
 1399طرح های تحقیقاتی سال 

 اولویت های پژوهشی   هسته های پژوهشی  عنوان   دانشجو

بررسی ارتباط جهت گیری مذهبی و امید با اضطراب مرگ افراد مبتال به سرطان در مراکز   دانیال کوهستانی 

 98-99منتخب آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران )یک مطالعه تحلیل مسیر( در سال  

-   

     ای درک شده پرستاران بالینیسنجی ابزار سنجش کرامت حرفه  طراحی و روان  علی عباسی )دکتری( 

     شفقت ورزی بر عاطفه مثبت و منفی دانشجویان پرستاری   -اثر آموزش مبتنی بر خودارزشیابی   فریبا علیرضایی

مقایسه کیفیت زندگی زنان و مردان سالمند مبتال به سکته قلبی در مراکز آموزشی درمانی   قاسم احسانی 

 1399منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران، سال  

   سالمندی سالم، فعال و موفق 

   سالمت کودک و خانواده   تأثیر رایحه درمانی و تور آشناسازی بر اضطراب و استرس مادران نوزادان نارس  الهام بابائی 

مقایسه تأثیر آموزش به دو روش چهره به چهره و آموزش مجازی مبتنی بر شبکه اجتماعی بر   آزاده رنجبر 

 پوزیشن دهی نوزاد نارس در پرستاران بخش ویژه نوزادان  

   سالمت کودک و خانواده  

های   سجاد حمیدی  به سرطان  مبتال  افراد  زندگی  معنای  و  زندگی  از  رضایت  بر  معنویت  آموزش  اثر  ارزشیابی 

 گوارشی  

   آموزش به بیمار و خانواده 

عوامل مرتبط با رفتارهای جستجوی کمک در زنان یائسه دارای اختالالت جنسی مراجعه  بررسی   زهرا باقری 

 1399کننده به مراکز منتخب خدمات جامع سالمت شهری شهر اصفهان  

   سالمت تولید مثل 



شی  بررسی کیفیت زندگی سالمندان مبتال به نوروپاتی محیطی ناشی از شیمی درمانی در مراکز آموز محمد مسعود حسنی

   1399درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال  

   سالمندی سالم و فعال و موفق 

   کیفیت مراقبت و ایمنی بیمار طراحی و بازپردازی زمینه الگوی عود در مددجویان ایرانی مبتال به اختالالت روانی شدید   سامان صابر )دکتری( 

   سالمت کودک و خانواده   مقایسه اثر آموزش خانواده محور بر کیفیت زندگی پدران و مادران دارای نوزاد نارس ارزشیابی   الهام رخصتی

بررسی فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی در پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه نوزادان   زهرا امیدی 

 1399بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال  

   یفیت مراقبت و ایمنی بیمارک

بررسی جهت گیری زندگی و سالمت معنوی مادران کودکان مبتال به اوتیسم در شهر تهران،سال   فاطمه سلطانی  
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   سالمت کودک و خانواده  

رفتاری بر اضطراب زنان باردار با نتایج مثبت غربالگری اختالالت    -بررسی تاثیر آموزش شناختی آرزو بیات 

 کروموزومی 

   زایمان طبیعی و ایمن  

در سالمندان، مراجعه کننده به مراکز بهداشت    19بررسی استرس درک شده و ترس از کووید   طرح مستقل 

 1399غرب تهران در سال  

   و موفق سالمندی سالم، فعال  

   کیفیت مراقبت و ایمنی بیمار دهندگان خدمات سالمت¬آوری در بالیا در ارائه¬طراحی مدل ارتقای تاب شیخ رابری )دکتری( 

بررسی دانش باروری و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن در مردان متاهل شهرستان زنجان     حسین محمدی 

 1399در سال  

   سالمت تولید مثل 

بررسی سالمندی موفق در ابعاد حمایت اجتماعی ادراک شده و سرزندگی ذهنی در سالمندان   فریبا محمدی 

 1399مراجعه کننده به مراکز بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال  

   سالمندی سالم، فعال و موفق 



های منتخب  ارستان بررسی ارتباط آسیب پذیری و کیفیت زندگی سالمندان بستری در بیم جعفریان 

 1399دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال  

   سالمندی سالم، فعال و موفق 

   آموزش به بیمارو خانواده  ارزشیابی اثر آموزش مهارت های زندگی بر عملکرد خانواده مبتالیان به اختالالت روانی مزمن   

ذهنی با باورهای غیرمنطقی سالمتی دانشجویان کارشناسی پرستاری در  بررسی ارتباط سرزندگی    

 1399دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال  

    

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

 1399آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال  

   کیفیت مراقبت و ایمنی بیمار

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

 1399ارس غرب تهران در سال  مواد درمد 

    

بررسی ارتباط سالمت معنوی با حساسیت اضطرابی زنان سالمند مراجعه کننده به پایگاه های    

 1398-1399سالمت شهر آشتیان سال  

   سالمندی سالم، فعال و موفق 

 


