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تاريخ تصويب   دانشجو  استاد راهنما  عنوان طرح تحقيقاتي

طرح در شوراي 

  ژوهشي دانشگاهپ

بررسي ارتباط بين تغييرات آب و هوايي با حضور آمبوالنس جهت ارائه خدمات اورژانس پيش   1

 1395بيمارستاني به بيماران قلبي در شهر رشت ،

  

 پورشيخان مجيددكتر 

  

  25/3/95  كماچالي افراز سيروس

 وزشوآم گيري ياد كيفيت و يادگيري ميزان بر الكترونيك و سنتي آموزش روش دو تأثير مقايسه  2

  1395 سال در گيالن پزشكي علوم دانشگاه پرستاري دانشجويان

 پورشيخان مجيددكتر 

  

  23/5/95  مرزدشتي آرا بدن آيدين

 به كننده مراجعه بيماران سزارين از پس درد شدت بر اسطوخودوس درماني رايحه اثر بررسي  3

  1395 سال در رشت الزهرا درماني اموزشي بيمارستان

  سرشت پاك صديقهدكتر 

  

 دوست جهان هديه

  مرغوب

25/3/95  

 مراكز ويژه مراقبت هاي بخش پرستاران در شغلي رضايت ابعاد با  هيجاني هوش  ارتباط بررسي  4

  1395 سال در رشت شهر درماني خدمات و آموزشي

 دوست خالق طاهره

  

  2/5/95  حشمدار رويا

 موزشيآ درمراكز آنان با مرتبط عوامل و تسكيني مراقبت به نسبت پرستاران نگرش و دانش بررسي  5

  1395 سال در رشت شهر درماني

 هاساواري فريده

  

  25/3/95  نژادي پاك فاطمه

 يدرمان– اموزشي مركز به كننده مراجعه مادران در آن با مرتبط عوامل و طبيعي زايمان تجربه بررسي  6

  95 سال در رشت شهر) س(الزهراي بيمارستان

 ضيايي طاهره

  

  2/5/95  قبادي مونا

 وقعر پيوند جراحي تحت بيماران در آن با مرتبط عوامل و زندگي روزمره هاي فعاليت وضعيت بررسي  7

  95 سال در رشت شهرستان حشمت دكتر درماني آموزشي مركز به كننده مراجعه كرونر

 پارياد عزت

  

  25/3/95  باالافكنده عليرضا

 ترومايي دربيماران MGAP وGAP  ازابزارهاي استفاده وميربا مرگ كنندگي بيني پيش بررسي  8

  1395سال, پورسينا درماني و پژوهشي,آموزشي مركز در شده پذيرش

 دوست خالق طاهره

  

  2/5/95  سلطاني ياسمن

 متابوليك سندرم  بدون و با همودياليزي بيماران در خواب تنفسي وقفه بروز اي مقايسه بررسي  9

  1395 سال در رشت رازي درماني_آموزشي مركز به كننده مراجعه

 جفرودي شيرين

  

  2/5/95  نعمت پاك فرزانه

 رد بستري نارس نوزادان مراقبت از والدين رضايتمندي با پرستاران اجتماعي حمايت ارتباط بررسي  10

  1395 سال گيالن پزشكي علوم دانشگاه منتخب درماني مراكزآموزشي نوزادان ويژه مراقبت بخش

 جو ميرحق نوشاز سيده

  

  8/8/95  اسكندري شادي



 و  بيماران فيزيكي مهار زمينه در ويژه مراقبت هاي بخش پرستاران عملكرد و نگرش ، دانش بررسي  11

  پزشكي علوم دانشگاه به وابسته هاي بيمارستان و درماني آموزشي مراكز در آنان با مرتبط عوامل

  1395 سال  گيالن

 اديب معصومه

  

  8/8/95  قيداري زهرا

 آموزان دانش  استرس مديريت بر پروسيد-پرسيد مدل بر مبتني آموزشي  تاثيرمداخله بررسي  12

  95-96سال در رشت دخترانه دبيرستانهاي

 عسگري فريبا

  

 ويشكا پارساي ژيال

  سوقي

 

20/9/95  

 كيپزش علوم هاي دانشگاه حقوق و پرستاري پزشكي، آخر سال دانشجويان نگرش اي مقايسه  بررسي  13

  1396 درسال اتانازي به نسبت گيالن و

 جوكار فرحناز

  

  2/11/95  چروده اميري افسون

 يتاالسم به مبتال نوجوانان در درماني رژيم پيروي ميزان با اجتماعي رواني وضعيت ارتباط بررسي  14

  1396 سال در رشت شهر درماني و آموزشي مراكز به كننده مراجعه

 ميرزايي مهشيد

  

   پور قربان مريم

7/12/95  

 آموزشي مركز كودكان هاي بخش در پرستاران هاي وطرحواره ارتباطي مهارتهاي همبستگي بررسي  15

  1396 درسال شهريوررشت 17درماني

 االسالمي شيخ فرزانه

  

  2/11/95  محمدي گلناز

 يدرمان آموزشي مركز در بستري مدرسه سن كودكان تنهايي احساس بر گويي قصه تاثير بررسي  16

  1395-96 سال در رشت شهر كودكان

 چهرزاد ميترا مينو

  

  23/11/95  جليسه فضلي بهاره

آموزشي درماني شهر رشت در ارتباط با مرحله بررسي دانش و نگرش پرستاران شاغل در مراكز   17

  1395آمادگي پاسخ در باليا در سال 

  17/7/95  ليال ملكي  مقدم نيادكتر محمد تقي 

مر شن بر شدت درد ك سهيشده و طول مدت استفاده از ك ديتول يستينانو مواد ز يهمراه ريتاث يبررس  18

دكتر حشمت  يدرمان -يمراجعه كننده به مركز آموزش مارانيب يگراف ويآنژ هيناح يو عوارض عروق

  95رشت در سال 

  17/7/95  مرجان رحماني  پورشيخيان مجيد دكتر

  


