
  9389-9390لیست طرح اهی  ضیوهشی  مصىب    رد  دادکشني شیستاری و مامایی ضالهای

کاران اصلی مجریان عنىان طرح ردیف  هم

 دکتر شیریه اریانفر   جستجىی ضاختار یافتً و متاآانلیس میسان شیىع حاملگی انخىاستً رد اریان 9

 نجفیفرید   دکتر   

 دکتر منصىر رضایی

ف آمىزشی رد کارآمىزی بخع مراقبتهای وسیي  2 از  ربرسی میسان دستیابی هب اهدا

 9389دیدگاي دانشجىیان شیستاری رد ضال

 ارضالن انردی پىر -دکتر علیرضا خاتىنی   رضا پىر میرزا کلهری  

 افشیه الماسی

آگاهی مامااه از حیطً اقنىنی وظایف خىیع رد شهر کرمانػاي ربرسی میسان  3

 9389ضال

 عالمتاج کرمانی   -9

 مرضیً کبىدی   -2

 مستاهن کامروامنع

 شهال صفری

 ربرسی میسان شیىع عفىنتهای بیمارستانی رد بیمارستانهای منتخب  4

 88دااگشني علىم صیغکی کرمانػاي رد ضال

 

 جهاوگیر رضایی

 مهىدش الماسی-رزالنسری حشمت 

 مهیه ردیانىظ-حیدر علی قشقایی

ان مظفری  ماندا

ربرسی اتثیر کالسهای آمادگی زایمان فیسیىلىژیک رب شدت احطاش ردد و طىل  6

مدت مرحلً دوم رد زانن نخست زای مراجعً کنىدي هب مرکز آمىزشی ردمانی 

 9389معتضدی شهر کرمانػاي ضال 

 مرضیً اسفىدیاری -9

 شمسی شیوزیی -2

 افشیه الماسی

 ضکینً وروایی

ربرسی میسان شیىع سىء مصرف و وابستگی هب مىاد و عىامل مستعد کنىدي آن رد  7

تحصیلی 
 9389-90دانشجىیان دااگشني علىم صیغکی کرمانػاي رد ضال 

 دکتر علیرضا خاتىنی -9

 ضکینً مظاره پىر  -2

 دکتر فرید نجفی

زایمان و سرانجام حاملگی رب اضاش نمىدار پارتىگراف ربرسی وضعیت طىل مدت  8

 9389رد ماردان باردار مراجعً کنىدي هب مرکز آمىزشی امام رضا)ع( رد ضال 

 مژگان خلیلی -9

 ضارا دائی چی -2

 دکتر منصىر رضایی

 نىشیه سنجری

 



کاران اصلی انانم  مجری عنىان طرح ردیف  هم

ردمانی شهر  -رد بیمارستانهای آمىزشیتعییه میسان آگاهی شیستاران غاغل  9

 9390کرمانػاي رد خصىؼ مىازیه اقنىنی حرهف شیستاری رد ضال 

 دکتر علیرضا خاتىنی -9

 امیر آریه -2

 دکتر منصىر رضایی

 ربرسی رابطً میسان همىگلىنیب هس ماهه اول بارداری با ربوز دیابت حاملگی  90

 89-90رد شهر کرمانػاي رد ضال 

 رلقیشهال اق -9

 سىسه حیدرپىر -2

 دکتر علی رحیمی

 دکتر  منصىر رضایی

مقایسً اتثیر دو محلىل داهنشىهی رعق بابىهن و رنمال ضالیه رد پیشگیری از استىماتیت  99

 9390انشی از شیمی ردمانی رد بیماران مراجعً کنىدي هب بیمارستان امام رضا)ع( رد ضال 

 دکتر علیرضا خاتىنی-9

 خانم مهىاز احمدی -2

 حسه حیدری -دکتر مظفر ازنب

 فرحىاز جلیلیان

ربرسی کیفیت زندگی پص از زایمان هب روشهای مختلف رد زانن نخست زای  92

 9390 - 99مراجعً کنىدي هب بیمارستان معتضدی شهر کرمانػاي 

 مستاهن کامروامنع -9

 اعظم باختً  -2

 دکتر منصىر رضایی

 ضکینً وروایی

 


