
 

 

     

     

 
     

 3109 لیست پایان نامه های اجراشده با همکاری واحدارائه فهرست     

  

 

 

 

 

 

  
 تحویل پایان نامه استاد راهنما عنوان پایان نامه نام دانشجو ردیف

مراجعه بررسی انواع روشهای سقط غیر قانونی و دالیل آن در زنان  فاطمه پویان 1

 1931کننده به کلینیک ویژه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 

 11/1/31 دکتر فیروزه ویسی

 141شماره نامه 

بررسی فراوانی ضایعات اینترا اپی تلیال سرویکال در زنان تحت  سوما احمدی 2

 کولپوسکوپی و بیوپسی

تحویل 21/1/31 دکتر انیس الدوله نانکلی

 ش

 747شماره نامه 

بررسی تأثیر استفاده از استنت دابل جی در بیماران با سنگ منفرد  محبوبه لطفی 9

 میلی متر به سنگ شکنی برون اندامی 21لگنچه ای بزرگتر یا مساوی 

 21/1/31 دکتر محمود رضا مرادی

 743شماره نامه 

زنان باردار مراجعه کننده به  بررسی شیوع اختالالت تیروئید در سمیه شفیعی 4

93-31درمانگاههای شهر کرمانشاه سال   

 1/2/31 دکتر مریم زنگنه

 1177شماره نامه 

بیمران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس   در  بررسی فراوانی اختالالت پریا مهدوی 1

1931در شهر کرمانشاه در سال   

 6/2/31 دکتر نازنین رزازیان

 1216شماره نامه 

درمان ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوری  متا آنالیز مقایسه ای اثر بخشی میالد حسینی 6

 با و بدون مترونیدازول

 11/2/31 دکتر سیاوش وزیری

 1931ش نامه 

پنوموتوراکس و نوزادان بستری در  بررسی میزان بروز و پیامدهای سیف اله قهاری 7

96-93بیمارستان امام رضا ع کرمانشاه طی سالهای   

 19/2/31 دکتر امید امان الهی

 1161ش نامه 

نابارور تحت لقاح خارج  بررسی شیوع پیامدهای حاملگی در زنان فرناز دلفانی 9

93-31رحمی در مراکز ناباروری کرمانشاه در سال   

 24/2/31 دکتر نسرین جلیلیان

 1761ش نامه 

در شهر کرمانشاه  sm مبتال به بررسی فراوانی خستگی در بیماران نسترن شکریان 3

1993در سال   

 1/2/31 دکتر نازنین رزازیان

 1167ش نامه 

 

ناشی از پری پارتوم   مادری بررسی علل و عوارض زود رس ساناز علیزاده 11

96طی سالهای   بیمارستانهای شهر کرمانشاه هیسترکتومی در تا  

31 

 21/2/31 دکتر فیروزه ویسی

 1949ش نامه 

بهروز صیدی  11

 مجد

خونی در  شیوع عفونت های متقله از طریق فراورده های  میزان

 بیماران هموفیل کرمانشاه

 23/2/31 دکتر محمد رضا گلپایگانی

 1333ش نامه 

 



 

سدی و طول مدت رابطه  بررسی رابطه بین روش های پیشگیری کوثر بادفر 12

 جنسی در ایجاد پره اکالمسی

 4/9/31 دکتر نگین رضاوند

 2174ش نامه 

در تشخیص حاملگی خارج  بررسی ارزش میزان کراتین فسفوکیناز بهناز اعالیی 19

 از رحم

 3/9/31 دکتر نوشین محمدی

 ش نامه

2211 

شهریار  14

 منوچهری

گونادوتروپین ها در بیماران  بررسی شیوع تأخیر بلوغ و کمبود

1931تاالسمی ماژور کرمانشاه   

 11/9/31 دکتر محمد رضا گلپایگانی

 2923ش نامه 

یسری حق  11

 شناس

مونوکلونال علیه انتی ژن  متاانالیز میزان اثر بخشی انتی بادی

 حفاظتی سم سیاه زخم در پیشگیری و درمان سیاه زخم تنفسی

 11/9/31 دکتر سیاوش وزیری

 2999ش نامه 

حبیب ا... سلمان  16

 زاده

سرمی کورتیزول مادر و  بررسی ارتباط بین اضطراب مادر و سطح

 بند ناف نوزاد

 22/9/31 دکتر فرحناز کشاورزی

 تحویل شد

 2711ش نامه 

همراه در زنان باردار تحت  بررسی طول دهانه رحم و برخی عوامل پروین آذری 17

 عمل سرکالژ

 24/9/31 دکتر انیس الدوله نانکلی

 2731ش نامه 

ایده رمضان  19

 قنبری

به   مراجعین  رحم در بررسی ریسک فکتورهای پروالپس کامل

31-93امام رضا )ع( کرمانشاه طی سالهای   بیمارستان  

 11/4/31 دکتر فیروزه ویسی

 9964ش نامه

عوامل مرتبط با آن در   برخی بررسی فراوانی ترومبوآمبولی ریوی و آزاده رضایی 13

 پارتوم در بیمارستان امام رضا ع در سالهای  و پست  حاملگی دوران

93-97 

 19/4/31 دکتر طراوت فاخری

 9411ش نامه 

الکتروکاردیوگرافی در بیماران مبتال به  بررسی مقایسه ای تغییرات ندا هدایتی 21

 مولتیپل اسکلروزیس و گروه شاهد

 12/1/31 دکتر نازنین رزازیان

 4416ش نامه 

خوراکی بر میزان تحمل شیر  بررسی تأثیر اریترومایسین با دوز کم سجاد جلیلیان 21

بیمارستان امام  در نوزادان نارس بستری در بخش مراقبتهای ویژه

 رضا )ع(

 12/1/31 دکتر هما بابایی

 4419ش نامه 

احمد غریبی  22

 جویباری

این   بالینی  پارکینسون و عالیم بررسی اپیدمیولوژیک بیماری

1993تا  1991از سال  بیماری در مراکز آموزشی درمانی کرمانشاه  

 24/1/31 دکتر داریوش افشاری

 ش نامه

4796 

خشایار نجفی  29

 نیا

جنسی از نظر عالئم بالینی و  بررسی بیماران مبتال به اختالل توان

76-31پاسخ درمانی در سالهای   

 9/6/31 دکتر جواد زرگوشی

1191نامه   ش  

عوامل همراه در طی سالهای  بررسی فراوانی علل مرگ مادر وبرخی مریم بارانی 24

در استان کرمانشاه 31-91  

 13/6/31 دکتر طراوت فاخری

1111ش نامه   



 

با دوز  مقایسه ای اثر تجویز وریدی و زیرجلدی دسفرال  بررسی خسرو کریمی 21

باال بر اضافه بار آهن در بیماران تاالسمی ماژور باکاهش برون ده 

  قلبی

  31/7/3 دکتر محمد رضا گلپایگانی 

6176ش نامه   

و تنشی در پرستاران  بررسی میزان همراهی سردردهای میگرنی عباس میری 26

1931بیمارستان امام رضا )ع( کرمانشاه   

 31/7/19 دکتر آرش بستانی 

6232نامه  ش   

هورمون لوتئیزان به هورمون  بررسی مقایسه ای سطح سرمی نسبت پریسا پیوسته  27

بدنی د  تحریک کننده فولیکول یافته های کلینیکی و شاخص توده

 زنان مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک و سالم

 31/9/1 دکتر نسرین جلیلیان

7194ش نامه   

مبتال به اپی لپسی مراجعه  بررسی پیامد حاملگی در زنان باردار  آذین دبیری 29

31کننده به ب امام رضا )ع( کرمانشاه در سال    

 31/9/17 دکتر فیروزه ویسی 

7991ش نامه   

بیمارستان امام رضا ع  بررسی شیوع مرگهای حوالی عمل در  کسری هندسی 23

31تا  91کرمانشاه از سال    

 31/3/7 دکتر میترا یاری

9111ش نامه   

سمیرا  91

  عبدالمحمدی

درنوزادان بخش مراقبتهای  بررسی عوامل خطر ترومبوسیتوپنی

31امام رضا ع در سال  بیمارستان  ویژه  

 31/3/21 دکتر محمد رضا گلپایگانی 

9919ش نامه   

عمقی در حاملگی و نفاس در  بررسی فراوانی نسبی ترومبوز ورید  الهه برزین 91

 91-31 زنان مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا ع در سالهای

 23/3/31 دکتر نوشین محمدی

9179ش نامه   

نوشین  92

  شیرزادی

بالینی حاملگی نابجای لوله ای در  بررسی تغییر در روند و تظاهرات

96-31م ا د امام رضا ع طی سالهای   

  6/11/31 دکتر انیس الدوله نانکلی 

9937ش نامه   

فراست نور  99

 محمدی

  IX و VIII های فاکتور بررسی عوامل موثر بر سطح مهار کننده

  کرمانشاه در استانB و A در افراد هموفیل

 9/11/31 دکتر نسرین امیری فرد 

9377ش نامه   

الکتوباسیلوسها و باسیلوس کوآگوالنس  متا آنالیز بررسی اثر بخشی سمیه حیدری 94

 تحریک پذیر در بهبود بالینی مبتالیان به سندرم روده

 27/11/31 دکتر سیاوش وزیری 

3692ش نامه   

محمد علی  91

 سهرابی

در نوزادان مشکوک به تعیین شیوع بیماریهای مادرزادی قلبی 

ب مام رضا ع در سال  NICUبیماری قلبی بستری شده در قسمت

31-93 

 1/11/31 دکتر بهزاد محمد پور اهرنجانی 

3791ش نامه   

بررسی چگونگی مصرف فراورده های خونی در بخش های مختلف ب  سحر زنگنه 96

 31-31 سال در کرمانشاه ع  امام ر ضا

 1/11/31 گلپایگانیدکتر محمد رضا 

3919نامه   ش  

بررسی اپیدمیولوژیک بیماری مننژیت حاد و پیامد آن در کودکان  حمزه حسنی 97

تا پایان  91بستری شده در بیمارستان امام رضا )ع( از ابتدای سال 

  31سال 

  

 1/12/31 دکتر کیقباد قدیری

11771ش نامه   

بررسی سیر بالینی و پاسخ به درمان بیماران زودارضایی با  مژده زمانبر 99

 در کرمانشاه  71-31اجاکولیشن سریع طی سالهای 

  

 9/12/31 دکتر جوادزرگوشی 

11112ش نامه   



 

 

 

 

 

 متاآنالیز روشهایپیشگیری از بروز سردرد متعاقب سوراخ شدن دورا  جواد رحیمی 93

  

 9/12/31 دکتر میترا یاری

11161ش نامه   

درمان استاندارد زونا با و بدون  مرور نظام مند و متاآنالیز اثر بخشی ایوب صالحی 41

 کورتیکوستروئید در کاهش نورالژی بعد از زونا

 17/12/31 دکتر سیاوش وزیری

11271ش نامه   

 فاکتور ها و پیامدهای جنینی بررسی فراوانی جفت سر راهی ریسک عاطفه شجری 41

امام   سزارین قبلی در بیمارستان مادری با آن درزنان با سابقه –

 رضا )ع(

 17/12/31 نانکلی الدوله انیس دکتر  

11294ش نامه   

در سالهای  EDبررسی یافته های آزمایشگاهی در بیماران مبتال به  مریم پرهام 42

 کرمانشاه 31-76

 27/12/31 دکتر جوادزرگوشی

11611شنامه   

     

 


