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ردیف

نام و نام
خانوادگی

گرایش

استاد راهنما

اساتید مشاور

عنوان پروپوزال/پایان نامه

4

فاطمه دهقان ازاد

داخلی جراحی

خانم دکتر شهناز پوالدی

آقای دکتر رحیم طهماسبی
آقای محمدرضا یزدانخواه فرد

2

ساغر سخامنش

داخلی جراحی

خانم دکتر شهناز پوالدی

آقای دکتر مسعود بحرینی
خانم دکتر راضیه باقرزاده

9

لیال ناصری خواه

خانم دکتر فایزه جهانپور

آقای دکتر رحیم طهماسبی
آقای پرویز عضدی

بررسی تاثیر آموزش توسط همتا و پرستار بر
روی آگاهی ،نگرش و عملکرد خودمراقبتی
بیماران تحت عمل جراحی بای پس عروق
کرونر و مراقبین آنان در خانواده در مرکز
درمانی قلب شهر بوشهر در سال4931
تاثیر روان درمانی معنوی-مذهبی بر مفهوم از
خود و حس انسجام در بیماران مبتال به سرطان
در شهر بوشهر ،سال4931
بررسی اثر پیش شرطی ایسکمی دور اندامی
در پیشگیری از دلیریوم در بیماران بای پس
قلبی در بیمارستان قلب بوشهر در سال4931

1

الهام بنایی

داخلی جراحی

خانم دکتر شهناز پوالدی

آقای دکتر مسعود بحرینی
آقای دکتر رحیم طهماسبی

1

نگین میری

داخلی جراحی

خانم دکتر فایزه جهانپور

6

فریده بحرینی

کودکان

خانم دکتر فایزه جهانپور

آقای پرویز عضدی
آقای دکتر رحیم طهماسبی
آقای پرویز عضدی آقای دکتر
عبدهللا حاجی وندی

7

علی اکبر کریمی

کودکان

خانم شرافت اکابریان

آقای دکتر کامران میرزایی
خانم دکتر فایزه جهانپور

8

فرحناز اسماعیل
وندی

روان پرستاری

آقای دکتر مسعود
بحرینی

آقای دکتر کامران میرزایی
خانم دکتر مرمی روانی پور

3

ایدین عباسپور
شوشتری
معصومه کانیک
زاده

روان پرستاری

آقای دکتر مسعود
بحرینی
خانم دکتر فایزه جهانپور

خانم شرافت اکابریان
آقای دکتر کامران میرزایی
آقای دکتر رحیم طهماسبی

کودکان

خانم دکتر مریم روانی
پور

آقای دکتر رحیم طهماسبی
آقای دکتر مسعود بحرینی

بررسی رابطه مزاج با مهارت های ارتباطی و
انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانشجویان
دانشکده پرستاری و مامایی شهر بوشهر در
سال 4931
مقایسه تاثیر ازون تراپی و عسل تراپی بر روی
زخم پای دیابتی
اثیر انتقال دانش از طریق خاطرهگویی بر
حساسیت اخالقی پرستاران شاغل در بیمارستان
آموزشی خلیج فارس شهر بوشهردر سال
4931
ررسی تاثیر مقایسه ای تاثیر ملودی و قنداق در
تغییرات فیزیولوژیک و شدت درد ناشی از
خونگیری در نوزادان بستری در بخش
بیمارستان شهدای خلیج فارسNICU
بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی و راهبردهای
مقابله ای در خانواده بیماران مبتال به افسردگی
اساسی ،اختالل دو قطبی و خانواده های فاقد
بیمار روانی شهر بوشهر4936-
مقایسه الگو های تعلق والدینی در بیماران مبتال
به اختالالت روانی شهر بوشهر4931 -
بررسی تاثیر آشناسازی با کاتتریزاسیون و
انفوزیون وریدی از طریق تصویرسازی بر
اضطراب کودکان سن مدرسهی بستری در
اورژانس اطفال مرکز آموزشی و درمانی
شهدای خلیج فارس بوشهر در سال 4931
بررسی تاثیر الگوی توانمندسازی بر حس
انسجام و خودکارامدی نوجوانان و جوانان
موتورسوار دچار حوادث ترافیکی در شهر
داراب سال4931

41

44

پریسا نوابی

داخلی جراحی

کودکان
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42

الهام میرشاه

روان پرستاری

آقای دکتر مسعود
بحرینی

خانم دکتر شهناز پوالدی
آقای دکتر کامران میرزایی

بررسی مقایسه ای قدرت و انسجام در خانواده
بیماران مبتال به اختالالت روانی با خانواده
افراد سالم شهرهای بوشهر و شیراز 4931

