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 عنوان تاریخ دفاع  تاریخ تصویب طرح استاد مشاور استاد راهنما تلفن دوم / موبایل نام نام خانوادگي ردیف

 

  پرستاری مراقیتهای ویژه 88دوره اول     /      ورودی مهر  

محمد علی وکیلی /حمید  علیرضا شریعتی  زهرا عرب 1

 آسایش/دکترحمید رضا بهرامی

بر کیفیت خواب و  تاثیر طب فشاری 5/11/01 

کیفیت زندگی در بیماران تحت درمان 

با همودیالیز بیمارستان های امام رضا )ع( 

و شهید هاشمی نژاد شهر مشهد در سال  

1880 

دکتر علیرضا احمدی/ دکتر شهرام مقدم/  دکتر اکرم ثناگو  احمد کاملی 2

 دکترمحمد علی وکیلی

ن و دمای بررسی تاثیر فاکتورهای زما 5/7/01 11/7/80

محیط بر میزان پارامترهای گازهای خون 

شریانی بیماران بستری در بخش 

مراقبتهای ویژه قلب باز بیمارستان 

 1880کردکوی در سال 

بررسی تاثیرتغییر وضعیت بدن و خروج  11/11/01 12/8/80 دکترعبدالمحمد کرد نژاد/ ناصربهنام پور علی اکبرعبداللهی  شهرزاد مهران فرد 8

راز موعد از بستر  بر روی برخی زودت

عوارض ناشی از کاتتریسم قلبی 

 دربیمارستان دکتر گنجویان دزفول

دکتر لیال جویباری/                   میترا حکمت افشار 4

 دکتر اراز بردی قورچایی

دکتر محمد علی وکیلی/  دکتر غالمرضا 

 امین

بررسی اثر عصاره زنجیبل بر حجم  10/11/01 7/7/80

قیمانده معده در بیماران با تهویه با

 مکانیکی بستری در بخش مراقبت ویژه

  پرستاری مراقیتهای ویژه 80دوره دوم     /      ورودی مهر  

دکترکاظم کاظم نژاد/ دکترمحمد علی   دکتر محمودی  اسماعیل حسین زاده 1

 وکیلی

بررسی تاثیر تحریکات شنوایی بر سطح  11/12/01 17/8/01

ی بیماران کمایی مبتال به ضربه هوشیار

مغزی بستری در بخش های مراقبت 

آذر 5های ویژه مرکز آموزشی درمانی 

 گرگان

دکتر شهرام مقدم/ دکترمحمد علی   سیدعابدین حسینی  عالمه حیدری 2

 وکیلی/ دکتر صادقعلی تازیکه
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دکتر شهرام مقدم/دکتر عزت اله  دکتر لیال جویباری  مریم عظیمی 8

 می/مسلم حسام/ناصر بهنام پورقائ

مقایسه اثر ضد باکتریایی دهانشویه کلر  4/1/02 

درصد ، قطره  ماتریکا  2/1هگزیدین 

)عصاره بابونه( و نرمال سالین در بیماران 

دارای لوله تراشه بستری در بخش های 

مراقبت های ویژه  مرکز آموزشی 

 آذر گرگان.   5درمانی 

ناصر بهنام پور/ علی اکبر عبداللهی/ دکتر  رحمانی حسین  مهری فرهنگ رنجبر 4

 باقر صادقی

بررسی تاثیر کاربرد سرمای موضعی و  01/  8/  11 17/8/01

افزایش طول مدت تزریق روی درد و 

کبودی محل تزریق زیر جلدی 

انوکساپارین سدیم در بیماران بستری در 

 آذر گرگان 5مرکزآموزشی درمانی 

 17/8/01  ناصر بهنام پور/دکتر محمد موجرلو  مالییعین اهلل  سعید قاری 5

 

تاثیر ترکیب پروفایل سدیم و  بررسی 18/1/01

اولترافیلتراسیون بر برخی ازعوارض شایع 

حین همودیالیز دربیمارا ن دیالیزی 

مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی 

 1801آذر گرگان در سال  5

دکتر /  دکتر محمودی  مهدی محمودی 1

 مژده دبیریان
 20/8/02 1/8/01 دکتر بهنام پور/دکتر کامکار

بررسی تاثیر آموزش حضوری و 

غیرحضوری مدیریت استرس بر کیفیت 

 زندگی بیماران سکته قلبی

  نادعلی اکبریان 7

 دکتر ثناگو
دکتر محمد علی وکیلی/ دکتر شهرام 

 مقدم/ دکتر ولی اله امری
1/4/01 18/7/02 

لوله تراشه با سه مقایسه تاثیر ساکشن 

استیل  -روش استفاده از نرمال سالین ، ان

سیستیین و بدون آنها بر میزان درصد 

اشباع اکسیژن خون شریانی، وضعیت 

همودینامیک و حجم ترشحات بیماران 

انتوبه بستری در بخش های مراقبت 

 ویژه

  پرستاری مراقیتهای ویژه 01دوره سوم     /      ورودی مهر  
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  معصومه رحیمی 1

 ثناگو دکتر

 

زینب سادات  دکتر ناصر بهنام پور /دکتر 

 /سعیده محتشمی فتاح

 

28/8/01 24/12/08 

بررسی تاثیر چای بابونه بر تنگی نفس 

واضطراب بیماران مبتال به نارسایی مزمن 

قلب بستری در بخش سی سی یو 

بیمارستان استاد مطهری جهرم در سال 

1808 

2  

 رفیعی وردجانی

  لیال
دکتر غالمرضا محمودی/ 

 ندا پروین

علیرضا شریعتی/عین اله مالیی/ناصر بهنام 

 پور
2/11/01 20/4/02 

 

بررسی تاثیر مراقبت چند مرحله ای 

انفرادی بر تبعیت از درمان در بیماران 

همودیالیزی مرکز آموزشی و درمانی 

 01-02هاجر)س(شهر کرد در سال 

  مصطفی روشن روان  8
 2/11/01 دکتر وکیلی/ دکتر حمید رضا بهرامی دکتر جویباری

بررسی تاثیر رفلکسولوژی کف پا بر  14/11/02

میزان خستگی بیماران همودیالیزی 

 بیمارستان های استان خراسان شمالی  

محمد  زمانی 4

 هژیر

 انصرافی 

 

 

 

   

  شکرا... صدرالدینی 5

 2/11/01 دکتر محمد علی وکیلی/ دکتربهنام بهنوش دکتر ثناگو

 

18/12/02 

 

بررسی تاثیر گاواژ روغن نارگیل بر 

میزان مرگ و میر بیماران  مسموم با 

قرص برنج مراجعه کننده به اورژانس 

 .01بیمارستان بهارلو در سال 

  علیرضا عزیزی مقدم 1

 دکتر ثناگو

دکتر عبدالرحیم حزینی/ دکتر اذن اله آذر 

 گشت

 

22/4/02 5/8/08 

یض شیفت بر بررسی تاثیر گزارش تعو

بالین با مشارکت بیمار بر میزان 

رضایتمندی بیمار و پرستار در بخش سی 

سی یو بیمارستان شهداء تهران در سال 

1802 
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   محسن فتحی 7

 دکتر جویباری

 

 دکتر وکیلی/  دکتر شهرام مقدم

بررسی تاثیر بخور سرد بر خشونت صدا،  12/12/02 

گلودرد و سرفه ناشی از خارج سازی 

تراشه در بیماران تحت عمل بای  لوله

پس عروق کرونر در بخش مراقبت های 

ویژه جراحی قلب باز امیر المومنین 

 1802کردکوی در سال 

8  

 کر

 

 عافیه

 

خدیجه 

 یزدی
 17/8/08 11/11/01 علی اکبر عبداللهی

بررسی تاثیر وزن کیسه شن  و مدت 

زمان استراحت در بستر بر بروز برخی از 

ی، هماتوم، کمردرد، عوارض )خونریز

راحتی بیمار و احتباس ادراری( ناشی از 

 کاتتریسم قلبی

  زهرا منتظر تربیتی 0

 0/11/01 عین اله مالیی/ناصر بهنام پور دکتر محمد موجرلو

بررسی تاثیر کاهش دمای محلول دیالیز  11/8/08

بر کیفیت دیالیز بیماران تحت همودیالیز 

رمانی بستری در بیمارستان آموزشی و د

 آذر گرگان 5

  پرستاری مراقیتهای ویژه 01دوره چهارم     /ورودی مهر    

دکتر  شرایه  /دکتر محمد علی وکیلی دکتر ثناگو  مهین رضایی 1

 هزارخوانی

بررسی تاثیر مصرف ماست پروبیوتیک  ------------ 

بر  مارکرهای  بیوشیمی خون)لیپید 

و فشار خون در  BMI(و  CRP،قند،

ران مبتال به دیابت نوع دو  مراجعه بیما

کننده به کلینیک دیابت شهرستان گرگان 

 "1802در سال 

پیش دفاع   سید عابدین حسینی/ناصر بهنام پور  دکتر مهناز مدانلو  سمیه رضوانی خورشیدی 2

1/7/04 

بررسی تاثیر محافظ گوش و ماسک چشم 

بر کیفیت خواب شبانه بیماران بستری در 

 ویژه قلبیبخش مراقبت 

 پورناصر بهنام/دکتر مهران فرج الهی دکتر محمودی  زهرا شریعتی 8

 

بررسی تاثیرکپسول پروبیوتیک بر  81/8/04 

هموگلوبین بیماران مبتال به نارسایی 

مزمن کلیه تحت همودیالیز مرکز 

آموزشی درمانی پنج آذر گرگان 

 .1802سال
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 یتلفن یریگیپ و رآموزشیتاث یبررس دفاع کرده  پور بهنام ناصر ، یخوان هزار هشراب  دکتر دکتر اکرم ثناگو  اسرین صفاری 4

 نیهموگلوب زانیم بر نیانسول قیتزر

 کننده مراجعه یابتید مارانیب  لهیکوزیگل

 در گرگان شهرستان ابتید کینیکل به

 1802 سال

    انتقالی به دانشگاه کاشان  آزیتا ظاهری عبده وند 5

مقایسه تاثیر دو روش  اکسیژن تراپی با  11/8/04   ر یزدیدکت  آیناز کر 1

 ماسک صورت و .....

  افسانه محسن پور 7

 دکتر مدانلو

 دکتر حمیرا خدام/دکتر بهنام پور

 
 

 

اجرای برنامه ارزیابی و مدیریت درد در  15/2/04 24/1/02

بیماران در بخش مراقبت ویژه جراحی 

قلب و بررسی تاثیر آن بر عملکرد 

 رستارانپ

بررسی تاثیرمراقبت جامع از دهان بر  5/5/08  دکتر شهرام  مقدم/دکتر بهنام پور دکترجویباری  مجتبی مومنی 8

تغییرات بهداشت دهان در مقایسه با 

مراقبت های روتین دربیماران دارای 

بستری در بخش های   لوله تراشه

مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی 

 . 1802شهرگرگان

دکتر حمید بصیری/علیرضا شریعتی/ناصر  دکتر مدانلو  ابوذر هبودیم 0

 بهنام پور

 کیفیت بر فشاری طب تاثیر بررسی 14/17/1804 

 .همودیالیزی بیماران اضطراب و خواب

 انتقالی   انتقال به اراک   سید حسین هاشمی مزرعه نو 11

  فریبا باغانی 11
 خانم دکتر یزدی

 دکتر اراز بردی قورچای 

عی اکبر عبدالهی/دکتر بهنام پور/ دکتر 

 شکیبا موزری

بررسی تاثیر پایش عمق بیهوشی )شاخص  21/8/08 

دو طیفی ( بر شدت درد بیماران تحت 

جراحی الکتیو در واحد مراقبت های بعد 

از بیهوشی )ریکاوری( مرکزآموزشی 

 آذر گلستان. 5درمانی 
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  یبهرام رضا  دیحم دکتر دکتر شیرافکن/  جویباریخانم دکتر  علیرضا کلبعلی 12

 /وکیلییاطاقک

 
 
 

 

 و پا یبازتاب ماساژ ریتاث یا سهیمقا یبررس 21/4/04 پیش دفاع

 یکیولوژیزیف یپارامترها بر یفشار طب

 در یبستر یکرونر حاد سندرم مارانیب

 یقلب ژهیو یها مراقبت یها بخش

 دانشگاه تابعه یدرمان یآموزش مراکز 

 گلستان یپزشک علوم

  پرستاری مراقیتهای ویژه 02/ورودی مهر     پنجمدوره    

1 یلیوک دکتر /فاضل دکتر یمحمود دکترغالمرضا  محمد یادگاری 

 

 

و دفاع پروپوزال  08/ 10/7دفاع عنوان 

انجام شد.جهت داوری  11/0/08 مورخ

 ارسال گردید.

 بر اسی گل اسانس استنشاق ریتاث یبررس 

 قبل مارانیب زولیرتوکو اضطراب سطح

 یجراح یها بخش در یالپاراتوم  عمل از

 در گرگان آذر 5 مارستانیب یعموم

 1808سال

 بر صیترخ از پس آموزش ریتاث یبررس   دفاع عنوان و پروپوزال   یزدی جهیخد دکتر  حسین اسماعیل پور 2

 به مبتال مارانیب یمراقبت خود رفتار

 بسته یمبنا بر آن یریگیپ و یقلب یسکمیا

 یآموزش مراکز CCU بخش در یآموزش

 1804 سال گرگان، یدرمان

 پور بهنام ناصر دکتر /ییموال اله نیع یآقا   یزدی جهیخد دکتر  سعادتمند سارا 8

 پروپوزال و عنوان دفاع

 قیطر از خشک وزن رمحاسبهیتاث یبررس  

 زیالید از شیپ خون میسد یریگ اندازه

 زدریالیهمود عوارض از یبرخ یرو بر

 بخش به کننده مراجعه مارانیب

 سال در آذر 5 مارستانیب  زیالیهمود

1808 

 تنش بر یسینو تیحکا ریتاث یبررس  21/8/08  یباریجو الیل دکتر  عصمت سعیدی 4

 یها بخش در شاغل  پرستاران یاخالق

 یدرمان یآموزش مراکز  ژهیو مراقبت

 سال در  گلستان یپزشک علوم دانشگاه

1804 
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 بر حسی محرکهای تعدیل تاثیر بررسی  1/5/04 پروپوزال و عنوان دفاع مدانلومهناز  دکتر  فاطمه بخشی 5

 شناختی وضعیت و دلیریوم بروز میزان

 های مراقبت بخش در بستری بیماران

 بیمارستان باز قلب جراحی ویژه

 1804 سال در کردکوی امیرالمومنین

 ماریب انتقال حیصح کینامید رآموزشیتاث   پروپوزال و عنوان دفاع   یزدی جهیخد دکتر  کیومرث یحیایی 1

 پرسنل یاسکلت یعضالن یدردها بر

 سال در گلستان استان 115 اورژانس

1804 

 یها مهارت بر یشیبازاند ریتاث یبررس  24/12/1808  یباریجو الیل دکتر  بهمن پنق 7

 یها بخش در ماریب -پرستار یارتباط

 یدرمان یآموزش مراکز  اورژانس

 سال در  گلستان یپزشک علوم دانشگاه

1804 

 تله) صیترخ از پس یتلفن یریگیپ ریتاث   پروپوزال و عنوان دفاع ثناگو اکرم دکتر  مریم فروزش 8

 از یناش مجدد  یبستر  بر(  نگینرس

 عمل نیاول از بعد مارانیب در عوارض

 کرونر عروق وندیپ

0 دکتر -دکتر باقری مقدم–دکتر مدانلو  خدامحمیرا  دکتر  سحر ابراهیم آبادی

 وکیلی

 

1/5/1804  

و دفاع پروپوزال  08/ 1/11دفاع عنوان 

انجام شد.جهت داوری  81/1/04 مورخ

اصالح عنوان  1/5/04ارسال گردید. در 

 صورت گرفت و تصویب شد.

 تلفیقی جداسازی شاخص  قدرت بررسی 

(IWI)  در پیشگویی پیامد جداسازی

ان تحت تهویه مصنوعی بستری در بیمار

آذر و صیاد  5مراکز آموزشی درمانی

 .شیرازی شهر گرگان

11  اخراج    مجید عیسی نژاد    



8 

 

 عنوان تاریخ دفاع  تاریخ تصویب طرح استاد مشاور استاد راهنما تلفن دوم / موبایل نام نام خانوادگي ردیف

 

11 و دفاع  08/ 18/11دفاع عنوان   ثناگو اکرم دکتر  مریم فضل اللهی

انجام  27/11/08 پروپوزال مورخ

 شد.جهت داوری ارسال گردید.

 مراقبت روش اجرای تاثیر بررسی 

 مراقبتی خود میزان بر پرایمری پرستاری

 مراقبت از ماریب پرستارو رضایت و بیمار

 یآموزش مرکز باز قلب یجراح بخش در

 در بابل یپزشک علوم دانشگاه یدرمان

 1808 سال

12 اطهر  میرکریمی

 السادات

دکتر حمیرا -دکتر محمد باقر صادقی مدانلو مهناز دکتر 

 دکتر وکیلی-خدام

 
 

و دفاع پروپوزال  08/ 27/5اع عنوان دف

انجام شد.جهت داوری  1/8/08 مورخ

 ارسال گردید.

بررسی برنامه آموزشی تعدیل سبک  

زندگی بر تبعیت از درمان در بیماران 

 مبتال به پرفشاری خون

  )انصراف(  مهدی نیکونهاد 18

 فتیش لیتحو گزارش" ریتاث یبررس   پروپوزال و عنوان دفاع ثناگو اکرم دکتر  منیره کاظمی 14

 بر "ماریب مشارکت با نیبال بر یپرستار

 مشارکت از پرستار و ماریب یتمندیرضا

 مارستانیب وی یس یس بخش در

 1808 سال در یکردکو(ع)نیرالمومنیام

    مرخصی دکتر جویباری  حسین باقرزاده شش پل 15

  ر ماماییمشاوره د 02/        ورودی مهر         اولدوره      

 بنی  سادات هیدکترآس  فاطمه عابدی فیروز جانی 1

 عقیل

 مسئله حل  مهارت آموزش ریتاث یبررس   پروپوزال و عنوان دفاع

 زنان مانیزا  از  بعد  ییزناشو تیرضا بر

 .1808,زا نخست

    انتقالی به زاهدان    رویا کیانی 2

 براضطراب مسئله حل مهارت آموزش   پروپوزال و عنوان دفاع خوری الهام دکتر  فاطمه زارع کیا 8

 رحمی داخل تلقیح کاندید نابارور زنان

 در کرج شهر رویش ناباروری کلینیک در

 .1808 سال

 بنی آسیه سادات دکتر  اشرف زارعی 4

 عقیل

 در نابارور زوجین نگرش بررسی   پروپوزال و عنوان دفاع

 .08 اصفهان اهدایی تخمک خصوص
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  سمیمورف یپل ارتباط یا سهیمقا یبررس   پروپوزال و عنوان دفاع فاطمه سیفی  قیهر ایجابی 5

rs7208505 ژن در SKA2  مانیزا با 

 مانیزا سابقه با زنان در یتکرار زودرس

 به کننده مراجعه زودرس

 در تهران شهر یدرمان -یمراکزآموزش

 08-04 سال

 در ارتباطی مهارت تاثیرآموزش یبررس  22/1/04  ضیاییطیبه دکتر  حلیمه فرهمند 1

 رضایت میزان بر ازدواج از قبل مشاوره

  ازدواج از پس زنان جنسی

 

 هپرستاری مراقیتهای ویژ 08/       ورودی مهر         ششمدوره  

بررسی قدرت ابزاری ایرانی جداسازی   1/5/04  خدامحمیرا  دکتر  جمیله میرزا علی 1

(PWT) ا شدن در پیشگویی پیامد جد

بیماران از دستگاه تهویه ی مصنوعی در 

بخشهاس مراقبتهای ویژه مراکز 

آذر و صیاد  5آموزشی و درمانی 

 1804شیرازی در سال 

    انصراف   رضا رحمانی نسب 2

بررسی تاثیر آموزش تمرینات پیالتس بر   7/7/04  دکتر غالمرضا محمودی  حالی محمد پرنگ 8

حرفه ای سطح شادکامی و خودپنداره 

پرستاران شاغل در بخش مراقبتهای ویژه 

مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم 

 1804پزشکی گلستان در سال 

بررسی ارتباط عوامل ناراحت کننده   21/2/04  دکتر شهره کالهگری  معصومه رحیمی 4

قلب باز با  ICUبیماران بستری در بخش 

رضایت بیماران از مراقبت های پرستاری 

مرکز آموزشی و درمانی  در

 1804امیرالمومنین کردکوی 
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     -------------------  فرناز فرهی 5

1 بررسی تاثیر شستشویمتناوب ست و   25/1/04  خدامحمیرا  دکتر  میترا شیرآشیانی

صافی دیالیز با سرم نرمال سالین بر 

کفایت دیالیز بیماران تحت همودیالیز در 

 آذر 5بیمارستان 

7 حجم بر  نعناع عصاره اثر بررسی  12/5/04  خانم دکتر جویباری  عاطفه ریورف 

 تهویه تحت بیماران در معده باقیمانده

 های مراقبت بخش در بستری مکانیکی

 دانشگاه درمانی آموزشی مراکز ویژه

 1804 سال در گلستان پزشکی علوم

8 ثیر آموزش آرام سازی بر بررسی تا  20/4/04  خانم دکتر جویباری  منصور طحانیان

کیفیت خواب و خستگی در  پرسنل 

اورژانس پیش بیمارستانی استان گلستان 

 1804در سال 

 مشاوره در مامایی 08/        ورودی مهر         دومدوره      

       سحر عرب 1

       سمیه فرخانیغالم  2

       مرضیه گرزین 8

 12/5/1804    کلثوم جهانیان بهنمیری 4

 

 مدیریت ی مشاوره تاثیر بررسی 

 زنان زندگی کیفیت بر استرس

 1804 باردار،گرگان،

     انصراف  سهیال رئیسی 5

بررسی تاثیر مشاوره گروهی با مادران   20/4/04  خانم دکتر ضیائی  مریم قنبری گرجی 1

بر ارتقای ارتباط آنان با دخترانشان در 

موضوعات جنسی در شهر  صخصو

 1804ان سال گرگ

       فاطمه معصومی 7

       سمیه قلی پور ملکشاه  8

 12/5/1804    معصومه هاللیان 0

 

  تکامل بر مادران ی مشاوره تاثیر بررسی 

 1804 گرگان، شیرخواران، حرکتی

11 سمیه یوسفی       
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11 گلنوش کبیری       

12 انتقال به مشهد  زهره عشقی     

     04انتقالی از یزد ترم مهر  سعیده ادسیادت نژ 18

 

سهمیه بین الملل 


