
 

 

 

 

 کمیته تحقیقات دانشجوییگزارش عملکرد 

 پرستاری بروجرددانشکده  

 8931سال

 

 

 

 

 

 

 

 



 کارگاه های اموزشی
 33-31سال دومنیمه  39-8931نیمه اول سال 

 (81/3/39سوم  جلسه)گودرزی دکتر خانم سرکار نویسی پروپوزال 

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

 پزشکی علوم دانشگاه از گودرزی سجاد اقای یوسرین المللی بین

 (81/3/39تهران)

 (اشنایی با مبانی کامپیوترword مدرس سرکار خانم مهوش کلهر)18/1/31 

 
 

 
 

 ( آشنایی با مبانی کامپیوترpower point )11/1/31 

 

 

 

 

 

 
 

 آشنایی با پایگاه های اطالعاتیmedline plus  مدرس سرکار خانم مهوش

 1/9/31کلهر

 
 

 با نرم افزار  مقدماتی آشناییSPSS 11/1/31مورخ 

تدریس اپیدمیولوژیست سرکار خانم الهام گودرزی

 
  تدریس  81/3/31آشنایی با اصول مقاله نویسی مورخ

عضو هیات علمی سرکار خانم فاطمه یاراحمدی جلسه 

 اول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تدریس عضو  81/3/31آشنایی با اصول مقاله نویسی مورخ 

 دومجلسه  سحر ذوالنوریهیات علمی سرکار خانم 

  



 )88/9/31کارگاه روش تحقیق و انتخاب عنوان)مدرس خانم کبری رشیدی 

  
 )81/9/31آشنایی با سامانه های نوپا)مدرس سرکار خانم مهوش کلهر 

  

  
 

  نظام نوین اطالعات پژوهشی کشور مورخ آشنایی با

 تدریس کارشناسی ارشد کتابداری سرکار  83/3/31

 خانم مهوش کلهر  

 

 8931موضوعات جلسات سال 
کارگاه آشنایی با چگونگی شرکت در کنگره ها و پوستر سازی توسط شبکه بین المللی یوسرین اقای سجاد برگزاری   -62 

 (81/3/39 ) تهرانگودرزی از دانشگاه علوم پزشکی 

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

 ....، گزارش ،تهیه پذیرایی

برنامه ریزی برای برگزاری سومین دوره انتخابات اعضا هسته مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بروجرد  -19

(8/88/39) 

 ثبت نام کاندیدا ها -

 ، اطالع رسانی به کلیه دانشجویان دانشکدهانتخاب افراد واجد شرایط -

 ( ،تهیه وسایل و تجهیزات مورد نیاز، تعیین شرح وظایف3/11/79تعیین تاریخ برگزرای انتخابات) -

 (6/88/39)برگزاری و شمارش اراء و تعیین افراد منتخب -11

 اسبق کمیتهانجام شمارش در حضور اعضای  -

 به جامعه دانشکده بروجرد اطالع رسانی افراد منتخب -

 ارسال اسامی کاندیداهای منتخب برای کمیته مرکزی استان  -

 جدید منتخب اعضا به کمیته تحویل و کمیته سابق اعضا از دعوت -

 (11/88/39)مه عملیاتی و هم اندیشی اعضا جدیدجلسه معارفه اعضا جدید و تعیین برنا -13
 اعضا جدید با همدیگر و عنوان ایده و اهدف شخصی برای حضور در کمیتهآشنایی  -



 آشنایی با اهداف کمیته و شرحی از عملکرد اعضا قدیمی -
 آشنایی با فعالیتها و برنامه های کمیته  در گذشته و آینده -
 برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه ها ی آموزشی پژوهشی -
 رای اعضای عادی کمیتهبرنامه ریزی جهت تشکیل کارگروه هایی ب -
 برنامه ریزی جهت برقراری ارتباطات موثر فردی و میان کمیته ای جهت بهبود وضعیت اطالع رسانی مجازی کمیته -
 برنامه ریزی جهت آموزش مجازی با موضوعات پژوهشی دانشجویان -
 برنامه ریزی برای عضوگیری و افزایش تعداد اعضا در کانال کمیته تحقیقات -
-  

 
 

 (52/11/79مه ریزی برای فعالیت کارگروه های مختلف کمیته و تقسیم وظایف )برنا -03
 تعیین اعضاء کارگروه ها و شرح وظایف انها -
 .گردید مشخص ها کارگروه وظایف وشرح ها مسئولیت -

 (52/1/79برنامه ریزی برای کارگاه ها و فعالیت کارگروه های مختلف کمیته ) -11

 .شد انجام پژوهشی های کارگاه بندی گروه -
 لیست فعالیتها ی کارگروه روابط عمومی از جمله تالش برای تکمیل اعضای کانال،... مشخص شد. -
 .نماید شرکت مجازی اموزش در کارگروه سه هر -

 (4/1/79برنامه ریزی برای فعالیت کارگروه های مختلف کمیته و تقسیم وظایف ) -15
 ای  خود ارائه دادند.هر کدام از سه گروه کارگروه، گزارشی از فعالیته -
 مجموعه کارگاه های برگزار شده لیست شد و کم وکیف انها بررسی شد -
 ثمربخشی کارگاه ها با توجه به فرم های تکمیل شده توسط دانشجویان بررسی گردید.  -
 کارگاه های کار با کامپیوتر و همچنین کارگاه انتخاب عنوان برنامه ریزی و تحلیل شد. -

 (13/1/79بستان ) فعالیت کمیته برای ترم بعد و همچنین فعالیت برای تانامه ریزی بر -11
 برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه های اموزشی _پژوهشی -
 بررسی کانال های بر قراری ارتباطات دانشجویان حین پیشبرد فعالیت ها  -
 هر گروه مسئولیت برگزاری یک گارگاه را بر عهده بگیرد . -
 انشجویان بررسی و بهبود یابد.شیوه اطالع رسانی به د -

 (53/6/79برنامه ریزی فعالیت کمیته و تعیین وظایف جدید برای کارگروه ها) -14
 اعضا موظف هستند که دانشجویان کل دانشکده را جهت انجام طرح های تحقیقاتی ترغیب نمایند. -
 اعضا حتما طرح های تحقیقاتی گروهی را پایه ریزی نمایند. -
 .همایش ها به عنوان رابط اجرایی ,حامی علمی ,....شرکت نمایند اعضا موظف اند در -

 (51/9/79برنامه ریزی جهت  جلسه آشنایی با واحد کمیته تحقیقات دانشجویی برای دانشجویان جدید الورود توسط اعضا کمیته) -12
 تعیین تاریخ و زمان  و مکان جلسه و هماهنگی و کسب اجازه از مسئولین اموزش -
 وای جلسه و وظایف اعضا کمیته در جلسه معارفهتعیین محت -
 تعیین سخنران  -



 روابط عمومی حتما در جلسه معارفه لینک کمیته را جهت عضویت ارائه نماید. -
 SPSS(15/9/79)برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه  -16

 تعیین تاریخ ، زمان و مکان و هماهنگی و کسب اجازه از مسئولین اموزش -
 (22/8/88سرکار خانم الهام گودرزی)هماهنگی با مدرس  -
 پوستر تتوسط مسئول مربوطه سرکار خانم آزیده تهیه گردد. -
 ثبت نامها توسط سایر اعضا انجام گیرد.  -
 روز برگزاری لیست حضور و غیاب و ارزشیابی تکمیل شود. -
 سرپرست کمیته درخواست تهیه تغذیه به تعداد شرکت کنندگان صادر نماید. -

 (6/7/79جهت برگزاری کارگاه آشنایی با مبانی مقاله نویسی طی دو جلسه ) برنامه ریزی -19
 تعیین تاریخ ، زمان و مکان و هماهنگی و کسب اجازه از مسئولین اموزش -
 (30/8/88هماهنگی با مدرس سرکار خانم فاطمه یاراحمدی جلسه اول ) -
 (23/8/88هماهنگی با مدرس سرکار خانم سحر ذوالنوری جلسه دوم) -
 ر تتوسط مسئول مربوطه سرکار خانم آزیده تهیه گردد.پوست -
 ثبت نامها توسط سایر اعضا انجام گیرد.  -
 روز برگزاری لیست حضور و غیاب و ارزشیابی تکمیل شود. -
 سرپرست کمیته درخواست تهیه تغذیه به تعداد شرکت کنندگان صادر نماید. -

 (11/7/79وین اطالعات پژوهشی کشور)برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه آشنایی با  نظام ن -19
 تعیین تاریخ ، زمان و مکان و هماهنگی و کسب اجازه از مسئولین اموزش -
 (38/8/88هماهنگی با مدرس سرکار خانم مهوش کلهر ) -
 پوستر تتوسط مسئول مربوطه سرکار خانم آزیده تهیه گردد. -
 ثبت نامها توسط سایر اعضا انجام گیرد.  -
 حضور و غیاب و ارزشیابی تکمیل شود.روز برگزاری لیست  -
 سرپرست کمیته درخواست تهیه تغذیه به تعداد شرکت کنندگان صادر نماید. -

 8931وضعیت طرح های تحقیقاتی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری بروجرد سال 

استاد  مجری عنوان

 راهنما

تاریخ ثبت و  همکاران

 تصویب

چاپ  وضعیت

 مقاله

 درهمایششرکت 

بررسی رابطه جهت گیری مذهبی)درونی،بیرونی( 

و نگرش نسبت به مرگ در دانشجویان پرستاری 

 8936علوم پزشکی لرستان سال

افروز 

 کرزبر

کبری 

 رشیدی

دکتر مهدی 

بیرجندی، 

افروز کرزبر، 

شیرین 

 پیرزاد،

62/6/72 

63/8/72 

اکسپت  اتمام یافته

شده در 

 نوبت چاپ

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

 39-8936در سال  شهر بروجرد

زهرا  الهام فالح

 موسوی

میثم امینی، 

مهدی  دکتر

 بیرجندی

62/2/1372 

68/8/1372 

اکسپت  اتمام یافته

شده در 

نوبت چاپ 

مجله علوم 

پژشکی 

  شهر کرد

چهارمین کنگره 

دانشجویی منطقه 

غرب کشور دانشگاه 

علوم پزشکی 

 ( سخنرانیآبادن)

 

اعتیاد  تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بربررسی 

موبایل های اجتماعی مبتنی بر  به شبکه

دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی 

 8936لرستان در سال 

 

رضوان 

 مرادی

کبری 

 رشیدی

مهدی 

بیرجندی، 

لیال شجاعی، 

 رویا نادی

67/9/72 

12/8/72 

 

در دست  اتمام یافته

 داوری

 



 گرایش بر زندگی های مهارت آموزش تأثیر بررسی

 دوم دوره آموزان دانش در پرخطر رفتارهای به

 8936شهرستان بروجرد در سال  متوسطه

کبری  الهام فالح

 رشیدی

مهدی 

بیرجندی، 

 لیال شجاعی

12/9/72 

11/7/79 

در دست  اتمام یافته

 داوری

 

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،

13/12/72 

1/5/1379 

در دست  اتمام یافته

 داوری
 

بررسی تاثیر آموزش مراقبت در منزل به والدین 

کودکان مبتال به دیابت بر روی کیفیت زندگی 

 مرتبط با سالمت آنها

زهرا  الهام فالح

 ،موسوی

 حمید

رضا 

 رضایی

میثم امینی، 

 افروز کرزبر،

در دست  اتمام یافته 12/1/1379

 داوری

 

بررسی ارتباط شاخص کفایت دیالیز با شیفت 

درمانی بیماران دیالیزی مراجعه کننده به 

 8931بیمارستانهای دولتی شهرستان برورجرد

هیوا 

محمدی 

عضو 

هیات 

 علمی 

هیوا 

محمدی 

عضو 

هیات 

 علمی 

یاسمن 

 بهرامی

امیر حسین 

 تجویدی

 غالمی

مصوب شورای 

 13/8/78داخلی 

 دانشکده بروجرد

 

در دست 

ثبت سامانه 

 شده است

  

بررسی تاثیر آوا درمانی بر امید به زندگی بیماران 

مبتال به کانسر مراجعه کننده به مراکز درمان 

 8931یعلوم پزشکی لرستان 

سحر 

 ذوالنوری

سحر 

ذوالنور

 ی

هانیه 

 گودرزی

عضو هیات 

علمی فاطمه 

 یاراحمدی

 شورای مصوب
 داخلی

30/8/88 
 دانشکده
 بروجرد

در دست 
ثبت 
سامانه 
 شده است

  

 های دانشجویان کمیته تحقیقات بروجرد ایر فعالیتس

  ارسال لیست اسامی شرکت کنندگان در کارگاه های کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری بروجرد به دفتر کمتیه

 جهت صدور گواهی مرکزی

  ارسال لیست طرحهای تحقیقات دانشجویی در این دانشکده که منجر به چاپ مقاله با افلیشن کمیته تحقیقات دانشجویی

 علوم پزشکی لرستان  شده اند 

طرح های تحقیقاتی که منجربه چاپ مقاله با افلیشن کمیته تحقیقات دانشجویی شده 

 39-36اند)دانشکده پرستاری بروجرد(
 استاد مجری عنوان

 راهنما

تاریخ ثبت و  همکاران

 تصویب

وضعی

 ت

 شرکت درهمایش چاپ مقاله

های اجتماعی  بررسی ارتباط بین اعتیاد به شبکه

مبتنی بر موبایل و وضعیت روابط اجتماعی 

دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی 

 8936لرستان در سال 

 

رضوان 

 مرادی

کبری 

 رشیدی

دکتر مهدی 

،افربیرجندی

وز کرزبر، 

شیرین 

 پیرزاد، 

62/6/72 

15/9/72 

اتمام 

 یافته

چاپ شده در 

مجله سالمت 

اجتماعی 

دانشگاه علوم 

پزشکی شهید 

یازدهمین کنگره بین 

الملی دانش اعتیاد 

مرکز تحقیقات سلولی 

و مولکولی دانشگاه 

علوم پزشکی ایران، 



بهشتی، دوره  

،شماره 2

 1378،بهار 6

معاونت پیشگیری و 

ن اعتیاد سازمان درما

بهزیستی 

 (سخنرانی)کشور

شیوع استرس شغلی و ارتباط آن با خصوصیات 

شغلی و فردی، در پرستاران بیمارستانهای 

 8936دولتی شهرستان بروجرد در سال 

کبری 

 رشیدی

دانشجویان) 

شیرین 

پیرزاد 

،رضوان 

افروز مرادی، 

 (،کرزبر،

دکتر محمد 

 ساعتچی

18/1/75 

 

اتمام 

 یافته

شده در چاپ 

مجله پرستار 

پزشک رزم، 

شماره 

،دوره17

2،1379 

 

بررسی رابطه جهت گیری 

مذهبی)درونی،بیرونی( و نگرش نسبت به مرگ 

در دانشجویان پرستاری علوم پزشکی لرستان 

 8936سال

افروز 

 کرزبر

کبری 

 رشیدی

دکتر مهدی 

بیرجندی، 

افروز کرزبر، 

شیرین 

 پیرزاد،

62/6/72 

63/8/72 

اتمام 

 یافته

در دست 

نهایی  داوری

بزودی 

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

 39-8936در سال  شهر بروجرد

زهرا  الهام فالح

 موسوی

میثم امینی، 

مهدی دکتر 

 بیرجندی

62/2/1372 

68/8/1372 

اتمام 

 یافته

در دست 

 داوری نهایی 

چهارمین کنگره 

دانشجویی منطقه 

غرب کشور دانشگاه 

علوم پزشکی 

 ( سخنرانیآبادن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  جهت راهنمایی طرح های دانشجوییعلمی هیات  اعضا حیطه عالقمندی اساتید اطالع رسانی 

  بروجرد در  تحقیقات  کمیتهلوگوی تالش عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری بروجرد در رابطه با قرار گیری

  1378در همایشهای رازی تهران آبان ماه زمره حامیان علمی دهمین کنگره بین المللی سرطان پستان 
  

 

 

 

 

 



بروجرد عضو تحقیقات با سرپرست کمیته  سرکا رخانم نگین اشتری عضو مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی بروجردمصاحبه 

هیات علمی سرکار خانم کبری رشیدی در رابطه با حوزه کارافرینی دانشجویان علوم پزشکی در نشریه ایده تا کار افرینی کمیته 

 سال اول شماره دوم 1378مهرماه قیقات دانشجویی علوم پزشکی فسا تح

 

  کنگرهایی که دانشجویان کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری بروجرد به عنوان رابط اجرایی شرکت

 نموده اند:



o مدرسه نئو نگین اشتری 

o  دانشجو نگین اشتری( 78کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران شهریور(  

o  کنگره ملی طب فراگیر در سرطان و سومین کنگره دهمین کنگره بین المللی سرطان پستان و سومین

  ملی سرطان سارزکوم

o شرکت در ششمین مدرسه تابستانه پژوهشی کمیته تحقیقات دانشکاه علوم پزشکی مشهد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


