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

طرح های در دست اجرا
(عنوان طرح)

تاریخ شروع طرح

1

تبیین تجارب زیسته همسران ،زنان فاقد فرزند با سابقه سقط راجعه :یک
مطالعه کیفی
تاثیر تدریس به شیوه الگو مداری بر شایستگی عملکرد اخالق حرفه ای
دانشجویان پرستاری و مامایی در بالین

1400/02/04

3

تحلیل مکانی – زمانی تصادفات جاده ای محورهای جیرفت -بندعباس و جیرفت
 – GISکرمان با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی
تحلیل زمانی – مکانی درخواست های فوریت های پزشکی بیماریهای قلبی
 GISعروقی در استان کرمان با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی
بررسی وضعیت انتقال و ترجمان دانش در دانشگاه های علوم پزشکی کشور
ایران :یک مرور نظام مند و متاآنالیز

6

بررسی نقش هورمون های تیروئیدی در پیش بینی دیابت
بارداری-مرور سیستماتیک
بررسی شیوع خوددرمانی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان  -یک
مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز

8

بررسی وضعیت منشور حقوق بیمار و رعایت آن از دیدگاه بیماران تحت عمل
جراحی در بیمارستان امام خمینی شهرستان جیرفت در سال 1398
تبیین تجارب بیماران بهبود یافته از کووید – 19
بررسی میزان بستری و مرگ و میر بیماران به علت ابتال به کوید  19بر حسب
نوع واکسن دریافتی در بیمارستانهای امام خمینی(ره) جیرفت و دوازده فروردین
کهنوج از ابتدای شروع واکسیناسیون تا پایان سال 1400
بررسی اثر بخشی آموزش ضمن خدمت مراقبت فرهنگی بر خودکارامدی
فرهنگی و شایستگی فرهنگی مراقبین سالمت مراکز خدمات جامع سالمت
شهرستان جیرفت در سال 1401
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بررسی عوامل مرتبط با قصد فرزندآوری زنان تک فرزند مراجعه کننده به مراکز
جامع سالمت جنوب استان کرمان براساس مدل بزنف در سال 1401
بررسی ارتباط بین نگرش پرستاران نسبت به ایمنی بیمار با حساسیت اخالقی در
بیمارستان امام خمینی شهرستان جیرفت در سال 1401

جمع
کل

 13مورد
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1398/09/10
1400/04/05
1400/04/05
1400/02/25
1400/02/25
1400/02/20
1398/07/10
1401/02/20
1401/01/16

1401/02/06

1401/05/22
1401/04/28

