ليست پايان نامه هاي خاتمه يافته كارشناسي ارشد پرستاري در 6ماهه اول سال 97
رديف

عنوان پايان نامه

نام دانشجو

1

ثزرعی هیشاى ثکبرگیزی اعتبًذاردّبی رٍیِ کبتتزگذاری داخل ٍریذی در ثخؼ ّبی

جَادؽیزیبى

رشته تحصيلي

استادراهنما

دانشجو

پزعتبری کَدکبى

دکتزاهیزصبدقی

کَدکبى هزکش آهَسؽی درهبًی ثعثت در عبل 1396
2

تبثیزآهَسػ خَد هذیزیتی ثزؽذت درد ٍ هصزف دارٍ در ثیوبراى هجتال ثِ اعتئَ

هصطفی

پزعتبری عالهت

آرتزیت ساًَ هزاجعِ کٌٌذُ ثِ درهبًگبُ ارتَپذی ثیوبرعتبى اهبم حغیي (ع)

جوؾیذی

جبهعِ

ؽْزعتبى هالیزدرعبل 1396
3

ثزرعی ارتجبط ثیي عبدات خَاة ثب عالهت رٍاى داًؼ آهَساى هذارط اثتذایی

خبًن افغزاهیذی

سًگٌِ
هحوذ دارایی

پزعتبری کَدکبى

دکتز فزؽیذ ؽوغبیی

ؽْزعتبى ًْبًٍذ در عبل 1395
4

تبثیز ؽغتؾَی هثبًِ ثب عزم ًزهبل عبلیي در کٌتزل عیغتیت در ثیوبراى دارای

فزحٌبس رهضبًی

کبتتز ادراری ثغتزی در ثخؼ هزاقجت ّبی ٍیضُ
5

تبثیز آهَسػ دارٍ دّی ثز تجعیت پزعتبراى اس اعتبًذاردّبی هزاقجت دارٍیی ثخؼ

ّبی ٍیضُ
پزعتبری هزاقجت

آقبی غالهحغیي فالحی

آرسٍ هلکی

ّبی ٍیضُ

ًیب

تبثیز ثکبرگیزی هزاقجت در هٌشل ثز رعبیت رصین غذایی ثیوبراى هجتال ثِ فؾبر خَى

ؽْال فخز

پزعتبری عالهت

دکتز هغعَد خذاٍیغی

ثبال در هزاجعِ کٌٌذ گبى ثِ درهبًگبُ هزکش آهَسؽی ٍ درهبًی قلت ٍ عزٍق فزؽچیبى

عشیشی

جبهعِ

ّبی هزاقجت ٍیضُ
6

پزعتبری هزاقجت

دکتز هٌْبس خطیجبى

ّوذاى
7

فزیجب هیزساجبًی

پزعتبری هزاقجت

هقبیغِ تبثیز هبعبص ثب ثِ ٍعیلِ اعبًظ اعطَخَدٍط ثب اعبًظ پزتقبل ثز عٌذرم

لتَهی

ّبی ٍیضُ

تعییي تبثیز رایحِ درهبًی اعتٌؾبقی ّل ثز تَْع ٍ اعتفزاغ هبدراى حیي ٍ ثعذ اس

هعصَهِ

پزعتبری داخلی

عشاریي اًتخبثی

هیزسایی

جزاحی

پبی ثی قزار ٍ کیفیت خَاة ثیوبراى ّوَدیبلیشی ّوذاى در عبل 1396
8

دکتز خذایبر عؾًَذی
دکتز هٌْبس خطیجبى

رديف

عنوان پايان نامه

نام دانشجو

9

تبثیز آهَسػ دارٍ درهبًی ثز داًؼً ،گزػ ٍ پذیزػ ثیوبراى رٍاًی ثغتزی در هزکش

هیٌب

رشته تحصيلي

استادراهنما

دانشجو

11

آهَسؽی درهبًی فزؽچیبى ّوذاى

ًظبفت دٍعت

رٍاًپزعتبری

دکتز عفت صبدقیبى

اثزثخؾی رایحِ درهبًی اعتٌؾبقی ثب عصبرُ اعطَخَدٍط ثز ؽذت درد ٍ اضطزاة

عبطفِ لؾٌی

پزعتبری هزاقجت

دکتز عظین عشیشی

ثیوبراى عَختگی در ثیوبرعتبى ثعثت ّوذاى
11

تبثیز ثکبرگیزی الگَی هزاقجتی رٍی ثز عبسگبری فیشیَلَصیک ثیوبراى ّوَدیبلیشی
ثغتزی در ثخؼ ّوَدیبلیش هزاکش آهَسؽی درهبًی داًؾگبُ علَم پشؽکی ّوذاى در

ّبی ٍیضُ
ًبدیب رؽیذی

ّبی ٍیضُ

عبل 1396
12

پزعتبری هزاقجت

راٌّوبی اٍل  :دکتز رضبثزسٍ
راٌّوبی دٍم :خبًن رٍیب اهیٌی

ثزرعی تبثیز هؾبٍرُ رٍاى پزعتبری ثز ٍضعیت اعتیگوبی درًٍی ٍ خَدکبرآهذی
ثیوبراى تحت درهبى ثب الکتزٍؽَک درهبًی ثغتزی در هزکش آهَسؽی درهبًی

پزیغب رعتوی

رٍاًپزعتبری

دکتز عفت صبدقیبى

فزؽچیبى ّوذاى در عبل 1394
13

راٌّوبی اٍل  :دکتز علی

ّوجغتگی َّػ عبسهبًی ثب فزعَدگی ؽغلی پزعتبراى ثخؼ ّبی داخلی ٍ جزاحی
ثیوبرعتبًْبی آهَسؽی ؽْز ّوذاى

هْذی ثختیبری

پزعتبری داخلی
جزاحی

14

ثیکوزادی
راٌّوبی دٍم :دکتز هزضیِ
حغٌیبى

ارتجبط ثیي افکبر خَدکؾی ثب افغزدگی ،اضطزاة ٍ اعتزط در داًؾجَیبى
کبرؽٌبعی پیَعتِ پزعتبری داًؾکذُ پزعتبری ٍ هبهبیی داًؾگبُ علَم پشؽکی

صفَرا یغوبیی

رٍاًپزعتبری

دکتز فزؽیذ ؽوغبیی

ّوذاى عبل 1396
15

ثزرعی تبثیز آهَسػ ثْذاؽت خَاة ثز ؽذت خغتگی ٍ کیفیت خَاة ثیوبراى
ّوَدیبلیشی ؽْز ّوذاى در عبل1396

پزعتبری داخلی
فْیوِ خبٍری

جزاحی

دکتز رضب ثزسٍ

رديف

عنوان پايان نامه

نام دانشجو

16

تبثیز ٍضعیت قزارگیزی آؽیبًِ ای ثز حجن ثبقیوبًذُ هعذی پظ اس گبٍاص ًَساداى

فبطوِ

رشته تحصيلي

استادراهنما

دانشجو

ًبرط ثغتزی در ثخؼ هزاقجتْبی ٍیضُ ًَساداى 1396-

عزگلشایی

پزعتبری کَدکبى

دکتز فبطوِ چزاغی

