
  پرستاری بروجردگزارش عملکرد کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده 

 5931 اواخر سال

شروع به کار کمیته با تربیت چند نفر از داوطلبان عالقمند به کارهای پژوهشی توسط کمیته اعتبار 

 به سرپرستی سرکار خانم کبری رشیدی انجام شد. بخشی دانشکده

 5931سال نیمه اول 

  استان توسط کمیته اعتبار بخشی دانشکده جهت تاسیس کمیته تحقیقات کسب مجوز از

 دانشجویی در دانشکده پرستاری بروجرد

 انتخاب اعضا کمیته تحقیقات و دبیر کمیته تحقیقات و معرفی اعضا به استان 

  اختصاص اتاق به منظور انجام فعالیت های تحقیقاتی دانشجویان عالقمند از لینک کمیته

 دانشکدهاعتبار بخشی 

 انتخاب سرپرست جدید برای کمیته تحقیقات دانشجویی 

  اموزش دانشجویان عالقمند جهت انجام طرح های تحقیقاتی توسط سرپرست کمیته

 تحقیقات دانشجویی

  اختصاص برد اعالنات به منظور اطالع رسانی زمان برگزاری کارگاه های آموزشی، ژورنال کالب

 دانشجویی و سایر فعالیت های کمیته تحقیقات

  تشکیل گروه و کانال تلگرامی کمیته تحقیقات دانشجویی برای اطالع رسانی و اموزش مجازی

 به دانشجویان عالقمند

  برای تشکیل یک گروه تلگرامی جهت برگزاری جلسات مجازی برای اعضا کمیته و سرپرست

هر  پژوهشی آنهاجذب دانشجویان و افزایش توانمندی بررسی ایده  ها و برنامه ریزی جهت 

 هفته به مدت یک ساعت

 

 



 5931فعالیت های سال 

 کارگاه های اموزشی 
 5931سال  دومنیمه   5931نیمه اول سال 

  کارگاه اشنایی با جستجوی مقدماتی و پیشرفته )مدرس

 جناب اقای دکتر علی شیخیان(

 دکتر اقایمدرس  کارگاه آشنایی با مرکز رشد و فناوری 

 فردین کریمی

 

    آشنایی با نرم افزارSPSS   مقدماتی مدرس جناب اقای

 دکتر فردین کریمی

  جستجو در پایگاه های داخلی و خارجی)جهت

 کلهرمهوش دانشجویان دختر( مدرس سرکار خانم 

  جستجو در پایگاه های داخلی و خارجی)جهت

 مدرس سرکار خانم مهوش کلهردانشجویان پسر(

  الب مدرس سرکار چگونگی برگزاری ژونال کآشنایی با

 خانم نگین برومند و حمیده لشنی زند

 5931موضوعات جلسات سال  
 4/2/31عملیاتی برنامه تدوین راستای در دانشجویی تحقیقات کمیته سرپرست با کمیته دبیر جلسه -5 

 برگزار گردید.جلسه کمیته تحقیقات دانشجویی با حضور سرکار خانم رشیدی سرپرست کمیته  و خانم پیرزاد دبیر کمیته  -
در این جلسه با در نظر داشتن نیازهای دانشجویان دانشکده، ضعف های کمیته تحقیقات، با هدف باال بردن توانایی پژوهشی  -

 دانشجویان، ارتقا سطح تحقیقات دانشکده و راهبردهایی جهت پیشبرد این اهداف  تبادل نظر شد.
مشخص شد که شامل ارتقا سطح کیفی و کمی تحقیقات دانشکده، تشویق  در این جلسه 69-69اهداف کلی برنامه عملیاتی سال  -

 و تقدیر از پژوهشگران برتر، آموزش و پژوهش....
 لیست کارگاه های موردنیاز دانشجویان تدوین گردی -

 52/4/31بررسی راهکارهایی جهت سوق دادن دانشجویان به پژوهش و آموزش آنان -2

 دانشجویی،اعضای هسته مرکزی و دبیر و برگزار گردید.جلسه با حضور سرپرست کمیته تحقیقات  -
در این جلسه جهت راهنمایی و مشاوره دانشجویان؛جدول اسامی اساتید دانشجویان با ذکر مدرک تحصیلی استاد مربوطه  -

 تدوین گردید و در کانال و گروه کمیته تحقیقات اطالع رسانی شد.
 قاتی انجام شد.گروه بندی دانشجویان جهت انجام کارگروهی تحقی -
 عناوین و حیطه های مورد عالقه دانشجویان جهت پروپوزال نویسی بررسی شد. -
از هسته مرکزی به خصوص افراد فعال خواسته شد به دانشجویان عالقمند فرمت و نحوه پروپوزال نویسی  را آموزش   -

 بدهند.
در کانال و گروه تلگرامی به اطالع دانشجویان لیست اولویت های تحقیقاتی و همایش های آتی تدوین و مقرر گردید؛ که  -

 برسد.

 22/4/31بیان اهداف و شرح وظایف هسته مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی -9

 اعضای بین کمیته، عملیاتی برنامه اهداف اساس بر وظایفی تقسیم کمیته؛ کارهای تر کیفیت با و بهتر هرچه انجام جهت جلسه این در -

 .گرفت صورت آنان توانایی شناخت با مرکزی هسته

 آموزش، کارگروه: ها کارگروه قبل؛ جلسه شده تدوین عملیاتی برنامه براساس دانشجویی تحقیقات کمیته کلی اهداف بیان ضمن -

 ها همایش کارگروه و کالب ژورنال و ها کارگاه کارگروه اطالعات، فناوری کارگروه

 .دهند تحویل تحقیقات کمیته دبیر به یکبار ماه سه هر را خود های فعالیت شرح شد خواسته مرکزی هسته اعضای از -

 25/1/31عالقمندی هر چه بیشتر دانشجویان به حیطه تحقیق و پژوهش و بررسی طرح های در حال انجام -4

این جلسه جهت افزایش انگیزه دانشجویان به حیطه تحقیق و پژوهش از هسته مرکزی خواسته شد؛ که راه کارهایی را در  -
 نمایند تدوین

جهت انتخاب موضوع و انجام طرح تحقیقاتی و انتقال این توضیحات به سایر دانشجویان؛ مشاوره و راهنمایی از سوی  -



 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی انجام گرفت.
 پروپوزال های در حال انجام در این جلسه بررسی شده و راهنمایی های جهت تکمیل و آماده سازی آنان صورت گرفت. -

 55/1/31آماده سازی مقدمات جهت برگزاری کارگاه های آتی   -1

در این جلسه مقدمات برگزاری کارگاه ها جهت ترم تحصیلی مهرماه که شامل رای زنی با ریاست دانشکده و تجهیز کردن  -
 واحد ای تی و سالن اجتماعات بود انجام گرفت.

 .تاریخ های تقریبی جهت برگزاری کلیه کارگاه ها مشخص گردید -
 ها  نیز صورت گرفت.تقسیم وظایف هسته مرکزی جهت برگزاری کارگاه -

 52/2/31:  بررسی نیازهای آموزشی دانشجویان و جذب آنان به کمیته تحقیقات دانشجویی و برنامه عملکردی -1

وضیح با حضور معاونت تحقیقات تشریح و ت 21/9/69در این جلسه برای کلیه اعضای هسته مرکزی جلسه چهارشنبه مورخ  -
داده شد و نیازهای آموزشی دانشجویان مبتنی بربرگزاری کارگاه ها و راهکارهایی جهت جذب دانشجویان از هسته مرکزی 

 درخواست شد.
 بررسی چرایی بی انگیزگی دانشجویان نیز بررسی گردید. -
 و پیشنهادهایی جهت افزایش انگیزه و جذب ان ها به کمیته تحقیقات داده شد. -
 اشناسازی دانشجویان با کمیته تحقیقات تشکیل و جهت رفتن به هرکالس هماهنگ شد.کارگروهی جهت  -
 بررسی ها جهت تدوین برنامه عملکردی انجام شد. -

 2/8/31اقای دکتر علی شیخیانجستجو با تدریس جناب مقدمات برگزاری کارگاه  -2

رایزنی ها با کمیته تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی ین جلسه تقسیم وظایف بین اعضای کمیته تحقیقات انجام شد و همچنین در ا -

 استان صورت گرفت.

دانشکده جهت تعویض اتاق ای تی به اتاق بزرگترو مجهز کردن ان به بهترین نحو جهت برگزاری هرچه بهتر مسئولین رای زنی با  -

 کارگاه ها صورت گرفت.

 5/3/31ای تحقیقاتیاماده سازی مقدمات جهت برگزاری کارگاه های آتی وپیگیری طرح ه -8

در این جلسه کارگروهی جهت برگزاری و آشنایی دانشجویان با ژورنال کالب تشکیل شد و تاریخ هایی جهت برگزاری ان ها برای هر  -

 ورودی مشخص گردید.

 صورت گرفت.  spssبا انجام رای زنی و تجهیز اتاق ای تی و نصب برنامه  39برای ورودی   spssبرنامه ریزی برگزاری کارگاه  -

 پیگیری طرح های اتمام یافته جهت تدوین گزارش پایان طرح برای استان و تدوین مقاالت آن ها انجام شد. -

 برنامه ریزی و رای زنی با سرکارخانم دکتر یاری و جناب آقای دکترعلی شیخیان جهت برگزاری کارگاه های آتی. -

 2/3/31طرح اموزش یک ماهه -3

 بین از افرادی شد؛که مصوب اینده های درسال کمیته عملکرد تضمین همچنین و  اموزشی سطح ارتقای جهت جلسه این در -

 .گیرند قرار آموزش تحت و شده برگزیده کاندید دانشجویان

 آموزش تحت یکماه مدت به تحقیقات کمیته مرکزی هسته اعضای توسط الذکر فوق شده انتخاب افراد که شده مصوب طرح این در -

  .گیرند قرار

.. و ها همایش در شرکت و نویسی پروپوزال و نویسی مقاله ، اینترنتی ی جستجو: شامل الذکر فوق های اموزش محتوای شد مقرر -

 .رسید تصویب به تحقیقات کمیته آرا اکثریت با طرح این. باشد

 59/3/31دانشجوییبرنامه ریزی جهت برگزاری همایش هفته پژوهش و تقدیر از دانشجویان فعال کمیته تحقیقات  -51

 هدایا تهیه جهت دانشکده ریاست با هماهنگی -

 همایش سالن تهیه جهت هماهنگی -

 پذیرایی تهیه جهت هماهنگی -

 24/3/31)معرفی کارگروه های کمیته تحقیقات و شرح وظایف آنها  -55

 :زیر شرح به مسئولین و کارگروها تعیین

 (گودرزی مهدی نیا، جدیدی مهدی) مسئولین IT فناوری و اطالعاتکارگروه 

 اینترنت شبکه طریق از تحقیقات کمیته های فعالیت رسانی اطالع و تحقیقات کمیته سایت مدیریت -

 اینترنت و کامپیوتر با مرتبط آموزشی کالسهای برگزاری -

 دانشجویی تحقیقات کمیته کامپیوتری کارهای و مشکالت رفع -

 تحقیقات کمیته تلگرامی گروه و کانال مدیریت -

 تحقیاقت کمیته نیاز مورد پوسترهای طراحی -



 (فالح الهام خانم) ها همایش و ها کنگره و پژوهشی های گروه کارگروه

 کارگروه با)دانشجویان به دانشکده سایت و تلگرامی گروه و کانال طریق از انها رسانی اطالع و رو پیش های همایش و ها کنگره بررسی -

IT باشند لینک) 

 نفری چند های گروه تشکیل ان اصلی هدف که پژوهشی کوچک های گروه یعنی کلمه واقعی معنای به پژوهشی های گروهک -

 تجربه از هم و شوند بهرمند ها رکنگره د حضور و تحقیقاتی طرحهای ی ارائه به یکدیگر همکاری با که است تحقیقاتی و پژوهشی

 راببرند استفاده نهایت همکار افراد های ایده و گروهی کار، در  حضور

 (کرزبر افروز خانم) عمومی روابط

 .بشناسند را ان در حضور مزایای و اشنا دانشجویی تحقیقات ی کمیته با دانشجویان که است ان بر سعی کارگروه این در -

 کارهای و کمیته دبیر به ان تسلیم و ماهانه بصورت ها گروه کار سایر گزارش دریافت دانشجویان، از نام ثبت ی وظیفه گروه کار این -

 .دارد عهده به را داری دفتر و ها نگاری نامه و ها جلسه صورت تنظیم به   مربوط

 بخش دانشکده سایت همچنین و تلگرامی گروه و درکانال شود می گرفته مرکزی شورای در که جدیدی تصمیمات رسانی اطالع -

 (باشید لینک IT کارگروه با)تحقیقات کمیته

 (بهرامی علی اقای ، مرادی رضوان خانم)ها کارگاه برگزاری گروه کار

 ها کارگاه این برگزاری مقدمات کلیه انجام و اتی های کارگاه برگزرای جهت ریزی برنامه -

 درسایت ها کارگاه پوستر و اطالعیه زدن برای)  دانشکده اموزش و کمیته کانال طریق از ها کارگاه برای گیری عضو و رسانی اطالع -

 ا(باشید لینک IT گروه کار با دانشکده

 (21/3/31مقدماتی) SPSSبرگزاری کارگاه آشنایی با نرم افزار برنامه ریزی جهت  -52

 در طبری دانشجوی کنگره اجرایی رابط بعنوان پرستاری دانشکده دانشجویی تحقیقات کمیته دبیر انتخاباطالع رسانی موضوع  -

  دانشکاه کشوری های منطقه و پزشکی عوم های دانشگاه

برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه )هماهنگی با مدرس مربوطه، مدیر گروه و اموزش جهت تعیین تاریخ برگزاری، پذیرایی ،تهیه  -

 گزارش ،....

 اطالع رسانی به دانشجویان جهت شرکت در چهارمین کنگره دانشجویی منطقه غرب کشور دانشگاه علوم پزشکی آبادان -

 (21/3/31)دانشجویی اتقگرفتن اتاق واحد کمیته تحقیو تحویل تهیه تجهیزات وامکانات  -59

 .ریاست دفتر به اعالنات تابلو و پرینتر تهیه جهت درخواستی تدوین -

 دانشجویی و چیدمان وسایل تحقیقات کمیته واحد مخصوص اتاق گرفتن تحویل -

دانشگاه علوم پزشکی  اطالع رسانی به دانشجویان جهت شرکت در چهارمین کنگره دانشجویی منطقه غرب کشورادامه  -

 آبادان

 (28/3/31) برگزاری کارگاه آشنایی با چگونگی برگزاری ژورنال کالببرنامه ریزی جهت  -54

 پذیرایی برگزاری، تاریخ تعیین جهت اموزش و گروه مدیر مربوطه، مدرس با هماهنگی) کارگاه برگزاری جهت ریزی برنامه -

 ....، گزارش ،تهیه

دانشجویان جهت شرکت در چهارمین کنگره دانشجویی منطقه غرب کشور دانشگاه علوم پزشکی اطالع رسانی به ادامه  -

 آبادان

 سرپرست و اعضاء کمیته جهت ارسال به کمیته مرکزی استان CVتهیه  -

برنامه ریزی جهت جذب همکاری  مشاورین و اساتید مجرب وبرگزاری کارگاه آشنایی با پایگاه های اینترنتی داخلی و  -51

 (28/51/31) خارجی

 پذیرایی برگزاری، تاریخ تعیین جهت اموزش و گروه مدیر مربوطه، مدرس با هماهنگی) کارگاه برگزاری جهت ریزی برنامه -

 ....، گزارش ،تهیه

 لرستان پزشکی علوم دانشجویان تحقیقاتی های فعالیت به امتیازدهی نحوه رسانی اطالع -

 دانشجویان به کمک و همکاری جهت( بیرجندی دکتر اقای جناب) دانشگاه علمی هیت اعضا از امار مشاور دعوت  پیگیری -

 تحصیلی ترم طول در



 پزشکی علوم دانشگاه کشور غرب منطقه دانشجویی کنگره چهارمین در شرکت جهت دانشجویان به رسانی اطالع ادامه -

 آبادان

 (51/55/31)کشور پذیرفته شده اند.پیگیری حضور یافتن دانشجویانی که مقاالتشان درچهارمین کنگره منطقه غرب  -51

 دانشجویانی ذهاب و ایاب و امکانات تهیه، جهت دانشگاه تحقیقات معاونت و مرکزی تحقیقات کمیته با زنی رای و پیگیری -

 .است شده پذیرفته کنگره این در انها مقاالت که

 آن نصب و دانشجویان سایر تشویق جهت کنگره در دانشجویان حضور رسانی بنراطالع تهیه -

 5931نیمه اول سال  طرح های تحقیقاتی 
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شیرین 

 پیرزاد، 

02/0/39 

51/7/39 

پذیرفته  اتمام یافته

شده در 

مجله 

سالمت 

اجتماعی 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

شهید 

در  بهشتی

نوبت چاپ 

 است

یازدهمین کنگره بین 

الملی دانش اعتیاد 

مرکز تحقیقات سلولی 

دانشگاه و مولکولی 

علوم پزشکی ایران، 

معاونت پیشگیری و 

درمان اعتیاد سازمان 

بهزیستی 

 (سخنرانی)کشور

بررسی رابطه جهت گیری مذهبی)درونی،بیرونی( 

و نگرش نسبت به مرگ در دانشجویان پرستاری 

 5931علوم پزشکی لرستان سال

افروز 

 کرزبر

کبری 

 رشیدی

دکتر مهدی 

بیرجندی، 

افروز کرزبر، 

شیرین 

 پیرزاد،

02/0/39 

09/8/39 

در دست  اتمام یافته

 داوری

نهایی 

درمجله 

اخالق و 

تاریخ 

پزشکی 

دانشگاه 

شهید 

 بهشتی

چهارمین کنگره 

دانشجویی منطقه 

غرب کشور دانشگاه 

علوم پزشکی 

  (پوستر)آبادن

دو روش آموزش سخنرانی و بحث  ی مقایسه

 و عملکرد بهداشت گروهی بر روی آگاهی

آموزان دختر دوره اول متوسطه  قاعدگی دانش

 32-5931در سال  شهر بروجرد

زهرا  الهام فالح

 موسوی

میثم امینی، 

مهدی  دکتر

 بیرجندی

09/9/5939 

08/8/5939 

در دست  اتمام یافته

 داوری

  نهایی

چهارمین کنگره 

دانشجویی منطقه 

غرب کشور دانشگاه 

علوم پزشکی 

 ( سخنرانیآبادن)

 

 5931دوم سال طرح های تحقیقاتی نیمه 



استاد  مجری عنوان

 راهنما

ثبت و تاریخ  همکاران

 تصویب

چاپ  وضعیت

 مقاله

شرکت 

 درهمایش

اعتیاد  تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بربررسی 

های اجتماعی مبتنی بر موبایل  به شبکه

دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی 

 5931لرستان در سال 

 

رضوان 

 مرادی

کبری 

 رشیدی

مهدی 

بیرجندی، 

لیال شجاعی، 

 رویا نادی

03/7/39 

52/8/39 

 

در حال 

 انجام

  

 گرایش بر زندگی های مهارت آموزش تأثیر بررسی

 دوم دوره آموزان دانش در پرخطر رفتارهای به

 5931شهرستان بروجرد در سال  متوسطه

کبری  الهام فالح

 رشیدی

مهدی 

بیرجندی، 

 لیال شجاعی

59/7/39 

51/3/37 

حال در 

 انجام

  

بررسی تاثیر برنامه پرسپتورشیپ)پژوهش مبتنی 

برآموزش( بر خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان 

دانشکده  دولتی شهرستان بروجرد 

 )کارآزمایی بالینی شاهد دارتصادفی(31

شیرین 

 پیرزاد

کبری 

 رشیدی

در دست  92/7/39 

 داوری

  

 رضایتبررسی تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر 

شغلی پرستاران شاغل در بیمارستانهای دولتی  

 5931شهرستان بروجرد در سال 

حدیث 

 گودرزی

زهرا 

 موسوی

غزال 

 علمداری، 

میثم امینی، 

دکترمهدی 

 بیرجندی

00/7/5939 

7/52/5939 

  اتمام یافته

در مقاله 

دست 

 داوری

پذیرش شده در قالب 

پوستر در همایش بین 

المللی قلب و عروق 

 (پوسترکرمانشاه)

بررسی تاثیر دو روش تدریس قصه گویی و 

فعالیت های نمایشی معلمان بر رشد جسمی و 

 حرکتی کودکان پیش دبستانی

زهرا  الهام فالح

، موسوی

 حمید

رضا 

 رضایی

میثم امینی، 

 افروز کرزبر،

59/52/39 

5/1/5937 

در حال 

 انجام
  

        

 

 

 

 



 2593فعالیت های سال 

 کارگاه های اموزشی 
 5932سال  دومنیمه  5932نیمه اول سال 

 مدرس سرکار خانم کبری رشیدی اخالق در پژوهش   کارگاه روش تحقیق و انتخاب عنوان دو جلسه جناب اقای هیوا

 محمدی

 )پروپوزال نویسی سرکار خانم دکتر گودرزی)سه جلسه 

  کارگاه آشنایی با چگونگی شرکت در کنگره ها و پوستر سازی توسط

المللی یوسرین اقای سجاد گودرزی از دانشگاه علوم  شبکه بین

 پزشکی تهران

  

 5932موضوعات جلسات سال  
 (58/5/32) جدید سال های فعالیت ریزی برنامه برای جدید سال جلسه اولین  -52 

 .دهند ارائه مشاره و رسانی کمک دانشکده دانشجویان سایر به تحقیقاتی طرحهای انجام در کمیته اعضا که شد گیری تصمیم -

 تحقیقات کمیته راتاق د ساعت 0 مدت به ها یکشنبه هفته هر مشاوره برای بیرجندی دکتر اقای جناب حضور جهت ریزی برنامه -

 ..... ها، مشاوره دریافت برای وقت تنظیم نام، ثبت دانجشویان، و پرسنل به رسانی اطالع)

 (21/5/32تحقیقات دانشجوی علوم پزشکی لرستان)برنامه ریزی جهت برگزاری انتخابات دبیر کل کمیته  -58

 اطالع رسانی و تبلیغات در رابطه با رزومه کاری کاندیداتورها -

 اطالع رسانی به اعضاء کمیته جهت شرکت در انتخابات -

 تهیه تجهیزات جهت برگزاری انتخابات -

 (23/5/32برگزاری انتخابات دبیر کل کمیته تحقیقات دانشجوی علوم پزشکی لرستان) -53

 برگزاری انتخابات و استخراج نتایج و تدوین صورت جلسه و ارسال نامه رسمی حاوی نتایج انتخابات با کمیته مرکزی استان -

 (51/2/32اولین همایش پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان ) -21

 اطالع رسانی این همایش به کلیه محققین دانشکده پرستاری بروجرد -

 دانشجویان جهت شرکت در کارگاه مقاله نویسی در روز برگزاری همایشاطالع رسانی به  -

 (95/9/32برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه اخالق در پژوهش) -05

 ،تهیه پذیرایی برگزاری، تاریخ تعیین جهت اموزش و گروه مدیر مربوطه، مدرس با هماهنگی) کارگاه برگزاری جهت ریزی برنامه -

 ....، گزارش

 (24/4/32)کنگره بین المللی قلب و عروق و ورزش دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه درقین شرکت محق -00

 اطالع رسانی به معاونت فناوری و تحقیقات و کمیته های  تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جهت ارسال مقاالت خود -

 جهت شرکت دراین کنگرهاطالع رسانی به پرسنل و اعضا هیت علمی و دانشجویان دانشکده پرستاری بروجرد  -

 تهیه پوستر کنگره و نصب در دانشکده و دانشگاه -
 (6/8/79)برنامه ریزی کارگاه های اموزشی پژوهشی   -09

 spss/افزار نرم با اشنایی/اینترنتی های پایگاه با اشنایی/نویسی مقاله/نویسی پروپوزال/عنوان انتخاب و تحقیق روش -



 پژوهش در اخالق/سازی پوستر و ها کنگره در شرکت چگونگی با اشنایی/endnote افزار نرم با اشنایی

 (21/8/79برگزاری کارگاه روش تحقیق و انتخاب عنوان) -01
تقسیم وظایف  برگزاری، تاریخ تعیین جهت اموزش و گروه مدیر مربوطه، مدرس با هماهنگی) کارگاه برگزاری جهت ریزی برنامه -

 ...، گزارش ،تهیه پذیرایی

 (21/8/32 ی)نویسپروپوزال برگزاری . -01

تقسیم وظایف  برگزاری، تاریخ تعیین جهت اموزش و گروه مدیر مربوطه، مدرس با هماهنگی) کارگاه برگزاری جهت ریزی برنامه -

 ....، گزارش ،تهیه پذیرایی

کارگاه آشنایی با چگونگی شرکت در کنگره ها و پوستر سازی توسط شبکه بین المللی یوسرین اقای سجاد برگزاری  -09

 (52/3/32 ) گودرزی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

تقسیم وظایف  برگزاری، تاریخ تعیین جهت اموزش و گروه مدیر مربوطه، مدرس با هماهنگی) کارگاه برگزاری جهت ریزی برنامه -

 ....، گزارش ،تهیه پذیرایی

  بروجرددانشکده کمیته تحقیقات دانشجویی  هسته مرکزیاعضا  انتخاباتسومین دوره برنامه ریزی برای برگزاری  -22

 ثبت نام کاندیدا ها -

 ، اطالع رسانی به کلیه دانشجویان دانشکدهانتخاب افراد واجد شرایط -

 ،تهیه وسایل و تجهیزات مورد نیاز، تعیین شرح وظایف (9/55/37)برگزرای انتخابات تاریختعیین  -

 برگزاری و شمارش اراء و تعیین افراد منتخب -28

 انجام شمارش در حضور اعضای اسبق کمیته -

 به جامعه دانشکده بروجرد رسانی افراد منتخباطالع  -

 اسامی کاندیداهای منتخب برای کمیته مرکزی استان  ارسال -

 و تحویل کمیته به اعضا منتخب جدید سابق کمیتهدعوت از اعضا  -23

 

 5932طرح های تحقیقاتی نیمه اول سال 
استاد  مجری عنوان

 راهنما

تاریخ  همکاران

ثبت و 

 تصویب

شرکت  چاپ مقاله وضعیت

 درهمایش

بررسی تاثیر آموزش مراقبت در منزل به والدین کودکان مبتال 

 به دیابت بر روی کیفیت زندگی مرتبط با سالمت آنها

الهام 

 فالح

زهرا 

 ،موسوی

 حمید

رضا 

 رضایی

میثم امینی، 

 افروز کرزبر،

داوری  52/1/5937

نهایی 

انجام در 

نوبت 

 شواری

پژوهشی 

 است

  

 5932طرح های تحقیقاتی نیمه دوم سال 

استاد  مجری عنوان

 راهنما

تاریخ  همکاران

ثبت و 

 تصویب

شرکت  چاپ مقاله وضعیت

 درهمایش



بررسی ارتباط آشفتگی اخالقی با خودکارآمدی بالینی 

پرستاران شاغل در بیمارستان های دولتی  و غیر دولتی 

 5937لرستان در سالشهرستان بروجرد در استان 

مریم 

 گراوندی
کبری 

 رشیدی
امین دالوند 

، دکتر 

مهدی 

 بیرجندی

در دست 

تدوین 

 پروپوزال

   

 

 

 

 های دانشجویان کمیته تحقیقات بروجرد سایر فعالیت

شرکت نمودن اعضا کمیته تحقیقات دانشجویی بروجرد در هفتمین کنگره تحقیقات دانشجویی شبکه همکار جنوب  -92

 5939بهمن ماه  59-50رابط اجرایی غربی به عنوان 

ان دانشگاه علوم دانشجوی پژوهشی سالیانهکنگره  پنجمینشرکت نمودن اعضا کمیته تحقیقات دانشجویی بروجرد در  -95

 3/50/39 رابط اجراییبه عنوان پزشکی بابل 

ی دانشجویان علوم پزشکی شرکت دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی بروجرد سرکار خانم شیرین پیرزاد در تیم پژوهش -90

 و کسب امتیاز برتر نخستین مدرسه پاییزه جنوب غرب کشور رلرستان د

گرفتن دانشگاه علوم پزشکی لرستان  راو قر کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه ورزش و قلب ملی کنگره مسئولین با زنی یرا -99

 رد در زمره حامیان علمی این کنگره و دانشکده پرستاری بروج

 جشنواره ابداعات و اختراعات حوزه سالمت دومین  یرابط اجرای عضو هسته مرکزی دانشجو خانم الهام فالح -91

 بین المللی پزشکی شخصی ایرانرابط اجرایی کنگره عضو هسته مرکزی دانشجو خانم الهام فالح  -91

 پنجمین کنگره دانشجویی پژوهشی منطقه جنوب غرب کشورعضو هسته مرکزی دانشجو خانم الهام فالح رابط اجرایی  -99

پنجمین همایش دانشجویی بررسی فرهنگ سالمت از منظر دانشجو خانم الهام فالح رابط اجرایی عضو هسته مرکزی  -97

 قران و حدیث

 


