
  پیراپزشکیبهداشت و دانشکده  91سال یافته و خاتمه طرحهاي هیات علمی مصوب 

  نام مجریان  نام طرح  ردیف

  دکتر امیر پاکپور حاجی آقا  تاثیرآموزش مبتنی بر اطالع بیمار از وضعیت تشخیص سرطان مغز  1

  دکتر عیسی محمدي زیدي  تاثیر مداخله آموزشی بر اساس الگوي توانمند سازي فردي بر کیفیت زندگی زنان یائسه   2

  دکتر عیسی محمدي زیدي  1391پیشگیري از خوددرمانی در زنان شهر قزوین در سال کاربرد الگوي تغییر رفتار به منظور   3

اثر بخشی مداخله آموزشی بر آگاهی ، نگرش و عملکرد مادران در ارتباط با مصرف آنتی بیوتیک ها در   4

  1391کودکان در شهر قزوین در سال 

  دکتر عیسی محمدي زیدي

اعتقاد بهداشتی بر کاهش عوامل خطر بیماري پوکی استخوان در زنان بررسی تاثیر آموزش بر اساس مدل   5

  مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر قزوین

  دکتر امیر پاکپور حاجی آقا

  حاجی آقادکتر امیر پاکپور   91ن دانشگاه علوم پزشکی قزوین درسال بررسی تاثیرمداخله آموزشی برارتقاء و تداوم رفتارورزشی دانشجویا  6

سال شهر قزوین ، با استفاده از  35تخمیل تمایل به پرداخت براي غربالگري سرطان سینه در زنان باالي   7

  1391روش ارزش گذاري مشروط در سال 

دکترمحبی فر   –الناز قناتی

محمد  –بهزاد روحانی 

  ذکریا کیایی

بتنی بر شواهد در بیمارستان بررسی دانش ، نگرش و عملکرد پرستاري و موانع ادراك شده براي عملکرد م  8

  1392هاي شهر قزوین در سال 

روح  –محمد ذکریا کیایی 

 –محمد ازمل  –اله کلهر 

  فرامرز کلهر

  زراوشانی-دکتر صفري  آنتی اکسیدانی خون خرگوش تام بر ظرفیت) مگا هرتز تلفن همراه  950(بررسی اثر امواج ماکروویو   9

  دکترسیرتی

بررسی تاثیر آموزش بر نحوه شستشو و استریلیزاسیون ابزار جراحی در کارکنان شاغل در اتاق عمل   10

  هاي تابعه دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

  اصغرکاربرد-مریم شعبانی

  هراسلطانیز- فریباهاشمی

  شفیع خانی 

ختار سواالت در ارزیابی سواالت چهار جوابی رشته هاي بهداشتی دانشکده بهداشت با تاکید بر سا  11

  89–88نیمسال اول سال تحصیلی 

  دکتر امام جمعه 

  فریبا زاهدي فر

براي کاربردي برنامه ریزي : جسمانی در بیماران دیالیزي بررسی تعیین کننده هاي فعالیت جسمانی   12

  عمل و برنامه ریزي براي از عهده برآمدن 

دکتر امیر پاکپور حاجی 

  آقا

بیماران  مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزي شده در بهبود تبعیت از رژیم داروییاثر بخشی آموش   13

  مبتال به پرفشاري خون

دکتر عیسی محمدي 

  زیدي

اثر بخشی مداخله آموزشی بر آگاهی ، نگرش و عملکرد مادران در ارتباط با مصرف آنتی بیوتیک ها   14

  1391در کودکان در شهر قزوین در سال 

محمدي دکتر عیسی 

  زیدي


