
پایان نامه های اتمام یافته:

وضعیت عنوان پایان نامه اساتید راهنما و مشاور نام خانوادگی 
دفاع ٩٣/٢/١ بررسی تأثیر تجسم هدایت شده بر اضطراب بیماران قبل از اعمال جراحی شکم آقای محسن کوشان، آقای تدین فر،

آقای دکتر رخشانی
محبوبه محبی 

سرسیاه
دفاع ٩٣/٢/١ مقایسه تأثیر محلول کلر هگزین و مسواک در پیشگیری از ضایعات دهانی در 

بیماران بستری در بخش آی سی یو بیمارستان های سبزوار
خانم استاجی، آقای مجتبی راد،

آقای دکتر رخشانی
محمد علی نژاد 

مقدم
دفاع٩٣/٢/٢ بررسی تأثیر تجسم هدایت شده بر درد، اضطراب و برخی فاکتورهای 

همودینامیک در بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر در بیمارستان واسعی 
سبزوار در سال ١٣٩٢

آقای تدین فر، آقای دکتر رخشانی سمیرا  فوجی

دفاع ٩٣/٢/٢١ بررسی تأثیر ماساژ بازتابی بر کنترل درد در بیماران آپاندکتومی بستری در 
بیمارستان امام رضا (ع) شهر مشهد

آقای تدین فر،
آقای دکتر خورسند وکیل زاده،

آقای مهدی اسدی، آقای دکتر رخشانی

سارا باغانی 

دفاع ٩٣/٢/٢١ بررسی تأثیرآرام سازی بنسون بر میزان خستگی بیماران همودیالیز خانم دکتر محدثه محسن پور، آقای 
محسن کوشان، آقای دکتر رخشانی

نرجس حشمتی فر

دفاع 
٩٤/٣/٢٥

بررسی تاثیر مکمل پروبیوتیک بر برخی مشکالت گوارشی بیماران سکته مغزی 
بستری در بخش آی سی یو بیمارستان قائم مشهد

آقای تدین فر، آقای علیرضا رحمانی
آقای دکتر رخشانی

سارا جهانگیری

دفاع٩٣/٤/٢٩ بررسی تأثیر خاطره گویی گروهی بر میزان عزت نفس و احساس تنهایی و 
سالمندان ساکن خانه سالمندان مادر شهر سبزوار در سال ١٣٩٢

آقای محسن کوشان، آقای دکتر دلبری، 
آقای دکتر رخشانی

زینب مالشاهی

دفاع 
٩٣/٤/٢٩

بررسی تأثیر روش آرام سازی بنسون بر کیفیت خواب بیماران مزمن قلبی بستری 
در بخش قلب بیمارستان محمد واسعی شهرستان سبزوار در سال ١٣٩٢

خانم اکبرزاده، آقای محسن کوشان، 
آقای دکتر رخشانی

سید مرتضی 
هاشمی نیک

دفاع٢٩ /٩٣/٦ تأثیر خود تعالی بر سالمت جسمی بیماران تحت درمان با همودیالیز شرکت 
کننده در گروه همتایان

آقای جعفرزاده، آقای دکتر رخشانی،
خانم دکتر مریم جدید میالنی

اکرم ملک خواهی 

دفاع ٩٣/٦/٢٩ بررسی تأ ثیر استنشاق عصاره گیاه اسطوخودوس بر میزان اضطراب بیماران مبتال 
به انفارکتوس قلبی بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان قلب الزهرا، 

شیراز سال ١٣٩٢

آقای جواد گنجلو، آقای سعید نجفی،
آقای دکتر رخشانی 

نیلوفر میر بستگان

دفاع ٩٣/٧/١٤ بررسی تاثیر تمرینات پیالتس بر عزت نفس دانشجویان دختر پرستاری آقای مهدی گل افروز، خانم هاجر صادقی 
خانم اعظم برآبادی، آقای دکتر رخشانی

سید اکرم حسینی

دفاع ٩٣/٧/٢٠ مقایسه تأثیر آموزش بر اساس الگوی خود مراقبتی اورم با روش رایج بر کیفیت 
زندگی بیماران دیابتیک نوع دو

آقای جواد گنجلو، آقای دکتر عصاررودی،
 آقای دکتر رخشانی

زهرا  طالبی

دفاع ٩٣/٨/٤ بررسی تاثیر بکارگیری مدل مراقبت مشارکتی بر کیفیت خواب بیماران مبتال به 
نارسایی قلبی

آقای مهدی گل افروز، خانم هاجر صادقی 
خانم سارا امینی، آقای دکتر رخشانی

سمیه نیری

دفاع ٩٣/١٠/١٠ تأثیر خنده درمانی بر میزان خستگی  بیماران مبتال به سرطان پستان، تحت 
اشعه درمانی خارجی

آقای دکترمصطفی راد، خانم سودابه 
شهید ثالث، آقای تبرایی

فاطمه برزویی

دفاع ٩٣/١٠/١٠ تأثیر مکمل ال کارنتین خوراکی بر کیفیت خواب بیماران همودیالیزی خانم استاجی، آقای دکتر جعفری، 
آقای دکتر رخشانی

مربم حاتمی

دفاع٩٣/١١/١ بررسی تاثیر اجرای دستورالعمل های مبتنی بر شواهد بر کیفیت استانداردهای 
مراقبت های پرستاری در بیماران آنژین صدری در بیمارستان خاتم النبیاء گنبد 

کاووس

آقای خادم الحسینی،  خانم اکبرزاده،
آقای اکرمی

انسیه یوسف زاده

دفاع ٩٣/١١/٤ بررسی تأثیر کیسه یخ بر درد ناشی از کشیدن بخیه های محل برش جراحی 
برداشت ورید پا در بیماران تحت عمل جراحی قلب باز (CABG) بیمارستان امام 

رضا (ع) در سال١٣٩٢

آقای مصطفی راد، آقای دکتر عباسی 
تشنیزی، آقای دکتر رخشانی

امیر نماینده 
جورابچی

دفاع ٩٣/١٢/٣
بررسی تأثیر طب فشاری بر میزان اضطراب در بیماران تحت درمان با همودیالیز 

مراجعه کننده به بیمارستان نهم دی شهرستان تربت حیدریه در سال ٩٢
آقای محسن کوشان، خانم هدی عزیزی مریم مرادی



پایان نامه های اتمام یافته:

دفاع 
٩٣/١٢/٢٠

بررسی تاثیر tens در کنترل درد حین تعویض پانسمان بیماران بستری در 
بخش سوختگی بیمارستان واسعی سبزوار

آقای تدین فر، خانم مهتاب خواجه
آقای احسان صفاری

محمد سیاوشی

دفاع 
٩٣/١٢/٢٠

بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر کاهش اضطراب پرستاران شاغل در 
بیمارستانهای شهر سبزوار

آقای محمد رضا شگرف نخعی
آقای محسن کوشان، آقای تبرایی

علی وحیدی سبزوار

دفاع ٩٤/١/٢٦ بررسی تاثیر بیان احساسات به صورت گروهی بر میزان اضطراب بیماران در شرف 
آنژیوگرافی عروق کرونری در بیمارستان واسعی سبزوار

آقای کاظم  مسکنی، آقای محسن  
کوشان

آقای دکتر رخشانی

مهدی جمالی نیک

دفاع ٩٤/١/٢٦ بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر خود مراقبتی بر کیفیت زندگی بیماران مبتال به 
نارسایی قلب و مراقبین آنها در بخش قلب بیمارستان قائم مشهد

آقای تدین فر، خانم منور افضل آقایی  منصوره فتحانی

دفاع 
٩٤/٣/٢٥

بررسی تاثیر برنامه آشناسازی با کمک نقشه های مفهومی دیداری بر 
میزان ترس و اضطراب کودکان ٦ تا ١٢ ساله بستری در بخش کودکان 

شهر سبزوار

آقای گنجلو، آقای محسن اصغری نکاح
 آقای دکتر رخشانی

شهربانو طالبی

دفاع 
٩٤/٧/٥

بررسی تاثیر مراقبت از بیمار بر کیفیت زندگی بیماران مبتال به سکته مغزی 
بستری در بخش اعصاب بیمارستان واسعی سبزوار

خانم اکبرزاده، آقای تدین فر، آقای اکرمی    قلی زاده اینچه کیکانلو
مهتاب

دفاع 
٩٤/٨/١٠

بررسی تاثیر طب فشاری در نقطه ی نیگان بر درد تهوع، استفراغ و اضطراب 
.بیماران تحت جراحی هرنی اینگوینال

آقای دکتر عصاررودی
آقای دکتر حمید رضا بهرامی

فاطمه  زینعلی

دفاع 
٩٤/١١/٢٥

.بررسی تاثیر طب فشاری بر کیفیت خواب بیماران نارسایی مزمن قلبی خانم اکبرزاده، آقای سید کاظم فرهمند
آقای احسان صفاری

رضا  بردبار

دفاع 
٩٤/١١/٢٥

بررسی تاثیر محلول دیالیز سرد بر وضعیت خارش حین همودیالیز بیماران مبتال 
به نارسایی مزمن کلیه

آقای دکترمصطفی راد،خانم فرزانه شریفی 
پور، آقای دکتر رخشانی

الهه جاقوری

دفاع 
٩٥/٤/٢٦

بررسی مقایسه ای تاثیر آرام سازی پیشرونده عضالنی و تجسم هدایت شده بر 
.افسردگی بیماران مبتال به دیابت نوع ٢

آقای جعفرزاده، آقای مهدی معتکف
 آقای تبرایی

سلیمه عزیزی

دفاع٢٩ 
٩٥/٦/

بررسی مقایسه تاثیر مکیدن یخ حاوی آب ساده و یخ حاوی عصاره نعناع بر 
خشکی دهان، تهوع و استفراغ  بیماران حین شیمی درمانی بیمارستان امید 

مشهد سال ١٣٩٤.

آقای گنجلو، آقای حمید رضا هاشمی فرد
 آقای تبرایی

محمد حدادی

دفاع 
٩٥/٧/٦

موضعی بر بهبود زخم سوختگی در بیماران  c بررسی تاثیر محلول ویتامین
مراجعه کننده به بیمارستان واسعی سبزوار

خانم دکتر مرتضوی، آقای دکتر واهب
 آقای تبرایی

حمید رباط سرپوشی

دفاع 
 ٩٥/٧/١٤

با حساسیت باال در  c بررسی ارتباط دریافت مواد مغذی با پروتئین واکنشگر
.ساکنین خانه سالمندان شهر سبزوار در سال ٩٤

خانم اکرم کوشکی، خانم توفیقیان
 آقای دکتر رخشانی

زهره سرچاهی

دفاع 
٩٥/٧/١٩

بررسی تاثیر وضعیت بدن بیمار بر میزان فشار کاف لوله تراشه بیماران بستری 
در بخش مراقبتهای ویژه

خانم زهرااستاجی، آقای مجتبی راد
آقای دکتر رخشانی

مهدی میری

دفاع 
٩٥/٧/٢٤

بررسی میزان تاثیر ماساژ بازتابی کف پا بر تهوع و استفراغ  پس از عمل جراحی 
.کوله سیستکتومی در بیماران بستری در بیمارستانهای بجنورد در سال ١٣٩٤

آقای جعفرزاده، آقای پیمان آل شیخ 
آقای تبرایی

مرضیه بدخش



پایان نامه های اتمام یافته:

دفاع 
٩٥/٧/٢٤

ررسی تاثیر مداخله پرستاری حمایتی بر اضطراب و درد بیماران مبتال به 
سندرم حاد کرونر در بدو ورود به بخش مراقبتهای ویژه قلبی

آقای محسن کوشان، آقای نخعی
آقای دکتر رخشانی

مسلم منصوری

دفاع 
٩٥/٧/٢٥

بررسی تاثیر ماساژ بازتابی کف پا بر اضطراب بیماران تحت درمان با همودیالیز 
.بیمارستان امام علی (ع) بجنورد سال١٣٩٤

آقای تدین فر، آقای علی خورسند وکیل 
زاده، آقای دکتر رخشانی

سولماز بشیریان

دفاع 
٩٥/٧/٢٦

بررسی تاثیر آرامسازی پیش روند عضالنی بر شدت سندرم پای بیقرار در 
.بیماران همودیالیزی بیمارستان شهید هاشمی نژاد

آقای تدین فر، آقای محمد سلیمانی 
آقای اکرمی

محیا موسوی

دفاع 
٩٥/٧/٢٧

بررسی تاثیرآموزش ایمن سازی در برابر استرس بر میزان بروز اشتباهات دارویی 
پرستاران

آقای جعفرزاده، آقای دکترحسین شاره
 

اکرم شمس آبادی

دفاع 
٩٥/٧/٢٧

مقایسه تاثیر دهانشویه کلرهگزیدین و بابونه بر بروز ضایعات دهان در بیماران 
بستری در آی سی یو

خانم زهرااستاجی، آقای مجتبی راد
آقای تبرایی

شیما یزدان پرست

دفاع 
 ٩٥/٧/٢٧

بررسی تاثیر قطره بیلی ناستر بر هایپربیلی روبینمی نوزادی در بیمارستان قائم 
.مشهد

آقای دکتر عصارودی، آقای اکرمی زهرا عاملی

دفاع 
٩٥/٧/٢٨

بررسی اثربخشی آموزش شادکامی بر خود کارآمدی عمومی دانشجویان 
پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

خانم توفیقیان، آقای محسن کوشان
 آقای دکتر رخشانی

میترا جوریان

دفاع 
٩٥/٧/٢٨

بررسی تاثیر اسانس بابونه بر تسکین درد بیماران پس از عمل جراحی سزارین خانم رقیه زردشت، آقای احمد امامی
 آقای اکرمی

آمنه بصیری

دفاع 
٩٥/٧/٢٨

بررسی تاثیر بذر شنبلیله بر اختالالت گوارشی بیماران تحت تهویه مکانیکی 
بستری در بخش مراقبتهای ویژه

خانم اکرم کوشکی، آقای مجتبی راد
 آقای تبرایی

اعظم زرقی

دفاع 
٩٥/٧/٢٨

مقایسه تاثیر پماد ویتامین آ چشمی با بستن چشم در پیشگیری از اختالالت 
سطحی چشم در بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه شهرستان سبزوار در 

.سال ٩٤

خانم استاجی، آقای دکتر ابراهیم شیرزاد 
آقای دکتر رخشانی

رضا سلطانپور

دفاع 
٩٥/٧/٢٩

تاثیر مراقبت خوشه ای بر الگوی خواب و بیداری نوزادان نارس بستری در بخش 
مراقبت های ویژه بیمارستان امام رضا شهر مشهد سال ١٣٩٤

خانم اکبرزاده، خانم مژگان انصاری
آقای اکرمی

نازنین حاجیان

دفاع 
٩٥/٧/٢٩

مقایسه تاثیر مشارکت خانواده در مراقبت با حمایت اطالعاتی بر میزان اضطراب 
مراقبین بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان سجادیه تربت جام 

آقای تدین فر، آقای اکرمی سارا رضا پور

دفاع 
٩٥/٧/٢٩

بررسی تاثیر مداخله پرستاری حمایتی بر اضطراب و درد بیماران مبتال به 
سندرم حاد کرونر در بدو ورود به بخش مراقبتهای ویژه قلبی

آقای محسن کوشان، آقای تدین فر
آقای اکرمی

امه لیال علیخواه

دفاع 
٩٥/١١/٢٣

بررسی تاثیر بکارگیری الگوی توانمندسازی خانواده محور بر تبعیت از درمان 
.بیماران همودیالیزی

آقای جعفرزاده، خانم فاطمه الحانی
 آقای دکتر رخشانی

اکرم توکلی

دفاع 
٩٥/١١/٢٣

بررسی تاثیر پانسان نانو نقره با پانسمان سیلور سولفادیازین بر بهبودی زخم 
.فشاری بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امداد و واسعی سبزوار

خانم توفیقیان، آقای دکتر واهب 
آقای دکتر رخشانی

آزیتا دولت آبادی
 

دفاع 
٩٥/١٢/١٦

بررسی تاثیر راه اندازی مبتنی بر شواهد بر تهوع و درد بیماران پس از عمل 
.جراحی هرنی اینگونیال در بیمارستان امام حسین شاهرود

آقای مصطفی راد، آقای ناصرمقربیان
آقای تبرایی

زهرا غازی

دفاع 
٩٥/١٢/٢٣

بررسی برنامه خود مراقبتی مبتنی بر مدل٥Aبر کیفیت زندگی سالمندان مبتال 
به سندرم حاد کرونری شهر بجنورد در سال ٩٥

آقای دکتر مصطفی راد، خانم مریم 
مژدکانلو، خانم رستاقی

زهرا جوانوش

دفاع١٢/٢٥/
٩٥

بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر کاهش اضطراب پرستاران شاغل در 
بیمارستانهای شهر سبزوار

آقای محمدرضاشگرف نخعی
آقای محسن کوشان، آقای تبرایی

مرضیه ساعدی



پایان نامه های اتمام یافته:

دفاع 
٩٦/٤/٢٥

بررسی تاثیر محلول دیالیز سرد بر کیفیت خواب بیماران تحت درمان با 
همودیالیز در بیمارستان واسعی سبزوار

آقای دکتر مصطفی راد،خانم 
زهرامیرحسینی، خانم استاجی

آقای دکتر رخشانی

رقیه قنبرآبادی

دفاع ٦/٢٢/ 
٩٦

مقایسه تاثیر استفاده از بالشتک های حاوی ژل کتیرا با فوم در پیشگیری از 
زخم بستر در بیماران ترومای بستری در بخش مراقبت های ویژه 

بیمارستان های مشهد

آقای مصطفی راد، آقای مجتبی راد
خانم صدیقه رستاقی

جواد شکیبا مهر

دفاع 
٩٦/٦/٢٣

بررسی تاثیر تحریک الکتریکی ازطریق عصب ازطریق پوست(TENS)بافرکانس 
باالبه شدت دردوتهوع واستفراغ بیماران بعدازعمل جراحی نفروستولیتوتومی 

جلدی دربیمارستان قائم مشهددرسال٩٥.

آقای حسن خلیلی، آقای احمد مهدوی 
کلیمی، خانم صدیقه رستاقی

رادنوش شادمهری

دفاع 
٩٦/٦/٢٣

بررسی ارتباط سواد سالمت و توان خود مراقبتی با کیفیت زندگی سالمندان 
شهر بجنورد در سال ٩٥

آقای جواد گنجلو، خانم اکرم قنبری
آقای تبرایی

ساحل سنگ سفیدی

دفاع ٩٦/٨/٢ بررسی تاثیر خاطره گویی بر میزان احساس تنهایی و شادکامی سالمندان 
ساکن در سرای سالمندان مادر شهرستان سبزوار

آقای دکتر محمدرضا قاسمی
آقای محسن کوشان، آقای تبرایی

میالد علی اکبری

دفاع ٩٦/٨/٢٤ بررسی تاثیر کورکومین بر لیپید پروفایل سرم و التهاب سیستمیک در بیماران 
همودیالیزی

خانم دکتر کوشکی، دکتر مصطفی راد، 
آقای تبرایی

مریم حاجی نژاد

٩٦/٩/٥دفاع بررسی تاثیر قرص نعناع بر پیشگیری از تهوع و استفراغ بعد از عمل جراجی فتق 
یافته اینگواینال بیماران بستری در بیمارستان امداد سبزوار

خانم اکبرزاده، خانم دکتر منیژه یوسفی 
مقدم، خانم رستاقی

محمد برآبادی

٩٧/١١/٢دفاع بررسی تاثیر استنشاق اسانس بابونه بر بر اضطراب بیماران کاندید آندوسکوپی 
دستگاه گوارش فوقانی در شهرستان مشهد

آقای حسن خلیلی، خانم فرشته قراط
آقای تبرایی

اکرم غالمی

٩٦/١١/١٠دفاع .بررسی تاثیر قطره بینی روغن گل بنفشه بر کیفیت خواب سالمندان آقای جواد گنجلو، خانم دکتر فرشته 
قراط

خانم صدیقه رستاقی

ملیحه سادات 
حجازیان

٩٦/١١/١٧دفاع بررسی وضعیت سالمت سالمندان در شهر سبزوار آقای گنجلو، خانم قنبری مقدم 
آقای اکرمی

فاطمه اردانه

٩٦/١٢/٢١دفاع بررسی مقایسه ای هپارین ١٠٠٠ و ٥٠٠٠ واحد بر نتیجه گازهای خون شریانی 
بیماران بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان های سبزوار در سال ٩٦

آقای مجتبی راد، آقای دکتر رخشانی رضا برآبادی

٩٦/١٢/٢١دفاع مقایسه اثر موضعی روغن سیاهدانه با ژل موضعی دیکلوفناک بر درد مفصل زانوی 
سالمندان بازنشسته علوم پزشکی شهر سبزوار در سال ٩٦

آقای دکتر مصطفی راد، خانم دکتر 
فرشته قراط، آقای دکتر رخشانی

فاطمه عزیزی

٩٧/٢/٥دفاع بررسی تاثیر معنا درمانی به شیوه گروهی بر مشارکت اجتماعی بازنشستگان 
.فرهنگی کانون بازنشستگان آموزش و پرورش شهر بجنورد

آقای جعفر زاده، آقای اکرمی مرضیه پاکزاد

٩٧/٢/٨دفاع بررسی تاثیر محلول دیالیز سرد بر سندرم پای بیقرار در بیماران تحت درمان با 
همودیالیز

آقای دکتر مصطفی راد، خانم دکتر زهرا 
میرحسینی، خانم صدیقه رستاقی

احسان کاشانی

دفاع٩٧/٢/١٠  برسی کیفیت زندگی مراقبین خانگی والدین سالمند شهدای مبتال به بیماری 
مزمن در شهرستان کاشمر در سال ١٣٩٦

آقای دکتر راد.خانم رستاقی مرضیه راعی

٩٧/٠٢/١٩دفاع .بررسی مقایسه ای داروی هپارین به دو روش تزریق وریدی متناوب وانفوزیون 
مداوم با پمپ سرنگ،بر نتایج APTTوعوارض احتمالی دربیماران سندرم کرونر 

حاد دربیمارستان ٢٢بهمن نیشابور

آقای دکتر مصطفی راد، آقای مجتبی راد
آقای تبرایی

علی صانعی پور



پایان نامه های اتمام یافته:

٩٧/٣/٢دفاع بررسی تاثیر آبنبات اکالیپتوس بر گلو درد، سرفه و خشونت صدا بدنبال استفاده از 
لوله تراشه در بیهوشی اعمال جراحی ارتوپدی در شهرستان شاهرود

آقای جوادگنجلو، آقای جواد نوریان 
آقای تبرایی

سولماز نظم آرا


