ليست پايان نامه هاي خاتمه يافته كارشناسي ارشد پرستاري در 6ماهه دوم سال 66
رشته تحصيلي

رديف

عنوان پايان نامه

نام دانشجو

1

تاثیشووپشع ػشد تشساحتی ٍؿذت دسد ًاؿی اصخاسج وشدى لَلِ دسًاطػیٌِ ای

هحوذهْذی

پشػتاسی هشالثت

حاتوی

ّای ٍیظُ

صیٌت ًظشی

پشػتاسی ػالهت

استادراهنما

دانشجو

تیواساى تعذاصجشاحی للة دستیواسػتاى للة فشؿچیاى دسػال 1396
2

تشسػی ّوثؼتگی ػالهت هعٌَی تا ػالهت عوَهی هادساى وَدواى ون تَاى رٌّی
هذاسع اػتثٌایی ؿْشّوذاى دسػال 1396

3

همایؼِ هْاستْای اجتواعی وَدواى ػي دتؼتاى دسٍالذیٌی تا ٍتذٍى اختالل سٍاًی

دوتشخذایاس عـًَذی
خاًن افؼشاهیذی

جاهعِ
صّشاؿىَّی

سٍاًپشػتاسی

دوتشفشؿیذ ؿوؼایی

هشاجعِ وٌٌذُ تِ تیواسػتاى فشؿچیاى ّوذاى ػال 1396
4

تاثیشهشالثت خاًَادُ هحَستشویفیت صًذگی وَدواى هثتال تِ ػشطاى هشاجعِ وٌٌذُ

صسی سًٍذی

پشػتاسی وَدواى

دوتشفاطوِ چشاغی

تِ هشوضآهَصؿی دسهاًی تعثت داًـگاُ عَم پضؿىی ّوذاى دسػال 1395
5

تاثیشآهَصؽ تشًاهِ سیضی ؿذُ تشخَدواسآهذی تیواساى هثتال تِ پشفـاسی خَى

اوثشسٌّوا

دستیواسػتاى للة فشؿچیاى ّوذاى دسػال 1396

پشػتاسی هشالثت

آلای هحؼي صلَاتی

ّای ٍیظُ

6
تاثیشآهَصؽ تشػثه صًذگی تیواساى ّوَدیالیضی تیواسػتاى تعثت ّوذاى 1395

فشٍصاى احوذی

پشػتاسی هشالثت

آلای هحؼي صلَاتی

ّای ٍیظُ
7
8

همایؼِ ٍضعیت ػاختاسی خاًِ ّای ػالوٌذاى اػتاى ّای ّوذاى ٍهشوضی

علی فعال

پشػتاسی ػالهت

تااػتاًذاسّا

عشالی ًظاد

جاهعِ

هِ ًاص

پشػتاسی ػالهت

هحوذخاًی

جاهعِ

فشیثااتشاّیوی

پشػتاسی وَدواى

تاثیشآهَصؽ هثتٌی تشهذل هذل اعتماد تْذاؿتی تشسعایت احتیاطاط اػتاًذاسدوٌتشل
عفًَت دستىٌؼیي ّای فَسیت پضؿىی

9

تاثیشعصاسُ آتی هشین گلی تشپیـگیشی اصؿذت اػتَهاتیت وَدواى هثتال تِ ػشطاى
تحت ؿیوی دسهاًی تؼتشی دستخؾ ّواتَلَطی تیواسػتاى تعثت ّوذاى

حشیت

دوتشهؼعَدخذاٍیؼی
دوتشهؼعَدخذاٍیؼی
دوتشخذایاس عـًَذی

رديف

عنوان پايان نامه

نام دانشجو

11

تاثیشآهَصؽ تشاػاع هذل اعتماد تْذاؿتی تشسفتاسّای پیـگیشی وٌٌذُ اصتیواسّای

ًؼشیي ػلطاًی

رشته تحصيلي

استادراهنما

دانشجو

للثی عشٍلی دسداًؾ آهَصاى دختشدٍسُ اٍل هتَػطِ ؿْشّوذاى دسػال 1396

پشػتاسی ػالهت

خاًن ًاّیذهحوذی

جاهعِ

رديف

عنوان پايان نامه

نام دانشجو

11

تاثیشآهادُ ػاصی جْت تؼتشی ؿذى تشاضطشاب ٍتشع ٌّگام پزیشؽ وَدواى ػي

هشضیِ ػیف

رشته تحصيلي

استادراهنما

دانشجو
پشػتاسی وَدواى

دوتشعفت صادلیاى

هذسػِ دسهشوضآهَصؿی دسهاًی تعثت ّوذاى
12

تاثیشآهَصؽ سفتاسّای خَاب تِ هادساى تشعادات خَاب وَدواى خشدػال هْذوَدن

صیٌة حؼٌی

پشػتاسی وَدواى

خاًن طیثِ حؼي تْشاًی

ّای ؿْشّوذاى1395-1396،
13

تشسػی تاثیشهشالثت هـاسوتی تشویفیت هشالثت ٍسضایتوٌذی ٍالذیي وَدوا ى تؼتشی

فشٍغ تْشاهی

پشػتاسی وَدواى

دوتشصّشاهشضیِ حؼٌیاى

اصاسائِ هشالثت ّا دستخؾ ّای داخلی وَدواى هشوضآهَصؿی دسهاًی تعثت ّوذاى ػال
1396
14

تشسػی تاثیشعصاسُ هیخه تشؿذت دسدًاؿی اصتضسیك اًَوؼاپاسیي دستیواساى هثتالتِ

ػویشاٍؽ

ػٌذسٍم وشًٍش حادتؼتشی دستیواسػتاى فشؿچیاى ّوذاى دسػال 1395
15

تاثیشحوایت اطالعاتی تشسضایتوٌذی ٍاضطشاب هشالثیي خاًَادگی تیواساى هثتال تِ

طالِ هالئی

ػىتِ هغضی ّوی پلظیه
16

تشسػی استثاط تیي اػتشع ؿغلی تاؿىایت سٍاى تٌی دسپشػتاساى ؿاغل
دسهشاوضآهَصؿی دسهاًی داًـگاُ علَم پضؿىی ّوذاى دسػال 1395

پشػتاسی هشالثت

آلای غال هحؼیي فالحی

ّای ٍیظُ

ًیا

پشػتاسی هشالثت

دوتشعظین عضیضی

ّای ٍیظُ
صّشاتَسلاًی
فشاّاًی

سٍى پشػتاسی

دوتشفشؿیذ
ؿوؼایی

17

ساٌّوای اٍل :خاًن ًاّیذ

تاثیشآهَصؽ تشدسدًاؿی اصاختالالت اػىلتی عضالًی دسپشػتاساى ؿاغل دستخؾ ّای
ٍیظُ هشاوضآهَصؿی دسهاًی ؿْشّوذاى

هشین یعمَتی

پشػتاسی ػالهت
جاهعِ

18

تشسػی ّوثؼتگی هْاست ّای استثاطی تاعضت ًفغ ٍػالهت عوَهی داًـجَیاى

فشیثاػلیواًی

21

جاهعِ

ًیا

همایؼِ اثشات ضذدسدی پواد سصهاسی تاپالػثَ تشووشدسدحادلثل اصعول جشاحی

سٍح الِ

پشػتاسی هشالثت

آلای غالهحؼیي فالحی

تیواساى تؼتشی دستیواسػتاى تعثت ّوذاى

هْذیَى

ّای ٍیظُ

ًیا

تاثیشآهَؽ ٍیذئَیی تشساحتی ٍسضایتوٌذی تیواساى تحت آًظیَگافی عشٍق

احؼاى

پشػتاسی هشالثت

آلای دوتشعـًَذی

هَحذی تثاس

ّای ٍیظُ

تاثیشآهَصؽ هذیشیت خـن تشپشخاؿگشی تیواساى دٍلطثی ًَع  1تؼتشی دسهشوضآهَصؽ
آهَصؿی ٍدسهاًی فشؿچیاى ّوذاى

22

خاًن سٍیا اهیٌی

پشػتاسی ػالهت

وشًٍشهشاجعِ وٌٌذُ تِ هشوضآهَصؿی دسهاًی للة فشؿچیاى ّوذاى دسػا 1396-1395
21

ساٌّوای دٍم :

آلای غالهحؼیي فالحی

پشػتاسی داًـگاُ علَم پضؿىی دسػال 1396
19

هحوذی

حؼیي سضایی

استثاط َّؽ ّیجاًی پشػتاساى تاویفیت خذهات پشػتاسی دستخؾ ّای هشالثت ٍیظُ عثاع ایضدی
هشاوضآهَصؿی دسهاًی داًـگاُ علَم پضؿىی ؿْشّوذاى دسػال1395

سٍاى پشػتاسی

دوتشعفت صادلیاى

پشػتاسی هشالثت

دوتشاهیشصادلی

ّای ٍیظُ

