
 1399-1400 در سال اولویتهای پژوهشی گروه اتاق عمل

 بررسی میزان رعایت حقوق بیمار در اتاق عمل 

  استفاده از تکنولوژی های آموزشی نوین در آموزش بیماران کاندید جراحی 

  استفاده از تکنولوژی های آموزشی نوین در آموزش دانشجویان 

    دانشجویان اتاق عملمهارت های بالینی بررسی میزان  

  دیدگاه های دانشجویان سال اول و آخر رشته اتاق عمل نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلیبررسی  

  عوامل روانی استرس زا از دید پرسنل اتاق عمل و راه های مقابله با آنبررسی  

 بررسی صدمات ناشی از پوزیشن های مختلف در حین عمل  

  اتاق های عمل و مقایسه آن با استانداردهای موجود تهویهبررسی وضعیت 

 بررسی مقایسه روش های بستن زخم و تأثیرات آن  

  فراوانی عوارض ایجاد شده به دنبال انسزیون های مختلف به کار گرفته شده در جراحی های مختلفبررسی 

 بررسی مقایسه ای روش های کنترل عفونت در اتاق عمل  

  ی کارایی استفاده از محلول های مختلف در اسکراب جراحیمقایسه ابررسی  

  اسکراب، ضدعفونی، وسایل و تجهیزات( میزان رعایت استانداردهای اتاق عملبررسی( 

  به دنبال جراحی باز  و جراحی های الپاراسکوپی ایجاد شده مقایسه ای میزان عوارض بررسی  

  عفونت، فتق و ...( جراحیمیزان عوارض ناشی از مداخالت بررسی( 

  میزان رعایت اصول ایمنی بیمار در اتاق عملبررسی  

  نیدل استیک، ابتال به بیماریهای عفونی و ...(در اتاق عمل میزان  صدمات وارده به کادر جراحیبررسی ( 

 بررسی موانع کاربرد آموزش الکترونیک در رشته های پیراپزشکی 

  بررسی عدم تناسب تعداد دانشجو به بیمار و تأثیر آن بر آموزش 



 بررسی کفایت امکانات آموزشی دانشجویان پیراپزشکی 

 بررسی تأثیر ایجاد مقطع کارشناسی ارشد اتاق عمل در افزایش انگیزش دانشجویان 

  میزان رضایتمندی دانشجویان از آموزش های ارائه شدهبررسی 

  فتق دیسک بین مهره ایشیوع بررسی 

  علل شیوع مشکالت گوارشی در غرب کشوربررسی 

  ویژگیهای روانی و تصویر ذهنی در افراد کاندید جراحی زیباییبررسی 

  میزان بروز ،شیوع عفونتهای محل جراحی در جراحیهای مختلفبررسی 

  عوارض شغلی در کارکنان اتاق عملبررسی 

  پزشکی در اتاق عملاخالق 

  بررسی موانع آموزش بالینی دانشجویان اتاق عمل 


