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نحوه فراخوان و  بندیاولویت ،91-تحقیقات کووید های پژوهشیولویتا

 هاآنبرای 

 

ایران،  91-با همکاری و همراهی اتاق فکر کووید در کشور 91-ندهی تحقیقات کوویداکمیته سام

 دبیرخانه ستاد ملی کرونا

 پزشکی و آموزشدرمان ، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

 9011 ماهاردیبهشت

 

 دومش یویرا
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 شناسنامه گزارش 

 

 

  

 هاآننحوه فراخوان برای و  بندیاولویت ،91-پژوهشی تحقیقات کووید هایاولویت عنوان مستند
 گزارش نوع مستند

 هدف از تهیه مستند
های مرتبط با عناوین پژوهشی پژوهشو  بندی سریع و منطقی نیازهای دانشیشناسایی و اولویت

همچنین افزایش  های تحقیقاتی وافزایی ظرفیتهم ها،رسانی سریع اولویتاطالع، 91-یدوبیماری کو

 المللیوری منابع مالی پژوهشی در سطوح استانی، ملی و بینبهره

 آموزش پزشکی تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و معاوندکتر فرید نجفی،  زیر نظر

 ابرازه علی ، اعضا اتاق فکر دبیرخانه ستاد ملی، دکتردر کشور 91-ت کوویدکمیته ساماندهی تحقیقا کنندهتهیه

 ندا ایزدی، دکتر زهرا خرمیدکتر دکتر قباد مرادی،  همکاران اصلی

 نفعانذیفهرست 
 وم پزشکی،عل هایدانشگاه، آموزش پزشکی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و

 شور، مراکز تحقیقاتی و پژوهشگران سراسر کهادهپژوهشک، تحقیقات هایمعاونت

 آموزش پزشکی و فناوری وزارت بهداشت، درمان و یید توسط معاونت تحقیقاتبررسی و تأ اقدامات الزم

 آزاد سطح دسترسی

 دارای متن، جداول و نمودار مشخصات ظاهری

 91-، کوویدتحقیقات، پژوهشی هایاولویت کلیدواژه

 دوم نسخه ویرایش

 91/2/9011 تاریخ تنظیم

تماس برای جزئیات 

 بیشتر

وزارت بهداشت،  یزکابان سیمای ایران، بین فالمک و زرافشان، ستاد مریقدس، خ کتهران، شهر

 129-79011918 . شماره تلفن:91، طبقه کیدرمان و آموزش پزش
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 فهرست مطالب

    

 پیشگفتار

 

 شناسیروشمقدمه و  

 و کلیات مقدمه 

 دولوژی انجام کارمت 

                                       

و نحوه فراخوان برای  91-کووید پژوهشی هایاولویتعناوین                                                                                                  

 هاآن

 مدیریت بالینی (9

 و آزمایش غربالگری 

 ییدرمان دارو 

 بخش اول

 بخش دوم

 سوم بخش
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 ویژه هایمراقبت 

 پروفیالکسی 

 مدیریت بالینی اثرات پاندمی بر سالمت 

 

 اقدامات بهداشت عمومی (2

 پیشگیری از عفونت 

 حفاظت فردی 

 

 اجتماعیو اقتصادی  هایپاسخ (3
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 پیشگفتار
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به این بیماری  نفر انهزارو ابتالی بیش از  91-یا کووید روناویروس جدیدک گیری جهانیزمان با همههم

به سؤاالت متعدد  مبتنی بر شواهد هایپاسخکاربردی و  هایپژوهش و ضرورت انجام نوپدید در کشور

جویی در زمان و منابع، معاونت تحقیقات و صرفه از اتالف منابع و کنترل این بیماری و جلوگیری جهت

اقدام  ،91-، درمان و آموزش پزشکی از طریق کمیته ساماندهی تحقیقات کوویدبهداشت فناوری وزارت

های مرتبط با بیماری عناوین پژوهشی پژوهشو  بندی سریع و منطقی نیازهای دانشیه شناسایی و اولویتب

آوری و همچنین جمع نیازهای دانشی و ن طرح سعی دارد تا با شناساییای .کرده است 91-یدوکو

با  ناسایی کرده ونه این بیماری را شهای پژوهشی در دست انجام، خالءهای دانشی در زمیبندی فعالیتطبقه

وری منابع همچنین افزایش بهره های تحقیقاتی وافزایی ظرفیتهم ها، منجر بهرسانی سریع اولویتاطالع

 .المللی شودمالی پژوهشی در سطوح استانی، ملی و بین
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 کلیات و مقدمه .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

برای  .در دنیا است اهحوزهاولویت سالمت و حتی سایر  ینترمهم (COVID-19) 91-کوویدکنترل پاندمی و کاهش انتقال ویروس 

مهم تحقیق در این حوزه برای  هاییتاولوو محققان در سراسر جهان به دنبال تعیین  قامات بهداشت عمومی، سیاستمداراناین منظور، م

شرایط  همچونفوریت دارند و مدیران و محققان فرصت زیادی  معموالً 91-هایی مانند کوویدپاندمی .جدید هستند هاییاستسهدایت 

منظور ارائه و عواقب آن، به 91-کووید مربوطه در پیشگیری، تشخیص و مدیریت عفونت هاییتاولومعمول ندارند. فوریت برای تعیین 

شواهد در در تولید  زیاد و سریع هاییهمکار، نیاز به گذاران درمانیو سیاست معتبر به مسئوالن بهداشت عمومی هایییراهنما

 ارد.مختلف و ضروری د هاییطهح

ها را قادر ا آنبرای محققان است ت هایتاولونیازمند تعیین  ،محدودیت منابعبه توجه  ترین زمان ممکن باپیدمی در کوتاهاز طرفی کنترل ا

نیازهای جامعه را  ترینیضرورکه  سازدیمن را قادر اگذارسیاست ،. این رویهبپردازندترین سئواالت جوی پاسخ مهمسازد که به جست

ها در خالءترین که منابع صرف مهم شودیمموجب  امرورده کنند. این آبربه هنگام و ضروری  یهاپاسخشواهد و بر اساس مبتنی بر 

حوزه  وهشیژپ هاییتاولو اولیه نسخه (پدیتآ) رسانیروزبه. این گزارش گردددانش موجود جهت کنترل این اپیدمی 

تحقیق نشده و نیاز به تحقیق بیشتر  یهاحوزهفعلی و  هاییتاولوشور، نیاز در کتحقیقات مورد ینترمهم ا محوریتب 91-کوویدتحقیقات 

 باشد.میدر ایران 
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 کار متدولوژی انجام .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، از چند رویکرد به شرح ذیل استفاده گردید:91-تحقیقات کووید هاییتاولوجهت دستیابی به جدیدترین 
 

 در مطالعات پیشین 91-تحقیقاتی حوزه کووید هاییتاولونیازسنجی و تعیین  شده در خصوصنتایج مطالعات انجاماستفاده از  .9

 توسط اتاق فکر دبیرخانه ملی کرونا هایتاولوکشور جهت شناسایی  91-برگزاری جلساتی با کارشناسان و مدیران حوزه کووید .2

 مختلف هاییگاهپاشده در جدیدترین مطالعات منتشرشده در هفاده از نتایج و پیشنهادات ارائاست  .3

 ،CDC ،NIHو  WHOجمله: ات مربوط به آن فعالیت دارند، ازتحقیقو  91-مختلف که در زمینه کووید یهاسازمانگزارش  .4

Cochrane ...و 

 مختلف داخلی و خارجی یهادانشگاهدر  91-گزارش تعیین اولویت تحقیقات کووید .5

 یهانشستو فکر مختلف  یهااتاقتشکیل جلسات و مصاحبه با معاونان، مدیران، کارشناسان و افراد کلیدی نظام سالمت و  .6

 مختلف و اخذ نظرات افراد کلیدی مهم یهامعاونتمستمر با 

 شده است.این حوزه شناسایی شوند، وارد هاییتاولوترین که سعی شده است مهم یهاروش از یاخالصه 9در نمودار 

 هاییتاولوبندی برای مدل دسته بوده است. ندر موسسه کاکری 91-کارگروه تحقیقاتی کوویدگزارشطبق  هایتاولوبندی دسته

 آمده است. 9در دیاگرام و نمودار  هاآنمجموعه و زیر سه اولویت اصلی در شدهمشخص
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 در ایران 91 -تحقیقات کوویدپژوهشی حوزه  هاییتاولو . مراحل تعیین9نمودار 
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 هاییتاولو بندیتقسیم مدل .9 دیاگرام

مؤسسه  بر اساس 91-کووید پژوهشی

 کاکرین
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 سسه کاکرینمؤ 91-کوویدکارگروه تحقیقاتی حوزه  بندیتقسیمطبق  91-تحقیقات کووید پژوهشی حوزه هاییتاولو بندیگروه. 2نمودار 
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 11-کوویدپژوهشی  هایاولویتج نتای

 

 اقتصادی و اجتماعی یهاپاسخامات بهداشت عمومی و مدیریت بالینی، اقدسه دسته اصلی در 

 بالینی مدیریت، آگهیپیشویژه، پروفیالکسی،  هایمراقبتدارویی،  آزمایش، درمان و غربالگریهشت دسته فرعی و 

 حفاظت فردیعفونت و  از پاندمی بر سالمت، پیشگیری اثرات
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 11-پژوهشی کووید هایاولویت .3

 شوردر ک 91-پژوهشی حوزه تحقیقات کووید هاییتاولو .9دول ج

 ینیبالمدیریت  (1

 هایسرفصل

 فرعی
 91-پژوهشی کووید هایاولویت

 و غربالگری

 آزمایش

 91-کووید ویروسجدید  یهاروشجدید و  هایواریانت افزایش به با توجه های جدید اقدامات تشخیصیروش کارایی و مقایسه بررسی

 هایشیآزماتشخیصی مولتیپلکس،  هاییتکمانند: ) هانمونهایمن  آوریجمعو  بیماری ترآسانو  ترسریع یهاسنجشبرای  تریشرفتهپابزارهای تشخیصی جدیدتر و و  هاروشبررسی 

 دسترسی داشته باشند(تحمل و  هاآنبه  راحتیبهکه مردم بتوانند  هایییشآزمایا دیگر  و آزمایش ادرار بزاقی

 ((multicenterچندمرکزی )اپیدمیولوژی های سروطرح) خاص هایزیرگروهو برآورد مواجهه و ابتال در جامعه و  91-بررسی روند مطالعات سرواپیدمیولوژی در اپیدمی کووید

 91-های مورداستفاده بر گسترش و کنترل اپیدمی کوویدبررسی اثر افزایش تست

 انجام نداشته باشد( حال در هایطرحهمخوانی با ) کشوردر داخل و خارج  91-های تشخیصی کوویدهای غربالگری و تستبررسی کارایی روش

 زیآنالتوسط پرسنل تهیه و  ماریب یمحل نگهدار یکینزد در و شگاهیخارج از آزما مارانیب یهاکه نمونه ییهاتست) POCT (Point-of-care testing) هایتست تهیه و تولید

 91-کوویدبرای ویروس  (شودیم

 )برای نظارت بر درمان( ویروسی یهاجهشسریع شناسایی بررسی 

 در مراحل مختلف بیماری 91-کووید به بیماری ی و ایمنی سلولی در افراد مبتالارزیابی ایمنی ذات هاییتساخت ک

های مختلف مداوم جهت تشخیص پراکندگی سوش هاییشآزمادر جامعه و  شدهشناساییهای ویروس رسی و نظارت منظم بر فراوانی سوشبر، آنمطالعات رصد ویروس و توالی یابی 

 یروسی()تعیین توالی و این ویروس

 در محیط و شناسایی افراد بدون عالمت تماس جهت ردیابی هایفناوراستفاده از 

 در انسان 91-بیماری کوویدجلوگیری از گسترش  آن جهت علت ( وreinfectionبررسی میزان ابتالی مجدد )

 هادر انسان هایماریمشترک انسان و دام و جلوگیری از گسترش این بدر حال ظهور  هاییماریثر برای شناسایی سریع بؤبررسی اقدامات م

 به مراکز منتخب در طول اپیدمی 91-بررسی بار مراجعه جهت انجام تست کووید
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 درمان

 دارویی

های درمانی گایدالینو کشور و پیشنهاد موجود در دنیا  یهاآخرین درمان اساس بر 91-در درمان کوویدجدید  دارویی یهادستورالعمل ( و...و اثربخشی)هزینه  هادرمانروزرسانی به

 91-جدید در فواصل منظم در اپیدمی کووید

 خل و خارج از کشوردر دا ی حمایتیهادرماندر مقایسه با دیگر  ها و پالسما درمانی(استروئیدی، ضدویروس یها)درمانشده و داروهای مصرف های درمانی موجودبررسی کارایی روش

 ی کمکی(هادرمانموقع، ترخیص و )معیارهای تشخیص به هاآنروز برای های بهینه در حیطه بالینی و پیشنهادات بهیاستراتژبررسی 

 Telemedicineهای روش با استفاده ازارائه خدمات و عدم نیاز به مراجعه حضوری بررسی نحوه 

 91-اثربخشی داروهای مورداستفاده در درمان بیماران مبتال به کووید-هبررسی هزین

 دارویی و مراقبتی برای درمان هایروشیی دارای استانداردهای قوی( با هاطرحی چندمرکزی، هاطرحترکیبی،  یهادرمانی تکی، ها)درمان یالترامطالعات کلینیکال 

 91-ها در پاندمی کوویدبیوتیکتیبررسی و تدوین استواردشیپ آن

 91-ی انتخابی اضطراب، استرس و افسردگی در بیماران مبتال به کوویدهادرماندرمانی و معرفی درمان دارویی یا روان هایروشبررسی کارایی 

 ترین اقدامات کنترلی و درمانیشده و معرفی هزینه اثربخشفادهی که از ابتدای اپیدمی جهت مقابله با این بیماری استامداخلهیر اقدامات تأثارزیابی 

 91-درمانی در مبتالیان به کوویدو رژیم هامکملای، یهتغذبررسی مداخالت 

 هایمراقبت

 ویژه

 کمکی برای بیماران( یهاموقع، زمان ترخیص، زمان استفاده از درمانشخیص بهمثال ایجاد معیارهایی برای تعنوان)به یپاندمهای ویژه در فازهای مختلف استراتژی برای مراقبت بررسی

 ی ویژههامراقبتدر بخش  ویژهبه هاو استفاده بهینه از آن درمانی امکانات مراقبتی وو تداوم تقویت بررسی نحوه 

 (چندمرکزیمطالعه )یا در سطح ملی  ICUبررسی فاکتورهای پروگنوستیک پیامد در بیماران 

 (چندمرکزی)یا مطالعه در سطح ملی  91-در همه بیماران مبتال به کووید ICUنیاز به  بررسی ریسک فاکتورهای

 بررسی ظرفیت نیاز به مراقبت ویژه

 روفیالکسیپ

 91-کووید به مبتالبا بهترین کارایی در بیماران دارویی  پروفیالکتیک مداخالت بررسی

 91-کووید (surveillanceمراقبت )جهت بهبود فرآیند  کارهاییراهبررسی وضعیت موجود و پیشنهاد 

 ، محل کار و اجتماع(در خانه) یکدیگرکنترلی و محدودیت تماس افراد با  هاییتفعالبررسی اثربخشی 

 در مقابل ویروس پس از ابتال به بیماری زایی، پایداری و ماندگاری ایمنیایمنی هایبررسی روش

 ویروس پس از تزریق واکسن پایداری و ماندگاری ایمنی در مقابل ،زاییایمنی هایبررسی روش

 کشور در 91-ی کووید هاواکسنبررسی مراقبت فعال عوارض انواع مختلف 

 هاآنی دریافت واکسیناسیون و ارزیابی پاسخ ایمنی برا شدهارائهبندی تبعیت از اولویت بررسی میزان

 هایید این واکسنأساخت واکسن و پیگیری مراحل تو ابتکاری های جدید بررسی روش
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 کارهای عملی جهت تولید و دفع تجهیزات حفاظت شخصی در مقیاس وسیعراه ارائه

 91-یافته کوویدهای جهشوارداتی علیه سویه های تولیدی وبررسی اثربخشی و ایمنی واکسن

 هایگایدالین( منطبق با Sentinel Surveillance for AESIدر چند بیمارستان منتخب کشور ) 91-کوویدنظام مراقبت فعال عوارض واکسیناسیون  بررسی امکان برقراری و کارایی

 سازمان جهانی بهداشت

 های واگیرهای نظام مراقبت بیماریهای واگیر موسوم به سامانه نظام مراقبت سندرمیک و اثربخشی آن در تقویت شاخصویت سیستم هشدار سریع بیماریبررسی وضعیت موجود و تق

 آگهیپیش

 91-ی ثبت داده جهت پیشگیری، کنترل و درمان کوویدهاستمیسطراحی محصوالت دیجیتال و 

 91 -های ویروس کوویدشگیری با توجه به افزایش واریانتهای جدید پیی روشبررسی کارایی و طراح

 (هاطرحعدم موازی کاری با دیگر  شرطبه) تالیجید یهایسازی ریاضی و دیگر فناوراستفاده از مدل با بینی مداخالت درمانیپیش

 بینیمطالعات مدلینگ مربوط به پیش

 هامراقبتی نوآورانه فناوری پزشکی و هوش مصنوعی جهت بهبود نظارت و هاطرح ارائه

 بهبود فرآیندهای کنترل بالینی منظوربههای جدیدی حی ابزارها جهت شناسایی سریع سوشطرا

 برای کنترل بهتر اپیدمی هاسازیمدلن بخشی جهت یب هاییهمکاردر  جدید هاییدها بررسی

 مطالعه ملی( صورتبه) یرهامتغومیر و سایر سی ریسک ابتال، مرگبرر

 ای و افراد در مناطق محرومینهزمهای یماریبمدت بیماری و عوارض ناشی از آن با تأکید بر گروه سنی کودکان، افراد با دیگر بررسی اثرات طوالنی

 جنین از مادر به 91-بررسی میزان انتقال بیماری کووید

 91-مطالعات فاکتورهای پروگنوستیک پیامدهای بیماری کووید

 91-بررسی ریسک عوامل مختلف بر پیامدهای بیماری کووید

 91-کوویدمبتالیان  آگهی بیماری دربا پیش (viral load trajectories) ارتباط بار ویروسی بررسی

 91-کووید ی مختلف بیماریهاشدت بادی دربررسی ماندگاری آنتی

 موجود( یهاطرحعدم موازی کاری با  شرطبه) (long Covidمختلف )ی هاجنبهبررسی و پیگیری بیماران پس از ترخیص از 

 در ایران هاآن ی مختلف و امکان دسترسی محققین بههابخشبین  91-ی کوویدهادادهایجاد بسترهایی جهت به حداکثر رساندن اشتراک 

  machine learningاز استفاده با  هاآنو اثربخشی  91-تحلیل اپیدمی، نظارت و ارزیابی پاسخ به کووید

 

 



  

 

 

 مدیریت 15 

 اثرات بالینی

پاندمی بر 

 سالمت

 شایع( یهاسایر عفونت یا HIV، TB با COVID-19 زمانهم)عفونت  زمانهم یهامدیریت بالینی برای عفونت یهاپروتکلبررسی و تهیه 

 عروقی و دیگر عوامل خطر مانند چاقی و پرفشاری خون و ...(-، دیابت، قلبیسرطان ازجمله ایینهزم هاییماریب) زمانهم یهاعفونتمدیریت بالینی برای  یهاپروتکل بررسی

 ویژه هستند. هایمراقبته فاقد ک هاییمکاندر  91-بیماری کووید مدیریت جهت هاییپروتکلتهیه 

 قبل یهاسالمشابه سال پاندمی با  یهادورهو مطالعه علل مرگ در  91-بررسی مرگ اضافه در دوران کووید

 هاومیر در هر پیک و تحلیل آنبررسی میزان تغییرات مرگ

 91-سه آن با دوران بدون کوویدو مقای 91-بررسی میزان یوتیلیزاسیون خدمات در دوران کووید

 درمان و...( کادر هایی با خطر باال:یتجمعدر ) یماریببررسی ارتباط بین تماس یا مواجهه مکرر با ویروس و شدت 

 ها و پزشکانیمارستانببر اقتصاد  91-بررسی اثر کووید

 ار و پزشک بر پیامدهای بیماری )طرح ملی(به نسبت پرست ICUهای بیمارستانی و بررسی تعداد تخت

 های واگیر کشوربررسی و پیشنهاد قوانین تکمیلی جهت بروز رسانی مقررات و قوانین بیماری

 در مراکز منتخب 91-های مراقبت و درمان سرپایی و بستری کوویدبررسی میزان تبعیت از گایدالین
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 ومیاقدامات بهداشت عم -2

 91-پژوهشی کووید هایاولویت فرعی هایسرفصل

 پیشگیری از عفونت

 اجتماعی(-دیبدون تبعات اقتصا بررسی شناسایی و پیشنهاد راهکارهای استراتژیک جهت کاهش مؤثر زنجیره انتقال )راهکارهای دارای اثربخشی و مقبولیت، ارزان، در دسترس و

 برای همه کودکان و نوجوانان، ترجیحاً در مدارس 91-هایی برای یادگیری پایدار و مستمر در مورد کوویدیاستراتژکارگیری به

 91-بررسی عوامل مؤثر بر عفونت مجدد در افراد بهبودیافته از بیماری کووید

 سازیم عدالت در ایمنعدنابرابری وبر  مؤثرفاکتورهای بررسی 

 و افزایش مجدد این بیماری 91-منظور جلوگیری از انتقال ثانویه کوویدهایی در جامعه بهکارگیری استراتژیبه

 اجتماعی بر کنترل اپیدمی -بررسی و پیشنهاد مشارکت در شبکه تحقیقات جهانی جهت درک تأثیر عوامل اقتصادی

 سازیعدم عدالت در ایمننابرابری وبر  مؤثرای فاکتورهبررسی 

 یافته بوده استهای تقویت نظام شبکه بهداشت و درمان پس از شیوع مجدد بیماری در مناطقی که برای مدتی بیماری در آن مناطق کاهشبررسی راه

 تقال شغلی ویروس کوویدبررسی و پیشنهاد بهترین راهکارهای عملی در محیط کار جهت جلوگیری از ان

 اند.داشته 91-شناسایی و تقویت اقدامات بهداشتی که کارایی و عملکرد خوبی در کاهش موارد ابتال و مرگ ناشی از کووید

 و کنترل آن 91-ای کشور ایران با دیگر کشورهای دنیا در خصوص پاسخ به کوویدبررسی مقایسه

 نزدیک با مقامات ملی و محلی هایهمکارییت خدمات بهداشت از طریق بررسی تداوم و کیف

 هاگروه پذیرترینآسیبو تمرکز بر  پرخطر هایجمعیت در خدمات ارائهبررسی تداوم 

 های آینده مورداستفاده قرار گیرندتوانند در اپیدمیکار رفتند و می ای و شناسایی مواردی که در دوران این اپیدمی بهرشتهبررسی مدل ایجاد تحقیقات مفید بین

 بررسی نگرش، آگاهی و عملکرد مردم نسبت به واکسن

 system Alarming و های پیشگیرانهبررسی میزان رعایت پروتکل

 از آن در جامعه ها و تحقیقات نوآورانه جهت مقابله با اپیدمی و بار ناشیبررسی طرح

 هابرداری از نتایج آنهای تحقیقاتی و جدیدترین مطالعات جهت بهرهگذاری پروتکلهای نوآورانه جهت اشتراکارائه روش

 91-بررسی نقش بخش خصوصی در پیشگیری، کنترل و درمان کووید

 91-پیشگیری از کوویدهای اجتماعی در رسانه ملی و رسانهو رصد کارکرد بررسی 

 نظارت بر بیماری و کنترل و پیشگیری اقدامات جامعه، حساسیت افزایش برای تحقیقات در( مذهبی و سیاسی رهبران ازجمله) مربوط ذینفعان بررسی میزان مشارکت
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 رسانیاطالعبررسی راهکارهای جلب مشارکت افراد کلیدی جامعه در 

 مداخالت نیا اثربخشیدر  کنندهتعیین یو پارامترها SIRD (susceptible–infected–recovered–dead) مدلبر  یرونیمداخالت ب تأثیر یبررس

در  SIRD (susceptible–infected–recovered–dead) مدلو  91-دیکوو یماریدر انتشار ب مؤثرعوامل  ریاطالعات، نقش آموزش و سا انیمداخالت، جر تأثیر یبررس

 اکشوره ریبا سا رانیعملکرد ا سهیو مقا رانیا

 91-زیست در طول پاندمی کوویدها بر محیطکنندهشوینده و ضدعفونی مصرف مواد بررسی تأثیر

های خانواده کار، نگرانی محل در گردها، حضور زباله توسط حیوانات، انتقال ابتال از )موارد مختلف نظیر نگرانی 91-مردم در خصوص انتقال کووید هایبررسی علل نگرانی

 در بهداشتی نکات رعایت چگونگی بابت نگرانی برای سالمندان، 91-کووید اثر در مرگ احتمال تکرار خبر از سالمندان نگرانی و دانشجویان، هراس و سربازان، نگرانی زندانیان

 کاالها( ارسال و بندیبسته

 91-آوری و فرسودگی شغلی در نظام سالمت کشور در طول اپیدمی کوویدبررسی میزان تاب

 ها و ....(اپیدمی، پاندمی، طغیان) های آیندههای اضطراری دیگر در سالرویارویی با موقعیتسالمت جهت سیستم ارائه خدمات دهی سازمانبررسی میزان آمادگی و 

 هایی مانند طراحی اپلیکیشنبا شیوه 91-رد تماس مبتالیان به بیماری کوویدگیری دیجیتال مواایجاد سیستم ره

مراقبت در منزل و  هایتیم)نتایج فعالیت  91-تا گام پنجم( بسیج ملی )طرح شهید سلیمانی( بر روند ابتال، بهبودی و مرگ بیماری کووید) مختلف هایگامبررسی تأثیر اجرای 

 (گیریره

 91-کووید مدیریت در گیریتصمیم به کمک برای و استانی کشوری هایداده دقیق و تحلیل اپیدمی ماهانه ی هفتگی وبررس

 (Infodemic) اینفومدیک درزمینه و کار 91-کووید اپیدمی ایرسانه پیوست تهیه

  91-کووید برای پرداختن به ریسک فاکتورهایبررسی امکان اجرای مداخالت بین بخشی 

 راهبردها رویکردها و روز، کاربردی مطالعات نتایج از مندیبهره و کشور و منطقه جهان، در 91-اپیدمی کووید الگوی بررسی و رصد

 91-اپیدمی کووید کنترل در هاآن اثربخشی-هزینه و مؤثر مداخالت سهم

 

 موردنیاز مداخالت و گذاریسیاست نظام و 91-کووید اپیدمی مستندسازی به مکو ک دهی گزارش داده، آوریجمع نظام بررسی

 بندیدسته و تعیین کارایی این دسته 4بندی مشاغل به بررسی صحیح بودن دسته

 هادانشگاهمدارس و  در صورت بازگشاییکارهایی عملی جهت کاهش تماس فیزیکی راهبررسی و پیشنهاد 

 های اماکن آموزشی در مناطق مختلف کشورفعالیت یارهای ازسرگیریمع

 معیارها و ضوابط در خصوص کاهش ترددها در تعطیالت

 91-غیره در پیشگیری و کنترل کووید و اقتصادی ونقل،حمل هایبخش در هوشمند هایمحدودیت اعمال اثربخشی سازی کمی
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 شهری()ترددهای شهری و هم بین 91-روز و شیوع کوویدبررسی اثر ترددها بر ب

 هابا توجه به محدودیت ونقلحمل بررسی مشکالت

دیگر و  ، مراسم مذهبی، فرهنگی مانند تئاتر و سینما، مراسم عروسیاستخرهابازگشایی  و دیگر اماکن آموزشی، هادانشگاهبازگشایی مدارس و ) مختلفعوامل  تأثیربررسی 

 91-تجمعات( بر انتشار و بروز و شیوع بیماری کووید 

 تجمعات از پیشگیری باهدف سیاسی و مذهبی فرهنگی، ،اجتماعی رویدادهای بررسی نحوه مدیریت

 91-بررسی اثر دورکاری کارکنان دولت در کنترل کووید

 در طی اپیدمی در کشور 91-کووید حوزهاخالقی در تحقیقات  هایچالشارزیابی و تعدیل 

 و کل کشور هااستاناپیدمی در  هایموجتهیه گزارش مستمر و تحلیل 

 91-کوویددر مناطق مختلف کشور( بر بروز بیماری ) natural distancingبررسی تأثیر 

 خبری یهارسانهرونا با استفاده از رویکرد تحلیل نسبت به تصمیمات ستاد ک گذارانسیاستبررسی و تحلیل دیدگاه مردم و  

اجتماعی  یهاشبکهبا استفاده از تحلیل  91-داخلی و خارجی و تصمیمات مدیریتی و کنترل کووید یهاواکسننسبت به  گذارانتسیاسمردم و  هاییدگاهدبررسی و تحلیل 

 (بوکفیس)اینستاگرام، تلگرام، 

 91-رفتار سیاستمداران داخلی و مقایسه آن با سایر کشورهای دیگر در برخورد با پاندمی کوویدبررسی و تحلیل 

 یمل شیمایپ کی: رانیا یعموم تیدر جمع یبهداشت یهاپروتکل تیو رعا ونیناسیمرتبط با قصد انجام واکس یاجتماع -یو روانی رفتار ،یشناخت هایکنندهتعیین یبررس

 ردیحفاظت ف

 درمانی -جهت توزیع مناسب نیروی کار در سیستم بهداشتی و جلوگیری از فرسودگی شغلی در پرسنل بهداشتی بررسی راهکارهایی

 درمانی-بهداشتی هایمراقبت در کارکنان روان سالمت از بررسی راهکارهای حمایت

 91-در بیماران کوویدها اجتماعی و پیامدهای مربوط به آن-روانی بررسی مسائل

 91-تحلیل وضعیت عوامل مؤثر بر ارائه خدمات حوزه سالمت روان و اعتیاد طی بحران کووید

 های کادر درمان و مراکز سالمندان و دیگر مراکز درگیرهای سالمت روان در برنامهتدوین برنامه

 دارویی در طول اپیدمی هایمکمل خودسرانه فمصر افزایش سنتی، طب -بررسی میزان خوددرمانی

 در مراکز درمانی حضور از ترس و سایر خدمات به علت کودکان روتین واکسیناسیون انجام بررسی عدم

 های عفونی که در خط اول سرایت قرار دارند.و بخش ICUبررسی وضعیت و توجه ویژه به پرسنل 

 عفونت از های کارکنان بهداشت و درماننگرانیبررسی استرس شغلی و 

 هاآن تسلی و عزاداران با فیزیکی همدردی امکان نبود داغدار، هایخانواده ناقص سوگواری ها،آن خانواده و 91-کووید به مبتالیان از روانی هایحمایت بررسی نبود
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 حفاظت فردیتجهیزات توسعه و نوآوری در 

 های بهداشتی توسط مردمها و تسهیل گرهای رعایت پروتکلسایی بازدارندهشنا

 درمانی نظام سالمت-بررسی استفاده از وسایل حفاظت فردی در مراکز ارائه خدمات بهداشتی
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 اقتصادی و اجتماعی هایپاسخ -3

 91-پژوهشی کووید هایاولویت

 عملی کارهایراهدرمان و پیشنهاد  و مانند واکسن نوظهور هایآوریفن دسترسی فوری به و ضروری خدمات مالی برای بررسی موانع

 ناخواسته هایتصمیماین  غیرعمدی هایآسیبی از فرآیند تولید و خرید واکسن و جلوگیرازجمله جهت کنترل اپیدمی  هاییتصمیماجتماعی بر  -اقتصادی  تأثیراتجهت کاهش  کارهاییراه

 ترپایین اجتماعی-اقتصادی با موقعیت هایگروهدر  هاییمکان در ایمداخله بهینه هایروش بررسی

 کنندمی زندگی HIV/AIDS با که کسانی و ایحاشیه هایجمعیت و زنان خردسال، کودکان و نوزادان برای ویژهبه ضروری ایحمایتی و تغذیه خدمات بررسی

 پذیرآسیب هایگروهدر  خصوصاً غذایی امنیت بر 91-بررسی تأثیر کووید

 بر کودکان کار 91-بررسی تأثیر کووید

 .ارندد اشتغال غیررسمی طوربه یا داشته خوداشتغالی که و کسانی متوسط و کوچک هایبنگاه از مالی بررسی میزان پشتیبانی

 در دوره این پاندمی پذیرآسیب کارگران مالی از هایحمایتبررسی 

 شدهآموخته هایدرسدر این پاندمی در داخل و خارج و  پذیرآسیب هایجمعیت از مدتکوتاه اقتصادی پشتیبانی برای نوآورانه رویکردهای بررسی

 و کنترل اپیدمی هاپروتکلتوسط وزارت بهداشت جهت مشارکت در رعایت  شدهارائهو اخبار سالمت  هاگزارشبررسی راهکارهای جلب اعتماد مردم به 

 اطالعات توسط وزارت بهداشت ارائهبودن اطالعات موجود و میزان اطالعات مردم به  موقعبهو  سازیشفافبررسی میزان 

 آناجتماعی تداوم اپیدمی و عدم کنترل  -دهای مختلف درباره عواقب سالمتی و اقتصادیبه عموم جامعه و نها رسانیاطالع هایروشبررسی 

 هاآنجهت دسترسی محققین به  های مختلفها و سازمانبا همکاری دانشگاه 91-گیری واحد مرجع تولید آمار و اطالعات کوویدنحوه شکل

 رسانه برای مردم و صنوف مختلف و آموزش ،رسانیاطالعتقویت  هایراهشناسایی 

 تدوین راهکارهایی مناسب جهت غلبه بر ایتفودمیک

 هاگذاریراهکارهای استفاده از شواهد علمی )نظیر محاسبات اقتصادی، بار بیماری و ...( در سیاست

 91-در دوران اپیدمی کووید آن هایزیرساختبررسی تغییرات سیستم سالمت و 

مواد  ایران، گرانی به کشورها سایر پروازهای لغو واردات، و صادرات هوایی، تأثیر بر خطوط و گردشگری کشور، پیامدهای اقتصادی در حوزه ارزی درآمدهای تدوین راهکارهایی جهت کاهش

 در اپیدمی و پاندمی هاصنعتسینماها و سایر  ،هارستوران بازار، کسادی غذایی،

 هادر مناطق مختلف و در نظر گرفتن تدابیری برای کاهش آن 91-های تأثیر نابرابری بر مرگ بیماران مبتال به کوویدکانیسمبررسی م
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 اجتماعی زندگی -های اقتصادیهای و خریدهای آنالین بر کیفیت زندگی و جنبهبررسی پیامدهای دورکاری بر رضایت شغلی، افزایش تجارت الکترونیک، سفارش

 91-درمانی اولیه در شرایط پاندمی کووید-بررسی رضایت مشتریان از واحدهای ارائه خدمات بهداشتی

 در مراکز منتخب کووید 91-بررسی کیفیت ارائه خدمت به مراجعین مشکوک به کووید

 درمانی-های بهداشتیهای بهداشتی از راه دور و کاهش ویزیتمحیطی مراقبتبررسی تأثیر اقتصادی و زیست

 در کشور 91-بررسی اثرات اقتصادی کووید

 هابه حوزه بهداشت و نحوه توزیع آن 91-کووید یافته درزمینهبررسی منابع تخصیص

 های نظام سالمت، وضعیت کارکنان و ...(های نظام سالمت )هزینهبر ورودی 91-بررسی تأثیر رخداد اپیدمی کووید

 مؤثر کارهایراه ارائهو  91-ارزیابی میزان پاسخگویی نظام سالمت در بحران کووید

 گیری در آیندهمنظور بهرهشده از این اپیدمی بههای آموختههای دولت جهت مقابله با اپیدمی و درسارزیابی سیاست

 91-های فقر زا در پاندمی کووید های کمرشکن و هزینهداخت مستقیم از جیب، هزینههای حفاظت مالی در نظام سالمت مانند پربررسی وضعیت شاخص

 91-آوری اجتماعی در بحران کوویدهای افزایش تاببررسی روش

 91-کووید با زندگیِ مقابله سبک های بسترسازیبررسی راه

 و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل 91-گیری کوویدامل مؤثر بر آن در کشور بعد از بحران همهو عوموفق  هایخودکشیاقدام به خودکشی و بررسی وضعیت 

 


