
 

  کودکانعناوین در حال اجرای ارشد پرستاری 

 عنوان  استاد راهنما نام و نام خانوادگی /سال ورود ردیف 

97مهناز حسن پور/  .1 بررسی تاثیر ماساژ درمانی توسط مراقب بر خلق و خوی  د.قاسمی 
 شیرخواران بی سرپرست

97مریم کریمی /  .2 تدوین پروتکل بر میزان بررسی تاثیر تشکیل کمیته رگ گیری و  د.ولی زاده 
موفقیت پرستاران در رگ گیری ، میزان رضایت والدین و میزان 

 دیسترس
97مریم عبادار/   .3  با کودکان اجتماعی سازگاری و اجتماعی رشد بر گویی اثر قصه د.کرمی 

سال 10-4 سن در مزمن بیماری  
98سارا بیرانوند/   .4 رشد اجتماعی کودکان بررسی اثر مراقبت معنوی بر سازگاری و  د.کرمی 

تحت شیمی درمانی بستری در بیمارستان شهید مدنی خرم آباد در 
1400سال   

98زهرا شهسواری پور /   .5 ررسی تاثیر مالقات مجازی برنامه ریزی شده بر حمایت اجتماعی ب د.ولی زاده 
درک شده و استرس پس از سانحه خانواده کودکان بستری شده 

 در عصر کرونا
99امیری/نسترن   .6 بررسی تاثیر تمرینات ورزشی بر کیفیت و کمیت خواب کودکان  د.کرمی 

1مبتال به دیابت تیپ  12ساله -6  
99فاطمه صادقی/  .7 تاثیر آموزش ورزش مجازی بر خودپنداره و عزت نفس کودکان  د.کرمی 

1401چاق شهر خرم آباد در سال   
99صحبت صفایی/  .8 فشاری و عوامل مرتبط با آن در بررسی میزان بروز زخم های  د.قاسمی 

های آموزشی شهر -کودکان و نوزادان بستری در بیمارستان
 1401-1400ماه(سال 6کرمانشاه )از زمان شروع بمدت 

99محمد مهدی منصوری/  .9 بررسی تاثیر  استفاده از  اپیلیکیشن مبتنی بر موبایل در آموزش  د.ولی زاده 
 سهامنیت در فضای مجازی به کودکان سن مدر

99زهرا ندری/  .10 مقایسه رایحه گالب و رایحه نعناع فلفلی بر درد ناشی از عمل  د.قاسمی 
 سال 12تا  3جراحی شکمی در کودکان

1400مسعود امینی/  .11 بررسی تاثیر آموزش بالینی متمرکز بر مراقبت خانواده محور بر  د. کرمی  
 حساسیت اخالقی و رفتار مراقبتی دانشجویان پرستاری

1400رضایی نیا/ فاطمه  .12 روانسجی پرسش نامه های نگرش نسبت به امنیت فضای مجازی  د. ولی زاده  
 و رفتار های امنیت در فضای مجازی در کودکان ایرانی

1400هانیه گودرزی/  .13 افشایی هیجانی مادران با اضطراب ناشی از بررسی ارتباط خود د.فاطمه قاسمی  

در مادران و کودکان مدارس ابتدایی  COVID-19 بیماری 
 1400در سال  بروجرد



 

 

1400مژگان مصطفی نژاد/  .14 )آموزش بازخورد محور( بر   teach back روش تاثیر بررسی د.ولی زاده 
آمدگی ترخیص و خود کارآمدی مادران نوزادان نارس بستری در 

 بخش مراقب های ویژه   


