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  نگارنده دکتر آقای راهنما استاد" 19 -کووید
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 پور  ییراهنما خانم دکتر پاشا استاد " 1401اصفهان در سال  مزمن شهر یها یماریب

 مبتال سالمندان فشارخون و درمان از تبعیت بر همراه تلفن آموزشی اپلیکیشین تاثیر بررسی"  ، دانیال بقیعی .4

  پیما نیک دکتر خانم راهنما استاد " خون پرفشاری به
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" بر مراقبت از پا در سالمندان مبتال به اری"زخم شنیکیاپل قیآموزش از طر ریتاث ی"  بررس نیحس ریام،   گدلویب .6

  یخانم دکتر پورتق استاد راهنما " یابتید یزخم پا
 

" بر مراقبت از پا در سالمندان مبتال به اری"زخم شنیکیاپل قیآموزش از طر ریتاث ی"بررس نیحس ریام،  گدلویب .7
  یپورتقخانم دکتر  استاد راهنما" یابتید یزخم پا

 احساس بر سخنرانى و همراه یادگیرى روش به خودمراقبتى آموزش تاثیر مقایسه"  مهرنوش،   زاد پرتوی .8

  پیما نیک دکتر خانم استاد "جامعه ساکن سالمندان در اجتماعى انزواى و تنهایى

 احساس و باسالمند سوءرفتار بر راهبر پرستار رفتاری-شناختی ی¬مداخله تاثیر بررسی"  افسانه،  پورمالمیرزا .9
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  پورتقی دکتر خانم استاد راهنما" 1400 سال در لبرزا استان سالمت جامع خدمات مراکز پوشش

 های بیمارستان در شاغل پرستاران در آن های کننده تعیین و فرهنگی صالحیت بررسی"  راضیه،  دشتی .11

، استاد  جامعه سالمت پرستاری ارشد کارشناسی" 1397 سال در تهران پزشکی علوم دانشگاه وابسته منتخب
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  پیما نیک دکتر خانم راهنما استاد " 1۴00 سال تهران

 منزل مقیم سالمندان در خودمراقبتی توان با اجتماعی انزوای و تنهایی احساس ارتباط بررسی" رضا،  شاملو .17

  پیما نیک دکتر خانم راهنما ، استاد سالمندی پرستاری ارشد کارشناسی "1396 سال در کاووس گنبد شهرستان
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 پور  ییخانم دکتر پاشا استاد راهنما" یقلب یمادرزاد

 ارشد کارشناسی"  سالمند متاهل زنان جنسی زندگی کیفیت بر جنسی مشاوره ی تاثیر"  فاطمه،  شهابی .19

  پورتقی دکتر خانم راهنما استاد سالمندی پرستاری

خانم  استاد راهنما در نوجوانان"  ییبر حس تنها یاجتماع یمهارت ها آموزش ریتاث ی"  بررس لدای،  یصفرعل .20

  یدکتر پورتق

 به مبتال زنان در خودمراقبتی بر اجتماعی شبکه های طریق از آموزش تاثیر بررسی"  سمیرا،  طبیعی .21

  ورپ پاشایی دکتر خانم راهنما استاد پرستاری ارشد کارشناسی  " زایمان از پس بارداری پرفشاری خون

 به مبتال سالمندان خانوادگی مراقبین در مراقبتی آسیب بر آوری تاب آموزش تاثیر بررسی"  فاطمه،   پور قاسم .22

  پیما نیک دکتر خانم راهنما استاد" مزمن بیماری

 استرس و اضطراب افسردگی، بر نشسته ورزشی تمرینات مجازی برنامه تاثیر بررسی"  شادی،  قدیری .23

  نواب دکتر خانمراهنما  استاد "  19 کووید اپیدمی در سالمندان

 کارشناسی" سالمندان در بازنشستگی سندرم بر حمایتی های گروه در شرکت تأثیر بررسی"  سکینه،  قربانی .24

  پورتقیسریه  دکتر خانم راهنما ، استاد  سالمندی پرستاری ارشد

 استاد" یباردار ابتیدر مادران مبتال به د یمراقبت خانواده محور بر خودمراقبت ریتاث ی"  بررسسحر ،  یمحسن .25

  یراهنما خانم دکتر پورتق

 استاد راهنما" نهیزنان مبتال به سرطان س یبرخودکارآمد یتداوم برنامه مراقبت ریتاث ی"  بررس نایم،  یمعاف .26

  یخانم دکتر پورتق

از درمان در سالمندان مبتال به  تیو عملکرد زانو و ارتباط آن با تبع یدرد، سفت ی"  بررسرضا ،  ینعمت الله .27
خانم  استاد راهنما" 1۴02تهران در سال  یدانشگاه علوم پزشک یمراجعه کننده به درمانگاه  ها تیاستئوآرتر
  یدکتر پورتق
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