
 بسمه تعالي

 پرستاری و مامایي زنجان دانشكده پژوهش ساليانه عملكرد گزارش

 8931سال 
 
 ویان كارشناسي ارشد جدانشهای دفاع شده  پایان نامه 

ف
دی

ر
 

 عنوان پایان نامه رشته استاد راهنما نام دانشجو

8 
 صادقي سارا

 محمدی

پرستاری  

 های مراقبت

 ویژه

 ارانبيم در شریاني خون گازهای و صدمه ،وخامت صدمه پيامد بر مجدد كردن گرم تاثير بررسي

زنجان موسوی اله آیت درماني آموزشي مركز اورژانس بخش در بستری ترومایي  

عزیزی الميرا 2  
 در مشاوره 

 مامایي

 شير با یانحصار تغذیه زمان مدت و شيردهي برخودكارآمدی استرس مدیریت مشاوره تاثير بررسي

زا نخست زنان در مادر  

كالنتری زهرا 9  
 پرستاری 

 اورژانس

 های خشب در بيماران خصوصي حریم رعایت ميزان با اورژانس كاركنان اخالقي هوش ارتباط بررسي

8931 سال زنجان شهر پزشكي علوم دانشگاه به وابسته های بيمارستان اورژانس  

4 
 فاطمه

 آقامحمدی

 در مشاوره 

 مامایي

 ماماهای هيجان تنظيم و شده ادراک استرس بر آگاهي ذهن بر مبتني استرس كاهش مشاوره تاثير

 زنجان، شهر بيمارستانهای در شاغل

قبادیان مائده 5  
 پرستاری 

جامعه سالمت  
مدل كاربرد تاثير بررسي HAPA  2 نوع دیابت به مبتال بيماران فيزیكي فعاليت از پيروی بر  

1 
 محرمي منيره

 نژاد

 در مشاوره 

 مامایي

 ماماهای بر ریگي تصميم و شغلي كاری اهمال بر رفتاری – شناختي عملكرد بر مبتني مشاوره تاثير

زنجان پزشكي علوم دانشگاه های بيمارستان در شاغل  

7 
 سميه

 پوررضائي

 پرستاری 

 اورژانس

 مدیریت در پزشكي های فوریت های تكنسين آمادگي بر دمایي های مراقبت كارگاه تاثير بررسي

 ترومایي بيماران هيپوترمي

 اميد آقازاده 1
مراقبت های  

 ویژه
بررسي تاثير دو روش آموزش خود مدیریتي انفرادی و گروهي با پيگيری تلفني بر رفتارهای خود 

 مراقبتي و بستری مجدد در بيماران نارسایي قلبي

 لعيا فيروزان 3
مشاوره در  

 مامایي

 زنان در زایمان خوادكارامدی و زایمان از ترس بر گمبل رویكرد براساس محور ماما مشاوره تاثير

 زا نخست

81 
ابوالفضل 

 محمدی

 
 داخلي و حراجي

بررسي عدالت سازماني درک شده و ارتباط آن با وجدان كاری پرستاران شاغل در بيمارستان های 

 8931دانشگاه علوم پزشكي استان زنجان سال 

 پرفشارخون به مبتال مددجویان فشارخون كنترل و زندگي سبك بر نيومن تئوری كاربرد تاثير بررسي داخلي و حراجي  فاطمه حسني 88

82 
مریم حسيني 

 نژاد

 در درمان به پایبندی و چندگانه خستگي بر (Roy) روی سازگاری مدل اساس بر مشاوره تاثير بررسي داخلي و حراجي 

 ميوكارد انفاركتوس به مبتال بيماران

 فاطمه قاسمي 89
 پرستاری 

 جامعه سالمت

 2كاربرد برخي از سازه های تئوری شناخت اجتماعي در پيشگوئي رفتارهای پيشگيری از دیابت نوع 

    8937سال -در زنان تحت پوشش سازمان بهزیستي شهر زنجان

 ندا قدیمي 84
 پرستاری 

 اورژانس

مرگ ومير در مراجعين مبتال  بررسي عوامل موثر بر زمان شروع درمان و ارتباط آن با ميزان عوارض و

 8937-31به سكته مغزی حاد در بيمارستان ولي عصر شهر زنجان در سال 

 شبنم عسگری 85
 8931بررسي اضطراب مرگ و برخي عوامل مرتبط با آن در بيماران نارسایي قلبي شهر زنجان  داخلي و حراجي 

 

 شهال اوصالي 81
مشاوره در  

 مامایي

 بارداری دیابت به مبتال زنان مدیریتي خود بر مساله حل رویكرد با گروهي مشاوره تاثير بررسي

 مجيد براتي پور 87
 پرستاری 

 اورژانس

 كاركنان بين ،در بيماران با ارتباطي مهارتهای و اجتماعي تعامل با آن ارتباط و هوش وضعيت بررسي

 8931 سال در زنجان شهر اورژانس بخش

 ساسان رجبي 81
 مراكز به كننده مراجعه آسمي غير افراد با آسم به مبتال بيماران زندگي كيفيت و زندگي سبك  مقایسه حراجيداخلي و  

 8931زنجان شهر درماني و آموزشي

 زهرا آزادی 83
مشاوره در  

 مامایي

 سقط سابقه با باردار زنان زندگي كيفيت و استرس بر رفتاری شناختي رویكرد با فردی مشاوره تأثير

 قبلي بارداری در خودبخود

 ابوالفضل اميني 21
 عمل تحت بيماران در جراحي عمل از بعد درد شدت بر( محمدی گل) درماني رایحه تاثير بررسي داخلي و حراجي 

 اینكوینال هرني

 اكبر اسالمي 28
مراقبت های  

 ویژه

 بخش در خطا گزارش ميزان و پرستاران در دوم قرباني پدیده بيماربا ایمني فرهنگ ارتباط بررسي

 ویژه های

 

 



 در حال اجرا  دانشجویي و پایان نامه های طرح های تحقيقاتي 

ف
دی

ر
 

 دانشجو نام استادراهنما نام طرح تحقيقاتي

8.  
 بيماران خون فشار مدیریتي خود بر بهداشتي باورهای مدل بر مبتني آموزشي برنامه تاثير بررسي

TIA 
 ثریا بازرگان خانم دكتر بهرامي نژاد

2.  
 ماماهای هيجان تنظيم و شده ادراک استرس بر آگاهي ذهن بر مبتني استرس كاهش مشاوره تاثير

 زنجان، شهر بيمارستانهای در شاغل
 آقامحمدیفاطمه  خانم دكترخرقاني

9.  
بررسي وضعيت رعایت حریم خصوصي بيماران تحت عمل جراحي در اتاق عمل های بيمارستان 

 31زنجان در سال های آموزشي شهر 

 )استادراهنمای اول(خانم دكتر پيامي-

 )دوم(محمدمسعود وكيليآقای دكتر -

 

 آرزو ملك محمدی

4.  
بررسي بار كاری پرستاران و ارتباط آن با برخي پيامدهای ناخواسته در بيماران بستری در بخش 

 37در سال مراقبت های ویژه بيمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشكي هر زنجان 
 فاطمه محمدی خانم دكتر حنيفي

5.  
 رفتاری  بر كيفيت خواب زنان باردار-تاثير مشاوره مبتني بر رویكرد شناختي

 خرقاني دكتر خانم
 سهيال

 خطيبي

1.  
یررسي تاثير مشاوره با رویكرد مثبت گرایي بر پذیرش و انطباق با نقش پدری در همسران زنان 

 نخست باردار
 محرمي قيداری چين خوشه دكتر خانم

7.  
بررسي تاثير مشاوره مبتني بر ذهن آگاهي كيفيت خواب زنان یائسه مراچعه كننده به مراكز 

 8937بهداشتي زنجان در سال 
 سيما كاكاوند خانم دكتر خرقاني

1.  
و عوامل موثر بر آن در  ICUبررسي كيفيت انتقال داخل بيمارستاني بيماران بستری در بخش های 

 8937آموزشي دانشگاه علوم پزشكي استان زنجان در سال بيمارستان های 
 معصومه قدیمي آقای دكتر دین محمدی

3.  
بررسي مقایسه ای پيامدهای تغذیه ای معده ای زودرس و دیررس در بيماران ترومایي تحت 

 8937ونتيالتور در بخش مراقبت های ویژه بيمارستان آیت اله موسوی در سال 
 غالمينسيم  خانم دكتر حنيفي

81.  
بررسي ارتباط دانش داروشناسي پرستاران با خطای دارویي آنان در بخش های مراقبت ویژه 

 8937بيمارستان های آموزشي زنجان در سال 
 محبوبه شيخي خانم شيری

88.  
بررسي ارتباط استفاده از بازیهای رایانه ای و تلفن همرا با شادكامي نوجوانان مقطع اول متوسطه 

 37-31لي شهر در سال تحصي
 حميده احمدی مياب خانم دكتر پيامي

82.  
ومصرف نوشيدنيهای كافئين دار در دانشجویان Dبررسي ارتباط بين سطح سرمي ویتامين

 دانشكده پرستاری و مامایي دانشگاه علوم پزشكي زنجان
 حبيب واحد سفيدان خانم دكتر پيامي

 رعنا صفا خانم الهه احمدنيا عقالني هيجاني بر خودكار آمدی زایمان-درمانيبررسي مشاوره گروهي مبتني بر رویكرد رفتار   .89

84.  
بررسي ارتباط عملكرد خانواده با ميزان اضطراب و افسردگي بيماران همودیاليزی استان زنجان در 

 8937-31سال 
 رویا محمدی خانم دكتر جعفری

85.  
همسران جانبازان جسمي بررسي ارتباط وضعيت شادماني با حمایت اجتماعي درک شده در 

 8937-31شهرستان زنجان در سال 
 نسرین شمس خانم دكتر پيامي

81.  
ررسي ارتباط اضطراب و فرسودگي شغلي مراقبين سالمت مراكز و خانه بهداشت شهرستان ب

 8931-8937زنجان در سال 
 ليال مختاری خانم دكتر پيامي

87.  
مراجعه كننده مراكز در COPD بيمارانبررسي عوامل پيش بيني كننده اضطراب و افسردگي در 

 8937-31ماني دانشگاه علوم پزشكي استان زنجان درسال
 خانم زینب قهرماني

 ليال عسگری

 

81.  
بررسي ارتباط دانش داروشناسي با رعایت شاخص های ایمني دارویي در پرستاران شاغل در 

 8937بخش های مراقبت ویژه بيمارستان های آموزشي  زنجان درسال
 وجيهه مرتاضي پروین شيری خانم

83.  
بررسي ارتباط خشونت خانگي و پره اكالمپسي در زنان زایمان كرده بستری در بخش پست 

 8937پارتوم بيمارستان آیت اهلل موسوی زنجان در سال 
 طرح همكار

محمدی،  فياضي،

 عامریان، فغاني

 
پرستاران شاغل در مراكز آموزشي ای و ارتباط آن با تمایل به ترک حرفه در كيفيت زندگي حرفه

 دانشگاه علوم پزشكي زنجان
 طرح همكار

، پاكپور، شمس قریشي

 سليمي، عسگرلو

 
بررسي ميزان رعایت بهداشت دست و عوامل مرتبط با ان در دانشجویان پزشكي و پرستاری 

 8937-31دانشگاه علوم پزشكي زنجان

 

 بهرامي نژاد خانم دكتر 

 

 مهرداد جوادپور

21.  
بررسي وضعيت ایمني و ميزان آمادگي در برابر حوادث و بالیای مهد كودک های شهر زنجان در 

 8937-31سال 
 مهدی اصغری جيقه خانم دكتر جعفری

 ناهيد مرادی خانم دكتر ملكي تاثير مشاوره مامایي با رویكرد معنوی بر تغييرات كيفيت خواب در زنان باردار  .28

22.  
قلبي تنفسي از طریق شبكه های اجتماعي برای آمادگي دانشجویان بررسي تاثير آموزش احيای 

 دانشگاه علو پزشكي زنجان
 سارا قرباني آقای دكتر آقاجانلو

29.  
بررسي ارتباط بين جو اخالقي و مراقبت های پرستاری فراموش شده در واحدهای ارائه دهنده 

 8937خدمات به بيماران سرطاني شهر زنجان سال
 ليال خاني آقای دكتر اميني

 سميرا آدینه خانم سهيال ربيع سياهكلي یدر بخش ها یبستر مارانيب یخانواده ها با اضطراب و افسردگي  ازهاين نيارتباط ب يبررس  .24



 8937-31زنجان در سال يآموزش یها مارستانياورژانس ب

847 
 ویژه مراقبت های بخش در سالمت مراقبت تيم كاركنان در ای حرفه بين های همكاری بررسي

 زنجان آموزشي های بيمارستان

 آقای دكتر

 رمضاني بدر
 الناز پاینده

841 
بررسي ارتباط تفكر انتقادی و تصميم گيری باليني در پرستاران اورژانس بيمارستان های وابسته 

 8931به دانشگاه علوم پزشكي زنجان 
 هادی خانمرادی آقای دكتر آقاجانلو

843 
شناختي و پيامدهای بستری سالمندان مراجعه كننده به  بررسي شاخص های جمعيت

 8931سال منتهي به  9مراكزاورژانس بيمارستان های آموزشي دانشگاه علوم پزشكي زنجان در 
 افسانه فتاحي آقای دكتر آقاجانلو

851 
بررسي ارتباط بين شاخص های زماني اعزام پيش بيمارستاني با وضعيت باليني و برخي پيامدهای 

 در بيماران ارجاع شده به اورژانس پيش بيمارستاني شهر زنجان آن
 شهين استحكام خانم دكتر رشتچي

858 
بررسي ارتباط وضعيت تغذیه و امنيت غذایي با برخي عوامل اجتماعي سالمت در سالمندان تحت 

 8931پوشش مراكز جامع خدمات سالمت شهر زنجان در سال 
 خانم دكتر نمدیان

 محمدامين صاحبي

 اسكوئي

852 
مراجعه كننده به درمانگاه غدد  2بررسي دیسترس و سازگاری در بيماران مبتال به دیابت نوع 

 8937بيمارستان موسوی زنجان در سال 
 فاطمه بهرامي خانم زینب قهرماني

859 
تاثير مشاوره ی گروهي مبتني بر مهارت های زندگي بركيفيت زندگي و استرس ناشي از تغييرات 

 دخترانبلوغ 

 خانم دكتر

 خوشه چين

 ناهيد

 صفابخش

854 
 ای حرفه توانمندی و شغلي مندی رضایت با آن ارتباط و ای حرفه محيط حمایت وضعيت بررسي

 8931 سال در زنجان استان پزشكي های فوریت های تكنسين در
 سعيد احمدی خانم دكتر رشتچي

855 
 های تكنسين در شناختي جمعيت و شغلي عوامل برخي با آن ارتباط و تيمي كار وضعيت بررسي

 8931 سال در زنجان استان پزشكي فوریت
 مصطفي سليماني خانم دكتر رشتچي

851 
 باردار نخست زنان زایمان پيامدهای و نوع بر محور ماما رواني-آموزشي مشاوره تاثير بررسي

 زایمان از ترس دارای
 سيده فاطمه موسوی خانم الهام جعفری

857 
بررسي نحوه ارائه خبر بد و ترجيح بيماران سرطاني مراجعه كننده به مراكز درمان دانشگاه علوم 

 8931پزشكي زنجان سال
 آقای دكتر اميني

 مشكيني سحر

 

851 

 حجم روی(  شيرازی آویشن اسانس)  گاستروليت خوراكي قطره و سيب رب تاثير بررسي

 های مراقبت بخش در بستری مكانيكي تهویه تحت بيماران در ریوی آسپراسيون و معده باقيمانده

 8931 سال در زنجان( عج) عصر ولي بيمارستان ویژه

 الهه باالیي خانم دكتر رشتچي

853 
 يكيمكان هیتحت تهو مارانيمعده در ب ماندهيرب به و معجون آمله بر حجم باق ريتاث سهیمقا

 8931زنجان در سال  یاهلل موسو تیآ مارستانيب ژهیو یدر بخش مراقبت هابستری 
 بتول دهار خانم دكتر رشتچي

811 
و در زنان  يردهيش یخودكارآمدومحور استرس درک شده  تیمعنو كردیمشاوره با رو ريتاث

 نخست زا
 مونس یوسفي خانم دكتر ملكي

818 
 نارسایي به مبتال بيماران در دارویي رژیم از تبعيت ميزان با مراقبتي خود رفتارهای  ارتباط بررسي

 8931 سال در زنجان پزشكي علوم های بيمارستان در بستری قلبي
 علي همتي آقای دكتر رمضاني بدر

812 
مادران نوزادان  یخودكارآمدو بر استرس ادراک شده  یيمثبت گرا كردیبا رو يمشاوره گروه ريتاث

 نارس

 خانم دكتر

 خوشه چين
 روناک مشایخي

819 
 اريهوش مارانيب كیولوژیزيف یبر اضطراب و شاخص ها ماريب حاتيمالقات بر اساس ترج ريتاث

 ژهیو یدر بخش مراقبت ها یلوله داخل تراشه بستر یدارا

 آقای دكتر

 دین محمدی
 علي عبدالهي

814 
در با كيفيت زندگي شغلي پرستاران شاغل آن  ارتباطو  سرپرستاران یرهبر یسبك ها يبررس

 8931زنجان سال  ي شهروابسته به دانشگاه علوم پزشك يآموزش یها مارستانيب

 خانم دكتر

 بهرامي نژاد
 جعفر متيني

815 
 در هيپوترمي كنترل های شاخص و مراقبت تيم دانش بر دمایي مراقبت پروتكل تاثير بررسي

   موسوی اهلل آیت بيمارستان ترومای اورژانس بخش
 زادهزهرا زیني  آقای دكتر دین محمدی

 مرضيه محمدیان خانم دكتر ملكي بررسي تاثير مشاوره حمایتي تلفني بر خودكارآمدی شيردهي در مادران دارای نوزاد نارس 811

817 
بررسي تاثير مشاوره گروهي با رویكرد روان شناسي مثبت گرا بر سرمایه روانشناختي و كيفيت 

 زندگي زنان یائسه

 خانم رستگاری-

 چينخانم دكتر خوشه -
 شيفته هاشم زاده

811 

بررسي تاثير پروفایل سدیم بر فشار خون باال،وزن گيری حين دیاليز و كفایت دیاليز در بيماران 

تحت همودیاليز مزمن مراجعه كننده به مراكز دیاليز بيمارستان حضرت وليعصر)عج( شهر 

 8931زنجان

 آقای دكتر

 دین محمدی
 فاطمه آقامحمدی

813 
مداخله مبتني بر درک از بيماری بر اضطراب مرگ و از عهده برآیي در مبتالیان به بررسي تاثير 

 نارسائيي قلبي بستری در بيمارستان های آموزشي زنجان
 نگين بابائي واحد خانم روحاني

871 
 مراقبت بخشهای در ونتيالتور از تاشي پنوموني از پيشگيری در سكنجبين دهانشویه تاثير بررسي

 8931 سال در زنجان پزشكي علوم دانشگاه درماني آموزشي بمراكز ویژه
 سكينه محمدی خانم دكتر رشتچي

878 
بررسي تاثير ژل رویال بر سطح هوشياری بيماران ترومای سر بستری در بخش مراقبت های ویژه 

 8931-33بيمارستان آیت اله موسوی شهر زنجان در سال 
 زهرا شفيعي خانم دكتر حنيفي

872 
 در بستری بيماران ی خانواده افسردگي و اضطراب بر نياز بر مبتني آموزشي برنامه تاثير بررسي

 8931زنجان شهر درماني آموزشي مراكز ویژه های مراقبت های بخش
 زهرا حاجيخاني خانم ربيع سياهكلي

 هاجر خاچي شكری خانم دكتر خرقانيتاثير مشاوره شناختي بر سازگاری با بارداری و دلبستگي به جنين در مادران باردار در معرض  879



 خشونت خانگي

874 
بر توانمندی ماماها در اداره زنان باردار با ترس از  BELIEFبررسي تاثير آموزش مدل مشاوره ای

 زایمان
 زاده ثریا بورمن خانم الهام جعفری

875 
بررسي سطح مشاركت در تصميم گيری بيماران و عوامل مرتبط با آن در بخش های اورژانس 

 8931مراكز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي زنجان، سال 
 رویا محمدی خانم دكتر حنيفي

871 
بيماران بررسي ارتباط مراقبت های پرستاری فراموش شده با ميزان رضایت مندی و پيامدهای 

 8931مبتال به نارسایي قلبي بستری در مراكز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي زنجان، سال 
 الهام رجبي خانم مهين روحاني

 بتول اله لویي خانم آذر آوازه 8931بررسي تصویر پرستاری از نگاه بيماران بستری به بيمارستان های شهر زنجان در سال  877

871 
مرتبط با قصد ماندن و ترک شغل در پرستاران شاغل در بيمارستان های وابسته به بررسي عوامل 

 8931سال -دانشگاه علوم پزشكي زنجان
 پریسا محمدی آقای دكتر اميني

873 
بررسي ارتباط مشخصات محيط عملكردی با مراقبت های فراموش شده پرستاری در بيمارستان 

 8931ان در سال های وابسته به دانشگاه  علوم پزشكي زنج

 آقای دكتر اميني-

 آقای دكتر رمضاني بدر-
 سميه بابایي

811 
بررسي تاثير مشاوره با رویكرد معنویت محور بر كيفيت زندگي پس از زایمان در زنان مبتال به پره 

 اكالمپسي
 رباب رسولي خانم دكتر ملكي

 مينا عباسي خانم دكتر ملكي استفراغ و سازگاری با بارداریبررسي تاثير مشاوره با رویكرد مثبت گرا بر شدت تهوع و  818

812 
بررسي حساسيت اخالقي پرستاران و ارتباط آن با فرسودگي شغلي در پرستاران شاغل در 

 8931بيمارستان های آموزشي شهر زنجان در سال 
 ليال حميدی آقای دكتر اميني

819 
مقطع اول دبيرستان های شهر زنجان و تبریز بررسي مقایسه ای نيازهای سالمت دختران نوجوان 

 31-33در سال 
 رویا سليمان پورزكي خانم دكتر جعفری

814 
رفتاری بر رضایت زناشویي و شادكامي زنان باردار بد سرپرست  -بررسي تاثير مشاوره شناختي 

 مراجعه كننده به مراكز منتخب بهداشتي و درماني شهر تهران
 محمدی سعادت فرحناز خانم دكتر احمدنيا

815 
بررسي سواد سالمت مادران و ارتباط آن با عملكرد تغذیه ای و خودكارآمدی شيردهي در مراجعين 

 8931-مراكز بهداشتي درماني 
 نازنين زهرا اسمعيلي خانم دكتر جعفری

811 
بيماران بررسي تاثير همزمان رایحه درماني با بهار نارنج و رفلكسولوژی كف پا در تسكين درد بين 

 8931مبتال به سرطان تحت كموتراپي بستری در بيمارستان والیت شهر قزوین در سال 
 فرهاد اینانلو خانم معصومه مرتقي قاسمي

817 
تاثير مشاوره زوجي بر خودكار آمدی شيردهي و استرس ادراک شده در زنان با بارداری برنامه 

 ریزی نشده
 مهناز ابوذری خانم دكتر ملكي

811 
بررسي جو ایمني پرستاران شاغل و ارتباط با فرهنگ ایمني بيماران در بخش های غير ویژه 

 8931بيمارستان های آموزشي شهر زنجان در سال 
 مریم واعظي آقای دكتر اميني

 ميرزائيانحميده  خانم پروین محبي بررسي تاثير مشاوره گروهي با رویكرد مثبت گرا بر شدت عالئم سندرم پيش از قاعدگي 813

831 
 غربالگری آزمایشات پيرامون باردار زنان اضطراب و نگراني بر رفتاری-شناختي مشاوره تاثير

 جنين كروموزومي اختالالت
 عصمت واعظي خانم دكتر خرقاني

838 
 با آن ارتباط و زنجان پزشكي علوم دانشگاه تكميلي تحصيالت دانشجویان زندگي كيفيت بررسي

 8931 سال در تحصيل ادامه از آنان رضایتمندی و تحصيلي پيشرفت
 سعيد حيدری آقای علي ایماني

832 
 بيمارستان در روانشناختي اورژانس بيماران به شده ارائه پرستاری های مراقبت كيفيت بررسي

 8931سال در آن با مرتبط عوامل برخي و زنجان بهشتي شهيد

 آقای دكتر رمضاني بدر)اول(-

 اميني)دوم(آقای دكتر -
 معصومه رسولي

839 
بررسي ارتباط بين مهارتهای مشاوره ای پرستاران اورژانس با رضایت شغلي آنان و رضایت مندی 

 بيماران در بخش های اورژانس بيمارستان های آموزشي شهر زنجان
 فردین صمدی آقای دكتر رمضاني بدر

834 
پرستاران مراقبت ویژه با كيفيت ارائه مراقبت بررسي ارتباط بين استقالل در تصميم گيری باليني 

 بيمارستان های آموزشي شهر زنجان های پرستاری آنان در
 معصومه كرمي آقای دكتر رمضاني بدر

835 
بررسي تغييرات فشار داخل كاف لوله تراشه طي جراحي آدنوتانسيلكتومي كودكان در مراكز 

 8933آموزشي درماني حضرت وليعصر)عج( زنجان ذر سال 
 هاشم مالئي خانم دكتر حجت انصاری

831 
 مارستانيب ژهیمراقبت و یاز شفقت پرستاران در بخش ها ياخالق تيحساس نيارتباط ب يبررس

 8933-شهر زنجان يآموزش یها
 زهرا حرمتي اوغول بيگ آقای دكتر  رمضاني بدر

833 
سوختگي مراجعه كننده  مارانيآن در ب یامدهايعوامل مرتبط و پ يتصادف يپوترميه وعيش يبررس

 8933-به بيمارستان های آموزشي و درماني شهر زنجان
 فرنوش حاجي حسيني آقای دكتر دین محمدی

211 
بررسي عوامل مرتبط با قصد ماندن و ترک شغل در پرستاران شاغل در بيمارستان های وابسته به 

 8933سال  -دانشگاه علوم پزشكي زنجان 
 طرح همكار

اميني، محمدی، آقای 

 غياثيخانم 

218 
بررسي ارتباط هوش فرهنگي و حساسيت فرهنگي با شایستگي فرهنگي در دانشجویان پرستاری 

 8933دانشگاه علوم پزشكي زنجان سال 
 طرح همكار

خانم حنيفي، دكتر خانم 

خانم بختياری، زینب 

 جعفریدكتر 
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