
 

 روانپرستاري    رشته   در دست اجرا   پايان نامه هاي   عناوين 
 

ارزشیابی اثر آموزش معنویت  بر رضایت از زندگی و معنای  ارشد به راهنمایی خانم دکتر مردانی ) دانشجوی کارشناسی  سجاد حمیدی آقای  .1

 ( زندگی افراد مبتال به سرطان های گوارشی 

بررسی جهت گیری زندگی و سالمت معنوی مادران کودکان  ارشد به راهنمایی خانم دکتر مردانی ) دانشجوی کارشناسی    فاطمه سلطانی خانم   .2

 ( 1399مبتال به اوتیسم در شهر تهران  

بستری در مرکز  بررسی درد ذهنی افراد دارای اختالل دوقطبی  )   مردانی دانشجوی کارشناسی ارشد به راهنمایی خانم دکتر    سمیرا الوندی خانم   .3

 ( 1399روانپزشکی ایران،  

در بخش  بررسی ارتباط اشتیاق شغلی با همدلی در پرستاران شاغل  )   اینانلو دانشجوی کارشناسی ارشد به راهنمایی خانم    میترا طاهری خانم   .4

 ( 1399های روانپزشکی مراکز آموزشی درمانی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران در سال  

بررسی ناامیدی و نگرش ناکارآمد در افراد تحت حمایت مراکز  ) دانشجوی کارشناسی ارشد به راهنمایی خانم اینانلو    فرشته قاسمی خانم   .5

 ( 1399  کودکان کار  جنوب شهر تهران سال 

  19-گیری کووید دانشجوی کارشناسی ارشد به راهنمایی خانم اینانلو )بررسی عدم تحمل ابهام و نشانگان افت روحیه در همه   زهرا ترک خانم   .6

 ( 1399درپرستاران شاغل در خط مقدم مقابله با ویروس کرونا در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران سال  

بررسی هوش معنوی و نگرانی های مرتبط با بیماری افراد  ) ارشد به راهنمایی خانم دکتر مردانی  دانشجوی کارشناسی    محمدرضا عنایتی آقای   .7

 ( 1399ساری، سال    )س(   دارای نارسایی قلبی بستری در مرکز آموزشی درمانی فاطمه الزهرا 

با نگرش    ی فرد   ن ی ب    ی شناخت   ی ها   ف ی ارتباط تحر   ی بررس )   کاشانی نیا دانشجوی کارشناسی ارشد به راهنمایی خانم    گوهر السادات شریفی خانم   .8

 ( ( 1400مناطق منتخب شهر تهران، سال    ی سالمندان مراجعه کننده به پارک ها و فرهنگ سراها   ی معنو 

با سرشت و منش   ی روز شبانه  تم ی ارتباط ر  ی بررس ) دکتر سیدفاطمی دانشجوی کارشناسی ارشد به راهنمایی خانم  مژگان فاطمی مقدم خانم  .9

 ( 1400سال    ران ی ا   ی منتخب دانشگاه علوم پزشک    ی و درمان   ی در مراکز آموزش شاغل  پرستاران  

 

 

 


