
 1399در سال  جوییــــامه های دانشـــان نــــایـــــپ

 وضعیت ماهیت  استاد راهنما سال عنوان ردیف

های پالکتیی   ارتباط شاخص بررسی 1

نسبت پالکت به لنفوسیت و شیت   

مبتال به آرترییت   بیماران بیماری در

 روماتوئیت

 دکتر مژگان 1399

مرادی  دکتر 

 مهران پورنظری

 ت اجرادر دس پایان نامه

بررسییی اراوانییی بیمییاران کانتیییت  2

دریاات درمان ترومبولیز وریتی در 

بیمییاران مبتالبییه سییزته م ییزی   

ایسزمیک حاد در بیمارستان امیا   

 1397رضا)ع( کرمانشاه در سال 

دکتر هادی  1399

 باغیانقره

 

 در دست اجرا پایان نامه

مرورساختارمنت موارد لیستریوزیس  3

-99ر بازه زمیانی د انسانی در ایران

13۸9 

دکتر سیاوش  1399

 وزیری

 در دست اجرا پایان نامه

بررسییی سیسییتماتیک ترکیبییا    4

طبیعی و گیاهان دارویی بر درمیان  

 Bهپاتیت 

دکترسیاوش  1399

  دکتر وزیری

محمت حسین 

 ارزایی

 در دست اجرا پایان نامه

بررسی عوامل مرتبط با پیامت بالینی  5

ی متوسط تیا  کودکان با ترومای م ز

شتیت مراجعه کننته به بیمارسیتان  

طالقانی و بیمارستان امیا  رضیا)ع(    

 97-92طی سال های 

احسان دکتر 1399

 علیمحمتی

 

 در دست اجرا پایان نامه

بتاالکتامیاز   یژن ها یاراوان یررسب 6

 یهییا ینتگییرونگسییترده و ا ییی ط

 یهیا  یزولیه ا ییان در م 2و  1کالس 

ته از جیتا شی   یبومیان  ینتوباکتراس

وابسیته بییه   یپنومیون  ینمونیه هیا  

امیا    یمارسیتان ب یمارانب یالتورونت

 شهر کرمانشاه رضا)ع(

دکتر ایض اله  1399

 منصوری

 در دست اجرا پایان نامه



 وضعیت ماهیت  استاد راهنما سال عنوان ردیف

مقایسه ی تاثیر تزریق وریتی  7

منیزیو  سیولفا  وساکسیی نییل    

کییولین در پیشییگیری از انقبییا   

از تحرییک عصی    عضالنی ناشیی  

ابتراتور در جراحی رزکسیون تومور 

 مثانه از طریق مجرای ادراری

دکتر الها  سیاه  1399

 کمری

 در دست اجرا پایان نامه

مقاومیت   یپیو ژنوت یپیانوت یبررس ۸

 یلوکوکوسدر استاا یسینبه ونزوما

 سییلین یمقاو  به متی  یاورئوس ها

امیا    یمارستانب یمارانجتاشته از ب

 9۸کرمانشاه در سال رضا)ع( 

دکتر مانتانا  1399

 یانااشار

 در دست اجرا پایان نامه

بررسییی سیسییتماتیک ترکیبییا    9

طبیعی وگیاهان دارویی بیر درمیان   

 2019تا19۸0از سال  Cهپاتیت

دکترسیاوش  1399

  دکتر وزیری

محمت حسین 

 ارزایی

 در دست اجرا پایان نامه

بررسی ماهییت هیسیتوپاتولوژیک    10

کولون در  1های خیلی کوچکپولیپ 

بیماران مراجعیه کننیته بیه ب ی      

انتوسزوپی بیمارستان اما  رضا )ع( 

 97و کلینیک ویژه دانشگاه در سال 

دکترهمایون  1399

 بشیری

 

 در دست اجرا پایان نامه

 یزنیتگ  بررسی مقایسه ای کیفییت  11

و  یداخییل عروقیی یپییس از جراحیی

مبیتال  بیه    یمیاران بیاز در ب  یجراح
Infrarenal Aneurysm 

دکتر محمترضا  1399

دکتر  -صبحیه

 یترپوربهزاد ح

 در دست اجرا پایان نامه

از  HIVبررسی اپیتمیوژیزی بیماری  12

 در استان کرمانشاه 97تا  92سال 

دکتر کیقباد  1399

 قتیری

 در دست اجرا پایان نامه

 

                                                           
1 diminutive 


