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 شماره عنوان استاد راهنما
ملیحه و سمانه  ها خانم

 1 بر اضطراب مادران دارای کودکان نارس actبررسی تاثیر آموزش گروهی  اسحاق زاده

 2 بررسی ارتباط بین اطالعات مادران در باره ی مدیریت اسهال با بستری مجدد کودک آن ها خانم یعقوبی

 درکودکان در میزان lp(lumbar punctureبررسی تاثیر آموزش چهره به چهره در ارتباط با تکنیک)  خانم یعقوبی

 آگاهی مادران
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 4 بررسی شیوع پوسیدگی دندان کودکان سن مدرسه در شهرستان تربت حیدریه خانم یعقوبی

 5 هیدریدر کودکان شهرستان تربت ح یچاق وعیش یبررس خانم یعقوبی

 6 .بررسی آگاهی پرستاران از نیازهای تغذیه ای بیماران سرطانی خانم صدیقه عباسپور

 7 رفتارهای مراقبتی پرستاران از دیدگاه بیماران مبتال به سرطان در بخش های انکولوژی خانم صدیقه عباسپور

 8 پرستاران در زمینه مراقبت از بیماران در مراحل پایان زندگیآگاهی و نگرش  خانم صدیقه عباسپور

 9 پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان دیدگاه از خوب استاد ویژگی ها و معیارهای  خانم صدیقه عباسپور

خانم حسین آبادی 

 10 خودارزیابی دانشجویان سال آخر رشته پرستاری از مهارت های کسب شده بالین سربوزی

حسین آبادی خانم 

 سربوزی
بررسی تاثیر برگزاری کارگاه فرایند پرستاری مبتنی بر شواهد بر مراقبت از دهان بیماران توسط پرستاران 

 ICUشاغل در بخش ویژه 
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خانم حسین آبادی 

 سربوزی
مقایسه سطح اضطراب و استرس در چهارگروه امدادی تکنسین های فوریت پزشکی، پلیس راهنمایی و 

 هالل احمر و آتش نشانی رانندگی،
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 13 بررسی تاثیر شیاف گل ختمی بر باکتریوواژینال زنان سنین باروری خانم الهام آزموده

 14 بررسی روشهای کنتراسپتیو زنان مبتال به بیماری های مزمن خانم الهام آزموده



 ییو ماما یپرستار طهیدر ح یشنهادیپ نیعناو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شماره عنوان استاد راهنما

 خانم الهام آزموده
بررسی عوامل مرتبط با اختالل استرس بعد از تروما پس از زایمان در زنان مراجعه کننده به مراکز 

 15 بهداشتی درمانی شهر تربت حیدریه

 16 الگوی مرگ مادران و بررسی فاکتورهای مداخله گر دکتر عبداللهی

 17 بررسی میزان رضایتمندی زنان از خدمات سالمت باروری دکتر عبداللهی

 خانم سمانه سردشتی
تعیین فراوانی یافته های آزمایشگاهی در کودکان بستری شده با تشخیص مننژیت باکتریال در 

 بیمارستان نهم دی تربت حیدریه
18 

 19 ایلئوستومیروش ها و راهکارهای مراقبت پرستاری از بیماران با  خانم سمانه سردشتی

 خانم سمانه سردشتی
ساله بستری  6-12تاثیر اسپری سرد کننده و طب فشاری بر شدت درد ناشی از رگ گیری در کودکان 

 در بخش جراحی بیمارستان نهم دی تربت حیدریه
20 

 21 بیماران دیالیزیتاثیر استفاده از ژل پیروکسیکام بر کاهش درد کانوالسیون فیستول در  خانم سمانه سردشتی

 22 بررسی ارتباط سالمت روان مادران با وضعیت شیردهی خانم اشرفی

 خانم اشرفی
بررسی موانع م محرک های انجام آزمون های غربالگری سالمت جنین در زنان باردار شهرستان تربت 

 حیدریه
23 

 needle stick injury 24بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان نسبت به  خانم اشرفی

 خانم سمیه نیری
بررسی تأثیر آموزش بهداشت خواب با استفاده از محتوای مجازی بر کیفیت خواب دانشجویان دانشگاه 

 1397علوم بزشکی تربت حیدریه 
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 26 1397نارسایی قلبی بیمارستان نهم دی بررسی کیفیت خواب بیماران مبتال به  خانم سمیه نیری

 خانم سمیه نیری
بررسی تأثیر بکارگیری مدل مراقبت مشارکتی بر کیفیت خواب کودکان بستری در بخش اطفال 

 1397بیمارستان نهم دی 
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