
 

  سالمندیعناوین در حال اجرای ارشد پرستاری 

 عنوان  استاد راهنما نام و نام خانوادگی /سال ورود ردیف 

مقایسه تاثیر پماد رزماری و پماد زنجبیل بر میزان درد و عملکرد  د.بیرانوند 97احسان اسدی/   .1
 فیزیکی سالمندان مبتال به استئو آرتریت

شیوع اختالالت عملکرد جنسی در زنان سالمند متاهل بررسی  د.ساکی 97پریسا مریدی/  .2
شهرستان خرم آباد و ارتباط آن با کیفیت زندگی و سالمت روان 

 1400سال 
بررسی وضعیت پاسخگویی نظام سالمت در مراقبت از سالمندان  د.حیدری 97امیر محمد رضایی/   .3

: یک مطالعه 19-مبتال به سرطان در دوران شیوع بیماری کووید
 عیمقط

 بررسی تاثیر زالو درمانی بر درد ناشی از استئوآرتریت سالمندان د.ساکی 97لیال حسینی /  .4
بر کیفیت خواب و  (EFT)بررسی تاثیر تکنیک رهاسازی هیجانات د.بیرانوند 97حبیب ظاهری /  .5

 سالمت روان سالمندان ساکن منزل شهر خرم آباد
 بعد سالمند بیماران آوری تاب و درونی استحکام بر نرسینگ تله تاثیر د.ساالروند 98فرزاد فرزان پور/  .6

 میوکارد حاد ازانفارکتوس
بررسی پیامدهای رژیم های مختلف درمانی مورد استفاده در درمان  د.حسین آبادی 98رضوان محمدرضایی/  .7

بستری در بیمارستان های آموزشی  19سالمندان مبتال به کووید 
 1399شهر خرم آباد سال 

بررسی عوامل پیشگویی کننده خودغفلتی در سالمندان ساکن شهر  د.حسین آبادی 98رضایی/ ثریا  .8
 خرم آباد

بررسی ارتباط بین سواد سالمت ، بلورهای دارویی و ادراک بیماری  د.بیرانوند 99اشکان بیرانوند/  .9
 خرم آباددر سالمندان مبتال به پر فشاری خون در شهرستان 

مقایسه تاثیر آروماتراپی اسانس برگاموت با اسانس نعنا بر استرس  د.ساکی 99فاطمه صفر بیرانوند/  .10
 حاد و کیفیت خواب سالمندان مبتال به انفارکتوس میوکارد

بررسی شیوع سوء رفتار با سالمندان ساکن جامعه شهرستان پلدختر و  د.ساالروند 99زهرا عزیزی/  .11
خانوادگی  ارتباط آن با خصوصیات شخصیتی سالمندان و مراقبین

 1400-1401آنها طی سال های 
بررسی وضعیت نظام پاسخگویی نظام سالمت در مراقبت از  د.حیدری 99سپیده نیازی/  .12

: یک مطالعه مبتنی بر 19سالمندان در دوران شیوع بیماری کووید 
 جامعه

ی بر بار آموزشی به صورت مجاز-بررسی تاثیر اجرای برنامه حمایتی د.ساالروند 99سیما ورمزیار/  .13
 مراقبتی سالمندان مبتال ب سرطان

طراحی و ارزیابی اپلیکیشن مناسب برای ارتقای خودمراقبتی  د.حسین آبادی 99علی عبدالبقایی/  .14
 سالمندان مبتال به بیماریهای مزمن قلب عروقی



 

 

 

زندگی تا ثیر آموزش بیمار محور بر توان مراقبتی و ارزیابی کیفیت  د. ساکی 1400دانیال تقویان/  .15
 سالمندان مبتال به سرطان

بررسی ارتباط طرح واره های ناسازگار اولیه با تبعیت درمان و خود  د. افسانه بیرانوند 1400زه طوالبی/ئفا  .16
 مراقبتی در سالمندان مبتال به بیماری های مزمن

بررسی تاثیر طب فشاری بر درد قفسه سینه ، عالئم حیاتی و  د.حسین آبادی 1400محمدفتاحی مقدم /  .17

 بیمارستان مدنی خرم آباد  acsتغییرات ریتم قلبی در بیماران 
ارتباط بین ویژگی شخصیتی پرستاران و نگرش نسبت به بیماران  د.ساالروند 1400میالد عجمیان/  .18

های بیمارستانگیری بالینی پرستاران شاغل در سالمند با تصمیم
 1401در سال  آبادآموزشی شهرستان خرم


