
  

 رشته پرستاري داخلی و جراحی   در دست اجرا   پايان نامه هاي   عناوين 
 

راهنمايی خانم دکتر    زهره هاشمی فینیخانم   .1 به  اثر)   خاچیاندانشجوي کارشناسی ارشد  بر   ارزشیابی  آموزش خودکارآمدي 

 (1398ايران سال  علوم پزشکی  دانشگاه  در بیمارستانهاي    افراد کانديداي عمل جراحی ارتوپديدرد و اضطراب  

بررسی ارتباط رضايت جنسی با عزت نفس و به راهنمايی خانم نصیري زيبا )  دانشجوي کارشناسی ارشد  عاطفه شريفی خانم   .2

 ( 1400  سال   رانيا یدانشگاه علوم پزشک  یدرمان  یموزشآ در مراکز    کیفیت زندگی در بیماران داراي استومی گوارشی در

بررسی تاثیر بکارگیري کمپرس سرد بر )  مسرور رودسري خانم  کارشناسی ارشد به راهنمايی  دانشجوي    باباخانیانکیمیا  خانم   .3

 (شدت خارش اورمیک بیماران تحت هموديالیز : يک کارازمايی بالینی

ارتباط    یبررس)فراهانیاشقلی  دکتر  خانم  به راهنمايی    پرستاري داخلی جراحی دانشجوي کارشناسی ارشد    مهدي زارعی آقاي   .4

 ی( اجتماع تيحما  یانجی افراد مبتال به سرطان: نقش م   یزندگ تیفیبا ک  ي ماریترس از عود ب

الخفاجی  ي عالو  عقوبي آقاي   .5 راهنمايی دانشجوي    حظی  به  الملل  بین  واحد  داخلی جراحی  پرستاري  ارشد  خانم   کارشناسی 

زيبا  Assessment of quality of life in people with diabetic foot ulcer admitted to)  نصیري 

teaching hospitals in Babylon city, 2022 ) 

 هاي  واکنش و افسردگی  اضطراب،  بررسی)  خانم دکتر احسانی دانشجوي کارشناسی ارشد به راهنمايی    امیر حجت عباسی آقاي  .6

  منتخب  هاي   بیمارستان  در  ايمنی  سیستم   کننده  تضعیف  داروهاي  با  درمان  تحت   افراد   در  زا  آسیب  رويداد  از  پس  استرس

 ( 1401 سال  ايران،   پزشکی  علوم   دانشگاه   به   وابسته

منوچهريآقاي   .7 راهنمايی    مهدي  به  ارشد  کارشناسی  از  بزرگزاد  خانم دکتر  دانشجوي  پرستاري  مراقبت هاي  ارتباط  )بررسی 

 (1401دست رفته با جو اخالقی در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ايران در سال 

العب  خانم .8 هالل  ارشد    يدیآمنه  کارشناسی  جراحی  يپرستاردانشجوي  راهنمايی    داخلی  به  الملل  بین  مسرور واحد  خانم 

 Nurses’ knowledge and practice regarding prevention of surgical site infection atرودسري )

governmental hospitals in Wasit City, Iraq, 2022 ) 

 


