
  0831از سال  پایان نامو ىای راىنمایی شده تٌسط اعضاء گرًه داخلی جراحی
دانشگاه علٌم پسشکی تيران  دانشکده پرستاری ً مامایی  

 

 تاريخ
 

 رديف عنوان استاد راهنما همکاران

0881 

 پبليض داس    هظگبى

 خبًن راوشي همذم

 آلبي هْشاى

 دوتش پبسػبيىتب
سػبيت سطين داسٍيي دس ثيوبساى هجتال ثِ ثيوبسي وشًٍشي للت هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ  ثشسػي ثشخي ػَاهل هشتجػ ثب ًحَُ

 0879يىي اص دسهبًگبّْبي للت ٍ ػشٍق ٍاثؼتِ ثِ داًـگبُ ػلَم پضؿىي تْشاى ػبل 
0 

0880 

 هحوذ تمي ػَاد پَس ولَسي

 اػيِ ػلحـَسيبى

 فبؼوِ حؼيٌي

 فشيجب ًصيشي صيجب
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 ي پشػتبسي داًـگبُ ػلَم پضؿىي تْشاىاًتمبدي، ًگشؽ ٍ سفتبس داًـجَيبى وبسؿٌبػ
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 هحوذ ػلي ػليوبًي

 اوشم رًٍؼوت وشهبًي
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 فشيجب ًصيشي صيجب
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 حويذ حمبًي
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 هٌْبص ػيذالـْذائي
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گؼتشدُ اػتفبدُ اص تحميمبت دس ػولىشد ثبليٌي پشػتبساى ، ثشسػي ٍ تحليل هَاًغ تؼْيل وٌٌذُ ّبي آى : اسائِ 

  هذل
28 

0886 

 ػيٌب ٍليئي

 دوتش ػليشظب ًيىجخت

 ػجبع هْشاى

 29   بثيش ؼت فـبسي ثش ػؽح اظؽشاة ثيوبساى لجل اص اػوبل جشاحي ؿىنثشسػي ت ؿيَا ػبدات ثصبم پَس

0887 

 هؼصَهِ ساهجذ

 صّشا اسدٍثبدي ًيب

 فبؼوِ حؼيٌي

 دوتش فشٍؽ سفيؼي
ثشسػي استجبغ حوبيت اجتوبػي دسن ؿذُ ٍ ويفيت صًذگي دس ثيوبساى تحت دسهبى ثب ّوَديبليض دس هشاوض اهَصؿي 

 دسهبًي داًـگبُ ػلَم پضؿىي ايشاى
81 

0887 

 گل ػجضػلي هؼصَهِ

 ٍسػي ؿىَُ

 ػجبع هْشاى

 80 جيلل تـخيصي وبتتشيؼن ػَاسض ثش ثذى ٍظؼيت تغييش تبثيش ثشسػي پَس ثصبم ػبدات ؿيَا

0887 

 ًؼشيي ػشاثي

 ؼبّشُ صفشآثبدي

 فبؼوِ حؼيٌي

 فشيجب ًصيشي صيجب
ثشسػي استجبغ اًتظبسات ثيوبساى داساي اػتَهي اص هشالجت ّبي پشػتبسي ثب سظبيت آى ّب اص هشالجت ّبي دسيبفت 

 0886ؿذُ دس ثيوبسػتبى ّبي آهَصؿي ؿْش تْشاى، 
82 

0887 

 داٍٍد سػَلي
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 ًؼتشى حيذسي خيبغ

 دوتش ػَداثِ جَالئي

 حؼيٌيفبؼوِ 

 دسيبدخت هؼشٍس
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هحوذپَس     ػلي  

 دوتش ػليشظب ًيىجخت ًصشآثبدي

 

 85 : تجشثِ هجتاليبى ٍ تَػؼِ ساّجشدّبي خَد هشالجتي  HIV/AIDSذگي ثب صً دوتش صّشُ پبسػبيىتب
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 هشين ؿوبلي 

 هؼصَهِ راوشي همذم 

 دوتش ػمشاغ فميِ صادُ

 هٌصَسُ ػلي اصغش پَس
هٌتخت داًـگبُ ػلَي   ثشسػي تبثيش آهَصؽ خَد وبسآهذي ثشتغييشات ٍصى ثيوبساى ديبليضي دس ثيوبسػتبًْبي 

 88ػبل  پضؿىي صًجبى دس
86 

 

 هشين چْشُ گـب

 هٌْبص ػيذالـْذائي

 فبؼوِ حؼيٌي

دسيبدخت هؼشٍس 

 سٍدػشي

ثشسػي ويفيت صًذگي ًَجَاًبى هجتال ثِ صشع ٍ ػَاهل هشتجػ ثب آى دس هشاجؼِ وٌٌذگبى ثِ اًجوي صشع ايشاى ، 

 0889تْشاى 
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 دوتشػشٍس پشٍيضي

 حويذ حمبًي

 الدى ًبصح

 دوتش فشٍؽ سفيؼي
استجبغ خَدوبسآهذي ٍ ويفيت صًذگي دس ثيوبساى داساي اػتَهي دس هشاوض آ هَصؿي دسهبًي داًـگبُ ػلَم ثشسػي 

 0889پضؿىي ايشاى 
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 فشيجب ػلؽبى پَس

 دوتش ًَسالذيي هحوذي

 حويذ حمبًي

 فشيجب ًصيشي صيجب
سيذي دس ثيوبساى ّوَديبليض دس ثشسػي تبثيش تحشيه َّگَ ثب يخ ثش دسد ًبؿي اص ٍ سٍد ػَصى ثِ فيؼتَل ؿشيبًي ٍ

 0889هشاوض آهَصؿي دسهبًي ٍاثؼتِ ثِ داًـگبُ ػلَم پضؿىي ايشاى ػبل 
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 اثشاّيوي       ػيذ هيثن

 ًصشآثبدي دوتش ػليشظب ًيىجخت

 دوتش حؼيٌي

 41 يثشسػي تبثيش گيبُ صًججيل ثش هيضاى تَْع ٍ اػتفشاؽ ػشؼبًي تحت ؿيوي دسهبً دوتش صّشُ پبسػبيىتب
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 فشّبد سهعبًي ثذس

 خبًن دوتش صّشُ پبسػب يىتب

 خبًن دوتش فشيجب ؼبلمبًي

آلبي دوتش ػليشظب 

 ًيىجخت ًصش آثبدي
 40 فشآيٌذ تصوين گيشي ثبليٌي دس پشػتبساى ثخؾ ّبي هشالجت ٍيظُ ٍ اسائِ هذل هٌبػت تصوين گيشي

0889 

 اوشم الفجبيي

 ؿيَا ػبدات ثصبم پَس

ِ صادُدوتش ػمشاغ فمي  
 42 ثشٍظؼيت حبفظِ ثيوبساى ػىتِ هغضي "تحشيىبت چٌذ حؼي  "ثشسػي تبثيش  خبًن ؿبداى پذسام ساصي

0889 

 صبلحي    حويذ

 ّبيذُ ًىتِ داى

 دوتش هحؼي خَؽ ًيت

 دوتش هصؽفي حؼيٌي

 دوتش هَْؽ صلصبلي
سفتبسّبي خَد هشالجتي ثيوبساى  ، آگبّي HbA1cٍثشسػي تبثيش ثىبسگيشي هذل هذيشيت هتوشوض ثش ػالئن ثش هيضاى 

 89ديبثتي ًَع دٍ ثيوبساى هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ دسهبًگبُ ديبثت ثيوبسػتبى ؿشيؼتي دس ػبل 
48 
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 ػليضادُ    صّشا

 ايوبًي پَس

 دوتش حؼيٌي

 44 جشاحي اػتشاثيؼن ثش وبّؾ تَْع ٍاػتفشاؽ ثيوبساى تحت اػوبل P6ثشسػي هيضاى تبثيش ؼت فـبسي ثش ًمؽِ  دوتش ًيىجخت ًصشآثبدي

0889 

ّبديبى    صّشا  

 هيتشا رٍالفمبسي

 ػمشاغ فميِ صادُ

 45 ثشسػي تبثيش ثشًبهِ ٍسصؿي ؼشاحي ؿذُ ثش هيضاى خؼتگي ثيوبساى ّوَديبليضي هٌصَسُ ػلي اصغش پَس

0889 

 ػلي فخش هَحذي 

دوتش سظب ًگبسًذُ دوتش صّشا 

 ساٌَّسد

 46 ثيوبس ٍ اسايِ الگَي وبسثشدي –تجبغِ دسهبًي پشػتبس تجييي فشايٌذ اس دوتش هَْؽ صلصبلي



0889 

 فبؼوِ ثْشام ًظاد

 ؿبداى پذسام

دوتش ػيؼي هحوذي دوتش 

 هحوذ حؼي السي صادُ

 دوتش حويذ حمبًي

 47 تحت پشتَدسهبًي ػش ٍ گشدىهمبيؼِ ي دٍ پشٍتىل دّبًـَيِ دس پيـگيشي اص اػتَهبتيت ثيوبساى  ؿيَا ػبدات ثصبم پَس

0889 
 هحؼي ػليوبًي

 دوتش ػيذ فبؼوي
 48 هـبسوت ثيوبساى هجتال ثِ ثيوبسي هضهي دس هشالجت پشػتبسي: اسائِ هذل دوتش سفيؼي

0889 

 ؿبوِ حك ًظشيبى

 هٌصَسُ اؿملي فشاّبًي

 فبؼوِ حؼيٌي

 هٌْبص ػيذ الـْذايي
شاؿِ ثب سٍؽ هتذاٍل ثش ويفيت ًگِ داسًذُ لَلِ ت ثشسػي همبيؼِ اي تبثيش ثبثت ػبصي لَلِ تشاؿِ تَػػ ٍػيلِ

 هشالجت اص ساُ َّايي دس ثيوبساى ثؼتشي دس ثخؾ ّبي ٍيظُ
49 

0889 

 

 هؼصَهِ ثبلشي ًؼبهي

 دوتش ػيذُ فبؼوِ اػىَئي

 دوتش فشٍؽ سفيؼي

 
 51 تجييي فشآيٌذ ػبلوٌذي ٍ چگًَگي سٍيبسٍيي ثب آى دس صًبى ػبلوٌذ

0889 

 فْيوِ هحوذي فخبس

 هْشًَؽ ايٌبًلَ

 اًگيض جوـيذيسٍح 

 دوتش فشٍؽ سفيؼي
ثشسػي تبثيش اساهؼبصي فه ثش دسد تؼَيط پبًؼوبى ػَختگي دس ثيوبساى ثؼتشي دس هشوض آهَصؿي دسهبًي ؿْيذ 

 0888هؽْشي ػبل 
50 

0889 

 سظَاى غفبس صادگبى

 ػشٍس پشٍيضي

 هحوذ اثشاّين خوؼِ

 حويذ حمبًي

دسيبدخت هؼشٍس 

 سٍدػشي

هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ هشوض اًؼتيتَ  2اى ثب تَاًوٌذي دس ثيوبساى هجتال ثِ ديبثت ًَع ثشسػي ويفيت صًذگي ٍ استجبغ 

 0889غذد دسٍى سيض ٍ هتبثَليؼن داًـگبُ ػلَم پضؿىي تْشاى 
52 

0891 

 

 اٍليبء ثخـبيـي

 تشاًِ تمَي

 حويذ سظَاًي

 هصؽفي حؼيٌي

ػليشظب ًيىجخت 

 ًصشآثبدي
 58 ة ٍ سظبيتوٌذي ثيوبساى وبًذيذ آًذٍػىَپيثشسػي تبثيش هـبٍسُ پشػتبسي ثش هيضاى اظؽشا

 54 ثشسػي تبثيش آهَصؽ ٍ پيگيشي اػتفبدُ اص پيه فلَهتش ثش اػبع ثشًبهِ ػولىشدي ثش وٌتشل ثيوبسي آػن ؿبداى پذسام ساصي ًجوِ پيشٍصهٌذ 0891

0891 

 ػويِ ػلوبًي

 هؼصَهِ ايوبًي پَس

 دوتش هصؽفي حؼيٌي

دوتش ػليشظب ًيىجخت 

 ًصشآثبدي
 55 ثشسػي تبثيش اجشاي ثشًبهِ تشخيص ثش ويفيت صًذگي ثيوبساى هجتال ثِ ػشؼبى پؼتبى



0891 

 ػْيال صاثلي پَس

 احوذ ػلي اػذي ًَلبثي

 حويذ حمبًي

 هٌصَسُ ػلي اصغش پَس
ثشسػي تبثيش افضايؾ ػشػت جشيبى خَى دػتگبُ ّوَديبليض ثش ؿذت ٍ ػَاهل خؽش خبسؽ اٍسهيه دس ثيوبساى حيي 

 ليضّوَديب
56 

0891 

 هْشي ؿبؼشي

 هؼصَهِ راوشي همذم

 دوتش حويذ حمبًي

 57 ثشسػي ؿبيؼتگي ثبليٌي پشػتبساى ثخؾ ّبي هشالجت ٍيظُ ثيوبسػتبى ّبي داًـگبُ ػلَم پضؿىي تْشاى دوتش ؿْشصاد غيبثًَذيبى

0891 
 طيال هيشالؿبسي

 حؼي سفيؼي
 58 فشايٌذ ٍ الگَي ٍاثؼتگي ثِ هَاد دس جَاًبى هَْؽ صلصبلي

089

1 

 

 هحوذاػوبػيل پَسثٌذثٌي

 فعل الِ احوذي
 59 خـًَت ػليِ پشػتبساى اٍسطاًغ ٍ اسائِ ساّىبسّبي هٌبػت پيـگيشي هَْؽ صلصبلي

0890 
 هجتجي ٍيغ هشادي،

 دوتش تشص ثبًذع
 61 تجييي فشايٌذ ٍ اسائِ هذل ًظشي تبهيي هشالجت پشػتبسي ايوي هَْؽ صلصبلي

0890 

 ًؼشيي فذائي الذم

 دوتش فشٍؽ سفيؼي

 آغب فبؼوِ حؼيٌي

دسيبدخت هؼشٍس 

 سٍدػشي

ثشسػي استجبغ ًـبًِ ّبي تٌفؼي ٍ ويفيت صًذگي هشتجػ ثب ػالهت دس ثيوبساى هجتال ثِ ثيوبسي هضهي اًؼذادي سيِ 

 هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ ثيوبسػتبًْبي هٌتخت آهَصؿي ؿْش تْشاى
60 

 


