
معاونت پژوهش دانشکده پرستاری حوزه گزارش عملکرد 

 1400بروجرد

 ات شورای پژوهشی دانشکده پرستاریجلسمنظم برگزاری 

 :سامانه پژوهشیار ربروجرد درسانی وضعیت طرحهای تحقیقاتی دانشکده پرستاری بروز

 رسامانه پژوهشیارخاتمه یافته قدیمی د تکمیل فرایند طرحها ی 

  پژوهشیبررسی مستندات همه طرحهای 

 پیگیری ویرایشهای مجریان طرح ها  و بروزرسانی انها درسامانه و پیشبرد مراحل طرحها 

 شرکت  یزسامانه براآموزش اعضا شورای پژوهشی و کمیته مالی دانشکده دررابطه با چگونگی استفاده ا

 کردن در شوراها و کمیته مالی 

  طرح های دانشجویی درکمیته تحقیقات دانشجویی و بروزرسانی انها درسامانه و پیگیری ویرایشهای مجریان

 پیشبرد مراحل طرحها با کمک کمیته مرکزی استان

  ارائه نتایج طرح های پژوهشی ترجیحا برای ذینفعان )مدیران، سیاستگذاران ، برنامه ریزی جهت

تولیدی و ادارات و سازمان ها، جامعه و  پژوهشگران، بیماران، مراکز آموزشی، بهداشتی،درمانی، صنعتی،

  عموم مردم و سایرین

 شده انجام های پژوهش تاثیرات ارزشیابی سامانه در کاربردی های طرح ثبت فرایند رسانی اطالع -

 شده انجام های پژوهش تاثیرات ارزشیابی سامانه در ها طرح ثبت کار راهنمای کتابچه رسانی اطالع -

 سامانه ارزشیابی اثربخشی پژوهش های تاثیرگذار: رآنها دهای اثرگذار پژوهشی و ثبت  پیگیری طرح -

در شهرستان بروجرد در زمان شیوع اپیدمی  COID-19بررسی شاخص های کلینیکی و پاراکلینکی در بیماران مبتال به  -

 بیماری )مجری الهام گودرزی(

: یک مطالعه مورد 1398تاهای شهرستان بروجرد طی سال در یکی از روس A بررسی عوامل مرتبط با طغیان هپاتیت -

 )مجری الهام گودرزی( شاهدی

 و پروپوزال فرم قالب در پروپوزال نگارش مرحله ابتدای در پژوهش نتایج ذینفعان نمودن ترغیب محققین برای مشخص -

 پژوهش در اخالق کمیته

 به جهت پژوهش های محیط و ذینفع های سازمان مسئولین به محققین توسط ها طرح نتایج ترغیب محققین برای ارائه -

 به مرکز تایید نامه تحویل و( طرح گزارش امکان صورت در یا و ای صفحه یک ارائه شکل به)تصمیمات در کارگیری

 پژوهش معاونت

 جهت دانشگاه پژوهشیار سامانه در دانش ترجمان فرم تکمیل قالب در تحقیقاتی طرحهای همه پیام انتقال و انتشار -

 (است موجود سامانه در) انتشار و بررسی



  انتشار و بررسی جهت دانشگاه پژوهشیار سامانه در پژوهشی طرحهای نتایج خالصه ثبتاطالع رسانی به محققین جهت  -

 طرح هر پیام انتقال و انتشارپژوهش مربوط به ابزارهای  معاونت به کار نمونه اطالع رسانی و ترغیب محققین برای ارائه -

 کتابچه، کتاب،) بیماران راهنمای-(وغیرهEmail  ، گزارش عین ارسال)اشکال به مخاطبین به محقق توسط تحقیقاتی

 .(سالمت /بالینی راهنمای -(غیره و بیمارستان سایت وب اپلیکیشن، فشرده، لوح بروشور،

 پژوهش معاونت به آن سند ارائه و مخاطبین به گویا و ساده زبان به پژوهش نتایج ارائه جهت محققین  ترغیب -

 ارائه خالصه نتایج طرح های پژوهشی به صورت ژورنال کالب توسط محقق -

و ارائه مستندات به معاونت  ارائه نتایج طرحهای تحقیقاتی درکنگره های داخلی و خارجیترغیب محققین جهت  -

 تحقیقات

 در دانشکده پرستاری بروجرد COID-19 عفعالیت های حوزه پژوهش در دوران شیو

اطالع رسانی و ترغیب محققین جهت انجام طرح های پژوهشی کاربردی در جهت اولویتهای پژوهشی  -

 و درج در سایت دانشکده دانشگاه، منطقه و کشور

موزش و درمان برای انجام تحقیقات در حوزه مرتبط با انی درجهت ترغیب پژوهشگران حوزه آاطالع رس -

 COID-19بیماری 

آموزش و حوزه درمان ران حوزه ط با کرونا توسط پژوهشگتبرطرح و ثبت عناوین تحقیقاتی م پیگیری، -

 دردانشکده پرستاری بروجرد شهرستان بروجرد

-COIDدر دوران شیوع از چالش های پیش رو  ALLسرطان خون مبتال به  کودکانخانواده های تبیین تجربه زیسته  -

  (امنه حیدریسید از )مجری سرکار خانم  19

 پرستاران در 19 کوید پاندمی زمان در ها آن بر موثر عوامل و ای حرفه رفتار و احساسی کار اخالقی، استدالل بررسی -

 (درمان فریده یوسفی زاده پرسنل)1400 سال در بروجرد شهرستان دولتی های¬بیمارستان در شاغل

 سال در COVID-19 پاندمی دوران در بروجرد شهرستان ساله 18 تا 6 کودکان عاطفی و رفتاری مشکالت بررسی -

 )مجری عضو هیات علمی سعیده الماسی(1400

 دوران در لرستان استان دولتی بیمارستانهای پرستاران شناختی هیجان تنظیم راهبردهای با احساسی کار ارتباط بررسی -

 مجری عضو هیات علمی سمیه نامداری( Covid-19 پاندمی

  د در جلسات شورای پژوهشی دانشگاه جهت رنماینده پژوهشی دانشکده پرستاری بروجشرکت نمودن فعال

 بررسی طرحهای پژوهشی مرتبط با کرونا درحوزه معاونت تحقیقات و فن اوری دانشگاه 

  هشی)حوزه دانشکده پرستاری بروجرد برای تصویب طرح های پژوو مالی برگزاری شورای های پژوهشی

 ...اموزش و درمان، بهداشت.

 مشکالت بررسی:  عنوان با تحقیقاتی طرح بررسی جهت پژوهشیار سامانه در مجازی پژوهشی شورای هفتمین  برگزرای -

سعیده  مجری1400 سال در COVID-19 پاندمی دوران در بروجرد شهرستان ساله 18 تا 6 کودکان عاطفی و رفتاری

 تصویب گردید( الماسی



 استدالل بررسی:  عنوان با تحقیقاتی طرح بررسی جهت پژوهشیار سامانه در مجازی پژوهشی شورایهشتمین  برگزرای -

 در شاغل پرستاران در 19 کوید پاندمی زمان در ها آن بر موثر عوامل و ای حرفه رفتار و احساسی کار اخالقی،

 .تصویب گردید( فریده یوسفی زاده مجری)1400 سال در بروجرد شهرستان دولتی های¬بیمارستان

بررسی عنوان تحقیقاتی : بررسی ارتباط نقش کار احساسی با تنظیم هیجان شناختی  شورای پژوهشی  نهمینبرگزاری  -

 .سمیه نامداری(تصویب گردیدعضو هیات علمی )مجری 19-پرستاران در دوران پاندمی کووید 

احساسی با تنظیم هیجان شناختی   بررسی عنوان تحقیقاتی : بررسی ارتباط نقش کار مالیشورای پژوهشی  دهمینبرگزاری  -

 )مجری عضو هیات علمی سمیه نامداری(تصویب گردید.19-پرستاران در دوران پاندمی کووید 

بررسی ارتباط :  عنوان با تحقیقاتی طرح بررسی جهت پژوهشیار سامانه در مجازی پژوهشی شوراییازدهمین  برگزرای -

درد در بیماران مبتال به سرطان تحت کموتراپی مراجعه کننده به مراکز  خودکارآمدی درد با شدت و راهبردهای مقابله با

 .تصویب گردید( فاطمه یاراحمدیعضو هیات علمی  مجری)1400دانشگاه علوم پزشکی لرستان سال  درمانی

 تسهیل روند اجرایی شدن طرح ها در محیط های پژوهش موجود در استان و شهرستان  

 سایر و درمانی بهداشتی مراکز و بیمارستانها بهداشت، شبکه) شهرستان و استان سطح در پژوهش های محیط با رایزنی -

 همکاری افزایش جهت( سازمانها

 پژوهش معاونت طرف از پژوهش محیط در حضور جهت محققین به نامه معرفی نامه صدور -

-  

  آموزش پزشکیدرمان و بهداشت و  سامانه وزارتواحد پژوهش در  بهداشت وزارت فرایند اعتبار بخشیانجام 

 (eas.behdasht.gov.ir)1400ابان ماه 

 که در نهایت ، 1400در سال  پیگیری مجدد فرایند اخذ مجوز لوگوی اختصاصی کمیته تحقیقات دانشجویی بروجرد

 اخذ شد.

 

 

 

 



  رحکم عضویت و فعالیت در کمیته برای اعضا اسبق بق کمیته تحقیقات دانشجویی و صدوتسویه اعضا ساپیگیری

 که  اجرایی شد. 1400در سال 

 پیگیری تحویل گرفتن گواهی کارگاه ها اجرا شده به همه دانشجویان 

 1400در سال  پیگیری برگزاری انتخابات برای جذب اعضا جدید برای کمیته تحقیقات دانشجویی 

 که  اجرایی شد. 1400در سال  برنامه ریزی جهت تقدیر از مسئولین کتابخانه دانشکده در هفته کتاب و کتابخوانی 

  در  ریزی جهت تقدیر ازدانشجویان فعال حوزه تحقیقات و کمیته تحقیقات دانشجویی درهفته پژوهشبرنامه

 ی شد.اجرای که  1400سال 

  به مستندات بررسی نقاط ضعف کلیات فرایند اعتبار بخشی و حوزه پژوهش دانشکده پرستاری بروجرد و ارائه

 جهت ارسال به استان EDOواحد 

  توسط مجری ن ها رسیده استآپیگیری تکمیل روند ارسال گزراش نهایی و مقاله طرح های تحقیقاتی که موعد  

 ITکلیات فعالیتهای واحد 

  سایت دانشکده پرستاری بروجرد توسط واحد محتوای واحدهای مختلف در بروزرسانیIT  

  بروزرسانی محتوای واحد کتابخانه به فرمت جدید در سایت دانشکده پرستاری بروجرد توسط واحدIT  

  اینترا نت و اینترنت دانشکدهتغییر و ارتقا در شبکه 

  و کالس های درسی سایتبروزرسانی کل سیستمهای الکترونیکی 

  بروزرسانی سایت تغذیه دانشکده و سرور مربوط به تغذیه 

  های الکترونیکی پرسنل کل سیستمبروزرسانی 

 پیگیری تقویت باند اینترنت دانشکده 

 راه اندازی سرور آنتی ویروس 

 بروز رسانی سیستم سمعی بصری کالس های درس 

 رفع مشکالت سیستم های الکترونیک دانشکده 

 در دانشکده پرستاری بروجرد تردد و کارتکس الکترونیکیراه اندازی سیستم سرور 



 

 واحدکتابخانه کلیات فعالیت

  نسخه کتاب 65ثبت و اماده سازی 

  میلیون کتاب 2000شرکت در نمایشگاه کتاب بین المللی کتاب تهران و خرید 

  کتابخانه کاوشافزار نرمنیمه دوم سال در  رعنوان کتاب د 250ورود اطالعات 

  برقراری فرایند امانت 

  اموزشی جهت کاربران وب سایت کتابخانه دانشکدهتهیه فایل منابع 

  کتابخانه دانشکده )اسالید و جزوه( محتوای وب سایتتهیه 

 ان امامدانشجویان  ،پرسنل پرستاری بیمارست ،کتابداران ،های اموزشی برای اعضا هیات علمی برگزاری کارگاه 

 خمینی بروجرد توسط مسئول کتابخانه بروجرد

 شرکت در جلسات مرتبط با کتابخانه 

 ر اموزش، پژوهشیها ی دانشکده در امواحد همکاری با سایر 

 پرستاری جهت دانشجویان دانشکده پرستاری بروجردریس واحد درسی فناوری اطالعات درتد 

 ی جستجوی در پایگاه های اطالعاتی()راهنمای دانشجویان برا پاسخ دهی به سواالت مرجع مراجعین 

 هزینه مورد نیازو براورد راه اندازی رشته هوشبری و اتاق عمل  یتهیه لیست کتب مورد نیاز برا  

 و انجام مراحل ثبت خرید لیست کتابهای مورد نیاز راه اندازی رشته اتاق عمل و هوشبری 

  جهت  تهیه فاکتور از شرکت مربوطه و ارسال به استانو برچسب بارکد )بارکدخوان کتاب دستگاه راه اندازی

های ازی کتابو تسریع فرایند الکترونیک سبه همراه لیبل و بارکد  بارکد خوان دستگاه و (تایید و صدور مجوزخرید

 کتابخانه



 

 پیگیری کار تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل با واحد کتابخانه 

  پیگیری جذب یک نفر نیرو برای کتابخانه 

  دانشجو در سامانه کاوش 198ثبت اطالعات عضویت 

  درسامانه کاوشتصحیح و ویرایش کدهای عنوان کتاب تکراری 

  لیبل گیری کتاب هاانجام 

 صحافی کتب اوراقی 

  1400انجام امور پایش نیمه سوم سال 

 

 واحد ارتباط با صنعت

  معرفی رابط اجرایی عضو هیات علمی سرکار خانم سحر ذوالنوری این واحد در دانشکده پرستاری بروجرد به

 استان جهت همکاری

  دستگاه اجرایی مصوب کارگروه اموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری  99اطالع رسانی عناوین پژوهشی سال

 استان به کلیه محققین دانشکده و ارسال عناوین درخواستی پژوهشگران

  شرکت رابط اجرایی در جلسات آنالین و مجازی و وبینارهای دفتر ارتباط با صنعت و مالکیت فکری و نوآوری

 یت فکری و نوآوری در دانشکدهبه عنوان رابط دفتر ارتباط با صنعت و مالک

  تدوین فایل ارتباط با صنعت و ارسال آن به گروه واتساپی شورای پژوهشی دانشکده و گروه واتساپی دفتر

 ارتباط با صنعت 



 اطالع رسانی تمام موارد دفتر ارتباط با صنعت در گروه شورای پژوهشی دانشکده 

 ارتباط با صنعت، شرکت های با حوزه  مرتبطای اطالع رسانی و ترغیب محققین جهت شرکت درکارگاه ه

 جهت تقویت توانمندی ایشان ادانش بنیان، طرح های محصول محور و چگونگی انتشار نتایج پژوهش ه

 محققین به دانشگاه تحقیقات معاونت صنعت با ارتباط فلوچارت رسانی اطالع  

 محققین با همکاری برای بنیان دانش های شرکت با دانشگاه های نامه تفاهم رسانی اطالع 

  ابطه با پیشبرد اهداف ر ردبا مشورت با اعضا عضو شورای پژوهشی استخراج چالش های معاونت پژوهش

 واحد ارتباط با صنعت و ارسال گزارش به استان

 

 واحد ارتباط با نوآوری و اختراعات

  پرستاری این واحد در دانشکدهسرکار خانم دکتر فاطمه گودرزی عضو هیات علمی معرفی رابط اجرایی 

 بروجرد به استان جهت همکاری

  برنامه های این واحد از طرف معاونت دانشگاه به پژوهشگران دانشکده اطالع رسانی  

 جهت تقویت  نوآوری و اختراعاتبا حوزه  مرتبطای اطالع رسانی و ترغیب محققین جهت شرکت درکارگاه ه

 توانمندی ایشان

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 کمیته تحقیقات دانشجوییگزارش عملکرد 

 دانشکده پرستاری بروجرد 

 1400تا آذر  1399آذر 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کارگاه های اموزشی
  

 جهت دانشجویان دانشکده پرستاری بروجرد هسته های پژوهشی و فن اورآشنایی با اولین جلسه کارگاه 

 1399اذر  7مدرس عضو کمیته اموزش نگین اشتری: 

 

 

 
 

 جهت دانشجویان دانشکده پرستاری بروجرد سامانه پژوهشیارکارگاه آشنایی با 

 1399اسفند  24مدرس کبری رشیدی: 

 

 
 



 جهت دانشجویان دانشکده پرستاری بروجرد روش تحقیق و پروپوزال نویسیآشنایی با اولین جلسه کارگاه 

 1400اردیبهشت  7مدرس هیوا محمدی: 
 

 

 
 

 

 جهت دانشجویان دانشکده پرستاری بروجرد تحقیق و پروپوزال نویسیروش آشنایی با دومین جلسه کارگاه 

 1400شهریور  25مدرس هیوا محمدی: 
 

 
 

                                                         



 

 

 
 

 

 جهت دانشجویان دانشکده پرستاری بروجرد انتخاب عنوان کارگاه 

 1400آبان  19مدرس سرکارخانم سحر ذوالنوری: 

 

          

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 جهت دانشجویان دانشکده پرستاری بروجرد مقاله نویسی کارگاه 

 1400آذر  1مدرس سرکارخانم سحر ذوالنوری: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جهت دانشجویان دانشکده پرستاری بروجرد آشنایی با سامانه پژوهشیار کارگاه 

 1400آذر  20مدرس سرکارخانم کبری رشیدی:

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1400تا  99آذر ماه سال  کمیته بروجرد موضوعات جلسات
 (17/09/1399)ارزیابی کارگاه روش تحقیق  -66 

 بررسی سطح مشارکت دانشجوها با گزارش توسط دبیر کمیته -

 بصورت کلیپتهیه گزارش تصویری  -

 برنامه ریزی جهت برگزاری جلسه دوم این کارگاه -

 توضیح در مورد ارزشیابی این کارگاه توسط دانشجویان -

 

 

 (42/12/1399) آشنایی با سامانه پژوهشیارجلسه برنامه ریزی کارگاه  -76

 مدرس با هماهنگی و تاریخ نمودن مشخص -

 کارگاه پوستر تدوین و رسانی اطالع -

 کارگاه ارزشیابی و اجرای -

 

 

 (20/6/1400)جلسه برنامه ریزی کارگاه روش تحقیق و پروپوزال نویسی  -68
 مدرس با هماهنگی و تاریخ نمودن مشخص -

 کارگاه پوستر تدوین و رسانی اطالع -

 کارگاه ارزشیابی و اجرای -

 

 

 (1400)شهریور معارفه سرپرست جدید کمیته تحقیقات دانشجویی  -69
 یاراحمدی عضو هیئت علمی معرفی شدند.سرکارخانم فاطمه 

 تشکیل گروه مجازی جهت فعالیت اعضا کمیته با سرپرست جدید

 

 

 (20/6/1400)جلسه برنامه ریزی کارگاه روش تحقیق و پروپوزال نویسی  -70

 مدرس با هماهنگی و تاریخ نمودن مشخص -

 کارگاه پوستر تدوین و رسانی اطالع -

 کارگاه ارزشیابی و اجرای -

 

 

 (15/8/1400) انتخاب عنوانجلسه برنامه ریزی کارگاه  -71

 مدرس با هماهنگی و تاریخ نمودن مشخص -

 کارگاه پوستر تدوین و رسانی اطالع -

 کارگاه ارزشیابی و اجرای -



 

 (25/8/1400) مقاله نویسیجلسه برنامه ریزی کارگاه  -72

 مدرس با هماهنگی و تاریخ نمودن مشخص -

 کارگاه پوستر تدوین و رسانی اطالع -

 کارگاه ارزشیابی و اجرای -

 

 (15/9/1400) آشنایی با سامانه پژوهشیارجلسه برنامه ریزی کارگاه  -73
 مدرس با هماهنگی و تاریخ نمودن مشخص -

 کارگاه پوستر تدوین و رسانی اطالع -

 کارگاه ارزشیابی و اجرای -

 

 

 :پیگیریها
  فعالیت سرپرست کمیته تحقیقات و اعضا کمیته تحقیقات دانشجویی در هفتمین کنگره پژوهش های

 دانشجویی دانشگاه های جنوب غرب کشور 

  (24/8/99)تحقیقات دانشجویی  تهیکم یاختصاص یساخت لوگوپیگیری 

  13/9/1400پیگیری مجدد صدور مجوز لوگوی کمیته تحیقیقات دانشکده پرستاری بروجرد در تاریخ 

دانشکده  ییدانشجو قاتیتحق تهیکم دبیرو  قاتیتحق تهیو سرپرست کم یمعاونت پژوهش یریگیبا پ

 شد دهیخرم آباد رسان یمرکز تهیسرپرست کم تیو به رو یبروجرد طراح یپرستار
 

 
 فلسفه ی کامل طراحی لوگو به شرح زیر میباشد:

ست؟یچ نماد مار��  

 لتیفض عالمت گرید مار و یعیطب و یتجرب علوم ندهینما مار کی. است تقارن و تعادل نشانه مار دو که است نیا بر یکل اعتقاد��



.یمعنو یروین و یاخالق  

 یب) ماریب بود، بستر در و نداشت یخوش حال که یکس به دانستندیم یسالمت و یزندگ نشانه را مار باستان انیرانیا باستان رانیا در��

.رفت یم شمار به شفا و یتندرست نشان ،یسالمت جام در بود یزندگ سمبل که مار ن،یبنابرا گفتند؛ یم( یسالمت و یزندگ  

:عالوه به عالمت➕  
.دهند یم ارائه یدرمان و یپزشک خدمات که درمانگاه ای مارستانیب انگرینما بعالوه عالمت  

. شود دانش یارتقا موجب که باشدیم پژوهش و قیتحق نماد بشر:بشر  

.است دانش و یآگاه رشد و یشیاند مطالعه،تفکر،ژرف نماد:کتاب��  

 و ستین یانیپا و شروع چیه یدارا رهیدا چون. انیپا و آغاز بدون یحرکت دهنده نشان. است زمان و حرکت دهنده نشان رهیدا️⭕

.است مقصد و مبدا بدون اساسا  

 و مطالعه ی نشانه به ،کتاب ستیسالمت حافظ که یدرمان مراکز ی نشانه که عالوه بدن،به تعادل و یسالمت سمبل که دومار�🜟🂫�

 انیپا یب قیتحق و تفحص مفهوم به است انیپا بدون حرکت نماد که رهیدا در قیتحق و شیازما و تفحص نماد که ،بشریشیاند ژرف

.رندیگیم قرار علم و سالمت یاعتال جهت  
🟧 .کندیم جادیا فرد در را یشاد و بودن خوب احساس روان، یسالمت که است تیموفق و متعادل یگرم ت،یخالق سنبل ینارنج رنگ  
🟧  آرامش یعصب دستگاه به و دارد آرامبخش اثر کی بدن یالتهاب حاالت در خصوص است،به یهماهنگ و یپاک سنبل سبز رنگ

.شودیم  

 

  پیگیری ویرایشهای مجریان طرح های دانشجویی درکمیته تحقیقات دانشجویی و بروزرسانی

 انها درسامانه پژوهشیار و پیشبرد مراحل طرحها با کمک کمیته مرکزی استان

 
 

                                                                                                                               

 1398 99-پرستاری بروجرد سالوضعیت طرح های تحقیقاتی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده 

 1398پیگیری طرح های سال گذشته

استاد  مجری عنوان

 راهنما

تاریخ ثبت و  همکاران

 تصویب

چاپ  وضعیت

 مقاله

 شرکت درهمایش

بررسی رابطه جهت گیری  .1

مذهبی)درونی،بیرونی( و نگرش نسبت 

به مرگ در دانشجویان پرستاری علوم 

 1396پزشکی لرستان سال

افروز 
 کرزبر

کبری 
 رشیدی

دکتر مهدی 
بیرجندی، 

افروز کرزبر، 

شیرین 

 پیرزاد،

20/2/96 
23/8/96 

چاپ  اتمام یافته
درمجله 

اخالق و 

تاریخ 

پزشکی 
دانشگاه 

شهید 

 بهشتی

چهارمین کنگره 
دانشجویی منطقه 

غرب کشور دانشگاه 

علوم پزشکی 

 ( پوسترآبادن)

دو روش آموزش سخنرانی و  یمقایسه .2

و عملکرد  آگاهی بحث گروهی بر روی

آموزان دختر قاعدگی دانش بهداشت

در  دوره اول متوسطه شهر بروجرد

 97-1396سال 

زهرا  الهام فالح
 موسوی

میثم امینی، 
دکتر مهدی 

 بیرجندی

26/6/1396 
28/8/1396 

اکسپت  اتمام یافته
شده در 

نوبت چاپ 

مجله علوم 

پژشکی 
 شهر کرد 

چهارمین کنگره 
دانشجویی منطقه 

کشور دانشگاه غرب 

علوم پزشکی 

 ( سخنرانیآبادن)

 



بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی  .3

های اجتماعی مبتنی بر اعتیاد به شبکه

بر موبایل دانشجویان پرستاری 

دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 

1396 
 

رضوان 

 مرادی

کبری 

 رشیدی

مهدی 

بیرجندی، 

لیال شجاعی، 
 رویا نادی

29/7/96 

10/8/96 

 

مرحله  اتمام یافته

 قرارداد

 پوستر کنگره اعتیاد
Virtual, Gonabad 
University of 
Medical Sciences, 

Iran,2021 

 هایمهارت آموزش تأثیر بررسی .4

 پرخطر رفتارهای به گرایش بر زندگی

 متوسطه دوم دوره آموزاندانش در

 1396شهرستان بروجرد در سال 

کبری  الهام فالح

 رشیدی

مهدی 

بیرجندی، 

 لیال شجاعی

16/7/96 

14/9/97 

 اتمام اتمام یافته

 یافته

 مقاله

 منتشر

 در شده

 مجله
Iranian 

Journal of 
Psychiatry 

and 
Behavioral 

Sciences 

 scuposنمایه   

بررسی تاثیر دو روش تدریس قصه  .5

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،

13/10/96 
1/5/1397 

در دست  اتمام یافته
 داوری

 

بررسی تاثیر آموزش مراقبت در منزل  .6

به والدین کودکان مبتال به دیابت بر 

روی کیفیت زندگی مرتبط با سالمت 

 آنها

زهرا  الهام فالح
، موسوی

حمید 

رضا 

 رضایی

امینی، میثم 
 افروز کرزبر،

در دست  اتمام یافته 10/4/1397
 داوری

 

 1398عناوین مصوب شده در کمیته تحقیقات دانشجویی

 طرح های غیر کووید

بررسی تاثیر آوا درمانی بر امید به  .1

زندگی بیماران مبتال به کانسر مراجعه 

کننده به مراکز درمانی شهید رحیمی 

 1399خرم آباد

هانیه 

 گودرزی

سحر 

 ذوالنوری

 شورای مصوب 
 داخلی

13/8/98 
 دانشکده
 بروجرد

 مصوب
 شورای

 کمیته
 تحقیقات
 مرکزی

 در و
 مرحله
 کمیته

 قرارداد

 در مرحله

 و تجزیه

 تحلیل

 

ارزیابی ادراکی سالمندان ساکن منزل  .2

و مقیم سرای سالمندان موفق و عوامل 

 98-99مرتبط با آن در شهر بروجرد 

سجاد 

 استرکی

فاطمه  

 گودرزی

 

 

 شورای صوب
 داخلی

13/8/98 
 بروجر دانشکده

 مصوب
 شورای

 کمیته
 تحقیقات

 در مرحله

 و تجزیه
 تحلیل

 



 و مرکزی
 مرحله در

 کمیته
 قرارداد

با  زیالید تیارتباط شاخص کفا یبررس .3

مراجعه  یزیالید مارانیب یدرمان فتیش

 یدولت یمارستانهایکننده به ب

 1398شهرستان برورجرد

یرحسیام

 ن
 یدیتجو

هیوا 

 محمدی

 یمصوب شورا 
 یداخل
13/8/98 

دانشکده 
 بروجرد

مصوب 
 یشورا

 تهیکم
 قاتیتحق

و  یمرکز
در مرحله 

 تهیکم
 قرارداد

 در مرحله

 و تجزیه
 تحلیل

 

 دیکوو یطرح ها

بررسی سطح آشفتگی اخالقی پرستاران در  .1
ربیمارستان ها د COID-19دوران شیوع 

راهنما یدولتی استان لرستان عشایر )استاد 

کبری رشیدی، مجری دانشجو نگین 

 اشتری(

نگین 
 اشتری

کبری 
 رشیدی

علی 
 ماکنعلی

مهدی 

 بیرجندی

99اردیبهشت  مصوب  
معاونت 

تحقیقات 

 دانشگاه

در دست 
نوشتن 

گزارش 

نهایی کار و 

همقال  

 

 1399 عناوین پژوهشی جدید مطرح شده در شورای پژوهشی دانشکده جهت تدوین پروپوزال

بررسی تاثیر اموزش مجازی همتا بر خودکارامدی 

 پژوهشی دانشجویان دانشکده پرستاری بروجرد 

سهند 

 شهبازی

کبری 

 رشیدی

سمیه 

 نامداری

حدیث 
 ازادبخت

مصوب شورای 

داخلی انشکده 

 99مهر 

 مصوب

 شورای

 دانشگاه

 مرحله

 کمیته

اخالق و 
امرحله اجر  

 

بررسی میزان سالمندی موفق و رابطه ی آن با 

خودکارآمدی مقابله با مشکالت و نگرش به 

1399زندگی سالمندان شهرستان بروجرد سال   

یس پرد

 احمدیان

سحر 

ذوالنور

 ی

مصوب  
شورای داخلی 
دانشکده ابان 

99 

   

بررسی تاثیر اموزش مهارت های احیای قلبی 

عملکرد ریوی به روش بازخورد ویدیویی بر 

 دانشجویان دانشکده پرستاری بروجرد

شادی 

سلیمانیا

ن سهند 

 شهبازی

هیوا 

 محمدی

مصوب  
 شورای داخلی 

 
7/8/99 

   

توزیع فراوانی عالیم اختالل روانی در  بررسی.5

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در 

 پاندمی کرونا

امین 

 میرزایی

سمیه 

 نامداری

مصوب  
 شورای داخلی

 مصوب

 شورای

 دانشگاه

 مرحله
 کمیته
اخالق و 
مرحله 
 اجر

 

 1399عناوین پژوهشی مصوب شده پرسنلی ) اعضای هیات علمی( که دانشجویان در آنها مشارکت داشته اند

اسپارتاک و  یبرنامه حرکت ریتاث یبررس.1

کودکان مبتال به  یا شهیکل یبر رفتارها یقیموس

در شهرستان بروجرد در  سمیاوت فیاختالل ط

کوثر 

 یحاتم

 دهیسع

یالماس  

 18/6/99 مصوب  
معاونت 

 قاتیتحق

در مرحله 
جمع 
 آوری دیتا

 



1399سال   زهیفا 

ینیزر  

 دانشگاه

 مقاالت چاپ شده توسط دانشجویان

 

 

 

 سایر فعالیت های دانشجویان کمیته تحقیقات بروجرد

 فعالیت هامجموع 

 تعداد    فعالیت ها

 6 کارگاه های برگزار شده توسط اساتیدتعداد 

  تعداد کارگاه های برگزار شده توسط گروه های همتا

 6 ساخت گزارش تصویری برای کارگاه های برگزار شده

 6 تعداد پوسترهای ساخته شده جهت برگزاری کارگاه ها

 8 تعداد جلسات

 1 تعداد مقاالت چاپ شده توسط دانشجویان

 4 های سال گذشتهتعداد عناوین طرح 

 3 تعداد عناوین طرح های تصویب شده غیرکووید

 1 تعداد عناوین طرح های تصویب شده کووید

  تعداد عناوین پژوهشی جدید مطرح شده در شورای دانشکده

 1 تعداد عناوین پژوهشی مصوب پرسنلی که دانشجویان مشارکت دارن

 تحقیقات بروجردساخت و پیگیری صدور مجوز لوگو جهت کمیته 

در دست رای 

زنی با 

معاونت 

 تحقیقات

 



 


