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نام و نام خانوادگی  ردیف

 دانشجو

 عنوان پروپوزال/پایان نامه اساتید مشاور استاد راهنما گرایش

 شریفی،دکتر اقای پوالدی دکتر جراحی داخلی زاده محمدی محمود 1

 معتمد

 یزدیال زمان افزایش اثربخشی مقایسه

 رب دیالیز حین فیزیکی فعالیت و

 های دیالیز،شاخص کفایت

 بیماران در خستگی و همودینامیک

 انبیمارست در بستری همودیالیز تحت

 7931 سال در بوشهر شهر های

 محمدرضا دکتر پوالدی دکتر جراحی داخلی فر مشایخ نگین 2

 فرد،دکتر یزدانخواه

 معتمد

 ای حرفه بین آموزش تاثیر

 بر پرستاری و پزشکی دانشجویان

 مراقبت، کیفیت از بیماران درک

 های مهارت و ذهنی های کلیشه

 بیمارستان در دانشجویان بالینی

 علوم دانشگاه فارس خلیج شهدای

 7931سال در بوشهر پزشکی

 پور،آقای انوری دکتر شریفی آقای جراحی داخلی اسفندیاری سهیال 3

 میرزایی دکتر

 وایه سیستم از استفاده تاثیر بررسی

 و فیزیولوژیک های شاخص بر فشرده

 گازهای و خواب از شدن بیدار زمان

 عمل از پس بیماران در شریانی خون

 قلب ICU در باز قلب جراحی

-7931سال در بوشهر شهرستان

7931 

 باقرزاده، دکتر خانم واحدپرست دکتر جراحی داخلی پور سالمی یاسمین 4

 نژاد حاجی خانم

 ای حرفه رفتار ارتباط بررسی

 و پرستار ایمنی جو با پرستاران

 پرستاران در بیمار ایمنی فرهنگ

 بوشهر شهر های بیمارستان در شاغل

 خانم کمالی، دکتر خانم پرست واحد دکتر جراحی داخلی گلکی مهدی پور سیما 5

 باقرزاده دکتر

 ایمنی مدیریت آموزش تاثیر مقایسه

 توسط وارونه کالس روش به بیمار

 متداول روش و نزدیک همتایان گروه

 ترم دانشجویان در دانش ماندگاری بر

 پرستاری کارشناسی 2

 واحدپرست، دکتر خانم باقرزاده دکتر جراحی داخلی توللی فرنوش 6

 نژاد حاجی خانم

 و بنسون سازی ارام تاثیر بررسی

 عالئم درد، میزان بر رفلکسولوژی

 رد نوزاد وزن و شیردهی فیزیولوژیک،

 در سزارین جراحی عمل تحت زنان

 7931 سال در بوشهر شهر
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نام و نام خانوادگی  ردیف

 دانشجو

 عنوان پروپوزال/پایان نامه اساتید مشاور استاد راهنما گرایش

 رفتار و فیزیکی فعالیت ارتباط بررسی باقرزاده دکتر پور روانی دکتر کودکان زارعی عارف 7

 دانش پرخطر رفتارهای بر ای تغذیه

 بوشهر شهر دبیرستانی آموزان

 7931سال

 محمودی،خانم دکتر پور جهان دکتر کودکان اشرفی فاطمه سیده 8

 کیانی

 مهارت و اخالقی تکامل سطح ایسه

 در بستری کودکان با ارتباط های

 شهر پرستاری دانشجویان و پرسنل

 7931 سال در بوشهر

 قاسم نمایی لیرضا 9

 نیا

 زا پرستاران آگاهی بین ارتباط بررسی بافرزاده گنجو،دکتر خانم پور جهان دکتر کودکان

 رخداد با ای حرفه اخالق اصول

 حاکم اخالقی جو و اخالقی پریشانی

 های بیمارستان های بخش بر

 7931 سال در بوشهر شهر آموزشی

 و فیزیکی فعالیت ارتباط بررسی باقراده دکتر پور روانی دکتر کودکان درازی رحیمی زهرا 01

 و رشد وضعیت بر خواب وضعیت

 شهر دبستانی آموزان دانش تکامل

 7931 سال در بوشهر

 سیاوشی منیژه 00

 سیاهی

 الگوی و خواب وضعیت ارتباط بررسی باقرزاده دکتر پور روانی دکتر کودکان

 شدان در پرخاشگری با لدینیوا تعلق

 در بوشهر شهر دبیرستانی آموزان

 7931 سال

 رحیم عضدی،دکتر پرویز پور جهان دکتر کودکان امینی محبوبه 01

 طهماسبی

 روش دو ای مقایسه تاثیر بررسی

 مولتی و آموزشی کتابچه آموزشی

 دیابتی کودک از مراقبت نحوه بر مدیا

 پرستاری کارشناسی دانشجویان در

 آقای محمودی، دکتر پور جهان دکتر کودکان زارعی حلیمه 01

 عضدی

 خاطره آموزش روش تاثیر ررسی

 پرسنل ای حرفه ارتباط بر گویی

 نوزادان و کودکان پرستاری

 فارس خلیج شهدای بیمارستان

 7931 سال در بوشهر

 شمسی مهدی 01

 هرجقان

 رفتار و فرزندپروری سبک بررسی باقرزاده دکتر پور روانی دکتر کودکان

 دیدگاه از آموزان دانش ای تغذیه

 های مهارت با آن ارتباط و مادران

 های دبستان آموزان دانش اجتماعی

 7931-31 سال بوشهر شهر
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نام و نام خانوادگی  ردیف

 دانشجو

 عنوان پروپوزال/پایان نامه اساتید مشاور استاد راهنما گرایش

 روانی دکتر خانم فرهادی دکتر روان پرستاری قیومی پور مرضیه 01

 مرزبان دکتر پور،خانم

 با معنوی سالمت ارتباط بررسی

 در افسردگی و پیری از ادراک

 7931 بوشهر شهر سالمندان

 علی محمد 01

 ابوالحسینی

 خانم پوالدی، دکتر خانم بحرینی دکتر روان پرستاری

 باقرزاده دکتر

 های بخش جو بین ارتباط بررسی

 ارانپرست شغلی استرس با روانپزشکی

 بیماران نگرش و ادراک انگیزه، و

 در مراقبت و درمان روند به نسبت

 سال در بوشهر و شیراز شهرهای

7931 

 خانم پوالدی، دکتر خانم فرهادی دکتر روان پرستاری نظریان رمضان 07

 باقرزاده دکتر

 حمایت و پیری از ادراک ارتباط

 از پیروی با شده ادراک اجتماعی

 عمل تحت سالمندان در درمان

 وشهرب شهر آنزیوپالستی و آنژیوگرافی

 7931 سال در

 فرهادی، دکتر خانم بحرینی دکتر روان پرستاری زاده زکی رویا 08

 باقرزاده دکتر خانم

 و اجتماعی حمایت بین ارتباط

 سالمت با شده ادراک تنهایی احساس

 سال بوشهر شهر سالمندان در روان

7931 


