
  معاونت بهداشتی 1397سال  هاي پژوهشیاولویت

 

 ستاد) اشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران (تاثیر هوش سازمانی بر چابکی سازمان در معاونت بهد -1

دانشگاه علوم بررسی تاثیر ارتباطات سازمانی بر مدیریت بحران از دیدگاه مدیران و کارکنان معاونت بهداشتی  -2

 پزشکی ایران

 دانشگاه علوم پزشکی ایرانسازي با ارزیابی عملکرد کارکنان معاونت بهداشتی توانمند زمانرابطه مدیریت  -3

دانشگاه علوم پزشکی مدیران و کارکنان معاونت بهداشتی شغل با تعهد سازمانی  -اسب شخصیترابطه تن -4

 ایران

دانشگاه علوم اعضاي هیات علمی با سالمت سازمانی در  بررسی رابطه کیفیت زندگی کاري، احساس شادي -5

 پزشکی ایران

 دانشگاه علوم پزشکی ایرانبررسی نیازهاي آموزشی مدیران معاونت بهداشتی  -6

 دانشگاه علوم پزشکی ایرانرابطه سرمایه فکري با گرایش به نوآوري در میان اعضاي هیات علمی  -7

دانشگاه علوم پزشکی در معاونت بهداشتی   INVESTگیرنده بر اساس الگويهاي سازمان یادارزیابی مولفه -8

 ایران

غرب با توجه به بررسی میانه ید دانش آموزان تحت پوشش مرکز شمال بررسی علل دریافت نامناسب ید در -9

 ادرار دانش آموزان

 دهندگان خدماتدان و میانساالن از دیدگاه ارائهارتقاي کیفیت خدمات سالمنررسی راهکارهاي ب -10

 سالمندان و میانساالن هت انجام فعالیت بدنی از دیدگاه کننده انگیزه جعوامل ایجاد مطالعه -11

 امل موثر بر تداوم دریافت خدمات سالمندان و میانساالن از مراکز بهداشتی درمانیبررسی عو -12



ها و مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم بررسی عوامل موثر در موفقیت شیردهی مادران شاغل بیمارستان -13

 1397پزشکی ایران در سال 

دانشگاه علوم  در جوانان تحت پوششو عوامل مرتبط با آن  سازيهاي بدنبررسی شیوع مصرف مکمل -14

 پزشکی ایران

 بررسی شیوع مصرف مواد دخانی و الکل در جوانان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران -15

شده در طرح ساییآموزان نیازمند مداخله شنادر دانش مندي از انواع خدماتتعیین عوامل مرتبط با بهره  -16

 سنجش سالمت مدارس

هاي آمادگی زایمان در انتخاب روش زایمان در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بررسی تاثیر کالس -17

 ایران

 کننده به مراکز جامع سالمتراجعهشده به زنان باردار مهاي دوران بارداري ارائهبررسی کیفیت مراقبت -18

 در خانوارهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایرانآوري بررسی عوامل موثر بر فرزند -19

شاغالن در صنایع شده در معاینات شغلی هاي گزارشآور شغلی و بیماريعوامل زیانبین ارتباط بررسی  -20

 در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران مختلف

سالمت شغلی در مشاغل  اياي در ارتقي خدمات مهندسی بهداشت حرفهبررسی عملکرد مراکز ارایه دهنده -21

  آورسخت و زیان

در افراد ساکن مناطق تحت پوشش و عوامل موثر بر آن  از خدمات سالمت دهان و دندان منديمیزان بهره -22

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

کنندگان به واحدهاي دندانپزشکی در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم مندي مراجعهررسی میزان رضایتب -23

 ایرانپزشکی 

 نیازسنجی آموزشی بهورزان، دندانپزشکان و کارشناسان بهداشت خانواده در زمینه سالمت دهان و دندان -24



ها، و زنان باردار در زمینه سالمت دهان و وزان، سالمندان، مربیان مهد کودكآمنیازسنجی آموزشی دانش  -25

 دندان

 پزشکی مراکز بهداشت تحت پوشش دانشگاههاي دندانشده ارائه یک واحد خدمت در واحدتمام تعیین بهاي  -26

تعیین زمان استاندارد فعالیت دندانپزشکان شاغل در واحد هاي دندانپزشکی مراکز بهداشت تحت پوشش  -27

 دانشگاه

 شده حدهاي دندانپزشکی از خدمات ارائهبررسی میزان رضایت مراجعین به وا -28

  جمعیت تحت پوشش سالمت سواد بررسی -29

  هاي ذینفع و حوزه سالمتسازمان بین همکاري ارتقاي راهکارهاي بررسی -30

 ها در برنامه خودمراقبتیجلب مشارکت سازمان بررسی -31

  شده در حوزه سالمتهاي تولیدتحلیل اقتصادي رسانه -32

 معاونت بهداشتی  هايدرکارگاه شدهارائه هايآموزش اثربخشی و کیفیت بررسی -33

 تشخیص و درمان اختالالت افسردگی و اضطراببررسی نقش پزشکان عمومی در مراکز جامع سالمت در  -34

 حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران و ...) در وضعیت بهداشت محیط (استخرها، پسماندهابررسی  -35

 سازي پسماندهاي عفونی و تیز و برنده از گروه پسماندهاي پزشکی ویژهخطربررسی بی  -36

ارائه خدمات مبارزه با حشرات موذي و جوندگان در اماکن هاي وه استفاده از سموم مجاز در شرکتبررسی نح -37

 عمومی و خانگی.

سطح مرکز بهداشت شهرستان و مراکز بهداشتی درمانی  2هاي روتین بهداشت محیط در سنجی فعالیتزمان -38

 (شهري و روستائی)

 هاي سالمت حوزه دانشگاهه در مراکز و پایگاهشدتعیین هزینه فایده خدمات ارائه -39

 هاي سالمت حوزه دانشگاهشده در مراکز و پایگاه هزینه اثربخشی خدمات ارائهتعیین  -40



هاي نوین و کارآمد براي تعامل و همکاري با پیمانکاران بخش خصوصی به منظور واگذاري ایجاد روش -41

  برد -خدمات بهداشتی اولیه به بخش خصوصی بر مبناي رویکرد برد

  هاي سالمتشده در مراکز و پایگاهبی کیفیت خدمات ارائهبراي ارزیا هاي نوین و کارآمدایجاد روش -42

 

 

 


