بنام خدا

دانشگاه علوم پزشکي تهران
دانشکده پرستاري و مامايي

فهرست طرح هاي تحقيقاتي مصوب اساتيد و اعضاي هيات علمي دانشکده در رابطه با

Covid-19

دکترسيده طاهره ميرمواليي
دانش وعملکرد در استفاده از ماسک در بيماري کروناويروس  2019در بين عموم مردم ايران :يک بررسي آنالين مقطعي
IR.TUMS.VCR.REC.1399.143
دکترمريم اسماعيلي
تبيين عوامل تاثير گذار بر ترک و يا عدم ترک خدمت پرستاري در پاندمي کرونا ويروس در ايران :يک مطالعه کيفي
IR.TUMS.VCR.REC.1399.116
دکترشيما نظري
بررسي ميزان اختالل اضطراب فراگير مرتبط با بيماري کروناي جديد )) COVID-19در بين دانشجويان پرستاري در ايران
IR.TUMS.VCR.REC.1399.089
دکتر معصومه ذاکري مقدم
تجربه زيسته دانشجويان پرستاري داوطلب مراقبت از مبتاليان به کرونا
IR.TUMS.VCR.REC.1399.052
دکتر فاطمه نوغاني
بررسي ارتباط اضطراب بيماري کرونا با سواد سالمت افراد در جامعه ايران
IR.TUMS.VCR.REC.1399.048
دکتر فاطمه نوغاني
بررسي ميزان فرسودگي شغلي در پرستاران مرکز اورژانس و فوريت هاي تهران هنگام شيوع کروناويروس در ايران
IR.TUMS.VCR.REC.1399.042
دکتر فاطمه بهرام نژاد
موانع و تسهيل گر هاي مراقبت و درمان بيماران مبتال به کرونا  :آناليز محتوا
IR.TUMS.VCR.REC.1399.015
دکتر فاطمه بهرام نژاد
تبيين تجربه زيسته مراقبين خانوادگي از مراقبت بيماران مبتال به ويروس کرونا
IR.TUMS.VCR.REC.1399.04
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دکترعليرضا نيکبخت نصرآبادي
تبيين تجارب زيسته بيماران بدحال بهبود يافته از کوويد :19-يک مطالعه پديدارشناسي
IR.TUMS.VCR.REC.1399.163
دکتر معصومه ايماني پور
تبيين عوامل دخيل در مشارکت داوطلبانه کارکنان حرفه اي در مراقبت از بيماران مبتال به کوويد19-
IR.TUMS.VCR.REC.1399.083
دکتر زهرا عباسي دولت آبادي
عوامل موثر بر تصميم به ترک کار پرستاران در پاندمي کوويد 19
IR.TUMS.VCR.REC.1399.077
دکتر مريم اسماعيلي
تبيين درک افراد از عدم رعايت قرنطينه خانگي در طي شيوع کوويد  :19يک مطالعه تحليل محتوا
IR.TUMS.VCR.REC.1399.040
دکتر ليال صيادي
بررسي اثر بخشي ترياژ در سطح بندي بيماران مشکوک به 19COVID
IR.TUMS.VCR.REC.1399.050
دکتر عليرضا نيکبخت نصرآبادي
تجربه زيسته پرستاران بخش مراقبتهاي ويژه در مراقبت از بيماران مبتال به کوويد  :19يک مطالعه پديدارشناسي
IR.TUMS.VCR.REC.1399.014
شيرين شهبازي صيقلده
بررسي الگوي تغذيه اي نوزادان در اپيدمي ويروس کويد  ،19عوامل مرتبط و پيامدها
IR.TUMS.VCR.REC.1399.187
ليال صيادي
تبيين فرايند مراقبت از بيماران مبتال به  : 19COVIDيک مطالعه گراندد تئوري
IR.TUMS.VCR.REC.1399.095
دکتر رضا نگارنده
ارزيابي شيوع اختالل استرس پس از سانحه و اختالالت خواب در پرستاران در اپيدمي COVID-19
IR.TUMS.VCR.REC.1399.092
دکتر مرضيه حسن پور
کاووشي بر تجارب سوگ و سوگواري خانواده هاي داغدار در پاندمي کوويد – 19
IR.TUMS.VCR.REC.1399.514
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دکتر مرضيه حسن پور
کاووشي بر تجارب دانشجويان پرستاري و مامايي در بحران پاندمي ويروس کرونا (کوويد – ) 19
IR.TUMS.VCR.REC.1399.449
دکتر مرضيه حسن پور
طراحي و اجراي مداخله سوگياران براي بستگان درجه يک داغدار جانباختگان در پاندمي ويروس کرونا :يک مطالعه اقدام پژوهي
IR.TUMS.REC.1399.001
دکتر اسماعيل محمدنژاد
نگرش کارکنان مراقبت هاي بهداشتي نسبت به معنويت و مراقبت معنوي در بيماري COVID-19
IR.TUMS.VCR.REC.1399.193
دکتر اکرم السادات سادات حسيني
تجربه زندگي والدين در مورد از دست دادن فرزندشان به دليل بيماري COVID-19
IR.TUMS.VCR.REC.1399.238
دکتر مريم اسماعيلي
درک افراد از عدم پيروي از قرنطينه خانگي در هنگام شيوع  :COVID-19يک مطالعه تحليل محتوا
IR.TUMS.VCR.REC.1399.040
دکتر زهرا عباسي دولت آبادي
عوامل پيش بيني کننده ترک پرستاران از شغل خود در طي همه گيري COVID-19
IR.TUMS.VCR.REC.1399.077
دکتر زهرا بهبودي مقدم
بررسي نيازها و نگراني هاي سالمت باروري و جنسي زنان باردار در اپيدمي COVID-19
IR.TUMS.VCR.REC.1399.321
دکتر فاطمه بهرام نژاد
بررسي تجربيات پرستاران در مراقبت از بيماران مبتال به COVID-19
IR.TUMS.VCR.REC.1399.04
دکتر اکرم السادات سادات حسيني
توضيح تجربيات زيسته پرستاران در مورد مراقبت نوع دوستانه در COVID-19
IR.TUMS.VCR.REC.1399.217
دکتر زهرا عباسي دولت آبادي
تجربه زيسته پرستاران در مراقبت از بيماران مبتال به  COVID-19در طي اينتوبيشن
IR.TUMS.VCR.REC.1399.304
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دکتر فاطمه بهرام نژاد
درک و توضيح تجربه زيسته گروههاي آسيب پذير با ويروس :Coronaيک مطالعه پديدارشناختي
IR.TUMS.VCR.REC.1399.020
دکتر فاطمه بهرام نژاد
بررسي موانع کارکنان مراقبت هاي بهداشتي در بخش مراقبت هاي ويژه و اورژانسي در مواجهه با پديده COVID -19و
راهکارهاي آن :يک مطالعه کيفي
IR.TUMS.VCR.REC.1399.358
دکتر سيده طاهره ميرمواليي
دانش و عملکرد جمعيت عمومي ايران در استفاده از ماسک در اپيدمي : Coronavirusيک بررسي مقطعي آنالين
IR.TUMS.VCR.REC.1399.143
دکتر شيرين شهبازي صيقلده
بررسي کشوري الگوي تغذيه نوزادان در پاندمي کورونا ويروس
IR.TUMS.VCR.REC.1399.551
دکتر شيرين شهبازي صيقلده
بررسي ارتباط سطح اضطراب زنان باردار از پاندمي کرونا با ميزان آگاهي و نگرش آنها
IR.TUMS.VCR.REC.1399.507
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