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

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

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

)   سحر ساجدیخانم   .3 راهنمایی خانم جعفرجالل  به  ارشد  کارشناسی  کیفیت  دانشجوی  با  روانشناختی  ارتباط سرمایه  بررسی 

منتخب آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال  ان شاغل در بخش مراقبتهای ویژه کرونا در مراکزخواب پرستار

1399) 

رحیمیخانم   .4 ارشد  سهیال  کارشناسی  اینانلو    دانشجوی  خانم  راهنمایی  و   یبررس)به  مرگ  روحنشانگان    اضطراب  در    هیافت 

 ( 1399سال   ران،یا  یدانشگاه علوم پزشک  یدرمان-یمراکز آموزشقلبی    ژه یمراقبت و یدر بخشها ی بستر  سکته قلبیبا    مارانیب

ارزشیابی اثر آموزش با شبکه های مجازی )   به راهنمایی خانم محدث اردبیلی  دانشجوی کارشناسی ارشد  فریبا جاللی نژاد خانم  .5

 (کننده به مرکز آموزشی درمانی امام خمینی )ره(بر اضطراب و رضایتمندی افراد کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر مراجعه  

باقری خانم   .6 خلیلی  ارشد  فضه  کارشناسی  )   دانشجوی  نژاد  بزرگ  خانم  راهنمایی  پ  یابیارزش به  آموزش  زخم   ی ریشگی اثر  از 

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

در پرستاران   19  اضطراب و ترس از کووید بررسی)  بزرگ نژاد به راهنمایی خانم  دانشجوی کارشناسی ارشد    بهاره خضری خانم   .7

 (1400مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران، سال   های ویژه و اورژانسشاغل در بخش مراقبت

 با   مرگب  اضطرا  ارتباط  یبررس)  دانشجوی کارشناسی ارشد به راهنمایی خانم بزرگ نژاد  فاطمه اکبریعنوان پایان نامه خانم   .8

  ی وابسته به دانشگاه علوم پزشکدرمانی  –مراکز آموزش  ژه یو  یمراقبت ها  یپرستاران شاغل در بخش ها  یکار یزندگ تیفیک

 ( 1400در سال    جندی شاپور اهواز 

درک   یر یپذ  بیو آس  ی تاب آور  یبررس)  به راهنمایی خانم فاطمه محدث اردبیلیدانشجوی کارشناسی ارشد    راضیه لکخانم   .9

منتخب دانشگاه علوم   یدرمان  یموزشآ کرونا در مراکز    ژهی مراقبت و  های اورژانس وبخششاغل دردر پرستاران    یماریشده به ب

 ( 1400  ران،یا  یپزشک

ارشد  فهیمه فهیمیخانم   .10 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  

مراقبت پرستاری و شایستگی  بررسی کیفیت  )   ارشد به راهنمایی خانم جعفرجالل دانشجوی کارشناسی    فاطمه ابراهیمیخانم   .11

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

طاهریآقای   .12 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  

 


