
 

 

 
طرح بِ ریال اعتبار  ردیف عٌَاى طرح هجری طرح داًشکذُ 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی هرتبِ علوی ترم

بررسی تأثیر آهَزش هبتٌی بر هذل قصذ رفتاری بر  شیوا ّاشوی بْذاشت عوَهی -داًشجَ پٌجن بْذاشت  000/000/38
آگاّی ٍ ًگرش هادراى شْر خرم آباد ًسبت بِ سَء 

 رفتار با کَدک

1 

في آٍری اطالعات -داًشجَ ّفتن پیراپسشکی  000/170/21 ارزیابی آهادگی سازهاًی بیوارستاى ّای آهَزشی  هْذیِ هْذیَى 
علَم پسشکی شْر خرم آباد در بکارگیری داًشگاُ 

 1391پرًٍذُ الکترًٍیک سالهت در سال 

2 

بْذاشت عوَهی -داًشجَ پٌجن بْذاشت  000/000/38 بررسی دیذگاُ زًاى باردار ًخست زا ًسبت بِ زایواى  هعصَهِ شْریسًَذ 
طبیعی ٍ سساریي ٍ عَاهل هرتبط با آى بر اساس هذل 

کٌٌذگاى هراکس بْذاشتی قصذ رفتاری در هراجعِ 
 1392درهاًی شْر خرم آباد در سال 

3 

پرستاری -داًشجَ ششن پرستاری  000/000/38 بررسی هقایسِ ای سطح شاخص ّای آًتی اکسیذاًی  هجیذ هجیذی هْر 
 سرم بیواراى هبتال بِ دیابت ًَع دٍ ٍ افراد سالن

4 

في آٍری اطالعات -داًشجَ ششن پیراپسشکی  000/290/28 بررسی کیفیت اطالعات گَاّی ّای فَت در  شیَا هرئی 
بیوارستاى ّای شْذای عشایر ٍ تأهیي اجتواعی شْر 

 1391خرم آباد در سال 

5 

000/800/25 پرستاری -داًشجَ ششن پرستاری  بررسی درک ٍ اًتظارات داًشجَیاى داًشکذُ پرستاری  هحوذ عطایی 
 داًشگاُ علَم پسشکی لرستاى از استاد ایذُ آل

6 

000/000/40 علَم آزهایشگاّی -داًشجَ ّشتن پسشکی  ساخت دستگاُ اتَهاتیک رًگ آهیسی  ٍ فیکس الم  ٍیذا حافظی 
 جَرجاى ّای هیکرٍبی

7 

علَم آزهایشگاّی -داًشجَ ّشتن پسشکی  000/685/31 داًشگاُ داًشجَیاى  بررسی هیساى آگاّی  ٍ ًگرش اهیر یاراحوذی 
 1392درسالبارٍری ًا رزهیٌِدلرستاى علَم پسشکی 

8 

000/375/27 پرتَشٌاسی -داًشجَ ششن پیراپسشکی  بررسی رابطِ ی هیساى دیي داری ٍ بْذاشت رٍاًی در  فاطوِ پٌاّی 
 بیي داًشجَیاى علَم پسشکی لرستاى

9 

000/850/17 پرتَشٌاسی -داًشجَ ششن پیراپسشکی  اشعِ بررسی هیساى آگاّی از اصَل حفاظت در برابر  سارا هیاحی 
در پرتَ کاراى شاغل دربیوارستاى ّای آهَزشی خرم 

 1392در سال  آباد

10 

000/620/22 في آٍری اطالعات -داًشجَ ششن پیراپسشکی   بررسی کیفیت اطالعات گَاّی فَت دربیوارستاى فائسُ هتقی پَر 
 1391ّای شْربرٍجرددرسال

11 

 

 

 داوشگاٌ علًم پزشکی لرستان

 معايوت تحقیقات ي فه آيری

  1392داوشگاٌ، سال  مصًب کمیتٍ تحقیقات داوشجًییحقیقاتی شىاسىامٍ طرحهای ت

 

 

 92سال 


