
 1401طرح های تحقیقاتی سال 

 نوع مطالعه  هسته های پژوهشی  عنوان   دانشجو

 گوهرالسادات شریفی 
های شناختی بین فردی با نگرش معنوی سالمندان مراجعه کننده به پارک ها و  بررسی ارتباط تحریف  

 1400فرهنگ سراهای مناطق منتخب شهر تهران، سال  
 سالمندی سالم، فعال و موفق 

مطالعات توصیفی/پرواالنس  

“Descriptive/prevalence 

study 

 فرزاد علیزاد مرشت 
پدران و مادران دارای نوزاد نارس مراجعه کننده به خانه های سالمت منتخب  مقایسه کیفیت زندگی  

 1400شهرستان آمل سال  
 سالمت کودک و خانواده 

مطالعات توصیفی/پرواالنس  

“Descriptive/prevalence 

study ” 

 مقطعی  سالمت خانواده  1399ن،سال  بررسی جهت گیری زندگی و سالمت معنوی مادران کودکان مبتال به اوتیسم در شهر تهرا فاطمه سلطانی 

 فاطمه شایسته پرتو 
بررسی ارتباط استرس مرتبط با ناباروری با طالق عاطفی در افراد مراجعه کننده به مرکز درمان ناباروری  

 1399بیمارستان بهمن تهران سال  
 مقطعی  سالمت تولیدمثل

 زینت حیدری ایدو 
های نوزادی در مرکز آموزشی و درمانی شهید  در زنان باردار و ارتباط آن با پیامد   19-کوویدبررسی استرس  

 1400اکبر آبادی سال  
 مقطعی  سالمت کودک و خانواده 

 بهاره خضری 
  مراکز  اورژانس  و  ویژه  های¬در پرستاران شاغل در بخش مراقبت   19بررسی اضطراب و ترس از کووید

 1400وم پزشکی ایران، سال  عل  دانشگاه  درمانی  و  آموزشی
 Cross  sectionمقطعی   کیفیت مراقبت و ایمنی بیمار

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

 1400مراکز بهداشتی منتخب شهرستان کاشان،  
 Cross  sectionمقطعی   سالمت تولیدمثل

 قیه اسدی ر
بررسی ممیزی بالینی تماس پوست با پوست و شروع تغذیه با شیر مادر پس از تولد در بیمارستان های  

 1400منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران، سال  
 Cross  sectionمقطعی   -

 معصومه چوبدار نژاد 
تولد با خودکارآمدی و عملکرد مادری در زنان مراجعه کننده به مراکز جامع سالمت  بررسی ارتباط تجربه  

 1401دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال  
 Cross  sectionمقطعی   زایمان طبیعی و ایمن

 - بررسی اثربخشی آموزش توانبخشی جنسی بر اضطراب و رضایت جنسی زنان با ضایعات نخاعی  مهسا سلیمانی 
بالینی نیمه تجربی کارآزمایی  

Semi-experimental 
clinical trial 

 الهام قلی زاده بابایی 
حرکتی    -پیش بینی ارتباط خودکارآمدی عمومی با کیفیت زندگی سالمندان مبتال به ناتوانی جسمی

 1399مراجعه کننده به مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال  
 Cross  sectionمقطعی   وفق سالمندی سالم، فعال و م



 کوثر ضیغمی 
حرکتی    -پیش بینی ارتباط خودکارآمدی عمومی با کیفیت زندگی سالمندان مبتال به ناتوانی جسمی

 1399مراجعه کننده به مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال  
 آموزش به بیمارو خانواده 

تجربی  نیمه  بالینی  کارآزمایی 
Semi-experimental 

clinical trial 
 Cross sectionمقطعی   - 1400ارتباط فرهنگ ایمنی با رضایتمندی شغلی در بهورزان شهرستان زنجان در سال   مریم دویران 

 آموزش به بیمارو خانواده  زندگی و معنای زندگی افراد مبتال به سرطان های گوارشی ارزشیابی اثر آموزش معنویت بر رضایت از   سجاد حمیدی 
جامعه   سطح  در  ای  مداخله 
Intervention at the  

community level 

 آیدا امیری جاوید 
ترخیص شده از مرکز آموزشی درمانی پژوهشی امام    COVID-19بررسی کیفیت خواب بهبودیافتگان  

 1400خمینی)ره( سراب سال
 Cross sectionمقطعی   -

 سوسن احمدی 
مقایسه تاثیر دو روش زمانبندی اجرای مراقبت کانگورویی بر اضطراب و افسردگی مادران نوزادان نارس  

 ترخیص شده از بخش مراقبت های ویژه نوزادان 
- 

کارآزمایی بالینی تصادفی 
Random clinical trial 

 فریده سالمی 
بررسی ارتباط حمایت همسر با امید و شادکامی در زنان مبتال به سرطان پستان مراجعه کننده به مراکز  

 آموزشی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران 
 Cross sectionمقطعی   -

نفیسه محمد خانی  

 بالیسنی 

رد محور با رضایت از زایمان مادران مراجعه کننده به  های زایمان مبتنی بر مدل فبررسی رابطه علی مراقبت 

 1401مراکز جامع سالمت منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال  
 Cross sectionمقطعی   زایمان طبیعی و ایمن

مریم عباس زاده نظام  

 آباد 

ری و نقش تعدیلگر  بررسی ارتباط علی ترس از کرونا، بر تجربه بارداری با میانجی گری کیفیت مراقبت باردا

 19-استفاده از شبکه های مجازی توسط مادران نخست زا در دوران همه گیری کووید
 Cross sectionمقطعی   سالمت کودک و خانواده 

 مریم پوریا مهر 
نشده علیه  شده و  در زنان شیرده واکسینه   19-رآمدی شیردهی و ترس از کوویدای خودکا بررسی مقایسه 

 1400مراکز جامع سالمت دانشگاه علوم پزشکی ایران سال    تحت پوشش  19-کووید
 Cross sectionمقطعی   سالمت کودک و خانواده 

 سالمندی سالم، فعال و موفق  1400بررسی وضعیت خودمراقبتی و سالمت عمومی سالمندان مبتال به پرفشاری خون در شهر قیدار،   اکرم ذوالقدریان 

مطالعات توصیفی/پرواالنس  

“Descriptive/prevalence 

study ” 

 حریه یزدیان 
ارتباط انگیزه فرزندآوری و تجربه زایمان طبیعی در زنان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سالمت شهر  

 1400کرج در سال  
 Cross sectionمقطعی   زایمان طبیعی و ایمن

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

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

 شهال نوتاج 
بررسی ارتباط بین طالق عاطفی با باورهای ناکارامد جنسی افراد متاهل مراجعه کننده به مراکز جامع  

 1400ت دانشگاه علوم پزشکی ایران،سال  سالم 
   Cross sectionمقطعی  



 علی مالکی 

بررسی دانش، نگرش و عملکرد پرستاران و نگرش خانواده بیماران بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه  

نسبت به مهارکننده های فیزیکی در مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال  

1401 

 Cross sectionمقطعی   کیفیت مراقبت و ایمنی بیمار

 Experimentalتجربی   زایمان طبیعی و ایمن بررسی تاثیر پماد مکمل ویتامین سی و دی بر استریای بارداری زنان نخست باردار  حدیث طاهری 

 فاطمه اکبری 
بررسی ارتباط اضطراب مرگ با کیفیت زندگی کاری پرستاران شاغل در بخش های مراقبت های ویژه  

 1400بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال  
 Cross sectionمقطعی   کیفیت مراقبت و ایمنی بیمار

 مریم برادری 

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

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

 1400  سال

 Cross sectionمقطعی   سالمت کودک و خانواده 

 مستقل
یط کاری با فرسودگی شغلی در پرستاران  ، تعهد سازمانی و مح19-بررسی ارتباط اضطراب از بیماری کووید

 شاغل در مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم 
 Cross sectionمقطعی   -

 مریم خدابخشی 
با عملکرد و رضایت جنسی ماماهای شاغل در مراکز آموزشی    19- بررسی ارتباط ترس از ابتال به کووید

 1400تهران در سال    درمانی منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران شهر
 Cross sectionمقطعی   -

 گالره فیلی 
کمبریج بر عملکرد ارتباطی و اشتیاق شغلی  -تاثیر اموزش مهارت های ارتباطی مبتنی بر مدل کالگری

 ماماهای شاغل در مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران 
 پیشگیری از بارداری پرخطر 

کارآزمایی بالینی نیمه تجربی 
Semi-experimental 

clinical trial 

 - بررسی ارتباط ترس از عود بیماری با کیفیت زندگی افراد مبتال به سرطان: نقش میانجی حمایت اجتماعی  مهدی زارعی
مداخله ای در سطح جامعه  
Intervention at the 

community level 

 انسیه پردل 
در افراد مبتال به زخم پای دیابتی مراجعه    19-و استرس ناشی از همه گیری کوویدبررسی خودکارآمدی  

 کننده به مرکز آموزشی درمانی فیروزگر شهر تهران 
 Cross sectionمقطعی   -

مهال صفری  

 دستجردی 

  کننده¬خواهی عمومی درافراد متاهل با دیابت نوع دو مراجعهبررسی ارتباط کیفیت زندگی جنسی با کمک

 1401مراکز جامع سالمت دانشگاه علوم پزشکی ایران سال    به
 Cross sectionمقطعی   -

 فهیمه فهیمی 
های  مراقبت پرستاری ایمن در پرستاران شاغل در بخش شده با   بررسی ارتباط حمایت سازمانی درک 

 1400-1401های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال  بیمارستان   ویژه   مراقبت 
 کیفیت مراقبت و ایمنی بیمار

مطالعات توصیفی/پرواالنس  

“Descriptive/prevalence 

study ” 

 کیمیا سعیدی 
ی با بیماری و راهبرد های مقابله ای بیماران تحت همودیالیز مراجعه  بررسی ارتباط سازگاری روانی اجتماع 

 1401کننده به مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان سال  
 Cross sectionمقطعی   -



 امیربحرینی زاده 
  و ارتباط آن با فرسودگی شغلی بهورزان شاغل در استان بوشهر سال  19-بررسی اضطراب ناشی از کووید

1400 
 Cross sectionمقطعی   کیفیت مراقبت و ایمنی بیمار

 


