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 1402ماه  اردیبهشتبه روز رسانی :

در پرستاران  هیثانو یو سندرم قربان یاخالق یشانیبا پر یاخالق یارتباط تاب آور ی" بررسزهرا ،   یاسعد .1
استاد " 1402تهران، یعلوم پزشک وابسته به دانشگاه یها¬مارستانیب ژهیمراقبت و یها شاغل در بخش

 خانم دکتر بهرام نژاد  راهنما

 و اخالقی  جو بر پرستاری مدیران ارتباطی های مهارت توانمندسازی برنامه تاثیر بررسی"  مریم،  باسی .2
  بابایی حاجی دکتر خانم راهنمااستاد  " پرستاران سازمانی شهروندی رفتار

 ویژه مراقبت بخشهای در بستری بیماران در دلیریوم بروز و تشنگی رابطه " بررسینسیبه ، برانی  .3

 خانم دکتر بهرام نژاد  استاد راهنما" 1399کردستان  پزشکی علوم دانشگاه به وابسته یهابیمارستان 

 بیمار و نوشتاری سازیشبیه شیوه دو به بیمار حقوق منشور آموزش تاثیر مقایسه"  فائزه،  پرچمی .4
  نژاد بهرام دکتر راهنمااستاد  "ویژه مراقبت هایبخش پرستاران اخالقی اسیت سح بر کامپیوتری، مجازی

"بررسی ارتباط استقالل و تعهد حرفه ای در پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه  ، زهرا جعفری .5

 اسماعیلی دکتر خانم استاد راهنما "1400بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی قم ، 

مبتال به اختالل  مارانیدر ب ییدارو تیبا تبع یماریدر ب تیارتباط عدم قطع ی"  بررس هیعط، گل  یعل یحاج .6
 پور  یمانیراهنما خانم دکتر ا استاد "1401قلب،  یعروق کرونر

" بررسی ارتباط طول مدت بستری با بیماریهای همراه و مصرف همزمان چند دارویی  در  حکمت  ، پریا .7
 استاد راهنما دکتر الهام  نواب "1400بیمارستان مسیح دانشوری سال بیماران تحت عمل جراحی قلب 

 مارانیب یبستر یامدهایپ یینمره هشدار زودرس در شناسا ییگو شیقدرت پ ی" بررس  مائده،  درزادهیح .8
  یلیخانم دکتر اسماع استاد راهنما  " 1402اصفهان،  یمراقبت دانشگاه علوم پزشک یبخش ها

 یوابسته به سکته مغز یچندگانه بر بروز پنومون یمداخالت پرستار ریتاث ی"  بررساسما ،   یرستم .9
  یلیخانم دکتر اسماع راهنما استاد  "کیسکمیا

 علوم دانشگاه ویژه مراقبت بخش پرستاران معنوی سالمت و روانی دیسترس بیارزیا"  صارم،  رسولی .10
  عباسی دکتر خانم استاد راهنما  " 1399 ،19 کووید اپیدمی در تهران پزشکی

 ویژه مراقبت بخش در بستری بیماران تخت از زودهنگام خروج موانع بررسی"  جواد،  فرد سجادی .11

  نژاد بهرام دکتر خانم استاد راهنما "1399 سال احمد، بویر و کهکیلویه پزشکی علوم دانشگاه های بیمارستان

 در دارویی تبعیت بر  شده ریزی برنامه رفتار تئوری بر مبتنی مداخله تأثیر بررسی"  معصومه،   شرافتی .12

  نواب دکتر خانم استاد راهنما" کرونر آنژیوپالستی عمل تحت  بیماران

 در بخش یبستر مارانیدر خانواده ب ومیریبا اضطراب و دل مارانیب ومیریلارتباط د ی"  بررس هیسم،  یشکر .13
  یراهنما خانم دکتر شالاستاد  " 1401تهران،  یوابسته به دانشگاه علوم پزشک ژهیمراقبت و یها

 ی اینتوبه بیماران اضطراب و رضایتمندی بر ارتباط برقراری تعاملی اپلیکیشن تاثیر"  ، محدثه صمیمی .14

  نژاد بهرام دکتر خانم استاد راهنما  "ویژه مراقبت بخش های در بستری

 مارانیتعادل، ترس از سقوط ب ،یبر عملکرد جسم یتوانبخش شیبرنامه  پ ریتاث ی" بررس ، زلیخا عباسی .15
  نواب دکتر خانم راهنما استاد ( "  ( CABGپس عروق کرونر یعمل با دیکاند

و عوامل مرتبط با آن در پرستاران   میزنگ هشدار و تصم یخستگ یا سهیمقا یبررس " نبیز،  کامل  .16
 راهنما استاد   "1402تهران ، یدانشگاه علوم پزشک یها¬مارستانیب ژهیمراقبت و یها شاغل در بخش

  پور یمانیخانم دکتر ا



 از ترخیص حین بیمار پیامدهاي بر پرستاران مدیریت کیفیت بهبود برنامه تاثیر بررسي"  مریم،  کریمی .17
  سیالنی دکتر خانم راهنما استاد"  مغزي ي سکته بخش

 19 کووید بیماران در مرگ به نگرش و  زندگی معنای ، معنوی سالمت رابطه بررسی"  فاطمه،  مرادپور .18
 سال تهران پزشکی علوم دانشگاه به وابسته های بیمارستان ویژه مراقبت های بخش از شده ترخیص

  نژاد بهرام دکتر خانم استاد راهنما  "1399

 شهید پزشکی علوم دانشگاه هایبیمارستان ویژه مراقبت هایبخش ایمنی ارزیابی"  ، سمیه منازاده .19
 عباسی دکتر خانم راهنما استاد" 1396بالیا و حوادث برابر در یزد صدوقی

های بیماران بستری در بخش آوری اعضای خانوادهط بیننیازها و تاب"بررسی ارتبا سکینه،  میراحمدی .20
 خانم استاد راهنما "1400های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد سال مراقبت ویژه بیمارستان

  اسماعیلی دکتر

ی " بررسی تاثیر آموزش نحوه کار با تجهیزات بخش مراقبتهای ویژه به روش شبیه سازنادری ، فرشاد  .21

 استاد راهنما دکتر معصومه ایمانی پور  ویدئویی بر دانش و رضایتمندی دانشجویان کارشناسی پرستاری"

 بالینی صالحیت بر تعاملی ای چندرسانه و پیتون رویکرد دو  با آموزش تاثیر مقایسه"  هاشم،  نژاد نجفی .22

  نژاد بهرام دکتر خانم راهنمااستاد  "مغزی مرگ بیمار از مراقبت در ویژه های بخش در شاغل پرستاران

 کورتیزول و مالتونین سطح بر بند چشم و بند گوش از استفاده بخشی اثر"  سعیده ،  ایرانشاهی نوروزیانی .23
 رجایی شهید بیمارستان یو سی سی های بخش قلبی ویژه مراقبت های بخش در بستری بیماران

  اسماعیلی دکتر خانم اهنمااستاد ر "  البرز پزشکی علوم دانشگاه به وابسته

 های بخش در بستری بیماران در آن با مرتبط خطر عوامل و فشاری زخم بروز بررسی"  آرزو،  نوعی .24
 خانم استاد راهنما  "1399 سال اردبیل، پزشکی علوم دانشگاه به وابسته های بیمارستان ویژه مراقبت

  نژاد بهرام دکتر

 به مبتال بیماران در درمان نتایج و شناختی  جمعیت مشخصات و اپیدمیولوژی بررسی فرزانه،  پناه یزدان .25

 نیشابور پزشکی علوم دانشگاه به وابسته های  بیمارستان ویژه های- مراقبت بخش در بستری19-کووید
  نژاد بهرام دکتر خانم استاد راهنما"  1399 سال

26. Joel Simbeye " Assessing the Nurse’s Knowledge, Attitude, Performance and Barriers regarding 
Pain Management in Intensive Care Units in Tanzania, 2019 " نژاد بهرام دکتر استاد راهنما خانم  

27. Zakari Shahamudeen "The impact of a comprehensive training plan about eye care in 
unconscious patients on knowledge and performance of ICU nurses in Ghana  خانم استاد راهنما  "

پور ایمانی دکتر   


