فهرست جداول( :جهت رویت در جدول مورد نظر بر روی رشته کلیک کنید)

• داخلی جراحی
• روانپرستاری
• ویژه
• مشاوره در مامایی
• بین الملل (داخلی جراحی ،ویژه ،روانپرستاری و مشاوره در مامایی)
• بین الملل (عراقی)

داخلی جراحی
ردیف

نام دانشجو

ورودی

1

لیال هاشملو

پائیز 89

2

فرزانه باقریه

پائیز 89

3

نرجس کاظمی

پائیز 89

4

نوشین سلمانی آذر

پائیز 89

5

فاطمه خرسندی

پائیز 89

6

زهرا ابراهیمی ریگی

پائیز 89

7

فاطمه ریگی

پائیز 89

8

سمیرا اروجلو

پائیز 90

9

فرزاد زارعی

پائیز 90

10

مطهره موسوی

پائیز 90

11

یاسر مرادی

پائیز 90

12

نسرین خواجه علی

پائیز 90

رشته و گرایش
آموزش
پرستاری
آموزش
پرستاری
آموزش
پرستاری
آموزش
پرستاری
آموزش
پرستاری
آموزش
پرستاری
آموزش
پرستاری
آموزش
پرستاری
آموزش
پرستاری
آموزش
پرستاری
آموزش
پرستاری
آموزش
پرستاری

استاد
راهنما

استاد
مشاور

تاریخ
تصویب عنوان

تاریخ
دفاع نهایی پایان
نامه

دکتر همتی

دکتر خلخالی

90/8/28

91/4/25

دکتر همتی

دکتر خلخالی

90/8/28

91/4/26

90/11/5

91/8/10

90/11/18

91/9/1

90/12/17

91/9/11

91/4/5

91/10/24

91/4/24

91/12/6

دکتر همتی

دکتر خلخالی

91/3/21

92/4/9

دکتر بقایی

آقای رسولی

91/6/25

92/14/13

دکتر همتی

دکتر شیخی

91/9/12

92/5/13

91/9/26

92/5/23

91/4/24

92/6/27

اساتید داور

عنوان پایان نامه

دکتر سلیمی -دکتر -.

بررسی تاثیر اجرای برنامه ی خود مراقبتی اورم بر عزت نفس سالمندان

آقای شمس

ساکن در خانه های سالمندان ارومیه در سال 1390-

آقای متعارفی-آقای
محمدپور-خانم خلیل
زاده
دکتر حبیب زاده

آقای محمدپور
دکتر خلخالی

دکتر خرمی-دکتر
رحیمی-آقای شمس
دکتر فیضی-دکتر

دکتر بقایی

دکتر خلخالی

سخایی-خانم خلیل
زاده

خانم خلیل زاده
دکتر فیضی
دکتر فیضی

دکتر فیضی
دکتر خلخالی
دکتر صالحی و
دکتر خلخالی
دکتر ناصری-
دکتر صالحی

دکتر حبیب زاده

دکتر خلخالی

ارومیه
بررسی تأثیر آموزش الگوی جدید مراقبتی به کارکنان درمانی در پیشگیری
از زخم فشاری در بیماران مستعد بستری شده

دکتر بقایی-دکتر
دکتر سلیمی-دکتر

بررسی تاثیر بکارگیری کیسهی حاوی ژل خنک کننده بر درد ناشی از سرفه

همتی-آقای شمس

و تنفس عمیق در محل برش استرنوم بیماران تحت عمل جراحی قلب

دکتر بقایی-دکتر

بررسی تاثیر ماساژ بازتابی پا بر اضطراب و درد پس از عمل جراحی بای پس

مقدم-دکتر خرمی

عروق کرونر

محمدپور -دکتر حبیب

بررسی تاثیر آموزش یادگیری بر پایه حل مسئله بر مهارت های تفکر انتقادی
دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی

دکتر رادفر-دکتر

بـررسی تأثیر روش آموزشی سیستم پاسخ مخاطب بر یادگیری داروهای

فیضی-آقای سخایی

قلبـی -عروقی در دانشجویان پرستاری دانشکده¬ پرستاری و مامایی

رضایی-آقای جعفری
زاده

آقای محمدپور

آموزش بالینی در دانشجویان پرستاری ترم  4دانشکده پرستاری مامایی

امیرزاده-آقای متعارفی

خانم خلیل زاده-خانم

آقای شیخی

بررسی تاثیر بکارگیری پورت فولیو بر درک دانشجویان پرستاری از محیط

عفونت ادراری بستری در بخش کودکان

زاده

دکتر حبیب زاده

دوم پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه

بررسی تأثیر مراقبت خانواده محور بر اضطراب والدین کودکان مبتال به

آقای متعارفی -آقای

آقای رسولی

بررسی تاثیر اجرای برنامه گروه همتایان بر عملکرد بالینی دانشجویان ترم

دکتر بقایی-آقای
متعارفی-خانم خلیل
زاده
دکتر خرمی-دکتر
فیضی-خانم امیرزاده

بررسی تأثیر درمان به شیوه خاطره گویی گروهی بر سالمت روان سالمندان
ساکن در خانه های سالمندان ارومیه در سال1391
بررسی تاثیر آموزش به روش نقشه مفهومی بر یادگیری درس بررسی وضعیت
سالمت در دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی
بررسی تاثیر آموزش پرستاری مبتنی بر شواهد بر مهارت اجرای فرآیند
پرستاری در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه سال 1391

13

ناصر عیسی زاده

پائیز 91

14

الهام شریفیان

پائیز 91

15

فریبا حسین زادگان

پائیز 91

16

اکبر سروری

پائیز 91

17

اکبر صوفیانی

پائیز 91

18

زینب طائی

پائیز 91

19

اسماعیل مقصودی

پائیز 91

20

سلیمان پوررشید

پائیز 91

21

ثریا زینل پور

پائیز 91

22

ناصر فرخی

پائیز 91

23

مهسا صفایی

پائیز 91

24

زهرا رئیسی

پائیز 91

25

فاطمه بضاعت پور

پائیز 91

آموزش
پرستاری
آموزش
پرستاری
آموزش
پرستاری
آموزش
پرستاری
آموزش
پرستاری
آموزش
پرستاری
آموزش
پرستاری
آموزش
پرستاری
آموزش
پرستاری
آموزش
پرستاری
آموزش
پرستاری
آموزش
پرستاری
آموزش
پرستاری

دکتر رادفر

دکتر خلخالی

93/10/22

95/1/24

دکتر بقایی

دکترعلی نژاد

93/4/22

94/7/7

92/10/27

93/10/29

93/8/11

95/2/15

دکتر رادفر

دکتر حبیب زاده

دکتر شفیعی
آقای شیخی

آقای شیخی

دکتر حبیب زاده

شیخی

افسرده مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی ارومیه در سال 1393

دکتر دیدار لو

بررسی تاثیر به کارگیری مدل بزنف در رعایت بهداشت دست پرستاران در

دکتر جاسمی

بخش دیالیز بیمارستان طالقانی ارومیه در سال 92-93

دکتر فیضی-دکتر
رضایی-دکتر عیسی
زادگان

دکتر خلخالی
دکترقاضی

دکتر رضایی-دکتر

بررسی تاثیر مدل مراقبتی (پایداری تطابقی) بر بستری مجدد بیماران

92/5/8

93/6/8

سعیدی

دکتر مهریار-آقای
شمس

دکتر رادفر

مهندس شیخی

93/2/4

92/8/5

92/5/19

دکتر همتی

دکتر بقایی

دکتر حبیب زاده

دکتر خلخالی

93/9/2

94/9/10

دکتر خلخالی

93/8/25

94/6/24

آقای جعفر زاده
دکتر خلخالی
دکتر خادم

دکتر بقایی

وطن_دکتر
خلخالی

92/9/24

93/9/23

دکتر خادم
دکتر همتی

وطن-دکتر علی

93/1/24

94/2/13

نژاد
دکتر همتی

دکتر خلخالی

92/6/31

93/6/10

دکتر فیضی

ندارد

93/8/18

94/12/22

بررسی تاثیر اجرای سیستم تریاژ شاخص شدت اورژانس بر مدت انتظار
بیماران برای دریافت خدمات سالمت در بخش اورژانس بیمارستان امام
خمینی (ره )مهاباد در سال 1393

دکتر بقایی-دکتر حبیب
زاده-دکتر سخایی

نوع  2مراجعه کننده به کلینیک دیابت شهر خوی

دکتر همتی -خانم
ابراهیمی

آقای شیخی-

مراجعه کننده به انجمن ام اس شهر ارومیه در سال 92

بررسی تاثیر بحث گروهی بر توانایی خود مدیریتی بیماران مبتال به دیابت

دکتر عیسی زادگان-
93/11/15

بررسی تاثیر خود هیپنوتیزمی بر میزان درد بیماران مولتیپل اسکلروزیس

بررسی تاثیر حمایت اجتماعی بر احساس تنهایی بیماران ماستکتومی شده
شهر ارومیه در سال 1393

دکتر حبیب زاده -آقای

بررسی تأثیر اجرای برنامه مراقبتی بر اساس الگوی سازگاری روی بر کیفیت

جعفری زاده

زندگی سالمندان خانه های سالمندان ارومیه

دکتر رادفر
دکتر رحیمی
دکتر همتی،آقای نفعی
دکتر رادفر-دکتر
آقاخانی-دکتر عقلمند
دکتر بقایی-آقای
رحمانی –آقای نفعی

بررسی تاثیر استفاده از مدل اس بار در تحویل شیفت کاری پرستاران،بر
کیفیت مراقبت پرستاری از دیدگاه بیماران در بیمارستان شهید دکتر قلی
پور بوکان در سال 1393
بررسی فراوانی و عوامل خطرزای تماس با اجسام نوک تیز و ترشحات بیمار
در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در طول سال 1393
بررسی تاثیر اجرای طرح مدون ترخیص بر پیشگیری از سندرم حاد کرونری
در بیماران مبتال به سکته قلبی در بخش های مراقبت ویژه قلبی بیمارستان
سیدالشهداء ارومیه 92-93
مقایسه تاثیر پیام کوتاه و کارت های یادآور بر پایبندی به توصیه های درمانی
در بیماران مبتال به فشار خون مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی
سیدالشهداء ارومیه1393

دکتر نظرباغی – دکتر

بررسی تاثیر اجرای برنامه خودتدبیری بر خود کار آمدی بیماران مبتال به

فیضی -دکتر خرمی

مولتیپل اسکلروزیس عضو انجمن ام اس ارومیه

دکتر پیر نژاد  ،دکتر
بقایی

بررسی ادراک دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در مورد آموزش
مفاهیم ایمنی بیمار در برنامه درسی اجرا شده رشته های پزشکی،پرستاری و
مامایی سال 1393

26

اعظم شهباز

پائیز 91

27

سعیده شیرین بیک

پائیز 91

28

لیال ارجمند

پائیز 92

29

امین سهیلی

پائیز 92

30

سریه شیخ محمدی

پائیز 92

31

فخرالسادات ملکی

پائیز 92

32

سولماز
منصوربورانی

پائیز 92

33

شادی شمس

پائیز 90

34

همت خدایی

پائیز 90

35

جمیله نوایی

پائیز 90

36

علی یارمحمدی

پائیز 90

37

امید ناصری

پائیز 90

38

معصومه فرهادی

پائیز 90

39

ندا خالدیان

92

آموزش
پرستاری
آموزش
پرستاری
آموزش
پرستاری
آموزش
پرستاری
آموزش
پرستاری
آموزش
پرستاری
آموزش
پرستاری
آموزش
پرستاری
آموزش
پرستاری
آموزش
پرستاری
آموزش
پرستاری
آموزش
پرستاری
آموزش
پرستاری
آموزش
پرستاری

دکتر همتی

دکتر بقایی

دکتر قوامی

دکتر خلخالی-
دکتر نژاد رحیم
دکتر ثمره ای
دکتر علی نژاد
دکتر رادفر-
دکتر خلخالی

92/12/11

93/9/29

93/9/2

94/8/18

93/9/1

95/3/10

دکتر خلخالی-
دکتر همتی

دکتر محمدپور-

93/6/2

93/11/21

آقای رحمانی
دکتر رادفر

دکترهمتی

دکتر خلخالی
دکتر خلخالی
دکتر شیخی

93/11/5

94/10/9

93/10/27

94/7/4

دکتر دین
دکتر بقایی

پرست دکتر

93/9/15

95/6/21

علی نژاد
دکترهمتی
دکتر ربیعی پور
دکتر ربیعی پور
دکتر خرمی

دکتر خرمی

دکتر همتی

دکتر بقایی

آقای شیخی
دکتررادفر
دکتر خلخالی
دکتر تهوری
دکتر خلخالی
آقای محمدپور
دکتر خلخالی
دکتر رادفر
دکتر خلخالی-
خانم فیضی پور
دکتر دیدارلو

92/2/22

93/6/25

92/4/9

93/7/8

92/4/23

94/7/19

92/6/3

93/9/26

92/10/28

94/8/23

91/8/20

92/9/4

94/3/2

95/6/17

دکتر بقایی-دکتر حبیب
زاده-آقای سخایی
خانم اسماعیلی
دکتر متعارفی
دکتر همتی –آقای
سخایی
دکتر بقایی-دکتر حبیب
زاده-دکتر خرمی

بررسی تاثیر اجرای برنامه خود مراقبتی بر اساس مدل اورم بر زخم پای
بیماران مبتال به دیابت مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی طالقانی شهر
ارومیه در سال 93
بررسی تاثیر اجرای مراقبت خانواده محور بر پیشگیری از بروز عوارض
زودرس عمل جراحی کاتاراکت در مراجعین به مرکز آموزشی -درمانی امام
خمینی (ره) ارومیه در سال 1394
بررسی تاثیر ماساژ بازتابی بر سرعت و تراکم رویش موی زنان مبتال به
سرطان پس از انجام شیمی درمانی در بیمارستانهای امید و امام خمینی در
سال 1393
بررسی تاثیر اجرای الگوی آموزش مبتنی بر شایستگی بر عملکرد بالینی
دانشجویان پرستاری در بخش های مراقبت ویژه قلبی مرکز آموزشی درمانی
سیدالشهداء ارومیه در سال تحصیلی 93-94

دکتررضایی،

بررسی تاثیر مداخالت حمایتی آموزشی بر عوارض الکتروشوک درمانی در

دکتر حامد نیا

بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی ارومیه در سال 1393

دکتر رضایی،دکتر
رادفر،آقای متعارفی
دکتر ربیع پور آقای
سخایی

بررسی تاثیر اجرای برنامه مراقبتی مبتنی بر الگوی سازگاری روی بر خستگی
و تصویر ذهنی از بدن بیماران مبتال به ملتیپل اسکلروزیس عضو انجمن ام
اس ارومیه در سال 1392
بررسی مقایسه ای استفاده از سیک فلومتری و آسم یار در خود کنترلی
بیماری اسم مراجعین به درمانگاههای مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم
پزشکی ارومیه 93-94

دکترحبیب زاده-دکتر

بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش مراقبت از خود به دو روش آموزشی چهره به

خرمی-دکتر تهران چی

چهره و ویدئویی بر کیفیت زندگی بیماران تحت درمان با همودیالیز

دکتر همتی-دکتر

بررسی تأثیر مشارکت همسران در مراقبت های دوران بارداری بر سالمت

مقدم-دکتر دیدارلو

روان زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی

دکتر همتی

بررسی تاثیر نوشیدن قهوه بر عملکرد روده ای پس از عمل جراحی سزارین

آقای سخایی

انتخابی در زنان مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا

دکتر همتی-کترفیضی-

بررسی اثر بخشی برنامه مراقبت پرستاری در منزل بر فعالیت های روزانه

آقای متعارفی

زندگی و سالمت عمومی بیماران مبتال به سکته مغزی

آقای متعارفی
آقای شمس
دکتر زمانزاده -آقای
رسولی -آقای رحمانی

بررسی اثربخشی برنامه مشاوره بر اضطراب و تندرستی معنوی بیماران مبتال
به سرطان تحت شیمی درمانی در مرکز پژوهشی درمانی بیمارستان امید
ارومیه در سال 92-93
بررسی تاثیر اجرای برنامه ریزی عصبی-کالمی بر استرس شغلی پرستاران
شاغل در بخش های ویژه مراکز آموزشی درمانی شهید مطهری و امام خمینی
ره شهر ارومیه در سال 1392

دکتر همتی

بررسی تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل بزنف بر تبعیت از رژیم درمانی

دکتر یکتا

در بیماران مبتال به پرفشاری خون مراجعه کننده به درمانگاههای مراکز

آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1394-95

40

حسام سلطانی

92

41

فرنگیس علیزاده

92

42

هاجر غفور زاده

92

43

فرزانه کاردوست

92

44

شهین علیپور

92

45

جواد نماز پور

92

46

صغری پاهنگ

93

47

رسول زارع

93

48

زهرا دالیی

93

49

مهدی ترابی

93

50

محسن بهرامی

93

51

امیر قهرمانی

93

52

ساالر علیزاده

93

آموزش
پرستاری
آموزش
پرستاری
آموزش
پرستاری
آموزش
پرستاری
آموزش
پرستاری
آموزش
پرستاری
داخلی
جراحی
داخلی
جراحی
داخلی
جراحی
داخلی
جراحی
داخلی
جراحی
داخلی
جراحی
داخلی
جراحی

خانم دکتر مقدم

دکتر جاسمی

94/2/27

95/10/5

دکتر آقاخانی

دکتر بقایی

94/3/23

95/10/13

93/12/16

95/6/20

94/4/23

95/8/23

94/4/6

95/6/29

94/2/19

95/12/24

94/4/13

96/3/22

94/4/13

97/7/29

94/4/20

95/8/3

94/4/20

95/7/7

دکتر فیضی

دکتر پیر نژاد

94/4/20

95/7/12

دکتر همتی

دکتر علی نژاد

94/7/5

96/8/29

94/6/31

95/12/17

دکتر بقایی

دکتر آقاخانی

دکتر همتی

دکتر رادفر

دکتر همتی

دکتر فیضی

دکتر حبیب زاده

دکتر همتی

دکتر آقا خانی

دکتر دهقانی
دکتر علی نژاد
دکتر بقایی
دکتر علی نژاد
دکتر آقا خانی
دکترخلخالی
دکتر قوامی
مهندس شیخی
دکتر آبخیز
دکتر خلخالی
دکتر خلخالی
دکتر رادفر
دکترخلخالی
دکتر رادفر
آقای علی نژاد

دکتر همتی
دکتر خادم وطن

دکتر عیسی زادگان
دکتر بقایی

تأثیر آموزش گروهی همسران بر میزان سازگاری اجتماعی زنان ماستکتومی
شده سرطان پستان در ارومیه در سال 1394

دکتر قهرمانی –آقای

بررسی عملکرد پرستاران در مراقبت ایمن از سالمندان بستری در مراکز

جعفری زاده

آموزشی درمانی شهر ارومیه در سال 1394

دکتر قوامی –
دکترهشمتیان

بررسی تأثیر مراقبت پرستاری مورد محور بر سازگاری بیماران کاندید تعبیه
دستگاههای مدیریت نظم قلبی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی
تخصصی و فوق تخصصی قلب سیدالشهدا ارومیه در سال 1394-95

دکتر رضایی

بررسی تأثیر آموزش رژیم غذایی بر سالمت روان بر بیماران تحت درمان با

دکتر قوام زاده

همودیالیز در مرکز آموزشی درمانی ارومیه در سال 1394

دکتر دیدارلو-آقای
جعفری زاده
دکتر همتی -دکتر
حامد نیا
دکتر متعارفی -دکتر
بقایی

بررسی تأثیر مراقبت خانواده محور بر تبعیت از درمان در بیماران مبتال به
دیابت نوع  2مراجعه کننده به کیلینیک دیابت بیمارستان مدنی شهرستان
خوی در سال 1394
بررسی اثر بخشی مدل مراقبت پیگیر بر لغزش و اشتیاق بیماران تحت درمان
نگهدارنده با متادون مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی ارومیه در
سال 1394
بررسی تأثیر اجرای توانمند سازی خانواده محور بر کیفیت زندگی بیماران
تحت جراحی پیوند کلیه مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی امام خمینی
(ره) سال 1394

دکترنداولیزاده

بررسی تاثیر اجرای برنامه ارتقای خودکارآمدی بر میزان قند خون بیماران

دکتر پریزاد

مبتال به دیابت نوع  2عضو انجمن دیابت ارومیه در سال 1394 -1395

دکتر دهقان
دکتر رضایی
دکتر حبیب زاده
دکتر محمدپور

بررسی تأثیر بسته آموزشی حمایتی بر اضطراب ناشی از آنژیوگرافی عروق
کرونری در بیماران بستری در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم
پزشکی ارومیه در سال 1394
بررسی مقایسه ای تأثیر بحث گروهی و کارگاه آموزشی مراقبت بر فرسودگی
مراقبین از بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی
ارومیه در سال 1394

دکتر رشیدی

بررسی مقایسه ای سرفصل انفورماتیک پرستاری و نیازهای آموزشی

دکتر آقاخانی

پرستاران شاغل استان آذربایجان غربی

دکتر ندا ولی زاده -
دکتررادفر

برسی تاثیر مصاحبه انگیزشی بر خود کارامدی در مدیریت دیابت بیماران
مراجعه کننده به انجمن دیابت ارومیه در سال 94

دکتر نفعی –دکتر

برسی تاثیر اجرای برنامه خود مراقبتی اروم بر کیفیت زندگی بیماران مبتال به

حقیقی مقدم

نارسایی قلبی

53

فردین آجودانی

93

54

سحر کاظمی

93

55

ابراهیم ژیانی

92

56

فرزین مالزاده

94

57

کیوان امینی

94

58

توحید طایفه

94

59

نسرین دهستانی

94

داخلی
جراحی

داخلی
جراحی

آقای جعفری
زاده –خانم دکتر
لطفی

دکتر فیضی

دکتر لطفی دکتر
کیانی

دکتر دیدار لو-
دکترخلخالی

داخلی

آقای جعفری

جراحی

زاده

داخلی

خانم دکتر

دکتر آبخیز –

جراحی

همتی

دکتر خلخالی

دکتر آقاخانی

94/9/1

96/6/7

94/10/6

95/12/9

94/10/19

95/7/25

95/1/21

96/11/15

95/4/12

97/3/30

95/4/26

99/6/31

دکتر نعمتی –دکتر
حقیقی مقدم

دکتر آلیلو -
دکترعلیزاده

بررسی تأثیر هیپنوترابی بر درد زمینه ای و اضطراب بیماران سوختگی مرکز
آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه در سال 1394 -95

برسی و مقایسه رفتارهای تغذیه ای بیماران تحت همو دیالیز بر اساس مدل
تلفیق یافته نظریه عمل منطقی و خود کارآمدی در مراجعه کنندگان به مرکز
آموزشی درمانی آیت طالقانی ارومیه در سال 1395

دکتر بقایی _خانم

بررسی تأثیر مداخله مبتنی بر مهارتهای تاب آوری بر استرس شغلی درک

محدثی

شده در پرستاران شاغل در شهرستان تکاب در سال 1394 -95

دکتر رضایی
بررسی تأثیر آموزش به روش بازگشتی بر خود مراقبتی بیماران با پیوند کلیه

60

جهانبخش امیر
ارسالنی

95

61

نیره راستکار

92

62

معصومه کریمی

93

63

لیال حیدر زاده

95

داخلی
جراحی
داخلی
جراحی
داخلی
جراحی
داخلی
جراحی
آموزش

دکتر آقاخانی

دکتر حبیب زاده
دکتر امینی
دکتر محسن

دکتر قوامی

منصوری
دکتر رادفر

96/5/28

دکتر فیضی

دکتر آلیلو

دکتر همتی
دکتررسولی

دکتر خرمی

---

آموزش

آقای جعفری

خانم محدثی

پرستاری

زاده

دکتر نوزاد

پرستاری

داخلی
جراحی

98/12/19

96/12/27

دکتر آلیلو

رسولی

آقای سخایی

تأثیر آموزش مراقبت خانواده محور بر خود کارآمدی بیماران تحت همودیالیز

دکتر جاسمی

جنوب استان آذربایجان غربی درسال1396

دکتر اقتدار
دکتر خلیل زاده

دکتر فیضی
دکتر پاشایی

94/8/16

96/12/19

96/8/6

98/8/27

بررسی تأثیر ایجاد آثار هنری و تصویر سازی ذهنی بر عوارض ناشی از اشعه
درمانی در بیماران مبتال به سرطان مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی
امام خمینی (ره) ارومیه در سال 1395
بررسی استرس و مشکالت روان شناختی کارکنان پرستاری بیمارستان امام
خمینی (ره) مهاباد در دوران کووید 19-در سال 1399
برسی تاثیر آموزش تلفیقی از طریق فیلم آموزشی و کارتهای تصویری بر
کیفیت آمادگی روده و رضایتمندی بیماران تحت کولونوسکوپی مراجعه
کننده به مرکز آموزشی -درمانی امام خمینی ارومیه در سال 1397-98

دکتر حبیب زاده

بررسی وضعیت ایدئولوژی اخالقی و ارزشهای حرفه ای پرستاران شاغل در

دکتر قاسم زاده

بیمارستان های آموزشی و درمانی ارومیه در سال »1395-1396

دکتر بهادری

دکتر حبیب زاده
دکتر جواد

فیضی

1395

دکتر قوامی

99/8/3

96/6/11

دکتر محمدپور –دکتر

مراجعه کننده به درمانگاه مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) در سال

دکتر ربیعی پور

دکتر جاسمی
دکتر پویا اسالم پور

بررسی تأثیر مقایسه ای مصرف ویتامین  Eو انجام طب فشاری در نقطه هوگو
( )LIFبر شدت دیسمنوره اولیه در دختران دبیرستانهای شهر بوکان درسال
»1394 -95

بررسی تاثیر آموزش همتا بر خودمراقبتی مبتنی بر مدیریت عوارض شیمی
درمانی در مبتالیان به سرطان مراجعه کننده به مراکز آموزشی-درمانی
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و بیمارستان امید در سال 1397

64

ناصح خضر زاده

95

65

پریوش کریمی

95

66

مریم یوسف زاده

95

67

صونا زینال زاده

95

68

رسول گلی

96

69

صونا زینال زاده

95

70

نوید فرجی

96

71

منصور آراد

96

72

سونیا پذیرفته

96

73

آیناز باقرزادی

96

داخلی
جراحی

بررسی تاثیر اجرای برنامه تشویق استقالل و خود غنی سازی بر مدیریت

دکتر یاسرمرادی
آقای جعفری

دکتر جواد

زاد ه

رسولی

96/12/12

98/11/23

دکتر همتی

بیماری در بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده به بیمارستان های جنوب

دکتر شیوا حیدری

استان آذربایجان غربی در سال 1397-98
بررسی قدرت پیشگویی کنندگی هوش اخالقی بر تعهد حرفه ای ومیزان

74

75

حامد قلیزاد گوگجه
یاران
نسرین صمدی

96

96

داخلی
جراحی

داخلی
جراحی

دکتر جاسمی

دکتر متعارفی

جراحی

زاد ه

دکتر جاسمی

داخلی

آقای جعفری

جراحی

زاده

داخلی
جراحی
داخلی
جراحی
داخلی
جراحی
داخلی
جراحی

دکتر آقاخانی

دکتر آلیلو

دکتر آلیلو

دکتر خلخالی

97/5/27

99/8/6

97/6/17

98/11/8

دکتر یاسرمرادی
دکتر جواد
رسولی
دکتر کاظم زاده
دکتر علی نژاد
دکتر حبیب زاده
دکتر خلخالی
دکتر جواد

دکتر حبیب زاده

جراحی

متعارفی
دکتر جاسمی

دکتر دیدارلو
دکتر خلخالی

دکتر حبیب زاده
خانم اسماعیلی
دکتر جمال

دکتر آقاخانی
دکتر ماهری

در تاریخ97/6/17

97/8/12

99/2/27

97/8/19

98/12/14

97/10/15

1400/6/31

رسولی

داخلی

جراحی

96/3/5

خانم اسماعیلی

دکتر نبی لو

دوباره دفاع شد

دکتر حبیب زاده

دکتر حسین

داخلی

دکتر دکتر

97/2/29

99/6/1

خلخالی

داخلی

داخلی

دکتر قره آغاجی

دکترحبیب زاده

آقای جعفری

جراحی

دکتر حبیب زاده

96/12/19

98/12/20

دکتر مرادی

97/8/12

99/12/6

97/9/10

99/6/29

97/10/15

1400/6/8

دکتر قاسم زاده
دکتر حبیب زاده
دکتراقتدار
دکتر محمدپور
دکتر فیضی
دکتر حقیقی

پایبندی به رفتارهای مراقبتی پرستاران شاغل در مراکز آموزشی -درمانی
ارومیه در سال 1398- 97

بررسی اجرای مدل باور بهداشت بر کیفیت خواب و شدت خستگی در
بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید مدنی خوی در سال 1397
بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش به روش مبتنی بر سناریو والگوی مشارکتی
بر عملکرد تکنسین های فوریت پزشکی در مدیریت ترومای پیش
بیمارستانی در ارومیه در سال 97
بررسی تاثیر آموزش کدهای اخالقی به شیوه های ایفای نقش و سخنرانی بر
حساسیت و عملکرد اخالقی دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و
مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1397-98
بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش احیا قلبی ریوی به روش مبتنی بر سناریو و
الگوی مشارکتی بر دانش و عملکرد تکنسین های فوریت پزشکی شاغل در
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1397-98
بررسی تاثیر اجرای روش تجسم هدایت شده بر کیفیت و شدت درد و
اضطراب درد ناشی از تعویض پانسمان در بیماران دچار سوختگی بستری در
مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه در سال 1398

دکتر رادفر

بررسی تاثیر آموزش هوش معنوی بر مهارتهای ارتباطی با بیمار در پرستاران

دکتر اسم حسینی

شاغل در بیمارستان امام خمینی (ره) شهر مهاباد در سال 1397-98

خانم اسماعیلی
دکتر خدیجه مخدومی
آقای رحمانی
دکتر ماهری
دکتر آلیلو
دکتر مهریار

بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش باز خورد محور به دو روش انفرادی و
مشارکت خانواده بر تبعیت از درمان بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده
به مراکز آموزشی-درمانی ارومیه در سال 1398-1399
بررسی تاثیر اجرای مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده از
بستری مجدد و نرخ بستری مجدد در بیماران با تشخیص اولیه سندرم عروق
کرونری حاد در مراکز آموزشی درمانی شهرستان ارومیه در سال 1399
بررسی تاثیر اجرای مدل بسط خود هوشیاری و توانمند سازی بر مواجهه با
اجسام نوک تیز و ترشحات بیماران در پرستاران شاغل در بخش های
اورژانس دانشکده علوم پزشکی خوی در سال 1398

دکتر بقایی

بررسی نقش پیشگویی کننده ی درک از قدرت سازمانی بر میزان تعهد

دکتر محمدپور

سازمانی و رضایت شغلی پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی علوم

احمد زاده
76

پریسا قدسی

97

77

حسین جمشیدی

97

78

چنگیز زارع

97

79

محسن داننده

95

80

شلیر رستم زاده

97

81

اکرم امان اله زاده

96

82

آیسان تراب زاده

98

83

متین دوان

98

84

راحله المعی

98

85

جعفردالئی میالن

97

86

پدرام ابوالفتح پور

99

87

فرزانه ظفررمضانیان

99

88

شهین بالنده

99

داخلی
جراحی

پزشکی ارومیه 1399

دکتر همتی
دکتر آلیلو

دکتر جواد

98/2/7

1400/2/11

رسولی

دکتر فیضی

بررسی تاثیر آموزش پرستاری مبتنی بر شواهد بر تصمیم گیری بالینی

دکتر محمدپور

پرستاران همودیالیز در بیمارستان های آموزشی ارومیه.سال98-99
بررسی تاثیر آموزش ایمنی بیمار به روش یادگیری مبتنی بر حل مسئله بر

داخلی
جراحی

دکتر همتی

دکتر پریزاد

97/1/24

99/9/8

98/6/23

1400/6/24

دکتر بقایی

دانش ،نگرش ،ادراک و مهارت های ارتباطی مبتنی بر ایمنی بیمار در

دکتر محمدپور

دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه در سال -1399
1398

داخلی
جراحی
داخلی
جراحی
داخلی
جراحی
داخلی
جراحی
داخلی
جراحی
داخلی
جراحی
داخلی
جراحی

دکتر بقایی

دکتر قوامی

98/9/2

دکتر اقتدار

99/5/7

دکتر آلیلو

99/8/17

دکتر بقایی

99/8/24

دکتر جاسمی

99/9/29

دکتر مرادی

99/10/13

داخلی
جراحی

کیفیت زندگی بازماندگان سرطان معده در ارومیه در سال 1399-1400
دیابت و ارتباط آن با جهت گیری زندگی در شهر ارومیه و خوی در سال
1400-1399
بررسی شیوع و انواع تداخالت دارویی در بخش های مراقبت ویژه مراکز
آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1400-1399
بررسی تاثیر آموزش (تور مجازی) بر تغییرات همودینامیکی و میزان اضطراب
قبل از عمل بیماران کاندید جراحی قلب باز بستری در مرکز آموزشی درمانی
سیدالشهدا ارومیه
بررسی تاثیر جو سازمانی بر صالحیت بالینی پرستاران با نقش میانجی
احساس تعلق پذیری در محیط کار در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم
پزشکی ارومیه در سال 1400-1399

داخلی

جراحی

بررسی تاثیر آموزش خودمراقبتی از راه دور از طریق اپلیکیشن واتساپ بر
بررسی وضعیت اضطراب وجودی و خود ارزشیابی مرکزی در بیماران مبتال به

جراحی

داخلی

بعد از عمل در بیماران بستری در بخشهای جراحی عمومی بیمارستان امام
رضا (ع) ارومیه در سال 1398

زاده

داخلی

دکتر علی نژاد

دکتر هاله قوامی

در مراکز آموزشی درمانی شهر ارومیه در سال 1399-1400
بررسی مقایسه ای تاثیر تصویرسازی هدایت شده و کرایوتراپی بر شدت درد

آقای جعفری

جراحی

دکتر جاسمی

دکتر معصومه اکبربیگلو

بررسی سالمت شغلی و کیفیت زندگی پرستاران شاغل و عوامل مرتبط با آنها

ارتباط اضطراب کرونا با مراقبت های پرستاری فراموش شده با نقش
1400/3/29

میانجیگری بار کاری ذهنی در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی و درمانی
شهر ارومیه 1400
بررسی مقایسه ای تاثیر مداخله طب فشاری ،تجسم هدایت شده و آرامسازی

دکتر آقاخانی

1400/4/5

دکتر قوامی

1400/7/10

دکتر آقاخانی

1400/8/15

پیشرونده عضالنی بر میزان اضطراب بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر
در مرکز آموزشی درمانی سیدالشهدا ارومیه سال 1400
بررسی تاثیر یک برنامه مداخالت ترکیبی بر روی کیفیت خواب و خستگی
شغلی پرستاران شاغل در مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه در
سال1400
بررسی مقایسه ای تاثیر آرامسازی بنسون و ذهن آگاهی بر اضطراب بیماران
دیالیزی بیمارستان امام خمینی نقده در سال 1400

بررسی تاثیر استفاده از سرم مانیتول در پرایمینگ پمپ بای پس قلبی ریوی
89

امیر فراوان

1400

داخلی
جراحی

دکتر همتی

بر پارامترهای آزمایشگاهی و برخی پیامدهای بالینی در بیماران تحت عمل

1401/1/27

جراحی بای پس عروق کرونر مراجعه کننده به مرکز قلب و عروق شهید مدنی
تبریز در سال 1401

روانپرستاری

1

زاهد موالیی

93

روانپرستاری

دکتر آهنگر زاده رضایی

2

حسن جلیل زاده

93

روانپرستاری

دکتر آهنگر زاده رضایی

3

زینب محمد زاده

93

روانپرستاری

دکتر رادفر

4

مهر ناز اسم خانی

93

روانپرستاری

دکتر آهنگر زاده رضایی

5

فاطمه فتحی

93

روانپرستاری

دکتر آهنگر زاده رضایی

93

روانپرستاری

دکتر آهنگر زاده رضایی

94

روانپرستاری

دکتر رادفر

ردیف

نام دانشجو

ورود
ی

رشته و گرایش

استاد
راهنما

استاد
مشاور
دکتر
خلخالی

تاریخ
تصویب عنوان

تاریخ
دفاع نهایی پایان نامه

94/4/29

95/11/24

آقای ناصر
شیخی(آمار

94/6/8

97/7/15

)

اساتید داور

عنوان پایان نامه

دکتر حقیقی-

بررسی تأثیر گروه درمانی امید محور  ،مبتنی بر نظریه امید اسنایدر بر کیفیت

دکتر حبیب

زندگی بیماران مبتال به سرطان مراجعه کننده به مرکز درمانی امید شهر ارومیه در

زاده

سال 1394

دکتر بقایی

بررسی تاثیر آموزش روانی خانواده بر فراوانی بستری مجدد در بیماران مبتال به

دکتر شیخی

اسکیزوفرنی در مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی ارومیه در سال 1395

دکتر مقدم
تبریزی
آقای

94/5/24

96/7/2

مهندس

دکتر فیضی

برر سی ارتباط نمایه توده بدنی با تصویر ذهنی از بدن ،عزت نفس ،رفتارهای خوردن

دکتر یاوریان

و خلق در دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه شهرستان خوی در سال 94

شیخی

6

امیر مرزنگی

دکتر
خلخالی

دکتر
خلخالی

دکتر قره
آغاجی

94/7/5

96/5/8

94/9/7

96/9/13

94/8/16

96/7/3

7

فاطمه حسین زاده

دکتر
خلخالی

زادگان

اختالالت روانی بستری در مرکز آموزشی درمان روانپزشکی رازی ارومیه در سال

دکتر رادفر

95-94

خانم دکتر
حقیقی –دکتر
آقاخانی

دکتر مقدم
تبریزی

دکتر عیسی

بررسی تاثیر مداخله آموزش تبعیت از درمان بر کیفیت زندگی بیماران مبتال به

95/1/20

97/12/1

دکتر سخایی
دکتر قوامی

برسی فراوانی مصرف مواد و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
ارومیه در سال 1395
بررسی وضیعت سواد سالمت و ارتباط آن با کیفیت زندگی در افراد مبتال به بیماری
قلبی در بیمارستانهای جنوب استان در سال 1394 -95

دکتر رضایی

بررسی تاثیر مداخله گروه درمانی مبتنی برتاب آوری بر مقابله با بیماری فرزند در

دکتر ماه منیر

مادران دارای کودک سرطانی در مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه سال

حقیقی

1396

بررسی تأثیر گروه درمانی مبتنی بر راهکارهای مقابله ای در سازگاری ذهنی زنان
9

سپیده اسمعیل

94

روانپرستاری

دکتر رادفر

10

مریم امانی

94

روانپرستاری

دکترخرمی

11

هاجر رضوی

94

روانپرستاری

دکتر بقایی

12

فریده هاشمی

94

روانپرستاری

دکتر رضایی

95

روانپرستاری

دکتر آلیلو

14

مریم خشنود

95

روانپرستاری

دکتر بقایی

15

غالمرضا تقی نژاد

95

روانپرستاری

دکتر رادفر

16

سعید یاوری

95

روانپرستاری

دکتر رادفر

94

روانپرستاری

دکتر رضایی

95

روان پرستاری

دکتر رضایی

زاده

مقدم
تبریزی

95/3/22

97/4/12

دکتر رادمنش

1395

دکترآرزو

دکتر رادفر
دکتر

دکتر رضایی

مبتال به سرطان ژنیکولوژی مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی ارومیه در سال

95/3/8

97/11/30

خلخالی

کیانی

بررسی تأثیر آموزش قاطعیت بر عزت نفس و ارتباطات بین فردی دانشجویان

زینب

پرستاری دانشکده پرستاری خوی سال 1396

محمدیان

دکتر
خلخالی
دکتر

95/6/27

97/10/18

دکتر رادمنش

بررسی تأثیر مداخله ی شناختی-رفتاری بر کیفیت خواب بیماران تحت همودیالیز

دکتر جاسمی

مراجعه کننده به بخش همودیالیز بیمارستان طالقانی ارومیه در سال 1396

میکائیلی

13

مریم علی اشرف
جودت

دکتر همتی

95/8/11

97/12/8

دکتر رضایی
دکتر قره

دکتر رادفر
96/6/11

98/5/14

آغاجی
دکتر وحید
علی نژاد

دکتر پریزاد
دکتر یاوریان

دکتر بنی
حبیب

96/7/15

98/12/10

97/3/5

99/12/24

بررسی تاثیر مداخالت مبتنی بر مهارت های زندگی بر اختالالت استرس ،اضطراب و
افسردگی بیماران مبتال به دیابت نوع  1مراجعه کننده به انجمن دیابت ارومیه در
سال 1395-96
بررسی تاثیر ماساژ بازتابی بر درد پس از الکتروشوک درمانی در بیماران مبتال به
افسردگی مراجعه کننده به مرکز آموزشی -درمانی روانپزشکی رازی در سال 1397

دکتر جاسمی

بررسی تاثیر آموزش مدل ارتباط  SBARبر فراوانی خطا های دارویی پرستاران

دکتر حمید

شاغل در مرکز آموزشی -درمانی روانپزشکی رازی ارومیه در سال 1397

ثریا
دکتر حقیقی

دکتر مجید
رادمنش

مقدم

بررسی همبستگی بین فرآیندهای خانواده با تبعیت از درمان در بیماران افسرده

دکتر آرزو

مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی ارومیه در سال 97-98

کیانی
دکتر ماه
منیر حقیقی
دکتر رسول

96/10/23

99/8/3

قره آغاجی
17

18

مهدی ولی زاده
آیدینلو

فاطمه کرمی

ندارد

آقای وحید
علی نژاد

95/9/6

99/4/3

96/12/5

99/3/20

دکتر زینب

بررسی تاثیر گروه درمانی شناختی رفتاری بر عزت نفس و خوش بینی بیماران مبتال

حبیب پور

به افسردگی اساسی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی ارومیه در سال

دکتر مرادی

1397

دکتر فیضی

بررسی رضایتمندی کارکنان درمانی شاغل در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم

دکتر دیدارلو

پزشکی ارومیه از اجرای طرح تحول نظام سالمت در سال 1398

دکتر حقیقی
مقدم
دکتر حامدنیا

بررسی ارتباط خودکارآمدی با فشار مراقبتی ،در مراقبین بیماران مبتال به اختالل
دو قطبی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی ارومیه در سال 1397-1398

دکتر رادفر
19

معصومه برزگر

96

روانپرستاری

دکتر حبیب زاده

20

زهرا کرمانشاهی

97

روان پرستاری

دکتر آلیلو

21

لیال کریمی

96

روان پرستاری

دکتر حبیب زاده

22

روشنک میرزایی

96

روان پرستاری

دکتر جاسمی

23

میالد رضائیه

96

روان پرستاری

دکتر رادفر

24

مهدیه عباسی

96

روان پرستاری

دکتر رادفر

97

روان پرستاری

دکتر پریزاد

26

سیما جعفری

96

روان پرستاری

دکتر پریزاد

27

مهسا اقبالی

97

روان پرستاری

دکتر پریزاد

28

زینب سلطانی

97

روان پرستاری

دکتر پریزاد

دکتر

97/7/14

99/2/30

خلخالی

دکتر رادفر

98/2/7

97/10/22

1400/12/14

خانم
دکتر وحید

دکتر پریزاد

بررسی آگاهی ،نگرش ،عملکرد مصرف خود سرانه داروهای ضد اضطراب در

دکتر حمداله

پرستاران مواجهه با بیماران کویید  19مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی

شریفی

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه1399-1400 ،

دکتر رادفر
98/6/30

1397

یافته از خود کشی در مراکز آموزشی درمانی ارومیه در سال 1398-99

رضا خلخالی
چراغی

دکتر عقلمند

بررسی تاثیر درمان شناختی رفتاری بر افکار خود کشی و نا امیدی بیماران نجات

دکتر رادفر
دکتر حمید

دکتر مرادی

بررسی قدرت پیشگویی کنندگی ناگویی خلقی بر استرس و فرسودگی شغلی در
بین پرستاران شاغل در بخش اورژانس مراکز آموزشی -درمانی ارومیه در سال-98

1400/6/8

دکتر زینب
حبیب پور

علی نژاد

تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی به روش ایفای نقش به پرستاران بر اضطراب
بیماران قبل از عمل جراحی شکم در بیمارستان های شهر ارومیه در سال 1399

دکتر جاسمی
دکتر همتی

97/12/11

99/8/3

دکتر حبیب

درک معنای کیفیت زندگی در بیماران مبتال به اختالل افسردگی اساسی

پور
آقای
جعفری زاده
دکتر

دکتر همتی
98/4/15

1400/12/4

حمیدرضا

دکتر ماه منیر
حقیقی

بررسی تاثیر مداخله مبتنی بر بازگویی حکایت زندگی بر بهزیستی روانشناختی
سالمندان در خانه های سالمندی شهر ارومیه در سال 1399-1400

خلخالی
25

سیما راهدانه
زادسابق

دکتر رادفر

بررسی تاثیر آموزش گروهی همتا محور بر مسئولیت پذیری نوجوانان دختر تک

98/10/14

والد مدارس دبیرستان شهرستان ارومیه 1398-99

دکتر رادفر
دکتر
حمیدرضا

خانم سیما
98/10/12

خلخالی
دکتر رادفر

1400/12/11

پورتیمور
دکتر مهران
سلیمانی

99/1/30

بررسی تاثیر بازی درمانی بومی شده با مشارکت والدین بر رفتارهای کلیشه ای
مهارتهای ارتباطی و تعامالت اجتماعی کودکان مبتال به اوتیسم در سن مدرسه
مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر ارومیه در سال 1399-1400
بررسی تاثیر آموزش و پیگیری از راه دور خانواده محور بر تبعیت از درمان بیماران
افسرده مراجعه کننده به کلنیک روانپزشکی بیمارستان رازی درسال 1399-1400
بررسی تاثیر استفاده از اپلیکیشن گوشی هوشمند ( امید ) بر عالئم افسردگی و

99/2/23

پیامدهای آن در بیماران افسرده مراجعه کننده به مرکز آموزشی و درمانی رازی
ارومیه در سال 1399-1400

بررسی تاثیر موسیقی درمانی بر کیفیت زندگی خانواده های بیماران مبتال به
29

یاسین شفیع پور

98

روان پرستاری

دکتر اقتدار

98/4/10

30

نیما صادق زاده

99

روان پرستاری

دکتر مرادی

1400/7/17

سرطانهای گوارشی؛ مراجعه کننده به بیمارستان آموزشی درمانی امام خمینی (ره)
ارومیه در سال 1399-1400
بررسی ارتباط اختالل استرس پس از سانحه با میزان خشونت در محل کار و تمایل
به ترک شغل در تکنسین های فوریت های پزشکی استان آذربایجان غربی ،سال
1400

ویژه
ردیف
1

نام دانشجو

ورودی

رضا قانعی

پائیز

قشالق

87

2

یعقوب نادری

3

اعظم نادری

4

5

6

پائیز
87

حمیده
استبرق نیا

87

مهدیه داور

پائیز

پناه

87

وحید شجاعی

پائیز

مطلق

87

7

8

کبری قربانزاده

10

87

پائیز

زینب امیریان

9

پائیز

پائیز
88
پائیز
88

مهری شیخ

پائیز

بیگلو

88

داود نورانی

پائیز

رشته و گرایش

استاد
راهنما

استاد
مشاور

تاریخ
تصویب عنوان

تاریخ
دفاع نهایی پایان
نامه

پرستاری ویژه

دکتر حبیب زاده

دکتر خلخالی

88/6/15

90/4/2

پرستاری ویژه

دکتر بقایی

دکتر خلخالی

88/6/15

90/7/6

پرستاری ویژه

دکتر بقایی

آقای محمدپور

88/12/25

90/7/7

پرستاری ویژه

دکتر فیضی

آقای جری نشین

88/6/15

90/7/28

پرستاری ویژه

دکتر حبیب زاده

دکتر خلخالی

89/7/24

90/9/23

پرستاری ویژه

دکتر فیضی

دکتر خلخالی

90/4/20

90/10/7

پرستاری ویژه

دکتر همتی

89/12/21

90/7/21

پرستاری ویژه

دکتر حبیب زاده

89/12/21

90/11/5

پرستاری ویژه

دکتر همتی

90/3/28

90/11/15

پرستاری ویژه

دکتر بقایی

90/3/17

90/12/14

اساتید داور

عنوان پایان نامه

دکتر فیضی -دکتر

بررسی ارتباط بین سندرم پاهای بی قرار با اختالف خواب در بیماران بستری در

سلیمی -دکتر بقایی

بخشهای ویژه

دکتر فیضی -دکتر

بررسی وقوع ،اشکار سازی و علل زمینه ساز بروز خطاهای پرستاری در بخشهای ویژه

سلیمی -دکتر خرمی

مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی

خانم خلیل زاده-
دکتر فیضی -دکتر
خرمی
دکتر همتی-آقای
متعارفی -آقای

بیماران ضربه مغزی خفیف و متوسط بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان

محمدپور
دکتر همتی -آقای
متعارفی
دکتر ربیعی پور

دکتر خلخالی
آقای محمدپور
دکتر خلخالی
دکتر بقایی-
آقای شیخی
آقای پریزاد

دانشجویان پرستاری کارورز بخش  ICUدر مرکز آموزشی و درمانی طالقانی ارومیه
بررسی همبستگی بین نمرات شاخص بای اسپکترال با نمرات مقیاس اغمای گالسکو در

خانم خلیل زاده-

دکتر صالحی-

تأثیر اجرای الگوی آموزشی مبتنی بر شایستگی بر یادگیری مهارتهای بالینی

آقای شمس ودکتر
خرمی
دکتر خرمی -دکتر
بقایی -دکتر
مهدیزاده
دکتر فیضی-
دکتربقایی -آقای
سخایی

شهید محمدی بندرعباس در سال 1389
بررسی میزان تأثیر بکارگیری مدل مراقبتی اورم بر سطح خود کارآمدی بیماران تحت
همودیالیز در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1389
بررسی موانع مالقات ازاد در بخشهای ویژه از دیدگاه ارائه دهندگان خدمات سالمت در
بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1389
تأثیر فعالیت بدنی منظم بر کیفیت زندگی بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونر در
مرکز آموزشی درمانی سیدالشهدا ارومیه در سال 1390
بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری با صالحیت بالینی در پرستاران شاغل در
بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1390

دکتر حبیب زاده-

بررسی رابطه بین مهارت ارتباطی پرستار -بیمار با وضیعت ایمنی بیماران از دیدگاه

دکتر مقدم -دکتر

پرستاران شاغل در بخشهای مراقبت ویژه بیمارستانهای وابسته و غیروابسته به

خرمی

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

دکتر رضایی -دکتر

بررسی وضیعت فرهنگ ایمنی بیمار در کارکنان مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم

88

سلیمی -خانم خلیل

دکتر خلخالی

پزشکی ارومیه در سال 1390

زاده

11

ناصر پریزاد

12

چیمن قادری

13

فواد رحیمی

14

نادر مجیدی

15

16

17

پائیز
88
پائیز
88
پائیز
89
پائیز
89

آی سونا

پائیز

رحمانی

89

معصومه

پائیز

شریفی

89

ناهید رضایی

پائیز

پور

89

لیال محمد

پائیز

نهال

89

پرستاری ویژه

دکتر همتی

پرستاری ویژه

دکتر فیضی

دکتر خلخالی
دکتر دهقانی-
مهندس شیخی

پرستاری ویژه

خانم آهنگرزاده
رضایی

پرستاری ویژه

آقای رحمانی

پرستاری ویژه

دکتر فیضی

پرستاری ویژه

دکتر بقایی

پرستاری ویژه

دکتر حبیب زاده

دکتر حبیب زاده

دکتر خلخالی
آقای دهقانی
دکتر صالحی
دکتر قره آغاجی

90/12/13

91/8/17

91/2/9

91/12/15

91/2/23

92/12/23

91/4/12

92/4/22

91/3/20

92/6/4

91/2/23

92/6/6

93/4/29

94/7/8

92/3/19

94/1/23

92/2/29

93/6/12

92/2/1

93/11/15

91/12/20

93/6/2

سلیمی -آقای
دکتر حبیب زاده
دکتر فیضی
آقای سخایی
دکتر حبیب زاده-
دکتر متعارفی -آقای
محمدپور
دکتر همتی -دکتر

آقای محمدپور

خرمی -آقای جعفری
زاده

دکتر صفری
دکتر خلخالی

مقدم

19

ناهید گوزلی

پائیز90

پرستاری ویژه

دکتر مقدم

ندارد

20

رقیه حسینی

پائیز90

پرستاری ویژه

دکتر فیضی

پائیز90

پرستاری ویژه

آقای شمس

22

سعید ساحلی

پائیز90

پرستاری ویژه

دکتر خرمی

23

ثریا سهیلی

پائیز90

پرستاری ویژه

آقای شمس

21

خرمی

رحمانی

دکترفیضی

ذاکر

90/2/18

91/3/8

دکتر مقدم -دکتر
دکتر همتی -دکتر

آقای حقیقی

محمد رضا

متعارفی -دکتر بقایی

مراجعه کننده به انجمن دیابت ارومیه

دکتر حبیب زاده-

دکتر خلخالی

دکتر ولیزاده

18

90/3/7

90/12/15

آقای شمس -آقای

بررسی تأثیر آموزش از راه دور بر ارتقاء خود مراقبتی بیماران مبتال به دیابت نوع 2

پرستاری ویژه

دکتر ولیزاده
دکتر خلخالی
دکتر قوامی
دکتر خلخالی
دکتر خلخالی
آقای سخایی
دکتر قوامی
دکتر خلخالی

بررسی تأثیر باز توانی قلبی و تن آرامی بر کیفیت زندگی زنان مبتال به سندرم ایکس
قلبی مراجعه کننده به مراکز قلب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
بررسی تأثیر بکارگیری شبیه ساز فیزیولوژیک رفلکس سرفه بر عوارض تنفسی در
بیماران تحت اعمال جراحی قفسه سینه
بررسی ثأثیر ویتامین ث خوراکی در پیشگیری از فیبریالسیون دهلیزی بدنبال عمل
جراحی پیوند عروق کرونر قلبی
بررسی تأثیر تمرینات تنفسی قبل و بعد از جراحی بای پس عروق کرونر بر میزان بروز
آتلکتازی و پنومونی
بررسی تأثیر بسته آموزشی کنترل عوارض داروهای شیمی درمانی بر کیفیت زندگی
بیماران مبتال به سرطان پستان

دکتر مهریار -دکتر

تأثیر اجرای برنامه مراقبتی مبتنی بر تغذیه و روش بر بروز ترومبوز وریدهای عمقی در

فیضی -آقای رحمانی

بیماران تحت اعمال جراحی ارتوپدی اندام

دکتر همتی -دکتر
ماهوری -آقای
رسولی

بررسی دقت کاپنوگرافی در تفکیک مسیر گوارشی از تنفسی در جایگذاری سوند معده
در مقایسه با رادیو گرافی قفسه سینه

دکتر بقایی-دکتر

بررسی اثر به کارگیری استراتژی های ذخیره انرژی بر خستگی ناشی از سرطان در

خرمی –آقای جعفری

بیماران مبتال به سرطان پستان تحت شیمی درمانی در مراکز آموزشی درمانی و غیر

زاده

آموزشی شهر ارومیه در سال 1393

دکتر رضایی -دکتر

بررسی تأثیر استفاده از بوردهای ارتباطی بر سهولت برقراری ارتباط و اضطراب بیماران

رادفر -دکتر قوامی

هوشیار تحت تهویه ی مکانیکی بستری در بخش مراقبت ویژه

دکتر ولیزاده -دکتر

بررسی تأثیر بسته آموزش خود مراقبتی بر کیفیت زندگی بیماران مبتال به دیابت

همتی -آقای رسولی

مراجعه کننده به انجمن دیابت ارومیه

آقای جعفری زاده-
دکتر متعارفی -دکتر
رادفر

بررسی اثر بخشی برنامه آموزشی خانواده محور بر دانش مراقبت در منزل بر دانش
مراقبین بیماران همودیالیزی و تأیید روایی و پایایی محتوای برنامه آموزشی

دکتر بقایی -دکتر

بررسی تأثیر مداخالت سبک زندگی شدت نوروپاتی محیطی دیابت در بیماران مراجعه

متعارفی -دکتر

کننده به انجمن دیابت ارومیه

آقاخانی
24

علیرضا

پائیز90

پرستاری ویژه

دکتر بقایی

دکتر خلخالی

92/2/8

93/1/31

25

ثریا ولی پور

پائیز90

پرستاری ویژه

دکتر فیضی

ندارد

91/10/14

93/12/25

26

سارا زیادی

پائیز90

پرستاری ویژه

دکتر بقایی

دکتر فیضی

91/11/17

94/10/26

27

داود نورالهی

91

پرستاری ویژه

دکتر فیضی

دکتر خلخالی

93/4/1

94/10/27

28

نیما ایمانی

پرستاری ویژه

آقای شمس

93/10/21

94/12/26

پرستاری ویژه

آقای رحمانی

93/4/3

اخراج

پرستاری ویژه

دکتر رادفر

92/12/18

93/11/08

پرستاری ویژه

آقای شمس

ماشاالهی

دکتر زمانزاده -آقای

بررسی تأثیر مراقبت پیگیر بر بستری مجدد بیماران با نارسایی احتقانی قلب مراجعه

رسولی -آقای رحمانی

کننده به مراکز منتخب دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

آقای جعفری زاده-
دکتر آقاخانی -دکتر

بررسی میزان رعایت استانداردها در مراقبت از لوله داخل نای توسط پرستاران در بخش
های مراقبت ویژه بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه در سال 1392

ماهوری
بررسی فراوانی و علل بستری های مجدد بیماران و ارتباط آن با برخی عوامل مرتبط در
دکتر همتی

مرکز آموزشی درمانی بیمارستان امام خمینی (ره)

دکتر نبی لو

بررسی تأثیر بکارگیری کیسه ژل خنک کننده در محل برش استرنوم و درن سینه ای
دکتر بقایی،آقای

جنبی بر درد ناشی از سرفه و تنفس عمیق و نتایج عملکرد ریه در بیماران تحت عمل

سخایی

جراحی عروق کرونری بستری در مرکز آموزشی و درمانی و تحقیقاتی شهید مدنی تبریز
در سال 1394

29

30

31

32
33
34

35
36

پائیز
91

صالح الدین

پائیز

امینی

91

افشین

پائیز

حضرتی

91

بهنام عبداله

پائیز

پور

91

فریده

پائیز

محمودی

91

رضوان
اصغرپور
شیوا پور
سردار
سیده ویدا
سید اکبری
ابوالحسن

دکتر قوامی
دکتر خلخالی
دکتر خادم وطن
آقای محمدپور
مهندس
شیخی
دکتر قوامی

93/10/28

پرستاری ویژه

دکتر فیضی

ندارد

93/10/14

94/9/2

92

پرستاری ویژه

دکتر همتی

آقای علی نژاد

94/1/22

95/5/30

92

پرستاری ویژه

دکتر بقایی

دکتر پیر نژاد

94/2/13

95/6/2

92

پرستاری ویژه

دکتر آقاخانی

94/5/10

96/11/24

92

پرستاری ویژه

دکتر بقایی

94/3/2

95/6/21

دکتر خادم وطن
آقای علی نژاد
دکتر علی نژاد

نوزاد
-----

سیدالشهداء ارومیه در سال 1393-1394
بررسی تأثیر مصرف سنجد تلخ بر میزان چربی خون بیماران مبتال به افزایش چربی
خون در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1393

خانم عظیم زاده

بررسی اثر بخشی بحث در گروههای کوچک بر عملکرد پرستاران در اجرای دستورات

دکتر بقایی ودکتر
میکائیلی

دارویی غذایی از طریق لوله های تغذیه معده روده ای در بیماران بستری در بخش های

دکتر
94/6/25

دکتر خلخالی

دکتر فیضی ،دکتر

تاثیر ماساژ بازتابی(رفلکسولوژی)بر سردرد ناشی از تجویز
نیتروگلیسیرین()TNGوریدی در بیماران بستری در مرکز آموزشی درمانی

فیضی،دکترنورزاده،
دکتر رضایی

مراقبت ویژه بیمارستان امام خمینی در سال 1393
تاثیر ماساژ درمانی بر کیفیت خواب بیماران همودیالیزی در مرکز آموزشی درمانی
طلقانی ارومیه در سال 1393

دکتر حبیب زاده

بررسی رعایت استانداردهای تزریق ایمن توسط پرستاران بخش های اورژانس در مراکز

دکتر متعارفی

اموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1393

دکتر محمدپور

بررسی تاثیر برنامه آموزشی نیاز محور بر اضطراب خانواده بیماران تحت جراحی پیوند

دکتر رادفر

عروق کرونر مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی سیدالشهداء ارومیه در سال 1394

دکتر اسالملو

بررسی فراوانی انواع خطاهای پزشکی و پرستاری گزارش شده و تحلیل ریشه ای آن در

دکتر ربیعی پور

مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1393

دکتر رادفر
آقای سخایی
دکتر خادم وطن

برسی تاثیر روش آرامسازی بنسون بر اضطراب بیماران مبتال به انفارکتوس میوکارد
بستری در بخش مراقبتهای ویژه قلبی ذر مراکز آموزشی – درمانی سیدالشهدای ارومیه
96-1395
بررسی تأثیر اجرای پروتکل طراحی شده بر پیامدهای بیماران بر میزان بستری مجدد

شریفی
37

92

پرستاری ویژه

دکتر فیضی

92

پرستاری ویژه

دکتر آقاخانی

93

پرستاری ویژه

آقای رحمانی

92

پرستاری ویژه

دکتر آقاخانی

41

عادل محمدی

91

پرستاری ویژه

آقای رحمانی

42

بهروز امینی

93

پرستاری ویزه

دکتر آقا خانی

43

رقیه سعید پور

93

پرستاری ویزه

آقای شمس

92

پرستاری ویژه

دکتر آقاخانی

93

پرستاری ویژه

دکتر حبیب زاده

46

رقیه ایمانی

94

پرستاری ویژه

دکتر قوامی

47

فرید فرامرز

38

39

40

44

45

فیروز کامرانی

دکتر آقا خانی

فریبا گل
محمدی
خدیجه آقا
کریمی
خورشید
سنایی

سولماز حبیب
زاده
جمیله سید
باقری

دکتر ولی زاده
دکتر خلخالی
دکتر خادم وطن
دکتر علی نژاد
آقای مرادی
مهندس شیخی
دکتر خادم وطن
دکتر بقایی
دکتر شیخی
آقای دکتر مرادی
دکتر خادم وطن
–دکتر سر بخش
دکتر بقایی
دکتر خلخالی
دکتر بقایی
آقای جعفری زاده
دکتر خلخالی
دکتر محمدپور
دکتر رادفر
دکتر خلخالی

94/3/30

96/2/20

94/5/10

96/7/4

94/6/31

95/12/14

94/6/31

95/8/17

94/6/31

95/6/31

94/9/1

96/8/30

94/10/5

95/12/8

94/10/12

96/5/30

94/10/26

96/12/2

95/4/12

96/12/7

دکتر عباسی وش
دکتر همتی
دکتر حبیب پور
خانم اسماعیلی

بیماران انفارکتوس میوکارد در بیمارستان عباسی میاندوآب در سال 1394
بررسی مقایسه دو روش پایش فشار کاف لوله داخل تراشه و میزان بروز
میکرواسپیراسیون در بیماران تحت تهویه مکانیکی در بخشهای مراقبت ویژه در مراکز
آموزشی درمانی ارومبه در سال 1394
بررسی تأثیر خود مراقبتی به روش  Teoch backبر میزان خودکارآمدی در بیماران
بستری با نارسایی قلبی در مرکز آموزشی درمانی سیدالشهدا ارومیه در سال 1394

دکتر بقایی

برسی تاثیر الگوی مراقبت پیگیر بر رفتار های خود مراقبتی بیماران مبتال به نارسایی

دکتر خرمی

قلبی بستری در بیمارستان عباسی میاندوآب در سال 1394

دکتر رادفر
دکتر حقیقی
دکتر حبیب پور
دکتر قوامی

برسی تاثیر بسته آموزشی –حمایتی بر اضطراب ،افسردگی و استرس در بیماران دچار
انفارکتوس میو کارد بستری در بخش های مراقبت ویژه در بیمارستان شهید
دکتر قلی پور بوکان در سال 94
برسی تاثیر آموزش مبتنی بر سناریو برعملکرد مراقبت از بیماران مبتال به سندروم
کرونری حاد در پرستاران شاغل در بخشهای ویژه قلبی مراکز آموزشی درمانی دانشگاه
علوم پزشکی ارومیه در سال 1394

دکتر دهقانی  -آقای

عنوان  -بررسی تأثیر برنامه خود مراقبتی طراحی شده برخود کارآمدی بیماران مبتال به

رحمانی

نارسایی قلبی بستری در مرکز آموزشی درمانی سیدالشهدا ارومیه در سال 1394 -95

دکتر سخایی
دکتر قوامی

برسی تاثیر آموزش تصویری خود مراقبتی بر فعالیتهای روزمره در مبتالیان به نارسایی
احتقانی قلبی مراجعه کننده به بیمارستان عباسی میاندو آب در سال 1395

دکتر آلیلو -دکتر

برسی تاثیر خود مراقبتی درمنزل برکیفیت زندگی بیماران دیالیز مراجعه کننده به

دیدار لو

مرکز آموزشی درمانی بو علی اردبیل در سال 1395-1394

دکتر اسماعیلی
دکتر جاسمی
دکتر حبیب زاده
دکتر حقیقی

برسی تاثیر اجرای مراقبتهای پوست صورت بر تصویر ذهنی و کیفیت زندگی زنان تحت
همو دیالیزی مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی علوم پزشکی ارومیه در سالهای
95-94
بررسی تاثیر کروموتراپی (رنگ درمانی )بر خستگی ناشی از شفت بر بیماران در
پرستاران بخشهای ویژه مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ارومیه در سال 1395
بررسی تأثیر آموزش پرستاران در زمینه پیشگیری از دلیریوم بر میزان بروز آن در
بیماران سالمند بستری در بخشهای مراقبت ویژه آموزش درمانی امام خمینی (ره) در

93

پرستاری ویژه

دکتر فیضی

---

95/3/16

94

پرستاری ویژه

دکتر قوامی

دکتر قره آغاجی

94/9/16

97/4/26

94

پرستاری ویژه

آقای شمس

دکتر بقایی

95/7/17

97/6/20

سال 1395
بررسی تأثیر مداخالت خود مراقبتی مبتنی بر بهداشت خواب تغذیه سالم و فعالیت
48

49

فهیمه صفر
زاده

دلپاک محمدی

دکتر بقایی

فیزیکی بر کیفیت خواب بیماران بعد از عمل بای پس عروق کرونری مراجعه کننده به

دکتر اکرم شریعتی

درمانگاه قلب مرکز آموزشی درمانی سیدالشهداء ارومیه در سال 1396

دکتر مهدیزاده

بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر نیاز سنجی بر دانش و عملکرد پرستاران بخشهای

خانم عظیم زاده

مراقبت ویژه در مراکز آموزشی درمانی شهر ارومیه در سال 1395

دکتر همتی
50

سارا فوالدی

94

پرستاری ویژه

دکتر آقا خانی

51

پروا رضایی فر

95

پرستاری ویژه

دکتر بقایی

95

پرستاری ویژه

دکتر مقدم

53

الهه شهبازی

95

پرستاری ویژه

دکتر آقاخانی

54

رسول صادقی

94

پرستاری ویژه

دکتر آقاخانی

55

ژاله قربانی

94

پرستاری ویژه

دکتر فیضی

96

پرستاری ویژه

94

پرستاری ویژه

دکتر بقایی

93

پرستاری ویژه

دکتر بقایی

95

پرستاری ویژه

94

پرستاری ویژه

دکتر جاسمی

96

پرستاری ویژه

دکتر همتی

آقای وحید علی

96/4/17

97/10/25

نژاد

52

سمیرا
اسماعیلی

دکتر خلخالی

96/8/20

98/11/21

دکتر محمد امین
ولیزاده

96/4/9

98/3/8

56

57

58

سهراب شفائی
دوست
وحیده سادات
مجیدی

خانم عظیم زاده
دکتر رقیه صدیفی

دکتر حبیب زاده

دکتر بقایی
دکتر نژاد رحیم

مهندس ناصر

دکتر حقیقی

پروفسور ولیزاده

مقدم

دکتر رسولی
علیرضا ماهوری
حمیدرضاخلخالی
دکتر یاسر مرادی

59

خاطره مهدوی

دکتر حقیقی
مقدم

رسول قره

دکترعلی اکبر نصیری

ونتیالتور در بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش های مراقبت ویژه مراکز

97/2/1

99/11/20

96/10/16

97/12/6

دکتر حقیقی مقدم

بررسی تاثیر آموزش خود مراقبتی بر اضطراب و شدت خستگی بیماران دچار

دکتر اکرم شریعتی

انفارکتوس میوکارد مرکز آموزشی درمانی سیدالشهدای ارومیه در سال 1398

دکتر همتی
دکترناصر قره باغی

60

61

عاطفه سید
زوار
سیران
ابراهیمی

دکتر قوامی

دکتر هیمن
محمود فخه

بررسی تأثیر اجرای مدل مراقبتی مشارکتی بر کیفیت زندگی بیماران مبتال به زخم پای
دیابتی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی طالقانی ارومیه در سال 1397
بررسی مقایسه ای تاریخچه دارویی بدست آمده توسط کادر درمان با بهترین تاریخچه

96/7/29

97/8/7

97/4/23

98/12/12

95/12/7

97/6/13

96/4/25

97/12/13

دکترحمداله شریفی

دارویی ممکن در بیماران قلبی بستری شده در بخشهای مراقبتهای ویژه قلبی مرکز

دکترآلیلو

آموزشی و درمانی سیدالشهدا(ع) ارومیه در سال1396-1397

دکتر جاسمی
دکتر ماهوری
دکتر ولیزاده
دکتر فیضی

96/4/31

97/10/12

96/2/16

98/7/22

1397/6/17

99/9/19

بررسی ارتباط بین تغییر وضعیت در تخت با فشار داخل شکمی بیمار و پیامدهای آن در
بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخشهای مراقبت ویژه مرکز آموزش-درمانی
امام خمینی (ره) در سال 1397-98
بررسی تاثیر آموزش کاربرد و اجرای صحیح چک لیست های جراحی ایمن و بیهوشی بر
معیارهای ترخیص بیماران تحت عمل جراحی ارتوپدی با بیهوشی عمومی از ریکاوری در
مرکز آموزشی-درمانی امام خمینی(ره)ارومیه در سال 1396

دکترآلیلو

بررسی تاثیر آموزش بهداشت خواب بر کیفیت خواب در بیماران مبتال به نارسایی قلبی

دکتر خادم وطن

بستری در بخش های مراقبت قلبی مراکز آموزشی درمانی ارومیه1396-97

دکتر ماهوری
دکتر پریزاد

آغاجی

دکتر قره آغاجی

در بیماران بستری بیمارستان امام خمینی (ره) مهاباد در سال 1397-1396

دکتر جاسمی

محمد امین
ولیزاده

بررسی اجرای برنامه آموزشی_مراقبتی ساختارمند در پرستاران بر بروز عارضه فلبیت

بررسی قدرت پیشگویی شاخص های تنفس فیزیولوژیکی بر پیامدهای جداسازی از

پروین ایرملوی

شیخی

نژاد

دکتر محمد جبرائیلی

به بیمارستان طالقانی ارومیه در سال 1396

آموزشی -درمانی امام خمینی (ره) ارومیه در سال 1397

دکتر حمیدثریا

الناز حسین

آقای شمس

بررسی تاثیر آموزش چند رسانه ای بر خستگی بیماران تحت همو دیالیز مراجعه کننده

دکتر فیضی
دکتر محمدپور
دکتر رادفر
دکتر ندا ولیزاده

بررسی مقایسه ای پیامدهای تنفسی جداسازی از دستگاه تهویه مکانیکی به دو روش
تهویه با حمایت فشاری و قطعه تی شکل در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه
مرکز آموزشی -درمانی امام خمینی (ره) ارومیه در سال 1396-97
بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش مدیریت درد به دو شیوه سخنرانی و الکترونیکی بر
دانش  ،نگرش و عملکرد پرستاران شاغل در بخش های جراحی مراکز آموزشی درمانی
تبریز در سال 1397
بررسی تاثیر آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر خودکارآمدی و آزمایشات بالینی
بیماران مبتال به دیابت نوع  2مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستان امام خمینی
مهاباد در سال 1398-99

آقای جعفری زاده

62

شعله پاشایی

96

پرستاری ویژه

آقای رحمانی

63

محمد حضرتی

96

پرستاری ویژه

دکتر آقاخانی

97

پرستاری ویژه

دکتر قوامی

65

زهرا علیزاده

95

پرستاری ویژه

دکتر پریزاد

66

مهدی اعظمی

96

پرستاری ویژه

دکتر بقایی

96

پرستاری ویژه

دکتر مرادی

97

پرستاری ویژه

دکتر حبیب زاده

97

پرستاری ویژه

دکتر حبیب زاده

97

پرستاری ویژه

دکتر پریزاد

94

پرستاری ویژه

دکتر جاسمی

98

پرستاری ویژه

دکترجاسمی

99/4/14

73

امید پورمهر

98

پرستاری ویژه

خانم اسماعیلی

99/5/6

74

رضا جلفائی

98

پرستاری ویژه

دکتر بقایی

99/6/1

دکتر مرادی

98/3/11

1400/4/28

97/11/6

1400/12/16

دکتر بقایی
دکت وحیدعلی
نژاد

دکتر حقیقی مقدم
دکتر اکرم شریعتی
دکتر پریزاد
دکتراکرم شریعتی

بررسی تاثیر حمایت آموزشی خانواده محور بر کیفیت زندگی بیماران دارای پیس میکر
قلبی دائمی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی سیدالشهدا ارومیه در سال -99
1398
بررسی مقایسه ای تاثیر  4روش تزریق انوکساپارین بر روی شدت درد ،بروز و اندازه
کبودی محل تزریق در بیماران مبتال به انفارکتوس میوکارد بستری در بخش های
مراقبت ویژه قلب مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی تبریز در سال 1400
بررسی تاثیر مداخالت مبتنی بر تقویت رفتار مراقبت از پا بر وضعیت سالمت پا و

64

زینب قهرمان
زاد

دکتر رادفر
دکتر خلخالی

98/3/25

1400/9/29

دکتر همتی

میانگین هموگلوبین گلیکوزیله ،در بیماران مبتال به دیابت نوع دو با نوروپاتی محیطی،

دکتر ندا ولیزاده

در انجمن دیابت ارومیه و مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال
1399-1398

دکتر جاسمی
دکتر جمال

98/2/21

1400/4/23

احمدزاده

67

68

69

امید
میرزامحمدی
زهرا حیدرنیا
مریم سالمت
بخش

دکتر جاسمی
دکتر علی نژاد

98/2/29

99/11/26

آقای جعفری زاده
دکتر رحیم

98/9/16

1400/7/10

اصغری
دکتر بنی حبیب
دکتر خلخالی
دکتر میناحسینی
دکتر خلخالی

98/3/11

99/4/17

98/4/22

99/3/18

دکتر جاسمی
70

رقیه تقی نژاد

دکتر رسول قره

98/6/23

1400/4/15

آغاجی
71

72

عاطفه
سیدزوار
علی پور
شجاعی

دکتر قوامی
دکتر قره آغاجی

96/2/16

98/7/22

دکتر حبیب زاده

بررسی تاثیر روش ارزشیابی مشاهده مستقیم مهارتهای پروسیجرال بر عملکرد بالینی و

دکتر اسفندیار

رضایتمندی دانشجویان پرستاری در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های ارومیه در

بالجانی

سال 1398-99

دکتر حبیب زاده

بررسی میزان رعایت کرامت و ارتباط پرستار و بیمار و استقالل بیماران از دیدگاه

دکتر قاسم زاده

بیماران بستری در بیمارستان های شهر ارومیه در سال 1399

دکتر قوامی

تاثیر بکارگیری تکنیک تن آرامی بنسون و اکسیژن درمانی تکمیلی و ترکیب آن ها بر

دکتر معصومه

میزان اضطراب و تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی در بیماران مبتال به کانسر

اکبربگلو

معده در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه در سال 1399

دکتر قوامی

بررسی مقایسه ای تاثیر ماساژ با و بدون روغن های آروماتیک بر خارش اورمیک زنان

دکتر نوزاد

تحت همودیالیز مراجعه کننده به مراکز آموزشی-درمانی ارومیه در سال 1398-99

دکتر فیضی
دکتر دهقان
دکتر حبیب زاده
دکتر قاسم زاده
دکتر فیضی
دکتر محمدپور

بررسی مقایسه ای تاثیر محلول خوراکی ساکاروز 20درصد با آب مقطر بر شدت درد
هنگام رگ گیری در نوزادان نارس بستری در مرکز آموزشی درمانی مطهری ارومیه در
سال 1398-99
بررسی وضعیت استقالل حرفه ای پرستاران و ارتباط آن با همکاری بین حرفه ای
پرستاران و پزشکان و استرس شغلی پرستاران شاغل در بخشهای ویژه مراکز آموزشی
درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1398 ،
بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش مدیریت درد به دو شیوه سخنرانی و الکترونیکی بر
دانش  ،نگرش و عملکرد پرستاران شاغل در بخش های جراحی مراکز آموزشی درمانی
تبریز در سال 1397
بررسی مقایسه ای آموزش خودمراقبتی از طریق شبکه اجتماعی (واتساپ) و آموزش
چهره به چهره بر تبعیت از درمان و بستری مجدد در بیماران مبتال به نارسایی قلبی
مراجعه کننده به بیمارستان فجر ماکو در سال 1399-1400
بررسی مقایسه ای تاثیر استفاده ازاسپری حاوی نقره با پانسمان آغشته به کلرهگزیدین
 0/2درصد و پانسمان های معمول بر میزان عفونت کاتترهای موقت همودیالیز در
بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مراکز همودیالیز ارومیه در سال 1399-1400
بررسی تاثیر آموزش برنامه خود مدیریتی بر کیفیت زندگی و خودکاآمدی بیماران مبتال
به سکته مغزی در شهرستان مهاباد سال 1399-1400

75

76

زهرا چاالک

98

پرستاری ویژه

دکتر اقتدار

99/8/24
1400/3/29

بررسی تاثیر آموزش از راه دور رفتارهای ارتقا دهنده سالمت مبتنی بر مدل پندر بر
بهزیستی روانشناختی بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده به بخش همودیالیز
بیمارستان های جنوب استان آذربایجان غربی در سال 1400

مشاوره در مامایی
ردیف

نام دانشجو

ورودی

1

مریم همدانی

پائیز 92

2

نگار فیض بخش

پائیز 92

3

الهام صادقی

پائیز 92

4

سمیرا برجسته

93

5

پریسا فرجامی

92

6

مریم عابدی

93

7

نرمین قادر پناه

93

8

خانم سمیه رضاوند

93

9

سعیده علیزاده

94

10

عاطفه یاس

94

رشته و گرایش

مشاوره در
مامایی

استاد
راهنما

استاد
مشاور

تاریخ
تصویب عنوان

تاریخ
دفاع نهایی پایان
نامه

دکتر میرقاتی
خانم محدثی

خویی

اساتید داور
دکتر مقدم

93/7/27

94/12/1

دکتر خلخالی

تبریزی-دکتر
حقیقی

عنوان پایان نامه

بررسی تاثیر مشاوره با رویکرد شناختی رفتاری بر رضایتمندی زناشویی زوجین
مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شماره  6شهر ارومیه در سال 1393

خانمها
مشاوره در
مامایی

دکتر مقدم تبریزی

دکتر اسالملو
دکتر بهروز لک

93/8/11

94/6/25

93/3/4

94/7/1

93/12/2

95/1/23

94/2/5

95/8/17

94/4/13

95/6/28

محدثی،

بررسی تاثیر مداخالت مشاوره محور بر خشونت علیه زنان نابارور مراجعه کننده به

ابراهیمی،دکتر

مراکز ناباروری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1394

بهادری
مشاوره در
مامایی
مشاوره در
مامایی
مشاوره در
مامایی

دکتر ربیعی پور

خانم ابراهیمی
دکتر مقدم تبریزی

خانم محدثی

مشاوره در

دکتر ربیعی پور

مامایی

دکتر صبوری

مشاوره در
مامایی

دکتر مولود
رادفر
دکتر خلخالی
دکتر آیت الهی

---دکتر خلخالی

خانم محدثی

دکتر وهاب

94/5/24

96/8/1

زاده

مشاوره در
مامایی

ندارد

دکتر مقدم تبریزی

دکتر موحدی
دکتر اخگر

94/6/16

95/10/7

94/11/18

96/7/5

مشاوره در
مامایی

دکتر مقدم تبریزی

---

مشاوره در
مامایی

دکتر رضاپور

دکتر ربیع پور

---

94/12/8

مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی ارومیه در سال 1393

خانم محدثی –

بررسی تأثیر برنامه مداخله ای مشاوره محور زوجین مبتنی بر حمایت همسر بر

دکتر عیسی

میزان اضطراب و نگرانی زنان حامله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی در

زادگان

سال 1394

دکتر بایرامی

برسی تأثیر مداخله مشاوره محور بر کیفیت زندگی درزنان تحت هیسترکتومی

دکتر حامدنیا

مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری در سال 1394

دکتر میالنی
خانم ابراهیمی
دکتر دیدار لو-
خانم ابراهیمی
دکتر امیرزاده
خانم مسگر زاده
دکتر مسعودی
دکتر ربیعی پور
دکتر مقدم

96/7/18

بررسی وضعیت رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار

تبریزی-دکتر
عیسی زادگان

بررسی ارتباط بین استرس دوران بارداری و عاقبت بارداری بر سطح لپتین و
کورتیزول خون مادر و بند ناف نوزاد در مراجعه کنندگان به مرکز بهداشتی درمانی
شهرستان میاندوآب در سال 1394
برسی تاثیر مداخله خود مدیریتی مدل تغیر رفتار 5بر وزن گیری مناسب دوران
بارداری در زنان چاق و دارای اضافه وزن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی
ارومیه در سال 94
برسی تاثیر رایحه درمانی در کیفیت خواب زنان یائسه مراجعه کننده به مراکز
آموزشی درمانی ارومیه در سال 94-95
بررسی تأثیر برنامه مداخله ای خانواده محور مبتنی بر  Focusبر مقابله با سرطان
پستان مبتالیان در مراجعه کننده به مراکز آموزشی ،درمانی و پژوهشی ارومیه در
سال 1394 -95
تأثیر مشاوره زوج محور بر روی افسردگی بعد از زایمان همسران زنان زایمان کرده
مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر ارومیه در سال 1395

11

پریوش علیزاده
رشکانی

مشاوره در
94

مامایی

خانم محدثی

دکتر خلخالی
دکتر دیدارلو

95/1/21

97/1/28

12

سیما فرجی

93

13

لیال خوشکالم

94

14

سکینه وحدتی

94

15

بیانه رحیمی

94

مامایی

خانم مسگر زاده

مشاوره در
مامایی

خانم محدثی

دکتر جواد
رسولی

95/3/22

96/12/22

95/5/30

97/6/31

95/6/1

97/4/20

مشاوره در
مامایی

دکتر مقدم تبریزی

مشاوره در
مامایی

دکتر نوری زاده

خانم ابراهیمی

95/6/13

97/7/28

دکتر خلخالی

16

خاطره اوالد بنی
آدم

95

مشاوره در
مامایی

خانم محدثی

دکتر حقیقی
دکتر رسولی

17

مهسا حسن زاده

95

18

پریسا فرجامی

92

19

افسانه اسدی نژاد

95

20

زهرا خانزاده

95

21

نادیا حاجی رحیمی

96

مشاوره در
مامایی

خانم محدثی

هیده فیضی

96/6/4

98/8/4

96/6/4

99/6/15

مشاوره در
مامایی
مشاوره در
مامایی
مشاوره در
مامایی

دکتر خلخالی
خانم محدثی

دکتر حقیقی
خانم مسگرزاده
دکتر باطنی
دکتر بایرامی

بررسی تأثیر برنامه مدون آموزشی – رفتاری بر اختالالت روان نژندی
(افسردگی،اضطراب،استرس) زنان دیابتی باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی
درمانی شهر خوی در سال 1395
– بررسی باورهای زنان  40 – 50سال نسبت به غربالگری سرطان پستان در مراجعین
به مراکز بهداشت شهرستان ارومیه در سال 1395

دکتر همتی

حوالی یائسگی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی – درمانی شهرستان مهاباد در سال

خانم محدثی

1396

تبریزی
دکتر کارگری

پور
خانم دکتر آیت

خانم ابراهیمی

جنین مراجعه کننده به بیمارستان امام رضای ارومیه در سال 1395 -96

دکتر مقدم

طاهره بهروزی
لک

دکتر وظیفه خواه

بررسی فراوانی تشخیص عالئم شروع زایمان در زنان باردار با شکایت کاهش حرکات

بررسی تأثیر مشاوره ،مبتنی بر خودکارآمدی بر مدیریت عالئم یائسگی در زنان

دکتر مقدم
تبریزی

تبریزی

خون مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی ارومیه در سال 1395

دکتر علیزاده

مشاوره در
دکتر ربیعی پور

دکتر مقدم

بررسی تأثیر مداخله مبتنی بر الگوی باور سالمتی بر الگوی تغذیه مادران باردار کم

94/2/5

95/8/17

الهی
دکتر بایرامی

دکتر دیدارلو

96/7/22

98/11/30

خانم دکتر مقدم

--

96/8/24

97/8/20

دکتر ربیعی پور

دکتر ماه منیر

96/10/23

99/12/3

بررسی تأثیر مشاوره فردی بر شدت سوگ ناشی از دست دادن بارداری در مادران
مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری در سال 1396 -97

دکتر ربیعی پور

بررسی تاثیر مداخله مبتنی بر مهارت حل مسئله بر افسردگی ،اضطراب و استرس

دکتر ماه منیر

مرتبط با نا باروری در زوجین نا بارور مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی شهید

حقیقی

مطهری ارومیه در سال 1396-97

دکتر بایرامی

برسی تأثیر مداخله مشاوره محور بر کیفیت زندگی درزنان تحت هیسترکتومی

دکتر حامدنیا

مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری در سال 1394

دکتر مقدم

بررسی ارتباط سازه های مدل بزنف با دریافت خدمات بهداشتی و فعالیت فیزیکی در

تبریزی

دوره پیش بارداری در زنان سنین باروری تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی

دکتر ماهری

ارومیه در سال 1397-98

دکتر بایرامی
دکتر اسالملو

بررسی تاثیر مشاوره حمایت محور زوجین بر درک حمایت همسر و دلبستگی مادر و
نوزاد در زنان زایمان کرده مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی ارومیه در سال
98-97

خانم مرضیه
مشاوره در
مامایی

حقیقی

ابراهیمی

بررسی تأثیر یادگیری نقش پدری بر دلبستگی پدر و جنین در شهرستان ارومیه در

دکتر رحیم خلیل

سال 1397

زاده

مشاوره در
22

سمیه نوری

95

23

فاطمه عظیمی

95

مامایی

دکتر مقدم تبریزی

97/2/29

99/12/11

97/2/29

99/12/13

95/12/21

98/7/20

97/5/21

99/12/2

دکتر مقدم تبریزی

ندارد

96/2/23

98/5/15

دکتر ربیعی پور

--

97/11/27

1400/8/17

دکتر ربیعی پور

--

97/12/25

1400/8/17

مشاوره در

24

نسیم طلوعی
کشتیبان

مامایی

دکتر مقدم تبریزی

مشاوره در
94

25

سیران خضری

96

26

هانیه رجب زاده

95

27

زینب احمدی

96

28

سپیده جهانفر

96

29

گالله شوکتی

97

30

شهال امدادی بابانظر

97

31

سعیده نعمتی

98

32

ژیال رشیدی

97

33

سعادت نقشبندی

98

مامایی
مشاوره در
مامایی
مشاوره در
مامایی

دکتر رحیم

خانم ابراهیمی

شرفخانی
دکتر رحیم
شرفخانی
دکتر مقدم
دکتر شیخی

دکتر ربیعی پور

دکتر بایرامی

بررسی تاثیر مداخله مبتنی بر تحمل بالتکلیفی در زوجین بر سازگاری ذهنی با

دکتر عیسی

بیماری در زنان مبتال به سرطان پستان مراجعه کننده به مراکز آموزشی-درمانی و

زادگان

پژوهشی ارومیه در سال 1398-99

دکتر بایرامی

بررسی تاثیر مداخله ی مبتنی بر ارتباط سازنده زوجین بر حس حمایت همسر در

دکترنسیم طالبی

زنان مبتال به سرطان رحم و سرویکس تحت شیمی درمانی مراجعه کننده به مراکز

آذر

آموزشی-درمانی و پژوهشی ارومیه در سال 1398

دکتر حسینی

بررسی تاثیر مشاوره گروهی بررفتارهای ارتقا دهنده سالمت زنان میانسال مراجعه

خانم مسگرزاده

کننده به مراکز بهداشتی-درمانی حاشیه شهر ارومیه در سال 1396-97

دکتر بایرامی

بررسی اثر نوار چسب درمانی بر شدت دیسمنوره اولیه و سندروم پیش از قاعدگی

دکترآیسان نوزاد

در دانشجویان دختر دانشگاه های شهرستان سردشت در سال 1397-98

دکتر بایرامی

تاثیر مدل مراقبت پیگیر بر رفتارهای ارتقا دهنده سالمت در زنان نجات یافته از

دکتر زهرا یکتا

سرطان پستان مراجعه کننده به مراکز آموزشی ،پژوهشی ،درمانی ارومیه در سال
1396

دکتر مقدم
مشاوره در
مامایی

تبریزی

بررسی تاثیر ختنه بر پیامدهای بارداری در زنان ختنه شده مراجعه کننده به بخش

دکتر نسیم طالبی

زایمان بیمارستان امام خمینی پیرانشهر در سال 1398-1399

خانم محدثی

بررسی تاثیر تمرینات یوگای مادر_کودک بر افسردگی پس از زایمان در زنان نخست

دکتر بهروزی لک

زای مراجعه کننده به مراکز خصوصی و دولتی شهر ارومیه در سال 1398

دکتر ربیعی پور

بررسی قدرت پیش بینی قصد درخواست مشاوره مرتبط با اضطراب بارداری بر

دکتر براتعلی

اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز جامع

رضاپور

سالمت سردشت در سال 1398-99

آذر
مشاوره در
مامایی

دکتر علیرضا
مشاوه در
مامایی

دکتر بایرامی

دیدارلو
حمیدرضا

98/7/2

1400/12/15

خلخالی
مشاوه در
مامایی
مشاوره در
مامایی

دکتر مقدم تبریزی

بررسی تاثیر مشاوره جنسی مبتنی بر وب بر رضایت جنسی زوجین نا بارور شهر

98/8/18

دکتر بایرامی

ارومیه مراجعه کننده به مراکز درمانی دولتی و غیر دولتی در سال 1399-1400

99/1/19

بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر قصد و رفتار

لغوشد

مراقبت آغوشی در مادران دارای نوزاد نارس بستری در بخش مراقبتهای ویژه

99/12/23

نوزادان نارس مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه در سال 1400

دکتر علیرضا
مشاوره در
مامایی

دکتر بایرامی

دیدارلو
حمیدرضا

99/1/23

خلخالی
مشاوره در
مامایی

1400/12/15

دکتر نجازاده
دکتر مینا ماهری

بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی برآگاهی ،باور و
عملکرد مدیریت وزن زنان با شاخص توده بدنی باال در دوره پیش از بارداری در
مراجعین به مراکز جامع سالمت شهرستان بوکان در سال 1400
بررسی مقایسه ای کیفیت و کفایت مراقبت های پیش از بارداری و دوران بارداری و

دکتر بایرامی

99/2/16

پیامدهای بارداری در مراجعین به مراکز جامع سالمت و مطب های خصوصی شهر
ارومیه در سال 1399-1400

بررسی تاثیر مداخله ی آموزشی و مشاوره ای از طریق تلفن هوشمند به زنان با
34

سایه ابراهیمی

98

35

سهیال جوی بار

98

36

فاطمه نیکخواه

98

37

اکرم صبوری نیا

97

38

سمیه عبداله پور

98

39

زهرا پاشایی

99

مشاوره در
مامایی

دکتر بایرامی

98/2/21

دکتر ربیعی پور

99/9/8

دکتر مقدم تبریزی

99/4/17

شاخص توده بدنی باال بر آگاهی و رفتارهای مرتبط با بی تحرکی و مصرف فست فود
در زنان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سالمت شهر ارومیه در سال -1400
1399

مشاوره در
مامایی

بررسی اثر نوار چسب درمانی بر شددت درد زایمان و تجربه زایمانی در فاز فعال لیبر
در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی مهاباد در سال 1399
بررسی تاثیر مداخله آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده از طریق شبکه

مشاوره در
مامایی

های اجتماعی (واتساپ) بر رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت در زنان با شاخص توده
بدنی باالی پس از زایمان مراجعه کننده به مراکز جامع سالمت شهر ارومیه در سال
1400-1399

مشاوره در
مامایی
مشاوره در
مامایی
مشاوره در
مامایی

خانم محدثی

دکتر کارگری
دکتر خلخالی

98/4/15

1400/8/3

خانم مسگرزاده

بررسی تاثیر مشاوره زوجی مبتنی بر تنظیم شناختی هیجان بر ترس از زایمان در

دکتر عیسی

زنان نخست باردار مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سالمت سلماس سال

زادگان

1399-1398
بررسی تاثیر اجرای کارگاه آموزشی تکریم مادر باردار برای ماماها و تاثیر آن بر

دکتر بایرامی

99/12/2

خانم مسگرزاده

1401/1/27

تجربه ی زایمانی و رضایت از زایمان در مادران بستری در بخش زایمان بیمارستان
امام خمینی سردشت در سال 1400
بررسی ارتباط بین انگیزه های فرزندآوری و ترجیحات باروری زنان متاهل استان
آذربایجان غربی در سال 1401

بین الملل
ردیف

نام دانشجو

ورودی

1

زهرا اردونی

92

2

پریناز علیپور

92

3

لیال نجفی

93

4

الله محمود نژاد

92

5

سمیه رزم آرای

92

6

سیده زهرا
مرقاتی

92

7

سکینه رضایی

92

8

بابک علیشاهی

93

رشته و گرایش

مشاوره در
مامایی

تاریخ
تصویب عنوان

تاریخ
دفاع نهایی پایان
نامه

93/6/26

94/6/31

آقای صیادی

94/1/29

95/1/21

خانم ابراهیمی

94/1/26

95/10/22

خانم محدثی

دکتر خلخالی

94/3/16

95/8/26

دکتر همتی

دکتر خلخالی

93/8/3

94/5/31

94/2/5

95/9/13

94/2/19

95/6/13

94/3/16

95/6/14

94/2/6

95/2/28

94/2/27

94/12/24

استاد
راهنما

دکتر ربیعی پور

مشاوره در

دکتر مقدم

مامایی

تبریزی

مشاوره در

دکتر مقدم

مامایی

تبریزی

مشاوره در
مامایی
آموزش
پرستاری
آموزش
پرستاری
پرستاری ویژه
آموزش
پرستاری

(داخلی جراحی ،ویژه ،روانپرستاری و مشاوره در مامایی)

استاد
مشاور
دکتر عارفی-دکتر
بهروزی لک

اساتید داور

خانم مسگر زاده
،دکتر اسالملو
دکتر بهادری-دکتر
ربیعی پور

دکتر همتی

دکتر بقایی

دکتر همتی

9

سیران گلجینی

92

پرستاری ویژه

دکتر همتی

10

حسن خورده

92

پرستاری ویژه

آقای رحمانی

دکتر آقا خانی
دکتر خلخالی
دکتر شیخی
دکتر خلخالی
دکتر ولی زاده
دکتر محمدپور

ناباروری در زنان نابارور مراجعه کننده به کلنیک نازایی کوثر شهرستان ارومیه در
سال 1393
بررسی تأثیر کالسهای آمادگی برای زایمان و خودکارآمدی بر استرس درک شده در
مادران باردار مراجعه کننده به پلی کلینیک تخصصی حضرت فاطمه (س) ارومیه در
سال 1394

دکتر دیدار لو –
دکتر بایرامی

در زنان نجات یافتگان سرطان پستان در مراکز درمانی شهر ارومیه در سال 1394

دکتر مقدم تبریزی

بررسی تأثیر مشاوره دوران بارداری بر مشکالت سالمتی مادران بعد از زایمان

دکتر اکبربگلو

مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی ارومیه در سال 1394

دکتر ولی زاده
دکتر مقدم تبریزی

دکتر دیدارلو

بررسی تاثیر مشاوره مبتنی بر مدل مشارکتی سالمت باروری بر استرس اختصاصی

بررسی تأثیر بر حمایت عاطفی همکار محور بر میزان رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت

دکتر حبیب زاده

دکترقره غاجی

عنوان پایان نامه

مقایسه تاثیر مشاوره خانواده محور به دو روش حضوری و تلفنی بر خود مراقبتی در
بیماران مبتال به دیابت نوع  2عضو انجمن دیابت ارومیه در سال 1393

دکتر حبیب زاده

بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر مدل بزنف بر سبک زندگی بیماران مبتال به

دکتر یکتا

نارسایی قلب مراجعه کننده به مرکز آموزشی

خانم محدثی

بررسی تأثیر اجرای مدل ترخیص ایده ال بر روند بستری مجدد بیماران مبتال به

دکتر خرمی

سکته قلبی در بیمارستان شهید مدنی خوی در سال 1394

دکتر عیسی زادگان

بررسی تأثیر اجرای الگوی ارتباطات بین فردی پپال بر اضطراب استرس و افسردگی

دکتر رضایی

بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی ارومیه در سال 1394

دکتر موسوی

بررسی تاثیر اجرای آموزش مبتنی بر دستورالعمل بالینی بر عملکرد پرستاران در

دکتر مقدم

پیشگیری از پنومونی در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی و طالقانی ارومیه 1394

دکتر رادفر-آقای

بررسی تأثیر برنامه مراقبت پرستاری تدوین شده قبل از عمل بر اضطراب بیماران

فروش

نفعی

مهندس شیخی

تحت عمل جراحی قلب در مرکز آموزشی درمانی سیدالشهدا ارومیه در سال 1394

آقای سید محمد
زاده میر حسینی
بررسی تأثیر مراقبت خانواده محور بر بستری مجدد بیماران مبتال به انسداد مزمن
11

ندا محمد زاده

93

12

بالل باباخانی

93

13

سیده رامونا
رضوی

92

پرستاری ویژه

آموزش
پرستاری
مشاوره در
مامایی

دکتر بقایی

دکتر حبیب زاده

خانم محدثی

مشاوره در
14

نایافت کریمی

93

15

عثمان سلیمانی

92

16

خاطره الماسی

92

17

بهروز رضایی

92

18

19

20

21

نجمه سادات
محمدی
شهناز زمانی
برجسته
رقیه سعید پور

سیده لیال
حسینی

92

مامایی

آموزش
پرستاری
آموزش
پرستاری
آموزش
پرستاری
آموزش
پرستاری

ربیعی پور

دکتر آقاخانی

دکتر بقایی

دکتر همتی

دکتر حبیب زاده

مشاوره در

خانم دکتر مقدم

مامایی

تبریزی

93

پرستاری ویژه

آقای شمس

93

پرستاری ویژه

دکتر آقاخانی

92

دکتر ربیعی پور
دکتر خلخالی

دکتر خلخالی
دکتر بهادری -دکتر
خلخالی
دکتر بهادری

94/4/29

95/12/10

94/4/20

95/8/11

94/3/4

95/1/18

94/7/5

95/12/15

94/6/16

95/6/8

94/6/16

95/6/10

94/6/16

95/5/31

دکتر آلیلو

94/6/21

96/11/1

مهندس شیخی

93/12/2

95/1/18

94/10/6

95/12/8

94/8/9

95/12/2

دکتر خلخالی
دکتر بقایی
دکتر علی نژاد
دکتر خراسانی
دکتر خادم وطن
دکتر علی نژاد

دکتر بقایی
دکتر خلخالی

دکتر کورش کمالی

دکتر جاسمی

ریه در مراجعه کنندگان به مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در

دکتر متعارفی

سال 1394

دکتر آلیلو
دکتر خرمی

بررسی تأثیر اجرای الگوی خود مراقبتی ادرم بر فعالیت های روزانه زندگی در
بیماران  COPDبستری در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در
سال 1394

دکتر دیدار لو-خانم

بررسی تأثیر مشاوره بر سبک زندگی ارتقاء دهنده سالمت در مادران مبتال به دیابت

مسگر زاده

حاملگی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه در سال 1394

دکتر یاوریان

برسی تاثیر مداخله مشاوره محور بر میزان استرس زنان کاندید امینیو سنتز مراجعه

دکتر مقذم تبریزی

کننده به مراکز آموزشی در مانی مطهری شهر ارومیه در سال 1394-95

دکتر مقدم
دکتر نفعی

بررسی تاثیر آموزش غیر حضوری بر دانش و عملکرد پرستاران شاغل در بخش
مراقبتهای ویژه در زمینه رعایت استانداردهای گذاشتن لوله بینی معده ای و گاواژ در
مراکز آموزش درمانی ارومیه در سال 1394-1395

دکتر فیضی

برسی رعایت استانداردهای اعتبار بخشی در بخشهای ویژه مراکز آموزشی درمانی

دکتر عقلمند

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1394

دکتر حبیب زاده
دکتر متعارفی
دکتر متعارفی
آقای جعفری زاده

برسی مقایسه ای تاثیر دو روش بحث گروهی مبتنی بر سبک زندگی سالم خانواده و
بیمار محور برکنترل پرفشاری خون بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی و درمانی
فوق تخصص قلب سیدالشهدای ارومیه در سال 1394-1395
برسی تاثیر بسته مراقبتی آموزشی بر کنترل قند خون بر بیماران مبتال به دیابت
کاندیدای بای پس قلبی عروقی بستری در مراکز آموزشی درمانی سید الشهدا در
سال 1394-95

خانم ابراهیمی

برسی تاثیر بحث گروهی بر میزان نگرانی سالمتی دختران نوجوان  18-15سال

_مهندس پور علی

مدارس شهر زنجان در سال 94

دکتر قوامی –دکتر
سخایی

خانم دکترهمتی –
آقای مهندس منافی

برسی تاثیر آموزش تصویری خود مراقبتی بر فعالیتهای روزمره در مبتالیان به
نارسایی احتقانی قلبی مراجعه کننده به بیمارستان عباسی میاندو آب در سال 1395

تاثیرآموزش تغذیه در گروه های کوچک بر تصاویر شاخص های آزمایشگاهی بیماران
همودیالیزی مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی ولیعصر (عج)زنجان در سال
1395

بررسی تأثیر آموزش ترکیبی خود مراقبتی بر تبعیت از درمان در بیماران مبتال به
دکتر کمال خادم

22

زهرا رحیمی

93

پرستاری ویژه

دکتر آقاخانی

23

لیال مالکی

92

پرستاری ویژه

دکتر فیضی

---

24

مرضیه طوافی

94

دکتر خرمی

دکتر بقایی

25

سهیال نجفی

94

مشاوره در

دکتر مقدم

مهندس ناصر

مامایی

تبریزی

شیخی

26

نسرین تقی زاده

94

آموزش
پرستاری

وطن

95/3/8

97/7/17

95/3/8

96/12/21

95/3/8

97/12/5

95/6/20

97/11/7

دکتر اکرم شریعتی

فشار خون باال مراجعه کننده به درمانگاههای دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال

خانم اسماعیلی

1395

دکتر خرمی
دکتر حقیقی

دکتر حقیقی مقدم
دکتر دیدارلو

دانشجویان پرستاری دانشکده علوم پزشکی خوی1396 ،

دکتر سهیال ربیعی
پور

دکتر محسن
آموزش
پرستاری

دکتر قوامی

منصوری
دکتر رسول قره

95/5/30

دکتر پویا اسالم پور
دکتر اقتدار

آغاجی

27

نسرین پور
بهرامی

94

روانپرستاری

97/12/14

دکتررضایی

دکتر خلخالی

95/5/16

دکتر آقاخانی

---

95/5/16

---

95/5/2

96/12/22

96/5/25

97/7/1

سرطانی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی دکتر شریعتی تهران 1395

بررسی تأثیر مداخله مبتنی بر عادات بهداشتی برخود مراقبتی و خودکارآمدی

دکتر سیما مسعودی

99/7/29

بررسی ارتباط بین تضعیف روحیه با تبعیت از درمان و کیفیت زندگی در بیماران

بررسی رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت و عوامل موثر بر آن در زنان سرپرست خانوار
حاشیه نشین شهر ارومیه در سال 1396

بررسی بروز نوروپاتی محیطی و اختالل شناختی ناشی از شیمی درمانی در بیماران
مبتال به سرطان های دستگاه گوارش مراجعه کننده به مراکز شیمی درمانی
شهرستان ارومیه در سال 1397

دکتر حبیب زاده

بررسی تأثیر مداخله شناختی – رفتاری به شیوه گروهی بر خستگی و افسردگی

دکتر حامد نیا

بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس عضو انجمن  MSارومیه در سال 1397-98
بررسی تأثیر آموزش الگوی توانمند سازی مبتنی بر خود مدیریتی بر کیفیت زندگی

28

کیوان امینی

94

29

حمیرا نور نژاد

94

30

ساناز جاللی

93

آموزش
پرستاری

مشاوره در

دکتر مقدم

مامایی

تبریزی

پرستاری ویژه

دکتر آقاخانی

دکتر همتی
آقای وحیدعلی نژاد

بیماران همودیالیزی بخش همودیالیز مرکز آموزش درمانی طالقانی ارومیه در سال
1395 -96

دکتر حامد نیا
دکتر بایرامی

بررسی تأثیر مشاوره ی مبتنی بر حمایت خانواده بر استرس درک شده بعد از زایمان
در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی ارومیه در سال 1395

دکتر جاسمی

تأثیر آموزش خود مراقبتی بر کیفیت زندگی بیماران تحت پیوند کلیه مراجعه کننده

دکتر علیرضادیدارلو

به بیمارستان امام رضای تبریز در سال 1396-1397

31

امیر محمد
امینی

94

پرستاری ویژه

آقای جعفری
زاده

بررسی تأثیر اجرای مراقبت های تسکینی در منزل بر مبنای مدل بو -تای ( پاپیونی

آقای علیرضا
رحمانی

95/12/21

98/12/4

دکتر یاسر مرادی

دکتر بقایی

) بر کیفیت زندگی بیماران مبتال به نارسایی قلبی در بیمارستان امام خمینی (ره)

دکتر اکرم شریعتی

مهاباد در سال 1397
بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر باور به انجام

32

بیتا قربانی

95

33

الهام دادرس

95

34

نجیبه آقابابایی

95

35

مهسا صالح زاده

95

36

کامران جعفری

95

37

ندا مبادرثانی

95

38

المیرا اعتصامی

96

39

شیما کیا

95

مشاوره در
مامایی

آموزش
پرستاری

پرستاری ویژه

دکتر بایرامی

دکتر بقایی

آقای رحمانی

دکتر دیدارلو
دکتر خلخالی

دکترحمداهلل شریفی
دکتر حجت صیادی

دکتر همتی
دکتر بهنام عسگری

96/7/29

99/6/26

96/8/13

98/6/30

96/10/9

97/12/7

دکتر نجارزاده

واکسیناسیون ویروس پاپیلومای انسانی در دانشجویان دختر رشته پرستاری

دکتر ماهری

دانشکده های پرستاری مامایی دولتی استان آذربایجان غربی در سال 1396-97

آقای شمس

بررسی رابطه بین دانش دارویی و احتمال خطاهای دارویی پرستاران شاغل در

دکتر حمید ثریا

بیمارستانهای شهر ارومیه در سال 1397

دکتر بقایی
دکتر محمدپور

دکتر هاله قوامی
آموزش
پرستاری

آقای شمس

بیماران جراحی شده بای پس عروق کرونر در مرکز تخصصی و فوق تخصصی قلب
سید الشهدا ارومیه 1397
بررسی تاثیر اجرای مدل مراقبت پیگیر بر میزان سدیم دریافتی از رژیم غذایی و

دکتر کمال خادم
وطن

بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر رفتارهای خود مراقبتی بر خود کارآمدی

96/10/23

98/7/24

دکتر رسول قره

آقای رحمانی

فشار خون در بیماران مبتال به پرفشاری خون مراجعه کننده به درمانگاه قلب مرکز

دکتر قوام زاده

آموزشی درمانی سیدالشهدا ارومیه در سال 1397-1398

آغاجی
آموزش
پرستاری

داخلی جراحی

دکتر لیال آلیاو
دکترحبیب زاده

دکتر حمیدرضا

96/12/12

98/7/13

خلخالی

دکتر حقیقی

دکتر بهنام عسگری

مقدم

دکتر جوادرسولی

دکتر ربیعی پور

---

96/12/19

99/7/23

97/2/1

1400/12/14

97/2/15

1400/4/2

دکتر همتی

بررسی سطح آمادگی مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در

دکتر عقلمند

مواجهه با حوادث و بالیا در سال 1397-98

دکتر پریزاد

بررسی تاثیر مراقبت پیگیر بر خود پنداره و تبغیت از درمان بیماران تحت عمل

دکتر رسولی

پیوند عروق کرونری در مرکز آموزشی درمانی سیدالشهدا ارومیه در سال 1397-98

خانم مسگرزاده
مشاوره در
مامایی

مشاوره در
مامایی

خانم محدثی

دکتر حمیدرضا
خلخالی

دکترنازآفرین قاسم

بررسی تاثیر مشاوره معنوی بر سازگاری با درد زایمان در زنان نخست زا مراجعه

زاده

کننده بیارستان های دولتی شهرستان ارومیه در سال 1398

دکتر هاله آیت الهی

« بررسی تاثیر مشاوره گروهی بر تجربه بارداری زنان باردار شکم اول مراجعه کننده

دکتر مقدم تبریزی

به مراکز بهداشتی درمانی شهر ارومیه در سال 1397-98

دکتر مژگان خادم
40

ندا عظیمی

95

روانپرستاری

دکتر رادفر

وطن

97/3/19

99/12/23

دکتر خلخالی

41

آرزو صالحی

96

داخلی جراحی

دکتر همتی

دکتر پروانه آقاجری

97/4/9

98/7/15

42

پریا نصیری

96

داخلی جراحی

دکتر همتی

---

97/4/9

98/7/16

96

پرستاری ویزه

دکتر آقاخانی

97/4/16

99/4/11

97/4/9

1400/4/12

43

شیدا معروفی
اقدم

44

سمیرا ابراهیمی

96

45

آزاده روفچایی

مشاوره در
مامایی

دکتر همتی
دکتر علی نژاد

دکترهایده فیضی
دکتر بایرامی

پور
دکتر جواد رسولی

92

داخلی جراحی

دکتر بقایی

95

روان پرستاری

دکتر رادفر

دکتر همتی

94/4/6

دکتر مرادی

99/8/3

1400/8/18

دکتر حبیب زاده

ترجمه و تعیین ویزگی های روان سنجی فهرست رفتارهای مراقبتی -فرم کوتاه شده

دکتر خرمی

در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه1397-98

دکتر حبیب زاده
دکتر قاسم زاده

« بررسی تاثیر آموزش اخالق حرفه ی پرستاری بر عملکرد پرستاران در رعایت آیین
اخالق پرستاری ایران از دیدگاه آنان در بیمارستان شهید بهشتی شهر مراغه در
سال 1397-1398

دکتر پریزاد

بررسی مداخله حمایتی –آموزشی زوجین بر استرس والدین نوزادان نارس بستری

دکتر رادمنش

بیمارستان شهید بهشتی مراغه در سال 1397

دکتر آلیلو

بررسی تاثیر آموزش به روش بازخوردی بر تبعیت از درمان در بیماران مبتال به دیابت

دکتر نداولیزاده

مراجعه کننده به کلینیک دیابت شهرستان مهاباد در سال 1398

خانم مرضیه ابراهیمی

بررسی تاثیر مصاحبه انگیزشی زوجین در بارداری بر تغییر رفتار در مواجهه با دود

دکتر علی عیسی

سیگار در منزل زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی ارومیه در سال

زادگان

1398_99

خانم عظیم زاده

بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی در بیماران گلین باره با و بدون انجام پالسمافرزیس

دکتر خرمی

مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی شهدای تجریش تهران 1399
بررسی تاثیر مراقبت های پرستاری در منزل بر کیفیت زندگی بیماران مبتال به

46

47

مهسا کوهی قره
باغ

نعیمه وطن خواه

95

مشاوره در
مامایی

دکتر آلیلو
دکتر خلخالی

دکتر ربیعی پور

97/6/10

99/12/19

95/11/9

98/7/23

دکتر حقیقی مقدم

افسردگی اساسی مراجعه کننده به مرکز آموزشی و درمانی رازی ارومیه در سال

دکتر زینب حبیب پور

1398-1399

دکتر رادفر
خانم نیره رضایی

دکتر محمد امین
48

محمد جباری
قناتی

95

پرستاری ویژه

دکتر حقیقی

ولیزاده

مقدم

دکتر رسول قره
آقاجی اصل

بررسی تاثیر نگارش دل نوشته بر افسردگی بعد از زایمان و استرس مادران نوزادان
نارس بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان مرکز آموزشی شهید مطهری
ارومیه در سال 1396-1397
بررسی و مقایسه تاثیر دو روش دهانشویه(کار هگزیدین و کارهگزیدین توام با آب

96/4/31

97/7/18

دکتر مشیری

اکسیژنه ) بر فراوانی پالک های دهانی و پنومونی ناشی از ونتیالتور در بیماران تحت

دکتر فیضی

تهویه مکانیکی بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام خمینی (ره)
ارومیه 1396-97

دکتر آهنگرزاده
49

شیرین نیکچه

94

روانپرستاری

دکتر حبیب زاده

95

پرستاری ویژه

آقای رحمانی

96

پرستاری ویژه

دکتر جاسمی

96

داخلی جراحی

دکتر آقاخانی

96

داخلی جراحی

دکتر پریزاد

96

مراقبتهای ویزه

دکتر آقاخانی

رضایی
دکتر حمید رضا

96/3/27

97/11/24

50

51

52

53

54

55

56

57

58

خضرآباد

منصور اطمانی
محمود رضا
قلندری
مهسا منصور

سودا زنگباری
کوهی

فرشته رستمی

محمد باوفای
باغی
اسداهلل محسن
زاده
علی حسین پور
اصل

آقای یاسر مرادی

97/7/3

آقای وحید علی نژاد
دکتر رادفر
دکتر خلخالی

97/9/24

1400/6/28

97

مامایی

96

پرستاری ویژه

دکتر آقاخانی

97

داخلی جراحی

دکتر آلیلو

97

روان پرستاری

دکتر آلیلو

مشاوره در

دکتر مقدم

مامایی

تبریزی

داخلی جراحی

دکتر فیضی

59

شیرین نظرزاده

97

60

مهناز عبدالی

97

دکتر محمدرضا
دهقانی

1396

دکتر فیضی

بررسی ارتباط بین درک از محیط یادگیری بالینی بر شایستگی بالینی و خودپنداری

دکتر متعارفی

حرفه ای در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1399

97/10/22

دکتر همتی

98/1/24

سکته مغزی در شهرستان نقده در سال 1397-98
99/11/7

دکتر جمال

98/2/21

99/12/25

احمدزاده
مشاوره در

دکتر حبیب زاده

بررسی تاثیر مداخله حمایتی پرستار همتامحور بر کیفیت زندگی بیماران با
دفیبراتور داخل قلبی در مرکز تخصصی و فوق تخصصی سیدالشهدا ارومیه-97

تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی خود مراقبتی اورم بر کیفیت زندگی بیماران مبتال به

دکتر معصومه همتی

دکتر بایرامی

انوشه

اختالل سوء مصرف مواد مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد ارومیه در سال 1396

دکتر هاله قوامی

خلخالی
سهراب سعادت

دکتر محمد رضا

بررسی تأثیر رفتار درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی مبتالیان به

دکتر عزیزکامران
دکتر جوادرسولی
دکتر همتی
دکتر علی نژاد
دکتر حبیب زاده
دکتر جواد رسولی
دکتر رادفر

98/7/2

1400/5/18

97/11/6

99/12/11

98/6/30

99/12/10

98/8/4

1400/9/1

دکتر حبیب زاده

تاثیر آموزش خانواده محور بر تبعیت از درمان و هموگلوبین گلیکولیزه بیماران مبتال

دکتر ابراهیم محمدی

به دیابت نوع یک مراجعه کننده به انجمن دیابت ارومیه در سال 1399

دکتر مولود رادفر

بررسی تاثیر آموزش مراقبت در منزل به مراقبین بیمار بر افسردگی و کیفیت زندگی

دکتر آرش موسی

در بیماران سکته مغزی در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ارومیه در سال -99

الرضایی

1398

دکتر مینا ماهری
خانم رحمت نژاد
دکتر پریزاد
دکتر ابراهیم محمدی

بررسی تاثیر آموزش همتا محور با تمرکز بر مدل چهره به چهره و کاربرد تلفن همراه
بر ترس از زایمان در زنان باردار متقاضی سزارین انتخابی مراجعه کننده به مراکز
بهداشتی درمانی مشگین شهر در سال 98-99
بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش خود مراقبتی به روش چهره به چهره با آموزش از
راه دور بر کیفیت زندگی بیماران مبتال به پای دیابتی مراجعه کننده به بیمارستان
امام علی (ع) تبریز در سال 1398-1399

خانم چراغی

بررسی تاثیر آموزش به روش یادگیری مبتنی بر تیم تعدیل شده ،بر دانش و مهارت

دکتر یوسف محمدپور

پرسنل فوریت های پزشکی ارومیه در مواجهه با تروما در سال 1398-99

دکتر پریزاد

بررسی تاثیر مداخله پرستاری منتورینک با مشارکت خانواده بر مدیریت دلیریوم

دکتر الگار سلماسی

بیماران بستری در  icuبیمارستان های خوی در سال 98-99
بررسی تاثیر مشاوره جنسی مبتنی بر وب بر کیفیت زندگی جنسی زنان مبتال به
سرطان پستان مراجعه کننده به مراکز درمانی دولتی و غیر دولتی در سال -400

98/8/18

1399
دکتر آلیلو

98/9/9

1400/5/11

خانم اسماعیلی
دکتر حمید ثریا

بررسی مقایسه ای تاثیر دو روش آموزش سنتی و شبیه سازی بر تکنیک صحیح
کاربرد داروهای استنشاقی در دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی
ارمیه در سال 1399

61

62

آرش علی
اصغری
سمیه شمس
الضحی

97

پرستاری ویژه

97

روان پرستاری

63

فائزه رحیمی

98

مشاوره در
مامایی

دکتر حقیقی
مقدم

دکتر قوامی

دکتر رضا رضاپناه
دکتر جمال

64

ملکه یارمحمدی

97

روان پرستاری

65

افسانه آذرآبادی

98

روان پرستاری

آقای رحمانی

66

نگین عزیزی

98

داخلی جراحی

98/9/30

1400/6/27

احمدزاده
دکتر رادفر
دکتر خلخالی

دکتر ربیعی پور

دکتر پریزاد

بررسی مقایسه ای دو روش آموزشی به شیوه مولتی مدیا و روش مرسوم بر دانش و
دکتر جاسمی

عملکرد پرستاران در بکارگیری معیار  CAM-ICUدر بیماران بستری در بخش

دکتر ماهوری

های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی دانشکده علوم پزشکی خوی در سال
1399-1400
بررسی تاثیر مداخالت مبتنی بر شناخت درمانی بر نگرشهای انگ گرایانه دانشجویان

98/10/21

پرستاری در رابطه با بیماران مبتال به اختالالت روانی در سال1399-1398
بررسی ارتباط ترس از زایمان و تجربه زایمانی در زنان با دو قومیت ترک و کرد

99/1/26
دکتر رادفر

مراجعه کننده به مراکز جامع سالمت شهر نقده

99/4/28

1400/12/7

دکتر رادفر

99/4/29

1400/9/8

دکتر آلیلو

99/9/22

دکتر وحیدعلینژاد

دکتر جاسمی
دکتر نسیم طالبی آذر
دکتر حقیقی مقدم
دکتر الگار سلماسی

بررسی ارتباط اعتیاد به تلفن هوشمند با احساس تنهایی ،ترس از در حاشیه ماندن و
عملکرد تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال -1399
1400
« بررسی وضعیت تعادل کار -زندگی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی و کارکرد
خانوادگی پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
در سال »1400-1399
بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر مدل "رویکرد همکاری و یادگیری مشارکتی"

آقای جعفری
زاده

( )CALCبر آگاهی پرستاران و کیفیت مراقبت آنان از دسترسی های عروقی
بیماران مراجعه کننده به بخش های همودیالیز مراکز آموزشی-درمانی شهر ارومیه
در سال 1399-1400
بررسی تاثیر آموزش برنامه خود مدیریتی از طریق بحث گروهی در واتساپ بر

67

زهرا ولی نسب

97

داخلی جراحی

دکتر جاسمی

99/9/1

68

فواد گردالی

98

روانپرستاری

دکتر بقایی

99/9/15

69

حامد طیب

98

پرستاری ویژه

دکتر مردای

70

عفت مردعلی

98

خستگی ،کیفیت خواب و کیفیت زندگی در بیماران ام اس مراجعه کننده به انجمن ام
اس ارومیه در سال 1399-1400
بررسی قدرت پیشگویی کنندگی سخت رویی با سازگاری شغلی و تاب آوری در
پرستاران شاغل مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال -1400
1399
بررسی مقایسه ای تاثیر بکارگیری مانور رکروتمان ریوی و اکسیژن درمانی تکمیلی و

آقای جعفری زاده

99/9/22

ترکیب آنها بر میزان درد شانه و تهوع و استفراغ در بیماران تحت عمل جراحی
الپاراسکوپی کله سیستکتومی در بیمارستان شهید منصور عارفیان ارومیه در سال
1399-1400

مشاوره در

بررسی وضعیت تکریم مادری و رفتار پرسنل بهداشتی و درمانی از دیدگاه مراجعان
دکتر ربیعی پور

99/10/6

71

علی حوراسفند

98

پرستاری ویژه

دکتر آقاخانی

99/12/9

72

زهرا خضرلو

99

داخلی جراحی

دکتر آقاخانی

1400/4/26

مامایی

در طول مراقبت های دوران بارداری ،زایمان و پس از زایمان در مراکز بهداشتی و
درمانی منتخب ارمیه
بررسی تاثیر مدل مراقبت مشارکتی بر تبعیت دارویی در بیماران دچار سکته مغزی
شهر مهاباد در سال 1400
مقایسه تاثیر آموزش خودمراقبتی به روش همتا با آموزش به روش بازخورد محور بر
میزان رفتارهای خود مراقبتی و کیفیت زندگی بیماران نارسایی مزمن قلبی مراجعه
کننده به مرکز آموزشی درمانی سیدالشهدا(ع) ارومیه در سال 1400-1401

73

لعیا رضاپور

99

روان پرستاری

دکتر رادفر

1400/6/27

74

امیره حسن پور

99

پرستاری ویژه

دکتر پریزاد

1400/7/24

75

گلی کاظمی نیا

99

دکتر ربیعی پور

1401/1/20

اثر بخشی معنا درمانی گروهی بر افسردگی و امید به زندگی در بیماران مبتال به
سرطان مراجعه کننده به بیمارستان امید شهر ارومیه 1400-1401
مقایسه تاثیر طب فشاری و ماساژ بازتابی کف پا بر روی کیفیت خواب و خستگی
بیماران مبتال به سرطان خون بستری شده در بیمارستان امام خمینی(ره) ارومیه در
سال 1400-1401

مشاوره در
مامایی

بررسی مولفه های سالمت باروری و جنسی در نوجوانان متاهل زیر  18سال مراجعه
کننده به زایشگاههای دولتی استان خوزستان در سال 1401

عنوان پایان نامه
Evaluating knowledge, attitude, and practice of nurses toward
applying hospital-acquired Infection control procedures at
hemodialysis units in hospitals located in in Erbil / Kurdistan,
Iraq and Urmia / West Azarbaijan, Iran: A comparative study
:Research Title
The Effect of Spiritual Intelligence Education based on Teachback Method on Quality of Life and Psychosocial Adjustment
in Patients after Myocardial Infarction in Rania Hospitals in
2021; a Clinical Trial
Research Title
Comparing knowledge, attitude, and practice of nurses
regarding COVID-19 among ICU nurses in hospitals located in
Urmia, West Azarbaijan, Iran and Erbil, Kurdistan Region-Iraq
Comparison of quality of life in Iraqi and Iranian women after
vaginal delivery and cesarean section. Women referring to Dr.
Mahzad Women's Comprehensive Hospital in Urmia, Iran and
women referring to Soran Obstetrics and Gynecology Hospital
.in Iraqi Kurdistan in 2021
A comparative study of nurses’ knowledge and practices about
patient safety in post cardiac catheterization in cardiac center in
Erbil City/ Iraq and Seyyedolshohada hospital in Urmia City/
West Azerbaijan Iran, 2022

اساتید داور

تاریخ
دفاع نهایی
پایان نامه

تاریخ
تصویب عنوان

استاد
مشاور

استاد
راهنما

رشته و گرایش

ورودی

1400/3/17

دکتر آقاخانی

پرستاری ویژه

98

1400/4/26

دکتر پریزاد

پرستاری ویژه

98

1400/4/7

دکتر آقاخانی

پرستاری ویژه

98

مشاوره در مامایی

98

پرستاری ویژه

98

دکتر مقدم

1400/5/9

1401/1/20

تبریزی

دکتر آقاخانی

دکتر حبیب
زاده

نام دانشجو

بیستون صابر
اسماعیل

چاوان پیروت ابوبکر

هیمن حمه محی
الدین

هالله رسول محمد

ریبوار سیف الدین
عبداهلل
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