
 ردیف نام طرح سال قرار داد

مطالعه پلی مورفیسم های مستعد کننده بیماری پارکینسون تک گیر دیر رس  2931

وشناسایی بازآرایی های ژنومی در شکل تک گیر زودرس وخانوادگی بیماری 

 پارکینسون

1.  

  .2 بررسی ارتباط بین اختالل بینایی با تعادل عملکردی وزمین خوردن در سالمندان 2931

تاثیر تمرین ویبریشن کل بدن وتمرین ذهنی بر عوامل مختلف آمادگی جسمانی  2931

 کیفیت زندگی وسالمت روان مردان سالمند
3.  

بررسی میزان ناتوانی سالمندان مقیم خانواده مراجعه کننده به مراکز بهداشتی  2939

 درمانی شهر سبزوار
4.  

جسمی وروانی در سالمندان شهر بررسی شیوع ناتوانی و ارتباط آن با سالمت  2939

 سبزوار
5.  

روایی وپایایی نسخه فارسی پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت نسخه  2939

 سالمندان
6.  

  .7 ارزیابی هدفمند مطالعات همگروهی آینده نگر با موضوع سالمندی 2939

کنترل  تاثیر تغییرات مرتبط با سن در سیستم های حسی بر متغییرهای کینتیک 2939

سال 06-06پاسچر در سالمندان   

8.  

  .9 ارزیابی آمادگی عملکردی سالمندان شهر تهران ومقایسه آن با نرم های جهانی 2939

  .10 شکاف ارزشی نسلها بررسی مقایسه ای جوانان وسالمندان شهر تهران 2939

  .11 ساخت و بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه کیفیت زندگی سالمندان ایرانی 2939

بررسی وضعیت سالمت جسمی روانی وبار مراقبت درمراقبان بیماران مبتال به  2939

دمانس وارتباط آنها با ویژگی های کارکردی شناختی وروانی رفتاری بیماران سال 

2939 

12.  

مقایسه تاثیر خواب وبیداری بر تثبیت حافظه حرکتی پنهان در جوانان میانسال  2939

 وسالمندان تهرانی

13.  

اسایی منابع اطالعاتی مناسب جهت محققین سالمندشن 2939  14.  

تعیین اعتبار وروانسازی نسخه فارسی پرسشنامه های چند بعدی نگرش فرد در  2939

 مورد بدن خود

15.  

سال در سالمندان ایرانی 06آزمون ارزیابی آمادگی عملکردی در افراد باالی  2939  16.  

در جمعیت سالمندان ایرانی مبتال به مطالعه همگروهی واریانت های اگزون دو ژن  2939

 بیمار آلزایمر

17.  

بررسی سواد سالمت وارتباط آن با شاخص های جمعیت شناختی وسالمندان شهر  2939

 سبزوار

18.  

  .19 بررسی میزان سوء رفتار وعوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر سبزوار 2939



ساکنین سرای سالمندان بررسی ارتباط وضعیت شناختی با عملکرد روزانه در  2939

2939 

20.  

بررسی علل زمینه ساز بروز خطاهای پرستاری از دیدگاه پرستاران در  2931

 بیمارستانهای شهرستان سبزوار

21.  

  .22 مطالعه کوهورت سالمندی 2931

  .23 دیابت وخطر شکستگی 2931

  .24 بررسی ارتباط تومورمارکرها با متاستازپروگنوز در سرطان پستان 2931

  .25 بررسی ارتباط جهش های تک نوکلوئیدی پروموتور ژن ترومبوکسان 2931

  .26 تاثیر پرستاری از راه مشاوره تلفنی از راه دور به شیوه مشاوره تلفنی  2931

  .27 مطالعه متا آنالیز بر روی پلی مورفیسم تک نوکلوئیدی  2931

1مصرف سیب زمینی و دیابت نوع   2931  28.  

  .29 بررسی میزان تستوسترون وابتال به افسردگی در مردان سالمند 2931

مرور سیستمیک ومتا آنالیز مطالعات اپیدمیولوژیک بررسی ارتباط میزان دفع سدیم  2931

 ادراری وبیماریهای قلبی وعروقی

30.  

مرور سیستماتیک ومتا آنالیز مطالعات اپیدمیولوژیک بررسی ارتباط پلی مورفیسم  2931

وریسک سرطان پستان -----ژن   

31.  

مرور سیستماتیک ومتا آنالیز مطالعات اپیدمیولوژیک بررسی ارتباط پلی مورفیسم  2931

وریسک سرطان پستان----ژن   

32.  

مطالعه هم گروهی تاثیر عوامل محیطی و ژنتیکی در بروز بیماری مزمن در  2931

 دوقلوها

33.  

31بررسی ارتباط مشارکت اجتماعی با سالمت عمومی سالمندان شهر سبزوار سال   2931  34.  

مقایسه تاثیر تکنیک های الکساندر بر وضعیت پاسچر سالمندان پارکینسونی وغیر  2931

 پارکینسونی

35.  

 16 باالی جمعیت در آن با مرتبط خطر عوامل برخی و دیابت شیوع میزان بررسی 2930
سبزوار شهرستان سال  

36.  

 و پیشگیری های درمانگاه در ارائه جهت بالینی پیشگیری خدمات راهنمای تدوین 2930
سالمت ارتقاء  

37.  

 


