
 

 جراحی  - عناوین در حال اجرای ارشد پرستاری داخلی

 عنوان  استاد راهنما نام و نام خانوادگی /سال ورود ردیف 

97راضیه نیک روش/  .1  در SAPSII و SOFA و APACHE II ابزارهای قدرت مقایسه د.حیدری زاده 
 شبکه مدل از استفاده با بهینه مدل ارائه و ومیرمرگ میزان بینیپیش

 مراقبت هایبخش در قلبی ایست از بعد بیماران در مصنوعی عصبی
 1393-1400 سال از آبادخرم رحیمی شهید بیمارستان ویژه

97نسیم صیدی/  .2 تاثیر مراقبت با رویکرد انسانی بر میزان تبعیت از درمان زنان مبتال به  د.خادمی 

 HIVویروس 

 
98مریم دلفان/  .3 منییری بر اختالالت شناختی بیماران مبتال به دمانس تاثیر گیاه باکوپا  د.کردستانی 

 عروقی
98معصومه محمدی/  .4 پرستاری انسانی در عصر کرونا: یک مطالعه کیفی هدایت شده مبتنی  د. خادمی 

 بر نظریه بازتعریف پویای حرفه
98سارا قلی زاده/  .5 کروناتجارب دانشجویان پرستاری از اموزش از راه دور در اپیدمی  د.رئوفی   

99مجید یاری /  .6  د.محمدی پور 
 د. گودرزی )دوم(

 با آن ارتباط و پرستاران در یار سازمان اخالقی غیر رفتارهای بررسی

 یابی مدل مطالعه :بیمارستان اخالقی جو و خطا مدیریت فرهنگ

 ساختاری معادالت
99ساناز بوترابی/  .7 تبعیت دارویی و خود مدیریتی تاثیر برنامه ارتقا فعال سازی بیمار بر  د.حیدری زاده 

 زنان دیابتی مبتال به پرفشاری خون و نارسایی قلبی مزمن
99یدی/ئزیبا کا  .8 بررسی رابطه ذهن آگاهی با تاب آوری و میزان خودکارآمدی بالینی در  د.طوالبی 

 پرستاران 
19مراقبت کننده از بیماران مبتال به کوید  

99نسترن بهمئی/  .9 آموزش مهارتهای مراقبت مبتنی بر شواهد و اجرای تیمی آن بر تاثیر  د.محمدی پور 

(ACE)اساس مدل ایس بردرک معنی داری شغلی و استقالل حرفه  
 ای پرستاران شاغل در بخش های اورژانس و مراقبت ویژه

99سمیرا اشکبوس/  .10  پرسنل خودراهبر یادگیری و عملکرد دانش، بر وارونه آموزش تاثیر د.طوالبی 
برخط غیر های دستورالعمل زمینه در آباد خرم  پزشکی فوریتهای  

99حسن حسینی/  .11 تاثیر مداخله حمایتی زوج محور بر حس رضایت و صمیمت زناشویی  د.رئوفی 
کننده به بیمارستان شهید رحیمی مردان مبتال به سرطان مراجعه

 1401آباد در سال خرم
1400مهدیه امرایی/  .12 پرستاری از دست رفته با ارزش های حرفه ای و ارتباط مراقبت  د.حسنوند 

حساسیت اخالقی درک شده پرستاران شاغل در بیمارستان های 
1401آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال   



 

 

 

1400زهرا حسینی پای چک/  .13 تاثیر آموزش سناریو محور بر ارتقاء مهارت استدالل بالینی دانشجویان  د.حسنوند 
در درس فارماکولوژی بالینیپرستار   

1400الدن غنم پرور/  .14 بر کیفیت و امید به  PDCA) (تاثیر مداخله بر اساس چرخه دمینگ د.رئوفی 
 زندگی در بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس

1400شکوفه نصیری/  .15                        انگیز  د. شور 
 بیرانوند

رویکرد یادگیری وارونه بر تاثیر آموزش شبیه سازی مبتنی بر 
خودباوری ، رضایت ، دانش و مهارت ها احیای قلبی ریوی دانشجویان 

 پرستاری


