
 طرحهای تحقيقاتی 
 نوع همکاري نقش متعهد وضعيت طرح تاريخ تصويب عنوان فارسي کد رديف

٨٤٠٠٨ ١ 

بررسي کيفيت 
مراقبت از کاتتر در 
بيماران داراي کاتتر 

ادراري درجا در 
بيمارستانهاي 

منتخب کاشان در 
 ١٣٨٤سال 

 دوم مجري خاتمه يافته ١٣٨٤/٠٥/١١

٨٦٠٤٣ ٢ 

بررسي کيفيت 
زندگي بيماران 

مبتال به سرطان 
پستان در 

شهرستان کاشان 
١٣٨٦ 

 چهارم مجري خاتمه يافته ١٣٨٦/٠٩/١٣

٩١٠٢٧ ٣ 

بررسي تاثير 
ماساژ بازتابي پا 

بر ميزان اضطراب و 
عالئم حياتي 
بيماران قبل از 

آنژيوگرافي عروق 
 کرونر 

 اصلي همکار خاتمه يافته ١٣٩١/٠٣/٢٣

٩١٠٣٧ ٤ 

بررسي فراواني  
دليريوم ، عوامل 
مرتبط و پيامد 

کوتاه مدت آن در 
بيماران بخش هاي 

مراقبت ويژه 
بيمارستان شهيد 
بهشتي کاشان و 

کاشاني اصفهان   

   ناظر در دست اجرا ١٣٩١/٠٤/٢٧

٩١٠٨٩ ٥ 

تاثير بررسي 
شناخت درماني 
بر سالمت روان و 

کيفيت زندگي 
بيماران مبتال به 
 نارسايي قلبي  

 سوم مجري خاتمه يافته ١٣٩١/٠٨/٢٣

٩١٠٩٢ ٦ 

بررسي ارتباط 
رفتارهاي پرخطر و 
هيجان خواهي در 

نوجوانان 
دبيرستاني 

شهرستان کاشان 
 ١٣٩٠در سال 

 اول مجري خاتمه يافته ١٣٩١/٠٨/٢٣

٩١١٢٨ ٧ 

بررسي رابطه 
هوش هيجاني با 
وقوع تصادف در 
موتورسواران 

شهرستان کاشان 

 اول مجري در دست اجرا ١٣٩١/١٢/٠٨

٩٢٠١٩ ٨ 

تاثير رايحه درماني 
بر کيفيت خواب 
بيماران تحت 

همودياليز در مرکز 
دياليز زرين شهر و 
بيمارستان اخوان 
کاشان در سال 

١٣٩٢ 

   ناظر خاتمه يافته ١٣٩٢/٠٢/٠٣



٩٢٠٣٨ ٩ 

بررسي دانش 
وعملکرد 

دانشجويان 
پرستاري ومامايي 
در برقراري ارتباط 
با بيماران داراي 

مشکالت ارتباطي 
 ١٣٩٢در سال

   ناظر خاتمه يافته ١٣٩٢/٠٣/٢١

٩٢٠٣٩ ١٠ 

تاثير بررسي 
مشاوره معنوي بر 

اضطراب ، 
افسردگي واميد 
در بيماران همو 

 دياليز

 دوم مجري خاتمه يافته ١٣٩٢/٠٣/٢١

٩٢٠٤٦ ١١ 

بررسي تاثير 
موسيقي بر درد و 

پارامترهاي 
فيزيولوژيک بيماران 

بعد از عمل 
 جراحي باز قلب

   ناظر خاتمه يافته ١٣٩٢/٠٣/٢٨

٩٢٠٦٤ ١٢ 

بررسي ارتباط بين 
باورهاي مذهبي و 
اميد با مشکالت 
روانشناختي در 
 بيماران همودياليز

 اول مجري در دست اجرا ١٣٩٢/٠٥/٠١

٩٢٠٨٩ ١٣ 

ارزيابي سبک 
زندگي سالمندان 
مقيم شهرستان 
کاشان در سال 

١٣٩٢  

   ناظر در دست اجرا ١٣٩٢/٠٧/٠٢

٩٣٠٢٧ ١٤ 

بررسي تاثير 
آموزش    روان 
شناختي بر 

سالمت روان و 
کيفيت زندگي 
بيماران مبتال به 
بيماري عروق 
 .کرونري قلب

 دوم مجري خاتمه يافته ١٣٩٣/٠٢/١٦

٩٣٠٤٩ ١٥ 

بررسي ارتباط 
سندرم حاد 

کرونري با رابطه 
زناشويي و کيفيت 

 زندگي 

   ناظر خاتمه يافته ١٣٩٣/٠٣/١٣

٩٣٠٥٠ ١٦ 

بررسي تاثير 
الگوي 

توانمندسازي بر 
کيفيت زندگي ، 
خودکارآمدي و 
کنترل قند در 

بيماران  مبتال به 
 ٢ديابت نوع 

 سوم مجري خاتمه يافته ١٣٩٣/٠٣/١٣

٩٣٠٥٥ ١٧ 

بررسي هيجان 
خواهي و 

رفتارهاي رانندگي 
در رانندگان وسايل 

نقليه عمومي 
 ٩٣شهر کاشان 

 اول مجري در دست اجرا ١٣٩٣/٠٣/١٣



٩٣٠٦٥ ١٨ 

بررسي ميزان بروز 
اختالل استرس 
پس از سانحه و 

عوامل مرتبط با آن 
در بيمارن ترخيص 
شده از بخش  

مراقبت هاي ويژه 
بيمارستان شهيد 
بهشتي کاشان در 

 ٩٣سال 

 سوم مجري خاتمه يافته ١٣٩٣/٠٤/٠٣

٩٣٠٨٨ ١٩ 

بررسي ميزان 
رعايت حريم 

شخصي توسط 
تيم سالمت و 

ميزان رضايتمندي 
بيماران از آن در 

بيمارستان شهيد 
بهشتي کاشان 

  ٩٣سال

 اول مجري در دست اجرا ١٣٩٣/٠٤/٣٠

٩٣١٠٧ ٢٠ 

بررسي تاثير مدل  
مراقبت پيگير بر 

اضطراب استرس، 
و افسردگي 

بيماران پيوند کليه 
شهرستان کاشان 

 ٩٣در سال 

   ناظر در دست اجرا ١٣٩٣/٠٥/٢١

٩٣١٣٩ ٢١ 

بررسي مقايسه  
اي تاثير ماساژ 

ساده با گليسيرين 
و روغن 

اسطوخودوس بر 
سندروم پاي بيقرار 

در بيماران تحت 
 همودياليز 

 سوم مجري در دست اجرا ١٣٩٣/٠٧/١٥

٩٤٠١٣ ٢٢ 

بررسي تاثير قرص 
گياهي حاوي 
عصاره کندر و 

عصاره بادرنجبويه 
بر حافظه 
 سالمندان 

 اول مجري در دست اجرا ١٣٩٤/٠٢/٠٨

٩٤١١٤ ٢٣ 

بررسي ارتباط 
ارزش گذاري به 

بدن با عزت نفس 
و درک از حمايت 

اجتماعي در 
مبتاليان به 

استومي مراجعه 
کننده به انجمن 
استومي ايران 

١٣٩٤ 

   ناظر در دست اجرا ١٣٩٤/٠٩/١٠

 


