
 فهرست طرح اهی ارسالی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده رپستاری و مامایی اریان 

 1398سال 
 عنوان پروپوزال  مجری طرح  کد طرح 

 نسخه فارسی پرسشنامه رضایت تحصیلی دانشجویان کارشناسی پرستاری بررسی ویژگی های روانسنجی  پردیس رحمت پور 14828

بررسی یافته های هیستروسکوپی و الپاروسکوپی ترکیبی در ارزیابی بیماران با سقط مکرر در مرکز نازایی  لیال پارسا معین 13620

 ۱۳۹۷۳تا  ۱۳۹۰بیمارستان شهیداکبرآبادی بین سالهای 

 بررسی تاثیر بکارگیری مدل همتایار بر عملکرد بالینی دانشجویان پرستاری  نیما پورغالم 14750

 ینایس بوعلی مارستانیبکودکان  های بخشو اسهال در  یمجدد در کودکان مبتال به پنومون بستری یزانم بررسی عطیه عباسی 14691

   ۱۳۹8 سال فروردین اولتا  ۱۳۹5 سال فروردین اولاز   یسار

کننده مراجعه  دارای زایمان طبیعی و سزارین ی زاارتباط ناامیدی با دلبستگی پس از تولد در زنان نخستبررسی  هایده اربابی 14804

 ۱۳۹8 سالشهرستان زابل  سالمت جامعبه مراکز 

 سمیاضطراب کودکان مبتال به اوت بر مقایسه اثر نقاشی و قصه گویی سمیه اسماعیلیان  14854

 سمیکودکان مبتال به اوتخواب عادات و   یدلبستگ یانیروابط م بر ینقاش ریتاث یبررس سمیه اسماعیلیان  14754

و شدت و  یاضطراب تیبنسون بر حساس یعضالن یاحساسات و آرام ساز ینوشتار انیب ریتاثای  سهیمقابررسی  مرضیه برجیان  15624

 ریپذ کیمبتال به سندروم روده تحر مارانیب یعالئم گوارش یفراوان

 بهزیستی روانشناختی بیماران مبتال به تاالسمی ماژوربررسی تاثیر آموزش شادکامی بر  مرضیه برجیان  15683

زودرس در زنان با سابقه ابتال به لوپوس اریتماتوی سیستمیک مراجعه کننده به   بررسی شیوع پراکالمپسی نگار حاجی نسب 15691

 ۱۳۹8تا  ۱۳88بیمارستان های رسول اکرم و شهید اکبرابادی از سال 

 یبر شبکه اجتماع  یو مبتن یحضور وهی، به شزانخست زنان همسرانبه  یدوران باردار یهامراقبت آموزش ریتاث زری دولت آبادی 14739

 پدر و مادر به شیرخوار  یبستگدلبر 

(در   SLE(در بیماران مبتال به لوپوس اریتماتوز سیستمیک)  ESRDتعیین شیوع بیماری کلیوی مرحله نهایی)  زهرا حسینی پلنگی 16419

 ۱۳۹۷-۱۳88بیمارستان های منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران از سالهای 

عمومی در دانشجویان پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی  سی ارتباط بین حمایت اجتماعی و سالمتربر مهرنگار امیری 16440

 ۱۳۹8ایران سال 

بستری در بیمارستان های حضرت رسول اکرم و فیروزگر  تراجنسی شیوع مصرف مواد اعتیاد آور در افراد بررسی یاسمین دولتی 16418

 :مطالعه مقطعی۱۳۹8تا  ۱۳88از سال 

 آیتمی : ویرایش فارسی ۱۰نسخه -اعتبارسنجی پرسشنامه اضطراب سالمندانترجمه و  نیما پورغالم 16260

 تاثیر جهانی شدن بر پرستاری صفورا دری  16979


