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 مصوب  طرح هاي تحقيقاتي (ج
      8703ساله شهر سبزوار مصوب   5ماهه تا  8بررسي علل افت رشد کودکان  .8

 8768میزان اضطراب جداسازی اطفال از والدین مصوب  مقایسه اثر سه دوز خوراکي میدازولام بر کاهش .8

  اگریاح يو خستگ CPR تیفیبر ک ،يسه روش شمارش ماساژ قلب ریتاث سهیمقا .7

  ایاح زهیو کاربرد پرسشنامه سنجش انگ يروان سنج ،يطراح ؛یویر يقلب یایاح میت یتجارب اعضا نییتب .4

پرسشنامه  يو روانسنج ي: طراحیعتماد حرفه او پرستاران از کسب ا یپرستار انیتجارب دانشجو نییتب .5

 یااعتماد حرفه

تاثیر اجرای برنامه آموزشي پیشگیری از مصرف سیگار بر خودکارآمدی اجتناب از مصرف سیگار در  .8

 نوجوانان دختر دوره ی دوم دبیرستان

 ینوزاد ينمیروب يلیپربیناستر بر ه يلیقطره ب ریتاث يبررس .3

 رانیاران بازنشسته شمال شرق اخواب در پرست تیفیک شیمایپ .0

تحت  8نوع  کیابتیسالمند د مارانیدر ب لهیکوزیگل نیقند خون بر سطح هموگلوب يابیخودارز ریتاث سهیمقا .6

 نیدرمان با و بدون انسول

 یناگوار جد عیوقا ينیب شی( در پMEWSهشدار زودرس ) يازدهیامت یصحت ابزار اصلاح شده  يبررس .88

 قائم مشهد. مارستانیدر ب یبستر مارانیدر ب

کار  یمختلف در گروه ها یترم ها انیدانشجو قیتلف قیاز طر انیدانشجو یمهارتها یریادگیسطح  یارتقا .88

 یآموز

و  یپرستار یدر گروهها انیدانشجو ينیبال يابیدانشگاه در باره نقاط قوت و ضعف ارزش دیاسات دگاهید .88

 8706در سال  ی، اتاق عمل و هوشبر یيماما

در دانشجویان دختر واکسینه شده در دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي مصوب  HBsAbتر بررسي تی .87

87/88/8768 

، کمیته تحقیقات 8768بررسي ارتباط سلامت معنوی و کیفیت زندگي در پرسنل مراکز بهداشتي شهر بجنورد  .84

 دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي

تحصیلي دانشجویان علوم پزشکي خراسان شمالي، کمیته رابطه مهارت های اجتماعي با انگیزه پیشرفت  .85

 تحقیقات دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي

، کمیته 8768بررسي ارتباط سلامت معنوی و رضایت زندگي در پرسنل مراکز بهداشتي شهر بجنورد  .88

 تحقیقات دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي

 يازدهیامت ستمی( ، سNEWS)يهشدار زودرس مل يدهازیامت یابزارها ی¬کننده یيشگویقدرت پ سهیمقا .83

 ستیا ينیب شی(، در پREMS) ياورژانس پزشک عیسر يازدهی( و امتWPS) Worthing يکیولوژیزیف

 قلب کیسکمیا یماریمبتلا به ب مارانیدر ب ریو مرگ و م ژهیمراقبت و های¬در بخش رشیپذ ،يقلب

 يقلب یماریمجدد در سالمندان مبتلا به ب رشیپذ گویي شیدر پ IADLو ADL رهایدقت ابزا يبررس .80

 8760سبزوار در سال  هیحشمت مارستانیدر ب یبستر

 (MCTQ) ختیماستر ينیبال سیپرسشنامه تدر يفارس ینسخه  يابیانطباق  .86
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در  یسالمندان خراسان رضو یوعوامل مرتبط با آن در پرستاران خانه ها ياخلاق سترسید تیوضع يبررس .88

 8763سال 

و  کیدموگراف ک،یآنتروپومتر یبراساس شاخص ها يعضلان قیانتخاب محل تزر ریتأث یا سهیقام يبررس .88

 قیاز تزر يشکل بدن بر درد ناش

و  CCU یدر بخش ها يپس از سکته قلب مارانیب يروزمره زندگ یها تیبر فعال نگیتله نرس ریتاث يبررس .88

POST CCU8763امام حسن)ع( بجنورد در سال  مارستانیب 

 یدر بخش ها یپرستار یمراقبت ها تیفیبر ک SBARو تحول  لیاستفاده از راهبرد تحو ریتاث يبررس .87

CCU 63بجنورد در سال  ياجتماع نیامام حسن و تام یها مارستانیب 
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 ( مقالات )کنگره هاي خارجي و داخلي(ه

 
 سال  عنوان همايش فعالیت عنوان

بررسي نقش تغذیه در بیماران مبتلا به پنوموني و 

 استراتژیهای تغذیه ای موثر در پیشگیری و درمان آن

 8708 همایش بیماریهای عفوني  گرگان پوستر

دریافت غذا حین همودیالیز  مقایسه تاثیر دریافت و عدم

 بر عوارض جانبي زودرس آن

کنگره سراسری پرستاری پیوند کلیه و  سخنراني

 دیالیز مشهد

 8703تیر ماه 

بر بالین بیماران  885بررسي دلایل دیر رسیدن اورژانس 

 از دیدگاه پرسنل اورژانس مشهد

 8703آذر  سومین کنگره سالانه طب اورژانس، تهران سخنراني

اولین همایش ملي قرآن پژوهي و طب  پوستر یر نماز بر سلامت روانتاث

 بجنورد

87/3/8768 

اولین همایش ملي قرآن پژوهي و طب  پوستر رابطه قرآن و بهداشت روان

 بجنورد

87/3/8768 

اولین همایش ملي قرآن پژوهي و طب  پوستر جایگاه طب در اسلام

 بجنورد

87/3/8768 

همایش کشوری قرآن منشور سلامت،  سخنراني ای حرفه ای شدن پرستاریپرستاری قرآني، راهي بر

 سبزوار

87/0/8768 

بررسي ارتباط سلامت معنوی و کیفیت زندگي در 

 پرستاران بیمارستان شهید هاشمي نژاد مشهد

دومین سمینار ابعاد رفتاری و اجتماعي در  پوستر

 سلامت، شاهرود

 86/6/8768و80

ي با انگیزه پیشرفت تحصیلي رابطه مهارت های اجتماع

 دانشجویان علوم پزشکي خراسان شمالي

هشتمین همایش سالیانه پژوهشي  پوستر

دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکي 

 شرق کشور، بجنورد

آبان  85-84

8768 

ارتباط سلامت معنوی و رضایت از زندگي در پرسنل 

 8768مراکز بهداشتي شهر بجنورد 

به معروف و نهي از منکر، همایش ملي امر  پوستر

 دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي

 8768آذر  87

ارتباط سلامت معنوی و کیفیت زندگي در پرسنل مراکز 

 8768بهداشتي شهر بجنورد 

همایش ملي امر به معروف و نهي از منکر،  پوستر

 دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي

 8768آذر  87

ا عوارض بیهوشي بررسي شیوع و عوامل مرتبط ب

عمومي در ریکاوری بیمارستانهای شهر سبزوار در سال 

8768 

سومین کنگره پژوهشي سالیانه دانشجویان  پوستر

 علوم پزشکي کشور بابل

 8768مهر  88-80

المللي سیره نخستین همایش علمي بین پوستر ماتریکس زمان، فضا، سلامت در سیره نبوی

ي نبوی در طب ، دانشگاه علوم پزشک

 68بهمن  7-8
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 شیراز 

بررسي فراواني و علل تقلب در دانشجویان پرستاری 

 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

اولین کشوری همایش چالشها و  سخنراني

راهکارهای مشارکت دانشجو در نظام 

 آموزشي

 68اسفند  0-3

ماتریکس زمان، فضا، سلامت در سیره نبوی؛ آیا طب 

 اسلامي، طب آینده است؟

-چهارمین همایش علمي پژوهشي طب پوستر

 الرضا، دانشگاه علوم پزشکي مشهد 

80-83 

  8767اردیبهشت

-چهارمین همایش علمي پژوهشي طب پوستر آسیب شناسي تشکلهای طب اسلامي در ایران

 الرضا، دانشگاه علوم پزشکي مشهد 

80-83 

  8767اردیبهشت

بررسي تأثیر قطره بیلي ناستر بر هیپربیلي روبینمي 

 8764نوزادی در بیمارستان قائم )عج( مشه سال 

سومین همایش سالیانه علمي پژوهشي  سخنراني

 دانشجویان علوم پزشکي سبزوار

 8765آذر 

Do-Not-Resuscitate Order: The 

Experiences of Iranian Cardiopulmonary 

Resuscitation Team Members 

Oral The second International 

Clinical Oncology Congress 

December 

2017 

 تیفیبر ک  SBARاستفاده از روش   ریتاث يبررس

 CCU یدر بخش ها یپرستار یمراقبت ها

همایش مراقبت مبتني بر شواهد در  سخنراني

 پرستاری و مامایي

60تیرماه  83-88  

 يروزمره زندگ یها تیبر فعال نگیتله نرس ریتاث يبررس

 يپس از سکته قلب مارانیب

همایش مراقبت مبتني بر شواهد در  پوستر

 پرستاری و مامایي

60تیرماه  83-88  
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 اتترجمه و تأليف( و
 8764و  8700انتشارات سالمي و جامعه نگر، تهران  "روش تحقیق در اتاق عمل و علوم بهداشتي" -8 

 8768 انتشارات اندیشه رفیع، تهران، "های پیش بیمارستاني، فوریتهای محیطيفوریت" -8

 8700نشر آژند، سبزوار،  "دانش و نیایش"  -7
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 (راهنمایي و مشاوره پایان نامه هاي دانشجویي ز

  :(دفاع شدهاستاد راهنما )

بررسي تاثیر طب فشاری در نقطه ی نیگان بر درد، "ارشناسي ارشد پرستاری با عنوان استاد راهنمای پایان نامه ک -1

 دانشجو: فاطمه زینعلي  "های شکمييتهوع ، استفراغ و اضطراب در جراح

ای تأثیرآموزش بر اساس الگوی  بررسي مقایسه "استاد راهنمای دوم پایان نامه کارشناسي ارشد پرستاری با عنوان  -8

دانشجو: زهرا طالبي ، تاریخ دفاع:   "دودیابتیک  نوع خود مراقبتي اورم  با روش رایج، بر کیفیت زندگي بیماران 

88/3/8767 

 ينمیروب يلیپربیناستر بر ه يلیقطره ب ریتاث يبررس "استاد راهنمای پایان نامه کارشناسي ارشد پرستاری با عنوان  -7

 زهرا عامليدانشجو:   "8764مشهد در سال قائم)عج( مارستانیدر ب ینوزاد

رزیابي قند خون بر سطح هموگلوبین تأثیر خودا "استاد راهنمای پایان نامه کارشناسي ارشد پرستاری با عنوان  -4

دانشجو: آتوسا آریافر، تاریخ دفاع:  "تحت درمان با و بدون انسولین 8گلیکوزیله در بیماران سالمند مبتلا به دیابت نوع 

85/88/8763 

 یابزار اصلاح شده  دقت بررسي "با عنوان  داخلي جراحي استاد راهنمای پایان نامه کارشناسي ارشد پرستاری -5

دانشجو:  " بستری در بیمارستان بیماراندر  جدیناگوار  وقایع بیني پیش( بر MEWSهشدار زودرس ) امتیازدهي

 85/88/8763مریم مفتوحیان، تاریخ دفاع: 

پیمایش کیفیت خواب در پرستاران "با عنوان  سالمندی استاد راهنمای پایان نامه کارشناسي ارشد پرستاری -8

 86/88/8763دانشجو: تکتم مکانیکي، تاریخ دفاع:   "نبازنشسته شمال شرق ایرا

 تیبر فعال نگیتله نرس ریتاث يبررس"با عنوان  مراقبت های ویژه استاد راهنمای پایان نامه کارشناسي ارشد پرستاری -3

 85/84/8760دفاع:  خیتار ،دانشجو: نرگس سفیدی  "يپس از سکته قلب مارانیب يروزمره زندگ یها

استفاده از روش   ریتاث يبررس"با عنوان  مراقبت های ویژه نمای پایان نامه کارشناسي ارشد پرستاریاستاد راه -0

SBAR  یدر بخش ها یپرستار یمراقبت ها تیفیبر ک CCU زادهدانشجو: علي عباس "بجنورد هایمارستانیب ،

 88/84/8760دفاع:  خیتار

 قیانتخاب محل تزر ریتاث يبررس"ری داخلي جراحي با عنوان استاد راهنمای پایان نامه کارشناسي ارشد پرستا -6

 مارستانیب قاتیدر بخش تزر قیاز تزر يو شکل بدن بر درد ناشو  کیآنتروپومتر یبراساس شاخص ها يعضلان

 83/88/8760دفاع:  خیتاری، اعظم خسروجرددانشجو:  "8763سبزوار در سال  يواسع

 

 )دفاع شده(: استاد مشاور

 "در دانشگاه علوم پزشکي مشهد با عنوان  ژهیو یمراقبت هااور پایان نامه کارشناسي ارشد پرستاری استاد مش -8

، يسنگان يمحمد رسولدانشجو:   " اگریاح يو خستگ CPR تیفیبر ک ،يسه روش شمارش ماساژ قلب ریمقایسه تاث

 8768/-/-تاریخ دفاع: 
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 ریتا ث "سلامت جامعه در دانشگاه علوم پزشکي مشهد با عنوان استاد مشاور پایان نامه کارشناسي ارشد پرستاری  -8

در نوجوانان پسر دوره  گاریاجتناب از  مصرف س یبر خودکارآمد  گاریاز مصرف س یریشگیپ ياجرای برنامه آموزش

 86/4/8763دانشجو: زینب رفیعي، تاریخ دفاع:   " در شهر مشهد رستانیدب ی اول

 يبررس"ارشناسي ارشد پرستاری سالمندی در دانشگاه علوم پزشکي سبزوار با عنوان استاد مشاور پایان نامه ک -7

  "8763سالمندان خراسان بزرگ در سال  یها-وعوامل مرتبط با آن در پرستاران خانه ياخلاق سترسید تیوضع

 88/4/8763دانشجو: علي صداقتي، تاریخ دفاع: 

 

 در حال اجرا:
در  IADLو ADL  رهایدقت ابزا يبررس "سي ارشد پرستاری سالمندی با عنوان استاد راهنمای پایان نامه کارشنا .8

 "8760سبزوار در سال  هیحشمت مارستانیدر ب یبستر يقلب یماریمجدد در سالمندان مبتلا به ب رشیپذ گویي شیپ

  دانشجو: رقیه عباسیان

 یابزارها یکننده یيشگویقدرت پ سهیامق"استاد راهنمای پایان نامه کارشناسي ارشد پرستاری اورژانس با عنوان  .8

 عیسر يازدهیامت وWorthing (WPS ) يکیولوژیزیف  يازدهیامت ستمی( ، سNEWS)يهشدار زودرس مل يازدهیامت

 مارانیدر ب ریو مرگ و م ژهیمراقبت و های در بخش رشیپذ ،يقلب ستیا ينیب شی(  در پREMS) ياورژانس پزشک

  راستگوطاهره دانشجو:  "قلب کیسکمیا یماریمبتلا به ب
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 کسب رتبه اول در دوره آموزشي دکترای تخصصي پرستاری و رتبه اول آزمون جامع -8
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 60سال در 
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