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 بنام خدا

 دانشگاه علوم پزشکي تهران

 دانشکده پرستاري و مامايي

 

 Covid-19 فهرست طرح هاي تحقيقاتي مصوب اساتيد و اعضاي هيات علمي دانشکده در رابطه با 

  

 
  

  دکترسيده طاهره ميرمواليي   

 ين عموم مردم ايران: يک بررسي آنالين مقطعي در ب 2019دانش وعملکرد در استفاده از ماسک در بيماري کروناويروس   
 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 

 در بين دانشجويان پرستاري در ايران  COVID-19اختالل اضطراب فراگير مرتبط با بيماري کروناي جديد (( بررسي ميزان
 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 

  کروناويروس در ايران نس و فوريت هاي تهران هنگام شيوعبررسي ميزان فرسودگي شغلي در پرستاران مرکز اورژا
 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 

 : يک مطالعه پديدارشناسي 19-تبيين تجارب زيسته بيماران بدحال بهبود يافته از کوويد
 IR.TUMS.VCR.REC.1399.163 

 
 دکتر معصومه ايماني پور  

    19-کوويدتبيين عوامل دخيل در مشارکت داوطلبانه کارکنان حرفه اي در مراقبت از بيماران مبتال به 
 IR.TUMS.VCR.REC.1399.083 

 
 دکتر زهرا عباسي دولت آبادي  

  19عوامل موثر بر تصميم به ترک کار پرستاران در پاندمي کوويد 
 IR.TUMS.VCR.REC.1399.077 

 
 دکتر مريم اسماعيلي  

 محتوا : يک مطالعه تحليل 19تبيين درک افراد از عدم رعايت قرنطينه خانگي در طي شيوع کوويد 
 IR.TUMS.VCR.REC.1399.040 

 
 دکتر ليال صيادي  

   19COVIDبررسي اثر بخشي ترياژ در سطح بندي بيماران مشکوک به 
 IR.TUMS.VCR.REC.1399.050 

 
     دکتر عليرضا نيکبخت نصرآبادي 

  مطالعه پديدارشناسي: يک 19تجربه زيسته پرستاران بخش مراقبتهاي ويژه در مراقبت از بيماران مبتال به کوويد 
IR.TUMS.VCR.REC.1399.014 

 
    شيرين شهبازي صيقلده 

 ، عوامل مرتبط و پيامدها 19بررسي الگوي تغذيه اي نوزادان در اپيدمي ويروس کويد 
IR.TUMS.VCR.REC.1399.187 

 
    ليال صيادي 

 : يک مطالعه گراندد تئوري   19COVIDتبيين فرايند مراقبت از بيماران مبتال به 
 IR.TUMS.VCR.REC.1399.095 

 
 دکتر رضا نگارنده 

   COVID-19ارزيابي شيوع اختالل استرس پس از سانحه و اختالالت خواب در پرستاران در اپيدمي 
IR.TUMS.VCR.REC.1399.092 

 
  دکتر مرضيه حسن پور 

 19 –کاووشي بر تجارب سوگ و سوگواري خانواده هاي داغدار در پاندمي کوويد 

IR.TUMS.VCR.REC.1399.514 



 3 

 

 
 دکتر مرضيه حسن پور

 ( 19 –کاووشي بر تجارب دانشجويان پرستاري و مامايي در بحران پاندمي ويروس کرونا )کوويد 

IR.TUMS.VCR.REC.1399.449 

 
 دکتر مرضيه حسن پور

 يمطالعه اقدام پژوه کيکرونا:  روسيو يداغدار جانباختگان در پاندم کيبستگان درجه  يبرا ارانيمداخله سوگ يو اجرا يطراح

IR.TUMS.REC.1399.001 

 

 محمدنژاد لياسماع دکتر

 COVID-19 يماريدر ب يو مراقبت معنو تينسبت به معنو يبهداشت ينگرش کارکنان مراقبت ها
IR.TUMS.VCR.REC.1399.193  

 

 ينياکرم السادات سادات حس دکتر

  COVID-19 يماريب ليدر مورد از دست دادن فرزندشان به دل نيوالد يتجربه زندگ
IR.TUMS.VCR.REC.1399.238  

 

 يلياسماع ميمر دکتر

 محتوا ليمطالعه تحل کي: COVID-19 وعيدر هنگام ش يخانگ نهياز قرنط يرويدرک افراد از عدم پ
IR.TUMS.VCR.REC.1399.040 

 

 يدولت آباد يزهرا عباس دکتر

 COVID-19 يريهمه گ يکننده ترک پرستاران از شغل خود در ط ينيب شيعوامل پ
IR.TUMS.VCR.REC.1399.077   

 
 مقدم يزهرا بهبود دکتر

 COVID-19 يدميزنان باردار در اپ يو جنس يسالمت بارور يها يو نگران ازهاين يبررس
IR.TUMS.VCR.REC.1399.321  

 
 فاطمه بهرام نژاد دکتر

 COVID-19مبتال به   مارانيپرستاران در مراقبت از ب اتيتجرب يبررس
IR.TUMS.VCR.REC.1399.04  

 

 ينياکرم السادات سادات حس دکتر

 COVID-19ستانه در  پرستاران در مورد مراقبت نوع دو ستهيز اتيتجرب حيتوض
IR.TUMS.VCR.REC.1399.217 

 

 يدولت آباد يزهرا عباس دکتر

 شنينتوبيا يدر ط COVID-19مبتال به  مارانيپرستاران در مراقبت از ب ستهيتجربه ز
IR.TUMS.VCR.REC.1399.304  
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 فاطمه بهرام نژاد دکتر

 يدارشناختيمطالعه پد کي: Coronaروسيبا و ريپذ بيآس يگروهها ستهيتجربه ز حيدرک و توض
IR.TUMS.VCR.REC.1399.020  

 

 فاطمه بهرام نژاد دکتر

و   COVID -19دهيدر مواجهه با پد يو اورژانس ژهيو يدر بخش مراقبت ها يبهداشت يموانع کارکنان مراقبت ها يبررس

 يفيمطالعه ک کيآن:  يراهکارها
IR.TUMS.VCR.REC.1399.358  

 
 ييرمواليطاهره م دهيس دکتر

  نيآنال يمقطع يبررس کي:  Coronavirusيدميدر استفاده از ماسک در اپ رانيا يعموم تيدانش و عملکرد جمع
IR.TUMS.VCR.REC.1399.143 

 

 قلدهيص يشهباز نيريش دکتر

 روسيکورونا و ينوزادان در پاندم هيتغذ يالگو يکشور يبررس

IR.TUMS.VCR.REC.1399.551  

  

 قلدهيص يشهباز نيريشدکتر 

  و نگرش آنها يآگاه زانيکرونا با م يارتباط سطح اضطراب زنان باردار از پاندم يبررس
IR.TUMS.VCR.REC.1399.507  

 

 

 

 

  

  

  

 


