
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کد اخالق و تاریخ جلسه تصویب در

 کمیته اخالق

اد نام و نام خانوادگی است

 راهنما

نام و نام خانوادگی 

 دانشجو

 ردیف عنوان پایان نامه

LUMS.REC.1394.1 

94/01/29 
یشهسواردکتر غالمرضا  M1بررسی پلی مورفیسم ژنتیکی  کالویژ ادیب حسامی    ، T1    و

P1 گلوتاتیون    S ترانسفراز در بیماران   - 

 ایرانی مبتال به سرطان ریه

1 

LUMS.REC.1394.7 

94/01/29 
ر بررسی تاثیر برنامه آموزش تئوری محور د محمد معرف زاده پرستو بهاروند

س پا ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از واری

 در پرستاران

2 

LUMS.REC.1394.13 

94/03/27 
نان بررسی شیوع عفونت سل نهفته در کارک مسلم شاهیوند دکتر محمد رضا ناظر

 بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد در سال

1931 

9 

LUMS.REC.1394.14 

94/03/27 
ف بررسی تاثیر پماد مورد بر امفالیت خفی مهشید سلیمان زاده دکتر مجید فیروزی

 نوزادی

1 

LUMS.REC.1394.15 

94/03/27 
بررسی تاثیر روش تزریق سالین بر حفره به جا  ندا علی محمدی دکتر هرمز محمودوند

مانده از رزکسیون توده در بیماران مبتال به 

 توده خوش خیم سینه

5 

LUMS.REC.1394.16 

94/03/27 
دگی بررسی ارتباط فازهای مختلف سیکل قاع سیده رقیه موسوی دکتر سپیده وهابی

ی با تغییرات همودینامیک به دنبال انجام ب

تیوحسی نخاعی در بیماران کاندید جراحی الک  

6 

LUMS.REC.1394.19 

94/06/10 
یدکتر غالمرضا شهسوار  ارزیابی سطوح سرمی نشانگرهای استرس اسماء جودکی 

وزادان اکسیداتیو قبل و بعد از فتوتراپی در ن

 مبتال به هیپربیلی روبینمی

7 

LUMS.REC.1394.21 

94/06/10 
هسید حسن نجفی زاد دکتر محمد غالمی  AFبروزبر 9بررسی تاثیر ویتامین سی و امگا  

بعد از جراحی ، مدت اقامت در آی سی یو  و 

 میزان خستگی بیماران جراحی قلب باز

8 

LUMS.REC.1394.22 

94/06/10 
بررسی شیوع عالیم ریفالکس کاسترو  محمد صحبتی  دکتر سیروس کاظمی

 ازوفاژیال در دستگاه گوارش و راه های هوایی

ه ، مراجعه کننده ب فوقانی در بیماران مبتال 

گوش و حلق وبینی بیمارستان  درمانگاه

  1931شهدای عشای خرم آباد در سال 

GERD 

3 

وهش لیست پایان نامه های دانشجویی مصوب کمیته اخالق در پژ

4931در ساللرستان  دانشگاه علوم پزشکی  



LUMS.REC.1394.25 

94/06/31 
دی مقایسه دو روش بیهوشی استنشاقی و وری فرزاد محمدی دکتر صدیقه ندری

در  بر عمق بیهوشی و تغییرات همودینامیک

 کله سیستکتومی الپاراسکوپیک

11 

LUMS.REC.1394.27 

94/06/31 
 دکتر افشین نظری 

 دکتر مهرنوش مقدسی

لبی عصاره بررسی تغییرات الکتروفیزیولوژیک ق راضیه شاهی

برگ زیتون در رتهای با مدل هیپوفیوژن 

 مغزی

11 

LUMS.REC.1394.30 

94/08/12 
مهوش عباسی  دکتر اعظم محسن زاده

 کردعلیوند 

مبود بررسی اپیدمیولوژیک نوزادان مبتال به ک

 فسفات دهیدروژناز متولد شده در – 6گلوکز 

31شهر خرم اباد در سال   

12 

LUMS.REC.1394.34 

94/08/12 
و  بررسی تاثیر دو روش بی حسی اسپانیان نسرین رک رک دکتر صدیقه ندری

بوکایسکیورکتال بر میزان درد بعد از 

 هموروئیدکتومی

19 

LUMS.REC.1394.35 

94/08/12 
 دکتر حمید رضا شرکت

 العباسیه

بررسی اپیدمیولوژیک موارد مشکوک به  نازنین خادمی

دنی منژیت در اطفال بستری در بیمارستان م

32-39خرم آباد در سال های   

11 

LUMS.REC.1394.36 

94/08/12 
دکتر کورش قنادی و 

 دکتر هرمز محمودوند

ی ارزیابی روشهای الپارسکوپیو سونوگراف دکتر علی بختیاری

قبل  اندوسکوپیک در مرحله بندی کانسرمعده

از عمل جراحی در بیماران کاندید نیواد 

 جوانت تراپی

15 

LUMS.REC.1394.39 

94/09/03 
ESIتاثیر اصالح تریاژ  محسن سپهوند دکتر محمد غالمی  بر شاخصهای کیفیت 

 مراقبت از مصدومین ارتوپدی اورژانس

16 

LUMS.REC.1394.40 

94/09/03 
ت زندگی، تاثیر ان استیل سیستئین بر کیفی حمزه نجفی شهین رئوفی

ی میزان اضطراب و شاخصهای آنتی اکسیدان

 بیماران قلبی عروقی

17 

LUMS.REC.1394.42 

94/09/03 
وردکتر شکوفه احمدی پ ه با بررسی تاثیر ماساژ و فتوتراپی در مقایس محمد قائد ناظری 

ی فتوتراپی به تنهایی در درمان هیپربیل

 روبینمی نوزادان ترم بستری

18 

LUMS.REC.1394.44 

94/09/17 
دکتر اصغر سپهوند و 

 دکتر سیروس کاظمی

بررسی میزان شیوع عفونت قارچی گوش  سجاد چراغ سحر

ه خارجی در بیماران مراجعه کننده به درمانگا

1931بعثت خرم اباد در سال   

13 

LUMS.REC.1394.47 

94/10/01 
 ارتقاء کیفیت کنترل پنومونی حاصل از فرشته رشنو دکتر طاهره طوالبی

( ICUونتیالتور در بخش مراقبت ویژه )

بیمارستان امام خمینی )ره( شهرستان 

 کوهدشت؛ تحقیق عملکردی مشارکتی

21 

LUMS.REC.1394.48 

94/10/15 
یدکتر مصیب مرادنیان سه با بررسی تاثیر رژیم دارویی متوالی در مقای نیشتمان قادری 

کو دارویی استاندارد در ریشه کنی هلی 9رژیم 

پپسی  باکتر پیلوری در بیماران مبتال به دیس

مراجعه کننده به درمانگاه فوق تخصصی 

ر گوارش بیمارستان شهدای عشایر خرم آبادد

1931سال   

21 



LUMS.REC.1394.49 

94/10/15 
یمرادنیاندکتر مصیب  یک مقایسه اثر بخشی درمان سه دارویی کالس روزبه یعقوبی 

 1رمان در ریشه کنی هلیکو باکتر پیلوری با د

 دارویی در بیماران مبتال به دیس پپسی

مراجعه کننده به درمانگاه فوق تخصصی 

د گوارش بیمارستانهای شهدای عشایر و شهی

 رحیمی

22 

LUMS.REC.1394.50 

94/10/15 
بررسی اثر دوزهای مختلف وازوسپرین بر  مسلم بازوند دکتر امیر شاکرمی

ی ناشی تغییرات پارامتر های الکتروکاردیو گراف

 از ایسکمی پرفیوژن مجدد در موش صحرایی

 نر بی هوش

29 

LUMS.REC.1394.53 

94/10/15 
وردکتر شکوفه احمدی پ  61ان کودکبررسی شیوع اختالالت تکاملی در  مرتضی محمد زاده 

ماهه بر اساس پرسشنامه در مراجعین به 

 مراکز بهداشتی شهرستان خرم آباد در سال

1931 

21 

LUMS.REC.1394.54 

94/10/15 
بررسی مصرف مکمل آرژنین و تمرینات  ریحانه صبری نژاد دکتر افشین نظری

 ورزشی بر صدمات کبدی ناشی از ایسکمی

 قلبی در موش صحرایی

25 

LUMS.REC.1394.55 

94/11/20 
 TSHبررسی شیوع کمبود ید وسطح  امیر عباس صدریان دکتر مژگان کاویانی

سرمی در خانم های باردار،در سه ماهه T4و

تیز بهداشکنخست بارداری، تحت پوشش مرا   

31درمانی شهرستان خرم آباد درسال   

26 

LUMS.REC.1394.56 

94/11/20 
بازوندسلمان  دکتر مصطفی چراغی یدی و پراکسیداسیون لیپ میزان گلوتاتیون ، 

از سرم در فعالیت کاتاالز و گلوتاتیون پراکسید

بیماران قلبی وعروقی مراجعه کننده به 

نی بیمارستان فوق تخصصی قلب شهید مد

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان

27 

LUMS.REC.1394.61 

94/11/20 
 دکتر حمیر رضا شرکت

 العباسیه

وک بتا بررسی میزان شیوع فارنژیت استرپتو ک ایمان امیری

ساله  15تا  2در کودکان  Aهمولیت گروه 

گاه مراجعه کننده با شکایت گلودرد به درمان

بیمارستان شهید مدنی خرم آباد ومیزان 

ک ها در حساسیت این باکتری به آنتی بیوتی

31پاییز   

28 

LUMS.REC.1394.62 

94/12/18 
ش به مقایسه نتایج هرنیورافی انیگونیال بام شهاب فروتنی دکتر هرمز محمودوند

 روش کالسیک وروش پره پریتونیال

23 

LUMS.REC.1394.63 

94/12/18 
ه بررسی سرو اپیدمیولوژی ویروسهای نهفت بشری میرزایی شهرام شکری

EBV, CMV, NSV در بیماران با تشخیص 

دای بدخیمی مراجعه کننده به بیمارستان شه

31عشایر خرم آباد درنیمسال دوم   

91 



LUMS.REC.1394.64 

94/12/18 
 21درار بررسی فاکتورهای خونی بیوشیمیایی ا آرزو قربانی مرام دکتر بابک هادیان

ساعته دربیماران دارای سنگ کلیه مکرر 

31 درشهرستان خرم آباد درسال  

91 

LUMS.REC.1394.65 

94/12/18 
ینال مقایسه بروز عوارض بعد از بی حسی اسپا مهسا قنواتی دکتر سپیده وهابی

ساعت اول  21بین جنس مونث ومذکر در 

بعدازعمل در مراجعین بیمارستان شهدای 

31عشایر درسال  

92 

LUMS.REC.1394.66 

94/12/18 
دکتر غفار علی 

 محمودی

ستان بررسی دیدگاه بیماران بستری در بیمار پریسا معلم

شهید رحیمی وشهدای عشایر خرم آباد 

 ،درباره چگونگی اعالم خبربد

99 

LUMS.REC.1394.67 

94/12/18 
ال به مقایسه کارکردهای شناختی بیماران مبت سعیده صالح پور دکتر پرویز بهرامی

ع صرع تحت درمان با سه گروه دارویی ضدصر

ابکنندگان به کلینیک مغز واعصدر مراجعه   

91 

LUMS.REC.1394.70 

94/12/18 
اسی سام بمانی لیر گش دکتر خاطره عنبری در  بررسی فراوانی مصرف مکملهای تغذیه ای 

تی بزرگساالن مراجعه کننده به مراکز بهداش

31درمانی شهر خرم آباد در سال   

95 

LUMS.REC.1394.71 

94/12/18 
بررسی وضعیت انجام روش های غربالگری  ناصر صحرایی دکتر خاطره عنبری

اکز سرطان پستان درزنان مراجعه کننده به مر

بهداشتی درمانی شهر خرم آباد درنیمه دوم 

31سال   

96 

LUMS.REC.1394.72 

94/12/18 
ی بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه ها سمیه حیدری دکتر شهرام شکری

ر آسینتوباکترجداشده ازبیماران بستری د

ICU های بیمارستان های شهید رحیمی  

31-39وشهدای عشایر خرم آباد در سال   

 

97 

LUMS.REC.1394.74 

94/12/18 
بررسی سن منارک در دختران دانش آموز  خدیجه محسنی فر دکتر مژگان فرجی

31آباد در سال  دوره متوسطه شهر خرم  

98 

LUMS.REC.1394.75 

94/12/18 
بررسی شیوع اضافه وزن وچاقی دردختران  فرشته حاجی پور دکتر مهناز مردانی

وارتباط  31دبیرستانی شهر خرم آباد در سال 

 آن با سابقه تغذیه با شیر مادر

93 

LUMS.REC.1394.76 

94/12/18 
عوامل  بررسی شیوع ناامنی غذاییوارتباط آن با نازنین دریکوند دکتر مهناز مردانی

BMIاجتماعی و وضعیت   دختران دبیرستانی

1931شهر خرم آباد درسال   

11 

LUMS.REC.1394.79 

94/12/18 
 بررسی اثر حفاظتی عصاره گیاهان داروئی مهوش صدیقی دکتر افشین نظری

Melissa Officinalls 
,Cinnamamum Zeylanicum , 
Cichorium INTYBUS )   علیه  )

دد آسیبهای ناشی از ایسکمی / پرفیوژن مج

 قلبی در موش های صحرایی نر

11 

 


