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 ردیف طرح عنوان

 در زًاى هراقثتی خَد رفتارّای تا سرًَشت تِ اعتقاد ٍ زًاى تَاًوٌذی ارتثاط دٌَّی هحثی زّرا 922992 در حال اجرا

 92 کٍَیذ ٍیرٍض تیواری
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 9 9922 سال در92 کٍَیذ تِ هثتال تیواراى از کٌٌذُ هراقثت پرستاراى تجارب شْریاری هحسيدکتر  922992 اجرا حال در

 در جراحی تین داًش تر عول اتاق ٍیصُ هجازی آهَزشی تستِ تاثیر تررسی ّایراتذیاى آیگیٌِ 922922 اجرا حال در

 ّای تیوارستاى در 92 -کٍَیذ تِ هثتال قطعی یا هشکَک تیواراى از هراقثت

 9922 سال در اصفْاى پسشکی علَم داًشگاُ هٌتخة
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 دکتر 922929 اجرا حال در

 کاجی اکثری هحوذ

 رٍاًشٌاختی، تاثیرات ٍ COVID-19 تیواری تِ اتتال احتوالی علل تررسی

 تیوارستاى COVID-19 یافتِ تْثَد/هثتال کارکٌاى در آى شغلی ٍ فیسیکی

 9922 سال در اصفْاى چوراى شْیذ قلة
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اجرا حال در شفیعی زّرا 922299   استفادُ عولکرد ٍ داًش تر ای رساًِ چٌذ آهَزشی هحتَای ارائِ تاثیر تررسی 

 پاًذهی تا هَاجِْ در جراحی تین اعضای تَسظ شخصی حفاظت تجْیسات از

 سال در اصفْاى پسشکی علَم داًشگاُ هٌتخة ّای تیوارستاى در 92 -کٍَیذ

9922 
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 ای هقاتلِ ّای سثک تر ٍتیٌار تحت هجازی آهَزشی ترًاهِ تاثیر تررسی راراًی اهیٌی سعیذ 9222949 اجرا حال در

 در 92 کٍَیذ تا هَاجِْ در تالیٌی ّای تخش در شاغل پرستاراى

 9922 سال در اصفْاى شْر کرًٍای هرکس ّای تیوارستاى
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 عول اتاق ّای تکٌَلَشیست تالیٌی صالحیت ٍ شغلی استرض ارتثاط تررسی سرٍر هصلح 922295  در حال اجرا

 پسشکی علَم داًشگاُ تِ ٍاتستِ ّای تیوارستاى در کرًٍا پاًذهی دٍراى در

 9922 سال در اصفْاى
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 تِ هثتال تیوار دارای ّای خاًَادُ رٍاًشٌاختی هسائل تا هرتثظ زیستِ تجارب حسیٌی الِ حثیة 922252 اجرا حال در

 شٌاسی پذیذار هطالعِ: کرًٍا ٍیرٍض

2 

 هطالعِ یک: 92 کٍَیذ پاًذهی در ای هشاٍرُ ًقش از پرستاراى تجارب تثییي ًثاتی ًن هحثَتِدکتر  922292 اجرا حال در

 شٌاسی پذیذُ

2 

 هرٍر: ًَزادی ٍ زایواى تارداری، پیاهذّای تر 92-کٍَیذ تیواری تاثیر سْیال هحوذی ریسی 9222959 اجرا حال در

  سیستواتیک
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 دکتر  922224 اجرا حال در

 ٍیکتَریا عوراًی فرد

 تیواری شیَع دٍراى در زًذگی از افسردُ سالوٌذاى تجرتِ کشف ٍ تثییي

 کیفی هطالعِ یک ،92-کٍَیذ
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: 92-کٍَیذ ٍاکسیٌاسیَى از( پسشکاى ٍ پرستاراى) تْذاشتی پرسٌل تجارب تاتاییدکتر سیوا  9222999 اجرا حال در

 تَصیفی پذیذارشٌاسی هطالعِ یک
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 تستری تیواراى در اهیذ ٍ رٍاًی سالهت تر" ًَیسی رٍایت" تاثیر تررسی شْال هحوذی ریسی 9222979 اجرا حال در

 کرًٍا تِ هثتال

99 

 


