
 رشته پرستاري مراقبت هاي ويژه    در دست اجرا   پايان نامه هاي   عناوين 
 

راهنمایی خانم    علی ملکیآقای   .1 به  اردبیلیدانشجوی کارشناسی ارشد  و عملکرد پرستاران و )  محدث  بررسی دانش، نگرش 

مراکز آموزشی درمانی وابسته به فیزیکی در    نگرش خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه نسبت به مهارکننده های

  (1398دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال  

دانشجوی کارشناسی ارشد به راهنمایی خانم کاشانی نیا )ارزشیابی اثر آموزش مراقبت از تراکئوستومی   سارا فرامرزیانخانم   .2

 ( های مراقبت ویژهبرعملکرد پرستاران شاغل در بخش

باقریخانم   .3 خلیلی  ارشد  فضه  کارشناسی  )  دانشجوی  نژاد  بزرگ  خانم  راهنمایی  پ  یابیارزشبه  آموزش  زخم    یریشگیاثر  از 

 (ژهیمراقبت و یبر دانش، نگرش و عملکرد پرستاران بخشها   ی مجاز  یبر شبکه اجتماع   یمبتن یفشار

درک   یر ی پذ  بیو آس  ی تاب آور  یبررس)  به راهنمایی خانم فاطمه محدث اردبیلیدانشجوی کارشناسی ارشد    راضیه لکخانم   .4

منتخب دانشگاه علوم   یدرمان  یموزشآ کرونا در مراکز    ژه ی مراقبت و  های اورژانس و بخششاغل دردر پرستاران    ی ماری شده به ب

 ( 1400  ران،یا  یپزشک

ارشد  فهیمه فهیمیخانم   .5 کارشناسی  راهنمایی خانم    دانشجوی  مهربانبه  ارتباط حمایت سازمانی درک)  دکتر عادل    بررسی 

های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی  بیمارستان  ویژه  های مراقبتشده با مراقبت پرستاری ایمن در پرستاران شاغل در بخش

 ( 1400-1401تبریز در سال  

پرستاری و شایستگی    بررسی کیفیت مراقبت)  ارشد به راهنمایی خانم جعفرجالل دانشجوی کارشناسی    فاطمه ابراهیمیخانم   .6

 (1401-1400مراکز آموزشی درمانی شهر اراک در سال    19-مراقبت معنوی پرستاران بخش مراقبت ویژه کووید

طاهری آقای   .7 خانم    مجید  راهنمایی  به  ارشد  کارشناسی  اردبیلیدانشجوی  از   محدث  پس  استرس  عمومی،  سالمت  )بررسی 

در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم   19رویداد و روش های مقابله ای پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه کووید  

 (1400پزشکی ایران سال  

 ایی خانم دکتر نجفیپرستاری مراقبت های ویژه پردیس بین الملل به راهنمدانشجوی کارشناسی ارشد    مها مقداد عیدانخانم   .8

 Research Title:  Investigating knowledge, attitude, and practice of intensive care nursing)قزلجه  

staff regarding hand hygiene at governmental hospitals in Al -Basrah and Dhi - Qar Cities, 

2022. ) 

 دکتر  به راهنمایی خانمبین الملل    پردیسمراقبت های ویژه  پرستاری    کارشناسی ارشددانشجوی    سکینه حافظ احمدخانم    .9

 Investigating knowledge, attitude, and practice regarding pressure ulcersقزلجه )  نجفی   طاهره

prevention among intensive care unit nursing staff working at hospitals in Al-Basra and 
Dhi-Qar cities,2022 

مبدرآقای   .10 کفاح  ارشددانشجوی    عباس  ویژه   پرستاری    کارشناسی  های  الملل  پردیس  مراقبت  خانمبین  راهنمایی   دکتر  به 

 Knowledge about and recognition ability of delirium among intensive careقزلجه ) نجفی طاهره

units nurses of teaching hospitals in Iraq, 2022) 

پیش بینی کیفیت  ویژه به راهنمایی خانم جعفرجالل ) پرستاری مراقبت های  کارشناسی ارشد  دانشجوی    مینا درویشیخانم   .11

درمانی -در مراکز آموزشی  19  -بر اساس جو اخالقی در پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه کووید  زندگی حرفه ای

 ( 1401  دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال

دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه واحد بین الملل به راهنمایی آقای   دمحمد سمیر خضر المال عبوآقای   .12

 دکتر پیروی 

(Assessment of knowledge, attitude, and practice on pain management in critical care nurses of 

Babylon city hospitals, Iraq, 2022 ) 

 


