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تاريخ تصويب   دانشجو  استاد راهنما  عنوان طرح تحقيقاتي

طرح در شوراي 

  ژوهشي دانشگاهپ

 در تانسيلكتومي جراحي تحت بستري كودكان در عمل از بعد درد ميزان بر فشاري طب تاثير بررسي  1

  1396 سال در  رشت شهر  المومنين امير درماني و آموزشي مركز

 يعقوبي ياسمندكتر 

  

  7/5/96  پوي سميه

 ثبت ميزان و  پرستاران ديدگاه از مكانيكي تهويه تحت بيماران در دهاني هاي مراقبت وضعيت بررسي  2

  1394 سال در رشت شهر درماني آموزشي مراكز ويژه مراقبت هاي دربخش آن

  قنبري عاطفهدكتر 

  

 اعتباريان ابوالفضل

  خوراسگاني

14/5/96  

 ان با تبطمر وعوامل روانشناختي بهزيستي بر تاكيد با ويژه هاي بخش پرستاران شغلي استرس بررسي  3

  1395-96 سال در رشت شهر درماني اموزشي مراكز در

  جفرودي شيرين

  

  23/2/96  جهانگيري صغري

 اتيكتروم آسيب به مبتال بيماران  درد ارزيابي در رفتاري هاي پاسخ و حياتي عالئم نوسانات بررسي  5

  1396-97 سال در رشت شهر در ويژه هاي مراقبت بخش در بستري مغزي

 قنبري عاطفهدكتر 

  

   صفتي عارفه

23/2/96  

 و آگاهي يادگيري، انگيزه بر ادراري سونداژ زمينه در همراه تلفن طريق از آموزش تاثير بررسي  6

  1396 سال در رشت بهشتي شهيد مامايي و پرستاري دانشكده ومامايي پرستاري دانشجويان عملكرد

   مرجان طاهره  قنبري عاطفه دكتر

6/8/96  

 بيماران يبالين هاي پيامد بر  ريچموند ابزار  بر مبتني شده كنترل  آرامسازي  از استفاده تاثير بررسي  7

   رشت شهر حشمت درماني آموزشي مركز ويژه مراقبت هاي بخش در بستري مكانيكي تهويه تحت

 1396 سال در

  

  يگانه رضا محمد

  

  26/1/96  طبالونداني غالمي سميه

 روش دو به شده گرفته وريدي خون هاي نمونه در بيوشيميايي هاي آزمايش برخي نتايج مقايسه  8

 ناپورسي  درماني آموزشي مركز در بستري دربيماران محيطي انفوزيون مسير و مستقيم خونگيري

  1396 سال در رشت

 جعفرآقاييدكتر فاطمه 

  

  21/5/96  هشجين آقائي مهسا

 رشت شهر درماني و آموزشي مراكز پرستاران ازديدگاه ويژه مراقبت هاي بخش ايمني جو بررسي  9

1395  

 جعفرآقايي فاطمهدكتر 

  

  27/3/96  نجات اخالق شهربانو

 بخش رد بستري مكانيكي ي تهويه تحت بيماران در آن با مرتبط عوامل و فشاري زخم فراواني بررسي  10

  96 درسال گيالن پزشكي علوم دانشگاه به وابسته درماني آموزشي مراكز ويژه مراقبت هاي

  اني مقدم تقي محمددكتر 

  

  13/3/96  مصطفي سودمند

 بخش رد شاغل پرستاران ديدگاه از بيمارستاني ترياژ گيري تصميم با مرتبط عوامل ترين مهم بررسي  11

  96 سال در گيالن پزشكي علوم دانشگاه به وابسته هاي بيمارستان اورژانس هاي

 جعفرآقايي فاطمهدكتر 

  

  14/5/96  مدني فاطمه



 ودكانك والدين افسردگي و اضطراب بر "والدين توانمندسازي هاي فرصت ايجاد " برنامه تاثير بررسي  12

 هرش كودكان درماني آموزشي مركز به كننده مراجعه مزمن نورولوژيك سايراختالالت و صرع به مبتال

  1396-1397 سال در رشت

 چهرزاد ميترا مينو

  

  22/7/96  شيجاني جهري مريم

 موزشيآ مركز سرپرستاران و پرستاران ديدگاه از كودكان بخشهاي پرستاران باليني صالحيت مقايسه  13

  1396درسال گيالن پزشكي علوم دانشگاه كودكان درماني

 امامي عبدالحسيندكتر 

 سيگارودي

  

  10/4/96  سعادتي مهدي سيد

 زمراك اورژانس هاي بخش در آنان ديدگاه از پرستاران عملكرد با دانش مديريت بين ارتباط تعيين  14

  1396 سال رشت شهرستان درماني آموزشي

 لويه اسدي عطااله

  

  20/8/96  احدي معصومه

 به دهكنن مراجعه دو نوع ديابت به مبتال دربيماران آن با مرتبط وعوامل درمان از تبعيت ميزان بررسي  15

  1396 درسال رشت شهر رازي پژوهشي درماني آموزشي مركز

 تبري رسولدكتر 

  

  6/8/96  زهره حسيني

 در ويژه هاي مراقبت بخش  پرستاران ديدگاه از ناخواسته حوادث و خطا دهي گزارش موانع بررسي  16

  1396 سال رشت شهر درماني آموزشي مراكز

 دوست خالق طاهره

  

  15/6/96  منصوري فرشته سيده

 به هوابست هاي بيمارستان در شاغل كار تازه پرستاران در مرتبط عوامل و شغل ترك به تمايل بررسي  17

  1396 سال در گيالن پزشكي علوم دانشگاه

 جعفرآقايي فاطمهدكتر 

  

  22/7/96  قاديكاليي عزيزي علي

 آموزش هاي محيط موردانتظار وضعيت و موجود وضعيت مورد در پرستاري دانشجويان ديدگاه بررسي  18

  96-97 تحصيلي سال در گيالن پزشكي علوم دانشگاه باليني

 موسوي ساقي

  

  11/9/96  بخشي زهرا

 مغزي سكته بيماران حاد مرحله در مراقبت ارائه از اورژانس هاي بخش پرستاران آگاهي ميزان بررسي  19

 يالنگ پزشكي علوم دانشگاه هاي بيمارستان در شواهد بر مبتني هاي دستورالعمل براساس ايسكميك

1396  

  يگانه رضا محمد

  

  13/8/96  باقري فرهنگ زهرا

 بيماران در ويژه مراقبت بخش در ماندگاري مدت طول با مرتبط عوامل خطر امتيازدهي مدل طراحي  20

  1396 رشت حشمت دكتر قلب درماني آموزشي مركز در كرونر عروق پس باي جراحي تحت

 پارياد عزت

  

  15/7/96  زرريزي مريم

 يژهو مراقبت هاي بخش در بيمار ايمني با پرستاران شناختي شكست و ذهني كار بار ارتباط بررسي  21

  1396 سال در رشت شهر درماني مراكز

 صديقي سيهآ

  

 جراحيان محبوبه

  محمدي

14/11/96 

  

  


