اولویتهای تحقیقاتی دانشکدهبهداشتدر عرصه سالمتدرسال 5931

بنابر پیشنهاد معاونت پژوهشی دانشکده مربوطه:
ولویتهای تحقیقاتیگروهاپیدمیولوژیوآمارزیستی 

ا

 ملی
ثیوبسیّبی ٍاگیشٍغیشٍاگیش

 .1تؼییي ثبس
 .2ثشسػیهتبآًبلیضثیوبسیّبیؿبیغ(ٍاگیشٍغیشٍاگیش)دسایشاى.
 .3اػتجبسػٌجیاثضاسّبیاًذاصُگیشیدسهغبلؼبتػلَمپضؿىی .
هشتجظثبتغییشػیبػتّبیجوؼیتیثشسًٍذسؿذجوؼیت

 .4تبثیشهذاخالت
ً .5مـِثٌذیثیوبسیّبیػشعبىدساػتبىّبیوـَسٍؿْشػتبىّبیهختلفلنثباػتفبدُاصهذلّبیآهیختٍِ ثیضی .
ً .6مـِثٌذیثیوبسیّبیػفًَیدساػتبىّبیوـَسٍؿْشػتبىّبیهختلفلنثباػتفبدُاصهذلّبیآهیختٍِثیضی .

 منطقه ای
 .1غشثبلگشی  ،تـخیق  ،پیـگیشی ٍ دسهبى ثیوبسیْبی ػفًَی هٌتملِ اص ساُ جٌؼی 
 .2ثشسػیؿیَعٍثشٍصاًَاعهؼلَلیتْبیهبدسصادیٍاوتؼبثیثِدالیلهختلفدسجوؼیتاػتبىلن
 .3ثشسػی اپیذهیَلَطیههلشفغزاّبیثیاسصؽدسوَدوبىًَ،جَاًبىٍجَاًبىٍپیبهذّبیهشتجظثبآى
 .4تؼییياهیذثِصًذگیدسصًبىٍهشداىؿْشلن
 .5ػلل اختالالت سؿذ دس وَدوبى ٍ وٌتشل آى 
 .6اپیذهیَلَطی ٍ هذاخالت دسهبًی هٌبػت ػل ثب تبویذ ثش ػل همبٍم ثِ دسهبى 
 .7لیـوبًیَص جلذی ٍ احـبیی اص ًظش اپیذهیَلَطی ،ساّْبی وٌتشل ٍ تَلیذ ٍاوؼي 
 .8تؼییي ػَاهل صهیٌِ ػبص ٍ هحبفظتی دس ایجبد هؼضالت اجتوبػی ( هبًٌذ هْبجشت ٍ حبؿیِ ًـیٌی  ،ته
ٍالذی ٍ) ..
 .9ثشسػیاپیذهیَلَطیهثیوبسیْبیهمبسثتی 
 .10ػالهت سٍاى ؿْشی ٍ هٌبعك حبؿیِ ای
اپیذهیَلَطی  ،اتیَلَطی  ،پیـگیشی  ،ؿٌبػبیی صٍدٌّگبم  ،دسهبى ٍ ثبصتَاًی اختالالت سٍاًـٌبختی 
 .11خَؿِثٌذیٍضؼیتتَػؼٍِهحشٍهیتهٌبعكهختلفلنثباػتفبدُاصسٍؿْبی  Model Based Clustering
 .27 .12ثشسػیؿیَعپَػیذگیدًذاىدسوَدوبى6تب12ػبلِؿْشیٍسٍػتبیی 

 دانشگاهی
ّ .1وِ گیشؿٌبػی  ،پیـگیشی ٍ دسهبى ایذص 
ػبصیثیوبسیّبیٍاگیشٍغیشٍاگیش .

 .2هذل
 .3اثشثخـیهذاخالتهلیدسوٌتشلٍپیـگیشیاصثیوبسیْبیٍاگیش،غیشٍاگیشٍهؼلَلیتْب
 .4ثشسػیؿیَعهلشفهىولّبیداسٍییٍتبثیشاتآىثشسخذادّبیػالهتیدسصیشگشٍّْبیآػیتپزیشجبهؼِ
 .5ثشسػیسًٍذاپیذهیَلَطیههیضاىهشيهبدساى ) ٍ (MMRهشيًَصاداى ) (IMRدساػتبىلن .
 .6ثشسػیپَؿؾٍاوؼیٌبػیَىٍاوؼٌْبیسٍتیيدسوَدوبىصیشیهػبل اػتبىلن .
 .7ثشسػیًشخسؿذجوؼیتٍسًٍذآىدسػبلّبیاخیش دساػتبىلنثبتَجِثِػیبػتْبیجوؼیتیجذیذ .
 .8ثشسػیاپیذهیَلَطیهثیوبسیْبیٍاگیشٍغیشٍاگیش دساػتبىلن .
 .9ثشسػیویفیتصًذگیجؼوی،سٍاًی،اجتوبػیدسػبوٌیيؿْشلندساستجبطثبثیوبسیْبیهختلفهَثشثشآى
ٍ .10اسصؿیبثیًظبمجبسیهشالجتاصثیوبسیّبیٍاگیشداسدسػغحاػتبًیٍهلی 
 .11سٍیىشدّبیؿٌبػبییٍحزفالگَّبیلبثلتَجیِاصدادُّبیًظبمهشالجت 
 .12اسصؿیبثیػولىشدسٍؽّبیوـفعغیبىٍسٍیذادّبیثْذاؿتیثبتبویذثشهذلصهبًی-هىبًی 
ً .13ظبمهشالجتػٌذسٍهیهاصثیوبسّب:سٍیىشدّب،تجضیٍِتحلیلدادُّبٍاسصؿیبثی 
 .14پیـگیشی  ،دسهبى ٍ ثبصتَاًی ثیوبسیْبی للجی ػشٍلی 
 .15اپیذهیَلَطی ٍ پیـگیشی اص ػَاًح  ،حَادث(خبًگی  ،ؿغلی ٍ جبدُ ای)ٍخـًَتّبیخبًَادگی 
 .16ثشسػیاپیذهیَلَطیهػَاهلخغشثیوبسیْبیغیشٍاگیش 
 .17اپیذهیَلَطی  ،اتیَلَطی ٍ وٌتشل سفتبسّبی پشخغش دس جَاًبى ثب تبویذ ثش آهَصؽ ٍ تغییش ًگشؽ 
 .18اپیذهیَلَطی ٍپیـگیشی ؿٌبػبیی صٍدٌّگبم دسهبى ٍ ثبصتَاًی ػَء هلشف هَاد 
 .19پیـگیشی ٍ وٌتشل هلشف دخبًیبت 
 .20اپیذهیَلَطی  ،پیـگیشی  ،ؿٌبػبیی صٍدٌّگبم  ،دسهبى ٍ ثبصتَاًی دیبثت 
 .21غشثبلگشی ثیوبسیْبی غیشٍاگیش ( ثب تبویذ ثِ سیؼه فبوتَسّبی هشثَعِ) 
 .22پیـگیشی  ،تـخیق صٍدٌّگبم  ،دسهبى ٍ ثبصتَاًی دس ػشعبى 
 .23اتیَلَطی  ،اپیذهیَلَطی ٍ وٌتشل ثضّىبسی ٍ اختالالت سفتبسی ) ثب تبویذ ثش خـًَت ٍ  ).....
 .24وبّؾ ًبتَاًی ٍ ػَاسم اختالالت ثبسٍسی () Reproductive health morbidity



 .25اثشثخـیثشًبهِّبیوـَسیػالهتثبسٍسیثشسضبیتوٌذیجٌؼی،ویفیتصًذگیٍآگبّیصٍجیي
 .26هغبلؼِ ثش سٍی ثیوبسیْبی ًَپذیذ 

 .27ثیوبسیْبی هـتشن اًؼبى ٍ حیَاى ٍ ساّىبسّبی وٌتشل آى ) ثب تبویذ ثش ثشٍػلَصیغّ ،بسی،ویؼت ّیذاتیه
 ) CCHF ،
 .28اتیَلَطی ّ ،وِ گیشؿٌبػی  ،تـخیق  ،پیـگیشی ثیوبسیْبی ٍاگیش هٌتملِ اص ساُ آة ٍ غزا 
 .29اتیَلَطی ّ ،وِ گیشؿٌبػی  ،تـخیق  ،پیـگیشی ٍ دسهبى ثیوبسیْبی لبثل پیـگیشی ثب ٍاوؼي (ػل،
ػل همبٍم ثِ دسهبىّ،پبتیتّ،بسی،پَلیَ،ػشخه،ػشخجِ) 
 .30هغبلؼِ ثش سٍی ًمؾ آهَصؽ ثْذاؿت دس وٌتشل ثیوبسیْبی ٍاگیشداس ٍغیشٍاگیش 
 .31ثشسػی آگبّی ً ،گشؽ ٍ ػولىشد دس ثشخی ثیوبسیْبی ٍاگیشداس هْن ( ایذص  ،ػل  ،آًفلَاًضا ٍ  )....
 .32هغبلؼِ ثیوبسی ّبی ٍاگیشٍغیشٍاگیشدس ثیوبساى هجتال ثِ ًمق ایوٌی،هؼلَلیيٍگشٍّْبیآػیتپزیشجبهؼِ 
 .33اسصیبثی هذاخالت وبّؾ ثبس ثیوبسی ّبی غیش ٍاگیش ٍ پبیؾ سًٍذ آى 
 .34اپیذهیَلَطی  ،پیـگیشی  ،دسهبى ٍ ثبصتَاًی اػتئَپشٍصٍثیوبسیْبیهتبثَلیه 
 .35ثشسػیجٌجِّبیهختلفهَثشثشػالهتػبلوٌذاى 
 .36ثشسػیاپیذهیَلَطیهسفتبسّبیپشخغشٍجَاًبىًٍَجَاًبى 
 .37ثشسػیػَاهلٍػَاسمهشتجظثبهلشفهَادهخذس 
 .38ثشسػی ػلل هؼلَلیت ّبی جؼوی  -حشوتی ٍ رٌّی ٍ سٍؽ ّبی وٌتشل آى 
 .39اتیَلَطی  ،پیـگیشی  ،دسهبى ٍ ثبصتَاًی ػٌذسم هتبثَلیه  /چبلی 
 .40تـخیق صٍدٌّگبم  ،پیـگیشی ٍ دسهبى ثیوبسیْبی تیشٍئیذ 
 .41اپیذهیَلَطی  ،دسهبى ٍ ثبصتَاًی ثیوبسیْبی سیَی( ثب تبویذ ثشتَهَسّبی سیَی ٍ

 ) ... COPD

 .42پیـگیشیٍتـخیق اختالالت َّسهًَی ) ثب تبویذ ثش اختالالت ثلَؽ ٍ  )....
 .43پیـگیشی  ،ؿٌبػبیی صٍد ٌّگبم دسهبى ٍ ثبصتَاًی ًبٌّجبسّبی هَػىَلَاػىلتبل 
 .44تـخیق ٍ دسهبى ًَیي ثیوبسیْبی هغض ٍ اػلبة ) ثب تبویذ ثش ػىتِ ّبی هغضی  ،ثیوبسیْبی ًشٍلَطیه ،
دطًشاتیٍَ  )...
 .45اپیذهیَلَطی ٍ دسهبى ثیوبسیْبی ؿبیغ پَػتی 
 .46اپیذهیَلَطی ٍ وٌتشل ثیوبسیْبی ًمق ایوٌی ٍ اتَایوَى 
 .47پیـگیشی  ،تـخیق  ،دسهبى ثیوبسیْبی خَى ) ثب تبویذ ثش تبالػوی  ،اختالالت اًؼمبدی ٍ  ) ...
 .48پیـگیشی ٍ تـخیق ثیوبسیْبی طًتیىی ) ثب تبویذ ثش ًبؿٌَایی ٍ  ) ...
 .49ثشسػیوبساییهذاخالتٍػیؼتنهَاجِْثبػَاًحٍحَادث 
 .50ثشسػیهیضاىآگبّیٍػولىشدهذیشاىداًـگبُاصخذهبتاسائِؿذُگشٍُآهبسٍاپیذهیَلَطی 
 .51ثشسػیهیضاىآگبّیاػضبءّیئتػلویداًـگبُدسهَسدعشاحیٍآًبلیضعشحّبیتحمیمبتی 
 .52تَصیغّبیآهیختٍِوبسثشدآىّبدسػلَمپضؿىی .

 .53اسصیبثیثمبءثیوبساىپیًَذیثباػتفبدُاصهذلّبیپبساهتشیهً،یوِپبساهتشیهًٍبپبساهتشیه .
 .54ثشسػیآهبسی ٍ microarray dataوبسثشدآىدسثیوبسیّبیهختلف .
 .55ستجِثٌذیٍضؼیتثْذاؿتیٍدسهبًیؿْشػتبىّبیهختلفثباػتفبدُاصسٍؿْبیچٌذهتغیشُ .
 .56ؿجیِػبصیآهبسیٍوبسثشدآىدسػلَمپضؿىی .
 .57سٍؽّبیهختلف ٍ Clusteringاػتفبدُاصآىدسثخؾػالهت .
 .58ثشآٍسدؿیَعاػتیبدثباػتفبدُاصهذلّبیآهیختٍِ  . Capture- Recapture
 .59وبسثشدسٍؽّبیچٌذػغحیدسػلَمپضؿىی .
 .60اسصیبثیػَاهلخغشسلبثتیدسثیوبسیّبیهختلفثباػتفبدُاصسٍؽّبیآًبلیضثمبء .
 .61اػتفبدُاصسٍؽّبیتـخیلیچٌذهتغیشُدسهغبلؼبتپضؿىی .
 .62اسصیبثیویفیتوبسآصهبییّبیثبلیٌی .
 .63اػتفبدُاصصًجیشُّبیهبسوَفدسثشآیٌذتَالیّبیطًتیىی .
 .64تؼییياثشات  Partial- Compliance ٍ Non-Complianceدستحلیلّبیثمبءٍوبسآصهبییّبیثبلیٌی 
 .65ثشآٍسدثبسثیوبسیّبثباػتفبدُاصسٍؽّبیآهبسی .
 .66اسصیبثیسٍؽّبیآًبلیضثمبءدس  . Recurrent events
 .67وبسثشدهذلّبیآهبسیدسثیوبسیّبیتَأم .
 .68جبًْیدسثیپبػخیّبٍثشآٍسدهمبدیشگنؿذُدسدادُّبیػلَمپضؿىی.
 .69اولویت های تحقیقاتی گروه بهداشت عمومی و آموزش بهداشت 
 .70ثشسػیؿیَعٍػللونخًَیدسدختشاىًَجَاىٍصًبىدسػٌیيثبسٍسی
 .71ثشسػیؿیَعٍػللػَءتغزیِدسوَدوبىصیش5ػبل 
 .72ثشسػیؿبخقتَدُثذًیٍاضبفٍِصىدٍساىثبسداسیثبًتبیجثبسداسیًٍَصادی 
 .73ثشسػیػللوبّؾًشخثبسٍسی 
 .74ثشسػیػللافضایؾچبلیدسثیيداًؾآهَصاى 
 .75ثشسػیافضایؾسفتبسّبیپشخغشثیيداًؾآهَصاى 
 .76ثشسػیػللافضایؾتَلذًَصاداىصیش2500گشم 
 .77ثشسػیػللسٍاًـٌبختی-اجتوبػیافضایؾهلشفؿیشخـه 
 .78ثشسػیػللسٍاًـٌبختی-اجتوبػیافضایؾػضاسیيدسثیيصًبى 
 .79ثشسػیؿیَعثیوبسیْبیهضهيدسدٍساىػبلوٌذیٍػَاهلهَثشثشآى 
 .80ثشسػیتبثیشًبثشاثشیاجتوبػی–التلبدیدسهیضاىهشيٍهیشػبلوٌذاى 
 .81ثشسػیفبوتَسّبیهَثشثشػالهتػبلوٌذی 

 .82ثشسػیهیضاىهلشفػیگبسدسافشادثیي10تب19ػل 
 .83ثشسػیهیضاىتبثیشدٍسُّبیآهَصؿیآهَصؿگبُاكٌبفثشهیضاىآگبّیافشاددٍسُدیذُ 
 .84ػٌجؾهیضاىهَاسداثتالءثِافؼشدگیٍاضغشاةدسجوؼیتثبًَاى 
 .85ػٌجؾٍضؼیتداًؾآهَصاىپبیِاٍلدثیشػتبىًؼجتثِثلَؽجٌؼی 
 .86ػٌجؾه یضاىآگبّیداًؾآهَصاىپبیِچْبسمدثیشػتبىًؼجتثِثیوبسیایذصٍآػیتّبیاجتوبػی 
 .87ػٌجؾهیضاىآگبّیداًؾًؼجتثِاػتفبدُاصتجْیضاتایوٌیحیياػتفبدُاصهَتَسػیىلتٍدالیل 
 .88ػٌجؾهیضاىآگبّیهشاجؼیيثِهشاوضثْذاؿتیًؼجتثِهْبستْبیصًذگی 
 .89ػٌجؾهیضاىاثشگزا سیّشیهاصسػبًِّبیآهَصؿی(دیجیتبلًَ،ؿتبسی،گفتبسیٍ).........ثشهیضاىآگبّی
هشدم 
 .90ػٌجؾهیضاىآگبّیساثغیيثْذاؿتًؼجتثِهْبستْبیصًذگی 
 .91ثشسػیهیضاىؿیَعاًَاعػشعبىٍفبوتَسّبیسٍاًـٌبختی–اجتوبػیهشتجظثبآى 
 .92ثشسػیٍضؼیتثیوبساىدیبثتی(ًحَُهشالجت،دسهبىٍپیگیشی) 
 .93ثشسػیاپیذهیَلَطیهػلدسجوؼیتایشاًیٍغیشایشاًی 
 .94هیضاىسضبیتوٌذیاصاسائِخذهبتآهَصؿیثْذاؿتیدسهبًی 
 .95ثشسػیاثشآگبّیٍاعالػبتافشادثشػَاهلهَثشدسثیوبسیْبیغیشٍاگیش(تغزیِ،تحشنثذًی،دخبًیبتٍ.........
) 
 .96ساثغِثیيؿیَُتغزیِخبًَادٍُپَػیذگیدًذاى 
 .97ثشسػیساثغِهیضاىآگبّیٍالذیياصهؼبئلثْذاؿتیدّبىٍدًذاىٍؿبخلْبیدًذاًیوَدوبى 
-30 .aثشسػیٍضؼیتػالهتػبلوٌذاى 
-31 .bثشسػیتؼییيوٌٌذُّبیسٍاًـٌبختی-اجتوبػیػالهتٍویفیتصًذگیدسجبهؼًِشهبل 
-32 .98ثشسػیتؼییيوٌٌذُّبیسٍاًـٌبختی-اجتوبػیػالهتٍویفیتصًذگیدسثیوبسیّبیهختلف 
-32 .aاسصیبثیٍضؼیتثشًبهِّبیثْذاؿتثبسٍسیًٍبثبسٍسی 
 .99هشيٍهیشهبدساىٍوَدوبىٍػَاهلهَثشثشآى
.100

اسصیبثیّضیٌِاثشثخـیاجشایثشًبهِّبیهشتجظثبثیوبسیّبیغیشٍاگیش 

.101

ثشسػیٍاسائِساّىبسّبیاستمبئخَدهشالجتیدسثیوبسیّب 

.102

ػالهتسٍاىٍوبّؾسفتبسّبیپشخغش 

.103

هذاخالتآهَصؿیٍسٍاًـٌبختیدساستمبػالهتگشٍّْبیهختلفػبلنٍثیوبس 

.104

هغبلؼبتهشٍسػیؼتوبتیهٍهتبآًبلیضدسصهیٌِفبوتَسّبٍهذاخالتاستمبػالهت 

.105

هغبلؼبتویفیدسصهیٌِاستمبػالهت 

.106

هغبلؼبتهشتجظثبػالهتجؼوی،سٍاًیٍاجتوبػی .

.107

هغبلؼبتهشتجظثباللیتّبٍهْبجشیي 

اولویت های تحقیقاتی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
.108

ؿٌبػبیی،اسصؿیبثیٍوٌتشلآالیٌذُّبیؿیویبییهحیظوبسدسػغَحهختلففیلذٍآصهبیـگبُ 

.109

ؿٌبػبیی ،اسصؿیبثی ٍ  وٌتشل آالیٌذُ ّبی فیضیىی هحیظ وبس اص جولِ ػشٍكذا ،ؿشایظ جَی ،استؼبؽ،

پشتَّبدسػغَحهختلففیلذٍآصهبیـگبُ 
.110

اسصیبثیٍتَػؼِپبیؾؿغلیدسهحیظوبسثباػتفبدُاصهتذّبیػنؿٌبػیدسػغَحهختلففیلذٍ

آصهبیـگبُ/حیَاىخبًِ 
.111

ساّىبسّبیؿٌبػبیی،اسصیبثیٍوٌتشلهخبعشاتهىبًیىیهحیظوبس(ایوٌیؿغلیاصجولِحشیك،ایوٌی

ػیؼتن،ػیؼتنایوٌی) 
.112

ساّىبسّبیؿٌبػبیی،اسصیبثیٍوٌتشلهخبعشاتهىبًیىیهحیظّبیػوَهی 

.113

اسصیبثیخغبّبیاًؼبًی،ػیؼتویٍػبصهبًیدسهحیظّبیوبس 

.114

تلفیكػلنسٍاًـٌبػیكٌؼتیثبثْذاؿتؿغلیٍػالهتًیشٍّبیوبس 

.115

تلفیكػلنهذیشیتكٌؼتیثبثْذاؿتؿغلیٍػالهتًیشٍّبیوبسثِهٌظََسحفظٍاستمبیػغحػالهت

ًیشٍّبیوبس 
.116

ثشسػیاًغجبقجبیگبُّبیوبسیثبتَاًوٌذیّبیاًؼبىٍاسصیبثیپَػچشثِهٌظَسحفظٍاستمبیػغح

ػالهتًیشٍّبیوبس 
.117

اسگًََهیؿٌبختیٍاسصیبثیفبوتَسّبیهشتجظآى 

.118

اسگًََهیاجتوبػیٍاسصیبثیفبوتَسّبیهشتجظآى 

.119

ثشسػیهبوشٍاسگًََهیههحیظّبیؿغلی 

.120

ثشسػیهؼبیلػبصهبًیٍفبوتَسّبیسٍاًی-اجتوبػیدسًیشٍّبیوبس 

.121

اسصیبثیٍوٌتشلآالیٌذُّبیثیَلَطیىیهحیظوبس 

.122

تلفیكسٍؿْبیثیَلَطیىیػٌجؾهَاجِْثبتىٌیىْبیًوًَِثشداسیاصآالیٌذُّبیؿغلی 

.123

تلفیكػلنفیضیهثبسٍؿْبیثْذاؿتؿغلیثِهٌظَستَػؼِهتذّبیهَجَداسصیبثیٍػٌجؾدسهحیظ

ّبیؿغلی 
.124

تلفیكػلنسیبضیثبسٍؿْبیثْذاؿتؿغلیثِهٌظَستَػؼِهتذّبیهَجَداسصیبثیٍػٌجؾدسهحیظ

ّبیؿغلی 
.125

تلفیكػلنؿیویثبسٍؿْبیثْذاؿتؿغلیثِهٌظَستَػؼِهتذّبیهَجَداسصیبثیٍػٌجؾدسهحیظ

ّبیؿغلی 
.126

تلفیكػلنپبیِپضؿىیثبسٍؿْبیثْذاؿتؿغلیثِهٌظَستَػؼِهتذّبیهَجَداسصیبثیٍػٌجؾدس

هحیظّبیؿغلی 
.127

تَػؼِهتذّبیآهبدُػبصیًوًَِّبٍػٌجؾآالیٌذُّبیؿغلیسیضهمذاس 

.128

ثشسػیٍساّىبسّبیوٌتشلحَادثؿغلی 

.129

وبسثشدٍتَػؼًِشمافضاسّبیاسصیبثیٍپبیؾدسثْذاؿتؿغلی 

.130

اسصیبثیهَفمیتػیؼتوْبیػبصهبًی/فٌیدسؿشایظاضغشاسی 

.131

ؿٌبػبیی،اسصیبثیٍهذیشیتپؼوبًذّبیكٌؼتیًٍگْذاسیٍحولهَادؿیویبییخغشًبن 

.132

ثشسػیاستجبطهَاجِْثبػوَمؿغلیٍایجبدآػیتّبیهَلتٍیبغیشلبثلثشگـتدسثبفتْبیثذىدس

فبصّبیهختلفتحمیكاصآصهبیـگبُتباًؼبى 
.133

اًجبمتحمیمبتویفیثِهٌظَسؿٌبػبییهـىالتٍچبلـْبیػیؼتوْبیهَجَدثْذاؿتؿغلیٍاسائِ

ساّىبسّبیاكالحی 
.134

ثشسػی هؼبیل ٍ هـىالت ثْذاؿت ؿغلی دس هحیظ ّبی خبف ّوبًٌذ هشاوض داًـگبّی ،ثیوبسػتبًْب ٍ

هشاوضثْذاؿتی،صیشػبختّبیػغحؿْش،هؼبجذ،پبسنّب،تشافیهٍحولًٍملؿْشی،ػبختوبىّب،هذاسع،
هٌبصلهؼىًَی،كٌَف،ػبصهبىّبیدٍلتیٍغیشدٍلتیًْ،بدّبیاهذادی،ؿْشداسی،اداساتٍ ....
.135

اسائِعشحّبیداسایًَآٍسیٍهجتٌیثشفٌبٍسیدستوبمحیغِّبیثْذاؿتؿغلیدسدٍػغحهحلَلٍ

خذهبت 
.136

اسائِ عشح ّبی هغبلؼِ همذهبتیً ،یبصػٌجی ٍ اهىبى ػٌجی ثشای تؼییي ساّىبسّبی هٌبػت وٌتشلی ٍ

آهَصؿی 
.137

اسائِعشحّبیاػتمشاسػیؼتنّبیهذیشیتٍایضٍدسػغَحكٌبیغٍػبصهبىّب 

.138

اًجبمولیِعشحّبیپظٍّؾدسآهَصؽثِهٌظَساستمبیػغحویفیآهَصؽدسثْذاؿتحشفِای 

.139

اًجبمولیِپشٍطُّبیداًؾپظٍّیآهَصؿیثِهٌظَساستمبیتَاىآهَصؿیاػبتیذگشٍُ 

اولویت های تحقیقاتی گروه مهندسی بهداشت محیط 


.140

اًجبمعشحّبیتحمیمبتیدسصهیٌِآةٍفبضالةٍلجيؿبهل :

.141

جوغآٍسیٍاًتمبل،تلفیِ،اػتفبدُهجذد،اػتحلبلاًشطی،استمبٍثْجَدػولىشدٍثْشُثشداسیٍ

ًگْذاسی 
.142

اًجبمعشحّبیتحمیمبتیدسصهیٌِهذیشیتپؼوبًذٍؿیشاثِؿبهل:ثبصیبفت،دفغ،وبّؾاصهجذا،

ثبصچشخؾٍاػتحلبلاًشطی 
.143

اًجبمعشحّبیتحمیمبتیدسصهیٌِآلَدگیَّا،كَتٍاًشطی 

.144

اًجبمعشحّبیتحمیمبتیدسصهیٌِاسصیبثیاثشاتتَػؼِثشهحیظصیؼت 

.145

اًجبمعشحّبیتحمیمبتیدسصهیٌِتَػؼِهٌبثغآة

.146

اًجبمعشحّبیتحمیمبتیدسصهیٌِثْذاؿتهَادغزایی،هؼىيٍاهبويػوَهی 

