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 گسارش نهایی شماره طرح مجری عنوان ردیف

تررسی هقایسِ ای تغییرات ٍزى در زًاى استفادُ کٌٌذُ از رٍضْای  1

 َّرهًَی ٍ غیر َّرهًَی

 دارد 82012 خاٍر آهالیی

آهَختگاى رضتِ ّای هاهایی ٍ تررسی ٍضؼیت اضتغال تِ کار داًص  2

 (1378-1382پرستاری )داًطگاُ ػلَم پسضکی کرهاًطاُ 

 ضیریي ایراًفر

 لیذا هؼوار افتخار

 دارد 84011

تررسی هیساى فراٍاًی ػَارض حاد دیاتت هلیتَض در تیواراى تستری  3

ضذُ در تیوارستاًْای طالقاًی ٍ اهام خویٌی)رُ( کرهاًطاُ از سال 

 1382تا  1380

 رستن جاللی

 سویِ هلکی

 دارد --

 خاٍر آهالیی 1384تررسی تجرتِ ًازایی در زًاى ًازا ضْر کرهاًطاُ  4

 فاطوِ داراتی

 دارد 84016

تررسی ضیَع ٍ ػَاهل هساػذ کٌٌذُ تر تَلذ ًَزاداى کن ٍزى در م. آ.د  5

 1385-1386هؼتضذی 

 دارد 84086 خاًن پرٍیي ػثاسی

پرسٌل پرستاری تیوارستاًْای داًطگاُ تررسی ٍضؼیت ارگًََهیکی  6

 ػلَم پسضکی کرهاًطاُ

 سْیال آستاًگی

دکتر هحوذ حسي 

 اهیذٍارترًا

 ًذارد 86021

تررسی هیساى آگاّی ٍ ًگرش زًاى تاردار ًسثت تِ رٍضْای زایواًی در  7

 1385هراجؼیي تِ هراکس تْذاضتی درهاًی ضْر کرهاًطاُ در سال 

 دارد 85013 ضیَا تْوٌص

هقایسِ اػتثار پیص گَیی هرگ ٍهیر هؼیار کوای گالسکَ ٍ هؼیار  8

 جاهغ تی پاسخی در تیواراى تستری در تخطْای ٍیصُ 

 دارد 85019 رستن جاللی

تررسی اپیذهیَلَشی هرگ داخل رحوی جٌیي در زایواًْای اًجام ضذُ  9

 85-86در کرهاًطاُ 

 دارد 85021 ػالوتاج کرهاًی

 هٌَْش تیوارُ تیواراى دیاتتی.....تررسی کیفیت زًذگی  10

 دکتر هْرػلی رحیوی

 دارد 85031

تررسی هیساى آگاّی ،ًگرش ٍ ػولکرد داًطجَیاى داًطگاُ ػلَم  11

 1386پسضکی کرهاًطاُ ًسثت تِ تحقیق در سال 

 ًذارد 86033 فراًک جؼفری

تاثیر آهَزش چْرُ تِ چْرُ تر هیساى اضطراب قثل از ػول جراحی  12

 در تخص جراحی تیواراى

 تصَیة سَسي حیذرپَر

15/1/83 

 

تررسی داًص،ًگرش ٍ ػولکرد کارکٌاى ٍاحذ تٌظین خاًَادُ هراکس  13

تْذاضتی ضْر کرهاًطاُ در هَرد رٍش ّای پیطگیری اٍرشاًسی از 

 1384تارداری در سال

 هٌَْش تیوارُ

 هرضیِ کثَدی

 تصَیة

26/10/83 

 

آًذٍسرٍیکال در زًاى ضْر کرهاًطاُ ٍ تررسی ضیَع ػفًَت گٌَکَکی  14

 1384درهاى ٍ پیگیری هَارد هثتال 

تصَیة  هَْش دزفَلی هٌص

17/11/83 

 

تررسی اپیذهیَلَشیک هصذٍهیي تستری در تخص سَختگی  15

 85-86تیوارستاى اهام خویٌی)رُ(در سال

 تصَیة پرٍیس ػسیسی

 6/10/84 

 

تیوارستاًْای آهَزضی داًطگاُ هقایسِ ػولکرد تخص هذارک پسضکی  16

 ػلَم پسضکی کرهاًطاُ تا استاًذاردّای ٍزارت

 تصَیة  اهیر ػثاض ػسیسی

3/3/86 

 

 


