
 

 

 

 ،درماني تهرانانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي  

 دانشكده پرستاري ومامايي

 پرستاریاسامی دانشجویان دکتری گروه پرستاری مراقبت ویژه و مدیریت 

 وضعیت تحصیلی استاد راهنما عنوان رساله دکتری نام ورودی ردیف

 آموختهدانش دکتر شهرزاد غیاثوندیان ای در پرستاری: ارائه مدلتبیین فرایند ارتباط حرفه مقدمدکتر معصومه ذاکری 89  .1

 آموختهدانش دکتر سودابه جوالیی پرستاری: ارائه مدل تبیین فرایند تکامل اخالقی دانشجویان هادی رنجبردکتر  89  .2

 آموختهدانش دکتر محمدعلی چراغی نویس راهنمای بالینی عدم احیا در بیماران در حال احتضارطراحی و تدوین پیش نژاددکتر فاطمه بهرام 90  .3

 آموختهدانش دکتر نورالدین محمدی شناسییک مطالعه پدیده« زیسته انتظار در بیماران کاندید پیوند کبد تجربه دکتر اسماعیل شریعت 90  .4

 آموختهدانش دکتر نورالدین محمدی شناسیسزندگی با هویت جنسی تغییریافته: یک مطالعه پدیده دکنر منصور دیانتی 90  .5

 آموختهدانش سرور پرویزیدکتر  پرسشنامه شجاعت اخالقی پرستاران ینجروانس هایطراحی و آزمون ویژگی دکتر افسانه صدوقی اصل 90  .6

های اخالق پرستاران: ای اثربخشی کمیتههای عملکرد، ساماندهی و توسعهتبیین چالش باباییدکتر فاطمه حاجی 91  .7

 ارائه راهکار

 آموختهدانش دکتر سودابه جوالیی

 آموختهدانش نیریدکتر ناهید دهقان فرایند سازگاری بیماران با پیوند قلبتببین  دکتر اسماعیل فینی عزیزی 91  .8

از بیماری و درمان در میان  تبیین درک بیماران تحت بازسازی مجدد عروق کرونر محمدعلی یادگاری 93  .9

 درمانی: طراحی و اجرای مداخلهتابعین و غیرتابعین رژیم

نیری، دکتر دکتر ناهید دهقان

 خاطره سیالنی

 دانش آموخته 

 دانش آموخته دکتر رضا نگارنده تبیین فرایند خودمراقبتی در بیماران مبتال به نارسایی قلبی علی آقاجانلو 93  .10

 دکتر مریم اسماعیلی،  رفتارءتبیین فرایند رویارویی سالمندان با سو معصومه ادیب 93  .11

 مقدمدکتر معصومه ذاکری

 دانش آموخته

دکتر علیرضا نیکبخت  در مراقبین بیمار: ارائه مدل "آمیزدروغ مصلحت "فرایند تبیین محبوبه شالی 93  .12

 نصرآبادی

 دانش آموخته

های فوریت بیمارستانی در تکنیسینتبیین استرس پس از مواجهه با انواع اورژانس پیش افشین خزائی 93  .13

 مطالعه ترکیبیبیمارستانی: پیش

 دکتر الهام نواب، 

 اسماعیلیدکتر مریم 

 دانش آموخته
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 وضعیت تحصیلی استاد راهنما عنوان رساله دکتری نام ورودی ردیف

 دانش آموخته نیریدکتر ناهید دهقان تبیین فرایندمراقبت در بیماران کماییناشی از ضربه مغزی هادی احمدی چناری 95  .14

بیمارستانی و اورژانس پیشگیری تعارض میان تبیین فرایند چگونگی شکل محمد پرورش مسعود 95  .15

 بیمارستانی: ارائه مدل نظری

دکتر محمدعلی چراغی، 

 پوردکتر معصومه ایمانی

 دانش آموخته

طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه جامع مراقبتی برای بیماران بعد از پیوند کبد:  محمد طاهر 95  .16

 پژوهشییک مطالعه اقدام

 دانش آموخته نیریدکتر ناهید دهقان

17.  
 یتبیین فرآیند احیای قلبی ریوی توسط پرسنل اورژانس پیش بیمارستان مجتبی سنمار 97

ودکتر دکتر دهقان نیری 

 نوری ساری 

 دانش آموخته

18.  
 علی اسماعیلی 96

مطالعه ای پدیدار ران بستری شاهد احیای قلبی یوی،تبیین تجربه زیسته بیما

 شناسی
 دکتر چراغی

 دانش آموخته

19.  
 ویژه مراقبت های بخش پرستاران در وجدان آرامش گیری شکل فرآیند تبیین جودکی کوروش 97

  و اسماعیلی مریم دکتر

 چراغی دکتر

 دانش آموخته

20.  
 حسینی طوبی 98

 طراحی، و آوری تاب از 19 کووید های بخش در شاغل پرستاران درک تبیین

 آن ارتقای مداخله ارزشیابی و اجرا
 نژاد بهرام دکتر

تحصیل حال در  

21.  
 عسگری پروانه 96

 تحت بیمار از مراقبت در محور خانواده آموزشی برنامه ارزشیابی و اجرا طراحی،

 ترکیببی مطالعه: منزل در تهاجمی مکانیکی تهویه
 اسماعیلی مریم دکتر

 دانش آموخته

22.  
 غیاثی فاطمه 96

 در مشارکتی مراقبت مدل بر مبتنی آموزشی برنامه ارزشیابی و اجرا طراحی،

 ترکیبی ای مطالعه: قلبی نارسایی به مبتال بیماران درمانی رژیم از تبعیت
 نواب دکتر

تحصیل حال در  
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23.  
 شیخ سارا 1400

تبیین فرآیند خستگی تصمیم در مدیران بالینی پرستاری در طی پاندمی 
 " 19کووید 

 اسماعیلی مریم دکتر
 تحصیل حال در

24.  
 پور عیجان شایان 1400

تبیین مدیریت کد سکته مغزی: طراحی مداخله، اجرا و ارزشیابی ) یک مطالعه 
 ترکیبی(

 دکتر دهقان نیری 
 تحصیل حال در


