
 ردیف اسم طرح وضعیت طرح

بررسی میزان ناتوانی سالمندان مقیم خانواده مراجعه کننده به  تصویب 

مراکز بهداشتی درمانی شهر سبزوار وارتباط آن با نوع بیماری در 

93-92سال   

1 

بررسی ومقایسه کیفیت زندگی سالمندان مقیم خانواده با  تصویب

93سبزوار در سال سالمندان مقیم سرای سالمندان شهر   

2 

بررسی تاثیر آموزش خودآرامسازی برکیفیت خواب سالمندان شهر  تصویب

93سبزوار در سال   

3 

بررسی ارتباط بین اختالالت بینایی با تعادل عملکردی وزمین  تصویب

 خوردن در سالمندان 

4 

تاثیر ویبریشن کل بدن ونمرین ذهنی برعوامل مختلف آمادگی  تصویب

,کیفیت زندگیوسالمت روان مردان سالمندجسمانی   

5 

مطالعه پلی مورفیسم های مستعد کننده بیماری پارکینسون تک  تصویب

 گیر دیررس وشناسایی بازآرایی های ژنومی در شکل تک گیر.....

6 

بررسی شیوع ناتوانی و ارتباط آن  با سالمت جسمی و روانی در  تصویب

 سالمندان شهر سبزوار
7 

فرهنگی نسبت به  –مقایسه تصویر بدنی ونگرش های اجتماعی  تصویب

 ظاهر در جوانان میانساالن وسالمندان

8 

بررسی وشناسایی منابع اطالعاتی الکترونیکی مناسب جهت  تصویب

 استفاده محققان حوزه سالمندی در ایران

9 

 10 ارزیابی هدفمند مطالعات هم گروهی آینده نگر با موضوع سالمندی  تصویب

ساخت وبررسی ویژگی روانسنجی مقیاس فعالیت های رو زمره  تصویب

 زندگی سالمندان ایرانی

11 

بررسی خدمات مصرفی وهزینه های پزشکی سالمندان بستری در  تصویب

 6مرکز آموزشی پژوهشی ودرمانی بیمارستان واسعی سبزوار طی 

1392ماهه دوم سال   

12 

درمراقبان بررسی وضعیت سالمت جسمی، روانی، و بار مراقبت  تصویب

با ویژگی های کارکردی،  هابیماران مبتال به دمانس و ارتباط آن،

1393-رفتاری بیماران-شناختی، و روانی  

13 

 14  تصویب

در  و سالمندان ، میانساالنجوانان بررسی  مقایسه ایشکاف ارزشی نسل ها:   تصویب

 شهر تهران
15 

بر تثبیت حافظه حرکتی پنهان در جوانان،  مقایسه خواب با بیداری تصویب

سالمندان تهرانیمیانساالن و   

 

16 



روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان  تصویب

نسخه سالمندان -جهانی بهداشت  

17 

ساخت و بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه کیفیت زندگی  : تصویب

 سالمندان ایرانی
18 

آزمون ارزیابی آمادگی عملکردی در "اعتباریابی و رواسازی نسخه فارسی  تصویب

سال ) 60افراد باالی  FFAA در سالمندان ایرانی "(  

 

19 

ساختار و سلسله مراتب نیازهای جسمی، روانی و اجتماعی سالمندان  تصویب

:ایرانی بخشی از پروژه بین المللی ایزی کر   

 

20 

سیستم های حسی بر متغیرهای در  تاثیر تغییرات مرتبط با سن تصویب

سال 60-80کینتیک کنترل پاسچر در سالمندان   

 

21 

آمادگی عملکردی سالمندان شهر تهران و مقایسه آن با نرم  ارزیابی تصویب

 های جهانی

22 

 


