
 1398سال طرح های پژوهشی 

هسته های   عنوان  دانشجو

 پژوهشی

اولویت های  

 پژوهشی

سالمت کودک و   تأثیر مراقبت آغوشی پدرانه بر پاسخ به استرس پدر و نوزاد نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان بررسی   الهام لعلی پور 

 خانواده 

کیفیت ارائه  

خدمات سالمت و  

 آموزش 

  - 1397بررسی سبک زندگی ارتقاء دهنده سالمت و کیفیت زندگی در مراقبین سالمت استان ایالم   فرشته دانش نژاد 

  - 1398بررسی ارتباط اضطراب با خودکارآمدی بالینی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال   مهدی کاشی 

زایمان طبیعی و  1398مقایسه پشیمانی و ناامیدی در زنان نخست زای طبیعی و سزارین مراکز جامع سالمت شهرستان زابل سال   هایده اربابی 

 ایمن

حاملگی پرخطر و  

 ایمن

  - 97بررسی کیفیت زندگی کاری و حمایت سازمانی درک شده بهورزان شهرستان های منتخب استان زنجان در سال   پروین باقری 

سالمت کودک و   بررسی تأثیر مراقبت خانواده محور بر اضطراب والدین کودکان بستری مبتال به تشنج ناشی از تب فهیمه جلیلی 

 خانواده 

 

  - بررسی ارتباط سالمت معنوی و امید با کیفیت زندگی افراد مبتال به سرطان: یک مطالعه تحلیل مسیر مبین محمدی نژاد 

بررسی ارتباط سواد سالمت و رفتارهای تغذیه ای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در زنان میانسال مراجعه کننده به مراکز خدمات   مریم میراشتری 

 1397جامع سالمت شهر کرج  

-  

  - 1398بررسی نگرش در مورد ایمنی بیمار در کارکنان عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی شهر مشهد سال   مجید بلوچی 

http://iresearch.iums.ac.ir/show_stat_tarh.phtml?xyz=Y29kX3Rhcmg9MTQ2MzI-TVRFeE56ayUzRA--


بررسی ارتباط بین اطالعات دریافت شده درخصوص بیماری با امید در زنان مبتال به سرطان پستان مراجعه کننده به مراکز آموزشی   فاطمه نگاری بهزاد کالیی 

 1398تخب دانشگاه علوم پزشکی ایران، سال  درمانی من

-  

آموزش به بیمار و   تأثیر آموزش خود مراقبتی بر گرایش خطر پذیری دختران نوجوان  زینب جعفریان 

 خانواده 

 

رعایت دستورالعمل های ایمنی استاندارد شیمی درمانی توسط پرستاران در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران  بررسی   مسعود دیانی

 1398در سال  

-  

  - بهبود عملکرد پرستار در تبعیت افراد مبتال به سکته قلبی از رژیم دارویی پس از ترخیص: یک مطالعه اقدام پژوهی یعقوب نادری )دکتری( 

سالمت کودک و   بررسی تأثیر آموزش مهارت حل مساله بر پریشانی اخالقی پرستاران بخش مراقبت ویژه نوزادان  هاجر آقایان 

 خانواده 

 

ناکارآمدی جنسی با دلزدگی زناشویی در زنان نخست زای مراجعه کننده به مراکز جامع  بررسی ارتباط علی عملکرد جنسی و باورهای  " الهه امیرخلیلی 

 "سالمت منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران

رفتارهای جنسی  

 ایمن

 

  - "1398شایستگی و خودکارآمدی ارتباطی پرستاران بخش اورژانس مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران  بررسی   سودابه جعفری 

  - "ارزشیابی اثر یادگیری الکترونیک در زمینه ایمنی بیمار بر شایستگی پرستاران بخش های مراقبت ویژه" زهره صمدی بیرام 

آموزش به بیمار و   موزش خودمراقبتی بر وضعیت عملکرد و فعالیت های روزمره زندگی افراد مبتال به آرتریت روماتوئید ارزشیابی اثر آ" علیرضا برات زاده 

 خانواده 

 

زایمان طبیعی و  ارزشیابی اثر آموزش به روش ایفای نقش بر انتظار تجربه ی زایمان در زنان نخست زا" معصومه مالمحمودزاده 

 ایمن

 

بررسی قصد مهاجرت در پرستاران و ارتباط آن با بارکاری و سالمت محیط کار در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران    " ی نیا نادیه صالح

 1398سال  

-  

  - 1397تا    1393تروما تا زمان ترخیص از بیمارستان های منتخب استان قزوین از سال  بررسی عوامل مرتبط با میزان بقای مصدومان   شایان چگینی

آموزش به بیمار و   بررسی تاثیر بیان نوشتاری احساسات بر حساسیت اضطرابی و شدت عالئم گوارشی بیماران مبتال به سندرم روده تحریک پذیر  مرضیه برجیان بروجنی 

 خانواده 

 



  سالمت تولید مثل  بررسی تاثیر بیان نوشتاری بر اختالل عملکرد جنسی، کیفیت زندگی و تصویر بدنی زنان با مولتیپل اسکلروزیس   " بهاره افشار 

آموزش به بیمار و   ارزشیابی اثر آموزش خودمدیریتی توسط افراد غیرحرفه ای بر خودکارآمدی درد افراد مبتال به فتق دیسک بین مهره ای کمری   " بهاره آقایی ابداالنی 

 خانواده 

 

  سالمت تولید مثل  1398بررسی عوامل مرتبط با عدم تمایل به فرزندآوری در زنان مراجعه کننده به پایگاه های سالمت شهر اراک   روزیتا ایازی 

بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی و فرهنگی با سبک زندگی ارتقاء دهنده سالمت دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران در    " مریم هاشمی پور 

 1398سال  

-  

رم  بررسی شدت بی خوابی و کیفیت زندگی سالمندان مبتال به بیماری انسدادی مزمن ریه در مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اک  " فاطمه فرج تبار 

 1398)ص( سال  

سالمندی سالم،  

 فعال و موفق 

 

آموزش به بیمار و   "ارزشیابی اثر آموزش تغذیه مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر آگاهی و عملکرد تغذیه ای زنان سفیر سالمت زینب معروفی 

 خانواده 

 

زایمان طبیعی و  نان بررسی تأثیر کرم زیتون بر شدت درد و بهبود زخم سزارین در ز" مهدیه طاهری 

 ایمن

 

مقایسه تأثیر آموزش مراقبت های دوران بارداری به همسران زنان نخست زا، به شیوه حضوری و مبتنی بر شبکه اجتماعی بر تجربه   زری دولت آبادی 

 "بارداری و ترس از زایمان

زایمان طبیعی و 

 ایمن

 

   "1398درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران سال    -بررسی شایستگی پرستاران اورژانس در زمینه ایمنی بیمار در مراکز آموزشی" طیبه محمدبیگی

  - "بررسی تأثیر خودگویی مثبت بر استرس شغلی پرستاران در بخش های اورژانس" رقیه علیایی خاچیک 

  - "1398انشجویان کارشناسی ارشد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران، سال  بررسی استرس دوران دانشجویی در د حمید نوری 

  - "1398بررسی سالمت اجتماعی و کیفیت زندگی در بهورزان شهرستان های قروه و دهگالن سال    مرضیه مالکی 



  سالمت تولید مثل  "آموزش جنسی بر عملکرد و کیفیت زندگی جنسی زنان با اندومتریوزارزشیابی اثر   مریم مطلوبی 

مسعود فیض بابائی چشمه  

 سفید

بررسی ارتباط سرمایه روان شناختی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در  

 "1398سال  

-  

کیفیت زندگی مرتبط با مراقبت و خودکار آمدی در زنان مراقبت کننده از سالمندان مبتال به شکستگی لگن مراجعه کننده به  بررسی   نجمه نظری 

 "  1398درمانگاه مرکز آموزشی درمانی شفایحیائیان، سال  

سالمندی سالم،  

 فعال و موفق 

 

با رفتارهای مراقبتی آنها در مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران    بررسی ارتباط  شایستگی فرهنگی پرستاران" فاطمه السادات خانی سانیج 

 "1398سال  

  

پیشگیری از   "اضطراب مادران با حاملگی پرخطر و پیامدهای زایمانی پس از اجرای بازدید منزلارزشیابی   کافیه رسول برده رش 

 بارداری پرخطر 

 

   "تبیین درک دانش آموزان دبیرستانی از پرستاری به عنوان یک حرفه منتخب در آینده: یک مطالعه کیفی" طرح مستقل 

بیماری در مادران کودکان مبتال به فیبروز کیستیک مراجعه کننده به بیمارستان مرکز طبی    بررسی بار مراقبتی و ترس از پیشرفت سمیه محمدی 

 "1398کودکان، سال  

سالمت کودک و  

 خانواده 

 

بررسی سبک زندگی ارتقاء دهنده سالمت و بهزیستی روانشناختی در زنان مراجعه کننده به پایگاه های سالمت شهرستان اراک، سال  " فاطمه خانی 

1398" 

  

عباس بلوچی )دانشجوی  

 دکتری( 

   "طراحی و تعیین ویژگی های روان سنجی ابزار سنجش کیفیت مراقبت پرستاری درک شده توسط مددجویان تحت همودیالیز"

حمید ابره دری)دانشجوی  

 دکتری( 

آموزش به بیمار و   "با مسائل قانونی احتمالیتبیین فرآیند رویارویی پرستاران اورژانس  "

 خانواده 

 

   "ارزشیابی مهارت کارکنان عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی در مواجهه با فرد دچار تروما پس از اجرای آموزش شبیه سازی" پیمان نظری 



یفیت زندگی و پیامدهای مادری و نوزادی مادران با پرفشاری  ارزشیابی اثر آموزش خودمراقبتی مبتنی بر شبکه ی اجتماعی بر ک" لیال قوامی 

 "خون

پیشگیری از  

 بارداری پرخطر 

 

بررسی سبک زندگی ارتقاء دهنده سالمت و خودکارآمدی در افراد مبتال به پمفیگوس مراجعه کننده به بیمارستان پوست رازی، سال  " راضیه حبیبی 

1398" 

آموزش به بیمار و  

 خانواده 

 

   "ترجمه و روان سنجی ابزار سنجش نگرش نسبت به سرقت علمی" ح مستقل طر

بررسی آمادگی فردی پرستاران اورژانس در مواجهه با بالیا در مراکز آموزشی و درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران، سال  " شهبا نیمه زاد

1398" 

  

  سالمت تولید مثل  "اثر آموزش گروهی بر نگرش در ترجیح فرزندآوری زنان متاهل مراجعه کننده به پایگاه های بهداشتیارزشیابی  " سمیه رضا سلطانی 

بررسی احساس تنهایی سالمندان مبتال به دیابت نوع دو وابسته به انسولین مراجعه کننده به مراکز بهداشتی مراقبت جامع سالمندان  " پروین یوسف زاده 

 "1398علوم پزشکی ایران، سال  دانشگاه  

سالمندی سالم،  

 فعال و موفق 

 

   "1398بررسی ارتباط حمایت سازمانی ادراک شده با کیفیت زندگی کاری کارکنان عملیاتی مرکز اورژانس تهران سال  " عرفان یارمحمدی نژاد 

سالمندی سالم،   "1398بررسی کیفیت مراقبت های تسکینی ازدیدگاه سالمندان مبتال به سرطان بستری در مرکز آموزشی درمانی فیروزگر سال  " فرزانه فرزادنیا 

 فعال و موفق 

 

   "ارزشیابی آموزش راهبردهای تنظیم هیجان بر اضطراب سالمت پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه" ابوالفضل سیفی درخشان 

 


