اولوت های پژوهشی جهت انتخاب عنوان پایان نامه های دانشجویان پزشکی

 -1بررسی و تعیین عوامل اجتماعی تاثیر گذار بر سالمت نظیر بیکاری ،مسکن ،عوامل استرس زا در استان
 -2بررسی میزان دسترسی آحاد جامعه به خدمات سالمت و راههای افزایش دسترسی برای اقشا رمحروم
 -3ترویج زندگی سالم نظیر کاهش مصرف دخانیات  ،افزایش فعالیت فیزیکی  ،افزایش امنیت غذایی و ....
 -4تاثیر حمایت های اجتماعی بر سالمت افراد
 -5نحوه رفع یا کاهش پیامدهای ناخواسته حوادث طبیعی ( سیل  ،زلزله  ،گرد و غبار و )...
 -6شناسایی علل و یا کاهش سوانح و حوداث در استان ایالم
 -7بررسی عوامل اجتماعی تاثیر گذار بر روی سالمت روانی ،اختالالت روانی ،سالمت معنوی
-8

کاهش یا از بین بردن رفتارهای تغذیه ای ناسالم

 -9مطالعات کیفی در زمینه خودکشی
 -10پیگیری وضعیت سالمت افراد بعد از اقدام به خودکشی
 -11طراحی مدل یکپارچه سبب شناختی خودکشی ،شامل عومل نورو فیزیولوژی ،اجتماعی،ژنتیکی  ،روان شناختی (،روش های
زندگی  ،فرهنگ ،هیجانات ،شناخت ها ،اختالالت روانی)
 -12عوامل محافظت کننده از خودکشی ( شادکامی ،سالمت معنویو عومل خانوادگی و )...
 -13مداخالت اثر بخش در پیشگیری از خودکشی
 -14بررسی اپیدمیولوژی طالق در استان ایالم
 -15بررسی عوامل خطرزا اقتصادی ،اجتماعی و روان شناختی
 -16بررسی ارتباط بین عملکرد جنسی و طالق
 -17بررسی تاثیر سالمت معنوی بر طالق
 ) -18بررسی روند وقوع طالق در استان
 -19بررسی ارتباط طالق با دنیای مجازی( شبکه های اجتماعی و رسانه ها یگروهی)
 -20بررسی خرده فرهنگ بومی در بروز طالق
 -21بررسی ارتباط طالق بر فرد ،خانواده و جامعه
 -22بررسی عوامل محافظت کننده اجتماعی  ،افتصادی و روان شناختی
 -23بررسی آگاهی افراد جامعه در ارتباط با مباحث حقوقی طالق
 -24اپیدمیولوژی نوع شناسی مصرف مواد اعتیادآور( نیکوتین ،صنعتی  ،داورهای خواب آور ،موادمخدر سنتی و )....
 -25بررسی وضعیت کمی و کیفی مراکز ترک اعتیاد در سطح استان ایالم
 -26اثربخشی مراکز ترک اعتیاد در سطح استان ایالم
 -27سبب شناسی اعتیاد با اولویت عوامل خانوادگی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتادب ،فردی و روانشناختی  ،بیولوژیک و ژنتیک
 -28بررسی عوامل خطر ساز گرایش به مواد عتیاد اور با اولویت در نوجوانان و جوانان

