
 1400طرح های تحقیقاتی سال 

 نوع مطالعه  هسته های پژوهشی  عنوان   دانشجو

 ناهید شجاعی
های مراقبت ویژه  گیری بالینی با فرهنگ سازمانی در بخشبررسی ارتباط مشارکت پرستاران در تصمیم

 1399مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران سال  
 مقطعی  کیفیت مراقبت و ایمنی بیمار

 مهشید عباسی 
بررسی ارتباط شایستگی رهبری بالینی و هوش هیجانی مدیران پرستاری مراکز آموزشی درمانی دانشگاه  

 1400علوم پزشکی ایران در سال  
 مقطعی  -

 مهدی خوانساری 
مرتبط با سالمت سالمندان منطقه غرب تهران در سال  بررسی ارتباط خود شفقت ورزی با کیفیت زندگی  

1400 
 مقطعی  سالمندی سالم، فعال و موفق 

 فرشته جهانبین
کیفیت مراقبت پرستاری در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه  بررسی ارتباط جو ایمنی و درک پرستاران از  

 1399علوم پزشکی یاسوج در سال  
 مقطعی  کیفیت مراقبت و ایمنی بیمار

 یی بالینی تصادفیکارآزما پیشگیری از بارداری پرخطر  رفتاری بر اضطراب زنان باردار با نتایج مثبت غربالگری اختالالت کروموزومی   -بررسی تاثیر آموزش شناختی آرزو بیات 

 فاطمه رضائی
مقایسه رفتارهای باروری زنان سنین باروری تحت پوشش مراکز جامع سالمت شهرستان بابل در دوره قبل  

 19_گیری کوویدو طی همه
 سالمت تولیدمثل

توصیفی/پرواالنس   مطالعات 

“Descriptive/prevalence 

study 

 اعظم سنگل 
مقایسه تاثیر آموزش واکسیناسیون به دو شیوه سخنرانی و فیلم به والدین بر تاخیر در واکسیناسیون  

 کودکان زیر یک سال 
 کارآزمایی بالینی نیمه تجربی  زایمان ایمن 

 محبوبه ملک 
بررسی دانش و عملکرد پرستاران شاغل در بخش های قلب و عروق مراکز آموزشی و درمانی وابسته به  

 1399اه علوم پزشکی ایران در مورد وارفارین، سال  دانشگ 
 مقطعی  -

 فرشاد مرادی 
مراکز منتخب آموزشی    19بررسی اضطراب سالمت و ترس از کرونا در پرستاران شاغل در بخش های کوید  

 1400درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال  
 مقطعی  -

الهه مسرت اقدام  

 ارجستان 

بررسی وضعیت موجود جانشین پروری از دیدگاه مدیران پرستاری مراکز آموزشی درمانی بیمارستانهای  

 99دانشگاه علوم پزشکی ایران سال  
- 

مطالعات توصیفی/پرواالنس  

“Descriptive/prevalence 

study ” 

 مژده رفیعیان
مقایسه تاثیر آموزش به روش همتا و باز خورد محور بر تبعیت از رژیم درمانی بیماران ایسکمیک قلبی در 

 بازتوانی   3فاز  
 شاهد   -مورد   آموزش به بیمارو خانواده 



 زهرا صالحی 
بررسی پیش بین فرسودگی شغلی پرستاران بر اساس جو سازمانی در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم  

 1399ایران در سال    پزشکی
 کیفیت مراقبت و ایمنی بیمار

مطالعات توصیفی/پرواالنس  

“Descriptive/prevalence 

study ” 

 حدیث هاشمی 
مقایسه تاثیر میزوپروستول واژینال و کپسول روغن گل مغربی با میزوپروستول به تنهایی بر پیامدهای سقط  

 در زنان با مرگ داخل رحمی جنین 
 کارآزمایی بالینی تصادفی سالمت تولیدمثل

 فاطمه آزاد بیانی 
بررسی ارتباط ترس از ابتال به کرونا و رفتارهای خودمراقبتی با پیامدهای مادری و نوزادی در مادران با  

 1400-1399سابقه بارداری در دوران پاندمی کرونا در سالهای  
 مقطعی  پیشگیری از بارداری پرخطر 

فرزانه حسن زاده  

 طهرابند 

بررسی ارزشیابی اثر مشاوره مامایی مبتنی بر رویکرد گمبل بر راهبردهای مقابله و خودکارآمدی زنان با  

 سقط جنین
 کارآزمایی بالینی نیمه تجربی  پیشگیری از بارداری پرخطر 

 کارآزمایی بالینی تصادفی پیشگیری از بارداری پرخطر  ن باردار با سابقه سقط جنینبررسی تاثیر مشاوره مراقبتی حمایتی بر اضطراب و کیفیت زندگی زنا زهره کیانی

 میالد قنبری 
بررسی درک پرستاران از افشای حوادث ایمنی بیمار در مراکز آموزشی درمانی منتخب دانشگاه علوم  

 1399پزشکی ایران سال  
 مقطعی  کیفیت مراقبت و ایمنی بیمار

 نرگس سیفی 
بررسی خودمراقبتی و استقالل عملکردی سالمندان مبتال به نارسایی مزمن کلیه مراجعه کننده به مراکز  

 1399آموزشی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران ، سال  
 مقطعی  سالمندی سالم، فعال و موفق 

 سارا آریا پور 
در سالمندان مقیم در آسایشگاه    19-گیری کوویدپذیری و اضطراب در همهبررسی درک خطر، آسیب 

 1399سالمندان، سال  
 مقطعی  سالمندی سالم، فعال و موفق 

 مهدی ملکی 
درمانی    -بررسی تبعیت دارویی در سالمندان با پلی فارماسی مراجعه کننده به مراکز منتخب موزشی  

 1399ایران در سال    دانشگاه علوم پزشکی
 مقطعی  سالمندی سالم، فعال و موفق 

 سعیده اسماعیلی 
در سالمندان مبتال به سرطان تازه تشخیص داده شده در مراکز آموزشی    19بررسی روند ترس از کووید  

 : یک مطالعه طولی1400درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی البرز در سال  
 مقطعی  سالمندی سالم، فعال و موفق 

 راضیه مالیجردی 
کننده به مراکز  ¬ارتباط اضطراب سالمت با عملکرد جنسی و نگرش به یائسگی در زنان یائسه مراجعه

 1399بهداشتی شهر سبزوار ، سال  
 مقطعی  سالمت تولیدمثل

 راضیه اثنا عشری 
بررسی ارتباط استرس درک شده با افسردگی پس از زایمان در زنان نوجوان مراجعه کننده به مراکز جامع  

 1399سالمت شهری وابسته به دانشگاه علوم پزشکی البرز، سال
 مقطعی  سالمت تولیدمثل

 ریحانه عابدی 
راجعه کننده به مراکز  بررسی طرحواره های ناسازگار اولیه مرتبط با کیفیت زندگی جنسی زنان متاهل م

 1399خدمات جامع سالمت شهر کرج در سال  
 مقطعی  سالمت تولیدمثل



 نرگس سرکانی 
بررسی ارتباط اضطراب سالمت با عملکرد جنسی در زنان با سابقه سرطان پستان جهاد دانشگاهی شهر تهران،  

   1399سال  
 مقطعی  سالمت تولیدمثل

 روزیتا جهانبخشی
بررسی ارتباط تن انگاره زنان متاهل با کیفیت زندگی جنسی زوجین مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع  

 1400سالمت شهری کرمانشاه در سال  
 مقطعی  سالمت تولیدمثل

 زهرا باقری 
کننده به   بررسی عوامل مرتبط با رفتارهای جستجوی کمک در زنان یائسه دارای اختالالت جنسی راجعه

 1399مراکز منتخب خدمات جامع سالمت شهری شهر اصفهان  
 مقطعی  سالمت تولیدمثل

 زهرا سادات زرگر 
بررسی عوامل مرتبط با بی احترامی و بد رفتاری طی روند زایمان طبیعی در زنان مراجعه کننده به مراکز  

 1400جامع سالمت شهر تهران در سال  
 مقطعی  زایمان طبیعی و ایمن

 زهرا ترک 
درپرستاران شاغل در خط مقدم    19-گیری کوویدبررسی عدم تحمل ابهام و نشانگان افت روحیه در همه

 1400مقابله با ویروس کرونا در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران سال  
 مقطعی  -

 زهرا عباسی
بررسی ارتباط سبک والدی با سرسختی و کفایت اجتماعی نوجوانان دارای والدین با سوء مصرف مواد  

 1399درمدارس غرب تهران در سال  
 مقطعی  -

 مقطعی  سالمت کودک و خانواده  1399بررسی ناامیدی و نگرش ناکارامد در افراد تحت حمایت مراکز کودکان کار جنوب تهران سال   فرشته قاسمی

 هاجر بهزادی 
بررسی ارتباط رفتار مراقبتی با اضطراب مرگ پرستاران شاغل بخش های کرونا وابسته به مراکز آموزشی  

 1399درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال  
 مقطعی  کیفیت مراقبت و ایمنی بیمار

 کیفی  کیفیت مراقبت و ایمنی بیمار : یک مطالعه کیفی19-تبیین درک پرستاران از ارائه مراقبت مبتنی بر شفقت ورزی برای افراد دارای کووید طرح مستقل 

 مقطعی  کیفیت مراقبت و ایمنی بیمار 1399بررسی درد ذهنی افراد دارای اختالل دوقطبی بستری در مرکز روانپزشکی ایران،   سمیرا الوندی 

 مداخله ای در سطح جامعه آموزش به بیمارو خانواده  ارزشیابی اثر آموزش مهارت های زندگی بر عملکرد خانواده مبتالیان به اختالالت روانی مزمن  مهتاب شمس الدین 

 محمدرضا عنایتی
فراد دارای نارسایی قلبی بستری در مرکز  بررسی ارتباط هوش معنوی با نگرانی های مرتبط با بیماری ا

 1399آموزشی درمانی فاطمه الزهرا)س( ساری، سال  
 مقطعی  -

 طرح مستقل 
منطقی سالمتی دانشجویان کارشناسی پرستاری در دانشگاه  بررسی ارتباط سرزندگی ذهنی با باورهای غیر  

   1399علوم پزشکی ایران در سال  
 مقطعی  -

 مقطعی  سالمت کودک و خانواده  1399بررسی ارتباط سواد سالمت با استعداد اعتیاد در نوجوانان دبیرستان های غرب تهران   زهره آذرنگ 

 زهرا بران 
- 1400ساله در شهرستان همدان سال    30-60وادث عروق قلبی افراد  ساله ح   10بررسی احتمال بروز خطر  

1399 
 سالمندی سالم، فعال و موفق 

توصیفی/پرواالنس   مطالعات 

“Descriptive/prevalence 

study ” 



 میترا شیروانی
ی  مقایسه خود مراقبتی افراد مبتال به پرفشاری خون عضو و غیر عضو گروه خودیار مراجعه کننده به خانه ها

 1399بهداشت شهرستان بهار در سال  
 کیفیت مراقبت و ایمنی بیمار

مطالعات توصیفی/پرواالنس  

“Descriptive/prevalence 

study ” 

 مقطعی  کیفیت مراقبت و ایمنی بیمار 1399بررسی کیفیت زندگی و سالمت معنوی والدین پس از پیوند قلب کودکان در ایران سال   محمد مهدوی 

 سونا کوچک آقایی
بررسی ارتباط حمایت سازمانی درک شده با اضطراب وافسردگی پرستاران بخش های مراقبت ویژه نوزادان  

 1399دانشگاههای علوم پزشکی شهر تـهران،  
 مقطعی  کیفیت مراقبت و ایمنی بیمار

 کیفی  - : تحلیل محتوای کیفی قراردادی 19تجربیات مدرسین دانشگاه از آموزش مجازی در دوران پاندمی کووید   طرح مستقل 

 پریسا کریم زاده 
کرونا در مادران دارای کودک مبتال به بیماری مزمن بستری  بررسی ارتباط وضعیت روانی و ترس از ابتال به  

 1399  سال  –درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در پاندمی کرونا    -در مراکز آموزشی
 سالمت کودک و خانواده 

توصیفی/پرواالنس   مطالعات 

“Descriptive/prevalence 

study ” 

 کارآزمایی بالینی تصادفی - ر نتایج آزمون بدون استرس جنین و اضطراب زنان باردار نخست زا بررسی تاثیر رایحه درمانی و موسیقی ب نسرین رضائی 

 - 1399بررسی سبک زندگی و ابعاد سالمت اجتماعی بهورزان شهرستان زنجان در سال   مریم رضائی

مطالعات توصیفی/پرواالنس  

“Descriptive/prevalence 

study ” 

 فضه خلیلی باقری
اثرآموزش پیشگیری از زخم فشاری مبتنی بر شبکه اجتماعی مجازی بر دانش، نگرش و عملکرد  ارزشیابی  

 پرستاران بخشهای مراقبت ویژه 
 کیفیت مراقبت و ایمنی بیمار

مطالعات ارتقاء کیفیت/اودیت بالینی  
"Quality 

improvement/Clinical 
Audit" 

 کیفی  - طراحی و تعیین ویژگیهای روان سنجی ابزار مالکیت روان شناختی مراقبت پرستاری  الهام اخالقی 

 فرحناز برمک 
بررسی ارتباط آگاهی از کبد چرب غیرالکلی و سبک زندگی ارتقاء دهنده سالمت در نوجوانان دوره دوم  

 1399متوسطه، دبیرستان های غرب تهران سال  
 سالمت کودک و خانواده 

وصیفی/پرواالنس  مطالعات ت

“Descriptive/prevalence 

study 

 سعید زیوری 
بررسی ارتباط سبک زندگی ارتقاء دهنده سالمت با رفتارهای خود مراقبتی در بیماران تحت همودیالیز  

   1400مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران سال  
 مقطعی  کیفیت مراقبت و ایمنی بیمار



 فاطمه مسعودی 
بررسی تجربه سوگ و معنای زندگی پرستاران شاغل در بخش های انکولوژی مراکز آموزشی درمانی دانشگاه  

 1400های علوم پزشکی شهر تهران در سال  
 مقطعی  -

رضا حسینی تپه 

 شعبانی

بررسی اجرای مهار فیزیکی توسط تیم درمان بخش های روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال  

1400 
 مقطعی  کیفیت مراقبت و ایمنی بیمار

 علی آزادی 
بررسی ارتباط اضطراب مرگ با مراقبت پرستاری ایمن در پرستاران شاغل در بخش های مراقبت از بیماران  

 1400رمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال  مراکز اموزشی د  19-کووید
 مقطعی  کیفیت مراقبت و ایمنی بیمار

 نرگس حنیفی 
حرکتی عضو جامعه معلولین    -خواهان دارای ناتوانی جسمی  آوری در توان گذاری بر بدن و تاببررسی ارزش 

 1400تهران، سال  
- 

مطالعات توصیفی/پرواالنس  

“Descriptive/prevalence 

study ” 

 یاسمن شاهمرادی 
بررسی ارتباط تاب آوری با بار مراقبتی مراقبین افراد مبتال به ضایعات نخاعی مراجعه کننده به انجمن  

 1400حمایت از معلوالن ضایعات نخاعی ایران، سال  
 مقطعی  -

 فاطمه اسود 
بررسی کارسنجی فعالیتهای پرستاران شاغل در بخشهای ویژه بیمارستان هفتم تیر در دوران اپیدمی کووید  

19 
 مقطعی  کیفیت مراقبت و ایمنی بیمار

 مقطعی  - 1400ارزیابی مدیریت خطر از دیدگاه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال   حسن رمضانپور سرگز 

 میترا طاهری 
تباط اشتیاق شغلی با همدلی در پرستاران شاغل در بخش های روانپزشکی مراکز آموزشی درمانی  بررسی ار

 1399دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران در سال  
 مقطعی  -

 طرح مستقل 
، تعهد سازمانی و محیط کاری با فرسودگی شغلی در پرستاران  19-بررسی ارتباط اضطراب از بیماری کووید

 آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم   شاغل در مجتمع
 مقطعی  -

 طرح مستقل 
با دستیابی به نقش مادری در مادران دارای نوزاد نارس    19  -بررسی ارتباط ترس و اضطراب ناشی از کووید

 نوزادان   ویژه  های¬بستری در بخش مراقبت
 مقطعی  سالمت کودک و خانواده 

 مریم برادری 

در مادران دارای نوزاد بستری در بخش    19  -بررسی ارتباط بین رفتارهای دلبستگی و ترس از کووید

  –مراقبت های ویژه نوزادان در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران در پاندمی کرونا  

 1400  سال

 مقطعی  سالمت کودک و خانواده 

 کارآزمایی بالینی تصادفی زایمان طبیعی و ایمن مقایسه تاثیر وضعیت شیردهی تکیه بر پشت و گهواره ای بر تجربه شیردهی زنان نخست زا آصفه بشیری 

 نرجس نجاتی فر
بررسی ارتباط نگرش به فرزندآوری و باروری با تعارض و کیفیت زندگی زناشویی زنان مراجعه کننده به  

 1400تان کاشان،  مراکز بهداشتی منتخب شهرس
 مقطعی  سالمت تولیدمثل

 کارآزمایی بالینی تصادفی سالمت کودک و خانواده  بررسی تاثیر دمنوش انیسون بر حجم شیر مادر و وزن نوزاد نارس  صونا خلیلی 



 نسیم قوامی 
در    1399تا    1397نوزادان و عوامل مرتبط با آن در سال های  بررسی میزان عدم پیگیری غربالگری شنوایی  

 شهر خرم آباد: یک مطالعه ی گذشته نگر
 توصیفی سالمت کودک و خانواده 

 محسن ایرانمهر 
بررسی ارتباط مدیریت دانش و شایستگی بالینی پرستاران بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی  

 1399ال  دانشگاه علوم پزشکی ایران در س
 مقطعی  کیفیت مراقبت و ایمنی بیمار

 مقطعی  پیشگیری از بارداری پرخطر  بررسی تاثیر مصرف خوراکی شربت کاهو بر حجم شیرمادر و وزن گیری نوزاد نارس  نیلوفر ایزددوست 

 کیفی  - فرهنگ پرستاری در بخش انکولوژی با تاکید بر کردار اخالقی : یک مطالعه قوم نگاری  حدیثه منادی زیارت 

 فاطمه سجادیان 
بررسی عوامل مرتبط با دریافت مراقبت های پیش از بارداری در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز  

 1400بهداشتی و درمانی شهر شیراز، سال  
 طعی مق پیشگیری از بارداری پرخطر 

 مرضیه سلطانی 
بررسی ارتباط سبک رهبری مدیران پرستاری با رفتارهای مراقبتی پرستاران شاغل در مراکز آموزشی  

 1399درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران، سال  
 کیفیت مراقبت و ایمنی بیمار

مطالعات توصیفی/پرواالنس  
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 سهیال رحیمی 
بررسی اضطراب مرگ و نشانگان افت روحیه در بیماران با سکته قلبی بستری در بخشهای مراقبت ویژه  

 1400درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران، سال  -قلبی مراکز آموزشی
 مقطعی  -

 آزاده رنجبر 
مقایسه تاثیر آموزش به دو روش چهره به چهره و آموزش مجازی مبتنی بر شبکه اجتماعی بر پوزیشن دهی  

 نوزاد نارس در پرستاران بخش ویژه نوزادان 
 مداخله ای در سطح جامعه سالمت کودک و خانواده 

 فرزانه قادری 
در مراکز آموزشی و    19-کوویددر مراقبین سالمت مبتالیان به    19بررسی سالمت عمومی و ترس ازکووید  

 .1399درمانی منتخب شهرتهران، سال  
- 
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 تجربی کیفیت مراقبت و ایمنی بیمار ارزشیابی اثر آموزش مراقبت از تراکئوستومی برعملکرد پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه  سارا فرامرزیان 

 مجتبی کریمی 
درمانی وابسته به دانشگاه علوم  -بررسی بهره وری و کیفیت زندگی کاری پرستاران اورژانس مراکز آموزشی 

 1399پزشکی شهید صدوقی یزد، سال  
 مقطعی  -

 رقیه رستمخانی
مراجعه کننده به پایگاه های بهداشت شهرستان  بررسی وضعیت شناختی و خودکارآمدی سالمندان  

 .1400خدابنده،  
 سالمندی سالم، فعال و موفق 
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