
 استاد مشاور استاد راهنما عنوان پایان نامه ورودی نام دانشجو

همبستگی آگاهی و  96 مهران بروشان فرد

عملکرد پرسنل اتاق 

عمل درخصوص رعایت 

اصول خود محافظتی 

در بیمارستان های 

منتخب دانشگاه علوم 

پزشکی کرمانشاه 

 ۱۳9۷-9۸درسال 

پریسا ریزه  فرشته جاللوندی

سوده  -وندی

 شهسواری

ارتباط اختالالت   96 آریا پرویز

مزمن وریدی 

اندام تحتانی با 

عوامل شغلی و 

محیطی در بین 

شاغلین در مرکز 

آموزشی درمانی 

امام رضا )ع( 

کرمانشاه در سال 

۷۱۳9  

 

فرشته  محمود فخری

  -جاللوندی

سوده 

 شهسواری

بررسی ارتباط  96 ساالر عبداله نژاد

پرتوگیری شغلی با 

غلظت عناصر کم مقدار 

پرسنل اتاق خون در 

عمل در بیمارستان 

های آموزشی علوم 

پزشکی کرمانشاه 

 ۱۳9۷سال

 -احسان خدامرادی

 نصراله سهرابی

محمود 

 -فخری

سوده 

 شهسواری

بررسی تاثیر تمرینات  96 زهرا بساطی

تنفسی بر میزان بروز 

آتلکتازی در بیماران 

 تحت جراحی فک

بیژن -سمیرا فتاحی

 صبور

حسام الدین 

 نظری

بررسی مقایسه   96 سمانه بابایی

ای تاثیر نقاشی 

درمانی و 

دارودرمانی بر 

-سمیرا فتاحی

 محمود فخری

سوده 

-شهسواری

دکتر 

 کرباسفروشان
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میزان اضطراب 

کودکان تحت 

جراحی 

 تانسیلکتومی
 

مقایسه تاثیر ورزش  96 رضا قاسمی

های ویلیامز با تحریک 

الکتریکی از طریق 

بر  )TENS (پوست

کمردرد مزمن کارکنان 

شاغل در بخش اتاق 

 عمل

محمد باقر  فرشته جاللوندی

 -شمسی

سوده 

 شهسواری

آموزش  ریتاث یبررس 9۸ محمد رستمی

 یروند مراقبت ها

نرم  قیاز طر یجراح

افزار تلفن همراه 

 تیفیهوشمند بر ک

 یپس از جراح یکاوریر

 مارانیو اضطراب ب

 یعموم یتحت جراح

 ویالکت

یحیی  فرشته جاللوندی

 سلیمی

بررسی تاثیر متحرک  9۸ آرمین صلواتیان

گرافی طراحی شده بر 

اساس مدل اعتقاد 

بهداشتی بر خود 

مراقبتی، باورهای 

بهداشتی و اضطراب 

بیماران پس از اعمال 

 .جراحی ستون فقرات

 نگین الرتی فرشته جاللوندی

بررسی تاثیر   9۸ کوشکی

 برنامه شش

سیگما بر میزان 

رعایت 

های استاندارد

عملکردی در 

واحد استریل 

-سمیرا فتاحی

 محمود فخری

 نگین الرتی
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مرکزی مراکز 

آموزشی درمانی 

دانشگاه علوم 

پزشکی شهر 

 کرمانشاه
 

 ای¬سهیمقا یبررس 9۸ مبین متحدی

و  یماساژدرمان ریتاث

عصب  یکیالکتر کیتحر

  قیاز طر

( بر درد TENSپوست)

پس  مارانیشانه ب

کوله  یازجراح

 یستکتومیس

 یالپاراسکوپ

-پریسا ریزه وندی

 محمد باقر شمسی

 سمیرا فتاحی

بررسی مقایسه ای تاثیر  9۸ زرگانی

جویدن آدامس و 

ورزشهای پائوال بر 

ایلئوس بعد از عمل 

 جراحیهای سزارین

پریسا ریزه  سمیرا فتاحی

 وندی

بررسی عملکرد  9۸ حیدرپور

تکنولوژیستهای جراحی 

در آماده سازی و 

مراقبت از بیمار حین 

عملهای جراحی در اتاق 

عملهای بیمارستانهای 

آموزشی کرمانشاه در 

 ۱400سال 

  محمود فخری

 


