ليست پايان نامه هاي گروه آموزش پزشکي در حال اجرا

عنوان پايان نامه

ارائه دهنده

ورودي

بررسی تاثير الگوی آموزشی طرح -برخورد -بازخورد بر صالحيت بالينی دستياران رشته تخصصی رادیولوژی

دکتر سید علی

مجازی19

اساتيد راهنما
دکتر کریمی

علمداران
تأثير آموزش گروهی بر آگاهی و نگرش خانواده بيماران مزمن (کانسر-تاالسمی) به بيماری و درمان فرزندشان

دکتر مجید علی

اساتيد مشاور
دکتر بیتا عباسی
دکتر عمادزاده

مجازی19

دکتر کریمی

اکبریان
بررسی حرفهایگری دانشجویان پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصيلی .۷9-۷9

فاطمه حیدری

مجازی 19

بررسی سبک های یادگيری دانشجویان جدیدالورود برخی رشته های علوم پزشکی و ارتباط آن با هوش معنوی آنان در دانشگاه علوم

دکتر مصطفی

مجازی 19

پزشکی مشهد

ابریشمی

سنجش بيمار محوری در برنامه درسی پنهان و ارتباط آن با مهار ت های ارتباطی دانشجویان پزشکی

دکتر لیدا جراحی

دکتر موسوی
دکتر عمادزاده
دکتر کریمی

دکتر حسینی
دکتر تابش

مجازی 19

دکتر حسینی

دکتر یاوری

بررسی حرفه ای گری در دستياران چشم پزشکی و کودکان دانشکده پزشکی مشهد در سال 79۷9

مرضیه نجاران

مجازی 19

دکتر عمادزاده

دکتراعتضادرضوی

بررسی رابطه¬ی بين سبک یادگيری و انگيزش تحصيلی در دانشجویان پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سهیال دارابی

آموزش پزشکی

دکتر حسینی

دکتر عمادزاده

بررسی وضعيت شاخص های جذب اعضاء هيات علمی در دانشگاه های علوم پزشکی و توسعه آنها (ارتقاء آنها)

مهدیه درتومی

طراحی و اجرای دوره آموزشی آشنایی با مفاهيم ،کاربردها و مخاطرات روش های تصویربرداری پزشکی برای پرستاران بر اساس مدل

محمود علی نژاد

حضوری 19

ADDIE
بررسی تاثير استفاده از آموزش از طریق بازی ( )Gamificationبه عنوان ابزار ميکرو یادگيری ( )micro learningبر شایستگی و
انگيزش مراقبين سالمت در مراقبت از سالمت مادران باردار

خاطره شریعتی

دکتر مدبر عزیزی

آموزش پزشکی

دکتر کریمی

حضوری 19

دکتر اعتضاد رضوی

دکتر عمادزاده

آموزش پزشکی

دکتر کریمی

دکتر مسعود

حضوری 19

دکتر عمادزاده

پزشکی راد

آموزش پزشکی

دکتر عمادزاده

دکتر بهرامی

حضوری 19

دکتر کریمی

دکتر تابش

طراحی اجرا و تعيين تاثير دوره های توانمندسازی اعضای هيات علمی بر اساس سبک یادگيری و مدل انگيزشی روی انگيزش و یادگيری

حورا اشرفی فرد

تکنولوژی

دکتر کریمی

دکتر عمادزاده

حضوری 19
طراحی آموزش لوله گذاری داخل تراشه (انتوباسيون) با استفاده از تکنولوژی واقعيت مجازی( )VRو تاثير آن در یادگيری و نگرش

حسن عیدی

حضوری 19

آسيستانهای طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی مشهد
طراحی الگوی آموزشی عينی-تجسمی (تکنولوژی سه بعدی) آناتومی نرمال ،شکستگی ها و آنومالی های اوربيت و تعيين تاثير آن بر

تکنولوژی

دکتر عمادزاده

دکتر اخوان

رویا وطن خواه

یادگيری رزیدنت های چشم

دکتر عمادزاده

دکتر کریمی

تکنولوژی
حضوری 19

دکتراعتضادرضوی

دکتر سیروس

مجازی 19

دکتر عمادزاده

نکوئی
نقش شبکه های اجتماعی مجازی در آ»وزش مداوم چشم پزشکان

دکتر ناصر شعیبی

دکتر کریمی
مونقی

عنوان پايان نامه دانشجويان آموزش جامعه نگر در نظام سالمت

ارائه دهنده

ورودي

تاثير مداخله آموزشی مبتنی برمدل اعتقاد بهداشتی در اتخاذ رفتارهای پيشگيری کننده سرطان پستان در بهورزان تربت

طاهره انصاری فر

جامعه نگر 19

فرح باطنی

معصومه حاجی پور

نیره خسروی القار

فاطمه رحم دل

دکتر عمادزاده

دکتر کریمی

جامعه نگر 19

دکتر عمادزاده

دکتر کریمی

جامعه نگر 19

دکتر حسینی

دکتر عمادزاده

(مجازی)

شهرستان قوچان در سال 79۷9

بررسی تاثير برنامه آموزشی مدون بر ارتقاءعملکرد بهورزان در استفاده صحيح از منحنی رشد کودک سالم در سال79۷9

جامعه نگر 19

دکتر غالمی

(مجازی)

شهرستان مشهد یک در سال 79۷9
بررسی تاثير آموزش مهارتهای زندگی برمبنای الگوی بزنف بر رفتارهای پيشگيری کننده در زمينه سالمت روان بهورزان زن

دکتر حسینی

دکتر یاوری

(مجازی)

پرفشاری خون ودیابت در جمعيت باالی  93سال شهر تربت جام
بررسی مقایسه ای اثر آموزش حضوری و غيرحضوری اصول مراقبت مادران باردار بر دانش و عملکرد مراقبين سالمت

جامعه نگر 19

دکتر حسین رنجبر
دکترمحبوبه عبداللهی

(مجازی)

پزشکی مشهد در سال 79۷9
بررسی تاثيرطراحی آموزشی با کاربرد مدل ADDIEبر عملکردمراقبين سالمت درزمينه شناسایی و تعداد مراقبت بيماریهای

دکتر کریمی

(مجازی)

حيدریه
بررسی تاثير آموزش حضوری و غير حضوری مهارتهای زندگی بر ميزان آگاهی فراگيران مراکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم

استاد راهنما

استاد مشاور

کبری سعادتی

جامعه نگر 19

دکتر مکارم

دکتر عمادزاده

(مجازی)
بررسی ميزان آگاهی  ،نگرش و عملکرد اعضای هيات علمی دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به آموزش

علی شکاری

(مجازی)

علوم پزشکی پاسخگو 79۷9
تعيين تاثير مشاوره گروهی بر آگاهی از باروری سالم و گرایش به فرزندآوری در زنان متاهل (بی فرزندی و تک فرزندی)

محبوبه صفارسبزوار

شهرستان اسفراین

جامعه نگر 19

سیده نگار اسعدی
دکتر حسینی

(مجازی)

مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهرستان سبزوار
بررسی تاثير برنامه آموزش مدون در رفتارهای پيشگيری کننده ابتال به سل در مراجعين به خانه بهداشت روستای سارمران

جامعه نگر 19

دکتر مکارم

علی طالبی

جامعه نگر 19
(مجازی)

دکتر غالمی
دکتر یاوری

دکتر کریمی

بررسی کيفيت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بيماران مبتال به پرفشاری خون مراجعه کننده به مراکز جامع سالمت شهر

آرزوغیرتی قاسم آبادی

(مجازی)

خواف در سال79۷9
تاثير آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی در بيماری تب مالت بر مولفه های خطر مرتبط دامداران در جمعيت تحت

محمّدرضا فرزادمهر

جامعه نگر 19

دکتر موسوی

دکتر محمد قربانی

(مجازی)

پوشش بخش رخ شهرستان تربت حيدریه در سال79۷9
بررسی تاثير آموزش حضوری و غيرحضوری بر ميزان آگاهی دو گروه از داوطلبين سالمت مرکز بهداشت شماره یک مشهد

جامعه نگر 19

دکتر موسوی

سکینه قرایی

جامعه نگر 19

دکتر حسینی

(مجازی)

در رابطه با اصول خود مراقبتی و غربالگری سرطان روده بزرگ
بررسی عوامل انگيزشی موثر بر شرکت بهورزان در برنامه های ضمن خدمت وبازآموزی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

آذرقلی نژاد میرعباسی

بررسی کيفيت ارائه خدمات آموزشی ضمن خدمت به کارکنان شاغل در مراکز جامع سالمت شهرمشهد بااستفاده از مدل

زهرا ماه طلب

جامعه نگر 19

دکتر غالمی
دکتر جعفری

دکتر یاوری

دکتر مریم عمادزاده

(مجازی)
جامعه نگر 19

دکتر مکارم

(مجازی)

سروکوال ( در سال )79۷9
مقایسه تاثير آموزش بر اساس بسته چند رسانه ای و بحث گروهی بر سبک زندگی مادران باردارشهرگناباد

مرضیه محرابی

بررسی تاثير آموزش حضور ی و غير حضوری بر خودمراقبتی بيماریهای غيرواگير در بهورزان شاغل شهرستان سرخس در

محبوبه مفتخر

جامعه نگر 19

دکتر کریمی

(مجازی)

فاطمه مهرآبادی

بررسی تاثير آموزش مبتنی برنياز بر خودکارآمدی زنان درمراقبتهای دوران بارداری

دکتر عمادزاده

جامعه نگر 19

دکتر یاوری
دکتر بهرامی طاقانکی

دکتر یاوری

دکتر عمادزاده

(مجازی)

تب مالت در زنان خانه دار روستاهای شهرستان نيشابور
تاثيرآموزش مبتنی برمدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پيشگيری کننده از بيماری بروسلوز در ساکنين شهرستان قاینات

جامعه نگر 19

دکتر دلشاد نوقایی
دکتر شهال خسرواانی

(مجازی)

سال79۷9
تعيين تأثير مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی ارائه شده توسط بهورزان بر اتخاذ رفتارهای پيشگيری کننده

دکتر حسینی

محمدرضا تفکری
فاطمه فالح خلیل آباد

 :رابطه بين استعداد خستگی شغلی با اشتياق شغلی و ميل به ماندن بهورزان مرکز بهداشت شماره یک مشهد در سال 79۷9

الله نقی پور

بررسی نيازهای آموزشی کالس¬های مشاوره قبل از ازدواج از نظر زوجين مراجعه کننده به مرکز بهداشت شهرستان تایباد

علی اکبر وظیفه مند

جامعه نگر 19

دکتر موسوی بزاز

جامعه نگر 19

دکتر عمادزاده

دکتر حسینی

جامعه نگر 19

دکتر غالمی

دکتر مکارم

جامعه نگر 19

دکتر کریمی مونقی

دکتر مکارم

