لیست دانشجویان فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته پرستاری

ردیف

عنوان پایان نامه

1

بررسي رابطه بین عقاید مادر و عادات غذایي كودكان  1-3ساله مراجعه كننده

استاد راهنما

نام دانشجو

خانم دواچي

جمیله محتشمي

امتیاز

تاریخ دفاع
سال 31

به مراكز بهداشت مادر و كودك به بیمارستانهاي تخصصي كودكان
دانشگاههاي علوم پزشكي تهران 1331
2

بررسي عوامل مساعد كننده اختالل كمبود توجه توام با بیش فعالي در

خانم شهریاري

اكرم بیاتي

31/6/13

كودكان دبستاني مدارس دولتي شهر اراك 1331
3

بررسي میزان تنیدگیو شیوه هاي مقابله اي مادران كودكان مبتال به فلج مغزي

خانم جعفرپور

پروین عباسي

سال 31

مراجعه كنندگان به مراكز توانبخشي سازمان بهزیستي شهر كرمانشاه سال 37-1
7

بررسي مقایسه اي رفتارهاي بهداشتي دانش آموزان دختر و پسر سال چهارم و

خانم سالمي

حمیده خلیل زاده

31/6/21

پنجم دبستان مدارس ابتدائي در خانوادهاي تحت پوشش سازمان بهزیستي
شهر ارومیه 1337-1
1

بررسي تاثیر آموزش ابزار و جود بر میزان اعتماد به نفس و قاطعیت دانشجویان

آقاي دكتر فالحي

مسعود بحریني

36/6/27

پرستاري دختر دانشكده پرستاري و مامائي شهر بوشهر پائیز 1331
6

بررسي میزان رضایت شغلي كارمندان مراكز بهزیستي شهر تهران در سال

خانم هروآبادي

میترا طباطبائي زاده

36/7/17

1336

1

3

بررسي تاثیر تحریكات لمسي روي میزان افزایش وزن شیرخواران

خانم كاشاني نیا

شراره سلج محمودي

36/6/22

شیرخوارگاههاي سازمان بهزیستي استان فارس 1331
8

بررسي تاثیر آموزش بر چگونگي مراقبت از زخم فشاري در مبتالیان به ضایعه

آقاي حسیني

آذر سوزني

36/3

نخاعي تحت پوشش بهزیستي شهرستان شاهرود 1331
9

بررسي تاثیر تشویق بر كنترل بي اختیاري كنشي ادرار در كودكان  12-1سال

خانم لنكراني

فرحناز كالئي

36/3/11

ساكن در مراكز شبانه روزي شیراز 1331
11

بررسي كاربرد روشهاي مشكل گشایي و میزان اثر بخشي رهبري مدیران

خانم هروآبادي

نارمال ربیع راد

36/7/17

مجتمع هاي خدماتي حمایتي و توانبخشي سازمان بهزیستي شهر تهران 1331
11

بررسي تاثیر حركت درماني در كاهش میزان افسردگي بیماران افسرده بستري

آقاي ره گوي

محمدرضا شیخي

31/12/21

در مراكز روانپزشكي رازي 1331
12

بررسي مقایسه اي رفتارهاي بهداشتي دوران عادت ماهیانه دختران 11-18

خانم كاشاني نیا

مولود رادفر

36/1/23

سال مقیم مراكز شبانه روزي سازمان بهزیستي با گروه شاهد شهر تهران 1331
13

بررسي میزان تاثیر آموزش مراقبتهاي بهداشتي از نحوه ارائه مراقبتهاي مادر

آقاي حسیني

سعید امنیا

36/11/18

یاران از كودكان عقب مانده ذهني مركز نگهداري شبانه روزي مجتمع
خدمات بهزیستي شهید دكتر بهشتي شهرستان سنندج در سال 1336
17

بررسي مقایسه اي نگرش سالمندان مقیم خانواده و سرا نسبت به سالمندي و

خانم كاشاني نیا

شیرین برزنجه عطري

33/8/31

ارتباط آن با وضعیت اقتصادي  ,اجتماعي و بهداشتي ایشان در شهر سنندج
11

بررسي مقایسه اي رفتارهاي بهداشتي دختران نوجوان  13-18ساله تحت

خانم كاشاني نیا

نازي نجات

36/11/13

سرپرستي مراكز شبانه روزي بهزیستي با دختران سرپرستي خانواده در شهر
تهران  ,سال 1336

2

16

بررسي تاثیر بازي درماني بر تكامل اجتماعي كودكان  7-6ساله دچار تاخیر

خانم لنكراني

مریم رسولي

33/2/12

تكامل اجتماعي در شیرخوارگاه آمنه در سال 1336
13

بررسي تاثیر آموزش مراقبت از خود در بكارگیري روشهاي مقابله اي

خانم كاشاني نیا

پروین عزیزنژاد روشن

33/3/9

نوجوانان مبتال به تاالسمي تحت پوشش سازمان بهزیستي شهرستان بابل 1336
18

بررسي و مقایسه موانع موجود در اجراي آموزش پزشكي جامعه نگر از دیدگاه

آقاي حسیني

كرامت ا… زندقشقایي

33/3/21

اعضاء هیات علمي و مدیران پرستاري دانشگاههاي علوم پزشكي شهر تهران در
سال 1336
19

بررسي میزان تاثیر آموزش بر شیوه هاي مقابله اي با مادران داراي كودك

خانم كاشاني نیا

محسن ساالري

33/11/1

عقب مانده ذهني آموزش پذیر ( گروه مورد و شاهد )
21

بررسي تاثیر برنامه بازتواني قلبي بر تظاهرات بالیني و بستري شدن مجدد

آقاي حسیني

میترا زند بگله

سال 33

بیماراني كه تحت عمل جراحي پیوند كرونر قرار گرفته اند  ,در بیمارستانهاي
دي و شریعتي تهران 1333
21

بررسي مشكالت رواني نوجوانان پدر معتاد  ,مركز بازپروري و توانبخشي

خانم هروآبادي

اصغر دالوندي

سال 31

معتادین قرچك تهران
22

بررسي میزان رضامندي كاركنان نسبت به شیوه هاي رهبري اعمال شده

خانم هروآبادي

مجید خدادادي

سال 36

توسط مدیران در مجتمع هاي بهزیستي شهر شیراز 1331
23

بررسي مقایسه اي معیارهاي همسر گزیني دختران مقیم در شبانه روزي

آقاي ره گوي

شایسته رضویون

سال 33

حمایتي و دختران مقیم در خانواده و بررسي موانع ازدواج دخترام مقیم در
شبانه روزي سازمان بهزیستي 1333
27

بررسي ارتباط عزت نفس و میزان فراگیري مهارتهاي مراقبت از خود در

آقاي حسیني

كتایون طادي

سال 38

نوجوانان پسر  11-11ساله مبتال به فلج مغزي در مركز بهزیستي كودكان و

3

نوجوانان استان تهران سال 1333
21

بررسي تاثیر برنامه هاي آموزش پیشگیري از سقوط بر میزان آگاهي سالمندان

خانم هروآبادي

سال 38

معصومه رستمي

و مراقبین و عملكرد سالمندان ساكن در مركز خیریه كهریزك سال 1338
26

بررسي مقایسه اي تاثیر دو روش آموزش بر عملكرد پرستاران شاغل در بخش

خانم كاشاني نیا

38/8/19

رامتین جهانشاهي

هاي جراحي در مورد رعایت موازین پیشگیري از عفونتهاي بیمارستاني در
یكي از بیمارستانهاي وابسته به دانشگاه گیالن
23

مقایسه متوسط زمان مراقبتهاي پرستاري مستقیم ارایه شده به كودكان عقب

خانم هروآبادي

سال 38

سعیده محمد علیزاده رستگار

مانده ذهني تربیت پذیر  6-12ساله بستري در یك مركز شبانه روزي با زمان
مورد نیاز بر اساس نظریه اورم
28

بررسي تاثیر اجراي نمایش رواني گروهي بر میزان اعتماد به نفس بیماران

آقاي ره گوي

سال 38

مسلم سرداري پور

اسكیزوفرنیك فرض بستري در مركز روانپزشكي رازي
29

بررسي عوامل موثر بر بهره وري نیروي انساني ستاد مركزي سازمان بهزیستي

خانم دكتر مداح

سال 33

یعقوب صادقي

كشور سال 31-36
31

بررسي تاثیر توان بخشي رواني ( دوسا – هو ) بر میزان افسردگي سالمندان

دكتر دادخواه

سال 38

فریده ملكشاهي

تهران در سال 33
31

بررسي میزان آگاهي -نگرش عملكرد پرستاران در رابطه با انطباق موازین
شرعي با امور مراقبتي در بیمارستانهاي وابسته به دانشگاه قزوین

32

بررسي دیدگاه مدیران و پرستاران شاغل در مراكز توان بخشي و دانشجویان

دكتر كاشاني نیا
خانم دكترمداح

محمد مرادي
محمد ارشدي بستان آبادي

سال 38
19

سال 39

پرستاري شهر تهران در مورد نقش پرستاري در توان بخشي
33

بررسي نقش آموزش پیش دبستاني بر آگاهي هاي بهداشتي دانش آموزان اول

آقاي حسیني

مسعود شریف نیا

19/3

سال 39

ابتدایي منطقه  7آموزش و پرورش شهر تهران سال 1339
37

بررسي تاثیر گروه درماني بر سالمت رواني نوجوانان داغدیده در مدرسه

آقاي ره گوي

ناصر قدیمي

19/3

سال 39

راهنمایي فلسطین شهر همدان در سال 1339

4

31

بررسي مقایسه اي عوامل استرس زا و رابطه آنها با كیفیت زندگي زنان

خانم كاشاني نیا

زهرا علیا

19/1

سال 81

سرپرست خانواده و زنان غیر سرپرست در منطقه غرب تهران
36

بررسي تاثیر خاطره گویي گروهي بر میزان افسردگي زنان سالمند 11-37

آقاي ره گوي

ملیحه صدهزاري

19/3

81/1/29

ساله مقیم سراي سالمندان مجتمع خدمات بهزیستي قدس تهران در سال 1339
33

بررسي تاثیر ارائه خدمات پرستاري در منزل بر مشكالت رفتاري كودكان و

آقاي دكتر فالحي

هدایت حسیني شهیدي

19/21

81/7/11

نوجوانان عقب مانده ذهني شهري و روستایي تربت حیدریه در سال -81
1339
38

بررسي مقایسه اي تاثیر دو روش بازدید منزل و آموزش در بیمارستان بر نحوه

خانم كاشاني نیا

سید حسین حسیني ایمني

19

81/7/23

مراقبت والدین از كودكان  6-12سال داراي تاالسمي شهر همدان 1339
39

بررسي تاثیر آموزش به روش بحث گروهي بر كیفیت زندگي بیماران پس از

خانم دكتر مداح

امیر جاللي

19/21

81/3/28

پیوند كلیه
71

بررسي رابطه رضایت شغلي با میزان برقراري ارتباط پرستاران با كودكان 3-6

خانم كاشاني نیا

مینا تدیني

18

81/7/12

ساله بستري در بیمارستانهاي تخصصي كودكان وابسته به دانشگاههاي دولتي
شهر تهران 1381
71

ارزیابي عملكرد بهورزان در مراقبت از كودكان زیر  6سال در خانه هاي

خانم كاشاني نیا

فرخنده بهزادي

19/1

81/6/26

بهداشت روستاهاي بندر گناوه
72

بررسي تاثیر آماده سازي داده هاي شیمي درماني به روش هاي استاندارد

خانم كاشاني نیا

علیرضا منصورزاده

19/61

81/3/11

73

بررسي تاثیر گروه درمان آموزشي بر مهارتهاي مراقبت از خود در بیماران زن

آقاي ره گوي

مرضیه رضوي كیا

19/31

81/3/21

اسكیزوفرنیك مزمن بستري در مركز آموزشي روانپزشكي رازي در سال 1381
77

بررسي تاثیر مراقبت در منزل بر آپگار خانواده در كودكان فلج مغزي شهر

خانم كاشاني نیا

اكرم جعفر زاده نوغاني

19/7

آذر 1381

شیروان
71

بررسي تاثیر آموزش ارتقاء مستمر كیفیت بر میزان رضایت شغلي پرستاران

آقاي دكترحسیني

شیوا شاه زیدي

19/23

81/9/18

شاغل در بیمارستانهاي شهداي تجریش و طالقاني شهر تهران در سال 1381
76

بررسي عوامل مرتبط با پذیرش بیماران اسكیزوفرنیك مزمن توسط خانواده در

آقاي دكتر فالحي

فاطمه عجمي زاده

19/1

81/12/3

مركز آموزشي درماني روانپزشكي رازي در سال 1381
73

بررسي تاثیر مداخالت پرستاري در خانواده بر پیشگیري از عود اعتیاد در

خانم دكتر مداح

منیژه نادري

18/3

82/11/29

مراجعین ...
78

بررسي تأثیر اجراي برنامه ترخیص بر وضعیت جسمي مادر و نوزاد در شش

خانم كاشاني نیا

اشرف خرمي راد

19/61

83/2/2

هفتۀ اول بعد از تولد در شهرستان قم در سال 82-83

5

79

بررسي تأثیر موسیقي بر میزان اضطراب كودكان سن مدرسه بستري در

آقاي ره گوي

شیدا كاظمي ملك محمودي

19/11

82/11/12

بیمارستان كودكان طالقاني گرگان 81-82
11

بررسي تأثیر تحریكات لمسي بر وضعیت خواب و بیداري شیر خواران مقیم در

خانم كاشاني نیا

اعظم شیرین آبادي فراهاني

19/6

83/2/9

شیر خوارگاه هاي تحت نظر سازمان بهزیستي شهر تهران در سال 82
11

بررسي تأثیر برنامه طرح ترخیص بر پیگیري درمان در بیماران اسكیزوفرنیك

آقاي دكتر فالحي

سعیده ناظري

13

83/12/3

مركز روانپزشكي رازي تهران در سال 81-82
12

بررسي تأثیر آموزش مهارتهاي ارتباطي بر میزان استرس شغلي پرسنل پرستاري

آقاي حسیني

شادي رضایي

19/17

83/2/17

شاغل در مراكز توانبخشي شهرستان هاي ري  ،تهران و شمیرانات در سال 82
13

بررسي تأثیر آموزش بر میزان آگاهي  ،نگرش و عملكرد خانوادۀ معتادین شهر

آقاي ره گوي

مصطفي میرشفیعي

19

83/3/31

سمنان سال 82
17

مقایسل كیفیت زندگي سالمندان مقیم خانواده با سالمندان مقیم سراي

خانم دكتر مداح

83/2

علي حسام زاده

سالمندان شهر تهران 1382
11

بررسي كیفیت زندگي و عوامل مرتبط با آن در پرستاران بخش هاي

آقاي دكتر فالحي

الدن فتاح مقدم

19/12

83/7/13

روانپزشكي دانشگاه هاي علوم پزشكي شهر تهران سال 82
16

بررسي تأثیر مراقبت پرستاري در منزل بر عوارض ناشي از بي حركتي بیماران

آقاي حسیني

سیف ال  ...عالیي

19/18

83/7/29

مبتال به سكتۀ مغزي بستري در منزل در شهرستان سمنان 81-82
13
18

بررسي ارتباط خودپنداره با درك از قدرت و همبستگي در روابط خانوادگي

دكتر شهربانو

دانشجویان دانشكدۀ پرستاري و مامایي حضرت فاطمه (س) شیراز 82-83

جهانمیري

بررسي تأثیر مهارت حل مسئله بر اضطراب اجتماعي نوجوانان فاقد سرپرستي

خانم كاشاني نیا

سودابه بهزادي
روناك باباشهابي

1383
19

87/7/23

مؤثر مقیم مراكز شبانه روزي تحت پوشش سازمان بهزیستي استان كردستان
1383
19

بررسي تأثیر بكارگیري مدل مراقبت پیگیر بر كیفیت زندگي بیماران

آقاي خانكه

وحید انجمنیان

19

87/7/26

اسكیزوفرنیك ترخیص شده از مركز آموزشي درماني سینا شهر همدان
61

بررسي رابطۀ جو سازماني با غیبت پرستاران و شناسایي علل غیبت در

آقاي دكتر حسیني

نسرین نیك پیما

19/7

87/6/23

بیمارستان قلب شهید رجایي تهران 1383
61

بررسي وضعیت مراقبتي بهداشتي سالمندان كم توان ساكن در منطقۀ 13

خانم دكتر مداح

حسین جعفري زاده

19/2

87/6/17

شهرداري تهران و مشكالت مراقبین آنها در سال 1387
62

بررسي تأثیر گلوكز خوراكي بر درد ناشي از تزریقات عضالني به نوزادان ،

سركار خانم كاشاني

بیمارستان شفا 87سمنان

نیا

لیال رادرزم

19/21

87/11/17

6

63

بررسي تأثیر توانبخشي قلبي در منزل بر كیفیت زندگي بیماران مبتال به سكتۀ

خانم محمدي

اكرم طاهریان

19/61

87/11/28

قلبي مراجعه كننده به بیمارستان شهید مدرس كاشمر 83-87
67

بررسي نگرش به معنویت و مراقبت معنوي در پرستاران مركز آموزشي -

آقاي دكتر فالحي

منیر مظاهري

19/7

1387

درماني روانپزشكي رازي و رائۀ طرح آموزشي
61

بررسي تأثیر آموزش قاطعیت بر فرسودگي شغلي پرسنل پرستاري شاغل در

آقاي دكترحسیني

مارال دیبایي

19/31

87/12/13

مركز آموزشي درماني روانپزشكي رازي 1387
66

بررسي تأثیر كاربرد شیوه ایمن سازي در مقابل استرس بر میزان استرس

دكتر ره گوي

مینا گائیني

19/2

81/2/13

پرستاران شاغل در مراكز آموزشي درماني نكویي و كامكار شهر قم 1387
63

بررسي تأثیر بكارگیري روش مراقبتي كانگورو بر واكنش هاي رفتاري و نشانه

دكتر كاشاني نیا

فریبا اسدي نوقابي

19/1

81/7/13

هاي فیزیولوژیك ناشي از درد تزریق عضالني در نوزادان مركز درماني
آموزشي دكتر شریعتي بندعباس 1387
68

بررسي تأثیر آموزش گروهي مهارت كنترل خشم بر پرخاشگري دانش آموزان

دكتر فالحي

صدیقه ملكي

19/1

81/1/22

پسر 12-11سال مدارس راهنمایي ناحیۀ  2كرج 1381
69

بررسي تاثیر آموزش تكنیكهاي اصالح رفتارهاي تغذیه اي وحركتي برچاقي

دكتر حسیني

طاهره صا دقي

19/11

81/6/26

دختران سن مدرسه شهر اندیشه شهرستان شهریار سال1381
31

بررسي تاثیر آموزش مهارتهاي ارتباطي به پرستاران بررضایتمندي بیماران

دكتر كاشاني نیا

مولودفرمهیني

18/1

81/11/21

ازنحوه برقراریارتباطدربیمارستانهاي آموزشي
فراهاني
31

بررسي تاثیر سایكودرما بر وضیعت رواني ومیزان افسردگي بیماران رواني

دكتر رهگوي

فاطمه ابراهیمي بلیل

19/1

81/12/21

مزمن زن بستري در مركز روانپزشكي رازي
32

بررسي تاثیر آموزش مهارت حل مسئله بر مهارت هاي مقابله ایافراد اقدام

دكتر رهگوي

سهیال شمسي خاني

19/21

86/2/31

كننده به خودكشي و خانواده آنها در بیمارستان ولیعصر اراك1381
33

بررسي تاثیر ماساژ" اس،بي  ،ام ،بر فشار خون و اضطراب سالمندان مبتال به

دكتر محمدي

محمد رضا یگانه خواه

19/31

1386/3/3

پرفشاري خون مقیم سراي سالمندان كهریزك در سال 1381
37

بررسي تاثیرتریاژبرطول مدت زمان انتظاردریافت خدمات درماني ورابطه آن دكترحسیني

فرح عزیزي نقدلو

19/21

86/3/21

بارضایتمندي بیماران درمراجعه كنندگان به اورژانس بیمارستان رجایي
كرج1381
31

بررسي تاثیرورزش بركیفیت زندگي زنان سالمندعضوكانون روزانه

دكترحسیني

محمدرفیع بذرافشان

19/11

86/7/23

جهاندیدگان شهرشیراز(سال)1386

7

36

بررسي تاثیر شعردرماني گروهي بر وضعیت رواني و رفتاري بیماران

دكتر فالحي

حمید آسایش

19/21

86/7/31

اسكیزوفرنیك بستري در مركز آموزشي  -درماني روانپزشكي رازي در سال
1381
33

بررسي تاثیر آموزش خود مراقبتي بركیفیت زندگي بیماران مبتال به نارسائي

دكتر دالوندي

حبیب اله رضائي لویه

19/11

86/1/2

قلبي مراجعه كننده به بیمارستان شهید رجائي تهران 1381-86
38

بررسي تاثیر طب فشاري بر كیفیت خواب سالمندان سراي سالمندان كهریزك دكتر نوروزي

رضا حسین آبادي

19/31

86/1/3

شهر تهران 1381
39

دكتر مداح

بررسي مقایسه اي عملكرد پرستار و مربي بهداشت در ارزیابي سالمت دانش

علي مرداني

19/1

86/6/13

آموزان پسر مدارس راهنمائي شهرستان ایذه سال تحصیلي 1381-1386
81

بررسي تاثیر مشاركت فكري (نظام پیشنهادات) بر كیفیت زندگي كاري

دكتر حسیني

حسین جوادپور

19/1

86/6/28

كاركنان پرستاري شاغل در بیمارستان تامین اجتماعي شهیدلواساني تهران
1381-1386
81

بررسي تاثیر برنامه آموزش رواني برمیزان "بار خانواده" در خانواده هاي

دكتر فالحي

مهدي شیخنا

61/19

86/11/7

بیماران اسكیزوفرنیك در مركز آموزشي درماني روانپزشكي رازي در سال
1386
82

بررسي تاثیر آموزش و بكارگیري دوایركنترل كیفي بر رضایتمندي شغلي

آقاي ره گوي

سیدكمال جعفریان امیري

19/11

86/11/8

پرستاران شاغل در بیمارستان تامین اجتماعي ولیعصر (عج) قائم شهر1386
83

بررسي تأثیر ماساژ اس اس بي ام بر فشار خون اضطراب سالمندان مبتال به
پرفشاري خون مقیم سراي سالمندان كهریزك سال 81

87

خانم دكتر محمدي

محمد رضا یگانه خواه

19/31

86/3/3

شاهبالغي

بررسي تأثیر طب فشاري بر كیفیت خواب سالمندان سراي سالمندان كهریزك دكتر نوروزي

رضا حسن آبادي

19/81

83/1/3

تهران سال 81
81

بررسي تأثیر آموزش مدیریت زمان بر تعارض كار -زندگي پرستاران

دكتر خانكه

پریسا رسولي

19/67

83/8/21

بیمارستانهاي دانشگاه علوم بهزیستي
86

بررسي مقایسه اي عوامل موثر بر بهره وري از دیدگاه پرستاران ومدیران در

دكتر نوروزي

مرتضي شاطر حسیني

18/21

83/3/3

بیمارستانهاي منتخب سال 81
83

بررسي تأثیر الگوي توانمند سازي بر كیفیت زندگي كودكان مبتال به صرع

خانم دكتر مداح

لیال داد دوست

19/31

86/11/13

سن مدرسه مراجعه كننده به انجمن صرع ایران
88

بررسي تأثیر ماساژ سوئدي بر قند خون وهموگلوبین گلیكوزیله كودكان

خانم زهرا كاشاني

دیابتي 6-12سال مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني كامكار 1383

نیا

اكرم عابدیني پور

19/17

83/12/21

8

89

بررسي تأثیر موسیقي درماني بر عزت نفس بیماران اسكیزوفرنیك مزمن بستري آقاي اصغر دالوندي

الهام محمودي

19/21

88/2/31

در مراكز آموزشي درماني روانپزشكي رازي در سال 1383
91

بررسي تأثیر گروه درماني معنوي -مذهبي بر وضعیت رواني ورفتاري بیماران دكتر فالحي

محمود رحمتي

19/21

88/3/13

اسكیزوفرنیك بستري در مركز آموزشي درماني روانپزشكي رازي در سال
1383
91

بررسي تأثیر خود مدیریتي بر خود كار آمدي ووضعیت سالمت بیماران مبتال
به مولتیپل اسكلروزیس مراجعه كننده به انجمن ام اس

92

تأثیر اجراي برنامه آمادگي مقابله با زلزله (آموزش ومانور)برمیزان آمادگي

دكتر فرحناز

فاطمه كفعمي الداني

19/31

88/1/12

محمدي
خانم دكتر مداح

وحید قنبري

19/1

88/3/17

پرسنل پرستاري بیمارستان روانپزشكي رازي در پاسخ گویي به زلزله احتمالي
در سال 88
93

بررسي مقایسه اي تأثیر پانسمان عسل با پانسمان هیدروكلوئید در ترمیم زخم

دكتر محمد علي

محمد مهرباني

19/31

88/3/29

فشاري بیماران بستري در بخش هاي ویژه بیمارستانهاي شهدا وفارابي كرمانشاه حسیني
در سال 83-88
97

بررسي مقایسه اي تأثیر استراتژیهاي پیگیري پس از ترخیص بر دفعات بستري

آقاي ابوالفضل

مجدد طول مدت بستري ووضعیت رواني وعود ف بیماران اسكیزوفرنیك در

رهگوي

سارا نیك صالحي

19/81

88/9/13

شهر بندر عباس د ر سال 88
91

تعیین تأثیر برنامه اموزشي رواني خانواده بركیفیت زندگي بیماران

دكتر فالحي

نور محمد رحیمي

19/1

88/9/21

اسكیزوفرنیك وخانواده ( مراقبین )انها در شیراز سال 88
96

تأثیر برنامه ورزشي تا چي چوان بر خطر سقوط ،ترس از سقوط ،عزت نفس

دكتركیان نوروزي

مریم قاسمي ده چشمه

19/1

88/11/9

ودر گیري اجتماعي در زنان سالمند عضو كانون باز نشستگان صداو سیما تهران
سال 88
93

تأثیر آموزش هوش هیجاني بر تعارض وسبك مدیریت تعارض پرستاران شاغل دكتر محمد علي
در مركز روانپزشكي رازي سال 88

98

بررسي تأثیر تكنیك عمومي تصویر سازي ذهني هدایت شده بر افسردگي

پریناز آخوند لطفعلي

19/13

88/11/21

حسیني
دكتر فالحي

محمد بهزاد وكیل آباد

19/11

88/12/9

سالمندان مقیم مراكز سالمندان بهزیستي شهر اردبیل 88
99

بررسي تأثیر استقرار مدل مدیریت بحران مبتني بر هماهنگي بر میزان آمادگي دكتر خانكه

راضیه بذر گر

19/1

88/11/12

بیمارستاني در شرایط شبیه سازي
111

تأثیر برنامه توانبخشي بر بهبود ادم لنفاوي دست در زنان بعد از ماستكتومي

دكتر محمدي

طاهره الساات خوب بین خوش نظر

19/81

88/2/29

مراجعه كننده به مركز بیماریهاي پستان وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران

9

در سال 1388
111

تأثیر درمان محدودیت خواب بر كیفیت خواب سالمندان عضو كانون

دكتر خانكه

شكوفه احمدي

19/21

89/3/11

جهاندیدگان شیراز در سال 1388
112

بررسي تأثیر آموزش اصول اخالق پرستاري بر حساسیت اخالقي در تصمیم

دكتر حسیني

مجید حسن پور

19/71

89/8/2

گیریهاي پرستاران تأمین اجتماعي استان كرمان
113

بررسي تأثیر تحریك چند حسي بر وضعیت شناختي وكیفیت زندگي بیماران

دكتر دالوندي

مهدي محبوبي نیا

89/8/1

19

مرد مبتال به دمانس نوع آلزایمر بستري در مركز نگهداري از سالمندان نسیم
شهر
117

بررسي تأثیر برنامه توانبخشي خانواده محور بر آپگار وعملكرد خانواده هاي

دكتر كاشاني نیا

فاطمه جوام

19/11

89/3/26

داراي كودك كم توان ذهني آموزش پذیر در دبستان استثنایي شهر ري
111

تأثیر توانبخشي جنسي بر كیفیت زندگي (جنسي)بیماران تحت درمان

دكتر نوروزي

علي الوندي جم

19/71

89/8/29

هموذیالیز مراجعه كننده به مركز دیالیز بیمارستان لبافي نژاد درسال 1389
116

تأثیر اموزش سامانه فرماندهي حادثه بیمارستاني بر آمادگي مقابله با بلیاي

دكتر مداح

زهرا برهان نژاد

18/82

89/8/11

كمیته حوادث وپرسنل پرستاري بیمارستان امام علي زرند در سال 1389
113

بررسي تأثیر برنامه خود مدیریتي بروضعیت خود مدیریتي وسالمت عمومي

دكتر نوروزي

مهرناز كریمي ولداني

19/11

89/12/22

بیماران تحت همودیالیز عضو بنیاد امور بیماریهاي خاص
118

تآثیر ماساژ به روش استروك سطحي ( اس اس بي ام ) بر درد شانه واضطراب

دكتر فرحناز

وعملكرد دست بیماران مبتال به سكته مغزي مراجعه كننده به مركز توانبخشي

محمدي

وجیهه آتشي

19/31

91/3/1

تبسم شهر تهران در سال 1389
119
111

بررسي تأثیر مراقبت پرستاري توانبخشي ریوي مبتني بر منزل بر خستگي

دكتر فرحناز

فعالیت روزمره وكیفیت زندگي بیماران مبتال به بیماري انسدادي مزمن ریه

محمدي

بررسي تأثیر مدل حمایتي مراقبت پرستاري مشاركت دو سویه بر میزان تنش

خانم كاشاني نیا

زینب جوكار
مریم مقیسه

19/31
19/1

91/3/2
91/7/6

ومشاركت دو سویه مادران داراي نوزاد نارس بستري در بخش مراقبتهاي ویژه
نوزادان در یكي از بیمارستانهاي آموزشي شهر تهران در سال 1389
111

تأثیر برنامه خود مدیریتي بر افسردگي  ،اضطراب واسترس بیماران سكته قلبي

خانم دكتر مداح

یحیي خرمي

19/11

91/3/29

112

بررسي تأثیر ژورنالینگ بر افسردگي  ،اضطراب واسترس بیماران مبتال به

آقاي دكتر فالحي

پریسا علي حسن زاده

19/3

91/6/1

مولتیپل اسكلروزیس مراجعه كننده به انجمن ام اس ایران در شهر تهران 1389
113

تاثیر مراقبت هاي معنوي  -مذهبي بر میزان اظطراب بیماران قبل از عمل

دكتر حسیني

علیرضا صالحي

18,1

91/11/17

جراحي پیوند عروق كرونر

10

117

بررسي تاثیر مدل مراقبتي توانبخشي رواني چند بعدي بر افسردگي و اضطراب

دكتر نوروزي

صغري افكند

19,31

91/1/11

بیماران همو دیالیزي
111

بررسي تاثیر برنامه ذهن آگاهي بر استرس درك شده و فشار مراقبتي مراقبیتي

دكتر حسیني

سمیرا محمد ظاهري

18,1

91/6/18

مراقبین سالمندان مبتال به آلزایمر مراجعه كننده به انجمن آلزایمر
116

بررسي تاثیر آموزش به روش شبیه سازي شده بر روي میزان آمادگي

دكتر خانكه

ابوالفضل فرجي

18,1

91/9/21

پرستاران روانپزشكي رازي در انجام تریاژ حوادث و فوریتهاي پزشكي در سال
1391
113

بررسي تاثیر مراقبت معنوي گروهي بر سازگاري زناشویي معتادان مراجعه

آقاي دكتر خانكه

رضوان رحیم پور

19/31

91/11/11

كننده به انجمن معتادان گمنام اصفهان و همسران انها در سال 1391
118

بررسي تاثیر مداخالت پرستاري با اجراي نمایش بر وضعیت توجه كودكان

خانم دكتر مداح

زینب رضایي

13/21

91/9/29

بیش فعال توام با نقص توجه سنین  3-11ساله مراجعه كننده به مراكز درماني
وابسته به دانشگاه علوم بهزیستي و توانبخشي تهران در سال 1391
119

بررسي تاثیر نگهداري از حیوانات خانگي بر میزان افسردگي و رضایت از

آقاي دكتر فالحي

شیما دلیریان

18/1

91/8/16

زندگي سالمندان مقیم آسایشگاه هاي سالمندان توحید و تهرانسر شهر تهران
در سال 1391
121

تاثیر مدیریت استرس بر استرس كاري و تعارض كار -زندگي پرستاران شاغل
بیمارستان شهید لواساني 1391-1391

121

خانم دكتر كاشاني نیا

نسرین علوي ارجمند

19/1

91/3/2

تاثیر پرستاري توانبخشي سكته مغزي مبتني بر منزل بر فعالیت هاي روزمره
زندگي و كیفیت زندگي بیماران مراجعه كننده به بیمارستان دكتر شریعتي

خانم دكتر محمدي

راضیه عظیمي گندماني

19/61

91/9/23

اصفهان و فشار مراقبین مراقبین خانوادگي آنان
122

بررسي تاثیر آموزش مهارت هاي فردي و سازماني مدیریت زمان بر استرس
شغلي سرپرستاران شاغل در مركز آموزشي درماني روانپزشكي رازي در سال

آقاي دكتر نوروزي

آرزو ایماني فوالدي

19

86/6/28

1386
123

بررسي تاثیر جلسات بازگویي واقعه استرس زا بر تنش اخالقي پرستاران شاغل
در بیمارستان هاي شهر ارومیه در سال 1391

127

بررسي تاثیر ورزش و رژیم غذایي بر شاخص توده بدني و افسردگي دختران
نوجوان چاق شهر كرج سال 91-1391

121

بررسي تاثیر ورزش تاي چي چوان بر تعادل و كیفیت زندگي زنان مبتال به
مالتیپل اسكلروزیس تحت پوشش انجمن ام اس ایران در سال 1391

آقاي دكتر نوروزي

گلیا میرزازاده

13/31

91/12/3

آقاي دكتر حسیني

آزاده خداشناس

18/7

91/3/1

الهه عظیم زاده

19/81

92/2/17

دكتر حسیني

11

126

بررسي تاثیر آموزش مبتني بر الگوي توانمندسازي خانواده محور بر رفتارهاي

دكتر مداح

خود مراقبتي بیماران مبتال به دیابت نوع دو شهر المرد در سال 1391
123

بررسي تاثیر شعر درماني گروهي بر افسردگي سالمندان مقیم در سراي

دكتر فالحي

سالمندان شهر اراك در سال 1391
128

بررسي تاثیر پرستاري توانبخشي مبتني بر منزل بر انجام فعالیت هاي روزمره

طاهره قطبي

18/1

92/1/23

جمشید فرجي

19/1

92/7/8

دكتر نوروزي
مهدي سرانجام

زندگي و تر س از سقوط در سالمندان مبتال به شكستگي هیپ شهر تهران در

16/31

91/12/3

سال 1391
129

بررسي تاثیر مراقبت معنوي بر سالمت معنوي وابستگان به مصرف آمفتامین

دكتر فالحي

بستري در مركز روانپزشكي رازي استان تهران 1391-92
131

بررسي تاثیر برنامه ورزشي هوازي بر آمادگي جسماني  ،عزت نفس و

دكتر نوروزي

خودپنداره بدني پرستاران
131

بررسي تاثیر موسیقي بر كیفیت خواب روان سالمند عضو كانون بازنشستگان

دكتر خانكه

نفت شهر اصفهان سال 1391
132

بررسي وضعیت اعتیاد به اینترنت و عوامل مرتبط با ان در دانشجویان پرستاري

دكتر فالحي

دانشگاه هاي علوم پزشكي شهر تهران در سال 1392
133

بررسي مقایسه اي الگوي استفاده از خدمات بستري در بیماران سالمند میانسال

دكتر نوروزي

بستري در بیمارستان میالد تهران در سال 1391
137

بررسي تاثیر موسیقي انتخابي بر رفتارهاي بي قراري/پرخاشگري افراد سالمند

دكتر محمدي

مبتال به آلزایمر مقیم سراهاي سالمندان منتخب شهر تهران در سال 1391
131

بررسي تاثیر مراقبت كانگورویي بر میزان تنش و عزت نفس مادران داراي

مریم بامداد

21

92/3/21

علیرضا سعادت مهر

13/77

92/6/19

زینب عالمي

19/81

92/8/26

تیام كیاني

19/32

92/11/19

اكبر پوررحیمي

13/36

92/11/21

سارا اقدمي زاده

16/12

91/11/7

دكتر كاشاني نیا
مریم دهقان

نوزاد نارس و بر وزن گیري نوزادان در بخش مراقبت هاي ویژه نوزادان

18/31

92/3/16

بیمارستان هاي شهید صدوقي و تامین اجتماعي یزد سال 91-92
136

بررسي تاثیر برنامه خودمدیریتي بر قندخون ،هموگلوبین گلیكوزیله و كیفیت

دكتر محمدي
شفیقه پوروردي

زندگي بیماران مبتال به دیابت نوع  2مراجعه كننده به انجمن دیابت رشت در

19/61

92/2/13

سال 1391
133

تاثیر اجراي مدل پرستاري توانبخشي ماك (تركسیب ،شكل گیري ،خودیابي)

دكتر دالوندي

بر سازگاري و خودكارآمدي بیماران سكته مغزي
138

بررسي تاثیر اجراي مدل پرستاري توانبخشي ماك (دردناك ،خیال پردازي،
واقعیت گرایي) بر راهبردهاي مقابله اي و مهارت هاي زندگي بیماران سكته

دكتر دالوندي

زینب ابراهیم پور موزیرجي

18/81

92/11/8

مریم شجاع

18/81

92/11/1

12

مغزي
139

مقایسه تاثیر زنجبیل و بابونه آلماني بر تهوع و استفراغ ناشي از شیمي درماني

دكتر كاشاني نیا
فاطمه صنعتي

در خانم هاي مبتال به سرطان پستان مراجعه كننده به مركز تحقیقات سرطان

19/81

92/12/18

پستان جهاد دانشگاهي دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1392
171

بررسي تاثیر توانبخشي چند بعدي بر میزان تبعیت از رژیم بازتواني و بار

دكتر دالوندي
حجت پسنده

مراقبتي مراقبین خانوادگي بیماران مبتال به سكته مغزي شهرستان كاشمر سال

18/3

92/12/21

1392
171

بررسي تاثیر توانمندسازي خانواده بر سطح كنترل آسم و كیفیت زندگي

دكتر كاشاني نیا
زهرا پیروي

كودكان دبستاني مبتال به آسم و والدین آنها در مراجعین به بیمارستان دكتر

19

92/12/13

مسیح دانشوري شهر تهران در سال 93-92
172

بررسي تاثیر آموزش مقابله با زلزله به دانش آموزان پسر ده ساله بر روي میزان

دكتر خانكه

آمادگي خود و خانواده هایشان در شهر گرگان
173

بررسي تاثیر آموزش مهارت هاي تاب آوري بر سطح اعتیادپذیري و تغییر

دكتر دالوندي

نگرش نسبت به مواد در میان دانش آموزان مقطع راهنمایي خرم آباد
177

بررسي تاثیر ورزش متمركز شانه بر درد و عملكرد شانه افراد دچار آسیب

مصطفي احمدزاده

18

93/2/28

علیرضا بستامي

19/81

93/3/18

دكتر محمدي
مهدي حسابي

نخاعي استفاده كننده از صندلي چرخدار مراجعه كننده به بیمارستان امام

13/77

92/3/22

خمیني تهران در سال 1391
171

بررسي و مقایسه موانع و تسهیل كننده هاي شركت در برنامه بازتواني قلبي از

دكتر حسیني
زینب حاج علي اكبري

دیدگاه بیماران جراحي شده پیوند عروق كرونر و كارشناسان توانبخشي قلبي

19/11

93/7/3

استان آذربایجان شرقي سال 1392
176

بررسي تاثیر اجراي الگوي مراقبت پیگیر بر كیفیت زندگي و پیشگیري از

دكتر نوروزي
زرافشان حقدوست شیوایي

عوارض بعد از عوارض بعد از عمل ،بیماران جراحي پیوند عروق كرونر در

19/27

93/3/9

بیمارستان امام خمیني اردبیل در سال 1392
173

بررسي تاثیر خاطره گویي گروهي بر توانایي هاي شناختي سالمندان دچار

دكتر فالحي

نارسایي شناختي خفیف ( )MCIعضو كانون جهان دیدگان شهر شیراز در سال

ایمان قنبرپناه

18/81

92/12/11

1392
178

وضعیت سبك زندگي و سالمت عمومي سالمندان شهر تهران و عوامل پیش

دكتر محمدي

بیني كننده آنها در سال 1392
179

بررسي تاثیر طب فشاري بر میزان اضطراب بیماران قلبي كاندید آنژیوگرافي

دكتر حسیني

اكرم قنبري مقدم

19/91

93/8/21

فرشید مرادي

13/71

93/8/18

13

عروق كرونر مراجعه كننده به بیمارستان حضرت رسول اكرم (ص) تهران در
سال 1393
111

بررسي ارتباط فرسودگي تحصیلي با خودكارآمدي آموزشي و انگیزه تحصیلي

دكتر نوروزي

دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي قم در سال 1392
113

بررسي تاثیر آموزش راهبردهاي مقابله اي بر كیفیت زندگي و بار مراقبتي

دكتر دالوندي

فاطمه شریفي فرد
دستان نریماني

19/31
13/3

93/3/22
92/12/19

مراقبین خانوادگي بیمار مبتال به سكته مغزي
117

تعیین و مقایسه وضعیت صالحیت حرفه اي پرستاران شاغل در اورژانس

دكتر خانكه

لیال محبي

18/21

93/12/11

بیمارستان هاي آموزشي شهر تهران و اورژانس پیش بیمارستاني در پاسخ به
حوادث و بالیا در سال 1392
111

تاثیر مداخله درماني با كاربرد سرما در كنترل درد ناحیه استرنوم (مرتبط با

دكتر نوروزي

مریم شكوري

13/71

91/11/3

سرفه و تنفس عمیق) و پاك شدن راه هوایي در بیماران تحت عمل پیوند
عروق كرونر بیمارستان قلب شهید رجایي 1391-1391
116

مقایسه تاثیر آموزش محدودسازي حركت ستون فقرات آسیب دیده ناشي

دكتر خانكه

سید مرتضي عظیمي نصرآبادي

19/31

93/11/12

از حوادث ترافیكي به روش شبیه سازي و تلفیقي (شبیه سازي و تئوري) به
روش سنتي بر عملكرد پرستاران عملیاتي اورژانس پیش بیمارستاني تهران
در سال 92
113

بررسي تاثیر مداخله پرستاري به روش مصاحبه انگیزشي گروهي بر كیفیت

دكتر مداح

الهه رجبي پور باركوسرایي

18/81

93/8/13

زندگي و عزت نفس بیماران مبتال به سرطان روده داراي استومي دایمي
1392
118

بررسي تاثیر تفریح درماني بر میزان افسردگي در سالمندان مراجعه كننده

دكتر محمدي

زینب كربالیي

18/91

93/12/27

به مركز مراقبت روزانه ي یاس واقع در شهر تهران سال 1392
119

بررسي تاثیر مشاوره پرستاري بر اضطراب و رضایتمندي خانواده بیماران

دكتر فالحي

مهدي فرزادمهر

19/81

97/3/3

بستري در بخش مراقبت ویژه جراحي قلب بیمارستان امیرالمومنین
شهرستان كردكوي سال 1393
161

تاثیر آرامسازي به روش تجسم هدایت شده بر میزان اضطراب و برخي

دكتر محمدي

رها صالح آبادي

19/71

97/2/17

مشخصه هاي همودینامیك سالمندان تحت عمل جراحي كاتاراكت و
گلوكرم
161

بررسي رابطه ترس از سقوط با محدودیت حركتي در میان سالمندان شهر

دكتر محمدي

جواد تركمان غالمي

13

97/2/21

قائم شهر در سال 92

14

162

بررسي رابطه بین سبك زندگي ارتقا دهنده سالمت خانواده با عادات

دكتر دالوندي

ملیحه اعظم هاشم خاني

19/93

19/93

خواب و نمایه توده بدن در كودكان  11-6ساله قزوین سال 1393
163

تاثیر برنامه خودمدیریتي بر درد زانو خودكارآمدي مراقبت از خود و

دكتر محمدي

نیلوفر میرزایي

19/81

19/81

عملكرد سالمندان مبتال به استئوآرتریت مراجعه كننده به درمانگاه ارتوپدي
شهر خرم آباد در سال 1392
167

بررسي تاثیر آموزش مبتني بر مدل مراقبت مشاركتي بر كیفیت زندگي و

دكتر كاشاني نیا

فاطمه زینتي

13/61

97/2/3

افسردگي نوجوانان مبتال به تاالسمي ماژور مراجعه كننده به بیمارستان
رازي قائم شهر در سال 1393
161

بررسي تاثیر طب فشاري بر روي شدت درد و خستگي و كیفیت زندگي

دكتر خانكه

مریم شفیعي دارابي

19/31

97/6/17

بیماران مبتال به نارسایي مزمن قلبي
166

بررسي تاثیر آموزش عملي نقش هاي مادري بر اعتماد بنفس و هویت

خانم كاشاني نیا

روح انگیز معصومي

13/61

97/2/3

مادران زنان نخست زاي شهرستان اردبیل 1392-93
163

بررسي تاثیر ماساژ پشت بر كیفیت خواب سالمندان مقیم سراي سالمندان

دكتر محمدي

حسن خشنو

11/16

97/6/27

بندرعباس در سال 1393
168

بررسي تاثیر آموزش مهارت هاي تفكر انتقادي بر سبك هاي تصمیم گیري

خانم كاشاني نیا

فاطمه یوسلیاني

18/26

97/3/21

مدیران پرستاري بیمارستان مفرح در سال 1392
169

بررسي تاثیر كاربرد پروتكل مراقبت از پا بر كیفیت زندگي و میزان

دكتر حسیني

مهتاب شریف محسني

19/31

97/8/1

مشكالت شایع پا و ناخن سالمندان غیردیابتي مراجعه كننده به كانون
سالمندان منطقه  7شهرداري در سال 1397
131

بررسي تاثیر مداخله آموزشي از نوع كاهش خطر بر میزان آمادگي مقابله با

دكتر نوروزي

علمناز سائلي

19/36

97/3/1

زلزله احتمالي در بین سالمندان هادیشهر جلفاي آذربایجان شرقي در سال
1393
131

تاثیر مهارت هاي هوش هیجاني بر میزان تاب آوري و استرس شغلي

دكتر حسیني

صدیقه خوش نظري

19/81

97/3/28

پرستاران بیمارستان روانپزشكي روزبه شهر تهران سال 93-97
132

بررسي ارتباط بین عدالت سازماني با رضایت شغلي و رفتار شهروندي

دكتر حسیني

مریم خسروزاده

19/1

97/3/19

پرستاران در بیمارستان هاي آموزشي منتخب شهر شیراز 1393
133

بررسي تاثیر آموزش مراقبت از كمر به روش  back schoolبر میزان

دكتر حسیني

مهدي پاكباز

19/1

97/11/1

كمردرد و ناتواني عملكردي پرستاران شاغل در بیمارستان شهداي تجریش
در سال 97

15

137

بررسي تاثیر برنامه ورزشي بر شدت درد نوروپاتیك و اسكلتي – عضالني

دكتر فالحي

ناصر صدقي گوي

19/81

97/3/12

بیماران ضایعات نخاعي در بیمارستان خاتم االنبیاء 1393-97
131

تاثیر آرامسازي به روش تصویرسازي هدایت شده برمیزان اضطراب قبل از

دكتر محمدي

رها صالح آبادي (سمیه)

19/71

97/2/17

عمل و مشخصه هاي همودینامیك سالمندان تحت عمل جراحي كاتاراكت
136

تاثیر آموزش براساس نظریه یادگیري اجتماعي بندورا بر خودكارآمدي

دكتر خانكه

هاجر دهقان

19/81

97/6/3

عمومي و مدیریت دیابت در بیماران دیابت نوع 2
133

تاثیر ماساژ استروك سطحي پشت بر خستگي زنان سالمند مبتال به مولتیپل

دكتر نوروزي

مینا كریمي

19/21

97/3/21

اسكلروزیس مقیم در آسایشگاه كهریزك در سال 92
138

تاثیر آموزش بهداشت خواب بر كیفیت و كمیت خواب نوجوانان دختر

خانم كاشاني نیا

وحیده اسدنژاد

16/1

97/3/6

دبیرستاني شهرستان فردیس البرز در سال 1393
139

بررسي تاثیر ورزش تاي چي چوان بر میزان افسردگي و اضطراب زنان

دكتر محمدي

زهرا خصالي

21

97/9/27

سالمند عضو كانون بازنشستگان صنعت نفت تهران
181
181

تعیین تاثیر روش توانبخشي روانشناختي (دوساهو) بر تعادل سالمندان مبتال

دكتر نوروزي-

به مولتیپل اسكلروزیس در آسایشگاه كهریزك در سال 1393

دكتر دادخواه

بررسي تاثیر آموزش روش صحیح جابجایي بیمار در كاركنان پرستاري در

دكتر ارسالني

مهدي حیدري
عبداله موسوي عوري

19/1
18/81

97/6/17
97/9/31

بیمارستان خاتم االنبیاء سال 97
182

بررسي اثر فشاردرماني بر روي درد ،سفتي و عملكرد زانو در سالمندان مبتال

دكتر محمدي

نبي اكبرنژاد

به استئوآرتریت مقیم در سراهاي سالمندي تهران در سال 1393
183

بررسي رابطه بین سبك زندگي اسالمي با الگوهاي ارتباطي خانواده و سن

دكتر دالوندي

هانیه دمیرچي

18/31

97/3/21

ازدواج فرزندان در خانواده داراي فرزند در شرف ازدواج در شهر كرج
سال 1393
187

بررسي رابطه بین سبك زندگي اسالمي ایراني خانواده با نگرش نسبت به

دكتر دالوندي

فاطمه یزداني فالح

18/71

97/3/23

سوء مصرف مواد و سطح اعتیادپذیري در نوجوانان دختر مراجعه كننده به
فرهنگسراي بهمن شهر تهران در سال 1393
181

تاثیر برنامه بازتواني قلبي مبتني بر منزل بر سبك زندگي و كیفیت زندگي

دكتر محمدي

آرزو قنبرلو

13/31

97/11/13

سالمندان مبتال به سكته قلبي در شهرستان خوي
186

بررسي مقایسه اي تاثیر آموزش خودمراقبتي به روش پیامك و كتابچه

دكتر حسیني-

رضوان كاظمي مجد

18/17

91/3/31

آموزش بر خودكارآمدي و تبعیت از رژیم دارویي در نوجوانان مبتال به
صرع مراجعه كننده به انجمن صرع ایران در سال 1397

دكتر صافي

16

183

بررسي دانش ،نگرش و عملكرد پرستاران به خشونت محل كار در بیمارستان

دكتر فالحي

زهرا معیني

16/1

97/11/19

هاي منتخب دنشگاه علوم پزشكي شهر اصفهان
188

تعیین تاثیر انتقال دانش پنهان به روش داستان گویي بر رعایت اصول

دكتر حسیني

نسترن شوهاني

13/71

93/9/11

كنترل عفونت توسط پرستاران در بخش هاي  ICUبیمارستان امام خمیني و
شهید مصطفي خمیني شهر ایالم در سال 1392
189

بررسي تاثیر آرامسازي فك بر اضطراب و كیفیت خواب بیماران مبتال به

دكتر حسیني-

منیره سادات كاشي

19/81

97/11/21

انفاركتوس میوكارد
دكتر كامراني
191

بررسي تاثیر آموزش به روش خودمدیریتي پنج-آ ،بر آپگار خانواده و

دكتر دالوندي

تابان نعمتي فرد

21

97/12/18

كیفیت زندگي مادران داراي كودك فلج مغزي در سال 1397
191

بررسي تاثیر آموزش خودمراقبتي بر كیفیت زندگي سالمت سالمندان مبتال

دكتر مداح

حجت اله مهدي

19

97/3/23

به دیابت
192

بررسي رابطه سواد سالمت با تبعیت از رژیم دارویي و كیفیت زندگي در

دكتر نوروزي

زبیده صالحي

19/61

91/3/18

بیماران مبتال به آرتریت روماتوئید بیمارستان شریعتي
193

بررسي تاثیر مراقبت معنوي بر سالمت معنوي و سالمت روان سالمندي

دكتر دالوندي

علیرضا معماري

13/91

91/6/23

بستري در آسایشگاه خیریه كهریزك 1397
197

بررسي رابطه سالمت معنوي با شادكامي و امیدواري در دانشجویان

دكتر حسیني-

بي بي نجمه عبادي

19/1

91/3/18

كارشناسي پرستاري دانشگاه هاي علوم پزشكي و آزاد اسالمي شهر یزد در
191

سال 1397

دكتر ره گوي

بررسي ارزش تشخیصي دو شاخص  Apache IVو  SAPS IIدر تعیین شدت

دكتر نوروزي

زهره مشمول

18/31

97/1/27

بیماري ،طول مدت بستري و پیش بیني مرگ و میر بیماران بستري در بخش
هاي مراقبت ویژه 1392
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