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دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
تاریخ 
ارایه

مقطع 
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23/7/92 کارشناسی ارشد زادهدکتر وحید زمان
دکتر صمد شمس 

وحدتی
آزاد رحمانی

سیما مقدسیان
زادهفرحناز عبداهللا

پرستاري فرمیسک پاکانزاد مقایسه دیدگاه پرستاران و دانشجویان پرستاري دانشگاه علوم پزشکی 
1391تبریز و سنندج در خصوص دستور عدم احیاء 

25/5/91 1

8/3/93 ارشدکارشناسی  ناصر قربانیان
دیزجیسیما لک

اقدمعلیرضا محجل دکتر هادي 
حسنخانی
زادهفرحناز عبداهللا

پرستاري معصومه  حسنلو مقایسه آگاهی، عملکرد و نگرش دانشجویان و تکنولوژیستهاي جراحی از 
1391روشهاي کنترل عفونت و اصول تکنیک استریل در زنجان و تبریز 

15/6/91 2

16/11/92 کارشناسی ارشد کبري پرون
دکتر لیال ولیزاده

دکتر وحید زمان زاده دیزجیسیما لک
دکتر آزاد رحمانی

پرستاري صونا پاشایی مقایسه درك پرستاران، دانشجویان و بیماران از اهمیت رفتارهاي 
هاي ویژه مراقبتی و تعیین عوامل موثر در درك این رفتارها در بخش

درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز–مراکز آموزشی 

24/10/91 3

15/12/92 کارشناسی ارشد دکتر لیال ولیزاده
لیال ولیزاده

زادهعباس داداش دکتر هادي 
حسنخانی

دکتر اسکندر 
آذرفتحی

پرستاري حمید حیدرزاده تاثیر شبیه سازي تریاژ پیش بیمارستانی بر آگاهی، نگرش، عملکرد و 
دانشجویان پرستاريخودکارآمدي 

20/10/91 4

21/12/92 کارشناسی ارشد دکتر محمدرضا تابان
دیزجیسیما لک

دکتر هادي حسنخانی اقدمعلیرضا محجل پرستاري سیده زهرا 
شمشیري

مقایسه سوء درك از بیماریهاي قلبی بین دانشجویان پرستاري، 
درمانی پرستاران وبیماران قلبی در بخش هاي قلب مراکز آموزشی و 

1391تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

26/10/91 5

21/3/94 کارشناسی ارشد دکتر حسین نامدار
فرحناز عبداله زاده

دکتر آزاد رحمانی دکتر هادي 
حسنخانی

علیرضامحجل اقدم

پرستاري زینب محمدپورفرد ي یادگیري با خودکارآمدي در شایستگی بالینی در ارتباط انگیزه
1392دانشجویان پرستاري دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 

23/2/92 6

کارشناسی ارشد فریبرز روشنگر
آلهه سیدرسولی

کبري پرون
دیزجیسیما لک

پرستاري ندا خیرخواهی مقایسه تأثیر دو شیوه آموزشی نمایش فیلم و سخنرانی بر آگاهی، باور و 
کارآزمایی بالینی : عملکرد بهداشت دست در دانشجویان پرستاري

15/5/92 7

PhD دکتر رضا نگارنده
دکتر هادي حسنخانی

دکتر حسین 
ابراهیمی

پرستاري عظیم عزیزي مطالعه نظریه : پرستاري در بالینآموختگان جدید فرایند حمایت از دانش
پایه

4/8/92 8

9/2/94 کارشناسی ارشد اقدمعلیرضا محجل
ملیحه اسدالهی

مژگان لطفی
دکتر میرزا آقازاده

زادهفرحناز عبداله پرستاري زهرا اعتباري اصل جو اخالقی و ارتباط آن با نگرش به رشته تحصیلی دانشجویان و رضایت 
هاي آموزشی وابسته به دانشگاه عمل بیمارستانشغلی در پرسنل اتاق 

1392علوم پزشکی تبریز،

1/10/92 9

6/9/93 کارشناسی ارشد دکتر علیرضا فرنام دکتر آزاد رحمانی دکتر هادي  پرستاري خلیل ملکی آموزان دبیرستانی نسبت به مقایسه نگرش دانشجویان پرستاري و دانش 25/8/92 10
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فرحناز عبداهللا زاده حسنخانی
علیرضا محجل

1392حرفه پرستاري در شهر تبریز، 

کارشناسی ارشد دکتر  محبوب پورآقایی
احمدمیرزا آقازاده

آلهه سیدرسولی
دکتر صمد شمس 

وحدتی

پرستاري سمانه علیزاده مقایسه دو روش آموزش الکترونیک و معلم محور بر میزان آگاهی 
کارآزمایی بالینی : در مراقبت از بیماران تروماییدانشجویان  پرستاري 

سوکورشده تکتصادفی کنترل

6/12/92 11

PhD دکتر آزاد رحمانی 
دکتر سوسن ولیزاده 

دکتر لیلی 
نژادبریم

پرستاري شهال شهبازي یک رویکرد : تجارب پرستاران از پرسپتور بودن براي پرستاران جدید
فنومنولوژي هرمنوتیک 15/4/93

12

PhD زادهدکتر حسین حبیب

- دکتر وحید زمان

زاده
دکتر لیال ولیزاده 

)راهنماي دوم(

پرستاري لیال آلیلو یک نظریه پایه: تبیین فرآیند ترك خدمت در میان پرستاران 15/4/93

13

PhD دکتر رحیم بدري
دکتر وحید زمان 

زاده
دکتر لیال ولیزاده

پرستاري فرانک جبارزاده و روانسنجی ابزار سنجش عزت نفس دانشجویان پرستاريطراحی  14/5/93
14

Ph.D  - دکتر سوسن ولیزاده 
دکتر هادي 
حسنخانی

پرستاري وحیدشجاعی 
مطلق

گیري براي مهاجرت در پرستاران ایرانیفرآیند تصمیم 29/6/93 15

کارشناسی ارشد  - دکتر هادي 
حسنخانی
زادهعباس داداش

پرستاري حسن فیروز
زاده

بررسی عملکرد شایستگی بالینی و نگرش نسبت به 
- اي پرستاران اورژانس در بیمارستانگسترش نقش حرفه

94-93هاي شهر تبریز در سال 

9/9/93 16

دکتري دکترآزاد رحمانی دکتر وحید زمانزاده
دکتر لیال ولیزاده

پرستاري منصور غفوري فر از سوي پرستارانفرآیند ارایه مراقبتهاي دلسوزانه  2/12/93 17

کارشناسی ارشد دکتر حسین ابراهیمی کبري پرون پرستاري معصومه علیاپور هوش هیجانی و ارتباط آن با تنش دانشجویان پرستاري در محیط 
1394بالینی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 

23/10/93 18

کارشناسی ارشد زهرا شیخ علیپور 
اصغريدکتر محمد 

دکتر اکرم قهرمانیان
فرحناز عبداهللا زاده

پرستاري طیبه رضایی درك مددجویان جراحی از کیفیت خدمات درمانی و ارتباط آن با 
فرهنگ ایمنی و ارتباطات بین حرفه اي پزشکان و پرستاران در بخش 

1394تبریز سال ) ع(هاي جراحی بیمارستان امام رضا 

22/4/94 19

کارشناسی ارشد هادي حسنخانی عباس داداش زاده
آزاد رحمانی

پرستاري ابراهیم زاده تمایل به ترك حرفه و ارتباط آن با استرس شغلی در پرستاران مراکز 
1394درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز، - آموزشی

6/5/94 20


