لیست پایان نامه های خاتمه یافته کارشناسی ارشد پرستاری در ماه اول سال
ردیف

عنوان پایان نامه

نام دانشجو

رشته تحصیلی

استادراهنما

ثزرعی ارتجبط ثیي هغئَلیت پذیزی اجتوبعی پزعتبراى ٍکیفیت خذهبت ارائِ ؽذُ تَعط آًبى ثِ ثیوبراى درهزاکشآهَسؽی درهبًی داًؾگبُ
علَم پشؽکی ّوذاى درعبل

علی ثبقزی

هذیزیت پزعتبری

دکتز
هزضیِ حغٌیبى

راثطِ عجک رّزی اصیل عزپزعتبراى ثبفزعَدگی ؽغلی پزعتبراى ًٍقؼ ٍاعطِ ای رضبیت ؽغلی درهزاکشآهَسؽی ٍدرهبًی داًؾگبُ علَم
پشؽکی ّوذاى درعبل

هجیذؽبدی

هذیزیت پزعتبری

دکتز
اهیزصبدقی

ثزرعی ارتجبط هذیزیت داًؼ ثباًگیشػ ٍتعْذعبسهبًی پزعتبراى هزاکش آهَسؽی درهبًی داًؾگبُ علَم پشؽکی ّوذاى درعبل

عبطفِ حیذری

هذیزیت پزعتبری

دکتز
هزضیِ حغٌیبى

ارتجبط فزٌّگ عبسهبًی ثبرضبیت ؽغلی ٍتوبیل ثِ تزک خذهت پزعتبراى درهزاکش آهَسؽی ٍدرهبًی داًؾگبُ علَم پشؽکی ّوذاى درعبل

جَاد هحغٌی
فزد

هذیزیت پزعتبری

دکتز
اهیزصبدقی

راثطِ عجک رّجزی عزپزعتبراى ثبرفتبرؽْزًٍذی عبسهبًی پزعتبراى درهزاکشآهَسؽی ٍدرهبًی داًؾگبُ علَم پشؽکی ّوذاى درعبل

هْزدادهلکی
جبهبعجی

هذیزیت پزعتبری

دکتز
اهیزصبدقی

ارتجبط عجک رّجزی (فیذلز)،اعتقالل ؽغلی ٍهذیزیت تعبرض درپزعتبراى هزاکشآهَسؽی درهبًی داًؾگبُ علَم پشؽکی ّوذاى درعبل

آهبًج رّزٍاى

هذیزیت پزعتبری

دکتز
هزضیِ حغٌیبى

تبثیزآهَسػ پزعتبراى ثزهذیزیت درد ثیوبراى ٍریکبٍری ثیوبرعتبى ثعثت ّوذاى

عجبد ًقذی

پزعتبری هزاقجت ّبی
ٍیضُ

دکتز
خذایبرعؾًَذی

هقبیغِ سهبى ثکبرگیزی عزهبی هَضعی درسهبى ّبی هختلف ثزؽذت درد،ایجبد ٍ ٍععت کجَدی ًبؽی استشریق سیزجلذی اًَکغپبریي
درثیوبراى ثغتزی درثیوبرعتبى قلت ّوذاى در عبل

هصطفی ًجفی

پزعتبری هزاقجت ّبی
ٍیضُ

آقبی
هحغي صلَاتی

تبثیزآهَسػ پزعتبراى ثزتجعیت آًبى اساعتبًذاردّبی هزاقجتی دلیزیَم ثیوبراى ثغتزی درثخؼ ّبی هزاقجت ّبی ٍیضُ

هٌصَرهحوذسادُ

پزعتبری هزاقجت ّبی
ٍیضُ

دکتز
هٌْبسخطیجبى

ّیَا اعظوی

پزعتبری هزاقجت ّبی

دکتزخذایبرعؾًَذی

هقبیغِ تبثیز هَعیقی ثب آرام عبسی ثزؽذت دردپبًغوبى عَختگی ثیوبراى

ٍیضُ

ردیف

عنوان پایان نامه

نام دانشجو

رشته تحصیلی

استادراهنما

تبثیز آهَسػ ثز اعبط الگَی اعتقبد ثْذاؽتی ثز رفتبر ّبی پیؾگیزی کٌٌذُ اس ّپبتیت ة در هزاجعِ کٌٌذگبى ثِ هزکش دٍلتی
در هبى عَء هصزف هَاد هخذر عویعی ّوذاى

هیتزاصبلحی خَاُ

ثْذاؽت جبهعِ

دکتز
هغعَد خذاٍیغی

ثزرعی تبثیزثزًبهِ خَدهذیزیتی عجک سًذگی هزتجط ثبعالهت ثزکیفیت سًذگی هجتالیبى ثِ ثیوبری ّبی ایغکویک قلجی درهزکشآهَسؽی
درهبًی فزؽچیبى قلت درعبل

هزین رججی

ثْذاؽت جبهعِ

خبًن
رٍیباهیٌی

ثزرعی تبثیزپیگیزی تلفٌی پزعتبرثزعالهت عوَهی ٍخَدکبرآهذی سًبى هجتال ثِ دیبثت ًَع 2هزاجعِ کٌٌذُ ثِ هزکشتحقیقبت دیبثت
ؽْزّوذاى درعبل

رٍیبعلیوبًی

ثْذاؽت جبهعِ

خبًن
ًبّیذ هحوذی

فبطوِ تکزلی

ثْذاؽت جبهعِ

خبًن
ًبّیذهحوذی

تبثیزآهَسػ ثزهجٌبی الگَی اعتقبدثْذاؽتی ثزؽیزدّی سًبى ًخغت سادرعبل

الْبم هعیزی

ثْذاؽت جبهعِ

خبًن
رٍیباهیٌی

تبثیزآهَسػ رفتبرّبی هزاقجت اسخَدثزهذیزیت پزفؾبری خَى درسًبى یبئغِ هزاجعِ کٌٌذُ ثِ هزکش آهَسؽی درهبًی اکجبتبى درؽْزّوذاى
درعبل

سّزاهیزسایی

ثْذاؽت جبهعِ

خبًن
افغزاهیذی

ّوجغتگی َّػ ّیجبًی ثبعجک ّبی رّجزی هذیزاى پزعتبری هزاکش آهَسؽی ٍدرهبًی داًؾگبُ علَم پشؽکی ّوذاى درعبل

فبطوِ عجذی

داخلی جزاحی

دکتز
علی ثیک هزادی

ثٌْبسهقذری کَؽب

داخلی جزاحی

آقبی
هحغي صلَاتی

ثزرعی تبثیزآهَسػ ثِ رٍػ گزٍُ ّوتب ثزخَدکبرآهذی ثیوبراى هجتال ثِ هَلتیپل اعکلزٍسیظ هزاجعِ کٌٌذُ ثِ ثیوبرعتبى فزؽچیبى
ٍاًجوي ثیوبراى هَلتیپل اعکلزٍسیظ ؽْزّوذاى درعبل

ثزرعی تبثیز آهَسػ ثِ رٍػ teach backثزرفتبرّبی خَدهزاقجتی ٍکیفیت سًذگی درثیوبراى هجتال ثِ اًفبرکتَط هیَکبرددرعبل
درؽْزّوذاى
تبثیزرایحِ درهبًی اعتٌؾبقی ثباعبًظ اعطَخَدٍط ثز ؽبخص ّبی فیشیَلَصیک ٍؽذت دردًبؽی اسرگ گیزی درکَدکبى خزدعبل
ثغتزی درثخؼ کَدکبى

هعصَهِ خبلق
ٍردی

کَدکبى

دکتز
علی ثیک هزادی

ردیف

نام دانشجو

رشته تحصیلی

استادراهنما

عنوان پایان نامه

ارتجبط رؽذجغوی کَدکبى عي دثغتبى ثبٍضعیت اجتوبعی اقتصبدی آًْب درؽْزّوذاى درعبل

لطیفِ فعلِ گزی

کَدکبى

خبًن
ًبّیذ هحوذی

هقبیغِ کیفیت خَاة ٍعزدرد درکَدکبى عي دثغتبى هجتال ثِ هیگزى ،عزدردتٌؾی ٍکَدکبى عبلن درؽْز ّوذاى

فْویِ
هَالیی یگبًِ

کَدکبى

دکتز
فبطوِ چزاغی

