
 9311سال  پایان نامه های

 وضعیت تاریخ تصویب دانشجو استاد راهنما سال عنوان ردیف

1 
مرورنظام مند فراوانی گونه های سیتروباکتر و الگوی مقاومت دارویی آنها در مناطق مختلف کشور در سالهای 

1931-1911 
 پایان یافته 11/20/33 آناهیتا فریدونی دکتر سیاوش وزیری 1933

 پایان یافته 11/20/33 علی مرادی دکتر سیاوش وزیری 1933 اورئوسسیستماتیک اثرات آنتی باکتریال ترکیبات طبیعی و گیاهان دارویی بر باکتری استافیلوکوکوس بررسی  0

 پایان یافته 20/21/33 روژین بیگلری دکتر سیاوش وزیری 1933  1933تا  1913در بازه زمانی مرور ساختارمند لیستریوزیس انسانی در ایران 9

 پایان یافته 21/20/33 یسیباباو ریبص یهمت لوفریدکتر ن 1933 بزرگساالنعروقی در  - های قلبیهای میانۀ روز و بیماریمند( بر ارتباط بین خوابمروری سیستماتیک )نظام 0

1 
اه کلینیک بوستان بررسی تاثیر نوع زایمان بر شدت بی اختیاری ادراری در زنان مراجعه کننده به درمانگ

 1931-33بیمارستان امام رضا )ع( در سال 
 پایان یافته 21/20/33 فاطمه عبدالهی پور دکتر مریم زنگنه 1933

0 
بررسی مقایسه ای پیامدهای سزارین هیسترکتومی به علت اکرتا پرویا  بر اساس زمان تشخیص )قبل یا حین 

 عمل(
 پایان یافته 21/20/33 فرزاد یزدانی دکتر مریم زنگنه 1933

 پایان یافته 19/27/33 دنا محمدزاده دکتر شیرین عصار 1933 33ماهه در سال  0 در بیماران مبتال به بیماری روماتولوژیک در طی دوره13 بررسی عفونت کووید  7

1 
و  یااح یتموفق یزانبر م ینهقفسه س یدست یتعداد و عمق ماساژ  در فشرده ساز وقفه، زمان شروع،  یرتاث

 گردش خون یبازگشت خود به خود
 پایان یافته 12/21/33 رومینا کریمی دکتر محمدرضا رضایی 1933

 دکتر محمدرضا رضایی 1933 1933-1931ریوی در بیمارستان امام رضا سال -بر موفقیت یا عدم موفقیت احیای قلبی مؤثربررسی عوامل  3
علی عطایی نجف 

 آبادی
 پایان یافته 12/21/33

12 
با میزان ریسک آزمایشات غربالگری سه ماهه ی اول بارداری در زنان مبتال به  HbA1cبررسی ارتباط سطح 

 33دیابت بارداری مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا)ع( در سال 
1933 

 دکتر هوشنگ نعمتی

 دکتر نگین رضاوند
 پایان یافته 12/21/33 سپیده حسینخانی

11 
 یشگاهکننده به آزما پاتولوژی و بالینی در بیماران مبتال به لیکن پالنوپیالریس مراجعهبررسی یافته های هیستو

 1933 -1931 یها سال یط یهمهد ینیککل
 پایان یافته 01/21/33 بهناز درویشی دکتر مظاهر رمضانی 1933



 وضعیت تاریخ تصویب دانشجو استاد راهنما سال عنوان ردیف

10 
)ع( کرمانشاه در  امام رضا مارستانیدر ب یسال بستر 01 تا 11در افراد  کیسکمیا یعلل سکته مغز یبررس

 1931 تا 1931 یسالها یط
 پایان یافته 20/23/33 سهیال پور فرضی دکتر نسرین مرادیان 1933

19 
ساله با پاپ اسمیر نرمال همزمان مراجعه کننده به  92-01مثبت در زنان  HPVبررسی میزان شیوع تست

 1933-1022بیمارستان امام رضا )ع( سال 
 پایان یافته 20/23/33 غالمیمهسا  دکتر دنیا خسروی 1933

10 
در HPV) )ی انسان یلومایپاپ روسیو تست و ریسرطان دهانه رحم، پاپ اسم یاز غربالگر یآگاه زانیم یبررس

 1933-1022 یسال ها ی)ع( کرمانشاه ط امام رضا مارستانیب سال مراجعه کننده به 01-01زنان متاهل  
 پایان یافته 20/23/33 ماندانا ایزدی یخسرو ایدکتر دن 1933

11 
سال در  کرمانشاهاستان  آن در کیدموگراف اتیخصوصو  مالتیپل اسکلروزیس فامیلی وعیش زانیم بررسی

1933 
 ، دکتر نازنین رزازیان1 1933

 آبادی، دکتر داریوش افشاری علی0
 پایان یافته 12/23/33 خدیجه صیدی

10 
د از استفاده از دفیبریالتور و پیامد آن در ریتم های شوک پذیر بررسی ارتباط زمان تجویز اولین اپی نفرین بع

 1022-1933در بیماران ایست قلبی بیمارستان امام رضا )ع( کرمانشاه سال 
 پایان یافته 09/23/33 علی باوندپور دکتر محمدرضا رضایی 1933

17 
در  یرشوک ناپذ هاییتمردر  یبازگشت گردش خون خود به خودبر  یننفر یاپ یززمان تجو بررسی تاثیر

 1022-1933کرمانشاه در سال -ایست قلبی در بیمارستان امام رضا )ع( یمارانب
 پایان یافته 09/23/33 ادیب امیری دکتر محمدرضا رضایی 1933

11 
بررسی مقایسه ای ارزش تشخیصی دیسپالزی سرویکس بین پاپ اسمیر و یافته های هیستوپاتولوژی 

 کولپوسکوپی در زنان
 پایان یافته 21/12/33 فاطمه حقی یخسرو ایدکتر دن 1933

13 
سال مراجعه کننده به بیمارستان امام  92( در زنان باالی HPV)ویروس پاپیلوم انسانی بررسی میزان شیوع

 1022-1933رضا )ع( طی سال های 
 پایان یافته 21/12/33 زهرا صالحی یخسرو ایدکتر دن 1933

02 
بررسی ریتم قلبی و الگوهای تغییر آن در هنگام احیای قلبی ریوی بیماران ایست قلبی در بیمارستان امام رضا 

 1022-1933کرمانشاه در سال -)ع(
 پایان یافته 21/12/33 محمد بیات رضایی محمدرضادکتر  1933

01 
 ییمقاومت دارو یو الگو ینیبال یهاجداشده از نمونه یمختلف سالمونال یسروارها یفراوان کیستماتیمرور س

 رانیها در اآن
 پایان یافته 21/12/33 فاطمه کهریزی دکتر سیاوش وزیری 1933

 پایان یافته 21/12/33 معصومه امیری دکتر سیاوش وزیری 1933 مرور سیستماتیک شیوع عفونت دستگاه ادراری بدون عالمت و عوامل مسبب آنها در بیماران دیابتی در ایران 00

09 
 یقلب یایپزشکان اورژانس در اعالم مرگ پس از اح یفرهنگ یو کشف چشم اندازها ستهیتجارب ز یبررس

 ناموفق در بخش اورژانس یویر
 پایان یافته 21/12/33 یطاهره احمد یبهاره باغچدکتر  1933



 وضعیت تاریخ تصویب دانشجو استاد راهنما سال عنوان ردیف

 پایان یافته 21/12/33 ادهززهره محمدی  دکتر دنیا خسروی 1933 سال   91 و باالی 91بررسی مقایسه ای میزان شیوع پاپ اسمیرهای غیرطبیعی در زنان سنین زیر  00

01 
بررسی مقایسه ای پیامدهای سزارین هیسترکتومی به علت اکرتا پرویا  بر اساس زمان تشخیص )قبل یا حین 

 عمل(
 پایان یافته 21/12/33 پیمان اکبری دکتر مریم زنگنه 1933

00 
وارض بارداری در زوجین کاندید تخمک اهدایی مراجعه کننده به مرکز درمان بررسی ویژگی های بالینی و  ع

 1930-33ناباروری معتضدی و مرکز جهاد دانشگاهی سال های 
 پایان یافته 21/12/33 نغمه پورآقاجان دکتر نگین رضاوند 1933

07 
و روش  Liquid based cytologyبررسی مقایسه ای میزان شیوع نتایج غیرطبیعی پاپ اسمیر به روش 

 1933-1022معمول در زنان مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا)ع( در سال 
 پایان یافته 17/12/33 مریم رنجبر دکتر دنیا خسروی 1933

01 
( درضایعات عروقی پوست در HHV-8) 1مارکرایمونوهیستوشیمی ویروس هرپس انسانی  بررسی وضعیت بروز

 1933تا1937البیمارستان امام رضا )ع( در س
 پایان یافته 17/12/33 سعیده خاکی دکتر مظاهر رمضانی 1933

03 
های الکتروکاردیوگرافیک آمبولی حاد ریه بر پیامد آن بر حسب بررسی شیوع و ارزش پیش بینی کننده یافته

 31-1937سن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا )ع( کرمانشاه طی سالهای 
 پایان یافته 17/12/33 میالد علیمحمدی ر بهاره باغچیدکت 1933

92 
مقایسه اثر ضد درد ترکیب پاراستامول و کتوروالک با مورفین به تنهایی در بیماران دچار درد کلیوی )کولیک( 

 کننده به بخش اورژانس بیمارستان امام رضا کرمانشاهمراجعه
 ان یافتهپای 20/11/33 یسری نظری دکتر محمدرضا فرنیا 1933

91 
بررسی اثر نمک سدیم آلژینات بر سمیت ایجاد شده در بافت کلیه موش های صحرایی نر بدنبال تجویز 

 (BEPبلئومایسین، اتوپوزاید و سیس پالتین )رژیم 
 دکتر زهره برتنی 1933

محمد حسین 

 کاظمی
 پایان یافته 19/11/33

90 
در  یقلب ستیبا ا مارانیدر ب ریپذناو شوک  پذیرشوک  یها تمیر ینیبال یهاکننده   ینیب شیپبررسی 

 1022-1933کرمانشاه در سال -امام رضا)ع( مارستانیب
 پایان یافته 10/11/33 زهرا فرخ پی رضایی محمدرضادکتر  1933

99 
بستری در بیمارستان فارابی  13-ریسک فاکتورها و عوامل پیش بینی کننده مرگ و میر در بیماران کووید

 کرمانشاه
 دکتر بابک صیاد 1933

 یجسمان یونس

 یکتا
 پایان یافته 02/11/33

 در حال انجام 20/10/33 پورنگ محمدی دکتر هما بابائی 1933 در پیشگیری از رتینوپاتی شدید در نوزادان نارس پروپرانولول خوراکی یبررسی اثربخشی و ایمن 90

 در حال انجام 20/10/33 ییکوثر مهرجو دکتر سیاوش وزیری 1933 کیستماتیمرور س :رانیدر ا ریاخ سال 11در  یعفونت بعد از اعمال جراح الیعوامل باکتر یبررس 91



 وضعیت تاریخ تصویب دانشجو استاد راهنما سال عنوان ردیف

90 
  ینیکباردار مراجعه کننده به کل یدر خانم ها منیونیآ مایعاز  دارینمونهبرسقط به دنبال انجام  یزانم یبررس

 1400-1399شهید فتاحی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال
 در حال انجام 00/10/33 راج اردالنیمع دکتر نسرین منصوری 1933

97 
بررسی تاثیر نوع زایمان بر شدت بی اختیاری ادراری در زنان مراجعه کننده به درمانگاه کلینیک بوستان 

 1931-33بیمارستان امام رضا)ع( در سال 
 در حال انجام 00/10/33 سارا ویسی دکتر مریم زنگنه 1933

 در حال انجام 01/10/33 تارا هاشمی دکتر مهران پورنظری 1933 1933سال در  بررسی بیماری های چشمی ارجاعی به کلینیک روماتولوژی 91

 


