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 بر نیتروگلسیرین و کلوبتازول پماد تاثیر مقایسه .3

 بیماران در آنژیوکت از ناشی سطحی فلبیت پیشگیری

 )عج(ولی عصر بیمارستان مردان جراحی بخش بستری

 6233سال  اراک
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 6233تخصصی قلب شهید مدنی خرم آباد

تاثیر ان استیل سیستئین بر کیفیت زندگی ،میزان  .6
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 6233در وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشكي در سال در

روهاي مكمل در داعضو كمیته علمي همایش گیاهان داروئي و -
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 سوابق پژوهشی:  

 هاي پژوهشي مصوب:طرح
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 6230بعد از عمل سزارین در سال 

درپرستاران  IgAبررسي تاثیر استرس بر میزان  ترشح  -3

 6236رستان الیگودرزشاعل در بیما

بررسي سطح سرمي آهن در بیماران كرونري بدون ریسك  -2

 6233فاكتور واضح

بررسي دیدگاههاي اعضاي هات علمي دانشگاه علوم پزشكي  -6

 6231لرستان در مورد فرم الف 

اعضاي هیات علمي دانشگاه علوم پزشكي  بررسي دیدگاههاي -1

 6231لرستان در مورد فرآیند وشیوه ارزشیابي 

یر روش تدریس كارآهي گروهي بر تفكر انتقادي، تاث -1

 30-6233اعتماد بنفس و رضایت دانشجویان در سال 

بررسي دیدگهاي مربیان ودانشجویان پرستاري و مامائي  -3

 6230هاي آموزش بالین موثر در مورد شاخص

بررسي نگرش اعضاء هیات علمي دانشگاه علوم پزشكي  -3

 6230لرستان در مورد آموزش الكترونیكي در

دیدگاههاي دانشجویان پرستاري ومامائي ومربیان  -3

 6230درمورد خطاهاي داروئي در سال 

 از پیشگیری بالینی راهنمای آموزش تاثیر بررسی -60

ونتیالتور بر دانش و عملکرد  به وابسته پنومونی

 6233 دانشگاه شیراز ICUران پرستا

 بر نیتروگلسیرین و کلوبتازول پماد تاثیر مقایسه -66

 بیماران در آنژیوکت از ناشی سطحی فلبیت پیشگیری

 اراک )عج(ولی عصر بیمارستان مردان جراحی بخش بستری

 6233سال 



تعیین تاثیر اکسیژن در القای پدیده پره  -63

ق کرونر کاندیشنینگ در بیماران تحت آنژیوپالستی عرو

 6232در مرکز فوق تخصصی قلب شهید مدنی خرم آباد

 

 طرح پژوهشي غيرمصوب:

بررسي دیدگاههاي زنان شهرستانهاي الیگودرز، دورود  -6

 6236وبروجرد درمورد ورزش وسالمت جسماني آنهادر سال 

بیمارستان  CCuبررسي كیفیت زندگي بیماران بستري در -3

 6233امام جعفرصادق ع الیگودرز 

 6232كیفیت زندگي سالمندان شهرستان الیگودرز بررسي  -2

بررسي نظرات جوانان الیگودرز در مورد چگونگي گذران  -6

 6233اوقات فراغت 

ارزیابي میزان آگاهي ونگرش دانشجویان دانشكده  -1

 6236پرستارس الیگودرز در مورد سرطان پستان 

تاثیر نقشه مفهومي بر یادگیري دانشجویان دانشكده  -1

 6236رزپرستاري الیگود

بررسي میزان آگاهي دانش آموزان دختر راهنمائي  -3
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 . راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها:3

 از پیشگیری بالینی راهنمای آموزش تاثیر بررسی  -6
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 ویژه مراقبت بخش در پرستاران

 بر نیتروگلسیرین و کلوبتازول پماد تاثیر مقایسه -3

 بیماران در آنژیوکت از ناشی سطحی فلبیت پیشگیری

 ولی عصر اراک بیمارستان اعصای جراحی بخش بستری



تعیین تاثیر اکسیژن در القای پدیده پره کاندیشنینگ  -2

ن تحت آنژیوپالستی عروق کرونر در مرکز فوق در بیمارا

 تخصصی قلب شهید مدنی خرم آباد
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نیتروگلیسیرین بر پیشگیری از فلبیت سطحی ناشی از 

در بخش جراحی مردان بیمارستان ولی   آنژیوکت

 6233 -شهدممجله  -عصر)ع(اراک

، یبر تفکر انتقاد یمیتأثیر آموزش به روش کارایی ت .1

مجله  -یپرستار انیاعتماد به نفس و عملکرد دانشجو

 6232 -مرکز توسعه یزد

6. A comparative  study of teaching clinical guideline for prevention  of 

ventilator-associated pneumonia in two ways: face-to-face and 

workshop training on the knowledge and practice of nurses in the 

intensive care unit. Journal of Advances in Medical Education & 

Professionalism. April 2015; 3(2). 

راهکارهای ارتقای طرح منتور شیپ: مطالعه کیفی. مجله  .3

 (33)61: 6236ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 

 -تاثیر شیاف ایندومتاسین بر درد بعد از سزارین .8

 6233 -کاوش
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فصل نامه  -علوم پزشكي گیالن در مورد مرگ ومردن

 6233 -مامائي گیالن -دانشكده پرستاري

 6233دنا  -ر آموزش پرستارينقش نقشه مفهومي د .55

بررسي نظرات اعضاء هیات علمي در مورد فرم  .52
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 .داخلی جراحی -عالیق پژوهشی: پرستاری ویژه
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