
بسمه تعالی

دانشکدهپژوهشسالیانهعملکردگزارش

دانشکده پرستاري و مامایی زنجان در راستاي اهداف سالمت و پیرو وظایف 1395در سال 
محوله طبق قوانین مربوطه در بخش پژوهش در زمینه علوم پزشکی فعالیت نموده که 

.باشد عملکرد یکساله به شرح زیر می

:ویان کارشناسی ارشد جبرگزاري دفاع از پایان نامه دانشتعداد جلسات ) الف

جلسه دفاعیه از پایان نامه هاي دانشجویان تحصیالت تکمیلی برگزار 16به تعداد1395در سال 
. .شرح مشخصات کامل آنها آمده استذیلشده است که در جدول  

تاریخ دفاععنوان پایان نامهمقطعنام دانشجو ردیف
ارشدپرستاري ملکیزهره 1

مراقبت هاي ویژه
تاثیر تغییر وضعیت هاي مختلف بدن 
بر تغییرات فشار داخل کاف لوله تراشه 
در بیماران تحت تهویه مکانیکی بستري 

ICUي در بخش هاي مراقبت ویژه

بیمارستان هاي آموزشی دانشگاه علوم 
پزشکی زنجان

25/1/95

زهرا ذوالفقاري 2
الکه

ارشد پزستاري 
مراقبت هاي ویژه

بررسی تاثیر مداخله مبتنی بر اصالح 
درك از بیماري بر کنترل وضعیت 
برخی عوامل خطر و بروز حمالت 
سندرم حاد کرونري در بیماران مبتال 

به بیماري عروق کرونر

19/2/95

ارشد پرستاري مهتاب رئوفی پور3
مراقبت هاي ویژه

بررسی تاثیر الگوي توانمندسازي 
کودکان تحت جراحی مادران 

مادرزادي قلب بر نگرش،مشارکت و 
رضایت آنان ازخدمات تیم مراقبت 

بهداشتی

27/2/95

پرستاريارشدغالمرضا ارجمند4
ویژههايمراقبت

اسانس(درمانیرایحهتاثیر
عملازبعددردبر) اسطوخودوس

23/3/95



دیسککتومی
پرستاريارشدلیال سلیمی عزت5

ویژههايمراقبت
تلفنیپیگیريومشاورهتاثیربررسی

دردیالیزکفایتودرمانیتبعیتبر
مراجعهمزمنهمودیالیزتحتبیماران

بیمارستانهمودیالیزبخشبهکننده
زنجانشهر) عج(ولیعصر

6/4/95

پرستاريارشدخلیل یوسفی6
ویژههايمراقبت

ودیالیزکفایتبینارتباطبررسی
وبیوشیمیایی(ايتغذیههايشاخص

تحتبیماران) آنتروپومتریک
سطحدیالیزمراکزدائمیهمودیالیز

1393-1394سالزنجان،استان

31/5/95

ارشدمشاورهفاطمه دوستی7
درمامایی

تاثیر مشاوره فردي فعالیت فیزیکی بر 
شاخص هاي قند خون و پیامدهاي 
بارداري در زنان مبتال به دیابت 

میتنی بر تئوي رفتار برنامه بارداري 
ریزي شده

7/7/95

ارشدمشاورهمهناز روزبه8
درمامایی

بررسی تاثیر مشاوره گروهی با 
رویکرد حل مسئله در باورهاي غیر 
منطقی و خودکارآمدي رابطین 

سالمت در مورد خودآگاهی پستان

24/7/95

ارشدمشاورهمرضیه اسحاقی9
درمامایی

مقایسه تاثیرمشاوره گروهی مدیریت 
برعالیم سندرم B6استرس با ویتامین 

پیش ازقاعدگی

28/7/95

پرستاريارشدغزاله ستاري10
ویژههايمراقبت

بررسی تاثیر شستشوي چشم با دم 
کرده چاي سیاه بر شروع عالئم 

چشم در قرمزي، ترشح و التهاب
بیماران بستري در بخشهاي مراقبت 

ویژه

5/8/95

پرستاريارشدپریما شهامتی11
ویژههايمراقبت

تدوین اولویت هاي پژوهشی مراکز 
اورژانس بیمارستان هاي آموزشی 

: علوم پزشکی زنجانوابسته به دانشگاه
یک مطالعه دلفی

12/8/95

پرستاريارشدمحیا شفائی12
ویژههايمراقبت

بررسی ارتباط بین اضطراب مرگ و 
کیفیت زندگی در بیماران همودیالیزي 

26/8/95



1394استان زنجان درسال
کیوان حسینقلی 13

پور میاندوآب
پرستاريارشد

ویژههايمراقبت
بررسی تاثیر ماساژ بازتابی کف پا بر 

اضطراب بیماران کاندید آنژیوگرافی
7/10/95

پرستاري ارشد شهال بیگلر14
داخلی و جراحی

بررسی تاثیر گروه همتایان برسطح 
عدم قطعیت در بیماري و میزان به 

مقابله اي در کارگیري مهارت هاي
بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس 
مراجعه کننده به انجمن بیماران اماس 

زنجان

10/11/95

زهرا یزدان 15
شناس

پرستاريارشد
جراحیوداخلی

مداخله آموزشیتاثیر برنامهبررسی 
ارتقاء ایمنی بیمار بر فرهنگ ایمنی و 
شاخص هاي ایمنی بیمار دربخش هاي 
داخلی بیمارستان حضرت ولی 

شهر زنجان) عج(عصر

17/11/95

ارشد پرستاري فریبا عبدالهی16
مراقبت هاي ویژه

درمانیرژیمازپیرويمیزانپیشگویی
استفادهبا2نوعدیابتبهمبتالبیماران

سالمتیفرآیندرفتاررویکردمدلاز
)HAPA(1395سال–زنجانشهردر

21/12/95

:در دانشکده تحصیالت تکمیلی-تشکیل جلسات شوراي پژوهشی)ب

تعداد شوراهاي تعدا اعضا ءشورا
تشکیل شده

جمع ساعات تشکیل شده

شوراي پژوهشی و 
تحصیالت تکمیلی

ساعت51جلسه1017



:پژوهشیهايفعالیت) ج

عالوه بر امر آموزشی در دانشکده پرستاري و مامایی فعالیتهاي پژوهشی شامل اجراي 
طرحهاي تحقیقاتی ، چاپ ، ارائه مقاله در کنفرانسهاي علمی و غیره انجام شده است که به 

.ذیل می باشد جدولتفکیک فعالیتهاي پژوهشی انجام شده به شرح

:دانشجوییو پایان نامه هايتحقیقاتیطرح هاي ) 1-ج

.و یا اتمام یافته اند و پایان نامه در حال اجرا بوده رح تحقیقاتی ط31به تعداد 1395در سال 

ر
ف

نام استادنام طرح تحقیقاتیدی
محل تامین اعتبار

خارج دانشگاه
ازدانشگاه

درحال 
اجراء

خاتمه 
یافته

تفکربرگروهیمشاورهتاثیر.1
کیفیتووالديمنطقیغیر

نابارورزنانزناشویی

،خرقانی،صفائی نژاد دکتر
وکیلی،دکتربراهیمی،دکترا

علوم 
پزشکی 

زنجان

***

عملکردبرمشاورهتاثیر.2
درهیسترکتومیازپسجنسی

بهکنندهمراجعهزنان
شهرستانهايبیمارستان

ساري
،

دکترخرقانی،محمودي،دکتر
معصومی

علوم 
پزشکی 

زنجان

***

هايشبکهارتباطبررسی.3
سالمتبامجازياجتماعی

مقطعنوجوانانمعنوي
سالدرزنجانشهرمتوسطه

95-1394

جعفري،دکترفرج پور،
امینیدکتر

علوم 
پزشکی 

زنجان

***

ماماییمشاورهتاثیربررسی.4
برگمبلرویکردبرمبتنی
زایمانروانیهايپیامدبرخی

زانخستزناندرتروماتیک

طارمیان،دکترجعفري،دکتر
خرقانی،اسدزاده،دکتر

علوم 
پزشکی 

زنجان

***



برنامهتاثیربررسی.5
پرستاريپرسنلسازيتوانمند

کیفیتبردیالیزمرکز
پرستاريخدمات

جعفري،دکتربختیاري،
حیاتیدکترحنیفی،دکتر

علوم 
پزشکی 

زنجان

***

گروهیمشاورهتاثیرمقایسه.6
بدونوبابلوغبهداشت
عزتبرمادرانمشارکت

دبیرستانیدختراننفس
زنجان

نقدي،کمالیابراهیمی،دکتر
زنجانی،مختاري

علوم 
پزشکی 

زنجان

***

مقیاسکاربردتأثیربررسی.7
آرامبخشیاجرايریچمونددر

بیمارانبالینیپیامدهايبر
هايهزینهوونتیالسیونتحت

هايمراقبتبخشدردرمانی
ویژه

نمدیان،نقیبی،تاران،فقیه
زاده،

علوم 
پزشکی 

زنجان

***

هايورزشاثربخشیبررسی.8
آسمحمالتشدتبرهوازي

مبتالبیمارانزندگیکیفیتو
بهکنندهمراجعهآسمبه

درمانیآموزشیمرکز
1395زنجانولیعصر

سیاهکلی،ربیعاقوامی،
تنها،کرمیحکمی،جو،افشین

طرح(خیاوي،سرخوشی
)همکار

علوم 
پزشکی 

زنجان

***

حلرویکردبامشاورهتاثیر.9
نقشباانطباقبرمسئله
نوزاددارايزناندرمادري

ترمپره

ملکی،داداشی،کرمی تنها، 
رجبی

علوم 
پزشکی 

زنجان

***

استقاللارتباطررسیب.10
پرستارانشادمانیباايحرفه
هايبیمارستاندرشاغل

علومدانشگاهبهوابسته

علوم دکتر کورش امینی،موسوي،
پزشکی 

زنجان

***



.1395سال-زنجانپزشکی

ازاستفادهايمقایسهبررسی.11
فعالغیروفعالهیومدیفایر

ریويپارامترهايبر
ونتیالتوربهوابستهوپنومونی

بخشهايدربستريبیماران
ویژهمراقبت

قیداري،حنیفی،فقیهشیري
زاده،آبین

علوم 
پزشکی 

زنجان

***

روشدوتاثیربررسی.12
مدیریتیخودآموزش
پیگیريباگروهیوانفرادي

خودرفتارهايبرتلفنی
درمجددبستريومراقبتی
قلبینارساییبیماران

محمدي روحانی،دین
وآقازاده

علوم 
پزشکی 

زنجان

***

برمحورحلراهمشاورهتاثیر.13
کیفیتوخشونتمیزان

معرضدرباردارزنانزندگی
خانگیخشونتخطر

خرقانی،داداشی،احمدنیا،دین 
محمدي،

علوم 
پزشکی 

زنجان

***

عواملايمقایسهررسیب.14
اعتیادعودبامرتبطموقعیتی

ترکیباتکنندگانمصرفدر
اعتیادآورموادوتریاك

زنجان،شهرستانمحرك
1395

تبارحاجیامینی،دکتر
سیاهکلی،جعفري،ربیعدکتر،

علوم 
پزشکی 

زنجان

***

دارايمادرانادراكتبیین.15
ازسرطانبهمبتالکودك
تحلیل(پرستارانباارتباط
)محتوا

ثنایی،رسولی،نیا،سپهري
)همکارطرح(

علوم 
پزشکی 

زنجان

***

کردنگرمتاثیربررسی.16
صدمهپیامدبرمجدد

گازهايوصدمه،وخامت

محمدي، سارا دکتردین
صادقی

علوم 
پزشکی 

زنجان

***



بیماراندرشریانیخون
بخشدربستريترومایی
آموزشیمرکزاورژانس
موسويالهآیتدرمانی
زنجان

جتموقعیتتغییرتاثیر.17
درHMEبهنسبتنبوالیزر

پارامترهايبرونتیالتورمدار
تهویهتحتبیمارانریوي

ICUدرمکانیکی

بدر،دکتردیندکتررمضانی
محمدي،دکترقدرتی ، اکرم 

خدیري

علوم 
پزشکی 

زنجان

***

گروهیمشاورهتاثیربررسی.18
برمسئلهحلرویکردبا

کیفیتوشدهادراكاسترس
دیابتبهمبتالزنانزندگی

بارداري

چین،شهخوامامقلی
مکی،داداشی،

علوم 
پزشکی 

زنجان

***

مدیریتمشاورهتاثیربررسی.19
برخودکارآمدياسترس

تغذیهزمانمدتوشیردهی
زناندرمادرشیرباانحصاري

زانخست

علوم المیراعزیزي
پزشکی 

زنجان

***

محورمامامشاورهتاثیر.20
برگمبلرویکردبراساس

وزایمانازترس
زناندرزایمانخوادکارامدي

زانخست

علوم لعیا فیروزان
پزشکی 

زنجان

***

استرسکاهشمشاورهتاثیر.21
برآگاهیذهنبرمبتنی

شاغلماماهايشغلیرضایت
شهرهايبیمارستاندر

زنجان

علوم فاطمه آقا محمدي
پزشکی 

زنجان

***

تعیین تاثیر رایحه درمانی از .22
طریق اسانس بهار نارنج بر 

بعد از عمل جراحیدرد 

علوم سپیده برقی
پزشکی 

زنجان

***

***علومثریا بازرگانآموزشیبرنامهتاثیربررسی.23



باورهايمدلبرمبتنی
مدیریتیخودبربهداشتی

TIAبیمارانخونفشار

پزشکی
زنجان

اخالقیهوشارتباطبررسی.24
میزانباورژانس.اکارکنان
بیمارانخصوصیحریمرعایت

اورژانسهايبخشدر
–زنجانشهرهايبیمارستان

1396سال

علومزهرا کالنتري
پزشکی
زنجان

***

ارتباطتریاژوصحتبررسی.25
بیمارانمنديرضایتباآن

مراجعهحادشکموترومایی
بیمارستاناورژانسبهکننده
زنجانشهرموسويالهآیت

1396سال–

علومفرشته عزیزي
پزشکی
زنجان

***

آمادگیوضعیتبررسی.26
دراورژانسبخشپرستاران

بیمارستاندربابحرانمواجهه
علومدانشگاهآموزشیهاي

سال–زنجاناستانپزشکی
1396

علومبتول آهنگري
پزشکی
زنجان

***

کاربرد تاثیر تئوري بتی نیومن .27
بر سبک زندگی و کنترل 

فشارخون بزرگساالن

علومفاطمه حسنی
پزشکی
زنجان

***

برمبتنیمشاورهتاثیر.28
بررفتاري–شناختیعملکرد

تصمیموشغلیکارياهمال
درشاغلماماهايبرگیري

علومدانشگاههايبیمارستان
زنجانپزشکی

علومره محرم نژادیمن
پزشکی
زنجان

***

مدلبکارگیريتاثیربررسی.29
خستگیبررويسازگاري
دردرمانپیرويوچندگانه
انفارکتوسبهمبتالبیماران

علوممریم حسینی نژاد
پزشکی
زنجان

***



میوکارد
ودرونیانگیزشبررسی.30

رشتهدانشجویانخودپنداره
وماماییپرستاري،هاي

دولتیوآزاددانشگاهپزشکی
عرصهدرایرانشهرپنجدر

1396سالدربالین

،)طرح همکار(لوتقی
محرمنیا،مکارمتهرخانی،

فر،شایستهنیا،مکارمخانی،
امینی،خواه،نعمتیساسانی،
پازوکی،

علوم
پزشکی
زنجان

***

گروهیمشاورهتاثیربررسی.31
برمسئلهحلرویکردبا

کیفیتوشدهادراكاسترس
دیابتبهمبتالزنانزندگی

بارداري

چین،شهخوامامقلی
مکی،داداشی،

علوم
پزشکی
زنجان

***

:مقاالت علمی چاپ شده در مجالت معتبر ) 2-ج

که منتشر شده انگلیسی به زبانمقاله 22وفارسیبه زبانمقاله 19به تعداد  1395در سال 
.به شرح جدول ذیل می باشد

ف
ردی

نام اساتید به عنوان مقاله
ترتیب

نام مجله

بر )اسطوخودوساسانس ( تاثیر رایحه درمانی .1
درد بعد از عمل جراحی دیسککتومی

دکتر نسرین بهرامی 
نژاد،دکتر ثمیه جعفري 

دکتر فقیه زاده دکتر 
لطفی نیا ،دکتر شیمیا

مجله علمی،پژوهشی 
دانشگاه علوم پزشکی 

شماره زنجان
مردادو شهریور 110

96
ازپساولهفته8پدراناضطرابمیزانارزیابی.2

مادرانزایمان
ترانه،*1ملکیاعظم

،1 چین خوشه امامقلی
،2زادهفقیهسقراط

3کمالیکوروش

علوممجله دانشگاه
قم دورهپزشکی

ششم،شمارهدهم،
95شهریور

دربارداريدیابتبهمبتالمادرانتجربهتبیین.3
برموثرعواملمورد

چینخوشهامامقلیترانه
،*2کشاورززهره،1

پرستاريبالینیمجله
شهرکرد ماماییو



الهام،3افراختهمریمکیفیمطالعهیک: مراقبتیخود
فقیهسقراط،4زادهشکیبا
5زاده

/ 4شماره،5دوره
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