
 0931لیست پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری ورودی 

 

دسترسی به  رشته استاد راهنما عنوان پایان نامه نام و نام خانوادگی
 پایان نامه

 و تغذیه وضعیت بین رابطه بررسی قربانی زینب
 و  انتروپومتریک های شاخص

 دیالیزی بیماران در بیوشیمیایی
 فارس خلیج شهدای بیمارستان

 پایان نامه اخلید شریفیآقای 

 درکیفیت توانمندسازی الگوی تاثیر رزازان نجمه
 به مبتال نوجوان دختران زندگی

 ماژور تاالسمی

 دکترروانی
 پور

 پایان نامه کودکان

 کاهش بر حضوروالدین تاثیر بررسی عمادآبادی راستی راضیه
 بیهوشی القای از قبل کودکان اضطراب

 پایان نامه کودک پور دکترجهان

 بازاندیشی کارت تاثیربکارگیری وزیریان زهرا
 جویاندانش اعتمادبنفس و برتفکرانتقادی

 پرستاری

 پایان نامه داخلی دکتربحرینی

 زیرجلدی تزریق مدت تاثیرطول دادایین آذر
 زا دردناشی و کبودی برمیزان کلگزان

 بستری بیماران در آن

 پایان نامه داخلی دکتربحرینی

 شهر مردم وعملکرد نگرش گاهی، جوکار شهال
 بر گیاهی داروهای نقش از بوشهر

 کودکان بیماری درمان

 پایان نامه کودکان پور دکترجهان

 یادگیری رویکردهای بررسی سحرغالمی
 علوم دانشگاه پرستاری دانشجویان

 بوشهر پزشکی

 دکتر
 فرد یزدانخواه

 پایان نامه داخلی

 برکیفیت توانمندسازی تاثیرالگوی خضری رقیه
 ونخ پرفشاری به مبتال سالمندان زندگی

 روانی دکتر
 پور

 پایان نامه داخلی

 محور خانواده توانمندسازی تاثیرالگوی انصاری عزیزه
 مادران توسط کودکان تب ادارهkap بر

 روانی دکتر
 پور

 پایان نامه کودکان

 بر ای چندرسانه آموزش تاثیر بررسی زارعی احمدرضا
 مبتال مدرسه سن کودکان توانمندسازی

 آن های خانواده و آسم به

 پایان نامه کودکان پور دکترجهان
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 0930کارشناسی ارشد پرستاری ورودی لیست پایان نامه های دانشجویان 

 

دسترسی به  رشته استاد راهنما عنوان پایان نامه نام و نام خانوادگی
 پایان نامه

 بحث روش دو به آموزش تاثیر مقایسه خلیلی آرش
 بر ای رسانه چند افزار نرم و گروهی
 زمینه در پرستاری دانشجویان آگاهی

 ای حرفه اخالق

  دکترجهانپور
 کودکان

 

 توانمندسازی الگوی تاثیر بررسی نسب موسوی مریم سیده
 ندانسالم زندگی کیفیت بر خودمدیریتی

 عروقی قلبی های بیماری به مبتال

 روانیپور دکتر
 دکتر و

 پوالدی

  داخلی جراحی

 آزمایشگاهی مقادیر ای مقایسه بررسی زادگان تقی محبوبه
 خط از امده بدست خون های نمونه

 معمول روش و وریدمحیطی انفوزیون
 بستری بیماران در وریدی خونگیری

 شهدای بیمارستان داخلی های دربخش
 0939بوشهردرسال خلیج

 آقای
 یزدانخواه

 دکترمیرزایی

  داخلی جراحی

 عاطفی سازی توانمند تاثیر بررسی نیا توسلی سمیه
 بر بستری نوزادان مادربزرگ

 نقش ایفای و افسردگی اضطراب
 زا نخست مادران

 روانی دکتر
 پور

  کودکان

 روش و قنداق تاثیر ای مقایسه بررسی دژدار شهین
 از ناشی درد شدت بر کانگرویی

 بستری زودرس نوزادان در خونگیری
 نوزادان ویژه های مراقبت بخش در

  کودکان دکترجهانپور

 عدم با مرتبط خطرساز عوامل بررسی رفیعی زهرا
 هب مبتال بیماران در درمان به پایبندی

 در بوشهر شهر روانپزشکی، اختالالت
 0939 سال

  روان بحرینی دکتر

 با معنوی سالمت ارتباط بررسی خضری لیال
 بیماران در مرگ اضطراب و افسردگی
 شیمی مراکز به کننده مراجعه سرطانی

 0939سال در بوشهر  درمانی

  روان بحرینی دکتر

 به مبتال بیماران از حمایت تاثیر بررسی موسوی فاطمه
 ازنحوه رضایتمندی بر خون پرفشاری

 پرستاری خدمات ارائه

  داخلی جراحی جهانپور دکتر

 و صوتی آلودگی سطح و منابع بررسی محمدی مسلم
 های بخش در آن آزاردهندگی اثرات

 لیجخ شهدای دانشگاهی بیمارستان بالینی
 بوشهر فارس

  بحرینی دکتر
 داخلی جراحی

 

 رب مشارکتی مراقبت مدل تاثیر بررسی پرند عبدالمجید
 بیماران مایعات تنظیم و فشار کنترل

 خلیج شهدای بیمارستان همودیالیزی
 0939 سال بوشهر فارس

  داخلی جراحی شریفی آقای

 و اجتماعی حمایت بین ارتباط بررسی هوشمندی راضیه
 افسردگی عالئم و ای مقابله راهبردهای

 در ماژور تاالسمی به مبتال بیماران در
 0939سال در بوشهر

  کودکان اکابریان خانم

 

 

 



 0931لیست پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری ورودی 

 

نام و نام 
 خانوادگی

دسترسی به  رشته استاد راهنما عنوان پایان نامه
 پایان نامه

 آزادی زهره
 

 انتقال در پنهان درسی برنامه نقش بررسی
 دانشجویان ادر مددجو به آموزش های مهارت
 هربوش پزشکی علوم دانشگاه مامایی و پرستاری

 0931 سال

دکتر روانی 
 پور

  کودکان

 دانشکده دانشجویان روان سالمت بینی پیش زاده حسن مینا
 هربوش پزشکی علوم دانشگاه مامایی و پرستاری

  روان دکتر بحرینی

 و ساختار قدرت، مراتب سلسله مقایسه  زائری سهیال
 غیر و معلول کودک دارای خانواده در انسجام
 0939 ال در بوشهر شهر معلول

  روان دکتر بحرینی

 خودمدیریتی توانمندسازی الگوی تاثیر بررسی زارع نجمه
 لجف به مبتال کودک با مادران معنوی توانمندی بر

 مغزی

دکتر روانی 
 پور

  کودکان

 قند زانمی بر پیگیر مراقبت الگوی تاثیر بررسی سبوحی فرشته
 و کودکان خون گلیکوزیله هموگلوبین و

 مدرسه سن دیابتی نوجوانان

دکتر جهان 
 پور

  کودکان

 شریف مهسا
 جعفری

 انتقال در پنهان درسی برنامه نقش بررسی
 دانشجویان دیدگاه از گری ای حرفه های ویژگی
 بوشهر پزشکی علوم دانشگاه

دکتر 
 یزدانخواه فرد

  داخلی جراحی

 پروین 
 صالحی

 بر کالمی غیر ارتباط روش تاثیر بررسی
  مصنوعی هوایی راه دارای بیماران رضایتمندی

 0931سال در شیراز شهر درمانی مراکز در

  داخلی جراحی دکتر پوالدی

 توانمندسازی الگوی تاثیر بررسی طریقتمرجان 
 خود و مراقبتی خود برخودآگاهی، خودمدیریتی

 بوشهر شهر سالمندان مدیریتی

دکتر روانی 
 پور

  داخلی جراحی

 عبدالرسول
 باسیع

 بالینیپرستاران عملکرد محیط قایسهم
 دو در شغلی رضایت و بالینی صالحیت
 بزرگ بیمارستان

  داخلی جراحی دکتر بحرینی

 بهداشتی رفتارهای ای مقایسه بررسی زاده عرب آذر
 و  اسهال به مبتال سال یک زیر کودکان مادران

 انبیمارست اطفال بخش در بستری کودکان سایر
 31-0931سال بوشهر فارس خلیج شهدای

  داخلی جراحی خانم اکابریان

 گیاهی ترکیب درمانی تاثیر بررسی عصمتی... ا روح
 انسرط با زنان زندگی کیفیت بر Hesa-aدریایی

 بوشهر شهر درمانی مراکز در پستان

  جراحیداخلی  دکتر پوالدی

 تیدیاب بیماران زندگی کیفیت بررسی نیکنام امید
 بوشهر شهر در کالیستاروی الگوی اساس بر

  داخلی جراحی دکتر بحرینی

 سرنجان گیاهی ترکیب تاثیر مقایسه صالحی فریده
 الیمع بر سلکسیب با زعفران و زنجبیل سفید،
 به مبتال ساله 01 تا 01 سالمندان بالینی

 بوشهر شهر در زانو استئوارتریت

  داخلی جراحی دکتر پوالدی

 اندازه روش دو دقت و صحت بررسی محمودی زینب
 تمپورال دماسنج با بدن حرارت درجه گیری

 دماسنج با مقایسه در بغلی زیر و ارتری
 بیمارستان در بستری بیماران در نازفارنکس

 0939 سال بوشهردر قلب درمانی آموزشی

دکتر جهان 
 پور

  جراحیداخلی 

 

 



 

 0939لیست پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری ورودی 

 

دسترسی به  رشته استاد راهنما عنوان پایان نامه نام و نام خانوادگی
 پایان نامه

 توانمندسازی الگوی تاثیر بررسی حورزاد اعظم 
 و کارآمدی خود حس بر خودمدیریتی

 به مبتال بازنشسته سالمندان انسجام حس
 بوشهر مزمنشهر بیماری

دکتر روانی 
 پور

  داخلی جراحی

 نشانگرهای بر  vit c تاثیر بررسی اسکندری پریسا

 در همودینامیک های شاخص و التهابی
 پس بای جراحی عمل تحت بیماران
 قلب درمانی مرکز در کرونر عروق

 بوشهر الهدی بنت

  داخلی جراحی دکتر پوالدی

 وضعیت بر شعردرمانی تاثیر بررسی میرزایی سعید محمد
 یقلب سکته به مبتال بیماران اضطراب

 رد بوشهر قلب تخصصی بیمارستان در
 0931 سال

دکتر جهان 
 پور

  داخلی جراحی

 همکار مدل اثربخشی بررسی مهدوی رضا
 دانشجویان بالینی مهارت بر آموزشی
 پزشکی علوم دانشگاه پرستاری

 0931بوشهر

  جراحی داخلی دکتر پوالدی

 
 

 محمدی سمیه

 ماساژ تاثیر بررسی
 و خستگی درد، بر پا کف رفلکسولوژی

 دربیماران فیزیولوژیک های شاخص
 در کرونر عروق پس بای عمل تحت

 0931شیراز شهر درمانی مراکز

  داخلی جراحی دکتر پوالدی

 از پنهان دانش انتقال تاثیر سیار سارا
 گیری تصمیم بر گویی داستان طریق
 ایبیمارستانه در شاغل پرستاران بالینی

 0931سال بوشهر اموزشی

دکتر جهان 
 پور

  داخلی جراحی

 یگیاه ترکیب تاثیر بررسی شبابی زینت
 ابوجهل، سهم قاط، قره الملک عدس

 تری ناشتا، خون برقند گشنیز عدس،
 01تا01سالمندان کلسترول و گریسیلید

 در بوشهر شهر دیابتیک پره ساله
 0931سال

  داخلی جراحی دکتر پوالدی

 اب زندگی کیفیت بین ارتباط جعفری الهام
 بیماران خودکارآمدی و انسجام حس
 m.s به مبتال

دکتر روانی 
 پور

  داخلی جراحی

 احیاء آموزش تاثیر بررسی شفیعی عبدالرضا
 دیام مولتی روش به مقدماتی ریوی قلبی

 در شاغل معلمان آگاهی بر سخنرانی و
 0931بوشهر شهر

دکتر جهان 
 پور

 داخلی جراحی
 

 

 دارای بیمار وضعیت بررسی زادگان جعفری فاطمه 
 بعد هوایی راه عوارض و تراشه لوله
 بیماران در عمل از

  داخلی جراحی آقای شریفی

 آموزش تاثیر مقایسه نیا زاهدی فجریه
 خانگی حوادث از پیشگیری رفتارهای

 بر پیامک و مدیا مولتی روش دو به
 مادران عملکرد و نگرش آگاهی سطح
 مراجعه ساله 1 تا فرزندیک دارای

دکتر جهان 
 پور

  کودکان



 ربوشه درمانی بهداشتی مراکز به کننده
 31-31سال

 و نگرش آگاهی  بررسی یگانه صدیقه
 تا 0 کودک دارای مادران عملکرد

 تغذیه جهت غذایی مواد امنیت از سال1
 یهتغذ وضعیت با ان ارتباط و  تکمیلی

دکتر روانی 
 پور

  کودکان

 و نگرش آگاهی، ابررسی کهنسال زهره
 از مدرسه سن کودکان مراقبین عملکرد

 وضعیت با آن ارتباط و غذایی امنیت
 سال در بوشهر شهر در کودکان تغذیه
31-0931 

دکتر روانی 
 پور

  کودکان

 بین ارتباط مقایسه بررسی نژاد عوض نصرت
 در معنوی سالمت و انسجام حس

 مادران با سالم کودک دارای مادران
 شهر در مزمن بیماری با کودک دارای
 0931-0931 کرمان

دکتر روانی 
 پور

 
 

 کودکان     

 

 دو  به آموزش تاثیر مقایسه شیبک محمود
 بر محور کودک و محور والد روش

 های جراحی عمل از قبل اضطراب
 در بستری کودکان در عمومی

 بوشهر فارس خلیج شهدای بیمارستان

  کودکان خانم اکابریان

 بر مشاوره تاثیر بررسی بخشی رضوان 
 السمیتا به مبتال بیماران زندگی کیفیت
 درمانی مراکز به کننده مراجعه مازور

 0931سال در  بوشهر تاالسمی

  کودکان خانم اکابریان

 آموزشی مدل تاثیر ی مقایسه د کوشکی رحمانیان مریم
 بر محور بیمار و محور خانواده روانی
 به مبتال بیماران دارویی تبعیت

 و بوشهر شهر روانپزشکی اختالالت
 0931-0930 شیراز

  روان دکتر بحرینی

 مدل اثربخشی بررسی زاهدیان الهام
 متنظی افسردگی، بر درمانی فراشناخت

 فراشناختی باورهای و هیجان شناختی
 پستان سرطان به مبتال ی افسرده زنان

 شهر درمانی مراکز به کننده مراجعه
 0930 شیراز

  روان دکتر بحرینی

 حس بین ارتباط بررسی پناهی سمیه
 زندگی کیفیت با خودکارآمدی و انسجام
 0931بوشهر شهر دیابتی بیماران

دکتر روانی 
 پور

  روان

 استفاده میزان رابطه بررسی احمدی خواجه معصومه
 با موبایل اجتماعی های شبکه از

 اجتماعی رفتارهای و روان سالمت
 پزشکی علوم دانشگاه ادانشجویان

 بوشهر

  روان دکتر بحرینی

 ارهعص استنشاق تاثیر مقایسه شاهی حسن سمانه
 میزان بر پرتقال با اسطخدوس
 های کلینیک به مراجعین اضطراب

 پزشکی دندان

  روان دکتر بحرینی

 

 

 

 



 0931پرستاری ورودی لیست پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد 

 

دسترسی به  رشته استاد راهنما عنوان پایان نامه نام و نام خانوادگی
 پایان نامه

 بر پرستار و همتا توسط آموزش تاثیر بررسی  آزاد دهقان فاطمه
 تحت بیماران خودمراقبتی عملکرد و نگرش آگاهی، روی
 در آنان مراقبین و کرونر عروق پس بای جراحی عمل

 0931سال در بوشهر شهر قلب درمانی مرکز در خانواده

 
 

 دکتر پوالدی

  داخلی جراحی

 از مفهوم بر مذهبی-معنوی درمانی روان تاثیر  سخامنش ساغر 
 شهر در سرطان به مبتال بیماران در انسجام حس و خود

 0931سال بوشهر،

  داخلی جراحی دکتر پوالدی

 در اندامی دور ایسکمی شرطی پیش اثر بررسی  خواه ناصری لیال
 در قلبی پس بای بیماران در دلیریوم از پیشگیری
 0931سال در بوشهر قلب بیمارستان

دکتر جهان 
 پور

  داخلی جراحی

 مهدی پور سیما
 گلکی

 روش به بیمار ایمنی مدیریت اموزش تاثیر مقایسه 
 روش و نزدیک همتایان های گروه توسط معکوس کالس

 مامایی و پرستاری دانشجویان دانش ماندگاری بر متداول
 0930 سال بوشهر پزشکی علوم های دانشگاه

دکتر واحد 
 پرست

  داخلی جراحی

 و ارتباطی های مهارت با مزاج رابطه ررسی  بنایی الهام
 دانشکده دانشجویان در تحصیلی پیشرفت انگیزش

 0931 سال در بوشهر شهر مامایی و پرستاری

  داخلی جراحی دکتر پوالدی

 خمز روی بر تراپی عسل و تراپی ازون تاثیر مقایسه  میری نگین
 دیابتی پای

دکتر جهان 
 پور

  داخلی جراحی

 حساسیت بر گوییخاطره طریق از دانش انتقال تاثیر بحرینی فریده
 خلیج آموزشی بیمارستان در شاغل پرستاران اخالقی

 0931 سال بوشهردر شهر فارس

دکتر جهان 
 پور

  کودکان

 و انسجام حس بر توانمندسازی الگوی تاثیر بررسی نوابی پریسا
 دچار موتورسوار جوانان و نوجوانان خودکارامدی

 0931سال داراب شهر در ترافیکی حوادث

دکتر روانی 
 پور

  کودکان

 یراتتغی در قنداق و ملودی تاثیر ای مقایسه تاثیر بررسی کریمی اکبر علی
 نوزادان در خونگیری از ناشی درد شدت و فیزیولوژیک

 فارس خلیج شهدای بیمارستانNICU بخش در بستری

خانم 
 اکابریان

  کودکان

 کتابچه و مدیا مولتی آموزش تاثیر مقایسه بررسی محمدی مریم
 زا دبستانی کودکان عملکرد و نگرش آگاهی، بر آموزشی

 0931بوشهر شهر در دیابت از پیشگیرانه رفتارهای

  کودکان 

 اسمعیل فرحناز
 وندی

 یا مقابله راهبردهای و زندگی کیفیت ای مقایسه بررسی
 ود اختالل اساسی، افسردگی به مبتال بیماران خانواده در

-بوشهر شهر روانی بیمار فاقد های خانواده و قطبی
0930 

  روان دکتر بحرینی

 خانواده در انسجام و قدرت ای مقایسه بررسی  میرشاه الهام
 سالم افراد خانواده با روانی اختالالت به مبتال بیماران

 0931 شیراز و بوشهر شهرهای

  روان دکتر بحرینی

 مبتال بیماران در والدینی تعلق های الگو مقایسه  پور عباس آیدین
 0931 -بوشهر شهر روانی اختالالت به

  روان دکتر بحرینی

 کانیک معصومه
 زاده

 ونانفوزی و کاتتریزاسیون با آشناسازی تاثیر بررسی
 سن کودکان اضطراب بر تصویرسازی طریق از وریدی

 و آموزشی مرکز اطفال اورژانس در بستری یمدرسه
 0931 سال در  بوشهر فارس خلیج شهدای درمانی

دکتر جهان 
 پور

  کودکان

 

 

 



 0931لیست پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری ورودی 

 

نام و نام 
 خانوادگی

دسترسی به  رشته استاد راهنما پایان نامهعنوان 
 پایان نامه

 و شناختی عملکرد با اجتماعی مشارکت ارتباط دوکوهکی نجمه
 مزمن بیماری به مبتال سالمندان در روان سالمت

 30 سال در بوشهر شهر

دکتر روانی 
 پور

  داخلی جراحی

 بر اسالمی زندگی کب بر مبتنی های آموزه تاثیر صادقی ثریا
 های شاخص و زندگی سبک سالمت، رفتارهای

 انشهرست در دیابتیک پری افراد در خون قند کنترل
 0930 سال در المرد

  داخلی جراحی دکتر پوالدی

 سهرابی رضوان
 نژاد

 فکری نشخوار بر آگاهی ذهن آموزش تاثیر بررسی
 و پستان سرطان به مبتال زنان در جنسی عملکرد و

 0930 سال در بوشهر شهر در همسرانشان

دکتر واحد 
 پرست

  داخلی جراحی

 پرداخت از پرستاران رضایتمندی بررسی هالل بن علی
 تکیفی با آن ی رابطه و( قاصدک)عملکرد بر مبتنی

 رد بیماران و پرستاران دیدگاه از پرستاری مراقبت
 هربوش پزشکی علوم دانشگاه تابعه های بیمارستان

 0930 سال در

  جراحیداخلی  دکتر پوالدی

 هشد درک والدگری استرس ارتباط بررسی خلفی سعیده
 الدینو زندگی کیفیت و خانواده همبستگی و انطباق با

 شهرهای در اوتیسم طیف اختالالت به مبتال کودکان
 0930 سال در شیراز و بوشهر

دکتر 
 واحدپرست

  کودکان

 مهارت و بالینی صالحیت رابطه بررسی دلدار محمود
 کودکان والدین  اضطراب با پرستاران ارتباطی های

-30 سال در بوشهر های بیمارستان در بستری
0930 

  کودکان دکتر بحرینی

دکتر جهان   شامی مریم
 پور

  کودکان

 مهدی سید
 قانعیان

 درک تنهایی احساس افسردگی، مقایسه
 و دیابت به مبتال سالمندان در شناختی عملکرد و شده
 30 سال در بوشهر شهر دیابتی غیر

دکتر روانی 
 پور

  کودکان

 نعمتی رضا
 بناری

 خدمات کیفیت مقایسه و بررسی
 اعتماد و کوال هلس مدل اساس بر بیمارستانی

 منتخب های بیمارستان در پرستاران به بیماران
 سال در بوشهر شهر غیردانشگاهی و دانشگاهی

0930 

  روان دکتر بحرینی

 رابطه و سانحه از پس رشد ابعاد بررسی مرادی آیناز
 مادران در انسجام حس و ای مقابله های سبک با آن

 0930 سال در بوشهر شهر معلول فرزند دارای

  روان دکتر بحرینی

 نیبی پیش در شخصیت تیپ نقش بررسی راشدی یعقوب
 بیماران ای مقابله های سبک و آوری تاب میزان
 بوشهر شهر در دو نوع دیابت به مبتال

  روان دکتر بحرینی

 

 

 

 

 

 



 0930لیست پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری ورودی 

 

نام و نام 
 خانوادگی

استاد  عنوان پایان نامه
 راهنما

دسترسی به پایان  رشته
 نامه

 و پزشکی دانشجویان ای حرفه بین آموزش تاثیر فر مشایخ نگین
 لیشهک مراقبت، کیفیت از بیماران درک بر پرستاری

 در دانشجویان بالینی های مهارت و ذهنی های
 یپزشک علوم دانشگاه فارس خلیج شهدای بیمارستان

 0930سال در بوشهر

دکتر 
 پوالدی

  داخلی جراحی

 بر هفشرد هوای سیستم از استفاده تاثیر بررسی  اسفندیاری سهیال
 از شدن بیدار زمان و فیزیولوژیک های شاخص
 از پس بیماران در شریانی خون گازهای و خواب
 بوشهر شهرستان قلب ICU در باز قلب جراحی عمل

 0930-0931سال در

  داخلی جراحی آقای شریفی

 غذیهت رفتار و فیزیکی فعالیت ارتباط بررسی  زارعی عارف
 دبیرستانی آموزان دانش پرخطر رفتارهای بر ای

 0930سال بوشهر شهر

دکتر روانی 
 پور

  کودکان

 نمایی علیرضا
 نیا قاسم

 قاخال اصول از پرستاران آگاهی بین ارتباط بررسی
 اخالقی جو و اخالقی پریشانی رخداد با ای حرفه
 شهر آموزشی های بیمارستان های بخش بر حاکم

 0930 سال در بوشهر

دکتر جهان 
 پور

  کودکان

 رحیمی زهرا
 درازی

 بر بخوا وضعیت و فیزیکی فعالیت ارتباط بررسی
 شهر دبستانی آموزان دانش تکامل و رشد وضعیت
 0930 سال در بوشهر

دکتر روانی 
 پور

  کودکان

 دانشجویان در دیابتی کودک از مراقبت نحوه بر مدیا امینی محبوبه
 پرستاری کارشناسی

دکتر جهان 
 پور

  کودکان

 ارتباط بر گویی خاطره آموزش روش تاثیر بررسی زارعی حلیمه
 نوزادان و کودکان پرستاری پرسنل ای حرفه

 0930 سال در بوشهر فارس خلیج شهدای بیمارستان

دکتر جهان 
 پور

  کودکان

 شمسی مهدی
 هرجقان

 یهتغذ رفتار و فرزندپروری سبک بررسی
 با آن ارتباط و مادران دیدگاه از آموزان دانش ای

 های دبستان آموزان دانش اجتماعی های مهارت
 0930-31 سال بوشهر شهر

دکتر جهان 
 پور

  کودکان

 پور مرضیه
 قیومی

 و پیری از ادراک با معنوی سالمت ارتباط بررسی
 0930 بوشهر شهر سالمندان در افسردگی

دکتر 
 فرهادی

  روان

 علی محمد
 ابوالحسینی

 با روانپزشکی های بخش جو بین ارتباط بررسی
 نگرش و ادراک انگیزه، و پرستاران شغلی استرس
 شهرهای در مراقبت و درمان روند به نسبت بیماران
 0930 سال در بوشهر و شیراز

دکتر 
 بحرینی

  روان

 ادراک اجتماعی حمایت و پیری از ادراک ارتباط نظریان رمضان
 عمل تحت سالمندان در درمان از پیروی با شده

 سال در بوشهر شهر آنزیوپالستی و آنژیوگرافی
0930 

دکتر 
 فرهادی

  روان

 ادراک تنهایی احساس و اجتماعی حمایت بین ارتباط زاده زکی رویا
 سال بوشهر شهر سالمندان در روان سالمت با شده

0930 

دکتر 
 بحرینی

  روان

 


