
رائه شده در سال  نامه پایانادامه . 7-24 جدول    94هاي ا
  موضوع  استاد راهنما  دانشجو

خدیجه محسنی 
  فرد

خانم دکتر مژگان 
  1394سال  در آباد شهرخرم متوسطه دوره آموز دانش دختران در منارك سن بررسی  فرجی

ن  مختلـف  دوزهاي اثر بررسی  دکتر امیر شاکرمی  ندمسلم بازو ـی رات  بـر  وازوپرس کمی  از ناشـی  الکتروکـاردیوگرافی  پارامترهـاي  تغیـی وژن  ایـس  پرفـی
  بیهوش نر صحرایی موش در مجدد

ل  اسماعی
  طهماسبی

 دکترمصیب
  مرادنیانی

ـهید رح     تان ش ـهداي عشـایر    یمـی بررسی علل خونریزي گوارشی تحتانی در بیماران مراجعه کننـده بـه بیمارـس و ش
  1394تا ابتداي مهرماه  1392خرم آباد از مهرماه 

  هاینر درموش بیضه دتورشن-تورشن از ناشی آسیب بر رویال ژل تاثیر بررسی  میرزایی دکترمهرداد  توکلی نگین
م قربانی آرزو   آباد خرم شهرستان در مکرر کلیه سنگ داراي بیماران در ساعته 24ادرار  بیوشیمی فاکتورهاي بررسی  هادیان دکتربابک  برا

ذکر در          دکتر سپیده وهابی  قنواتی مهسا ـنس مونـث و ـم ین ج ل ـب پاینا ن بروز عوارض بعد از بـی حسـی اـس د از    24مقایسه ي میزا ـاعت اول بـع س
  عمل

 مصیب دکتر
ـتال  افراد در پیلوري باکتر هلیکو نسبی فراوانی بررسی  روستایی فرشاد  مرادنیانی ده  راجعـه م پپسـی  دیـس  بـه  مب ـکوپی  بخـش  بـه  کنـن  اندوس

ن   1394مهرماه  تا 1392مهرماه  از آباد شهرخرم رحیمی شهید و عشایر شهداي بیمارستا

 دکترسیروس  عسگري ساالر
ن درد و خونریزي بعد از عمل تانسیلکتومی بسته به پوشش مخاطی باقی  کاظمی   مانده در بستر لوزه بررسی میزا

 دکترمعصومه  مهرخو مهرناز
  زادهغفار

املگی  سیر بررسی ن  در ـح ت  بیمـارا ـح ـا  آنژیوپالسـتی  ت تنت  ب هید  بیمارسـتان  در دارویـی  اـس تان  مـدنی  ـش  شهرـس
  1394-1384هاي  درسال آباد خرم

 هرمز دکتر  فروتنی شهاب
  پریتونئال هپر روش و کالسیک روش به مش با اینگوینال هرنیورافی نتایج اي مقایسه بررسی  محمودوند

ونی  تشـخیص  براي روتین آزمایشگاهی تستهايس نتایج توزیع بررسی  فریبا طرهانی دکتر  قاسمی آتنا ن  پنوـم ـا دنی  شـهید  بیمارسـتان  در کودک  ـم
  94و  93سالهاي  آباد، خرم

ی  سـبب  و فراوانی تعیین  فیروزي مجید دکتر  بخشی شادي ـنج  شناـس وزادي  تش ن  در ـن تري  بیمـارا ده  بـس هاي  در ـش ن  بخـش ـوزادا  ویـژه  مراقبـت  و ن
نبیمارست   94مهرماه  لغایت 88مهرماه  از مدنی شهید ا

ن  دانش در ید کمبود شیوع بررسی  کاویانی مژگان دکتر  نیکرو حسین ـاله 12_14سـنین   آمـوزا د  براسـاس  آبـاد  شـهرخرم  س ل   در ادراري یـ ا -1394ـس
95  

د ورژانسبرشاخصهاي کیفیت مراقبت از مصدومین ارت ESIتاثیر اصالح تریاژ  دکتر محمد غالمی محسن سپهون  وپدي ا
ن قلبی عروقی خانم شهین رئوفی حمزه نجفی و شاخص هاي آنتی اکسیدانی بیمارا  تاثیر ان استیل سیستئین بر کیفیت زندگی 

 دکتر طوالبی فرشته رشنو
تحقیق : بیمارستان امام خمینی کوهدشت(ICU) ارتقاي کیفیت کنترل عفونت در بخش مراقبت ویژه

ي مشارکتی   عملکرد
 


