محورها و اولويت هاي پژوهشي مركز تحقيقات عوامل اجتماعي مؤثر بر سالمت عبارتند از:
 -1ایجاد مستندات و شواهد كلي از نابرابري در وضعيت سالمت
تبيين و تعيين نابرابري /بي عدالتي در سالمت و بيماري هاي جسمي تبيين و تعيين نابرابري /بي عدالتي در سالمت و بيماري هاي رواني تبيين و تعيين نابرابري /بي عدالتي در سالمت و بيماري هاي اجتماعيتعيين توزیع وضعيت سالمت /بيملري در گروه هاي اجتماعيایجاد نظام ثبت داده هاي مرتبط با سالمت با رویکرد SDHطراحي مدل هاي توانمندسازي ذینفعان سالمتارائه مدل نظام پایش و ارزشيابي تعيين كننده هاي اجتماعي سالمتبررسي عواقب اقتصادي در بيماري ها-بررسي عواقب اجتماعي در بيماري ها

-2آموزش
بررسي تاثير مداخالت آموزش مهارت هاي زندگي بر سالمت-بررسي وضعيت سواد سالمتي در كودكان

-3درآمد
بررسي جهت رابطه عليتي فقر و سالمتبررسي جهت رابطه عليتي درآمد باال و سالمتبررسي ارتباط فقر در كودكان با سالمت-4امنيت
بررسي ارتباط وضعيت امنيت انساني و سالمتبررسي ارتباط حقوق شهروندي و سالمت-بررسي ارتباط احساس امنيت اجتماعي با سالمت افراد
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-5تکامل در دوران كودكي
بررسي وضعيت موجود رشد و تکامل دوران كودكي در ایرانبررسي نقش مشاوره و روان درماني بر تکامل كودك-6حمایت اجتماعي و سرمایه اجتماعي
روش هاي جلب مشاركت جامعه در ارتقاء وضعيت سالمت-بررسي رابطه حمایت اجتماعي با وضعيت سالمت

-7نظام سالمت
طراحي مدل استفاده از مشاركت جامعه در ارتقاء سالمتجایگاه توانبخشي در نظام سالمت با رویکرد SDHمداخالت در حوزه توانبخشي با رویکرد SDHبررسي ميزان پاسخ گویي نظام سالمتبررسي وضعيت پوشش خدمات سالمت-بررسي وضعيت دسترسي و رضایتمندي از خدمات سالمت

-8اشتغال ،امنيت شغلي  ،كار و سالمت
بررسي ارتباط وضعيت اشتغال با سالمتبررسي تاثير استرس هاي شغلي بر سالمت-بررسي تاثير زیان هاي شغلي بر سالمت

-9سبك زندگي
شناسایي سبك هاي زندگي ناسالم-بررسي تاثير رفتار ( فردي اجتماعي ) بر وضعيت سالمت افراد
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-10جنسيت
بررسي تاثير عوامل اجتماعي بر سالمت دختران  /زنانبررسي وضعيت مشاركت اجتماعي  /اقتصادي زنان-بررسي وضعيت بهداشت باروري

-11شرایط زندگي
بررسي تاثير شرایط اقامت ( سکونت ) بر سالمتبررسي ارتباط محيط فيزیکي و اجتماعي زندگي با وضعيت سالمتبررسي تاثير سيستم هاي حمل و نقل بر وضعيت سالمتبررسي تاثير آلودگي هوا بر وضعيت سالمت-12عدالت در سالمت ،تعيين كننده هاي اجتماعي و برنامه هاي مداخالتي
بيماري هاي روان ،عدالت و تعيين كننده هاي سالمتخشونت  ،عدالت و تعيين كننده هاي سالمت-معلوليت  ،عدالت و تعيين كننده هاي سالمت
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