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 یک مطالعه كارآزمایی بالینی یکسو كور- تاثیر آرامسازی بر افسردگی و اضطراب مادران كودكان مبتال به فلج مغزی
1315
1311 بررسی ارتباط جهت گیری مذهبی و درک از رفتارهای مراقبتی در پرستاران سال
1311 ارتباط سالمت معنوی و امید به زندگی با تبعیت از رژیم درمانی در بیماران مبتال به دیابت




 بررسی وضعیت ایمنی بیمار براساس ابعاد مدل ارزیابی استاندارد سازمان بهداشت جهانی در بیمارستان های
1313 دوستدار ایمنی بیمار
پایان نامه ها
 یک كارآزمایی شاهد دار دو-  مقایسه تاثیر پماد آلوئه ورا با پماد بابونه بر شدت و وسعت درماتیت پوشک كودكان
سو كور تصادفی شده
 ارزیابی خطاهای انسانی و فرسودگی شغلی موثر بر ایمنی بیمار با روش تحلیل سلسله مراتبی

 بررسی تاثیر پیامک یادآوری بر تبعیت از رژیم درمانی در بیماران سرطانی و ارتباط آن با فرسودگی مراقبت كنندگان
 بررسی تاثیر نرم افزار محاسبه دارویی در بروز خطاهای دارویی در پرستاران ب ش ای سی یو
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سمت ها
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