اولویت های پژوهشی دانشکده بهداشت اوز ()8931

 .8بهداشت حرفه ای:
ٍ 1.8989ضؼيت ايوٌي حول ٍ ًقل هَاد خطشًاك دس هسيش بٌذسػباس ـ السستاى ـ ضيشاص
 1.8989اسصيابي ٍضؼيت ايوٌي حشيق دس اهامي اداسي يا خصَصي
 1.8989اسصيابي آگاّي ػوَم هشدم جاهؼِ ،صٌايغ ،داًطجَياى ٍ غيشُ دس سابطِ با هسائل ايوٌي ٍ بْذاضت
 1.8989اسصيابي هَاجِْ با ػَاهل صياى آٍس ضيويايي دس بيواسستاى ّا ٍ صٌايغ
 1.8989طشاحي الگَي اثشبخص آهَصش ماسمٌاى ٍ ماسگشاى بِ هٌظَس تغييش سفتاسّاي ًاايوي
 1.8989اسصيابي هَاجِْ با ػَاهل صياى آٍس فيضيني دس صٌت ،هطاغل اداسي يا غيشُ
 1.8989اسصيابي هَاجِْ با ػَاهل صياى آٍس اسگًََهيني ٍ سٍاًي دس بيي ماسمٌاى يا غيشُ
 1.898.طشاحي ٍ ساخت جارب ّاي جذيذ جْت ًوًَِ بشداسي اص آاليٌذُ ّاي َّا
 1.8981طشاحي ٍ ساخت جارب ّاي جذيذ جْت استفادُ دس هاسل ّاي تٌفسي
 1.89899طشاحي سيستن ّاي تَْيِ جْت مٌتشل آلَدگي دس صٌايغ يا سايش اهامي
 1.89899طشاحي آصهَى ّاي  OSLEيا OSCEجْت اسصيابي هْاست ّاي ػولي داًطجَياى دس دسٍس ماسآهَصي يا غيشُ
 89تغذیه:
ٍ 1.8989ضؼيت ضيَع بيواسيْاي غيش ٍاگيش ٍ هتابَليل
 1.8989اسائِ ساّناسّاي دسهاًي ٍ آهَصضي دس جْت پيطگيشي ٍ مٌتشل بيواسيْاي غيش ٍاگيش ٍ هتابَليل
 1.8989اسصيابي ضيَع سَء تغزيِ دس گشٍُ ّاي هختلف سٌي
 1.8989سيطِ يابي هطنالت تغزيِ دس گشٍُ ّاي سٌي هختلف
 1.8989تذٍيي هذاخالت هَثش دس جْت سفغ هطنالت تغزيِ اي دس گشٍُ ّاي سٌي
 1.8989طشاحي ٍ تَليذ هحصَالت فشاسَدهٌذ دس دسهاى سَء تغزيِ ٍ بيواسيْاي ضايغ
 1.8989طشاحي ٍ تَليذ ًشم افضاسّاي آهَصضي ٍ تحقيقاتي دس حَصُ تغزيِ

 1.898.بشسسي تاثيش هنول ّاي تغزيِ دس مٌتشل ػالئن افسشدگي
 1.8981بشسسي ػَاهل تغزيِ اي هَثش بش بْبَد ػالئن افسشدگي هشتبط با چاقي
 1.89899ضٌاخت ٍ اسصيابي هناًيسن ّاي استباط چاقي ٍ افسشدگي
 .9بهداشت عمومی:
 1.8989پيطگيشي اص اػتياد بش اساس هذلْاي آهَصش بْذاضت دس گشٍّْاي هختلف
 1.8989هذاخالت آهَصضي بش سٍي سبل صًذگي
 1.8989بشسسي ميفيت صًذگي گشٍّْاي دس هؼشض خطش
 1.8989بشسسي ػَاهل هَثش بش خَدمطي دس ًَجَاًاى
 1.8989بشسسي ػَاهل هَثش بش اًَاع سشطاى ّا ٍ هذاخالت آهَصضي پيطگيشي اص سشطاى
 1.8989ػَاهل هَثش بش فطاس خَاى /بشسسي ضيَع ٍ بشٍص بيواسي فطاس خَى باال
 1.8989ػَاهل هَثش بش بيواسي قلبي  -ػشٍقي  /طشاحي هذاخالت آهَصضي دس جْت پيطگيشي اص بيواسي قلبي  -ػشٍقي
 1.898.بشسسي ػَاهل هَثش بش سالهت صًاى

.4بهداشت محیط:
 1.8989بشسسي ٍضؼيت گٌذصداّاي هصشفي دس بيواسستاى ّاي ضْشستاى
 1.8989بشسسي هيضاى هَاد ضيويايي ( سوَم آفات ًباتيَّ ،سهَى ّا ٍ آًتي بيَتيل ّا) دس فشآٍسدُ ّاي غزايي هختلف تَليذ ضذُ
دس ضْشستاى
 1.8989بشسسي ميفيت ضيويايي ٍ هينشٍبي هَاد غزايي دست ساص دس سطح ػشضِ ضْشستاى
 1.8989بشسسي هيضاى آاليٌذُ ّاي فيضيني ،ضيويايي ٍ هينشٍبي آب آضاهيذًي ،هخاصى ٍ ضبنِ ّاي تَصيغ آب ٍ پٌِْ بٌذي آى
بااستفادُ اص ًشم افضاس GIS
 1.8989اسصيابي سيسل يا اسصيابي خطش آاليٌذُ ّاي هَجَد دس هٌابغ آب بش سالهت ضْشستاى
 1.8989بشسسي ماسايي اًَاع سٍش ّاي بيخطشساصي پسواًذّاي بيواسستاًي
 1.8989اسصيابي هينشٍبي َّاي داخل بيواسستاى ّاي ضْشستاى

 1.898.پايص صيستي آاليٌذُ ّاي َّا دس بذى ضْشًٍذاى ضْش الس
 1.8981تؼييي هيضاى ٍ ًَع صبالِ ّاي تَليذي دس هشامض دسهاًي ضْشستاى
 1.89899اسصيابي اثشات بْذاضتي ًاضي دفغ غيش اصَلي پسواًذ ّاي ضْشي ،سٍستايي ٍ ػفًَي بش سالهت سامٌيي اطشاف ايي هحل
دفي ّا
 1.89899بشسسي ميفيت آبْاي صيشصهيٌي ضْشك ّاي صٌؼتي ضْشستاى
 1.89899تؼييي خصَصيات فيضيني ،ضيويايي ٍ بيَلَطيني فاضالب بيواسستاى ضْشستاى ٍ تؼييي بْتشيي گضيٌِ سٍش تصفيِ
 1.89899ماسبشد ًاًَتنٌَلَطي دس بْبَد تصفيِ آب ٍ فاضالب
 1.89899تؼييي آلَدگي ّاي بالقَُ دس هٌابغ آب هٌطقِ ٍ بشسسي اثشات آى ّا
 1.89899سٍش ّاي جلَگيشي اص آلَدگي آبّاي سطحي ٍ صيشصهيٌي ٍ استقا سٍش ّاي تصفيِ
 1.89899بشسسي سٍش ّاي ًَيي مٌتشل آلَدگي ّاي ًَظَْس دس هحيط ّاي هختلف (آب ،خاكَّ ،ا ٍ )888
 1.89899سٍش ّاي استقاء هذيشيت پسواًذّاي ضْشي ٍ بيواسستاًي دس هٌطقِ
 1.8989.مٌتشل فاضالبّاي ضْشي ٍ صٌؼتي ٍ سٍش ّاي استقاء تصفيِ ايي ًَع پسابّا
 1.89891سٍش ّاي باصيافت فاضالب ٍ پساب ّاي هختلف ٍ بشسسي گضيٌِ ّاي هصشفي ايي ًَع آب ّا
 1.89899ػَاهل هَثش بش آلَدگي خاك ٍ َّا دس هٌطقِ ٍ بشسسي گضيٌِ ّاي مٌتشلي ايي ًَع آلَدگي ّا
 1.89899سٍش ّاي استقاء سطح بْذاضت هَاد غزايي ٍ ٍضؼيت آى دس هٌطقِ
 1.89899بشسسي ٍضؼيت بْذاضت پشتَّاي پضضني
 1.89899بشسسي ٍضؼيت بْذاضت هسني ٍ اهامي ػوَهي
 1.89899بشسسي گضيٌِ ّاي هشتبط با هباسصُ هٌْذسي با جًَذگاى ٍ حطشات هَري
 1.89899سٍش ّاي مٌتشل بيواسيّاي هٌتقلِ ًاضي اص آب ٍ فاضالب

