
 *٨١٣٩دانشجویی مصوب دانشکده پرستاری و مامایی شھيد بھشتی رشت در سال  /پایان نامهعناوین طرح ھای تحقيقاتی*

تاریخ تصویب 

طرح در شورای 

پژوھشی 

  دانشگاه

محل تصویب 

دانشکده 

  /مرکز

  ردیف /پایان نامهعنوان طرح تحقيقاتی استادراھنما  دانشجو

بررسي تاثير ماساژ بازتابي پا بر شاخص هاي فيزيولوژيك ، سطح درد و گريه شيرخواران تحت واكسيناسيون مراجعه   مينوميترا چهرزاد پريچهر شاهرودي دانشكده 14/2/98

 1398رشت در سال كننده به مركز جامع سالمت شهر

١  

ضياءالدين اخوان   دانشكده 14/2/98

 راد

مجيد   دكتر

 پورشيخيان

 

ير استفاده از محلول دياليز سرد بر وضعيت هموديناميك و كفايت دياليز بيماران نيازمندهمودياليز در  بررسي تاث

 1398بيمارستان رازي رشت سال 

٢ 

ملوك   دكتر شميمه ياراحمدي دانشكده 14/02/98

 پورعليزاده
بررسي تاثيرشنيدن صداي شبيه سازي شده داخل رحمي بر شاخصهاي رفتاري و فيزيولوژيك درد ناشي از خونگيري  

 1398سال در نوزادان نارس بستري در مركز آموزشي درماني منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيالن در 

٣ 

 زهرا مجدتيموري سولماز موسوي دانشكده 4/3/98

مقايسه اندازه گيري قند خون نمونه هاي شرياني و مويرگي در بيماران ديابتي تحت عمل جراحي قلب 

  98بستري در بخش ويژه بيمارستان حشمت رشت سال 

٤  

 مريم نيكنامي طاهره اكبري دانشكده 22/3/98
ر بخش زايمان بيمارستانهاي  بررسي ارتباط ترس و اضطراب با درد و پيامدهاي زايماني زنان نخست زا بستري د

 1398دولتي شهر رشت سال 

٥ 

 ليال ميرهاديان هما توحيدي دانشكده 22/3/98

پيش بيني كننده آن در مادران داراي كودك  بررسي نگرش نسبت به خطر سورفتار با كودك و عوامل

 1398سال مراجعه كننده به مراكز خدمات جامع سالمت شهر رشت در سال  5زير 

٦ 



 مهشيد ميرزايي زهرا محمدي دانشكده 22/3/98

 17ررسي كيفيت مراقبت پرستاري ازديدگاه كودكان سن مدرسه بستري در مركز اموزشي درماني ب

 1398شهريورو عوامل مرتبط با ان در سال 

٧  

 دكتر فاطمه جعفرزاده الدن احمد امرجي دانشكده 22/3/98
زوجين  در   ) COMPI-FPSS (ترجمه و روانسنجي نسخه فارسي پرسشنامه استرس ناشي از مشكالت باروري    

 1397-98نابارور در سال 

٨ 

بررسي تاثير آموزش مبتني بر نرم افزار تلفن همراه بر خود كارآمدي شيردهي مادران مراجعه كننده به مركز جامع   دكتر زهرا بستاني   اعظم صديقي   دانشكده 22/3/98

 1397-98سالمت شهر رشت در سال 

٩ 

بررسي مقايسه اي نگرش دانشجويان دختر گروههاي پزشكي و غير پزشكي گيالن در مورد نوع زايمان و عوامل   جعفرزادهفاطمه  دكتر سكينه عبدي دانشكده 15/4/98

 1398-1397مرتبط با آن در سال 

١٠ 

بررسي ارتباط اعتياد به اينترنت با عملكرد خانوادگي در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر رشت در سال   نسرين مختاري زهرا هرسج دانشكده 15/4/98

1397 

١١ 

دكتر صديقه پاك   مهسا سليمي كيوي دانشكده 29/4/98

 سرشت

بررسي ارتباط اميد و استرس با موفقيت حاصل از لقاح آزمايشگاهي در زنان نابارور مراجعه كننده به مراكز نازايي  

 1398شهر رشت در سال

٢١ 

 APACHE IVومير و طول مدت بستري با استفاده از امتياز دهيكنندگي ميزان مرگبينيبررسي دقت پيش دكتر عاطفه  قنبري دل مستانه رحم دانشكده 29/4/98

(Acute APACHE II , Physiologic And Chronic Health Evaluation)      در بيماران با

 1398ت سال تروماي سر مراجعه كننده به مركز آموزشي و درماني پورسيناي رش

٣١ 

(ترانس تئوريكال) بر ميزان فعاليت جسماني   آموزشي مبتني بر مدل تغيير رفتار فرانظريبررسي تاثير مداخله  ساقي  موسوي مهديه بهرامي دانشكده 29/4/98

 بيماران ديابتي مراجعه كننده به كلينيك هاي تخصصي دانشگاه علوم پزشكي گيالن

٤١ 

بررسي اضطراب جدايي و عوامل مرتبط با آن از ديدگاه والدين كودكان خردسال مراجعه كننده به مهد كودك هاي   دكتر ياسمن يعقوبي فاطمه فالح زاده نشكدهدا 29/4/98

 1398شهر رشت در سال 

٥١ 

 ٦١ يالنم پزشكي گبررسي خود كارآمدي در مهارتهاي باليني و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان پرستاري دانشگاه علو دكتر عاطفه  قنبري مائده نجار بورا دانشكده 29/4/98

معصومه زماني   دانشكده 29/4/98

 قشالقي

دكتر امامي  

ررسي تاثير برنامه آشناسازي بدو ورود به كمك محتواي الكترونيك بر ميزان اضطراب كودكان بستري ب سيگارودي

  1398وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيالن در سا ل در مركز آموزشي درماني منتخب كودكان 

١٧  



مرکز تحقيقات  29/4/98

قلب و عروق
 

محمدتقي مقدم   دكتر سارا خوش آموز

 نيا
با سندرم حاد كرونر در بيماران مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني دكتر   D خصيتيبررسي ارتباط تيپ ش

 1398حشمت رشت در سال 

١٨ 

مرکز تحقيقات  19/5/98

عوامل اجتماعی 

بر سDمت
 

دكتر صديقه پاك   طيبه رمجي

در طرح كوهورت گيالن  در زنان مشاركت كننده D بررسي سطح سرمي مصرف كنندگان مكمل ويتامين سرشت

 /فقط پايان نامه1398در سال 

١٩ 

مرکز تحقيقات  9/4/98

قلب و عروق
 

محمدتقي مقدم   دكتر ياسمن برقعي

بررسي ارتباط بين متغيرهاي آب و هوايي(سرما،گرما،رطوبت و فشار جو) با بروز ايست قلبي خارج  نيا

 بيمارستاني و پيامد آن در مركز آموزشي درماني دكتر حشمت رشت

٢٠  

مرکز تحقيقات  16/6/98

قلب و عروق
 

دكتر امامي   اكرم قلندري

بررسي تاثير مداخله آموزشي مبتني بر سازه هاي مدل فرانظري بر رفتارهاي تغذيه اي زنان ميانسال  سيگارودي

 مبتال به سندرم متابوليك

٢١  

مرکز تحقيقات  19/5/98

عوامل اجتماعی 

بر سDمت
 

 دكتر زهرا بستاني طاهره جاللي

به مركز آموزشي،  بررسي ارتباط خودكارآمدي جنسي و كيفيت زندگي زنان يائسه مراجعه كننده

 1398پژوهشي و درماني الزهرا(س) شهر رشت، سال 

٢٢  

مرکز تحقيقات  30/9/98

عوامل اجتماعی 

  بر سDمت

دكتر امامي   راحله قديمي

 سيگارودي

  ٢٣ 1398بين محروميت اجتماعي و سازگاري با طالق در زنان مصلقه شهر رشت در سال  بررسي ارتباط

دانشكده 19/5/98
  

دكتر امامي   يمريم نصير

بررسي وضعيت نشانه هاي دستگاه ادراري تحتاني و عوامل مرتبط با آن در پرستاران زن شاغل در مراكز  سيگارودي

 1398آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي گيالن سال 

٢٤  

دانشكده 19/5/98
  

 آسيه صديقي الهام رحيمي

بررسي تاثير آروماتراپي با اسانس اسطوخدوس بر خستگي بيماران تحت درمان با همودياليز مراجعه 

 ستان رازي رشتكننده به بيمار

٢٥  



دانشكده 19/5/98
  

 محمدرضا يگانه جواد عليزاده

بررسي تاثير ماساژدرماني بر ميزان خستگي بعد از شيمي درماني در بيماران مبتال به سرطانهاي گوارشي 

 ي در مركز آموزشي درماني رازي رشتبستر

٢٦  

دانشكده 16/6/98
  

 نسرين مختاري صاحبه يوسفي

شده و كيفيت خواب با پيشرفت تحصيلي دانشجويان مقطع كارشناسي بررسي ارتباط استرس ادراك

 1398دانشگاه علوم پزشكي گيالن سال 

٢٧  

دانشكده 28/7/98
  

 عزت پارياد مريم رجبي

بررسي خطر سقوط بيماران پس از جراحي قلب وعوامل مرتبط باآن درمركز آموزشي ودرماني دكتر 

 98حشمت رشت

٢٨  

دانشكده 28/7/98
  

مجيد   دكتر معصومه رضواني

ي حاد ان مبتال به سندرم كرونربررسي نشانه هاي باليني آتيپيك و عوامل پيش گويي كننده آن در بيمار پورشيخيان

 .1398درماني دكتر حشمت رشت در سال -مراجعه كننده به مركز آموزشي

٢٩  

دانشكده 7/2/98
  

 مينوميترا چهرزاد نسرين پوربايرام

 بررسي وضعيت ايمني كودكان بستري در مركز اموزشي درماني كودكان شهر رشت و عوامل مرتبط با ان

 /فقط پايان نامه1398در سال 

٣٠  

دانشكده 22/3/98
  

 فريده هاساواري زهرا مرادي كالرده

بررسي درك پرستاران ازمهم ترين عوامل استفاده از مهار فيزيكي در بخشهاي مراقبت ويژه 

درماني استان گيالن در سال  -بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 

 //فقط پايان نامه98

٣١  



دانشكده 26/4/98
  

 دكتر زهرا طاهري اسماعيل شافعيان

بررسي ارتباط دانش داروشناسي باليني پرستاران با ديدگاه آنان درمورد عوامل مرتبط با بروز خطاهاي 

 .1398شهريور دانشگاه علوم پزشكي گيالن در سال  17 دارويي در مركز آموزشي درماني بيمارستان

 /فقط پايان نامه

٣٢  

دانشكده 26/4/98
  

 ميترا صدقي ثابت سميرا فرزادفر

بررسي آگاهي پرستاران بخش هاي اورژانس از تصميم گيري باليني در مواجهه با بيماران قانوني و عوامل 

 /فقط پايان نامه1398رتبط با آن در مراكز آموزشي درماني شهر رشت سال م

٣٣  

دانشكده 12/5/98
  

 دكتر نازيال جوادي عفريعلي ج

بررسي اضطراب مرگ و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بخش هاي ويژه مراكز آموزشي درماني 

 /فقط پايان نامه1398شهر رشت در سال 

٣٤  

دانشكده 12/5/98
  

سياره رضايي فرد  

 بوساري

 آسيه صديقي

-عضالني ناشي از كار و عوامل مرتبط در پرستاران شاغل در مراكز آموزشي -بررسي اختالالت اسكلتي

 /فقط پايان نامه1398درماني شهر رشت در سال 

٣٥  

دانشكده 30/6/98
  

محبوب   فاطمه

 بشري

 ساقي موسوي

بررسي خودكارآمدي در عملكرد باليني، بر اساس فرايند پرستاري از ديدگاه دانشجويان پرستاري 

 /فقط پايان نامه1398-99يالن در سال دانشگاه علوم پزشكي گ

٣٦  

دانشكده 18/8/98
  

راضيه صحرانورد  

 گيگاسري

 نسرين مختاري

ني ابررسي عوامل مرتبط با انجام جراحي زيبايي بيني در داوطلبين مراجعه كننده در مراكز آموزشي درم

 /فقط پايان نامه1398شهر رشت در سال 

٣٧  

 شهال اسيري فهيمه روحي دانشكده 30/9/98

ررسي عوامل مرتبط بااحساس تنهايي ونگرش به سالمندي در سالمندان مراجعه كننده به مراكز تحت ب

 1398پوشش صندوق بازنشستگان كشوري شهر رشت سال 

٣٨  



دكتر محمدتقي مقدم   نه ميرزاييسما دهدانشك 28/10/98

بررسي ارتباط متغير هاي آب و هوايي (سرما، گرما، رطوبت، فشار جو ، سرعت باد و ميزان بارش) با ميزان  نيا

رش بيماران مبتال به نارسايي قلبي و پيامد هاي آن در مركز آموزشي و درماني دكتر حشمت رشت پذي

 1397لغايت  1389از سال 

٣٩  

محبوبه پورمقدم   دانشكده 19/11/98

 قليزاده

 دكتر هما مصفا

بررسي تاثير مداخله آموزشي مبتني بر تئوري انگيزش محافظت بر درك و رفتارهاي پيشگيري كننده 

سال مراجعه كننده به مراكز سالمت  5از سوانح و حوادث خانگي كودكان به مادران داراي كودك زير 

  1398جامع شهر رشت سال 

٤٠  

 دكتر زهرا طاهري فاطمه نوري دانشكده 7/3/99

بررسي مقايسه اي تاثيرآموزش تربيت جنسي به دوشيوه مبتني بر موبايل و آموزش حضوري بر آگاهي 

  1398و عملكرد مادران كودكان پيش دبستاني مهدهاي كودك شهر رشت در سال

٤١  

 طاهره خالق دوست نسيم رسول نيا دانشكده 28/10/98

بررسي تاثير دق دستي و ارتعاش مكانيكي بر شاخص هاي تنفسي بيماران تحت تهويه مكانيكي در بخش 

  1398ال هاي مراقبت ويژه بيمارستان پورسينا رشت س

٤٢  

 مينو ميترا چهرزاد نبي زادهبهاره  دانشكده 16/6/98

بررسي ارتباط درك از رفتارهاي نوزادان نارس با خودكارآمدي مراقبتي پرستاران بخش هاي نوزادان 

  /فقط پايان نامه1398 گيالن استان پزشكي علوم دانشگاه هايبيمارستان

٤٣  

مرکز تحقيقات  28/10/98

قلب و عروق
 

 دكتر نازيال جوادي مشعوف راد

ه مركز ببررسي عوامل مرتبط با تبعيت دارويي در بيماران مبتال به بيماري عروق كرونر مراجعه كننده 

  1398آموزشي درماني حشمت شهر رشت در سال

٤٤  



مرکز تحقيقات  14/10/98

  قلب و عروق

دكتر امامي   ليال عبدالهي

بررسي ارتباط سواد سالمت وخودكارآمدي رفتارهاي ارتقاءدهنده سالمت در مبتاليان به پرفشاري خون  سيگارودي

  1398كننده به مراكز خدمات جامع سالمت روستايي شهر رشت، سالمراجعه

٤٥  

دكتر فاطمه   پريسا مهرآئين  دانشکده 28/10/98

بررسي مقايسه اي درك پرستاران و بيماران از آمادگي بيماران براي ترخيص در مراكز آموزشي درماني  جعفرآقائي

  1398-99دانشگاه علوم پزشكي گيالن در سال 

٤٦  

دكتر فاطمه   پريوش نظرپور  دانشکده 19/11/98

مدت بعد از احياي قلبي ريوي و عوامل پيش گويي كننده آن در افراد با ايست قلبي بررسي بقاي طوالني جعفرآقائي

  1395-1398هاي كننده به بيمارستان دكتر حشمت در رشت طي سالمراجعه

٤٧  


