
 پایان نامه های اتمام یافته:
 

 نام خانوادگی  اساتید راهنما و مشاور عنوان پایان نامه وضعیت

1/2/39دفاع  ،تدين فر قایآ بررسي تأثير تجسم هدايت شده بر اضطراب بيماران قبل از اعمال جراحي شكم  ،محسن كوشانقای آ   

يدكتر رخشان قایآ  

محبوبه محبي 

 سرسياه

1/2/39دفاع  مقايسه تأثير محلول كلر هگزين و مسواك در پيشگيری از ضايعات دهاني در  

 سبزوار یها مارستانييو ب يس یدر بخش آ یبيماران بستر

،راد يمجتب قایآ ،استاجي انمخ  

يدكتر رخشانقای آ  

نژاد  يعل محمد

 مقدم

2/2/39دفاع  یفاكتورها يشده بر درد، اضطراب و برخ تيتجسم هدا ريتأث يبررس 

 يواسع مارستانيعروق كرونر در ب يوگرافيتحت آنژ مارانيدر ب کيناميهمود

 2931سبزوار در سال 

يدكتر رخشانآقای ، فر نيتد قایآ يوجفا  ريسم   

21/2/39دفاع  در  یبستر يآپاندكتوم مارانيبر كنترل درد در ب يبررسي تأثير ماساژ بازتاب 

امام رضا )ع( شهر مشهد مارستانيب  

 آقای تدين فر،

 آقای دكتر خورسند وكيل زاده،

رخشاني آقای مهدی اسدی، آقای دكتر  

  يباغان اسار

21/2/39 دفاع قای آ ،محدثه محسن پورانم دكتر خ زياليهمود مارانيب يخستگ زانيبنسون بر م یساز رآراميتأث يبررس 

يرخشاندكتر قای آ، محسن كوشان  

فر ينرجس حشمت  

دفاع 

22/9/39  

 یسكته مغز مارانيب يمشكالت گوارش يبر برخ کيوتيمكمل پروب ريتاث يبررس

قائم مشهد مارستانيب وي يس یدر بخش آ یبستر  

يرحمان رضايعلقای آ، فر نيتد قایآ  

يدكتر رخشانآقای   

یريجهانگا سار  

23/9/39دفاع عزت نفس و احساس تنهايي و  زانيبر م يبررسي تأثير خاطره گويي گروه 

 2931سالمندان ساكن خانه سالمندان مادر شهر سبزوار در سال 

، دكتر دلبری قایآ، محسن كوشان قایآ

يدكتر رخشان قایآ  

يمالشاه نبيز  

دفاع 

23/9/39  

 یبنسون بر كيفيت خواب بيماران مزمن قلبي بستر یبررسي تأثير روش آرام ساز

2931شهرستان سبزوار در سال  يمحمد واسع مارستانيدر بخش قلب ب  

  ،كوشان محسنقای آ ،اكبرزاده انمخ

يدكتر رخشان قایآ  

ي مرتض ديس

کين يهاشم  

6/39/ 23دفاع  

 

شركت  زياليتحت درمان با همود مارانيب يبر سالمت جسم يخود تعال ريتأث

 انيكننده در گروه همتا

،يدكتر رخشان قایآ، جعفرزادهقای آ  

يالنيم ديجد ميدكتر مر انمخ  

 اكرم ملک خواهي 

23/6/39دفاع  بتال م مارانياضطراب ب زانياسطوخودوس بر م اهياستنشاق عصاره گ ريتأ ث يبررس 

را، قلب الزه مارستانيب ژهيو یدر بخش مراقبت ها یبستر يبه انفاركتوس قلب

 2931سال  رازيش

،ينجف ديسع قایآ ،جواد گنجلوآقای   

رخشانيآقای دكتر     

بستگان ريم لوفرين  

19/7/39دفاع  یدختر پرستار انيبر عزت نفس دانشجو التسيپ ناتيتمر ريتاث يبررس   يهاجر صادق انمخ، گل افروز یمهدقای آ 

يدكتر رخشان قایآ، یاعظم برآباد انمخ  

ينيحس اكرم ديس  

22/7/39 دفاع  تيفيبر ك جياورم با روش را يخود مراقبت یآموزش بر اساس الگو ريتأث سهيمقا 

 نوع دو کيابتيد مارانيب يزندگ

ی،رودرعصاآقای دكتر  ،جواد گنجلوقای آ  

يدكتر رخشانآقای    

بيطالا  زهر  

9/8/39دفاع  مبتال به  مارانيخواب ب تيفيبر ك يمدل مراقبت مشاركت یريبكارگ ريتاث يبررس 

يقلب يينارسا  

 يهاجر صادقانم خ، گل افروز یمهد قایآ

يدكتر رخشان قایآ، ينيسارا ام انمخ  

یرين هيسم  

12/12/39 دفاع خستگي  بيماران مبتال به سرطان پستان، تحت  زانيتأثير خنده درماني بر م 

 يخارج ياشعه درمان

سودابه  انمخ اد،ر يمصطفآقای دكتر

ييراقای تبآ، ثالث ديشه  

ييبرزو فاطمه  

12/12/39دفاع    ،یجعفر قای دكترآ ،استاجي انمخ خوراكي بر كيفيت خواب بيماران همودياليزیتأثير مكمل ال كارنتين  

يدكتر رخشانقای آ  

يمربم حاتم  

1/11/39دفاع  یااستاندارده تيفيبر شواهد بر ك يمبتن یدستورالعمل ها یاجرا ريتاث يبررس 

نبد گ اءيخاتم النب مارستانيدر ب یصدر نيآنژ مارانيدر ب یپرستار یمراقبت ها

 كاووس

ه،اكبرزاد انمخ ،ينيخادم الحسقای آ    

ياكرم قایآ  

 انسيه يوسف زاده

9/11/39دفاع   يمحل برش جراح یها هيبخ دنياز كش يبر درد ناش خي سهيك ريتأث يبررس 

امام  مارستانيب (CABG) قلب باز يتحت عمل جراح مارانيپا در ب ديبرداشت ور

 2931رضا )ع( در سال

 يعباس قای دكترآ ،مصطفي راد قایآ

يدكتر رخشان قایآ، یزيتشن  

 ندهينما ريام

يجورابچ  

 

9/12/39دفاع   

 زياليتحت درمان با همود مارانياضطراب در ب زانيبر م یطب فشار ريتأث يبررس

 31در سال  هيدريشهرستان تربت ح ینهم د مارستانيمراجعه كننده به ب

یمراد ميمر آقای محسن كوشان، خانم هدی عزيزی  



 پایان نامه های اتمام یافته:
 

دفاع 

22/12/39  

در كنترل درد حين تعويض پانسمان بيماران بستری در  tens ريتاث يبررس

 بخش سوختگي بيمارستان واسعي سبزوار

مهتاب خواجهانم خ ،فر نيتدقای آ  

یاحسان صفار قایآ  

ياوشيس محمد  

دفاع 

22/12/39  

بر كاهش اضطراب پرستاران شاغل در  يجانيآموزش هوش ه ريتاث يبررس

شهر سبزوار یمارستانهايب  

يمحمد رضا شگرف نخع قایآ  

آقای تبرايي ،محسن كوشانقای آ  

سبزوار یديوح يعل  

26/1/39دفاع  در شرف  مارانياضطراب ب زانيبر م ياحساسات به صورت گروه انيب ريتاث يبررس 

سبزوار يواسع مارستانيدر ب یعروق كرونر يوگرافيآنژ  

محسن  قای آ، يكاظم  مسكنقای آ

 كوشان

يدكتر رخشانقای آ  

کين يجمالی مهد  

26/1/39دفاع  مبتال به  مارانيب يزندگ تيفيبر ك يبر خود مراقبت يآموزش مبتن ريتاث يبررس 

قائم مشهد مارستانيآنها در بخش قلب ب نيقلب و مراقب يينارسا  

  ييمنور افضل آقا انمخ ،فر نيتدقای آ

 

يمنصوره فتحان  

 

 

 

 

دفاع 

22/9/39  

بر  یدارید یمفهوم یبا کمک نقشه ها یبرنامه آشناساز ریتاث یبررس

در بخش کودکان  یساله بستر 12تا  6ترس و اضطراب کودکان  زانیم

 شهر سبزوار

نکاح یمحسن اصغر قایآ، گنجلوقای آ  

یدکتر رخشانقای آ   

یشهربانو طالب  

دفاع 

2/7/39  

 یمبتال به سكته مغز مارانيب يزندگ تيفيبر ك ماريمراقبت از ب ريتاث يبررس

سبزوار يواسع مارستانيدر بخش اعصاب ب یبستر  

ياكرم قایآ ،فر نيتد قایآ ،اكبرزادهانم خ كانلويك نچهيزاده ا يقل     

 مهتاب

دفاع 

12/8/39  

بر درد تهوع، استفراغ و اضطراب  گانين یدر نقطه  یطب فشار ريتاث يبررس

نالينگويا يهرن يتحت جراح مارانيب . 

یودرعصارقای دكتر آ  

يرضا بهرام ديحمقای دكتر آ  

ينعليز  فاطمه  

دفاع 

22/11/39  

يمزمن قلب يينارسا مارانيخواب ب تيفيبر ك یطب فشار ريتاث يبررس كاظم فرهمند ديس قایآه، اكبرزاد انمخ .  
یاحسان صفار قایآ  

بردباررضا    

دفاع 

22/11/39  

مبتال  مارانيب زياليهمود نيخارش ح تيسرد بر وضع زياليمحلول د ريتاث يبررس

هيمزمن كل ييبه نارسا  

 يفيفرزانه شرانم خ،راد يمصطفقای دكترآ

يدكتر رخشانقای آ ر،پو  

یالهه جاقور  

دفاع 

26/9/32  

شده بر  تيو تجسم هدا يعضالن شروندهيپ یآرام ساز ريتاث یا سهيمقا يبررس

1نوع  ابتيمبتال به د مارانيب يافسردگ . 

معتكف یمهدقای آ ،جعفرزادهقای آ  

قای تبراييآ   

یزيعز مهيسل  

 

 23دفاع

/6/32  

عصاره نعناع بر  یحاو خيآب ساده و  یحاو خي دنيمك ريتاث سهيمقا يبررس

 ديام مارستانيب يدرمان يميش نيح مارانيدهان، تهوع و استفراغ  ب يخشك

.2931 مشهد سال  

فرد يرضا هاشم ديحمقای آ، گنجلوقای آ  

تبراييقای آ   

 یحمد حدادم

دفاع 

6/7/32  

نيتاميمحلول و ريتاث يبررس  c مارانيدر ب يبر بهبود زخم سوختگ يموضع 

سبزوار يواسع مارستانيمراجعه كننده به ب  

واهب قای دكترآ، یمرتضو انم دكترخ  

قای تبراييآ   

يرباط سرپوش ديحم  

دفاع 

19/7/32  

واكنشگر نيبا پروتئ یمواد مغذ افتيارتباط در يبررس  c باال در  تيبا حساس

31خانه سالمندان شهر سبزوار در سال  نيساكن . 

انيقيتوف، خانم ياكرم كوشك انمخ  

يدكتر رخشانقای آ   

يسرچاه هزهر  

دفاع 

13/7/32  

بررسي تاثير وضعيت بدن بيمار بر ميزان فشار كاف لوله تراشه بيماران بستری 

 در بخش مراقبتهای ويژه

آقای مجتبي راد خانم زهرااستاجي،  

 آقای دكتر رخشاني

 مهدی ميری

دفاع 

29/7/32  

 يكف پا بر تهوع و استفراغ  پس از عمل جراح يماساژ بازتاب ريتاث زانيم يبررس

2931بجنورد در سال  یمارستانهايدر ب یبستر مارانيدر ب يستكتوميكوله س . 

  خيآل ش مانيپقای آ، جعفرزادهقای آ

قای تبراييآ  

بدخش هيمرض  



 پایان نامه های اتمام یافته:
 

دفاع 

29/7/32 

بررسی تاثیر متعادل کردن دروندادهای حسی در کاهش بروز دلیریوم 

 .در بیماران بستری در بخش سی سی یو بیمارستان واسعی

 

 نخعي دكتر آقای محسن كوشان، آقای

 آقای دكتر رخشاني

 مسلم منصوری

دفاع 

22/7/32 

 زياليتحت درمان با همود مارانيكف پا بر اضطراب ب يماساژ بازتاب ريتاث يبررس

 .2931)ع( بجنورد سال يامام عل مارستانيب

 ليخورسند وك يعلقای آ ،فر نيتدقای آ

 يدكتر رخشانقای آ، زاده

 انيريسولماز بش

دفاع 

26/7/32 

 در قراريب یبر شدت سندرم پا يروند عضالن شيپ یآرامساز ريتاث يبررس

 .نژاد يهاشم ديشه مارستانيب یزياليهمود مارانيب

 يمانيمحمد سل قایآ ،فر نيتد قایآ

 ياكرمقای آ

 یموسو ايمح

دفاع 

27/7/32 

 ييبروز اشتباهات دارو زانيدر برابر استرس بر م یساز منيا رآموزشيتاث يبررس

 پرستاران

 شاره نيحسقای دكترآ ،جعفرزاده قایآ

 

 یاكرم شمس آباد

دفاع 

27/7/32 

 مارانيدهان در ب عاتيو بابونه بر بروز ضا نيديكلرهگز هيدهانشو ريتاث سهيمقا

 وي يس یدر آ یبستر

 خانم زهرااستاجي، آقای مجتبي راد

 آقای تبرايي

 شيما يزدان پرست

دفاع 

27/7/32 

قائم  مارستانيدر ب ینوزاد ينميروب يليپربيناستر بر ها يليقطره ب ريتاث يبررس

 .مشهد

 زهرا عاملي ياكرم قایآ، یعصارود قای دكترآ

دفاع 

28/7/32 

 

 انيدانشجو يعموم یبر خود كارآمد يآموزش شادكام ياثربخش يبررس

 سبزوار يدانشگاه علوم پزشك یپرستار

 محسن كوشان قایآ، انيقيتوفانم خ

 يدكتر رخشانقای آ

 انيجور اتريم

دفاع 

28/7/32 

 ياحمد امام قایآ، زردشت هيرقانم خ نيزارس يپس از عمل جراح مارانيدرد ب نياسانس بابونه بر تسك ريتاث يبررس

 ياكرمقای آ

 یريآمنه بص

دفاع 

28/7/32 

 يكيكانم هيتحت تهو مارانيب يبر اختالالت گوارش لهيبذر شنبل ريتاث يبررس

 ژهيو یدر بخش مراقبتها یبستر

 راد يمجتب، آقای ياكرم كوشك انمخ

 ييتبرا قایآ

 ياعظم زرق

دفاع 

28/7/32 

الالت از اخت یريشگيبا بستن چشم در پ يآ چشم نيتاميپماد و ريتاث سهيمقا

شهرستان سبزوار در  ژهيدر بخش مراقبت و یبستر مارانيچشم در ب يسطح

 .31سال 

 رزاديش ميابراه قای دكترآ ،ياستاج انمخ

 يدكتر رخشان قایآ

 سلطانپور ارض

دفاع 

23/7/32 

ش در بخ ینوزادان نارس بستر یداريخواب و ب یبر الگو یمراقبت خوشه ا ريتاث

 2931امام رضا شهر مشهد سال  مارستانيب ژهيو یمراقبت ها

 یمژگان انصار انمخ، اكبرزاده انمخ

 ياكرم قایآ

 انيحاج نينازن

دفاع 

23/7/32 

راب اضط زانيبر م ياطالعات تيمشاركت خانواده در مراقبت با حما ريتاث سهيمقا

 جام تترب هيسجاد مارستانيب ژهيو یدر بخش مراقبتها یبستر مارانيب نيمراقب

 رضا پور اسار ياكرم قایآ ،فر نيتد قایآ

دفاع 

23/7/32 

 به مبتال بيماران درد و اضطراب بر حمايتي پرستاری مداخله تاثير رسيبر

 يقلب ويژه مراقبتهای بخش به ورود بدو در كرونر حاد سندرم

 آقای محسن كوشان، آقای تدين فر

 آقای اكرمي

 امه ليال عليخواه

 

دفاع 

29/11/32 

رمان از د تيخانواده محور بر تبع یتوانمندساز یالگو یريبكارگ ريتاث يبررس

 .یزياليهمود مارانيب

 يفاطمه الحانانم خ ،جعفرزاده قایآ

 يدكتر رخشانقای آ

 ياكرم توكل

دفاع 

29/11/32 

زخم  یودبر بهب نيازيسولفاد لوريپانسان نانو نقره با پانسمان س ريتاث يبررس

 .سبزوار يامداد و واسع مارستانيمراجعه كننده به ب مارانيب یفشار

 واهب قای دكترآ، انيقيتوف انمخ

 يدكتر رخشانقای آ

 آزيتا دولت آبادی

دفاع 

16/12/32 

پس از عمل  مارانيبر شواهد بر تهوع و درد ب يمبتن یراه انداز ريتاث يررسب

 .شاهرود نيامام حس مارستانيدر ب الينگونيا يهرن يجراح
 آقای مصطفي راد، آقای ناصرمقربيان

 آقای تبرايي
 غازی زهرا

دفاع 

29/12/32 

سالمندان مبتال  يزندگ تيفيكبر A5دلمبر  يمبتن يبرنامه خود مراقبت يررسب

 35شهر بجنورد در سال  یبه سندرم حاد كرونر

آقای دكتر مصطفي راد، خانم مريم 

 مژدكانلو، خانم رستاقي

 زهرا جوانوش

 

/22/12دفاع

32 

 

بر كاهش اضطراب پرستاران شاغل در  يجانيآموزش هوش ه ريتاث يررسب

 شهر سبزوار یمارستانهايب

 آقای محمدرضاشگرف نخعي

 آقای محسن كوشان، آقای تبرايي

 مرضيه ساعدی



 پایان نامه های اتمام یافته:
 

دفاع 

22/9/36 

تحت درمان با  مارانيخواب ب تيفيسرد بر ك زياليمحلول د ريتاث يبررس

 سبزوار يواسع مارستانيدر ب زياليهمود

آقای دكتر مصطفي راد،خانم 

 زهراميرحسيني، خانم استاجي

 آقای دكتر رخشاني

 رقيه قنبرآبادی

/ 22/6دفاع 

36 

از  یريشگيبا فوم در پ رايژل كت یحاو یاستفاده از بالشتک ها ريتاث سهيمقا

 ژهيو یدر بخش مراقبت ها یبستر یتروما مارانيزخم بستر در ب

 مشهد یها مارستانيب

 آقای مصطفي راد، آقای مجتبي راد

 خانم صديقه رستاقي

 جواد شكيبا مهر

دفاع 

29/6/36 

(بافركانس TENSبررسي تاثير تحريک الكتريكي ازطريق عصب ازطريق پوست)

باالبه شدت دردوتهوع واستفراغ بيماران بعدازعمل جراحي نفروستوليتوتومي 

 .35جلدی دربيمارستان قائم مشهددرسال

آقای حسن خليلي، آقای احمد مهدوی 

 كليمي، خانم صديقه رستاقي

 رادنوش شادمهری

دفاع 

29/6/36 

دان سالمن يزندگ تيفيبا ك يارتباط سواد سالمت و توان خود مراقبت يبررس

 35شهر بجنورد در سال 

 آقای جواد گنجلو، خانم اكرم قنبری

 آقای تبرايي

 حل سنگ سفيدیسا

 

 

 

 یو شادکام ییاحساس تنها زانیبر م ییخاطره گو ریتاث یبررس 2/8/36دفاع 

 سالمندان مادر شهرستان سبزوار یسالمندان ساکن در سرا

 آقای دکتر محمدرضا قاسمی

 آقای محسن کوشان، آقای تبرایی

 میالد علی اکبری

 بيماران رد سيستميک التهاب و سرم پروفايل ليپيد بر كوركومين تاثير بررسي 29/8/36 دفاع

 همودياليزی

خانم دكتر كوشكي، دكتر مصطفي راد، 

 آقای تبرايي

 مريم حاجي نژاد

 ياز تهوع و استفراغ بعد از عمل جراج یريشگيقرص نعناع بر پ ريتاث يبررس دفاع2/3/36

 امداد سبزوار مارستانيدر ب یبستر مارانيب نالينگوايا يافتهفتق 

اكبرزاده، خانم دكتر منيژه يوسفي خانم 

 مقدم، خانم رستاقي

 محمد برآبادی

 يوسكوپآند ديكاند مارانياستنشاق اسانس بابونه بر بر اضطراب ب ريتاث يبررس دفاع2/11/37

 در شهرستان مشهد يدستگاه گوارش فوقان

 آقای حسن خليلي، خانم فرشته قراط

 آقای تبرايي

 اكرم غالمي

 آقای جواد گنجلو، خانم دكتر فرشته قراط .خواب سالمندان تيفيروغن گل بنفشه بر ك ينيقطره ب ريتاث يبررس دفاع12/11/36

 خانم صديقه رستاقي

مليحه سادات 

 حجازيان

 آقای گنجلو، خانم قنبری مقدم سالمت سالمندان در شهر سبزوار تيوضع يبررس دفاع17/11/36

 آقای اكرمي

 فاطمه اردانه

 يانيخون شر یگازها جهيواحد بر نت 5111و  2111 نيهپار یا سهيمقا يبررس دفاع21/12/36

 39سبزوار در سال  یها مارستانيب ژهيو یبخش مراقبتها مارانيب

 رضا برآبادی آقای مجتبي راد، آقای دكتر رخشاني

بر درد مفصل  كلوفناكيد يبا ژل موضع اهدانهيروغن س ياثر موضع سهيمقا دفاع21/12/36

 39شهر سبزوار در سال  يسالمندان بازنشسته علوم پزشك یزانو

آقای دكتر مصطفي راد، خانم دكتر فرشته 

 قراط، آقای دكتر رخشاني

 فاطمه عزيزی

ان بازنشستگ يبر مشاركت اجتماع يگروه وهيبه ش يمعنا درمان ريتاث يبررس دفاع2/2/37

 .كانون بازنشستگان آموزش و پرورش شهر بجنورد يفرهنگ

 مرضيه پاكزاد جعفر زاده، آقای اكرمي آقای

ان با تحت درم مارانيدر ب قراريب یسرد بر سندرم پا زياليمحلول د ريتاث يبررس دفاع8/2/37

 زياليهمود
زهرا دكتر آقای دكتر مصطفي راد، خانم 

 ميرحسيني، خانم صديقه رستاقي
 احسان كاشاني

خانگي والدين سالمند شهدای مبتال به بيماری برسي كيفيت زندگي مراقبين  12/2/37دفاع

 2939مزمن در شهرستان كاشمر در سال 

 مرضيه راعي آقای دكتر راد.خانم رستاقي

بررسي مقايسه ای داروی هپارين به دو روش تزريق وريدی متناوب وانفوزيون . دفاع13/22/37

سندرم كرونر وعوارض احتمالي دربيماران  APTTمداوم با پمپ سرنگ،بر نتايج

 بهمن نيشابور11حاد دربيمارستان 

 آقای دكتر مصطفي راد، آقای مجتبي راد

 آقای تبرايي

 علي صانعي پور



 پایان نامه های اتمام یافته:
 

ه بر گلو درد، سرفه و خشونت صدا بدنبال استفاد پتوسيآبنبات اكال ريتاث يبررس دفاع2/9/37

 در شهرستان شاهرود یارتوپد ياعمال جراح يهوشياز لوله تراشه در ب

 آقای جوادگنجلو، آقای جواد نوريان

 آقای تبرايي

 سولماز نظم آرا

بر دانش، نگرش و  يآموزش به روش ارائه بسته با كارگاه آموزش ريتاث يرسبر 12/9/37

 یدر بخش ها يكيزيف یعملكرد پرستاران در استفاده از محدود كننده ها

 ژهيو یمراقبت ها

آقای محسن كوشان، آقای ميالد بازقلعه، 

 آقای تبرايي

 محمد خواجه

 دنياز كش ياسانس اسطوخودوس بر شدت درد ناش يكاربرد موضع ريتاث يبررس 12/9/37

 .يشكم يجراح يمحل یها هيبخ

 حميده جمعه تندكي آقای حسن خليلي

 كاهش زانياز سطح بدن نوزاد بر م يفتوتراپ یفاصله المپ ها ريتاث يبررس 18/6/37

 یدر نوزادان دچار زرد يسرم و عوارض فتوتراپ نيروبيليب

خانم دكتر زردشت، آقای احمد شاه فرهت 

 آقای تبرايي

 فاطمه پروين

 مارانيدر ب يطيمح ياز نوروپات يبر شدت درد ناش يگل مغرب ريتاث يررسب 18/26/37

 يابتيد

 زهره نصرآبادی خانم اكبرزاده

و رابطه آن با  يسازمان تيخود و حما يشغل یهايژگيدرك پرستاران از و يبررس 13/26/37

 يوابسته به دانشگاه علوم پزشك یمارستانهايپرستاران در ب یكار يگانگيب

 سبزوار

 آقای دكتر محمدرضا قاسمي

 آقای دكتر رخشاني

 فاطمه قزلي

 ياجتماع یشبكه ها قيآموزش مراقبت كنندگان سالمندان از طر ريتاث يررس 21/6/37

 .حاد كرونر یهايمارياز درمان افراد مبتال به ب تيبر تبع یمجاز

 مصطفي راد خانم اكبر زاده، آقای دكتر

 خانم رستاقي

 بي بي صديقه ناطقي

پوست، با روش متداول بر  عيسر یو رهاساز دنيهمزمان فشار، كش ريتاث سهيمقا 29/6/37

 .زوارسب يواسع قاتيمراجعه كنندگان به بخش تزر يعضالن قياز تزر يدرد ناش

 آقای دكتر مصطفي راد، خانم استاجي،

 آقای اكرمي

 مريم ساالری

مقايسه تاثير آموزش ويديوئي و تجسم هدايت شده بر اضطراب بيماران قبل از  2/12/37

 زواربسكوپي در بيماران واسعي سآندو

مهدی دكتر  –وسي الرضا تدين فر م

 صديقه رستاقي -مولوی

 شامخياعظم 

گزنه در مراجعه كنندگان مبتال به كمر درد مزمن به درمانگاه  ريتاث يبررس 8/11/37

 .یارتوپد

 آزاده خاني كرميآقای ا، آقای محسن كوشان

نوع دو  ابتيمبتال به د مارانيب يبر افسردگ انيهمتا يتيبرنامه حما ريتاث يبررس 8/11/37

 سبزوار يدانشگاه علوم پزشك کينيمراجعه كننده به كل

 زهرا رحيمي اكرميآقای آقای دكتر مصطفي راد، 

بر   MEWS)) هشدار زودرس يازدهيامت یاصالح شده  ستميدقت س يبررس 12/11/37

 مارستانيدر ب یبستر مارانيناگوار در ب عيوقا ينيب شيپ

 مريم مفتوحيان آقای دكتر عصاررودی، آقای دكتر رخشاني

عوامل موثر بر میزان استرس مراقبین سالمندان نیازمند مراقبت بررسی  19/11/37

 بلند مدت

 

 زهرا خادم دكتر رخشانيآقای  –آقای جعفرزاده 

در  يردگو افس لهيكوزيگل نيقند خون بر سطح هموگل يابيخود ارز ريتاث سهيمقا 12/11/37

 واردر شهر سبز نينوع دو تحت درمان با و بدون انسول کيابتيسالمند د مارانيب

خانم دكتر رحيمي، آقای دكتر عصاررودی، 

 دكتر رخشانيآقای 

 آتوسا آريافر

 ،آقای دكتر عصاررودی، آقای دكتر نخعي رانيخواب در پرستاران بازنشسته شمال شرق ا تيفيك شيماپي 

 آقای اكرمي

 تكتم ميكانيكي

 خانه مراقبين و پرستاران در آن با مرتبط عوامل و اخالقي ديسترس ررسيب 2/9/38

 1122 سال در رضوی خراسان سالمندان های

 -دكتر عصاررودیآقای  –آقای دكتر راد 

 آقای اكرمي

 علي صداقتي



 پایان نامه های اتمام یافته:
 

 شگاهيسالمندان ساكن آسا يشادكام زانيبر م یبسته مراقبت معنو ريتاث يررسب 9/9/38

 مادر سبزوار

خانم  -خانم صالح آبادی -راد دكتر آقای 

 رستاقي

 كتم عياریت

بررسی تاثیر تله نرسینگ بر فعالیت های روزمره زندگی بیماران  پس از  29/9/38

 سکته قلبی

 

دكتر زندی خانم  –آقای دكتر عصاررودی 

 دكتر رخشانيآقای  –

 نرگس سفيدی

بر كيفيت مراقبت های پرستاری در بخش  sbarبررسي تاثير استفاده از راهبرد  22/9/38

ccuبيمارستان امام حسن )ع( بجنورد 

آقای دكتر  – آقای دكتر آرمات 

 دكتر رخشانيآقای  -عصاررودی

 لي عباس زادهع

ای پستان و ساله بيماران مبتال به سرطان ه 5بررسي رابطه ديابت با بقای  1/2/38

كولوركتال با وبدون ديابت در مراكز درمان سرطان تحت پوشش دانشگاه علوم 

 پزشكي مشهد

دكتر آقای  –خانم دكتر يزدی مقدم 

 خانم دكتر محدث -رخشاني

 مرجان شريفي نسب

بررسی مقایسه ای تاثیر تهویه اجباری متناوب هماهنگ شده و تهویه  3/6/38

دقیقه ای حداقل بر پارامتر های فیزیو پاتولوژیک در بیماران تحت 

بیمارستان شهید بهشتی امداد تهویه مکانیکی در بخش مراقبت ویژه 

 سبزوار

 

خانم  –خانم رستاقي  –آقای مجتبي راد 

 دكتر شكيبا موزری

 مهدی قربانپور

بررسی تاثیر معنا درمانی گروهی بر سالمت عمومی افراد مبتال به دیابت  19/6/38

 1937در شهرستان جوین در سال  2نوع 

 

خانم  –رستاقي خانم  –آقای كوشان 

 پارسايي مهر

 اكرم كروژده

(و واکنش Tensحریک الکتریکی پوست )بررسی مقایسه ای تاثیر ت 19/6/38

 بازتابی پا بر میزان درد و خستگی بیماران پس از جراحی بای پس

 36-37تان امام رضا )ع( مشهد سال عروق کرونر در بیمارس

 

آقای  –خانم استاجي  –آقای مجتبي راد 

 عباسيمحمد آقای دكتر  -دكتر رخشاني

 مهنه صغرا تقي زاده

بررسی تاثیر آلوئه ورا بر برخی اختالالت گوارشی بیماران تحت تهویه  16/6/38

 مکانیکی

 

 –دكتر كوشكي خانم  –آقای دكتر راد 

 دكتر موزریخانم  –دكتر رخشاني آقای 

 عزت جوانشير

شناسایی نیاز های بر آورده شده و بر آورده نشده اجتماعی و مراقبتی  16/6/38

 1936سالمندان در شهر سبزوار سال 

 

 سمانه قلي زاده قنبری مقدمخانم  –خانم استاجي 

در پیش ISARبررسی صحت ابزار شناسایی سالمندان در معرض خطر  16/6/38

بینی پذیرش مجدد سالمندان مراجعه کننده به اورژانس های شهر 

 سبزوار

 

 مليحه لسائي قنبری مقدمخانم  –خانم استاجي 

مقایسه ای تاثیر انتخاب محل تزریق عضالنی بر اساس شاخص بررسی  17/6/38

 های آنتروپومتریک دموگرافیکو شکل بدن بر بر درد ناشی از تزریق

 

 –خانم رستاقي  -آقای دكتر عصاررودی

 دكتر رادآقای 

 اعظم خسروجردی

بر کنترل قند خون بیماران گرم  تاثیر تعدیل مزاج مبتنی بر تغذیه " 17/6/38

 37-38شهرستان سبزوار سال  2مزاج دیابتی نوع 

 

 -دكتر جوانخانم  –خانم دكتر يزدی مقدم 

 خانم دكتر رحيمي -آقای دكتر رخشاني

 فاطمه كريمي

با مسواك محلول  نيديمحلول كلرهگز -استفاده از مسواك یا سهيمقا يبررس 22/6/38

 مارانيدهان و دندان در ب عاتيو ضا تياز استومات یريبهار در پشگ شهيگل هم

 حسين نوروزی بامي ، آقای دكتر رخشانيآقای تدين فر



 پایان نامه های اتمام یافته:
 

در  يتبهش ديو شه يواسع یمارستانهايب ژهيمراقبت و یدر بخشها یانتوبه بستر

 39سال 

بررسی مقایسه ای روش نبوالیزر با روش تزریق داخل تراشه ای لیدو  22/6/38

کایین در کاهش درد و رفلکس سرفه حین برونسکوپی در بیمارستان 

 1937واسعی سبزوار در سال 

 

دكتر اصغر كاظم زاده آقای  –آقای تدين فر 

 آقای قلي زاده -دكتر رخشانيآقای  –

 سعيد اسالمي تبار

بررسی مقایسه ای محلول دیالیز سرد و ورزش ای کششی بر سندرم  22/6/38

پای بیقرار در بیماران تحت همودیالیز مبتال به نارسایی مزمن کلیه 

 1937سال شهرستان سبزوار در 

 

 نم دكترخا -خانم رستاقي –آقای دكتر راد 

 ميرحسيني زهرا

اعظم زيرك علي 

 آبادی

د و سطح قن یعملكرد تيظرف یبر رو يقلب يدوره بازتوان کي ريتاث سهيمقا 22/6/38

 عروق كرونر يبعد از جراح يابتيد ريو غ يابتيد مارانيخون در ب

دكتر خام  –رستاقي خانم  –آقای دكتر راد 

 زهرا حامدی

 طليعه شفاعي

    

 


