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

 توانمندسازی الگوی تاثیر بررسی
 حس و کارآمدی خود حس بر خودمدیریتی

 بیماری به مبتال بازنشسته سالمندان انسجام
بوشهر مزمنشهر  

 خانم دکتر شهناز پوالدی
 آقای دکتر افشین استوار

دکتر مریم روانی پورخانم   3 اعظم حورزاد داخلی جراحی 

تاثیر بررسی  vit c  و التهابی نشانگرهای بر 

 تحت بیماران در همودینامیک های شاخص
 مرکز در کرونر عروق پس بای جراحی عمل

بوشهر الهدی بنت قلب درمانی  

 آقای دکتر افشین استوار
آقای دکتر عبدالرسول انوری 

 پور
پوالدیخانم دکتر شهناز   پریسا اسکندری داخلی جراحی 

2 

 وضعیت بر شعردرمانی تاثیر بررسی
 در قلبی سکته به مبتال بیماران اضطراب
 سال در بوشهر قلب تخصصی بیمارستان

3131 

 خانم دکتر نیلوفر معتمد
 آقای دکتر داریوش ایران پور

 1 محمد سعید میرزایی داخلی جراحی خانم دکتر فایزه جهانپور

 بر آموزشی همکار مدل اثربخشی بررسی
 دانشگاه پرستاری دانشجویان بالینی مهارت

3131بوشهر پزشکی علوم  

 خانم دکتر نیلوفر معتمد
 آقای دکتر مسعود بحرینی

 1 رضا مهدوی داخلی جراحی خانم دکتر شهناز پوالدی

 بر پا کف رفلکسولوژی ماساژ تاثیر بررسی
 فیزیولوژیک های شاخص و خستگی درد،

 کرونر عروق پس بای عمل تحت دربیماران
3131شیراز شهر درمانی مراکز در  

 خانم دکتر مریم روانی پور
 آقای دکتر افشین استوار

 5 سمیه محمدی داخلی جراحی خانم دکتر شهناز پوالدی

 داستان طریق از پنهان دانش انتقال تاثیر
 لشاغ پرستاران بالینی گیری تصمیم بر گویی

3131سال بوشهر اموزشی بیمارستانهای در  

 6 سارا سیار داخلی جراحی خانم دکتر فایزه جهانپور آقای دکتر رحیم طهماسبی

 قره الملک عدس گیاهی ترکیب تاثیر بررسی
 خون برقند گشنیز عدس، ابوجهل، سهم قاط،

 در بوشهر شهر گلیسرید تری ناشتا،
3131سال  

 خانم دکتر نیلوفر معتمد
علیرضا رئیسیآقای دکتر   

 7 زینت شبابی داخلی جراحی خانم دکتر شهناز پوالدی

 ریوی قلبی احیاء آموزش تاثیر بررسی
 بر سخنرانی و مدیا مولتی روش به مقدماتی
3131بوشهر شهر در شاغل معلمان آگاهی  

 خانم دکتر نیلوفر معتمد
 آقای پرویز عضدی

شفیعیعبدالرضا  داخلی جراحی خانم دکتر فایزه جهانپور  8 

 از پیشگیری رفتارهای آموزش تاثیر مقایسه
 و مدیا مولتی روش دو به خانگی حوادث
 عملکرد و نگرش آگاهی سطح بر پیامک
 مراجعه ساله 5 تا فرزندیک دارای مادران

 بوشهر درمانی بهداشتی مراکز به کننده
35-31سال  

 خانم شرافت اکابریان
 آقای دکتر کامران میرزایی

فایزه جهانپورخانم دکتر   3 فجریه زاهدی نیا کودکان 

 مادران عملکرد و نگرش آگاهی  بررسی
 مواد امنیت از سال2 تا 3 کودک دارای

 با ان ارتباط و  تکمیلی تغذیه جهت غذایی
تغذی وضعیت  

آقای دکتر سعید نجف پور 
 بوشهری

 خانم دکتر نیلوفر معتمد

 31 صدیقه یگانه کودکان خانم دکتر مریم روانی پور

 مراقبین عملکرد و نگرش آگاهی، ابررسی
 ارتباط و غذایی امنیت از مدرسه سن کودکان

 بوشهر شهر در کودکان تغذیه وضعیت با آن
3131-35 سال در  

آقای دکتر سعید نجف پور 
 بوشهری

 خانم دکتر نیلوفر معتمد

 33 زهره کهنسال کودکان خانم دکتر مریم روانی پور
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 و انسجام حس بین ارتباط مقایسه بررسی
 سالم کودک دارای مادران در معنوی سالمت

 در مزمن بیماری با کودک دارای مادران با
3135-3131 کرمان شهر  

اقای دکتر مسعود بحرینی 
 خانم دکتر نیلوفر معتمد

 32 نصرت عوض نژاد کودکان خانم دکتر مریم روانی پور

 محور والد روش دو  به آموزش تاثیر مقایسه
 عمل از قبل اضطراب بر محور کودک و

 در بستری کودکان در عمومی های جراحی
بوشهر فارس خلیج شهدای بیمارستان  

 آقای دکتر کامران میرزایی
 آقای پرویز عضدی

 31 محمود شیبک کودکان خانم شرافت اکابریان

 زندگی کیفیت بر مشاوره تاثیر بررسی
 کننده مراجعه مازور تاالسمی به مبتال بیماران
 در  بوشهر تاالسمی درمانی مراکز به

3135سال  

 آقای دکتر کامران میرزایی
 آقای دکتر مسعود بحرینی

 31 رضوان بخشی کودکان خانم شرافت اکابریان

 خانواده روانی آموزشی مدل تاثیر ی مقایسه
 دارویی تبعیت بر محور بیمار و محور
 شهر روانپزشکی اختالالت به مبتال بیماران

3135-3136 زشیرا و بوشهر  

 آقای دکتر کامران میرزایی
خانم دکتر فاطمه خسروی 

 زادگان

مریم رحمانیان  روان پرستاری آقای دکتر مسعود بحرینی
 کوشککی

35 

 بر درمانی فراشناخت مدل اثربخشی بررسی
 باورهای و هیجان شناختی تنظیم افسردگی،
 سرطان به مبتال ی افسرده زنان فراشناختی

 شهر درمانی مراکز به کننده مراجعه پستان
3136 شیراز  

 آقای دکتر نظام الدین قاسمی 
 آقای دکتر کامران میرزایی

 36 الهام زاهدیان روان پرستاری آقای دکتر مسعود بحرینی

 و انسجام حس بین ارتباط بررسی
 دیابتی بیماران زندگی کیفیت با خودکارآمدی

3135بوشهر شهر  

 آقای دکتر افشین استوار
دکتر مسعود بحرینیآقای   

 37 سمیه پناهی روان پرستاری خانم دکتر مریم روانی پور

 های شبکه از استفاده میزان رابطه بررسی
 رفتارهای و روان سالمت با موبایل اجتماعی

 پزشکی علوم دانشگاه ادانشجویان اجتماعی
 بوشهر

 آقای دکتر عیسی صفوی
 آقای دکتر کامران میرزایی

بحرینیآقای دکتر مسعود  معصومه خواجه  روان پرستاری 
 احمدی

38 

 با اسطخدوس عصاره استنشاق تاثیر مقایسه
 به مراجعین اضطراب میزان بر پرتقال

پزشکی دندان های کلینیک  

 آقای دکتر محمدمهدی پرویزی
 آقای دکتر کامران میرزایی

 33 سمانه حسن شاهیی روان پرستاری آقای دکتر مسعود بحرینی

 

 


