
ئه شده در سال  نامه پایان. 7- 22 جدول    94هاي ارا
  موضوع  استاد راهنما  دانشجو

 محمد صحبتی
ر سیروس دکت

 کاظمی
ه  مراجعین ب هاي هوایی فوقانی در  بررسی شیوع عالیم ریفالکس گاستروازوفارنژیال در دستگاه گوارش و راه 

و کلینیک فوق تخصصی بعثت خرم آباد در سال   1394بیمارستان شهداي عشایر 

 دکتر خاطره عنبري ناصر صحرایی
ـز      بررسی وضعیت انجام روش هاي غربالگري سرطان پستان و  ه مراک ه کننـده ـب عوامل مؤثر بر آن در زنـان مراجـع

ل   1394بهداشتی درمانی شهر خرم آباد در نیمه دوم سا

 پریسا معلم نیا
دکتر غفار علی 

ن بستري در بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد، درباره ي چگونگی اعالم خبر بد محمودي  بررسی دیدگاه بیمارا

 سام بمانی
 لیرگشاسی

 خاطره عنبري
ـرف مکمـل    ب االن مراجعـه      هـاي تغذیـه   ررسـی فراوانـی مص ل مـرتبط بـا آن در بزرگـس ـز     اي و عواـم ه مراک کننـده ـب

 1394آباد در سال  بهداشتی درمانی شهر خرم

 دکتر صدیقه ندري فرزاد محمدي
تکتومی          ه سیـس ی وتغییـرات همودینامیـک در کـل ر عمـق بیهوـش مقایسه دو روش بیهوشی استنشاقی و وریـدي ـب

 کوپیالپاراس
ن  مهشید سلیما

 زاده
ن  دکتر مجید فیروزي ل CPRبررسی میزا ل مراجعه کننده به بیمارستان شهید مدنی از سا موفق در اطفا  93-88نا

دکتر روزبه 
 یعقوبی

دکتر مصیب 
 مرادنیانی

ـاردارویی       ) کالسـیک (مقایسه میزان اثربخشی درمان سه دارویی  ان چه اکترپیلوري بـا درـم ه کنـی هلیکوـب در ریـش
ـهداي           د اي ش تان ـه وق تخصصـی گـوارش بیمارـس ـاه ـف ر بیماران مبتال به دیس پپسی مراجعـه کننـده بـه درمانگ

  1394 عشایر و شهید رحیمی خرم آباد در سال

سجاد چراغ 
 سحر

 دکتر اصغر سپه وند،
دکتر سیروس 

 کاظمی

ن عفونت قارچی گوش خارجی دربیمـاران مراجعـه   ت شـه      بررسی میزا ه درمانگـاه بعـث رم کننـده ـب آبـاد در سـال    ر ـخ
1394 

یاسر نعمت 
 اللهی

دکتر غفار علی 
 محمودي

ـاره   بررسی آگاهی و نگرش اعضا هیئت ن، درب ـر بـد      علمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی لرسـتا ي چگـونگی اعـالم خب
 به بیمار

ختیاري  علی ب
دکتر هرمز 
 محمودوند

ده،   ارزیابی روش هاي الپاروسکوپی و سونوگرافی اندوسکوپیک در مرح ـر مـع دي کانس ل از عمـل جراحـی     له بـن قـب
ن کاندید نیوادجوانت تراپی  در بیمارا

 عباسی مهوش
د  کردعلیون

 محسن دکتراعظم
 زاده

وکز    بررسی ن مبتال به کمبـود گـل ـهرخرم آبـاد در سـال       -6اپیدمیولوژیک نوزادا ـفات دهیـدروژناز متولدشـده در ش فس
94 

 نیشتمان قادري
دکتر مصیب 

 مرادنیانی

دارویی استاندارد در ریشه کنی هلیکوباکترپیلوري در  3بررسی تاثیر رژیم دارویی متوالی در مقایسه با رژیم 
فوق تخصصی گوارش بیمارستان شهداي عشایر خرم  ه درمانگاه  بیماران مبتال به دیس پپسی مراجعه کننده ب

 1394آباد در سال 

  راضیه شاهی
/  دکتر افشین نظري
دکتر مهرنوش 

  یمقدس
  مغزي هیپوپرفیوژن مدل با رتهاي در زیتون برگ عصاره قلبی اثرحفاظتی بررسی

  امین تقدیسی
  

دکتر غفارعلی 
ن درسال  محمودي ن رعایت حقوق بیماران جراحی بستري در بیمارستان شهداي عشایر از دیدگاه بیمارا   94بررسی میزا

دکتر هرمز   مریم جعفري
 محمودوند

رش       ) RIH(است بررسی ارتباط فتق مغبنی ر ی بـاز بـا ـب کوپیک وجراـح اي الپاروـس بدنبال آپاندکتومی با روش ـه
 معمول مک بورنی

دکتر علی اصغر   رعنا یزدانمهر 
 کیانی

تم گـروه خـونی         ن بـه علـت ناسـازگاري سیـس ـی تان   ABOبررسی شیوع ناسازگاري هاي بین مادر و جن در بیمارـس
ل   1394هاي آموزشی شهرستان خرم آباد در سا

 


