اولویت های پژوهشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه:

1آموزش وارتقای سالمتبررسی سواد سالمت مردم و رابطين بهداشتی مراکز وخانه های بهداشت ومولفه های موثر بر آنبررسی ميزان تاثير برنامه های خودمراقبتی در مراقبت بيماران فشار خونی  ،دیابتی و...بررسی ميزان تاثير برنامه های آموزشی تقویم همگانی در افزایش سواد سالمتی مردمبررسی تاثير برنامه های آموزشی رابطين در افزایش سواد سالمتی ایشانبررسی ميزان آگاهی ونگرش رابطين سالمت بر روی خانوارهای آنهابررسی تاثير برنامه های خودمراقبتی فردی بر آگاهی ونگرش سفيران سالمتبررسی تاثير برنامه های خودمراقبتی بر کيفيت زندگی زنان ميانسال شهرستان مراغهتاثير آموزش خودمراقبتی بر کيفيت زندگی بيماراننگرش وعملکرد زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان مراغه در خصوصخودمراقبتی
2پيشگيری ومبارزه با بيماریها:بررسی وضعيت شيوع بيماری هپاتيت ب در همگروه های سنی مختلفبررسی عوامل موثر بر پایين بودن کيفيت مراقبت بيمارن فشارخون ودیابتبررسی وضعيت آلودگی به  HIVدر شهرستان مراغه با روشهای تخمين جمعيت-بررسی وضعيت دسترسی بيماران ایدز به خدمات مشاوره دارویی و سایر درمانها

بررسی دالیل پایين بودن شناسایی بيماری سل در مراغهبررسی تاثير مداخله های برنامه ایراپن بر سطح خطر افراد دارای سطح خطر باالی  20درصد3سالمت جوانان و نوجوانانبررسی عوامل موثر بر افزایش وزن نوجوانانبررسی علل عدم گرایش به ازدواج در جوانانبررسی عوامل موثر بر کم تحرکی در دانش آموزان-بررسی شيوع رفتار های پر خطر در نوجوانان وجوانان

4سالمت روانی واعتيادبررسی کيفيت و اثربخشی آموزش های ارائه شده در کارگاه های مهارت زندگی و فرزند پروری درحوزه معاونت بهداشت
طراحی مدل مناسب ثبت و جمع آوری داده های خودکشی ها و علل آنتعيين شيوع سوء مصرف مواد دردانش آموزان مقطع متوسطهتعيين تویع فراوانی افسردگی در گروههای مختلف جامعه(دانش آموزان ،شاغلين ،زنان )تعيين توزیع فراوانی اختالالت رفتاری در دانش آموزان مقاطع مختلفبررسی شيوع طالق و علل گرایش به آنبررسی  KAPگروههای در معرض خطر ابتال به بيماریهای غيرواگير در زمينه مدیریت استرس قبلو بعد ازمداخله

بررسی وضعيت خشونت خانگی (کودک آزاری  ،همسر آزاری و  )..و روشهای پيشگيری و کنترلآن ها
5بهداشت محيط وحرفه:بررسی ميزان گاز رادون در هوای داخل ساختمان های شهرستان مراغهبررسی وضعيت بهداشت محيط و ایمنی مدارس شهرستان مراغه در مقایسه با استانداردهاارزیابی ميزان آگاهی و آموزش و عملکرد و مشارکت مردمی در مدیریت پسماندبررسی مدیریت پسماندهای عفونی مراکز بهداشتی و درمانی و مطب ها و کلنيک هابررسی ميزان آگاهی ونحوه عملکرد زنان خانه دار شهرستان مراغه در استفاده از ظروف یکبارمصرف
بررسی آلودگی انگلی در متصدیان و کارکنان مراکز تهيه و توزیع مواد غذاییبررسی ميزان نيتریت ونيترات در محصوالت کشاورزیبررسی سموم باقيمانده در محصوالت کشاورزی در مقایسه با استاندارد هابررسی ميزان آلودگی لوازم مورد مصرف در آرایشگاه های زنانه و مردانه شهرستان مراغبرسی کيفيت بهداشتی کانال های آب سطحی نواحی شهری مراغهبررسی کيفيت فيزیکی و شميایی و ميکروبی آب استخرهای شنابررسی ميزان آفال توکسين  M1در شير ومحصوالت لبنی سنتی شهرستان مراغهبررسی وضعيت بهداشت محيط و رعایت استانداردهای ایمنی مواد غذایی در کبابی های شهرستانمراغه
-ارزیابی اثرات تشعشعات امواج الکترو مغناطيس اطراف دکل های مخابراتی

بررسی مشکالت و چالشهای کاری بازرسان بهداشت محيط و حرفه ای و ارتباط آن با ميزانرضایتمندی شغلی
برسی تاثير آموزش دوره ویژه بهداشت عمومی آموزشگاه اصناف در عملکرد متصدیان و کارکنانمراکز واماکن
بررسی الگوی رعایت موازین بهداشت دست توسط کارکنان بخش های درمانی بيمارستان هابررسی الگوی رعایت موازین بهداشت دست توسط کارکنان مراکز تهيه و توزیع مواد غذاییبررسی ریسک فاکتورهای منجر به عوارض اسکلتی و عضالنی در جوشکاران شهرستان مراغهبررسی ریسک فاکتورهای منجر به عوارض اسکلتی و عضالنی در کارکنان بخش اداری و بانکهای مراغه
6واحد دهان و دندان:تعيين  DMFTدر دانش آموزان ابتدایی  6ساله و  12ساله شهرستان مراغهتاثير وارنيش فلوراید در کاهش ميزان پوسيدگی دندان در دانش آموزان ابتدایی شهرستان مراغههزینه اثر بخشی انجام فيشور سيلنت در کاهش پوسيدگی دندان در دانش آموزان ابتداییشهرستان مراغه
مقایسه هزینه اثربخشی ارائه خدمات در مراکز دندانپزشکی و واحد سيار دندانپزشکی درشهرستان مراغه

7واحد دارویی:-بررسی ارتباط سطح ویتامين د ،با ميزان شيوع بيماری دیابت

بررسی مصرف خودسرانه دارو به ویژه آنتی¬بيوتيک ها در فرهنگ عمومی مردم و ميزان ارتباطآن با مقاومت به آنتی¬بيوتيک تراپی
بررسی تجویز منطقی و دوز موثر آنتی¬بيوتيک ها و تحميل هزینه های وارده بر بيماران در نظامسالمت در صورت عدم تجویز منطقی داروها در بخش¬های داخلی بيمارستان
بررسی ميزان آگاهانه پزشکان خانواده و پزشکان عمومی شاغل در مراکز بهداشت و مطب¬هایخصوصی مراغه از نحوه صحيح مصرف OCPs
8سالمت جمعيت وخانوادهبررسی علل حوادث و سوانح در کودکانبررسی ارتباط ناهنجاریهای تولدو مرگ و مير کودکانبررسی علل تک فرزندیبررسی علل عدم تمایل به فرزندآوری در زوجين جوان (بی فرزند )بررسی علل سقوط در منزل در سالمندان9گروه گسترش شبکه بهداشتی و درمانیبررسی رضایت کارمندانبررسی وضعيت سالمت جسم وروانی کارمندانبرسی سطح دسترسی مناطق مختلف شهر مراغه وروستا های اطراف به خدمات بهداشتی ودرمانی-بررسی اثربخشی برنامه پزشک خانواده در روستا ها

