ليست پايان نامه هاي خاتمه يافته كارشناسي ارشد پرستاري  6ماهه دوم سال 59
رديف
1

عنوان پايان نامه

رشته تحصيلي

استادراهنما

نام دانشجو

پشػتاسی هشاقبت ّای
ٍیظُ

دکتشهٌْاصخطیباى

هحوذ عضیضی

پشػتاسی هشاقبت ّای
ٍیظُ

دکتشعلی بیک هشادی

ؿیواکشهی

پشػتاسی هشاقبت ّای
ٍیظُ

دکتش سضابشصٍ

صّشاقٌبشی آصسم

داخلی جشاحی

آقای غالهحؼیي
فالحی ًیا

هاًذاًا هعذًی

داخلی جشاحی

دکتشسضا بشصٍ-
ساٌّوای دٍم آقای
هحؼي صلَاتی

آرسؿعباًی

ػالهت جاهعِ

دکتش
هؼعَدخذاٍیؼی

علی اصغشجعفشی

ػالهت جاهعِ

دکتش
هؼعَدخذاٍیؼی

هَلَد بیات

ػالهت جاهعِ

دکتش
هؼعَدخذاٍیؼی

صّشاهحوَدی

سٍاى پشػتاسی

دکتشفشؿیذ ؿوؼایی

تاثیشهذاخالت پشػتاسی بشًاهِ سیضی ؿذُ بشپیـگیشی اصاحتباع حادادساسی دسبیواساى هشد پغ اصکتتشیضاػیَى هحوذسضاػطَتی
بصیش
قلبی دسهشاکضدسهاًی داًـگاُ علَم پضؿکی ّوذاى

2

بشسػی ّوبؼتگی َّؽ اخالقی ٍدیؼتشع اخالقی پشػتاساى بخـْای هشاقبت ٍیظُ بیواسػتاًْای آهَصؿی
ّوذاى دسػال 5931

3

تاثیشآهَصؽ بشاػاع الگَی خَدهشاقبتی اٍسم بشتَاى خَدهشاقبتی بیواساى دیابتی ًَع دٍهشاجعِ کٌٌذُ بِ
هشکضتحقیقات دیابت ؿْشّوذاى دسػال 1395

4

هقایؼِ آهَصؽ فشدی ٍ آهَصؽ باهـاسکت هشاقب بیواسبشتبعیت اصسطین دسهاًی دسبیواساى هبتالبِ ًاسػایی هضهي
قلبی هشاجعِ کٌٌذُ بیواسػتاى فشؿچیاى ّوذاى

5

بشسػی تاثیشبشًاهِ هشاقبتی هبتٌی بشالگَی ػاصگاسی”  ” ROYبشؿاخص ّای فیضیَلَطیک بیواساى ًاسػایی
هضهي کلیِ دسبیواسػتاى ؿْیذ بْـتی ّوذاًی

6

بشسػی عَاهل پیؾ بیي سفتاسّای استقاء دٌّذُ ػالهت صًاى دسهشاجعِ کٌٌذگاى بِ هشاکضبْذاؿتی -دسهاًی

ؿْشّوذاى دسػال 1394
7

تاثیشآهَصؽ هبتٌی بشهذل استقاء ػالهت پٌذسبشهیضاى فعالیت فیضیکی کاسکٌاى اداسُ بیوِ ػالهت اػتاى ّوذاى

8

بشسػی ّوبؼتگی ػالهت عوَهی ٍػالهت هعٌَی داًـجَیاى پشػتاسی داًـگاُ علَم پضؿکی ّوذاى

9

بشسػی استباط حوایت اجتواعی ٍػالهت عوَهی هشاقبیي خاًَادگی بیواساى سٍاًی هشاجعِ کٌٌذُ بِ
هشکضآهَصؿی دسهاًی فشؿچیاى ّوذاى ػال 1395

رديف

عنوان پايان نامه

نام دانشجو

رشته تحصيلي

استادراهنما

10

استباط َّؽ ّیجاًی باعضت ًفغ ٍػاصگاسی اجتواعی داًـجَیاى کاسؿٌاػی پیَػتِ داًـکذُ پشػتاسی ٍهاهایی

فَادیَػفی

سٍاى پشػتاسی

دکتشفشؿیذ
ؿوؼایی

سٍاى پشػتاسی

دکتشفشؿیذ
ؿوؼایی

سٍاى پشػتاسی

دکتشعفت صادقیاى

ّوذاى دسػال
11

تاثیشآهَصؽ هَاجِْ بااػتیگوادسعضَخاًَادُ هشاقبت کٌٌذُ اصبیواسهبتالبِ اختالل سٍاًی هشاجعِ کٌٌذُ بِ

فاطوِ ًظشی

هشکضآهَصؿی دسهاًی فشؿچیاى ّوذاى دسػال 1394
12

بشسػی استباط اػتشع باالگَّای استباطی ٍػالهت سٍاى هادساى کَدکاى عقب هاًذُ رٌّی آهَصؽ پزیشهذاسع

کَدکاى اػتثٌایی ؿْشّوذاى دسػال 1395-1394

صّشاهحوذی
عیؼی آباد

