
 پرستاري در دست اجراي دانشجويان دکتري    پايان نامه هاي   عناوين 
 

تبيين فرایند ایفای نقش پرستار به عنوان مدافع بيمار در بخش  دانشجوی دکتری به راهنمایی خانم دکترنجفی )   کبری سالمی کهن خانم   .1

 ( ارائه الگوی نظری   :اورژانس 

)زندگی مادران دارای کودک مبتال به اوتيسم:    دکتر رفيعی به راهنمایی خانم  دکتری  دانشجوی    حميده الهی عسگرآباد خانم    رساله عنوان   .2

 یک مطالعه گراندد تئوری( 

محمدی  دانشجوی    حميد صالحی آقای   .3 آقای دکتر  راهنمایی  به  به  ) دکتری  مبتال  پرستاران  پدیده    / HIVتجربه زیسته  مطالعه  ایدز: یک 

 ( شناسی  

مزمن    بنی فرشاد حيدری  آقای   .4 بيماری  به  مردان مبتال  )تبيين فرایند خودمدیریتی در  راهنمایی خانم دکتر رفيعی  به  دانشجوی دکتری 

 ( انسدادی ریه: ارائه مدل نظری 

ابره دری آقای   .5  مسائل  با  اورژانس  پرستاران  رویارویی  فرآیند  تبيين )   دکتر رفيعی به راهنمایی خانم  پرستاری    دکتری دانشجوی    حميد 

 ( قانونی 

دانشجوی دکتری پرستاری به راهنمایی آقای دکتر محمدی )طراحی الگوی برون سپاری خدمات بالينی پرستاری در    حسين سحرخيز آقای   .6

 ایران( 

دانشجوی دکتری پرستاری به راهنمایی خانم دکتر نجفی )تبيين رفتارهای جستجوی سالمتی در پرستاران: ارائه مدل    سارا رحيمی خانم   .7

 ( تئورتيکال 

عباسی آقای   .8 پرستاری    علی  دکتری  راهنمایی  دانشجوی  دکتر  به  سنجش    سنجی روان   و   )طراحی   خاچيان خانم  ای    ابزار  حرفه  کرامت 

 پرستاران( 

تپه سعيد حسين  آقای   .9 راهنمایی خانم    دکتری دانشجوی    اوغلی  به  پيروی پرستاری  آقای دکتر  و  آینده    تصاویر )   سيد دکتر سيدفاطمی 

 ( ( CLA)   ها   علت   ای   الیه   رویکرد تحليل :  نگر در ایران  پرستاری جامعه 

طراحی و باز پردازی زمينه الگوی  )   ها دکتر مردانی و دکتر سيدفاطمی پرستاری به راهنمایی خانم    دکتری دانشجوی    سامان صابر آقای   .10

عود در مددجویان ایرانی مبتالبه اختالالت روانی شدید تحت پوشش بيمارستان های روانپزشکی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران:  

 ( یک مطالعه کيفی 

دانشجوی دکتری پرستاری به راهنمایی خانم دکتر اشقلی فراهانی )ساخت و ارزیابی پانسمان ليپوزومال گياهی با    فاطمه صنعتی خانم   .11

 هيدروژل و کربوکسی متيل سلولز بر زخم موش سوری( 

  من ی ا   مراقبت   ی الگو   ن يي تب )   نجفی و دکتر فراهانی دکتر  ها  به راهنمایی خانم    پرستاری دکتری  دانشجوی    سحر کيوانلو شهرستانکی خانم   .12

 ( منزل   در   مار ي از ب 

 مداخله کرامت خانواده محور   تاثير )   سيدفاطمی و دکتر نجفی دکتر  ها  به راهنمایی خانم  پرستاری  دکتری  دانشجوی    مسعود رضائی آقای   .13

 ( شده   گزین   النه   ترکيبی   یک مطالعه :  خانوادگی مددجویان با سرطان   مراقبين   اندوه   بر   نوشتاری   بيان   برنامه   و 

فرهنگ پرستاری در بخش  )   خانم ها دکتر مردانی و دکتر سيدفاطمی به راهنمایی    دکتری پرستاری دانشجوی    حدیثه منادی زیارت خانم   .14

 ( انکولوژی با تأکيد بر کردار اخالقی : یک مطالعه قوم نگاری 

  تعيين   و   طراحی )   اشقلی فراهانی و آقای دکتر حميد شریف نيا به راهنمایی خانم دکتر    دانشجوی دکتری پرستاری   الهام اخالقی خانم   .15

 ( سنجی مقياس مالکيت روان شناختی مراقبت پرستاری روان   های   ویژگی 

خانواده های  تبيين فرایند فرزندخواندگی در  به راهنمایی خانم دکتر پرویزی )   دانشجوی دکتری پرستاری   زهرا امراله مجدآبادی خانم   .16

 ( دارای فرزند خوانده : ارایه مدل 

تبيين فرایند گذار نقش در مدیران  )   خانم ها دکتر فراهانی و دکتر رفيعی به راهنمایی    دانشجوی دکتری پرستاری   نرگس طياری خانم   .17

 ( ی الگوی نظری پرستاری: ارائه 

دانشجوی دکتری پرستاری به راهنمایی خانم ها دکتر شوقی و بریم نژاد )تجربه زیسته مادران از مراقبت از فرزند    فاطمه دلفانی خانم   .18

 ( دچار نقص عضو ناشی از سوختگی: یک مطالعه پدیده شناسی 

-ن ي جانش   ی الگو   ی طراح به راهنمایی خانم ها دکتر صالحی و اشقلی فراهانی )   دانشجوی دکتری پرستاری   محمد سعيد ميرزایی آقای   .19

 ( ی: یک مطالعه کيفی پرستار   ت ی ر ی در مد   ی پرور 



)   عباس مردانی آقای   .20 به راهنمایی خانم دکتر خاچيان  به    ند ی فرا   ن يي تب دانشجوی دکتری پرستاری  به  گذار  مبتال  افراد   بقایافتگی در 

 سرطان پروستات: ارائه مدل نظری( 

  ند ی فرآ   ن يي تب )   رفيعی   فروغ   قزلجه و دکتر   نجفی   طاهره   دکتر ها    خانم به راهنمایی    پرستاری دکتری  دانشجوی    مصطفی غالمی آقای   .21

 ( ی مراقبت در منزل:  ارائه مدل نظر   ی اخالق   ی پرستاران با چالشها   یی ارو ی رو 

آقای دکتر سيد حميد  خانم دکتر طاهره نجفی قزلجه و  به راهنمایی  دکتری پرستاری  دانشجوی    ابوالفضل اعتباریان خوراسگانی آقای   .22

  ی ب ي مطالعه ترک  ک ی در منزل:    ی پرستار   ی مراقبتها  ه ی در مراکز مشاوره و ارا  مار ي ب  ی من ی فرهنگ ا  ی ابزار بررس  ی و روانسنج  ی طراح )  شریف نيا 

 ( ی متوال   ی اکتشاف 

سنجی ابزار  روان   طراحی و ) نجفی قزلجه و آقای دکتر شریف نيا  به راهنمایی خانم دکتر  دکتری پرستاری  دانشجوی    فاطمه گلستان خانم     .23

 ( : یک مطالعه ترکيبی اکتشافی متوالی شایستگی پرستاران در مراقبت ایمن در منزل 

 
 

 


