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 دانشگاه علوم پزشكي و

درماني جهرم -خدمات بهداشتي  

 

 

 مشخصات فردی

 کرامت اله رحمانیاننام و نام خانوادگي:   

 جهرممحل تولد)شهر/کشور(:           5/1/1347تاریخ تولد:     

 دانشگاه علوم پزشكي ، بخش پزشكي اجتماعي.جهرم، انتهای خیابان استاد مطهری، نشاني : 

Last name: Rahmanian 

First name: Karamatollah 

Date of Birth: March 25, 1968 

Nationality: Iranian 

Marital Status: Married 

Number of children: 1 (dauther born in the year 2003) 

Job title: Associate professor 

Oraganisation: Jahrom University of Medical sciences, Jahrom, Iran 

Mailing Address: Department of community medicine, Medical College, Jahrom     

                              University of Medical Sciences, Jahrom, Iran 

Email: k.rahmanian@jums.ac.ir and rahmaniank47@yahoo.com 

 

Education: 

Institute From to Field Degree 

Shiraz University –Iran 1987-1994 General Practitioner MD 

Shiraz University – Iran 1999-2002 Community Medicine Specialty 
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Employent:  

Associate professor, Medical faculty, Jahrom University of Medical sciences, 2004 to 

now. 

 

Previous Employent: 

1) 1984-1985 General practitioner, serve in health center, in Minab (rural regions), Iran 

2) 1985-1986 General practitioner, serve in hospital, in Bandar-Lenghe (city), Iran  

3) 1986-1987 General practitioner, serve in health center, in Bandar-Lenge (rural regions), 

Iran 

4) 1987-1989 General practitioner, serve in Motahhari hospital, in Jahrom, Iran 

5) 1989-2002 Resident for specialty, Shiraz University of Medical Sciences 

6) 2003-2005 deputy of health, Jahrom University of Medical Sciences, Iran  

 

Teaching duties: 

1- Generalities in Health for medical students. 

2- Epidemiology for medical students. 

3- Population and Family planning for medical students. 

4- Epidemiology of communicable and Non-communicable diseases for medical students. 

5- Ethics in medicine for medical students 

6- Field of health with medical students in health centers (Externs and Interns) 

7- Epidemiology for general health students. 

8- Epidemiology of communicable and Non-communicable diseases for general health 

students  

9- Environmental health for Family health students 
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 سوابق پژوهشي

Publication:  

 مقاالت :
Research Publications:  

1- Rahmanian K, Hady N. Assessment of Scientific Knowledge of General Physicians about 

Hypertension and Type 2 Diabetes Mellitus in Jahrom. Armaghane-danesh. 2002; 8 (29): 

43-50. (Persian language) 

2- Rahmanian K,  Jafarzadeh A,  Khalooei A. Determinants of Smoking Behavior among 

high School students in Jahrom. Journal of Payavard Salamat. 2010; 4 (1, 2): 88-96. 

(Persian language) 

3- Khalooei A, Iranpoor A, Hamzavinejad S, Rahmanian K. Study on Epidemiology of 

Needle Stick Injury Among Nursing Personnel of Kerman University Hospitals, Kerman, 

Iran in (2006-2007). Journal of Jahrom University of Medical Sciences. 2010; 7 (3); 46-

52. (Persian language)   

4- Rahmanian K, Ghasvari M, Rahmanian V. Cesarean, ever to need attention: Prevalence 

and cause of cesarean section in Jahrom, 2008. Journal of Jahrom University of Medical 

Sciences. 2011; 8 (4); 42-49. (Persian language)   

5- Rahmanian k, Shojaei M. Prevalence of Metabolic Syndrome in an Adult Urban 

Population in The South of Iran. IJDO. 2011; 3 (2): 77-82. 

6- Rahmanian k, Shojaei M. Pre-diabetes and pre-hypertension in healthy non smoking 

adults. Journal Zabol University of Medical Sciences and health services. 2012; 4 (1): 66-

80. (Persian language)  

7- Ghasvari M, Rahmanian V, Rahmanian K. Knowledge of pregnant women in the 

southwest Iran about complications of cesarean section, 2009. Journal of Jahrom 

University of Medical Sciences. 2012; 10 (2); 37-41. (Persian language)   

8- Ziayifard Z, Abdolahi Kh, Zahedi R, Rahmanian S, Rahmanian K. survey of the 

knowledge of the 20 year and older women on breast self-examination and 

mammography, southern Iran, 2009. Journal of Jahrom University of Medical Sciences. 

2012; 10 (2); 49-55. (Persian language) 

9- Rahmanian k, Shojaie M. The prevalence of pre-hypertension and its association to 

established cardiovascular risk factors in south of Iran BMC Research Notes. 2012, 5:386  

10- Sotoodeh Jahromi AR, Rahmanian K. Natural Immunity to Hemophilus influenza 

Type b in Children, South of Iran: Need for Vaccination. Pakistan Journal of Biological 

Sciences. 2012; 15 (3): 160-163. 

11- Torabi S, Shahriari L, Zahedi R, Rahmanian S, Rahmanian K. A survey the 

prevalence of sleep disorders and their management in the elderly in Jahrom City, 2008. 

Journal of Jahrom University of Medical Sciences. 2013; 10 (4); 35-41. (Persian 

language)  

12- Sotoodeh Jahromi AR, Makarem AR, Rahmanian K, Madani AH. IMMUNITY 

LEVEL TO HEPATITIS B VIRUS IN VACCINATED MEDICAL STUDENTS. OnLine 

Journal of Biological Sciences. 2013; 13 (2): 72-75. 
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13- Rahmanian K, Rahmanian V, Ghasvari M. The Knowledge of Pregnant Women 

about Shortcomings of Cesarean and Its Associated Factors in 2009. J Res Dev Nurs 

Midwifery. 2013; 10 (1): 84-91. (Persian language)   

14- Rahmanian K, Shojaei M, Sotoodeh Jahromi AR. Relation of type 2 diabetes 

mellitus with gender, education, and marital status in an Iranian urban population. 

Reports of Biochemistry & Molecular Biology. 2013; 1 (2): 5 Pages. 

15- Sotoodeh Jahromi AR, Rahmanian K, Davami MH, Zabetian H, Yousefi AL, 

Madani AH. Natural Immunity Against Haemophilus influenza Type B in 

Splenectomizsed Beta-thalassemia Children. Pakistan Journal of Biological Sciences. 

2014; 17 (11): 1190-1194.  

16- Shojaei M, Rahmanian K, Moayedy-Rad M. Association of Rose angina with 

cardiovascular risk factors among men and women: a population-based study. Jentashapir 

J Health Res 2014; 5(1):477-482.  

17- Karimi Jashni H, Rahmanian K, Sotoodeh Jahromi AR. Relation of Palmaris 

Longus agenesis with hand dominance. Life Science Journal 2014; 11(2): 161-163.  

18- Rahmanian K, Jafarzadeh A. Prevalence and Determinants of Smoking in Iranian 

Adolescents. KMJ 2014; 46 (2): 130-134.  

19- Karimi Jashni H, Rahmanian K, Sotoodeh Jahromi AR. AGENESIS OF 

PALMARIS LONGUS IN SOUTHERN OF IRAN: A POPULATION BASED STUDY. 

OnLine Journal of Biological Sciences 2014; 14 (1): 8-11.  

20- Rahmanian, K, Sotoodeh Jahromi AR, Rahmanian V, Ghasvari M, Forooghi 

Abari P. ASSOCIATION OF APGAR SCORE WITH DELIVERY MODE IN THE 

NON DISTRESS NEWBORNS. OnLine Journal of Biological Sciences 2014; 14 (1): 21-

25. 

21- Rasekh A, Karimi Jashni H, Rahmanian K, Sotoodeh Jahromi AR. Effect of Palm 

Pollen on Sperm Parameters of Infertile Man. Pakistan Journal of Biological Sciences 

2015; 18 (4): 196-199.  

22- Sotoodeh Jahromi AR, Rahmanian K. Immunity to tetanus in major beta 

thalassemia patients. Clin Exp Vaccine Res 2015; 4:184-188.  

23- Shojaei M, Sotoodeh Jahromi AR, Rahmanian K, Madani AH. Gender 

Differences in the Prevalence of Cardiovascular Risk Factors in an Iranian Urban 

Population. OnLine Journal of Biological Sciences 2015; 15 (3): 178.184.  

24- Shojaei M, Rahmanian K, Sotoodeh Jahromi AR. Prevalence Of Prediabetes And 

Its Association To Cardiovascular Risk Factors. Jokull Journal 2015; 65 (2): 2-12.  

 

 

 شرکت در کنگره و سخنراني

Congress and Seminars: 

 

پژوهشی تحقیقاا  علاوم رارااری،     –کرامت اله رحمانیان، پوران زاهدی نیا. مقایسه خودکشی و اقدام به آن. مجله علمی  -1

تهاران.   1387. سمینار ملی رارارهای خودکشی و راهکارهای پیشگیری از آن در ایران. اسفند 81: 2، شماره 6، دوره 1387

 پوسرر 
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کرامت اله رحمانیان، هایده پروین. بررسی بیماران بروسلوزیس مراجعه کننده به مرکز بهداشت از نظر عالئم باالینی، تسات    -2

 زنجان. پوسرر   1387. همایش سراسری بروسلوز. اسفند 1384-1385خیصی و رژیم دارویی، شهرسران جهرم، تش

کرامت اله رحمانیان، هایده پروین. بررسی اپیدمیولوژیک بیماران بروسلوزیس مراجعه کننده به مرکاز بهداشات شهرساران     -3

 زنجان. پوسرر   1387. همایش سراسری بروسلوز. اسفند 1382 -84جهرم طی سال های  

کرامت اله رحمانیان، عطیه جعفرزاده. اسرعمال دخانیا  در دانش آموزان دبیرسرانی  شهرسران جهرم. اپیدمیولوژی و عدالت  -4

 سنندج. پوسرر  1387در سالمت جامعه. مهر 

. جاوان ساالم،   جهارم شهرساران   دبیرسارانی در دانش آموزان   اسرعمال دخانیاکرامت اله رحمانیان، عطیه جعفرزاده. علل  -5

 بوشهر. پوسرر  1388سرمایه ملی. بهمن 

کرامت اله رحمانیان، عبدالوحید کوه پیما. بهداشت محیط از دید نیاکان ایران زمین. همایش بهداشت محیط ایاران. بهمان    -6

 تهران. سخنرانی  88

 Natural immunity to hemophillus عبدالرضاا ساروده، کرامات الاه رحمانیاان، پوراحماد، محمدرضاا ارجاام.         -7

influenza type b in children of jahrom ,Iran شیراز. پوسرر  1390. میکروب شناسی بالینی ایران. آبان 

کرامت اله رحمانیان، محمد حسینی، عراانه رحیم خانلی. میزان رضایرمندی مردم از ارائاه خادما  داروئای طارش پزشاک       -8

 . مشهد. پوسرر  1391انواده در نظام سالمت. خرداد . نقش پزشک خ1390خانواده 

 Immunity level to hemophilus influenza in beta-thalassemiaعبدالرضا سروده، کرامت اله رحمانیاان.   -9

splenectomized children . مشهد. پوسرر  1391میکروب شناسی بالینی. تیر 

 Immunity toکرامات الاه رحمانیاان. میکاروب شناسای باالینی.       عبدالرضا سروده، علیرضا مکارم، محمدرضاا ارجاام،    -10

hepatitis B virus in vaccinated medical students.  مشهد. پوسرری  1391تیر 

 Measuring health belief modle components inاعظم نامدار، شیوا بیگی زاده، کرامت اله رحمانیان، اسرادی.  -11

adopting preventive behaviors of cervical cancer in jahrom 2010 .   اولین کنگره بین المللی آماوز

 تبریز. پوسرر  1390و پیشرات. اردیبهشت 

کرامت اله رحمانیان، میررا قسوری، وجیهه رحمانیان. بررسی اراوانی حاملگی های پرخطر در زنان سازارین شاده در شاهر     -12

   1392ارومیه، -م. کنگره بین المللی ارتقاء زنانجهر

13-  Resistance level to vancomycin in staphylococci aureus in Motahari and Peymanie 

hospitals in Jahrom، 1392شیراز -هفرمین کنگره میکروب شناسی 

14-  Determining antibiotic resistance of pseudomonas isolated from Motahari and Peymanie 

hospitals in Jahrom ،1392شیراز -هفرمین کنگره میکروب شناسی 

ارزیابی نیازهای آموزشی کارآموزان و کارورزان پزشکی دانشگاه علاوم پزشاکی جهارم در زمیناه آماوز  جامعاه نگار در          -15

   1392شیراز –، چهاردهمین همایش کشوری آموز  علوم پزشکی 1389سال

ز  جامعه نگر توسط کارآموزان رشره بهداشات خاانواده دانشاگاه علاوم پزشاکی جهارم در زمیناه        نیازسنجی آموزشی آمو -16

 1392شیراز –، چهاردهمین همایش کشوری آموز  علوم پزشکی 1389آموز  جامعه نگر در سال
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، 1389در سالارزیابی نیازهای آموزشی کارآموزان رشره پرسراری دانشگاه علوم پزشکی جهرم در زمینه آموز  جامعه نگر   -17

 1392شیراز –چهاردهمین همایش کشوری آموز  علوم پزشکی 

18-  Natural immunity to hemophilus influenza type B in children, South of Iran-ESPID-

  2015، کنگره بین المللی بیماری های عفونی اطفال، یونان 2012

19- Prevalence of prediabetes and its association to cardiovascular risk factors   ، بارلین آآلماان ،

 ، پوسرر2015

 

  طرح تحقیقاتي
 بررسی میزان آگاهی داوطلبین ازدواج شهرسران جهرم در مورد بیماری برا تاالسمی -1

 87عروقی درشهرجهرم در سال –بررسی شیوع بیماری قلبی -2

  1386-1387بربسی شیوع چاقی در دانش آموزان سال اول راهنمایی شهر جهرم در سال تحصیلی -3

  1387بررسی اسرعمال دخانیا  در دانشجویان پزشکی و پرسراری دانشگاه علوم پزشکی و آزاد جهرم در سال -4

 1387پسران در سال بررسی میزان آگاهی زنان روسرایی مراجعه کننده به مراکز بهداشری از خودآزمائی -5
 .1378-1382سی وضعیت اقدام به خودکشی در مراجعین به بیمارسرانهای مطهری و پیمانیه شهر جهرم طی سالهای ربر -6
 .1382ساله شهرسران جهرم در سال  8-12بررسی وضعیت گواتر و پایش ید ادرار در دانش آموزان  -7
 .1382تاالسمی در شهر جهرم در سال  -بررسی آگاهی مزدوجین در مورد بیماری برا  -8
-1386بررسی وضعیت اسرعمال دخانیا  در دانش آموزان دوره راهنمایی، دبیرسران و پیش دانشگاهی شهرسران جهرم در سال   -9

1385. 
 .1382ه شهر جهرم نسبت به تغذیه شیر مادر در سال سال 15-49بررسی نقش آموز  در تغییر آگاهی و نگر  زنان باردار   -10
آاز طرف کانون غدیر شهرسران جهرم زیر نظر امام جمعه  1382بررسی وضعیت سالمت عمومی جوانان در شهر جهرم در سال  -11

 شهر جهرم .

 .1383سال    بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان رسمی حوزه های سرادی دانشکده علوم پزشکی جهرم در -12
 .1387سال به باالی شهر جهرم در سال  30بررسی شیوع بیماری ایسکمیک قلبی در ااراد -13
  .آنفلوانزا لوسیهموا به نسبت جهرم شهر سال پنج از کمرر کودکان تیمصون زانیم یبررس-14
 .1386 سال در جهرم شهر معرف خود نیمعراد در ادیاعر به شیگرا علل یبررس-15

 1391در بیماران با عالئم رادیکولوپاتی گردن MRIمقایسه  الکررودیاگنوز و -16
 1391بررسی شیوع عفونرهای انگلی درمهد کودک های تحت پوشش بهزیسری شهرسران جهرم در سال -17
م پزشکی بررسی میزان رضایت بیماران از خدما  بخش اورژانس، بسرری و سرپایی بیمارسران های تحت پوشش دانشگاه علو-18

 1390جهرم 
 1391بررسی تاثیر قرائت قرآن بر سالمت روان ااراد تحت نظر مراکز ترک اعریاد شهرسران جهرم-19
بررسی ارتباط مد  زمان شیردهی با سرطان پسران با توجه به آگاهی از آیا  قرانی مرتبط در مادران مسلمان مراجعه کننده به -20

 1391مراکز درمانی شهرسران جهرم
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 1391و رمی انرانیل بر وضعیت همودینامیک بیماران زن تحت بیهوشی عمومی در بیمارسران جهرم N2Oمقایسه اثر -21
 1388تعیین میزان مصونیت نسبت به هموایلوس آنفوالنزا در کودکان کمرر از پنج سال-22
 علوم دانشگاه خانواده بهداشت و یپرسرار -یپزشک یها رشره یکارورز و یکارآموز دوره انیدانشجو یآموزش  یازهاین یابیارز-23
 87-88 سال در نگر جامعه آموز  نهیزم در جهرم یپزشک

 88 سال در دندان و دهان سالمت از بهداشری معاونت  درمانی - بهداشری رسرهآ کارکنان آگاهی میزان بررسی-24

 88 سال در جهرم شهر یمارسرانهایب در نیسزار ازعوارض  Third trimesterآباردار یها خانم یآگاه یبررس-25

         87 درسال جهرم شهرسران یسبز و یفیص مزارع در یکشاورز سموم  برداشت منع زمانآ کارنس دوره تیرعا یبررس-26
1388 

 1388جهرم شهرسران بهداشت مرکز به کننده مراجعه مالت تب به مبرال مارانیب در مس و یرو یسرم سطح یبررس-27

 1388جهرم شهرسران درسالمندان آن با مقابله نحوه و خواب اخرالال  یاراوان یبررس-28
       1388درمانی جهرم  –بررسی میزان آگاهی و رضایرمندی مردم از طرش پزشک خانواده در مناطق تحت پوشش مراکز بهداشری -29
1389 
 1389          88سال شهرسران جهرم درسال  5بررسی علل مرگ و میر کودکان زیر-30

بر آلودگی میکروبی دسران شاغلین HACCPبررسی تأثیر سیسرم مدیریری تجزیه و تحلیل خطر زا و نقاط کنررل بحرانی -31
 89ساندویچ اروشی آاست اود جهرم سال 

نی دبیرسران و پیش دانشگاهی مدارس شهرسران جهرم از کم خو -بررسی میزان آگاهی دانش آموزان دخرر آمقاطع راهنمایی-32
 88-89اقر آهن در سال تحصیلی 

مقایسه آپگار نوزادان مرولد شده به رو  سزارین الکریو و زایمان طبیعی در بیمارسران های شهرسران جهرم در سال           -33
1389   87 
 بررسی کیفیت زندگی کارکنان شاغل در شیفت ثابت صبح در دانشگاه علوم پزشکی جهرم سال-34
89 
ارتباط بین نمایه توده بدنی پیش از بارداری با وزن گیری دوران بارداری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشری درمانی بررسی -35

 1390       89شهرسران جهرم در سال 

 1390بررسی میزان مصونیت نسبت به کزاز و دیفرری در بیماران تاالسمی ماژور مراجعه کننده به بخش تاالسمی جهرم -36

 1390بررسی میزان کیفیت زندگی در بزرگساالن چاق مراجعه کننده به کلینیک تخصصی هنری جهرم -37

اولین دندان آسیای دائمی و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان مقطع ابردایی شهرسران جهرم در DMFT بررسی شاخص -38

 1390سال 

ساله ازدواج کرده  20-65اساس ابعاد مدل اعرقاد بهداشری در زنان بررسی رارارهای پیشگیری کننده از سرطان دهانه رحم بر -39

 1390             1389شهرسران جهرم 

 1390ارزشیابی درونی گروه پزشکی اجرماعی دانشگاه علوم پزشکی جهرم-40

 1390در سال  بررسی میزان کیفیت زندگی در بیماران مبرال به کبد چرب غیر الکلی در مراجعین به کلینیک هنری جهرم-41
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ارزیابی اثر ورز  ویلیام بر کاهش درد و بهبود عملکرد زنان مبرال به کمر دردهای غیر تیرکشنده بعد از زایمان به رو  سزارین -42
 1390با بیهوشی نخاعی

                                  1378-1382 سالهای طی آن به اقدام و خودکشی موارد بررسی-43

 1392پریدین و اندانسررون در کاهش لرز و اسرفراغ پس ازبی حسی نخاعیمقایسه اثر -44

               91مراجعه کننده به کلینیک تخصصی هنری جهرم   OVERWEIGHTو   OBESEمقایسه کیفیت زندگی در کودکان -45

1392 

 بسرن از قبل اسپاینال بیحسی تحت انرخابی سزارین از بعد اسرفراغ و تهوع شیوع کاهش در دگزامرازون و اندانسررون اثر مقایسه-46

 1392ناف   بند

 FMEA1392ارزیابی خطاهای ارایند تجویز دارو در بخش داخلی بیمارسران پیمانیه جهرم بر اساس تکنیک-47

 1392بدنی و اینررارون گاما در مردان بدون اعالیت 10بررسی تاثیر هشت هفره تمرین اسرقامری بر سطح سرمی اینررلوکین -48

 1392در اولین اقدام با مارکایین 27Gو26Gو25Gمقایسه عوارض بیحسی نخاعی با سه نیدل -49

بررسی اراوانی علل خونریزی داخل شکمی در ترومای بالنت نحوه ی درمان و میزان مرگ و میر ناشی از آن در بیمارسران -50
 1392پیمانیه ی جهرم در ده سال گذشره

 

 پایان نامه     
 1385درشهر جهرم    78-82بررسی موارد خود کشی واقدام به خودکشی طی سالهای  -1

 1386ارزشیابی آگاهی نگر  عملکرد دانشجویان دخرر دانشگاه علوم پزشکی شیراز از خودآزمایی پسران  -2

     81رم وشیراز درسال بررسی میزان آگاهی پزشکان عمومی و پرسنل بهداشری ازپیشگیری و درمان الج حاد درشهرسرانهای جه-3
1382 
 1384اسررس شغلی در پزشکان عمومی شهر جهرمبررسی میزان -4
       84تا شهریور  1381اپید میولوژی مرگ ومیر وااکرورهای مرتبط با سکره حاد قلبی در بیمارسران پیمانیه جهرم از اردیبهشت -5

1385 
 1385اساتید دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،جهرم و اسا بررسی شاخص های توانمندی آعلمی ،پژوهشی ،آموزشی  -6
 1385بررسی اثر اسرروئیدهای سیسرمیک در شروع رژیم غذایی دربیماران جراحی لوزه-7

8-Authorized wholesale dealer of wet-stopz1385 
 1384بررسی مهارتهای تفکر انرقادی در دانشجویان پزشکی جهرم-9
ماه شهر جهرم که از شیر مادر به تنهایی، شیر خشک به تنهایی و هر دو  6ودور سر درشیر خواران زیر بررسی تفاوتهای قد، وزن -10

 1384   82آبان و آذر سال  –شیر تغذیه شده اند درماههای مهر 
 1384اهداف آموزشی گروه پزشکی اجرماعی دانشکده علوم پزشکی جهرم-11
 1384بررسی وضعیت سالمت معلمان زن-12
 1386شیوع انواع سرطان پوسری در بیماران مراجعه کننده به درمانگاههای تخصصی پوست بررسی-13
 IgA ...1386وIGgبررسی سطح سرمی -14
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 1386بررسی تأثر تزریق دگزامرازون اپی دورال درکاهش سردرد و کمردرد بعد از بی حسی نخاعی-15
 1386سردرد پس ازبیحسی نخاعیپایان نامه بررسی اثر آمینوایلین وریدی در پیشگیری از -16
بررسی توانایی ایندکس جدیدی در سونوگراای برای تخمین اندازه سنگ موجود در ثلث میانی حالب دربیماران مبرال به کولیک -17

 1387    1385کلیوی مراجعه کننده به بیمارسران مطهری جهرم درسال 
 1387کننده به مرکز بهداشت شهرسران جهرمبررسی وضعیت دموگراایک بیماران تب مالت مراجعه  -18
 سال به باالی شهر جهرم30بررسی اراوانی اخرالال  چربی خون در ااراد -19
 88بررسی آگاهی خانم های باردار از عوارض سزارین در بیمارسرانهای شهر جهرم درسال  -20

 1389به مرکز بهداشت شهرسران جهرمبررسی سطح سرمی روی و مس در بیماران مبرال به تب مالت مراجعه کننده -21
 

 1389       87مقایسه آپگار نوزادان مرولد شده به رو  سزارین الکریو و زایمان طبیعی در بیمارسران شهرسران جهرم درسال   -22

 1389ICUs     دربیماران دچار سانحه مرصل به ونریالتور در   chest tubeارزیابی زمان خارج کردن-23

  بر آلودگی میکروبی دسران HACCPیر سیسرم مدیریری تجزیه و تحلیل عوامل خطرزا و نقاط کنررل مجرانی آبررسی تاث-24
 89شاغلین ساندویچ اروشی جهرم در سال 

 1389بررسی میزان گاباپنرین بر روی مطالعا  الکررو دیاگنوسریک بیماران مبرال به سندرم تونل کارپال خفیف-25

 1389عروقی الرینگوسکوپی در بیمار با وضعیت عمومی سالم –ین و انرانیل در پیشگیری از عوارض قلبی مقایسه تاثیر لیدوکائ-26

ساله در بیمارسرانهای پیمانیه  50تا  20بررسی اثر داروی سوماتریپران در پیشگیری از سردرد پس از بی حسی نخاعی در بیماران -27
 1389و شهید مطهری جهرم

 1390زندگی در بزرگساالن چاق مراجعه کننده به کلینیک تخصصی هنری جهرم بررسی میزان کیفیت -28

 1390مقایسه میزان مصونیت نسبت به دیفرری در بیماران تاالسمی ماژور مراجعه کننده به بخش تاالسمی جهرم و ااراد سالم-29

 1390بخش تاالسمی جهرم و ااراد سالم مقایسه میزان مصونیت نسبت به کزاز در بیماران تاالسمی ماژور مراجعه کننده به-30

 1390در شهرسران جهرم 90در سال  h.payloriمقایسه اثربخشی رژیم درمانی مروالی با رژیم های اسراندارد درمان -31

بررسی خودکشی دارویی برحسب علل زمینه ساز مخرلف در بیماران بسرری شده به علت مسمومیت دارویی در بیمارسران شهید -32

 90-87جهرم در بین سالهای مطهری 

 1391در بیماران با عالئم رادیکولوپاتی گردنMRIمقایسه الکررودیاگنوز و-33
مقایسه عملکرد پزشکان و پرسراران اتاق عمل در زمینه ی رعایت اسرانداردهای اصول لسرریلیره در بیمارسرانهای شهر جهرم در -34

 1391سال 

 1391مبرال به تب مالت با ااراد سالممقایسه سطح سرمی مس در بیماران -35

 1389-1391 یشهرسران جهرم در سالها یمارسرانهایدر ب یکیوتیب یروند مقاومت آنر یبررس-36

 1391و رمی انرانیل بر وضعیت همودینامیک بیماران زن تحت بیهوشی عمومی در بیمارسران جهرم  N2Oمقایسه اثر -37
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 1392مبرال به تب مالت با ااراد سالممقایسه سطح سرمی روی در بیماران -38

 1392مقایسه اثر پریدین و اندانسررون در پیشگیری از لرز پس ازبی حسی نخاعی-39

           1390بررسی کیفیت زندگی بیماران هیرسوتسیم مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی پوست دانشگاه شیراز در سال  -40 

قبل از بی حسی نخاعی در عمل جراحی سزارین برای پیشگیری از اات اشار خون  بررسی اثر تزریق زیر جلدی اادرین-41

 1390سیسرمیک

 1390بررسی کیفیت زندگی  در بیماران مبرال به کبد چرب غیرالکلی در مراجعین به کلینیک هنری جهرم در سال -42

قبل از بسرن  نالیاسپا یحسیتحت ب یانرخاب نیتهوع و اسرفراغ بعد از سزار وعیاثر اندانسررون و دگزامرازون در کاهش ش سهیمقا-43

 1392بند  ناف

            91جهرم ،  یهنر یتخصص کینیمراجعه کننده به کل  OVERWEIGHTو   OBESEدر کودکان  یزندگ تیفیک سهیمقا-44

1392 

 1392در اولین اقدام با ارکایین 27Gو26Gو25Gمقایسه عوارض بیحسی نخاعی با سه نیدل -45

 1392و اینررارون گاما در مردان بدون اعالیت بدنی 10بررسی تاثیر هشت هفره تمرین اسرقامری بر سطح سرمی اینررلوکین -46

 مارسرانیاز آن در ب یناش ریمرگ و م زانیبالنت ، نحوه درمان و م یدر تروما یداخل شکم یزیعلل خونر یاراوان یبررس-47
 1392جهرم در ده سال گذشره هیمانیپ
 1393در بیماران مبرال به آنژین صدری ناپایدار و پایدار 3مقایسه میزان سرمی پنرراکسین -48

  و غیر صعودی  ST Elevation   1393MIصعودی آ STمقایسه میزان پنرراکسین در بیماران مبرال به سکره قلبی با قطعه -49

Non ST EMI 

 1393مان معرادین خودمعرف به مرکز نگهدارنده با مرادون بررسی کارایی در-50

 در ینخاع یحس یب در شده مرولد نوزادان اپگار و مادران براشارخون% 6 اسرارچ لیات یدروکسیه و نیسال نرمال اثر سهیمقا-51
 1393یانرخاب نیسزار
 ST   1394 قطعه صعود بدون و با یقلب حاد سکره به انیمبرال در نینئوپرر یسرم غلظت سهیمقا-52

 1394ناپایدار و پایدار صدری آنژین به مبرالیان در نئوپررین سرمی غلظت مقایسه-53
 تاالسمی برا به مبرال طحال دارای و شده برداری طحال بیماران در  مننگوکوک علیه طبیعی ایمنی پاسخ میزان مقایسه و بررسی-54
 1394جهرم تاالسمی بخش به کننده مراجعه ماژور-55
 ST  1394 قطعه صعود بدون و با قلبی حاد سکره به مبرالیان در کوپپرین سرمی غلظت مقایسه-56
 1394  ناپایدار و پایدار صدری آنژین به مبرالیان در کوپپرین سرمی غلظت مقایسه-57
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 1394پوست راه از کلیه سنگ برداشت عمل در عمومی بیهوشی با نخاعی حسی بی عوارض مقایسه-58
 

 کارشناسي پایان نامه 

مقایسه شیوع آنری بادیهای ضد اسفا تیدیل آتانول آمین در بیماران مبرال به انفارکروس قلبی مراجعه کننده به بخش قلب  -1

 1391بیمارسران پیمانیه جهرم

 1391سال  بررسی تاثیر مشاوره قبل از ازدواج بر آگاهی زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره شهرسران جهرم در-2

بررسی اثر بخشی پروبینگ به همراه اسرفاده از میرومایسین در درمان انسداد مجرای اشکی بالغین در بیمارسران اسراد مطهری -3
 87-88جهرم در سال 

                1388خود ارزیابی اینررنها و پزشکان خانواده دانشگاه علوم پزشکی جهرم در زمینه حداقل توانمندی های پزشک عمومی در سال -4

1389 

 1389تا  1382در نوزادان مرولد شده در بیمارسران پیمانیه و شهید مطهری شهر جهرم طی سالهای  LBWبررسی روند شیوع -5
 

 89بررسی سرولوژیک و مولکوالر لیشمانیوز احشایی دراهدا کنندگان خون در شهرسران جهرم درسال -6
 90و 89در بیماران مراجعه کننده به مراکز چشم پزشکی جهرم در سالهای  csrبررسی اثر بخشی پروپرانول بر -7

 IgA ...1386وIGgبررسی سطح سرمی -8

 1386بررسی تأثر تزریق دگزامرازون اپی دورال درکاهش سردرد و کمردرد بعد از بی حسی نخاعی-9

 1386نخاعی پایان نامه بررسی اثر آمینوایلین وریدی در پیشگیری از سردرد پس ازبیحسی-10

 1391تاثیر مانیرول بر تسریع داع قطعا  سنگ و درد در حین سنگ شکن برون اندامی-11

 1391بررسی اراوانی و عوامل زمینه ساز دیابت در بیماران کولیز شهرسران جهرم در سال -12

آنفارکروس قلبی مراجعه کننده به بخش بررسی مقایسه ای اراوانی آنری بادیهای ضد اسفاتیدیل اتانول آمین در بیماران مبرال به -13

 قلب بیمارسران پیمانیه جهرم و ااراد  سالم

 ژ1391بررسی اراوانی و عوامل زمینه ساز دیابت در بیماران کولیز شهرسران جهرم در سال -14
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 کارشناسي طرح 

 1385بررسی علل پایین بودن شاخص تنظیم خانواده درجهرم-1
 1385جهرمنیاز سنجی از مردم شهر -2
 1385بررسی رابطه پوسیدگی دندان با مصرف شیر مادر یا شیر خشک درکودکان پیش دبسرانی-3
 ساله میزان مرگ ومیر مادران در شهرسران جهرم و مقایسه آن با میزانهای5بررسی -4
 1385کشوری 
 SMS1385مذهبی از طریق  –ارزشیابی تأثیر رو  انرقال اطالعا  قرآنی -5
 1385درمنه کوهی برکاهش قند خون دربیماران دیابری نوع دوماثر عرق -6

 1385اثرا  پاتولوژیک آمربوط به خانم جهانبانی -7
 1385بررسی شیوع عوامل مؤثر بر وزن کم زمان تولد-8
 1386بررسی میانگین مد  زمان رسیدن پرسنل اورژانس-9
 1386نسبررسی و تأیید گزار  نهایی وضعیت مأموریرهای پرسنل اورژا-10
 1386بررسی ارتباط نوع آموز  سنری و مجازی ...-11
 1386در دوران حاملگی و مقایسه آن با اارادغیر نرمال-   TNFو resistinبررسی مقاومت انسولینی ، غلظت -12

 1386بررسی اثر اسررس شنا بر غلظت لیرین خون درمو  سفید صحرائی-13
 86عالقه مندی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی جهرم به دروس آموزشی و رشره تحصیلی خود در سال بررسی میزان -14
 1386مقایسه کمی ممانعت کننده های جذب آهن در سبد غذایی مردم جهرم-15
 1386بررسی اثر ضددردی عصاره درمنه درمو  صحرائی در مدلهای درد حاد ومزمن-16

 1386قندخون در بیماران دیابری نوع دوماثر عرق درمنه کوهی درکاهش -17
 1386اووسیرهای انسانی پس از انجماد و ذوب به رو  انجماد شیشه ای بررسی اراساخرار-18

 1386بررسی تأثیر تزریق دگزامرازون اپی دورال درکاهش سردرد و کمردرد بعد از بیحسی نخاعی-19
 1386درد در را  های نربررسی اثر اسررس اجرماعی بر غلظت تسروسررون و درک -20

 1386بررسی اثر سرریزین بر روی مدلهای خرگوشی هیپرلپیدمیک و آتروسکلروتیک-21

آدرنال در مو  سفید  -هیپوایز –بررسی اثر  اسررس شنا بر  غلظت لپرین پالسماو اعالیت محور هیپوتاالموس -22
 1386آزمایشگاهی

 86العا  در تصمیم گیریهای مدیریری دانشگاه علوم پزشکی جهرم سال خود ارزیابی مدیران در اسرفاده از آمار و اط-23
بررسی و مقایسه میزان سرمی اریرین و عناصر مس و روی در دو گروه بیماران طحال برداری شده و دارای طحال مبرال به -24

 1386تاالسمی ماژور مراجعه کننده به بخش تاالسمی جهرم

 مان پسوریاسیسبررسی اثرکاپروپریل موضعی در در-25

 1386دانشگاه علوم پزشکی جهرم 86بررسی وضعیت سالمت روانی دانشجویان ورودی سال -26

 1387ساله شهرسران جهرم 75تا 20شیوع چاقی و عوامل مؤثر بر آن در ااراد  -بررسی وزن-27

 1391تاثیر مانیرول بر تسریع داع قطعا  سنگ و کاهش درد در زمان سنگ شکن برون اندامی -28
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مقایسه شیوع آنری بادیهای ضد اسفا تیدیل آتانول آمین در بیماران مبرال به انفارکروس قلبی مراجعه کننده به بخش قلب  -29

 1391بیمارسران پیمانیه جهرم

 1391ج بر آگاهی زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره شهرسران جهرم در سال بررسی تاثیر مشاوره قبل از ازدوا-30

 1387تعیین اسکولرین در جلوگیری از پیشرات پروسه-32

 1387مطالعه اثر بخشی پماد ترکیبی ااج بر روند ترمیم زخم-33

 1387بررسی وضعیت کنررل عفونت در مطب های دندانپزشکی جهرم-34

اخرالال  خواب، رضایت شغلی و عوامل مرتبط با آنها در پرسراران شاغل در بیمارسرانهای شهر  بررسی ارسودگی شغلی،-35
 1387جهرم،

 1387بررسی علل گرایش به اعریاد در بین معرادین مراجعه کننده به مرکز اعریاد باور شهرسران جهرم-36

 1387سا و ویروس ایدز در بیماران همودیالیزی جهرم و ا Bبررسی شیوع هپاتیت -37

 1388توزیع اراوانی انواع ناباروری در بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرسران جهرم-38

 88بررسی نگر  کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جهرم نسبت به ارزشیابی ساالنه و ضرور  انجام آن در سال -39

 1388کیفیتجارب شبکاری در پرسراران تازه دانش آموخره آطرحی  یک مطالعه -40

 1389بررسی ااکرورهای مرتبط بر شیوع سندرم پیش قاعدگی در خانم های ...-42

 1389بررسی شیوع آلودگی توکسوپالسما گوندی درگوسفندان-43

 1389تحلیل اسرنادی پایان نامه های اارغ الرحصیالن دانشگاه-44

 1389رمان انسداد اولیه و کامل مجرای اشکیبررسی اثر بخشی پروبینگ به همراه اسرفاده از میرومایسین سی در د-45

بررسی و مقایسه میزان تعهد سازمانی در میان کارکنان حوزه معاونت پشریبانی، درمان و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جهرم -46
 1389     88سال 

 89 بررسی سرولوژیک و مولکوالر لیشمانیوز احشایی دراهدا کنندگان خون در شهرسران جهرم درسال-47
 90و 89در بیماران مراجعه کننده به مراکز چشم پزشکی جهرم در سالهای  csrبررسی اثر بخشی پروپرانول بر -48

 1390در بیماران ساکن شهرسران جهرم 2بررسی ارتباط بین پلی مورایسم ژن گیرنده اسرروژن آلفا با دیابت نوع -49

در بیماران کلیوی تحت همودیالیز و دیالیز صفاقی در مراکز آموزشی  مقایسه میانگین نمره کیفیت زندگی مرتبط با سالمت-50

 1390درمانی شیراز 

 1390ارزشیابی وضعیت موجود گروه علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال -51
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 1391بررسی سرواپیدمیولوژی لپروسپیروزیس در شالیکاران شهرسران جهرم در سال 52

 1390ه در بیماران مراجعه کننده به کلینیک های جهرم در زمسران بررسی اراوانی سیاه سرا-53

 B,C   1390در بیماران مزمن کبدی مبرال به هپاتیت  Aبررسی سرواپیدمیولوژی هپاتیت -54

 1385بررسی علل پایین بودن شاخص تنظیم خانواده درجهرم -55
 1385نیاز سنجی از مردم شهر جهرم -56
 1385دندان با مصرف شیر مادر یا شیر خشک درکودکان پیش دبسرانیبررسی رابطه پوسیدگی -57
 ساله میزان مرگ ومیر مادران در شهرسران جهرم و مقایسه آن با میزانهای5بررسی -58
 1386کشوری 
 SMS1386مذهبی از طریق  –ارزشیابی تأثیر رو  انرقال اطالعا  قرآنی -59

 1386از سردرد پس ازبیحسی نخاعی بررسی اثر آمینوایلین وریدی در پیشگیری -60

 1386اثر عرق درمنه کوهی برکاهش قند خون دربیماران دیابری نوع دوم -61

 1386اثرا  پاتولوژیک آمربوط به خانم جهانبانی -62

 1386بررسی شیوع عوامل مؤثر بر وزن کم زمان تولد-63

 1386بررسی میانگین مد  زمان رسیدن پرسنل اورژانس -64
 1386تأیید گزار  نهایی وضعیت مأموریرهای پرسنل اورژانس بررسی و-65
 1386بررسی ارتباط نوع آموز  سنری و مجازی ...-66

    TNF-1386و resistinبررسی مقاومت انسولینی ، غلظت -67

 1386 در دوران حاملگی و مقایسه آن با اارادغیر نرمال-68

 86دانشجویان دانشکده علوم پزشکی جهرم به دروس آموزشی و رشره تحصیلی خود در سال  بررسی میزان عالقه مندی-69
 1386مقایسه کمی ممانعت کننده های جذب آهن در سبد غذایی مردم جهرم-70

 1386بررسی اثر ضددردی عصاره درمنه درمو  صحرائی در مدلهای درد حاد ومزمن-71

 1386بیماران دیابری نوع دوماثر عرق درمنه کوهی درکاهش قندخون در -72
 1386اووسیرهای انسانی پس از انجماد و ذوب به رو  انجماد شیشه ای بررسی اراساخرار-73

 1392 سال در جهرم یپزشک علوم دانشگاه انیدانشجو در یا روده یها انگل به یآلودگ یبررس-74

 


