
 رشته آموزش جامعه نگر در نظام سالمت )مجازي(   عناوين پايان نامه هاي در دست اجرا 

 
بررسی تاب آوری و اخالال ح حر الاله ای در  )   دکتر اینانلو   به راهنمایی خانم   دانشجوی کارشناسی ارشد   رحمت اله مقدم آقای     .1

 ( 1397های ابهر و خدابنده در سال  بهورزان شهرستان 

  ارشد آموزش جامعه نگر در نظام س مت به راهنمالالایی خالالانم دکتالالر مالالریم قرا الاله دانشجوی کارشناسی    مریم امینی خانم   .2
 ( 1399اراک در سال    ی در زنان باردار نوجوان مراجعه کننده به مراکز جامع س مت شهر   ی زندگ   ت ی ف ی ک   ی بررس ) 

  آگاهی و ر تار تغذیه ای  ارتباط بررسی  رودسری ) به راهنمایی خانم مسرور    دانشجوی کارشناسی ارشد   نسرین ممتازی خانم   .3
روسالالتایی  درمالالانی    -  کالالز بهداشالالتی ا مر مراجعه کننالالده بالاله  هنگام تولدنوزاد در زنان  وضعیت انتروپومتری    مادران باردار با 

 ( 1399ستان ساوه در سال  شهر 
مقایسه خودمراقبتی ا راد مبت  به پر شاری  )    راهانی نیا دانشجوی کارشناسی ارشد به راهنمایی خانم    میترا شیروانی خانم   .4

 ( 1399مراجعه کننده به خانه های بهداشت شهرستان بهار در سال  خون عضو و غیر عضو گروه خودیار  
تعهالالد سالالازمانی    بررسی اخ ح حر ه ای  و ) به راهنمایی خانم دکتر خا یان  دانشجوی کارشناسی ارشد    بیتا رضازاده خانم   .5

 ( 1399بهورزان استان بوشهر  سال  
)بررسی کیفیت خدمات ارائه شالالده  دکتر جمشیدی منش  به راهنمایی خانم  کارشناسی ارشد  دانشجوی    مینا  روردین خانم   .6

 ( 1399وه  مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع س مت شهرستان گنا بر برنامه تحول نظام س مت در مادران  
دانشجوی کارشناسی ارشد به راهنمایی خانم کاشانی نیا )بررسی وضالالعیت خالالودمراقبتی و سالال مت    اکرم ذوالقدریان خانم   .7

 ( 1399عمومی سالمندان مبت  به پر شاری خون در شهر قیدار،  
ساله حوادث عالالروح    10بررسی احتمال بروز خطر  به راهنمایی خانم  راهانی نیا )   دانشجوی کارشناسی ارشد   زهرا بران خانم   .8

 ( 1399-1400سال   شهرستان همدان  در  ساله   60تا    30اد  قلبی ا ر 
  ی شغل   ی تمند ی با رضا   ی من ی ارتباط  رهنگ ا )   دکتر کشاورز به راهنمایی خانم    دانشجوی کارشناسی ارشد   مریم دویران خانم   .9

 ( 1400در سال    در بهورزان شهرستان زنجان 
 و عوامل )بررسی روند بروز سل، مو قیت در درمان    آقای خیری دانشجوی کارشناسی ارشد به راهنمایی    امین مردوخی آقای   .10

 ( 1400تا    1390  های سال خطر مرتبط با آن در مراجعین به مرکز سل  شهرستان مریوان در طی  
هوش هیجانی و خودکارآمدی  بررسی  )   نصیری زیبا راهنمایی خانم  به    دانشجوی کارشناسی ارشد   طیبه سپهری اهرمی خانم   .11

 ( 1400سال    ، و ارتباط آن با مسئولیت پذیری بهورزان شاغل در استان بوشهر 
 

  



 

سالمندان   يو خودکارآمد  یشناخت  تیوضع  یبررس) کاشانی نیا  دانشجوي کارشناسی ارشد به راهنمايی خانم    رقیه رستمخانیخانم   .12

 (1400خدابنده، بهداشت شهرستان   يها  گاهيمراجعه کننده به پا 

و ارتباط    19بررسی اضطراب ناشی از کوويد  ) دکتر عادل مهربان  دانشجوي کارشناسی ارشد به راهنمايی خانم    امیر بحرینی زاده   آقاي  .13

 (1400آن با فرسودگی شغلی بهورزان شاغل در استان بوشهر سال 

 


