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 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  نام دانشگاه:

 تعیین کننده های اجتماعی سالمت غدد درون ریز  نام مرکز تحقیقات:

    دکتر پریسا امیری  نام رییس مرکز تحقیقات:

       عوامل اجتماعی موثر بر بیماری های غدد درون ریز زمینه فعالیت مرکزتحقیقات :

 متر مربع  06 :میزان فضای فیزیکی در اختیار مرکز تحقیقات به متر مربع

 

 

 
 :تعداد اعضای هیات علمی/ پژوهشگر مرکز تحقیقات 

 

 ردیف
نام عضو هیات 

 علمی/ پژوهشگر
 تخصص رتبه

نوع همکاری: 

 / تمام وقت

 نیمه وقت

 عضویت در شوراهای مرتبط

 شهرستان/استان/ملی

 پژوهشدانشیار  پریسا امیری 1
و  آموزش بهداشت دکتری

 ارتقاء سالمت
 تمام وقت

 ایران پزشکی علوم نگستانهفر وابسته عضو -

 ایران چاقی درمان و پیشگیری انجمن مدیره هیئت عضو -

  تمام وقت دکتری روانشناسی سالمت محقق عالی شایقیانزینب  2

 محقق عالی جاللی فراهانیسارا  3
تغذیه  دانشجوی پژوهش محور

 جامعه
  تمام وقت

  تمام وقت آمار زیستی دکتری محقق عالی کریمیمهرداد  4

  نیمه وقت کارشناس ارشد جامعه شناسی کارشناس تحقیق واحدی نوتاشگلناز  5

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  همکاران و دانشجویان:اسامی 

 

 عمومی ( پزشکی ی)دکتر دکتر هستی مسیحای اکبر 

 ( دکتریدکتر پریسا ناصری ) آمار زیستی 

 کارشناس ارشد روانشناسی( خانم فهیمه محرابی(  

  دکتری آموزش و ارتقاء سالمت(دکتر مهناز نیلساز( 

 عمومی (پزشکی ی کترد)  دکتر پرنیان پروین 

 (جامعه تغذیه دکتری) دکتر مهدیه نیکنام 

 )دکتر آرزو حقیقیان )دکتری تغذیه جامعه 

  دانشجوی پزشکی عمومی (محمد مسیح منصوری تهرانی( 

  ( عمومی پزشکی دانشجوی)احمد خلیلی چلیک 

  (دکتری پزشکی عمومی)دکتر رومینا اثباتی 

  (دکتری پزشکی عمومی)دکتر امید یزدانی 

  (عمومیدکتری پزشکی )دکتر علی امیر سرداری 

  (دکتری پزشکی عمومی)دکتر هانیه فخرالدین 

  (دکتری پزشکی عمومی)دکتر معصومه عواطف فاضلی 

  (دکتری پزشکی عمومی)دکتر آذین ذوالفقاری 

 فوق تخصص غدددکتر سهیال صادقی() 

 

 
 

  سخه از برنامه سالهای مرکز تحقیقات  )شااامل برنامه های اجراییع عملیاتیعارزشاایابی(راهبردییك ن در 

 (1331-1331ارزشیابی )

 

 .به پیوست می باشد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  لیست اولویت های تحقیقاتی مرکز تحقیقات 

 

  حیطیم و اجتماعی اقتصادیع شناختیع جمعیت ویژگیهای اساس بر مرتبط خطر عوامل و واگیر غیر بیماریهای روند بررسی .1

  واگیر غیر بیماریهای اجتماعی و فردی های کننده تعیین بررسی .2

  واگیر غیر بیماریهای اجتماعی و فردی پیامدهای بررسی .3

  آنها اجتماعی و فردی های کننده تعیین و واگیر غیر بیماریهای با مرتبط زندگی های سبک بررسی .4

 مختلف سطوح در آن اجتماعی و فردی های کننده تعیین واگیرو غیر بیماریهای با مرتبط مداخالت بخشی اثر بررسی .5

  پیشگیری

  واگیر غیر بیماریهای درمان و پیشگیری در(  معنوی و روانی -اجتماعی) سالمت مختلف ابعاد ارتباط بررسی .0

  واگیر غیر بیماریهای حوزه در سالمت مختلف ابعاد سنجش های روش و ابزارها سازی بومی و معرفی .7

  طیمحی و شناختی جمعیت های ویژگی اساس بر آن ارتقاء بر موثر مداخالت و سالمت با مرتبط زندگی کیفیت بررسی .8

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



   (2112-2113سال اخیر ) 3در چاپ شده مقاالت  

 عنوان مقاله ردیف
سال 

 چاپ
 نمایه نامه

 جایگاه مرکزدر مقاله
شماره 

اولویت 

 مربوطه

نویسنده 

اول یا 

 مسئول

نویسنده 

 دوم به بعد

1 
Diabetes in women and health-related quality of 

life in the whole family: a structural equation 

modeling 
2019 ISI 8و  3 نویسنده مسئول 

2 

The prevalence of food addiction and its 

associations with plasma oxytocin level and 

anthropometric and dietary measurements in 

Iranian women with obesity 

2019 ISI 1 بعد به دوم نویسنده  

3 

Smoking habits and incidence of cardiovascular 

diseases in men and women: findings of a 12 year 

follow up among an urban Eastern-

Mediterranean population. 

2019 ISI 4 و 2 نویسنده اول  

4 
Validity and Reliability of the Iranian Version of 

the Short Form Social Well Being Scale in a 

General Urban Population 
2019 ISI 7 نویسنده مسئول 

5 
Distribution of body mass index in children with 

different parental risk: Findings of a family-

based cohort study in a West-Asian population 
2019 ISI 2 و1  نویسنده مسئول 

0 
National trends of pre-hypertension and 

hypertension among Iranian adolescents across 

urban and rural areas (2007-2011) 
2019 ISI 1 نویسنده اول  

7 
Long-Term Effectiveness of a Lifestyle 

Intervention: A Pragmatic Community Trial to 

Prevent Metabolic Syndrome 
2019 ISI 5 بعد به دوم نویسنده  

8 
Comparison of health-related quality of life 

(HRQoL) among healthy, obese and chronically 

ill Iranian children. 
2018 ISI 8 نویسنده مسئول 

9 
Health-Related Quality of Life in Tehran Lipid 

and Glucose Study 2018 ISI 8 نویسنده اول 

16 
Factors Affecting Self-Care Performance in 

Adolescents with Type I Diabetes According to 

the PEN-3 Cultural Model 
2018 ISI 4 بعد به دوم نویسنده 

11 

Does motivational interviewing improve the 

weight management process in adolescents? 

Protocol for a systematic review and meta-

analysis 

2018 ISI 5 نویسنده اول  

12 
Which obesity phenotypes predict poor health-

related quality of life in adult men and women? 

Tehran Lipid and Glucose Study. 
2018 ISI 8 نویسنده مسئول  

13 
Factors Associated with Pre-Hypertension 

among Tehranian Adults: A Novel Application 

of Structural Equation Models. 
2018 ISI 2 نویسنده مسئول 

14 
Perceived social support and health-related 

quality of life (HRQoL) in Tehranian adults: 

Tehran lipid and glucose study. 2018 ISI نویسنده مسئول 
 

8 

 

15 The Effects of a Community-Based Lifestyle 

Intervention on Metabolic Syndrome and Its 
2018 ISI 5 نویسنده اول 



Components in Adolescents: Findings of a 

Decade Follow-Up 

10 
Effects of a Healthy Lifestyle Education on the 

Incidence of Metabolic Syndrome in Children 

during a 13-Year Follow-up 
2018 ISI 5 نویسنده مسئول  

17 
Psycho-Socio-Cultural Determinants of Food 

Choice: A Qualitative Study on Adults in Social 

and Cultural Context of Iran 
2017 PUBMED 4 بعد به دوم نویسنده  

18 
Factors associated with pre-diabetes in 

Tehranian men and women: A structura 

equations modeling. 
2017 ISI 2 نویسنده اول 

19 
Socio-Demographic Determinants of Health-

Related Quality of Life in Tehran Lipid and 

Glucose Study (TLGS) 
2017 ISI 8 نویسنده مسئول 

26 
Relationship between thyroid stimulating 

hormone and metabolic syndrome in 

overweight/obese children. 
2017 ISI 2 بعد به دوم نویسنده  

21 
Psychometric Properties of a Developed 

Questionnaire to Assess Knowledge, Attitude 

and Practice Regarding Vitamin D (D-KAP-38) 
2017 ISI 7 نویسنده اول  

22 Parental correlates of body weight status among 

high school students in Tehran 2017 ISI 2 اول نویسنده  

23 
Rationale and Design of a Genetic Study on 

Cardio metabolic Risk Factors: Protocol for the 

Tehran Cardio metabolic Genetic Study (TCGS). 
2017 ISI 1 بعد به دوم نویسنده  

24 

Maternal Characteristics and Incidence of 

Overweight/Obesity in Children: A 13-Year 

Follow-up Study in an Eastern Mediterranean 

Population. 

2017 ISI 1 نویسنده مسئول 

25 
Can an educational intervention improve iodine 

nutrition status in pregnant women? A 

randomized controlled trial 
2017 ISI 5 نویسنده اول  

20 
Socio-behavioral factors associated with 

overweight and central obesity in Tehranian 

adults: A structural equation model (SEM). 
2017 ISI 2 اول نویسنده  

27 

 ضافها دارای بزرگساالن در سالمت با مرتبط زندگی کیفیت

 شده درک اجتماعی حمایت مختلف سطوح در چاق/ وزن

 تهران لیپید و قند مطالعه

1398 
 درون غدد ی مجله

 متابولیسم و ریز
 8 مسئول نویسنده

28 
در  مرتبط با سالمت یزندگ تیفیبا ک یارتباط سالمت معنو

 یگساالن تهرانبزر
  0 نویسنده اول زشکیمجله اخالق پ 1398

29 
شده در  ارتباط مصرف سیگار با حمایت اجتماعی درک

 1397 لیپید تهران بزرگساالن تهرانی: مطالعه قند و
مجله آموزش و 

 سالمت جامعه
 4 نویسنده مسئول

36 

دهنده ی بررسی ادراکاتع عوامل قادر کننده و پرورش 

خود مراقبتی در نوجوانان مبتال به دیابت  مرتبط با رفتارهای

 نوع یک
1390 

مجله ی غدد درون 

 ریز و متابولیسم ایران
 بعد به دوم نویسنده

 

4 

31 
تبیین سیاست های اولویت دار جمهوری اسالمی در 

 پیشگیری از چاقی کودکان
1395 

مجله ی غدد درون ریز 

 و متابولیسم ایران
  1 بعد به دوم نویسنده

 
 



  (1331-1331سال اخیر ) 3در  طرحهای تحقیقاتی مصوب 

 عنوان طرح تحقیقاتی ردیف
سال 

 تصویب

میزان 

پیشرفت 

 کار

شماره  بودجه )میلیون ریال(

اولویت 

 مربوطه

نحوه همکاری با 

 موسسات

 مرکز/دانشگاه
جذب 

 رنتگ

 خارجی داخلی

1 

بررسی ارتباط  سطوح  فعالیت بدنی با 

عروقی در  -بروز پیامدهای  قلبی 

بزرگساالن تهرانی : مطالعه قند و لیپید 

 تهران 

1398 
خاتمه 

 یافته
   4 و 2 ریال )مرکز( 666ع666ع106

پیشگیری و درمان مرکز 

 متابولیکبیماری های 

2 

 بررسی ارتباط افسردگیع اضطراب و

استرس روانشناختی با چاقی و اختالالت 

متابولیک در بزرگساالن: مطالعه ی قند 

 و لیپید تهران

 3 ریال )مرکز( 666ع666ع106  1398

گروه روانپزشکی دانشکده 

دانشگاه علوم پزشکی 

 شهید بهشتیپزشکی 

3 

قه باروری و روش های بررسی ارتباط ساب

پیشگیری از بارداری با کیفیت زندگی 

مرتبط با سالمت زنان: مطالعه قند و 

 لیپید تهران

 - 8 ()مرکزریال  666ع906ع99  1398

4 

ثیر مداخله ی جامعه محور سبک تا

زندگی سالم بر بروز پر فشاری خون در 

کودکان سنین مدرسه: مطالعه ی قند و 

 لیپید تهران

 5 ()مرکزریال 666ع886ع149  1398
دانشکده پزشکی دانشگاه 

 علوم پزشکی شهید بهشتی

5 

 ابررسی ارتباط الگوی مصرف سیگار ب

کیفیت زندگی مرتبط با سالمت مطالعه 

 قند و لیپید تهران
1398  

ریال )گرنت  666ع666ع156

 تا 4 از IF با مجالت در

4999) 

8 

 

دانشگاه علوم پزشکی 

  شهید بهشتی

 

0 

بررسی ارتباط کیفیت زندگی مرتبط با 

هه یک دمت با الگوی تغییر وزن طی سال

 مطالعه قند و لیپید تهرانپیگیری: 

 - 8 ریال )مرکز( 666ع966ع149  1398

7 

ثر آموزش جامعه محور بر اولین بررسی ا

تجربه مصرف سیگار در نوجوانان تهرانی 

 با در نظر گرفتن عوامل والدی مرتبط

 

1398 
خاتمه 

 یافته
 5 ریال )مرکز( 666ع966ع149

مرکز پیشگیری و درمان 

 بیماری های متابولیک

8 

ت معنوی با ریسک بررسی ارتباط سالم

عروقی در  -های قلبیابتال به بیماری

ی قند کننده در مطالعهجمعیت شرکت

 و لیپید تهران

1398  
 ریال  666ع886ع149

 ()مرکز
2 - 

9 

اط آالینده های هوا با بررسی ارتب

تغییرات وزن در کودکان و نوجوانان طی 

ساله: مطالعه ی قند  16دوره ی پیگیری

 و لیپید تهران

1398  
 ریال  666ع886ع149

 ()مرکز
1 

مرکز پیشگیری و درمان 

 بیماری های متابولیک
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بررسی سن اولین تجربه ی مصرف 

تعیین عوامل والدی مرتبط با سیگار و 

آن در نوجوانان تهرانی: مطالع قند و 

 لیپید تهران                                                                                        

1398 
خاتمه 

 یافته

 ریال  666ع886ع149

 ()مرکز

 

4 
- 
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ررسی وضعیت اضطرابع استرسع ب

افسردگی و تعیین کننده های آن در 

زنان شرک/ت کننده در مطالعه ی قند 

 و لیپید تهران 

1398  
  ریال 666ع886ع149

 (مرکز)
2 - 
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عوامل موثربر مدیریت وزن تعیین 

نوجوانان از دیدگاه مادران  : یک مطالعه 

 کیفی

1398  
  ریال 666ع886ع149

 (مرکز)
2 - 
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 یعروق –قلبی  بررسی ارتباط پیامدهای

 زندگی کیفیت و هیجانی حاالت با

 تهرانی بزرگساالن سالمت با مرتبط

1398  
 ریال  666ع066ع149

 ()مرکز
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مرکز پیشگیری و درمان 

 بیماری های متابولیک
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روانسنجی گونه ایرانی پرسشنامه انتخاب 

 ایی در بزرگساالن تهرانیهای غذ
 UCLدانشکده انگلستان  7 ریال )مرکز( 666ع806ع149  1398
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بررسی ارتباط سطوح  فعالیت بدنی با  

کیفیت زندگی  مرتبط با سالمت با در 

 بزرگساالن تهرانی   

1397 
خاتمه 

 یافته

 ریال  666ع066ع149

 ()مرکز
8 = 
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 ه بدنی و کیفیت زندگیارتباط نمایه تود

نوجوانان با حاالت هیجانی مادرانشان: 

 "مطالعه ی قند و لیپید تهران

 - 8 ریال )مرکز( 666ع066ع149  1397
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بررسی کیفیت زندگی در زنان مبتال به 

دیابت نوع دو ع همسر و فرزندان آن ها 

با استفاده از روش معادالت 

 ساختاری:مطالعه قند و لیپید تهران 

1397 
خاتمه 

 یافته
 - 8 ریال )مرکز( 666ع066ع149
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ون تعیین وضعیت و طراحی و آزم

مداخله آمادگی اجتماعی برای 

پیشگیری از چاقی کودکان در مدارس 

 ابتدایی شهر تهران

 مشترک با دانشکده تغذیه 5 ریال )مرکز( 666ع586ع59  1397
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بیین عوامل بازدارنده و تسهیل کننده ت

سبک زندگی سالم و افزایش وزن 

مطلوب در دوران بارداری: یک مطالعه 

 کیفی

 - 4 )مرکز (ریال  666ع866ع149  1397

26 
تبیین عوامل سازمانی موثر بر تغذیه 

سالم در شرکت خودرو سازی سایپا : یک 

 مطالعه کیفی 

1397  
ریال )مرکز  666ع846ع149

 مختومه(
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دانشگاه  دانشکده بهداشت

 علوم پزشکی شهید بهشتی

21 
بررسی ارتباط طولی میزان  فعالیت بدنی 

با نمایه توده ی بدنی نوجوانان در 

خانواده های کم و پرخطر بر اساس 
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خاتمه 

 یافته
 دانشکده بهزیستی 4و2 ریال )مرکز( 666ع666ع20
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شاخص های جمعیت شناختی : مطالعه 

 قند و لیپید تهران 

22 

بررسی ارتباط سطوح مختلف فعالیت 

و کیفیت  2بدنی با بروز دیابت نوع 

زندگی مرتبط با سالمت در بزرگساالن 

مبتال به پره دیابت: مطالعه قند و لیپید 

 تهران

 دانشکده تربیت بدنی  8 و 4 ریال )گرنت( 666ع666ع156  1390

23 

بررسی عوامل والدی مرتبط با کیفیت  

زندگی کودکان و نوجوانان شرکت کننده 

در مطالعه قند و لیپید تهران با استفاده 

 از روش معادالت ساختاری

 8 ریال )مرکز ( 666ع866ع149  1390
دانشکده پزشکی دانشگاه 

 علوم پزشکی شهید بهشتی

24 

کوتاه و بلند مدت آموزش بررسی تاثیر 

مدرسه محور بر میزان فعالیت بدنی 

کودکان و نوجوانان شرکت کننده در 

 مطالعه ی آینده نگر قند و لیپید تهران 

 5 ریال )گرنت( 666ع666ع166  1390

 

دانشگاه علوم پزشکی 

  شهید بهشتی

 

 

25 
آیا مصاحبه ی انگیزشی میتواند منجر به 

بهبود فرآیند مدیریت وزن در نوجوانان 

 شود؟ مرور سیستماتیک و متاآنالیز

 5 ریال )گرنت( 666ع666ع176  1390
دانشگاه علوم پزشکی 

 شهید بهشتی

20 

ط با مرتببررسی ارتباط کیفیت زندگی 

سالمت با اضافه وزن/چاقی در افراد با 

سطوح مختلف حمایت اجتماعی درک 

 شده: مطالعه قند ولیپید تهران

1390 
خاتمه 

 یافته
 - 8 ریال )مرکز( 666ع066ع149

27 

تعیین و مقایسه ی روند فعالیت بدنی  

ساله ایرانی به  19-15در نوجوانان 

تفکیک شهر و روستا  در فاصله سال 

  1396-1383های 

1390 
خاتمه 

 یافته
   2 و1  )مرکز(ریال  666ع066ع149

مرکز پیشگیری و درمان 

 بیماری های متابولیک

28 
 یت بدنی دربررسی و مقایسه روند فعال

شرکت کنندگان مطالعه قند و لیپید 

 تهران )فاز دوم تا ششم (

1390 
خاتمه 

 یافته
 - 2 و 1 ریال )مرکز( 666ع066ع149
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بررسی و مقایسه ی روند تعیین کننده  

جمعیت شناختی  -های اجتماعی

کنندگان و امتناع  سالمت در شرکت

کنندگان مطالعه ی قند و لیپید تهران 

 1393تا  1378در فاصله سال های 

 - 1 ریال )مرکز( 666ع066ع149  1390

36 
امل المت و عوکیفیت زندگی مرتبط با س

عروقی در -خطر بیماری های قلبی

 مطالعه ی قند و لیپید تهران 

1390 
خاتمه 

 یافته
 - 8 ریال )مرکز( 666ع066ع149
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  (1331-1331سال اخیر ) 3لیست کارگاههای برگزار شده در 

 

 عنوان کارگاه ردیف
 نوع کارگاه

)دانشگاهی، استانی، 

 کشوری(

تعداد 

شرکت 

 کنندگان

تاریخ 

 برگزاری

زمان 

کارگاه 

 (ساعت)

 گروه هدف

1 

 طرح فرآیند ارزشیابی " روزه یک کارگاه

 و وزن اضافه کنترل و پیشگیری جامع

-IRANایرانی ) نوجوانان و کودکان چاقی

ECHO) 

 بهداشتع وزارت

 آموزش و درمان

 بهبود دفتر پزشکی

 تغذیه )کشوری (

 8 19/64/98 نفر 15

مسئولین اجرای طرح اکو 

دانشگاههای علوم در 

استان تهرانع  0پزشکی 

خراسانع خوزستان ع 

گلستان ع اصفهان و اردبیل 

 و معاونین بهداشت مربوطه

2 
سمپوزیوم مراقبت و درمان بیماران 

 دیابتی

 غدد علوم پژوهشکده

 و ریز درون

 دانشگاه متابولیسم

 بهشتی شهید

 0 12/62/98 نفر 75
پزشکان متخصص داخلی 

 و غدد

 4و3و2و1شش روزه روش تحقیق  کارگاه 3

پژوهشکده علوم غدد 

درون ریز و 

متابولیسم دانشگاه 

 شهید بهشتی

 26 23/60/98 نفر 26

اعضای هیئت 

علمیعمحققین و 

 دانشجویان علوم پزشکی

 کنگره تغذیه کودکان و نوجوانان  4

انجمن تغذیه 

کودکان و نوجوانان 

 ایران 

 8 63/11/97 نفر 356
متخصصین تغذیه و اطفال 

 و پزشکان عمومی 

 4و3و2و1کارگاه شش روزه روش تحقیق  5

پژوهشکده علوم غدد 

درون ریز و 

متابولیسم دانشگاه 

 شهید بهشتی

 15 21/60/97 نفر27

اعضای هیئت 

علمیعمحققین و 

 دانشجویان علوم پزشکی

 4و3و2و1 قیکارگاه شش روزه روش تحق 0

پژوهشکده علوم غدد 

و  زیدرون ر

دانشگاه  سمیمتابول

 یبهشت دیشه

 5 25/60/90 نفر 41

اعضای هیئت 

علمیعمحققین و 

 دانشجویان علوم پزشکی

7 
کارگاه دو روزه آموزش برای تسهیل 

زایمان طبیعی : هم اندیشی و مروری بر 

 شواهد

وزارت بهداشت 

ودرمان و آموزش 

پزشکی دفتر سالمت 

جمعیتع خانواده و 

 مدارس )کشوری(

 10 11/16/90 نفر 35

عضای هیئت علمی و ا

مسئولین آموزش بهداشت 

باروری در دانشگاههای 

 علوم پزشکی سطح کشور

 
 



  مستندات مربوط بهRegistry و ثبت اطالعات 

 

 شناختی معنویع سالمت های داده ای رایانه ثبت و گردآوری شم فاز در اجتماعی و روان  لیپید و قند ی مطالعه ش

 1390 سال اول نیمسال: تهران
 

  جذب گرنت های ، هزینه های مرکز تحقیقات، مربوط به بودجه های در اختیار مرکز تحقیقات ارائه اطالعات

 و خیرین  از بخش خصوصییا  جذب گرنت های داخلی از سایر دستگاه های دولتی/ وزارت بهداشت، خارجی

 

 

 
 

 

 )ریال(بودجه تخصیصی )ریال(بودجه مصوب سال  

جذب گرنت )میلیون 

 ریال(

ملی 

 )داخلی(

بین المللی 

 )خارجی(

1331 

 هزینه پرسنلی  بودجه گرنت  طرح ها  هزینه کرد هزینه پرسنلی  بودجه گرنت  بودجه طرح ها 

ریال  151،111،111

 666ع666ع506ع2  6 666ع966ع393ع1 666ع666ع506ع2 666ع666ع156  666ع566ع918ع1 )گرنت دانشگاه(

 ریال 3،353،311،111 ریال 4،121،511،111

1332 

 هزینه پرسنلی  بودجه گرنت  طرح ها  هزینه کرد هزینه پرسنلی  بودجه گرنت  بودجه طرح ها 

ریال  322،221،111

 (WHO)گرنت 

 

 

 666ع666ع626ع2 6 666ع046ع594 666ع666ع626ع2 666ع220ع377  666ع626ع834

 ریال  2،114،141،111 ریال 3،231،241،111

1331 

 هزینه پرسنلی  بودجه گرنت  هزینه کرد طرح ها  هزینه پرسنلی  بودجه گرنت  بودجه طرح ها 
151،111،111 

 111،111،111ریال+

 121،111،111ریال+

 421،111،111ریال)
 ریال(

ریال  321،121،111

 (WHO)گرنت 

 666ع666ع326ع1 6 666ع866ع841 666ع666ع326ع1 666ع076ع370 666ع866ع897

 ریال  2،111،111،111 ریال  2،534،421،111



 ها و مقاالت برتر طرح

 های برتر طرح
-1398ساااال اخیر ) 3طرح  تحقیقاتی برتر مصاااوب در   3پروپوزال طرحهای تحقیقاتی منتخب مرکزع 

پیشاارفت کار عمصااوبه تایید طرح تحقیقاتی در شااورای پژوهش مرکز و مصااوبه  %36( که حداقل 1390

 میزان پیشرفت کار طرح تحقیقاتی داشته باشد.

 مقاالت برتر

PDF  که نویسنده اول یا مسئول در مقاالت  ع( 1398-1390سال اخیر ) 3سه مقاله برتر منتشر شده در

برتر عضو مرکز تحقیقات باشد و مرکز تحقیقات افیلیشن اول مقاله را داشته باشد و عنوان )موضوع مقاله( 

 در راستای اهداف و زمینه پژوهش مرکز تحقیقات باشد.

 مورد قبول نمی باشد.   Acceptanceنکته: 

 اثر گذاری

ستندات مربوط به  ستیع کتابچهع پمفلتع م سیا صه های  شنامه هاع خال ستورالعمل هاع پروتکل هاع بخ د

 برنامه های تلویزیونیع مولتی مدیا و ......

مکاتباتی که نشان دهنده میزان  اثرگذاری و استفاده از نتایج تحقیقات مرکز که منجر به تغییر در سطوح 

 مختلف گردیده است.

 

 

 

 :طرح های برتر 

 

شیابی -1 شگیری جامع طرح فرآیند ارز ضافه کنترل و پی شوری با حمایت  .ایرانی نوجوانان و کودکان در وزن ا طرح ک

 .  1331( و اداره بهبود تغذیه. سال Project ID: 202021656سازمان جهانی بهداشت )

 :ستای اولویت جهانی خاتمه چاقی دوران کودکی ) اهمیت طرح و  (Ending childhood obesityطرح مذکور در را

سازمان  ستای کنترل چاقی کودکان و نوجوانان با حمایت  شکی در را شتع درمان و آموزش پز تالش و تعهد وزارت بهدا

جهانی بهداشاات انجام شااد. هدف از انجام این طرح ارزشاایابی فرآیند برنامه کشااوری پیشااگیری و درمان چاقی کودکان 

استان تهرانع آذربایجان شرقیع اصفهانع خراسان رضویع اردبیل  0سال اول اجرای آن در  2طی مدت  اکو(-)ایران ایرانی

 و گلستان بود.  

 :اثرگذاری طرح   

 اکو-الگوی منطقی برنامه ایرانتبیین  -

 بررسی تطابق برنامه در دو بعد فردی و اجتماعی با برنامه ی سازمان جهانی بهداشت -

 استان 0یج میانی حاصله در ارزیابی فرآیند اجرا و نتا -



ارزیابی کیفی دالیل عدم دستیابی برنامه به برخی اهداف در سطح کارشناسان وزارت بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی و  -

همچنین ذینفعان اصلی برنامه )وزارت آموزش و پرورشع وزارت ورزش و جوانانع صدا و سیماع شهرداریع اداره بهزیستیع 

 ذا  و دارو(اداره استاندارد غ

 ارائه ی راهکارهای پیشنهادی و عملیاتی به دفتر بهبود تغذیه جامعه در سه سطح حاکمیتع نظارت و ارزشیابی -

 تایید اثرگذاری این طرح در بازنگری و ارتقاء برنامه کشوری کنترل چاقی کودکان از سوی دفتر بهبود تغذیه  -

 

 در مانیزا مناسب روش انتخاب و یریگ میتصم لیتسه جهت مانیزا متخصصان مشاوره و یآموزش یها مهارت یارتقا -2

شت ). باردار زنان سازمان جهانی بهدا شوری با حمایت  سالمت Project ID: EMIRA1611528طرح ک ( و اداره 

 .1332مادران. سال 

 :ستا در مذکور طرح اهمیت طرح شوری یرا شتع وزارت اولویت ک شک آموزش و درمان بهدا  زانیم کاهش مبنی بر یپز

شورو افزایش جمعیت  یعیطب مانیزا جیترو عنیسزار شده از  ک شخیص داده  شکالت ت شد. در این زمینه یکی از م انجام 

ستیابی به اهداف  شده در کالس های آمادگی بارداری در د سالمت مادرانع ناکارآمدی آموزش های ارائه  سوی اداره ی 

وامل فردیع اجتماعی و محیطی موثر بر اثربخشااای کالس های عتشاااخیص  هدف بابرنامه بود. از این رو طرح حاضااار 

شی مذکور سازو  آموز شت مراکز یباردار یآمادگ یها کالس در شاغل ی ماماها یتوانمند سر یدرمان-یبهدا شور سرا  ک

از آنجایی که افزایش وزن بیش از حد در دوران بارداری یکی از عوامل موثر بر چاقی دوران کودکی و نوجوانی . شااد انجام

 است این طرح می توانست در راستای اولویت های مرکز قرار گیرد.  

 :اثرگذاری طرح   

 و ترسیم الگوریتم فرآیند آن به سزارین انتخابیایرانی گرایش مادران باردار  دالیلتبیین  -

 و تدوین برنامه ی آموزشی مبتنی بر شواهدکالس های آمادگی بارداری کشوری بازنگری پروتکل آموزشی  -

نفر از مسئولین کالس های آمادگی سراسر کشور و برخی از معاونین  35با حضور کشوری  کارگاهیک طراحی و برگزاری  -

آگاه سازی مسئولین مرتبط و توانمندسازی مدرسین  عاستای ارائه ی نتایج مذکوردر ربهداشتی در محل وزارت بهداشت و 

 کشوری کالس های آمادگی بارداری

شورهای حوزه  - ساعی با ک شریک م سطح منطقه با هدف ت سالمت مادران در سان اداره  شنا سوی کار ارائه نتایج مذکوراز 

EMRO   و تقویت برنامه ها و سیاست های آتی  



ضعیت تعیین -3 شگیری برای اجتماعی آمادگی مداخله آزمون و طراحی و و   شهر ابتدایی مدارس در کودکان چاقی از پی

 تهران.

 

 

 :به ارزیابی آمادگی اجتماعی در پذیرش مداخالت چاقی کودکان سااانین برای نخساااتین بار  مذکور طرح اهمیت طرح

سنجش آمادگی اجتماعی برای نخستین بار  ست. جهت انجام این طرح روایی و پایایی گونه ایرانی ابزار  ستان پرداخته ا دب

سپس در  شد و  شتی 12ارزیابی  سرای محله و مراکز بهدا شهر درمانی دو م-جامعه ی محلی متشکل از مدارسع  نطقه از 

 تهران مورد استفاده قرار گرفت. 

 :اثرگذاری طرح   

 بومی سازی ابزار سنجش آمادگی اجتماعی برای اجرای مداخالت کنترل چاقی در کودکان -

 سنجش آمادگی اجتماعی جهت مداخالت مذکور در یک نمونه قابل تعمیم از جوامع محلی شهر تهران -

 اکو-برنامه کشوری ایرانقابلیت بهره برداری از نتایج طرح در  -

 

 

 

 :مقاالت برتر 

 

 Q ضریب تاثیر سال انتشار مجله عنوان مقاله

Can an educational intervention improve 

iodine nutrition status in pregnant women? 

A randomized controlled trial.  

PMID: 27809707 

Thyroid 2617 55/7 Q1 

National trends of pre-hypertension and 

hypertension among Iranian adolescents 

across urban and rural areas.  

PMID: 30922399 

Biology of Sex 

Differences 
2619 18/3 Q1 

Socio-behavioral factors associated with 

overweight and central obesity in 

Tehranian adults: A structural equation 

model. 

PMID: 27272681 

International Journal of 

Behavioral Medicine 
2617 61/2 Q2 

 

 

 



 

 :اثر گذاری 
 

 دانشنامه جامع سالمت معنوی  -

 نوجوانان در وزن مدیریت علمی راهنمای کتاب -

شوری کالس های آمادگی بارداری با هدف ارتقاء خودکارآمدی  - سان ک شی ویژه مدر سزارین برنامه ی آموز مادران جهت کاهش 

 انتخابی

اکو( به وزارت بهداشاااتع درمان و -ارائه راهکارهای عملیاتی جهت ارتقاء برنامه پیشاااگیری و درمان چاقی کودکان ایرانی )ایران -

 آموزش پزشکی

 

 :در حوزه های ذیل در رسانه ها بر اساس نتایج حاصل از طرح های پژوهشی اخبارانتشار 

 کودکان و نوجوانان وزن کنترل در بدنی فعالیت تاثیر -

  نوجوانان عوامل پیش بینی کننده شروع مصرف سیگار در -

 در نظام سالمت کشور معنوی سالمت اهمیت -
 


