پایان نامه های دفاع شده دکترای پرستاری

تاریخ دفاع

امتیاز

نام دانشجو

استاد راهنما

عنوان پایان نامه

ردیف

11/11/11

11

حمید تقی نژاد

دکتر نوروزی

تبیین فرآیند مراقبت توانبخشی در بیماران خودسوزی

1

11/12/21

11.12

مژگان رهنما

دکتر فالحی

تبیین فرآیند و طراحی مدل مراقبت معنوی در توانبخشی بیماران مبتال به سرطان

2

12/1/31

11.91

مریم نخعی

دکتر خانکه

تبیین فرآیند بازگشت به جامعه پس از حوادث و بالیا

3

13/12/21

21

سمیه غفاری

دکتر فالحی

طراحی مدل مراقبتی توانبخشی برای بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس (ام اس)

4

13/3/24

11

پرند پورقانع

دکتر حسینی

تبیین فرایند بازتوانی قلبی بیمار جراحی شده عروق کرونر قلب

5

13/3/11

21

محمد غالمی

دکتر فالحی

فرایند جستجوی اطالعات سالمت در بیماران قلبی عروقی :طراحی مدل

1

13/4/21

21

عباس شمسعلی نیا

دکتر نوروزی

تبیین فرآیند بهبودی در سوء مصرف مواد

1

13/11/21

11.1

نسرین عالیی

دکتر محمدی

تبیین فرایند حمایت از والدین کودکان مبتال به فلج مغزی

9

13/12/25

11.1

نسرین جعفری ورجوشانی

دکتر حسینی

تبیین فرایند ارتباطات بین حرفه ای در بخش اورژانس

1

14/3/11

21

زهرا فتوکیان

دکتر محمدی

COPDتبیین فرایند توانمندسازی در سالمندان مبتال به

11

14/3/4

21

راضیه فروتن

دکتر خانکه

تبیین فرایند مراقبت پیش بیمارستانی در سوختگی

11

14/1/9

11.9

سید طیب اله مرادیان

دکتر خانکه-

تبیین فرایند ارائه خدمات سالمتی به بیمار وابسته به تهویه مکانیکی در منزل

12

14/9/4

21

علی حسام زاده

دکتر نوروزی
دکتر دالوندی-

تبیین فرآیند تطابق خانواده با فعالیت های روزمره زندگی سالمند مبتال به استروک

13

دکتر مداح
14/11/22

21

سارا شهسواری اصفهانی

دکتر حسینی

تبیین فرآیند خالقیت در پرستاری بالینی و ارائه مدل

14

15/2/21

21

محمدرضا شیخی

دکتر فالحی

تبیین فرآیند ارتقای شغلی پرستاران  :طراحی مدل

15

15/3/11

21

منیژه نوریان

دکتر محمدی

تبیین نظری تاب آوری در نوجوانان مقیم مراکز شبانه روزی :یک پژوهش ترکیبی

11

فاطمه عالیی کرهرودی

دکتر محمدی

تبیین نظری مفهوم خود مدیریتی در نوجوانان مبتال به دیابت نوع یک :یک مطالعه تلفیقی

11

14/11/11

11.9

شاهرخ علی نیا

دکتر خانکه

تبیین فرایند خدمات پیش بیمارستانی در حوادث ترافیکی تهران

19

15/4/1

21

محدثه محسن پور

دکتر حسینی

تبیین مفهوم و پدیدارشناسی خطای پرستاری

11

15/3/23

15/5/11

21

فاطمه ثابت پاشایی

دکتر نوروزی

تبیین فرایند مراقبت توانبخشی در مصدومین با ترومای متعدد ناشی از حوادث ترافیکی

21

11.9

کبری کرمی

دکتر مداح

تبیین فرایند یادگیری عملکرد اخالقی در پرستاران بخش کودکان

21

سیده نگار پوروخشوری

دکتر نوروزی-

طراحی مدل آمادگی پرستاران در بالیای طبیعی

22

15/9/11

دکتر خانکه
15/11/25

21

فاطمه سادات منجذبی

دکتر دالوندی-

طراحی و روانسنجی پرسشنامه و سنجش فعالیت های روزانه زندگی

دکتر عبادی

) (ADLدر سالمندان مبتال به بیماری های مزمن انسدادی ریه

23

()COPD
15/11/29

11/5

رضا قانعی

دکتر نوروزی

طراحی و اعتباریابی ابزار سنجش تاب آوری برای بیماران جسمی مزمن

24

15/12/1

21

فرشته نجفی

دکتر فالحی

طراحی و روانسنجی پرسشنامه سنجش خشونت محل کار علیه پرستاران

25

11/2/19

21

ملوک پورعلیزاده

دکتر خانکه-

طراحی و اعتباریابی ابزار سنجش عوامل زمینه ساز قضاوت بالینی در دانشجویان

21

دکتر عبادی

پرستاری :یک مطالعه ترکیبی اکتشافی متوالی

