لیست طرح های تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سالمت

ردیف

کد

1

624

2

628

3

631

4

634

5

635

6

636

7

621

8

622

مجری /مجریان

عنوان و کد طرح تحقیقاتی

سمانه نجفی
بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی فرم  Cمقیاس منبع کنترل سالمت در جوانان مبتال به خودارضایی

تاریخ تصویب

1397

دکتر مهدی مشکی
دکتر جهانشیر توکلی زاده

بررسی میزان سواد سالمت و پیش بینی آن از طریق ادراک از مولفه های برنامه درسی و اشتیاق تحصیلی در
دانشجویان رشته پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

بررسی وضعیت ناباروری و عوامل مرتبط با آن در شهرستان گناباد در سال 1396

تاثیر آموزش به روش همتا در مادران باردار بر میزان ترس از درد و زایمان طبیعی

بررسی شیوع اختالالت اسکلتی – عضالنی و عوامل خطر مرتبط در رانندگان موتور سیکلت های شهری

بررسی عوامل جمعیت شناختی ،محیطی ،طبی و روانشناختی مرتبط با بیماری مولتیپل اسکلروزیس در چهار منطقه
مختلف ایران

دکتر علی اکبر عجم
دکتر مهدی مشکی

1397

دکتر فاطمه هادیزاده
دکتر رقیه رحمانی
الهه بنفشه
سیما سعیدی
جلوه جلیلی

1397

رقیه رحمانی بیلندی
فاطمه هادیزاده طالساز
فاطمه یعقوبی
محمد رضا رحمانی

1397

محمد حسین بهشتی
مجتبی امکانی
مریم برهانی
قاسم ضیاء
رضا آقابابایی

کوکب بصیری مقدم
مهدی بصیری مقدم
سید بهنام مظلوم شهری

1397

1397

مرجان میرزا نیا
روایی و پایایی نسخه فارسی فرم  Cمقیاس چندوجهی جایگاه مهارسالمت ( )MHLC-Cدر بارداری :بررسی مقایسهای
در زنان باردار افسرده و غیرافسرده

دکتر مهدی مشکی
دکتر خواجوی

1396

خانم خوارزمی
مهدی مشکی
علی محمدپور

برنامه ثبت موارد طالق و پیامدهای بعد از آن در شهرستان گناباد

علیرضا محمدزاده
فاطمه پیر نهاد
مریم عشقی زاده

1

1394

اکرم خوارزمی
وجیهه آرمان مهر

بررسی میزان مطابقت تجهیزات بازی کودکان در پارکهای عمومی شهر گناباد از نظر ایمنی با استانداردهای ملی

محمد حسین بهشتی
علی فیروزی

9

625

10

626

ارزیابی کیفیت ابزارهای موجود بررسی رفتار عابرین پیاده مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده ) :(TPBیک
مطالعه مرور نظام مند

11

621

روایی و پایایی نسخه فارسی فرم  Cمقیاس چندوجهی جایگاه مهارسالمت ( )MHLC-Cدر بارداری :بررسی مقایسهای
در زنان باردار افسرده و غیرافسرده

12

615

13

612

14

613

15

614

16

612

17

613

18

609

1396

مجتبی امکانی
مهدی مشکی
عبدالجواد خواجوی

1394

سعید پوردولتی

مرجان میرزا نیا
دکتر مهدی مشکی

1396

دکتر خواجوی
خانم خوارزمی
دکتر موسی سجادی
ترجمه و روان سنجی مقیاس سالمت خانواده اصلی ( )FOSدر جامعه ایران

اکرم خوارزمی
مهدی مشکی

1395

سمانه نجفی
طراحی پرسشنامه سبک زندگی ایرانی در بارداری :تعیین روایی و قابلیت اعتماد

فاطمه محمدزاده

1394

دکتر مهدی مشکی

بررسی وضعیت سالمندی موفق در شهر گناباد سال 1394

معصومه امیری دلویی

1394

نرجس بحری
وضعیت استفاده از روش های مختلف درمان عالئم یائسگی و ارتباط آن با سبک های عمومی تصمیم گیری در زنان
 45-60ساله شهر گناباد

حمید رضا تولیده ای

1394

موسی سجادی
سمانه نجفی
طراحی پرسشنامه سبک زندگی ایرانی در بارداری :تعیین روایی و قابلیت اعتماد

فاطمه محمدزاده

1394

دکتر مهدی مشکی

بررسی وضعیت سالمندی موفق در شهر گناباد سال 1394

معصومه امیری دلویی

1394

مقایسه تاثیر طب فشاری و فلوکستین بر کیفیت زندگی زنان یائسه

خانم بحری

1393

2

دکتر خواجوی

19

607

طراحی مدل اولیه ارتقای سالمت با استفاده از رویکرد شیوه اکتشافی

دکترمشکی

1392

دکتر عالمی
رضا اسماعیلی
علی عالمی
20

594

21

585

مخارج کمرشکن مراقبت های سالمت و عوامل تعیین کننده آن در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی
گناباد1390-91 :

آرش رشیدیان

1391

دکتر علیرضا مسلم
علیرضا عطاردی
مریم عشقی زاده
ارتباط تعیین کننده های اجتماعی سالمت با مرگ و میر پری ناتال در شهرستان گناباد :یک مطالعه مورد – شاهدی

3

1390

