمنیارت اط بهداشفففت و ا -4-6-4

 هایماریو ب ییرذا

درمانها و مراق ت های بیماری  -1-1-5

     ایدز
 بیماری های ویروسی -5-1

 بیماریهای واگیر و ع ونی -5

 بیماری های باکتریال -2-5 ع ونت هایی بیمارستانی -1-2-5

 صیتشفففخ یها تیک یطراح -5-3-1

 عیسر

 بیماری های ویروسی -5-3

 یرتهاجمیر یروشفففها یطراح -5-3-2

 ها روسیجهت مقابله با و

 جففادکننففدهیعلففل ا یبررسففف -5-3-3

 دراط ال

 وعوامل بروز وعیش یبررس -5-3-4

خت ک -5-3-5 هایسفففا  صیتشفففخ یت

 یمولکول

 صیتشفففخ یها تیک یطراح -5-4-1

 عیسر

 جففادکننففدهیعلففل ا یبررسففف -2-4-5 بیماری های باکتریال -5-4

 دراط ال

 وعوامل بروز وعیش یبررس -5-4-3

ها -6-1-1  ندهیحذف آال نینو یروش 

خار از آب هوا و  تیاولو یدارا یها و 

 خاک
 پزشکی فن آوری های نوین -6 فن آوری زیست سالمت -6-1

 یریاندازه گ شرفتهیپ یروش ها -6-1-2

حذف آال و  تیاولو یدارا یها ندهیو 

 خار از منابع آب، خاک و هوا



ایمیوژن تراپی و ایمونو تراپی  -1-2-6

 سرطان

ژن درمانی و مهندسی ژنتیک،  -6-2

 هاواکسن

آنالیز های م تنی بر کامپیوتر و  -1-3-6

 ژنتیک
 بیوان ورماتیک -6-3

مختلف  یروش هففا یبررسففف -6-4-1

 بافت نرر و سخت دهان یبازساز
، روش های نوین تشخیصی -6-4

 پیش یری درمان
 یدر دندانپزشک زریل -6-4-2

مل در  -6-4-3 طک مک اسفففت اده از 

 یدندانپزشک

آزمایش اهی با است اده مطالعات  -1-5-6

 از وکتورها

مهندسی ژنتیک، ژن درمانی و  -6-5

 هاواکسن

 مطالعات آزمایش اهی -1-6-6
، روش های نوین تشخیصی -6-6

 پیش یری درمان

روش های آزمایشففف اهی علور  -6-7-1

 پایه

سلول های بنیادی و مهندسی  -6-7

 بافت

ت -7-1-1 ق  مرا حوزه  یاقففدامففات  در 

 یسالمند

 سالمندی -7 سالمندی -7-1
 ارتقا یروشها -7-1-2

 مففارانیب یآموزشففف یازهففایففن -7-1-3

 سالمند

 کیولوژیدمیاپ یبررس -7-1-4

قا کم -8-1-1  یها مهیب ی یو ک یارت

 سالمت

 مین مالیأها و تبیمه -8-1

 تحقیقات نظار سالمت -8

در خففدمففات  یاعت ففاربخشففف -8-1-2

 یو درمان یبهداشت

 صیو تخصففف نیتام تیریمد -8-1-3

 در سالمت (زاتیتجه یمال یمنابع )انسان

خدمات  تی یمناسک ک یمدلها -8-2-1

بر  دیارائه شففده در نظار سففالمت با تاک

 ییپزشک خانواده نظار ارجاع و پاسخ و
 کی یت ارائه خدمات -8-2

 مارانیب یتمندیرضا -8-2-2

رضفففایت کادر درمان بر برون  -1-3-8

 دادهای سیستم بهداشتی و درمانی

ارائه دهندگان رضایت و ان یزش  -8-3

 خدمات

 ایمنی بیماران -4-8 ارتقا ایمنی بیمار -1-4-8



برنامه ریزی و نظارت بر اجرای  -1-5-8

 برنامه آموزشی در بیمارستانها
 طرح تحول در نظار سالمت -8-5

 کی یت ارائه خدمات -6-8 مورد است اده لیو وسا زاتیتجه -8-6-1

 نییمرت ط بففا تع قففاتیتحق -8-7-1

  سالمت و یاجتماع یکننده ها

  SDH عدالت در سالمت

 عدالت در سالمت -8-7

 

 

 


