
 نام دانشجو استاد راهنما و مشاور عنوان پایان نامه وضعیت

بر   MEWS)) هشدار زودرس یازدهیامت یاصالح شده  ستمیدقت س یبررس درحال اجرا

 مارستانیدر ب یبستر مارانیناگوار در ب عیوقا ینیب شیپ

 مریم مفتوحیان آقای دکتر عصاررودی، آقای دکتر رخشانی

 نوع دو ابتیمبتال به د مارانیب یبر افسردگ انیهمتا یتیبرنامه حما ریتاث یبررس درحال اجرا

سبزوار یدانشگاه علوم پزشک کینیمراجعه کننده به کل  

آقای -اکرمیآقای آقای دکتر مصطفی راد، 

 کوشان

 زهرا رحیمی

گزنه در مراجعه کنندگان مبتال به کمر درد مزمن به درمانگاه  ریتاث یبررس درحال اجرا

یارتوپد . 

کرمیآقای ا، آقای محسن کوشان  آزاده خانی 

 

با مسواک  نیدیمحلول کلرهگز -استفاده از مسواک یا سهیمقا یبررس درحال اجرا

دهان و  عاتیو ضا تیاز استومات یریبهار در پشگ شهیمحلول گل هم

 یمارستانهایب ژهیمراقبت و یدر بخشها یانتوبه بستر مارانیدندان در ب

69در سال  یبهشت دیو شه یواسع  

، آقای دکتر رخشانیآقای تدین فر حسین نوروزی  

 بامی

در  یو افسردگ لهیکوزیگل نیقند خون بر سطح هموگل یابیخود ارز ریتاث سهیمقا درحال اجرا

در شهر سبزوار نینوع دو تحت درمان با و بدون انسول کیابتیسالمند د مارانیب  

خانم دکتر آقای دکتر عصاررودی، 

دکتر رخشانیآقای رحیمی،   

 آتوسا آریافر

رانیخواب در پرستاران بازنشسته شمال شرق ا تیفیک شیماپی درحال اجرا ،آقای دکتر عصاررودی، آقای دکتر نخعی   

 آقای اکرمی

 تکتم میکانیکی

برسی ارتباط سرمایه اجتماعی و سالمندی موفق در جامعه سالمندان شهر سبزوار  درحال اجرا

7931در سال   

آقای -خانم رها صالح آبادی-آقای گنجلو

 اکرمی

علیپور محبوبه   

ی تنفسی و تغییرات بر نتایج کاپنوگرافی دربیماران مبتال به پمقایسه تاثیر فیزیوترا در حال اجرا

  پنومونی وابسته به ونتیالتور  

آقای دکتر رخشانی -آقای قلی زاده  مرتضی شاهرخی 

بررسی تاثیر اسپیرومتری انگیزشی بر شدت درد شانه پس از عمل جراحی کوله  در حال اجرا 

 سیستکتومی به روش الپاراسکوپی

خانم دکتر -خانم دکتر شهریار عزیزی

خانم رستاقی –یزدی مقدم   

 مهری صارمی راد 

بر کیفیت مراقبت های پرستاری در بخش  sbarبررسی تاثیر استفاده از راهبرد  در حال اجرا

ccu بیمارستان امام حسن )ع( بجنورد 

آقای دکتر عصاررودی –آقای دکتر آبات   علی عباس زاده 

 شگاهیسالمندان ساکن آسا یشادکام زانیبر م یبسته مراقبت معنو ریتاث یررسب در حال اجرا 

 مادر سبزوار

-آقای دکتر راد   تکتم عیاری 

بررسی مقایسه ای تاثیر مد تهویه اجباری متناوب هماهنگ شده و مد تهویه  در حال اجرا 

دقیقه ای حداقل بر پارامتر های فیزیولوژیک بیماران بستری در بخش مراقبت 

 های ویژه بیمارستان امداد شهید بهشتی سبزوار 

–آقای مجتبی راد -خانم دکتر موزری

 خانم رستاقی

 مهدی قربان پور

و سطح قند خون  یعملکرد تیظرف یبر رو یقلب یدوره بازتوان کی ریتاث سهیمقا در حال اجرا 

در بیمارستان امام رضا عروق کرونر یبعد از جراح یابتید ریو غ یابتید مارانیدر ب

31مشهد در سال   

خانم دکتر زهرا حامدی-خانم رستاقی  طلیعه شفاعی  

سالمندان نیازمند به مراقببت بلند بررسی عوامل مرتبط با سطح استرس مراقبین  در حال اجرا

31مدت در مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی قائم )عج( در مشهد در سال   

آقای جعفر زاده -آقای اکرمی  زهرا خادم  

بررسی مقایسه ای تاثیر تحریک پوست و واکنش بازتابی پا بر میزان درد و  در حال اجرا

خستگی بیماران پس از عمل جراحی قلب باز در بیمارستان امام رضا )ع(مشهد در 

  39-31سال 

آقای -خانم استاجی–آقای مجتبی راد 

 دکتر رخشانی

صغری تقی زاده 

  مهنه 

بررسی تاثیر مایع درمانی به صورت دهانی با مایع درمانی به صورتوریدی بر روی  درحال اجرا 

 میزان کراتینین بعد از آنژیوگرافی و آنژیوپالسی 

-آقای قلی زاده   کرابی  خدیجه  خانم توفیقیان

 مارانیگاه ب دیاز د یمراقبت یپرستاران با رفتار ها یشغل یرابطه فرسودگ یبررس در حال اجرا

 یدانشگاه علوم پزشک یدرمان یمراکز آموزش ژهیمراقبت و یدر بخش ها یبستر

7931سبزوار در سال   

آقای دکتر عصاررودی–قای جعفر زاده آ  حمیده کوشکی 



بررسی وضعیت دیسترس اخالقی و عوامل مرتبط با آن در پرستاران خانه های  در حال اجرا 

31سالمندان خراسان رضوی در سال  

-آقای دکتر عصاررودی–آقای دکتر راد 

 آقای دکتر رخشانی

 علی صداقتی 

ساله بیماران مبتال به سرطان پستان و 5بررسی مقایسه ای عوامل خطر و بقای  در حال اجرا 

کولورکتال با و بدون دیابت در مراکز درمانی سرطان تحت پوشش دانشگاه علوم 

 پزشکی مشهد 

خانم دکتر –خانم دکتر یزدی مقدم 

آقای دکتر رخشانی -محدثسیده طاهره   

مرجان شریفی 

 نسب 

بینی سالمندان در  پیشر بررسی دقت ابزار شناسایی سالمندان در معرض خط در حال اجرا 

خطر در پیش بینی پذیرش مجدد سالمندان مراجعه کننده به اورژانسهای  معرض

  شهر  سبزوار 

آقای –خانم قنبری مقدم –خانم استاجی 

 اکرمی

 ملیحه لسایی 

بررسی مقایسه ای تاثیر انتخاب محل تزریق عضالنی بر اساس شاخص های  در حال اجرا

 آنتروپومتریک دمو گرافیکو شکل بدن بر درد ناشی از تزریق 

 –آقای دکتر راد  -آقای دکتر عصاررودی

 خانم رستاقی

 اعظم خسروجردی 

برسی مقایسه ای محلول دیالیز سرد و ورزش های کششی بر سندرم پای بیقرار  در حال اجرا 

در بیماران تحت همودیالز مبتال به نارسایی مزمن کلیه شهرستان سبزوار در سال 

7931  

خانم دکتر میر حسینی  –آقای دکتر راد 

خانم رستاقی –  

اعظم زیرک علی 

 آباد 

آموزش ویدئویی و تجسم هدایت شده بر اضطراب بیماران بررسی مقایسه ای تاثیر  درحال اجرا 

39قبل از آندوسکوپی در بیمارستان واسعی سبزوار در سال   

خانم -آقای دکتر مولوی–آقای تدین فر 

 رستاقی

 اعظم شامخی 

بررسی تاثیر معنادرمانی گروهی بر سالمت عمومی افراد مبتال به دیابت نوع در  در حال اجرا

7931سال  شهرستان جوین در  

خانم –خانم پارسایی مهر –آقای کوشان 

 رستاقی 

 اکرم کروژده 

بررسی مقایسه ای روش نبوالیزر با روش تزریق داخل تراشه ای لیدو کایین در  درحال اجرا 

31کاهش درد و رفلکس سرفه حین برونسکوپی در بیمارستان واسعی سبزوار   

آقای –آقای قلی زاده –آقای تدین فر 

 دکتر رخشانی 

 سعید اسالمی تبار 

بررسی تاثیر پیاده وی بر عزت نفسی و رضایت از زندگی سالمندان مقیم آسایشگاه  در حال اجرا 

 خانه سالمندان وکیل آباد مشهد 

آقای دکتر رخشانی-آقای گنجلو محمد رضا خدابنده  

 بایگی 

آقای دکتر رخشانی–آقای دکتر راد  بررسی تاثیر آلوئه ورا بر برخی اختالالت گوارشی بیماران تحت تهویه مکانیکی  درحال اجرا  عزت جوانشیر  

ساکشن جهت بررسی درد در بیماران بخش های بررسی مقایسه ای ابزار های   در حال اجرا 

 مختلف مراقبت های ویژه 

 منصوره دهنوی  آقای قلی زاده 

بررسی تاثیر تله نرسینگ بر فعالیت های روز مره زندگی بیماران پس از سکته  در حال اجرا 

 قلیی

آقای دکتر –آقای دکتر رخشانی 

 عصاررودی 

 نرگس سفیدی 

بررسی نقش شاخص های محیطی آسایشگاه دوستدار سالمند در خودکار آمادی و  در حال اجرا 

 توانایی عملکردی سالمندان 

آقای دکتر رخشانی –آقای کوشان   حمید ثقفی فر  

شناسایی نیاز های برآورده شده و بر آورده نشده اجتماعی و مراقبتی سالمندان در  در حال اجرا 

  7939شهر سبزوار در سال 

آقای –خانم قنبری –خانم استاجی 

 اکرمی

سمانه قلی زاده 

 کیسمی 

    

    

    

    

 


