
 7931در سال  معاونت بهداشت بازنگری شده لویت پژوهشیوعنوان ا

 

 

 در سطح عرضه یو کشاورز یدر محصوالت لبن نیآفالتوکس زانیم یبررس-1

طرح  یبا اجرا یبرون سپار ریو غ یبرون سپار یگاههایدر پا نیمراجع یتمندیمراجعات و رضا زانیم یو بررس سهیمقا-2

 اجرا(در حال )تحول نظام سالمت

 افسرده مارانیدر ب یتیشخص یو عامل ها یزندگ تیفیک یبررس-3

 ناسازگار افراد افسرده یبر کاهش طرحواره ها یطرحواره درمان یشناخت یها کیتکن رآموزشیتاث-4

و متوسطه مدارس تحت پوشش  ییع ابتدااطدر دانش آموزان مق کولوزیو عوامل موثر بر ابتال به پد وعیش یبررس-5

 تهران  یدانشگاه علوم پزشک

ها،  در گروه رستوران انیکارگران و متصد های و دست ییسطوح در تماس با مواد غذا یکروبیبار م تیوضع یبررس-6

 ها یفروش وهیها و آبم یها ، قناد یفروش هیاغذ

مرکز بهداشت جنوب  یدر داروخانه ها یاز نحوه خدمات رسان مارانیب یتمندیعوامل موثر بر رضا نییو تع یبررس-7

 )در حال اجرا(تهران

 و کارگران انیو رفتار متصد یبهداشت اصناف بر دانش، آگاه یارائه شده در آموزشگاه ها یآموزش ها ریتاث یبررس-8

تحت پوشش دانشگاه  یمراجعه کننده به واحدها مارانیمقاوم به درمان درمان در ب سیکلوزیو علل پد وعیش یبررس-9
 علوم پزشکی تهران

 کارکنان یریو گزارش گ مارانیب کیثبت در پرونده الکترون ییدرست آزما یروش ها یبررس-10

آنها در بهبود  ریو تاث یکارکنان شرکت یریقبل و بعد از به کارگ یو حرفه ا طیبهداشت مح یشاخص ها تیوضع یبررس-11

 مراکز و اماکن یبهداشت تیوضع یشاخصها

 انماریخون ب یکنترل قند، فشار و چرب زانیم مانند، امدیپ یشاخص ها نییو تع ریرواگیغ یبرنامه ها یینها یابیارزش-12

 بررسی میزان مصرف نمک و جوش شیرین در نان های سنتی-13

در مراکز سالمت جامعه منتخب شبکه بهداشت جنوب تهران و مداخله  یپزشک زاتیداشت تجه نگه تیریمد یابیارز-14
 مناسب یها

 تحت پوشش یها مارستانیدر ب ژهیو یپزشک یپسماندها تیریمد تیوضع یبررس-15



آنها در بهبود  ریو تاث یکارکنان شرکت یریقبل و بعد از به کارگ یو حرفه ا طیبهداشت مح یشاخص ها تیوضع یبررس-16

 مراکز و اماکن یبهداشت تیوضع یشاخصها

 یو حرفه ا طیکاردانان و کارشناسان بهداشت مح یحجم کار  و راندمان کار یبررس-17

بررسی  مراقبت های پیش از بارداری زنان واجد شرایط در جمعیت تحت پوشش معاونت بهداشت دانشگاه علوم -18
 پزشکی تهران 

  نوزاد یغربالگر یها شیانجام آزما یبرا نیعدم مراجعه والد ای رهنگامیعلل مراجعه د یبررس-19

 و کارگران انیو رفتار متصد یبهداشت اصناف بر دانش، آگاه یارائه شده در آموزشگاه ها یآموزش ها ریتاث یبررس-20

تحت پوشش دانشگاه ع.پ  یسال مراجعه کننده به واحدها 20-50در زنان متاهل   STIو علل ابتال به وعیش یبررس-21

 95تهران در سال 

 یبهداشت یها نهیدر زم یلیدانش آموزان مقاطع مختلف تحص یآموزش یها تیاولو نییو تع یسنج ازین-22

 در مراکز طبخ غذا یمصرف یروغنها (TPM) «تی پی ام» ی قطب باتیکل ترک زانیم یبررس-23

 یسنت یدر نان ها تیوجود بالنک یبررس-24

 تحت پوشش دانشگاه یشنا یآب استخرها یکیولوژیباکتر یآلودگ تیوضع یبررس-25

 به بروسال در سطح عرضه یاز نظر آلودگ ینیمحصوالت ل یبررس-26

 یعلوم با استفاده از ابزار چند رسانه ا یبر بلوغ در کتابها هیبا تک یبهداشت میمطلوب آموزش مفاه یالگو یطراح-27

در شاغلین اداری و ستادی دانشگاه علوم « rosa»اختالالت اسکلتی و عضالنی با استفاده از روش ارزیابی ریسک -28

 پزشکی تهران

 مقابله با آن یپر خطر و راهها ینسبت به رفتارها یرستاندبی  آموزان دانش عملکرد و نگرش – یآگاه یبررس-29

جامع سالمت دانشگاه علوم  یها گاهیسالمت شاغل در مراکز و پا نینگرش و عملکرد مراقب ،یآگاه زانیم یبررس -30

  (STI) یرفتار یها یماریتهران نسبت به ب یپزشک

سالمت و  تیدر وضع رانیا ییایمیش یکار  شرکت فرآورده ها طیمح یموجود در هوا ی دیسموم تول ریتاث زانیم نییتع -31

 تحت پوشش شرکت نیشاغل یکیولوژیب یفاکتورها

  بررسی شیوع و عوامل مرتبط با موارد نزدیک به مرگ در بیمارستانهای دولتی دانشگاه علوم پزشکی تهران -32



زنان  یردهیش یبر خودکارآمد یو پرستار ییماما انیشده توسط دانشجو یزیبرنامه ر یردهیآموزش ش ریتاث یبررس-33

 مانیدر دوره پس از زا

در کودکان زیر دوسال در  A.Dعملکرد مادران در مورد مصرف مکمل های آهن و ویتامینبررسی میزان آگاهی ،نگرش و -34

 1397جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 

بررسی ارتقاء آگاهی و عملکرد دانش آموزان و خانواده آنها در سطح مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی -35

 1397در سال  Peer Educationو روش آموزشی  SHEPتهران در مورد تب مالت از طریق مدل آموزشی 

و درمان جذام دانشگاه علوم پزشکی بررسی شیوع معلولیت در مجذومین بهبود یافته مراجعه کننده به مرکز مراقبت -36

 1397تهران و عوامل موثر بر آن در سال 

  1394بررسی نتایج  درمان و عوامل موثر بر آن در مبتالیان به سل تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال -37

تحت پوشش   DIC رمانی دولتی و اچ آی وی /ایدز  در مراجعین به مراکز متادون د درمان بررسی وضعیت بیمار یابی و-38

 .  1397 سال در تهران پزشکی علوم دانشگاه

 1397در شاغلین میدان بزرگ تره بار تهران در سال HIVبررسی بروز -39

 علوم بررسی موارد بیماری مننژیت از نظر عفونت های مهاجم باکتریال در بیمارستانهای تحت پوشش  دانشگاه-40

              1397 سال در تهران پزشکی

 بررسی میزان اثربخشی راهنمای ملی خودمراقبتی در ناخوشیهای جزئی در جمعیت تحت پوشش-41


