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 1402اردیبهشت ماه   به روزرسانی :

 بیمارستان در شاغل پرستاران در افقی خشونت بر شناختی تمرین برنامه تاثیر بررسی"  ایوب،  یارا .1

  قدیریان دکتر خانم راهنما استاد  "تهران پزشکی علوم دانشگاه روزبه روانپزشکی

  هایبیمارستان در شاغل پرستاران شادکامی با اجتماعی پذیری مسئولیت ارتباط بررسی"  مجتبی،  آذر .2

  بابایی حاجی دکتر خانم راهنما استاد" 1401 سال تهران، پزشکی علوم دانشگاه

 مراقبین مراقبتی بار با هیجانی شناختی تنظیم و دلبستگی های سبک ارتباط بررسی"  ، زهرا باقری .3

  صیادی دکتر خانم استاد راهنما " 1401 سال  ، روزبه بیمارستان در شدید روانی اختالالت به مبتالیان یخانوادگ

 در بستری نوزاد دارای مادران خواب کیفیت و خستگی با  مراقبتی بار ارتباط بررسی"  فریبا،  حیدرزاده .4

  حسینی سادات دکتر خانم هنماییرا به روانپرستاری ارشد کارشناسی دانشجوی" نوزادان ویژه مراقبت بخش

 یمقابله ا یشده و ادراک شده با راهبردها افتیدر یاجتماع تیارتباط حما ی" "  بررس ، آیدا زمانی .5
  دکتر خانم راهنما استاد " 1400تهران در سال  یدانشگاه علوم پزشک یعتیشر مارستانیاغل در بپرستاران ش

 نظری

 حاد انفارکتوس از یافته نجات بیماران خواب کیفیت بر رفتاری شناختی مداخله اثربخشی"  مریم،  زیاری .6

  نوغانیفاطمه  دکتر استاد راهنما " میوکارد

 در زخم ترمیم و  افسردگی و اضطراب استرس، بر بروملین کپسول تاثیر بررسی"  علیرضا،  سلمانی .7

  ورعی دکتر خانم راهنما استاد" دیابتی پای زخم به مبتال بیماران

 بیمارستانهای در شاغل پرستاران ای حرفه خودپنداره با سازمانی عدالت ارتباط بررسی"  پریا،  کریمی .8

  کریمی دکتر آقای راهنمااستاد  "1400سال تهران  پزشکی علوم دانشگاه پوشش تحت

در  یروانشناخت یستیبه ظاهر با بهز یاجتماع یارتباط نگرش فرهنگ ی"  بررس دهیحم،  زند  یلشن .9

استاد " 1401تهران، سال  یدانشگاه علوم پزشک ییو ماما یخانم دانشکده پرستار یپرستار انیدانشجو

  ییبابا یخانم دکتر حاج راهنما

  یادراک شده  یاجتماع تینقش با استرس ادراک شده و حما یارتباط گرانبار ی"  بررس انه، پرو  میرنیا .10

 ارشد کارشناسی دانشجوی" 1401شهر اصفهان در سال  منتخب یها مارستانیپرستاران شاغل در ب

  دلخوش دکتر خانم راهنمایی به روانپرستاری

 در شاغل پرستاران در مراقبت ارائه فیتکی با آن ارتباط و شغلی دلبستگی بررسی" ، دانیال میری .11

 دکتر خانم راهنما استاد" 1401 سال در 19-کووید گیریهمه در آمل شهرستان آموزشی های بیمارستان

  نوغانی

 افراد در آن نشخوار و ابعاد بر خشم مدیریت رفتاری - شناختی درمان تاثیر بررسی" سمانه،  نعیمی .12

  پیما نیک دکتر خانم راهنمااستاد  "درمان تحت مخدر مواد به وابسته

 فرسودگی بر رفتاری-شناختی شیوه به استرس مدیریت آموزش برنامه تاثیر بررسی"  شادان،  زاده نقی .13

  نظری دکتر خانم راهنما استاد" 1400 سال تهران شهر روزبه بیمارستان پرستاران شغلی وری بهره و هیجانی


