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 دبیرخانه شبکه ملی  تحقیقات سرطان

1400   اردیبهشت   



 

 

 بر سالمت مؤثرعوامل اجتماعی 

 مختلف کشور   نقاطاقتصادی با  شیوع عوامل خطر  و بروز سرطان در -بررسی ارتباط عوامل اجتماعی .1

، میزان ومیرمرگمیزان ، یو درمان یصیاقدامات تشخ تیفیو درمان، ک صیدر تشخ ریتأخ با یدرمان-یصیبه امکانات تشخ یدسترسدر  ینابرابر نیارتباط ب .2

 ها در کشورسرطان به مبتالبقاء و سایر پیامدهای بیماران 

 سرطان یماریبار بو  میرمستقیغی مستقیم و هانهیمحاسبه هز .3

  هاسرطان ریوممرگاقشار مختلف جمعیت کشور در بروز و  ایتغذیهشرایط امنیت  ریتأثبررسی  .4

 رانیسرطان در ا یکمرشکن و بار اقتصاد یهانهیو هز بیبر پرداخت از ج یالمللنیب یهامیاثر تحر یابیارز .5

 

 ثبت جمعیتی و نظام مراقبت سرطان 

و  پوشش و هااستانی ثبت در هاپروتکلی تبعیت از هاشاخص تعیینشامل   ثبت اطالعات تیفیباکی استاندارد مرتبط هاشاخصمطالعات بررسی  .1

 در ثبت سرطان جمعیتی صحت

  ملی و استانی  در سطح  هاسرطانمطالعات توزیع جغرافیایی  .2

 ی ثبت سرطان جمعیتی هابرنامه توسعه کمی و کیفی بر اساسو بقاء سرطان  stagingپایش منظم وضعیت   .3

  ی ثبت سرطان جمعیتیهادادهثبت و تحلیل  ارتقا توسعه فناوری اطالعات جهت باهدف تحقیقاتانجام   .4

 
 

  



 

 

  

 و پیشگیری اولیه  عوامل خطر سرطان
   هاسیگاریمواجهه ثانویه با دود دخانیات در غیر و  تریاکو  دخانیات )بخصوص مصرف قلیان(مصرف  باتعیین ارتباط بروز سرطان  .1

  هاسرطاندر بروز  (یشیآرااستفاده از وسایل  و ، تغذیه ناسالمیتحرککم ،شامل چاقی) زندگی سبکبررسی نقش عوامل مرتبط با  .2

، ذرات معلق و ..(، مواجهه با سموم و رادون) فضای کار و منزل معلق هوا( و هوای داخلآلودگی هوای آزاد )ذرات شامل  بررسی نقش عوامل خطر محیطی .3

  هاسرطاندر بروز  وخاکآبآلودگی  و کودهای کشاورزی

 مواجهه -ایجاد ماتریس شغل و ثبت مواجهات شغلیشامل الزم  یهارساختیزو ایجاد  هاسرطانبررسی نقش مواجهات شغلی در بروز  .4

 ی کودکان هاسرطانمحیطی و ژنتیکی  عوامل خطر بررسی  .5

  شودمیسالگی(  ایجاد  40ل )زیر مواز مع ترپایینبالغین که در سنین  هایسرطانتعیین عوامل خطر  .6

 عی ی و هوش مصنوآماری هاروش بای شایع هاسرطانو ابزارهای ارزیابی خطر  هامدل جادیا .7

 هیتغذشامل کاهش مصرف سیگار و قلیان، کنترل وزن، افزایش فعالیت فیزیکی،   هاسرطانی  کنترل و کاهش عوامل خطر هابرنامهی اثربخشارزیابی  .8

و محافظت کارگران  در برابر  آزبستسالم، برنامه ملی کاهش مصرف نمک، واکسیناسیون هپاتیت،  مدیریت مصرف سموم و کودهای کشاورزی،  حذف 

 مواجهات شغلی پرخطر  

کاهش عوامل خطر در محصوالت غذایی  و اصالح الگوی   باهدفمواد غذایی صنعتی   گذاریبرچسبارتقا ابی وضعیت و ارائه برنامه ریفورموالسیون و ارزی .9

 مصرف 

 قبل از ایجاد و پیشرفت سرطان در بدن هاسرطانشناسایی و حذف  باهدف هاواکسنطراحی و تولید  .10

 در ایجاد سرطان  هاآن هایافزودنییی مصرف تریاک در انسان و تعیین نقش اپیوم و زاسرطانمکانیسم بررسی  .11

 شناسایی و تولید بیومارکرهای تشخیص ضایعات پیش سرطانی .12

 



 هاسرطانو غربالگری  تشخیص زودهنگام

 (...تریاک، قلیان،  کنندگانمصرفی ارثی، هاسرطان) پرخطری هاگروهغربالگری   یسنجامکانو  بروزارزیابی خطر .1

  المللیبینبر اساس الگوهای استاندارد   )پستان، روده بزرگ، دهانه رحم( ی شایعهاسرطانبرنامه غربالگری  سازیپیادهو  سنجیامکان .2

ی شایع )پستان، روده بزرگ، معده، مثانه، ریه، هاسرطان برای اثربخشجدید و هزینه  غربالگریو ی تشخیصی هاروشجستجوی بیومارکرها و  .3

 ...(پروستات

 هاسرطانتشخیص زودهنگام  باهدفضایعات پیش سرطانی بیوبانک و ثبت اطالعات بالینی بیماران مبتالبه  ایجاد  .4

  ی هدفهاتیجمع و پیشگیری یبندگروهی و هوش مصنوعی جهت آماری هاروشارزیابی خطر با  .5

 
 

 سرطان  تشخیص و درمان 
 سرطان به مبتالی بیماران هاپروندهی ثبت اقدامات تشخیصی در استانداردسازارزیابی وضعیت و ایجاد الزامات و  .1

 ی ضروریهایجراحی و وتراپیراد، درمانیشیمی اروهایتشخیصی و درمانی شامل د هایروش بیماران در کشور بهو ارجاع دسترسی وضعیت بررسی  .2

 استانداردهای تشخیص و درمان در مراکز تشخیصی و درمانی کشور بررسی وضعیت تبعیت از .3

 سرطان  متیقگرانی داروهای اثربخشانجام مطالعات هزینه  .4

 ی شایع کشور  هاسرطانی درمانی جدید در هاروشکار آزمایی بالینی  .5

 کاهش نیاز به مراجعه باهدف درمانیمراکز در   غیرحضوریارائه خدمات تشخیص و درمان مجازی و  هایروش سازیپیادهطراحی و  .6

  هاسرطانجهت درمان بنیادی  یهاسلولانجام مطالعات علوم پایه و بالینی در استفاده از  .7

 هاسرطانایمونوتراپی داروهای جهت تولید تحقیقات پایه ایمونولوژی  .8

 درمان بیماران  مؤثری زیربرنامهو  یی هوش مصنوعی جهت پزشکی شخصهامدلایجاد  زیرساخت اطالعاتی و توسعه  .9

 انددادهپاسخ  هادرماندر بیمارانی که به   سهیمقاترنسکریپتومیک تومورها بخصوص  و مولکولی، ژنومیک، اپی ژنتیک، متابولومیک هدفمندمطالعات  .10

 در بیماران مبتال به سرطان ی موجود و تعیین اهداف درمانی جدیدهادرمانی سازیشخص باهدفمقاوم به درمان هستند که و بیمارانی 

  الرهایمیوسیشامل ب  یو درمان یصیتشخ یهایو فنّاور هاتیک یسازیبوم .11

 
 



 

 

 

 19-دویکوسرطان در شرایط 

 در کشور 19-سرطان  از شروع پاندمی کووید مبتالبهدر بیماران  19-تعیین میزان ابتال به کووید .1

 ی از راه دورهادرمانو الگوی موفق مشاوره و  رساختیزایجاد  .2

 سرطان  مبتالبهبیماران درمانی جدید برای  هایروشطراحی و تولید در  19-استفاده از فناوری واکسن کووید .3

 بیمارانبقاء و  متاستاز ،در دریافت خدمات،  عود تأخیرپیامدهای بیماری سرطان شامل میزان عوارض، در  19-کوویدپاندمی  تأثیربررسی  .4

 ی مراقبت از این گروه بیمارانگذاراستیسی و زیربرنامهو تولید شواهد برای  اندشدهنیز مبتال   19-سرطان که به کووید به مبتالثبت و پیگیری بیماران  .5

 عیت درمانوسعت بیماری و وض، سرطان نوع بیماری بر اساس )شامل ایمونوژنتیسیتی(  19-و نتایج واکسیناسیون کوویدبررسی پوشش  .6

  
 

  

 ی حمایتی و تسکینیهامراقبت

 و دسترسی به داروهای ضد درد و مخدر نیتأمارزیابی ومدلسازی  .1

 و منزل هامارستانیبتسکینی در -ی حمایتیهامراقبتی هامدلی اثربخشی و هزینه اثربخشارزیابی و انجام مطالعات  .2

 ی حمایتی و تسکینی هامراقبتنیروی انسانی  نیتأمدر  مؤثرو مشکالت و ارائه الگوی  هاچالشارزیابی  .3

 سالمت نیمبتالبه سرطان و خانواده و مراقب مارانیدر ب یمرتبط با سالمت معنو یتیو حما یآموزش یازهایو ن یمرتبط با سالمت معنو یهابیآسارزیابی  .4

 سرطان مبتالبهو درد و بهبود کیفیت زندگی بیماران  کاهش عوارض، مشاوره، ....( در یوتراپیزیف ،یدرمانهیتغذ )شامل  ییدارو ریغ یهاروش اثربخشی .5

 یو سازمان، اقتصادی، حقوقی یاجتماع یهاتیحما سازیمدلو   در دوران بیماری سرطان مارانیب یاقتصاد -یاجتماعو  یشغل یهابیآس یبررس .6

 در مراکز طب تسکینی )هاسپیس(  های پایان حیاتالگوی مناسب برای مراقبت سازیپیادهطراحی و  .7

 



 توسعه  آموزش و پژوهش سرطان

 سرطان تحقیقاتو بین المللی  ملی شبکه  توسعه و المللیبینارزیابی الگوهای موفق ملی و  .1

 ملی تحقیقاتی هایطرح اجرای جهتعوامل خطر و بالینی  هایدادههمراه با   سرطان تحقیقاتی های بیوبانک ی وآزمایشگاهایجاد شبکه  .2

 ن سرطا کنترل جامع ملی برنامه رسانی بروز و هاشاخص مداوم ارزیابی .3

 کشور در سرطان متخصصین و محققین و هازیرساخت ها،ظرفیت، وضعیت سرطان پژوهشی و آموزشی هایشاخص، سنجیعلمملی  داشبورد تهیه .4

 آماری هایتحلیل تغذیه، ،اپیدمیولوژیست سرطان، ثبت بالینی، پایه، علوم شامل سرطان تحقیقات آموزش مدتکوتاه و بلندمدت مدون هایدوره برگزاری .5

 مصنوعی هوشو  پیشرفته

  
 

 

 


