مشخصات طرح های ثبت شده دانشکده پرستاری و مامایی جیرفت در سامانه پژوهان

ردیف طرح های در دست اجرا

تاریخ

طرح های خاتمه یافته

تاریخ

(عنوان طرح)

تصویت

(عنوان طرح)

خاتمه

1

تاثیر آموزش همتا و دانشجو بر سطح اضطراب و 69/11/3

بررسی و مقایسه رضایت از زندگی 66/10/1

میزان خودکارآمدی بیماران مبتال به سکته قلبی

مشترک بین کارکنان دارای ساعات
کاری روزانه

و ساعات کاری

مختلف در دانشگاه علوم پزشکی
جیرفت 1361
2

بررسی وضعیت منشور حقوق بیمار و رعایت آن 61/3/21

تعیین کیفیت خدمات ارائه شده در 66/12/9

از دیدگاه بیماران تحت عمل جراحی در

اتاق زایمان ،بیمارستان آیت اهلل

بیمارستان امام خمینی شهرستان جیرفت در

کاشانی شهرستان جیرفت از

سال 1361

دیدگاه مراجعین با استفاده از مدل
کیفیت خدمات در بهار سال 1361

3

بررسی تاثیرچشم بند و گوش بند بر درد

61/9/12

بررسی تاثیر کرم واژینال زیره 66/5/12

و شاخص های فیزیولوژیک بیماران با کاهش

سیاه کرمانی در درمان واژینیت

سطح هوشیاری بستری در بخش مراقبت ویژه

کاندیدایی

بیمارستان امام خمینی (ره) جیرفت 1361
4

بررسی تاثیر پوزیشن سجده بر میزان درد و طول 61/6/9

بررسی ارتباط استرس ،اضطراب و 66/9/11

مدت فاز فعال در زنان نخست زا مراجعه کننده

افسردگی با شاخص های بدو تولد

به بیمارستان آیت اهلل کاشانی جیرفت

در مادران باردار بستری شده در
بخش کرونای بیمارستان¬های
استان کرمان در سال 1366

5

طراحی اپلیکیشن خودمراقبتی دوران یائسگی و 61/11/19

بررسی ارتباط بین سالمت معنوی و 66/9/19

بررسی تاثیر آن بر شدت عالئم یائسگی در زنان

پریشانی روانشناختی در زنان

یائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی

باردار تحت

خانگی

شهرستان جیرفت در سال 1361

مراجعه کننده به مراکز جامع

خشونت

سالمت شهرستان جیرفت در سال
1361
9

بررسی قدرت پیشگویی اندازه دور گردن مادر در 61/11/19

بررسی ارتباط اعتیاد به اینترنت با 61/0/21

تشخیص زود هنگام دیابت بارداری

وابستگی به تلفن همراه و عزت
نفس در دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکی جیرفت در سال 1369

1

0

بررسی پیامدهای پریناتال در زنان باردار مبتال به 66/11/24

تاثیر بازی درمانی گروهی مراجع 61/11/6

کووید : 16-مطالعه سیستماتیک

محور بر میزان افسردگی کودکان
دبستانی

1

تبیین تجارب مراقبین خانگی بیماران مبتال به 66/12/1
بیماری کووید  :16یک مطالعه کیفی

ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی از 66/12/13
دیدگاه

دانشجویان

پزشکی،

پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم
پزشکی جیرفت بر اساس مدل
کیفیت خدمات در سال 1360
6

تاثیر مدل یادگیری تسلط محور بر انجام مهارت

66/12/31

بررسی ارتباط بین سالمت معنوی با

اکسیژن درمانی در پرستاران بیمارستان امام

رنج مراقبتی در مراقبین خانوادگی

خمینی (ره) شهر جیرفت

بیماران تحت همودیالیز در استان

66/12/6

کرمان در سال 1361
11

11

12

تبیین تجارب پرستاران مراقبت کننده از بیماران 66/12/31

بررسی دانش  ،نگرش و عملکرد

مبتال به بیماری کرونا در بیمارستان امام خمینی

مادران نوزادان مبتال به زردی

(ره) شهرستان جیرفت در سال 1366

نوزادی شهر جیرفت در سال 1369

تاثیر تدریس به شیوه الگو مداری بر شایستگی

60/11/25

61/12/14

طراحی و روانسنجی مقیاس درک 61/19/9

عملکرد اخالق حرفه ای دانشجویان پرستاری و

دانشجویان پرستاری از عوامل

مامایی در بالین

تنش¬زا در محیط بالین

بررسی میزان یادگیری دانشجویان دانشگاه علوم 66/11/20
پزشکی جیرفت از طریق آموزش الکترونیک در
دوره¬ی اپیدمی کرونا در سال 1366

جمع

طرح های در دست اجرا

12مورد

کل

2

طرح های خاتمه یافته

11مورد

