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

نام دانشجو

رشته تحصيلي دانشجو

استادراهنما

عنوان پايان نامه

سّزُ رٍعتایی

پزعتاری کَدکاى

دکتزفاطوِ
چزاغی

رٍاًپزعتاری

دکتزفزؽیذ ؽوغایی

تاثیزفعالیت فیشیکی بزعالهت عوَهی ٍاجتواعی داًؾجَیاى پزعتاری داًؾگاُ علَم پشؽکی ّوذاى
درعال

اهیذ عیفی
علغلِ

پزعتاری داخلی جزاحی

دکتزخذایار
عؾًَذی

هقایغِ ًیوزخ رٍاًی خاًَادُ با ٍبذٍى عضَ هعتادهزاجعِ کٌٌذُ بِ هزکش آهَسؽی درهاًی فزؽچیاى
ّوذاى درعال

هحوذ باًَی

رٍاًپزعتاری

دکتزفزؽیذ ؽوغایی

هقایغِ ؽاخص ّای فیشیَلَصیک ًَساداى سٍدرط هبتال بِ عٌذرٍم دیغتزط تٌفغی درٍضعیت ّای
قزارگیزی هختلف درهزکشآهَسؽی درهاًی فاطویِ ّوذاى عال

هیٌاکیاًی
هْابادی

پزعتاری کَدکاى

دکتزفاطوِ
چزاغی

هقایغِ تاثیزعخٌزاًی باؽبیِ عاسی بزیادگیزی داًؾجَیاى پزعتاری دربارُ آهَسػ بِ بیواراى عالوٌذ
هبتال بِ اًغذاد هشهي راُ ّای َّایی

گَدرس تزک
ؽًَذ

پزعتاری هزاقبت ّای
ٍیضُ

دکتزهٌْاس خطیباى

تاثیزصذای هادربزؽاخص ّای فیشیَلَصیک ًَساداى پزُ تزم ٍدرک ٍالذی هادراى دربخؼ هزاقبت ّای
ٍیضُ ًَساداى هزکش آهَسؽی درهاًی هْزؽْزعتاى هالیز

سّزا افؾاری

پزعتاری کَدکاى

دکتزفاطوِ
چزاغی

بزرعی تاثیزآهَسػ ٍاجزای فاسیک باستَاًی قلبی بزخَدکارآهذی بیواراى تحت جزاحی بای پظ عزٍق
کزًٍز()CABGدربیوارعتاى فزؽچیاى ّوذاى درعال

عاعاى اهیزی

پزعتاری داخلی جزاحی

دکتزرضا
بزسٍ

تاثیزهزاقبت هعٌَی بزاهیذ بِ سًذگی ٍاضطزاب هزگ دربیواراى ّوَدیالیشی هزاجعِ کٌٌذُ بِ
هزاکشّوَدیالیش بعثت ٍؽْیذ بْؾتی داًؾگاُ علَم پشؽکی ّوذاى

ؽیالاهیٌی

پزعتاری هزاقبت ّای
ٍیضُ

دکتزخذایار
عؾًَذی

تاثیز آهَسػ ؽزٍع تغذیِ تکویلی کَدکاى هبتٌی بزهذل بشًف بز عولکزد هادراى ًخغت سا در هزاکش
بْذاؽتی درهاًی داًؾگاُ علَم پشؽکی ّوذاى

هزین هذدکي

پزعتاری عالهت جاهعِ

خاًن رٍیااهیٌی

تاثیزآهَسػ ؽزٍع هزاقبت هعٌَی بِ پزعتاراى بزًگزػ آًْا ٍرضایت بیواراى اس خذهات پزعتاری
دربخؼ ّای هزاقبت ٍیضُ قلبی هزکشآهَسؽی درهاًی فزؽچیاى ّوذاى

کضاى فالحی

پزعتاری هزاقبت ّای
ٍیضُ

دکتزخذایار
عؾًَذی

تاثیزآهَسػ ًقؼ ٍالذی بزًگزػ هادراى دارای کَدکاى
درؽْزعتاى هالیز

 -عالِ ًغبت بِ عَءرفتارباکَدک

بزرعی تاثیزآهَسػ الکتزٍؽَک درهاًی بزاضطزاب ٍاعتزط عضَخاًَادُ هزاقبت کٌٌذُ حغي کاظویاى
اسبیواربااختالل رٍاًی درهزکشرٍاًپشؽکی فزؽچیاى ؽْزّوذاى

عنوان پايان نامه

نام دانشجو

رشته تحصيلي دانشجو

استادراهنما

رديف

ّوبغتگی َّػ اخالقی باکیفیت سًذگی کاری پزعتاراى بیوارعتاًْای آهَسؽی ؽْزّوذاى درعال

صاد ق فزجی

پزعتای داخلی جزاحی

دکتز علی بیک

هقایغِ تثبیت چزخؾی لَلِ تزاؽِ بارٍػ هعوَل بزهیشاى بزٍسعَارض آى دربیواراى ایٌتَبِ

فاطوِ رفیعی

پزعتای داخلی جزاحی

هزادی
دربخؼ هزاقبت ٍیضُ
تاثیزرٍغي

بچِ

بزکاّؼ ؽذت

دکتزهٌْاس
خطیباى

خارػ

،دربیواراى

ّوَدیالیشی

هزاجعِ

کٌٌذُ

بِ

صادق بغطاهی

هزاکشّوَدیالیشؽْزّوذاى درعال

ٍیضُ

بزرعی تاثیز هاعاص پا بزؽذت در حیي تغییز پَسیؾي درد حیي تغییز پَسیؾي ،دربیواراى غیز
َّؽیار بغتزی در بخؼ  ICUبیوارعتاى بعثت درعال

پزعتاری هزاقبت ّای

دکتزرضا بزسٍ

سّزاٍالدتی

پزعتای داخلی جزاحی

ّوذاى

ّوبغتگی خَدکارآهذی باعالهت هعٌَی سًاى هبتال بِ عزطاى پغتاى هزاجعِ کٌٌذُ بِ هزاکشدرهاًی

دکتزخذایار
عؾًَذی

ٌّگاهِ پضٍُ ًیا

پزعتاری عالهت جاهعِ

خاًن ًاّیذ هحوذی

ّوذاى درعال
تاثیزآهَسػ خَدهزاقبتی بزکٌتزل فؾارخَى کارکٌاى هبتال بِ ّایپزتاًغیَى ٍپزُ ّایپزتاًغیَى
داًؾگاُ علَم پشؽکی ّوذاى
هقایغِ تاثیزتغییزدرعزعت جزیاى خَى ٍهایع دیالیشٍربزراحتی ٍکفایت دیالیش بیواراى تحت

فاطوِ حغیي

پزعتاری هزاقبت ّای

آقای هحغي

آباد

ٍیضُ

صلَاتی

هیٌا بگیاى

پزعتای داخلی جزاحی

دکتزرضا بزسٍ

ّوَدیالیشدرهزکشآهَسؽی درهاًی بعثت
بزرعی تاثیزآهَسػ عاکؾي اعتاًذاردبِ رٍػ بحث درگزٍُ ّای کَچک پزعتاراى بزعولکزدآًاى

علی قزاباغی

ٍپیؾگیزی اسپٌَهًَی ٍابغتِ بِ ًٍتیالتَربیواراى بغتزی دربخؼ ّای هزاقبت ّای ٍیضُ بیوارعتاى

پزعتاری هزاقبت ّای

آقای غالهحغیي

ٍیضُ

فالحی ًیا

بعثت ّوذاى
هقایغِ تاثیزکاٍرپلی اتیلي ٍقطزُ اؽک هصٌَعی بارٍػ هعوَل بزبزٍساختالالت عطحی چؾن
بیواراى بغتزی دربخؼ هزاقبتْای ٍیضُ بیوارعتاًْای ؽْزهالیز
بزرعی ّوبغتگی کیفیت سًذگی باحوایت اجتواعی ٍتبعیت اسرصین دارٍیی دربیواراى پیًَذکلیِ
هزاجعِ کٌٌذُ بِ هزکشآهَسؽی درهاًی ؽْیذبْؾتی ّوذاى درعال

حویذ هزادی

پزعتاری هزاقبت ّای

آقای غالهحغیي

اهیي

ٍیضُ

فالحی ًیا

حغیي قلی ًضاد

پزعتاری عالهت جاهعِ

خاًن افغزاهیذی

عنوان پايان نامه

رديف

نام دانشجو

تاثیزآهَسػ بِ رٍػ ّوتا بزرفتارّای ارتقا دٌّذُ عالهت داًؾجَیاى پزعتاری داًؾگاُ علَم هْذی هقصَدی
پشؽکی ّوذاى

رشته تحصيلي دانشجو
پزعتاری عالهت جاهعِ

دعتجزدی

استادراهنما
راٌّوای اٍل :
خاًن رٍیا اهیٌی
راٌّوای دٍم :
دکتزهغعَد خذاٍیغی

تاثیزآهَسػ بزاعاط هذل اعتقادبْذاؽتی بزرفتارّای تغذیِ ای داًؼ آهَاى پغزدٍرُ اٍل هتَعطِ

هیثن َّؽیاى

پزعتاری عالهت جاهعِ

ؽْزّوذاى

هحوذی

ارتباط بیي عالهت عوَهی ٍکیفیت سًذگی ٍالذیي باکیفیت سًذگی کَدکاى هبتال بِ عزطاى
درهزاکشآهَسؽی درهاًی بعثت

خاًن ًاّیذ

-

اکزم فیضی

پزعتاری کَدکاى

بزًاجی

ّوبغتگی خَد هزاقبتی ،خَدکارآهذی ٍخَدکٌتزلی بیواراى هبتال بِ ًارعایی قلبی دربیوارعتاى

هیٌا هیزسایی

فزؽچیاى ّوذاى عال

دکتزفاطوِ
چزاغی

پزعتای داخلی
جزاحی

راٌّوای اٍل :
دکتزهغعَد خذاٍیغی
راٌّوای دٍم :
دکتزهٌْاسخطیباى

ّوبغتگی اعتزط ؽغلی باعولکزد ؽغلی پزعتاراى بخؼ ّای داخلی جزاحی بیوارعتاى ّای
آهَسؽی ؽْزّوذاى درعال

هقایغِ تاثیز هذاخالت پزعتاری بزتغکیي ؽذت ٍدیغتزط تؾٌگی ٍخؾکی دّاى دربیواراى بعذ

ًزگظ حیذری

پزعتای داخلی

دکتزعلی

خیاط

جزاحی

بیک هزادی

غشال عیف

پزعتای داخلی

دکتزهٌْاسخطیباى

اسبای پظ عزٍق کزًٍزبیوارعتاى تخصصی قلب فزؽچیاى

جزاحی

تاثیزآهَسػ بزًاهِ ریشی ؽذُ ؽیزدّی بِ هادراى بزٍسى گیزی ًَساداى کن ٍسى هتَلذ ؽذُ در
بیوارعتاى فاطویِ ؽْزّوذاى درعال

-

عحزرحواًی

پزعتاری عالهت جاهعِ

خاًن افغزاهیذی

