
 

 

     

     

 
     

 8319 لیست پایان نامه های اجراشده با همکاری واحدارائه فهرست     

  

 

 

 

 

 

  
 تحویل پایان نامه استاد راهنما عنوان پایان نامه نام دانشجو ردیف

 بررسی مقایسه ای پیامدهای حاملگی مجدد پس از حاملگی موالر ساره بصیری 1

  

 11/1/98 دکتر نگین رضاوند

 547ش نامه 

بررسی نتایج رژیم های درمانی تجویز شده به بیماران مبتال به پنومونی  میترا نعمتی 2

ضا ع  ستان امام ر سته به ونتیالتور در بخش مراقبتهای ویژه بیمار واب

 95-98طی سالهای 

  

 12/2/98 دکتر سیاوش وزیری

 1171ش نامه 

سدی  1 سید علی ا

 طه

بررسییی اراوانی االتالالن نوار م ز در کودکان مبتال به تو و تجیینج 

 98-99کمپلکس در بیمارستان امام رضا)ع(کرمانجاه در سال 

  

 11/1/98 دکتر میترا همتی

 ش نامه 2211

سمومیت های  الدیجه جهانیان 4 سی اراوانی موارد م شده در بخش برر ستری  کودکان ب

 99- 97اطفال بیمارستان امام رضا ع کرمانجاه سال 

  

 21/1/98 دکتر میترا همتی 

بررسییی موارد و عوارا انواژیناسیییون در کودکان مراجعه کننده به  سجاد نادری 7

  99تا 97بیمارستان امام رضا ع از سال 

  

 11/1/98 دکتر امید امان الهی 

2819 

عی  8 فیسیییه زار ن

 کریم پور

 ABOبررسییی ارتباب بین عفونت هلیکوباکترپیلوری با وروههای الونی 

  Rhو ااکتور 

  

 12/4/98 دکتر مهتاب رهبر

1229  

سمی ماژور در  اؤاد کریمی  5 ستخوان در بیماران مبتال به تاال سیتومتری ا سی دان برر

 بیمارستان شهید اهمیده کرمانجاه

  

 17/8/98 دکتر محمد رضا ولپایگانی

7199 

بررسی اثر بخجی آموزش الگوریتمیک اورژانسهای جراحی اعصاب در  جبار پارسه 9

 یادویری کارورزان دانجگاه علوم پزشکی کرمانجاه

  

 19/8/98 دکتر حمید رضا سعیدی

7112 

 مجتبی الزایی 8

 مریم سنایی

سی میزان روی ومس در ادرار  سطح برر سالم  شیرالواران و کودکان 

 1199کرمانجاه سال 

  

 24/8/98 دکتر سید ابوالحسن سید زاده

7425 

 عطیه زاهدی 11

 مینو عطامنش

در مرکز آموزشی   حاملگی دوران در  بررسی شیوع بیماریهای قلبی

 94-99درمانی امام رضا )ع( در سالهای 

 29/8/98 دکتر طراون ااالری

7722 

 



 17مقایسه عوارا مادری و جنینی اولین بارداری در زنان باالتر از  نسیم رشیدی 11

 ساله 21-14سال با اولین بارداری در زنان 

  

 28/8/98 دکتر نگین رضاوند

7778 

 آیدین زنج 12

 محمد عظیمی

سال بستری در  12بررسی اپیدمیولوژی سوالتگی در کودکان زیر 

تا  58بخش سوالتگی بیمارستان امام المینی )ره( کرمانجاه از مهر ماه 

 95مهر ماه 

  

 دکتر سید ابوالحسن

 سید زاده 

11/8/98  

7828 

 پریا نصیری 11

 رعنا ریاحی

عوارا کوتاه مدن مادری زایمان سزارین اولیه بررسی مقایسه ای 

 انتخابی و زایمان واژینال الودبخودی در زنان با حاملگی ترم

 1/5/98 دکتر انیس الدوله نانکلی

7881 

بررسی اندیکاسیون های انجام بیوپسی رکتوم در اطفال مبتال به  علی کرمی مقدم 14

 یبوست

 5/5/98 دکتر امید امان الهی

7871 

          
بررسی سیمای اپیدمیولوژیک موارد سرطان مری درمان شده در  عباس احمدی 17

 99-97بیمارستان امام رضا ع کرمانجاه سال 

 5/5/98 دکتر محمد علی حسامی

7871 

-98بررسی موارد کاوازاکی در بیمارستان امام رضا ع در طی سالهای  ارناز هاشمی 18

97 

 14/5/98 دکتر کیقباد قدیری

8151 

احسان  15

 علیمحمدی

بررسی نمای بالینی سندرم نفروتیک ایدیوپاتیک در کودکان مراجعه 

 99تا  91کننده به درمانگاه اوق تخصصی نفرولوژی بین سالهای 

 کرمانجاه

 18/5/98 دکتر ابوالحسن سید زاده 

8155 

الگوی مصرف آنتی بیوتیک ها در بیمارستان امام بررسی مقایسه ای  آرش سعدوندی 19

با معیارهای  98و نیمه اول  99و  95رضا )ع( کرمانجاه در سالهای 

 سازمان بهداشت جهانی

 1/9/98 دکتر سیاوش وزیری

8918 

  
برروی سییلولهای میلودیدی در  1کارآرایی ویرنده آغاز ور تیپ متاآنالیز  ااجین صفری 18

 ااتراق علل عفونی و غیر عفونی سندرم پاسخ التهابی سیستمیک

 1/9/98 دکتر سیاوش وزیری

8987 

به آنفلوآنزای نوع  اروغ مهدویان  21 باردار میتال  الانمهای  حاملگی در  مد  یا  Aبررسییی پ

 1199رضا ع در سال  مراجعه کننده به بیمارستان امام

 7/9/98 دکتر طراون ااالری

5812 

بررسی علل غیر مامایی شکم حاد و پیامد های آن در مادران باردار  زهره عباسی  21

 شهریور ل ایت 97 شهریور از  مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا ع

98 

 7/9/98 دکتر ایروزه ویسی 

5127 

بررسی شیوع کوتاه قدی و کمبود هورمون رشد در بیماران تاالسمی  کاوه شاهمرادی 22

 1198مازور کرمانجاه 

 18/5/98 دکتر محمد رضا ولپایگانی

8191 

دسفرال  و اسورال داروهای عوارا و  بررسی مقایسه ای نتایج درمانی جواد ویسی 21

 در بیماران تاالسمی ماژور در کرمانجاه

 8/8/98 دکتر رضا اکرمی پور

9117 

تا  1152بررسی بروز انواع لنفوم در استان کرمانجاه طی سالهای  اریبا محمد جانی 24

1194 

 12/11/98 دکتر سید حمید مدنی



 

 

 

 

 

 

8148 

 وراته قرار  پاتولوژیک بیماران تحت هیسترکتومیبررسی یااته های  رضا محمود زاده  27

 97-98 سالهای در( ع) رضا امام بیمارستان در

 18/11/98 دکتر نسرین جلیلیان

8711 

بررسی ارتباب نتایج حاصل از هیستروسالپنگووراای و الپاراسکوپی در  مینا شربتی 28

 زنان باردار

 18/11/98 دکتر نسرین جلیلیان 

8711 

بررسی اپیدمیولوژِیک شکستگی های ستون اقران در بیماران مراجعه  ااطمه ارهمند ار 25

 99-98کننده به بیمارستانهای امام رضا )ع( و طالقانی در سال 

 5/12/98 دکتر حمید رضا سعیدی بروجنی

11181 

کامبیز حسین  29

 الان ارباب 

سال مبتال به  19تا  9بررسی کیفیت زندوی مرتبط با سالمت کودکان 

سرطان حین و پس از شیمی درمانی ، بر اساس وزارش الود کودکان 

 1181تا  1199و مقایسه آن با وزارش والدین از سال 

 18/12/98 دکتر محمد رضا ولپایگانی

11499 

اکرم اساران  28

 ضیاء ضیاءبری

بررسی مقایسه ای عوامل الطر حاملگی های در معرا الطر و پر الطر 

جامع شهری و روستایی تحت پوشش مراکز بهداشتی و درمانی 

 1199استان کرمانجاه در سال 

 24/12/98 دکتر شهره ملک السروی

11941 

 در »آ جنینی و مادری پیامد و الودکجی روشهای  بررسی اراوانی انواع سمیرا جعفری 11

 98الی  1197نان باردار شهر کرمانجاه از سال ز

 24/12/98 دکتر مریم زنگنه

11941 

بررسی اراوانی سقط قانونی و علل آن در بیماران مراجعه کننده به  شبنم مروتی 11

 97-98بیمارستان امام رضا ع طی سالهای 

 27/12/98 دکتر طراون ااالری

 11981ش نامه

سیده نکیسا نیک  12

 نژاد

بررسی ویژوی های اپیدمیولوژیک کولپوسکوپی های انجام شده در 

 1181الی  1197مراکز درمانگاهی شهر کرمانجاه طی سالهای 

 24/12/98 دکتر مریم زنگنه

 ش نامه11919

     

 


