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 ٌپایان وام/ عىًان پريپًزال  اساتید مشاير استاد راَىما گرایش خاوًادگی وام ي وام

 یسداًخَاُ فردآقای هحوذرضا ضٌْاز پَالدی خاًن دکتر داخلی جراحی پريیه صالحی 1
بررسی تأثیر بکارگیری رٍش ارتباط غیرکالهی بر 

رضایتوٌذی بیواراى با راُ َّایی هصٌَعی بستری در هراکس 
 رازدرهاًی ضْر ضی

 خاًن دکترضٌْاز پَالدی داخلی جراحی فریدٌ صالحی 2
خاًن دکترهرین رٍاًی پَر 
 آقای دکتر رحین طْواسبی

هقایسِ تأثیر درهاًی ترکیب سرًجاى سفیذ، زًجبیل ٍ 

در ضذت درد زاًَ ٍ فعالیت  Selexcibزعفراى با سلکسیب 
 حرکتی سالوٌذاى ضْر بَضْر

 یسداًخَاُ فردآقای هحوذرضا خاًن دکتر ضٌْاز پَالدی جراحیداخلی  قرٌ چٍعصمتی  ...ريح ا 3
بر کیفیت زًذگی بیواراى ( حصاـ آ) Hesa-Aتأثیر درهاًی 

هبتال بِ سرطاى پستاى در هراکس درهاًی ضْر بَضْر 

 خاًن دکتر ضٌْاز پَالدی رٍاًی پَرهرین خاًن دکتر  داخلی جراحی مرجان طریقت 4
زی خَدهذیریتی بر هیساى بررسی تأثیر الگَی تَاًوٌذسا

 آگاّی از تغییرات فردی

 آقای هحوذرضایسداًخَاُ فرد داخلی جراحی مُسا شریف جعفری 5
خاًن دکتر هرین رٍاًی پَر 

 آقای دکتر کاهراى هیرزایی
بررسی ًقص برًاهِ درسی پٌْاى در اًتقال ٍیژگی ّای حرفِ 

 ای گری از دیذگاُ داًطجَیاى داًطگاُ علَم پسضکی بَضْر

 آقای هحوذرضایسداًخَاُ فرد آقای دکتر هسعَد بحریٌی داخلی جراحی عبدالرسًل عباسی 6
هقایسِ هحیط عولکرد بالیٌی پرستاراى صالحیت بالیٌی ٍ 

رضایت ضغلی در دٍ بیوارستاى بسرگ داًطگاّی ٍ 
 غیرداًطگاّی ضْر بَضْر

 بحریٌی آقای دکتر هسعَد خاًن دکتر هرین رٍاًی پَر اطفال وجمٍ زارع 7
بررسی تأثیر الگَی تَاًوٌذسازی خَدهذیریتی بر تَاًوٌذی 

 هعٌَی هادراى با کَدک هبتال بِ فلج هغسی

 هقایسِ دقت اًذازُ گیری ترهَهتر توپَرال با سایر ترهَهترّا - جْاى پَرفائسُ خاًن دکتر اطفال زیىب  محمًدی  8

 - خاًن دکتر فائسُ جْاى پَراطفال سبًحی فرشتٍ   9
ثیر الگَی هراقبت پیگیر بر کیفیت زًذگی در کَدکاى تأ

 دیابتیک

 یسداًخَاُ فردآقای هحوذرضا خاًن دکتر هرین رٍاًی پَر اطفال آزادی  زَرٌ 10
بررسی ًقص برًاهِ درسی پٌْاى در اًتقال هْارت ّای 

 آهَزضی بِ هذدجَ از دیذگاُ داًطجَیاى پرستاری ٍ هاهایی

خاًن ضرافت اکابریاى  ای دکترهسعَدبحریٌیآق رٍاى میىا حسه زادٌ 11
بررسی رابطِ بیي سبک ّای ٍالذیٌی ٍ اعتواد بٌفس 

داًطجَیاى داًطگاُ علَم پسضکی بَضْر 

خاًن دکتر هرین رٍاًی پَر  بحریٌی هسعَد آقای دکتر رٍاى زائری سُیال  12
هقایسِ ساختار قذرت ٍ ّوبستگی در خاًَادُ دارًذُ هعلَل ٍ 

دیذگاُ هادراى  غیرهعلَل از

 


