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 طرح های پژوهشي

 

. تهران دیپی: مطالعه قند و ليبزرگسال لیتا اوا ياز دوران کودک يمختلف وزن یرهایسالم بر مس يآموزش سبک زندگ ياثربخش .8

(8048) 

 لیپید و قند مطالعه: جواني تا کودکي دوران از سالمت با مرتبط زندگي کیفیت با وزن مدت والنيط تغییرات ارتباطبررسي  .3

 (8044. )تهران

 (8333.)تهران  دیپیقند و ل یدر بزرگساالن شرکت کننده در مطالعه  اتیو مصرف دخان يارتباط سالمت اجتماع يبررس .3

قبل و بعد از  3اجتماعي درك شده در مبتالیان به دیابت نوع بررسي و مقایسه کیفیت زندگي مرتبط با سالمت و حمایت  .0

 .(8333) : مطالعه قند و لیپید تهران83شیوع بیماری کوید 

: مطالعه قند و 83 دیکو یماریب وعیقبل و بعد از ش 3نوع  ابتیبه د انیو قند خون در مبتال يخود مراقبت تیوضع سهیمقا .4

 .(8333) تهران دیپیل

تهران  دیپی: مطالعه قند و ل83 دیکو یماریب وعیقبل و بعد از ش 3نوع  ابتیبه د انیدر مبتال يجانیالت هحا سهیو مقا يبررس .5

(8333). 

 .(8331تهران ) دیپیقند و ل یمادرانشان: مطالعه  يجانینوجوانان با حاالت ه يزندگ تیفیو ک يتوده بدن هینما ارتباط .1

 (.8330)گي و اثر آنها بر بروز اضافه وزن و چاقي در کودکان رفتاری خانواد-تجمع عوامل جمعیت شناختي بررسي .1
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 :مقاالت ملي

 

در  يخود مراقبت یرفتارها سهیمقا ف. ،  عزیزیل ، چراغيپ پروین، ز شایقیان ، پ امیری،  س جاللي فراهاني .8

 ولوژییدمیاپ يمجله تخصص .تهران دیپی: مطالعه قند و ل83 دیکوو  يپاندم نیقبل و در ح 3نوع  ابتیبه د انیمبتال

 . 810-813ه های صفح ،3ماره ، ش81   ی دوره8044تابستان   ران؛یا

 در سالمت با مرتبط زندگي کیفیت.  ف فخرالدین ه ، چراغي ل ،عزیزی پروین پ، ،پ امیری ، س فراهاني جاللي .3

مجله ی غدد .. تهران لیپید و قند مطالعه: شده درك اجتماعي حمایت مختلف سطوح با 3 نوع دیابت به مبتال بزرگساالن

 .355-310 های صفحه ، 4 شماره ،33 ی دوره 8333دی  -درون ریز و متابولیسم ایران.آذر

نوجوانان  ی زهیساز کاهش انگ نهیزم ياجتماع - يطیعوامل مح .، قاسمي م رپروین پفراهاني س ،  ، جاللي امیری پ .3

، 81 ی دوره، 8330زمستان  ي. مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم .نوجوانان تهران اتیجهت کنترل وزن : ادراك و تجرب

 .313-333صفحه های ، 0ارهشم
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