
دامه  . 7- 23 دولج ئه شده در سال  نامه پایانا    94هاي ارا
  موضوع  استاد راهنما  دانشجو

ن درد بعد از هموروئیدکتومی بررسی تاثیر دو روش بی  دکتر صدیقه ندري  شیرین رك رك ل و بلوك ایسکیورکتال بر میزا   حسی اسپاینا
معصومه کریمی 

ه بیم    دکتر علیرضا نظامی  نیا ن ابـتال ـب ـرم  آبـاد از سـال           بررسی میزا تان مـدنی خ تري در بیمارـس ل بـس ا اریهـاي  مـادرزادي قلـب  در اطـف
1394-1393  

پگاه عباسی 
  هرمزي

دکتر مژگان فرجی 
  گودرزي

ـاد در            هر خـرم آب هید مـدنی ـش ه کننـده بـه بیمارسـتان ـش بررسی فراوانی اختالالت اوتیستیک در کودکـان مراجـع
  1394-95سال 

حانه صبري  ری
ل  ن نظريدکتر افشی  نژاد کمی قلبـی در مـوش    -بررسی اثر مصرف مکمل ا هـاي   آرژنین و تمرینات ورزشی بر صدمات کبدي ناشـی از ایـس

  صحرایی

دکترابوالفضل عباس   شابونی فاطمه
  در مدلهاي استرس اکسیداتیو اندام پسین موش صحرایی بالغ TNF-ᵅبررسی تاثیر عسل بر بیان  زاده

 سعید سید دکتر  زندباف زهره
  بالغ موشهاي در بیضه دتورشن-تورشن از ناشی آسیب بر انار پوست اثر بررسی  یشاهرخ

ه سکینه   حمول
  

 سعید سید دکتر
  شاهرخی

ـهاي  اپیدیـدیم  هـاي  لولــه شناسـی  بافـت  و مسپرا يمترهاراپا بر انـار  پوسـت  محافظتی ثرا بررسـی   نــر بـالغ  درموش
  بیضه دتورشن-تورشن تحت

 مرتضی
  محمدزاده

دکتر شکوفه 
  پور احمدي

ـاملی  اخـتالل  شیوع بررسی ه  60تـا   4درکودکـان   تک ر  ماـه ه  درمـراجعین  ASQ ي پرسشـنامه  اسـاس  ـب ـز  ـب  مراک
  1394سال  در آباد خرم شهرستان بهداشتی

دکتر شرکت   شعله کرمپور
  العباسیه

اي پالکتــی   مارش (بررسـی همبســتگی پارامترـه ـطح  ) ـش در پروســه هـاي عفــونی و التهــابی   ESR,CRPبــا س
  کودکان

شته حاجی فر
مردانی  پور ـرم آبـاد در سـال          دکتر مهناز  اقی در دختـران دبیرسـتانی شـهر خ ابقه     1394بررسی شیوع اضافه وزن و ـچ ا ـس ن ـب ـاط آ و ارتب

  تغذیه با شیر مادر

ـتال بـه      بررسی عالئم بالینی، یافته  دکتر فریبا طرهانی  احد باقري ن مب وز بیمـارا ل گذشـته   در پـ  G6PDهاي آزمایشگاهی، درمان و پروگـن ا نج ـس
  آباد در بیمارستان شهید مدنی شهر خرم

 نازنین دریک
مردانی  وند ـهر خـرم     BMIبررسی شیوع ناامنی غذایی و ارتباط آن با عوامل اجتماعی و وضـعیت     دکتر مهناز  ـتانی ش ران دبیرس آبـاد  دخـت

  1394در سال 
ي دکترعلی  مینو نجاري   ساله شهر خرم اباد10-9شی آدمک کودکان بررسی نشانه هاي افسردگی در آزمون نقا  فرهاد

د منصوره ـاي  برشـاخص  انـار  پوست ي عصاره محافظتی ثرا بررسی  رضاییان دکترجعفر  دریکون رم  اکسـیدانی  آنتـی  ه  -ایسـکمی  از ناشـی  آسـیب  در ـس
  نر بالغ صحرایی موش در سیاتیک عصب ریپرفیوژن

امیرعباس 
ارداري، تحـت پوشـش       در سـه , هاي بـاردار  سرمی در خانمT4 و TSHي و بررسی سطح ید ادرار  دکتر مژگان کاویانی  صدریان ماهـه نخسـت ـب

  1394 آباد در سال درمانی شهرستان خرم-مراکز بهداشتی

ـروس     شکري دکترشهرام  بشري میرزایی رواپیدمیولوژي وی ـاي نهفتــه   بررسـی ـس ـا تشـخیص بـدخیمی     HSVو  EBV،CMVه هــاي  در بیمـاران ب
  1394ه بیمارستان شهداي عشایر خرم اباد در نیمسال دوم پاتولوژیک مراجعه کننده ب

 


