
 

 

 اجرا  دست در های نامه پایان

 داخلی جراحی  پرستاری ارشد کارشناسی
 

 1402اردیبهشت ماه به روز رسانی: 

 

 از تبعیت و بهبودی روند بر محور خانواده توانمندسازی جامع برنامه اجرای تاثیر بررسی"  فاطمه،  اردستانی .1

  غیاثوندیان دکتر خانم اهنمار استاد  "کرونری آنژیوپالستی از بعد بیماران درمانی برنامه

 فیزیولوژیک های شاخص و اضطراب بر معنوی مراقبتی خود برنامه اجرای تاثیر بررسی"  نسرین،  اشرافی .2

  مانوکیان دکتر خانم راهنما استاد "19 کووید به مبتال بیماران

 پرستاری انشجویاند در 19 کووید پاندمی ای حرفه و اجتماعی روانی اثرات بررسی"  علیرضا،  اطمینانی .3

  شهسواری دکتر آقای راهنما استاد " 1401 سال در تهران پزشکی علوم دانشگاه

 مارانیدر ب یکاوریر تیفیپرستارمحور بر ک یآموزش یتیحما یمداخله  ریتاث ی" بررسفاطمه ،  یبهارستان .4

 مقدم  یخانم دکتر ذاکر استاد راهنما  "پس عروق کرونر یبا یتحت عمل جراح

مفصل  ضیتحت جراحي تعو مارانیتطابقي و ترس از حركت در ب یهای"  بررسي ارتباط استراتژزهرا ،  اتیب .5

  یدکتر شهسوار یراهنما آقا استاد  "1402زانو مراجعه كننده بهدانشگاه علوم پزشکي تهران در سال 

 مراقبین اضطراب و یمراقبت بار بر محور خانواده سازی توانمند ی برنامه تاثیر بررسی"  سپیده،  بیرامی .6

  ورعی دکتر خانم راهنما استاد  "صرع به مبتال بیماران اصلی

 در سرطان به مبتال بیماران معنوی مراقبت ارائه در پرستاران ای حرفه صالحیت بررسی"  پرنیا،   پیامی .7

  کریمی دکتر آقای راهنما استاد  "1401 سال تهران پزشکی علوم دانشگاه منتخب های بیمارستان

" بررسی عوامل  مرتبط شایع با پیامدهای شکستگی هیپ بیماران مراجعه کننده به مراکز جعفر نژاد  ، محیا  .8

 استاد راهنما دکتر محمد نژاد "  1۳99-1۳9۶منتخب شهر تهران در سال های 

 کننده یافتدر بیماران در بقا پیامدهای بروز و زندگی کیفیت مراقبتی، نیازهای بررسی"  زهرا،  مقدم پز چینی .9

  راستی دکتر خانم راهنما استاد  "خونساز بنیادی سلولهای پیوند ی

 ویزیت از پیش بیمارستان از بیمار ترک شاخص بر خوشامدگو پرستار حضور تاثیر بررسی"  محمد،  پور حاجی .10

  عباسی دکتر خانم راهنما استاد  "اورژانس پزشک

 سازگاری و معنوی سالمت بر سلیم قلب مدل بر مبتنی معنوی مشاوره تأثیر بررسی"  محسن،  زاده حسین .11

  نژاد محمد دکتر آقای راهنما استاد "درمانی شیمی تحت بیماران در اجتماعی و روانی

 عدم خودمراقبتی، رفتارهای بر دور راه از توانمندسازی جامع برنامه اجرای تاثیر بررسی"  علی،  پور خانی .12

  مقدم ذاکری دکتر خانم راهنما استاد به نارسایی قلبی " مبتال بیماران مجدد بستری و قطعیت

 انیمبتال یزندگ تیفیبر ک یبر نقشه مفهوم یمبتن یآموزش خود مراقبت ریتاث ی"  بررس دینو،  یداداش .13

 خانم دکتر رسول زاده  استاد راهنما  "دیروماتوئ تیآرتر

در  یبعد از جراح یامدهایو پ صیترخ یبر آمادگ یتوانمندساز شیبرنامه پ ریتاث ی"  بررس ایپو،  یدولت آباد .14

 مقدم  ینم دکتر ذاکرخا استاد راهنما  "یعروق کرونر وندیتحت پ مارانیب

 بیماران در ویژه مراقبت از پس سندرم جسمانی عالئم بر ایرانی ماساژ تاثیر بررسی"  زهرا،  سجادیان .15

  پور مطوری دکتر خانم راهنما استاد  "تنفسی ویژه های مراقبت بخش از شده ترخیص

در  یبه لوسم انیدگي مبتال"  بررسي ارتباط هوش هیجاني با ادراک بیماري و امید به زن نیمع،  یسالم .16

  یخانم دکتر قربان استاد راهنما  "1402بیمارستان هاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران سال 



 هیپوفیز آدنوم به مبتال بیماران اضطراب و خواب کیفیت بر دیجیتال گویی¬روایت تاثیر بررسی"  هدیه،  شکرانه .17

  پور مطوری دکتر خانم هنمااستاد را  " اسفنوئید ترانس جراحی عمل کاندید

و  کیولوژیزیف یها بر شاخص یدرمان یقیو موس یدرمان حهیرا ریتأث یا سهیمقا ی" بررسفائزه ،  یصمد .18

 دکتر محمد نژاد  یآقا استاد راهنما "یعمل ماستکتوم دیکاند مارانیاضطراب قبل از عمل ب

 روانی دیسترس  و بدن از ذهنی تصویر بر ورزی شفقت خود بر مبتنی نوشتن تاثیر بررسی"  کیمیا،   عمویی .19

  صیادی دکتر خانم راهنما استاد "سیستمیک اریتماتوز لوپوس  به مبتال زنان

استاد  "" بررسی تاثیر  روش فوکوس چارتینگ ) طرح کانونی( بر کیفیت ثبت پرستاریفرج اللهی راد ، عباس  .20

 راهنما خانم دکتر رسول زاده 

 به کننده مراجعه همودیالیزی بیماران عملکرد و نگرش آگاهی، با خودمراقبتی ارتباط بررسی"   مبینا،  کاویانی .21

 دکتر خانم راهنما استاد"  1400 سال در covid19 بیماری از پیشگیری  در  تهران شهر منتخب های بیمارستان

  زاده رسول

 یپرستار انیخواب دانشجو تیفیبا استرس درک شده و ک یارتباط خود شفقت ورز ی"  بررسرئوفه ،   یمیکر .22

  انیخانم دکتر مانوک استاد راهنما  "1401 -1402تهران در سال  یدانشگاه علوم پزشک

 Investigating the health literacy and medication adherence in patients with cirrhosis"الهام  ی، میکر .23

in teaching hospitals of Karbala Province of Iraq, 2023 "یراهنما خانم دکتر قربان استاد  

 مراقبین افسردگی و اضطراب مراقبتی، بار بر هیجان نوشتاری ابراز تأثیر بررسی"  زهرا،  اللهی لطف .24

  مانوکیان دکتر خانم راهنما استاد  "همودیالیز تحت بیماران خانوادگی

 بستری در بخش های ارتوپدی "" بررسی تاثیر موضعی روغن قسط  بر نفخ شکم بیماران محمودی ، ناصح  .25

 استاد راهنما خانم دکتر رسول زاده 

" بررسی تاثیر اموزش ترکیبی خودمدیریتی بر دانش  و رفتار های خود مراقبتی بیماران مسلمی ، علیرضا  .26

 استاد راهنما خانم دکتر غیاثوندیان  مبتال به دیابت  نوع  دو" 

 های مراقبت بخش بیماران در بستری با مرتبط ضعف بر بازتوانی برنامه تاثیر بررسی"  امین محمد،  معطوفی .27

  عباسی دکتر خانم استاد راهنما " ویژه

 منتخب های بیمارستان ویژه های مراقبت بخش در شاغل پرستاران زندگی سبک بررسی"  آرزو،  موسوی .28

 سال در 19-دکووی گیری همه به وابسته اجتماعی های محدودیت طی در تهران پزشکی علوم دانشگاه

  غیاثوندیان دکتر خانم راهنما استاد  "1401

 تیوتبع یزندگ تیفیاز راه دور بر ک یجامع توانمندساز یبرنامه  ریتاث ی"  بررسسارا  دهیس،  ینیحس ریم .29

  یخانم دکتر راست استاد راهنما   "سیازیبه پسور انیمبتال ییدارو

 تماتوزیبه لوپوس ار انیمبتال ییدارو تیبا تبع یماریانگ بو  تیارتباط هو ی" بررسالهه ،   شهیب ینصرالله .30

 یادیخانم دکتر ص استاد راهنما   "1402-1401تهران  یعتیشر مارستانیدر ب کیستمیس

در بیماران مبتال به   PDA" طراحی , اجرا و ارزشیابی فرآیند پرستاری با استفاده از دستگاه نصیری ، ملیحه  .31

 نما خانم دکتر ورعی استاد راهنارسایی قلبی " 

" بررسی تاثیر اجرای مدل مراقبت پیگیر برخودکارآمدی و بستری مجدد ناشی از عفونت در هاشمی ، فاطمه  .32

 استاد راهنما خانم دکتر تباری  بیماران مبتال به پمفیگوس"

ارتباط آن با بار  و سیوزیبه اسکول انیبرآورده نشده خانواده مبتال یها ازین ی" بررسفاطمه زهرا ، نژاد  یوفائ .33

استاد  "1402-1401تهران در سال  یمنتخب دانشگاه علوم پزشک یها مارستانیو اضطراب آنها در ب یمراقبت

 یدکتر شهسوار یآقا راهنما

34. Adyan Sabah “The relationship between self-care activities and coping strategies in cancer 

patients in National Cancer Hospital in Najaf, Iraq, 2023 “    یخانم دکتر عباس استاد  راهنما   



35. Amjad kadhum muhsen "Assessment of quality of life and related factors in cancer patients 

undergoing chemotherapy in al Najaf hospital of Iraq, 2023 "   دکتر محمد نژاد یراهنما آقااستاد   

36. Amjed Abbas Ogaib "The Effect of a-Self-Care Training Program on Adherence to Medication 

Regimen and self-care activity in Diabetic Patients in Iraq "  مقدم ذاکری دکتر راهنما خانم استاد  

37. Athra mahdi "Investigation Nurses’ Knowledge, Attitude and Performance Regarding Nursing 

Documentation in Selected Al-Basra City Hospitals in 2022-2023 " پور  مطوری دکتر خانم استاد راهنما  

38. Hadeel Kadhim Mohammad Ali   " Association between self-care behaviors and Quality of Life among 

breast cancer patients in Babylon city in Iraq, 2022 " استاد راهنما خانم دکتر امینایی    

39.  Mohamad Khanjari  "Effect of implementation of follow-up care model on self-management in 

patient with chronic heart failure disease "  ورعی دکتر خانم استاد راهنما  

40. Samer Sahib Abdulhamza Aljuboori   " Assessing the Life Style of Patients with Cholecystectomy in Al- 

Diwaniyah Teaching Hospital in Qadisiyah  Province , Iraq , 2022-2023   "استاد راهنما دکتر رسول زاده   

41. Suadad Sameer issa “ Investigation the relationship between intention to leave with job 

satisfaction and burnout of nurses in selected hospitals in Basra, Iraq: 2022-2023 “   استاد راهنما

 دکتر علی کریمی

42. Sumayya Sani   " Comparison of physical & Emotional Health Strategies among Nurses in Iran and 

Nigeria   استاد راهنما خانم دکتر روددهقان  " 


