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 Original Article  5 سوم نفر بله 10.000

 برنام مالقات تاثیر بررسي
 شاخص بر شده هريزي

 بیماران فیزيولوژيك هاي

 مراقبت بخش در بستري
 قلبي ويژه

 دانشكده علمي مجله

 مامايي و پرستاري
 همدان

1391/11/01  

 

 Original Article  1 اول نفر خیر 10.000

 به آموزش تاثیر بررسي
 میزان بر كوچك گروه شیوه

 سرمدر الكترولیتهاي
 هموديالیزي بیماران

 دانشكده علمي مجله

 مامايي و پرستاري
 همدان

1389/11/15  

 

 Original Article  1 سوم نفر بله 10.000

 روش دو تاثیر مقايسه
 بر بسته و باز ساكشن

 قلبي هاي ريتمي ديس
 تهويه تحت بیماران

 مكانیكي

  1392/10/17 دانش نسیم

 

   1 پنجم نفر خیر 0.000
Work values and job 

satisfaction: A qualitative 
study of Iranian nurses 

Nursing Ethics 2012/12/31  
 

 Letter To Editor  1 اول نفر بله 10.000
Massage Therapy and 
Vital Signs of Patients in 

Coronary Care Units 

Nursing and 
Midwifery Studies 

 كاشان
2012/12/20  

 

 Original Article  1 اول نفر خیر 10.000

Effects of Small Group 
Education on 

Interdialytic Weight 

Gain, and Blood 
Pressures in 

Hemodialysis' Patients 

Nursing and 

Midwifery Studies 
 كاشان

2013/03/12  
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 Original Article  1 چهارم نفر خیر 0.000
The effect of physical 
exercise on physical and 

psychological problems 

Iranian Journal of 
Nursing and 

Midwifery Research 
2010/02/10  

 

 Original Article  1 اول نفر بله 0.000
Barriers to Nursing Job 

Motivation 
Research Journal of 

Biological sciences 
2008/06/28  

 

 Original Article  1 اول نفر بله 25.000

The effect of pre-
warmed intravenous fl 

uids on preventionof 

intraoperative 
hypothermia in cesarean 

section 

Iranian Journal of 

Nursing and 
Midwifery Research 

2014/02/10  

 

 Original Article  1 اول نفر خیر 15.000

 بر مبتني آموزش تأثیر

 بر اورم خودمراقبتي الگوي
 بیماران خودمراقبتي توان

 قابل قلبي دفیبريالتور داراي
 (ICD) كاشت

  1392/09/12 حیات

 

 Original Article  2 اول نفر خیر 10.000

 بالیني آموزش تاثیر بررسي
 به پرستاري دانشجويان

 مهارت بر كاوشگري شیوه
 پرستاري فرآيند بكارگیري

  1392/02/04 دانش نسیم

 

 Original Article  1 بعد به ششم نفر خیر 7.000

 ارزيابي مقايسه و بررسي
 آموزشي هاي گروه دروني

 دانشكده پرستاري رشته
 همدان مامايي و پرستاري

  1392/02/10 دانش نسیم

 

 Original Article  1 سوم نفر خیر 0.000

Nursing Student’s Critical 
Thinking Skills in Tabriz 

Nursing and Midwifery 
Faculty 

Research Journal of 

Biological sciences 
2008/08/12  

 

 Original Article  1 سوم نفر بله 10.000
Comparison of intensive 
care units Structural 

Standards 

Iranian Journal of 
critical Care Nursing 

2013/05/15  
 

 Original Article  1 دوم نفر بله 10.000

 بیماران ديدگاه بررسي
 نهاي بیمارستا در بستري

 ازرعايت همدان آموزشي
 1388 سال در خود حقوق

 اخالق نامه فصل
 پزشكي

1391/02/12  

 

 Original Article  1 اول نفر خیر 15.000

 گرم سرم تأثیر بررسي
 لرز از پیشگیري در وريدي

 عمومي بیهوشي از پس
 جراحي عمل تحت مادران

 سزارين

  1390/09/15 حیات
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 Original Article  1 اول نفر بله 10.000

 خون انتقال عوارض بررسي

 به مبتال بیماران در
 تاالسمي

 شهر بیمارستانهايآموزشي
 همدان

 دانش نسیم

 
 

1388/06/10  

 

 Original Article  1 دوم نفر خیر 0.000

 خطر عوامل بررسي

 در كلیوي مزمن نارسايي

 مراجعه هموديالیزي بیماران
 بیمارستانهاي به كننده

 پزشكي علوم دانشگاه
 همدان استان

  1387/10/18 افالك

 

 Original Article  1 سوم نفر بله 10.000
 بر صندلي وضعیت تأثیر

 بیماران تنفسي شاخصهاي

 مكانیكي تهويه تحت

 دانشكده مجله
 مامائي و پرستاري

 ارومیه

1392/03/20  
 

 Original Article  4 چهارم نفر خیر 10.500
 بر DOULA كارگیري به تأثیر
 بخش در زائو اضطراب میزان

 زايمان

  1392/09/30 حیات
 

 Original Article  5 سوم نفر بله 15.000

 كارگیري به تأثیر بررسي

 -آموزشي سیستم

 مهارت بر حمايتي
 بیماران خودمراقبتي

 سیستم داراي ترومايي
 سینه قفسه تخلیه

  1393/03/07 حیات

 

 Original Article  5 سوم نفر بله 7.500

 و آگاهي بر آموزش تأثیر
 بیماران مراقبین نفس عزت

 يك :مغزي سكته به مبتال
 شاهد -مورد كارآزمايي

 تصادفي

 دانشگاه علمي مجله

 مازندران پزشكي علوم
1391/12/27  

 

 Original Article  3 سوم نفر خیر 7.000
 از مامايي دانشجويان تجربه

 ايفاي روش به آموزش
 پژوهش :كارآموزي در نقش

 كیفي

 آموزش نشريه

 پرستاري
1393/03/24  

 

 Original Article  1 اول نفر خیر 10.000

 بر پرستاري تدابیر تاثیر
 بیماران خواب كیفیت

 بخشهاي در بستري
 قلبي ويژه مراقبت

 دانشكده علمي مجله

 مامائي و پرستاري
 همدان

1393/03/28  

 

 Original Article  6 اول نفر خیر 15.000

 مراقبتي خود آموزش تاثیر
 بر Teach Back روش به

 مراقبتي خود رفتارهاي
 يك :دو نوع ديابتي بیماران

 بالیني كارآزمايي

 و ديابت مجله

 ايران متابولیسم
1392/09/29  
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 Original Article  1 اول نفر خیر 10.000

The effect of foot 

massage on quality of 
sleep in ischemic heart 

disease patients 
hospitalized in CCU 

Iranian Journal of 
critical Care Nursing 

2014/07/10  

 

 Original Article  4 سوم نفر خیر 25.000

The Effect of the Open 

and Closed System 

Suctions on 
Cardiopulmonary 

Parameters: Time and 
Costs in Patients Under 

Mechanical Ventilation 

Nursing and 

Midwifery Studies 
 كاشان

2014/01/15  

 

 

 1 اول نفر خیر 25.000

 ارشد كارشناسي

 مراقبت پرستاري
 :دانشجو ويژهنام

 كاويانژاد رسول

Original Article 
High-Flux and Low-Flux 
Membranes: Efficacy in 

Hemodialysis 

Nursing and 
Midwifery Studies 

 كاشان
2014/09/18  

 

287.000 
 

 امتیاز مجموع :
           Original Article , Review Article , Case Report , Short Comunication , Letter to Editor : مقاله نوع *    

    ** مقاله استخراج محل : دانشجويي نامه پايان دانشجويي، طرح ، مصوب تحقيقاتي طرح            

  یافته خاتمه هایطرح

  طرح عنوان شروع تاریخ ریال -اعتبار ماه - زمان مدت نویسندگان تعداد نقش امتیاز

 1390/08/30 33,325 12 4 چهارم نفر 0.000
 بخش در زائو اضطراب میزان در (Doula) همراه كارگیري به تاثیر بررسي

 زايمان
 

 1391/05/20 24 12 3 سوم نفر 0.000
 ايفاي شیوه به مامايي دانشجويان اي مشاوره مهارت آموزش تاثیر بررسي

 همدان شهر درماني-بهداشتي مراكز در آن برآيندهاي بر نقش
 

                                       امتیاز مجموع :  0.000

  تحقیقاتی هایطرح

 اولویت راستای در اولویت کد طرح بودجه طرح دهنده ارائه مرکز
 پژوهشی

  طرح نوع طرح عنوان من نقش وضعیت شروع تاریخ پایان تاریخ

 و جراحي داخلي پرستاري

 پزشكي هاي فوريت
 يافته خاتمه 1391/08/20 1393/05/15   12045000

 مجري

 اصلي

 روش به مراقبتي خود آموزش تاثیر

Teach Back رفتارهاي ارتقاي بر 

 ديابتي بیماران در مراقبتي خود
 1391 سال همدان، شهر 2نوع

 كاربردي

 

 و جراحي داخلي پرستاري

 پزشكي هاي فوريت
 يافته خاتمه 1391/08/20 1393/05/20   10740000

 مجري

 اصلي

 خود الگوي بكارگیري تاثیر بررسي
 خود توان میزان بر اورم مراقبتي

 ICD داراي بیماران مراقبتي

 كارآزمايي

 بالیني

 

  تحقیقاتی هایطرح

 اولویت راستای در اولویت کد طرح بودجه طرح دهنده ارائه مرکز
 پژوهشی

  طرح نوع طرح عنوان من نقش وضعیت شروع تاریخ پایان تاریخ



 و جراحي داخلي پرستاري
 پزشكي هاي فوريت

 يافته خاتمه 1391/09/01 1393/05/20   19500000
 مجري
 اصلي

 بر پرستاري تدابیر تاثیر بررسي

 در بستري بیماران خواب كیفیت
 مركز قلبي ويژه مراقبت بخشهاي

 همدان اكباتان درماني آموزشي
 .1391 سال در

 كارآزمايي
 بالیني

 

 و جراحي داخلي پرستاري

 پزشكي هاي فوريت
 يافته خاتمه 1391/10/20 1393/04/03   11870000

 استاد

 مشاور

 بر سرد ديالیز محلول تاثیر بررسي

 در ديالیز وكفايت بالیني وضعیت

 مركز هموديالیزي بیماران
 همدان بعثت درماني-آموزشي

 كارآزمايي

 بالیني

 

 و پرستاري دانشكده
 مامايي

 10-2-ب 19680000

 و بررسي .10-2-ب

 زندگي كیفیت ارتقاي

 خانواده افراد و بیماران
 بیماريهاي به مبتاليان

 گروه) جراحي و داخلي
 داخلي پرستاري

 (جراحي

 يافته خاتمه 1392/02/01 1393/04/26
 استاد
 مشاور

 در شده ثبت نامه پايان پیشنويس

1391/04/26 1:09:13 

 الگوي آموزش تاثیر ظبررسي.ب
 بر محور خانواده سازي توانمند

 بیماران مراقبین توانمندي سطح
 شهر مغزي سكته به مبتال

 1391 همدان،

 كاربردي

 

 

 و پرستاري دانشكده

 مامايي
 10-2-ب 10460000

 و بررسي .10-2-ب

 زندگي كیفیت ارتقاي
 خانواده افراد و بیماران

 بیماريهاي به مبتاليان
 گروه) جراحي و داخلي

 داخلي پرستاري

 (جراحي

 يافته خاتمه 1391/08/01 1393/04/15
 استاد

 مشاور

 در شده ثبت نامه پايان پیشنويس

1391/04/26 3:59:51 
 كارگیري به تاثیر ظبررسي.ب

 بهبود بر اورم ازخود مراقبت الگوي
 ترومايي بیماران تنفسي وضعیت

 قفسه تخلیه سیستم داراي

 سینه

 كاربردي

 

 

 و جراحي داخلي پرستاري
 پزشكي هاي فوريت

 يافته خاتمه 1392/03/10 1393/04/19   11650000
 مشاور
 علمي

 درد، بر آرامي تن تاثیر بررسي
 بیماران زندگي كیفیت و خستگي

 اسكلروزيس مولتیپل به مبتال

 كارآزمايي
 بالیني

 

 و جراحي داخلي پرستاري
 پزشكي هاي فوريت

 يافته خاتمه 1392/08/10 1393/05/15   8200000
 مجري
 اصلي

 كیفیت بر پا ماساژ تأثیر بررسي
 قلبي ايسكمي بیماران خواب

 CCU هاي¬بخش بستري

 همدان اكباتان بیمارستان

 كاربردي

 

 و مامايي ) مامايي

 (كودك و مادر بهداشت
 همكار اجرا حال در 1392/09/10    30730000

 تركیب با سیتالوپرام تأثیر مقايسه
 دوران افسردگي بر 3_امگا

 مراجعه يائسه زنان در يائسگي

 درماني بهداشتي مراكز به كننده
 همدان شهرستان منتخب

 كارآزمايي مطالعه يك :1392سال
 دوسوكور بالیني

 كارآزمايي

 بالیني

 

 

 و جراحي داخلي پرستاري

 پزشكي هاي فوريت
 13-7-ب 13050000

 و آموزش .13-7-ب
 كودك و مادر مراقبتهاي

 ( مامايي گروه)
 اجرا حال در 1392/07/10 

 استاد
 راهنماي

 دوم

 مراقبت الگوي كاربرد تاثیر بررسي
 اكالمپسي پره كنترل بر اورم ازخود

 در آنها جنین سالمت و باردار زنان
 همدان فاطمیه بیمارستان

 كارآزمايي

 بالیني

 

  تحقیقاتی هایطرح

 اولویت راستای در اولویت کد طرح بودجه طرح دهنده ارائه مرکز
 پژوهشی

  طرح نوع طرح عنوان من نقش وضعیت شروع تاریخ پایان تاریخ



 و مامايي ) مامايي
 (كودك و مادر بهداشت

 3-6-ب 7100000

 وضعیت بررسي.3-6-ب

 مراقبتهاي و سالمت
 دوران بهداشتي

 بهداشت گروه) بارداري
 (كودك و مادر

 همكار يافته خاتمه 1392/08/20 1394/02/03

 زنان اي تغذيه رفتارهاي بررسي

 دوم و اول ماهه سه در باردار
 به كنندگان مراجعه در بارداري

 همدان شهري درمانگاههاي

 كاربردي

 

 و مامايي ) مامايي

 (كودك و مادر بهداشت
 1-6-ب 5500000

 بررسي .1-6-ب

 و سالمت وضعیت

 بهداشتي مراقبتهاي
 گروه)نوجوان دختران

 (كودك و مادر بهداشت

 همكار اجرا حال در 1392/10/20 

 دختران آموزشي نیازهاي سنجش

 پیرامون دبیرستاني نوجوان

 در همدان شهر باروري بهداشت
 1392 سال

 بنیادي

 

 و جراحي داخلي پرستاري

 پزشكي هاي فوريت
 28-1-ط 11800000

 میزان بررسي.28-1-ط
 در شغلي رضايت

 فوريتهاي پرسنل

 مديريت مركز)پزشكي
 فوريتهاي و حوادث

 (دانشگاه پزشكي

 همكار اجرا حال در 1393/01/26 

 شغلي آسیبهاي فراواني مقايسه
 و پزشكي فوريتهاي كاركنان در

 ويژه مراقبتهاي بخشهاي پرستاران
 همدان استان

 كاربردي

 

 و جراحي داخلي پرستاري
 پزشكي هاي فوريت

 9-3-ر 20000000

 هاي پژوهش .9-3-ر
 تلفیقي و كیفي كمي،

 كلیت مراقبت زمینه در

 در بیمار كودكان از گرا
 مركز)مختلف سنین

 مراقبتهاي تحقیقات
 پرستاري ) كودك و مادر

 (مامايي و

 يافته خاتمه 1392/11/30 1393/10/23
 مجري
 اصلي

 نوزادان میر و مرگ علل و شیوع
 1391 سال در همدان استان

 اپیدمیولوژي

 

 

 و پرستاري دانشكده
 مامايي

 10-2-ب 10330000

 و بررسي .10-2-ب

 زندگي كیفیت ارتقاي

 خانواده افراد و بیماران
 بیماريهاي به مبتاليان

 گروه) جراحي و داخلي
 داخلي پرستاري

 (جراحي

 يافته خاتمه 1393/04/31 1394/01/15
 مشاور
 علمي

 شنوايي و لمسي تحريكات تاثیر
 سطح بر شده ريزي برنامه

 قلبي پارامترهاي و هوشیاري
 بخش در بستري بیماران ريوي

 ويژه مراقبت هاي

 كارآزمايي
 بالیني

 

 

 و جراحي داخلي پرستاري

 پزشكي هاي فوريت
 10-2-ب 11230000

 و بررسي .10-2-ب

 زندگي كیفیت ارتقاي
 خانواده افراد .و بیماران

 بیماريهاي به مبتاليان
 گروه) جراحي و داخلي

 داخلي پرستاري

 (جراحي

 اجرا حال در 1393/05/21 
 مجري

 اصلي

 هاي هاي صافي اثر مقايسه

 كیفیت بر فالكس لو و فالكس
 هموديالیزي بیماران زندگي

 كارآزمايي

 بالیني

 

 

  تحقیقاتی هایطرح

 اولویت راستای در اولویت کد طرح بودجه طرح دهنده ارائه مرکز
 پژوهشی

  طرح نوع طرح عنوان من نقش وضعیت شروع تاریخ پایان تاریخ



 و جراحي داخلي پرستاري
 پزشكي هاي فوريت

 20-1-ز 17515000

 ارائه و بررسي .20-1-ز

 جهت راهكارهايي
 مشكالت كاهش

 به مبتال بیماران
 مركز)مزمن بیماريهاي

 مراقبت تحقیقات
 در مزمن بیماريهاي

 (منزل

 اجرا حال در 1393/08/06 
 مجري
 اصلي

 انجام زماني فواصل تاثیر مقايسه

 تحمل بر اي معده – بیني تغذيه
 بخش در بستري بیماران اي تغذيه

 ويژه مراقبت

 كاربردي

 

 

 يافته خاتمه 1393/09/25 1394/01/23   6300000  پرستاري
 مشاور

 علمي

 مبتني يادگیري روش دو مقايسه

 بر سخنراني و (TBL) گروه بر
 به مبتال بیماران از مراقبت يادگیري

 پرستاري دانشجويان در ديابت

 كاربردي

 

                                                   

 
  

  
                                 

 


