اولويت هاي تحقیقاتی دو ساله حوزه سالمت استان قم -سال 1400-1399

حیطه علمی :بیماري هاي واگیر
عنوان اولويت متناظر با طرح مصوب
رتبه
1

ارزيابی وضعیت پوشش واکسیناسیون کودکان زير دو سال و زنان باردار در استان قم /اثربخشی و ايمنی واکسن ها و
تولید واکسن

2

اپیدمیولوژي و مداخالت درمانی مناسب سل با تأکید بر سل مقاوم به درمان

3

الگوي مقاومت آنتی بیوتیکی و راهکارهاي پیشگیري از گسترش آن در استان بويژه عفونتهاي بیمارستانی

4

اپیدمیولوژي ،بار بیماري  ،عوارض همه گیري شناسی ،پیشگیري و درمان بیماري هاي واگیر مثل ايدز و هپاتیت و...

5

نقش پدافند غیرعامل در پیشگیري از بیماري هاي واگیر (بیوتروريسم)

6

بررسی بیماريهاي مشترک انسان و حیوان و راهکارهاي کنترل آن

7

بررسی عفونتهاي نوپديد و باز پديد ( با رويکرد الگوهاي انتشار /انتقال و غربالگري و تشخیص)

8

ارزيابی و بررسی بیماريهاي واگیر منتقله از آب و غذا /عفونت هاي قارچی و باکتريايی و انگلی بومی استان

9

غربالگري ،تشخیص ،پیشگیري و درمان بیماريهاي عفونی منتقله از راه جنسی/خون و........

10

بیماري هاي منتقله بوسیله بندپايان و حشرات

حیطه علمی :بیماري هاي غیرواگیر
عنوان اولويت متناظر با طرح مصوب

رتبه
1

اختالالت رشد در کودکان

2

اختالالت باروري

3

پیشگیري از حوادث ترافیکی

4

ارزيابی عوامل خطر بیماريهاي غیرواگیر در استان و تعیین خطرمنتسب در جمعیت

5

مطالعات در حوزه روشهاي توان بخشی و بررسی علل معلولیت هاي جسمی -حرکتی و ذهنی و روش هاي کنترل
آن

6

اپیدمیولوژي  ،پیشگیري  ،شناسايی زودهنگام ،درمان و بازتوانی بیماريهاي غیرواگیر (سرطان ،دخانیات ،ديابت،
خونی ،آلرژيک ،اختالالت ژنتیکی شايع ،رفتارهاي پرخطر ،مغز و اعصاب ،قلبی عروقی،کبد چرب،
استئوپروز ،سندرم متابولیک ،تیروئید ،بیماريهاي ريوي ،اسکلتی عضالنی و بیماري هاي نقص ايمنی و اتوايمیون
و)...
ارزيابی نظام مراقبت از بیماريهاي فشارخون و ديابت و عوامل مؤثر بر عدم مراقبت بیماران در مراکز بهداشتی
بررسی مصرف خودسرانه داروها /داروهاي گیاهی /تداخالت داروها و...

7

ارزيابی نظام مراقبت از بیماري هاي غیرواگیر مثل(فشار خون و ديابت)

8

بررسی مصرف خودسرانه داروها /گیاهان دارويی /تداخالت دارويی

9

پیامدهاي فیزيکی و روانی /توانمند سازي گروه ها و ايجاد آمادگی در سطح جامعه در خصوص بالياي طبیعی

10

طراحی و ارائه مدل مناسب جهت ايجاد نظام واحد و يکپارچه ارائه خدمات سالمت در باليا و بیماري هاي
غیرواگیر

حیطه علمی :فناوري هاي سالمت
رتبه
1

عنوان اولويت متناظر با طرح مصوب
طراحی ،ساخت ،استخراج و خالص سازي انواع ترکیبات فعال دارويی شیمیايی و واکسن ها ،مواد اولیه دارويی و
اکسیپیان

2

طراحی ساخت و خالص سازي انواع داروهاي گیاهی و مکمل هاي دارويی – فرموالسیون دارويی

3

مطالعه و ارائه الگوها و پلتفرم هاي پزشکی از راه دور  /اپلیکیشنهاي تلفن همراه

4

طراحی ،ساخت ،تولید و فروش کیت ها و فرآورده هاي بیولوژيک و نوترکیب و پلیمرهاي زيستی /طراحی
بیوسنسور /تجهیزات پزشکی

5

طراحی ،ساخت و تولید انواع دستگاههاي مرتبط با حوزه پزشکی و دندانپزشکی

6

انواع مطالعات به روز و انتقال فناوري در حوزه مهندسی بافت ،مطالعات حیوانی ،کشت بافت گیاهی
و سیستم هاي بیولوژيک

7

طراحی الگو و الگوريتمهاي هوش مصنوعی براي کاربرد در حوزه سالمت

8

طراحی و ساخت انواع نانو ذرات و نانو الیاف مرتبط و قابل کاربرد در حوزه سالمت

9

فناوري سلولهاي بنیادي و پزشکی بازشناختی در حوزه هاي سالمت همانند علوم اعصاب

10

انتقال فناوري و ارائه طرح هاي نوين در حوزه اندازه گیري و ارزيابی ريز مقدار فراورده هاي دارويی /سموم/
مواد آرايشی و بهداشتی ،مواد غذايی و  ...به صورت برون تن و درون تن و شبیه سازي و مطالعات کارآزمايی
بالینی

حیطه علمی :علوم پايه پزشکی

رتبه

عنوان اولويت متناظر با طرح مصوب

1

مطالعات سلولی و ملکولی در بیماريهاي شايع واگیر و غیر واگیر و فعالیتهاي پژوهشی مرتبط

2

بررسی ژنتیک مولکولی ،پاتولوژي بیماريها

3

توسعهي متدهاي آنالیز و آزمايشگاهی و ساخت دستگاه آزمايشگاهی

4

تحقیقات در زمینه غربالگري و ژنتیک ملکولی و تشخیص زودرس بیماريها

5

مطالعات بنیادي سلولهاي بنیادي و پزشکی بازساختی با تلفیق علوم مختلف

6

تحقیقات در زمینه سلولی و ملکولی در علوم ناباروري

7

مطالعه درد و آزمايشات رفتاري و مکانیزمهاي کنترل آن

8

مطالعات بیوشیمی /ايمنی شناسی /فارماکولوژي /سم شناسی /فیتوشیمی

9

مطالعات بیوتکنولوژي /باکتريشناسی /ويروس شناسی /میکروب شناسی /قارچ شناسی /انگل شناسی

10

مطالعات بیوپروسس (فرآيندهاي تخمیر و بهینه سازي)

حیطه علمی :طب ايرانی/مکمل/گیاهان دارويی
رتبه

عنوان اولويت متناظر با طرح مصوب

1

استاندارد سازي روش هاي تشخیصی ،درمانی ،پیشگیري در طب ايرانی

2

مطالعات بالینی اثرات گیاهان دارويی

3

بررسی اثر رعايت اصول حفظ الصحه و اصالح تغذيه در درمان و کاهش بروز بیماريها با تأکید بربیماريهاي شايع
مانند ديابت ،کبد چرب ،بیماريهاي گوارشی و متابولیک ( فشارخون باال ،ديابت ،چاقی ،کبدچرب و  )....با تأکید
بر تدابیر تغذيه و ورزش

4

بررسی اثر داروهاي گیاهی بومی کشور بويژه قم و طب ايرانی در درمان بیماري ها با تأکید بر بیماري هايی مانند
ديابت ،کبد چرب ،بیماري زنان و…

5

بررسی اثر اعمال يداوي مانند ماساژ ،بادکش و ..در درمان بیماري ها با تأکید بر بیماريهايی مانند
ديابت ،کبدچرب ،بیماري زنان و…

6

طراحی پرسشنامه با محور مبانی ،پیشگیري ،درمان بر مبناي اصول طب ايرانی و تعیین روايی و پايايی

7

پژوهش هاي مداخلهاي به منظور نهادينه سازي طب ايرانی در نظام سالمت

8

پژوهش برروي متون طب سنتی ايران و مبانی نظري و فلسفی

9

بررسی اثرات بیولوژيکی گیاهان دارويی

10

تطبیق فارماکولوژي طب سنتی و نوين

حیطه علمی :تحقیق در سیستم هاي بهداشتی )HSR) Health System Research
رتبه

عنوان اولويت متناظر با طرح مصوب

1

کلیهي ايده ها ،طرح ها و الگوهاي مرتبط با بهینه سازي فرآيند هاي درمانی همانند نظام ارجاع و پزشک خانواده

2

کلیهي ايده ها ،طرح ها و الگوهاي مرتبط با بهینه سازي فرآيند هاي بهداشتی

3

کلیهي ايده ها ،طرح ها و الگوهاي مرتبط با بهینه سازي فرآيند هاي آموزشی و پژوهش در آموزش

4

کلیهي ايده ها ،طرح ها و الگوهاي مرتبط با بهینه سازي فرآيند هاي غذا و دارو

5

کلیهي ايده ها ،طرح ها و الگوهاي مرتبط با بهینه سازي فرآيند هاي پژوهشی

6

کلیهي ايده ها ،طرح ها و الگوهاي مرتبط با بهینه سازي فرآيند هاي دانشجويی و فرهنگی

7

کلیهي ايده ها ،طرح ها و الگوهاي مرتبط با بهینه سازي فرآيند هاي توسعه ومديريت منابع

8

کلیهي ايده ها ،طرح ها و الگوهاي مرتبط با بهینه سازي فرآيند هاي فرآيندهاي سمن ها /خیريه ها در حوزه
سالمت

9

کلیهي ايده ها ،طرح ها و الگوهاي مرتبط با بهینه سازي فرآيند هاي بخش خصوصی /ساير سازمان هاي سالمت و
نظام بیمهاي در حوزه سالمت

10

کلیهي ايده ها ،طرح ها و الگوهاي مرتبط با بهینه سازي فرآيند هاي ارائه خدمات درمانی و بهداشتی در سطح
استان و ملی همانند گردشگري سالمت و بررسی راه کارهاي ارتقاي وضع موجود

حیطه علمی :علوم بهداشتی و اپیدمیولوژي

رتبه

عنوان اولويت متناظر با طرح مصوب

1

انجام طرح هاي فناورانه در حوزه محیط زيست شامل هوا /آب /فاضالب /خاک /پسماندها /سموم و ...

2

بررسی و ارائه راهکارهاي مديريت پسماندهاي پزشکی

3

بررسی و ارائه طرح هاي نوآورانه در خصوص ارتقاي سطح سواد سالمت عموم جامعه بويژه اختالالت جنسی و
آموزش هاي قبل و بعد از ازدواج و ...

4

بررسی و ارائه طرح هاي نوآورانه کمی و کیفی در خصوص شیوع و علل کاهش نرخ باروري /سوء تغذيه /اضافه
وزن و...

5

ارزيابی و اندازه گیري و کنترل عوامل زيان آور محیط کار در واحدهاي صنعتی /سازمانی و معدنی

6

ارزيابی ريسک هاي موجود در فعالیت هاي شغلی /ارائه طرح شرايط اضطراري /مديريت ريسک

7

مدلسازي عوامل مؤثر بر اختالالت شغلی با استفاده ار معیارهاي استاندارد مثل معیارهاي تصمیم گیري چند متغیره
و مداخله به منظور اصالح محیط هاي شغلی

8

طرح هاي ابزارسازي در حوزه سالمت و اثربخشی سیاستهاي سالمت بر بهبود شاخص هاي استانی و ملی

9

انجام طرح هاي مرور سیستماتیک و متاآنالیز بیماري ها و چالش هاي استانی و ملی حوزه سالمت

10

انجام تحقیقات کیفی به منظور شناسايی مشکالت و چالش هاي بهداشتی و ارائه راهکارهاي اصالحی

حیطه علمی :سالمت روانSDH/

رتبه

عنوان اولويت متناظر با طرح مصوب

1

بررسی و ارزيابی تأثیر مدياهاي جديد در عرصه اطالع رسانی بر سالمت روان جامعه

2

بررسی علل زمینهاي ناهنجاري هاي رفتاري و اجتماعی و رفتارهاي پرخطر جوانان و نوجوانان

3

بررسی تأثیر الگوهاي مراقبتی و درمانی جامعه محور در استاي سالمت جامعه

4

بررسی شیوع و ارزيابی عوامل مؤثر برسالمت ناشی از معضالت اجتماعی (همانند خودکشی ،اعتیاد،
خشونت ،طالق ،مهاجرت ،حاشیه نشینی ،بیکاري ،سالمند آزاري ،کودک آزاري ،خشونت علیه زنان)

5

بررسی شاخص هاي روان سنجی همانند افسردگی ،اضطراب و استرس در عموم مردم و گروههاي
مختلف شغلی و همچنین ردهبندي سنی خاص( سالمندان ،نوجوانان و جوانان )

6

بررسی وضعیت سالمت روان ،نشاط و امید به زندگی در جمعیت ها و گروههاي مختلف جامعه

7

بررسی راهبردها و راهکار هاي جلب مشارکت مردم در اجراي سیاست هاي جديد جمعیتی

8

بررسی نحوه جلب و مشارکت جامعه براي ارتقاي سطح شاخص هاي کمی و کیفی سالمت

9

بررسی تأثیر اپیدمی کوويد  19-بر سطح سالمتی عموم مردم

حیطه علمی :علوم دارويی و داروهاي گیاهی

رتبه

عنوان اولويت متناظر با طرح مصوب

1

بررسی اثر ترکیبات مؤثر داروهاي گیاهی بر بیماري هاي مختلف

2

بررسی اثر عوارض جانبی فارماکنیتیک ،فارماکودينامیک ،فارماکوژنتیک مواد دارويی گیاهی

3

بررسی اثر عوارض جانبی فارماکنیتیک ،فارماکودينامیک ،فارماکوژنتیک مواد دارويی شیمیايی

4

مطالعه شاخصهاي اقتصاد دارويی و ارزيابی هزينه اثربخشی داروها

5

مطالعه ارزيابی و پیشگیري از خطاهاي دارويی عوارض داروئی و اجراي پروتکل هاي دارو –درمانی

حیطه علمی :علوم تغذيه و صنايع غذايی

رتبه

عنوان اولويت متناظر با طرح مصوب

1

سرانه مصرف نمک ،غذاهاي آماده ،روغن  ...و منابع غذايی آن در سطح استان قم

2

بررسی محصوالت تراريخته ،سالمتی و امنیت غذايی در استان قم

3

بررسی وضعیت پروفايل عناصر معدنی ماکرو و میکرو در محصوالت دام و طیور تولیدي در استان قم و
مقايسه آن با استانداردهاي توصیه شده در تغذيه انسانی

4

الگوهاي غذايی غالب و نقش اين الگوهاي غذايی در پیدايش بیماريهاي مزمن

5

پايش محصوالت زراعی استان قم از نظر باقیمانده سم و کود

6

بقاياي آنتی بیوتیکها در محصوالت و فرآورده هاي گوشتی و نقش آنها در مقاومت آنتی بیوتیکی

7

فرآوري محصوالت تخمیري و نقش آنها در سالمت و بیماري و ...

8

پیشگیري از سوء تغذيه و تأمین ريز مغذي هاي مؤثر بر سالمت آحاد مردم

9

ايمنی و سالمت در فرآيند تولید ،توزيع ،انتقال و مصرف مواد غذايی بخصوص صنايع بسته بندي

10

وضعیت الگوي تغذيه مناسب در گروههاي مختلف و بررسی عوامل تأثیرگذار بر روي آن

حیطه علمی :دندانپزشکی در گروههاي مختلف و بیماران خاص

رتبه
1

عنوان اولويت متناظر با طرح مصوب
بررسی راهبردها و راهکارهاي افزايش پوشش و مراقبت هاي بهداشتی -درمانی دندان و پیشگیري از
بیماري هاي دهان و دندان

2

شیوع و بروز ضايعات پاتولوژيک دهان و دندان

3

تجهیزات و مواد دندانی نوين در حیطه دندانپزشکی

4

بررسی میزان انطباق عملکردي دندانپزشکان با پروتکل هاي ايمنی ،بهداشتی ارگونومی و محیط
زيست(وسايل محافظ فردي و )...

5

عوامل محیطی و ژنتیکی تأثیرگذار بر بیماري هاي دهان و دندان

6

روش ها و تکنیک هاي نوين در بهبود بیماري هاي مختلف دندان( با توجه به گرايش هاي مختلف
دندانپزشکی (اندودنتیکس ،پريودنتیکس  ،راديولوژي و)...

حیطه علمی :سالمت معنوي اسالمی /اخالق وفقه سالمت /نظام سالمت دينی

رتبه

عنوان اولويت متناظر با طرح مصوب

1

طراحی نظام ارائه خدمات سالمت معنوي

2

طراحی نظام آموزش سالمت معنوي در تمامی سطوح

3

تدوين منشور حقوق بیمار از منظر منابع دينی

4

تدوين منشور حقوق کارکنان سالمت از منظرمنابع دينی

5

مالحظات فقهی آينده هاي بیوتکنولوژي و ساير عرصه هاي فناورانه سالمت (دستکاريهاي ژنتیکی،
تراريخته ها ،هوش مصنوعی و  )...گزارههاي زيربنايی دين

6

بررسی چالش هاي اخالقی نظام سالمت و ارائه راهکار

7

تدوين شاخصها و برنامه استقرار عدالت در سالمت از منظر منابع دينی

8

بازنگري برنامه هاي آموزشی رشته هاي علوم پزشکی با رويکرد تلفیق آموزههاي دينی

9

بررسی عوامل کلیدي مؤثر بر آينده سالمت (با تأکید بر دين ،معنويت و اخالق)

10

طراحی و روانسنجی ابزارهاي سنجش سالمت (الگوي سالم تغذيه ،اضطراب ،افسردگی ،رضايت)... ،
براساس منابع دينی

حیطه علمی :پرستاري و مامايی /بهداشت باروري

رتبه

عنوان اولويت متناظر با طرح مصوب

1

اورژانس هاي پرستاري ومامايی /پیش بیمارستانی

2

انجام مطالعات کیفی در حوزه ي پرستاري ،مامايی و بهداشت باروري

3

طب سالمندي و ارتقاي سالمت سالمندان

4

مراقبت هاي جامعه نگر و ارتقاي سالمت خانواده وجامعه

5

طب مکمل در پرستاري و مامايی

6

حرفه اي گري و اخالق پزشکی و ارتقاي آن در پرستاري و مامايی و راهکارهاي پیاده سازي آن

7

ارتقاي سالمت گروههاي پرخطر و آسیب پذير

8

ترويج زايمان ايمن (نقش آموزش ها و مراقبت هاي دوران بارداري و بعد از زايمان از مادر و جنین و
زايمان فیزيولوژيک با هدف کاهش میزان سزارين)

9

نقش سرمايه اجتماعی بر ارتقاي سالمت جامعه

10

بررسی علل مرگ و میر مادران باردار و ارائه راهکارهاي کاهشی

حیطه علمی :سبک زندگی

عنوان اولويت متناظر با طرح مصوب

رتبه
1

بررسی و شناسايی الگوهاي سبک زندگی ايرانی -اسالمی

2

بررسی و شناسايی عوامل مؤثر بر سبک زندگی ايرانی -اسالمی در حوزه هاي روحی ،روانی ،جسمی و
معنوي در گروههاي مختلف جامعه بهخصوص گروه هاي خاص( سالمندان ،نوجوانان و زنان)

3

بررسی شیوع و اپیدمیولوژي اختالل خواب در سطح گروههاي مختلف جامعه و ارائه راهکارهاي حل
مسئله

4

بررسی علل تغذيه نامناسب در سطح عموم جامعه و ارائه الگوهاي تغذيهاي سالم براساس سبک زندگی
ايرانی -اسالمی

5

بررسی تأثیر ورزش مستمر بر سطح سالمتی افراد بخصوص سالمندان و زنان

6

مراقبتهاي ادغام يافته در سالمندي و تأثیر آن بر وضعیت سالمتی سالمندان با تأکید بر بیماريهاي
غیر واگیر به خصوص سرطان ،بیماري هاي قلبی و عروقی ،ديابت ،آلرژي ،استئوپروز ،پیرگوشی،
افسردگی ،آلزايمر و اختالالت شناختی

7

بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سالمت در گروههاي جمعیتی مختلف

8

آسیب شناسی مؤلفه هاي سبک زندگی مردم قم و ارائه و ترويج الگوهاي مناسب رفتار بهداشتی و سبک
زندگی ايرانی -اسالمی

