
 2931 سال دوم لیست طرح اهی  ژپوهشی  مصوب    رد  دادکشنه رپستاری و مامایی شش ماهه
 

 

 اساتید مشاور استاد راهنما انم  مجری عنوان طرح ردیف

زه  2 ربرسی مقایسه ای میزان صحت و دقت مقادری قند خون موریگی و وریدی اندا

گاه گلوکومتر و.........  گیری شده توسط هس دست

خانم شادی خاکپور دانشجوی 

 کارشناسی ارشد رپستاری 

 دکتر رستم جاللی آاقی دکتر خاتونی

 دکتر منصور رضایی

رایحه ردمانی اسانس اسطوخودوس رب اضطراب و عالیم حیاتی بیماران  ربرسی اتثیر 1

 ایسکمیک قلبی بستری رد بخش مراقبتهای وژیه

آاقی خلیل مرادی دانشجوی 

 کارشناسی ارشد رپستاری 

 خانم افطمه دارابی آاقی دکتر اشتریان

 دکتر امیر حسین اهشمیان

کانیکی بستری رد بخش  9 ربرسی اتثیر وضعیت بدن رب حجم باقیمانده معده رد بیماران با تهوهی م

 مراقبت اهی وژیه

آاقی هوشنگ کدیوریان 

 دانشجوی کارشناسی ارشد رپستاری 

 دکتر حسنعلی کریم پور آاقی جهانگیر رضایی

 دکتر منصور رضایی

مقایسه ی کارایی نمره ی شاخص شوک و شدت آسیب انشی از رتوما رد شیپ ینیب مرگ  4

 2932-2931بیماران رتومایی مراجعه کننده هب بیمارستان آیت اهلل طالقانی کرمانشاه رد سال 

لی دانشجوی خانم  آزیتا بندا

 کارشناسی ارشد رپستاری 

 دکتر مهدی خزاعی آاقی دکتر رستم جاللی

 دکتر امید بیگی

ربرسی رابطه هوش معنوی و میزان مراقبت از خود رد بیماران همودیالیزی بیمارستانهای  5

     2931سال  وابسته هب دااگشنه علوم زپشکی کرمانشاه 

خانم افطمه مرآتی دانشجوی 

 ی کارشناسی ارشد رپستار

 دکتر رستم جاللی خالدی آاقی بهنام

 دکتر امیر حسین اهشمیان

دانشجوی  آاقی امین طالبی ربرسی اتثیر ماساژ نقاط فشاری رب میزان ردد بیماران با رتومای مینور 6

 کارشناسی ارشد رپستاری 

 رضا حسین آبادی  آاقی دکتر رستم جاللی

 دکتر منصور رضایی

ربرسی رابطه زعت نفس سازمانی ، رضایت شغلی و تعهد سازمانی رد رپستاران شاغل رد  7

 2931زپشکی شهر کرمانشاه رد سال بیمارستانهای اتبعه دااگشنه علوم 

آاقی محمد ماسبی دانشجوی کارشناسی 

 ارشد رپستاری 

 دکتر علیرضا خاتونی خانم جعفری

 افشین الماسی

تعیین رویکرداهی مطالعه رد دانشجویان دادکشنه اهی رپستاری مامایی کرمانشاه و ارتباط  8

تحصیلی
 آن با موفقیت و انگیزش 

خانم فرزاهن گل محمدی دانشجوی 

 کارشناسی ارشد رپستاری 

 - آاقی دکتر خاتونی

ربرسی اتثیر رایحه ردمانی استنشاقی رب میزان تهوع و استفراغ رد بیماران جراحی شکم  3

 بستری رد بخش جراحی بیمارستان قدس پاوه

آاقی یاسین احمدی دانشجوی 

 کارشناسی ارشد رپستاری 

 ا خاتونیدکتر علیرض آاقی جهانگیر رضایی

 دکتر منصور رضایی



 2931 سال دوم لیست طرح اهی  ژپوهشی  مصوب    رد  دادکشنه رپستاری و مامایی شش ماهه
 

 

 

 

 اساتید مشاور استاد راهنما انم  مجری عنوان طرح ردیف

رد انرسایی  21 ربرسی مقایسه ای ارزش شیپ گویی کنندگی و شدت سنج هس معیار استاندا

و ردهج بندی شدت مسمومیت  4(، آپاچی sofaمتعاقب ارگان )

(pss رد ایپمد بالینی بیماران بستری رد بخش ، )ICU  بیمارستانهای منتخب

 2931دااگشنه علوم زپشکی کرمانشاه رد سال

آاقی کورش ارباهیمی دانشجوی 

 کارشناسی ارشد رپستاری 

گان  دکتر رستم جاللی آاقی علی اکبر ویسی رای

 دکتر منصور رضایی

ارتباط نیب صالحیت بالینی و رضایت شغلی رد بخش اهی وژیه بیمارستان اهی ربرسی  22

 2931-39دولتی شهرکرمانشاه رد سال

آاقی شارهخ کاظمی دانشجوی 

 کارشناسی ارشد

 دکتر علیرضا خاتونی دکتر امیر جاللی

 دکتر منصور رضایی


