
 1397لیست رطح اهی ژپوهشی مصوب دانشجویان رد سال
رد
ی 

 ف

اتریخ  انرظین استاد مشاور استاد راهنما مجری عنوان
 دافع

سال 
 ورود

 رویکرد با بحث رگوهی اتثیر ربرسی 1
 خانواده تنیدگی میزان رب حمایتی آموزش

 الکتریکی ردمانی تشنج بیماران تحت اهی

 دوست وطن رمیم
 کارشناسی دانشجوی
 روان ارشد

 رپستاری

 آاقی
 خالدی

دکتر امیر 
 جاللی

دکتر انرد 
 ساالری

داخلی:دکتر 
 عباسی

 آاقی خالدی

21/1/
97 

95 

ربرسی مقایسه ای اتثیر اسپری رسد و  2
اسپری پالسبو رب میزان ردد و اضطراب 
انشی از جاگذاری آژنیوکت رد بیماران 

بستری رد بخش ارتوپدی بیمارستان آیت 

 رکمانشاهاهلل طالقانی 

 محمدرضا صادق پور

 کارشناسی دانشجوی
رماقبتهای  ارشد

 وژیه
 

دکتر علیرضا 
 خاتونی

 دکتر عبدی
 دکتر رضایی

داخلی:دکتر 
 رستم جاللی
 خانم قبادی

28/1/
97 

96 



 شیوه هب شادکامی آموزش اتثیر ربرسی 3
 و روان سالمت رب تعهد و پذریش

 خودهب سقط با زانن رد سقط از پس داغدیدگی
 خودی

شهین ستوده 
دانشجوی کارشناسی 

ارشد مشاوره رد 
 مامایی

دکتر سوسن 
 حیدرپور

 زیدانبخش دکتر

دکتر افطمه 
 حیدرپور

 

داخلی:خانم 
 خلیلی
خانم 

دکترجارباقرد
 ی

30/2/
97 

 

اعتبار یابی نسخه افرسی ارزیابی سیاهه جامعه  4
گان هب مواد مخدر تحت ردمان با  رد وابست

 متادون

 بهزاد ابدام
دانشجوی کارشناسی 

ارشد روان 
 رپستاری

دکتر امیر 
 جاللی

دکترعلیرضا 
 عبدی

دکتر انرد 
 ساالری

داخلی:دکتر  
 حیدرپور

دکتر بهنام 
 خالدی

6/3/
97 

 

ربرسی اتثیر القای شفقت خود رب بهزیستی  5
ذهنی و رضایت زندگی رد زانن با تجرهب 

 طالق

الهام فتح الهی 
 کارشناسی ارشد

مشاوره رد مامایی   

دکتر رمضیه 
 کبودی

داخلی:دکتر  
 امیر جاللی

آاقی محمود 
 رحمتی

20/3/
97 
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رپسشناهم ارزیابی نیازاهی رماقبتی 
 سالمندان

BAS  

دانشجوی کارشناسی 
ارشد روان 

 رپستاری

 خالدی جاللی
محمود آاقی 

 رحمتی

97 

رتجمه  واعتبار سنجی  نسخه افرسی مقیاس  26
ن غیرزتریقی رد ی کیفیت زندگی معتاد

 اریان

دانشجوی  افطمه بقایی
کارشناسی ارشد 
  روان رپستاری 

دکتر امیر 
 جاللی

دکتر سوسن 
 حیدرپور

دکتر انرد 
 ساالری

 

آاقی محمود 
 رحمتی

خانم اعظم 
 رفجی

31/4/
97 

 

اتثیر دماخالت معنوی رب کیفیت ربرسی  27
 زندگی و امیدواری زانن بعد از هیسترکتومی

دانشجوی  مهین همتی
کارشناسی ارشد 
 روان رپستاری

دکتر امیر 
 جاللی

دکتر انرد 
 ساالری

آاقی محمود 
 رحمتی

آاقی دکتر 
 خالدی

دکتر رستم 
 جاللی

31/4/
97 

 

رد
ی 

اتریخ  انرظین استاد مشاور استاد راهنما مجری عنوان
 دافع

سال 
 ورود



 ف
28 

 
 

مقایسه اتثیر رقارگیری رد وضعیت خوابیده 
هب پشت ونیمه نشست بعداز رخوج از 

کاوری ربمیزان ربوز رسردد رد زانن  ری
 تحت زسارین ب بی حسی اسپاینال 

 معصوهم نوری
 کارشناسی دانشجوی

رماقبتهای  ارشد
   وژیه

آاقی 
 جهانگیر رضایی
خانم ارکم 

 قبادی

انرد دکتر 
 ساالری

 

 دکتر امیر جاللی
خانم اعظم 

 رفجی

31/4/
97 

 

ربرسی تثیر مشاوره مبتنی رب ذهن آگاهی رب  29
اضطراب بارداری و رضایتمندی از 

 زایمان زانن نخست زا

روژین فعلی 
دانشجوی کارشناسی 

ارشد مشاوره رد 
 مامایی

دکتر سوسن 
 حیدرپور

دکتر کارمان 
 زیدانبخش

 دکتر کولیوند 
رستم دکتر 

 جاللی

27/4/
97 

 

اتثیر مشاوره شناختی رفتاری ربسازگاری  30
جنسی زوجین اتزه ازدواج رکده:کارآزمایی 

 بالینی تصادفی

 رپوین اهل یاری
دانشجوی کارشناسی 

ارشد مشاوره رد 
 مامایی

دکتر میترا 
 کولیوند

 دکتر حیدرپور 
دکتر رستم 

 جاللی

27/4/
97 

 



دمل ربرسی اتثیر آموزش مبتنی رب  31
زبنف رب رضایت و عملکرد جنسی زانن 

 نخست زا رد دوره پس از زایمان

 کبری باباخانی
دانشجوی کارشناسی 

ارشد مشاوره رد 
 مامایی

دکتر سوسن 
 حیدرپور

 دکتر کولیوند 
دکتر رستم 

 جاللی

27/4/
97 

 

ربرسی اتثیر روش آموزش ربانهم رزیی  32
شده رب تصمیم گیری هب رفزندآوری رد 

رشف ازدواج زوجین رد  

زرمد سلیمانی ارگنه 
دانشجوی کارشناسی 

ارشد مشاوره رد 
 مامایی

دکتر میترا 
 کولیوند

 دکتر حیدر پور 
دکتر رستم 

 جاللی

27/4/
97 

 

ربرسی اتثیر مصاحبه انگیزشی رب رگایش هب  33
باروری رد زانن متاهل رمازک بهداشتی 

 رخم آباد

 شهناز تقی زاده 
 کارشناسی دانشجوی

 رد مشاوره ارشد
 مامایی

 دکتر حیدرپور
 دکتر زیدانبخش

دکتر انرد 
 ساالری

 

 دکتر امیر جاللی
 خانم رپوزیی

15/7/
97 

95 

رپستاران رد مورد دستور  ربرسی دیدگاه  34
عدم انجام احیای قلبی ریوی:رمور 

 دانشجویندا رئوفی  
 ارشد کارشناسی

دکتر رستم 
 جاللی

 دکتر خالدی 
 خانم قبادی

15/7/
97 

95 



وژیه رپستاری منظم   
ربرسی اتثیر آموزش تله رنسینگ   35

ربمبنای الگوی  توانمند سازی خانواده   
محور ربمیزان تبعیت از رژیم ردمانی رد 

بیماران مبتال هب دیابت نوع دو رماجعه کننده هب 
کلینیک دیابت بیمارستان ازلرها 

 شهرستان گیالنغرب

گار شهابی دانشجوی  ن
 کارشناسی ارشد
 داخلی رجاحی

دکتر رپوین 
 عباسی

 دکتر خالدی 
دکتر رستم 

 جاللی

29/7/
97 

95 

رد
ی 

 ف

اتریخ  انرظین استاد مشاور استاد راهنما مجری عنوان
 دافع

سال 
 ورود

ربرسی اتثیر ماساژ رب میزان ردد  36
اضطراب و خستگی بیماران مبتال هب 

رسطان تحت شیمی ردمانی :یک 

زینب سیف 
کارشناسی  علی

ارشد رپستاری 

دکتر علیرضا 
 عبدی

دکتر رپوین  
 عباسی

دکتر بهنام 

13/8/
97 

96 



 خالدی وژیه متاآانلیزمطالعه رمور سیستماتتیک و 
ربرسی اتثیر آموزش خوددمرییتی از  37

رطیق  وبالگ رب کیفیت زندگی بیماران 
دیابتی رماجعه کننده هب رمزک دیابت 

 بیمارستان طالقانی رکمانشاه

امل محمد رسول 
دانشجوی 

کارشناسی ارشد 
 داخلی رجاحی

دکتر رستم 
 جاللی

دکتر علیرضا 
 عبدی

 دکتر خاتونی 
 دکتر عباسی

20/8/
97 

96 

ربرسی روند شیوع عفونت محل  38
رجاحی رد بیماان پس از رجاحی بای 

 پس رکورن

سیمین زعزیی 

دانشجوی 
کارشناسی ارشد 
رماقبت اهی 

 وژیه

علیرضا  دکتر
 عبدی

دکتر انرد 
 ساالری

دکتر امیر  
 جاللی 

دکترسوسن 
 حیدر

27/8
/97 

96 

و کیفیت ربرسی رابطه کیفیت زندگی  39
خواب با فشار رماقبتی رد رماقبین 

 مهناز چغازردی  
دانشجوی 

 دکتر خاتونی
 

 عبدیدکتر  
دکتر رفانک 

11/9/
97 

96 



کودکان رسطانی بستری رد بیمارستان 
 1397محمد رکمانشاهی،سال

کارشناسی ارشد 
 داخلی رجاحی

 جعفری

ربرسی اتثیر دمل خود دمرییتی جنپ آ رب  40
کیفیت زندگی بیماران مبتال هب رسطان 

رماجعه کننده هب بخش انکولوژی 
بیمارستان امام رضا)ع(شهر رکمانشاه رد 

 1397سال 

احسان دست 
افکن  دانشجوی 
کارشناسی ارشد 
رپستاری داخلی 

 رجاحی

دکتر علیرضا 
 عبدی

 دکتر عباسی 
دکتر رستم 

 جاللی

18/9/
97 

96 
 
 
 
 

رد
ی 

 ف

اتریخ  انرظین استاد مشاور استاد راهنما مجری عنوان
 دافع

سال 
 ورود

پیش بینی زمان تعلل ورزی تحصیلی  41
رب اساس دمرییت زمان ،اضطراب 

رسوانز روشنی 
صفت  دانشجوی 

دکتر علیرضا 
 خاتونی

 دکتر عبدی 
آاقی 

18/9/
97 

96 



 

امتحان و عملکرد تحصیلی رد دانشجویان 
 1397رپستاری و مامایی سال 

کارشناسی ارشد  
 داخلی رجاحی

 رضایی

ربرسی تعیین و مقایسه اسپیرومتری  42
انگیزشی و تمرینات تنفسی عمیق رب 
میزان ردد شاهن و تهوع بعد از عمل 

 الاپراسکوپی کله سیستکتومی

دکتر ستاره  نسرین بسطالمی
 جوانمردی

  10/2/
97 

96 

ربرسی ارثبخشی گیااهن دارویی اریانی  43
 مورث رب بی خوابی

محمدرضا صادق 
 پور

دکتر علیرضا 
 خاتونی

  10/2/
97 

96 


