کد

تعداد

1640

1

مطالعه نرخ وقوع خطاي انساني و ارتباط آن با نوبت کاري ،خستگي و معيار هاي شخصيتي در پرستاران دانشگاه علوم پزشکي اروميه (سال )1393

1641

2

بررسي تأثير مشاوره با رویکرد شناختي-رفتاري بر رضایتمندي زناشویي زوجين مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني منتخب شهراروميه ،سال 1393

مریم همداني

1647

3

تاثير آنتاگونيست هاي گيرنده هاي گابا  Aو  Bروي مهار القایي بوپروپيون در نورون هاي گاباارژیک هسته تگمنتوم شکمي موش صحرایي

فرشته طالع

فيروز قادري پاکدل

1663

4

بررسي ميزان رعایت استانداردهاي تزریق ایمن توسط پرستاران بخش هاي اورژانس در مراکز آموزشي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشکي اروميه

فریده محمودي

آرام فيضي

1655

5

تاثير سلولهاي بنيادي مغز استخوان بر روي ترميم صفحه محرکه انتهایي بعد از انجام جراحي نوروتيزیشن بر روي موش صحرایي

فرزانه فضلي

غالمحسين فرجاه

1662

6

بررسي تاثير اجراي برنامه مراقبتي بر اساس الگوي سازگاري روي بر شدت و آثار خستگي بيماران مبتال به مولتيپل اسکلروزیس عضو انجمن ام اس اروميه سال

فخرالسادات ملکي

معصومه همتي

1653

7

بررسي تأثير مداخالت حمایتي-آموزشي پرستاري بروضعيت شناختي بيماران تحت درمان با الکتروشوك درماني در مرکز آموزشي درماني رازي اروميه در سال

سریه شيخ محمدي

مولود رادفر

1652

8

بررسي تاثير ماساژ درماني با سنگ داغ بر سطح کيفيت خواب بيماران تحت همودیاليز در مرکز آموزشي – درماني طالقاني اروميه در سال 1393-1394

بهنام عبداهلل پور

شمس الدین شمس

عنوان

دانشجو

استاد

جالل خضري آذر

ایرج محبي
حميده محدثي

1656

9

مقایسه فراواني پلي مورفيسم ژنهاي کد کننده  IL-4 ،IL-17و  IFN-در بيماران مبتال به سل و افراد سالم در استان اذربایجان غربي

رسول حيدرزاده

صابر یوسفي

1658

10

فراواني پلي مورفيسم آلل هاي  C/T 1306-ژن  MMP2و  C/T 799-ژن  MMP8بين زنان مبتال به سرطان سينه و زنان سالم در استان آذربایجان غربي و ش

سانيا حياتي الله

فاطمه خردمند

1672

11
12
13
14
15

بررسي ميزان تأثير داروي ممانتين برروي بيماران ميگرني مراجعه کننده به درمانگاه بيمارستان امام

محمدرضا حساس

بابک احمدي

1661

16
17

انترني
انترني
انترني
انترني
انترني
انترني
انترني

1674

18
19
20

مقایسه تغييرات تعداد و نسبت انواع سلول هاي سفيد خون در بيماران تروما ي متعدد با و بدون آسيب احشاء شکمي

صبا صالحي

غالمرضا فرید اعالئي

بررسي یافته هاي باليني وآزمایشگاهي در بيماران مسموم با قارچ خوراکي بستري در بيمارستان طالقاني اروميه ازسال  1385لغایت 1393

ایرج شکاري

بهزاد بوشهري

ارزیابي ارتباط بين سطح سرمي کراتينين وجریان خون آهسته کرونري

الهام عشقي

مير حسين محمدزاد

مقایسه تراکم سلول هاي هوف بائر جفتي در دیابت حاملگي و حاملگي نرمال

آیسان زین العابدین

سيامک ناجي

بررسي تداخالت داروئي در بيماران سرطاني بستري در بخش مراقبتهاي ویزه بيمارستان امام خميني(ره) اروميه در سال 1392

کمال الدین بدوي

حمداهلل شریفي

بررسي ارتباط بين سطح سرمي  )OH( 25ویتامين  Dو  MELD Scoreو  CP Scoreدر بيماران مبتال به سيروز کبدي

فرناز محمودي فر

کامران شاطري

مهرداد خسرو نژاد

کمال خادم وطن

بروز نشانگان تغذیه مجدد در بيماران بستري در مراقبت هاي ویژه بيمارستان طالقاني و امام خميني (ره)شهر اروميه از مورخه  1394/1/ 31تا مورخه 1394/7/30

فایزه حجاریفر

ناصر قره باغي

مقایسه غلظت سرمي کلوتو در بيماران با و بدون تنگي عروق کرونر

علي سليماني

کمال خادم وطن

بررسي فراواني ،علل و پيامدهاي قطع کلوپيدوگرل در بيماران قرار گرفته تحت مداخله کرونري از طریق پوست

بهزاد تقي زاده

ميرحسين محمدزاد

بررسي پيامد باليني و رادیولوژیکي درمان نان یونيون اسکافوئيد با گرافت استخواني غير واسکوالر

کيان ظهرابي

احمدرضا افشار

-

آیدا اجاللي
خدیجه مخدومي

بررسي عوامل تاثير گذار بر مسموميت باوارفارین دربيماران مصرف کننده وارفارین مراجعه کننده به مرکز قلب سيدالشهدااروميه

1642

21
22
23

بررسي وضعيت رنگهاي غيرمجاز در محصوالت قنادي شهر اروميه

1643

24

ارزیابي نيازهاي یادگيري و عوامل موثر بر آموزش بيماران همودیاليزي در مراکز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشکي اروميه

-

1648

25

بررسي برهم کنش گيرنده هاي آلفا 2-آدرنرژیک بر تاثير بوپروپيون داخل بطن مغزي روي فرکانس فعاليت نورون هاي هسته لوکوس سرلئوس ناشي از تزریق فرمالين در کف پاي موش هاي بزرگ آزمایشگاهي

-

1649

26

بررسي برهم کنش گيرنده هاي آلفا 1-آدرنرژیک بر تاثير بوپروپيون داخل بطن مغزي روي فرکانس فعاليت نورون هاي هسته لوکوس سرلئوس ناشي از تزریق فرمالين در کف پاي موش هاي بزرگ آزمایشگاهي

-

فيروز قادري

1650

27

اثر تزریق داخل بطن مغزي بوپروپيون روي فعاليت برانگيخته نورون هاي هسته لوکوس سرلئوس ( )LCناشي از تزریق فرمالين کف پایي در موش هاي بزرگ آزمایشگاهي

-

فيروز قادري

1657

28

تایپينگ مولکولي سویه هاي باليني کلبسيال پنومونيه داراي مقاومت دارویي چندگانه جدا شده از بيمارستان آموزشي درماني امام خميني اروميه به روش  PCR- RAPDو ERIC-PCR

1645

29

بررسي حداقل نرخ آلودگي به ویروس چيکونگونيا و سيندبيس به روش  ، )Reverse Transcriptease( RT-PCRدر پشه هاي کوليسيده استان آذربایجان غربي سال 1394

1651

30

بررسي ميزان رضایتمندي بيماران بستري از برنامه تحول نظام سالمت در بيمارستانهاي دانشگاه علومپزشکي اروميه (بهار )1394

-

1646

31

تعيين تاثير عصاره ي آبي-الکلي زنجبيل بر تغييرات شيميایي و بافتي ناشي از مصرف اتانول در ریه موش صحرایي

-

رزیدنتي
رزیدنتي

فيروز قادري

صابر یوسفي
عليرضا چاوشين
عباسعلي فتحي
عليرضا شيرپور

32

شناسایي مولکولي فرمهاي بيولوژیک آنوفل استفنسي براساس توالي ژن  OBP1-IntronIدر ایران

-

صابر قلي زاده

1654

33

بررسي ميزان شيوع سرمي عفونت با مایکوپالسما پنومونيه در بيماران مبتال به سندرم حاد کرونري در مقایسه با بيماران غير قلبي

-

نيما حسيني جزني

بي هزینه

34

ارزیابي پتانسيل خورندگي و رسوب گذاري در شبکه توزیع آب روستایي شهرستان اروميه

-

رزیدنتي

35
36
37

مقایسه تاثير اضافه کردن کتورالك و دگزامتازون به ليدوکایين در بيحسي وریدي ناحيه اي
بررسي عوامل موثر در قطع و تداوم استفاده از روش هاي پيشگيري از بارداري در زنان مراجعه کننده به مرکز بهداشتي درماني شهداي اروميه

-

38

بررسي فاکتورهاي قابل شناسایي همراه با شکست در کنترل ليپوپروتئين با چگالي پایين بعد از  6ماه در بيماران با سندروم کرونري حاد

1644

انترني

1670

تاثير آموزش پزشکان در پيشگيري منطقي از ترومبوز وریدهاي عمقي در بيماران بستري در بخش مراقبتهاي ویژه بيمارستان امام خميني (ره) اروميه

حسن خرسندي

خليل عسگرپور

شهریار صانع

محمد امين ولي زاده

آیدین زینالي

ابوبکر خضرپور

رسول قره آغاجي
مژگان حاج احمدي

1673

39

مقایسه دوزیمتریک روش هاي فيلد در فيلد و کانفورمال سه بعدي در پرتودرماني نواحي سر و گردن ،پستان و قفسه سينه

بهنام قدیمي

نصراله جباري

1664

40

شناسایي مولکولي ژنوتایپ هاي ژیاردیا المبليا در مراجعين به مراکز بهداشتي درماني اروميه

فریده ناصري

خسرو حضرتي تپه

انترني

1671

41
42

تاثير اندانسترون وریدي بر خارش بعد از مخدر اینتراتکال در سزارین با بي حسي نخاعي

رویا پور محمد

شهریار صانع

بررسي نقش فعاليت بدني در ارتقا بهزیستي لذت گرایي و فضيلت گرایي در زنان نجات یافته از سرطان سينه

-

آرزو کياني

1665

43

بررسي تاثير ماساژ بازتابي بر سردرد ناشي از تجویز نيتروگليسيرین وریدي در بيماران بستري در مرکز آموزشي -درماني سيد الشهدا (ع) اروميه در سال

نيما ایماني

شمس الدین شمس

1669

44

طراحي وارزشيابي مداخله آموزشي الگو محور بر رفتارهاي پيشگيري کننده از سرطان پروستات

1687

45

بررسي فراواني توکسوپالسموزیس در زنان باردار اروميه

رزیدنتي

بررسي بروز تاکي آریتمي هاي بطني تهدید کننده ي حيات وعوامل موثربرآن در پيگيري  4ساله ي بيماران دریافت کننده ي دفيبریالتور کاشتني قلبي به عنوان پيشگيري اوليه

1686

رزیدنتي
رزیدنتي

1688
انترني
انترني
انترني
انترني

1666

-

عليرضا دیدارلو
زکيه رستم زاده

46
47
48
49

فاطمه روناسي نجيب

فرید قاضي زاده

بررسي فواید وعوارض تعبيه لوله ژژونوستومي تغذیه اي بعد از انجام ازوفاژکتومي در بيماران مبتال به سرطان مري

امين فرجامي

رحيم محمودلو

ارتباط هيپو تيروئيدي و آنتي بادي هاي  TPOبا زایمان زودرس

آمنه اکبري

طاهره بهروز لک

50

بررسي ميزان دقت تعيين خط ترانس اپي کندیالر در حين عمل جراحي تعویض مفصل زانو

51
52
53
54
55

هماهنگي بين نتایج سيتولوژي به روش آسپيراسيون سوزني ظریف با نتایج پاتولوژي در بيماران با ندول تيروئيدي جراحي شده مراجعه کننده به بيمارستان امام خميني اروميه

مقایسه پيامد نهایي درمان با پروتکل  BFMدر کودکان مبتال به لوسمي لنفوبالستيک حاد در دو گروه پرخطر و با خطر استاندارد

تعيين فراواني زردى ناشى از دهيدراتاسيون در نوزادان بسترى شده به دليل زردى در هفته هاي اول عمر در مرکز آموزشى درمانى شهيد مطهرى اروميه طى سال 1393

مهران خوش فطرت

محمدرضا دهقاني

مهرداد باقري

ميرزا طلوعي

سميرا محمودي

فرزانه حسيني

بهاره وحيد

زهرا فکور

فراواني اختالالت آناتوميک در ناحيه بيني-سينوسي در بيماران انسداد مجراي اشکي-بيني

نسرین فاتح

رضا ثمره اي

مقایسه پيامد بيماران با تنگي شریان کرونري اصلي چپ با دو روش درمان دارویي ویا جراحي در بيمارستان سيدالشهدا اروميه

ليال اسدي

کمال خادم وطن

نسيم ارجمند

محمدرضا اميري

ارتباط ميان سطح سرمي آلبومين و بيلي روبين هنگام بستري و نتایج باليني بيماران استروك حاد فوکال ایسکميک بستري شده در بيمارستان امام خميني

56
57
58
59
60
61

تاثير استفاده مزمن مهار کننده هاي آنزیم مبدل آنژیوتانسين و آنتاگونيست گيرنده آنژیوتانسين بر فشار خون و ميزان مصرف اینوتروپ ،حين و پس از جدا شدن از باي پس قلبي ریوي

ليال حسني

عليرضا ماهوري

تعيين خصوصيات استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به متي سيلين اکتسابي از جامعه جداشده از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکي و دانشگاه اروميه

سليمان آبرو

یعقوب شریفي

1676

62

بررسي پتانسيل انتقال بيماري تب نيل غربي در استان آذربایجان غربي بر اساس عوامل محيطي با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيایي 1394

مجتبي اميني

عليرضا چاوشين

1681

63

بررسي حذف بور از محيطهاي آبي توسط نانوذراتِ آهن صفر ظرفيتيِ( )NZVIپایدار شده با نشاسته و کربوکسي متيل سلولز

عاليه آذر نيوش

حسن خرسندي

انترني
انترني
انترني
انترني
انترني

1675

مقایسه تاثير لوتيراستام و والپروات سدیم در پيشگيري از سردردهاي ميگرني

ساالر معمارزاده

سورنا نظرباغي

بررسي ویژگي هاي هيستوپاتولوژیک تومورهاي اوليه معده در بخش پاتولوژي بيمارستان امام خميني اروميه در فاصله زماني 1388-1393

الهام مظاهر پور

معصومه پور جبلي

بررسي شيوع و پيامد خونریزي دستگاه گوارش فوقاني در بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ویژه ي بيمارستان امام خميني اروميه

محمدرضا عباسي

شهریار صانع

بررسي شيوع و پيامد خونریزي دستگاه گوارش فوقاني در بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ویژه ي بيمارستان امام خميني اروميه

نرگس زینالي

عليرضا ماهوري

1689

64

بررسي ميزان بقاي رده سلولهاي  T47Dسرطان پستان مجاري شيري تحت تاثير رادیوتراپي ،هایپرترمي و تاموکسيفن

زهرا جویني

ژاله بهروز کيا

1678

65

تایپينگ مولکولي ليستریا مونوسيتوژنز جداشده از نمونه هاي واژینال زنان باردار و نمونه هاي غذایي به روش  RAPD-PCRدر استان آذربایجان غربي

آذر همتي

ليدا لطف الهي حق

1685

66

بررسي تاثير اجراي مدل مراقبتي "پایداري تطابقي" بر بستري مجدد بيماران افسرده مراجعه کننده به مرکز آموزشي درماني رازي اروميه

ناصر عيسي زاده

مولود رادفر

1684

67

مطالعه ابعاد آنتروپومتریکي پا در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکي اروميه

رویا امامقلي زاده

محمد حاج آقازاده

بين الملل

68
69

شيدا محمدي

نيما حسيني جزني

ارتباط بين کهير مزمن وتغيير درنسبت برخي از اعضاء غالب ميکروبيوتاي روده در انسان

ادریس نبي زاده

نيما حسيني جزني

1668

70

بررسي کارایي فرآیند فتوکاتاليستي ( )UV/Fe2O3در اکسيداسيون هيدروکينون از محيط هاي آبي

مریم خان احمدي

فتح اهلل غالمي

1679

71

بررسي حذف همزمان کاتکول و نيترات از فاضالب با استفاده از بيو راکتور انوکسيک هيبریدي

مهري قلي زاده

علي احمد آقاپور

1691

72

تاثير کورکومين بر آنزیم ها و مورفولوژي کبد موش صحرایي پس از مصرف ایکستازي

-

ناصر خلجي

1682

73

بررسي سطح سواد سالمت زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي و درماني اروميه1394 ،

-

مریم نجارزاده

1692

74

تاثير عصارهي کهنهي سير بر پره اکالمپسي و تشنجهاي اکالمپتيک در موش صحرایي

-

احسان صبوري

1683

75

بررسي اثرات نانو ذره نقره توليد شده به روش بيولوژیک بر سرطان کولورکتال الین سلولي HT-29

-

مهري کوهکن

1680

76

بررسي اثر هم افزایي ترمو-رادیوکموتراپي و نانوذرات (اکسيد مس ،طال و کربنات کلسيم) در سلولهاي سرطاني ردهMCF-7

-

نصراله جباري

رزیدنتي

77
78

بررسي واریاسيونهاي آناتوميک در بيماراني که تحت جراحي باز کالسيک سندرم تونل کارپال قرار ميگيرند

بهنام نصيري

احمد رضا افشار

بين الملل

79
80

1677

1697
1696
انترني

1695

81
82

سنتز نانوالوي نقره -مس به روش بيولوژیک و بررسي اثرات ضد باکتریایي آن برروي سوش هاي استاندارد استافيلوکوکوس ارئوس ،باسيلوس سوبتليس ،کلبسيال پنومونيه ،سودوموناس آئروجينوزا واسينتوباکتر کالکواستيکوس

ندا ولي زاده

هدیه رضائي

بررسي تاثير کالسهاي آمادگي براي زایمان طبيعي بر خودکارآمدي در سازگاري با زایمان طبيعي مادران باردار مراجعه کننده به پلي کلينيک حضرت فاطمه (س) تامين اجتماعي و مراکز بهداشتي درماني در اروميه

پریناز علي پور

فاطمه مقدم تبریزي

ارزیابي کارایي شاخص هاي رادیوگرافي پانوراميک در تشخيص استئوپروزیس درزنان یائسه
مقایسه سطح سرمي ویتامين  Dدر زنان مبتال به پره اکالمپسي با حاملگي نرمال مراجعه کننده به مرکز آموزشي درماني مطهري در سال 1394

سروین پاشاپور

سریه گل محمدلو

مقایسه کارایي تزریق توام داخل ویتره داروي بواسيزوماب و تریامسينولون با تزریق بواسيزوماب در نئوواسکوالریزاسيون کوروئيد نوع دژنراسيون وابسته به سن ماکوالي مرطوب

قادر مترجمي زاده

وحيد صدري نيا

اثرات عصاره دیواره سلولي باکتري  Bifidobacterium bifidumبر تکثير رده سلولي توموري اریتروميلوئيدي انساني K562

عاطفه قراجه داغي

ليال زارعي

معصومه نوري

علي رشيدي

83
84
85
86

تاثير کورکومين بر سلولهاي خوني در موش هاي صحرایي نژاد ویستار پس از مواجهه با نور المپ هاي فلوروسنت

-

1716

87

بررسي فراواني عفونت سيتومگالوویروس در بيماران مبتال به لوسمي مزمن لنفوئيدي مراجعه کننده به بيمارستان امام خميني اروميه در  6ماه دوم سال 1394

-

زکيه رستم زاده

1694

88

بررسي دانش ،نگرش و عملکرد پرستاران بخش هاي انکولوژي نسبت به اقدامات حفاظتي در حين کار با داروهاي شيمي درماني در استان آذربایجان غربي

-

سميرا اروجلو

انترني
انترني
انترني

1703

بررسي کمي و کيفي مجالت حوزه علوم پزشکي ایران از اولين مجله نمایه شده در پایگاه اطالعاتي اسکاپوس تا پایان سال 2014
مطالعه ارزش تشخيصي مارکر پروکلسي تونين در تشخيص زودرس عفونت در بيماران تب دار بستري در بخش مراقبتهاي ویژه در بيمارستانهاي آموزشي اروميه

ریحانه عطائي

ناصر قراجه داغي

بررسي شاخص هاي نسخه نویسي در نسخ بيمه اي پزشکان عمومي استان آذربایجان غربي از اول سال  1385لغایت انتهاي سال  1391بمدت هفت سال

سيد جبار طباطبائي

محمد دلير راد
ناصر خلجي

1690

89

واریانت هاي ژنتيکي اینترلوکين 17و فاکتورهاي انعقادي  V،IIو  IXدر بيماران مبتال به سيليکوزیس در استان آذر بایجان غربي ،ایران

1728

90

بررسي تاثير ماساژ بازتابي بر سرعت رویش موي زنان مبتال به سرطان پس از اتمام شيمي درماني در بيمارستان اميد و مرکز آموزش درماني امام خميني اروميه

ليال ارجمند

هاله قوامي

1717

91

بررسي مقایسه اي استفاده از پيک فلومتري و آسم یار در خود کنترلي بيماري آسم در مراجعين به درمانگاههاي مراکز آموزشي و درماني دانشگاه علوم پزشکي

بين الملل

بررسي تاثير مشاوره زوجين مبتني بر حمایت همسر بر اضطرب و نگراني دوران بارداري در زنان حامله مراجعه کننده به مراکز بهداشتي وابسته به دانشگاه

-

مرتضي باقري

سولماز منصور بواني

رحيم بقائي

92
93

سميرا برجسته

فاطمه مقدم تبریزي

بررسي کاربرد نشانگرهاي مولکولي ميتوکندریایي در شناسایي برخي گونه هاي عقرب استان آذربایجان غربي1394

پریسا سلطانعلي نژاد

عليرضا چاوشين

1699

94

بررسي نقش سيستم اپيوئيدي در ميزان حيات سلولي و آپوپتوز سلولهاي سرتولي موشي کشت داده شده ()TM4

مریم سلطاني نژاد

شيوا روشن ميالني

1698

95

شناسایي گونه هاي صدپایان شهرستان اروميه

نسرین قدرتي فرد

1704

96

مقایسه توان ایمني زایي آنتي ژن هاي پروماستيگوت¬  leishmania majorسویه ایران ( )MRHO/IR/75/ERتهيه شده به  3روش مختلف همراه با ادجوانت آلوم – نالتروکسان در موشهاي بالب سي

پيمان خضري

1702

فرخ دبيري
حبيب محمدزاده

1705

97

ارزیابي اثر ایمني زایي آنتي ژن نوترکيب  SAG-1توکسوپالسما گوندي به همراه ادجوانت پروپرانولول در موشهاي بالب سي

1719

98

بررسي تاثير برنامه مراقبت خانواده محور بر بروز عوارض زودرس عمل جراحي کاتاراکت در مراجعين به مرکز آموزشي درماني امام خميني ره اروميه

1711

99

ارزیابي اثربخشي برنامه غربالگري هيپوتيروئيدي مادرزادي نوزادان در استان آذربایجان غربي

1710

100

ارزیابي کارایي و اثربخشي نظام مراقبت سل در استان اذربایجان غربي

اسماعيل عباسي

حبيب محمدزاده

سعيده شيرین بک

رحيم بقائي

کژال مبارکي

شاکر ساالري
شاکر ساالري

زهرا مرادي

1709

101

بررسي ارتباط نفریت ناشي از لوپوس اریتماتوي سيتميک با سطح ادراري کموکاین CXCL10

افشين فتاح زاده

مير امير آغداشي

انترني

102
103
104

مقایسه یافته هاي سيتولوژي و بيوپسي نمونه هاي برونش در مبتالیان به کانسر ریه در طول فروردین  1391تا فروردین  1394در بيمارستان امام خميني اروميه"

کاوه عبداهلل زاده

فریبا عباسي

انترني

1701
انترني
انترني
انترني
انترني

1723
انترني
انترني
انترني
انترني

1720

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

1718

115
116
117
118
119

انترني
انترني
انترني
انترني

مطالعه ي یافته هاي کلينيکي و پاراکلينيکي بيماران مبتال به آنفلوانزا بستري شده در مراکز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشکي اروميه در مدت چهار
بررسي تاثير داروي دونپزیل بر روي بهبود باليني آفازي به دنبال سکته مغزي ایسکميک

سعيده منصوري

عليرضا نيکونژاد

صفا مسيبي

محمد رضا اميري

آیدین رحيمي نيا

فرزانه حسيني

الگوهاي هيستوپاتولوژیک بيوپسي بيضه مردان نابارور در بخش پاتولوژي بيمارستان امام خميني (ره) در سال هاي  1386تا 1393

فرشيد سراجي

فرزانه حسيني

بررسي اثر استرس دوران جنيني بر شدت تشنج ناشي از تب در کودکان زیر  2سال

پيمان قلي پور

احسان صبوري

الگوهاي هيستوپاتولوژیک توده هاي بيضه در نمونه هاي ارکيکتومي بخش پاتولوژي بيمارستان امام خميني (ره) طي سالهاي  1386تا 1393

مقایسه فراواني بيماري کبد چرب غير الکليک در بيماران مبتال به سکته مغزي ایسکميک بستري شده در بخش داخلي اعصاب بيمارستان امام خميني با سایر

داود گزنقي

محمد رضا اميري

اثرات ان استيل سيستئن بر تخمدان موش صحرایي تحت درمان با سيکلوفسفاميد

رقيه باالئي

مجتبي کریمي پور

تعيين سطح سرمي روي و مس سرم در بيماران با پرکاري تيرویيد
فراواني و تاثير دليریوم بر پيامدهاي کوتاه مدت در بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ویژه بيمارستان امام اروميه
اثر فنيل افرین موضعي با ترانگزاميک اسيد موضعي در کنترل خونریزي بيني
بررسي جریان خون عروق افتالميک و کاروتيد در بيماران مبتال به سندرم سودواکسفولياسيون

سحر قدرتي زاده

محمدحسن انصاري

صنم انوشه

محمد امين ولي زاده

مير ساالر اریبي

پيمان اتابکي

زیبا کاردیده

محمد عباس زاده

بررسي مقایسه اي زیبایي خط لبخند و باکال کوریدور از دیدگاه دندانپزشکان عمومي و مردم عامي

مهسا بني مصطفي

مرضيه ميرزائي لور

ارزیابي اختالالت رپالریزاسيون در نوار قلب بيماران دچار جریان آهسته کرونري بستري شده در بيمارستان با تشخيص سندرم حاد کرونري در طالقاني

شاهين ميرزا محمدي

ونوس شهابي

فراواني نشانگان فرسودگي شغلي در پزشکان شاغل در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي اروميه در سال 1395-1394
بررسي سطح ليپيدهاي سرم در بيماران با اکتازي عروق کرونري
بررسي سطح سرمي استرادیول روز تزریق  HCGو تاثير ان بر پيامدهاي باروري در بيماران تحت درمان به روش ICSI

سميه مهانفر

پيمان اتابکي

الهام مصطفي زاده

نادر جنگي اسکوئي

مهدیه مصطفوي

معصومه حاجي شفيعها

بررسي پيامد یک و سه ساله پيوند کليه اطفال و بزرگسال در مرکز پيوند بيمارستان امام خميني اروميه

-

خدیجه مخدومي

1706

120

بررسي درماتيت شغلي و عوامل موثر بر آن بر اساس پرسشنامه پوست شغلي نوردیک در آرایشگران زن و مقایسه با جامعه عمومي در شهر اروميه در سال 1394

-

محمد حاج آقازاده
شهرام خادم وطن

1700

121

تنوع ژنتيکي تریکوموناس واژیناليس در زنان مبتال به تریکومونيازیس مراجعه کننده به مراکز درماني شهراروميه

-

1708

122

بررسي رابطه ي دیسترس اخالقي با فرسودگي شغلي در پرستاران شاغل در مراکز آموزشي درماني اروميه در سال 1394

-

نازآفرین قاسم زاده

1707

123

بررسي ارتباط نمایه توده بدني با سطح ویتامين ، Dمنيزیم ،کلسيم ،آلکالين فسفاتاز و PTHدر زنان سنين باروري مراجعه کننده به بيمارستان مطهري اروميه

-

حميده محدثي

1721

124

مقایسه اثرات ضد دردي مورفين ،کتوروالك ،دیکلوفناك و عصاره سينودون داکتيلون در موش صحرایي نر

-

فرهاد محمودي فر

1747

125

همراهي جهش هاي ژن  MEFVبا بيماري عروق کرونر قلبي زود رس

-

کمال خادم وطن

1715

126

بررسي بيان اینترلوکين  17به عنوان پارامتر پيشگویي کننده در تشخيص رد حاد در بيماران پيوند کليه

-

علي تقي زاده

1714

127

بررسي تاثير آموزش ضمن خدمت مجازي پرستاران بر وضعيت تداخالت غذا-دارویي بيماران بستري در بخش هاي ویژه

-

یاسر مرادي

1732

128

بررسي حمایت اجتماعي درك شده از دیدگاه بيماران همودیاليزي و ارتباط آن با تبعيت از درمان و پيامدهاي باليني در مرکز آموزشي درماني طالقاني اروميه در

-

ژاله رحيمي

1726

129

تهيه نانو ذرات آلومينا از سولفات آلومينيم و استفاده از آن در حذف فلوراید از محيط¬ هاي آبي با رویکرد بازیافت لجن تصفيه خانه هاي آب

-

علي احمد آقاپور

1729

130

فراواني ژنهاي اینتگرون و ارتباط آن با حضور ژنهاي کد کننده مقاومت به سولفوناميدها و تري متوپریم در جدایه هاي باليني اشریشيا کلي

الهام اکبري

صابر یوسفي

1713

131

اعتبار سنجي سيستم طراحي درمان مبتني بر الگوریتم  full scatter beam convolutionدر تعيين دز پرتوي ميدان هاي کوچک و محيطهاي ناهمگن با استفاده از روش فيلم دزیمتري سه بعدي

ليال ماهاني

احد زینالي

1722

132

مطالعه وضعيت سالمت و کيفيت زندگي اهداء کنندگان کليه و عوامل مرتبط بر آنها ،در مرکز پيوند بيمارستان امام خميني اروميه

احسان اهلل کلته

شاکر ساالري

1725

133

تاثيرات کوآنزیم  Q10و اسکوربيک اسيد در جلوگيري از آسيب هاي ناشي از آنمي هموليتيک بر بافت بيضه ،کيفيت اسپرم و باروري آزمایشگاهي در موش

زهرا دیبائي اصل

مجتبي کریمي پور

1749

134

بررسي ارتباط سطح سرمي ویتامين  Dبا حجم تيروئيد و سطح سرمي  FT4 ،FT3 ،TSHو  Anti-TPO Abدر بيماران هاشيموتو و گریوز

مهسا تيموري

رسول زرین

1724

135

بررسي تاثير پودر زنجبيل بر روي ميزان سرمي  ، Ox-LDL ،NF-Bپروفایل ليپيدي و عالئم باليني در بيماران مبتال به آرتریت روماتوئيد

حجت ناصري

رسول زرین

1731

136

بررسي اثرات پاميدرونات وریدي بر روي دانسيته استخواني بيماران تاالسمي ماژور

سيما گيتي فر

مهران نوروزي

1712

137

بررسي عملکرد سيستوليک بطن چپ و شاخص هاي تغيير شکل بافتي ميوکارد با اکوکاردیوگرافي در بيماران داراي جریان آهسته کرونري

صنم رشتچي زاده

مير حسين محمدزاده

انترني

138
139
140

بررسي تروماي ناشي از خشونت خانگي فيزیکي در بين زنان مراجعه کننده به بخش اورژانس بيمارستان امام خميني(ره) اروميه

ندا محمدي

محمود عباس زاده

انترني

141
142
143
144
145
146
147
148
149

انترني
انترني

انترني
انترني
انترني
انترني
انترني
انترني
انترني

0

بررسي موارد مارگزیدگي بستري شده در بيمارستان آیت ا ...طالقاني اروميه از دي ماه سال  1390تا دي ماه سال 1393

آنيتا اميني زاده

محمد دليرراد

بررسي ویژگيهاي جمعيت شناختي و باليني بيماران دچار مسموميت با الکل بستري شده در مرکز آموزشي و درماني آیت ا ..طالقاني اروميه از سال  2012تا 2014

سهند نيک آسا

محمد دليرراد

برر سي ارتباط مرگ و مير بيماران مبتال به حمله ایسکميک مغز در زمينه  AFبا سيستم نمره دهي CHADS2

فرهاد اسکندري

محمدرضا اميري

بررسي خصوصيات پاتولوژیکي پوليپ هاي کولورکتال در بخش پاتولوژي مرکز آموزشي امام خميني اروميه طي ساله92-88

ليال قلنجي

فرحناز نوروزي نيا

بررسي فراواني مرگ و مير بيماران مبتال به سکته مغزي هموراژیک و ارتباط آن با ریسک فاکتورها

شهاب الدین بهزاد

بابک سلماسي

بررسي الگوي تجویز ایمونوگلوبولين داخل وریدي در بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ویژه بيمارستان امام خميني(ره) اروميه
تاثيرآموزش تریاژ پيش بيمارستاني  SAVEدرافزایش سطح آگاهي پرسنل فوریت هاي پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اروميه

امير ترکواني
حميد فرجي

حمداهلل شریفي
سيد حسام رحماني

مقایسه پيامدهاي باليني و بقا بر اساس  stagingمختلف درکودکان مبتال به نوروبالستوم مراجعه کننده به سرویس انکولوژي دانشگاه علوم پزشکي اروميه

مهرناز آخوندي

فرید قاضي زاده

ارزش پيش بيني کنندگي اختالل عملکرد کليوي بر مقدار فيلتراسيون گلومرولي(( GFRدر پيش بيني پيامدهاي باليني داخل بيمارستاني و دیررس در بيماران با آنژین صدري ناپایدار

پریسا محمدي

ونوس شهابي

بررسي اپيدميولوژیک بيماران ارجاعي با تشخيص اوليه بوتوليسم به معاونت بهداشتي اروميه در عرض  5سال()1393-1389

ناهيد وثوقيان

رحيم نژاد رحيم

-

امير حيدري

ارزیابي ميزان نفوذ پذیري ماده موثره لووفلوکساسين قطره هاي چشمي در مایع زالليه چشم در بيماران تحت عمل جراحي کاتاراکت با اندازه گيري غلظت دارو

1738

150

بررسي وضعيت شاخص توده بدني و شکل بدن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکي اروميه در سال 1394

-

مرضيه ابراهيمي

1735

151

ارتباط بين تناسب شغلي شخصيتي دانشجویان پرستاري دانشگاه علوم پزشکي اروميه با دیدگاه ایشان نسبت به ارزشهاي حرفه اي در سال 1394

-

مدینه جاسمي

1737

152

اثرات تجویز متفورمين در زمانهاي مختلف بر روي ایسکمي ریپرفيوژن مغزي در موشهاي صحرایي

-

مجتبي کریمي پور

0

153

بررسي وضعيت سالمت جنسي در متقاضيان طالق مراجعه کننده به مرکز کاهش طالق اروميه در سال 1394

-

سهيال ربيعي پور

1739

154

بررسي ویژگي هاي باليني و آزمایشگاهي و تأثير آن بر پيامد نهایي کودکان مسموم با متادون مراجعه کننده به مرکز آموزشي د رماني مطهري شهر اروميه

-

محمد کرمي یار

1768

155

ب ررسي عوامل موثر بر اولين تجربه قاعدگي در دختران نوجوان دانش آموز شهرستان اروميه

-

سهيال ربيعي پور

1811

156

بررسي اثرات سيتوتوکسيک نانو ذره اکسيد مس توليد شده به روش بيولوژیک بر الین هاي سلولي سرطان کولورکتال( )HT-29و معده ()AGS

-

مهري کوهکن

1776

157

بررسي عوامل زمينه سازافسردگي بعد از زایمان درزنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي اروميه درسال "1392 93-بررسي و با اعتباري به مبلغ /000

1748

158

انجام همزمان وستيبولوپالستي  lipswitchو درمان ایمپلنت در بيماران بدون دندان با تحليل شدید مندیبل

1733

159
160

بررسي تاثيراسپري کين هيدرات درمقایسه بانرمال سالين درکاهش خشکي دهان ناشي ازرادیوتراپي سروگردن
مقایسه استحکام کششي و مقاومت به ضربه رز ین آکریلي تقویت شده با نانو ذرات تيتانيوم دي اکساید اصالح رنگ شده با رزین آکریلي معمولي

دندان

161

ميزان آگاهي پزشکان و دندانپزشکان از پروفيالکسي اندوکاردیت عفوني در بيماران قلبي در شهر اورميه

دندان

-

حميده محدثي

فاضله صادق زاده

مسعود فالحي مطلق

مسعود جهانگيري

نگار صرافان

فائزه اکبري

سعيد شيرکوند

فرهنگ قرباني

محمدجعفر حيدرلو

1777

162

بررسي تاثير مداخله مشاوره محوربر کيفيت زندگي در زنان تحت هيسترکتومي مراجعه کننده به مرکز آموزشي درماني مطهري در سال1394

پریسا فرجامي

حميده محدثي

بين الملل

163
164
165

اثر مکمل خوراکي امگا 3درطي شش ماهه نخست شيردهى مادران روى افسردگي پس از زایمان وهموسيستئين سرمى آنها و رشد وتکامل شيرخوارانشان

نسرین ناظري

سعيد قوام زاده

رضا عباسي

محمد عليزاده

بين الملل

بين الملل

1745

بررسي ارتباط الگوهاي غذایي غالب و پره اکالمپسي در زنان باردار

رقيه ستاري

محمد عليزاده

فراواني و تایپينگ مولکولي ليستریا مونوسایتوژنز در نمونه هاي انساني و ماهي با استفاده از  PCR-RFLPو پالس فيلد ژل الکتروفورزیس در شهر اروميه

مسعود نقي زاده

ليدا لطف الهي حق

بررسي رابطه الگوهاي غذایي غالب با بيماري ک بد چرب غيرالکلي در بيماران مبتال به دیابت نوع 2
بررسي اثر مکمل یاري ید بر ميزان ید دفعي ادراري در طول مدت بارداري در زنان ساکن شهر مهاباد ()1395-1394

مرتضي صالحي

جعفر نوروززاده

به استاد راهنمائي دکتر تحت عنوان" اثرمکمل یاري ید برسطوح سرمي تيروتروپين( ) TSHو تيروکسين آزاد( ) T4 Freeدر زنان باردارساکن شهر مهاباد-1394

166
167
168
169

پيمان عباس نژاد

جعفر نوروززاده

مطالعه اثر سایز نانوذرات طال بر فاکتور افزایش دوز در رادیوتراپي با پرتوهاي مگاولتاژ با استفاده از ژل پليمر دوزیمتر MAGICA

فاطمه موسوي

رضا زهدي اقدم

1730

170

بررسي تاثير برنامه آموزشي نياز  -محور بر ميزان اضطراب خانواده بيماران تحت جراحي قلب مراجعه کننده به مرکز آموزشي -درماني قلب

رضوان اصغر پور

معصومه همتي

بين الملل

171
172
173
174

بررسي تاثير بحث گروهي بر ميزان نگرا ني سالمتي دختران نوجوان  15-18سال مدارس شهر زنجان در سال 1394

شهناز زماني

فاطمه مقدم تبریزي

انترني

175
176
177
178
179
180
181

اثر مکمل عصارۀ زیرۀ سبز بر نمایه هاي گليسميک  ،TNF-α ،hsCRP ،الگوي ليپيدي سرم و نمایه هاي تن سنجي در بيماران مبتال به دیابت نوع 2

1746

182

ب ررسي فراواني و تحليل ریشه اي علل انواع خطاهاي پزشکي گزارش شده در مراکز آموزشي درماني دانش گاه علوم پزشکي اروميه در سال 1393

1741

183

بررسي مقایسه اي تاثير بحث گروهي و کارگاه آموزشي مراقبت محور بر روي شدت فرسودگي مراقبين از بيماران مزمن کليوي تحت همودیاليز مراجعه کننده

بين الملل

184
185
186

مقایسه ژن هاي ویروالنس ،الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي و ارتباطات کلونال جدایه هاي سودوموناس ایروجينوزا با سطوح متفاوت توليد بيوفيلم

بين الملل
بين الملل

1736

انترني
انترني

1734
انترني
انترني
انترني
رزیدنتي
1727

-

بين الملل

محمد مرادشندي

فرزانه حسيني

مهال جاهد

عليرضا ماهوري

ارزیابي ویژگي هاي هيستوپاتولوژیک تومورهاي بدخيم پروستات در بيمارستان امام خميني اروميه از سال  1386تا .1393

ماکان آهنرباي

تهمينه پيروي

نگار مکبر

محمدرضا اميري

بررسي تاثير داروي آتورواستاتين در پيشگيري از پنوموني حاصل از ونتيالتور در بيماران با حادثهء ایسکميک مغزي بستري در  ICUبيمارستان امام خميني

علي یحيي پور

محمدرضا اميري

فراواني لوله گذاري مشکل در بيماران اینتوبه شده طي سالهاي  92-93در بخش مراقبت هاي ویژه بيمارستان امام اروميه

سميرا جهانگرد

محمد امين ولي زاده
اسالملو

بررسي فراواني اختالالت اسيد و باز در بخش مراقبتهاي ویژه پس از جراحي پيوند عروق کرونر در بيمارستان سيدالشهدا در سال 1394
اثرات تجویز مجزا و توام مرفين و نالوکسان بر روي مورفولوژي بيضه در موش صحرایي
بررسي سطح سرمي منيزیم در زنان مبتال به استروك ایسکميک

بررسي اپيدميولوژیک مرگ کودکان  1-59ماهه استان آذربایجان غربي در سال 1393

شيدا قره داغي

بررسي ارزش تشخيصي سطوح سرمي آنتيژن اختصاصي پروستات ( ) PSAدر تعيين امتياز گليسون در بيمار ان مبتال به سرطان پروستات

فرشاد روحي

فرزانه حسيني

محمد کاظم ولي زاده

احمد علي نيکي

تاثير کلسيتریول بر سطح سرمي  vit D3دربيماران مبتال به سندرم نفروتيک دریافت کننده استرویيد

بررسي تاثير برنامه مراقبت پرستاري قبل از عمل بر اضطراب بيماران تحت عمل آنژیوگرافي عروق کرونر در مرکز آموزشي درماني قلب سيدالشهدا اروميه

سحر جعفري کارگر

حميد رضا

سعيد قوام زاده

شيوا پورسردار

رحيم بقائي

مهدي ترابي

معصومه همتي

احسان شجاع دل

صابر یوسفي

حسن خورده فروش

عليرضا رحماني

بررسي فراواني پروپيوني باکتریوم اکنس در نمونه هاي هرني دیسک کمري

-

جواد آقازاده

1835

187

بررسي مقایسه تاثير دو روش آموزش بر مبناي تلفيق (روش برنامه اي و سخنراني) و آموزش سخنراني بر یادگيري درس بررسي وضعيت سالمت در دانشجویان

-

عليرضا رحماني

1744

188

اث رات نانو ذرات دي اکسيد تيتانيوم بر بافت تخمدان و باروري موش سوري

-

0

189

ا ستخراج و خالص سازي کالژن از پوست گاو براي کاربرد در مصارف پزشکي

احسان خشابي

0

190

طراحي و ساخت غشاي کالژني مورد استفاده در بازسازي هدایت شده بافتي و بررسي اثر غلظت کراس لينکر بر روي ویژگي هاي فيزیکي-مکانيکي غشا

-

احسان خشابي

0

191

بررسي اثربخشي برنامه مداخله آموزشي بر تندرستي معنوي ،نگرش به انجام مراقبت معنوي و رفتارهاي مراقبتي پرستاران شاغل در بيمارستان قمر بني هاشم

-

عبداهلل خرمي

1742

192

بررسي فراواني سرولوژیکي کالميدیا تراکوماتيس وعوامل موثر بر آن در مراجعه کنندگان با بيماریهاي رفتاري

-

شهره افشار یاوري

رزیدنتي

193
194

1740

انترني

مجتبي کریمي پور

مقایسه تاثير ترامادول وتيزانيدین خوراکي با پالسبو بر روي لرز حين و بعد از عمل با بي حسي نخاعي

آزاده عليزاده

شهریار صانع

تاثير گرانيسترون وریدي بر خارش بعد از مخدر اینتراتکال در سزارین با بي حسي نخاعي

صبا فضلي فرد

شهریار صانع

انترني
انترني
انترني
انترني
انترني

1754

195
196
197
198
199
200

زهرا مالي

شهریار صانع

ا رزیابي آگاهي تئوریک پزشکان عمومي شاغل در شهرستان اروميه در مورد اندازه گيري فشارخون

علي ممقانيان

بهزاد بوشهري

مقایسه تاثير لي دوکائين قليایي و ليدوکائين تنها داخل کاف لوله تراشه یا وریدي بر فراواني سرفه بعد از خارج کردن لوله تراشه در اعمال المينکتومي مهره کمري
ب ررسي ارتباط بين سطح سرمي بيلي روبين با فعاليت بيماري در بيماران مبتال به لوپوس اریتماتو سيستميک

سارا حدادي

مير امير آغداشي

ونوس غفارزاده

محمدرضا اميري

مجتبي کریمي پور

پيام عزیزپور

-

ليال مختاري

رامونا رضوي

حميده محدثي

لقمان معروفي

محمد حسن انصاري

نازنين حبيبي

صابر یوسفي
ندا ولي زاده

بررسي تاثير آتورواستاتين بر روي واکنش پذیري عروق مغزي در بيماران مبتال به سکته ایسکميک مغزي
اثرات اشعه گاما با دوز پایين بر ترميم زخم س وختگي درجه دو در موش صحرایي
تاثيرکارگاه آموزشي برتندرستي معنوي و تکامل معنوي دانشجویان دانشکده پرستاري وبهداشت در سال 1394

بين الملل

201
202

مقایسه سطح سرمي سيالوپروتئين استخواني ،استئوپونتين  ،بتا 2ميکروگلبولين در بيماران مبتال به مولتيپل ميلوما مرحله  1با افرادسالم

1755

203

شناسایي ژنهاي ویروالنس ،الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي و ارتباط آن با گروه هاي فيلوژنتيک در جدایه هاي اشریشيا کلي ایجاد کننده عفونتهاي ادراري

1753

204

ارزیابي اختالالت هورمون هاي تيروئيد در بيماران مبتال به دیابت نوع  2در بيمارستان امام خميني اروميه

رسول زهي بخش

1759

205

اثرات ویتامين  Eدر جلوگيري از آسيب هاي ناشي از مصرف اکستازي بر بافت بيضه و کيفيت اسپرم در موش سوري

سيد سوران غفوري

معصومه زیرك

رزیدنتي

206
207

به استاد راهنمائي دکتر تحت عنوان" مطالعه ي ارزش تشخيصي آزمون  Inhibin Aبراي رخداد پره اکالمپسي در زنان باردار

عاطفه مزیدي

فرزانه برومند

بررسي تاثير اجراي پروتکل پرستاري طراحي شده بر پيامدهاي بيماري انفارکتوس ميو کارد دربيماران بستري در بيمارستان عباسي مياندوآب در سال 94

ابوالحسن شریفي

رحيم بقائي

1767

208

بررسي ارتباط بين استرس دوران بارداري با عاقبت بارداري ،سطح لپيتن و کورتيزل خون مادر و بند ناف نوزاد در مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي

مریم عابدي

سهيال ربيعي پور

نشده

1752

بررسي تاثير مشاوره بر سبک زندگي ارتقا دهنده سالمت در مادران مبتال به دیابت حاملگي مراجعه ک ننده به مرکز آموزشي درماني شهيد مطهري شهر اروميه

1757

209

بررسي رابطه بين عوامل رواني اجتماعي کار و خستگي در بين پرستاران

1764

210

بررسي اثرات ضد باکتریایي نانو ذرات نيکل برروي ميزان تشکيل بيوفيلم بورخولدریا سه پشه

1751

211

بررسي دانش داروشناسي پرستاران از تداخالت غذا -دارو در مرکز آموزشي درماني آیت اهلل طالقاني اروميه در سال 1394

بين الملل

بررسي تاثير آموزش مبتني بر دستورالعمل باليني بر عملکرد پرستاران در پيشگيري از پنوموني وابسته به ونتيالتور دربيماران بستري در بخش هاي ویژه

انترني
انترني
انترني
انترني
انترني
بين الملل
رزیدنتي

1763

سمانه اسدي

تيمور اللهياري

نيما فتح اهلل زاده

نيما حسيني جزني

-

عليرضا رحماني

سيران گلجبيني

معصومه همتي

آیناز فروغي اقبال

سورنا نظرباغي

212
213
214
215
216
217
218
219
220

بررسي تأثير برنامه مدون مامایي دوران بارداري بر مشکالت سالمتي بعد از زایمان در مراجعين به مراکز بهداشتي درماني اروميه سال 94

الله محمودنژاد

حميده محدثي

مقایسه ترخيص زودهنگام و مرسوم بعد از آپاندکتومي در بيماران مبتال به آپاندیسيت حاد بدون عارضه در بيمارستان امام خميني اروميه

مرتضي اميرخاني

ناصر مسعودي

شناسایي مولکولي گونه هاي کمپلکس  Anopheles maculipennisبا نشانگرهاي  COIو  D3در سه نقطه ا ز استان آذربایجان غربي

شبنم پاشایي

عليرضا چاوشين

بررسي اختالف بين یافته هاي ام .آر .آي و الکتروميوگرافي در مبتال یان به رادیکولو پاتي هاي گردني کمري  -خاجي مراجعه کننده به درمانگاه الکتر ميوگرافي
بررسي پيامد بيماران با نشانگان زجر تنفسي حاد بستري در بخش مراقبت هاي ویژه بيمارستان امام خميني اروميه در سال 89-93
بررسي الگوي تجویز آنتي بيوتيک ها در بيماران بستري در بخش سوختگي بيمارستان امام خميني اروميه در سال 93
پيامد کوتاه مدت بيماران با حمله عروقي مغز بستري در بخش مراقبت هاي ویژه بيمارستان امام اروميه سال 90-93
مقایسه فراواني سزارین و عوامل زمينه ساز آن در بر اساس شاخص توده بدني در زنان حامله مراجعه کننده به بيمارستان شهيد مطهري اروميه در سال 94-95

بيتا ذغالچي

محمدامين ولي زاده

فرناز صاحب رافت

حمداله شریفي

آرام محسني راد

محمدامين ولي زاده

شيما بردبار

شبنم وظيف خواه

انترني

221

بررسي ویژگي هاي دموگرافيک و مقایسه عوامل تاثيرگذار بر پيامدهاي باليني کودکان مبتال به تومورهاي بدخيم استخواني مراجعه کننده انکولوژي اطفال

محمد کوهستاني

مهران نوروزي

انترني

222

بررسي ارتباط مقادیر سرمي  25هيدروکسي ویتامين  Dو تاثير آن بر پيامد درمان در کودکان مبتال به لوسمي حاد و لنفوم غير هوجکين

مجيد رهبري فرزد

مهران نوروزي

1853

223

بررسي حضور اعضاي جنس  Aedesاز پشه هاي کوليسيده در استان آذربایجان غربي

-

عليرضا چاوشين

1769

224

بررسي عملکرد برنامه مدارس مروج سالمت شهرستان اروميه از سال  91تا 93

-

مرادعلي زارعي پور

1789

225

بررسي تاثير مداخله آموزشي مبتني بر مدل بزنف بر تبعيت از رژیم درماني در بيماران مبتال به پرفشاري خون مراجعه کننده به درمانگاه هاي مراکز آموزشي

ندا خالدیان

رحيم بقائي

1765

226

بررسي اثرات ضد باکتریایي نانو ذرات نيکل برروي ميزان تشکيل بيوفيلم استرپتوکوکوس موتانس

-

نيما حسيني جزني

1790

227

تحت عنوان" ارزشيابي نظام ثبت مرگ زنان  10-55سال استان آذربایجان غربي در سال 1393

-

حميدرضا اسالملو

228

بررسي ارتباط بين تعهد سازماني و کيفيت خدمات ارائه شده به بيمارستان توسط پرستاران شاغل در مرکز تخصصي و فوق تخصصي قلب سيد الشهدا اروميه

-

عليرضا رحماني

1781

229

شيوع اختالالت اسکلتي  -عضالني ناشي از کار و ریسک فاکتور هاي مرتبط فردي ،فيزیکي و پوسچرال موثر در کارکنان شاغل در یکي از شرکتهاي کاشي و ...

علي محموزاده

ایرج محبي

رزیدنتي

230
231
232

مقایسه ي اثر تزریق موضعي کورتيکواستروئيد و پالسماي غني از پالکت در درمان فاشئيت کفپایي

محمد پور بي آزار

حسن طالب

بررسي تاثيرمداخله آموزشي مبتني بر مدل بزنف بر سبک زندگي بيماران مبتال به بيماري نارسایي قلبي مراجعه کننده به بيمارستان خاتم االنبياء سلماس

سيده زهرا مرقاتي

معصومه همتي

رابطه کيفيت و کميت کربوهيدرات مصرفي با پرفشاري خون ناشي از بارداري

فرشته سنجري

محمد عليزاده

1788

233

بررسي تاثير مراقبت پرستاري مورد محور بر سازگاري بيماران کاندیداي پيس ميکر دائمي مراجعه کننده به مرکز تخصصي ،فوق تخصصي قلب سيدالشهداء

هاجر غفورزاده

رحيم بقائي

1773

234

تأثير ترکيب متفورمين ،کلسيم و ویتامين Dبراستئاتوز کبدي در موشهاي صحرایي نر

-

حميد ثریا

1766

235

بررسي اثرات ضد باکتریایي نانو ذرات نيکل بر روي ميزان تشکيل بيوفيلم استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به موپيروسين

-

نيما حسيني جزني

1779

236

بررسي نوع وتراکم بيوآئروسل هاي قارچي در هواي بخشهاي مختلف بيمارستانهاي آموزشي-درماني شهر اروميه در سال 1394-95

مریم شاه پلنگي

حسن خرسندي

1787

237

بررسي ميزان حذف بور از محيط هاي آبي با استفاده از فرآیندهاي انعقاد الکتریکي متداول و ارتقاء یافته با پراکسيد هيدروژن

مهدي دولتي

علي احمد آقاپور

بين الملل

238
239
240

بررسي تاثير حمایت همتا محور بر ميزان رفتارهاي ارتقاء دهنده ي سالمتي در زنان مبتال به سرطان پستان در مراکز آموزشي-درماني و پژوهشي اروميه در سال

ليال نجفي توبوزآباد

فاطمه مقدم تبریزي

علي اکبر ميداني

معصومه پور جبلي

تعيين الگوي حساسيت گونه هاي مختلف کاندیدایي جدا شده از بيماران دچار نقص سيستم ایمني بستري در بيمارستانهاي شهر اروميه ن به داروهاي ضد قارچي

مریم ابراهيمي

ابراهيم صادقي

1780

241

ارزیابي الگوي مصرف ایمي پنم در مرکز آموزشي -درماني امام خميني (ره) اروميه

-

افشين شيوا

1778

242

ارزیابي عملکرد بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه با استفاده از مدلهاي گرافيکي و ریاضي قبل و بعد از اجراي طرح

-

حسن یوسف زاده

1782

243

ب ررسي مقایسه اي تاثير دو روش مشاوره اي مرسوم و الکترونيکي بر پيشرفت تحصيلي دانشجویان پرستاري دانشکده پرستاري و مامایي اروميه در سال 1394

1771

244

بررسي تاثير آموزش بر نگرش مادران باردار نسبت به شيوهي زایمان در پلي کلينيک فاطميه شهرستان اروميه

1772

ارشد

1760

انترني

1775

بررسي تاثير آنمي ،ترومبوسيتوپني و لکوسيتوز بر مرگ ومير در بخش مراقب ت هاي ویژه در بيمارستان امام خميني اروميه در سال 1393

عليرضا رحماني
-

مریم مسگرزاده

1785

245

بررسي تاثير باليني و پاراکلينيکي تزریق داخل مفصلي پالسماي غني شده با پالکت( ) PRPدر درمان افراد مبتال به استئوارتریت مفصل گيجگاهي فکي

-

مسعود فالحي مطلق

انترني

246
247

مقایسه فراواني سزارین و عوامل زمينه ساز آن در بر اساس شاخص توده بدني در زنان حامله مراجعه کننده به بيمارستان شهيد مطهري اروميه در سال 95-94

شيما بردبار

شبنم وظيفه خواه

بررسي تاثير آموزش الکترونيکي پيشگيري از خطاهاي دارویي برآگاهي ،نگرش و عملکرد دانشجویان پرستاري کارورزي در بخش کودکان ،مرکز آموزشي درماني

-

سيما پور تيمور

عوارض ناشي از مداخالت شکسته بندهاي محلي در بيماران ارتوپدي مراجعه کننده به بيمارستان امام خميني (ره) اروميه در نيمهي دوم سال  1394و پيگيري

علي حسين پور

مير بهرام صفري

1761

248
249

بررسي فراواني باکتري هاي استرپتوکک پيوژنز جدا شده از کودکان سالم دبستاني و مبتال به فارنژیت حاد شهرستان اروميه وتعيين مقاومت دارویي ایزوله ها

-

ليدا لطف الهي

1770

250

کاربرد تئوري رفتار برنامه ریزي شده در پيش بيني فاکتورهاي مؤثر بر ميزان تحرك بدني در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني اروميه

-

سهيال ربيعي پور

1783

پيامد باليني ترومبوليتيک تراپي در بيماران مبتال به انفارکتوس حاد ميوکارد مراجعه کننده به مرکز آموزشي درماني طالقاني اروميه

ليال استوار

کمال خادم وطن

بررسي رضایتمندي بيماران از کنترل درد بعد از عمل در بخش ارتوپدي توسط سرویس درد حاد

مينا سباعي

ابراهيم حسني

1762

251
252
253
254

بررسي ارتباط بين یافته هاي هيستوپاتولوژیکي و نحوه بيان بتا-کاتينين در آدنوکارسينوم پروستات

شمس الدین بابایاني

فرزانه حسيني

بررسي تاثير و مقایسه  i-gelولوله تراشه کافداردرطي تهویه با فشارمثبت در بيماران تحت کوله سيستکتومي الپاراسکوپيک

1809

255

بررسي ميزان شيوع و دالیل آسيب هاي شغلي در پرستاران شاغل در بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي اروميه

رزیدنتي

1784

انترني
انترني

هاله چمن علي احمدي

ميترا گل محمدي

نادر آقاخاني

-

1795

256

تاثير آموزش گروهيِ همسران بر ميزان سازگاري اجتماعي زنان مبتال به سرطان پستان تحت شيمي درماني مراجعه کننده به مراکز آموزشي و پژوهشي شهر

فاطمه مقدم تيریزي

حسام سلطاني

1724

257

بررسي تاثير رایحه درماني با گل محمدي ،بر کيفيت خواب زنان یائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتي و درماني اروميه

فاطمه مقدم تيریزي

سميه رضا وند

ارشد

258
259
260

اثر رژیم غذایي  DASHبر پروفایل التهابي ،در بيماران دیابتي نوع  : 2کارآزمایي باليني تصادفي"

مجيد منافي

شيوا بغدادیان

تاثير رژیم غذایي  DASHبر پروفایل ليپيدي بيماران مبتال به دیابت نوع  : 2کار آزمایي باليني تصادفي

مجيد منافي

رضا هاشمي

رحمان عباسي وش

ميرمهدي شعف

ارشد

1767

تاثير تجویز آمانتادین خوراکي بر پيامد عصبي بيماران با آسيب عصبي منتشر بستري در بخش مراقبت هاي ویژه

بررسي تاثيرمداخله ي مشاوره محور ،بر ميزان اضطراب در زنان کاندید آمنيوسنتز مراجعه کننده ب ه مرکز آموزشي درماني مطهري شهر اروميه سال" 1394 -95

1832

261
262

سهيال ربيعي پور

نایافت کریمي

شناسایي گونه هاي بندپایان بویژه حشرات مهم بهداشتي در محل دفن مواد زاید جامد شهري اروميه

صابر قلي زاده

ابراهيم عباسي

1823

263

اثر مکمل یاري ید بر شاخص هاي عملکرد غده ي تيروئيد و ید دفعي ادرار در دانشجویان ساکن در خوابگاه هاي دخترانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه

جعفر نوروززاد

سعيده دائي

1793

264
265

بررسي وضعيت فضاهاي فيزیکي بخش اورژانس بيمارستان امام خميني (ره) اروميه

ندا محمدي

آرین جهانفر

سعيد قوام زاده

شهرام فکوري نيا

نادر آقاخاني

فرنگيس عليزاده

جعفر نوروززاد

فرید جوان دوست

آرام فيضي

سيد یوسف لطفي

ندا ولي زاده

ابوالفضل قاسمي

الگوهاي هيستوپاتولوژي تومورهاي مثانه در بخش پاتولوژي بيمارستان امام خميني اروميه از فروردین ماه  1386تا فروردین ماه 1394

فرزانه حسيني

مجتبي سليماني

بررسي مقایسه اي تاثير دو روش بحث گروهي مبتني بر سبک زندگي سالم خانواده و بيمار محور بر کنترل پرفشاري خون در بيماران

معصومه همتي

بهروز رضایي

" بررسي فراواني هيپرگليسمي دربيماران دریافت کننده تغذیه روده اي بستري در بخش مراقبت هاي ویژه بيمارستان امام خميني (ره) اروميه

محمدامين ولي زاده

ليال نصيري

ارزیابي باليني و آزمایشگاهي عوامل خطر شامل شاخصهاي التهابي و بيومارکرهاي آزمایشگاهي در بيماران مبتال به جریان خون آهسته کرونري

ونوس شهابي رابري

سعيد ملکي

نسرین موحدین

-

ارشد

انترني
ارشد

1822
ارشد

1827

266
267
268
269

بررسي اثر آموزش تغذیه بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي بر آگاهي ،نگرش و نمایه هاي  Hbخون ،آهن و فریتين سرم زنان باردار دچار کم خوني فقر آهن در شهر
بررسي عملکرد پرستاران در انجام مراقبت ایمن از بيماران سالمند بستري در بخش هاي داخلي مراکز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشکي اروميه
بررسي ارتباط بين عملکرد کليه پيوندي با فعاليت سرمي آنزیم گزانتين اکسيداز در گيرنده هاي پيوند کليه
بررسي فراواني تداخالت دارویي شدید در سالمندان تحت شيمي درماني مبتال به سرطان در بيماران مراجعه کننده به مرکز پژوهشي و درماني اميد اروميه
مقایسه سطح سرمي آنتي بادي  IgGهليکوپيلوري در بيماران مبتال به دیابت تيپ  2مراجعه کننده به بيمارستان امام خميني (ره) اروميه با گروه کنترل

1796

270
271
272
273
274

بررسي فيتوشيميایي ،فعاليت آنتي اکسيداني و سميت گياه سنبله اي ارغواني

1807

275

بررسي ميزان آگاهي و استفاده از پزشکي مبتني بر شواهد در پزشکان متخصص باليني عض و هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي اروميه

نازآفرین قاسم زاده

1806

276
277

بررسي ارتباط ميان فازهاي مختلف ماه قمري با بروز انفارکتوس حاد ميوکارد در بيماران بستري در بيمارستان سيدالشهدا اروميه در سالهاي  1435 -1436ه.ق

عليرضا رستم زاده

سحر ابري

ررسي تاثير آموزش مبتني بر تئوري رفتار برنامه ریزي شده( ) TPBبر رفتارهاي پيشگيري کننده از چاقي در دانش آموزان دوره اول متوسطه

عليرضا دیدارلو

-

1794

278

بررسي پراکندگي کنه هاي نرم و سخت (آرگازیده و ایگزودیده) و ميزان آلودگي آنها به ویروس تب خونریزي دهنده کریمه کنگو ( )CCHFدر شهرستان اروميه

1799

279

مطالعه عوامل فارماکوژنتيکي و غير ژنتيکي دخيل در پاسخ هاي متغيير به داروي وارفارین در بيماران با تعویض دریچه قلبي

1801

280

تعيين هویت گونه هاي مگس هاي کاليفوریده وجداسازي  Lucilia sericataبومي شهرستان اروميه

انترني

ارزیابي کلنيکي ليزر  CO2در درمان حساسيت دنداني

انترني
ارشد
انترني
انترني

انترني

فرخ دبيري

بهروز صداقت

بهنام عسگري

-

فرخ دبيري

احسان رادي

سيد امير سيدي

مينا بوتراب

شهریار صانع

رعنا نجفي زاده

تهمينه پيروي

-

281
282
283

طراحي نرم افزار همراه آموزش بافت شناسي دهان و دندان،کاهش موانع و محدودیت ها در آموزش الکترونيکي

1800

284

ارزیابي نحوه مصرف وانکومایسين بر اساس دستورالعملهاي )Hospital Infection Control Practices Advisory Committee( HICPAC

افشين شيوا

انترني

285
286
287
288

مقایسه تاثير پيشگيرانه افدرین با فنيل افرین وریدي یکجا براي جلوگيري از افت فشار خون در جراحي شکستگي مفصل ران با بي حسي داخل نخاعي

شهریار صانع

فرشته داناي طوسي

مقایسه تاثير ميدازوالم با اندانسترون وریدي بر روي تهوع و استفراغ در جراحي سزارین با بي حسي داخل نخاعي

شهریار صانع

مهسا رضا پور

مقایسه مپریدین و سوفنتانيل اینتراتکال براي جلوگيري از لرز در اعمال جراحي ارتوپدي اندام تحتاني تحت بي حسي نخاعي

شهریار صانع

حجت اله صفير

بررسي سطوح هموگلوبين در طول حاملگي و ارتباط آن با وزن تولد نوزادان در شهرستان اروميه سال 1394

فاطمه مقدم تبریزي

-

رسول انتظار مهدي

ربابه بهادري

انترني

0

انترني
رزیدنتي

0

مقایسه تاثير گرانيسترون و دگزامتازون بر درد تزریق پروپوفول وریدي

1816

289

ارزیابي -اثربخشي نظام مراقبت ایدز در استان آذربایجان غربي در سال :1394مطالعه مقطعي

1798

290

تاثير فنتانيل اینتراتکال برروي شاخص دو طيفي در بيماران تحت بي حسي اسپاینال با عمل جراحي ارتوپدي اندام تحتاني

1797

291

بررسي ميزان رضایتمندي مردم از کيفيت آب شرب روستاهاي شهرستان اروميه در سال 1394

1791

292

بررسي تاثير آموزش مثبت اندیشي به شيوه گروهي بر استرس اضطراب و افسردگي بيماران مبتال به بيماري عروق کرونر قلب مراجعه کننده به درمانگاه تخصصي قلب شهرستان تکاب
سال 1394

شهریار صانع

-

لطيفه بيگ زاده

علي احمد آقاپور

-

سهيال آهنگرزاده رضائي

-

بدون اعتبار

293
294
295

بدون اعتبار

296
297

بدون اعتبار

298
299

بدون اعتبار

300
301

بدون اعتبار

1840
بدون اعتبار

1830
1812
بدون اعتبار
بدون اعتبار
بدون اعتبار

1810
بدون اعتبار

302
303
304
305

حجت اهلل صفير

مقایسه مپریدین و سوفنتانيل اینتراتکال براي جلوگيري از لرز در اعمال جراحي ارتوپدي اندام تحتاني تحت بي حسي نخاعي

دکتر شهریار صانع

بررسي اثر مکمل یاري باهمِ ویتامين  B12و اسيد فوليک بر هوموسيستئين سرم ،وضعيت کم خوني مگالوبالستيک ،فشار خون و کيفيت زندگي در مبتالیان به مالتيپل اسکلروزیس

سعيد قوام زاده

احسان نوذري

بررسي تاثير مداخله خودمدیریتي مبتني بر مدل تغيير رفتار 5Aبر وزن گيري مناسب دوران بارداري در زنان داراي اضافه وزن مراجعه کننده به مراکزبهداشتي

حميده محدثي

نرمين قادر پناه

مقایسه ميزان فریتين  ،ترانسفرین و  LOX-12همراه با مارکرهاي  CEAو  CA15-3در نمونه خون بيماران مبتال به سرطان پستان و گروه کنترل

فاطمه خردمند

سيما حيدرزاده اصل

تاثير مهار کننده پاراکسوناز تيپ یک ) (PON1بر روي پروفایل چربي ٬تجمع کلسترول وتشکيل رگه هاي چربي در بافت آئورت خرگوش هاي تغذیه شده با رژیم غذایي غني از
کلسترول

محمد حسن خادم
انصاري

معصومه اماني دوالما

بررسي ویژگي هاي هيستوپاتولوژیک تومورهاي مغزي در بخش پاتولوژي بيمارستان امام خميني اروميه از فروردین سال  1386تا فروردین سال 1394

معصومه پورجبلي

هادي غفاري

آناليز مولکولي ژن  kdrدر مگس خانگي شهر اروميه

صابر قلي زاده

شيوا کامدار

بررسي تاثير سولفات منيزیوم بر عاقبت و سير باليني و سطح هوشياري در بيماران با آسيب آکسوني منتشر شدید متعاقب تروما

فيروز صالحپور

مسلم جابریان

ارائه طرح درمان بهينه درپرتودرماني غده پاروتيد با مدهاي الکتروني وفوتوني در روش پرتودرماني سه بعدي تطبيقي

احد زینالي

فریده فرخي مقدم

مقایسه ميزان سطح سروتونين  ،سرولوپالسمين ومس همراه با مارکرهاي  CEAو CA15-3درنمونه خون بيماران مبتال به سرطان پستان و گروه کنترل

فاطمه خردمند

سحر رضایي عربلوي

تعيين آگاهي پزشکان و دندانپزشکان عمومي شهر اروميه در خصوص لزوم تجویز آنتيبيوتيک در بيماران جراحي دندانپزشکي در سال 1394

آرش المعي

سينا پيشنماز

بررسي تأثير اجراي برنامه مراقبتي بر اساس الگوي سازگاري روي بر کيفيت زندگي نوجوانان پسر مبتال به هموفيلي عضو مرکز درمان جامع هموفيلي ایران

معصومه همتي

آزاده روفچایي

مقایسه مدت زمان بستري شدن بيماران مبتال به شکستکي مندیبل در بيمارستان هاي خصوصي و دولتي شهرستان اروميه بين سال هاي 1394

مسعود فالحي مطلق

الهام وجدان پرست

فراواني و پيامد یبوست در بيماران تحت تهویه ي مکانيکي بستري در بخش مراقبت هاي ویژه بيمارستان امام خميني(ره) اروميه در سال 1389-¬93

محمدامين ولي زاده

رسا مهدي زاده فر

306
307
308
309
310
311

بررسي رعایت استانداردهاي اعتباربخشي در بخش هاي ویژه ي مراکز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشکي اروميه در سال 1394

رحيم بقائي

خاطره الماسي

بررسي تاثير گروه درماني اميد محور ،مبتني بر نظریه اميد اسنایدر ،بر کيفيت زندگي بيماران مبتال به سرطان مراجعه کننده به مرکز پژوهشي درماني اميد اروميه

سهيال آهنگرزاده

زاهد موالئي

بين الملل

312

مطالعه فون و وفور کنه هاي آرگازیده و ایگزودیدهء شهرستان دلفان استان لرستان

فرخ دبيري

مهرداد نجفي طالب

1804

313

اثر انفوزیون کافئين داخل وریدي پس از پایان جراحي در نماي بيداري از بيهوشي استنشا قي

رحمان عباسي وش

سحر عباسپور

؟

314

اثر مصرف مکمل خوراکي توام چاي سبز و ویتامين  Eبر سطح سرمي آدیپونکتين ،پروفایل ليپيدي ،قند خون ناشتا و شاخص هاي آنتروپومتریک در دیابتي

سعيد قوام زاده

اسماعيل باقرپور

بدون اعتبار
بدون اعتبار
بدون اعتبار
بدون اعتبار

1805

بررسي تاثير آموزش غير حضوري بر عملکرد پرستاران شاغل در بخش مراقبت هاي ویژه در زمينه رعایت استانداردهاي گاواژ و گذاشتن لوله بيني معده اي در

نادر اقاخاني

عثمان سليماني

بررسي علل و پيامدهاي باليني و عوامل موثر بر ميزان بقا در بيماران مبتال به تامپوناد حاد قلبي مراجعه کننده به مرکز آموزشي درماني سيد الشهدا اروميه

کمال خادم وطن

نعمان محمدزئي

بررسي تغييرات ضخامت مرکزي قرنيه و فشار داخل چشمي در دوره سيکل قاعدگي در خانم هاي مراجعه کننده به بيمارستان امام خميني-اروميه

علي مسعودي

فریماه ایراني

1750

315

جداسازي و شناسایي ميکروآلگها و سيانوباکتریهاي دریاچه اروميه و تعيين مقدار ترکيبات فنلي ،کاروتنوئيدي و پتانسيل آنتي اکسيداني آنها

زهرا مرادپور

1802

316

اثر تجویز تيموکينون در دوره قبل و حين بارداري موش صحرایي بر تشنج ناشي از پنتيلن تترازول در فرزندان

احسان صبوري

0

317

بررسي ارتباط گرایش به سوء مصرف مواد با راهبردهاي مقابله اي در دانشجویان علوم پزشکي اروميه در سال تحصيلي 1394

معصومه همتي

1819

318

ارزیابي اثر کروستين بر آنژیوژنز از طریق مسير پيامرساني  PI3K/AKt/eNOSدر سلولهاي اندوتليال ورید ناف انساني

یوسف رسمي

0

319

بررسي تغييرات پروفایل سيتوکایني سرم و بيان ژن سيکلواکسيژناز  2-در بيماران مبتال به سرطان پستان قبل و بعد از عمل جراحي و ارتباط آن با شدت تب پس از عمل و سنسنس
سلول هاي  MCF-7سرطان پستان

1818

320

ارزیابي اثرکورکومين برروي رگزایي از طریق مسيرپيام رساني PI3K/Akt/eNOSدرسلولهاي اندوتليال ورید ناف انساني

1825

321

جهش هاي تب مدیترانه اي در اگزون شماره دو به عنوان ریسک فاکتور بيماري عروق کرونر قلبي زود رس

احسان صبوري
یوسف رسمي
کمال خادم وطن

یعقوب طهمزي
مهدیه نصيرزاده
مریم آستين فشان
-

1833

322

بررسي ارتباط بين آنتي بادي هاي ضدهسته اي و تظاهرات لوپوس در بيماران مبتال به آرتریت روماتوئيد و اسپوندیليت انکيلوزان به دنبال درمان با اینفليکسيماب و اتانرسپت در
بيمارستان امام خميني اروميه

مير امير آغداشي

محسن خدیر

1824

323

ارتباط بين شدت بيماري کبد چرب غيرالکلي و شدت بيماري تنگي عروق کرونري

کمال خادم وطن

-

1826

324

1851

325

1820

326

ارزیابي ارتباط فعاليت سرمي آنزیم گلوتاتيون پراکسيداز با شاخص سرمي عملکرد کليه در گيرندگان پيوند کليه

1817

327

اثر ضد باکتریایي نانوآلياژ نقره مس سنتزشده به طریقه ميکروبي بر روي سوش هاي استاندارد بروسالآبورتوس ،ليستریا منوسيتوژنز و بورخوردیا سپاشيا

نيما حسيني جزني

1831

328

آناليزمولکولي توالي  ITS2در سوسري هاي مهم بهداشتي شهر اروميه

صابر قلي زاده

1774

329

بررسي فرهنگ ایمني و نقش آن در کيفيت مراقبتهاي پرستاري ارائه شده در پرستاران خوي 1394

عبداهلل خرمي

بررسي مقایسه اي فراواني خوددرماني و عوامل موثر بر آن در بين دانشجویان و افراد همسال شهر بوکان در سال 1394
اثرات حفاظتي تجویز توام کورکومبن و ویتامين  Eبر دستگاه تناسلي موشهاي صحرایي دیابتي نر

0

330

1839

331

مقایسه مدل هاي پارامتري و ناپارامتري بقاء در تحليل زمان بقاء بيماران سرطان دهانه رحم

1835

332

مقایسه تاثير دو روش آموزش بر مبناي تلفيق (روش برنامه اي و سخنراني) و آموزش سخنراني بر یادگيري درس بررسي وضعيت سالمت در دانشجویان

1813

333

ارائه الگویي براي پيش بيني مرگها و آسيب هاي حوادث ترافيکي استان آذربایجان غربي براساي داده هاي سالهاي ()1385-1393

رزیدنت

334
335
336

انترني

1821

بررسي کيفيت خواب پرستاران شاغل در بيمارستانهاي آموزشي درماني اروميه در سال 1395- 1394

اسماعيل مقصودي

-

بآقر پور حيدر

کمال رحيمي

جعفر نوروززاده

همایون انصاري
مصطفي فرماني
-

نازآفرین قاسم زاده

-

حميد رضا خلخالي

-

حسين جعفري زاده

-

رسول انتظار مهدي

مریم خاني

مطالعه عوامل خطر ابتال به کانسر مثانه در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان امام خميني اروميه

علي تهرانچي

یاسمين پوالدي

بررسي اثر گلي بن کالميد در پيش آگهي کوتاه مدت بيماران با خونریزي زیر عنکبوتيه ناشي از تروماي شدید تا متوسط

جواد آقازاده

احسان ضيایي

مير امير آغداشي

ژیال محمودي راد

مقایسه سطح اسيد اوریک سرم در بيماران لوپوس اریتماتوي سيستميک با فشار شریان ریوي باال و نرمال

337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351

علي آقایارماکویي

مژده ماکوئي

محمدامين ولي زاده

راضيه اميدي

بررسي ارتباط بين امتياز  MELDبا ابتال به ترومبوز ورید پورت در بيماران مبتال به سيروز کبدي

کامران شاطري

علي مصطفي پور

بررسي اختالالت اسيد و باز در بيماران تحت تهویه مکانيکي در  24ساعت اول در بخش مراقبت هاي و یژه بيمارستان امام خميني اروميه

عليرضا ماهوري

الميرا رضازاده

محمدرضا دهقاني

مسعود یاسمي

بررسي ارتباط سطح سرمي  C-Reactive Proteinبا پریتونيت باکتریایي خودبخودي در بيماران سيروزي

رامين بهروزیان

سعيد مهردل

بررسي ارتباط لگوهاي غذایي با شدت دیسمنوره در دانشجویان دختر مجرد و سالم دانشگاه علوم پزشکي اروميه

رسول زرین

نسترن نجفي

1834

352

بررسي اثر مکمل یاري خوراکي کلسيتریول بر مقاومت انسوليني و پروفایل ليپيدي در بيماران غير دیابتي مرحله ي نهایي نارسایي کليه همودیاليزي

رسول زرین

آرش غياثي

1848

353

تحليل هزینه اثربخشي غربالگري دیابت نوع  2در جمعيت روستایي شهرستان مهاباد در سال 1394-95

حسن یوسف زاده

-

1842

354

سنتز پليمر مغناطيسي قابل جداسازي براي آناليز انتخابي برخي از فلوروکينولون ها

محمدرضا وردست

-

1837

355

شناسایي گونه هاي کک اماکن انساني ودامي و بررسي سيستماتيک مولکولي آنها بر اساس نشانگر  COIدر استان آذربایجان غربي

عليرضا چاوشين

سيد جواد سيد زاده

1843

356

سنتز نانو پليمر قالب مولکولي اصالح شده براي اندازه گيري دیازینون و کلروپيریفوس توسط کروماتوگرافي مایع با کارایي باال

محمدرضا وردست

-

ارشد
انترني
ارشد
انترني
رزیدنت
ارشد
انترني
انترني
انترني
انترني
رزیدنت
انترني
انترني
رزیدنت

1836

بررسي تأثير اجراي مدل ترخيص ایده آل بر روند بستري مجدد بيماران مبتال به سکته قلبي در بيمارستان شهيد مدني خوي 1394 -1395
فراواني و پيامد هيپوکالمي در بيماران تحت تهویه مکانيکي بستري در بخش مراقبت هاي ویژه بيمارستان امام خميني (ره) در سال 1392-93
بررسي تاثير اجراي الگوي ارتباطات بين فردي پپالئو بر استرس ،افسردگي و اضطراب بيماران تحت همودیاليز مراجعه کننده به مرکز آموزشي درماني

رحيم بقایي

سکينه رضائي

محمدامين ولي زاده

سپيده منظوري

معصومه همتي

بابک عليشاهي

پيمان اتابکي

عباس ریاحي نمين

بررسي تاثير مداخله آموزشي بر بهبود الگوي تجویز آنتي بيوتيک در بين پزشکان عمومي شهر اروميه

حمداله شریفي

سيد مسعود کاشاني

ارتباط شاخصهاي هماتولوژیک( ) MPV,WBC count,PDWزمان پذیرش و نزول قطعه  STبعد از ترومبوليز در بيماران انفارکتوس ميوکارد با صعود قطعه ST

ونوس شهابي

ابراهيم عزتي

بررسي فراواني انواع تروما در بيماران مراجعه کننده به اورژانس بيمارستان امام خميني(ره) اروميه ازفروردین تاشهریور1394

شيوا پاکزاد

رقيه نيکدل

بررسي فراواني انواع اختالالت زاویه مخچه اي-پنزي ( )CPAدر MRIبيماران با کاهش شنوایي حسي-عصبي مراجعه کننده به بخش  MRIبيمارستان امام

یلدا صنيعي

سيد زاهد حسيني

ارزیابي موانع دریافت فعال کننده پالسمينوژن بافتي در بيماران مبتال به سکته حاد مغزي ایسکمي ک در بيمارستان امام خميني اروميه

مقایسه اندازه گيري بيلي روبين توتال نوزادان ترم از طریق پوست با اندازه سرمي بيلي روبين توتال در شهرستان اروميه 1394
تاثير تغيير وضعيت از خوابيده به پشت به پهلو بر فشار داخل کاف بيماران لوله گذاري شده بستري در بخش مراقبت هاي ویژه بيمارستان امام خميني اروميه

بررسي پيش آگهي بيماران مبتال به انفارکتوس حاد ميوکارد با صعود قطعه  STدر بيمارستان سيدالشهداء اروميه که با ریتم فيبریالسيون دهليزي عارضه دار شده

1844

357

طراحي سيستم پشتيبان تصميم گيري با استفاده از روش شبکه هاي عصبي مصنوعي براي پيش بيني مدت زمان بستري بيماران مبتال به انفارکتوس حاد ميوکارد در بيمارستان هاي
آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشکي اروميه در بين سال  1389و 1393
الگوي حساسيت آنتي بيوتيکي و فراواني ژن هاي  penAو  ampCدر سویه هاي ليستریا مونوسایتوژنز و تعيين الگوي پالسميدي سویه ها

1847

358

1850

359

بررسي رابطه بين اختالالت قاعدگي و برخي شاخصهاي آنتروپومتریک در دختران دبيرستاني شهر اروميه

1849

360

ارزیابي کارایي کاتترگذاري موقت یک شبه ( 24ساعته) درون حالب بعد از سنگ شکني اندوسکوپيک حالبي بدون عارضه در بيماران مبتال به سنگ حالب مراجعه کننده به بيمارستان
امام خميني (ره) اروميه

1852

361

بررسي اثر کيتوزان در ترميم زخم در موشهاي بالب سي

1845

362

بررسي فراواني و علل اضطراب و تاثير آموزش فنون مبتني بر ذهن اگاهي بر آن در مجتمع هاي آموزش پرستاري وابسته به دانشگاه علوم پزشکي اروميه

1846

363

بررسي اثرات حفاظتي عصاره زنجبيل بر تغييرات بافتي و بيوشيميایي ناشي از پرتو گاما در کليه موش صحرایي

1841

364

بررسي و مقایسه تاثير پایش فشار کاف لوله تراشه به دو روش اندازه گيري با مانومتر و لمسي بر ميزان بروز ميکروآسپيراسيون در بيماران تحت تهویه مکانيکي

1838

365

تعيين حداقل غلظت بازدارنده ونکو مایسين ،تئيکوپالنين ،لينزوليد در استافيلوکوکوس اورئوس مق اوم به متي سيلين جدا شده از بيماران

انترني

1876

366
367
368
369
370
371

بررسي تاثير بسته آموزشي حمایتي خود مراقبتي بر ميانگين اضطراب ،افسردگي و استرس در بيماران مبتال – به انفارکتوس ميوکارد بستري در بيمارستان

1863

372

بررسي وضعيت فرهنگ ایمني بيمار توسط مدیران و پرستاران در مراکز آموزشي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشکي اروميه در سال 95

1858

373

سنتز و بررسي اثر ضد ميکروبي مشتقات 2و-4دي نيترو فنيل پيرازولين

انترني

374
375

دوزیمتري غده تيروئيد در تصویر برداري سفالومتري با استفاده از حفاظ تيروئيد مدیفيه با ضخامت هاي مختلف
کاربرد فرموالسيون خوراکي جدید دي پنيسيالمين جهت جذب سرب

376

بررسي تغييرات اپي تليوم دهان با سيتولوژي اکسفولياتيو براساس مدت درمان با پالك هاي متحرك آکریلي ارتودنسي و ميزان همکاري کلينيکي بيمار

377

کاربرد نانوفيبرهاي حاوي دفراسيروکس جهت جذب سرب

انترني
انترني
انترني
انترني

حبيب اهلل پيرنژاد

-

ليدا لطف الهي حق

خليل محمدي ولي

فاطمه بهادري

-

دکتر محمدرضا
محمدي فالح

اميد شاهي هيق

آناهيتا فتحي

زهرا منافي

اسماعيل مقصودي

-

حسن صابري

بهناز کشاورزي

آرام فيضي

فيروز کامراني

شهره افشار یاوري

-

مقایسه اثر درمان با منيزیم خوراکي و نورتریپتلين در مقابل درمان با نورتریپتلين به تنهایي،براي پيشگيري از سردرد هاي ميگرني در بيماران

سورنا نظرباغي

الهام قادري

مقایسه نتایج بستن نقص دیواره بين دهليزي به دو روش ترانس کاتتر وجراحي در مرکز قلب سيدالشهدا از فروردین 1389تا فروردین 1395

بهنام عسگري

نسيم آیرملو

ارزیابي تاثير انواع چاي گياهي و چاي معمولي بر روي تغيير رنگ( ) Discolorationکامپوزیت هاي نانو هيبرید و ميکروفيل

خاطره جمال وند

حافظ واحدبور

بررسي و مقایسه مقدار خون از دست رفته و عوارض ناشي از عمل کامل مفصل زانو با استفاده از سه روش درن گذاري

فردین ميرزاطلوعي

مریم سادات مکرم

مقایسه ي پيامد جراحي داکریوسيستورینوستومي اندوسکوپيک با و بدون جایگذاري استنت سيليکوني

رضا ثمره اي

ساناز موالئي

دکتر نادر آقاخاني

خورشيد سنائي

رحيم بقایي

-

مریم الهياري دوین

-

مریم مصطفوي

مریم بصيرت

دکتر آناهيتا فتحي

-

مازیار اسمعيلي

سعيده خاني

دکتر آناهيتا فتحي

-

378

شناسایي مولکولي ناقلين دایروفيالریازیس وآلودگي آنها به  Dirofilaria immitisبه روش مولکولي در استان آذر بایجان غربي1395

عليرضا چاوشين

-

؟

379

اثر برگ گياه ترخون بر روي برخي فاکتورهاي بيوشيميایي خون درافراد مبتال به دیابت نوع 2

پيمان ميکایيلي

-

1857

380

بررسي تاثير برنامه مداخله اي تبعيت از درمان بر کيفيت زندگي بيماران مبتال به اسکيزوفرني در مرکز آموزشي درماني روان پزشکي اروميه

سهيال آهنگرزاده

مهرناز اسم خاني

1855

1873

381

بررسي ارتباط نمایه توده بدني با تصویرذهني از بدن ،عزت نفس ،رفتارهاي خوردن و افسردگي در دانش آموزان دختر دبيرستان هاي شهرستان خوي در سال

مولود رادفر

زینب محمدزاده

رزیدنتي

382
383

مقایسه تاثير ليدوکائين داخل وریدي با دوز کم فنتانيل در پيشگيري سرفه ناشي از فنتانيل در کودکان

ميترا گل محمدي

شهریار شجيعي

اندازه گيري سطح سرمي آميودارون در بيماران با سابقه آریتمي قلبي با روش HPLC

دکتر امير حيدري

-

1871

384

شناسایي و تعيين درصد ترکيبات موثره و بررسي خواص آنتي اکسيداني ،ضد دیابت و ضد آلزایمر گياه مریم گلي سوري

نسرین موحدین

-

385

بررسي تاثير آموزش پرستاري مبتني بر شواهد بر مهارت اجرایي فرایند پرستاري در دانشجویان پرستاري دانشکده پرستاري و بهداشت شهرستان خوي

ليال مختاري

-

386

بررسي تأثير  CPP-ACPبر قدرت باند برشي سه نوع سيستم ادهزیوي مختلف روي عاج اینترنال

دکتر محمدي ترکاني

سپيده مصباحي

ارشد

387

محاسبه بار بيماري سرطان پستان در استان آذربایجان غربي در سال هاي  1391و  1392در مراجعين عم ومي در مرکز درماني اميد

رسول انتظار مهدي

فاطمه کریمي

1870

388

بررسي فراواني دیسمنوره و عوامل مرتبط با آن در دختران دانش آموز شهر اروميه در سال 95-1394

الهام رضائي

-

389

بررسي ارتباط سنگ کيسه صفرا و بيماري کبد چرب غيرالکلي در بيماران کاندید عمل جراحي کوله سيستکتومي

علي انشائي

سعيد تقوي فر

1867

390

جهش هاي ژن ( PKD2در اگزون هاي  6 ،4و  ) 8در بيماران مبتال به کليه پلي کيستيک اتوزومي غالب در استان آذربایجان غربي (ایران

خدیجه مخدومي

-

1868

391

جهش هاي ژن ( PKD1در اگزون هاي  14،24و ) 38در بيماران مبتال به کليه پلي کيستيک اتوزومي غالب در استان آذربایجان غربي (ایران)

خدیجه مخدومي

-

1865

392

شناسایي بيس فنل  Aدر برندهاي مختلف بطري هاي آب معدني در ایران و تعيين مقدار آن با کروماتوگرافي مایع با کارایي باال با دتکتور ماوراي بنفش

محمد رضا وردست

-

1872

393

مطالعه ترکيبات شيميایي و خواص بيولوژیکي اسانس و عصاره هاي chamaecistus Subsp. scopria Ajuga

نسرین موحدین

-

394

ساخت و بررسي پانسمانهاي حاوي کيتوزان و ویتامين  Cبراي ترميم زخم

آناهيتا فتحي

-

1859

395

بررسي اثر زنجبيل خوراکي بر سطح سرمي لپتين و پروتئين هاي فاز حاد وتغيير بيان ژني آنزیم کلسيم-کالمودولين پروتئين کيناز IIو ميزان مونووآمي ن اکسويداز و تغييورات
هيستوپاتولوژیک القاشده به وسيله مصرف اتانول در قلب موش هاي صحرایي نر نژاد ویستار

محمد عليزاده

الهه حشمتي

1856

396

بررسي تاثير اجراي الگوي توانمندسازي خانواده محور بر کيفيت زندگي بيماران پيوند کليه شده مراجعه کننده به مر کز آموزشي درماني امام خميني( ره ) اروميه

معصومه همتي

صغري پاهنگ

397

مقایسه ارزش پيشگویي کننده سيستاتين  Cو کراتينين سرم در ارزیابي عملکرد الوگرفت در دوران اوليه پس از پيوند

علي تقي زاده

-

398

بررسي رابطه پلي مورفيسم هاي  FokIو  ApaIدر ژن گيرنده ویتامين  Dبا بيماري هاي گریوز و هاشيموتو در شهر اروميه

رسول زرین

-

399

اثر لوتئين و عصاره ابکي اسفناج بر روي ایسکيمي /ري پرفيوژن طناب نخاعي موش نر صحرایي

غالمحسين فرجاه

معصومه محمدپور

400

" ارزیابي کيفيت ميکروبي بر تعيين گونه غالب باکتریایي در آب خروجي از دستگاههاي تسویه خانگي

رحيم عالي

-

401

علل از دست دادن زودرس گرفت در مرکز پيوند کليه اروميه از 1367تا 1394

محمدرضا محمدي

-

1869

402

تاثير کپسول ژالتيني ویتامين  Eو ویتامين  Dبر مدت و شدت دیسمنوره در زنان مراجعه کننده به درمانگاه زنان در مرکز آموزشي درماني شهيد مطهري

طاهره بهروز لک

1874

403

بررسي ارتباط بين سطح سرمي ویتامين  Dو ویتيليگو

اکبر مختارپور

مهدي آقازاده

1861

404

بررسي ميزان خطاهاي داروئي تجویز شده و اصالح یافته در بخش اونکولوژي بيمارستان امام خميني (ره) اروميه

حمداله شریفي

-

1864

405

تاثير عصاره هيدروالکلي و آبي گياه آلوئه ورا بر تکثير رده سلولي MCF7

ليال زارعي

1862

-

محمد آب خضر

406

تاثير تجویز حاد و مزمن سيلمارین بر هيپرآلژزیاي ناشي از سيس پالتين و فاکتورهاي التهابي ( TNFαو ) IL-1βدر موش صحرایي نر

حمداله شریفي

407

بررسي پلي مورفيسم ژن ( ESR1گيرنده استروژن  ) 1در بيماران مبتال به بيماري مولتيپل اسکلروزیس

آرش موسي الرضائي

1866

408

بررسي اولویت هاي پژوهشي ایمني بيمار از دیدگاه اعضاي هيئت علمي باليني دانشگاه علوم پزشکي اروميه در سال 1394

رحيم بقایي

-

1860

409

ب ررسي نحوه اجراي برنامه تامين و ارتقا مراقبت هاي اوليه سالمت در مناطق حاشيه و سکونتگاه هاي غير رسمي آذربایجانغربي

رسول انتظار مهدي

-

انترني

410
411
412
413
414
415
416

بررسي فراواني و علل مسموميت در زنان سنين باروري بستري شده دربيمارستان طالقاني شهرستان اروميه در سال  1393و 1394

حميد رضا فرخ

رزیدنتي
انترني
انترني
انترني
انترني
انترني

سيده فریما الياسي

بهاره صادقيان
مریم گودرزیان

بررسي تاثير جویدن آدامس بدون قند در برگشت حرکات روده اي پس از عمل سزارین

افسانه اميرآبي

بررسي تاثير فلوکستين بر بهبود عملکرد حرکتي بيماران دچار سکته مغزي ایسکميک

آرش موسي الرضائي

ارزش پيش بيني کنندگ ي شوك ایندکس در پيش بيني زودرس مورتاليتي در بيماران مبتال به انفارکتوس حاد ميوکارد تحت primary PCI

ونوس شهابي

نيما امامي

بررسي ویژگي هاي اپيدميولوژیک بيماران مراجعه کننده با توده مدیاستن به بخش جراحي بيمارستان امام خميني اروميه از سال1393- 1384

رحيم محودلو

کامران صوفي زاده

تأثير سط ح قند خون قبل و بعد از کرانيوتومي بر روي پيامد بيماران با آسيب مغزي در بيمارستان امام خميني اروميه در طول سال هاي  91تا 93

شهریار صانع

سميه بابانژاد

بررسي تاثير هایپوناترمي در پيش آگهي بيماران مبتال به خونریزي داخل مغزي خودبخودي بستري در بيمارستان امام خميني اروميه سال 95

آرش موسي الرضائي

مهدیه ملکي

سيد عبدالغفار تقوي

رزیدنت
ارشد
انترني

417
418
419

مقایسه سرعت تایيد محل لوله تراشه با استفاده از سونوگرافي و کاپنوگرافي بعد از لوله گذاري داخل تراشه

مير موسي آقداشي

رزیتا حقي

مقایسه مورفولوژي و ژنوتيپينگ سویه هاي اکينوکوکوس گرانولوزوس جداسازي شده از موارد کيست هيداتيک انساني و دامي دراستان آذربایجان غربي

خسرو حضرتي تپه

شهال خشاوه

تاثير آنمي در پيامد کوتاه مدت بيماران سکته ي حاد ایسکميک بستري در بخش مراقبت هاي ویژه بي مارستان امام اروميه در سال 1389-93

محمدامين ولي زاده

سارا پارسانيا

