
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2017 

STT Nhan đề Tác giả Năm 
XB 

Số ĐKCB 

1. Phân tích bộ câu hỏi thi kết thúc học phàn môn hóa học và sinh học di 
truyền bằng lý thuyết khảo thí hiện đại thông qua kết quả thi năm học 
2016-2017

 

Nguyễn Mạnh 
Dũng 

2017 NC.0000036 

2. Thực trạng công tác quản lý hoạt động đào tạo của trường đại học điều 
dưỡng Nam Định

 

Trần Thị Việt Hà 2017 NC.0000034 

3. Thực trạng trầm cảm và một số yếu tồ liên quan của bà mẹ có con dưới 
6 tháng tuổi đang điều trị bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định

 

Lê Thị Thúy 2017 NC.0000028 

4. Thực trạng mệt mỏi và 1 số yếu rố liên quan ở người bệnh suy thận 
mạn có lọc máu chu kỳ tại 1 số bệnh viện ở thành phố Nam Định năm 
2017

 

Nguyễn Thị 
Dung 

2017 NC.0000032 

5. Đánh giá sự thay đổi nhận thức về phòng loét tái phát của người bệnh 
phẫu thuật thủng ổ loét dạ dày- tá tràng tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nam 
Định

 

Nguyễn Thị Lệ 
Thủy 

2017 NC.0000029 

6. Bước đầu đánh giá tác dụng của aginina trong điều trị thiếu tinh trùng
 

Lê Thanh Tùng 2017 NC.0000026 

7. Bước đầu thăm dò quan điểm của cán bộ viên chức trường đại học điều 
dưỡng Nam Định đối với chất lượng năm 2017 

Dương Đình 
Dũng 

2017 NC.0000039 

8. Thay đổi nhận thức về chăm sóc tư thế và vận động sớm cho người 
bệnh đột quỵ của điều dưỡng lâm sàng tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nam 
Định năm 2017 

Ngô Huy Hoàng 2017 NC.0000031 

9. Khảo sát thực trạng sử dụng mạng xã hội của sinh viên trường đại học 
điều dưỡng Nam Định năm 2017 

Lại Văn Hải 2017 NC.0000025 

10. Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc phức chất đa phối tử bà phức chất đa 
nhân của chất hiếm Europi (III) có khả năng phát quang 

Nguyễn Thu Hà 2017 NC.0000041 

11. Khảo sát chất lượng dấm ăn lưu thông trên thị trường thành phố Nam 
Định năm 2017 

Trần Thị khánh 
Linh 

2017 NC.0000038 

12. Đánh giá kết quả dạy học bằng Elearning môn điều dưỡng cơ sở 1 tại 
trường đại học điều dưỡng Nam Định 

Phạm Văn Sơn 2017 NC.0000035 

13. Những khó khăn của sinh viên trường đại học điều dưỡng Nam Định 
trong hoạt động học tập theo hệ thống tín chỉ 

Trần Thị Vân 
Anh 

2017 NC.0000037 

14. Nhận xét kiến thức thực hành dự phòng lây nhiễm virus viêm gan B của 
sinh viên khóa 11 trường đại học điều dưỡng Nam Định 

Mai Anh Đào 2017 NC.0000040 

15. Kết quả điều trị vô sinh hiếm muộn bằng phương pháp bơm tinh trùng 
vào buồng tử cung (IUI) tại thành phố Nam Định 

Lê Thanh Tùng 2017 NC.0000027 

16. Khảo sát nhu cầu làm việc ở nước ngoài của sinh viên đại học điều 
dưỡng Nam Định 

Trần Thị Như 
Trang 

2017 NC.0000024 

17. Thực trạng và 1 số yếu tố liên quan đến việc thực hiện quy chế dân chủ 
của trường đại học điều dưỡng Nam Định 

Đinh Thị Hạnh 2017 NC.0000033 

18. Đặc điểm hình thái thể lực của sinh viên đại học chính quy khóa 12 năm 
học 2016- 2017 trường đại học điều dưỡng Nam Định 

Trần Thị Kim 
Thục 

2017 NC.0000030 

 


