نام دانشجو

نام اساتید راهنما و مشاور

عنوان

وضعیت پایان نامه

عباس بلوچی

استاد راهنما  :جناب آقای مسینایی نژاد و اساتید مشاور  :جناب

مقایسه استنشاقی عصاره پرتغال و اسطخودوس بر خستگی و کیفیت خواب بیماران

در حال انجام

آقای دکتر فیروزکوهی و جناب آقای دکتر عبداللهی و سرکار

دیالیز

جناب آقای دکتر فیروزکوهی و اساتید مشاور  :جناب آقای

"زندگی با وتیلیگو"

خانم دکتر سپهری
فرشید سعیدی نژاد

عزیز شهرکی واحد و سرکار خانم دکتر رهنما و استاد مشاور

در حال انجام

آمار جناب آقای دکتر عبداللهی
میترا دیندار

استاد راهنما  :سرکار خانم دکتر مژگان رهنما و اساتید مشاور
 :سرکار خانم پودینه و جناب آقای رضا وحیدیان (کارشناس
حقوق و کارشناس ارشد علوم حوزوی ،مدرس دانشگا ه های
علمی کاربردی مشهد و قوچان

بررسی تاثیر آموزش خود مراقبتی معنوی بر فشار مراقبتی مراقبین بیماران

در حال انجام

شیما شاعر مقدم

استاد راهنما :جناب آقای شهدادی و اساتید مشاور :سرکار خانم بدخش ،

بررسی مقایسه ای تاثیر ماساژ بازتابی کف دست و پا بر میزان استرس،اضطراب،افسردگی و

جناب آقای دکتر علی خرسند ریاست دانشکده طب سنتی مشهد و جناب

خستگی در بیماران کاندید عمل جراحی

در حال انجام

آقای دکتر افشاری

الهام شیبک

استاد راهنما  :جناب آقای دکتر عبد اللهی و اساتید مشاور :جناب آقای
مسینایی و ،سرکار خانم دکتر رهنما

"بررسی تاثیر انرژی درمانی به روش ریکی بر کنترل درد بیماران " CABG

در حال انجام

سودابه احمدی

" استاد راهنما  :سرکار خانم دکتر رهنما و اساتید مشاور :سرکار

بررسی تاثیر آموزش برنامه خود مدیریتی به روش تیچ بک بر احساس بی ثباتی و شادکامی

خانم اسدی ،سرکار خانم دکتر کالنتری (فوق تخصص بیماری های

بیماران مبتال به سرطان

در حال انجام

خون و انکولوژی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان) و
جناب آقای دکتر افشاری

مینا پاک مهر
علی مقدسی
صفیه طاهری

تبیین تجربیات بیماران و پرستاران آن ها از دوران انیتوباسیون":یک مطالعه پدیدار شناسی

در حال انجام

بررسی تاثیر حجامت بر مشکالت جنسی بیماران مبتال به دیابتیک

در حال انجام

استاد راهنما  :جناب آقای دکتر فیروزکوهی و اساتید مشاور  :جناب

بررسی مقایسه ای تاثیر آروماترپی ماساژی و استنشاقی بر روند تغییرات سطح هوشیاری و

آقای عزیز شهرکی واحد و جناب آقای دکتر سادگی و استاد مشاور

شاخص های فیزیولوژیک بیماران کمایی

در حال انجام

استاد راهنما  :جناب آقای دکتر عبد اللهی و اساتید مشاور :جناب آقای
دکتر فیروزکوهی و سرکار خانم دکتر رهنما
" استاد راهنما  :جناب آقای شهرکی و اساتید مشاور :جناب آقای
دکترعبد اللهی و سرکار خانم بدخش

آمار جناب آقای دکتر عبداللهی
مریم جهانتیغ حقیقی

رضا محمد پور هدکی

استاد راهنما  :جناب آقای شهدادی و اساتید مشاور :سرکار خانم پودینه

مقایسه میزان تاثیر  3روش افزایش جریان خون  ،پروفایل پلکانی جریان مایع دیالیز و استفاده

مقدم و سرکار خانم دکتر سپهری و جناب آقای دکتر عبد الهی

از صافی high fluxبر عوارض و کفایت دیالیز

در حال انجام

استاد راهنما :سرکار خانم مژگان رهنما
اساتید مشاور :جناب آقای شهرکی واحد ،جناب آقای شمسی
زاده ،جناب آقای دکتر عبد الهی

بررسی تاثیر آموزش به همتا بر اضطراب و خودکارآمدی بیماران انفارکتوس قلبی

در حال انجام

:کارآزمایی بالینی تصادفی

