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و نام  نام گرایش استاد راهنما اساتید مشاور عنوان پروپوزال/پایان نامه
 خانوادگی

 ردیف

 عملکرد با اجتماعی مشارکت ارتباط
 سالمندان در روان سالمت و شناختی

 در بوشهر شهر مزمن بیماری به مبتال
39 سال  

 خانم دکتر اکرم فرهادی
 آقای دکتر رحیم طهماسبی

 5 نجمه دوکوهکی داخلی جراحی خانم دکتر مریم روانی پور

 بر آگاهی ذهن آموزش تاثیر بررسی
 زنان در جنسی عملکرد و فکری نشخوار

 در همسرانشان و پستان سرطان به مبتال
5939 سال در بوشهر شهر  

 خانم دکتر راضیه باقرزاده
 خانم فرخنده مهبودی

 2 رضوان سهرابی نژاد داخلی جراحی خانم دکتر حکیمه واحدپرست

 زندگی کب بر مبتنی های آموزه تاثیر
 سبک سالمت، رفتارهای بر اسالمی

 در خون قند کنترل های شاخص و زندگی
 المرد شهرستان در دیابتیک پری افراد

5939 سال در  

 خانم دکتر حکیمه واحدپرست
 خانم دکتر راضیه باقرزاده

 9 ثریا صادقی داخلی جراحی خانم دکتر شهناز پوالدی

 پرداخت از پرستاران رضایتمندی بررسی
 ی رابطه و( قاصدک)عملکرد بر مبتنی

 دیدگاه از پرستاری مراقبت کیفیت با آن
 های بیمارستان در بیماران و پرستاران

 در بوشهر پزشکی علوم دانشگاه تابعه
5939 سال  

 آقای دکتر سراج الدین گری
 خانم دکتر مرضیه محمودی

 4 علی بن هالل داخلی جراحی خانم دکتر شهناز پوالدی

 درک والدگری استرس ارتباط بررسی
 و خانواده همبستگی و انطباق با شده

 به مبتال کودکان والدین زندگی کیفیت
 شهرهای در اوتیسم طیف اختالالت
5931 سال در شیراز و بوشهر  

 خانم دکتر فایزه جهانپور
 خانم دکتر راضیه باقرزاده

 1 سعیده خلفی کودکان خانم دکتر حکیمه واحدپرست

 بهبود در سالمت ویدیوئی های بازی تاثیر
 دانش حرکتی فعالیت و غذایی رژیم

بوشهر شهر ساله 3-52 آموزان  

 آقای پرویز عضدی
 خانم دکتر مرضیه محمودی

 9 مریم شامی کودکان خانم دکتر فایزه جهانپور

 مهارت و بالینی صالحیت رابطه بررسی
  اضطراب با پرستاران ارتباطی های
 های بیمارستان در بستری کودکان والدین

5939-31 سال در بوشهر  

 خانم دکتر مریم روانی پور
 خانم دکتر راضیه باقرزاده

 1 محمود دلدار کودکان آقای دکتر مسعود بحرینی

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

39 سال  

 خانم دکتر اکرم فرهادی
 خانم دکتر مریم مرزبان

دکتر مریم روانی پور خانم  8 سید مهدی قانعیان روان پرستاری 

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

 بیمارستان در پرستاران به بیماران اعتماد
 غیردانشگاهی و دانشگاهی منتخب های

5931 سال در بوشهر شهر  

 آقای دکتر کامران میرزایی
پوالدیخانم دکتر شهناز   

 3 رضا نعمتی بناری روان پرستاری آقای دکتر مسعود بحرینی

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

 شهر معلول فرزند دارای مادران در
5939 سال در بوشهر  

 خانم دکتر اکرم فرهادی
 آقای دکتر کامران میرزایی

 51 آیناز مرادی روان پرستاری آقای دکتر مسعود بحرینی
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 بینی پیش در شخصیت تیپ نقش بررسی
 ای مقابله های سبک و آوری تاب میزان

 شهر در دو نوع دیابت به مبتال بیماران
 بوشهر

 خانم دکتر حکیمه واحدپرست
 آقای دکتر کامران میرزایی

 55 یعقوب راشدی روان پرستاری آقای دکتر مسعود بحرینی

 


