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

625

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

محمد حسین بهشتی
علی فیروزی

1397

550

اثربخشی آموزش مشارکتی روش های زایمان بر اسا س مدل اعتقاد بهداشتی (  )HBMبر تمایل به انتخاب و

نرجس بحری

روش زایمان در خانمهای نخست باردارمراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر گناباد

رقیه رحمانی
مهدی مشکی

کد

عنوان و کد طرح تحقیقاتی

مجری /مجریان

تاریخ پایان

مجتبی امکانی
1397

الهه بنفشه
598

طراحی ،ساخت ،هنجاریابی و بررسی پایائی ،روائی و نقطهی برش پرسشنامه تشخی ص طالق عاطفی

پژمان باقری

1397

نورا ...مرادی
زهرا نجفی پور
وجیهه آرمان مهر

614

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

نرجس بحری
حمید رضا تولیده ای
موسی سجادی

1396

617

تاثیر آموزش چهره به چهره بر اضطراب بیماران مراجعه کننده به مرکز ام آر آی بیمارستان  22بهمن گناباد

حبیب شارعی نیا
سعید اسدیان

1396

620

ارتباط بین ادراک از پیری و اضطراب مرگ و مقایسه آن در سالمندان زن و مرد تحت پوشش مراکز سالمت
جامعه گناباد

حبیب شارعی نیا
سمیه جهانی
لیال صادق مقدم

1396

604

اثربخشی و مقایسه نقاشی درمانی و بازی درمانی بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان دچار اختالل یادگیری

فهیمه امیری

1

اکرم خوارزمی
افسانه جلوگر
مهدی مشکی
جهانشیر توکلی زاده
وجیهه ارمان مهر

1396

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

561

بررسی آگاهی و رفتارهای تغذیه ای و ارتباط آن با نمایه توده بدنی و فشار خون در نوجوانان شهرستانهای
گناباد و بجستان در سال تحصیلی 1389 -90

زهرا حسینی
حمیده دهقان

1396

560

بررسی الگوی غذایی سالمندان شهرستان گناباد و عوامل موثر بر آن در سال 1389

584

بررسی شیوع چاقی و اضافه وزن و برخی عوامل فردی و اجتماعی مرتبط با آن در جمعیت تحت پوشش

کد

عنوان و کد طرح تحقیقاتی

مجری /مجریان

تاریخ پایان

محمد قهرمانی
هدایت ا ...شمس
علی دلشاد
علی محمدپور

1396

شهناز احراری
عباس علیمردانی
محمد حسین رحمانی
دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 1390

نورا ...مرادی
علی محمدپور
وجیهه آرمان مهر
مهدی مشکی
پژمان باقری
فاطمه پیرنهاد

599

تجربه زنان از زندگی با همسر معتاد به مواد مخدر

576

بررسی معیار های موثر بر انتخاب روش بیهوشی در بیماران کاندید عمل جراحی سزارین در شهرستان
گناباد در سال 1390

590

کم توانی ذهنی و برخی ع وامل مرتبط با آن در کودکان و نوجوانان  6تا  18ساله ساکن شهرستان گناباد،
 :1390 -91یک مطالعه

556

زهرا حسینی
علی عالمی
محمد قهرمانی

1396

1396

آرزو داوری نیا مطلق قوچانی
فرشته زمانیان قربانی
آرش حمزه ای

1394

علی عالمی
مهدی بصیری
هاشم میرثانی
مریم عشقی زاده
محمد علی اصلی نژاد
راحله صفاری
حسن محرابی
علی ستوسر
مهدی مشکی
حسین باقری

1394

بررسی تأثیر آموزش اصول ارگونومی در کاهش سطح ریسک ارگونومیک در آرایشگران زن و مرد شهر

محمد جواد فانی

گناباد

نسرین صادقی
عبدا ...غالمی
علی دلشاد نوقابی

568

نگرش های نقش جنسیتی در زندگی خانوادگی :طراحی ،اعتبار بخشی و بکار گیری یک ابزار فرهنگ مدار
در جامعه ایرانی

علی منتظری
حسن افتخار اردبیلی

611

اثربخشی بر رابطه والد -کودک (  )CPRTبر تغییر سبک های فرزندپروری مادران و عالئم اختالل
نافرمانی مقابله ای کودکان

1393

1393

(دانشگاه علوم پزشکی تهران)

2

نجمه السادات حاجی وثوق
جهانشیر توکلی زاده
رضا لطیفی
زهره خدادادی

1393

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

کد

مجری /مجریان

عنوان و کد طرح تحقیقاتی

تاریخ پایان

ملیحه پیشوایی
تعیین اثر بخشی امیددرمانی گروهی بر تنظیم شناختی هیجان ،بهزیستی ذهنی و حمایت
606

اجتماعی بیماران  HIVمثبت

566
بررسی میزان برخورداری مردم گناباد از سرمایه ی اجتماعی و رابطه آن با سالمت عمومی
چگونگی تبعیت از رژیم درمانی و ارتباط آن با ارزیابی شناختی در مبتالیان به دیابت
581

563

بررسی شیوع و عوامل خطر بیماری مزمن کلیه (  )CKDدر افراد  20تا  60سال شهر گناباد

536

تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر نیاز سنجی بردیدگاه پدران در مورد دوران بلوغ فرزندان پسر

552

بررسی ویژگی ها و عوامل مرتبط با طالق از دیدگاه زوجین مطلقه در شهرستان گناباد در
سالهای 88 -87

وحید عطایی مغانلو
جلیل باباپور
رقیه عطایی مغانلو
زهره شاه قاسمی
وجیهه آرمان مهر
زهره محمدنیا
شهناز احراری
علی محمدپور
علیرضا آقا یوسفی
حمید رضا تولیده ای
نرجس بحری
علی عمادزاده
رضا احمدی
مسیح نقیبی
محمدجوادمجاهدی
لیداجراحی
شیرین طراز جمشیدی
مریم عمادزاده

موسی سجادی
عباسعلی عباس نژاد
نرجس بحری

1393

1393

1391

1390

1390

مهدی مشکی
مهدی مشکی
علی دلشاد

1389

علیرضا مسلم
کوکب بصیری مقدم
عباسعلی عباس نژاد
مهدی مشکی

535
تجارب بیماران تحت عمل جراحی رینوپالستی

1389

مهدی بصیری مقدم
موسی سجادی
نجمه حاجی وثوق
571

سنجش سلسله مراتبی نیازهای مردم شهر گناباد و ارتباط آن با عوامل جمعیت شناختی

علیرضا عطاردی
صدیقه عربی
زهره شاه قاسمی
وجیهه آرمان مهر
جهانشیر توکلی زاده
علی عالمی

3

1389

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

کد

عنوان و کد طرح تحقیقاتی

مجری /مجریان

تاریخ تصویب

278

مقایسه اثر بخشی دو شیوه مدیریت وابستگی و درمان شناختی رفتاری در پیشگیری از لغزش بیماران تحت

محمد علی اصلی نژاد
مهدی مشکی

1389

درمان نگهدارنده با متادون مراجعه کننده به کلنیک دولتی درمان سوء مصرف مواد شهرستان گناباد

محمد صادق علیمردانی
تأثیر کاربرد مدل ارتقاء سالمت پندر بر شیوه زندگی و برآیندهای بالینی بیماران بعد از آنفارکتوس میوکارد

فاطمه محمدی پور
رضا لطفی
(دانشگاه علوم پزشکی لرستان)

بررسی اثربخشی برنامه آموزشی -مشارکتی بر اساس الگوی پرسید -پروسید جهت زوجین در دوران

طاهره بلوچی

بارداری برارتقاء سالمت عمومی و پیشگیری از افسردگی پس از زایمان

مهدی مشکی
معصومه قرچه

570

296

1389

1388

علی اکبری
555

بررسی رابطه باورهای مذهبی و اضطراب امتحان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 88

جهانشیر توکلی زاده
علی اکبری
زهره خدادادی

1388

297

اثر بخشی آموزشی بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر میزان و نحوه تماشای تلویزیون دانش آموزان

علی دلشاد
سیامک محبی

1388

350

ارزیابی وضعیت پارکهای شهر گناباد در مقایسه با شرایط استاندارد و از دیدگاه مردم با ارائه راهکارها

علی دلشاد
حمید بنایی
صدیقه عربی

364

بررسی میزان  DMFTو تعیین عوامل تأثیرگذار بر آن در کودکان  12سال مدارس راهنمایی شهر گناباد

پایه اول و پنجم شهر گناباد

حسن کرامتی
اکرم خدادادی

1388

1388

فاطمه خدادادی
346
سروپری واالنس توکسوپالسموز در دختران دبیرستانی گناباد :یک مطالعه مبتنی بر جامعه

محمد قهرمانی
مهدی بصیری مقدم

1388

علیرضا مسلم
محسن نقوی
مختاریان
129

رفتارهای بهداشتی مرتبط با تشخیص به موقع سرطان در زنان شهرستان گناباد

4

معصومه قرچه
مهدی بصیری
کوکب بصیری
جلیل مشاری
سید بهنام مظلوم

1388

