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 در سالمت نظام خدمات از استفاده و درمانیرژیم از پیروی با متسال سواد رابطه بررسی"  طیبه،  توکلی (5

  سیالنی دکتر خانم استاد راهنما " 1399، ،ایران بختیاری و چهارمحال استان همودیالیز تحت بیماران

 و دارویی تبعیت بر بالینی راهنمای بر مبتنی آموزشی اپلیکیشن تاثیر بررسی"  محمد،    نژاد جوادی (6

  نواب دکتر خانم راهنما استاد  " وارفارین کننده مصرف بیماران مجدد بستری

 مهارت و دانش یادگیری، رویکرد بر مجازی های شبکه بر مبتنی آموزش تاثیر بررسی"  ملیحه،   حاتمیان (7
  پور ایمانی دکتر مخان راهنما استاد  "بالینی فارماکولوژی اصول زمینه در پرستاری دانشجویان

 کیفیت افسردگی، بر راهبر پرستار ( CBT) شناختی رفتاری درمان برنامه تاثیر بررسی"  الهام،  حسینی (8
  نوابالهام  دکتر راهنما استاد  "باز قلب جراحی عمل تحت بیماران در  بهبودی از درک و خواب
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  نواب دکتر خانم راهنما
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  سیالنی دکتر خانم اراهنم استاد"  کرونری عروق پس

 The relationship between nurse’s job satisfaction and patient’s satisfaction from" ،کبری رحمانی  (12

nursing care in educational Hospitals of Kabul, Afghanistan in 2019"  امامزاده دکتر خانماستاد راهنما 
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 های سلول پیوند از پس عوارض بر همراه هوشمند ابزارک با خودمراقبتی آموزش تاثیر"  جالل،  رضائی (13
  مقدم ذاکری دکتر خانم استاد راهنما" لوسمی بیماران در بنیادی

 بیمارستان در قلبی نارسایی به مبتال بیماران مجدد بستری با مرتبط عوامل بررسی"  فرشته،  رضوانی (14
  اسماعیلی دکتر خانم راهنمااستاد   " 1399; اصفهان پزشکی علوم دانشگاه به وابسته چمران شهید

 شبیه شیوه به ویژه مراقبت بخش پرستاران برنامهتوانمندسازی اجرای تاثیر بررسی"  آناهیتا،  رعیزا (15
 کارشناسی دانشجوی "جلدی درون اندوسکوپی گاستروستومی  تحت بیماران مدت کوتاه عوارض بر سازی

  عباسی دکتر خانم راهنمایی به ویژه مراقبتهای پرستاری ارشد



 بستری پیامدهای پیشگویی در ( CPOT و  BPS ) درد شدت ابزار دو ای مقایسه بررسی"  الهه، سالمت (16
  نژاد بهرام دکتر خانم راهنمااستاد    "ویژه مراقبت های بخش در بستری مکانیکی تهویه تحت بیماران

 و اضطراب بر ویژه مراقبتهای بخش کارکنان به ارتباطی مهارتهای آموزش تاثیر بررسی"  فرزانه،   سلمان (17
  پور ایمانی دکتر خانم راهنما استاد "بیماران خانواده افسردگی

 و اخالقی  جو بر پرستاری مدیران ارتباطی های مهارت توانمندسازی برنامه تاثیر بررسی"  مریم،  باسیع (18
 دکتر راهنمااستاد   "تهران( ره) خمینی امام بیمارستانی مجتمع در پرستاران سازمانی شهروندی رفتار

  بابایی حاجی

 طب منتخب داروهای و ها سرم زیرجلدی تزریق در پرستاران توانمندسازی تاثیر بررسی"  پروین،  عزیزپور (19
  سیالنی دکتر خانم استاد راهنما  "سرطان به مبتال بیماران بالینی پیامدهای بر تسکینی

 در پرستاری خطاهای گزارش های مولفه با سازمانی  اخالقی جو ارتباط  بررسی"  امیر،  قبادی (21
 امامزاده دکتر انمراهنما خ استاد "1399 سال در تهران پزشکی علوم دانشگاه منتخب های بیمارستان

  قاسمی

 تحت بیماران عملکردی وضعیت و حرکتی تعادل بر اوتاگو ورزش تاثیر بررسی"  هراز،  نژاد قربانعلی (21

  سیالنی دکتر خانم راهنما استاد "همودیالیز

 درمانی رژیم از تبعیت بر محور بازخورد و انگاری بازی آموزشی روش دو تاثیر مقایسه"  بنفشه،  قربانی (22

  نژاد بهرام دکتر خانم اهنمار استاد" کرونر عروق پیوند جراحی از بعد بیماران

 از ترخیص حین بیمار پیامدهاي بر پرستاران مدیریت کیفیت بهبود برنامه تاثیر بررسي"  مریم،  کریمی (23

  سیالنی دکتر خانم راهنما استاد"  مغزي ي سکته بخش

 بخش پرستاران دارویی خطاهای میزان بر ریسک مدیریت برنامه اثربخشی بررسی"  مریم،  فراهانی کشته (24
  نیری دهقان دکتر راهنمااستاد  " ویژه های-مراقبت های

 مراکز در آنان شغلی رضایت و استرس با پرستاران تضاد مدیریت سبک ارتباط بررسی"  اشرف،  خانی گنج (25
  بابابی حاجی دکتر خانم راهنمااستاد  "1399 سال زنجان، پزشکی علوم دانشگاه درمانی و آموزشی

 Nurse’s knowledge, attitude and performance toward pressure ulcer prevention ”، مریم محمدی (26
in intensive care units of the selected hospital in Kabul, Afghanistan in 2019”    خانم راهنمااستاد 

 نواب دکتر

 بر اپلیکیشن و سازی شبیه روش دو به تراکئوستومی از مراقبت تاثیرآموزش مقایسه"  مریم،  موسوی (27
 پرستاری ارشد کارشناسی دانشجوی."زلمن در بستری بیماران اصلی مراقبین خودکارآمدی و اضطراب

  نژاد بهرام دکتر خانم راهنمایی به ویژه مراقبتهای

 شهید پزشکی علوم دانشگاه هایبیمارستان ویژه مراقبت هایبخش ایمنی ارزیابی"  ، سمیه منازاده (28

 عباسی دکتر خانم راهنما استاد" 1391بالیا و حوادث برابر در یزد صدوقی

 کارشناسی دانشجویان بالینی استدالل بر  پازل کالس و وارونه کالس ای مقایسه تاثیر"  غالمرضا،  مهنی (29

 راهنمایی به ویژه مراقبتهای پرستاری ارشد کارشناسی دانشجوی "شریانی خون گازهای تفسیر در پرستاری

  نژاد بهرام دکتر خانم
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 سیالنی دکتر خانم راهنما استاد "  قلبی ویژه مراقبتهای بخش محیطی استرسورهای

31)  Joel Simbeye " Assessing the Nurse’s Knowledge, Attitude, Performance and Barriers regarding Pain 
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32) Yisak Hagos Alemayehu " Assessing the relationship between Health Literacy and Quality of life 
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