
 کل طرح های تحقیقاتی مصوب محققین  دانشکده پرستاری بروجرد در یک نگاه

 کمیته تحقیقات دانشجویی مجری
سال 
 ثبت

 سال ثبت طرح های تحقیقاتی  پرسنلی مجری

 39-0931    مرکزی استانکمیته تحقیقات مصوب در شورای  

مهوش    
 کلهر

بررسی ارتباط بیگانگی از کار و مشخصات فردی 
پرستاری شاغل در بیمارستانهای دانشگاهی شهر 

 3131بروجرد 

0939 

مجری )
شیرین دانشجویی 

استاد  -پیرزاد
راهنما کبری 

 رشیدی(

بررسی استرس شغلی و بیماریهای گوارشی در 
 پرستاران بیمارستان های دولتی بروجرد

کبری  0931
 رشیدی

بررسی آگاهی پرستاران از استانداردهای شرح 
مراقبت ویژه های  وظایف خود در بخش

 3131های شهرستان بروجرد در سال  بیمارستان

0934 

) مجری 
دانشجویی 

 -رضوان مرادی
 کبری رشیدی(

بررسی ارتباط بین اعتیاد به شبکه های اجتماعی مبتنی 
بر موبایل و وضعیت روابط اجتماعی دانشجویان 

 پرستاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

مهوش  0931
 کلهر

ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه های دانشکده ای 
دانشگاه علوم پزشکی لرستان با استفاده از مدل 

-3131( در سال  (LibQualتحلیل شکاف )

3131 

0931 

) مجری 
دانشجویی افروز 

کبری  -کرزبر
 رشیدی(

مذهبی)درونی،بیرونی( و بررسی رابطه جهت گیری 
نگرش نسبت به مرگ در دانشجویان پرستاری علوم 

 پزشکی لرستان

کبری 
 رشیدی

تاثیر بکارگیری اشعار اخالقی بر حساسیت اخالقی 
 پرستاران

 شروع فعالیت اعضاء
 هیات علمی

 0931 

)مجری 
دانشجویی الهام 

کبری  -فالح
 رشیدی(

های زندگی بر گرایش به  بررسی تأثیر آموزش مهارت
رفتارهای پرخطر در دانش آموزان  دوره دوم متوسطه 

 شهر بروجرد

0931 
 

شروع 
فعالیت 
 اعضاء
هیات 
 علمی

 

مهوش 
 کلهر

آلودگی دیداری از دیدگاه پرستاران بررسی ارتباط 
با سالمت عمومی آنها در بیمارستان های دولتی 

 شهرستان

) مجری 
دانشجویی 

 -رضوان مرادی
 کبری رشیدی(

های زندگی در اعتیاد بررسی تاثیر بسته آموزش مهارت
های اجتماعی مبتنی بر موبایل در دانشجویان به شبکه
 بروجردهای دولتی شهرستان دانشگاه

زهرا 
 موسوی

بررسی سواد اطالعاتی پرستاران در 
های دولتی ) آموزشی با غیر آموزشی( بیمارستان

 3133استان لرستان در سال 

مجری  )
الها م دانشجویی 

زهرا  -فالح
 موسوی(

ی دو روش آموزش سخنرانی و بحث گروهی بر  مقایسه
آموزان  روی آگاهی وعملکرد بهداشت قاعدگی دانش

-3131دوره اول متوسطه شهر بروجرد در سال  دختر
39 

سحر 
 ذوالنوری

مقایسه شیوه آموزشی فردی و همتا بر کیفیت 
 زندگی بیماران تحت همودیالیز

مجری  )
الهام دانشجویی 

زهرا  -فالح
 موسوی(

بررسی تاثیر دو روش تدریس قصه گویی و فعالیت 
های نمایشی معلمان بر رشد جسمی و حرکتی کودکان 

 پیش دبستانی

سید آمنه 
 حیدری

تجارب زیسته کارکنان حیطه سالمت دانشگاه 
علوم پزشکی لرستان از رعایت اصول اخالق 
حرفه ای در بحران های ناشی از بالیای طبیعی : 

 مطالعه کیفی

0931 

مجری  )
الهام دانشجویی 

زهرا  -فالح
 موسوی(

بررسی تاثیر اموزش مراقبت در منزل به والدین 
مبتال به دیابت بر روی کیفیت زندگی مرتبط با  کودکان

 سالمت انها

کبری  0931
 رشیدی

تجربه زیسته پرستاران از مشکالت اخالقی در 
 بالین

مجری  )
هانیه دانشجویی 

سحر  -گودرزی
 ذوالنوری(

بررسی تاثیر آوا درمانی بر امید به زندگی بیماران مبتال 
به کانسر مراجعه کننده به مراکز درمانی شهید رحیمی 

 خرم اباد 

الهام  0931
گودرزی 

نیروی 
 بهداشت

در یکی  Aبا طغیان هپاتیت بررسی عوامل مرتبط 

: 3131از روستاهای شهرستان بروجرد طی سال 
 مان(یک مطالعه مورد شاهدی)پرسنل در

0933 

مجری  )
عباس دانشجویی 

هیوا  -تجویدی
 محمدی(

بررسی ارتباط شاخص کفایت دیالیز با شیفت درمانی 
بیماران دیالیزی مراجعه کننده به بیمارستانهای دولتی 

 3131شهرستان برورجرد

سعیده 
 الماسی

بررسی تاثیر برنامه حرکتی اسپارک و موسیقی بر 
مبتال به اختالل طیف رفتارهای کلیشه ای کودکان 

 3133اوتیسم در شهرستان بروجرد در سال 

مجری  )
سجاد دانشجویی 

دکتر  -استرکی
 فاطمه گودرزی(

ارزیابی ادراکی سالمندان ساکن منزل و مقیم سرای 
سالمندان موفق و عوامل مرتبط با آن در شهر بروجرد 

33-31 

الهام 
گودرزی 

نیروی 
 بهداشت

های مزمن و ارتباط آن بررسی روند بار بیماری 
-7139با شاخص توسعه انسانی طی سال های 

کشور جهان: یک مطالعه  331در  3331
 اکولوژیک)پرسنل درمان(

 -)پردیس احمدیان
 سحر ذوالنوری(

بررسی میزان سالمندی موفق و رابطه ی آن با 
خودکارآمدی مقابله با مشکالت و نگرش به زندگی 

 3133ل سالمندان شهرستان بروجرد سا

0933 
عناوین 

دانشج
ویی 

فاطمه 
 یاراحمدی

و رابطه ی آن با اضطراب بیماری کرونا بررسی 
اضطراب مرگ و هوش هیجانی در پرستاران 
شاغل در مراکز درمانی دولتی شهرستان بروجرد 

 3133سال 



 

)شادی 
هیوا  -سلیمانیان
 محمدی(

به بررسی تاثیر اموزش مهارت های احیای قلبی ریوی 
روش بازخورد ویدیویی بر عملکرد دانشجویان 

 دانشکده پرستاری بروجرد

مطرح 
 شده

فاطمه 
 یاراحمدی

بررسی اضطراب بیماری کرونا و رابطه ی آن با 
اضطراب مرگ و هوش معنوی در سالمندان مقیم 

 3133سرای سالمندان استان لرستان سال 
دانشجو سهند 

استاد  -شهبازی
راهنما کبری 

 رشیدی(

تاثیر اموزش مجازی همتا بر خودکارامدی بررسی 
 پژوهشی دانشجویان دانشکده پرستاری بروجرد

دکترفاطمه 
 گودرزی

تجربه زیسته کارکنان حوزه سالمت از اقدامات 

و چالشهای آن : یک  COVID-19پیشگیرانه 

 مطالعه کیفی

0933 
 فراخوانطرحهای 

کووید مصوب در 
شورای معاونت تحقیقات 

 استان
محققین دانشکده و توسط 

 بهداشت و درمان

) دانشجو امین 
استاد  -میرزایی

راهنمایی سمیه 
 نامداری(

بررسی توزیع فراوانی عالیم اختالل روانی در 
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در پاندمی 

 کرونا

الهام 
گودرزی 

نیروی 
 بهداشت

در شاخصهای کلینیکی و پاراکلینیکی بررسی 
بیماران مبتال به  در شهرستان بروجرد در زمان 

 33کووید پاندمی شیوع 

استاد  
راهنما 
کبری 

رشیدی و 
مجری 

دانشجو 
نگین 
 اشتری

بررسی اشفتگی اخالقی و عوامل مرتبط با آن در 
در  33کووید پاندمی پرستاران در زمان شیوع 

 3133بیمارستان های دولتی لرستان 

دکتر  
معصومه 
علیزاده 
نیروی 
 درمان

موجود در اثربخشی ترکیب چند دارویی بررسی 
ایران بر روند بهبود و مرگ و میر بیماران مبتال 

 33کووید به 

سعیده  
 الماسی

بررسی عوامل مرتبط با فرسودگی شغلی و 

 covid-19 رضایت شغلی پرستاران حین شیوع
0111 

فریده  
یوسفی 

 زاده

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

های ¬در پرستاران شاغل در بیمارستان 33کوید 
)پرسنل 3111دولتی شهرستان بروجرد در سال 

 درمان(
سعیده   

 الماسی
تا  1مشکالت رفتاری و عاطفی کودکان بررسی 

ساله شهرستان بروجرد در دوران پاندمی  31

COVID-33  3111در سال 

سمیه   
 نامداری

ارتباط کار احساسی با راهبردهای تنظیم بررسی 
رستاران بیمارستانهای دولتی هیجان شناختی پ

 Covid-33استان لرستان در دوران پاندمی 

فاطمه  
 یاراحمدی

بررسی ارتباط خودکارآمدی درد با شدت و 
راهبردهای مقابله با درد در بیماران مبتال به 
سرطان تحت کموتراپی مراجعه کننده به مراکز 
درمانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان سال 

3111 


