
 9316سال  طرح های تحقیقاتی

 ماهیت مجری سال عنوان
)بدون هزینه/  

طرح 
 (تحقیقاتی

 وضعیت

 ی در پرستارانبررسی میزان صالحیت بالینی و ارتباط آن با استرس شغل

 6931بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 
1396 

 اعظم فرجی

مهتاب کریمی قره  

دکتر علیرضا  قوینی

 خاتونی

 طرح تحقیقاتی
پایان 

 یافته

پرسیتاران بیمارسیتان هیای    انجام جراحیی ییبیایی در    عوامل موثر بر تمایل به

 6931سال  در کرمانشاهم پزشکی وابسته به دانشگاه علو
1396 

 افسون وحدت

 دکترعلیرضاخاتونی

 

 طرح تحقیقاتی
پایان 

 یافته

 1396 : یک مطالعه کیفیدر ینان باردار یمفهوم خود مراقبت یینتب

نادیا دکتر علی سروش

 بهاری راد

 دکترعلیرضا خاتونی

 طرح تحقیقاتی
پایان 

 یافته

 1396 دگاه مردان نابارور ایرانی: یک مطالعه کیفیتبیین تجربه ناباروری ای دی
پریچهر نوری، دکتر 

 علیرضا خاتونی
 طرح تحقیقاتی

پایان 

 یافته

تاثیر اریتروپوئیتین صناعی بر هموگلوبین بیماران دیالیزی: مرور سیسیتماتیک و  
 متاآنالیز

 
1396 

دکتر کوروش سایه 

میری، دکتر علیرضا 

 خاتونی

 

 طرح تحقیقاتی
یان پا

 یافته

بررسی خود ارییابی صالحیت بالینی پرستاران شاغل در بیمارستان امام رضا)ع( 

 کرمانشاه
1396 

 سعید جامه شورانی

 دکتر علیرضا خاتونی

 
 طرح تحقیقاتی

پایان 

 یافته

ارییابی مهارتهای بالینی  پرستاران شاغل در بیمارستان امام رضا)ع( کرمانشاه با 

 6931سکی  درسال استفاده ای آیمون آ
1396 

سعید جامه شورانی 

 ،دکتر علی سروش
 طرح تحقیقاتی

پایان 

 یافته

 1396 مخاطرات تهدید کننده ایمنی بیمار : یک مطالعه کیفی
 مریم جنت المکان 

 دکتر علیرضا خاتونی
 طرح تحقیقاتی

پایان 

 یافته

در  بیر آن تبیین چالشهای گزارش دهی خطاهای داروییی و راهکارهیای غلبیه    

 پرستاران  ) یک مطالعه کیفی(
1396 

خدیجه چاله چاله، 

 دکتر علیرضا خاتونی
 طرح تحقیقاتی

پایان 

 یافته

ساله بیماران حامله با تومورهیای مغیزی      61بررسی اپیدمیولوژی و مرگ و میر 

 (6939-39مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا)ع( کرمانشاه)
1396 

دکتر حمیدرضا 

 سعیدی بروجنی
 طرح تحقیقاتی

پایان 

 یافته



سیسیتماتیک و   بررسی شیوع خوددرمیانی در دانشیجویان: ییک مطالعیه میرور     

 متاآنالیز
1396 

 دکتر علیرضا عبدی

 دکتر علیرضا خاتونی
 طرح تحقیقاتی

پایان 

 یافته

 1396 ادراک دانشجویان پرستاری نسبت به خود درمانی: یک مطالعه کیفی

دکتر دکتر علیرضا عبدی

بهاره  علیرضا خاتونی

 اندایش گر

 

 طرح تحقیقاتی
پایان 

 یافته

 1396 انی: مرور سیستماتیک و متاآنالیزن در سالمندان ایرشیوع پوکی استخوا

دکتر کوروش سایه 

میری، دکتر علیرضا 

 خاتونی

 طرح تحقیقاتی
پایان 

 یافته

بررسی تأثیر طیرح سیاماندهی مالقیات بیر مییزان رضیایتمندی پرسیتاران  در        

 بیمارستان امام رضا)ع( شهر کرمانشاه 
1396 

 دکتر علی سروش

 خاتونیدکتر علیرضا 

 

 طرح تحقیقاتی
پایان 

 یافته

و آگیاهی ای عیوار     یوریشی  یمصرف مکمل هیا و علل  یوعشمیزان  یبررس

ی عضو باشگاه های وریشیی شیهر   بدنسای رشته ی در وریشکارانمرتبط با آن 

 39-31کرمانشاه در سال 

1396 
دکتر علی سروش 

 نادیا بهاری راد
 طرح تحقیقاتی

پایان 

 یافته

وع سندرم پاهای بیقرار در ینان باردار: مطالعیه میرور سیسیتماتیک و    بررسی شی

 متاآنالیز
1396 

 علیرضا عبدی،

 رضا قانعی قشالق
 طرح تحقیقاتی

پایان 

 یافته

 1396 و متاآنالیز مرور سیستماتیک: در بیماران کلیوی در ایران خونی فشارپر شیوع

دکتر کوروش  سایه 

میری، دکتر علیرضا 

 خاتونی

 ح تحقیقاتیطر
پایان 

 یافته

 1396 یفیمطالعه ک یک: یران پرستاریپرستاران و مد یدگاهای د یندر  بال یبهرور

 راحله ملکی

 دکتر علیرضا خاتونی 

 

 طرح تحقیقاتی
پایان 

 یافته

 یبیر جامعیه بیرا    یمبتنی  یکساله( یگیریو پ یتوضع یینتع ) ثبت یستمس یجادا

 در استان کرمانشاه یسلرویاسک یپلمبتال به موالت یمارانب
1396 

 دکتر ناینین ریاییان 

دکتر ثریا سیابانی 

 دکتر داریوش افشاری

 طرح تحقیقاتی
پایان 

 یافته

بررسییی مقایسییه ای ضییخامت آنییدومتر در بیمییاران  کاندییید انجییام روش     

 سال  99میکرواینجکشن با پاسخ ضعیف تخمدان در سنین کمتر و بیشتر ای 
1396 

 وت فاخریدکتر طرا

 پریچهر نوری
 طرح تحقیقاتی

پایان 

 یافته

 ی،اریبیر سیطه هوشی   ساختارمند با صیدای آشینا    ییشنوا کیتحر ریتاثبررسی 

در  یبسیتر صدمه مغیزی   مارانیب واکسیژناسیون شریانی  کینامیهمود تیوضع

 6939-31در سال بیمارستان امام رضا )ع( کرمانشاه  ژهیو یبخش مراقبت ها

1396 

 وفایی ده باغی کامران

 افشین گودریی
 طرح تحقیقاتی

پایان 

 یافته



 

گروه آمویشی در  69بررسی مقایسه ای میزان فرسودگی شغلی در بین دستیاران 

 6931بیمارستان امام رضا )ع( کرمانشاه در سال 
1396 

الدن ابراهیم پوریان 

 دکتر نسرین جلیلیان

 دکتر علی سروش

 طرح تحقیقاتی
پایان 

 تهیاف

یک مطالعه  محل کار:تبیین تجارب ییسته پرستاران نسبت به پدیده خشونت در 

  پدیدارشناسانه 

 

1396 
 ،پرستو مجیدی پور

 علیرضا خاتونی
 طرح تحقیقاتی

پایان 

 یافته

بررسییی تییأثیر مالقییات برنامییه ریییزی شییده برمیییزان رضییایتمندی بیمییاران در 

 31-31سال ضا)ع( شهر کرمانشاه در بیمارستان امام ر
1396 

 دکتر علی سروش

 دکتر علیرضا خاتونی

 پرستو مجیدی پور

 

 طرح تحقیقاتی
پایان 

 یافته

مطالعییه مییرور  یییک: یبییر شییواهد در پرسییتار یموانییع عملکییرد مبتنییبررسییی 

 یزو متاآنال یستماتیکس
1396 

 دکتر نسرین جلیلیان

 دکتر علیرضا خاتونی

 مریم همتی

 

 طرح تحقیقاتی
پایان 

 یافته

بررسی ارتباط شدت یخم فشاری با عوامل جمعیت شناسی در بیمیاران بسیتری   

 در بیمارستان امام رضا )ع( کرمانشاه 
1396 

  کامران وفایی

 مسعود فالحی

 نسیم شمس علیزاده 

 طرح تحقیقاتی
پایان 

 یافته

 یبهبیود مییزان  بیر   پمیاد سییلدنافیل   و تیاثیر ژل آلوئیه ورا  ای مقایسه  بررسی

 یوابسته به دانشگاه علیوم پزشیک   یها یمارستانب در های فشاری درجه دو یخم

 شهر کرمانشاه

1396 

 مسعود فالحی

 سمیه مهدوی

 

 طرح تحقیقاتی
پایان 

 یافته

و ترکیی  ژل آلوئیه ورا و     ژل آلوئیه ورا روغن ییتیون،  تاثیرای مقایسه  بررسی
  های فشاری یخم پیشگیری ای برویبر روغن ییتون 

 

 

1396 

 علی سروش

 مسعود فالحی
 طرح تحقیقاتی

پایان 

 یافته

بررسی میزان رعایت موایین کنترل عفونت در اتاق عمل بیمارستان امام رضا)ع( 

 6931در سال 
 طرح تحقیقاتی ندا ساعد پناه 1396

پایان 

 یافته

درک مربیان بالینی مامایی ای عوامل تسهیل کننده و موانع آمویش بالینی: ییک  

  لعه کیفیمطا
 طرح تحقیقاتی پریچهر نوری 1396

پایان 

 یافته



 دکتر علیرضا خاتونی

 

های اجتماعی مجیایی بیا وضیعیت تحصییلی     بررسی رابطه بین اعتیاد به شبکه

 6931علوم پزشکی کرمانشاه در سال دانشجویان دانشگاه 
1396 

 سیدمحسن عزیزی

 دکتر علیرضا خاتونی
 طرح تحقیقاتی

پایان 

 یافته

تبیین دیدگاه دانشجویان پرستاری ای مدرس بیالینی اثیر بخیش) ییک مطالعیه      

 کیفی(
1396 

 افسون وحدت

 دکتر علیرضا خاتونی

 

 طرح تحقیقاتی
پایان 

 یافته

بیماران مبتال به  و مراقبت ای خود درمانی بر توانایی حرکتیتأثیر آینه میزان بررسی

و فیارابی   بیمارسیتان امیام رضیا)ع(   سکته مغزی مراجعه کننده به بخش نرولوژی 

 6931در سال  کرمانشاه

1396 

 کامران وفایی

 خاتونی علیرضادکتر

 

 طرح تحقیقاتی
پایان 

 یافته

بررسی میزان بروی یخیم فشیاری بیمیاران تحیت عمیل جراحیی قلی  بیای در         

 بیمارستان امام علی)ع( کرمانشاه و عوامل موثر بر آن
1396 

  مسعود فالحی

 مران وفاییکا
 طرح تحقیقاتی

پایان 

 یافته

بررسی تأثیر مکیدن غیرمغذی توسط انگشت میادر بیر حجیم باقیمانیده شییر و      

هیای وییژه    شروع تغذیه کامل دهانی نویادان نارس بستری در بخیش مراقبیت  

 نویادان

1396 

لیال محمدی 

 پیرکاشانی

 

 بدون هزینه
پایان 

 یافته

پدر بر میزان موفقییت شییردهی میادران دارای    بررسی تأثیر آمویش و مشارکت 

 نویاد نارس
1396 

لیال محمدی 

 پیرکاشانی

 

 بدون هزینه
پایان 

 یافته

 


