
 جناب آقای دکتر صمدی 

 معاون محترم آموزشی دانشکده 

 

 با سلام و احترام 

 فههر اد  ا وههن کار نا ی اسههد ا یهه  ا ههاو الههو  رو هه دار خهه    ا     هها ک   7بهها استارهها  سههد  سهها     هه ا     

 فاع  ل  ه ا ه  و مسها ه ا اسها نها     و ه دار سهد بایه  د توفها  سهت   فرسااته  اضه اسا  س ترهد   ه   82/40/59

  سرکع    نا  سبذور  لاک  د

 

 وراستاد مشا استاد راهنما نام دانشجو

 لیلا ساداتی صدیقه حنانی زهرا نوری خانقاه

 59-59اکرار    سار  عدپه ش هتنا د  ک  ت ژکس  های ا او الو بتلا ستار های مس دید  ا وگاه  وس ابلا ای  های سبک ،بر سد ا  باط استرس یغلد  موضوع :

 صدیقه حنانی فریبا نصیری زیبا علیرضا بیرامی

 59-59  مو ی یغلد و ب ره و ی  ک  ت ژکس  های  راحد    بتلا ستا  ای مس دید  ا وگاه عدپ اکرار    سار بر سد ا  باط بتن  موضوع:

 صدیقه حنانی فریبا نصیری زیبا سجاد فتح اللهی

 59-59  سار ا او الو  ا وگاه ال م  زیکد اکرار نا ی اسد  ا ون کار کا گتری اد  ک گاه بر سد نتفت  ساتط  موضوع:

 فریبا نصیری زیبا صدیقه حنانی پیمان رضا قلی

 59-59 ا وگاه عدپ اکرار   سار  استرس یغلد و نتفت  د  گد  ک  ت ژکس  های ا او الو یاغو    بتلا ستار های مس دید بانتفت  خ اب  ا  باطبر سد  موضوع :

 دکتر شیدفر صدیقه حنانی نسرین کمالی

 5959-59اکرار    سار  عدپ ا وگاه    سا د -مس دید  ا او الو بتلا ستار های     ک  ت ژکس  های Dبر سد سوح سرسد وکتاستن  موضوع:

 صدیقه حنانی فریبا نصیری زیبا اصل فریابمحمد 
 59-59ا  باط بتن ه ش هتنا د، سلاس  ال سد و یا ناسد     ک  ت ژکس  های ا او الو بتلا ستار های مس دید  ا وگاه عدپداکرار    سار  س ض ع:

 صدیقه حنانی فریبا نصیری زیبا سهراب نصرتی
 59-59الو بتلا ستار های مس دید  ا وگاه عدپ اکرار    سار س ض ع: بر سد یت ع اختلاتا  اسکلتد و ارلا د و ا اسو سر بط با مر     ک  ت ژکس  های ا او 

 

 

 صدیقه حنانی         فریبا نصیری زیبا                  فردین امیری

 مدیر گروه اتاق عملاستاد راهنما                      استاد راهنما            داور                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ارشد جدول عنوان پایان نامه

 تاریخ دفاع تاریخ تصویب استاد مشاور استاد راهنما عنوان پایان نامه نام و نام خانوادگی دانشجو ردیف

بررسی ارتباط استرس شغلی ، سبک های مقابله  زهرا نوری خانقاه 1

ای و هوش هیجانی تکنولوژیست های اتاق عمل 

بیمارستان های آموزشی دانشگاه ع.پ ایران در 

 69-69سال 

 4/9/69 82/4/69 لیلا ساداتی صدیقه حنانی

بررسی ارتباط بین نوآوری شغلی و بهره وری  علیرضا بیرامی 8

تکنولوژیست های جراحی در بیمارستانهای 

 69-69آموزشی دانشگاه ع.پ ایران در سال 

82/4/69 صدیقه حنانی فریبا نصیری زیبا  88/6/69 

یادگیری از دیدگاه بررسی کیفیت محیط  سجاد فتح اللهی 3

دانشجویان کارشناسی اتاق عمل دانشگاه علوم 

 69-69پزشکی ایران درسال 

82/4/69 صدیقه حنانی فریبا نصیری زیبا  13/11/69 

بررسی ارتباط کیفیت خواب با استرس شغلی و  پیمان رضا قلی 4

کیفیت زندگی تکنولوژیست های اتاق عمل شاغل 

دانشگاه ع.پ ایران در بیمارستان های آموزشی 

 69-69درسال 

82/4/69 فریبا نصیری زیبا صدیقه حنانی  4/6/69 

: ارتباط بین هوش هیجانی، سلامت عمومی و  محمد فریاب اصل 9

شادکامی در تکنولوژیست های اتاق عمل 

بیمارستان های آموزشی دانشگاه ع.پ.ایران در 

 69-69سال 

بافریبا نصیری زی 82/4/69 صدیقه حنانی   11/9/69 

بررسی شیوع اختلالات اسکلتی و عضلانی و  سهراب نصرتی 9

عوامل مرتبط با آن در تکنولوژیست های اتاق 

عمل بیمارستان های آموزشی دانشگاه ع.پ ایران 

 69-69در سال 

بافریبا نصیری زی 82/4/69 صدیقه حنانی   16/4/69 

و  بررسی مقایسه ای تاثیر سبک رهبری آمرانه مریم دنیائی 7

سبک رهبری حمایتی سرپرستاران اتاق عمل بر 

رضایت شغلی تکنولوژیستهای    اتاق عمل در 

بیمارستانهای آموزشی و درمانی دانشگاه علوم 

 1369-69پزشکی ایران در سال 

بافریبا نصیری زی 1/9/69 صدیقه حنانی   4/11/69 

بررسی ارتباط استرس شغلی و انگیزش شغلی  مصطفی صادقی 2

تکنولوژیستهای اتاق عمل با عملکرد آنان در 

زمینه ایمنی بیمار در اتاقهای عمل بیمارستانهای 

-69آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 

1369 

یادکتر زهرا کاشانی ن صدیقه حنانی  1/9/69  9/11/69 

( و PMSبررسی شیوع سندرم پیش از قاعدگی ) نسرین قنبری نکو 6

آن در تکنولوژیستهای اتاق عمل عوامل مرتبط با 

شاغل در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم 

 1369-69پزشکی ایران در سال 

1/9/69 فریبا نصیری زیبا صدیقه حنانی   

بررسی ارتباط هوش معنوی واخلاقی در  نسرین کمالی 11

دانشجویان کارشناسی پیوسته اتاق عمل دانشگاه 

 69-69علوم پزشکی ایران در سال 

1/9/69 دکتر فردین امیری صدیقه حنانی  87/6/69 

بررسی رابطه فرسودگی شغلی با کیفیت زندگی در  سارا محمدی 11

تکنولوژیستهای اتاق عمل شاغل در بیمارستانهای 

-69آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 

1369 

1/9/69 دکتر فردین امیری صدیقه حنانی  2/18/69 

 



 نامه ارشد جدول عنوان پایان

 تاریخ دفاع تاریخ تصویب استاد مشاور استاد راهنما عنوان پایان نامه نام و نام خانوادگی دانشجو ردیف

تعیین میزان شروع اگزما دست و عوامل مرتبط با  زهرا فروتن  1

آن در تکنولوژیست های اتاق عمل در بیمارستانهای 

 آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

  14/4/69 دکتر علیرضا صدر صدیقه حنانی

رضا محبی عوض  8

 سرخی    

تاثیر آموزش مهارتهای اصول جراحی لاپاراسکوپی 

بر عملکرد و نگرش تکنولوژیست های اتاق عمل 

درمانی دانشگاه علوم پزشکی  –مراکز آموزشی 

 69-67تهران  در سال 

14/4/69 دکتر علیرضا صدر صدیقه حنانی   

بررسی میزان رعایت استانداردهای ایمنی در اتاق  الهام رمضانپور 3

های عمل مراکز آموزشی دانشگاه علوم پزشکی 

  69-67ایران 

دکتر شهنام صدیق  فردین امیری                       

 معروفی

14/4/69   

بررسی مقایسه ای تاثیر دو سبک رهبری بر خورد  ندا رشیدی 4

های اتاق کارآموزی و رضایت شغلی تکنولوژیست 

 69-67عمل 

فردین امیری        
                

دکتر شهنام صدیق 

 معروفی

14/4/69   

بررسی تاثیر دو روش آموزشی بروشور و مجازی بر  سمانه قاسمی  9

رعایت اصول ارگونومیک تکنولوژیست های اتاق 

 عمل 

14/4/69 دکتر یحیی صفری صدیقه حنانی   

ارزیابی پایایی و روایی و پرسشنامه بومی سازی و  سحر کرمی  9

 (STEEMبخش محیط آموزشی اتاق عمل )

14/4/69 لیلا ساداتی صدیقه حنانی   

بررسی تاثیر دو روش آموزشی سنتی و مجازی  سینا حقی                           7

اخلاق حرفه ای بر میزان عملکرد و نگرش 

 69-67تکنولوژیست های اتاق عمل 

فردین امیری               صدیقه حنانی

          

14/4/69   

بررسی صلاحیت بالینی تکنولوژیست های اتاق عمل  آذر عرب آذین                   2

مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی 

 69-67ایران در سال 

14/4/69 صدیقه حنانی    

آموزش مبتنی بر شبیه سازی ذهنی بررسی تاثیر  آذین عرب آذین                     6

عملهای جراحی  اسپاین بر مهارتهای بالینی 

دانشجویان عرصه اتاق عمل در مراکز آموزشی 

 69-67دانشگاه علوم پزشکی ایران سال 

14/4/69 لیلا ساداتی صدیقه حنانی   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



در مورخه چهارشنبه  59مهر  صورتجلسه بررسی عناوین پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی

 برگزار و عناوین زیر مورد تایید قرار گرفت. 41/1/59
ا  ار :  اثتر مس دش س ا   ای اص ر  راحد تا ا اسک  د بر اللکر  و  گرش  ک  ت ژکس  های ا او الو  -5

 59-57  سا د  ا وگاه ال م  زیکد   رار     سار  –سرانز مس دید 

  نتر الترضا ص    - اه لا ص ک ا ح ا د             استا  سواو   ضا سابد ا ض سرخد    استا 

 

ا  ار : بر سد ستزار  ااک  استا  ا  های اکل د    ا او های الو سرانز مس دید  ا وگاه ال م  زیکد  -8

  59-57اکرار 

 ی  ام ص کق س روفدخا م ات ام  سرا پ            استا   اه لا ص ک ا ح ا د             استا  سواو  :  نتر 

 

ا  ار : بر سد س اکسا ای  اثتر  و سبک  هبری بر خ    نا مس دی و  ضاک  یغلد  ک  ت ژکس  های   -9

 59-57ا او الو 

   ا  یت ی                       استا   اه لا : فر کن استر                       استا  سواو  : ص ک ا ح ا د

 

ا  ار:  بر سد  اثتر  و  وش مس دید بروی   و سنادی بر  ااک  اص ر ا گ   ستک  ک  ت ژکس  های ا او  -0

 الو 

 سلا ا ضاسلد                 استا  اه لا : ص ک ا ح ا د                       استا  سواو  :  نتر کاتد صفری 
 

 (STEEMسا بخش ساتط مس دید ا او الو ) ر لا : ب سد سادی و ا دکابد  اکاکد و  واکد و  رسو ا -9

 سار نرسد               استا   اه لای اور :  ص ک ا ح ا د                       استا   اه لای  وم : تتلا سا ا د

 

بر سد  اثتر  و  وش مس دید س تد و سنادی اخلاو حرفا ای بر ستزار اللکر  و  گرش  ک  ت ژکس  های  -9

 59-57ا او الو 

 ست ا ح د                 استا   اه لا : ص ک ا ح ا د                                استا  سواو  : فر کن استری        

 

ا  ار : بر سد صلاحت  باتت د  ک  ت ژکس  های ا او الو سرانز مس دید و   سا د  ا وگاه ال م  زیکد  -7

 59-57اکرار    سار 

  اه لا : استا   اه لا                                  استا  سواو  : ص ک ا ح ا دمذ  ارب مذکن           استا  

 

ا  ار : بر سد  اثتر مس دش سبت د بر یبتا سادی ذه د الل ای  راحد  اسپاکن بر س ا   ای باتت د  -2

 59-57 ا ون کار ارصا ا او الو    سرانز مس دید  ا وگاه ال م  زیکد اکرار سار 

 مذکن                   استا   اه لا : ص ک ا ح ا د                         استا  سواو  : تتلا سا ا دمذکن ارب 

 

تعیین میزان شروع اگزما دست و عوامل مرتبط با آن در تکنولوژیست های اتاق عمل در بیمارستانهای آموزشی ا  ار :  -5

  دانشگاه علوم پزشکی ایران

 استا   اه لا : ص ک ا ح ا د                         استا  سواو  :  نتر الترضا ص                    دهرا فرو ن     

 

 دکتر علیرضا صدر                              لیلا ساداتی                         صدیقه حنانی                     فردین امیری        


