
 بسمه تعالي

  دانشكده پژوهش ساليانه عملكرد گزارش

 

دانشكده پرستاري و مامايي زنجان در راستاي اهداف سالمت و پيرو وظايف محوله طبق قوانين مربوطه  9311در سال 

 باشد . در بخش پژوهش در زمينه علوم پزشكي فعاليت نموده كه عملكرد يكساله به شرح زير مي

  دانشجویان كارشناسي ارشد های دفاع شده پایان نامه 

 .
ف

دی
ر

 

 عنوان پایان نامه
 نام استادراهنما

 

 دانشجو

 

9.  
 ستانبیمار های عمل اتاق در جراحی عمل تحت بیماران خصوصی حریم رعایت وضعیت بررسی

69 سال در زنجان شهر آموزشی های  

 خانم دکتر پیامی-

 آقای دکتر وکیلی-
 آرزو ملک محمدی

2.  
 بخش در تریبس بیماران در ناخواسته پیامدهای برخی با آن ارتباط و پرستاران کاری بار بررسی

69 الس در زنجان هر پزشکی علوم دانشگاه به وابسته های بیمارستان ویژه های مراقبت  
 فاطمه محمدی خانم دکتر حنیفی

3.  
باردار زنان خواب کیفیت بر  رفتاری-شناختی رویکرد بر مبتنی مشاوره تاثیر  

 خرقانی دکتر خانم
 خطیبی سهیال

 

4.  
 همسران در پدری نقش با انطباق و پذیرش بر گرایی مثبت رویکرد با مشاوره تاثیر یررسی

باردار نخست زنان  
 محرمی قیداریزهرا  چین خوشه دکتر خانم

5.  
 مراکز به دهکنن مراچعه یائسه زنان خواب کیفیت آگاهی ذهن بر مبتنی مشاوره تاثیر بررسی

7969 سال در زنجان بهداشتی  
 سیما کاکاوند خانم دکتر خرقانی

6.  
 بیماران خون ارفش مدیریتی خود بر بهداشتی باور مدل بر مبتنی آموزشی برنامه تاثیر بررسی

گذرا ایسکمیک ی حمله به مبتال  
 ثریا بازرگان خانم دکتر بهرامی نژاد

7.  
 یمارانب بیمارستانی داخل انتقال طی در آن بر موثر عوامل و ناگوار حوادث بروز میزان بررسی

 علوم گاهدانش به وابسته درمانی آموزشی مراکز از یکی در ویژه های مراقبت بخش در بستری

7961 زنجان پزشکی  

 معصومه قدیمی آقای دکتر دین محمدی

8.  
 و ژهوی های مراقبت بخشهای در شاغل پرستاران در دارویی خطاهای با مرتبط عوامل بررسی

7961 سال در زنجان  آموزشی بیمارستانهای اورژانس  
 محبوبه شیخی خانم شیری

1.  
 متوسطه اول مقطع نوجوانان شادکامی با همرا تلفن و ای رایانه بازیهای از استفاده ارتباط بررسی

69-61 تحصیلی سال در شهر  
 حمیده احمدی میاب خانم دکتر پیامی

91.  
ویتامین هیدروکسی ۵۲ سرمی سطح بررسی  D های نوشیدنی مصرف مقدار با آن ارتباط و 

 سال در زنجان پزشکی علوم زنجان مامایی و پرستاری دانشکده دانشجویان در کافئین حاوی

7961 

 حبیب واحد سفیدان خانم دکتر پیامی

99.  
 میجس جانبازان همسران در شده درک اجتماعی حمایت با شادمانی وضعیت ارتباط بررسی

7969-61 سال در زنجان شهرستان  
 نسرین شمس خانم دکتر پیامی

92.  
 هرستانش بهداشت خانه و مراکز سالمت مراقبین شغلی فرسودگی و اضطراب ارتباط بررسی

7961-7969 سال در زنجان  
 لیال مختاری خانم دکتر پیامی

93.  
 رستاریپ و پزشکی دانشجویان در ان با مرتبط عوامل و دست بهداشت رعایت میزان بررسی

7969-61زنجان پزشکی علوم دانشگاه  

 خانم دکتر

 بهرامی نژاد
 مهرداد جوادپور

باردار زنان در خواب کیفیت بر معنوی رویکرد با مامایی مشاوره تاثیر  .94  ناهید مرادی خانم دکتر ملکی 

 سارا قربانی آقای دکتر آقاجانلو روش با ازیمج اجتماعی های شبکه  از استفاده با پایه ریوی قلبی احیای آموزش تاثیر مقایسه  .95



زنجان یپزشک علوم دانشگاه مامایی و پرستاری کارشناسی دانشجویان آمادگی بر کارگاه  

96.  
 های خشب در بستری بیماران های خانواده  افسردگی و اضطراب با نیازها بین ارتباط بررسی

7969-61سال در زنجان آموزشی های بیمارستان اورژانس  
 سمیرا آدینه خانم سهیال ربیع سیاهکلی

97.  
 ویژه تمراقب های بخش در سالمت مراقبت تیم کارکنان در ای حرفه بین های همکاری بررسی

زنجان آموزشی های بیمارستان  

 آقای دکتر

 رمضانی بدر
 الناز پاینده

98.  
 وابسته های ارستانبیم اورژانس پرستاران در بالینی گیری تصمیم و انتقادی تفکر ارتباط بررسی

7961 زنجان پزشکی علوم دانشگاه به  
 هادی خانمرادی آقای دکتر آقاجانلو

91.  
 هب کننده مراجعه سالمندان بستری پیامدهای و شناختی جمعیت های شاخص بررسی

7961 به منتهی سال 9 در زنجان پزشکی علوم دانشگاه آموزشی های بیمارستان مراکزاورژانس  
 افسانه فتاحی آقای دکتر آقاجانلو

21.  
 پیامدهای برخی و بالینی وضعیت با بیمارستانی پیش اعزام زمانی های شاخص بین ارتباط بررسی

زنجان شهر بیمارستانی پیش اورژانس به شده ارجاع بیماران در آن  
 شهین استحکام خانم دکتر رشتچی

29.  
 غدد درمانگاه به کننده مراجعه ۵ نوع دیابت به مبتال بیماران در سازگاری و دیسترس بررسی

7961 سال در زنجان موسوی بیمارستان  
 فاطمه بهرامی خانم زینب قهرمانی

22.  
 از اشین استرس و زندگی برکیفیت زندگی های مهارت بر مبتنی گروهی ی مشاوره تاثیر

دختران بلوغ تغییرات  

 خانم دکتر

 خوشه چین

  ناهید

 صفابخش

23.  
 ای حرفه یتوانمند و شغلی مندی رضایت با آن ارتباط و ای حرفه محیط حمایت وضعیت بررسی

7961 سال در زنجان استان پزشکی های فوریت های تکنسین در  
 سعید احمدی خانم دکتر رشتچی

24.  
 های کنسینت در شناختی جمعیت و شغلی عوامل برخی با آن ارتباط و تیمی کار وضعیت بررسی

7961 سال در زنجان استان پزشکی فوریت  
 مصطفی سلیمانی خانم دکتر رشتچی

25.  
 انشگاهد درمان مراکز به کننده مراجعه سرطانی بیماران ترجیح و بد خبر ارائه نحوه بررسی

7961سال زنجان پزشکی علوم  
 آقای دکتر امینی

 سحر

 مشگینی

26.  
 حجم روی(  شیرازی آویشن اسانس)  گاسترولیت خوراکی قطره و سیب رب تاثیر بررسی

 مراقبت خشب در بستری مکانیکی تهویه تحت بیماران در ریوی آسپراسیون و معده باقیمانده

7961 سال در زنجان( عج) عصر ولی بیمارستان ویژه های  

 الهه باالیی خانم دکتر رشتچی

27.  
 کانیکیم تهویه تحت بیماران در معده باقیمانده حجم بر آمله معجون و به رب تاثیر مقایسه

7961 سال در زنجان موسوی اهلل آیت بیمارستان ویژه های مراقبت بخش در بستری  
 بتول دهار خانم دکتر رشتچی

28.  
 زنان در و شیردهی وخودکارآمدی شده درک استرس محور معنویت رویکرد با مشاوره تاثیر

زا نخست  
 مونس یوسفی خانم دکتر ملکی

21.  
 به بتالم بیماران در دارویی رژیم از تبعیت میزان با مراقبتی خود رفتارهای  ارتباط بررسی

7961 سال در زنجان پزشکی علوم های بیمارستان در بستری قلبی نارسایی  
 علی همتی آقای دکتر رمضانی بدر

31.  
 مادران خودکارآمدی و شده ادراک استرس بر گرایی مثبت رویکرد با گروهی مشاوره تاثیر

نارس نوزادان  

 خانم دکتر

 خوشه چین

 

 روناک مشایخی

نارس نوزاد دارای مادران در شیردهی خودکارآمدی بر تلفنی حمایتی مشاوره تاثیر بررسی  .39  مرضیه محمدیان خانم دکتر ملکی 

32.  
 بیماران در یالیزد کفایت و دیالیز حین گیری باال،وزن خون فشار بر سدیم پروفایل تاثیر بررسی

 شهر( عج)ولیعصر حضرت بیمارستان دیالیز مراکز به کننده مراجعه مزمن همودیالیز تحت

7961زنجان  

 آقای دکتر

 محمدیدین 
 فاطمه آقامحمدی

33.  
 ورژانسا های بخش در آن با مرتبط عوامل و بیماران گیری تصمیم در مشارکت سطح بررسی

7961 سال زنجان، پزشکی علوم دانشگاه درمانی آموزشی مراکز  
 رویا محمدی خانم دکتر حنیفی

34.  
 در پرستاری شده فراموش های مراقبت با عملکردی محیط مشخصات ارتباط بررسی

7961 سال در زنجان پزشکی علوم  دانشگاه به وابسته های بیمارستان  

 آقای دکتر امینی-

آقای دکتر رمضانی -

 بدر

 سمیه بابایی

7966 سال در تبریز شهر دوم دوره متوسطه نوجوان دختران سالمت نیازهای بررسی  .35  رویا سلیمان پورزکی خانم دکتر جعفری 

36.  
 ویژه رغی های بخش در بیماران ایمنی فرهنگ با ارتباط و شاغل پرستاران ایمنی جو بررسی

7961 سال در زنجان شهر آموزشی های بیمارستان  
 مریم واعظی آقای دکتر امینی

 



  طرح های تحقيقاتي و پایان نامه های دانشجویي در حال اجرا 

ف
دی

ر
 

 نام طرح تحقیقاتی
 نام استادراهنما

 

 دانشجو

 

7 
مراجعه کننده مراکز در مانی COPD کننده اضطراب و افسردگی در بیمارانبررسی عوامل پیش بینی 

 7961لوم پزشکی استان زنجان درسالدانشگاه ع
 آذر آوازهخانم 

 

 لیال عسگری

 

۵ 
بررسی وضعیت ایمنی و میزان آمادگی در برابر حوادث و بالیای مهد کودک های شهر زنجان در سال 

7961 
 جیقهمهدی اصغری  خانم دکتر جعفری

9 
بررسی ارتباط بین جو اخالقی و مراقبت های پرستاری فراموش شده در واحدهای ارائه دهنده خدمات 

 7961به بیماران سرطانی شهر زنجان سال
 لیال خانی آقای دکتر امینی

4 
بررسی ارتباط وضعیت تغذیه و امنیت غذایی با برخی عوامل اجتماعی سالمت در سالمندان تحت پوشش 

 7961جامع خدمات سالمت شهر زنجان در سال مراکز 
 خانم دکتر نمدیان

محمدامین صاحبی 

 اسکوئی

۲ 
 دارای باردار نخست زنان زایمان پیامدهای و نوع بر محور ماما روانی-آموزشی مشاوره تاثیر بررسی

 زایمان از ترس
 سیده فاطمه موسوی خانم الهام جعفری

9 
لوله  یدارا اریهوش مارانیب کیولوژیزیف یبر اضطراب و شاخص ها ماریب حاتیمالقات بر اساس ترج ریتاث

 ژهیو یدر بخش مراقبت ها یداخل تراشه بستر
 علی عبدالهی آقای دکتر دین محمدی

9 
در با کیفیت زندگی شغلی پرستاران شاغل آن  ارتباطو  سرپرستاران یرهبر یسبک ها یبررس

 7961زنجان سال  ی شهروابسته به دانشگاه علوم پزشک یآموزش یها مارستانیب

 خانم دکتر

 بهرامی نژاد
 جعفر متینی

1 
 بخش در هیپوترمی کنترل های شاخص و مراقبت تیم دانش بر دمایی مراقبت پروتکل تاثیر بررسی

   موسوی اهلل آیت بیمارستان ترومای اورژانس
 زهرا زینی زاده آقای دکتر دین محمدی

6 
تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد روان شناسی مثبت گرا بر سرمایه روانشناختی و کیفیت زندگی بررسی 

 زنان یائسه

 خانم رستگاری-

 خانم دکتر خوشه چین-
 شیفته هاشم زاده

71 
بررسی تاثیر مداخله مبتنی بر درک از بیماری بر اضطراب مرگ و از عهده برآیی در مبتالیان به 

 در بیمارستان های آموزشی زنجاننارسائیی قلبی بستری 
 نگین بابائی واحد خانم روحانی

 خانم حسین خانی     طرح همکار بررسی شیوع دیابت بارداری در ایران: مطالعه مرورسیتماتیک و متاآنالیز 77

7۵ 
 بخش در بستری بیماران ی خانواده افسردگی و اضطراب بر نیاز بر مبتنی آموزشی برنامه تاثیر بررسی

 7961زنجان شهر درمانی آموزشی مراکز ویژه های مراقبت های
 زهرا حاجیخانی خانم ربیع سیاهکلی

79 
تاثیر مشاوره شناختی بر سازگاری با بارداری و دلبستگی به جنین در مادران باردار در معرض خشونت 

 خانگی
 هاجر خاچی شکری خانم دکتر خرقانی

 ثریا بورمن زاده خانم الهام جعفری بر توانمندی ماماها در اداره زنان باردار با ترس از زایمان BELIEFبررسی تاثیر آموزش مدل مشاوره ای 74

7۲ 
بررسی ارتباط مراقبت های پرستاری فراموش شده با میزان رضایت مندی و پیامدهای بیماران مبتال به 

 7961زنجان، سال نارسایی قلبی بستری در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی 
 الهام رجبی خانم مهین روحانی

 بتول اله لویی خانم آذر آوازه 7961بررسی تصویر پرستاری از نگاه بیماران بستری به بیمارستان های شهر زنجان در سال  79

79 
بررسی عوامل مرتبط با قصد ماندن و ترک شغل در پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به 

 7961سال -لوم پزشکی زنجاندانشگاه ع
 پریسا محمدی آقای دکتر امینی

71 
بررسی تاثیر مشاوره با رویکرد معنویت محور بر کیفیت زندگی پس از زایمان در زنان مبتال به پره 

 اکالمپسی
 رباب رسولی خانم دکتر ملکی

76 
شاغل در بیمارستان بررسی حساسیت اخالقی پرستاران و ارتباط آن با فرسودگی شغلی در پرستاران 

 7961های آموزشی شهر زنجان در سال 
 لیال حمیدی آقای دکتر امینی

۵1 
رفتاری بر رضایت زناشویی و شادکامی زنان باردار بد سرپرست مراجعه  -بررسی تاثیر مشاوره شناختی 

 کننده به مراکز منتخب بهداشتی و درمانی شهر تهران
 خانم دکتر احمدنیا

فرحناز محمدی 

 سعادت

۵7 
بررسی سواد سالمت مادران و ارتباط آن با عملکرد تغذیه ای و خودکارآمدی شیردهی در مراجعین 

 7961-مراکز بهداشتی درمانی 
 نازنین زهرا اسمعیلی خانم دکتر جعفری



۵۵ 
ال بررسی تاثیر همزمان رایحه درمانی با بهار نارنج و رفلکسولوژی کف پا در تسکین درد بین بیماران مبت

 7961به سرطان تحت کموتراپی بستری در بیمارستان والیت شهر قزوین در سال 

خانم معصومه مرتقی 

 قاسمی
 فرهاد اینانلو

۵9 
تاثیر مشاوره زوجی بر خودکار آمدی شیردهی و استرس ادراک شده در زنان با بارداری برنامه ریزی 

 نشده
 مهناز ابوذری خانم دکتر ملکی

 حمیده میرزائیان خانم پروین محبی مشاوره گروهی با رویکرد مثبت گرا بر شدت عالئم سندرم پیش از قاعدگیبررسی تاثیر  ۵4

۵۲ 
 اختالالت غربالگری آزمایشات پیرامون باردار زنان اضطراب و نگرانی بر رفتاری-شناختی مشاوره تاثیر

 جنین کروموزومی
 عصمت واعظی خانم دکتر خرقانی

۵9 
 شهید بیمارستان در روانشناختی اورژانس بیماران به شده ارائه پرستاری های مراقبت کیفیت بررسی

 7961سال در آن با مرتبط عوامل برخی و زنجان بهشتی

آقای دکتر رمضانی -

 بدر)اول(

 آقای دکتر امینی)دوم(-

 معصومه رسولی

۵9 
شغلی آنان و رضایت مندی بیماران بررسی ارتباط بین مهارتهای مشاوره ای پرستاران اورژانس با رضایت 

 در بخش های اورژانس بیمارستان های آموزشی شهر زنجان
 فردین صمدی آقای دكتر رمضاني بدر

۵1 
بررسی ارتباط بین استقالل در تصمیم گیری بالینی پرستاران مراقبت ویژه با کیفیت ارائه مراقبت های 

 بیمارستان های آموزشی شهر زنجان پرستاری آنان در
 معصومه کرمی آقای دكتر رمضاني بدر

۵6 
بررسی تغییرات فشار داخل کاف لوله تراشه طی جراحی آدنوتانسیلکتومی کودکان در مراکز آموزشی 

 7966درمانی حضرت ولیعصر)عج( زنجان ذر سال 

خانم دكتر حجت 

 انصاری
 هاشم مالئی

91 
 یها مارستانیب ژهیمراقبت و یاز شفقت پرستاران در بخش ها یاخالق تیحساس نیارتباط ب یبررس

 7966-شهر زنجان یآموزش
 آقای دکتر  رمضانی بدر

زهرا حرمتی اوغول 

 بیگ

97 
سوختگی مراجعه کننده به  مارانیآن در ب یامدهایعوامل مرتبط و پ یتصادف یپوترمیه وعیش یبررس

 7966-بیمارستان های آموزشی و درمانی شهر زنجان
 فرنوش حاجی حسینی آقای دکتر دین محمدی

 آذر عشقی خانم دکتر بهرامی نژاد 7966بررسی همبستگی خودپنداری حرفه ای با رفتارهای مراقبتی مربیان در بین دانشجویان پرستاری،  9۵

99 
 76-کوویدبررسی بهداشت روان و صالحیت بالینی در پرستاران مواجهه یافته و مواجهه نیافته با بیماران 

 7966بیمارستان های علوم پزشکی زنجان، 
 معصومه احمدی خانم  اقوامی

94 
عروقی بستری در -بررسی ارتباط سواد سالمت الکترونیکی با رفتارهای خودمراقبتی در بیماران قلبی

 7966بیمارستان آیت اهلل موسوی زنجان در سال 
 معصومه بخشایش خانم دکتر حجت انصاری

9۲ 
سال مراجعه کننده به  ۲ارتباط نگرش والدین به کودک آزاری با رشد و تکامل کودکان زیر بررسی 

 7966مراکز جامع سالمت شهری زنجان در سال 
 آسیه بکشلو خانم دکتر نمدیان

99 
بررسی ارتباط سواد سالمت و سبک زندگی ارتقاء دهنده سالمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی 

 7966زنجان در سال 
 زهرا حاجی آقارضالو خانم دکتر جعفری

 محمدرضا بوستانه آقای دکتر زیرک بررسی وضعیت بار مراقبتی و ارتباط آن با کیفیت زندگی و کیفیت خواب همراه بیمار سرطانی 99

91 
بررسی پذیرش درد و رفتارهای خود مدیریتی درد در بیماران مبتال به سرطان مراجعه کننده به 

 درمانی بیمارستان ولیعصر زنجانبخش شیمی 
 مهسا نوری خانم دکتر بهرامی نژاد

96 
با استفاده از تئوری پدرساالری در دانشجویان  "خشونت علیه زنان"پیشگوئی نگرش نسبت به مفهوم

 7966دانشگاه علوم پزشکی تبریز،
 مریم بذلی خانم دکتر نمدیان

41 
با استفاده از تئوری یادگیری اجتماعی ایکرز در  "زنانخشونت علیه "پیشگوئی نگرش نسبت به مفهوم

 7966دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان،
 فاطمه خسروی خانم دکتر نمدیان

47 
 یاورژانس مرکز آموزش یجراح مارانیب با درد درک شده یمراقبت دلسوزانه و همدلارتباط  یبررس

 7966 یاله موسو تیآ یدرمان
 حیدری اکرم خانم دکتر حنیفی

4۵ 
 76-تاثیر آموزش از طریق شبکه اجتماعی بر ترس، اضطراب و خود مراقبتی در بیماران مبتال به کووید

 7966مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی ولیعصر زنجان در سال 
 علی صادقیان آقای دکتر زیرک

 رضائی پروانه خانم دکتر خوشه چین سال 9۲ باالی مادران اضطراب بر نگر مثبت روانشناسی مشاوره تاثیر بررسی 49

 جلیلوند حدیث خانم دکتر خوشه چین شیردهی در ناموفق مادران خودکارآمدی بر گرایی مثبت رویکرد با مشاوره تاثیر بررسی 44

4۲ 
بررسی سطح استرس، اضطراب، افسردگی و ارتباط آن با شجاعت اخالقی کارکنان فوریت های 

 7966در سال  76-در اپیدمی کوویدپزشکی استان زنجان 
 خانم سهیال ربیع سیاهکلی

علی اصغر کرمی 

 رجب پور

 معصومه حسنی  خانم دکتر ملکی فرزندی مادران نوجوان -بررسی تاثیر مشاوره مبتنی بر تئوری ستیر بر دلبستگی والد 49

49 
-شیردهی زنان مبتال به کوویدمقایسه تاثیر مشاوره حمایتی مداوم و متناوب بر خودکارآمدی و تداوم 

76 
 مریم کریمی  خانم دکتر ملکی



 بررسی تاثیر مشاوره مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی پس از زایمان مادران نوجوان 41

 خانم دکتر خوشه چین

 )استاد راهنمای اول(

خانم رستگاری )استاد 

 راهنمای دوم(

پریسا کرمی ده 

 باغی

 سمیرا اسماعیلی خانم دکتر خوشه چین مشاوره با رویکرد مثبت گرایی بر افسردگی پس از زایمان مادران نوجوانبررسی تاثیر  46

۲1 
 های بخش در بستری 76-کووید بیماران بین در شخصی حفاظت اقدامات پذیرش میزان بررسی

 ایران کشور غرب شمال های بیمارستان ویژه و اورژانس
 حسن زاده فهیمه آقای دکتر دین محمدی

۲7 
 روانی و جسمانی عالئم بر ایرانی طب الصحه حفظ اصول از برخی بر تاکید با انگیزشی مصاحبه تاثیر

 قاعدگی از پیش سندرم به مبتالیان
 رباب ناصری خانم دکتر خرقانی

 پریا شمائی خانم دکتر خرقانی ناخواستهبررسی تاثیر مشاوره ی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تطابق با بارداری در زنان با بارداری  ۲۵

 زهرا غالمی نجار خانم دکتر حنیفی 7966-7411بررسی عوامل تاثیرگذار بر مراقبت بیهوده از دیدگاه پرستاران بخش های ویژه در سال  ۲9

۲4 
و استرس  بررسی مقایسه ای تاثیر ماساژ بازتابی کف پا و رایحه استنشاقی نعنا فلفلی بر شدت خستگی

 7966-7411در کارکنان فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال  شغلی
 مهدی شعبانی خانم شیری

۲۲ 

دچار  76مقایسه ی تاثیر اسانس وانیل با اسانس اکالیپتوس بر بازگشت حس بویایی بیماران کووید 

بیمارستان امام حسین)ع( شهرستان  اختالل حس بویایی در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه سرپایی

 7966بیجار در 

 الهه لطفی زاده آقای دکتر یادگاری

۲9 
بررسی وضعیت سالمت روان و روش های تطابقی پرستاران اورژانس بیمارستان های آموزشی شهر 

 76زنجان در پاندمی کووید 

آقای دکتر رمضانی بدر 

 )استاد راهنمای اول(

آقای دکتر امینی )استاد 

 راهنمای دوم(

 زیبا بختیاری

۲9 
بررسی مقایسه ای ارتباط بارکاری پرستاران با نارسایی چند ارگانی بیماران بستری در بخش های 

 7966-7411مراقبت های ویژه کرونا و عمومی مراکز درمانی شهر زنجان در سال 
 محمد مرادی خانم دکتر حنیفی

۲1 
دانشجویان پرستاری سال دوم و سال چهارم و دانشجویان ارشد مقایسه توانایی استدالل اخالقی 

 7966پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال 
 پریسا نوری آقای دکتر زیرک

۲6 
 درمانی مراکز در شاغل ماماهای در شغلی خشونت مدیریت مجازی و فردی آموزش تاثیر بررسی

 زنجان
 الماس نصیری رویا خرقانی رقیه دکتر خانم

 نیا باقری الهام محبی پروین خانم زا نخست زنان در زایمان از ترس بر فوردایس شادکامی الگوی اساس بر مجازی مشاوره تاثیر 91

97 
 76-بررسی ارتباط حمایت های اجتماعی و سازمانی با تاب آوری پرستاران خط مقدم حین شیوع کووید

 7966-7411زنجان سال در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی 
 خانم سهیال عباسی طرح همکار

 امینی دکتر آقای همکار طرح زا نخست زنان زایمان روند بر ماما غیر و همراه مامای حضور تاثیر مقایسه 9۵

99 
بررسی ارتباط اختالل استرس پس از سانحه با استرس شغلی و افسردگی در پرسنل اورژانس پیش 

 7966در سال  COVID-19 پزشکی زنجان در مواجهه با بیماران مبتال به بیمارستانی دانشگاه علوم
 آقای محمد عبدی طرح همکار

94 
 بیماران در همودینامیک تغییرات و بخشی آرام عمل، از پس درد بر پرگابالین و کلونیدین تاثیر مقایسه

 نخاعی حسی بی تحت طرفه یک اینگوینال جراحی تحت

 حجت دکتر خانم همکار طرح

 انصاری

9۲ 
 پرستاری دانشجویان در فرهنگی شایستگی با فرهنگی حساسیت و فرهنگی هوش ارتباط بررسی

 7966 سال زنجان پزشکی علوم دانشگاه
 حنیفی دکتر خانم طرح همکار

99 
عیین وضعیت فعالیت های فیزیکی و ارتباط آن با نیاز دارویی و کیفیت زندگی مبتال یان به آسم ت

 7966-درمانی شهر زنجان-به مراکز آموزشیمراجعه کننده 
 اقوامی  خانم طرح همکار

 رشتچی دکتر خانم طرح همکار مقایسه تأثیر لیدوکائین و گرانیسترون بر تهوع و استفراغ بعد از عمل کوله سیستکتومی الپاراسکوپیک 99

 نژاد مسیب خانم طرح همکار 69-61بررسی روند شیوع سزارین و علل آن در زنان باردار شهر زنجان طی سال های  91

96 
بررسی آگاهی و نگرش و عملکرد ماماها در خصوص ترس از زایمان مادران باردار استان زنجان ، 

7966 
 نژاد مسیب خانم طرح همکار

 طرح همکار روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه عوامل استرس زای پرستاران شاغل در بخش اورژانس 91

 آقای دکتر آقاجانلو 

آقای دکتر 

 یادگاری

 نوری مریم جعفری دکتر خانم پستان سرطان به مبتال بیماران مراقبتی بار بر مجازی آموزش تاثیر بررسی 97

 بیتا فتحیان خانم دکتر پیامی در زنجان پزشکی علوم دانشگاه کارشناسی مقطع دانشجویان مرگ اضطراب با شادکامی ارتباط 9۵



 7411 سال( 76کووید)کرونا پاندمی دوران

99 
 امام بیمارستان در یستری 76کووید به مبتال بیماران در آن با مرتبط عوامل و سقوط میزان بررسی

 7411سال در زنجان شهر( ع) حسین
 اعظم گنج خانلو آقای دکتر آقاجانلو
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 در ابهر و زنجان پرستاری های دانشکده دانشجویان بین در الکترونیکی یادگیری های روش بررسی

 7411سال ،76-کووید گیری همه دوران
 آقای دکتر امینی
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