سال تحصيل

رشته تحصيلي

۱۳۸۷

ارشدمراقبتهای ويژه

۱۳۸۷

ارشدمراقبتهای ويژه

 ۱۳۸۷ارشد مراقبت های ويژه

۱۳۸۸

ارشد مراقبتهای ويژه

۱۳۸۸

پرستاری ارشد ويژه

۱۳۸۸

ارشد پرستاری ويژه

استاد راهنما

عنوان

پديد آورنده

مقايسه تاثيرساکشن لول ه
داخل تراشه به دوروش
سيستم بازوبسته
برمقاديرگازهای خون
شريانی بيماران تحت
جراحی قلب باز
وبستری دربخش
مراقبت ويژه بيمارستان
ع(امام علی
)
عليرضا ،خاتون 
ی
بررسی تاثير ساکشن
لوله تراشه باو بدون
نرمال سالين بر
شاخص های
فيزيولوژيک تنفسی در
بيماران تحت جراحی
قلب باز
گی
سهيال ،آستان 

جعفری،زهره

تعيين وضعي 
ت
اختالالت خواب و
عوامل مرتبط با آن در
بيماران همودياليزی
مراجعه کننده به مرکز
دياليز ييمارستان امام
ع(رضا
)
سهيال،آستانگی

نور محمدی ،بابک

فرجی ،اعظم

بررسی کيقيت زندگ 
ی
و ارتباط آن با کفايت
دياليز در بيماران
همودياليزی مراجع
کننده به بيمارستان امام
ع) شهرکرمانشاه ميرزا پور ،سيده راضيه
ی رضا( 
سهيال،آستانگ 
بررسی تاثير روش
تغذيه مداوم روده ای
بر وضعيت تغذيه
بيماران دچار تروما
متعدد بستری در بخش
مراقبت های ويژه
...بيمارستان آيت ا
مظاهرپور ،سکينه
طالقانی
عليرضا ،خاتونی
بررسی ميزان آگاهی و
عملکرد پرستاران در
خصوص مراقبت
پرستاری ساکشن لوله
تراشه در بخش های
ويژه بيمارستان های
آموزشی دانشگاه علوم
پزشکی کرمانشاه
ثريا ،مهدوی

بازدار ،شهرام

 ۸۹ارشد مراقبت های ويژه

 ۱۳۸۹ارشد مراقبت های ويژه

بررسی روند باز توان 
ی
بر تن انگاره کيفيت
زندگی در بيماران بعد
از عمل جراحی پيوند
عروق کرونر قلب در
بيمارستان امام علی
ع(
شهر کرمانشاه) 

شريفی ،اعظم

برسی ميزان همبستگ 
ی
بين مقادير گازهای
خون شريانی و وريدی
مرکزی در بيماران
تحت عمل پيوند عروق
کرونر بستری در واحد
مراقبت های ويژه
ع(بيمارستان امام علی اسمعيلی وند ،معصومه
ی )
علی رضا  ،خاتون 

پرستاری ارشد مراقب 
ت
های ويژه
۱۳۸۹

تعيين ميزان صح 
ت
ودقت چهارروش اندازه
گيری درجه حرارت
بدن درمقايسه باروش
بينی  -حلقی دربيماران
بستری دربخش
مراقبتهای ويژه
بيمارستان امام علی
شهرکرمانشاه
عليرضا،خاتونی

اسديان،سيمين

پرستاری ارشدويژه

مقايسه ميزان صح 
ت
وسرعت اندازه گيری
اشباع اکسی هموگلوبين
درپالس اکسيمترهای
انگشت دست ،انگشت
پا،نرمه گوش،وپيشانی
دربيماران بستری
دربخش مراقبتهای
ويژه بيمارستان امام
علی دانشگاه علوم
پزشکی کرمانشاه
درسال۱۳۹۰
عليرضا،خاتونی

سيفی،سهيال

 ۱۳۸۹ارشد مراقبت های ويژه

بررسی تاثيراستفاده
ازمعيارآرامسازی  -بی
قراری
رايکربرپيامدهای بالينی
بيماران تحت عمل
جراحی پيوندعروق
ی کرونردربيمارستان امام
رضا،پورميرزاکلهر 
ع(علی
)
غالمرضا،مرادی

ميرزايی،مريم

۱۳۸۹

طراح 
ی
ابزارمعتبروپايای
سنجش اختالل خواب
دربيماران باسندرم
کرونری حادبستری
دربخشهای ويژه قلب
رستم،جالل 
ی
بررسی مقايسهای
تاثيردوروش هپارينه
کردن ست همودياليز به
وسيلهی انفوزيون
مداوم وبلوس متناوب
برميزان تشکيل لخته
حين دياليزدربيماران
همودياليزی
بيژن،صبور

محمدی،زيبا

 ۱۳۸۹ارشد مراقبت های ويژه

مقايسه تاثيرس ه
دهانشويه کلرهگزدين۲
درصد،بی کربنات سديم
ونرمال سالين برميزان
کلونيزاسيون باکتريايی
لوله تراشه
وبروزپنومونی
دربيماران تحت عمل
جراحی قلب
باز،بستری
دربيمارستان امام علی
ع(
درسال )۱۳۹۱
علی رضا،خاتونی

قادری،حميده

 ۱۳۸۹ارشد مراقبت های ويژه

بررسی مقايسه ا 
ی
تاثير ماساژ بازتابی
کف و قوزک پا
برميزان اضطراب
آشکار و پنهان بيماران
بعد از عمل جراحی
ی پيوند عروق کرونردر
علی اکبر ،ويس 
ع(بيمارستان امام علی
رايگانی ) 

احمدی،مهناز

 ۱۳۸۹ارشد مراقبت های ويژه

بررسی عوامل باز
دارنده و تسهيل کننهی
بکارگيری روش های
غير دارويی تسکين
درد از ديدگاه
پرستاران بخش های
جراحی بيمارستان های
آموزشی دانشگاه علوم
پزشکی کرمانشاه
ثريا ،مهدوی

شهبازی ،نازنين

 ۱۳۸۹ارشد مراقبت های ويژه

 ۱۳۸۹ارشد مراقبت های ويژه

سپهوند،الهام

 ۱۳۸۹ارشد مراقبت های ويژه

 ۱۳۸۹ارشد مراقبت های ويژه

 ۱۳۹۰ارشد مراقبت های ويژه

 ۱۳۸۹ارشد مراقبت های ويژه

بررسی رابطه بي 
ن
برخی عوامل خطرزای
بيماری عروق کرونر
باتعدادعروق گرفتار
دربيماران تحت
آنژيوگرافی درمرکز
ی آموزشی درمانی امام
علی اکبر،ويس 
ع(علی
)
رايگانی
بررسی تاثير برنام ه
ورزشی منظم بر
افسردگی بيماران
نارسايی کليه تحت
درمان همودياليز در
مرکز دياليز بيمارستان
ع) کرمانشاه
ی امام رضا( 
جهانگير ،رضاي 
بررسی تاثير
ماساژکوتاه مدت پا
برروی شاخص های
فيزيوژيک بيماران
جراحی اعصاب
بستری دربخش های
ويژه
بهنام ،خالدی پاوه
بررسی تاثير روش
آرام سازی عظالنی
بنسون بر خودکار
آمدی و کيفيت زندگی
بيماران همودياليزی
کرمانشاه
بهنام،خالدی

نيايشی مجد،الها م
السادات

عبدی،عليرضا

اعظمی  ،هيوا

فيضی،حسين

۱۳۹۰

ارشدمراقبتهای ويژه

بررسی تاثيرساکش 
ن
دهانی قبل
ازتغييروضعيت
برميزان بروزپنومونی
وابسته به
ونتيالتوردربيماران
تحت تهويه مکانيکی
درم.ا.د.امام
بستری 
ع)درسال۱۳۹۱سا
رضا( 
ل ۹۱وفايی ده باغی،کامران

بيژن،صبور

۱۳۹۰

ارشدمراقبتهای ويژه

بررسی کيفيت خوا 
ب
وعوامل مرتبط با آن
دربيماران تحت شيمی
درمانی مراجعه کننده
به بيمارستان های
وابسته به دانشگاه علوم
رستم،جاللی پزشکی کرمانشاه۱۳۹۲

محمدی،احسان

۱۳۹۰

ارشدمراقبتهای ويژه

جهانگير،رضايی

۱۳۹۰

ارشدمراقبتهای ويژه

ارسالن،نادری پور
حسين،اشتريان

ارسالن،نادری پور
بهروز،کارخانه ای

بررسی مقايسها 
ی
ميزانهموليزخون
وعوامل موثربرآن
درچهارروش
خونگيری ازطريق
آنژيوکت بامکش
آنژيوکت باجريان
خودبخودی،سرنگ
واسکالپ وين
دربيماران مراجعه
کننده به اورژانس
بيمارستان امام
ع) کرمانشاه
رضا( 

محمودی،کامران

۱۳۹۰

ارشدمراقبتهای ويژه

بررسی اثربخش 
ی
برنامه خودمديريتی
بيماری های مزمن
برخودمراقبتی
وخودکارآمدی بيماران
تحت عمل جراحی
پيوندکنارگذرعروق
کرونرمراجعه کننده به
بيمارستان امام علی
ع(
کرمانشاه) 
درسال۱۳۹۲
بررسی
تاثيرماساژشکمی
بربازگشت حرکات
روده ای بعدازعمل
جراحی قلب بيماران
بستری دربيمارستان
اکباتان همدان
درسال۱۳۹۲

خوش باورراد،داود

۱۳۹۰

مقايسه اعتبارپي 
ش
گويی کنندگی
چهارمعيارتعديل شده
تروما،نمره شدت آسيب
وتروماگالسکوومعيارفو
رددرپيش بينی مرگ
بيماران ترومايی
بيمارستان امام خمينی
ره(
ارشدمراقبتهای ويژه علی اکبر،ويسی رايگان ايالم درسال )۱۳۹۲

دارابی،محمد

بررسی سبک زندگ 
ی
ارتقاءدهندهسالمت
دردانشجويان دانشکده
علوم پزشکی کرمانشاه
درسال۱۳۹۲
علی رضا،خاتونی

اعظمی گيالن،بهارک

 ۱۳۹۱ارشدمراقبت های ويژه

ميری،جواد

 ۱۳۹۱ارشدمراقبت های ويژه

بررسی رابط ه
تعهدسازمانی
بافرسودگی شغلی
درپرستاران بخش های
مراقبت ويژه بيمارستان
های دانشگاه علوم
رستم،جاللی پزشکی کرمانشاه۱۳۹۲

نعمت الهی،رقيه

 ۱۳۹۱ارشدمراقبت های ويژه

بررسی تاثيرماساژنقاط
فشاری برميزان
دردبيماران باترومای
مينورمراجعه کننده به
بيمارستان شهدای
عشايرشهرخرم
آباد۱۳۹۳
رستم،جاللی

طالبی،امين

تعيين و مقايسه ارز 
ش
پيش گيری کنندگی و
شدت سنجی سه معيار
استاندارد ارزيابی
نارسايی ارگان متعاقب
آپاپی  ۴و درجه بندی
شدت مسموميت در
پيامد بالينی کوتاه مدت
بيماران دچار
مسموميت بستری در
بخش ويژه بيمارستان
ره(امام خمينی
) 
مراقبت های ويژه علی اکبر،ويسی رايگا 
ن
۱۳۹۰
بررسی تاثيرمداخلهی
شناختی -رفتاری
بروضعيت سالمت
روان بيماران مبتال به
سکته ی قلبی
رستم،جاللی
 ۱۳۹۱ارشدمراقبت های ويژه

 ۱۳۹۳ارشد مراقبت های ويژه

 ۱۳۹۰ارشد مراقبت های ويژه

 ۱۳۹۱ارشد مراقبت های ويژه

ابراهيمی،کورش

قياسی،فاطمه

بررسی رابطه هو 
ش
معنوی باميزان مراقبت
ازخوددربيماران
همودياليزی
بهنام،خالدی پاوه
مقابسه کارآيی نمونه
شاخص شوک و شدت
آسيب ناشی از تروما
در پيش بينی مرگ
بيماران ترومايی
مراجعه کننده به
...بيمارستان ايت ا
طالقانی
رستم،جاللی

بندانی،آزيتا

بررسی تاثير وضعي 
ت
بدن بر حجم باقيمانده
معده در بيماران با
تهويه مکانيکی بستری
دربخش مراقبت های
ويژه
جهانگير،رضايی

کديوريان ،هوشنگ

مرآتی فشی،فاطمه

۱۳۹۱

ارشدمراقبتهای ويژه

بررسی تاثيررايح ه
درمانی استنشاقی
بانعناع برشدت تهوع
دربيماران جراحی شکم
بستری دربخش جراحی
بيمارستان امام
ع)کرمانشاه
رضا( 
جهانگير،رضايی

احمدی،ياسين

۱۳۹۱

ارشدمراقبتهای ويژه

بررسی ارتباط بي 
ن
صالحيت بالينی
ورضايت شغلی
درپرستاران شاغل
دربخش های ويژه
بيمارستان های دولتی
کرمانشاه درسال
بهمن۱۳۹۲-۱۳۹۳

کاظمی،شاهرخ

۱۳۹۱

ارشدمراقبتهای ويژه

بررسی تاثيررايح ه
درمانی اسانس
اسطوخودوس
براضطراب وعاليم
حياتی بيماران
ايسکميک قلبی بستری
حسين،اشتريان دربخش مراقبتهای ويژه

مرادی،خليل

 ۱۳۹۱ارشد مراقبت های ويژه

بررسی مقايسه ا 
ی
تاثيرسه روش مراقبت
ازچشم درپيشگيری
ازکراتوپاتی بيماران
بستری دربخش
مراقبتهای ويژه
بيمارستان امام
ع)کرمانشاه
رضا( 
بهار۱۳۹۳

احسانی،سهراب

 ۱۳۹۱ارشدمراقبت های ويژه

 ۱۳۹۱ارشدمراقبت های ويژه

امير،جاللی

رضا،پورميرزاکلهر 
ی
فريد،دانشگر

بررسی رابطهی عز 
ت
نفس،رضايت شغلی
وتعهدسازمانی
درپرستاران شاغل
دربيمارستان های تابعه
دانشگاه علوم پزشکی
ی کرمانشاه درسال۱۳۹۲
فرانک،جعفر 
بررسی رابطهی
توانمندی روانشناختی
بافرسودگی شغلی
درپرستاران شاغل
دربيمارستان های
وابسته به دانشگاه علوم
پزشکی ايالم
درسال۱۳۹۲
فرانک،جعفری

ماسبی،محمد

عسکری نيا،سجاد

 ۱۳۹۴ارشد مراقبت های ويژه

بررسی رويکرد
مطالعه و ارتباط آن با
انگيزش و موفقيت
تحصيلی در دانشجويان
پرستاری و مامايی
دانشگاه علوم پزشکی
کرمانشاه سال۱۳۹۳
عليرضا،خاتونی

گل محمدی،فرزانه

 ۱۳۹۱ارشد مراقبت های ويژه

بررسی کيفيت خدما 
ت
آموزش بالينی از ديدگاه
دانشجويان پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی
کرمانشاه بر اساس مدل
بهزاد،تيموری سروکوال درسال۱۳۹۳

خشمين ،محمد مهدی

 ۱۳۹۱ارشد مراقبت های ويژه

بررسی مقايسه ا 
ی
ميزان صحت ،دقت و
ارزش تشخيصی
مقادير قند خون
مويرگی اندازه گيری
شده توسطسه دستگاه
گلوکومتر در مقايسه با
روش استاندارد
آزمايشگاهی در
بيماران بستری در
بخش داخلی بيمرستان
ع(امام رضا خاک پورکرمانی،شاد 
ی
)
عليرضا،خاتون 
ی

 ۱۳۹۱ارشد مراقبت های ويژه

بررسی تاثير استفاده از
چشم بند و گوش بند بر
کيفيت خواب  ،ميزان
بروز دليريوم و
شاخص های
فيزيولوژيک بيماران
بستری در بخش
پورميرزا کلهر ،رضا مراقبت های ويژه قلبی
ع(بيمارستان امام علی
خزايی،حبيباله ) 

الياسيان فر،شاهين

 ۱۳۹۲ارشد مراقبت های ويژه

تاثير تحريک الکتريک 
ی
نقاط طب سوزنی بر
کيفيت خواب و ميزان
خواب آلودگی
پرستاران نوبت کار در
بيمارستان های
آموزشی درمانی
خالدی،بهنا م
کرمانشاه
حداديان،فاط مه

پيون،بهادر

بررسی مقايسه ا 
ی
پمادآلفاو پماد هيدرو
کورتيزون  ۱در
پيشگيری از عوارض
حاد پوستی ناشی از
پرتو درمانی در
مبتاليان به سرطان
پستان تحت پرتو
درمانی در بيمارستان
ع(امام رضا
)

گلی،علی

 ۱۳۹۲ارشد مشاوره در مامايی

بررسی تاثير برنام ه
آموزشی طراحی شده
بر قصد انجام سزازين
کبودی،مرضي ه در زنان باردار نخست
زايی شهر کرمانشاه
اشتريان،حسين

محمدی،پرستو

 ۱۳۹۲ارشد مراقبت های ويژه

مقايسه ميزان تاثير دو
روش کيسه شن و پد
مسدود سازبرعوارض
عروقی در بيماران
تحت آنژيوگرافی
وبستری دربيمارستان
ع(امام علی
)

معينيا 
ن
کرمانشاهی،شهريار

 ۱۳۹۱ارشد مراقبت های ويژه

خشای،احمد

خاتونی،عليرضا

بررسی ارتباط درد
مزمن با افسردگی ،بی
خوابی و تمايل به کنار
کشيدن از دياليز در
بيماران همودياليزی
بيمارستان امام
ع) کرمانشاه
رضا( 
خاتونی،عليرضا
بررسی تاثير مشاوره
بر عمل کرد جنسی
زنان باردار
ضيه
کبودی،مر 
تبيين عوامل موثر در
اتخاذ تصميم به دياليز
صفاقی در بيماران
مبتال به نارسايی مزمن
کليوی
جاللی،امير

احمدی،معصومه

 ۱۳۹۳ارشدمراقبت های ويژه

بررسی مقايسها 
ی
تاثيرمانوروالسالواوپمادا
مالبرميزان دردناشی
رستم ،جاللی ازکانول گذاری وريدي

بابايی،مهدی

ارشد مراقبت ويژه

بررسیتاثير پيگير 
ی
تلفنی پرستار برکيفيت
زندگی بيماران متبالبه
سندرم حاد کرونری
پس از ترخيص

رازيانی ،فاطمه

 ۱۳۹۲ارشد مراقبت های ويژه

 ۱۳۹۳ارشد مشاوره در مامايی

 ۱۳۹۳ارشد مراقبت های ويژه

۱۳۹۳

ارسالن ،نادری پور
بيژن ،صبور

پرويزی،الهه

خضريان،فرزانه

 ۱۳۹۲ارشدمراقبت های ويژه

حسين،اشتريان

بررسی مقايسه ا 
ی
اعتبارپيش گويی
CAM-ICUدومعيار
درپيش NEECHAMو
بينی دليريوم بيماران
یlcu
مراکزآموزش درمانی کرمانشاه
درسال۱۳۹۴

مهرابی،نسرين

ارشد مراقبت های ويژه

عليرضا ،خاتونی

بررسی مقايسه ا 
ی
تاثير وضعيت
قراارگيری بدن
برميزان حجم باقی
مانده معده درنوزادان
نارس بستری دربخش
مراقبتهای ويژه
نوزادان بيمارستانامام
ع(رضا
)

کريمی ،بتول

 ۱۳۹۳ارشد مراقبت های ويژه

بررسی ارتباط
افسردگی بابيماريهای
ايسکميک قلبی وعوامل
خطرآن دربيماران
مراجعه کننده به
درمانگاه قلب وعروق
بيمارستان امام خمينی
ره(
شهرستان) 
سقزدرسال۱۳۹۴
جهانگير،رضايی

رشادی ،هاله

 ۱۳۹۵ارشد مراقبت های ويژه

بررسی تاثيرآموز 
ش
برنامهای برعملکرد
وميزان خطای
خونگيری وريدی قبل
ازارسال نمونه به
آزمايشگاه دربيمارستان
های منتخب شهرايالم
درسال۱۳۹۴
حسين ،اشتريان

يوسفی ،کوثر

ارشدمشاوره مامايی

مرضيه ،کبودی

۱۳۹۳

 ۱۳۹۳ارشدمراقبت های ويژه

حسين ،اشتريان

مقايسه کارکردخانواده
برمبنای مدل مک
مستر درزنان
ناباوروباور
بررسی ويژگيهای
روان سنجی نسخه
فارسی ايزارشناسايی
موانع وتسهيل کننده
های دست شستن
درميان پرستاران

زنگنه ،بيان

نورائی ،فاطمه

۱۳۹۳

ارشد پرستار 
ی
مراقبتهای ويژه

بررسی ارتباط ميا 
ن
اختالف فشارخون
سيستوليک بين دودست
وپا شدت وتعدادتنگی
عروق
کرونردربيماران تحت
آنژيوگرافی مراجعه
کننده به بيمارستان امام
ع(علی
)
علی رضا ،خاتونی

 ۱۳۹۳ارشد مراقبت های ويژه

بهنام،خالد 
ی
محمود،رحمتی

 ۱۳۹۳ارشدمراقبت های ويژه

ارسالن،نادری پور
امير،جاللی

 ۱۳۹۳ارشد مشاورهدر مامايی

 ۱۳۹۳ارشد مشاوره درمامايی

 ۱۳۹۳ارشد مراقبت های ويژه

بررسی تاثيرمداخل ه
معنوی  -مذهبی
براضطراب وتاب
آوری اعضای خانواده
بيماران بستری دربخش
آی سی يوبيمارستان
ع)کرمانشاه
امام رضا( 
سال۱۳۹۴
بررسی تاثيربرنامه
مراقبت درمنزل
خانواده
محور،بروضعيت
سالمت بيماران همی
پلژيک مبتالبه سکته
مغزی

محمدی ،محمدحسين

حيدريان،آناهيتا

فرامرزی،حديث

بررسی مقايسه ا 
ی
قصد فرزند آوری بر
اساس مدل نياز درک
شده در زنان شاغل و
خانه دار مراجعه کننده
به مراکز بهداشتی و
درمانی شهر اسد آباد
سال۱۳۹۴
کبودی،مرضي ه
بررسی تاثير مشاوره
فردی برميزان
اضطراب زنان دچار
بارداری ناخواسته در
شهر قم
کبودی،مرضيه

صفدری،ليال

بررسی تاثير مداخل ه
آموزشی -حمايتی بر
رضايت و واکنش های
روان شناختی اعضای
خانواده بيماران بستری
 Icuدر بخش های
مرکز ترومای خاتم
ص)زاهدان
النيی( 
علی ،نويديان

پايان،حسينعلی

اسدی ،نسترن
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سهيال،آستانگی

 ۱۳۹۳ارشد مشاوره درمامايی

فرزانه ،گلبن 
ی
ميترا،بختياری

 ۱۳۹۳ارشد مشاوره در مامايی اعظم ،باخته امير،جاللی

ارشد مشاورهدر مامايی

اعظم ،باخت ه
رستم،جاللی

 ۱۳۹۳ارشد مراقبت های ويژه

فاطمه،حداديا 
ن
سهيال،آستانگی

ارشد مراقبت های ويژه

ارشد روان پرستاری

بررسيوضعيت حماي 
ت
اجتماعی درک شده و
ارتباط آن با ميزان
ترس و اضطراب در
بيماران کانديد جراحی
پيوند عروق کرونر در
ع(بيمارستان امام علی
)
کرمانشاه
بررسی تاثير مشاوره
شناختی بر ميزان
افسردگی پس از
شکست تلفيح داخل
رحمی اسپرم در
زوجين نابارور و
مراجعه کننده به مرکز
تحقيقات درمان
ناباروری بيمارستان
معتضدی کرمانشاه
بررسی تاثير بحث
گروهی بر اضطراب و
استرس زنان باردار
نخست زا در شهر خرم
آباد
تبيين عوامل موثر بر
اتخاذ تصميم مادران
درمورد تغذيه نوزاد با
شير خشک مطالعه
کيفی
بررسی تاثير رايحه
درمانی با اسانس گل
محمدی بر کيفيت
خواب بيماران تحت
همودياليز بيمارستان
ع(امام رضا
)

تاثير ماساژ يخ در
بر تهوع و P6نقطه
استفراق بيماران پس از
عمل جراحی کله
سيستکتومیالپاراسکوپی
در بيماران بخش های
زنان و مردان
فاطمه ،حداديا 
ن
ع(بيمارستان امام رضا
سی ) 
محمدباقر،شم 
تبيين تجارب زيسته
افراد با تشخيص اوليه
ويروس نقص ايمنی
انسانی در شهر
کرمانشاه
رستم،جاللی

جالئی،طاهره

نوری ،پريچهر

آزادی،الهام

شيخ

عميقی،مريم

محمد ياری،تورج

محبوب نيا،محمد

برکيش،فاطمه
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ارشد روان پرستاری

بررسی تاثير مشاوره
شناختی  -رفتاری
گروهی بر خود
کارآمدی و درک از
خويش مددجويان تحت
درمان نگهدارنده با
امير ،جالل 
ی
بهنام،خالدی متادون شهرستان رشت

الهی رودپشتی،نسيبه

۱۳۹۳

تبيين تجارب مددجويا 
ن
همودياليزی ازماهيت
خستگی
ارشدروان پرستاری امير،جاللی بهنام،خالدی

رضايی،زهرا

۱۳۹۳

ارشدروان پرستاری

۱۳۹۳

ارشدروان پرستاری

۱۳۹۳

ارشد روان پرستاری

۱۳۹۴

ارشد روان پرستاری

۱۳۹۴

ارشد روان پرستاری

 ۱۳۹۴ارشد مراقبت های ويژه

تبيين تجارب بيمارا 
ن
ی قلبی از زندگی باااستنت
رستم،جالل 
بررسی تاثيرمداخله
معنوی گروهی
برعزت نفس
وشادکامی مددجويان
امير،جاللی
حمتی تحت درمان بامتادون
محمود،ر 

کشکولی،مهوش

بررسی تاثير مشاوره
خانواده بر ميزان
حمايت و پذيرش
مددجويان تحت درمان
با متادون مراجعه کننده
ی به مراکز درمان اعتياد
امير ،جالل 
شهر کرمانشاه
محمود،رحمتی

يکزمان،مرجان

مهرپويا،آرزو

بررسی صفا 
ت
شخصيتی و ارتباط آن
با نيازهای روانی و
حمايت اجتماعی در
مسمومين اقدام کننده
خودکشی مراجعه کننده
به بيمارستان توحيد
ی سسندج در سال۱۳۹۵
امير،جالل 
تبيين وضعيت نيازهای
روانی و حمايت
اجتماعی زنان تحت
درمان نگه دارنده با
متادون :مطاتعه ی
ترکيبی
امير،جاللی

رحيمی،شراره

بررسی تاثير بح 
ث
گروهی بر توانايی خود
مراقبتی و عزت نفس
در بيماران مبتال به
نارسايی قلبی مراجعه
کننده به مرکز آموزشی
ع(درمانی امام علی
)
کرمانشاه
احمد،خشای

احمدی،مريم

خسروی،صالح

 ۱۳۹۴ارشد مراقبت های ويژه

مقايسه ميزان تاثير دو
روش پيگيری از
طريق تلفن همراه
وپيامک برميزان تبعيت
ازدرمان و کيفيت
زندگی دربيماران مبتال
بهسرطان پستان وتحت
پرتوتابی مراجعهکنندهه
عليرضا،خاتونی بهبيمارستان توحيدسنندج

زارع 
ی
ميراحمدی،آرزو

 ۱۳۹۴ارشد مشاوره در مامايی

بررسی تاثير مداخل ه
مبتنی بر مدل رفتار
برنامه ريزی شده
برقصد انجام رفتارهای
ارتقای دهنده سالمت
در زنان قالی باف
روستايی استان ايالم
مرضيه،کبودی

يوسفی،نسرين

بررسی صفا 
ت
شخصيتی و ارتباط آن
با سالمت معنوی و
حمايت اجتماعی در
سوء مصرف کنندگان
مت آمفتامين مراجعه
کنندهبه کلنيک های
درماناعتياد
شهرکرمانشاهدرسال۱۳
۹۵
امير،جالل 
ی
بررسی تاثير مداخله
جهانگير،رضايی معنوی بر عزت نفس
بيماران همودياليزی
حمتی
محمود،ر 

ملک خطايی،شهرام

 ۱۳۹۴ارشد مراقبت های ويژه

بررسی مقايسه ا 
ی
تاثير سه روش مراقبت
چشمی استفاده از
پوشش پلی اتيلن و قطه
چشمی ،پوشش پلیاتيلن
و پماد چشم
درپيشگيریازخشکی
چشم و خراش قرنيه
دربيماران بستری
دربخش های مراقبت
های ويژه دربيمارستان
عليرضا،خاتونی های آموزشی شهرايالم

نيک سرشت،طاهره

 ۱۳۹۴ارشد مراقبت های ويژه

بررسی ارتباط بي 
ن
صالحيت بالينی و تعهد
سازمانی در پرستاران
شاغل دربخش های
ويژه بيمارستان های
دولتی کرمانشاه
درسال۱۳۹۶
جهانگير،رضايی

بيژن،بهروز

۱۳۹۴

ارشد روان پرستاری

 ۱۳۹۴ارشد مراقبت های ويژه

شبرندی،بيستون

۱۳۹۴

ارشد داخلی جراحی

 ۱۳۹۶ارشد مشاوره در مامايی

۱۳۹۴

ارشدروان پرستاری

 ۱۳۹۴ارشدمشاوره درمامايی

۱۳۹۴

ارشدپرستاری داخل ی
جراحی

 ارشد پرستاری داخل ی
جراحی
۱۳۹۴

۱۳۹۴

ارشدروان پرستاری

بررسی و مقايس ه
ميزان تاثير رايحه
درمانی با اسانس های
اسطوخدوس و نعناع
برکيفيت خواب بيماران
قلبی بستری در
ع(بيمارستان امام علی
ی )
عليرضا،خاتون 
بررسی تاثير مشاوره
شناختی و رفتاری
 ،گروهی بر تنيدگی
اضطراب و افسردگی
زنان يائسه :يک
کارآزمايی بالينی
تصادفی شده
ميترا،کوليوند
بررسی تاثيرتحريک
الکتريکی نقاط طب
سوزنی برکيفيت خواب
دربيماران
بهنام،خالدی مبتالبهبیخوابیمزمن

معاذی نژاد،سروش

بررسی مقايسه ا 
ی
تاثيرمشاوره حضوری
وغيرحضوری
برميزان استرس
واظطراب خانواده
درزايمان زنان نخست
زا مراجعه کننده به
مراکز درمانی شهر
ساوه

عاليم ،فريبا

بررسی تاثيرتنف 
س
عميق،آهسته ومنظم
برشدت دردبعدازخارج
کردن لوله
درناژقفسهسينهدربيمارا
ن تحت عمل جراحی
بای پس کرونر
جهانگير،رضايی

دهقانی،بهاره

مژگان،خليلی افشي 
ن
الماسی،

بررسی مقايسها 
ی
تاثيررايحه درمانی
بااسانس های
اسطوخودوس وپرتقال
برميزان خستگی
افسردگی واضطراب،
دربيماران همودياليزی
بيمارستان امام
ع)شهرکرمانشاه
ی رضا( 
عليرضا،خاتون 
تبيين تجارب دختران
فراری
رستم،جاللی
دردورهدوریازخانه
بهنام،خالدی

مهدوی،سميه

سوری،مرضيه

احمدی،شراره

حيرانی،زينب

بررسی تاثيرمشارک 
ت
خانواده دربرنامه
مراقبتی از بيماران
بستری دربخش مراقبت
های ويژه برميزان
اضطراب رضايت
مندی ونوع راهبردهای
مقابله بااسترس
درخانواده
رستم ،جالل 
ی
بررسی تاثيرمشاوره
شناختی -رفتاری
بررضايت جنسی
مادران دارای
فرزانه،گلبنی
فرزندمبتالبهاوتيسم
ميترا،کوليوند

اربيل،ليال

 ۱۳۹۴ارشدمشاوره درمامايی

بررس 
ی
تاثيرمشاورهشناختی
رفتاری برسبک زندگی
وخودکارآمدی زنان
اعظم،باخت ه
ميترا،کوليوند مبتالبهديابت بارداری

اسدی،ناهيد

ارشدپرستاری داخل 
ی
جراحی

مقايسه تاثيررايح ه
درمانی بااسانس های
اسطوخودوس ونعناع
فلفلی برميزان
دردواضطراب ناشی
عليرضا،خاتونی ازجاگذاری کاتتروريدی

اکبری،فاطمه

 ۱۳۹۴ارشدمشاوره درمامايی

بررسی تاثيراضاف ه
کردن تحريک
الکتريکی ازطريق
پوست به تمرينات
کششی برتغييرات دامنه
حرکتی مچ پادربيماران
بستری دربخش های
مراقبت های ويژه
بيمارستان های منتخب
شهرکرمانشاه
بررسی تاثيرمداخلهی
آموزشی مبتنی برروان
شناسی مثبت
گرابرکيفيت زندگی
وشادکامی زنان
بابارداری ناخواسته

راستاد،زهرا

بررسی ومقايس ه
تاثيرسه روش رايحه
درمانی
استنشاقی،ماساژ،وماساژ
رايحه درمانی برکيفيت
خواب بيماران قلبی
بستری دربيمارستان
ع(امام علی
)
عليرضا،خاتونی

چراغبيگی ،نساء

 ۱۳۹۴ارشدمراقبت های ويژه

 ۱۳۹۴ارشدمشاوره درمامايی

۱۳۹۴

علی اکبر،ويس 
ی
 ۱۳۹۴ارشدمراقبت های ويژه رايگان محمدباقر،شمسی

۱۳۹۴

ارشدپرستاری داخل 
ی
وجراحی

مرضيه،کبود 
ی
محسن،گل محمديان

کوخازاده ،طالب

رستمی،اصغر

بررسی تاثير مشاوره
تنظيم خانوده بر کيفيت
زندگی زنان مبتال به
بيماری ديابت
بررسی تاثير مشاوره
شناختی -رفتاری بر
رضايتمندی جنسی و
کيفيت زندگی زنان
يائسه
بررسی تاثير شناختی
رفتاری بر سبک
زندگی و وزن کيری
زنان باردار
بررسی تاثير مشاوره
شناختی -رفتاری
برکيفيت زندگی زنان
مبتال به سندرم تخمدان
پلی کيستيک
بررسی تاثير مداخله
ای آموزشی مبتنی بر
مدل مک مستر
برعملکرد خانواده در
زوجين نابارور

اشتريان،فرخنده

بررسی تاثير نور
درمانی مادون قرمز
مبتنی برنقاط طب
سوزنی بر شدت سندرم
پای بی قراربيماران
علی اکبر،ويس 
ی
تحت همودياليز
رايگان اکرم،قبادی

محمدی،مهدی

 ۱۳۹۴ارشد مشاورهدر مامايی

مرضيه،کبود 
ی
مهرعلی،رحيمی

 ۱۳۹۴ارشد مشاوره در مامايی

سوسن،حيدرپور

 ۱۳۹۴ارشد مشاوره در مامايی

سوسن،حيدرپور

 ۱۳۹۴ارشد مشاوره در مامايی

مرضيه ،کبود 
ی
علی،منتظری

 ۱۳۹۵ارشد مشاوره در مامايی

مرضيه ،کبود 
ی
ميترا،بختياری

 ارشد پرستاری داخل ی
جراحی
۱۳۹۵

 ارشد پرستاری داخل ی
جراحی
۱۳۹۵

 ۱۳۹۴ارشد مشاوره در مامايی

ارشد پرستاری داخل ی
جراحی
۱۳۹۵

بررسی تاثيرماساژشک م
برحجم غذايی باقی
مانده معده و ندازه
دورشکم دربيماران
يستری در بخش های
مراقبت ويژه
عليرضا،عبدی
بررسی تاثير ماساژ
شکم
بررسی مقايسها 
ی
تاثيرمشاوره حضوری
و غيرحضوری
برعملکرد جنسی زنان
نابارورمراجعه کننده به
کلينيک ناباروری
بيمارستان معتضدی
کرمانشاه
مژگان،خليل 
ی
مقايسه تاثيردو روش
آموزشی تله نرسينگ
وآموزش چهره به
چهره برکيفيت زندگی
مصدومين سوختگی
رستم،جاللی
تاثير طول مدت

سليمی،مريم

خوش اندام،شراره

فرهودی مقدم،مهناز

جليليان،فرزانه

مومن فر،فرزانه

دائیچين،سارا

رضائی،محسن

 ۱۳۹۵ارشدمراقبت های ويژه

بهزاد ،همت پور

تاثيرطول مد 
ت
ماساژکف پابرشاخص
های فيزيولوژيک
بيماران حوادث عوق
مغزی باکاهش سطح
هوشياری بستری
دربخش های ويژه

پورشادان،سارا

