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غزي           -١ قي م ضايعات عرو هاي  سك فاآتور يدميولوژيك و ري سي اپ برر

 )پايان نامه (  ٧٨-٧۶اي ساهل طي فارابي ، مرکزدر 
در آرمانشاه ، سال  Vonrecklinghausenك خانواده مبتال به گزارش ي -٢

 )پايان نامه (  ٧۵
سال   ۵داخل مججمه و بررسي موارد آن در      افزايش خوش خيم فشار -٣

فارابي        ستان  سرتي در بيمار ماران ب خري بي  ٧٠سال   از          ا
 )پايان نامه (  ٧۴لغايت 

گزارش يك خانواده مبتال به توبرواسكلروزيس در شهر آرمانشاه       -۴
 )پايان نامه (  ٧۴پاييز  ،
گزارش يك مورد نادر اختالل تبديلي فلج تبديل لوله گوارش و             -۵

 )پايان نامه ( مثانه 
گانگليو               -۶ با  مهراه  يه  سم اول مورد هيپرآلدوسرتوني يك  عريف  م

 )پايان نامه (  ٧۴نورما فوق آليه ، پاييز 
سه گ  -٧ م    ـم  زارش  شكمي در بي صرع  به آلين  ـورد  جاعي  يك  اران ار

 )پايان نامه ( رمانشاه ـزشكي آـوم پـژه دانشگاه علــوي
گزارش يك مورد بيمار مبتال به ميوزيت اسيفيكان پيشرونده ،            -٨

 )پايان نامه (  ٧٧شهريور 
بررسي علل عود محالت اپي لپسي در بيماران اپي لپتيكي آه حتت              -٩
 )پايان نامه (  ٧٩وده اند ، هبمن ـنرتل دارويي بـآ

بررسي اپيدميولوژيك مبتاليان به سندرم گيلن باره بسرتي در           -١٠
تا   ٧١سال          خبش نورولوژي بيمارستان فارابي آرمانشاه ،      

 )پايان نامه (  ٨٠
 ١٣٨۴ماده خمدر عقايد مسموم آننده ، آرمانشاه  -١١
ساله در                -١٢ مان دو  طع در عد از ق شنج ب عود ت يزان  سي م برر

س       طي  يك  پي لپت ماران ا شاه ،   ١٣٧٣-٨٣اهلاي بي شهر آرمان  ١٣٨۶در 
شارات   كرتو          : انت صاب و ال غز و اع هاي م لي بيماري بني املل گره  آن

 فيزيولوژي باليين ايران 
بررسي شيوع افسردگي در بيماران مصروع مراجعه آننده به             -١٣

سال          شاه در  لوژي آرمان آز نورو گره     ، در  ١٣٨٧مرا پنجمني آن
  ١٣٨٧آبان  ١۶ايل  ١۴سراسري اجنمن صرع ايران 

گزار يک مورد ترومبوفلبيت سينوس های وريدی مغز به دنبال             -١۴
 ١٣٨٨،   هبار  )   ۴٠جمله هببود مشاره ( آبسه ساب منديبوالر 

 
 
  
 


