ردیف

نام دانشجو

استاد راهنما

استاد مشاور

عنوان پایان نامه

1

مختار رئیسی

دکتر مسعود هاتفی

2

زینب ترده

3

مهیار جلیلیان

دکتر پرویز کریمی
دکتر علی خورشیدی

دکتر بهزاد دارابی

4

کامیارمنصوری

دکتر سجاد حاتمی

دکتر محمد کریمیان

5

احمد رضا دلشاد

دکتر مسعود هاتفی

دکتر علی خورشیدی

6

مرضیه رئیسی

دکتر ناهید مامی زاده

دکتر رضا اسدزاده

7

زهرا اسماعیلی

دکتر رضا اسدزاده /
دکتر ناهید مامی زاده

دکتر مریم صفری

بررسی تاثیر سطح قند خون روی پروگنوز بیمار  DAIطی
یکماه بعد از بستری
بررسی تعیین نسبت پروتئین به کراتینین و کلسیم به کراتینین
نمونه رندوم ادرار نوزادان ترم و پره ترم مراجعه کننده به
بیمارستان امام خمینی )ره( در ایالم در سال 13
تعیین میزان تطابق سونوگرافی  Conventionalبا
Vcugو
 DRNCدر تشخیص ریفالکس مثانه به حالب
بررسی موفقیت سنگ شکن برون اندامی؛ امواج ضربه ای
در بیماران باالی  25سال

دکتر سمیه بهزادی

دکتر محمدرضا

بررسی شیوع آنومالی های مادرزادی کلیه و مجاری ادراری
با استفاده از سونوگرافی در نوزادان مراجعه کننده به
بیمارستان امام خمینی) ره ( در سال
ارتباط سطح سرمی  Hs-CRPو آدیپونکتها در ارزیابی اولیه
با شدت تنگی عروق در آنژیوگرافی در افراد با بیماری عروق
کرونر محتمل
بررسی سطح سرمی CRP ، WBCو  ESRدر بیماران
سوختگی و ارتباط آن ها با پیش آگهی بیماران سوختگی
مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) ایالم
بررسی کارایی استفاده از بوتاکس در درمان میگرن فرونتال
مزمن
بررسی میزان ضریب همبستگی بیان  Her2/neuبه دو
روش  IHCو  FISHدر بیماران مبتال به سرطان پستان
در استان ایالم
بررسی بیماران مبتال به سندرم آسپیراسیون مکونیوم بستری
در بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره) و آیت اله طالقانی
بین سال های 1394 - 97

امین دکتر منصور معصومی
دکتر کامران مرادی

8

محمد
غیاثوند

9

آرزو خیرالهی

دکتر ناهید مامی زاده
دکتر رضا اسد زاده

10

رضا فنجان پور

دکتر سمیرا میس قوام

11

مرضیه محمدی

دکتر سجاد حاتمی

12

نیلوفر منوچهری دکتر خلیل طالئی زاده
پور
کبری فتحی نیا
دکتر محمد رضا

بررسی عوامل موثر به بروز زخم بستر در بیماران آسیب
دکتر علی دل پیشه
تروماتیک مغزی بستری شده در بخش مراقبت های ویژه
)  )ICUبیمارستان امام خمینی) ره (شهر ایالم در سال
1395-96
دکتر کوروش سایه میری بررسی ارتباط آنمی فقر آهن و تشنج ناشی از تب

دکتر علی خورشیدی

حافظی احمدی

13

دکتر علی خورشیدی

دکتر علی خورشیدی
دکتر علی خورشیدی

حافظی احمدی
14

نگین سارایی

دکتر سجاد نورالهی

دکتر الهام شفیعی

بررسی فراوانی آمیبیازیس در اطفال مبتال به گاستروانتریت
بستری در بیمارستان امام خمینی) ره (در شهر ایالم از سال
 1394تا1396
اثر پالسمای غنی از پالکت انسان (  ) PRPبر روی بیماران
سوختگی بستری شده در مرکز امام خمینی) ره (ایالم
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15

میالد جلیلیان

دکتر جاسم محمدی

دکتر الهام شفیعی

16

شیرین یادگاری

دکتر غالمرضا

دکتر رضا نجفی

17

ئاسو قاضی

18

کیمیا خردمند

کلوندی
دکتر

محمد

ارتباط بین سطح ویتامین دی و عفونت پیلونفریت

رضا دکتر علی خورشیدی

بررسی اثر روزه داری اسالمی بر سطح سرمی  IGF-1و
انسولین در زنان غیر فعال

1398/7/8

دکتر علی خورشیدی

بررسی میزان اثر بخشی و رضایت بیماران از روش
کربوکسی تراپی در جوانسازی دور چشم ) کاهش تیرگی و
چین و چروک)
بررسی شیوع پروالپس دریچه های قلبی و ارتباط آن با
یافته های اکوکاردیوگرافی و الکتروکاردیوگرافی در مراجعه
به کلینیک قلب شهر ایالم
خصوصیات اپیدمیولوژیکی و بالینی بیماران دیابت نوع یک
و
بررسی تغییر سن بروز بیماری
بررسی تاثیر تزریق داخل ضایعه ترانکسامیک اسید با و بدون
کربوکسی در مالسما بین مراجعین به مطب در شهر ایالم
در
سال13
مقایسه اثر بخشی و رضایت بیماران در استفاده از دو روش
subcisionو میکرونیدلینگ با  subcisionو لیزر
co2 fractionalدر درمان اسکارهای آکنه
شیوع عالئم ادراری در بیماران مبتال به  IBSو تاثیر درمان
گوارشی روی این بیماران

حافظی احمدی
دکتر محمود نیک سرشت
فیاض

1398/7/6
1398/7/7

دکتر ناهید مامی زاده

دکتر علی خورشیدی

بررسی جامع بیماری کاوازاکی در بیماران بستری در
بیمارستان امام خمینی (ره) ایالم در سال های 97-1392
بررسی سرولوژی بیماری سلیاک در کودکان  4تا  12ساله با
پوسیدگی دندان

1398/7/1

19

حامد
بخش

20

میالد اعظمی

دکتر سمیرا میس قوام

21

سیده زهرا جعفری

دکتر رضا نجفی

دکتر علی خورشیدی

22

سامان
امان

عبداهلل

دکتر مینا مامی زاده

دکتر علی خورشیدی

23

معصومه جوزی

دکتر مینا مامی زاده

دکتر علی خورشیدی

24

مستوره رحیمی

دکتر سجاد ساالری
دکتر منصور معصومی

دکتر مسعود مامی

دکتر مینا مامی زاده

دکتر

محمدرضا

حافظی احمدی

1398/7/9

1398/7/13

1398/7/28

1398/8/1

1398/8/27

1398/11/30

