
 

 توسعه آموزش دانشكده پرستاري ومامايي ايراندفتر مطالعات و 

 

 

 پژوهش در آموزش(Research and development)  

  بررسي طرح هاي تحقيقاتي ارسالي به دفترEDO  

 واحد پژوهش در آموزش و مركز تحقيقات آموزش پزشكي معرفي و همكاري در طرح هاي تحقيقات آموزشي به 

 دانشگاه

 طرح هاي پژوهش در آموزش درسي و مشاوره با اساتيد و همكاري در تدوين پروپوزال، تهيه محتوا و برنامه ريزي 

 تدوين پيام نامه هاي آموزشي  

 همكاري با معاونت آموزشي در انجام امور آموزشي دانشكده برحسب نياز  

 برگزاري جلسات با رياست و معاونت آموزشي  

 ساتيد جهت انجام پروژه هاي تحقيقاتي در حوزه آموزشتشويق و ترغيب ا  

 جلب اعتماد اعضاء هيأت علمي به منظور همكاري با دفتر توسعه (EDO) زمينه هاي پژوهش در آموزش، رشد  در

  و ...بالندگي 

 تحقيقات

  افراد ساير مراكز و انجام تحقيقات مؤثر در زمينه هاي آموزشي و مشاركت در تحقيقات مرتبط آموزشي با

 دانشگاه اعتبار گرفته اند: EDC طرحهاي پژوهش در آموزش همكاران كه از طريق

عنوان: بررسي مقايسه اي تآثير دو روش آموزش )سخنراني و رايانه اي( در پيامدهاي يادگيري دانشجويان پرستاري و  (1 

 مامايي 

 84/ 18/5تاريخ تصويب: 

  باروق سلماني نسرين – يكتا پارسا زهره دكتر – مهرداد ندا دكتر –اسامي مجريان و همكاران: دكترميترا ذوالفقاري 

مراقبتي مبتني بر شبكه درباره سرطان بر اگاهي و رضايتمندي بيماران مبتال و خانواده  –بررسي تاثير برنامه آموزشي ( 2

 آنها 

 88تاريخ تصويب: سال 

 مهران كامكار –اسامي مجريان و همكاران: دكتر منصوره اشقلي فراهاني 

 ( بررسي تاثير آموزش باليني مشاركتي بر يادگيري باليني دانشجويان پرستاري 3

  88تاريخ تصويب: سال 
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 دكتر ليلي بريم نژاد –اسامي مجريان و همكاران: فرح روزبه 

باليني دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي ايران در دوره كارآموزي  ( بررسي مقايسه اي انواع روش هاي ارزشيابي4

 در عرصه

 88تاريخ تصويب: سال 

 دكتر شعله بيگدلي -اسامي مجريان و همكاران: دكتر ندا مهرداد

 ( بررسي تعويق آكادميك و داليل آن در دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهران 5

 مجري: دكترفروغ رفيعي 

( رضايتمندي و اثربخشي اجراي كارگاههاي آموزشي رايانه ايي جهت اعضا هيات علمي و دانشجويان دكتراي تخصصي 6

 دانشكده پرستاري ومامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران 

 مجري: دكتر ندا مهرداد 

جويان كارشناسي ( مقايسه دو روش آموزش از طريق لوح فشرده و آموزش سنتي بر يادگيري و رضايتمندي دانش7

 1390-1391پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهران، سال 

 دكتر سرور پرويزي  -اسامي مجريان :دكتر نورالدين محمدي 

 ( ارتقاء آموزش باليني دانشجويان 8

 اسامي مجريان: خانم عزت جعفرجالل و همكاران 

 ( ارتباط آمادگي باليني دستياران باليني با رضايت مندي دانشجويان از آموزش باليني 9

 خانم مسروررودسري و خانم دشتي -اسامي مجريان: خانم عزت جعفرجالل

 (90-2-12-13895)( مقايسه تاثير قرارداد يادگيري بر يادگيري خود هدايتي و رضايتمندي دانشجويان پرستاري10

 خانم دكتر ليلي بريم نژاد اسامي مجريان:

 (92-01-123-21043ابزار)( تدوين الگوي هماهنگي آموزش و بالين پرستاري و ارائه 11

 اسامي مجريان: خانم دكتر ليلي بريم نژاد

 (91-04-28-19785) ( بررسي امكان سنجي و اثربخشي دوركاري اعضاء هيئت علمي12

 اسامي مجريان: خانم دكتر ليلي بريم نژاد

  96ليست طرح های پژوهش در آموزش سال 

 ياتنوگراف مطالعه كي:  رانيا ييماما و يپرستار دانشكده  پنهان يدرس برنامه ييشناسا-1



 

 توسعه آموزش دانشكده پرستاري ومامايي ايراندفتر مطالعات و 

 

 

 ياياح در يپرستار يكارشناس انيدانشجو مهارت و دانش بر هوشمند يگوش افزار نرم بر يمبتن يريادگي ريتاث يبررس -2

 بزرگساالن هيپا يوير-يقلب

 

 انيدانشجو در تروما دچار افراد با مواجهه ينيبال مهارت بر  هوشمند يگوش افزار نرم بر يمبتن آموزش ريتاث يبررس-3

 يپرستار يكارشناس

 

 مبتال مدرسه سن يرانيا كودكان يزندگ تيفيك بر آسم يباز شنيكياپل از استفاده با يبرباز يمبتن آموزش ريتاث يبررس-4

 آسم به

 

 يپرستار انيدانشجو يبرا ارتباط يآموزش بسته ياجرا و يطراح با هيپا يارتباط يها مهارت يساز نهيبه-5

 

 يلئوستوميا يدارا افراد يسنج تن و ييايميوشيب يها شاخص بر  هوشمند يگوش بر يمبتن هيتغذ آموزش ريتاث يبررس-6

 

 كودكان در سانحه از پس استرس ميعال سطح بر نيوالد به يكيالكترون آموزش ريتاث يبررس-7

 

 يپژوه اقدام مطالعه كي: ساوه يپزشك علوم دانشكده يپرستار انيدانشجو در يليتحص زشيانگ يارتقا-8

 

 انيدانشجو در بزرگساالن هيپا يوير يقلب اءياح عملكرد و دانش بر يساز هيشب بر يمبتن آموزش ريتاث يبررس -9

 يپرستار

 

 يقلب يينارسا با افراد يزندگ تيفيك و ييدارو تيتبع بر هوشمند يگوش بر يمبتن يكاربرد برنامه از استفاده ريتاث يبررس

 My من هوشمند قلب) يقلب يماريب به انيمبتال يبرا هوشمند يگوش يتعامل يكاربرد برنامه ياعتبارسنج و يطراح

Smart Heart) 
 

 ابتيد به مبتال  زنان در يخودكارآمد و 2نوع ابتيد خطر درک بر هوشمند يگوش افزار نرم بر يمبتن آموزش ريتاث يبررس

 يباردار

 

 97سال  ليست طرح های پژوهش در آموزش

 در گاريس دود معرض در گرفتن قرار از اجتناب رفتار نگرش، و دانش بر يمجاز شبكه بر يمبتن آموزش ريتاث يبررس-1

 نوزادان ژهيو يها مراقبت بخش در يبستر نوزاد يدارا مادران

 

 ياخالق يريگ ميتصم مدل ارائه: ژهيو مراقبت يها بخش در يكيزيف مهار از استفاده در يريگ ميتصم نديفرآ نيتب-2

 

 ينظر مدل ارائه: پرستاران توسط نيبال در دانستن يالگوها يريكارگ به نديفرآ-3

 

 (مازاد) زانو مفصل ضيتعو تحت افراد در انتظار مورد دانش  و شده افتيدر دانش نيب اختالف بر آموزش ريتأث يبررس-4
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 نهيزم در پرستاران عملكرد و يآگاه بر يسخنران و يمفهوم نقشه محور، بازخورد روش سه به آموزش ريتأث سهيمقا"-5

  "النسيژيهموو نديفرآ

 

  دادن دارو نهيزم در يپرستار انيدانشجو عملكرد و دانش بر يساز هيشب روش به آموزش ريتأث يبررس -6

 

 يليتكم التيتحص مقطع در يپرستار انيدانشجو يليتحص تيرضا سنجش ابزار يابياعتبار و يطراح-7

 

  اورژانس بخش در يمنيا فرهنگ بر پرستاران به ماريب يمنيا يكيالكترون يريادگي ريتأث يبررس-8

 

 يناهنجار ليبدل سقط از بعد زنان ياجتماع يسازگار و يآور تاب بر يمجاز يفضا بر يمبتن آموزش ريتأث يبررس-9

   "نيجن

 

 نوزادان پوست مراقبت با رابطه در پرستاران عملكرد و دانش بر يا رسانه چند و يكارگاه آموزش ريتأث سهيمقا-10

  ژهيو مراقبت بخش در يبستر

 

 يپژوه اقدام مطالعه كي: انيدانشجو ينيبال آموزش در Mentorship طرح يابيارزش و اجرا-11

  

  پژوهي¬اقدام مطالعه كي: ييماما و يپرستار آموزش در يمجاز آموزش يركارگي به سازي نهيبه-12

 

 نارس نوزادان يدارا مادران يزندگ تيفيك و انسجام حس بر همراه سالمت افزار نرم قيطر از آموزش ريتأث يبررس-13

 

  

 


