*طرح های در حال اجرا*
بروزرسانی95/11/3 :
 .1بررسی تاثیر به کارگیری روش Mبر معیارهای فیزیولوژیک ،وضعیت رفتاری و وزن گیری در نوزادان
نارس بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان.1395 ،
 .2امکان سنجی استفاده از فن آوری تلفن همراه در مدیریت بیماری های مزمن سالمندان از دیدگاه
متخصصان حوزه سالمندی.1395 ،
 .3بررسی تاثیر بازی های ویدیویی بر اضطراب قبل از عمل جراحی انتخابی(الکتیو) در کودکان  3-6ساله،
.1395
 .4طراحی و روانسنجی ابزا رسنجش سالمت جنسی در زنان با تشخیص ویروس پاپیلومای انسانی :یک
مطالعه ترکیبی اکتشافی.1395 ،
 .5طراحی و روان سنجی ابزار سنجش تعویق مرتبط با سالمتی در پرستاران :مطالعه ترکیبی.1395 ،
 .6مطالعه روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه کودکان ویژه والدین ( )PIPدر والدین کودکان مبتال به
سرطان.1395 ،
 .7بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر شواهد در زمینه ساکشن لوله داخل تراشه نوزاد بر عملکرد پرستاران،
.1395
 .8تبیین درک زنان باردار ،اعضای خانواده و تیم مراقبت ،از مراقبت تسکینی پریناتال.1395 ،
 .9بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه الگوی  MUSICانگیزش تحصیلی در دانشجویان
پرستاری.1395 ،
 .11بررسی تاثیر برنامه آموزشی مراقبت از کاتتر مرکزی تعبیه شده از راه محیطی در نوزادان بر عملکرد
پرستاران.1395 ،
 .11بررسی ترجمه و اعتبار یابی ابزار معتبر ارزیابی مربی پرستاری ،سوپروایزر و محیط بالینی از دیدگاه
دانشجویان.1395 ،
 .12بررسی ترجمه و اعتباریابی ابزار همکاری پرستار -پرستار در سال .1395 ،1395
 .13طراحی الگوی نظارت پرستاری در ایران.1395 ،
 .14بررسی تاثیر آموزش بهداشت بلوغ بر کیفیت زندگی دختران دبستانی.1394 ،

 .15بررسی تاثیر آموزش خانواده محور بر کیفیت زندگی وعزت نفس نوجوانان مبتال به ضایعات نخاعی
مراجعه کننده به مرکز حمایت از آسیب های نخاعی شهر تهران.1394 ،
 .16بررسی تاثیر برنامه توانمندسازی پرستاران بر مراقبت از دهان کودکان تحت تهویه مکانیکی.1394 ،
 .17پذیرش فن آوری پزشکی از راه دور در پزشکان و پرستاران برای مدیریت بیماری دیابت.1394 ،
 .18طراحی و اعتبار سنجی نرم افزار چند رسانه ای آموزشی برای افراد دارای کلستومی.1394 ،
 .19بررسی تأثیر آموزش خود مدیریتی به روش ترکیبی بر کیفیت زندگی کودکان مبتال به سندرم
نفروتیک.1394 ،
 .21بررسی تاثیر آموزش مهارت های مقابله ای بر کیفیت زندگی دختران مادران مبتال به سرطان سینه،
.1394
 .21مقایسه تاثیر دو پوزیشن خوابیده به شکم و به پشت بر اتساع شکم در نوزادان نارس متصل به فشار
مثبت راه هوایی ازراه بینی.1394 ،
 .22بررسی تاثیر « متابعت از درمان مبنی بر مصاحبه انگیزشی» به همراه گروه درمانی بر کیفیت زندگی،
عملکرد کلی و پذیرش مراقبتهای بعد از بیماری در معتادان مواد افیونی تحت درمان .1394 ،MMT
 .23تاثیر آموزش به روش بحث گروهی بر ارتقاء رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتال به نارسایی قلبی در
بیمارستان های اموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران.1394 ،94،
 .24بررسی تاثیر آموزش بر قصد گزارش دهی کودک آزاری در پرستاران.1394 ،
 .25بررسی تاثیر برنامه مدیریت تنش بر پاسخ به استرس پرستاران شاغل در بخش مراقبت های ویژه
نوزادان.1394 ،
 .26بررسی ارتباط فرسودگی شغلی با سالمتی و رضایت شغلی پرستاران و ماماهای شاغل در بیمارستان
های آموزشی شهر تهران :یک مطالعه کوهورت.1394 ،

 .27بررسی تاثیر آموزش براساسمدل اعتقاد بهداشتی در مورد پیشگیری از بیماری هپاتیت ویروسی ب در
حاملین سالم مراجعه کننده به درمانگاه های بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران.1394،
 .28فرآیند خودمراقبتی در زنان مبتال به ایدز در سنین باروری :ارائه و آزمون مدل.1393 ،
 .29بررسی تاثیر آموزش مداخالت رفتاری بر مشکالت خواب کودکان سن مدرسه.1393 ،
 .31بررسی تاثیر مشارکت در گروه های حمایتی بر تجربه سوگ ،کیفیت خواب و خستگی مراقبین
خانوادگی افراد مبتال به آلزایمر.1393 ،
 .31تعیین روایی و پایایی پرسشنامه قصد گزارشدهی کودک آزاری.1393 ،

 .32بررسی تاثیر آموزش پیشگیری از سوءرفتار جنسی کودکان بر آگاهی ،نگرش و عملکرد والدین کودکان
 6تا  12سال.1393 ،
 .33مشارکت زنان در غربالگری پس از زایمان جهت دیابت :طراحی و تست مدل.1393 ،
 .34بررسی تاثیرآموزش مهارت های مقابله ای بر تطابق مذهبی ،کیفیت زندگی و حس هماهنگی منطقی
والدین کودکان مبتال به بیماری های مزمن.1393،
 .35بررسی اثر بخشی آموزش گروه پرستاران در کاهش آلودگی صوتی در بخش های منتخب بیمارستان
های دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی ایران.1392،
 .36بررسی مشکالت رفتاری کودکان حاصل از درمان های کمک باروری :یک مطالعه فرا تحلیل1392 ،
 .37تدوین الگوی هماهنگی آموزش و بالین پرستاری و ارائه ابزار.1392 ،
 .38بررسی فراوانی و عوامل مرتبط با سقوط بیماران در بیمارستان های منتخب وابسته به دانشگاه علوم
پزشکی تهران.1391 ،
 .39فرآیند مراقبت از خود در بیماران مبتال به هپاتیت مزمن :باز طراحی مدل اورم.1391 ،
 .41تبیین نقش سازمانهای غیر دولتی در مدیریت بیماری دیابت در ایران.1391 ،

