بروزرسانی95/11/3 :
*طرح های خاتمه یافته*
 .1بررسی تأثیر آرامسازی پیشرونده عضالنی بر هموگلوبین گلیکوزیله و کیفیت زندگی مرتبط با سالمتی
مبتالیان به دیابت نوع .1394 ،2
 .2طراحی ،اجرا و ارزشیابی برنامه مالقات در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان قلب و عروق شهید
رجایی :یك مطالعه اقدام پژوهی.1393 ،
 .3بررسی تاثیر آموزش (صوتی-تصویری) بر نگرش و خودکارآمدی نسبت به ازدواج در مبتالیان به دیابت
نوع یك.1393 ،
 .4بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر خودکارآمدی زنان معتاد در پیشگیری از
رفتارهای پر خطر.1393،
 .5بررسی آگاهی ،نگرش و عملکرد والدین در رابطه با آموزش پیشگیری از سوء رفتار جنسی به کودکان
دبستانی و پیش دبستانی در اراک ،سال .1393 ،1392
 .6طراحی راهنمای بالینی مراقبت پرستاری مبتنی بر شواهد در کودکان مبتال به تاالسمی ماژور.1393 ،
 .7بررسی ارتباط بین توانایی شغلی و سبك زندگی بهداشتی پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی
وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران .سال .1392 ،1391-1392
 .8مراقبت تسکینی :تحلیل مفهوم به روش تکاملی راجرز1392 ،
 .9بررسی تأثیر آموزش برنامه خود مراقبتی بر کیفیت زندگی کودکان سن مدرسه مبتال به آسم.1392 ،
 .11تعیین تاثیر ورزش های کششی حین دیالیز بر کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز مبتال به سندرم
پای بی قرار.1392 ،
 .11بررسی ارتباط تعویق آکادمیك با موفقیت و خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان پرستاری دانشگاه
علوم پزشکی تهران.1392 ،
 : .12بررسی و مقایسه دیدگاه والدین در خصوص آموزش بهداشت باروری به دختران نوجوان در ایران
واسترالیا.1391 ،
 .13تبیین چالشهای گزارش دهی پرستاران از کودک آزاری.1391،
 .14بررسی خودپنداری ،ابعاد آن و عوامل مرتبط در کودکان  18-7سال مبتال به بیماری تاالسمی ماژور در
سطح استان گلستان.1391 ،

 .15بررسی اثرات کوتاه مدت و بلند مدت آموزش با رویکرد چند روشی و آموزش سخنرانی بر آگاهی ،نگرش
و عملکرد پرستاران در مورد بهداشت دست.1391 ،
 .16تبیین تجربه زیسته پرستاران از حفظ کرامت انسانی بیمار.1391 ،
 .17بررسی ارتباط بین رضایت شغلی با وضعیت سالمت روانی در اعضاء هیئت علمی شاغل در دانشگاه علوم
پزشکی تهران.1391 ،
 .18بررسی ارتباط بین سبك زندگی و وضعیت سالمت عمومی در اعضاء هیئت علمی شاغل در دانشگاه
علوم پزشکی تهران.1391،
 .19مطالعه مراقبت در منزل بیماران ضایعات نخاعی ایران و ژاپن در جهت توسعه خدمات پرستاری در
مراقبت در منزل.1391 ،
 .21انقطاع کار پرستار حین ارائه داور به بیمار :یك مطالعه ترکیبی در ایران،فنالند ،نروژ ،بریتانیا و کانادا،
.1391
 .21بررسی تأثیر قراردادن درالنه بر معیارهای حرکتی استرس نوزادان نارس بستری در بخش مراقبتهای
ویژه نوزادان.1391 ،
 .22بررسی تاثیر تمرینات یوگا بر کیفیت زندگی زنان یائسه.1391 ،
 .23بررسی تأثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت مجاری
ادراری در زنان متأهل.1391 ،
 .24بررسی تأثیر بازی گروهی بر خودپنداری کودکان  6-11سال مبتال به تاالسمی ماژور.1391 ،
 .25بررسی نحوه اخذ رضایت نامه اگاهانه عمل جراحی در سانتر های جراحی وابسته به دانشگاه علوم
پزشکی تهران از دیدگاه بیماران.1391 ،
 .26بررسی مهارت های اجتماعی کودکان پیش دبستانی مدارس شهر تهران.1391 ،
 .27بررسی تأثیر ماساژ و موسیقی همراه با آرامسازی بر شدت درد ،اضطراب و احساس آرامش بیماران
سوختگی.1391 ،
 .28بررسی ارتباط فرسودگی با رضایت شغلی پرستاران شاغل در مراکز آموزشی -درمانی دانشگاه علوم
پزشکی اراک.1391 ،
 .29طراحی و روان سنجی ابزار ایرانی کیفیت زندگی اختصاصی گیرندگان پیوند کبد.1391 ،
 .31بررسی تاثیر تمرینات اصالحی برساختار قامتی دانش آموزان دختر  11-12سال.1391 ،
 .31بررسی تاثیر آموزش و پیگیری با پیام کوتاه بر عادات غذایی و شاخص توده بدنی زنان.1391 ،

 .32مقایسه تأثیر روش قرارداد یادگیری وروش معمول(سنتی) برمیزان یادگیری خودهدایتی ورضایتمندی
دانشجویان پرستاری در کارآموزی عرصه.1391 ،
 .33بررسی فراوانی افسردگی مردان پس از زایمان همسر و ارتباط آن با عوامل فردی و خانوادگی مراجعه
کننده به بیمارستان شهید اکبر آ بادی سال .1391 ،1389
 .34بررسی متغیرهای مرتبط با خود کارآمدی و ارتباط آن با افزایش فعالیت های فیزیکی در بیماران مبتال
به سرطان پیشرفته تحت شیمی درمانی.1391 ،
 .35بررسی شیوع بیماریهای نقص انعقادی ارثی در دختران  18 -15ساله مبتال به منوراژی شهر تهران،
.1389
 .36روان سنجی ابزار ارزشیابی عملکرد آموزش بالینی مدرسان پرستاری.1389 ،
 .37فرایند ارتقاء سالمت در زنان سرپرست خانوار :ارائه مدل.1389 ،
 .38بررسی تاثیر برنامه بحث گروهی مبتنی بر توانمندسازی بر توانمندی و سبك زندگی مبتالیان به
پرفشاری خون در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال
.1389
 .39تبیین فرایند گذر از دوره دانشجویی به پرستاری بالینی.1389 ،
 .41مقایسه کیفیت زندگی سالمندان تحت پوشش برنامه مراقبتهای ادغام یافته و جامع سالمندی ساکن در
منطقه غرب تهران با کیفیت زندگی سایر سالمندان ساکن در منطقه در سال .1389
 .41تبیین شکل گیری فرایند اعتیاد در بیماران قلبی.1389 ،
 .42بررسی ارتباط خودکارآمدی و کیفیت زندگی در بیماران دارای استومی در مراکز آموزشی درمانی
منتخب دانشگاه و انجمن استومی ایران.1389،
 .43ارتباط هوش هیجانی با سوء مصرف مواد در دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران.1389 ،
 .44بررسی تاثیر طب فشاری بر اضطراب قبل از عمل جراحی کودکان سن مدرسه در مراکز آموزشی درمانی
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی ایران سال .1389
 .45تبیین فرایند عود در مصرف کنندگان مواد مخدر و ارائه مدل پیشگیری کننده .1389 ،
 .46بررسی تاثیر یوگا بر ارتقای سالمت زنان مراجعه کننده به کالس یوگا در شهر تهران.1389 ،
 .47ارائه مدل ترجمان دانش در پرستاران ایران.1389 ،

 .48بررسی تاثیر برنامه توانمندسازی بر تنش مادران نوزادان نارس بستری در بخش ها مراقبت های ویژه
نوزادان نارس بستری در بخش ها مراقبت های ویژه نوزادان مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم
پزشکی ایران .1389.
 .49فرایند اجتماعی شدن حرفه ای دانشجویان پرستاری.1389،
 .51بررسی ارتباط تنش اخالقی ،فضای اخالقی محیط کار شغلی پرستاران شاغل در بخشهای منتخب مراکز
آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران.1389 ،
 .51طراحی و توسعه ابزار تبعیت از رژیم درمانی در بیماران مزمن.1389،
 .52ارتباط خواب آلودگی با فعالیت فیزیکی و برآیندهای عملکردی ناشی از خواب در بیماران مبتال به
دیابت نوع  2مراجعه کننده به انجمن دیابت ایران سال .1389 ،89
 .53معتبر سازی ابزار سنجش نیازهای حمایتی درک شده توسط بیماران زن مبتال به سرطان پستان در
بیماران ایرانی.1389 ،
 .54بررسی ارتباط کیفیت خواب و کیفیت زندگی مرتبط با سالمتی بیماران مبتال به نارسایی مزمن قلبی
مراجعه کننده به مراکز آموزشی و درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران .1389
 .55ارائه مدل شکل گیری تعهد حرفه ای در پرستاران بالینی .1389
 .56مقایسه کیفیت زندگی دختران و پسران نوجوان مبتال به تاالسمی ماژور مراجعه کننده به درمانگاه
تاالسمی ظفر ،سال .1389
 .57مقایسه اضطراب و افسردگی بیماران مرد و زن قبل و متعاقب کاشت دستگاه دفیبریالتور قلب برگردان
مراجعه کننده به مراکز قلب تهرانو سال .1389
 .58بررسی دیدگاه کارکنان پرستاری نسبت به عوامل سازمانی و ارتباط آن با مشخصه های شغلی در
بیمارستان سوانح و سوختگی شهید مطهری :تست نظریه.1388 .
 .59بررسی ارتباط ارزیابی کارکنان پرستاری از خصوصیات بیماران و مشخصه های شغلی کارکنان با واکنش
های آنها به عوامل درون سازمانی مرکز آموزشی درمانی سوختگی شهید مطهری :تست نظریه.1388 .
 .61بررسی تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی پرستاران بر اضطراب و رضایتمندی بیماران تحت عمل جراحی
در مرکز بهداشتی درمانی فیروزگر سال .1388
 .61بررسی درک دانشجویان پرستاری از وضعیت موجود و مورد انتظار محیط آموزش بالینی در دانشگاه
علوم پزشکی ایران ،سال .1388

 .62بررسی تاثیر کالسهای آمادگی دوران بارداری با حضور همسران زنان بر رفتارهای بهداشتی زنان نخست
زا مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر تهران درسال .1388
 .63بررسی تأثیر آرام سازی فك بر درد تعویض پانسمان سوختگی در بیماران بستری در مرکز آموزشی
درمانی شهید مطهری سال .1387
 .64مقایسه تأثیر سه برنامه ورزشی (استقامتی ،مقاومتی ،ترکیبی) بر شاخص های چاقی شکمی زنان شاغل
دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ( 86-87مداخله ای).1387 ،
 .65بررسی ارتباط طول تغذیه با شیرمادر با اضافه وزن کودکان در مراکز بهداشتی درمانی غرب شهر تهران
سال .1387 .1386
 .66تبیین فرآیند سالمندی و چگونگی رویارویی با آن در زنان.1387 .
 .67بررسی تأثیر بکارگیری مدل بهینه سازی فرهنگ سازمانی آموزش بیمار بر اضطراب و رضایتمندی
بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر :تست نظریه.1387،
 .68مقایسه تاثیر مکمل کربوهیدرات ساده و غنی شده در سندرم بیش از قاعدگی.1386 ،
 .69بررسی عادات غذایی مرتبط با ابتال به سنگ دستگاه ادراری در بیمارستانهای منتخب شهر تهران سال
.1386
 .71بررسی طب فشاری ناحیه  LI4بر درد مرحله اول زایمان در مراکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی
سال  :1386کارآزمایی بالینی تصادفی با گروه کنترل (.1386 ،)RCT
 .71بررسی ارتباط حمایت اجتماعی درک شده و کیفیت زندگی در بیماران تحت درمان با همودیالیز در
مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران ،سال .1386
 .72مشارکت بیماران مبتال به بیماری مزمن در مراقبت های پرستاری با پیشنهاد مدل.1386 ،
 .73مطالعه مقایسه اثر مصرف مواد مغذی و مکمل کربوهیدرات غنی در سندرم پیش از قاعدگی در
دانشجویان پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران.1386 ،
 .74بررسی مقایسه تاثیر آموزش به مادران و مربیان بهداشت مدارس بر میزان آگاهی ،نگرش و عملکرد
دختران دانش آموز در رابطه با بهداشت دوران بلوغ در مدارس راهنمایی شهر تهران.1385 ،
 .75بررسی عفونت های ادرای و عوامل مستعد کننده آن در دانشجویان پرستاری دختر و دانشجویان مامایی
ساکن خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی ایران.1385 ،
 .76بررسی صحت و دقت اندازه گیری درجه حرارت بدن به روش تمپانیك در بیماران بستری در بیمارستان
حضرت رسول اکرم(ص) ،سال .1385

 .77بررسی ارتباط مراقبت های پرستاری با رضایت مندی بیماران در مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم
پزشکی ایران سال.1384 ،
 .78بررسی مقایسه ای سطح سرمی لیپید ها در دو قلو های تك تخمکی مبتال به سندرم تخمدان پلی
کیستیك شهر تهران.1384 .
 .79بررسی واکنش های کارکنان پرستاری به عوامل سازمانی بیمارستان سوانح و سوختگی شهید مطهری:
تست نظریه.
 .81نیازهای سالمت روان والدین با بیماری های روانی.

