
 1394سال دردانشجویان مصوب لیست طرح های پژوهشی  

 انظرین استاد مشاور استاد راهنما مجری عنوان ردیف

ربرسی اتثیر مشاوره رب میزان اضطراب رد زانن با بارداری انخواسته رد  1

 1393شهر قم سال

خانم لیال صفدری دانشجوی 

 کارشناسی ارشد مشاوره مامایی

 جاللیدکتر امیر  دکتر کبودی 

 دکتر ساالری 

 داخلی: خانم لیدا منتی

مقایسه میزان اتثیر دو روش کیسه شن و پد مسدود ساز رب عوارض رعوقی رد  2

 94بیماران تحت آژنیوگرافی و بستری رد بیمارستان امام علی )ع(سال

آاقی شهریار معینیان کرمانشاهی 

رپستاری  ارشد کارشناسی دانشجوی

 وژیه

 بهره منددکتر  خاتونی دکتر

 اقی آاقییآ

 داخلی:دکتر رستم جاللی

 خارجی: آاقی پورمیرزا 

ربرسی مقایسه ای فرزندآوری رد زانن متاهل شاغل و خاهن دار مراجعه  3

گاههای شهرستان اسدآباد رد سال  1393کننده هب ردمان

خانم نسترن اسدی دانشجوی 

 کارشناسی ارشد مشاوره مامایی

 دکتر اشتریان دکتر کبودی 

 دکتر ساالری 

 داخلی: خانم باخته

ربرسی میزان ارتباط ردد با افسردگی ،اختالالت خواب و کنار کشیدن از  4

دیالیز رد بیماران همودیالیزی بستری رد بیمارستان امام رضا)ع( کرمانشاه 

 1393رد سال 

خانم الهه رپوزیی دانشجوی 

 کارشناسی ارشد رپستاری 

دیان داخلی: دکتر ساالری  دکتر خاتونی  افطمه حدا

5 

 

 رد اضطراب و رتس با آن ارتباط و اجتماعی حمایت وضعیت ربرسی

( ع) علی امام بیمارستان کرورن رعوق و قلب ویپند جراحی کاندید بیماران

 کرمانشاه

خانم طارهه جالیی دانشجوی 

 کارشناسی ارشد رپستاری وژیه

 آاقی رحمتی خانم آستانگی

 دکتر ساالری 

 رضاییداخلی: آاقی 

تسهیل و موانع شناسایی ازبار افرسی نسخه سنجی روان 6
 دست اهی کننده 

 رپستاران میان رد شستن

خانم افطمه نورایی دانشجوی کارشناسی 

 ارشد رپستاری وژیه

 آاقی رضایی دکتر اشتریان

 دکتر رضایی

 داخلی: دکتر کبودی

سالمت بیماران ربرسی اتثیر مراقبت رد منزل خانواده محور رب وضعیت  7

 همی پلژیک مبتال هب سکته مغزی

خانم حدیث فرامرزی دانشجوی 

 کارشناسی ارشد رپستاری وژیه

 دکتر امیر جاللی

 آاقی انردی پور

 دکتر ساالری 

           آاقی رضایی

 داخلی: دکتر خاتونی

8 

 

 

 

ربرسی اتثیر مشارکت خانواده رد ربانهم مراقبتی بیمار بستری رد 

ICU رب استرس،رضایتمندی و راهبرداهی مقابله با استرس 

آاقی طالب کوخازاده دانشجوی 

 کارشناسی ارشد رپستاری 

 دکتر انرد ساالری  دکتر رستم جاللی

 دکتر امیر جاللی

 آاقی خالدیداخلی:



 انظرین استاد مشاور استاد راهنما مجری عنوان ردیف

هس وضعیت مختلف ربرسی مقایسه ای میزان باقی مانده معده رد  9

قرارگیری بدن بعد از گاواژ شیر رد نوزادان انرس بستری رد بخش 

 1393مراقبت اهی وژیه نوزادان بیمارستان امام رضا )ع( رد سال

خانم بتول کریمی دانشجوی 

 کارشناسی ارشد رپستاری وژیه

 داخلی:خانم خلیلی آاقی آاقیی دکتر خاتونی

د و ربرسی رابطه اختالف فشارخون سی  10 ستولیک نیب دودست با تعدا

شدت تنگی رعوق کرورن رد بیماران تحت آژنیوگرافی قلب و بستری رد 

  1393بیمارستان امام علی )ع( رد سال 

آاقی محمد حسین محمدی دانشجوی 

 کارشناسی ارشد رپستاری 

 دکتر منصور رضایی آاقی دکتر خاتونی

 دکتر علیرضا رای

 داخلی:خانم کولیوند

خله اتثیر ربرسی 11  روان اهی واکنش و رضایت رب حمایتی – آموزشی مدا

 مرکزICU اهی بخش رد بستری  بیماران خانواده اعضای شناختی

ن االنبیای خاتم رتومای  زاهدا

 دانشجوی حسینعلی پایان آاقی

 وژیه رپستاری  ارشد کارشناسی

 

 داخلی: خانم جعفری آاقی رضایی دکتر علی نویدیان

رب تهوع و استفراغ پس از کله سیستکتومی هب روش  اتثیر ماساژ خی 12

الپاراسکوپی رد بیماران بستری رد بخش اهی جراحی عمومی بیمارستان امام 

 1394رضا)ع( رد سال

 کارشناسی دانشجوی محمد محبوب آاقی

 وژیه رپستاری  ارشد

 

دیان  خانم حدا

 دکتر شمسی

 داخلی:خانم آستانگی دکتر ساالری 

رایحه ردمانی با اسانس گل محمدیبر روی کیفیت خواب بیماران ربرسی اتثیر  13

 تحت همودیالیز

 دانشجوی تورج محمد یاری  آاقی

 وژیه رپستاری  ارشد کارشناسی

دیان  خانم حدا

 خانم آستانگی

 

 آاقی خالدی

 دکتر ساالری 

 دکتر رضا بخردی

 داخلی: آاقی رحمتی

خله آموزشی رب رعایت 14 اصول صحیح نموهن  ربرسی ارث بخشی دو روش مدا

گیری خون وریدی توسط ژرستاران رد بخش اهی مراقبت وژیه مراکز 

 93آموزشی ردمانی وابسته هب دااگشنه علوم زپشکی ایالم رد سال

خانم کورث یوسفی دانشجوی کارشناسی 

 ارشد رپستاری وژیه

 آاقی رضایی دکتر اشتریان

 دکتر اهشمیان

 داخلی:دکتر خاتونی

ای اتثیر مشاوره حضوری و غیر حضوری رب عملکرد جنسی ربرسی مقایسه  15

زانن انبارور مراجعه کننده هب کلینیک انباروری بیمارستان معتضدی 

 کرمانشاه

 

خانم سارا دایی چی دانشجوی 

 کارشناسی ارشد مشاوره مامایی

 دکتر رضایی خانم خلیلی

 دکتر رپوزیی

 داخلی : دکتر کبودی



 

 انظرین استاد مشاور ااستاد راهنم مجری عنوان ردیف

ربرسی اتثیر مشاوره رب میزان افسردگی پس از شکست رد لقاح  16

 آزمااگشیهی رد زوجین ان بارور

خانم رپیچهر نوری دانشجوی 

 کارشناسی ارشد مشاوره مامایی

 خانم گلبنی 

 دکتر بختیاری 

 دکتر امیر جاللی

 دکتر ساالری 

 

 خانم باخته:  داخلی

سالمت معنوی و صالحیت بالینی رپستاران بخش ربرسی ارتباط نیب  17

اهی وژیه وابسته هب دااگشنه علوم زپشکی اریان رد سال وابسته هب دااگشنه 

 93-94علوم زپشکی اریان رد سال 

خانم بیتا دستمزد دانشجوی کارشناسی 

 ارشد رپستاری وژیه 

 آاقی رحمتی دکتر امیر جاللی

 دکتر ساالری 

 آاقی خالدی:  داخلی

ربرسی اتثیر مشاوره خانواده رب میزان حمایت و پذریش از مددجویان وابسته  18

هب مواد تحت ردمان با متادون مراجعه کننده هب مراکز ردمان اعتیاد شهر 

 کرمانشاه

دانشجوی کارشناسی  مرجان یکزمان

 ارشد روانپرستاری 

 

 داخلی : آاقی خالدی دکترانرد ساالری  دکتر امیر جاللی 

مقایسه ای اتثیر هس روش مراقبت چشمی استفاده از پوشش پلی ربرسی  19

اتیلن ، پوشش پلی اتیلن و قطره چشمی، پوشش پلی اتیلن وپماد چشمی ، رد 

پیشگیری از خشکی و خراش قرنیه رد بیماران بستری رد بخش اهی مراقبت 

 1394اهی وژیه رد بیمارستانهای شهر ایالم رد سال 

 دانشجوی  طارهه نیک سرشت

 کارشناسی ارشد رپستاری وژیه

 دکتر رضایی دکتر خاتونی

 دکتر اصفهانی

 داخلی: دکتر امیر جاللی

20 

 

ربرسی اتثیر مشاوره گروهی شناختی رب میزان استرس و اضطراب 

 خانواده رد زایمان زانن نخست زا مراجعه کننده هب مراکز ردمانی شهر ساوه

خانم فریبا عالئم دانشجوی کارشناسی 

 مشاوره ماماییارشد 

 دکتر الماسی خانم خلیلی 

 دکتر امیر جاللی

 داخلی:خانم باخته

21 

 

ربرسی مقایسه ای میزان اتثیر دو روش پیگیری از طریق تلفن همراه و 

ایپمک رب میزان تبعیت از ردمان و کیفیت زندگی رد بیماران مبتال هب 

امام رضا )ع(  سرطان سینه و تحت رپتو رتاپی مراجعه کننده هب بیمارستان

 1394کرمانشاه رد سال 

دانشجوی   آرزو زارعی میر احمدی

 کارشناسی ارشد رپستاری وژیه

 دکتر رستم جاللیداخلی : دکتر رضایی دکتر خاتونی 

ربرسی نیازاهی روانی اجتماعی زانن تحت ردمان با متادون رد مراکز  22

 ردمان اعتیاد شهر اصفهان

کارشناسی دانشجوی شراره رحیمی 

 رستاری ارشد روانپ 

 داخلی : آاقی خالدی دکتر رستم جاللی دکتر امیر جاللی 


