
 

 

 

     

     

 
     

 3193 لیست پایان نامه های اجراشده با همکاری واحدارائه فهرست     

  

 

 

 

 

 

  
 تحویل پایان نامه استاد راهنما عنوان پایان نامه نام دانشجو ردیف

بررسییا اپیدمیوژوک س سییرکان روژوررتا  در یر دپره پنل سییاژه در  مهدی علیزاده 1

 09تا سا   58بیماران بستری در بیمارستان امام رضا ع ررمانشاه از سا  

 18/1/01 درتر سید جعفذ نوابا

 885ش نامه 

سادات  2 حوری اژ

   میر سید علیان

سا در  سخ درمانا ناتوانا جن شگاها پ پا سا عالئم باژینا ، آزمای برر

 سا  به باال 09بیماران 

 1/2/01 درتر جواد زرگوشا

 1151ش نامه 

 عینمراج در مردانه نازایا علل  بررسیا اپیدمیوژوکیر شییوع پ بر ا  هانیه بیات 3

   50-09بیمارستان معتضدی در سا   IVF مررز به نابارپر

 8/2/01 درتر کراپت فا ری

 1215شنامه 

 11/2/01 درتر محمد رضا گلپایگانا  بررسا ریفیت زندگا مرتبط با سالمت در بیماران هموفیلا ررمانشاه  رپیا زندیان 1

 1190ش نامه 

فراپانا نتایل اتوپسیییا مادران باردار فوت شیییده در اسیییتان بررسیییا  نگین جمشیدفر 8

 55-09ررمانشاه کا ساژهای 

 12/2/01 درتر کراپت فا ری

  1131ش نامه

 ابوذر  دایا 5

یر  م یر بییه ا ی غ ت

 مسعود شهبازیان

بررسا موارد شکایات مرتبط با بیهوشا در سازمان نظام پزشکا استان 

   1309تا  1302ررمانشاه از سا  

 15/2/01 درتر میترا یاری

 1518ش نامه 

پیییگیییاه پیییور  0

 کهماسبا

 25/2/01 درتر جواد زرگوشا  بررسا عوامل رپانا اجتماعا در ا تالالت جنسا زنان 

 1018ش نامه 

 25/2/01 درتر جواد زرگوشا  بررسا رابطه زپد ارضایا پ سطح پرپالرتین   تورج  دیری 5

 1010ش نامه 

بررسیییا عوارو توده های آدنکر در بارداری پ پیامدهای مادری پ  مهین بهجتا 0

   01تا  58جنینا در ب امام رضا ع از سا  

 1/3/01 درتر فرحناز رشاپرزی

 2230ش نامه 

فراپانا ریسر فارتورهای نابارپری در مردان مراجعه رننده به بررسا  فاکمه بختیاری 19

 01-02مررز نابارپری بیمارستان معتضدی در سا  

  15/3/01 درترفرحناز رشاپرزی 

 2102ش نامه 

 



بررسییا اپیدمیوژوکیر پره ارالمپسییا در زنان باردار بسییتری شییده در  زهرا سیفا 11

 بیمارستان امام رضا )ع( 

 5/1/01 درتر نگین رضاپند 

 3255ش نامه 

مییید رضییییا  12 ح

 صفری

بررسا پیامد بارداری در مادران با ژوپوس اریتماتوز سیستمیر مراجعه 

 50-01رننده به م .آ . د امام رضا )ع( کا ساژهای 

 8392 درتر انیر اژدپژه نانکلا

 18/5/01ش نامه 

ضا احمدی  13 مرت

  راد

شده در  ستری  شنا ته دربیماران ب سیمای اپیدمیوژوکیر تب نا بررسا 

 09تا  55بخش رودران ب امام رضا ع ررمانشاه از سا  

 29/5/01 درتر ریقباد قدیری 

 8121ش نامه 

بررسا مقایسه ای پیامدهای حاملگا در زنان مبتال به دیابت پ ساژم در  پرپین دارابا 11

 ب امام رضا ع

 28/5/01 درتر نسرین جلیلیان

 8151ش نامه 

بررسا ا تالالت تنفسا هنگام  واب با پره ارالمپسا در ب امام رضا  مریم  وشبخت 18

 01ع در سا  

 25/5/01 درتر فرحناز رشاپرزی 

 8512ش نامه 

سیر باژینا پ پاسخ درمانا در بیماران دیابتا ناتوانا بررسا  ساحل دارابیگا 15 سه ای  مقای

 جنسا پ گرپه رنتر  

 15/0/01 درتر جواد زرگوشا 

 5151ش نامه 

 19/5/01   درتر نگین رضاپند   بررسا ارتباط بین فاصله حاملگا ها پ پیامد مادری پ نوزادی اعلیرضا حیات 10

 0388ش نامه 

شده در بخش اکفا  بررسا  مهناز  سرپی 15 ستری  شیوژیت ب اپیدمیوژوکیر موارد برپن

 1309 تا 1358 ساژهای کا  بیمارستان امام رضا )ع(

 19/5/01 درتر ریقباد قدیری 

 0300ش نامه 

بررسییا اپیدمیوژوکیر موارد گاسییترپآنتریت بسییتری شییده در بخش  مهدی حمزه ای 10

 1309تا  1358کا ساژهای   اکفا  بیمارستان امام رضا )ع(

 19/5/01 درتر ریقباد قدیری 

 0353ش نامه 

سرم دربیماران مبتال به  ایوب نجفا 29 سید اپریر با ژیپیدهای  سرما ا سطح  سا  برر

 II دیابت تیپ

 11/0/01 درتر مهرعلا رحیما

 5255ش نامه 

حاملگا  احمد جاهداری 21 مان کبا  تایل در ند دپز بررسیییا ن با چ ژه ای  جای ژو ناب

 متوتررسات پ عوامل مرتبط با آن

 15/0/01 ادرتر انیر اژدپژه نانکل

 ش نامه

5105 

نییدا فییرجییا پ  22

میییعهییییییومیییه 

 مهربرجو

مام  یدمیوژوکی زایمان زپدرس بر ا علل همراه در م ا د ا بررسیییا اپ

 1309 تا 1355 سا  از  رضا ع

 15/0/01 ادرتر انیر اژدپژه نانکل

 5890ش نامه 

پ فارتورهای پیشییگویا  HER2 پرپتوآنکوکن میان ارتباط بررسییا  » حسین محبا 23

    رننده سرکان پستان

 28/0/01 درتر نسرین امیری فرد 



 

 

 

 

 

 5098ش نامه 

صییییییییفیییییورا  21

جمشیدی پ سارا 

 نژادی

 پرینه 1پ3آن با پارگا های درجه بررسا میانگین کو  پرینه پ ارتباط 

  

 19150 درتر فیرپزه پیسا

3/11/01 

مقایسییه پ ارتباط سییطح ژپتین پ شییا   توده بدنا در زنان با نشییانگان  سمیرا رسوژا نیا 28

 تخمدان پلا ریستیر پ گرپه رنتر 

 12/11/01 درتر نسرین جلیلیان

 5538ش نامه 

پ فارتورهای پیشییگویا  HER2 پرپتوآنکوکن میان ارتباط بررسییا  » حسین محبا 25

    رننده سرکان پستان

 28/0/01 درتر نسرین امیری فرد 

 5098ش نامه 

تعیین شیییوع آژودگا با هلیکوبارتر پیلوری در بیماران مبتال به سییرکان  پریسا یزدانفر 20

روژوررتییا  پ افراد بییدپن سیییرکییان روژوررتییا  در نمونییه هییای 

 55-01روژونوسکوپا بیمارستانهای آموزشا ررمانشاه در ساژهای 

 15/11/01 درتر مهتاب رهبر

 19809ش نامه 

بررسیییا شییییوع پیامدهای حاملگا درزنان نابارپر تحت ژقا   ارج  آرمان امیر  انا 25

 59-03رحما در مرارز نابارپری ررمانشاه در سا  

 22/12/01 درتر نسرین جلیلیان

 11098ش نامه 

     

 


