
 1397طرح های تحقیقاتی سال 

 اولویت های پژوهشی   هسته های پژوهشی  عنوان   دانشجو

از جراحی ارتوپدي ناشی از  در سالمندان بعد    "استرس، افسردگی، اضطراب"،  "ترس از سقوط"بررسی   سعیده حاجتی

 1397افتادن در مراکز آموزشی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی ايران، سال  

افسردگی سالمندي : مفهوم , اندازه گیري ,   سالمندي سالم، فعال و موفق 

 پیشگیري , درمان 

در بعد رضايت از زندکی و درک از سالمندي در سالمندان    "سالمندي موفق  "بررسی سواد سالمت و   فرشته ابوالحسنی 

 1396مراجعه کننده به مرکز بهداشت غرب تهران در سال  

 سالمندي موفق و سالم  سالمندي سالم، فعال و موفق 

بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر شبکه مجازي بر دانش و نگرش، رفتار اجتناب از قرار گرفتن در معرض   راضیه مزروعی 

 گار در مادران داراي نوزاد بستري در بخش مراقبت هاي ويژه نوزاداندود سی

 کیفیت ارائه خدمات سالمت و آموزش  سالمت کودک و خانواده 

رفتاري بر خودکارآمدي زايمانی و انطباق با نقش مادري و ترس از زايمان    –تاثیر آموزش هاي شناختی   فاطمه عیدوزائی 

 در زنان نخست زا 

 فرزندآوري و باروري سالم  يمنزايمان طبیعی و ا

بررسی تاثیر الگوي توانمندسازي خانواده محور بر راهبردهاي مقابله اي والدين کودکان مبتال به   سمیه کیانی

 سیستیک فیبروزيس

 کیفیت ارائه خدمات سالمت و آموزش  سالمت کودک و خانواده 

سوال تطبیق يافته مراجعه کننده به کلینیک هاي بررسی نیازهاي سالمت جنسی در افراد ترانس سک پریسا خدا خواه 

 97منتخب شهر تهران سال  

   رفتارهاي جنسی ايمن 

   سالمت کودک و خانواده  بررسی تاثیر نقاشی بر عادات خواب کودکان پس از ترخیص  عطیه عباسی 

رفتارهاي پر خطر و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دبیرستانهاي منتخب شهرستان شوش  بررسی   سمیرا مالین 

 1397در سال  

 بلوغ رفتارهاي جنسی ايمن 

 14تا    13تاثیر آموزش بهداشت بلوغ به مادران و دختران بر خودکار آمدي عمومی دانش آموزان دختر   سیمین خطیر پاشا 

 ساله مدارس دولتی قائمشهر 

 بلوغ ه بیمار و خانواده آموزش ب

بررسی عوامل مرتبط با خشونت خانگی در  همسران زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی   فاطمه محمدی 

     1397درمانی دانشگاه علوم پزشکی ايران سال  

 حاملگی پرخطر و ايمن  زايمان طبیعی و ايمن

 کیفیت ارائه خدمات سالمت و آموزش  آموزش به بیمار و خانواده  ساله   10-12تاثیر آموزش مهارت خود آگاهی به مادران سرپرست خانواده بر کارآمدي پسران  بررسی   ملیحه عزیزی نژاد 

بررسی رضايت والدين کودکان بستري و عوامل مرتبط با آن در بخش هاي مراقبت ويژه کودکان مراکز   شفق توفیق 

 1397اه علوم پزشکی ايران سال  آموزشی درمانی دانشگ

   سالمت کودک و خانواده 



بررسی شدت فعالیت فیزيکی و موانع درک شده آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز و پايگاه هاي   کتایون احمدی 

 1397سالمت شهر ايالم، سال  

 حاملگی پرخطر و ايمن  زايمان طبیعی و ايمن

اخالقی با سالمت عمومی پرستاران بخش هاي مراقبت ويژه مراکز آموزشی درمانی  بررسی ارتباط تنش   فاطمه علیپور 

 1397منتخب دانشگاه علوم پزشکی ايران  

 فرهنگ سازمانی و اخالق حرفه اي   

آگاهی با تصوير ذهنی از جسم در زنان مبتال به سندرم  ارتباط حمايت اجتماعی درک شده و ذهن رقیه اربابی مقدم 

کننده به بیمارستان هاي منتخب دانشگاه علوم پزشکی ايران در سال  تیک مراجعه کیستخمدان پلی

1397   

 کیفیت ارائه خدمات سالمت و آموزش  آموزش به بیمار و خانواده 

استرس ثانويه ناشی از آسیب و تاب آوري در پرستاران شاغل در بخش هاي روانپزشکی مراکز  بررسی   فهیمه عزیز محمدی 

 1397آموزشی درمانی دانشگاههاي علوم پزشکی شهر تهران، سال  

    

بررسی اضطراب و نگرانی زنان نخست زا و ارتباط آن با مقابله مدارا مذهبی همسران مراجعه کننده به   فروزان میرزایی 

 1397راقبت هاي بارداري منتخب دانشگاه علوم پزشکی ايران در  سال  مراکز م

 فرزندآوري و باروري سالم  سالمت تولیدمثل

عوامل مرتبط با مراقبت پرستاري انجام نشده در پرستاران بخش مراقبت ويژه بیمارستان هاي  بررسی   فرشته ایران منش 

 1396آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ايران در سال  

 فرهنگ سازمانی و اخالق حرفه اي   

وم  بررسی ارتباط هوش اخالقی با شايستگی پرستاران شاغل در بخش هاي روانپزشکی دانشگاه هاي عل مهین قالوند 

 1397پزشکی شهر تهران،  

 فرهنگ سازمانی و اخالق حرفه اي   

بررسی ارتباط تیپ هاي شبانه روزي با فرسودگی شغلی پرستاران مراکز آموزشی درمانی وابسته به   صدف پورعلی 

 1397دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال  

    

     فرآيند ايفاي نقش پرستار به عنوان مدافع بیمار در بخش اورژانس: ارائه الگوي نظري تبیین   کبری سالمی کهن 

مقايسه ي روند شاخص هاي سالمت قبل و بعد از اجراي برنامه پزشک خانواده  در مناطق روستايی   محمد فاتحی 

 استان کردستان 

 کیفیت ارائه خدمات سالمت و آموزش  آموزش به بیمار و خانواده 

 کیفیت ارائه خدمات سالمت و آموزش  آموزش به بیمار و خانواده  بررسی تأثیر آموزش خودمديريتی بر اضطراب و آسودگی بیماران سوختگی کانديد پیوند پوست  شهریاری نژاد  زهرا 

بررسی ارتباط بخشودگی زوجین با رضايت زناشويی و راهبردهاي مقابله اي در زنان نابارور مراجعه   سمانه صفری 

 1397ده به مرکز ناباروري شهر اراک، سال  کنن

 فرزندآوري و باروري سالم  سالمت تولیدمثل

مالتیپل  بررسی ارتباط اضطراب مرگ و کیفیت زندگی مرتبط با سالمت در مراقبین افراد مبتال به   مریم بزرگی متین 

 اسکلروزيس مراجعه کننده به انجمن ام اس شهر تهران 

 کیفیت ارائه خدمات سالمت و آموزش  آموزش به بیمار و خانواده 



درمانی    –بررسی تنش ناشی از تجربه دلیريوم بیماران در پرستاران بخش مراقبت ويژه مراکز آموزشی   مهدی فرح دل 

 1397منتخب استان خراسان شمالی و رضوي سال  

    

بررسی خشونت عرضی و تنش حاصل از آن در پرستاران شاغل در بخش هاي مراقبت ويژه نوزادان   جواد فخرپور 

 1397بیمارستان هاي آموزشی درمانی شهر تهران  

   سالمت کودک و خانواده 

مراجعه کننده به بررسی ارتباط تجربه باداري و رضايت از محیط زايمان با تجربه تولد در زنان   فائزه خلیفه قادری 

 "(1397بهمن شهرستان خواف، استان خراسان رضوي سال    22بیمارستان  

 فرزندآوري و باروري سالم  زايمان طبیعی و ايمن

بررسی ارتباط سبک زندکی ارتقاء دهنده سالمت با رفتار خود مراقبتی در افراد مبتال به نارسايی قلب   سوسن سعادتی 

 1397قلب مراکز آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ايران سال  مراجعه کننده به درمانگاه هاي  

 کیفیت ارائه خدمات سالمت و آموزش  آموزش به بیمار و خانواده 

دانش، نگرش و عملکرد مراقبین سالمت در مورد غربالگري سرطان کولورکتال براساس مدل  بررسی   الهام خاکباز الوندیان 

 1397اعتقاد بهداشتی، شهرستان همدان،  

    

 آموزش   کیفیت ارائه خدمات سالمت و سالمت کودک و خانواده  بهینه سازي ايمنی در بخش مراقبت هاي ويژه کودکان: يک مطالعه اقدام پژوهی مشارکتی  فاطمه کلروزی 

حمیده الهی  

 عسگرآباد 

   سالمت کودک و خانواده  زندگی مادران داراي کودک مبتال به اوتیسم: يک مطالعه گراندد تئوري 

تبیین فرآيند تصمیم گیري در استفاده از مهار فیزيکی در بخش هاي مراقبت ويژه: ارائه مدل تصمیم  زهرا صالحی

 گیري اخالقی 

    

فرشته جواهری  

 طهرانی 

     فرآيند به کارگیري الگوهاي دانستن در بالین توسط پرستاران: ارائه مدل نظري 

بررسی تأثیر اجراي مداخالت کاهش صدا بر سطح استرس نوزادان نارس بستري در بخش مراقبت هاي   نسرین غالمی 

 ويژه نوزادان 

 وزش کیفیت ارائه خدمات سالمت و آم سالمت کودک و خانواده 



تأثیر آموزش مبتنی بر مشارکت همسران بر حمايت اجتماعی و تبعیت از درمان در زنان با ديابت   مریم عبداللهیان 

 بارداري 

 حاملگی پرخطر و ايمن  پیشگیري از بارداري پرخطر 

تحت تعويض بررسی تأثیر آموزش بر اختالف بین دانش دريافت شده و  دانش مورد انتظار در افراد   مائده سادات موسوی 

 مفصل زانو )مازاد( 

 کیفیت ارائه خدمات سالمت و آموزش  آموزش به بیمار و خانواده 

بررسی تأثیر آموزش براساس مدل ارتقاي سالمت پندر بر سبک زندگی و خودکارآمدي مددجويان با   پریا وکیلیان 

 زخم پاي ديابتی

 کیفیت ارائه خدمات سالمت و آموزش  آموزش به بیمار و خانواده 

بررسی تأثیر آموزش مديريت خشم بر پرخاشگري نوجوانان مراکز نگهداري تحت پوشش سازمان   طیبه قلی زاده 

 بهزيستی

 کیفیت ارائه خدمات سالمت و آموزش  آموزش به بیمار و خانواده 

بزرگ ها بر خودکارآمدي شیردهی و الگوي  مقايسه تأثیر دو روش آموزش شیردهی با و بدون حضور مادر  طیبه قرایی 

 تغذيه شیرخوار در زنان نخست زا 

 کیفیت ارائه خدمات سالمت و آموزش  سالمت کودک و خانواده 

بررسی تأثیر مراقبت معنوي مبتنی بر مدل قلب سلیم بر اضطراب و بار مراقبتی مادران کودکان با   سمیه اسمعیلیان 

 سرطان 

   سالمت کودک و خانواده 

   سالمت کودک و خانواده  بررسی تأثیر ايجاد لرزش بر شدت درد ناشی از خونگیري پاشنه پا در نوزادان یرضا دهقانی عل

ارتباط رفتارهاي خود مراقبتی با اضطراب، حمايت خانواده و وضعیت ناخوشی در افراد با نارسايی  بررسی   عطیه قاسمی 

 "1397بستري در مرکز آموزشی درمانی شهید چمران اصفهان، سال    2قلبی داراي ديابت نوع  

 کیفیت ارائه خدمات سالمت و آموزش  آموزش به بیمار و خانواده 

ريت درد بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان هاي آموزشی درمانی  بررسی وضعیت مدي  حلیمه بینائیان 

 1397وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ايران در سال  

 کیفیت ارائه خدمات سالمت و آموزش  آموزش به بیمار و خانواده 

کودکان مبتال به آسم مراجعه    بررسی باور درمان، کیفیت زندگی و تبعیت از درمان از ديدگاه والدين آزیتا ربیع تبار 

 97-96کننده به مراکز آسم و آلرژي استان مازندران در سال  

 کیفیت ارائه خدمات سالمت و آموزش  سالمت کودک و خانواده 

بررسی ارتباط سبک زندگی ارتقاء دهنده سالمت با کیفیت زندگی کاري پرستاران بیمارستان هاي   امین گرکز 

 "1397ن  تأمین اجتماعی استان تهرا

    

مقايسه تأثیر رايحه درمانی با اسطوخودوس و روش آرام سازي عضالنی بنسون بر اضطراب بیماران با   ثمانه صحرایی رزقی 

 سندروم کرونري حاد 

 کیفیت ارائه خدمات سالمت و آموزش  آموزش به بیمار و خانواده 

همبستگی دماي ثبت شده از طريق زير بغل و پوست نوزادان بستري در بخش مراقبت ويژه  بررسی   اشرف رحیمی 

 نوزادان 

   سالمت کودک و خانواده 



بررسی ارتباط دلبستگی به جنین با اضطراب زنان نخست زا با بارداري پرخطر مراجعه کننده به درمانگاه   پریسا چراغی

 1397هاي منتخب دانشگاه علوم پزشکی ايران  

 حاملگی پرخطر و ايمن  یشگیري از بارداري پرخطر پ

  2در افراد مبتال به ديابت نوع    "اطالعات انگیزش و مهارت هاي رفتاري  "اعتباريابی سازه هاي مدل فرخ صالحی گنج  

 "1396مراجعه کننده به کلینیک هاي منتخب ديابت شهر تهران سال  

 ت و آموزش کیفیت ارائه خدمات سالم آموزش به بیمار و خانواده 

بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاري با سالمت عمومی پرستاران شاغل در بخش هاي روانپزشکی مراکز   لیال اسماعیل پور 

 1397آموزشی درمانی دانشگاه هاي علوم پزشکی شهر تهران سال  

    

کز آموزشی درمانی  بررسی دانش، نگرش و عملکرد پرستاران شاغل در بخش مراقبت هاي ويژه مرا شاهرخ خجسته فر 

 1397وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ايران در زمینه پیشگیري از زخم فشاري،  

    

تأثیر آموزش مادران بر دانش و مهارت خود محافظتی از کودک آزاري جنسی در دختران گروه  بررسی   فرزانه منصوری 

 سال   7-10سنی  

 آسیب هاي اجتماعی  رفتارهاي جنسی ايمن 

مقايسه تأثیر اوريکولوتراپی و مصرف مفنامیک اسید بر شدت ديسمنوره اولیه و عاليم عمومی همراه با   معصومه واحدی 

 آن  

 فرزندآوري و باروري سالم  سالمت تولید مثل 

بررسی تأثیر ماساژ بازتابی کف پا )رفلکسولوژي( بر شدت خستگی و درد کودکان مبتال به لوسمی تحت   اسماء اسدیان 

 "شیمی درمانی

 کیفیت ارائه خدمات سالمت و آموزش  سالمت کودک و خانواده 

ده و سالمت روان زنان با سابقه بارداري  بررسی تأثیر مشاوره گروهی بر حمايت اجتماعی درک ش راحله میرزایی 

 نافرجام 

 حاملگی پرخطر و ايمن  پیشگیري از بارداري پرخطر 

ارتباط سواد سالمت با رفتارهاي پیشگیري کننده از سرطان پستان در زنان مراجعه کننده به  بررسی   ناهید آقائیان 

 "1397مراکز خدمات جامع سالمت شهر کرج سال  

    

 من حاملگی پرخطر و اي پیشگیري از بارداري پرخطر  بررسی تأثیر آموزش گروهی بر اضطراب زنان باردار در معرض خطر زايمان زودرس  سمیه بذرافشان 

بررسی دانش و نگرش پرستاران شاغل در بخش مراقبت ويژه نوزادان در مورد استفاده از شیر اهدايی   شیوا نظر شده 

 1396انسانی و فوائد و مضرات آن سال  

   سالمت کودک و خانواده 

رمانی  بررسی ارتباط ياري جويی با انگ اقدام به خودکشی در مسمومین بستري در مرکز آموزشی د شقایق بصیری 

 97لقمان حکیم، سال  

    



بررسی ارتباط مقابله مذهب محور با شدت درد و خودکارآمدي زايمان زنان نخست زاي بیمارستان   طاهره ستوده 

 1397خلیج فارس شهرستان بندرعباس سال  

 حاملگی پرخطر و ايمن  زايمان طبیعی و ايمن

 سالمندان بعنوان يک سرمايه اجتماعی سالمندي سالم، فعال و موفق  97سرمايه اجتماعی سالمندان مراجعه کننده به سراهاي محله شهر تهران در سال  بررسی   زینب دهقان 

بررسی ارتباط هوش فرهنگی با گرايش هاي اجتماعی مطلوب در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی   نگار طالقانی 

 "1397پزشکی ايران سال  درمانی منتخب دانشگاه علوم  

    

ارتباط سبک زندکی  ارتقاء دهنده سالمت با شاخص توده بدنی در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز   پریوش صفاریان 

 97جامع سالمت شهرستان بیجار در سال  

 فرزند آوري و باروري سالم  سالمت تولیدمثل

عال با غیرفعال بر شدت درد و اضطراب پانسمان سوختگی تأثیر روش انحراف فکر ف مقايسه " ملیحه زند اقطاعی   کیفیت ارائه خدمات سالمت و آموزش  سالمت کودک و خانواده   "کودکان  

عاطفه حاجی حسن  

 دنیادیده

 فرزند آوري و باروري سالم  سالمت تولدمثل   "تأثیر آموزش معنوي بر راهبردهاي مقابله اي در زنان نابارور بررسی"

 تأثیر آموزش مراقبت هاي پرستاري مبتنی بر شبکه اجتماعی تلفن همراه بر استرس و بررسی" امین ایری 

  "خودکارآمدي شغلی پرستاران بخش هاي انکولوژي 

 کیفیت ارائه خدمات سالمت و آموزش  آموزش به بیمار و خانواده 

   رفتارهاي جنسی ايمن    "1397 رضايت جنسی و دلزدگی زناشويی در زنان تحت پوشش مراکز سالمت شهري ياسوج، بررسی" صغری متشفیع 

ه مادر بر درد و معیارهاي فیزيولوژيک حین خونگیري شريانی درتأثیر صداي ضبط شد بررسی" مرضیه احمدی   

 کودکان بستري در بخش مراقبت ويژه کودکان 

 کیفیت ارائه خدمات سالمت و آموزش  سالمت کودک و خانواده 

جمن حمايت از ارتباط سواد سالمت و خودمديريتی در مددجويان با پیوند کلیه عضو ان بررسی" آرمان میری  بیماران   

1397کلیوي شهر تهران در سال    

 کیفیت ارائه خدمات سالمت و آموزش  آموزش به بیمار و خانواده 

 کیفیت ارائه خدمات سالمت و آموزش  سالمت کودک و خانواده   " بررسی تأثیر آموزش کارکنان بر تراز صداي موجود در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان " جواد دهقانی

مغزي: يک   و ارزشیابی تأثیر طرح حمايتی بر بار مراقبتی خانواده بیماران مبتال به سکته تدوين " فرشید االزمنی نوده

  "مطالعه تلفیقی

 کیفیت ارائه خدمات سالمت و آموزش  آموزش به بیمار و خانواده 



بخش   تأثیر آموزش بر سبک زندگی ارتقاء دهنده سالمت مادران داراي نوزاد نارس بستري در بررسی" زهرا لیتکوهی 

  "مراقبت هاي ويژه نوزادان

 کیفیت ارائه خدمات سالمت و آموزش  سالمت کودک و خانواده 

" مریم باقریان  رسیبر مراقبت   تأثیر ماساژ بر انطباق با نقش مادري در مادران داراي نوزاد نارس بستري در بخش  

  "ويژه نوزادان 

 کیفیت ارائه خدمات سالمت و آموزش  سالمت کودک و خانواده 

ان  زن  ارتباط خودکارآمدي زايمان و نگرش نسبت به زايمان طبیعی با اضطراب بارداري در بررسی" فریبا نیکبخت مقدم 

1397سال   نخست باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی منتخب شهرستان شهريار در "  

 حاملگی پرخطر و ايمن  زايمان طبیعی و ايمن

 تأثیر وضعیت خوابیدن مشابه آغوش مادر بر مدت زمان خواب در نوزادان نارس بستري در بررسی" تکتم قرائی 

  "بخش مراقبت ويژه نوزادان 

   سالمت کودک و خانواده 

  -بررسی تأثیر به کارگیري بسته مراقبتی بر بروز عفونت و مدت زمان ماندگاري کاتتر وريدي، محیطی فریبا صفایی 

   "مراقبت هاي ويژه نوزادانمرکزي در نوزادان نارس بخش  

 کیفیت ارائه خدمات سالمت و آموزش  سالمت کودک و خانواده 

 تأثیر آموزش به سه روش بازخورد محور، نقشه مفهومی و سخنرانی بر آگاهی و عملکرد  مقايسه " شاهو فیضی  

  "پرستاران در زمینه فرآيند هموويژيالنس

 سالمت و آموزش   کیفیت ارائه خدمات آموزش به بیمار و خانواده 

بررسی دانش، نگرش و ادراک بهداشت دست کارکنان پرستاري شاغل در بخش هاي ويژه مراکز   طرح مستقل 

   "1397آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ايران، سال

 فرهنگ سازمانی و اخالق حرفه اي  ايمنی بیمار

 فرهنگ سازمانی و اخالق حرفه اي  ايمنی بیمار فرآيند بازيابی خطا توسط پرستاران بخش مراقبت ويژه: ارائه الگوي نظري  )دانشجوي دکتري( تبیین   فاطمه کفعمی الدانی 

 مراقبت در منزل  آموزش به بیمار و خانواده  تبیین فرآيند مديريت درد افراد مبتال به سرطان در منزل: ارائه مدل   مرضیه خاتونی 

ارزيابی کیفیت مراقبت هاي پرستاري از ديدگاه سالمندان تحت هموديالیز در مراکز آموزشی درمانی   لی افسانه نبی

   1397وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ايران در سال  

مدلهاي مراقبتی سالمندان مبتنی بر بیمارستان   سالمندي سالم، فعال و موفق 

 , خانواده و جامعه

نابارور   ارتباط راهبردهاي مقابله اي مذهبی با سبک زندگی ارتقاء دهنده سالمت در زوجین  بررسی" امین قیصری 

1397مراجعه کننده به بیمارستان فوق تخصصی صارم در سال   "  

 فرزندآوري و باروري سالم  سالمت تولیدمثل

 تأثیر آموزش راهبردهاي تنظیم هیجان بر بهزيستی روان شناختی و تنظیم هیجان در بررسی" مرضیه خلجی

  "دانشجويان پرستاري نظامی

    

   سالمت کودک و خانواده    "نوزادان  تأثیر برنامه توانمندسازي بر سوگ مزمن والدين نوزاد نارس بستري در بخش ويژه  بررسی" حمید مرادی 



مراجعه کننده   تمايل/ عدم تمايل به فرزندآوري در مادران با سابقه بارداري کم خطر و پرخطر مقايسه " فریبا میرزایی 

علوم پزشکی ايران، سالبه مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه    1397"  

 حاملگی پرخطر و ايمن  پیشگیري از بارداري پر خطر 

      "بیماران تبیین فرآيند شفاي معنوي  "  مهدی صفرآبادی 

دانشگاه   ارتباط خطاهاي دارويی با سالمت عمومی پرستاران مراقبت ويژه مراکزآموزشی درمانی بررسی" منیره قنبری افرا 

9713علوم پزشکی قم   "  

 فرهنگ سازمانی و اخالق حرفه اي  ايمنی بیمار

دلسوزي در مبتاليان به اختالل دو قطبی بستري در مرکز روانپزشکی ايران  -بررسی ارتباط انگ با خود ملیحه رنجبر 

   "  1397سال  

 کیفیت ارائه خدمات سالمت و آموزش  آموزش به بیمار و خانواده 

 کیفیت ارائه خدمات سالمت و آموزش  سالمت کودک و خانواده   "سرطان خون بررسی تأثیر آموزش همتا بر استرس، اضطراب و افسردگی مادران کودکان مبتال به " سپیده یوشی

در بخش مراقبت ويژه مراکز    ارتباط فرهنگ ايمنی با گزارش خطاي دارويی پرستاران شاغل  بررسی" اکرم سالمت 

1397دانشگاه علوم پزشکی ايران و تهران سال    منتخب آموزشی درمانی  "  

 فرهنگ سازمانی و اخالق حرفه اي  ايمنی بیمار

ظاهر سالم   فراوانی بیماري هاي مادرزادي قلبی با استفاده از پالس اکسی متري در نوزادان به بررسی" نصیبه کر 

  "متولد شده در بیمارستان هاي استان گلستان

   سالمت کودک و خانواده 

مبتال به   کیفیت مراقبت هاي پرستاري و اضطراب و افسردگی بیمارستانی از ديدگاه سالمندان  بررسی" اولدوز ولی پور 

1397نارسايی مزمن قلبی در مرکز آموزشی درمانی فیروزآبادي   "  

افسردگی سالمندي : مفهوم , اندازه گیري ,   سالمندي سالم، فعال و موفق 

 پیشگیري , درمان 

 ارتباط حساسیت اخالقی با شايستگی مراقبت معنوي پرستاران شاغل در بیمارستان هاي  بررسی" آمنه اسالمی 

1398آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی البرز سال    

 فرهنگ سازمانی و اخالق حرفه اي   

   سالمت کودک و خانواده   "اوتیسم بررسی تأثیر آشکارسازي هیجانی از طريق نوشتن بر استرس مادران کودکان مبتال به " مهسا عبادی 

بررسی تأثیر آموزش تغذيه مبتنی بر گوشی هوشمند بر شاخص هاي بیوشیمیايی و تن سنجی افراد   غزاله آخوندیان 

 داراي ايلئوستومی 

 رائه خدمات سالمت و آموزش کیفیت ا آموزش به بیمار و خانواده 

بررسی عوامل مرتبط با بهزيستی روانی و راهبردهاي مقابله اي در زنان نابارور مراجعه کننده به مراکز   فرناز صحبتی

    "1396تخصصی ناباروري منتخب شهر تهران، سال  

 فرزند آوري و باروري سالم  سالمت تولیدمثل

نیازسنجی روانی , اجتماعی , اقتصادي   سالمندي سالم، فعال و موفق   "   1397سطح تنهايی در سالمندان ساکن منطقه ي غرب تهران سال    بررسی اعتیاد به اينترنت و فائزه شورونی 

 سالمندان 

      "تاثیر موسیقی بی کالم و ورزش پیالتس بر خستگی پرستاران  مقايسه " آمنه جهانبانی 



بررسی تأثیر رايحه درمانی ماساژي با روغن ترکیبی معطر اسطوخودوس و بابونه بر اضطراب و کیفیت   فرزانه عامری 

    "خواب بیماران مبتال به سوختگی

 کیفیت ارائه خدمات سالمت و آموزش   

فاطمه امیری ده  

 چشمه

 کیفیت ارائه خدمات سالمت و آموزش  آموزش به بیمار و خانواده   "اثیر آموزش خود مديريتی بر پیامد هاي استئو آرتريت زانو در بزرگساالن  بررسی ت

 و آموزش   کیفیت ارائه خدمات سالمت آموزش به بیمار و خانواده  بررسی تاثیر آموزش همتا بر خودکارآمدي زنان در خود آزمايی پستان  کاظمیه  صادقی راد 

 تأثیر آموزش تاب آوري بر فرسودگی شغلی و توانمندي روان شناختی پرستاران بخش هاي بررسی" زینب هزاوه 

  "مراقبت ويژه

 کیفیت ارائه خدمات سالمت و آموزش  آموزش به بیمار و خانواده 

تاثیر آموزش به روش جیگساو بر دانش و عملکرد دانشجويان پرستاري در زمینه اکسیژن  بررسی   مجید مجیدی مهر 

   "درمانی

 کیفیت ارائه خدمات سالمت و آموزش  آموزش به بیمار و خانواده 

مریم مومنی  

 شیجانی)دکتری( 

 کیفیت ارائه خدمات سالمت و آموزش  به بیمار و خانواده آموزش   "  جستجوي کمک در زنان مبتال به سرطان پستان با نشا نه هاي خود شناسايی شده  فرآيند "

تأثیر مالقات پرستاري قبل از جراحی بر اضطراب و شاخص هاي همودينامیک بیماران تحت اعمال   ناهید حاتمی  

 جراحی عمومی  

 کیفیت ارائه خدمات سالمت و آموزش  آموزش به بیمار و خانواده 

ي نوتوانی ريوي بر مشکالت تنفسی و کیفیت زندگی مصدومین شیمیايی  ¬ه بررسی تاثیر آموزش برنام سلیمان قادری 

 سردشت 

 کیفیت ارائه خدمات سالمت و آموزش  آموزش به بیمار و خانواده 

دانش، نگرش و عملکرد پرستاران در رابطه با مديريت درد بیماران مراجعه کننده به بخش هاي  بررسی   شیرین نصراله نژاد 

 1397درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ايران سال    -اورژانس مراکز آموزشی

 کیفیت ارائه خدمات سالمت و آموزش  آموزش به بیمار و خانواده 

 کیفیت ارائه خدمات سالمت و آموزش  آموزش به بیمار و خانواده      "یر آموزش مديريت خشم بر پرخاشگري مددجويان بستري مبتال به اختالالت دو قطبیبررسی تأث مهرآریا خوشنویسان  

 زمینه دارو دادن بررسی تأثیر آموزش به روش شبیه سازي بر دانش و عملکرد دانشجويان پرستاري در " مینا پهلوان 
"  

 کیفیت ارائه خدمات سالمت و آموزش  آموزش به بیمار و خانواده 

ديابت   تأثیر آموزش خود مراقبتی به روش گروهی بر اضطراب و خودکارآمدي زنان مبتال به  بررسی" گالره فیلی 

  " بارداري

 حاملگی پرخطر و ايمن  پیشگیري از بارداري پرخطر 

 فرزندآوري و باروري سالم  سالمت تولیدمثل "بررسی تأثیر مشاوره جنسی با رويکرد شناختی رفتاري بر عملکرد جنسی زنان يائسه لعیا سادات الجوردی 



 کیفیت ارائه خدمات سالمت و آموزش  آموزش به بیمار و خانواده  تأثیر آموزش بر افسردگی، اضطراب و استرس مادران داراي فرزند مبتال به فنیل کتونوري بررسی   فروزان خدا بخشی 

بررسی ارتباط خودکارآمدي با حمايت اجتماعی درک شده در بیماران مبتال به اختالالت روان پزشکی   آزیتا تکبیری 

ه به درمانگاه هاي روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  مزمن مراجعه کنند

   1397ايران، سال  

    

   سالمت کودک و خانواده   "مادر تأثیر مراقبت آغوشی مادر و نوزاد بالفاصله پس از سزارين بر استرس و اضطراب  " رضا بارانی 

ر بهورزان شهرستان ابهر و خدابنده در سالتاب آوري و اخالق حرفه اي د بررسی" رحمت اله مقدم   1397"      

 حاملگی پرخطر و ايمن  پیشگیري از بارداري پر خطر   "مدل  فرآيند دستیابی به نقش مادري در مادران نوزادان نارس ايرانی: ارائه تبیین" منا علی نژاد 

      "تکمیلی و اعتباريابی ابزار سنجش رضايت تحصیلی دانشجويان پرستاري در مقطع تحصیالت طراحی " پردیس رحمت پور 

بهداشتی   سالمت عمومی و شادکامی در زنان سالمند با و بدون همسر مراجعه کننده به مراکز  مقايسه " شهرام قنبری 

1397درمانی شهرستان بندرعباس سال   "  

 موفق و سالم سالمندي   سالمندي سالم، فعال و موفق 

بررسی ارتباط سبک زندگی بهداشتی با شاخص هاي اسپرموگرام مردان نابارور مراجعه کننده به   مهسا کهربایی 

   "1396بیمارستان آموزشی درمانی شهید اکبرآبادي سال    IVFکلینیک مرکز  

 فرزندآوري و باروري سالم  سالمت تولید مثل 

 کیفیت ارائه خدمات سالمت و آموزش  آموزش به بیمار و خانواده  تأثیر آموزش همتا بر اضطراب و درد زمینه اي مبتاليان به سوختگی بررسی   رحیم محمدخانی  

بررسی ارتباط اضطراب عضو خانواده ي بیماران مراجعه کننده به بخش هاي اورژانس با ديدگاه آنان در   مینا احمدی 

ورژانس مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ايران سال  مورد مهارت هاي ارتباطی پرستاران ا 

1397"   

 کیفیت ارائه خدمات سالمت و آموزش  آموزش به بیمار و خانواده 

بررسی بار مراقبتی و فرسودگی در زنان مراقب سالمند تحت هموديالیز مراکز آموزشی درمانی دانشگاه   مهوش مباشرت  

   1397علوم پزشکی ايران سال  

مراقبین سالمندان : اشتغال ؛ خستگی و فشار   ندي سالم، فعال و موفق سالم

 کاري 

مژگان زارعی صالح  

 آبادی 

بررسی تأثیر آموزش توانمندسازي بر تعارض تصمیم گیري، و نگرش به باروري و فرزندآوري با سابقه  

 بارداري نافرجام  

 حاملگی پرخطر و ايمن  پیشگیري از بارداري پرخطر 



سیده مرضیه  

 وسوی گلوگاهی م

تهران در برخورد با بیماران داراي درد قفسه  115عملکرد ديسپچرهاي اورژانس پزشکی   بررسی" سینه   

1397در سال   "  

    

محمدجوادویسی 

 میانکلی 

شهر   کیفیت خواب سالمندان مبتال به بیماري عروق کرونر بستري در بیمارستان امام علی  بررسی"

1397کرمانشاه سال   "  

 اختااللت خواب و بیداري مرتبط با سالمندي  سالمندي سالم، فعال و موفق 

مراکز منتخب    مقايسه ي نگرش و تطابق مادري زنان نخست باردار نوجوان و بزرگسال مراجعه کننده به نیلوفر آقایی 

  1397-1398جامع سالمت غرب تهران سال  

 فرزندآوري و باروري سالم  سالمت تولیدمثل

 کیفیت ارائه خدمات سالمت و آموزش  آموزش به بیمار و خانواده  بررسی تأثیر يادگیري الکترونیکی ايمنی بیمار به پرستاران بر فرهنگ ايمنی در بخش اورژانس   راضیه کریم پور  

بررسی ارتباط تاب آوري با اضطراب بیماران سوختگی کانديد پیوند پوست بستري درمرکز آموزشی    " اج آیدا سر

   "1397درمانی سوانح سوختگی شهید مطهري وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ايران سال  

 کیفیت ارائه خدمات سالمت و آموزش  آموزش به بیمار و خانواده 

عزت نفس با دلبستگی به نوزاد در مادران نوزادان بستري در بخش مراقبت هاي ويژه  بررسی ارتباط   بهاره خلوصی روان  

     "1398مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ايران سال  

   سالمت کودک و خانواده 

بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر فضاي مجازي بر تاب آوري و سازگاري اجتماعی زنان بعد از سقط  "   مریم زارعی 

    "بدلیل ناهنجاري جنین

 حاملگی پرخطر و ايمن  پیشگیري از بارداري پرخطر 

رمانی  د  -بررسی ارتباط مراقبت پرستاري از دست رفته با کار تیمی در پرستاران اورژانس مرکز آموزشی" سمیرا قره سوفلو 

    "1398دانشگاه علوم پزشکی ايران،  

 فرهنگ سازمانی و اخالق حرفه اي   

 حاملگی پرخطر و ايمن  پیشگیري از بارداري پرخطر     "تأثیر آموزش براساس الگوي ارتقاء سالمت پندر بر فعالیت فیزيکی زنان باردار میترا صابونی 

علی حسین زاده  

 ساربانقلی  

هاي دارويی در پرستاران بخش هاي داخلی مراکز آموزشی درمانی دانشگاه  بررسی عوامل مرتبط با خطا

    1397علوم پزشکی ايران در سال  

 فرهنگ سازمانی و اخالق حرفه اي   

تأثیر اجراي الگوي توانمندسازي خانواده محور بر کیفیت زندگی والدين نوزادان نارس بستري در  بررسی  سیما حسین پور 

 بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان   

 کیفیت ارائه خدمات سالمت و آموزش  سالمت کودک و خانواده 



کننده به مراکز  بررسی عملکرد جنسی و رضايت زناشويی زنان با سرطان هاي دستگاه تناسلی مراجعه  " سارا مرادی 

    "1397درمانی منتخب شهر تهران،  

   رفتارهاي جنسی ايمن 

 کیفیت ارائه خدمات سالمت و آموزش  آموزش به بیمار و خانواده   "تأثیر آموزش پدران بر شدت اندوه مادري در مادران باردار  بررسی" اعظم قلی زاده 

سال  7لدي زنان رابطین سالمت داراي کودکان زير  آموزش مهارت هاي زندگی بر استرس وا  تأثیر" فاطمه شاکری   

  "شهرستان ابهر 

 کیفیت ارائه خدمات سالمت و آموزش  آموزش به بیمار و خانواده 

 شناسی شکايات بیماران مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی و  آسیب " عناوین مصوب 

 "خدمات بهداشتی درمانی ايران 

    

      "پژوهی در آموزش بالینی دانشجويان: يک مطالعه اقدام  Mentorship و ارزشیابی طرح  اجرا" عناوین مصوب 

بهبود به کارگیري آموزش مجازي در بعد آموزشی در کوريکولوم هاي پرستاري و مامايی: يک مطالعه   طرح مصوب عناوین  

 اقدام پژوهی

 آموزش مجازي   

      "اشتغال به کار دانش آموختگان مامايی: يک مطالعه ترکیبی  تبیین چالش هاي طرح مستقل 

 


