
 6931عناوین پروپوزال/پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 

نام و نام خانوادگی  ردیف

 دانشجو

 عنوان پروپوزال/پایان نامه استاد راهنما گرایش

داخلی  آیناز دفتری 

 جراحی

 اصول آموزش و منزل در ورزش های برنامه تاثیر مقایسه دکتر واحدپرست

 و عضالنی-عصبی ،درد ایمن عملکرد بر ارگونومی

 های بیمارستان در شاغل پرستاران در خواب اختالالت

 0011 سال در بوشهر پ.ع.د تابعه

داخلی  رضایی شهربانو 

 جراحی

 وریتئ بر مبتنی زندگی های مهارت اموزش تاثیر بررسی دکتر واحدپرست

 از پیروی و خانگی خشونت کاهش بر خودکارامدی

 خشونت تحت 2 نوع دیابت به مبتال زنان در درمان

 0011 سال بوشهر شهر در خانگی

داخلی  شاکرمی الهام 

 جراحی

 اریپرست دانشجویان و اساتید نظرات ای مقایسه بررسی دکتر یزدانخواه فرد

 های ازمون تکالیف انجام در تقلب مورد در مامایی و

 در 01 کووید گیری همه دوره در دور راه از الکترونیک

 0011سال بوشهر پ.ع.د

داخلی  ارایش  نوروزیان مریم 

 جراحی

 توانمندسازی الگوی اساس بر اموزش تاثیر بررسی طیبه غریبیخانم 

 یجنس عملکرد زناشوئی،شاخص رضایت بر خودمدیریتی

 رد بوشهر شهر دیابتیک زنان در درمانی رژیم از پیروی و

 0011سال

روان  سیده سارا حسینی 

 پرستاری

 در زناشویی سازگاری و غیرمنطقی باورهای مقایسه دکتر باقرزاده

 هرش در سالم زوجین با مزمن بیماریهای به مبتال زوجین

 0011 سال در بوشهر

روان  کامران مسیحی ابوعلی 

 پرستاری

 و ساختارخانواده انسجام، قدرت، مراتب سلسله مقایسه دکتر بحرینی

 ربوشه شهرهای غیرمعتاد و معتاد افراد در والدینی تعلق

 0011سال در شیراز و

پرستاری  نیا  بشیری سمیه 

 کودکان

 توانمندسازی الگوی اساس بر اموزش تاثیر بررسی دکتر روانی پور

 مقابله راهبردهای انسجام حسن بر خودمدیریتی

 شهر نوجوانان در اینترنت به اعتیاد و ای،خودکارامدی

 0011 سال در بوشهر

پرستاری  جمالی معصومه 

 کودکان

 رساست میزان با پرستاران معنوی سالمت ارتباط بررسی دکتر گشمرد

 در بستری نوزادان مادران در پرستار با ارتباط از درک و

 های بیمارستان در نوزادان ویژه های مراقبت های بخش

 0011 سال در بوشهر استان

 سادات  معصومه 

 میرمحمدی

پرستاری 

 کودکان

 درباره نوزاد والدین عملکرد و آگاهی،نگرش بررسی دکتر جهان پور

 و خودکارامدی حس با ان ارتباط و شیرمادر با تغذیه

 جامع مراکز به کننده مراجعه مادران در شیردهی تداوم

 0011 سال در بوشهر شهر سالمت
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نام خانوادگی نام و  ردیف

 دانشجو

 عنوان پروپوزال/پایان نامه استاد راهنما گرایش

 رد پرستاران عملکرد و دانش بین شکاف ارزیابی دکتر واحدپرست داخلی جراحی رضایی زهرا 7

 ایجاد درد شدت با اندوتراکیال ساکشن زمینه

 یس آی در بستری تراشه لوله با بیماران در شده

 0011 سال در بوشهر شهر های بیمارستان یو
پرستاری  گلوب  شاهعلی  نجفی فریبا 8

 کودکان

 الگوی اساس بر همسران به آموزش تاثیر بررسی دکتر روانی پور

 اضطراب بر همسران خدمدیریتی سازی توانمند

 زای نخست مادران نقش عملکرد و خودکارامدی

 در بوشهر شهر سالمت جامع مراکز به کننده مراجعه

 0011 سال

 و آوری تاب بر ورزی شفقت مهارت آموزش تاثیر دکتر کمالی پرستاریروان  ضرغامیان زهره 9

 مامایی و پرستاری دانشجویان بازاندیشی( تجربه)

 0011 سال در بوشهر پزشوکی علووم دانشگاه


