
 

 SDHفرم مستندات ارزشیابی کیفی مراکز تحقیقات 

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد نام دانشگاه:

 عوامل اجتماعی موثر بر سالمتمرکز تحقیقات   نام مرکز تحقیقات:

      دکتر رضا اسماعیلی  نام رییس مرکز تحقیقات:

        زمینه فعالیت مرکزتحقیقات:
 ( 1)پیوست متر مربع  200 :مرکز تحقیقات به متر مربعمیزان فضای فیزیکی در اختیار 

 (2)پیوست تعداد اعضای هیات علمی/ پژوهشگر مرکز تحقیقات:
 

نام عضو هیات علمی/  ردیف

 تخصص رتبه پژوهشگر

نوع همکاری: 

تمام وقت/نیمه 

 وقت

عضویت در شوراهای 

 مرتبط

 شهرستان/استان/ملی
 با ارتباط شورای عضو تمام وقت اقتصاد سالمت استادیار اسماعیلی رضا دکتر 1

 جامعه و صنعت

مهندسی بهداشت حرفه  مربی مهندس محمد حسین بهشتی 2

 ای و ایمنی کار

 تمام وقت
 

  تمام وقت آمار  مربی خانم نسیم خواجویان 3

/ عضو هیات موسس پرستاری استاد  خسروان دکترشهال خانم 4

 عضو شورای پژوهشی
 

/ موسس هیات عضو اپیدمیولوژی دانشیار عالمی علی دکتر 5

 عضو شورای پژوهشی
 مشاور فرماندار

/ موسس هیات عضو سالمت وارتقاء آموزش استاد مشکی دکترمهدی 6

 عضو شورای پژوهشی
 

  موسس هیات عضو پرستاری استاد پور محمد دکترعلی 7

  موسس هیات عضو تربیتی روانشناسی استاد زادهتوکلی دکترجهانشیر 8

 خواجوی عبدالجواد دکتر 9

 

 بهداشتی خدمات مدیریت استادیار

 درمانی و

 عضو شورای پژوهشی
 

 

  در سزالهای مرکزز تحقیقزات  )شامل برنامه های اجرایی، عملیاتی،ارزشییابی راهبردییك نسخه از برنامه

 (3)پیوست  (1398-1396ارزشیابی )

  (4)پیوست لیست اولویت های تحقیقاتی مرکز تحقیقات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (2017-2019سال اخیر ) 3در چاپ شده عناوین مقاالت  لیست  

 

 عنوان مقاله ردیف
سال 

 چاپ
 نمایه نامه

جایگاه مرکزدر 

شماره  مقاله

اولویت 

 مربوطه

نویسنده 

اول یا 

 مسئول

نویسنده 

دوم به 

 بعد

1 

Obesity and its socioeconomic determinants in Iran 
2017 ISI  * 2 

2 

 The effect of topical use of petroselinum 

crispum (parsley) versus that of hydroquinone cream 

on reduction of epidermal melasma: A randomized 

clinical trial 

2017 ISI *  
6 

3 

 Sexual self-esteem in mothers of normal 

and mentally-retarded children 2017 ISI *  
1 

4 

Environmental impact assessment of Gonabad 

municipal waste landfill site using Leopold Matrix 2017 ISC *  
1 

5 

Suicide rate in relation to the Human Development 

Index and other4health related factors: A global 

ecological study from 91 countries 
2017 ISI  * 

2 

6 

 Synthesis, characterization and 

photocatalytic activity of TiO2/ZnO-supported 

phosphomolybdic acid nanocomposites 2018 ISI *  
4 

7 

 Feasibility of applying the LED-UV-

induced TiO2/ZnO-supported H3PMo12O40 

nanoparticles in photocatalytic degradation of 

aniline 

2018 ISI *  
4 

8 

 Application of a Keggin-type heteropoly 

acid on supporting nanoparticles in photocatalytic 

degradation of organic pollutants in aqueous 

solutions 

2018 ISI *  
4 

9 

 Perceptions and personal use of 

Complementary and Alternative Medicine (CAM) 

by Iranian health care providers 

2018 ISI *  1 

10 

 Screening for cervical cancer: An 

educational intervention based on transtheoretical 

models and health belief in women of Gonabad, Iran 

2018 SCOPUS *  1 

11 

Comparison of risk factors for pedestrian fatality in 

urban and suburban traffic accidents 2018 ISI 

(ESCI)  * 2 

12 

 Kartagener syndrome: A case report 
2018 Scopus *  1 

13 

 Quantitative and qualitative analysis of 

dental clinics waste in Zabol city, Iran 2018 ISI 

(ESCI) *  6 



14 

 Data on heavy metal concentration in 

common carp fish consumed in Shiraz, Iran 2018 ISI 

(ESCI) *  4 

15 

A Study of Features of Backpack Carrying Methods 

by Schoolchildren: A Population-Based Study 2018 ISI 

(ESCI) 
*  1 

16 
Multi-theory model of behavior change: an 

appropriate model for creating health behaviors 2018 ISC  * 1 

17 

Application of theories/models of health education 

and promotion in Health Literacy research: a 

systematic review 
2018 ISC *  1 

18 
How e-learning creates new opportunities in hospital 

settings? Innovations in a low resource setting 2018 ISC  * 1 

19 

 Catalytic ozonation of ciprofloxacin using 

γ-Al2O3 nanoparticles in synthetic and real 

wastewaters 

2019 ISI *  2 

20 

 Health literacy, knowledge and self-care 

behaviors to take care of diabetic foot in low-income 

individuals: Application of extended parallel process 

model 

2019 ISI 

(ESCI) *  
1 

21 

 Protocol for the estimation of drinking 

water quality index (DWQI)in water resources: 

Artificial neural network (ANFIS)and Arc-Gis 

2019 ISI 

(ESCI)  * 
2 

22 

 Non-carcinogenic health risk assessment of 

nitrate in bottled drinking waters sold in Iranian 

markets: A Monte Carlo simulation 

2019 ISI *  2 

23 

 Spatial distribution of fluoride and nitrate in 

groundwater and its associated human health risk 

assessment in residents living in Western Khorasan 

Razavi, Iran 

2019 ISI *  
2 

24 

 Optimization of ciprofloxacin adsorption 

from synthetic wastewaters using γ-Al2O3 

nanoparticles: An experimental design based on 

response surface methodology 

2019 ISI *  
6 

25 

 Self-care behaviors in patients with type 2 

diabetes: Education intervention base on social 

cognitive theory 
2019 ISI 

(ESCI) *  
1 

26 

    Effect of auriculotherapy on 

infertile depression in women: A randomized 

clinical trial 
2019 Scopus *  

3 

27 

 Factors that influence dietary behavior 

toward iron and vitamin D consumption based on the 

theory of planned behavior in Iranian adolescent 

girls 

2019 Scopus *  
4 

28 

The effect of educational intervention on iron and 

vitamin D consumption based on the theory of 

planned behaviour in Iranian adolescent girls: a 

quasi-experimental study 

2019 
ISI 

(ESCI) *  
4 

29 

 Epidemiology of suicide/suicide attempt 

and its association with individual, family, and 

social factors in eastern part of iran: A historical 

cohort study 

2019 ISI *  
2 

30 

 Assessment of indoor radon concentration 
in residential homes and public places in south of 
Tehran, Iran 

2019 ISI  * 
6 

https://www.scopus.com/sourceid/19700174804
https://www.scopus.com/sourceid/19700174804


31 

Health-Promoting Behaviors and its Related 
Factors in Iranian Female Household Heads 
Based on Pender's Model 

2019 ISC *  
1 

32 

 Epidemiology and Burn out Consequences in a 
Large Therapeutic Center in Iran (2010-2015) 
 

2019 ISC *  
2 

33 

Knowledge, Attitude, and Practice of Iranian 
Female High School Students About Iron 
Supplementation: Evaluation of National Iron 
Supplementation Program 

2019 ISC *  
1 

34 

 Trend Analysis of Mortality Rates for Leading 
Causes of Death Among Under-Five Children in 
Iran, 2000 - 2015 

2019 Scopus  * 
2 

35 

Spatial analysis of mortality rate of pedestrian 
accidents in Iran during 2012-2013 2019 ISI  * 2 

36 

A novel route for preparation of chemically 
activated carbon from pistachio wood for 
highly efficient Pb(II) sorption 

2019 ISI  * 
6 

37 

The effect of local heat therapy on gastric 
residual volume and abdominal distention in 
patients with nasogastric tube feeding: A 
randomized controlled clinical trial  

2019 Scopus *  
6 

38 

over-challenging mothers: motherhood after 
assisted reproductive technology 2019 ISC  * 1 

39 

Effect of pre-hospital trauma management 
training program on the capability of clinical 
decision-making in emergency medical 
technicians  

2019 Scopus *  
2 

40 

Effect of psychoeducation based on choice 
theory on marital satisfaction and increasing 
couples’ adaptability: a double-blind 
randomized clinical tria 

2019 PubMed  * 
3 

41 

Exploring undergraduate medical students' 
perception of learning procedural skills and its 
outcomes in clinical settings 

2019 PubMed  * 
6 

42 

Impacts of Health Reform Plan in Iran on 
Health Payments Distributions and 
Catastrophic Expenditure 

2019 ISI *  
2 

43 

The Effect of Roy Adaptation Model-Based 
Intervention on Self Concept of Teenage Girls 2019 ISC *  3 

44 

Effect of Education Based on Health Locus of 
Control Theory on Health Literacy among Older 
Adult Levels of formaldehyde in residential 
indoor air of  

2019 ISC *  
1 

45 

The Effectiveness of Training based on the 
Theory of Planned Behavior (TPB) on Tobacco 
Consumption Patterns among Students of 
Gonabad University of Medical Sciences 

2019 ISC *  
4 



46 

Red light violation and pedestrians’ modal 
salient beliefs about unsafe road crossing 
behavior: a qualitative study 

2019 PubMed *  
1 

47 

The status of international collaborations in 
compilation of Iranian scientific articles on 
environmental health engineering 

2019 ISI  * 
6 

48 

Exploring the performance of medical teachers 
in teaching basic procedural skills for 
undergraduate medical students: A qualitative 
research 

2019 PubMed  * 
6 

49 

Prevalence of low back pain and its related 
factors among pre-hospital emergency 
personnel in Iran 

2019 Scopus  * 
1 

 

 (1396-1398سال اخیر ) 3در  طرحهای تحقیقاتی مصوب  عناوین لیست 

رد

 یف
 عنوان طرح تحقیقاتی

سال 

 تصویب

میزان 

پیشرفت 

 کار

بودجه )میلیون 

 ریال(
شماره 

اولویت 

 مربوطه

نحوه همکاری 

 با موسسات

 مرکز/

 دانشگاه
جذب 

 گرنت
 خارجی داخلی

1 

بکارگیری مدل اعتقاد بهداشتی در آموزش غربالگری سرطان دهانه 

رحم توسط مراقبین سالمت و تاثیر ان بر ارتقای رفتار غربالکری 

سالمت جامعه پاپ اسمیر زنان مراجعه کننده به مراکز وپایگاه های 

 شهر گناباد

1396 
اتمام 

 یافته
 داخلی 2 50

2 

بررسی  ابعاد  ایمنی و آنتروپومتریکی تجهیزات مخصوص بازی 

کودکان سرسره تاب و االکلنگ ،موجود در پارک های عمومی شهر 

گناباد و طراحی این تجهیزات بر اساس اصول ایمنی و داده های 

 آنتروپومتریک کودکان

1396 
اتمام 

 یافته
 داخلی 5 60

3 
شناسایی ،اولویت بندی و تدوین سند پیشگیری از آسیب های 

 اجتماعی شهرستان گناباد 
1396 

اتمام 

 یافته 
 داخلی 3 60

 1396 1396تدوین شناسنامه اجتماعی شهرستان گناباد در سال 4
اتمام 

 یافته
 داخلی 3 60

5 
:  بررسی ارتباط بین گروه های خونی زوجین و سقط خود به خود

 یک مطالعه موردشاهدی  
1396 

اتمام 

 یافته
 داخلی 1 30

6 

 مرور مطالعه: معده سرطان مبتال بیماران در افسردگی شیوع

متاآنالیز و سیستماتیک  

 حال در 1396

 10 اجرا

 داخلی 3

 تصادفات خیز حادثه نقاط تعیین و اپیدمیولوژیک بررسی 7

افزار نرم اساس بر گناباد شهر  موتورسیکلت  GIS 

 حال در 1396

 20 اجرا

 داخلی 2



 
 

 (7)پیوست   (1396-1398سال اخیر ) 3کارگاههای برگزار شده در  لیست 

 عنوان کارگاه ردیف
 نوع کارگاه

)دانشگاهی، 

 استانی، کشوری(

تعداد شرکت 

 کنندگان

تاریخ 

 برگزاری

کارگاه زمان 

 به ساعت
 گروه هدف

1 
پژوهش در تعیین کننده های اجتماعی 

 سالمت
 ساعت 3.5 28/9/1398 30 دانشگاهی

اعضای هیات 

 علمی دانشگاه

2 
عوامل موثر بر اختالالت اسکلتی 

 عضالنی
 دانشجویان ساعت 2 20/9/1398 180 دانشگاهی

 ---- ریوکش مدرسه پژوهش 3
بهمن  18الی  11

1399 
 دانشجویان ساعت 16

4 
و آزمون  SPSSکارگاه مجازی کار با 

 های آماری آن
 60 دانشگاهی

آبان  27الی  18

1399 
 دانشجویان ساعت 8

 

  مستندات مربوط بهRegistry (19: ثبت زایمان زودرس، ثبت کووید 8)پیوست  و ثبت اطالعات 

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

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

 (9)پیوست 

 آن اب مرتبط عوامل و مادر شیر با انحصاری ای تغذیه شیوع بررسی 8

 دانشگاه سالمت جامع خدمات مراکز به کننده مراجعه کودکان در

گناباد پزشکی علوم  

 حال در 1396

 40 اجرا

 داخلی 2

9 
ساله شهرستان   5تا1بررسی عوامل مرتبط با تاخیر رشد کودکان 

 :یک مطالعه مورد شاهد   1397گناباد در سال 
1397 

در حال 

 اجرا
 داخلی 2 60

10 
مقایسه کیفیت روغن خوراکی مورد استفاده در مراکز پخت غذا در 

 شهرهای مشهد وگناباد بر اساس دو روش پرتابل و آزمایشگاهی
1397 

اتمام 

 یافته
 داخلی 4 90

11 
بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با زایمان زودرس در مادران تحت 

 1398سال–پوشش دانشگاه علوم پزشکی گناباد 
1398 

در حال 

 اجرا
 داخلی 2 60

 آموزشی کوریکولوم در سالمت بر موثر اجتماعی های مولفه ادغام 12

پژوهی اقدام مطالعه یک: عمومی پزشکی  

 حال در 1398

 70 اجرا

 داخلی 1

 1398 طراحی و ساخت میز ارگونومیک فراوری گل زعفران 13
در حال 

 اجرا
 داخلی 5 60

 بودجه تخصیصی بودجه مصوب   سال
 جذب گرنت )میلیون ریال(

 بین المللی )خارجی( ملی )داخلی(

1398    



 

 

 

 

 و مقاالت برترطرحها 

 طرحهای برتر

 (10)پیوست 

 پژوهی اقدام مطالعه یک: عمومی پزشکی آموزشی درکوریکولوم سالمت بر موثر اجتماعی های مولفه ادغام .1

 گناباد شهرستان اجتماعی های آسیب از پیشگیری سند وتدوین بندی اولویت شناسایی .2

 1396 سال در گناباد شهرستان اجتماعی شناسنامه تدوین .3

 شیهر عمومی پارکهای در موجد  االکلنگ و سرسره،تاب) کودکان بازی مخصوص تجهیزات آنترپومتریکی و ایمنی ابعاد بررسی .4

 کودکان انتروپومتریک های داده و ایمنی اصول اساس بر تجهیزات این طراحی و گناباد

 آنیان خیانوادگی ، فیردی های ویژگی با آن ارتباط و بجستان و گناباد های شهرستان ساله 12 تا 6 کودکان DMFT وضعیت .5

 1394-95 سال

 دانیش در D ویتیامین و آهین ییاری مکمیل بیر شده ریزی برنامه رفتار مدل اساس بر آموزشی ای مداخله برنامه تاثیر بررسی .6

 گناباد متوسطه ی دوره آموزان

 مقاالت برتر

 (11)پیوست 

1. ALAMI, Ali, et al. Factors that influence dietary behavior toward iron and vitamin D 

consumption based on the theory of planned behavior in Iranian adolescent girls. Nutrition 

journal, 2019, 18.1: 8 

2. ALAMI, Ali, et al. Epidemiology of suicide/suicide attempt and its association with 

individual, family, and social factors in eastern part of Iran: a historical cohort study. Iranian 

journal of public health, 2019, 48.8: 1469. 

3. TAVAKOLIZADEH, Jahanshir; AMIRI, Mostafa; NEJAD, Fahimeh Rastgoo. Sexual self-

esteem in mothers of normal and mentally-retarded children. JPMA. The Journal of the 

Pakistan Medical Association, 2017, 67.6: 929-932. 

4. Esmaeili R. Life Expectancy Changes for Each Subway Station: Taking Social Determinants 

of Health Seriously More Than Ever. Hakim Health Sys Res. 2019; 22(4): 258-260 

5. Beheshti M H, Tajpoor A, Alami A, Firoozi A, Jafarizaveh M, Borhani M et al . Efficacy of 

3-Layer Felt Masks Containing Polypropylene Membranes in Particle Filtration with SARS-

CoV-2 Size Range. J Mil Med. 2020; 22 (10) :993-1000 

 اثر گذاری

 (12)پیوست 

 تدوین شناسنامه اجتماعی شهرستان گناباد -1

 گناباد شهرستان اجتماعی های آسیب از پیشگیری سند تدوین -2

 تدوین دستورالعمل و طرح استاندارد تجهیزات بازی کودکان در پارک های عمومی -3

 زعفرانتدوین طرح استاندارد میز ارگونومیك فراوری گل  -4

 جشنواره کشوری عکس عوامل اجتماعی موثر بر سالمت -5

 در کوریکولوم پزشکی SDHادغام  -6

 در مجمع سالمت شهرستان بجستان SDHتشکیل کارگروه  -7

  رامدی بر مشارکت جامعه در سالمتکتاب د -8

 تشکیل کارگروه شهریپیشگیری از حوادث  -9

 همکاری با سازمان ها و ادارت  -10

  ملی و بین المللی مشارکت در طرح های پژوهشی -11

دانشگاههای علوم پزشکی کشور )در دست  SDHتدوین استانداردهای اعتباربخشی  -12

1397    

1396    



 اجرا(

 


