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ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ رﯾﺴﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﻨﮓ ﮐﯿﺴﮫ ﺻﻔﺮا در
ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ﺳﻨﮓ ﮐﯿﺴﮫ ﺻﻔﺮا ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﮫ ﺑﺨﺶ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
اﻣﺎم
ﺑﺮرﺳﯽ اﺧﺘﻼﻻت ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ ﻧﺰد ﮐﻮﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ﺗﺸﻨﺞ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺐ در
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ اﯾﻼم ٨۵-٨۴
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﻓﺴﺮدﮔﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ در
داﻧﺸﮕﺎھﮭﺎی اﯾﻼم
ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن در ﮐﻮﮐﺎن  ١١-٧ﺳﺎﻟﮫ در ﺷﮭﺮ اﯾﻼم در ﺳﺎل
١٣٨۴
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﮐﺎﻧﺴﺮ ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ در ﺑﯿﻤﺎران دارای ﻧﺪول ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ ﺑﺴﺘﺮی در
ﺑﺨﺶ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن اﯾﻼم از ﻧﯿﻤﮫ دوم ﺳﺎل  ١٣٨٣ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ١٣٨۴
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻋﻼﺋﻢ رﻓﺘﺎری در ﮐﻮدﮐﺎن  ١٢-۵ﺳﺎﻟﮫ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﮫ درﻣﺎﻧﮕﺎه
ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻃﻔﺎل ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ اﯾﻼم
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر در ﺑﮭﺒﻮد رﺷﺪی ﺷﯿﺮﺧﻮاران ﻣﺒﺘﻼ
ﺑﮫ اﺧﺘﻼل رﺷﺪ در ﺳﻄﺢ درﻣﺎﻧﮕﺎھﮭﮭﺎی ﺷﮭﺮ اﯾﻼم
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ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﺑﺮ ﻣﯿﺰان آﮔﺎھﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری ھﭙﺎﺗﯿﺖ  bدر داﻧﺶ
آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ﭘﺎﯾﮫ ﺳﻮم راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﺷﮭﺮ اﯾﻼم در ﺳﺎل ٨۶-٨۵
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ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻣﺎدران از ﺷﯿﺮدھﯽ ﺑﮫ ﺷﯿﺮﺧﻮاران  ١٢-٠ﻣﺎھﮫ
ﺷﮭﺮ اﯾﻼم در ﺳﺎل ٨۵
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﺗﺐ در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ اﻧﻔﺎرﮐﺘﻮس ﺣﺎد ﻣﯿﻮﮐﺎرد
ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪه در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﮭﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ در ﺳﺎل ٨۵
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺷﻞ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه  prospis fractakordicaﺑﺮ آﺋﻮرت
ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در ﺑﺨﺶ ﻧﻮزادان ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﮭﺮ اﯾﻼم در ﺳﺎل١٣٨۴
ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺧﺘﻼﻻت ﺷﺎﯾﻊ  cnsدر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺗﻠﻔﻦ ھﻤﺮاه در ﺷﮭﺮ اﯾﻼم
٨۵-١٣٨۴
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه  hypericum sppﺑﺮ ﻋﻼﯾﻢ ﻗﻄﻊ ﻣﺼﺮف ﻣﺮﻓﯿﻦ
در ررت
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ﺑﮭﺮوز زراﺳﻮﻧﺪ
وﺣﯿﺪ ﺳﻌﺎدت
ﻧﺴﯿﻢ اﻓﺸﺎر
ﻣﻌﺼﻮﻣﮫ ﻋﺎﻟﯽ ﭘﻮر
اﺣﻤﺪ درﺧﺸﻨﺪه
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