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 مجری عنىان سدیف

ربسسی اتثیش ماعاژ کىاتي مذت پا رب سوی ؽاخص اهی فیضیىلىژیک  91

 بیماسان جراحی اعصاب بستشی رد بخؼ اهی وژیي

 

آاقی هیىا اعظمی دانشجىی کاسشىاسی 

آاقی بهىام     استاد   س اهنما: اسشذ

 خالذی

و  ربسسی اتثیش سوػ آسام عاصی عضالنی بنسىن رب خىدکاسآمذی 02

9919کیفیت صنذگی بیماسان همىدیالیضی شهر کرمانؾاي رد عال   

آاقی حسیه فیضی دانشجىی کاسشىاسی 

آاقی     استاد   س اهنما: اسشذ  

 بهىام خالذی
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90 

 

ربسسی سابطً هىػ معنىی و میضان مشاقبت اص خىد رد بیماسان 

کرمانؾاي عال همىدیالیضی بیماسستانهای وابستً هب دااگشني علىم زپؽکی 

9910 

خانم افطمً مشآتی دانشجىی کاسشىاسی 

آاقی     استاد   س اهنما: اسشذ رپستاسی 

 بهىام خالذی

ربسسی استباط نیب صالحیت بالینی و سضایت شغلی رد بخؼ اهی  93

9910-19وژیي بیماسستان اهی دولتی شهرکرمانؾاي رد عال  

آاقی ؽارهخ کاظمی دانشجىی کاسشىاسی 

آاقی      استاد   س اهنما: اسی اسشذ رپست

 دکتش امیش جاللی

اتثیش تحریک الکتشیکی نقاط طب سىصنی اص ساي پىست رب کیفیت   54

خىاب و میضان خىاب آلىدگی رپستاسان نىبت کاس رد بیماسستان اهی 

 آمىصشی ردمانی شهر کرمانؾاي

آاقی بهارد ویپن دانشجىی کاسشىاسی 

آاقی     استاد   س اهنما: اسشذ رپستاسی 

دیان،خالذی   خانم حذا

 

خانم سیذي معصىهم احمذی دانشجىی کاسشىاسی  نییبت عىامل مىرث رب اتخار تصمیم هب دیالیض صفاقی رد بیماسان انتهایی کلیً 19

استاد    اسشذ رپستاسی وژیي  

 دکتش امیش جاللی  س اهنما:

 سدی

 

 مجری عنىان
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خلً معنىی 16 اضطراب و اتب آوسی مزهبی رب  -ربسسی اتثیش مذا

اعضای خانىادي بیماسان بستشی رد بخؼ آی سی یى بیماسستان امام 

6935سضا)ع( کرمانؾاي عال   

خانم آانهیتا حیذسیان دانشجىی 

  کاسشىاسی اسشذ رپستاسی وژیي

آاقی  ،آاقی خالذی  استاد ساهنما:

 سحمتی

ربسسی اتثیش مشاقبت رد منضل خانىادي محىس رب وضعیت عالمت  16

 بیماسان همی پلسیک مبتال هب عكتً مغصی

 

 

خانم حذیث صرامشصی دانشجىی 

 کاسشىاسی اسشذ رپستاسی وژیي

دکتش  ،آاقی انردی پىس   استاد ساهنما: 

 امیش جاللی

تشخیص اولیً وریوط نقص ایمنی انغانی  26
نییبت تجاسب صیستً اصراد با 

 رد شهر کرمانؾاي

افطمً قلی ربکیؼ دانشجىی کاسشىاسی 

دکتش    استاد ساهنما: اسشذ سوانپشستاسی 

 سستم جاللی

 

29 

 

 

 اتثیش مؾاوسي شىاختی سفتاسی گروهی رب خىد کاسآمىصی و ردک اص

 

سنذي با متادون  خىیؼ مذدجىیان تحت ردمان وگهذا  

نسیبً الهی سود پشتی دانشجىی کاسشىاسی 

دکتش     استاد ساهنما:  اسشذ سوانپشستاسی 

 امیش جاللی

25    
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 نییبت تجاس  

یدجىیان همىدیالیضی اص ماهیت خستگ ب مذ   

صرها سضایی دانشجىی کاسشىاسی 

آاقی   استاد ساهنما: اسشذسوانپشستاسی 

 خالذی 

 دکتش امیش جاللی

خلً معنىی گروهی رب زعت نفظ و ؽادکامی  21 ربسسی تأثیش مذا

کنىذي هب مشاکز دولتی شهر شیشاص متادون مشادعً مذدجىیان تحت ردمان با  

مهىػ کشکىلی بهروصی دانشجىی 

  کاسشىاسی اسشذ سوانپشستاسی 

دکتش امیش  ،آاقی سحمتی: استارداهنما

 جاللی

ربسسی اتثیش مؾاوسي خانىادي رب میضان حمایت و پزریػ مذدجىیان  22

 تحت ردمان با متادون 

مشجان یکزمان دانشجىی کاسشىاسی اسشذ 

  سوانپشستاسی 

 استارداهنما:دکتش امیش جاللی
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شماسي 

 ثبت

 مجری عنىان

وضعیت نیاصاهی سوانی و حمایت ادتماعی صانن تحت  تبیه 91

 ردمان وگً داسنذي با متادون:مطالعً رتکیبی

دانشجى:ششاسي سحیمی دانشجىی 

 کاسشىاسی اسشذ سوانپشستاسی 

یاستارداهنما:دکتش امیش جالل   

شخصیتی واستباط آن باعالمت معنىی  39
ربسسی صفات 

آمفتامیه وحمایت ادتماعی ردسىء مصشف کنىذگان مت 

مشادعً کنىذي هب کلینیک اهی ردمان اعتیاد شهرکرمانؾاي 

9911ردعال  

آاقی بیستىن شبشنذی دانشجىی 

،  کاسشىاسی اسشذسوانپشستاسی

 استاد ساهنما دکتش امیش جاللی
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شخصیتی واستباط آن با نیاصاهی سوانی وحمایت  33
ربسسی صفات 

م کنىذي خىدکشی مشادعً کنىذي هب  اهی ادتماعی ردمسمىمیه اقذا

  9911بیماسستان تىحیذ سنىذج رد عال 

آاقی صالح خسشوی دانشجىی کاسشىاسی 

،  اسشذ سوانپشستاسی

 استاد ساهنما دکتش امیش جاللی

نقاط طب سىصنی رب کیفیت ربسسی اتثیش تحریک الکتشیکی  31

 خىاب رد بیماسان مبتال هب بی خىابی مصمه

آاقی سشوػ معاری ژناد دانشجىی 

،  کاسشىاسی اسشذ سوانپشستاسی

 استارداهنما آاقی بهىام خالذی

خانم صینب حیشانی دانشجىی کاسشىاسی  نییبت تجاسب دختشان صراسی رد دوسي دوسی اص خاهن 19

،  اسشذسوانپشستاسی

نما:دکتشسستم جاللی وآاقی استارداه 

 بهىام خالذی

ربسسی اتٔثیش خاطشي رپداصی گروهی رب میضان امیذواسی و  991

م کنىذي هب خىدکشی  اتب آوسی مذدجىیان اقذا

میً  اهشمی علی آبادی کاسشىاسی اسشذ سوان ط

،  رپستاسی

یدکتش امیش جالل  استاد ساهنما:   

یآاقی سحمت   
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مقیاط اهی عملکرد سوانی ادتماعی و  رتجمً اعتباسیابی رپسشىاهم 991

 اوگیضشی  رد مذدجىیان مصشف کنىذي مىاد

 

صاِئمً شهرآبادی کاسشىاسی اسشذ 

،سوانپشستاسی   

 استاد ساهنما:دکتشسستم جاللی

  

خالت معنىی  ربکیفیت صنذگی و امیذواسی  ربسسی تثیش مذا

 صانن بعذ اص هیستشکتىمی

 

 مهیه همتی کاسشىاسی اسشذ سوانپشستاسی 

 استاد ساهنما:درت امیش جاللی

رتجمً و اعتباس یابی نسخً افسسی رپسشىاهم اسصیابی نیاصاهی مشاقبتی  

ن  عالمىذا

کاووط سشیذی کاسشىاسی 

اسشذسوانپشستاسی استاد ساهنما:دکتش امیش 

 جاللی و دکتشرپویه عباسی

ربسسی اتثیش گروههای آمىصشی حمایتی صنذگی بیماسان   

 همىدیالیضی 

کاسشىاسی  سجاد منصىسی 

دکتش اسشذسوانپشستاسی استاد ساهنما:

 امیشجاللی 


