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بررسی عملکرد جنسی و عوامل مرتبط با آن در زنان متاهل سنین  دکتر  زهرا بستانی دانشکده 11/1/99

باروری مراجعه کننده به مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی 

  19الزهرا)س( شهر رشت طی دوره شیوع بیماری کووید 

1 

بررسی شیوع اضطراب و افسردگی و عوامل مرتبط با آن در  دکتر سامان معروفی زاده دانشکده 72/1/99

: یک 1999در سال  19-عمومی ایران طی اپیدمی کوویدجمعیت 
 مطالعه مقطعی مبتنی بر وب

7 

تبیین نقش اساتید دانشگاه علوم پزشکی گیالن در مواجهه با  دکتر  مریم خوشبخت  دانشکده 72/1/99

 اپیدمی ها از دیدگاه اساتید : یک مطالعه کیفی

9 

میزان اضطراب و افسردگی و عوامل مرتبط با آن در زنان  بررسی دکتر پروانه رضا سلطانی دانشکده 11/7/99
باردار و مادران شیرده مراجعه کننده به مرکز آموزشی، پژوهشی 

و درمانی الزّهرا )س( و مراکز خدمات جامع سالمت شهر رشت 
 19-طی اپیدمی کووید

4 

مرتبط با آن در بیماران  بررسی فراوانی بستری مجدد و عوامل دکتر محمدتقی مقدم نیا دانشکده 11/4/99

مبتال به نارسایی قلبی مراجعه کننده به مرکزآموزشی درمانی 
  .1999دکتر حشمت رشت در سال

5 

طراحی و روانسنجی پرسشنامه سنجش سالمت معنوی در  دکتر زهرا بستانی دانشکده 1/11/99

 جامعه ایرانی در بحران کرونا

6 

تبیین تجارب زیسته دانشجویان پرستاری ازطراحی محیط خانه در  دکتر ملوک پورعلیزاده دانشکده 8/11/99

 : یک مطالعه پدیدارشناسی19-دوران بحران کووید

2 

بررسی نیازهای اساسی و عوامل مرتبط در والدین کودکان مبتال  دکتر یاسمن یعقوبی دانشکده 6/5/1411
به سندرم داون تحت پوشش سازمان بهزیستی استان گیالن در 

 1411سال 

8 

بررسی صالحیت مراقبت معنوی و عوامل مرتبط با آن در  دکتر ملوک پورعلیزاده دانشکده 6/5/1411
دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیالن در پاندمی 

 19-کووید

9 

خانواده متوفیان ناشی از بیماری ارتباط بین سالمت معنوی و سازگاری با سوگ و تجارب فقدان در  دکتر آذر درویش پور دانشکده 11/6/1411

 کرونا

11 

بررسی اثربخشی مداخالت کارآزمایی های بالینی مبتنی بر مراقبت معنوی در بیماران ایرانی: یک  دکتر حسن فرهی دانشکده 19/8/1411

 مندمرور نظام

11 


