
  1396 سال پژوهشی هاي اولویت

  سالمندان در ساز خطر عوامل و حوادث .1

  سالمند بیماران در پرستاري خدمات کیفیت ارتقاء .2

    پرستاري  خدمات محوریت با سالمندان روانی و جسمانی سالمت ارتقاء و حفظ راهبردهاي .3

  سالمندان سازي توانمند و آموزش .4

  سالمندي درمانی بهداشتی هاي پروتکل سازي بومی و تهیه .5

  آن با سازگاري و سالمندي براي امادگی .6

  سالمندان در مراقبت و درمان راهبردهاي و خواب اختالالت .7

  سالمند زنان توانبخشی .8

  سالمندي در زنان هاي بیماري درمان و پیشگیري در سنتی طب .9

  سالمند زنان اقتصادي و اجتماعی روانی، نیازسنجی .10

  سالمت نظام مختلف واحدهاي کارایی و وري بهره ارزیابی .11

  سالمت نظام در مختلف خدمات از مندي بهره و عدالت .12

  شواهد بر مبتنی گیري تصمیم .13

  سالمت نظام در بیمه به مربوط تحقیقات .14

  سالمت نظام در بخشی اعتبار و کیفیت بهبود هاي مدل .15

  سالمت نظام در اقتصادي ارزیابی .16

  سالمت نظام تحول طرح آثار .17

  سالمت نظام در الکترونیک ریزي برنامه حیطه در پژوهش .18

  سالمت نظام عملیاتی برنامه و استراتژیک ریزي برنامه حوزه در پژوهش .19

  سالمت نظام مختلف واحدهاي کارایی و وري بهره ارزیابی .20

  متابولیک هاي بیماري و دیابت چاقی، .21

  گیاهی داروهاي .22

  زخم ترمیم و بنیادي هاي سلول ایمونوتراپی، .23

  دیابتی نفروپاتی مهار .24

  درمان تحت بیماران در ویروسی ضد داروهاي دارویی مقاوت بررسی .25



  ویروسی هاي واکسن ساخت .26

  آترواسکلروز و باال خون فشار و قلبی هاي بیماري .27

 محیط در ها بیماري درمان در آنها اثرات بررسی و ها قارچ و گیاهان از ها آنزیم و شیمیایی ترکیبات استخراج  .28

  تنی درون و تنی برون

  محیطی فاکتورهاي و عصبی بنیادي هاي سلول .29

  بیولوژي و بیوشییایی هاي کیت طراحی .30

  استان در سوانح خطرساز عوامل از جامعه آگاهی توسعه راهبردهاي .31

  حوادث و سوانح اورژانس در پرستاري خدمات جایگاه و نقش .32

  حوادث و بحران مدیریت در جامعه آموزش و آگاهی سطح ارتقاء .33

  شغلی حوادث کاهش هاي برنامه ارزشیابی و طراحی .34

  پزشکی هاي فوریت خدمات از شهروندان اگاهی .35

  پرستاران براي کار حین سوانح و حوادث بروز اتیولوژي .36

 سقوط داروها، و مواد از استفاده سوء الکلی، غفونی، هاي بیماري مثل( اورژانس در غربالگري و پیشگیري .37

  )خانوادگی خشونت سالمندان،

  استان در شایع سوانح و حوادث شیوع .38

  استان در شایع سوانح و حوادث اتیولوژي .39

  اورژانس و بیمارستانی پیش هاي عرصه در دانشجویان و بالینی پرستاران هاي مهارت توسعه و ارزیابی .40

  درمان و تشخیص: فاکتورها ریسک بدخیمیها، .41

  واگیر هاي بیماري در محیطی عوامل نقش .42

  استان مزمن هاي بیماري بر موثر اجتماعی هاي مؤلفه .43

  غیرواگیر بیماریهاي در فرهنگ بر مبتنی مراقبتی و آموزشی پروتکولهاي تدوین .44

  سالمت سواد .45

  آنها هاي خانواده و مزمن بیماران براي  منزل در اي حرفه مراقبت .46

  درمان و تشخیص فاکتورها؛ ریسک: استخوانی و عضالنی بیماریهاي .47

  واگیر غیر هاي بیماري اپیدمیولوژي .48

  شایع واگیر غیر هاي بیماري پیرامون استان محروم مناطق آموزشی هاي ازنی .49



  ...و سم با مسمومیت ،CO با خفگی مواد، مصرف سوء پیشگیري و اپیدمیولوژي .50

51. Therapeutic Drug Monitoring و ها انتیکواگوالنت سرطان، درمانی دارو در....  

  ....و لیگاند براساس  طراحی ساختار، اساس بر طراحی: بیوانفورماتیک متدهاي از استفاده با دارو طراحی .52

           invivo&invitro  مطالعات و رسانی پروتئین و ژنرسانی جهت....) و پلیمري( نانو حاملهاي از استفاده .53

  خوراکی ناپایدار داروهاي پایدارسازي جهت پروتئینی نانوساختارهاي از استفاده .54

  )گیاهی موثر و شیمیایی داروهاي( لیپیدي نانوذرات و نیوزومی و لیپوزومی ساختارهاي سازي تجاري .55

  دارویی گیاهان در موجود موثره مواد مقدار تعیین و شناسایی .56

  دارویی گیاهان بیولوژیک اثرات بررسی .57

  وشیمیایی گیاهی داروهاي فورموالسیون و ساخت .58

  بیماریها انواع بر گیاهی داروهاي اثرات بررسی .59

  نوترکیب گانه چند     هاي ژن آنتی از استفاده با منظوره چند  االیزا تشخیصی هاي کیت ساخت و طراحی .60

  بازپدید و نوپدید عفونتهاي و حیوان و انسان بین مشترك بیماریهاي درمان پایش و کنترل ،تشخیص، پیشگیري .61

  واگیردار بیماریهاي در پزشکی تصویربرداري بر مبتنی تشخیص هاي روش سازي بهینه .62

  واگیردار بیماریهاي انواع ثبت سیستم توسعه .63

  استان در شایع عفونی هاي پاتوژن بین در دارویی مقاومت .64

  پذیر آسیب گروههاي در واگیردار بیماریهاي .65

  مادرزادي و جنسی خون، قطری از منتقله هاي عفونت درمان پایش و پیشگیري کنترل، تشخیص، .66

  عمل اتاق در عفونت از پیشگیري در کیفیت ارتقائ راهبردهاي تدوین .67

  واگیردار بیماریهاي در فرهنگ بر مبتنی مراقبتی و آموزشی پروتکولهاي تدوین .68

  واگیردار هاي بیماري درمان و تشخیص در یار تصمیم هاي سیستم توسعه .69

  گوارشی و تنفسی هاي عفونت درمان پایش و پیشگیري کنترل، تشخیص، .70

  صورت و دهان،فک تروماي دچار بیماران توصیفی آمار و درمانی مداخالت .71

  دندان و دهان بیماریهاي درمان و بالینی تشخیص خطر، عوامل پیشگیري، اتیولوژي، اپیدمیولوژي، مطالعات .72

  درمان به پاسخ و دندان و دهان بیماریهاي شیوع با ژنی مورفیسم پلی ارتباط .73

  ودندان دهان بیماریهاي درمان و  تشخیص ، پیشگیري بر مکمل و سنتی گیاهی، طب تاثیر .74

  دندانپزشکی در لیزر نوین کاربردهاي .75



  دندانپزشکی در بنیادي هاي سلول نوین مطالعات .76

  دندانی ایمپلنتهاي عملکرد و ساخت طراحی در بالینی و آزمایشگاهی نوین مطالعات .77

  صورت و فک و دهان هاي پروتز ساخت و گیري قالب در نوین مواد و روشها .78

  دندانپزشکی در بومی غیر یا نوین دستگاههاي و مواد تولید و مقایسه و بررسی .79

  مادرزادي فکی ناهنجاریهاي در نوین درمانهاي بررسی و شیوع .80

  اجتماع مختلف هاي گروه در معنوي-اجتماعی-روانی-جسمی سالمت .81

  اجتماعی سرمایه و اجتماعی هاي حمایت .82

  مزمن هاي بیماري با مرتبط اجتماعی عوامل .83

  سالمت ارتقا و اجتماعی هاي آسیب .84

  سالمت ارتقا جهت در محور اجتماع مداخالت .85

  سالمت و اجتماعی مشارکت .86

  سالمت در عدالت .87

  باروري سالمت و اجتماعی عوامل .88

  سالمت وضعیت در نابرابري .89

  شغلی امنیت و اشتغال-اقتصادي امنیت .90

  فاضالب تصفیه .91

  بالیا و بحران در بهداشت .92

  کودك و مادر بهداشت .93

  هوا آلودگی .94

  کار محیط تهویه .95

  بالینی تغذیه .96

  تغذیه آموزش .97

  زندگی مختلف هاي دوره در تغذیه .98

  بومی خوراکی گیاهان .99

 غذایی امنیت  .100

 


