
 پایان نامه های در دست اجرا

 استاد راهنما عنوان پایان نامه سال ورود نام و نام خانوادگی ردیف

بررسی ارتباط عدم قطعیت با اضطراب ، افسردگی و کیفیت  59 مهناز طرهانی 1

 زندگی در بیماران مبتال به سرطان

 دکتر گودرزی

بر اضطراب و تبعیت از بررسی تأثیر امیددرمانی گروهی  59 زهرا احمدی فجر 2

 درمان بیماران همودیالیزی

 دکتر طوالبی

تأثیر یادگیری مشارکتی با استفاده از زوج دانشجویان  59 مریم کمالی 3

 پرستاری بر همدلی و خودکارآمدی در عملکرد بالینی

 دکتر حسنوند

ی ناامیدتاثیر مراقبت با رویکرد انسانی بر میزان اضطراب و  59 فاطمه مال اسدی 4

 بیماران کاندید آنژیوگرافی کرونر

 دکتر خادمی

تاثیر کارگزاری دانش بر همدلی پرستاران با بیماران قلبی :  59 عاطفه گله داری 9

 یک مطالعۀ کارآزمایی بالینی کنترل شدۀ تصادفی

 دکتر خادمی

 حسنونددکتر  تجارب مراقبت از بیماران دارای تراکئوستومی در منزل 59 سعید دارایی 6

تاثیر مداخله شناختی رفتاری بر روی امید و ترس از مرگ در  54 صباح خشنود 7

 بیماران همو دیالیز استان ایالم

 دکتر ساکی

تاثیر کپسول سنبل الطیب بر کیفیت خواب بیماران پیوند بای  54 حلیمه خاتون زارع 8

 پس عروق کرونر

 دکتر غالمی

بر  "روی  "روانی بر اساس مدل سازگاری  –تاثیر برنامه آموزشی  59 الهام نصیری 5

 سازگاری  روانی اجتماعی بیماران دارای پیس میکر دائم
 دکتر طوالبی

اثر بخشی مداخلۀ حمایت از تریاژ قلبی بر ارزیابی پرستاران از  59 مریم فیاضی 11

 بیماران مبتال به سندرم کرونری حاد و پیامدهای آن
 غالمیدکتر 

تجارب مراقبین خانگی مبتالیان به کاهش سطح هوشیاری از  59 فرخنده موسوی 11

 جستجوی اطالعات

 دکتر گودرزی

سالمت عمومی تاب آوری وهای هوش هیجانی برآموزش مهارتتاثیر 54 لیال لک 12

 خرم آبادهای آموزشی شهرهای ویژه بیمارستانپرستاران بخش
 دکتر کرمی

 دکتر طوالبی بیماران همودیالیزیآترواسکلروزیس درعوامل خطرسماق برتاثیر 59 اله نوریفرشته  13

طریق دو روش ویزیت در منزل و بخشی بازتوانی ازمقایسه اثر 59 فروزان گوهری 14

مراقبین بارو  CABGکارآمدی بیمارانخودپیگیری تلفنی بر

 خانوادگی آنان

 حسنوند دکتر

بررسی تاثیر آموزش هوش معنوی بر صالحیت مراقبت  54 ریاحیسمیه  19

 معنوی در پرستاران بخش های مراقبت ویژه

 دکتر گودرزی

  



 

اری پرستپرستاری انسانی در بخش ویژه : یک مطالعه  53 سمیه محمدی اصل 16

 شناسی پدیدار شناسانه 

 دکتر مژگان خادمی

ترجمه و اعتبار یابی مقیاس مراقبت پرستاری مطلوب  53 فاطمه بهرامی 18

در بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه قلبی 

 بیمارستانهای لرستان

 دکتر شیرین حسنوند

تاثیر محلول دیالیز سرد بر کفایت دیالیز و عوارض  54 فاطمه احمدی 15

 شایع حین دیالیز در بیماران همودیالیزی 

 دکترطاهره طوالبی

بررسی ادراك مدرسین و دانشجویان پرستاری  54 مریم محمدی پور 21

دانشگاه علوم پزشکی لرستان از مدنیت در محیطهای 

 دانشگاهی

 دکتر شیرین حسنوند

ارتقاء حفظ حریم خصوصی بیماران بستری در بخش  54 حدیث کوگانی 21

اورژانس بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد : تحقیق 

 عملکردی مشارکتی . 

 دکترطاهره طوالبی


