
مجرى سال اجرانام طرح

سنجش سطح سواد سالمت روان در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكى تهران

تحليل مكانى عوامل موثر بر مشاركت مردم در شبكه هاى اجتماعى در تهران با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيائى

سنجش سواد سالمت روان در افراد ساكن شهر تهران و مناطق حاشيه شهر

تبيين مفهوم و علل نابرابرى در سالمت از ديدگاه شهروندان تهراني

(Multi-Level Analysis) بررسى ارتباط شبكه هاى اجتماعى و كيفيت زندگى مرتبط با سالمت در بزرگساالن در تهران- آناليز چندسطحى

بررسى سطح آگاهى و نگرش پزشكان و شهروندان تهرانى دربارة طرح پزشك خانواده و مشاركت آنها در اين طرح

نگرش مردم تهران نسبت به علم و فن آورى سالمت

ارتقاى رفتارهاى ايمنى رانندگان بر اساس الگوى پرسيد ـ پروسيد

دانش، نگرش و عملكرد زنان ايرانى در رابطه با بهداشت جنسى و بارورى در شهر تهران

بومى سازى مدل محيط كار ارتقاء دهنده سالمت سازمان بهداشت جهانى با رويكرد مشاركتى

تحليل روند تغييرات پاسخگويى و عدالت در مشاركت مالى نظام سالمت در منطقه 17 تهران در طى 10 سال اخير

بررسـى تأثير مداخله آموزشـى بر اسـاس تئورى رفتار برنامه ريزى شده بر پيشگيرى از اختالل اعتياد به اينترنت در دانشجويان پسر خوابگاه هاى دانشگاه 
علوم پزشكى تهران

بررسـى تأثير مداخله آموزشـى بر اسـاس تئورى رفتار برنامه ريزى شده در ارتقاء مسئوليت در قبال سالمتى، سالمت معنوى و روابط بين فردى در دانش 
آموزان دختر سال دوم دبيرستان هاى شهر تبريز

طراحى و تعيين ويژگى هاى روان سنجى پرسشنامه مؤلفه هاى شروع مصرف قليان در زنان: يك مطالعه تركيبى متوالى اكتشافى

تحليل و تبيين سرمايه اجتماعى و وضعيت سالمت زنان سنين بارورى: يك مطالعه تركيبى متوالى توضيحى

بررسى ميزان شيوع مصرف دخانيات (سيگار، پيپ و قليان) و علل گرايش و عدم گرايش به آن در دانش آموزان دبيرستانى شهر تهران

تأثير الگوى توانمندسازى خانواده محور در اصالح برخى از رفتارهاى غذايى مرتبط با چاقى در زنان شهر اروميه

تعيين ميزان تأثير مداخله طراحى شده براساس تئورى رفتار برنامه ريزى شده(TPB) بر ميزان مصرف ميوه و سبزى در دانش آموزان پسر مقطع ابتدايى 
شهرستان چالدران 

بررسى عوامل خطر محيطى مرتبط با سوانح ترافيكى در عابرين خردسال در تهران

بررسـى تأثير مداخله آموزشـى بر اسـاس تئورى رفتار برنامه ريزى شده بر پيشگيرى از اختالل اعتياد به اينترنت در دانشجويان پسر خوابگاه هاى دانشگاه 
علوم پزشكى تهران

بررسى شيوه هاى جلب مشاركت جامعه در اصالح نظام سالمت

تهيه ابزار سنجش سواد سالمت در ايران

تبيين فرآيند اجتماعى شدن فرزندان در تجارب والدين تهرانى

تبيين مشاركت مردم در مداخالت كنترل و حذف ماالريا در مناطق آندميك ايران: يك مطالعه كيفى

بررسى ارتباط سرمايه اجتماعى با كيفيت زندگى در زنان سرپرست خانوار منطقه 9 شهر تهران

بررسى رابطه بين حمايت اجتماعى و كيفيت زندگى سالمندان منطقه 8 شهر تهران

اثربخشى آموزش مبتنى بر الگوى پيشگيرى از عود مارالت در افراد وابسته به مواد

توانمندسازى نوجوانان در شناسايى عوامل مؤثر بر سالمت

بررسى تأثير مداخله آموزشى بر اساس تئورى خود كارآمدى بر وضعيت سالمت عمومى زنان مراجعه كننده به مركز بهداشتى درمانى شماره 2 شهرستان 
چالوس

بررسى تأثير آموزش مهارت هاى ارتباطى بر فشار بار مراقبتى و استرس درك شده مراقبين بيماران مبتال به آلزايمر

طراحى و ارزشيابى برنامه آموزشى بر مبناى تئورى رفتار برنامه ريزى  شده در جهت كاهش مصرف قليان در دانشجويان پسر

تأثير توانمندسازى در پيشگيرى از خشونت خانگى عليه زنان شهر گرگان

آموزش صلح و توانمندسازى دانش آموزان مقطع ابتدايى در ميانجى گرى همساالن در راستاى سالمت اجتماعى

تدوين طرح مداخله مشاركتى كارآفرينى پزشكان

بررسى ميزان سواد بهداشتى و ارتباط آن با پيامدهاى ديابت و تبعيت از رژيم غذايى و دارويى در مبتاليان به ديابت نوع 2 شهرستان سقز

تجربه زنان تحصيل كرده از مصرف سيگار: يك مطالعه كيفى

تبيين ساختار توانمندسازى جامعه براى برخورد با پديده مرگ (مرگ سالم)، فاز يك تهران

بررسى مشاركت سالمندان عضو كانون هاى سالمندى شهر تهران در انواع خود مراقبتى و تعيين عوامل مرتبط با آن

بررسى نابرابرى ها در سوانح و حوادث ترافيكى در تهران

توانمندسازى سالمت ياران در برنامه هاى ارتقاء سالمت

طراحى مداخله مشاركتى بر اساس الگوى پرسيد ـ پروسيد در خانواده هاى معتادين

بررسى شيوع اختالالت خوردن و عوامل تأثير بر آن در دانش آموزان دختر دبيرستانى شهر تهران

بررسـى تأثيـر آمـوزش رايانـه اى مهارت هـاى زندگـى بـه والدين بر ميـزان آگاهى و نگـرش فرزندان نوجوان آنها نسـبت به سـوءمصرف مـواد مخدر در 
فرهنگسراهاى منطقه 17 شهردارى تهران

بررسى تأثير آموزش با استفاده از مدل اعتقاد بهداشتى بر پيشگيرى از مصرف مواد مخدر صناعى در دانش آموزان دبيرستان هاى دولتى منطقه 17 شهر 
تهران
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