
 09ت علمی سال أهیمصوب های تحقیقاتی  طرح

 

 مجریان نام طرح ردیف

1 

بررسی تاثیر آموزش بر نحوه شستشو و استریلیزاسیون ابزار 

جراحی در کارکنان شاغل در اتاق عمل های تابعه دانشگاه علوم 
 پزشکی قزوین

هاشمی فریبا  -کاربرداصغر  -مریم شعبانی

 خانیشفیع مهین  -سلطانیزهرا  –

2 
بررسی کارآیی کارتریج ماسک های تنفسی متداول حذف بخارات 

 EN 12341:  2002آلی بر اساس استاندارد 
 صفری علی دکتر  -نیک پیاحمد دکتر 

3 

بررسی ارتباط بین چاقی و تغییرات فشار چشم در خانم ها و 

آقایان مراجعه کننده به درمانگاه چشم بیمارستان بوعلی قزوین در 

 1330سال 

 صدیقه قربانی -خلج محمد دکتر 

2 

ارزیابی سواالت چهار جوابی رشته های بهداشتی دانشکده 

بهداشت با تاکید بر ساختار سواالت در نیمسال اول سال تحصیلی 
44 – 43 

فریبا زاهدی  -مهدی امام جمعهدکتر محمد 
 فر

5 
ساخت و تعیین ویژگی های  روانسنجی پرسشنامه  پیامد های 

 1330استعمال سیگار در ایران در سال 

دکتر امیر  –محمدی زیدی  عیسی دکتر

 مرشدیهادی  –پاکپور 

6 
بررسی عوامل تاثیر گذار براهدای خون در شهر قزوین در سال 

 : کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده 1330
محمد  –محمدی زیدی عیسی دکتر 

 مرشدیهادی  –حسین احمدی 

1 

ارزیابی روایی و پایایی پرسشنامه جو ایمنی بیمارستان ساخت و 
از دیدگاه پرسنل در بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی 

 1330قزوین سال 

شهرام  –محمدی زیدی عیسی دکتر 

 رستاک

4 
شناسایی مستقیم عوامل ولووواژینیت کاندیدائی در استان قزوین 

 روشهای ملکولیو تعیین وفور گونه های مختلف آنها با 
حسین  –دکتر محمد رضا ساروخانی 

 سهرابی

3 
بررسی تاثیر چارچوب بندی پیام بر ارتقاء سالمت دهان و دندان در 

 1330دانش آموزان دبیرستانی شهر قزوین سال 
 دکتر امیر پاکپور حاجی آقا

10 

تاثیر برنامه ریزی برای عمل و برنامه ریزی برای از عهده برآمدن  در 
ارتقاء فعالیت جسمانی در میان بیماران همودیالیزی:کاربردی از 

 رفتار برنامه ریزی شده

 دکتر امیر پاکپور حاجی آقا

11 
اثر بخشی آموش مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده در بهبود 

 تبعیت از رژیم دارویی
 دکتر عیسی محمدی زیدی

12 
کیفیت زندگی در بیماران پایایی ، روایی و بومی سازی پرسشنامه 

 مبتال به سرطان مغز
 دکتر امیر پاکپور حاجی آقا

13 
ارزیابی روایی و پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی مخصوص 

 یائسگی

محمد دکتر  –محمدی زیدی عیسی دکتر 

 بنفشه محمدی زیدی –خلج 

12 

بررسی تاثیر آموزش بر نحوه شستشو و استریلیزاسیون ابزار 

کارکنان شاغل در اتاق عمل های تابعه دانشگاه علوم جراحی در 

 پزشکی قزوین

هاشمی فریبا  -کاربرداصغر  -مریم شعبانی
 شفیع خانی مهین -سلطانیزهرا  –

51 
بررسی کارآیی کارتریج ماسک های تنفسی متداول حذف بخارات 

 EN 12341:  2002آلی بر اساس استاندارد 
 صفریعلی دکتر   -نیک پیاحمد دکتر 

 


