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 1398لیست طرح اهی ژپوهشی مصوب دانشجویان رد سال
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 سال ورود اترخی دافع انظرین استاد مشاور استاد راهنما مجری عنوان ردیف

  اساس رب مرگ اضطراب و زندگی کیفیت ینیب شیپ 1

سرطان هب مبتال بیماران رد معنوی سالمت متغیر  

 دانشجوی کلهری رپنیا خانم

 رپستاری  ارشد کارشناسی

وژیه  اهی مرقبت  

عبدی دکتر  

 

 دکتر ویسی

 دکتر ساالری 

 دکتر رستم جاللی

 رحمتی آاقی

 

8/2/98 96 

 رد شواهد رب مبتنی رپستاری  اهی مراقبت مفهوم و وضعیت نییبت 2

 اعضای دیدگاه از قلب بخش رد بستری  بیماران رتجیهات راستای

 علمی هیئت

 دانشجوی افزئه ملکشاهی 

 پرستاری روان  ارشد کارشناسی

 دکترخالدی

 آاقی رحمتی

 دکتر امیر جاللی دکتر ساالری 

 دکتر سوسن حیدرپور

22/2/98 96 

 زینب غفاری دانشجوی نییبت عوامل مورث رد اتخاذ عمل رینوپالستی رد مردان 3

  رپستاری  ارشد روان کارشناسی

دکتر -دکتر امیرجاللی

 رپوین عباسی

 رحمتی آاقی ------

 دکتر عبدی

5/3/98 97 

ربرسی شیوع و عوامل مرتبط با رتومبوز وریدی ردبیماران  4

 بستری رد بخش مراقبت اهی وژیه

 دانشجوی  صفورا خوبدست

 جراحی داخلی ارشد کارشناسی

 دکتر عبدی دکتر خاتونی

 دکتر شهاب رضاییان

جاللی رستم دکتر  

 دکتر کبودی

5/3/98 97 

 بخش رد بستری  ردبیماران رتومبوز با مرتبط عوامل و شیوع ربرسی 5

 دیالیز،یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآانلیز

 کارشناسی دانشجوی رپیسا شیری 

جراحی داخلی ارشد  

خاتونی دکتر  دکتر شهاب رضاییان 

 دکتر علیرضا عبدی

 دکتر عباسی

 دکتر جعفری

12/3/98 97 

ن 25 علیرضا ارباهیم خانی  نییبت وضعیت حمایت  اجتماعی ارداک شده رد سالمندا

دانشجوی کارشناسی ارشد 

 سالمندی رپستاری 

 دکتر امیر جاللی

 دکتر عباسی

 دکتر خالدی ----

 دکتر رستم جاللی

26/3/98  97 

ربرسی  اپیدمیولوژی بیماران تحت احیا قلبی ریوی رد مراجعین هب اورژانس  26

 1398ات  1394بیمارستان اهی آموزشی و ردمانی شهر کرمانشاه طی سالهای  
 ارشد کارشناسی وحید موالیی

 اورژانس رپستاری 

 دکتر عبدی

 دکتر ساالری 

 دکتر رستم جاللی دکتر کامران وافیی

 خانم لیدا منتی

16/4/98   

 

97 
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 سال ورود اترخی دافع انظرین استاد مشاور استاد راهنما مجری عنوان ردیف

رپستاران بخش  اهی طراحی دستورالعمل اراهئ اخبار انگوار توسط  27

 مراقبت وژیه

میالد جلیلیان دانشجوی 

کارشناسی ارشد رپستاری داخلی 

 جراحی

 فرانک جعفری دکتر امیر جاللی دکتر رستم جاللی

 سوسن  حیدرپور

21/7/98  97 

28 

 

 

گار با الگو و شدت ردگیری رعوق کرورن رد  ربرسی رابطه مصرف سی

 بیماران تحت آژنیوگرافی

گاه  احمدی دانشجوی خانم پ

کارشناسی ارشد رپستاری داخلی 

 جراحی

 دکتر رستم جاللی

 

 دکتر  عبدی دکتر انرد ساالری 

 دکتر امیر جاللی

 

21/7/98  97 

ربرسی شیوع اختالالت داهنی و عوامل مرتبط با آن رد  29

 بیماران بخش مراقبت اهی وژیه استانهای ایالم و کرمانشاه

صطفی ارکیا دانشجوی  م

ارشد رپستاری  کارشناسی

 مراقبت اهی وژیه

 دکتر عبدی

 دکتر وزریی

 دکتر ساالری 

 دکتر جعفری

 دکتر امیر جاللی

28/7/98  97 

ربرسی اتثیر گروه ردمانی حمایتی رب هویت اجتماعی مددجویان  30

 تحت ردمان با متادون

دانشجوی  لیال آاقمحمدی

کارشناسی ارشد 

 روانپرستاری 

 دکتر امیر جاللی

 دکتر عباسی

 آاقی رحمتی دکتر ساالری 

 دکتر جعفری

28/7/98  97 

ربرسی اتثیر پانسمان هیدروکلوئید و پماد آلفا رب رتمیم  زخم اهی  31

ن بستری رد بخشهای وژیه  بیمارستانهای  فشاری رد سالمندا

 شهدا و امام خمینی شهرستان کرمانشاه

دانشجوی  ثمین  شریفی

رپستاری کارشناسی ارشد

 سالمندی

 امیر جاللیدکتر 

 دکتر عباسی

 دکترشهرام آریایی 

 دکتر بهزاد مهکی

 دکتر رستم جاللی

 دکتر حیدرپور

12/8/98  97 

ربرسی اتثیر بحث گروهی مبتنی رب خود مراقبتی رب سازگاری و  32

ن  استقالل سالمندا

 دانشجوی حامد کرمی

رپستاری  ارشد کارشناسی

 سالمندی

 دکتر عباسی

 دکتر امیر جاللی

ساالری دکتر   دکتر رستم جاللی 

 دکتر حیدرپور

12/8/98  97 
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 سال ورود اترخی دافع انظرین استاد مشاور استاد راهنما مجری عنوان ردیف

ربرسی اتثیر آموزش شفقت هب خود رب اضطراب زانن  33

نخست زا رد مرحله  اول زایمان:کارآزمایی بالینی با طرح 

 افکتوریل

دانشجوی  سحر امیدی

مشاوره رد  کارشناسی ارشد

 مامایی

 دکتر کبودی

 دکتر بیژن کبودی

 دکتر علی اکبر فروغی

 دکتر میترا کولیوند

 دکتر امیر جاللی

19/8/98  97 

م  34 ربرسی ارتباط نیب هویت اجتماعی و خود کارآمدی رد اقدا

 1398هب ردمان رد مددجویان تحت ردمانبا متادون رد سال 

دانشجوی فرشاد شاکری 

کارشناسی ارشد 

 روانپرستاری 

 دکتر امیر جاللی

 

 دکتر خالدی

 دکتر ساالری 

 آاقی رحمتی

 خانم خلیلی

19/8/98  97 

اعتباریابی و اعتبارسنجی مقیاس ننگ از خود رد خانواده  35

 بیماران روانی

دانشجوی  احسان کریمی

کارشناسی ارشد 

 روانپرستاری 

 دکتر امیر جاللی

 دکتر عباسی

ساالری دکتر   آاقی رحمتی 

 دکتر خاتونی

3/9/98  97 

36 

پالس و سایاسپت اچ  53ربرسی اتثیر گندزدااهی دکونکس 

آی رب آلودگی تجهیزات نیمه بحرانی آمبوالنس اهی 

 اوژانس شیپ بیمارستانی

 کارشناسی سوسن میرزایی

 اورژانس رپستاری  ارشد

 دکتر عباس ملکی دکتر رستم جاللی

 دکتر انرد ساالری 

 دکتر خاتونی

 دکتر جعفری

10/9/98  97 

37 

ربرسی شیوع اختالالت جنسی رد مردان تحت ردمان 

رنده با متادون:مرورسیستماتیک و متاآانلیز  نگهدا

دانشجوی  شقایق خانی

کارشناسی ارشد 

 روانپرستاری 

 دکتر امیر جاللی

 

دکتر شهاب 

 رضاییان

 دکتر خاتونی

 دکتر ویسی

17/9/98  97 

38 
خالت و  بحث گروهی رب امیدهب زندگی و شادکامی زانن مدا

 یائسه

شیرین موالیی دانشجوی 

 کارشناسی ارشد روانپرستاری 

 دکتر امیر جاللی

 دکتر عباسی

 آاقی رحمتی

 ساالری  دکتر

 رستم جاللی

 مستاهن کامروامنش

17/9/98  97 



5 
 

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

ربرسی اتثیر همودیالیز با ماعی سرد رد هس دمای متفاوت رب  39

 میزان تهوع بیماران همودیالیزی 

یاسم ارغیده  دانشجوی 

کارشناسی ارشد رپستاری 

 مراقبت اهی وژیه

 دکتر ویسی

 خانم فرجی

 دکتر ساالری 

 دکتر عمرانی

 دکتر عبدی

 دکتر رستم جاللی

1/10/98 97 

کانیکی رد ربرسی شیپ ینیب کننده  اهی  40 طوالنی شدن تهوهی م

بیماران تحت جراحی قلب و رعوق مراجعه کننده هب مرکز 

 قلب امام  علی

 دانشجوی شهرام رحیمی

 رپستاری  ارشد کارشناسی

 وژیه اهی مراقبت

 دکتر عبدی

 دکتر ویسی دکتر ساالری 

 دکتر عباسی

15/10/98 97 

مراقبیناورژانس شیپ تجرهب اعالن مرگ بیمار هب خانواده اه  رد  41

 بیمارستانی:یک مطالعه کیفی

 کارشناسی رضا صفری

 اورژانس رپستاری  ارشد
 دکتر عبدی

 دکتر رستم جاللی آاقی خشمین

 آاقی رحمتی

15/10/98 97 

تجرهب مواقبت رپستاری از بیماران مبتال هب ایدز :یک مطالعه  42

ر شناختی  پدیدا

راحله رسد دانشجوی 

رپستاری کارشناسی ارشد 

 داخلی جراحی

 دکتر ویسی

 دکتر عبدی            

 دکتر رستم جاللی ------

 دکتر کولیوند

6/11/98 97 

صدیقه باتمانی دانشجوی  ربرسی شیوع بی اختیاری اردار  رد زانن سالمند 39

کارشناسی ارشد رپستاری 

 داخلی جراحی

 دکتر عبدی آاقی مسعود محمدی دکتر رستم جاللی

 رپوزییخانم 

20/11/98 97 

شیپ ینیب کننده دلیریوم رد بیماران تحت  یابیطراحی و اعتبار  

 عمل جراحی قلب باز

الهام رحمانی دانشجوی 

 رپستاری  ارشد کارشناسی

 وژیه اهی مراقبت

 دکترساالری  دکتر رستم جاللی

 دکتر مرادی

 فرانک جعفری

 احمد خشای

20/11/98 97 
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 سال ورود اترخی دافع انظرین استاد مشاور راهنمااستاد  مجری عنوان ردیف

آ رب افزایش 5رفتاری و مدل -مقایسه اتثیر مشاوره شناختی 43

 خودکارآمدی رد زانن مبتال هب رپفشاری خون بارداری 

اسرین لطفی دانشجوی 

کارشناسی ارشد مشاوره رد 

 مامایی

 خلیلیدکتر 

 دکتر ساالری 

 دکتر خالدی

 دکتر کامروامنش

 جعفریدکتر  

 

4/12/98 97 

ربرسی مقایسه ای اتثیر مشاوره مراجع محورو کالس اهی آمادگی  44

 ربای زایمان رب رتس از زایمان:یک کارآزمایی بالینی

فوزهی  کریمی دانشجوی 

کارشناسی ارشد مشاوره رد 

 مامایی

 دکتر کبودی

 دکترجارباقردی

ساالری  انرد دکتر  

 دکتر  حیدرپور

 دکتر  جعفری

 

4/12/98  

97 

مقایسه اتثیر رایحه ردمانی استنشاقی با اسانس گل محمدی و  45

موسیقی ردمانی رب اضطراب و عالئم حیاتی بیماران تحت 

 سنگ شکن بستری رد بیمارستان امام رضا)ع(کرمانشاه

محمد روحی گنجی دانشجوی 

 رپستاری  ارشد کارشناسی

 داخلی جراحی

 دکتر خاتونی

 دکتر جعفری

 دکترشهاب رضاییان

 دکتر حسین عبدی

 دکتر رستم جاللی

4/12/98 دکتر عبدی  

97 


