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 1399لیست طرح اهی ژپوهشی مصوب دانشجویان رد سال 

 سال ورود اترخی دافع انظرین استاد مشاور استاد راهنما مجری عنوان ردیف

 فوریت دیسپچ کارکنان رد ریوی-قلبی احیای تجرهب 1

کرمانشاه زپشکی اهی  

 دانشجوی ظارهی افطمه

 رپستاری  ارشد کارشناسی

 اورژانس

 دکتر عبدی

 آاقی رحمتی

 دکتر عباسی -

 دکتر جعفری
23/2/99 97 

ردک رپستاران بخش اورژانس از مراقبت غیر قضاوتی:یک  2

 مطالعه کیفی

 دانشجوی رحمانی الدین شمس

 رپستاری  ارشد کارشناسی

 اورژانس

 عبدی دکتر

 رحمتی آاقی

 دکتر ویسی -

 97 23/2/99 دکتر رستم جاللی

 و عملکرد با آن ارتباط و خواب کیفیت  وضعیت ربرسی           3

 رد خواب فراشناخت ای واسطه نقش تعیین و شغلی رضایت

 سنندج شهر کار شیفت  رپستاران

 دانشجوی زاده کریم نیاردا 

 روانپرستاری  ارشد کارشناسی

 دکتر ساالری  خالدی دکتر

 سروش معاذی ژناد

 آاقی رحمتی

 دکتر عباسی

9/4/99 97 

آمیزی ردد زایمان و ربرسی ارتباط شفقت خود با افجعه  4

اضطراب پس از زایمان رد زانن نخست زا مراجعه کننده 

 99هب بیمارستان معتضدی شهر کرمانشاه سال 

سحر امیدی دانشجوی 

کارشناسی ارشد مشاوره رد 

 مامایی

 دکتر بیژن کبودی دکتر کبودی

 دکتر کولیوند

 دکتر امیرجاللی

6/7/99 

97 

ربرسی مقایسه ای میزان اتثیر ماساژ تستروک سطحی و طب  5

گاه  رب کیفیت خواب   TEASفشاری با دست

 زانن یائسه

 

سمیه رپوندی دانشجوی 

کارشناسی ارشد مشاوره رد 

 مامایی

 دکتر افطمه حیدرپور دکتر حیدرپور

 دکتر خالدی

 دکتر کامروامنش

 آاقی محمود رحمتی

27/7/99 97 



2 
 

 سال ورود اترخی دافع انظرین استاد مشاور استاد راهنما مجری عنوان ردیف

ربرسی مقایسه ای ارث داهنشوهی کلرهگزین و بتادین رد پیشگیری  6

از پنومونی مرتبط  با ونتیالتور رد بیماران بستری رد بخش 

 مراقبت اهی وژیه

الهام احمدی دانشجوی 

کارشناسی ارشد رپستاری 

 مراقبت اهی وژیه

دکتر بهزاد همت 

 پور 

 دکت طیبه ماهور

 دکتر علیرضا عبدی دکتر انرد ساالری 

دکتر علی اکبر ویسی 

گان  رای

11/8/99  97 

ربرسی میزان سواد سالمت جنسی رد زانن رد سنین  7

 باروری و ارتباط آن با رضایت  جنسی و عملکرد جنسی

دیان دانشجوی  زرها حدا

کارشناسی ارشد مشاوره رد 

 مامایی

دکتر سوسن 

 حیدرپور

 دکتر افطمه حیدرپور

 دکتر مرضیه کبودی ----

 آاقی محمود رحمتی

25/8/99  97 

کارگیری فناوری واقعیت مج 8 ازی رب اضطراب ربرسی اتثیر ب

 بیماران تحت عمل جراحی قلب باز قبل از عمل 

آمنه امیری دانشجوی 

کارشناسی ارشد رپستاری 

 مراقبت اهی وژیه

دکتر علی اکبر ویسی  دکر انرد ساالری  دکتر رستم جاللی

گان  رای

 دکتر سوسن حیدرپور

16/9/99 98 

لقارد دانشجوی   9 ساالر عبدا

 کارشناسی ارشد روانپرستاری 

 دکتر رستم جاللی  دکتر امیر جاللی

 دکتر انرد ساالری 

 دکتر بهنام خالدی 

 آاقی محمود رحمتی

16/9/99  98 

10 

 

کاری و شیوع اختالالت ربرسی ریسک افکتوراهی ارگونومک 

کلتی عضالنی ورابطه آن با عملکرد شغلی رپسنل عملیاتی اورژانس -اس

 شیپ بیمارستانی رد شهر کرمانشاه

اسماعیل دفتری راد دانشجوی 

کارشناسی ارشد رپستاری 

 اورژانس

دکتر فرانک 

 جعفری

دکتر علی اکبر ویسی 

گان  رای

 دکتر رپوین عباسی دکتر ساالری 

عبدیدکتر علیرضا   

23/9/99  97 

ربرسی ارتباط خودکارامدی مدرییت دیابت با آمپواتسیون پا  11

 هب دیابت رد بیماران مبتال

سجاد باقری دانشجوی کارشناسی 

 داخلی جراحیارشد رپستاری 
 دکتر علیرضا عبدی

 آاقی خشای

 دکتر رستم جاللی دکتر ساالری 

 دکتر رپوین عباسی

 

14/10/99  97 



3 
 

 سال ورود اترخی دافع انظرین استاد مشاور استاد راهنما مجری عنوان ردیف

ربرسی اتثیر مشاوره مبتنی رب روانشناسی مثبت گرا رب تصوری  12

 بدنی بیماران دچار سوختگی

زرها مرادی دانشجوی 

کارشناسی ارشد 

 روانپرستاری 

 دکتر رستم جاللی

 دکتر خالدی

 دکتر انرد ساالری 

 آاقی رحمتی

 دکتر کولیوند

5/11/99  98 

ربرسی اتثیر بحث گروهی مبتنی رب سالمندی فعال رب  13

ن  شادکامی وکیفیت زندگی سالمندا

حسین کسرایی کیا دانشجوی 

کارشناسی ارشد رپستاری 

 سالمندی

 دکتر عباسی

 دکتر امیر جاللی

 دکتر خالدی دکتر ساالری 

 خانم جاللوندی

19/11/99  97 

مقیاس جامعه پذریی اعتباریابی فرهنگی و روانسنجی  14

کاران رد رپستاران اریان  زبرگساالن کارپارا و هم

 

عاطفه سلیمانی دانشجوی 

کارشناسی ارشد 

 روانپرستاری 

 دکتر عباسی دکتر امیر جاللی

 دکتر ساالری 

 دکتر خالدی

 دکتر نسرین عبدلی

19/11/99  96 

ربرسی اتثیر آموزش از راه دور شفقت هب خود رب افسردگی رد  15

 باردارزانن 

دانشجوی  بیتا اصحابی   

کارشناسی ارشد مشاوره رد 

 مامایی

 دکتر میترا کولیوند

 دکتر کبودی 

 دکتر حیدرپور

26/11/99   

ربرسی وضعیت شایستگی  اخالقی و ارتباط آن با وژیگی اهی  16

شخصیتی و هویت حرهف ای رپستاران شاغل رد بخش اهی 

 99سال کروانی بیمارستان اهی شهر کرمانشاه رد 

دانشجوی  مژده الرتی  

کارشناسی ارشد 

 روانپرستاری 

 دکتر ساالری  دکتر امیر جاللی

 دکتر قنبری 

 دکتر خالدی

 دکتر عباسی

3/12/99   

ربرسی ارتباط سبک اهی مقابله ای و طرحواره اهی شناختی با هویت  17

 اجتماعی رد نوجواانن مناطق  حاشیه نشین و غیر حاشیه نشین

حدیث مسافر دانشجوی 

 کارشناسی ارشد روانپرستاری  

 دکتر خالدی

 آاقی رحمتی

 دکتر امیر جاللی دکتر انرد ساالری 

 دکتر کولیوند

3/12/99   



4 
 

 سال ورود اترخی دافع انظرین استاد مشاور استاد راهنما مجری عنوان ردیف

18 

ربرسی مقایسه ای اتثیر دو روش آموزش خودمراقبتی 

شتی رب کیفیت زندگی  مجازی و تلفنی مبتنی رب مدل ااقتعد بهدا

 زانن نخست زای مبتال هب رپه اکالمپسی رد دوره پس از زایمان

دانشجوی     زرها حسینی شعار 

کارشناسی ارشد مشاوره رد 

 مامایی

 دکتر اشتریان دکتر کامروامنش

 دکتر منصور رضایی

 دکتر کبودی 

 دکتر حیدرپور

10/12/99   

 

ربرسی مقایسه ای اتثیر مشاوره جنسی مبتنی رب مدل 

PLISSIT و مبتنی رب ذهن آگاهی رب

 رضایت جنسی و خودکارامدی جنسی رد زانن انبارور

دانشجوی زینب نوری زاده 

کارشناسی ارشد مشاوره رد 

 مامایی

 دکتر ساالری  دکتر کبودی

دکترعلی اکبر 

 فروغی

 دکتر حیدرپور

 دکتر کامروامنش

10/12/99   

19 

ربرسی ارتباط رتس از کروان با خودردمانی و میزان مصرف 

آنتی بیوتیک رد مراجعین هب مراکز کروان شههر کرمانشاه سال 

1400 

دانشجوی  افطمه فرجی  

کارشناسی ارشد رپستاری 

 داخلی جراحی

 دکتر ماهور ----- دکتر رستم جاللی

 آاقی رحمتی

17/12/99   

زندگی و سالمت عمومی بیماران ربرسی مقایسه ای کیفیت  20

رد استان کرمانشاه  19دیابتی و غیردیابتی مبتال هب کوییید

 1400ردسال

دانشجوی  امیرحسین تندرو 

کارشناسی ارشد رپستاری 

 داخلی جراحی

 دکتر عباسی

 دکتر ماهور

 دکتر ساالری 

 خانم صبا کریمی

 دکتر رستم جاللی

 

17/12/99  

با سبک اهی مقابله ای و اتب ربرسی ارتباط بار مراقبت  21

آوری ماردان کودکان مبتال هب اختالل طیف اوتیسم رد شهر 

 99کرمانشاه رد سال 

 

 

دانشجوی  شبنم رسول پور

کارشناسی ارشد 

 روانپرستاری  
 دکتر خالدی

 دکتر ساالری 

 آاقی رحمتی  دکتر امیر شیانی

 دکتر رستم جاللی

17/12/99  



5 
 

 

 سال ورود اترخی دافع انظرین استاد مشاور راهنمااستاد  مجری عنوان ردیف

ربرسی عوامل مورث رب شفقت هب خود و ارتباط آن با کیفیت  22

زندگی حرهف ای و هویت حرهف ای رد رپستاران شاغل رد 

 99بخش اهی کروان شهر کرمانشاه رد سال 

دانشجوی  رپگل یاوری 

کارشناسی ارشد 

 روانپرستاری  

 دکتر امیر جاللی

 دکتر پورمیرزا 

 دکتر ساالری 

 دکتر خالدی 

 آاقی رحمتی

24/12/99  

ربرسی وضعیت سالمت باروری و انگیزه تن فروشی رد  23

شتی شهر  کارگران جنسی مراجعه کننده هب سیستم مراقبت اهی بهدا

 1400کرمانشاه رد سال 

دانشجوی  نسرین زعزیی  

کارشناسی ارشد مشاوره رد 

 مامایی

 دکتر کامروامنش

 دکتر جواد زرگوشی

 دکتر حیدرپور دکتر ساالری 

 دکتر خالدی

24/12/99  

ربرسی ارتباط شاخص آسیب پذریی سالمندی با نشاهن اهی رفتاری  24

ن مبتال هب دمانس شهر کرمانشاه رد سال   99و روانی و بار مراقبتی سالمندا

 دکتر خالدی افطمه میرزایی

 آاقی رحمتی

 دکتر امیر جاللی دکتر ساالری 

 دکتر حیدرپور

24/12/99  


