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بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر تئوری شناختی اجتماعی با پیگیری بازدید منزل بر رفتار خودمدیریتی،  عنوان طرح/رساله:
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 مرتبط طرح مشخصات

 دکتر محمد حسین کاوه، دکتر مسعود کریمی، دکتر جعفر حسن زاده :مجری اصلی

  Ir.sums.rec.1398.085 شناسه ملی اخالق در پژوهش:

DOI................................... : 

 99شهریور 30: تاریخ اتمام طرح

های سالمت در منزل میتواند سطح قند خون بیماران دیابتی را کاهش و کیفیت زندگی آنها را افزایش پیگیری شاخص: عنوان خبر

 دهد.

 اطالعات تماس:
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Fax: +98 (71)362 60225 

 نشانی:
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 7153675541کد پستی: 
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دیابت کنترل نشده به عنوان یک معضل جهانی دربهداشت عمومی است که با : متن خبر

اقتصادی نیز همراه است. توسعه ی خود مدیریتی از طریق -تبعات ابعاد اجتماعی

یشگیری محسوب می شود. با توانمندسازی بیماران به عنوان رکن اساسی کنترل و پ

یریتی در توجه به شواهد موجود، کمبود یا خالء دانش کافی در زمینه ی رفتارخودمد

کنترل دیابت وجود دارد و در ایران وجهان مطالعات به ویژه کارهای مداخله ای و مبتنی 

بر نظریه در زمینه کنترل دیابت با نظریه ها و مدلهای آموزش و ارتقا سالمت به طور 

محدود صورت گرفته است. در مجموع نگاهی بر مرور متون، حاکی از مطالعات محدود و 

ولوژی مختلف و تاثیرهای متفاوت است که استنتاج شیوه علمی برای طرح پراکنده با متد

ریزی مداخالت برای گروه های مخاطب با پس زمینه های متفاوت را دشوار می سازد. 

بهره گیری از روشهای نوین آموزشی و نظریه ها و مدلهای آموزش و ارتقاء سالمت 

  د بود.مختلف موجب افزایش کارایی و اثربخشی آموزش خواه
-- 

 :گروه های هدف

 رسانه ها و مردم* 

 تخصصان و پژوهشگران* م

 سیاستگذاران پژوهشی* 

 سیاستگذاران درمانی* 

 های مردم نهاد سالمتمدیران نهادها و سازمان *
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* KTE = Knowledge Transfer & Exchange 
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