
 7931لیست غرح اهی ژپوهشی مصىب دانشجىیان رد ظال

 ظال وزود اتزخی دافع انػریه استاد مؽاوز استاد زاهنما مجری عنىان زدیف

 تنیدگی میصان رب حمایتی آمىشغ زویکرد با بحث ظروهی اتثیس ربزسی 7

 الکتسیکی ردمانی تشنج بیمازان تحت اهی خانىادي

 دانشجىی دوست وطه مریم

 شیستازی  زوان ازشد کازشىاسی

 دکتس امیس جاللی خالدی آاقی

 دکتس انرد ظاالزی 

 داخلی:دکتس عباسی

 آاقی خالدی

17/7/31 39 

ربزسی مقایسً ای اتثیس انپسی سسد و انپسی پالسبى رب میصان ردد و  1

زی آژنیىکت رد بیمازان بستسی رد بخػ  اضطراب انشی اش جاصرا

 طرمانؽايازتىپدی بیمازستان آیت اهلل طالقانی 

 دانشجىی محمدزضا صادق پىز

 مراقبتهای وسیي ازشد کازشىاسی

 

 دکتس عبدی دکتس علیسضا خاتىنی

 دکتس زضایی

 داخلی:دکتس زستم جاللی

 خانم قبادی

12/7/31 39 

 ظالمت رب تعهد و پرریغ شیىي هب ؼادکامی آمىشغ اتثیس ربزسی 9

 خىدی خىدهب سقط با شانن رد سقط اش پط داغدیدگی و زوان

شهیه ستىدي دانشجىی کازشىاسی 

 ازشد مؽاوزي رد مامایی

 دکتس سىسه حیدزپىز

 زیدانبخػ دکتس

 دکتس افطمً حیدزپىز

 

 داخلی:خانم خلیلی

 خانم دکتسجارباقردی

93/1/31  

اعتباز یابی نسخً افزسی ازشیابی سیاهه جامعً رد وااگتسبن هب مىاد مخدز  4

 تحت ردمان با متادون

م دانشجىی کازشىاسی  بهزاد ابدا

 ازشد زوان شیستازی 

 دکتسعلیسضا عبدی دکتس امیس جاللی

 دکتس انرد ظاالزی 

 داخلی:دکتس حیدزپىز 

 دکتس بهىام خالدی

9/9/31  

ربزسی اتثیس القای شفقت خىد رب بهزیستی ذهنی و زضایت شندگی رد  9

 شانن با تجرهب طالق

 الهام فتخ الهی کازشىاسی ازشد

مؽاوزي رد مامایی   

 داخلی:دکتس امیس جاللی  دکتس مرضیً کبىدی

 آاقی محمىد زحمتی

13/9/31  

شیسشىاهم ازشیابی نیاشاهی مراقبتی اعتباز یایب نسخً افزسی شیسشىاهم  52

ن  ظالمىدا

BAS  

دانشجىی  کاووض زشیدی

 کازشىاسی ازشد زوان شیستازی 

 دکتس بهىام خالدی  دکتس امیس جاللی

محمىد زحمتیآاقی   

11/9/31   

ه ی رتجمً  واعتباز سنجی  نسخً افزسی مقیاض کیفیت شندگی معتاد 52

 غیسزتزیقی رد اریان

دانشجىی کازشىاسی  افطمً بقایی

  ازشد زوان شیستازی 

 دکتس امیس جاللی

 دکتس سىسه حیدزپىز

 دکتس انرد ظاالزی 

 

 آاقی محمىد زحمتی

 خانم اػظم صرجی

97/4/31   

خالت معنىی رب کیفیت شندگی و امیدوازی شانن ربزسی  52 اتثیس مدا

 بعد اش هیستسکتىمی

دانشجىی کازشىاسی  مهیه همتی

 ازشد زوان شیستازی 

 دکتس انرد ظاالزی  دکتس امیس جاللی

 آاقی محمىد زحمتی

 آاقی دکتس خالدی

 دکتس زستم جاللی

97/4/31   



 ظال وزود اتزخی دافع انػریه استاد مؽاوز استاد زاهنما مجری عنىان زدیف

52 

 

 

مقایسً اتثیس ضرازگیسی رد وضعیت خىابیدي هب پشت ونیمً نشست 

کاوزی ربمیصان ربوش سسردد رد شانن تحت  ش خروج اش زی بعدا

 سصازیه ب بی حسی اسپایىال 

 دانشجىی معصىهم نىزی 

   مراقبتهای وسیي ازشد کازشىاسی

 آاقی جهاوگیس زضایی

 خانم اطرم قبادی

انرد ظاالزی دکتس   

 

 دکتس امیس جاللی

 خانم اػظم صرجی

97/4/31   

ربزسی تثیس مؽاوزي مبتنی رب ذهه آگاهی رب اضطراب بازدازی و  13

 زضایتمىدی اش شایمان شانن نخست شا 

زوژیه فعلی دانشجىی کازشىاسی 

 ازشد مؽاوزي رد مامایی

 دکتس سىسه حیدزپىز

 دکتس کامران زیدانبخػ

 دکتس کىلیىند 

زستم جاللیدکتس   

11/4/31   

اتثیس مؽاوزي شىاختی زفتازی ربظاشگازی جنسی شوجیه اتشي  93

 اشدواج طردي:کازآشمایی بالینی تصادفی

دانشجىی  شیویه اهل یازی 

 کازشىاسی ازشد مؽاوزي رد مامایی

 دکتس حیدزپىز  دکتس میتسا کىلیىند

 دکتس زستم جاللی

11/4/31   

مدل زبنف رب زضایت و عملکرد ربزسی اتثیس آمىشغ مبتنی رب  97

 جنسی شانن نخست شا رد دوزي پط اش شایمان

دانشجىی  کبسی باباخانی

 کازشىاسی ازشد مؽاوزي رد مامایی

 دکتس کىلیىند  دکتس سىسه حیدزپىز

 دکتس زستم جاللی

11/4/31   

ربزسی اتثیس زوغ آمىشغ ربانهم ززیی شدي رب تصمیم گیسی هب  91

شسف اشدواج صرشندآوزی رد شوجیه رد  

شمرد ظلیمانی ازگنً دانشجىی 

 کازشىاسی ازشد مؽاوزي رد مامایی

 دکتس حیدز پىز  دکتس میتسا کىلیىند

 دکتس زستم جاللی

11/4/31   

ربزسی اتثیس مصاحبً اوگیصشی رب ظرایػ هب بازوزی رد شانن متاهل  99

شتی خرم آباد  مراطز بهدا

 دانشجىی شهىاش تقی شادي 

مامایی رد مؽاوزي ازشد کازشىاسی  

 دکتس حیدزپىز

 دکتس زیدانبخػ

 دکتس انرد ظاالزی 

 

 دکتس امیس جاللی

 خانم شیوزیی

79/1/31  52 

شیستازان رد مىزد دستىز عدم انجام احیای قلبی  ربزسی دیدگاي  94

 زیىی:مروز منظم

 کازشىاسی دانشجىیندا زئىفی  

وسیي شیستازی  ازشد  

 دکتس زستم جاللی

 

 دکتس خالدی 

 خانم قبادی

79/1/31  52 

ربزسی اتثیس آمىشغ تلً رنسینگ  ربمبىای الگىی  تىانمىد ظاشی  99

خانىادي   محىز ربمیصان تبعیت اش زژیم ردمانی رد بیمازان مبتال هب 

دیابت نىع دو مرادعً کنىدي هب کلینیک دیابت بیمازستان اعزرها 

 شهرستان گیالنغرب

گاز شهابی دانشجىی کازشىاسی  ن

داخلی جراحی ازشد  

 دکتس خالدی  دکتس شیویه عباسی

 دکتس زستم جاللی

13/1/31  52 



 ظال وزود اتزخی دافع انػریه استاد مؽاوز استاد زاهنما مجری عنىان زدیف

ربزسی اتثیس ماظاژ رب میصان ردد اضطراب و خستگی بیمازان  99

مبتال هب سسطان تحت شیمی ردمانی :یک مطالعً مروز 

 متاآانلیصسیستماتتیک و 

کازشىاسی  شینب سیف علی

 ازشد شیستازی وسیي

 دکتس شیویه عباسی  دکتس علیسضا عبدی

 دکتس بهىام خالدی

79/2/31 39 

ربزسی اتثیس آمىشغ خىدمدرییتی اش غریق  وبالگ رب کیفیت  91

شندگی بیمازان دیابتی مرادعً کنىدي هب مرطز دیابت بیمازستان 

 طالقانی طرمانؽاي

دانشجىی امل محمد زسىل 

 کازشىاسی ازشد داخلی جراحی

 دکتس زستم جاللی

 دکتس علیسضا عبدی

 دکتس خاتىنی 

 دکتس عباسی

13/2/31 39 

ربزسی زوند شیىع عفىنت محل جراحی رد بیماان پط اش  92

 جراحی بای پط طرورن

سیمیه زعزیی دانشجىی 

کازشىاسی ازشد مراقبت اهی 

 وسیي

 علیسضا عبدی دکتس

 دکتس انرد ظاالزی 

 دکتس امیس جاللی  

 دکتسسىسه حیدز

11/2/31 39 

و کیفیت خىاب با فؽاز مراقبتی ربزسی زابطً کیفیت شندگی  93

رد مراقبیه کىدکان سسطانی بستسی رد بیمازستان محمد 

 7931طرمانؽاهی،ظال

دانشجىی  مهىاش ذغاشزدی  

 کازشىاسی ازشد داخلی جراحی

 دکتس خاتىنی

 

 عبدیدکتس  

 دکتس صراوک دعفری

77/3/31 39 

ربزسی اتثیس مدل خىد مدرییتی جنپ آ رب کیفیت شندگی بیمازان  43

مبتال هب سسطان مرادعً کنىدي هب بخػ اوکىلىژی بیمازستان امام 

 7931زضا)ع(شهر طرمانؽاي رد ظال 

احعان دست افکه  

دانشجىی کازشىاسی ازشد 

 شیستازی داخلی جراحی

 دکتس عباسی  عبدیدکتس علیسضا 

 دکتس زستم جاللی

72/3/31 39 

 

 

 

 



 

 ظال وزود اتزخی دافع انػریه استاد مؽاوز استاد زاهنما مجری عنىان زدیف

تحصیلی رب اظاض مدرییت  47
شیپ ینیب مزان تعلل وزشی 

تحصیلی رد دانشجىیان 
شمان ،اضطراب امتحان و عملکرد 

 7931شیستازی و مامایی ظال 

سسوانش زوشنی صفت  

دانشجىی کازشىاسی ازشد  

 داخلی جراحی

 دکتس عبدی  دکتس علیسضا خاتىنی

 زضاییآاقی 

72/3/31 39 


