
 سال دفاع استاد مشاور  استاد راهنما نویسنده عنوان  شماره

 د15
تجربه بالینی دانشجویان پرستاری یک مطالعه پدیده  

 شناسی
 منصوره یادآور نیک روش حمید پیروی

فاطمه حق دوست  

 اسکویی
--- 

 1۳۸۳ منصوره نیکروش  فاطمه اسکویی فروغ رفیعی طراحی تئوری مراقبت پرستاری از بیماران سو ختگی د14

 د2
تبیین تئوریک سالمت از دیدگاه نوجوانان جهت اخذ 

 درجه دکتری تخصصی آموزش پرستاری 
 فضل اهلل احمدی سرور پرویزی 

علیرضا نیکبخت نصر 

 آبادی
1۳۸۳ 

 رضا نگارنده پرستاری و حمایت از بیمار: نظریه پایه د16
فاطمه حق دوست  

 اسکویی

فضل اهلل احمدی،  

 منصوره نیکروش 
1۳۸4 

 لیال جویباری  آسودگی بیماران بستری: طراحی مدل د17
فاطمه حق دوست  

 اسکویی
 1۳۸4 فضل اهلل احمدی

 د1۸
تعیین مفهوم تعهد سازمانی در اعضاء هیئت علمی  

 پرستاری و مامایی: طراحی مدل
 1۳۸4 فاطمه دباغی منصوره یادآور نیکروش اکرم ثناگو

 1۳۸4 منصوره یادآور نیکروش رخشنده محمدی آرام فیضی رضایت بیمار از مراقبت پرستاری: ارائه یک مدل د19

 1۳۸5 علیرضانیکبخت نصرابادی زهره پارسایکتا لیلی بریم نژاد تجربه زنان مبتال به ویتیلیکو د 6

 د20
تجربه پرستاران در تصمیم گیری اخالقی: طراحی  

 مدل
 منصوره یاد آور نیکروش حسین ابراهیمی 

فضل اهلل احمدی، فاطمه  

 حق دوست سکویی
1۳۸5 



 سال دفاع استاد مشاور  استاد راهنما نویسنده عنوان  شماره

 سودابه جوالیی  تبیین پدیدار شناسی حقوق بیمار د7
علیرضا نیکبخت 

 نصرآبادی
 1۳۸6 زهره پارسایکتا

 رخشنده محمدی علی ضرغام بروجنی فرآیند رویارویی پرستاران با مرگ مددجویان د24
فاطمه حق دوست  

 اسکویی
1۳۸6 

 د21
طراحی مدل ارائه خدمات سالمتی در زمان بالیای  

 طبیعی یک مدل کیفی
 1۳۸6 فضل اهلل احمدی رخشنده محمدی حمید رضا خانکه

 1۳۸7 مهوش صلصالی سیده فاطمه اسکویی مرضیه حسن پور  فرآیند تفکر انتقادی در آموزش پرستاری : ارائه مدل د22

 د2۳
سبکهای یاددهی و یادگیری در آموزش پرستاری:  

 یک مطالعه گراندد تئوری
 فاطمه دباغی حسین کریمی مونقی

سیده فاطمه حقدوست 

 اسکویی
1۳۸7 

 1۳۸7 منصوره یادآور نیکروش فاطمه دباغی فرحناز شاهبالغی فرآیند مراقبت خانواده از سالمندان آسیب پذیر د25

 د26
تبیین فرآیند سالمندی و چگونگی رویارویی با آن در  

 زنان سالمند
 فروغ رفیعی معصومه باقری نسامی

سیده فاطمه حقدوست 

 اسکویی
1۳۸9 

 د6۳
تبیین فرایند گذر از دوره دانشجویی به پرستاری  

 بالینی
 1۳92 نعیمه سیدفاطمی فروغ رفیعی محبوبه سجادی هزاوه

 د5۸
فرایند ارتقاء سالمت در زنان سرپرست خانواده: ارائه 

 مدل
 1۳92 نعیمه سیدفاطمی فروغ رفیعی محبوبه رضائی



 سال دفاع استاد مشاور  استاد راهنما نویسنده عنوان  شماره

 د60
طراحی الگوی نظام مدیریت تغییر در دانشکده های  

 پرستاری و مامایی تیپ نارهت رهش 1
 1۳92 مهرنوش پازارگادی هومان منوچهری  آلیس خاچیان

 د61
طراحی و روانسنجی ابزار تبعیت از درمان در بیماران  

 مزمن
 معصومه مهناز مدانلو

نعیمه سیدفاطمی، فروغ  

 رفیعی
 1۳92 ابراهیم حاجی زاده

 د64
سفری به دنیای نابینایان: یک مطالعه پدیده شناسی  

 هرمنوتیک 
 1۳92 محمدعلی چراغی نورالدین محمدی محمود شمشیری 

 د59
تبیین فرایند اجتماعی شدن حرفه ای دانشجویان 

 کارشناسی پرستاری
 1۳92 ندا مهرداد حمید پیروی محمدرضا دین محمدی

 1۳92 ندا مهرداد حمید پیروی نیره رئیس دانا تجربه زندگی با قلب پیوندی: مطالعه پدیده شناسی د62

 د65
زندگی با پیوند عروق کرونری: مطالعه پدیده شناسی  

 هرمنوتیک 
 نورالدین محمدی محمد عباسی

علیرضا نیکبخت 

 نصرآبادی
1۳9۳ 

 فروغ رفیعی مهناز شوقی فرآیند زندگی مادران کودکان مبتال به سرطان خون  د 66
سیده فاطمه حق دوست 

 اسکویی
1۳9۳ 

 1۳9۳ حمید پیروی ندا مهرداد حمیرا خدام ارائه مدل مفهومی ترجمان دانش در پرستاری ایران  د67

 د6۸
تحلیل موقعیت تجویز پرستاری در ایران و جهان: 

 مقایسه بسترها
 1۳9۳ محمدعلی چراغی سودابه جوالیی  آذر درویش پور



 سال دفاع استاد مشاور  استاد راهنما نویسنده عنوان  شماره

 د69
تبیین فرایند تبعیت از رژیم درمانی زنان مبتال به  

 دیابت بارداری: ارائه مدل
 1۳9۳ سرور پرویزی  مهوش صلصالی فاطمه غفاری

 د70
تبیین فرآیند رویارویی اعضای خانواده با بستری  

 شدن بیمار در بخش مراقبت ویژهک ارائه مدل
 1۳9۳ نعیمه سیدفاطمی منصوره اشقلی فراهانی مینا گائینی

 د71
فرایند حمایت اجتماعی همسران مردان مصرف 

 کننده مواد مخدر: ارائه مدل
 1۳9۳ نعیمه سیدفاطمی سودابه جوالیی  ژیال فریدونی

 د72
تبیین فرآیند کسب شایستگی معلمی پرستاری: ارائه 

 مدل

حرمت سادات امامزاده  

 قاسمی
 1۳9۳ فروغ رفیعی منصوره اشقلی فراهانی

 د7۳
تبیین جایگاه پرستاران در سیاستگذاری برای 

 پرستاران در نظام سالمت
 1۳9۳ شهرزاد غیاثوندیان محمدعلی چراغی اکرم اعرابی

 د75

طراحی و اعتباریابی پرسشنامه سنجش امید برای  

اعضای خانواده بیماران بستری در بخش مراقبتهای  

 ویژه

 فواد رحیمی 
سیده فاطمه حقدوست 

 اسکوئی
 1۳96 عباس عبادی

 راضیه غفوری  طراحی الگوی نظارت پرستاری در ایران  د74
سیده فاطمه حق دوست 

 اسکویی
--- 1۳96 



 سال دفاع استاد مشاور  استاد راهنما نویسنده عنوان  شماره

 د76
ارتقای انگیزش تحصیلی در دانشجویان پرستاری 

 دانشکده علوم پزشکی ساوه: یک مطالعه اقدام پژوهی
 1۳9۸ --- سرور پرویزی  مریم سعیدی

 د77
فرهنگ ارتباط بین فردی در پرستاران بخشهای 

 مراقبت ویژه: یک مطالعه مردم نگاری 
 طیبه ، ماه ور

نورالدین، محمدی،  

 نعیمه ، سیدفاطمی
 1۳9۸ ابوعلی، ودادهیر

 د7۸
ارتقاء رفتار مدنی در دانشجویان پرستاری دانشگاه  

 علوم پزشکی قم: یک مطالعه اقدام پژوهی
 1۳9۸ --- سرور پرویزی  زهرا عابدینی

 د79
تبیین فرایند مراقبت پرستاری تبعیض آمیز: ارائه  

 مدل تئورتیکال
 1۳9۸ طاهره نجفی قزلجه فروغ رفیعی  سپیده نصراهلل

 1۳9۸ ----  حمید پیروی ام الهدی  کاوه سوادکوه،  فرایند خودمدیریتی چاقی در زنان ایرانی: ارائه مدل د۸0

 د۸1
تبیین فرآیند مدیریت تعارضات استاد راهنما و  

 دانشجوی پرستاری: ارائه ی الگو
 عزیز شمسی

نورالدین محمدی، فضل  

 اهلل احمدی
 1۳9۸ 

 د۸2
تبیین فرایند توسعه شادکامی در سالمندان: ارائه  

 الگوی نظری 
 1۳9۸ نعیمه سیدفاطمی  منصوره اشقلی فراهانی  صفورا دری 

 د۸۳
: بیمارستان در محور خانواده مراقبت فرآیند تبیین

 تئوری گراندد
 هاشمی  سیما

 نعیمه محمدی؛ نورالدین

 فاطمی  سید
 ----- 

1۳99 

 



 سال دفاع استاد مشاور  استاد راهنما نویسنده عنوان  شماره

 د84
  با  مرتبط  زندگی  سبک ابزار اعتبارسنجی و طراحی

 ایدز /وی آی اچ به مبتال افراد در سالمت
 زارعیان  آرمین فراهانی  اشقلی منصوره تراش  خوش مهرنوش

1398 

 

 د۸5
 سرطان به میتال زنان در کمک جستجوی فرایند

 مدل ارائه: شده خودشناسایی  های نشانه  با پستان
 1۳99 طالقانی  فریبا رفیعی  فروغ مومنی  مریم

 1۳99 عیسوی  محمود رفیعی  فروغ صفرآبادی مهدی بیماران معنوی شفای فرآیند تبیین د۸6

 د۸7
  اجتماعی مسئولیت ابزار سنجی روان و طراحی

 بالینی پرستاران
 1۳99 زارعیان  آرمین پیروی حمید هادیان زهرا

 د۸۸
  توسط بالین در دانستن الگوهای کارگیری به فرآیند

 نظری مدل ارائه: پرستاران
 رفیعی  فروغ طهرانی  جواهری فرشته

 نصر نیکبخت علیرضا

 آبادی
1۳99 

 د۸9
 ارائه: پرستاران در فعالیت به بازگشت فرایند تبیین

 نظری مدل
 محمودی  مختار

  ،علیرضا محمدی نورالدین

 نصرآبادی نیکبخت
 1۳99 فاطمی  سید نعیمه

 د90
  مبتال افراد در درمان از تبعیت مدل آزمون و طراحی

 روی سازگاری مدل اساس بر  قلب نارسایی  به

 شریعت السادات شبنم

 پناهی 
 فراهانی  اشقلی منصوره

  خالق رفیعی،شیوا فروغ

 امیر رسولی؛  مریم پرست،

 کاووسی 

1۳99 

 د91
:  کلیه پیوند  فرایند در  بیمار آموزش برنامه سازماندهی 

 پژوهی  اقدام مطالعه یک
 زاده مهدی احمد

  دوست حق فاطمه

 اسکویی

  سرور ، خنجری صدیقه

 پرویزی
1۳99 



 سال دفاع استاد مشاور  استاد راهنما نویسنده عنوان  شماره

 د92

  فیزیکی  مهار از استفاده در گیری تصمیم فرآیند تبیین

  گیری تصمیم مدل ارائه: ویژه  مراقبت های بخش در

 اخالقی

 صالحی زهرا
  طاهره جوالیی، سودابه

 قزلجه نجفی
 1۳99 بابایی  حاجی فاطمه

 د9۳
  برای گیریتصمیم در والدین  مشارکت فرایند تبیین

 مدل ارائه: حیات تهدیدکننده  شرایط با نوزادان
 بناءزاده مرجان

 دوست حق فاطمه سیده

 خنجری  صدیقه ، اسکویی
 1۳99 نداف  امیر

 د94
 تحصیلی رضایت سنجش ابزار اعتباریابی  و طراحی

 تکمیلی تحصیالت مقطع در پرستاری دانشجویان
 1۳99 نیا  شریف حمید سید پیروی حمید پور رحمت پردیس

 د95
: منزل در سرطان  به  مبتال افراد درد مدیریت فرایند

 مدل ارائه
 1۳99 طالقانی  فریبا رفیعی  فروغ خاتونی مرضیه

 د96
  کاری  زندگی کیفیت ابزار یابی اعتبار و طراحی

 متوالی  اکتشافی  ترکیبی  مطالعه یک:  پلیس کارکنان
 تابانژاد  زینب

 دوستحق فاطمه سیده

 عبادی عباس ، اسکویی
 

1۳99 

 

 د 97
در مادران  یبه نقش مادر  یابیدست ندیفرآ نییتب

 : ارائه مدلیرانینوزادان نارس ا
 1۳99 یمهناز شوق یرویپ  دیحم ی نینژاد نائ  یمنا عل

 د 9۸
  ی: ارائه الگویدر پرستار یتکامل اخالق  ندیفرا نییتب

 ی نظر
 یمیحک دهیحم

منصوره  ؛ییسودابه جوال

 ی فراهان یاشقل
 1۳99 رنجبر یهاد



 سال دفاع استاد مشاور  استاد راهنما نویسنده عنوان  شماره

 د 99
خطا توسط پرستاران بخش  یاب یباز ندیفرآ نییتب

 ی نظر ی: ارائه الگوژهیمراقبت و
 ی الدان یفاطمه کفعم

قزلجه،   یدکتر طاهره نجف

 ی فراهان یمنصوره اشقل
 1۳99 

 د100

  یبر بار مراقبت یتی طرح حما ریتاث یابیو ارزش نیتدو

مطالعه   کی: یمبتال به سکته مغز مارانیخانواده ب

 یقیتلف

 نوده  یاالزمن دیفرش
  ؛ی فراهان یمنصوره اشقل

 قزلجه ی طاهره نجف
 1400 ی حقان مایش

 د 101
کودکان   ژه یو یهادر بخش مراقبت یمنیا یسازنه یبه

 ی مشارکت  یمطالعه اقدام پژوه  کی
 یی سودابه جوال یفاطمه کلروز

  ؛ی فراهان یمنصوره اشقل

  ی عل ؛یآسک یقیبهزاد حق

 ی مناف

1400 

 د 102

  سنجش مقیاس روانسنجی ی ویژگیها تعیین و طراحی

  توسط شده  درك ی ر پرستا مراقبت کیفیت

 همودیالیز  تحت مددجویان

 بلوچی  عباس
  عباس پرویزی؛ سرور

 عبادی 
 1400 نیا شریف حمید

 د 10۳
 ارائه در  بالیا  در آوری تاب ارتقای مدل طراحی

 سالمت  خدمات  دهندگان
 رابری شیخ اکبر علی

 حمیدرضا پیروی؛ حمید

 خانکه
 1400 کولیوند پیرحسین

 د 104
  پدیده  مطالعه یک : جذام بیماری با زندگی تجربه

 هرمنیوتیک شناسی

  مهدوی  مسلم سید

 شهری 

  علیرضا محمدی؛ نورالدین

 نصرآبادی نیکبخت
- 1400 



 سال دفاع استاد مشاور  استاد راهنما نویسنده عنوان  شماره

 د 105
  مراقبین سرسختی ابزار سنجیروان  و طراحی

 آلزایمر  به مبتال بیماران از مراقبت در خانوادگی
 حسینی لیدا

  فراهانی؛ اشقلی منصوره

 نیا  شریف حمید سید
 1401 عاشوری احمد

 د  106
 پترنالیستیک رفتارهای از بیماران زیسته تجارب تبیین

 پرستاری مراقبت در
 آمیجی  پورغالم نیما

  مهناز نژاد؛  بریم لیلی

 شوقی
- 1401 

 


