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سال  استاد مشاور استاد راهنما نویسنده عنوان

 تحصیلی

 1۳۸۳ روشکین ورهصنم یویکاس هاطمف یعیرف روغف یگتخ وس ارانمیب از اریترسپ تبراقم وریئت یطراح د پ۱۴  1

 کین ادآوری ورهصنم روییپ دیمح یاسنش دهدیپ هعطالم کی اریترسپ انویجشدان ینیالب هربجت د پ۱۵  2

 روش

 1۳۸۳ یویکاس تدوس قح هاطمف

 تدوس قح هاطمف دهارنگن ارض هایپ هظرین: ارمیب از تایمح و اریترسپ د پ۱۶  ۳

 یویکاس

 ورهصنم ،دیماح هلال لضف

 روشکین

1۳۸4 

 تدوس قح هاطمف اریبویج الیل دلم یطراح: ریتسب ارانمیب یودگآس د پ۱۷  4

 یویکاس

 1۳۸4 دیماح هلال لضف

: یایامم و اریترسپ یملع تئیه اءضاع در یانازمس دهعت ومهفم نییعت د پ۱۸  5

 دلم یطراح

 ادآوری ورهصنم واگنث رماک

 روشکین

 1۳۸4 یاغدب هاطمف

 1۳۸4 روشکین ادآوری ورهصنم دیمحم دهنشرخ یضیف آرام دلم کی هارائ: اریترسپ تبراقم از ارمیب تایرض د پ۱۹  6

 آور ادی ورهصنم یمیراهاب نیسح دلم یطراح: یالقاخ رییگ میمصت در ارانترسپ هربجت د پ۲۰  7

 روشکین

 هاطمف ،دیماح هلال لضف

 یویکاس تدوس قح

1۳۸4 

 1۳۸5 دیماح هلال لضف دیمحم دهنشرخ هکانخ ارض دیمح یفیک دلم کی یعیطب ایالیب انزم در یتالمس اتدمخ هارائ دلم یطراح د پ۲۱  ۸

 1۳۸6 یالصلص وشهم یویکاس هاطمف دهیس ورپ نسح هیرضم ,دلم هارائ:  اریترسپ وزشآم در ادیقتان رکفت دنرآیف د پ۲۲  9

 1۳۸6 روشکین ادآوری ورهصنم یاغدب هاطمف یالغباهش ازنرحف رذیپ بیآس داننمالس از وادهانخ تبراقم دنرآیف د پ۲۵  10

 ددرانگ هعطالم کی: اریترسپ وزشآم در رییادگی و یاددهی ایهکبس د پ۲۳  11

 وریئت

 یمریک نیسح

 یقونم

 تدوسقح هاطمف دهیس یاغدب هاطمف

 یویکاس

1۳۸7 

 امرغض یلع انویددجم رگم اب ارانترسپ یارویروی دنرآیف د پ۲۴  12

 ینروجب

 1۳۸7 یویکاس تدوس قح هاطمف دیمحم دهنشرخ

 1۳۸7 تدوسقح هاطمف دهیس یعیرف روغف ریاقب هومصعم دنمالس انزن در آن اب یارویروی یگونگچ و دینمالس دنرآیف نییبت د پ۲۶  1۳



 یویکاس یامسن

 ،یاطمدفیس همیعن یائرض هوببحم دلم هارائ: وادهانخ ترسرپس انزن در تالمس اءقارت دنرایف د پ۵۸  14

 یعیرف روغف

 1۳۸9 نعیمه سیدفاطمی

 ندی ادرضمحم اریترسپ یاسنارشک انویجشدان ای هرفح دنش یاعمتاج دنرایف نییبت د پ۵۹  15

 دیمحم

 1۳92 ردادهم دان روییپ دیمح

 ازنهم هومصعم نزمم ارانمیب در اندرم از تیعبت زاراب یجنسروان و یطراح د پ۶۱  16

 ولدانم

 ،یاطمدفیس همیعن

 یعیرف روغف

 1۳92 زاده یاجح میراهاب

 1۳92 ردادهم دان روییپ دیمح ادان سیرئ رهین یاسنش دهدیپ هعطالم: دیونیپ بلق اب یدگزن هربجت د پ۶۲  17

 ادیجس هوببحم ینیالب اریترسپ هب یویجشدان دوره از ذرگ دنرایف نییبت د پ۶۳  1۸

 زاوهه

 1۳92 یاطمدفیس همیعن یعیرف روغف

 1۳92 محمدعلی چراغی نورالدین محمدی محمود شمشیری کیوتنرمه یاسنش دهدیپ هعطالم کی: اناینیابن اییدن هب ریفس د پ۶۴  19

 1۳92 ادیرآبصن تخبکین ارضیلع دیمحم ندیورالن یاسبع دمحم کیوتنرمه یاسنش دهدیپ هعطالم: ریرونک روقع دونیپ اب یدگزن د پ۶۵  20

سیدفاطمه حق دوست  فروغ رفیعی مهناز شوقی فرآیند زندگی مادران کودکان مبتال به سرطان خون پ د۶۶  21

 اسکویی

1۳9۳ 

 1۳9۳ سرور پرویزی ندا مهرداد حمیرا خدام پرستاری ایرانارائه مدل مفهومی ترجمان دانش در  پ د۶۷  22

 1۳9۳ محمدعلی چراغی سودابه جوالیی آذر درویش پور تحلیل موقعیت تجویز پرستاری در ایران و جهان: مقایسه بسترها پ د۶۸  2۳

تبیین فرایند تبعیت از رژیم درمانی زنان مبتال به دیابت بارداری: ارائه  پ د۶۹  24

 مدل

 1۳9۳ سرور پرویزی مهوش صلصالی غفاریفاطمه 

تبیین فرآیند رویارویی اعضای خانواده با بستری شدن بیمار در بخش  پ د۷۰  25

 مراقبت ویژه: ارائه مدل

نعیمه سیدفاطمی، نورالدین  منصوره اشقلی فراهانی مینا گائینی

 محمدی

1۳9۳ 

مخدر: ارائه فرآیند حمایت اجتماعی همسران مردان مصرف کننده مواد  پ د ۷۱  26

 مدل

 1۳9۳ نعیمه سیدفاطمی سودابه جوالیی ژیال فریدونی

حرمت سادات،  تبیین فرآیند کسب شایستگی معلمی پرستاری: ارائه مدل پ د۷۲  27

 امامزاده قاسمی

 1۳9۳ فروغ رفیعی منصوره اشقلی فراهانی

 1۳9۳ شهرزاد غیاثوندیان محمدعلی چراغی اکرم اعرابی تبیین جایگاه پرستاران در سیاستگذاری برای پرستاری در نظام سالمت پ د۷۳  2۸



 


