استاد راهنما
ردیف

نام دانشجو
هیالد هحغٌی ًیب

1

دوتز هجیذ رضبیی
عبٍیزاًی

مشاور آماری
دوتز ػلی دل پیؾِ

مشاور علمی

دوتز وبهزاى

داور

عنوان پایان نامه

تاریخ دفاع

دوتز هٌصَرهؼصَهی

بررسی فراياوی وسبی سىگ َای کلیًی از وظر ترکیب سىگ در بیماران

93/2/1

مراجعٍ کىىدٌ بٍ سىگ شکه

هزادی

دوتزیَعف هحغي

دوتز خیزاهلل

دوتز رٍح اهلل

دوتز ػغگز صَفی ًیب-

ثزرعی ارتجبط اختالل حبد ولیَی ثب خصَصیبت ثبلیٌی ٍ آسهبیؾگبّی در ثیوبراى عٌذرم

2

پزٍاًِ عبرایی

سادُ

اعذالْی

ّوتی

دوتزغالهزضب ًَری

وزًٍزی حبد

دوتزخیزاهلل اعذالْی

دوتز

دوتز وبهزاى هزادی

ثزرعی راثغِ ٍاریىَعل ثب ؽبخص ّبی اعپزم در ثیوبراى هزاجؼِ وٌٌٌذُ ثِ درهبًگبُ

3

رحین ًجفی سادُ

دوتز هٌصَرهؼصَهی

دوتزخیزاهلل اعذالْی

4

ػلی داٍر پٌبُ

دوتز عویزا هیظ

5

ًَیذ پَر اعوبػیل

دوتز هغؼَد ّبتفی

6

ػبعفِ ًَادر

دوتز آرسٍ جَدوی

دوتز ػلی دل پیؾِ

7

ارغَاى فزضی

دوتز هغؼَد ّبتفی

دوتز خیزاهلل

8

راهتیي هبهی

ثْشاد داراثی

هحوذرضبحبلظی

93/6/5

ارٍلَصی ثیوبرعتبى اهبم خویٌی (رُ)

احوذی
-

لَام( اعتبد راٌّوب

دوتز ثْبرُ غیبثی -دوتز فیزٍس

ثزرعی  ٍ HbA1Cعغح عزهی ٍیتبهیي  Dدر ثیوبراى دیبثتی هزاجؼِ وٌٌذُ ثِ ثیوبرعتبى

ثبالًٍذی

ؽْیذ هصغفی خویٌی ؽْز اییالم در عبل 1395

96/6/12

اٍل)
دوتز هحوذرضب
حبفظی احوذی( اعتبد
راٌّوب دٍم)
دوتز خیزاهلل
اعذالْی

دوتز آریَ ثزسى
رحوتیبى

دوتز فبعوِ جوؾیذی -دوتز ػلی

ثزرعی ؽیَع هَارد تؾٌج پغت تزٍهبتیه ٍ ریغه فبوتَرّبی هزثَعِ در ثیوبراى ثب

آرام

آعیت تزٍهبتیه هغشی هزاجؼِ وٌٌذُ ثِ هزوش اٍرصاًظ ثیوبرعتبى اهبم خویٌی (رُ) ؽْز

96/6/14

ایالم 1395
دوتز ًبصز ػجبعی -دوتز عیزٍط

دوتز ؽبّیي
ؽْجبسی

اعذالْی
دوتز خیزاهلل

ًَرٍسی

دوتز آریَ ثزسى
رحوتیبى
-

ثزرعی اثز هصزف پشٍثیَتیىذر پیؾگیزی اس اعْبل ٍاثغتِ ثِ آًتی ثیَتیه در ثیوبراى

1396/6/15

تحت درهبى آًتی ثیَتیىی جْت ریؾِ وٌی ّلیىَ ثبوتز پیلَری

دوتز فبعوِ جوؾیذی -دوتز ػلی

ثزرعی ؽیَع ٍ ریغه فبوتَرّبی خًَزیشی عبة آراوٌَئیذ در ثیوبراى آعیت

آرام

تزٍهبتیه هغشی هزاجؼِ وٌٌذُ ثِ ثیوبرعتبى اهبم خویٌی (رُ) ؽْز ایالم در عبل 1395

دوتز پزٍیش وزیوی -دوتز رضب

ثزرعی ؽبخص ّبی اعپیزٍهتزی در هجتالیبى ثِ آعن در ثیي وَدوبى هزاجؼِ وٌٌذُ ثِ

96/6/14
1396/6/27

اعذالْی
9

صالِ حبعوی

دوتزخیزالِ اعذالْی

÷1ثبٍرعبد

-

دوتز وَرٍػ عبیِ

ًجفی

ولیٌیه خصَصی ٍ درهبًگبُ تخصصی ثیوبرعتبى اهبم خویٌی ایالم در عبل 95-96

دوتز لجبد آثبًگبُ -دوتز ًبّیذ هبهی

ثزرعی تبثیز ؽیز هبدر ٍ ؽیزخؾه ثز ؽذت درد ًبؽی اس تشریك ػضالًی ٍاوغي

هیزی

11

وَثز للی پَر

دوتز رٍح اهلل ّوتی

11

سّزا ثیگی

رٍح اهلل ّوتی

12

فزاًه صیذی

رٍح اهلل ّوتی

13

رٍصیي رٍییي تي

دوتز ًبّیذ هبهی سادُ

14

عیذُ راضیِ حغیٌی

دوتز ًبّیذ هبهی سادُ

15

راضیِ ًَرایی

دوتز یَعف هحغي

دوتز خیزاهلل

سادُ

اعذالْی

16

آرسٍ ؽْجبسی

دوتز هغؼَد هبهی

17

هحوذ رعَل آسادی

18

هحغي اعوبػیلی

19

عبّزُ اعوبػیلی

سادُ

دوتز خیزاهلل

دوتز ػغگز

دوتز الْبم هحوذیبری -دوتز

اعذالْی

صَفی ًیب

عیزٍط ًَرٍسی

دوتز خیزاهلل

دوتز ػغگز

دوتزالْبم هحوذیبری -دوتز

اعذالْی

صَفی ًیب

عیزٍط ًَرٍسی

دوتز خیزاهلل

دوتز ػغگز

دوتزالْبم

ّپبتیتًَ Bساداى ثیوبرعتبى ؽْیذ هصغفی خویٌی(رُ) ایالم در عبل 1395
ثزرعی هیشاى ؽیَع تٌگی ؽزیبى ولیِ عی ،آًضیَگزافی ػزٍق وزًٍز ػَاهل هزتجظ ثب آى

1396/6/22

در ثیوبراى هجتال ثِ فؾبرخَى وبًذیذ آًضیَگزافی در عبل 95-96
ثزرعی دلیل ػذم اًجبم آًضیَ گزافی در ثیوبراى وبًذیذ هزاجؼِ وٌٌذُ ثِ ثیوبرعتبى اهبم

1396/6/22

حغیي (ع) ؽْز هْزاى در عبل 1395-1396

هحوذیبری-

دوتز

ثزرعی ػَاهل تبثیز گذار ثز ؽذت ووزدرد ثیوبراى ثؼذ اس آ"وژیوگرافی قلبی در مراجعه

اعذالْی

صَفی ًیب

عیزٍط ًَرٍسی

کىىدگان به بیمارستان امام حسیه شهر مهران در سال 69-69

دوتز خیزاهلل

دوتز رضب

دوتز ثْبرُ غیبثی

ثزرعی هیشاى ؽیَع ریفالوظ ادراری در وَدوبى سیز  2عبل هجتال ثِ پیلًَفزیت ثغتزی

اعذالْی

اعذسادُ

دوتز خیزاهلل

دوتز رضب

اعذالْی

اعذسادُ

دوتز هٌصَر هؼصَهی
دوتز ثْبرُ غیبثی -دوتز هٌصَر
هؼصَهی

-

1396/6/25

دوتز ػغگز صَفی ًیب -دوتز الْبم
ثبعتبًی

1396/6/22
1396/6/27

ؽذُ در ثخؼ اعفبل ثیوبرعتبى اهبم خویٌی ؽْز ایالم درعبل 1395
ثزرعی هیشاى ؽیَع ػفًَت ادراری در ًَساداى ثغتزی ؽذُ ثب تؾخیص سردی در ثخؼ

1396/6/27

ًَساداى ثیوبرعتبى اهبم خویٌی ؽْز ایالم در عبل 1395
ثزرعی یبفتِ ّبی اوَ وبردیَگزافی ٍ اختالال ػولىزد عیغتَلیه ثغي چپ در ثیوبراى

1396/6/28

وجذ چزة غیزالىلی

دوتز هغؼَد هبهی
دوتز خیزاهلل

-

اعذالْی

دوتزغالهزضب ًَری -دوتز الْبم
ثبعتبًی

ثزرعی ؽیَع ون خًَی فمزآّي در ثیوبراى گبعتزیت هشهي ّوزاُ ّلیىَثبوتزپیلَری
هزاجؼِ وٌٌذُ ثِ ولیٌیه فَق تخصصی گَارػ ٍ وجذ ؽْز ایالم

دوتز یَعف هحغي

دوتز خیزاهلل

دوتز الْبم

دوتز ػغگز صَفی ًیب-دوتز

ثزرعی ارتجبط ثیي هحل اًفبروتَط هیَوبرد ثب صؼَد لغؼِ  ٍ ST ,اًَاع آریتوی در

سادُ

اعذالْی

هحوذیبری

عیزٍط ًَرٍسی

ثیوبراى هزاجؼِ وٌٌذُ ثِ ثیوبرعتبى ؽْیذ هصغفی خویٌی ؽْز ایالم در عبل 1395

دوتز یَعف هحغي

دوتز وَرٍػ عبیِ

دوتز رٍح اهلل

سادُ

هیزی

ّوتی

دوتز لجبد آثبًگبُ

دوتز خیزاهلل

دوتز یَعف

دوتز هغؼَد هبهی -دوتز الْبم

اعذالْی

هحغي سادُ

ثبعتبًی

دوتز ػغگز صَفی ًیب -دوتز الْبم
هحوذیبری

1396/6/28

ثزرعی ؽیَع ثلَن ؽبخِ راعت در ثیوبراى ثب اًفبروتَط حبد هیَوبرد ٍ تبثیز آى ثز

1396/7/1
1396/7/1

پزٍگٌَس داخل ثیوبرعتبًی در ثیوبراى هزاجؼِ وٌٌذُ ثِ ثیوبرعتبى ؽْیذ هصغفی خویٌی
ؽْز ایالم در عبل 1395
همبیغِ ی تبثیز اى اعتیل عیغتئیي ( ٍ )NACهتفَرهیي ثِ تٌْبیی ٍ تَاهب ثز وجذ چزة
غیزالىلی در ثیوبراى ارجبع ؽذُ ثِ ولیٌیه ّبی گَارػ ؽْز ایالم در عبل 1395

1396/7/2

دوتز یَعف هحغي

دوتز خیزاهلل

دوتز ػغگز

دوتز الْبم هحوذیبری -دوتز

21

هیالد هزادی

سادُ

اعذدالْی

صَفی ًیب

عیزٍط ًَرٍسی

دوتز ًبثت تبجویز

دوتز خیزاهلل

-

21

هیٌب ویبل

ریبحی

اعذالْی

دوتز ًبثت تبجویز

دوتز ػلی دل پیؾِ

22

هزین ؽؼبع

23

عحز یؼمَثی

دوتز لجبد آثبًگبُ

24

فبعوِ احوذی

دوتز رضب اعذسادُ

25

راضیِ پضٍّبى

دوتزهیٌب هبهی سادُ

26

هزین هٌصَری

دوتز هغؼَد ّبتفی

ریبحی

دوتز هحوذرضب ادّوی هجزد-
دوتز هیٌب هبهی سادُ

دوتز هیٌب هبهی

دوتز یبعز ػغگزی

ثزرعی فبوتَرّبی هَثز ثز تبخیز هزاجؼِ ثیوبراى ثب عىتِ حبد للجی ثِ ثیوبرعتبى ؽْیذ

1396/7/1

هصغفی خویٌی ؽْز ایالم در عبل 1395
ثزرعی تبثیز ولی ثي والهیذ +گلَوبًتین ثز درهبى عبله پَعتی در همبیغِ ثب گلَوبًتین ثِ

1396/6/28

تٌْبیی در ثیوبراى هجتال ثِ عبله پَعتی
ثزرعی اثز اضبفِ ًوَدى هٌفَرهیي هَضؼی ثِ ّیذرٍویٌَى هَضؼی در درهبى هالعوب

1396/6/28

سادُ
دوتز خیزاهلل

دوتز رضب

دوتز هغؼَد هبهی -دوتز الْبم

اعذالْی

اعذسادُ

ثبعتبًی

دوتز خیزاهلل

دوتز ًبّیذ هبهی

اعذالْی

سادُ

دوتز وَرٍػ عبیِ

دوتز ًغین افؾبر

هیزی

دوتز هٌصَر هؼصَهی – دوتز
ثْبرُ غیبثی
دوتز یبعز ػغگزی -دوتز ًَراهلل
یبدگبری

دوتز خیزاهلل

دوتز یَعف

دوتزػغگز صَفی ًیب -دوتزػلی

اعذالْی

هحغي سادُ

آرام

27

ؽْیي صبدلی

دوتز رضب اعذسادُ

دوتزخیزاهلل اعذالْی

دوتز ًبّیذ هبهی

28

ؽیوب غالهی

دوتز رضب اعذسادُ

دوتزخیزاهلل اعذالْی

29

هحوذ اهیي ثبثب رثیغ

دکتر بهاره غیاثی

دوتزوَرٍػ عبیِ

31

هحوذ رعَل یبعوی

دکترالهام هحودیاری(
استادراهنوای اول)
دکتر روح اهلل هوتی (
استاد راهنوای دوم)

هیزی

31

حویذ ؽیخ سادُ

دکتر بهاره غیاثی

دوتز وَرٍػ عبیِ

دوتز هزضیِ

هیزی

ّبدٍری

سادُ
دوتز هیٌب هبهی
سادُ
-

هیزی
دوتزوَرٍػ عبیِ

دوتز هٌصَر هؼصَهی – دوتز
ثْبرُ غیبثی
دوتز یبعز ػغگزی– دوتز ثْبرُ
غیبثی
دوتز رضب اعذسادُ -دوتز الْبم
ثبعتبًی

دوتز ایزج پبوشاد

دوتز یَعف هحغي سادُ -دوتز
عیزٍط ًَرٍسی

دوتزرضب اعذسادُ -دوتز ًبّیذ
هبهی سادُ

ثزرعی اپیذهیَلَصیه عٌگ ّبی صفزاٍی ٍ ػَاهل خغز هزتجظ ثب آى در ثیوبراى هزاجؼِ

1396/6/29

وٌٌذُ یِ ثیوبرعتبى ؽْیذ هصغفی ؽْز ایالم در عبل 1395
ثزرعی هیشاى ؽذت ٍ ػلت ّیذرًٍفزٍس هبدرسادی در ًَساداى هزاجؼِ وٌٌذُ ثِ درهبًگبُ

1396/7/2

اعفبل ثیوبرعتبى اهبم خویٌی ؽْز ایالم
ثزرعی ویفیت سًذگی در افزاد دارای پیگوٌتبعیَى ؽبیغ پَعتی هزاجؼِ وٌٌذُ ثِ ولیٌیه

1396/7/1

تخصصی پَعت در ؽْز ایالم
ثزرعی ًتیجِ درهبى دیغىَپبتی ٍ تٌگی وبًبل ًخبػی در افزاد هجتال ثِ عٌذرٍم هتبثَلیه

1396/6/26

در همبیغِ ثب افزاد عبلن ثذٍى عٌذرم هتبثَلیه
ثزرعی هیشاى ؽیَع اختالالت هتبثَلیه در وَدوبى هجتال ثِ عٌگ ادراری هزاجؼِ وٌٌذُ

1396/6/29

ثِ ولیٌیه ًفزٍلَصی ؽْز ایالم در عبل 1395
ثزرعی هؾىالت پَعتی در ثیوبراى ولیَی هشهي ٍ دیبلیشی هزاجؼِ وٌٌذُ ثِ ثیوبرعتبى

1396/6/29

ؽْیذ هصغفی خویٌی ؽْز ایالم در عبل 1395
ثزرعی ؽیَع ًبرعبیی هشهي ولیِ در ثیوبراى هزاجؼِ وٌٌذُ ثِ ثیوبرعتبى ؽْیذ هصغفی

96/7/11

خویٌی ؽْز ایالم در عبل 95-96
ثزرط یبرتجبط ثیي  hs-crpثب ؽذت اهجَلی ریِ در ثیوبراى هزاجؼِ وٌٌذُ ثِ ثیوبرعتبى

1396/7/17

هصغفی خویٌی ؽْز ایالم در عبل 1395

ثزرعی ارتجبط ثیي اعیذٍس هتبثَلیه ٍ اختالالت اعتخَاًی در ثیوبراى هشهي ولیَی
هزاجؼِ وٌٌذُ ثِ ولیٌیه تخصصی داخلی ولیِ ؽْز ایالم در عبل 1395-1396

1396/7/11

32

سیجب صفبیی پَر

دکتر ناهید هاهی زاده

33

ػلیزضب رٍغٌی

دکتر قباد ابانگاه

دوتز خیزاهلل

دوتز رضب

دوتزهٌصَرهؼصَهی -دوتز ثْبرُ

اعذالْی

اعذسادُ

غیبثی

دوتز خیزاهلل

دوتز آرسٍ

اعذالْی

جَدوی

ثزرعی هیشاى ؽذت اعىبر ولیِ ثز اعبط هیشاى ؽذت ریفالوظ ادراری در وَدوبى سیز

1396/7/11

 2عبل هجتال ثِ پیلًَفزیت در اعتبى ایالم

دوتز رضب اعذسادُ -دوتز هغؼَد هقایسه هیساى پاسخ به درهاى هلیکوباکترپیلوری در بیواراى هقاوم به
هبهی درهاى خط اول با رشین های pp+Amoxiciline+Rifampicineبا
 pp+Amoxiciline+levofloxacineدر بیواراى هراجعه کننده به
کلینیک داخلی بیوارستاى شهید هصطفی خوینی شهر ایالم

1396/7/2

