
  1400 در سال دانشگاه علوم پزشکی سمنان اولویت هاي پژوهشی فهرست

 حیطه ردیف عنوان
  علوم پایه 1 لوسمی ها پاتوفیزیولوژي در دخیل مولکولی هاي مکانیسم مطالعه
 هاي مدل در یبازساخت یپزشک در يادیبن يها سلول وندیپ و بافت مهندسی کاربرد

 آزمایشگاهی و حیوانی
2 

 پاتوفیزیولوژي و روشهاي نوین درمانی در بیماري ها و عوارض آن در مدل هايبررسی 
 آزمایشگاهی، حیوانی و انسانی (در قالب کارآزمایی بالینی)

3 

  4  ها يماریب صیتشخ در یمولکول يومارکرهایب یبررس
  5  هاي کاهش آنبردبررسی پاتوفیزیولوژي درد و راه

 دلم در اتوایمن هاي بیمار در جدید درمانی هاي روش و مولکولی - سلولی مطالعه
 آزمایشگاهی و حیوانی هاي

6 

 7 ي هابیمار در دخیل ژنیتیک اپی و  ژنتیکی فاکتورهاي و بیوشیمیایی مطالعه
 8  اي هسته پزشکی و تراپی رادیو در کامپیوتري محاسباتی ها روش  بررسی

 اختالالت جادیا در آنها نقش و سیالکترومغناط امواج مختلف انواع سوء عوارض یبررس
 یمولکول-یسلول

9 

 10 اه عفونتو روشهاي درمانی نوین در  مولکولیو اپیدمیولوژیکی مطالعه

و  حیطه تغذیه 1 ییدر مواد غذا کیولوژیو ب یکروبیم ،ییایمیش يها ندهیآال زانیم یابیارز
 علوم غذایی

 اهانیگ ییو دارو ییمایش ک،یژنت ،یضد سرطان ،یکروبیضدم اتیخصوص یبررس
 استان سمنان ییدارو

2 

 و یشیو آرا یدنیآشام ییمواد غذا دیدر تول نینو ينانو و روش ها ياستفاده از فناور
 یبهداشت

3 

 ییایمیسموم ش ماندهیباق  ،ییایمیو ش يفلز يها ندهیدر کاهش آال نینو يارائه روش ها
 ییدر مواد غذا ییو دارو ک،یولوژیو ب

4 

 دیدر تول یکروبیضد م یخوراک يو پوشش ها لمیفعال، ف ياستفاده از  انواع بسته بند
 ییمواد غذا

5 

 يها يماریب ابت،یمختلف (د يها يماریو درمان ب يریشگیدر پ هینقش تغذ یابیارز
 .. )یعروق-یقلب يها يماریب ،يویکل

6 

 7 یگذار بر سالمت ریتاث يا هیتغذ يها و فاکتور ها يمغذ زیشناخت ر
 يها يماریمزمن، ب يها يماریها: ب يماریبا ب يا هیتغذ يالگو نیارتباط ب یبررس

 و... ونیمیاتوا
8 



 تیامن تیو وضع هیو سالمت تغذ ییغذا تیامن يکننده ها نییتع لیشناخت و تحل
 مداخله در جهت بهبود آن يروش ها یجامعه و بررس هیو سالمت تغذ ییغذا

9 

مختلف (کودکان، مادران،  يو  در گروه ها ییغذا يالگوها ،ییعادات غذا یبررس
 ورزشکاران، و...)

10 

 و سالمت بر ، محیطی و وراثت اجتماعی عواملاپیدمیولوژي بیماریهاي روان ونقش  
 روانی اختالالت

 حیطه روان 1

 2 و راهبردهاي مداخله اي براي پیشگیري از آن خودکشی عللبررسی 
 3 گذشته سال ده با آن مقایسه و سمنان استان در طالق للعبررسی 

یري بررسی علل اعتیاد با تأکید بر مواد روانگردان و راهبردهاي مداخله اي براي پیشگ
 از آن

4 

 – دعانویس( روانی بیماران درمان در خرافی اعتقادات به مردم گرایش علل
 راهکارهاي بهبود اعتقادي  و ) غیره و گیر جن-زالو از استفاده

5 

 سالمت اجتماعی، هايحمایت( روانی اختالالت و سالمت بر اجتماعی عوامل نقش
 اجتماعی، محیط از رضایت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، روابط کیفیت اجتماعی،
 …)و جامعه روان بهداشت بهداشتی، هاي مراقبت به دسترسی

6 

 7 روان و اعصاب بیماران در شناختی روان هاي مراقبت کیفیت ارتقاء
 8  ارانبیم بهبود بر روان و اعصاب بیماریهاي به مبتال بیماران خانواده به آموزش تأثیر

 و مغزي سکته ها، سرطان عروقی، قلبی هاي بیماري شناختی روان خطر عوامل
 درمان و شناسایی بر تاکید با )میر و مرگ عوامل ترین مهم( ترافیکی حوادث

9 

 یا سرپرست تک هاي خانواده( پذیر آسیب هاي خانواده در روان سالمت وضعیت
 معلولیت و بیماري جسمی، معلولیت معتاد، عضو با هاي خانواده سرپرست، بد

 )زا آسیب مناطق در ساکن هاي خانواده و زندانی یا و مزمن روانی یا جسمی

10 

حیطه حوادث  1 سوانح و حوادث سالمت (امدادرسانی، پرستاري و ...) در خدمات ارائه کیفیت بررسی
 و سوانح

 2 بررسی رفتارهاي ضد اجتماعی در وقوع حوادث و سوانح
 3 سوانح و حوادث آموزش با مرتبط مباحث بررسی
 4 نحسوا و حوادث استانداردهاي و هاپروتکل ها،گایدالین ابزارها، سازي بومی و توسعه

 5 سوانح و حوادث اپیدمیولوژیک در مطالعات
 6 سوانح و حوادث در پذیرآسیب هايگروه پیرامون مطالعات

 7 آن مدیریت در حوادث و سوانح و راهکارهاي ارتقاء
 8 سوانح و حوادث خصوص در جامعه عمومی سازيفرهنگ و  CAPمطالعات

 و حوادث در بخشیبرون و بخشیدرون هايهماهنگی افزایش راهکارهاي بررسی
 سوانح

9 

 10 ایجاد سیستم ثبت اطالعات آماري در ارتباط با وقوع حوادث طبیعی و غیر طبیعی



حیطه  1 هاي پرستاري در مراقبتنوین  درمان طب مکمل و ،سنتیطب استفاده از رویکردهاي 
 پرستاري

 (با نگاه ویژه به سرطان و هاي مزمن و صعب العالجدر بیماري هاي پرستاري مراقبت
 دیابت)

2 

 3 هاي پرستاري در بیماري هاي عفونی و غیر عفونیمراقبت
 4 هاي پرستاري و افزایش رضایت بیمار ارتقاء کیفیت مراقبتتوسعه و 

 5 هاي بالینی در پرستاري آموزش مهارت
 6 آموزش به بیمار و خانواده

 7 هاي پرستاري در اورژانس (پیش بیمارستانی و بیمارستانی)مراقبت
 8 هاي پرستاري قبل و پس از اعمال جراحی شایعمراقبت
 9 هاي پرستاريمراقبت نجی ابزارهاي مرتبط باروانس ، سنجش وطراحی
 10 هاي بیمارستانیهاي پرستاري در کنترل عفونتمراقبت

و  ریواگ يهای ماریآگاهی مردم از عوامل خطر و عالئم هشداردهنده ب زانیبررسی م
 و میزان مشارکت آنها در برنامه هاي غربالگري ریرواگیغ

 حیطه علوم 1
 واگیر و نقش خود واگیر و غیر هاي بیماري به ابتالء غذایی در  خطر عوامل بررسی بهداشتی

 این بیماري هااز  پیشگیري در و مکمل یاري اي تغذیه مراقبتی
2 

 3 تعیین عوامل اجتماعی اقتصادي موثر بر رفتارهاي خود مراقبتی در مردم
 4 سالمت فردي/ اجتماعی ارتقاي بهداشت و در اجتماعی هاي شبکه نقش

 5 ارائه الگوهاي مناسب براي سبک زندگی سالم به ویژه در گروههاي آسیب پذیر
 6 نوپدید عفونی و راههاي مقابله با آنهابررسی عوامل خطر بیماري هاي 

 7 بررسی مداخالت آموزشی و ارتباطی در ارتقاي بهداشت و سالمت
 اد،یاعت حوزه در پرسشنامه ساخت و يساز یبوم ، يابزارسازو  خطر عوامل یبررس
   یاجتماع يها بیآس و يرفتار علوم

8 

 یناش يها بیآس کاهش در يریشگیپ يها برنامه و ییردارویغ يها درمان یاثربخش
  ادیاعت از

9  

  10  ذیرپارائه الگوهاي مناسب براي مراقبت هاي بهداشتی اولیه با تأکید بر گروههاي آسیب 
حیطه نظام  1 بالیا با درمواجهه سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه آمادگی میزان بررسی

 سالمت
 2 ها نگري وآینده مالحظاتمت: سال تحول استمرارطرح

 3 سالمت خدمات همگانی پوشش به حصول تاثیرگذار برمیزان عوامل بررسی
 ارتقاي درجهت بخشی بین هايومشارکت هاهمکاري تاثیرگذار بر افزایش عوامل

 سالمت
4 

 5 سالمت خدمات کنندگان ارائه به پرداخت مختلف هايروش ارزیابی
 6 گذاريسیاست بُعد از شتبهدا درحوزه سالمت تحول طرح ارزیابی



 پرونده الکترونیک( سالمت الکترونیکی خدمات ودستاوردهاي هاچالش بررسی
 )سالمت

7 

 8 سالمت داوطلبان و خیرین مشارکت وتوسعه جذب وراهکارهاي هاچالش
 9 سالمت بر آن تاثیر و برخوردار کم هايدرمحله خانوارها اقتصادي وضعیت بررسی
 10 متوسطه دوره آموزان دردانش اجتماعی هايآسیب بروز میزان بررسی
حیطه  1 در ارتقاي سالمت سالمندان خودمراقبتی تغذیه اي ارزیابی

 سالمندي
 2  سالمندان در ها برآن تاثیرگذار عوامل وخود مراقبتی و  مراقبتی نیازهاي ارزیابی
 3 سمنان سالمندان در معنوي سالمت سطح بررسی
 4 سالمندان استقالل ارتقاء و حفظ بر موثر هاي روش ارزیابی
 5 سمنان سالمندان در سالم زندگی سبک ارزیابی

، گوارشی و غیره عروقی، تنفسی-یتنی نظیر قلب-ارزیابی عوامل خطر اختالالت روان
 در سالمندان و راههاي پیشگیري از آنها

6 

 7 سمنان سالمندان در بدنی هاي فعالیت سطح بررسی
 8 سمنان سالمندان در روانی سالمت ارزیابی
 9 سمنان سالمندان در مغزي یا قلبی سکته شیوع بررسی

مطالعات اپیدمیولوژیک اختالالت شناختی نظیر پارکینسون و آلزایمر در سالمندان 
 سمنان

10 

حیطه علوم  1 هاآن به مربوط عوارضبیماري ها و درمان در  سنتتیک و پروبیوتیک ارزیابی داروهاي
 دارویی

 2 هاو عوارض مربوط به آن ها بیماري درطب سنتی  داروهاي ارزیابی
 3 گیاهی داروهاي نوترکیب مطالعات مرتبط با تولید 

 4 مخدر مواد به اعتیاد ترك روند در ثرمؤ دارویی مطالعات 
 5 مصرف پر داروهاي خصوص در cost-benefit مطالعات

 6 مسمومیت هاي داروییتشخیص و پیشگیري از 
 7 مطالعات مرتبط با دارودرمانی هدفمند با نگاه ویژه به سرطان ها

 8  داروها منطقی تجویزمطالعات مرتبط با 
 9 مطالعات مرتبط با کاربرد آنتی بادي هاي منوکلونال و واکسن

 10 طراحی فرموالسیون داروهاي گیاهی و تجاري سازي آنها
 یبافت راتییتغ و کینماتیک و کینتیک در یوتراپیزیف يها روش یدرمان اثرات یبررس

 و یعضالن یاسکلت اختالالت با افراد در یبافت ضخامت و یعضالن تیفعال همچون
 یورزش يها بیآس به مبتال ورزشکاران

حیطه  1
 توانبخشی

 ،یطیمح اعصاب اختالالت در یحرکت مختلف يها جنبه بر یکیزیف يها درمان اثرات
 زین و یعصب ستمیس مزمن يها يماریب انواع در يمرکز یعصب ستمیس اختالالت
 سالمندان

2 



ات بررسی اثرتعیین نقشه مغزي در افراد مبتال به انواع اختالالت سیستم حرکتی و نیز 
) و مغناطیسی tDCSروش هاي نوین الکتروتراپی همچون تحریک الکتریکی مغزي (

 در درمان اختالالت سیستم عضالنی اسکلتی )rTMS( مغزي

3 

 یعروق یقلب ستمیس يریدرگ به مبتال مارانیب در یوتراپیزیف يها درمان اثرات یبررس
 و عروق و قلب يولوژیزیف ،یحرکت ستمیس کینماتیک و کینتیک يها جنبه از یتنفس

 یعضالن سامانه نرم بافت ضخامت و یبافت سطوح راتییتغ ،یتنفس يگازها زیآنال
   یاسکلت

4 

 و صدا زبان، گفتار، اختالالت انواع يبرا درمان و یابیارز ،یصیتشخ يها پروتکل هیته
 بلع

5 

 6 بلع و صدا زبان، گفتار، اختالالت انواع درمان و یابیارز
 7 لعب و صدا زبان، گفتار، اختالالت درمان و یابیارز در يا رشته نیب يکردهایرو یبررس

 8 بزرگساالن و کودکان یروانپزشک اختالالت بر یکاردرمان مداخالت ریتاث
 تاختالال انواع به مبتال کودکان یزندگ تیفیک و عملکرد بر یکاردرمان مداخالت ریتاث

 یتکامل
9 

 مارانیب و سالمندان عملکرد و استقالل سطح بر یکاردرمان نینو مداخالت ریتاث
 کینورولوژ

10 

 حیطه  1  صورت و فک و دهان حفره هاي بیماري و ها سرطان اپیدمیولوژي 

 پزشکیدندان
 2   یدندانپزشک و یپزشک طهیح در Tissue engineering و يادیبن يها سلول کاربرد

 3 و دندان دهان سالمت ارتقاء دندانپزشکی در نوین هاي تکنیکبررسی  
 4 یدندانپزشک در یدندان مواد کاربرد 
 5 دهانی ضایعات نوین هاي درمان و تشخیص آگاهی، 
 6 درد کنترل مختلف هاي روش و درد 
 7  دندان و دهان سالمت و هیتغذ 

 و کودکان به ویژه در دندان و دهان سالمت بهداشت آموزش و يریشگیپ یدندانپزشک
   باردار مادران

8 

 9  سیستمیک هاي بیماري با دهان هاي بیماري ارتباط 
 10 کرانیوفاسیال تکامل و رشد 

حیطه  1  پزشکی در زمینه بیماري هاي غیرواگیر آمارهاي کیفیت بهبود و ارزیابی
هاي بیماري

غیرواگیر و 
 سرطان

 2 بیماري هاي غیرواگیر درمان و اپیدمیولوژي، پیشگیري،تشخیص زمینه در مطالعات
 اجتماعی، عوامل و واگیر غیر هاي بیماري به مبتال بیماران زندگی کیفیت بررسی

 آن بر موثر روانی و اقتصادي
3 

 4 واگیر غیر هاي بیماري کننده ناتوان خطرساز و پیامدهاي عوامل بررسی
 5  ها سرطان درمان و رس زود تشخیص و پیشگیري زمینه در مطالعات



 MS 6 به مبتال بیماران بقا تحلیل
 7 سرطانی بیماران به خدمات ارائه کیفیت ارزیابی

 8 بیماران غیرواگیر به تخصصی تشخیصی خدمات ارائه
 سمنان استان سطح در سرطان اپیدمیولوژي جامع مطالعه
  خونی هاي بدخیمی و کولورکتال ریه، پستان، هاي سرطان زمینه در بالینی مطالعه

9 

 و درمانی شیمی ایمونوتراپی، ایمونولوژي، مولکولی، بیولوژي زمینه در پایه مطالعات
 خونی هاي بدخیمی و کولورکتال ریه، پستان، هاي سرطان رادیوتراپی

10 

 تحت بیماران در باکتریال خونی عفونتهاي تشخیص در لکولیوم روشهاي طراحی
 همودیالیز

حیطه  1
هاي بیماري

 واگیر
 بیوتیکهاي آنتی با مقایسه در "گیاهی هاي عصاره" باکتریایی ضد اثرات مطالعه 

 استفاده مورد
2 

 عفونتهاي در دخیل منفی گرم باکتریایی هاي ایزوله از جدید کلونهاي شناسایی
 بیمارستانی

3 

و روشهاي تشخیصی و درمانی در بیماري هاي عفونی  مولکولی ،اپیدمیولوژیکی مطالعه
 بیمارستانی/ غیر بیمارستانی

4 

 5 مطالعات مربوط به تحلیل بقا در بیماري هاي واگیر
 ایزوله در بیوتیک آنتی به مقاوم هاي سویه پیدایش لکولیوم مکانیسمهاي مطالعه

 بیمارستانی باکتریایی هاي
6 

 مناطق در شایع بیماري عنوان به بروسلوز بر تاکید با زئونوز عفونت مطالعه
 سمنان استان دامپروري

7 

 گرم هاي ایزوله از استفاده مورد در ها بیوتیک آنتی یستیکژسینر اثرات مطالعه
 داردو چند به مقاوم منفی

8 

 9 توانمندسازي گروههاي پرخطر در مقابله با بروز و شیوع بیماري هاي واگیر 
 10 سمنان استان در شایع موارد بر تاکید با ویروسی عفونتهاي مطالعه

حیطه  1 بررسی علل، روش هاي تشخیصی و درمانی خونریزي هاي غیر طبیعی رحم
هاي خونریزي

طبیعی غیر
  رحمی

 2  بررسی علل یائسگی زودرس در زنان و راهکارهاي پیشگیري از آن 
 3 بررسی علل، روش هاي تشخیصی و درمانی در هیپرپالزي و کانسرهاي ژنیکولوژي
 4 بررسی بروز علل عوارض بارداري در خانم هاي باردار و راهکارهاي پیشگیري از آن

 5 بیومارکر هاي سرمی با عوارض و عواقب مادري، جنینی و نوزاديبررسی نقش 
 6 اروريدرمان انواع ناباروري با رویکرد افزایش نرخ ب و مطالعات پایه/ بالینی در تشخیص

 7  بررسی علل و عوارض سزارین و زمان ختم بارداري و عوارض آن
ض بررسی انواع آنمی در خانم هاي باردار، شیرده و پست پارتوم و ارتباط آن با عوار

  شیرخواري –جنینی 
8 



 9  بررسی عوارض ناشی از بیماري هاي غدد در دوران بارداري
 10 بررسی اثر روش هاي درمانی و جراحی بر روي لیومیوم هاي رحمی

حیطه ارتقاء  1  کنترل عوامل زیان آور در محیط کارپیش بینی، شناسایی، سنجش، ارزشیابی و 
سالمت، 
ایمنی، 

بهداشت و 
 محیط زیست

 2  هاي بومی ها با تاکید بر بیماري هاي پیشگیري، کنترل و درمان بیماري بررسی روش
 در سالمت ارتقاء مداخالت یطراح و يریشگیپ يروشها و يولوژیدمیاپ یبررس

  ریواگ ریغ و ریواگ يهایماریب
3 

ارزیابی، بررسی اثرات و روشهاي حذف انواع آالینده هاي تهدید کننده شناسایی، 
 با بهره یط زیست از جمله ترکیبات سرطانزا و آالینده هاي نوپدیدسالمت انسان و مح

  گیري از فناوریهاي نوین در محیط هاي مختلف

4 

 افتیباز ه،یتصف دفع، ،يآور جمع ،ينگهدار نینو يروشها یبررس و یفیک-یکم یابیارز
  فاضالب و زائد مواد با رابطه در ریپذ دیتجد يها يانرژ کاربرد و يانرژ و مواد

5 

 6  ارتقاء آموزش و مدیریت در بهداشت و ایمنی کار
 7  بررسی مولفه هاي اجتماعی سالمت مرتبط با شادکامی و کیفیت زندگی

بهداشتی، زیست محیطی، ارتقاء بررسی روشهاي نوین مدیریتی در رابطه با مسائل 
  سالمت و ایمنی در حوادث و بالیاي طبیعی و انسان ساخت
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بررسی عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي مؤثر بر عملکرد تحصیلی دانش 
  آموزان/دانشجویان
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 10  ها يماریب بر موثر یاجتماع عوامل یبررس زیمتاآنال و کیستماتیس مرور
ها و آنزیم هاي نوترکیب با کاربرد هاي دارویی و پروتئینطراحی و تولید 

صنعتی،بیوسیمیالرها (مشابه سازي داروهاي بیولوژیک)، آنتی بادي هاي منوکلونال 
  درمانی وواکسن هاي نسل جدید

حیطه  1
هاي فناوري

  نوین
 

 طراحی سیستم هاي نانو یا کاربرد این سیستم براي افزایش کارایی، رهایش داروها و
  ایجاد خصوصیات جدید پروتئین ها، داروها و آنتی بادي ها

2 

 3  طراحی و ساخت سیستم هاي میکروفیلوئیدیک براي بیوملکول ها
، آنتی RNAi ،siRNA ،shRNAطراحی، ساخت و ارزیابی داروهاي نسل جدید مانند 

 smallمیکروبیال پپتیدها، آنتی کانسر پپتیدها، ملکول هاي کوچک دارویی 
molecules  

4 

 5  طراحی و ساخت داربست هاي سلولی جهت مهندسی بافت 
طراحی، ساخت و ارزیابی کیت هاي تشخیصی مولکولی براي تشخیص بیماري هاي 

    ژنتیکی، بیماري هاي عفونی، گیاهان تراریخت، فراورده هاي حالل، تقلبات، فارنزیک
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 شناسایی، جداسازي و ارزیابی مواد مؤثره گیاهان دارویی و ارزیابی خواص بیولوژیک
  آنها  
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طراحی، ساخت و ارزیابی فرموالسیون هاي بیولوژیک جدید داروها، ضد عفونی کننده 
  ها، نگهدارنده ها و تجاري سازي آنها

8 

ي ها، ارزیابی ژنها، در تشخیص بیمار NGSکاربرد روش هاي با تکنولوژي باال مانند 
  فیلوژنتیک
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 10  بررسی فناوري هاي مبتنی بر نانومولکول ها در پزشکی بازساختی
  


