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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان گلستان

 تحقيقات و فناوريمعاونت 

 

 جدول نهايي تعيين اولويت هاي پژوهشي

 اولويت اول مرکز تحقيقات مديريت سالمت و توسعه اجتماعي  01
 

رتبِ 
 اٍلَیت

 ػٌاٍیي اٍلَیت ّاي پژٍّطي حیطِ هزبَطِ
 

تزسین ًقطِ هذیزیت هزاقبت بیواري ّاي غیزٍاگیز هبتٌي بز بار هزاجؼِ بِ  زیٍاگ زیغ يْایواریب  .1
 هزاکش ارائِ خذهات سالهت استاى 

 ارائِ راّکارّاي کٌتزل بیواري ّاي قبلي ػزٍقي در استاى زیٍاگ زیغ يْایواریب  .2

هَثز  ياجتواػ يهَلفِ ّا  .3
 بز سالهت

( SDHاقتصادي تاثیزگذار بز سالهت )ضٌاخت ػَاهل اجتواػي، فزٌّگي ٍ 
 در استاى

 تحلیل سیواي بار ّشیٌِ بِ هزاکش بیوارستاًي استاى گلستاى ًظام سالهت قاتیتحق  .4

ارائِ راّکارّاي کاّص سَاًح ٍ حَادث بِ ٍیژُ حَادث تزافیکي ٍ هزگ ٍ  ٍسَاًح حَادث  .5
 هیز ًاضي اس آى در استاى

ارتقاء کیفیت خذهات ارائِ ضذُ در ًظام سالهت باتاکیذ بز هذلْاي هٌاسب  ًظام سالهت قاتیتحق  .6
 پشضک خاًَادُ، ًظام ارجاع  ٍپاسخگَئي

 ارائِ راّکارّاي پیطگیزي ٍ کٌتزل دیابت ٍ فطار خَى زیٍاگ زیغ يْایواریب  .7

ارسیابي خذهات بیوِ پایِ سالهت در هزاکش ٍ تحلیل ارسش اقتصادي  ًظام سالهت قاتیتحق  .8
 تخصصي سزپایي ٍ بستزي )دٍلتي ٍ خصَصي( 

ارسیابي رٍش ّاي تخصیص هٌابغ در ٍاحذّاي ارائِ خذهات سطح یک ٍ دٍ  ًظام سالهت قاتیتحق  .9
 استاى گلستاى

 تحلیل سیواي بار هزاجؼِ بِ هزاکش ارائِ خذهات سالهت استاى ًظام سالهت قاتیتحق  .11

 

 اولویت های بعدی مرکز

رتبِ 
 اٍلَیت

 ػٌاٍیي اٍلَیت ّاي پژٍّطي حیطِ هزبَطِ
 

 ضٌاخت ٍضؼیت هطکالت تغذیِ اي استاى ٍ ارائِ راّکارّاي رفغ آًْا ػلَم تغذیِ  .11

ارتقاء کیفیت ٍ کویت ارائِ خذهات در هٌاطق ضْزي بِ ٍیژُ حاضیِ ضْزّا در تحقیقات ًظام   .12



 استاى سالهت

 ارتقاء اثزبخطي آهَسش ّاي بْذاضتي در استاى يبْذاضت ػلَم  .13

ًظام  قاتیتحق  .14
 سالهت

 ارتقاء ّوکاري ٍ تؼاهالت بیي بخطي ٍ بزٍى بخطي در استاى

 ارائِ راّکارّاي کٌتزل بیواري سل در استاى دارزیٍاگ يْایواریب  .15

ًظام  قاتیتحق  .16
 سالهت

 ارائِ هذل ّاي هٌاسب بزاي ارتقائ هطارکت ّاي هزدهي

 ارائِ راّکارّاي کٌتزل بیواري سالک در استاى دارزیٍاگ يْایواریب  .17

 ضٌاخت هطکالت بْذاضتي داًص آهَساى در استاى ٍ ارائِ راّکارّا يبْذاضت ػلَم  .18

 ارائِ هذل هٌاسب بزاي ادغام سالهت سالوٌذاى در ًظام سالهت  يسالوٌذ  .19

 راّکارّاي کٌتزل آىضٌاخت ٍضؼیت سَء هصزف هَاد در استاى ٍ ارائِ  سالهت رٍاى  .21

 ضٌاخت ٍضؼیت هطکالت رٍاًي در استاى ٍ ارائِ راّکارّاي کٌتزل آى سالهت رٍاى  .21

 ارائِ راّکارّاي کاّص هزگ کَدکاى در استاى يبْذاضت ػلَم  .22

 ضٌاخت ٍضؼیت خَدکطي در استاى ٍ ارائِ راّکارّاي کاّص ٍ کٌتزل آى سالهت رٍاى  .23

 کاّص هزگ هادراى باردار در استاىارائِ راّکارّاي  يبْذاضت ػلَم  .24

 ًحَُ ادغام طب سٌتي ایزاًي در ًظام سالهت کطَر  يبْذاضت ػلَم  .25

 ضٌاخت ٍضؼیت هصزف سوَم کطاٍرسي در استاى يبْذاضت ػلَم  .26

 ارائِ راّکارّاي کاّص هَارد حیَاى گشیذگي در استاى بیواري ّاي ٍاگیزدار  .27

 


