بسمه تعالي
گزارش عملكرد ساليانه پژوهش دانشكده

در سال  9316دانشكده پرستاري و مامايي زنجان در راستاي اهداف سالمت و پيرو وظايف
محوله طبق قوانين مربوطه در بخش پژوهش در زمينه علوم پزشكي فعاليت نموده كه
عملكرد يكساله به شرح زير مي باشد .
الف) تعداد جلسات برگزاري دفاع از پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد :
در سال  9316به تعداد  98جلسه دفاعيه از پايان نامه هاي دانشجويان تحصيالت تكميلي برگزار
شده است كه در جدول ذيل شرح مشخصات كامل آنها آمده است. .
رديف

نام دانشجو

1

علي قائم پناه

2

اعظم محجوبيان

3

سميه فرج پور

1

انسيه رضائي

9

آرزو صفائي نژاد

عنوان پايان نامه

تاريخ دفاع

مقطع
ارشدپرستاري

تاثير پروتكل بهداشت دهان و دندان

69/3/7

مراقبت هاي ويژه

برشاخص پالک دندان و لثه در بيماران
داراي لوله داخل تراشه بستري در بخش
مراقبت هاي ويژه

ارشد پرستاري

بررسي تاثير بحث گروهي بر توانايي

داخلي و جراحي

همودياليزي

بيماران

خودمديريتي

69/7/2

مزمن مراجعه كننده به بخش همودياليز
بيمارستان وليعصر زنجان سال 1361
ارشد پرستاري

بررسي ارتباط شبكه هاي اجتماعي

سالمت جامعه

مجازي با سالمت معنوي نوجوانان مقطع

69/7/9

متوسطه شهر زنجان در سال 1361-69
ارشد پرستاري

بررسي عوامل مرتبط با تاخير در

مراقبت هاي ويژه

پذيرش و شدت عوارض و ميزان
مرگومير

در

مراجعين

مبتال

69/8/7

به

انفاركتوس ميوكارد در بيمارستانهاي
منتخب در سال  1361و 1369
ارشد مشاوره در

تاثير مشاوره گروهي بر تفكر غير

مامايي

منطقي والدي و كيفيت زناشويي زنان

69/8/21

نابارور
سكينه مرادي

ارشد پرستاري

بررسي مقايسه اي اكسيژن تراپي از

9

عميد آبادي

مراقبت هاي ويژه

طريق لوله  t-pieceبالوله مستقيم بر

7

مرضيه مجيدپور

ارشد پرستاري

بررسي شاخص هاي عملكرد اورژانس و

داخلي و جراحي

رضايت مندي بيماران مراجعه كننده به

8

پريسا جهانگيري

6

69/6/9

پارامتر هاي هموديناميک وگازهاي خون
شرياني بعد از جدا سازي بيماران تحت
ونتيالسيون بستري در بخش مراقبت
هاي ويژه.

مراكز

اورژانس

بيمارستان

69/6/16

هاي

آموزشي و درماني وليعصر (عج) وآيت
اله موسوي زنجان در سال 69
ارشد پرستاري

بررسي تاثير كارگاه مراقبت جامع نگر بر

داخلي و جراحي

سطح رضايت بيماران قلبي وهمراهان از

69/11/3

خدمات بخش مراقيت ويژه قلبي
فرحناز

ارشد پرستاري

تاثير سيب زميني خام بر پيشگيري از

محمدخانيها

مراقبت هاي ويژه

برخي ازعوارض گوارشي در بيماران

11

حميد ميانجي

ارشد پرستاري

بررسي ميزان مواجهه با پديده قلدري

مراقبت هاي ويژه

( )bullyingدر محل كار و ارتباط آن با

11

ليال احمدي

12

ليال اسدزاده

13

زهرا نقدي

69/11/9

تحت ونتيالتور بستري در بخش مراقبت
هاي ويژه
69/11/21

فرسودگي شغلي در بين پرستاران بخش
هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان هاي
وابسته به دانشگاه علوم پزشكي استان
زنجان سال 69
ارشد مشاوره

تأثير مشاوره زوجين بر ترس از زايمان،

درمامايي

خودكارآمدي و انتخاب نوع زايمان زنان

69/11/29

نخست باردار متقاضي سزارين انتخابي
ارشد مشاوره در

بررسي تاثير مشاوره مامايي مبتني بر

مامايي

رويكرد گمبل بر برخي پيامد هاي رواني

69/11/27

زايمان تروماتيک در زنان نخست زا
ارشد مشاوره در

مقايسه تاثير مشاوره گروهي بهداشت

مامايي

بلوغ با و بدون مشاركت مادران بر
عزت نفس دختر ان دبيرستاني زنجان

69/11/1

11

مينا اسم خاني

19

ماريه محمودي

19

منيره رحماني

17

رويا موسوي

18

رعنا صفا

ارشد مشاوره در

مقايسه تاثير مدل مشاورهاي  PLISSITبا

مامايي

مدل آموزش گروهي سالمت جنسي بر

69/11/19

كيفيت زندگي و رفتار جنسي زنان مبتال
به سرطان پستان
ارشد مشاوره در

تاثير مشاوره بر عملكرد جنسي پس از

مامايي

هيستركتومي در زنان مراجعه كننده به

69/11/19

بيمارستان هاي شهرستان ساري
ارشد پرستاري

تاثير مداخله آموزشي خانواده محور بر

مراقبت هاي ويژه

درد بعد از عمل جراحي بيماران تحت

69/11/19

جراحي ارتوپدي (اندام فوقاني يا تحتاني)
ارشد پرستاري

بررسي ارتباط استقالل حرفهاي با

داخلي و جراحي

در

شادماني

شاغل

پرستاران

69/11/26

بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم
پزشكي زنجان -سال .1369
ارشد مشاوره در

بررسي مشاوره گروهي مبتني بر

مامايي

رويكرد رفتار درماني -عقالني هيجاني

69/12/21

بر خود كارآمدي زايمان

ب)تشكيل جلسات شوراي پژوهشي-تحصيالت تكميلي در دانشكده :
شورا

تعدا اعضا ء

شوراي پژوهشي و

11

تعداد شوراهاي

جمع ساعات تشكيل شده

تشكيل شده
تحصيالت تكميلي

 13جلسه

 36ساعت

ج) فعاليت هاي پژوهشي :
عالوه بر امر آموزشي در دانشكده پرستاري و مامايي فعاليتهاي پژوهشي شامل اجراي
طرحهاي تحقيقاتي  ،چاپ  ،ارائه مقاله در كنفرانسهاي علمي و غيره انجام شده است كه به
تفكيک فعاليتهاي پژوهشي انجام شده به شرح جدول ذيل مي باشد .
ج )9-طرح هاي تحقيقاتي و پايان نامه هاي دانشجويي :
در سال  9316به تعداد  33طرح تحقيقاتي و پايان نامه در حال اجرا مي باشد.
محل تامين اعتبار
رديف

نام طرح تحقيقاتي

نام استاد

 .1بررسي تاثير گرم كردن دين محمدي ،صادقي
مجدد

علوم

صدمه،

پزشكي

وخامت صدمه و گازهاي خون

زنجان

شرياني

بر

پيامد

دانشگاه

بيماران

خارج

درحال

خاتمه

ازدانشگاه

اجراء

يافته

***

ترومايي

بستري در بخش اورژانس
مركز آموزشي درماني آيت
اله موسوي زنجان
 .2تاثير مشاوره كاهش استرس خرقاني ،ساعد ،خوشه چين،

علوم

مبتني بر ذهن آگاهي بر آقامحمدي

پزشكي

استرس ادراک شده و تنظيم

زنجان

***

هيجان ماماهاي شاغل در
بيمارستانهاي شهر زنجان ،
 .3بررسي اضطراب مرگ و عسگري ،روحاني ،اميني

علوم

برخي عوامل مرتبط با آن در

پزشكي

بيماران نارسايي قلبي شهر

زنجان

***

زنجان 1369
 .1بررسي تاثير مشاوره گروهي دكتر خوشه چين

علوم

با رويكرد حل مساله بر خود شهال اوصالي

پزشكي

مديريتي زنان مبتال به ديابت

زنجان

بارداري

***

علوم

 .9بررسي وضعيت هوش و دكتر حنيفي
ارتباط آن با تعامل اجتماعي و براتي پور

پزشكي

مهارتهاي ارتباطي با بيماران

زنجان

،در

بين

كاركنان

***

بخش

اورژانس شهر زنجان در سال
1369
مقدم،

 .9بررسي مقايسه اي ميزان
شجاعت اخالقي و درماندگي

حنيفي،

قهرماني ،علوم

مهدي زاده

اخالقي در پرستاران و

***

پزشكي
زنجان

دانشجويان پرستاري در شهر
زنجان در سال 1369
بيات ،كشاورز افشار

 .7بررسي شيوع كم كاري

علوم

تيروئيد در زنان باردار و تاثير

پزشكي

كم كاري تيروئيد بر برخي از

زنجان

***

پيامدهاي نوزادي در
بيمارستان آيت اهلل موسوي
شهر زنجان در سال 69
 .8تاثير سبک زندگي بر كيفيت ساسان رجبي

علوم

زندگي بيماران مبتال به آسم با اقوامي

پزشكي

افراد غير آسمي :يک مطالعه

زنجان

***

موردي  -شاهدي
 .6بررسي تاثير كارگاه مراقبت سميه پوررضائي
هاي

دمايي

بر

آمادگي دكتر دين محمدي

تكنسين هاي فوريت هاي
پزشكي

در

علوم

***

پزشكي
زنجان

مديريت

هيپوترمي بيماران ترومايي
 .11بررسي

ميزان

بروز حسن دوست ،دكتر دين

علوم

هيپوترمي وعوامل مرتبط با محمدي

پزشكي

آن در مراحل مختلف مراقبت

زنجان

***

از تروما در بيماران مراجعه
كننده به بيمارستان آموزشي،
درماني دانشگاه علوم پزشكي
زنجان سال 1369
 .11بررسي تاثير مشاوره معنويت معصومه منفرد ،دكتر ملكي

علوم

***

محور .و الكوهاي سازگاري

پزشكي

زنان و كيفيت زندگي با

زنجان

نخستين بارداري
 .12بررسي تاثير رايحه درماني ابوالفضل اميني ،دكتر

علوم

(گل محمدي) بر شدت درد بهرامي نژاد

پزشكي

بعد از عمل جراحي در بيماران

زنجان

***

تحت عمل هرني اينكوينال
 .13بررسي ارتباط فرهنگ ايمني اكبر اسالمي

علوم

بيماربا پديده قرباني دوم در دكتر حنيفي

پزشكي

پرستاران و ميزان گزارش

زنجان

***

خطا در بخش هاي ويژه
 .11بررسي وضعيت رعايت حريم دكتر پيامي

علوم

خصوصي بيماران تحت عمل آرزو ملک محمدي

پزشكي

جراحي در اتاق عمل هاي

زنجان

***

بيمارستان هاي آموزشي شهر
زنجان در سال 69
 .19بررسي بار كاري پرستاران و دكتر حنيفي فاطمه محمدي

علوم

ارتباط آن با برخي پيامدهاي

پزشكي

ناخواسته در بيماران بستري

زنجان

***

در بخش مراقبت هاي ويژه
بيمارستان هاي وابسته به
دانشگاه علوم پزشكي هر
زنجان در سال 67
 .19بررسي
دريافت

مقايسهاي
هاي

ميزان يوسف لو ،جهانيان سادات

غذايي

در محله

بيماران مبتال به ليوميوم با

علوم

***

پزشكي
زنجان

افراد سالم توسط پرسشنامهي
بسامد غذايي () FFQ
 .17مقايسه تاثير تحريک الكتريكي فياضي ،شمس قريشي،

علوم

عصب از راه پوست در دو دهقان پور محمديان،

پزشكي

ناحيه هوگو و سان اينجيائو بر حيدري ،شعباني

زنجان

طول مدت و شدت درد ونياز
به القا در مرحله اول زايمان
در زنان باردار مراجعه كننده

***

به بيمارستان امام حسين
زنجان در سال  :1367يک
كارآزمايي باليني
 .18تاثير مشاوره گروهي مبتني دكتر خرقاني  ،خطيبي

علوم

بر رويكرد ذهن آگاهي بر

پزشكي

كيفيت خواب زنان باردار

زنجان
با دكتر خوشه چين  ،محرمي

علوم

 .16يررسي

بر

پزشكي

پذيرش و انطباق با نقش

زنجان

رويكرد

تاثير

مشاوره

مثبت

گرايي

***

***

پدري در همسران زنان
نخست باردار
 .21بررسي تاثير مشاوره مبتني بر دكتر خرقاني  ،كاكاوند

علوم

ذهن آگاهي كيفيت خواب

پزشكي

زنان يائسه مراچعه كننده به

زنجان

***

مراكز بهداشتي زنجان در
سال 1367
 .21بررسي تاثير مشاوره گروهي دكتر خوشه چين ،مصطفايي

علوم

با رويكرد روانشناسي مثبت

پزشكي

گرا بر سرمايه روانشناختي و

زنجان

***

كيفيت زندگي زنان باردار
 .22بررسي كيفيت انتقال داخل دكتر دين محمدي ،قديمي

علوم

بيمارستاني بيماران بستري در

پزشكي

بخش هاي  ICUو عوامل موثر

زنجان

***

بر آن در بيمارستان هاي
آموزشي

دانشگاه

علوم

پزشكي استان زنجان در سال
1367
 .23بررسي مقايسه اي پيامدهاي دكتر حنيفي  ،غالمي

علوم

تغذيه اي معده اي زودرس و

پزشكي

ديررس در بيماران ترومايي

زنجان

تحت ونتيالتور در بخش
مراقبت هاي ويژه بيمارستان
آيت اله موسوي در سال
1367

***

 .21بررسي

دانش شيري ،شيخي

ارتباط

علوم

داروشناسي پرستاران با خطاي

پزشكي

دارويي آنان در بخش هاي

زنجان

***

مراقبت ويژه بيمارستان هاي
آموزشي زنجان در سال
1367
 .29عنوان ميزان بررسي سطح اكبر پور رحيمي

علوم

سالمت روان و ارتباط آن با

پزشكي

برخي متغيرهاي زمينه اي در

زنجان

***

پرستاران شاغل در بيمارستان
هاي آموزشي شهر زنجان
سال (1369چاپ شده) به
عنوان استاد راهنما
 .29بررسي فراواني افسردگي در اكبر پور رحيمي

علوم

سالمندان مراجعه كننده به

پزشكي

مراكز بهداشتي شهر زنجان

زنجان

***

در سال 69
 .27ميزان بررسي سطح سالمت مهناز كشاورز افشار

علوم

روان و ارتباط آن با برخي

پزشكي

در

زنجان

متغيرهاي

زمينه

اي

***

پرستاران شاغل در بيمارستان
هاي آموزشي شهر زنجان
سال (1369چاپ شده)
 .28بررسي فراواني افسردگي در مهناز كشاورز افشار

علوم

سالمندان مراجعه كننده به

پزشكي

مراكز بهداشتي شهر زنجان

زنجان

***

در سال " 69
 .26بررسي وضعيت اشتغال دانش مهناز كشاورز افشار

علوم

اموختگان كارشناسي پرستاري،

پزشكي

اتاق عمل ،هوشبري و مامايي

زنجان

***

دانشكده پرستاري و مامايي
زنجان"
 .31تأثير سيب زميني خام بر دكتر معصومه نمديان
پيشگيري از برخي عوارض

علوم
پزشكي

***

گوارشي در بيماران تحت

زنجان

ونتيالتور بستري در بخش
مراقبتهاي ويژه.
 .31طراحي و روان سنجي ابزار دكتر معصومه نمديان

علوم

سنجش مهارت هاي ارتباطي

پزشكي

ميان فردي پرستاران

زنجان

 .32سنجش سازه هاي مدل اعتقاد دكتر معصومه نمديان

علوم

بهداشتي نسبت به رفتارهاي

پزشكي

دانش

زنجان

از

پيشگيري

ايدز

***

***

آموزان دبيرستان هاي زنجان
از ديدگاه والدين آنها
 .33بررسي ارتباط بين عملكرد دكتر معصومه نمديان

علوم

خانواده و كيفيت زندگي

پزشكي

بيماران مبتال به سرطان در

زنجان

مركز

آموزشي

***

درماني

وليعصر(عج) زنجان در سال
1369
 .31بررسي تاثير مشاوره گروهي دكتر معصومه نمديان
مبتني

بر

رويكرد

علوم

رفتار

پزشكي

درماني عقالني -هيجاني بر
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