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 هاي غیر واگیربیماري

 

 

های شایع استان گیالن )سرطان مری، ، پیشگیری و درمان سرطانهااتیولوژی، اپیدمیولوژی، بار بیماری -1

 پروستات(، مثانه ،پستان ،معده، کولورکتال

 های قلبی و عروقی در استان گیالن، پیشگیری و درمان بیماریهاار بیماریاتیولوژی، اپیدمیولوژی، ب -2

 (MI ،CHF)پرفشاری خون، 

های متابولیکی به ویژه دیابت، پره دیابت و اتیولوژی، اپیدمیولوژی، تشخیص، درمان و کنترل بیماری -3

 های سنی مختلفها در گروههای غدد و عوارض آنسایر بیماری

 آلزایمر، اختالالت شنوایی و...(، MS ضایعات مغزی،)علوم اعصاب  مطالعات در زمینه -4

 های روماتیسمی و غیره...(کلتی )استئوپور، بیماریاس -های عضالنیبیماری -5

آلرژیک در استان گیالن های بیماریهای جدید اتیولوژی، اپیدمیولوژی، بار بیماری، پیشگیری و درمان -6

 )تنفسی، پوستی، گوارشی(

 نتیکی شایع در استان گیالن با تاکید بر )تاالسمی و فاویسم(اختالالت ژ -7

های نقص ایمنی و اتوایمیون با تاکید بر )لوپوس اریتماتوز، ام اس، پسوریازیس، سندرم بیماری -8

 (های التهابی رودهی سلیاک و بیماریشوگرن، بیمار

 ی، کم خونی و ...(های خونی )اختالالت انعقاداتیولوژی، پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری -9

 اتیولوژی، اپیدمیولوژی، تشخیص، درمان، کنترل و بازتوانی اختالالت روانشناختی -10

 

 
 
 



 حوادث و سوانح و باليا 2

ای، شغلی و غیر شغلی( در حوادث و سوانح )جاده پیامدهای فیزیکی و روانی پس از بالیای طبیعی، -1

 گروه های مختلف جمعیتی

ای توانی در مصدومین حوادث جاده دسترسی به خدمات باز و وانبخشیهای تمطالعات در حوزه روش -2

 و بالیا

 توانمند سازی گروه های درگیر در پیشگیری و کنترل حوادث و بالیا -3

ای و نحوه بررسی آمادگی عملکردی واحدهای ارائه دهنده خدمات سالمت در حوادث و سوانح جاده -4

 مدیریت بحران 

 ای و بالیای طبیعیاز حوادث جاده نقش آموزش همگانی در پیشگیری -5

 ای و ارائه راهکارهای مرتبطبررسی علل حوادث جاده -6

 ای و حوادث ناشی از بالیاطراحی و ارائه مدل مناسب بومی استان گیالن جهت کاهش حوادث جاده -7

بررسی میزان آگاهی جامعه از عوامل خطر تصادفات و حوادث در استان و ارائه راهکارهای مناسب  -8

 ارتقا دانش و عملکرد جامعه در مواقع الزم  جهت

 ثیر میزان اثر راهکارهای مناسب اصالح رفتارهای اجتماعی در پیشگیری از حوادثأت -9

 های مقابله با بالیاهای بخش دولتی و خصوصی از برنامهبررسی میزان حمایت  -10
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 سالمت روان و

مولفه هاي اجتماعي موثر بر 

 سالمت

ی سبک زندگی مردم گیالن و ارائه و ترویج الگوی مناسب رفتار بهداشتی و هالفهؤآسیب شناسی م -1

 سبک زندگی سالم 

 های جمعیتی مختلف استان گیالنکیفیت زندگی مرتبط با سالمت در گروه -2

های اجتماعی، اعتیاد ساز و عوارض ناشی از آسیبها، مرگ و میر، عوامل زمینهاپیدمیولوژی، بار بیماری -3

 هاها، مشروبات الکلی، دخانیات و ارائه مدل مناسب در پیشگیری و کنترل آنو روانگردانبه مواد مخدر 

 ثیر متغیرهای اقتصادی اجتماعی در آنأعدالت در سالمت و ت -4



 آن( در گیالن )آسیب شناسی و ارائه راهکارهای مقابله با پدیده طالق -5

 آن(  بله بادر استان گیالن )آسیب شناسی و ارائه راهکارهای مقا خودکشی  -6

 ها و فضاهای مجازیاپیدمیولوژی وابستگی گروه های مختلف جمعیتی استان به اینترنت، رسانه -7

 ها و فضاهای مجازیطراحی و ارائه مدل مناسب جهت استفاده بهینه از اینترنت، رسانه -8

 در جمعیت های مختلف استان گیالن وضعیت سالمت روان، نشاط، امید به زندگی  -9

 شیه نشینی در گیالنفقر و حا -10

 

4 
 تغذيه و امنیت غذايي

 

 ثیرگذار بر آنأوضعیت الگوی تغذیه مناسب در گروه های سنی مختلف و بررسی عوامل ت -1

 ایمنی و سالمت در فرآیند تولید، توزیع و مصرف مواد غذایی -2

 بررسی کیفیت و امنیت محصوالت غذایی بومی استان گیالن )برنج، چای، زیتون و ...(  -3

 های جمعیتی مختلف استان گیالن و ارائه راهکارهای مناسبات غذایی گروهعاد  -4

ارائه الگوی تغذیه مناسب با توجه به فرهنگ بومی استان)به ویژه در بیماران سرطانی، قلبی و عروقی،   -5

 دیابت و آلرژی(

 سالمت جامعه و نقش آن در غنی سازی مواد غذایی  -6

 های سنی مختلف استاندر گروه شیوع، علل و عوارض چاقی و اضافه وزن  -7

 ای کشوری در سطح استان گیالنهای تغذیهپایش و مدیریت برنامه  -8

 حاد مردمآهای مؤثر برسالمت مغذی مین ریزأپیشگیری از سوء تغذیه و ت  -9

 وضعیت مصرف غذاهای آماده در سطح استان گیالن و راهکارهای تعدیل آن -10
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 تحقیقات نظام سالمت

 

 

 

 

 

 هاآن ارتقای جهت های مناسبفرآیندهای مربوط به ارائه خدمات سالمت و ارائه مدلبررسی   -1

های مختلف مراکز و بخش هااورژانسی و مراقبتی( در ساختاربررسی استانداردهای اعتبار بخشی )  -2

 آموزشی درمانی استان

 های کالن ملی در دستیابی به اهداف نظام سالمت ارزیابی اثربخشی اجرای طرح  -3

و  بیمه روستایی ،برنامه پزشک خانواده بهینه سازی نظام ارجاع بیماران، بررسی وضعیت و چگونگی  -4

 بیمه سالمت در استان

 راهکارهای ارتقای وضعیت موجود و جذب توریسم سالمت  -5

 بررسی اثر بخشی، مزایا، معایب و چالشها و راهکارهای فراروی طرح تحول سالمت  -6

 ها و مداخالت در نظام سالمتطلوبیت فناوریبررسی هزینه اثر بخشی و م  -7

 مالی و تجهیزات ی،انسانبهره وری از منابع   -8

  هاها، راهنماهای بالینی و بررسی اثربخشی آناجرایی کردن گایدالینها جهت طراحی مدل  -9

 های مناسب برای خصوصی سازی و عدم تمرکزارائه مدل -10

 

6 
 بهداشت باروري

 

های غیر دارویی کاهش درد شزایمان فیزیولوژیک و رو ان طبیعی،ترویج زایمبررسی راهکارهایی برای   -1

 زایمان

وضعیت باروری و ناباروری در استان )اپیدمیولوژی، پشگیری، تشخیص و درمانهای نوین( و عوامل   -2

 مرتبط با آن

 حاملگی های پر خطر )زایمان زودرس، پره اکالمپسی، و ...(  -3

 رتبط با آنمرگ و میر مادران و عوامل م  -4

 یائسگی  -5

 فرزند آوری و عوامل مرتبط با آن  -6



 سزارین، علل و عوامل مرتبط با آن و راهکارهای کاهش آن  -7

 ثیر آن بر پیامدهای بارداریأرفتارهای پر خطر و ت  -8

 سالمت جنسی و اختالالت آن  -9

 های زوجین حین ازدواجآموزش -10

 

 بیماريهاي واگیر 7

 ،AIDS،HIV ،HCVاز آلودگی با پیشگیری و  عوارض خیص، درمان،اپیدمیولوژی، بار بیماری، تش -1

HBV ،های قارچی، میکروبی، انگلی بومی استان )لپتوسپروزیس، فاسیولیازیس و ...(عفونت 

 های پیشگیری، تشخیصی و درمانی مناسبهای آمیزشی و ارایه راهبرآورد بار بیماری  -2

 خیص و درمان و بار بیماری(عفونت هلیکو باکتر پیلوری )اپیدمیولوژی، تش  -3

 های مقابله با آنو ارایه راه هابیوتیکالگوی مقاومت آنتی  -4

 ها و تولید واکسنواکسن (safety) و ایمنی (efficacyی )بررسی اثربخش  -5

 هاکاهش آنجهت  های عملی و مناسبحلو ارایه راههای بیمارستانی علل عفونت و شیوع بررسی  -6

 با رویکرد الگوهای انتشار، انتقال و غربالگیری تشخیصی(د )باز پدیعفونت های نوپدید و   -7

 های قابل انتقال از طریق خوننقشه جغرافیایی عفونت  -8

 های کاربردی در پیشگیری از آنپاندمی احتمالی انفوالنزا و ارائه مدل  -9

 های واگیر )بیوتروریسم(نقش پدافند غیر عامل در پیشگیری از بیماری  -10
 

 يهعلوم پا 8

 های بنیادی و سلول پزشکی بازساختی -1

 بکارگیری فناوری نانو در ارتقای سالمت و درمان  -2

 ی یتهیه مواد اولیه دارو  -3

 تولید پلیمرهای زیست سازگار و تجدید پذیر  -4



 مطالعه درد و مکانیزم های کنترل آن  -5

 اختالالت شناختی و اختالالت خلقی   -6

 تولید انواع مدل های حیوانی بیماریها   -7

 ایمنی شناسی پیوند عضو و پروتز  -8

های شایع غیرواگیر )با تاکید بر تاالسمی، هموفیلی، اختالالت شنوایی و بررسی ژنتیک مولکولی بیماری  -9

 هابینایی، نورودژنراتیو، قلب و عروق( به منظور تشخیص، درمان و بازتوانی آن

 تشخیص، عملکرد و درمان بررسی ژنتیک، پاتولوژی و بیولوژی مولکولی تومورها به منظور  -10
 

 آموزش پزشکي 9

 طراحی، اجرا و ارزشیابی روشهای نوین تدریس تئوری، عملی و بالینی .1

  های مختلفتدوین و ارزشیابی برنامه درسی در رشته بازنگری، .2

 تئوری و عملی دانشجویان ،، ...(OSCE ،DOPS) دروس بالینی ارزیابی هایروش .3

 کارکنان شجویان وز سنجی آموزشی اساتید، داننیا .4

 هایآزمون برگزاری جمله از)ها آزمون ارتقاء با مرتبط هایطرح و هاپژوهش اجرای و طراحی .5

 ...( و هاآزمون کیفی ارتقای الکترونیک،

 دانشگاه و تولید محتوای الکترونیکی در ترکیبی آموزش الکترونیکی، ارزشیابی و استقرار طراحی، .6

کارآفرینی  ،مرجعیت علمی ،نگاریدانشگاه، آینده در چهارم و سوم نسل دانشگاه تحقق راه نقشه طراحی .7

 و ...

 اعتبار بخشی موسسه ای و بیمارستانی .8

 و ......( )توسط دانشجو، همکار علمی هیئت اعضاء های ارزشیابیمدل .9

ای داخلی و خارجی )اعم از داخل و خارج دانشگاه و داخل های آموزشی بین حرفهها و دورهآموزش .10

 و خارج از کشور(

 



 


