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( , روغن سیاه دانه )  Scrophularia straita Boissبررسی اثر بخشی  پماد گیاهی حاوی عصاره ابی گیاه تشنه داری )  1

Nigella Sativa    بیماران بستری در بیمارستان امام خمینی )ره( ( , مازو , عسل , سرکه سیب در درمان زخم دیابت- 

 9388-9211امام رضا )ع( کرمانشاه سال 

بررسی یافته های هیستوپاتولوژی و بالینی در بیماران مبتلا به لیکن پلانوپیلاریس مراجعه کننده به آزمایشگاه کلینیک مهدیه  2
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های بیان ژن بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی تحت ;zwnj&بندی داده;zwnj&ی بیزی در رده;zwnj&بکارگیری شبکه 3

 درمان با لیتیوم

ها در برآورد ;zwnj&;zwnj&زمانی بیزی نقشه بندی بیماری-های فضایی;zwnj&;zwnj&ی مدل;zwnj&مقایسه 4

 9211و  9210های ;zwnj&در استان کرمانشاه در سال 91خطر نسبی بیماری کووید 

 بررسی میزان بروز عفونت زخم جراحی در جراحی های شکمی زنان 5

 16-19بررسی اپیدمیولوژی تروماهای نافذ چشمی در مراجعین به بیمارستان امام خمینی)ره( طی سال های  6

ته به دانشگاه علوم های وابس;zwnj&بررسی ارتباط فرهنگ ایمنی بیمار با میزان رضایت شغلی پرسنل درمانی بیمارستان 7
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بررسی عوامل پیشگویی کننده مصرف قلیان در میان دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر کرمانشاه بر اساس ساختارهای  8
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دنبال جراحی ریسس عضله رکتوس داخلی در بیماران باسابقه بررسی مقایسه ای  رخداد اگزوتروپیای پیامدی به  9
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بررسی مقایسه ای تاثیر قطره تروپیکامید و قطره هماتروپین بر کاهش اسپاسم  تطابق چشمی)نزدیک بینی کاذب( در  12

 10سال مراجعه کننده به درمانگاه چشم بیمارستان امام خمینی کرمانشاه در سال  93-38بیماران سنین 

در بررسی ارتباط بین اضطراب اجتماعی و سلامت روان در بین  کاربرد روش رگرسیون چندکی با عامل تأییدی 13

 دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

( , روغن سیاه دانه Scrophularia straita Boissبررسی اثر بخشی  پماد گیاهی حاوی عصاره ابی گیاه تشنه داری ) 14

(Nigella Sativa مازو ,  عسل , سرکه سیب در درمان زخم , )  بستر مراجعین و بیماران بستری م . آ .د امام خمینی

&ndash;  9211کرمانشاه سال 

بررسی اثربخشی دو روش آموزشی مبتنی بر خانواده و گروه همسالان در ارتقای رفتارهای پیشگیری کننده از آلودگی به  15

 پدیکلوزیس در دانش آموزان دختر متوسطه اول



 
 

5 
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 (9215-9388دوره پنجساله)

در مراجعه  9219تا  9213بررسی سیمای اپیدمیولوژی وویژگیهای کلینیکوپاتولوژی بدخیمی های تستیس طی سال های   20

 کنندگان به بیمارستان امام رضا )ع( کرمانشاه

نوع بتا و کارسینوم سلول سنگفرشی پوست در بیماران دارای نقص ایمنی: مطالعه ی  HPVارزیابی ارتباط بین ویروس 21

 ور سیتماتیک و متا آنالیزمر
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اپیدمیولوژیک و ویژگی های کلینیکوپاتولوژیک بیماران مبتلا به بدخیمی های آندومتر در مراجعه کنندگان به بررسی  24
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 10-19بررسی کمی و کیفی آب شرب استان کرمانشاه و تقارب و تجانس آن با استانداردهای ملی و بین المللی در سال  25

های طولی و بقا در تعیین عوامل مرتبط با ;zwnj&گیری;zwnj&ای عملکرد مدل توأم اندازه;zwnj&بررسی مقایسه 26
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 ای تأثیر مداخله آموزشی شیوه صحیح شستن دست به دو روش نمایشی و سخنرانی;zwnj&بررسی مقایسه 32
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 9215الی  9213ویژه مهدیه در سالهای

تأثیر طول مدت ماساژ کف پا بر شاخص های فیزیولوژیک بیماران حوادث عروق مغزی با کاهش سطح هوشیاری بستری  35

 در بخش های ویژه
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ی مقایسه تاثیر تغذیه روده ای دو رژیم با کالری محدود و کالری کامل در هفته اول بستری  بر پیامدهای بالینی بررس 36

 بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه

به کلینیک مهدیه  ;not&کننده;zwnj&بررسی شیوع هایپریوریسمی و عوامل مرتبط با آن در بیماران پیوند کلیه مراجعه 37

 9215در سال 

بررسی تاثیراجرای چک لیست اصلاح شده سازمان بهداشت جهانی با تاکید بر مدیریت درد بر روی عوارض ومرگ ومیر  38

 بیماران ترومایی

 بررسی تاثیر مداخله ا 39
 
 پرستاران در دست شستن انجام قصد بر شده ریزی برنامه رفتاری مدل بر مبتنی موزشیٓ

 میزان وابستگی به اینترنت و رابطه ابررسی  40
 
 سال در هکرمانشا پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان در خواب کیفیت با نٓ

9215 

 ی آموزشی مبتنی بر مدل مک مستر بر عملکرد خانواده در زوجین نابارور;zwnj&بررسی تأثیر مداخله 41

بخشی بیماران در جراحی کاتاراکت ;zwnj&ت آرامای همودینامیک انفوزیون دکسمدتومدین جه;zwnj&بررسی مقایسه 42

 میدازولام-با روش تزریق متناوب سوفنتانیل

بررسی میزان و عوامل مرتبط با استفاده از درمان های مکمل بدون تجویز پزشک، در بیماران روماتیسمی مراجعه کننده به  43

 9216-9215کلینیک ویژه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سالهای  

عضلانی در  ;ndash&بررسی شیوع استفاده از انواع مختلف وسایل الکترونیکی و رابطه آن با اختلالات اسکلتی  44

 9215دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 

 9215ا در سال بررسی الگوی مصرف روغنهای خوراکی در خانوارهای شهر کرمانشاه و آنالیزاسیدهای چرب روغن ه 45

 (CMSSسنجی پرسشنامه  خودکارآمدیِ  مدیریت بیماری قلبی);zwnj&های روان;zwnj&بومی سازی و تعیین ویژگی 46

در ایجاد تمایز بین بیماران مبتلابه   Elastic Netو  SLDA  ،SQDA  ،Random Forestبررسی مقایسه ای کارایی   47

IgA  ه از پروفایل پروتئوم ادرارینفروپاتی و افراد سالم با استفاد 

 همودیالیزی بیماران در تینٓ  اریتروپوی دریافتی دوز و نمیٓ  بررسی رابطه بیماری کبد چرب غیرالکلی با ا 48

ان دکتر محمد کننده به بیمارستبررسی شیوع ابتلا به اسیدوز مقاوم به درمان درکودکان مبتلا به کتواسیدوز دیابتی مراجعه  49

 9219-16کرمانشاهی در سال های 

بررسی شیوع و ویژگی های کودکان هایپوتیروئیدی مبتلا به آژنزی تشخیص داده شده در بیمارستان محمدکرمانشاهی در  50

 9216-15سال های 

رفتار مصرف مکمل آهن در دانش شده بر ;zwnj&ریزی;zwnj&تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه 51

 آموزان دختر مقطع متوسطه دوم

-9216ریوی بزرگسالان در مرکز آموزشی درمانی امام رضا )ع( طی سال های  -میزان بقا و پیامدهای ناشی از احیاء قلبی 52

9219 

عیت فشار ش بینی وضبررسی مقایسه ای روش های شبکه عصبی پرسپترون و الگوریتم های منتخب درخت تصمیم در پی 53

 خون افراد

 طی فاز حاد سکته ی مغزی ایسکمیک بر روی نقص نورولوژیک Resveratrolبررسی اثر نوروپروتکتیو ماده  54

 بررسی میزان وابستگی به اینترنت و رابطه آن با کیفیت خواب در دانشجویان 55

 

 9216دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 
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مقایسه ای عوامل مرتبط با وضعیت فشارخون افراد با استفاده از روش های طبقه بندی و پیش بینی شبکه عصبی بررسی   56

 پرسپترون و الگوریتم های درخت تصمیم

ای بیماران همودیالیزی ,وعوامل مرتبط با آن در مرکز آموزشی درمانی  امام ;not&بررسی وضعیت تغذیه 57

 16رضا)ع(کرمانشاه درسال

 و فرآورده گیاهی تیشوک در بیماران مبتلا به کبد چرب Eبررسی اثر درمانی تجویز همزمان داروی متفورمین، ویتامین  58

بررسی  نیمرخ شخصیتی دربیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس  مراجعه کننده به مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی  59

 9215کرمانشاه در سال 

 9215یتی دربیماران مبتلا به آسم  مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی امام رضا کرمانشاه درسال بررسی نیمرخ شخص 60

بررسی نیمرخ شخصیتی دربیماران مبتلا به آکنه ولگاریس مراجعه کننده به مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  61

 9215در سال 

شاخص ایمنی در بیماران بستری در  بخشهای مراقبت ویژه 3محیط کار با بررسی ارتباط درک پرستاران از  شرایط  62

 16بیمارستان امام رضا)ع( کرمانشاه درسال 

در  توده های تیروئید در  PERMANANTدر برابر روش  FROZENو  FNAبررسی میزان تطابق تشخیصی روش های  63

 9212-9218بیمارستان امام رضا )ع( در سالهای بیماران بخش جراحی 

بررسی میزان بروز زخم فشاری در بیماران در معرض خطر بر اساس مقیاس برادن و پیش بینی کنندگی عوامل مرتبط بر  64

 16ایجاد آن دربخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام رضا)ع( کرمانشاه درسال

مقایسه ای روش های طبقه بندی و پیش بینی شبکه عصبی پس انتشار تک لایه والگوریتم های درخت طبقه بندی بررسی  65

 در دسته بندی بیماران با فشار خون بالا

بررسی شیوع اختلال در عملکرد جنسی در بیماران تحت درمان همودیالیز مراجعه کننده به مرکز دیالیز  بیمارستان امام  66

 و ارتباط آن با  طول دوره همودیالیز آنها 9216 رضا در سال

نزدیکترین همسایه وزنی و  مدل کاکس در تعیین زمان بقای بیماران قلبی بعد ازعمل  -Kبررسی مقایسه ای کارایی روش  67

 آنژیوپلاستی

ی باف هنده سلامت در زنان قالبررسی تاثیر مداخله مبتنی بر مدل رفتار برنامه ریزی شده بر قصد انجام رفتارهای ارتقاء د 68

 روستایی استان ایلام

بررسی مقایسه تاثیر چهارداروی گاباپنتین و انتونوکس و کتامین و دکسمدتومیدین برکنترل درد در بیماران سوختگی  69

 9216مراجعه کننده به بخش سوختگی بیمارستان امام خمینی )ره( کرمانشاه در سال 

 های هموارسازی در مدل کاکس برای تعیین عوامل مرتبط با بقای بیماران پیوند کلیهبررسی مقایسه ای تکنیک  70

علوم پزشکی  9213-16بررسی شیوع و عوامل همراهی کننده افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان ورودی  71

 کرمانشاه

مقایسه ای دیدگاه کارآموزان و کارورزان پرستاری در خصوص عوامل موثر بر آموزش بالینی در سال تحصیلی بر بررسی  72

 9213-9216آموزش بالینی در سال تحصیلی 

 بررسی دیدگاهها و چالشهای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در ارتباط با آموزش الکترونیکی 73

وری و غیر حضوری برمیزان استرس واضطراب خانواده  در زایمان زنان نخست زامراجعه کننده بررسی تاثیرمشاوره حض 74

 به مراکز درمانی شهرساوه
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بررسی ویژگیهای اپیدمیولوژیک و وضعیت پیوند در بیماران پیوند کلیه در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم  75

 12-50پزشکی کرمانشاه طی سالهای 

یزش تحصیلی در دانشجویان پزشکی و مقایسه آن در مقاطع علوم پایه و بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بررسی انگ 76

 9213-9216در سال های تحصیلی 

بررسی ویژگیهای اپیدمیولوژیک و وضعیت پیوند در بیماران پیوند کلیه دربیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم  77

 12-50پزشکی کرمانشاه طی سالهای 

مقایسه اثربخشی افزودن گاباپنتین و ممانتین به مهارکننده های اختصاصی بازجذب سروتونین در درمان بیماران مبتلا به  78

 اختلال وسواسی جبری

 قبل و حین درمان با رژیم های حاوی اینترفرون Cبررسی شیوع اختلالات روانپزشکی درمبتلایان به  هپاتیت مزمن  79

 16تا  18اپیدمیولوژیک سرطان معده در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا)ع( کرمانشاه از سال بررسی  80

کومپلیکه در بیماران سرپایی مبتلا به عفونت ادراری در سطح -بررسی شیوع مقاومت باکتریال در عفونت های ادراری نان 81

 شهر کرمانشاه

و برخی ریسک فاکتورهای شناخته شده مربوط  13ولد درنوزادان شهر کرمانشاه در سال بررسی میزان بروز وزن کم موقع ت 82

 نٓ  به ا

 بررسی اثر روزه داری اسلامی بر فعالیت بیماری آرتریت روماتوئید 83

 9216بررسی شیوع افسردگی در بیماران مبتلا به هموفیلی مراجعه کننده به بیمارستان محمد کرمانشاهی در سال  84

 بررسی تأثیر تکنیک آرام سازی پیشرونده عضلانی بر روی کیفیت خواب و میزان خواب آلودگی بیماران همودیالیزی 85

بررسی شیوع ریسک فاکتورهای ترومبوآمبولی مرتبط باحاملگی دربیماران بستری باترومبوآمبولی در بیمارستان امام رضا  86

 9212 -9201)ع( کرمانشاه در سال 

 9203-9212ایجاد فیستول وزیکوواژینال در بیماران بستری شده در بیمارستان امام رضا )ع( طی سالهای  بررسی علل 87

( مراجعه کننده به بیمارستان ALLبررسی الگوی ایمونوفنوتایپ و سایتوژنتیک کودکان مبتلا به لوکمی لنفو بلاستیک حاد ) 88

 9212تا  9200دکتر محمد کرمانشاهی در سالهای 

: بررسی سطح کنترل آسم وفراوانی علل احتمالی نامطلوب بودن سطح کنترل آن با استفاده از پرسشنامه ارزیابی درمان  89

 9213آسم در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان محمد کرمانشاهی در سال 

 بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیردر استان کرمانشاه 90

 بررسی اثر ریتالین بر روند بهبودعملکرد حرکتی بیماران مبتلا به سکته مغزی ایسکمیک حاد 91

 مقایسه ی اثر دوزهای مختلف فنتانیل بر کیفیت بلوک اپیدورال در جراحی هرنیورافی 92

-02کرمانشاه درسالهایاستان HIV/AIDSدربیماران CD4 شمارش با نٓ  بررسی شیوع عفونت های فرصت طلب وارتباط ا 93

12 

بررسی اقدامات تشخیصی درمانی انجام شده در موارد پاپ اسمیرهای غیر طبیعی ونتیجه  پیگیری دوسالانه بیماران در  94

 13تا  06درمانگاههای آموزشی شهر کرمانشاه بین سالهای 

 یبررسی مقایسه ای کیفیت خواب در بیماران اسکیزوفرنی با علائم مثبت و منف 95

ری  ;ndash&تعیین تاثیر آدنوزین در محلول کاردیوپلژیک خونی سرد بر عملکرد قلبی و آسیب ناشی از ایسکمی  96

 پرفیوژن آن در بیماران تحت عمل جراحی دریچه میترال قلب
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 9213بررسی ارزیابی درونی گروه اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال  97

 9213مخفی در بیماران همودیالیزی در استان کرمانشاه، سال  Bتعیین شیوع عفونت هپاتیت   98

بررسی تاثیر ترکیب سوفنتانیل و بوپیواکایین در مقایسه با بوپیواکایین به تنهایی در پیشگیری از بروز سردرد ناشی از  99

 جراحی سزارین الکتیو. پارگی دورا پس از روش اسپاینال در خانمهای باردار کاندید  عمل

 بررسی اپیدمیولوژی موارد سرطان مثانه در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا )ع( کرمانشاه از   100

 

           

 

 13تا  18سال 

 9212مخفی در بیماران بتا تالاسمی ماژور در استان کرمانشاه ، سال  Bبررسی شیوع عفونت هپاتیت  101

سه میزان بروز وشدت  سردرد حین عمل ناشی از فنیل افرین و افدرین در بیماران تحت بی حسی اسپاینال  کاندید  مقای 102

 عمل جراحی سزارین

بررسی تاثیر زمان حضور تیم پزشک و تیم احیا بر نتیجه احیا قلبی ریوی در بیمارستان امام رضا )ع( شهر کرمانشاه در  103

 9215سال

میزان شیوع وریدهای واریسی اندام تحتانی در معلمین مدارس متوسطه و کارمندان بانک شهرستان کرمانشاه در بررسی  104

 و ارتباط عوامل دموگرافیک و شغلی با شدت آن 9213سال 

بررسی نحوه ی نگرش و عملکرد پزشکان عمومی و متخصص اطفال درخصوص غربالگری تکامل در شهر کرمانشاه  105

 9213سال

 ای دومدل بقای نسبی و کاکس دربرآوردبقای بیماران مبتلا به سرطان پستان;zwnj&بررسی مقایسه 106

بررسی مقایسه ای تزریق موضعی لیدوکائین آدرنالینه با آدرنالین بتنهایی بر میزان خونریزی فیلد عمل در جراحی  107

 رینوپلاستی

 امیلی والگوی قاعدگی بررسی ارتباط آکنه با شاخص توده بدنی,سابقه ف 108

 

 ساله 96-36در نوجوانان و بالغین جوان 

 مقایسه تاثیر درمان عفونت هلیکوباکترپیلوری بر سطح پلاکت مبتلایان به ایدیوپاتیک ترومبوسیتوپنی مزمن 109

ولوژی صی روماتبررسی شیوع هیپوتیروییدی در بیماران باتظاهرات روماتولوژیک ارجاع شده به درمانگاه های فوق تخص 110

 9212دانشگاه  علوم پزشکی کرمانشاه در سال 

(( در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیای مراجعه کننده به مرکزاموزشی درمانی فارابی MetSبررسی شیوع سندرم متابولیک  111

 (9212)کرمانشاه، 

فراوانی و مشخصات ضایعات غیر توموری پوست و مخاط بیوپسی شده ارسالی به کلینیک ویژه دانشگاه علوم بررسی  112

 9212الی  9219پزشکی کرمانشاه طی سالهای 

مقایسه تاثیر وضعیت قرارگیری طاق بازو دمر در نوزادان نارس تحت فشارمثبت مداوم راه هوایی ازطریق بینی برمیزان  113

 شریانی ،تعداد تنفس وضربان قلباشباع اکسیژن 

 مقایسه تاثیردرمان با تاکرولیموس و سیکلوسپورین در بیماران  مبتلا به نفروپاتی ممبرانوس ایدیوپاتیک 114
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 پوست BCCدرتشخیص درگیری  مارژینهای جراحی  Tzanck smear testبررسی ارزش  115

 در کرمانشاه 9213تا  9200ده کلیه    طی سال های بررسی پیامدهای اهداء کلیه در اهداء کنندگان زن 116

بررسی خطاهای دارویی به روش خود گزارشی در پرستاران مرکز آموزشی درمانی امام رضا)ع( در شش ماهه دوم سال  117

9212 

مام رضا سال بستری در بخش نورولوژی بیمارستان ا 36تا  96بررسی اتیولوژی سکته مغزی ایسکیمک در بالغین جوان  118

 9213تا  9206)ع( کرمانشاه در سالهای  

مراجعه کننده به مراکز کنترل دیابت  شهر کرمانشاه در  3بررسی شیوع سندرم کارپال تونل در بیماران مبتلا به دیابت تیپ  119

 9213-9212سال 

بیمارستان امام رضا)ع( کرمانشاه  طی سال های بررسی  علل مرگ و میر نوزادان بستری شده در بخش مراقبتهای ویژه   120

 9213لغایت  9218

 ساله 93تا  3بررسی اثر پروفیلاکتیک داروی لوتیراستام بر میگرن کودکان  121

بررسی یافته های الکتروکاردیوگرافی در بیماران سکته مغزی ایسکمیک بستری شده دربیمارستان امام رضا )ع( در سال  122

9218 

(در استان HIVدر بیماران آلوده  به ویروس نقص ایمنی انسانی ) Dو  Bبررسی شیوع عفونت همزمان هپاتیت های  123

 9212کرمانشاه در سال 

بررسی  ویژگیهای اپیدمیولوژیک  تنگی هیپرتروفیک پیلور اطفال در بیمارستان های امام رضا ) ع ( و دکتر  کرمانشاهی در  124

 9213تا  9206بین سالهای 

 بررسی مقایسه ای تاثیر یوگا و ورزش های آبی بر روی افسردگی و خستگی در بیماران  مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس 125

 بررسی میزان بروز عفونت زخم جراحی و عوامل خطر مرتبط با آن در جراحی های شکمی زنان 126

ته مغزی ایسکمیک بستری شده در مرکز آموزشی  درمانی امام بررسی یافته های اکوکاردیوگرافی در بیماران مبتلا به سک 127

 9218رضا )ع( در سال 

بررسی عوارض بیوپسی بسته کلیه تحت هدایت سونوگرافی درکودکان  ونوجوانان در بیمارستان امام رضا )ع(از سالهای  128

9219-9203 

اکتسابی ترومبوز وریدی در مکانهای غیر معمول در بیماران مراجعه کننده به  بیمارستان امام رضا و  -علل ارثیبررسی  129

 طالقانی کرمانشاه

 PCOبررسی مقایسه تاثیر بروموکریپتین و مت فورمین بربهبودالگوی قاعدگی در زنان جوان مبتلا به 130

 تگی و افسردگی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیسبررسی تاثیر داروی فینگولیمود بر روی خس 131

 12-13بررسی تاثیر آلوپرینول در روند پیشرفت بیماری کلیوی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک مهدیه در سال  132

تان امام رضا بیمارسبررسی فراوانی عوامل خطر مرتبط با هایپربیلی روبینمی درنوزادان تحت تعویض خون  قرار گرفته در   133

 9200-13)ع( کرمانشاه طی سالهای 

 بررسی تغییرات اکو کاردیو گرافی بعد از پیوند کلیه 134

 مقایسه اثر ژل موضعی لیدوکایین با ژل ترامادول بر سرفه ، زور زدن و گلودرد ناشی از لوله تراشه 135

 مقایسه ای میزان عوارض زایمان در سزارین های تکراریبررسی  136
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بررسی مقایسه ای تک دوز آمی تریتپیلین با پره گابالین در کاهش درد حاد متعاقب جراحی ستون فقرات )لامینکتومی و  137

 دیسککتومی(

ر بیمارستان سکمیک بستری شده دبررسی شیوع و عوامل مرتبط با تنگی شریان کاروتید در بیماران مبتلا به سکته مغزی ای 138

 19-9218امام رضا )ع( کرمانشاه در سال های  

بررسی موارد تب ناشناخته کلاسیک و تشخیص نهایی آنها در بخش عفونی  بیمارستان امام رضا )ع( کرمانشاه در سال  139

 9218-19های 

 شاغل در بیمارستان هایابررسیرابطه توانمندی روان شناختی با فرسودگی شغلی در پرستاران  140
 
 دانشگاه هب وابسته موزشیٓ

 9212 ایلام پزشکی علوم

بررسی رابطه عزت نفس سازمانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی در پرستاران شاغل در بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم  141

 9213پزشکی کرمانشاه در سال 

 اد و تست های تیرویید در بیماران تحت همودیالیزبررسی اثر مکمل سلنیوم بر روی واکنش  گرهای ح 142

 در کرمانشاه 9209تا  9202بررسی پیامدهای اهداء کلیه در اهداء کنندگان زنده کلیه   طی سال های  143

 بررسی  مقایسه ای اثرات هپارین با وزن مولکولی پایین با هپارین شکسته نشده در درمان  ترومبوز سینوس وریدی مغزی 144

مقایسه ریسک فاکتورهای بی اختیاری استرسی ادرار بابی اختیاری اضطراری ادراردر خانم های مراجعه کننده به درمانگاه  145

 بیمارستان امام رضا)ع(.

مثبت با وبدون دریافت کموپروفیلاکسی مرکز مشاوره بیماریهای HIVبررسی مقایسه ای بروز سل در بیماران مبتلا به  146

 9203-13ن کرمانشاه در سال رفتاری استا
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 9213بررسی آگاهی و رضایتمندی افراد مراجعه کننده به مراکز حجامت شهر کرمانشاه در سال  161
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رمانشاه پزشکی کبررسی وضعیت شاخص های کشوری بخش اورژانس بیمارستانی در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم  164
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ارزیابی وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار در کارکنان مراکز آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در  165

 9213سال 

 رمانشاها )ع( کبررسی میزان اریتروسیت ها، پلاکت ها و زیرجمعیت های لکوسیتی در خون پرتوکاران بیمارستان امام رض 166

 مقایسه دو روش جراحی در درمان هیدروسل اطفال 167

 و فاکتورهای پیشگویی کننده سرطان پستان HERZبررسی ارتباط میان پروتوآنکوژن  168

بررسی ارتباط میزان مصرف گروه های غذایی اصلی با سرطان پستان در زنان مراجعه به مرکز آموزشی، درمانی امام  169

 رضا)ع(

 پرینه 3و  2بررسی میانگین طول پرینه و ارتباط آن با پارگی های درجه  170

 9219در بیمارستان های منتخب شهر کرمانشاه در سال  3بررسی عوامل موثر بر بستری مجدد بیماران مبتلا به دیابت نوع  171

 ی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهبررسی عوامل موثر بر فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمان 172

 09-18در شهر کرمانشاه در سال های  jacobsonساله با شاخص  1-96در بیماران ارتودنتیک  witsمقایسه  173

 مقایسه وضعیت پریودنتال افراد دارای شاخص توده بندنی بالا با افراد دارای شاخص توده بدنی طبیعی 174

 در درمان غیر جراحی بیماران دیابتی نوع دوم مبتلا به پریودنتیت مزمن خفیف تا متوسطاثر دهان شویه کلر هگزیدین  175

 بررسی رابطه میزان عوارض لثه کراتینیزه با سلامت بافت های حمایت کننده پروتزهای ثابت متکی بر ایمپلنت 176
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 مقایسه دو روش جراحی اکستراپلورال و ترانسپلورال در درمان آترزی مری در نوزادان 178

 5 م خمینی کرمانشاه دربررسی اپیدمیولوژیک ترومای نافذ چشم در بیماران مراجعه کننده به بخش چشم بیمارستان اما 179
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 reciproc , Mrwoو میزان کارکرد فایلهای چرخشی   Frsctographicمقایسه  181
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 9209-9219بیستون و امام خمینی کرمانشاه بین سال های 
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 9218بررسی الگوی علت های مرگ بد طبقه بندی شده بیمارستانی در استان کرمانشاه در سال  195
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