عنوان
بررسي ويژگي هاي کلينيکي و پاراکلينيکي بيماران مبتال به ماستيت گرانولوماتوز ايديوپاتيک مراجعه کننده به بيمارستان امام خميني (ره) اروميه طي سالهاي 1384-1394
بررسي کفايت گزارش هاي پاتولوژي سرطان پستان در بيمارستان هاي دولتي و خصوصي اروميه در طي سال هاي "1391-1393
ويژگي هاي کراتومتريک وفراواني بيماري هاي قرنيه در بيماران مراجعه کننده به درمانگاه چشم بيمارستان امام خميني اروميه در سه ماه اول سال  2016ميالدي
بررسي علل،ارزيابي هاي انجام شده و پيامد زودرس در بيماران با هموپتزي مراجعه کننده به بيمارستان امام خميني (ره) از سال  1390تا سال 1394
بررسي ارتباط بين کلسيفيکاسيون دريچه اي قلبي و ويژگي هاي باليني و آزمايشگاهي در بيماران ه مودياليزي دچار هيپرپاراتيروئيدي ثانويه
بررسي هيستوپاتولوژيک توده هاي مدياستينال در بيمارستان امام خميني اروميه در طول سالهاي  1390تا 1394
بررسي اثرات ضد باکتريايي نانو ذرات نقره برروي ميزان تشکيل بيوفيلم بورخولدريا سه پشه ATCC 25416
مقايسهي ويژگيهاي ويت يليگو با شروع در دوران کودکي و شروع ديررس در بيماران مراجعهکننده به بيمارستان طالقاني اروميه در سال 1395
بررسي هيستوپاتولوژيک نمونه هاي بيماران مراجعه کننده با خشونت صدا به بيمارستان امام خميني(ره) اروميه طي سال هاي  1390تا 1394
بررسي ويژگي هاي هيستوپاتولوژيک لنفوم هاي بدخيم در نمونه هاي ارسالي به بخش پاتولوژي بيمارستان امام خميني اروميه بين فروردين  1389تا فروردين 1394
مقايسه تاثير تزريق کريستالوئيد وريدي با حجم هاي متفاوت بر روي تهوع و استفراغ بعد از عمل در کله سيتکتومي الپاراسکوپيک با بيهوشي عمومي
بررسي پيامد انتقال جنين هاي فريز شده در بيماران مبتال به  OHSSو ديگر بيماران که به دليل ساير علل تحت انجام اين روش
بررسي مقايسه اي سطح ويتامين  Dسرم خون در بند ناف نوزادان و مادران ديابتيک و غيرديابتيک بستري شده در بيمارستان مطهري اروميه سال 1395-1394
بررسي اثر خوراکياري همزمان اسيد هاي آمينه شاخه دار و ويتامين ب 6بر ترکيب بدن ،نمايه مقاومت انسوليني ،ليپوکالين  ،2اينترلوکين 18و پروفايل ليپيدي سرم در زنان داراي اض افه وزن و چاقي تيپ يک دريافت کننده رژيم
غذايي کم انرژي
بررسي ارتباط الگوهاي غذايي و خطر سرطان معده
ارتباط ميان الگوهاي غذايي ،ناامني غذايي ،عادات غذايي ،اضافه وزن و چاقي در بين دانش آموزان دختر  12-15ساله ي نوجوان شهر اروميه
بررسي تاثير آموزش مراقبت خانواده محور بر فراواني بستري مجدد بيماران مبتال به بيماري انسدادي مزمن ريه بستري درمراکزآموزشي درما ني دانشگاه علوم پزشکي اروميه 1395
مطالعه ابعاد آنتروپومتري دست و نيروي چنگش آن در جمعيتي از کشاورزان ،مکانيک هاي خودرو و کارکنان دفتري در شهر اروميه
ارزيابي مواجهه با عوامل خطر ارگونوميکي کارگران آرماتوربند و آجر چين با روش "پوسچر  ،فعاليت ،ابزارها و حمل بار" ( )PATHدر ساختمان سازيهاي مسکوني شهر اروميه" .
بررسي ا ثرات سيتوتوکسيک و توليد سيتوکاين هاي  IL4و  IFNγعصاره هيدرو الکلي افسنطين بر اشکال پروماستيگوتي و آماستيگوتي انگل ليشمانيا ماژور ( )MHOM/IR/75/ERو بهبود زخم در موش هاي .Balb/C
بررسي اثرات ضد ليشمانيايي عصاره  Artemisia dracunculusبر پروماستيگوتها وآماستيگوتهاي ليشمانيا ماژور(  ) MRHO/IR/75/ERو ترميم ليشمانيوز پوستي در مدل موشي
بررسي اثر مهار کننده پروتئين همولوگ فسفاتاز و تنسين( )SF1670بر مسير التهابي PTEN/MAPK p38و کاهش آسيب پرفيوژن مجدد در سلولهاي فئوکروماسيتومايي PC12
بررسي اثرات آتورواستاتين و مالتونين و تجويز تواُم آنها بر نوروپاتي محيطي در موشهاي صحراي ي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين
تاثير بکارگيري الگوي مراقبت پي گير بر رفتار هاي خود مراقبتي بيماران مبتال به نارسايي قلبي بستري در بيمارستان عباسي مياندوآب در سال 1394- 95
فعاليت آنتي ليشمانيايي زردچوبه )) Curcuma longaو مشتق اصلي آن کورکومين( ) Curcuminبر پروماستيگوت ها و اماستيگوتهاي ليشمانيا ماژور ( )MRHO,IR,75,ERدر  In vitroو Invivo
بررسي اثرات درمان ترکيبي رتينوئيک اسيد و آتورواستاتين در اترواسکلروز تجربي القا شده در خرگوش

ارزيابي اثر ادجوانتي مخلوط آلوم -پروپرانولول بر ايمني زايي آنتي ژن هاي دفعي -ترشحي سويه  RHتوکسوپالسما گوندي درموشهاي Balb/c
اثر نيتريت سديم در فعاليت حياتي ميتوکندري ها  ،بيان پروتئين هاي  Cleaved Caspase 3 ،Bax ،Bcl-2و باز ماني سلول هاي  PC12فئو سيتوکرومايي آدرنال رت بعد از محروميت از اکسيژن و گلوکز
بررسي تاثير اجراي الگوي خود مراقبتي اورم بر فعاليت هاي روزانه زندگي در بيماران مزمن انسدادي ريوي بستري در مراکز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشکي اروميه در سال1394-95
تعيين کمي و کيفي ميزان توليد بيوفيلم و ارتباط آن با سروتيپ و ويروالنس ليستريا منوسيتوژنز جدا شده از منابع غذايي ،باليني و دامي
بررسي سطح خوني کلوتو در بيماران مبتال به پرفشاري خون و افراد ديابتيک مراجعه کننده به درمانگاه بيمارستان سيدالشهدا شهرستان اروميه در سال 1394
بررسي تاثير آموزش تلفيقي بر شدت اضطراب بيماران تحت آنژيوگرافي عروق کرونري در مراجعه کنندگان به مراکز آموزشي و درماني دانشگاه علوم پزشکي اروميه در سال 1394-95
اثرات گلوتامين,ال االنين گلوتامين ومتفورمين بر بقاي فالپ پوستي در موش صحرايي
بررس ي ارتباط بين سالمت معنوي با درد و اضطراب ناشي از درد بيماران سوختگي بستري در مرکز آموزشي و درماني امام خميني اروميه در سال 1394-95
تاثير تجويز فرم فعال ويتامين Dبرالتهاب طناب نخاعي در موشهاي ماده C57BL/6مبتال به انسفالوميت
ارتباط بين دريافت غذايي و شاخص هاي تن سنجي با اشتها و سطح سرمي پپتيد ) 90 ،YY (3-36تا  120دقيقه پس از وعده ناهار در کارکنان دانشگاه هاي پرديس نازلوي اروميه
بررسي فراواني زورگويي در محل کار و ارتباط آن با فرسودگي شغلي در ميان پرستاران شاغل در مراکز آموزشي و درماني آموزشي اروميه در سال 1395
تعيين حساسيت آنتي بيوتيکي ،فنوتيپ و تکثير مولکولي ژنهاي  ermو  mefدخيل در مقاومت به ماکروليدها ،لينکوزاميد و استرپتوگرامين در استرپتوکوک آگاالکتيه جدا شده از زنان باردار .
پايان نامه کارشناسي ارشد خانم ناهيد محمدزاده به استاد راهنمائي خانم دکتر تحت عنوان" تاثير نانو ذرات دي اکسيد تيتانيوم بر تکامل لوله عصبي جنين موش سوري " بررسي و با اعتباري به مبلغ
شرط چاپ حداقل يک مقاله نمايه يک ايندکس شده در  İSİيا  PUBMEDبه تصويب رسيد.

ريال به

اثر عصاره ي جلبک هاي قهوه اي خليج فارس ( ) Sargassum Oligocystumبر انگل ليشمانيا ماژور ( ) MRHO/IR/75/ERدر محيط آزمايشگاهي و بهبود زخم در موشهاي  "BALB/cبررسي و با اعتباري به مبلغ
 20/000/000ريال به شرط چاپ ح داقل يک مقاله نمايه يک ايندکس شده در  İSİيا  PUBMEDبه تصويب رسيد.
مقايسه روشهاي گسترش مستقيم،تغليظ فرمالين اتر،رنگ اميزي تري کروم و  PCRبا کشت جهت تشخيص بالستوسيستيس هومي نيس در نمونه هاي مدفوع افراد مراجعه کننده به ازمايشگاههاي بيمارستانهاي اموزشي اروميه
اثرات لوپرواليد و سترورليکس ،آنالوگهاي هورمون آزادکننده گنادوتروپين ،بر آندومتر رحم موش هاي صحرايي بالغ
بررسي فعاليت ضد قارچي توام کربن فعال و کيتوزان بر قارچ کانديدا البيکنس در شرايط آزمايشگاهي.
مطالعه ارتباط نمايه توده بدني مادر باردار با سطح ويتامين  Dبند ناف نوزادان
بررسي اثر شيمي درماني نئواجونت براساس سيس پالتين در کاهش مرحله بي ماري مبتاليان به سرطان سلولهاي سنگفرشي سرويکس()sccمرحله "III ,IB bulky, IIB
تاثير کپسول ژالتيني ويتامين  Eو ويتامين  Dبر مدت و شدت ديسمنوره در زنان مراجعه کننده به درمانگاه زنان در مرکز آموزشي درماني شهيد مطهري شهر اروميه1394-1395 ،
بررسي سواد سالمت در بيماران قلبي – عروقي مرا جعه کننده به بيمارستان سيد الشهدا اروميه در سال 1394
بررسي غلظت هاي  BTEXدر هواي اطراف پمپ بنزين ها به وسيله دستگاه گاز کروماتوگراف ي و پهنه بندي آن با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي ( ) GISدر شهر اروميه در سال "1395
تغييرات آنتي بادي تيروئيد پراکسيداز ،شاخص هاي اختالالت تيروئيدي تحت باليني و حجم تيروئيد بعد از دريافت مکمل يد در دانشجويان س اکن در خوابگاه هاي دخترانه دانشگاه علوم پزشکي اروميه
ارتباط غلظت سرمي اوريک اسيد و فعاليت سرمي آنزيم گزانتين اکسيداز با شدت گرفتگ ي عروق کرونري در بيماران تحت آنژيوگرافي
بررسي تفاوت هاي تشخيص هيستوپاتولوژيک ضايعات پو ستي بين گزارش کننده ها در بخش هاي پاتولوژي دانشگاه علوم پزشکي اروميه"

ارزيابي اثر حفاظتي نانو کامپوزيتهاي تقويت شده با نانولوله کربن هيدروژندار در برابر پرتوهاي يونيزان در محدوده ي انرژي اشعه  Xتشخيصي
بررسي تاثير برنامه غذايي طراحي شده بر سالمت روان بيماران تحت درمان با همودياليز در مراکز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشکي اروميه در سال  "1394-95ب
بررسي تأثير مشارکت همسر در کالسهاي آموزشي دوران بارداري بر موفق يت شيردهي در مادران مراجعه کننده به مرکز بهداشتي درماني شهدا شهرستان اروميه درسال1395-1394
بررسي حذف ماالشيت گرين از محيط هاي آبي با فرايند ازن زني
تعيين ارزش پيشگويي کننده سطح سرمي پروکلسيتونين مادر در تشخيص کوريوآمنيونيت مادران مبتال به پارگي زودرس و نارس پرده هاي آمنيوتيک
بررسي ديدگاه دانشجويان پزشکي مقطع باليني دانشگاه علوم پزشکي اروميه در مورد کاربرد دروس علوم پايه در مسائل باليني
بررسي تاثير آموزش مبتني بر سناريو بر عملکرد پرستاران در مراقبت از بيماران مبتال به سندرم کرونري حاد در پرستاران شاغل در بخشهاي ويژه قلبي مراکز آموزشي درماني اروميه در سال " 1394-95
بررسي رابطه نسبت نوتروفيل ،پالکت و مونوسيت به لنفوسيت در بقاي بيماران مبتال به سرطان سلول غير کوچک ريه
بررسي افسردگي و اضطراب در بيماران مبتال به سرطان بستري در مراکز درماني شهر اروميه سال "1395
سامانه جامع دفترچه تلفن الکترونيک دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني اروميه
بررسي فراواني تظاهرات دهاني در مبتاليان به نارسايي پيشرفته کليوي تحت درمان همودياليز در بيمارستان امام خميني ره اروميه در سال 1395
برآورد متوسط خطر القاي سرطان ناشي از اسکن سي تي شکم و لگن مورد استفاده در سيستم هاي طراحي درمان پرتودرماني
"ارزيابي کارايي استفاده از مايع شستشوي حاوي اکسيبوتينين در تسکين عاليم ادراري پس از جراحي رزکسيون پروستات از طريق مجرا
بررسي ارتباط بين الگوي غذايي و امنيت غذايي با بيماري عروق کرونر قلب در شهرستان آمل مطالعه مورد شاهدي
بررسي عوامل موثر بر ميزان عود و مرگ و مير بعد از اولين استروک ايسکميک
بررسي تاثير غلظت هاي مختلف عصاره متانلي نعناع بر روي باکتري هاي پوسيدگي زا (الکتوباسيلوس کازئي  ATCC 39392واسترپتوکوکوس موتانس ATCC
بررسي تاثير غلظت هاي مختلف عصاره متانولي بابونه ماتريکاريکا بر روي باکتريهاي پوسيدگي زا(الکتوباسيلوس کازئي  ATCC 3939و استرپتوکوکوس موتانس )ATCC
بررسي فراواني کراتيت در معرض در بيماران تحت تهويه مکانيکي بستري در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان امام خميني اروميه
بررسي پيامد کوتاه مدت کرانيوتومي دکمپرسيو وسيع در بيماران مبتال به آسيب تروماتيک مغزي شديد همراه با ضايعه فضاگير جمجمه
مطالعه ريسک فاکتورهاي سرطان ريه در زنان استان آذربايجان غربي ايران از سال  1385تا 1394
مقايسه نتايج سيتولوژي سلولهاي دکوي و واکنش زنجيرهي پليمراز( ( PCRبانفروپاتي ناشي از ويروس  BKتشخيص داده شده در بيوپسي سوزني کليه
بررسي پيامد ازوفاژکتومي نجاتبخش در بيماران مبتال به کانسر مري در بيمارستان امام خميني (ره) در سالهاي  1380تا "1394
بررسي ارتباط پارامترهاي آنتروپومتريک با سايز گرفت تاندوني همسترينگ در بيماران کانديد بازسازي رباط صليبي قدامي
بررسي اثر اتانول امين اولئات بر درمان ضايعات پايوژنيک گرانولومايي
ميزان فراواني و تنوع ژنتيکي آميب آزادزي اکانتاموبا با استفاده از کشت و روش هاي مولکولي در منابع آبي شهرستان اروميه
"اثر تيمار همزمان کاپسيتابين  ،ايرينوتکان و  AAG-17بر ميزان بيان ژنهاي فاکتور رشد اندوتليال عروقي و ماتريکس متالوپروتئيناز  9در رده سلولي HT-29
بررسي سطح سواد سالمت و ارتباط آن با کيفيت زندگي در افراد مبتال به بيماري قلبي مراجعه کننده به مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتي و درماني جنوب استان آذربايجان غربي در سال 1395

بررسي اثر درمان هاي دارويي با ترکيبات مختلف اينترفرون بتا در درمان بيماران مبتال به مولتيپل اسکلروزيس از نقطه نظر مکانيسم عملکرد دارو بر ژن هاي مهاريCTLA-4 PD1 TimLAG-3
بررسي تاثير مداخله ي خانواده محور مبتني بر برنامه  FOCUSدر مقابله با سرطان در مبتاليان به سرطان پستان تحت شيمي درماني مراجعه کننده در مراکز آموزشي-درماني و پژوهشي اروميه در سال 1395
بررسي تاثير مشاور زوج محور بر افسردگي بعد از زايمان زوجين مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهرستان اروميه در سال 1395
بررسي رابطه بين عوامل رواني – اجتماعي کار با نارسائيهاي شناختي در بين پرستاران بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکي اروميه در سال 1395
تأثير تيمار همزمان اگزالي پالتين ،کاپسيتابين و AAG-17بر بيان ژنهاي کاسپاز ،3گيرنده فاکتور رشد اپيدرمي ،دهيدرو پيريميدين دهيدروژناز و نيتريک اکسايد سنتاز در رده هاي سلولي  HT-29/HCT-116سرطان
کولورکتال
ارتباط بين سطوح سرمي ماتريکس متالوپروتئناز  8و روي با متاستاز در سرطان سينه
بررسي تاثير کيفيت شيميايي آب شرب بر توزيع بيماريهاي فشارخون  ،عوارض دنداني و سنگ کليه در روستاهاي اشنويه در دهه اخير
مطالعه اثرپيوند موضعي ماست سل هاي مغز استخوان همراه با کاندوئيت نانو رشته اي کيتوزان برروي بهبود شاخص عملکردي و ترميم اعصاب محيطي  :مدل نقيصه عصب سياتيک رت
امکان سنجي پياده سازي  Computrised Physician Order Entryدر مراکز آموزشي درماني شهر اروميه در سال 1395
ارزيابي فعاليت آنزيم هاي ليپواکسيژناز 5̨ -ليپواکسيژناز 12-و آنزيم هم اکسيژناز 1-قبل و بعد از پيوند کليه
بررسي اثر بخشي مدل مراقبت پيگير بر لغزش و اشتياق بيماران تحت درمان نگهدارنده با متادون مراجعه کننده به مرکز آموزشي درماني رازي اروميه در سال "1395
بررسي تأثير مراقبت خانواده محور بر تبعيت از درمان در بيماران مبتال به ديابت نوع دو مراجعه کننده به کلينيک ديابت بيمارستان مدني شهرستان خوي در سال "1394 -1395
بررسي حذف ماالشيت گرين از محيطهاي آبي با استفاده از بيوراکتور هوازي هيبريدي
ارزيابي ارتباط بين ضخامت چربي اپي کارديال با روش اکوکارديوگرافي و بيماري عروق کرونري در بيماران بستري شده در بيمارستان سيدالشهدا
بررسي اثر خوراکياري ويتامين  Dبر مقاومت در برابر انسولين ،چربي هاي احشايي و آديپونکتين در زنان دچار سندرم تخمدان پلي کيستيک و کمبود ويتامين D
ررسي تاثير آموزش مبتني بر مدل اعتقاد بهداشتي در خودکنترلي فشارخون بيماران مبتال به پرفشاري خون مراکز بهداشتي درماني اروميه
بررسي ارتباط گرايش به سوء مصرف مواد با راهبردهاي مقابله اي در دانشجويان علوم پزشکي اروميه در سال تحصيلي 1394
تاثير کلونيدين خوراکي قبل از عمل بر روي درد شانه در کله سيستکتومي الپاراسکوپيک با بيهوشي عمومي
بررسي اتيولوژي و  outcomeخونريزي گوارشي در کودکان ( در بيمارستان مطهري در طي سالهاي  1386تا )1393
بررسي تاثير جراحي باي پس عروق کرونر بر سطح عملکرد بيماران تنگي عروق کرونر در بيمارستان طالقاني اروميه درسال 1394
مقايسه ي سطح پالسمايي  Fetuin-Aدر زنان غير مبتال و مبتال به سرطان سينه و بررسي ارتباط آن با کلسيفيکاسيون و تراکم بافت سينه
بررسي نقش ريتوکسيماب در درمان بيماران مبتال به نفريت لوپوسي
مطالعه اثرات ويتامين  Cبر کيفيت مايع مني در مردان با اختالالت اسپرم بعد از واريکوسلکتومي
بررسي اثرات درمان ترکيبي ال کارنتين با آتورواستاتين در اترواسکلروز تجربي در خرگوش
بررسي سطح سرمي اسيد اوريک بيماران مبتال به پسوريازيس مراجعه کننده به درمانگاه پوست بيمارستان آيت ااهلل طالقاني اروميه از سال 96-95
بررسي مقايسه اي عوامل خطرزاي مواجهه شغلي با اجسام نوک تيز و ترشحات بيمار درپرستاران باليني شاغل در بيمارستانهاي جنرال وداخلي خوي درسال 1395
بررسي ميزان زنده ماني سلولهاي رده  T14سرطان پستان در معرض راديوتراپي ،هايپرترمي و تاموکسيفن

بررسي تاثير اجراي برنامه ي خود مراقبتي بر اساس الگوي اورم بر کيفيت زندگي بيماران مبتال به نارسايي قلبي بستري در مرکز آموزشي درماني سيدالشهداي اروميه در سال 1395
بررسي کيفيت زندگي و عوامل موثر بر آن در زنان با سابقه سوختگي بستري شده در استان آدربايجان غربي
بررسي کارايي فرايند الکتروفنتون در حذف ماالشيت گرين از محيط هاي آبي
تاثير نور المپ فلوروسنت فشرده و کورکومين بر ترميم زخم در موش هاي صحرايي نژاد ويستار
بررسي قدرت باند برشي کامپوزيت هاي با پايه ي سايلوران با سه روش باندينگ مختلف به مينا
بررسي تاثير مصاحبه انگيزشي بر خودکارآمدي در مديريت ديابت مبتاليان به ديابت نوع دو مراجعه کننده به انجمن ديابت بوکان 1395
بررسي تأثير آموزش رواني خانواده بر فراواني بستري مجدد در بيماران مبتال به اسکيزوفرني در مرکز آموزشي درماني روانپزشکي رازي اروميه سال "1395
بررسي حذف استامينوفن از محيطهاي آبي با استفاده از فرايند راکتور بيولوژيکي منقطع ( )SBRمتداول و اصالح شده با کربن فعال گرانوله
پايش فردي ،محيطي و بيولوژيکي کارکنان اتاق عمل مواجهه يافته با ايزوفلوران در بيمارستان امام خميني اروميه
اثر مصرف ماست سين بيوتيک بر اکوژنيسيته و شاخص هاي عملکرد کبدي در بيماران مبتال به کبد چرب غير الکلي
ساخت و بررسي پانسمانهاي نانوفيبري حاوي آلبومين در ترميم زخم
بررسي تغييرات بافتي لنز و قرنيه خرگوش بعد از کالژن کراس لينکينگ با اشعه  UVAو ريبوفالوين
بررسي تغييرات بافتي عنبيه خرگوش بعد از عمل کالژن کراس لينکينگ با اشعه  UVAو ريبوفالوين
بررسي اثر فرايند الگون هوادهي در حذف باکتريهاي مقاوم به آنتي بيوتيک و ژنهاي کد کننده آنها
ارائه يک سامانه اتوماسيون جامع مراکز بهداشتي درماني با هدف دستيابي به پرونده الکترونيک خانوار
طراحي سامانه اتوماسيون تجميع دفاتر و پرونده الکترونيک خانوار
بررسي کارائي تصفيه خانه فاضالب شهر خوي در حذف باکتريهاي مقاوم به آنتي بيوتيک هاي جنتامايسين ،سفتازيديم و تتراسيکلين و ژنهاي کد کننده آنها( )Tet W،CTX-m-32،Aac 3-I،Aac(6’)-Ib

بررسي تاثير هيپنوتيزم درماني بر درد زمينه اي و اضطراب ناشي از درد بيماران مرد بستري در بخش سوختگي مرکز آموزشي و درماني امام خميني اروميه در سال 1394-95
تاثير نانو ذرات دي اکسيد تيتانيوم بر تکامل لوله عصبي جنين موش سوري
بررسي فراواني باکتري لژيونال پنوموفيال در فاضالب شهري و شبکه توزيع آب شهر اشنويه با استفاده از تکنيک Nested PCR
بررسي فراواني اعتياد و انواع آن در افراد ديابتي مراجعه کننده به درمانگاه فوق تخصصي غدد بيمارستان امام خميني اروميه در سال 1395
بررسي تاثير آنژيوپالستي کرونر برکالس عملکردي بيماران ايسکميک قلبي از فروردين سال  1393تا آذر سال 1394
ارزيابي تغييرات مارکرهاي استرس اکسيداتيو بزاق قبل و بعد از جراحي دندان عقل
"ارزيابي تغييرات مارکرهاي استرس اکسيداتيو بزاق در بيماران مبتال به پريودنتيت مزمن متوسط تا شديد
مقايسه تاثير پيشگيرانه اندانسترون ،فنيل افرين و افدرين بر افت فشار خون در جراحي سزارين انتخابي با بي حسي داخل نخاعي
شيوع پوسيدگي زودرس شديد دندانهاي شيري و ريسک فاکتورهاي مرتبط با آن در کودکان زير سه سال شهر اروميه در سال 1395
بررسي سطح آگاهي دندانپزشکان عمومي شهرستان اروميه در ارتباط با ريالين و ري بيس پروتزهاي کامل و پارسيل متحرک در سال 1395
بررسي تأثير آموزش خودمراقبتي در منزل بر کيفيت زندگي بيماران همودياليزي مراجعه کننده به مرکز آموزش و درماني بوعلي اردبيل در سال "1395
بررسي تاثير آموزش تغذيه مناسب در گروه هاي کوچک بر مقادير شاخص هاي آزمايشگاهي بيماران همودياليزي مراجعه کننده به مرکز آموزشي درماني وليعصر(عج) زنجان در سال 1395

بررسي فراواني هيپوتيروئيدي در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه مامايي بيمارستان مطهري شهرستان اروميه در سال 1395
مقايسهي پاسخ به سه گروه درمان تزريق داخل زجاجيه اي تريامسينولون ،بواسيزوماب و بصورت ترکيبي در بيماران مبتال به انسداد وريد مرکزي شبکيه
بررسي ارتباط استرس دوران بارداري با معيار هاي رشد و تکامل و سطح لپتين و کورتيزول بزاق شير خواران شهرستان مياندواب در سال 1394
آناليز رايج ترين جهش هاي MEFVدر  630بيمار مبتال به بيماري تب مديترانه اي
بررسي انطباق محتواي آموزشي واحد درسي فناوري اطالعات دوره کارشناسي پرستاري با نيازهاي واقع ي پرستاران شاغل در بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي اروميه در سال .1395
بررسي تاثير زمانبندي سيکل فرايند ،شوک آلي و شوک هيدروليکي برعملکرد راکتور ناپيوسته متوالي و راکتورهاي بيوفيلم ناپيوسته متوالي
ارتباط سطح سرمي ويتامين Dبا وضعيت هورمون هاي تيروئيدي ،پروفايل قند و ليپيد درکارکنان با مشاغل اداري نشسته
بررسي تاثير ادجوانت اگونيست  TLR 11بر ايمني زايي انتي ژن هاي توتال تاکي زوئيت توکسوپالسما گوندي سويه  RHدر موش هاي .Balb/c
مطالعه کيفي تعيين نيازهاي آموزشي اختصاصي دريافت کنندگان پيوند کليه و طراحي ،پياده سازي وتست پايلوت نرم افزار تحت وب اين آموزش ها بعالوه ياد آور ويزيت هاي دوره اي براي ارسال اتوماتيک پيام کوتاه متني تلفن
همراه.
بررسي ارزش تشخيصي روشهاي آناليز ساختار بافت در طبقه بندي ضايعات خوش خيم و بد خيم کبد در تصاوير اولتراسوند.
شيوع کلونيزاسيون استافيلوکوک مقاوم به متي سيلين در کودکان بستري در بيمارستان مطهري اروميه
بررسي اثر نور المپ فلوروسنت فشرده در ايجاد بيماري کبد چرب در موش هاي صحرايي نژاد ويستار
بررسي اثرات درون تني و برون تني اسکلوسيدالي نانوذره اکسيد سريوم(  )CeO2و عصاره  Holothuria lecospilotaبر پروتواسکولکس هاي کيست هيداتيد
تاثير عصاره زنجبيل بر آسيب کبدي وتغييرات مولکولي در استئاتوز القا شده بر اثر مصرف اتانول در موش هاي صحرايي نر نژاد ويستار" بررسي و مقرر گرديد طرح جهت داوري ارسال گردد.
بررسي رضايت شغلي و ارتباط آن با کيفيت زندگي پرستاران شاغل در مراکز درماني ،آموزشي و بهداشتي وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي استان آذربايجانغربي در سال "1395
بررسي ارتباط تغييرات پاتولوژيک غير بدخيم با نوع هيستوپاتولوژيک سرطان و عوامل موثر در پيش آگهي در نمونه هاي ماستکتومي در بيمارستان امام خميني اروميه
تاثير هشت هفته تمرينات شدت متوسط و شدت باال اينتروال بر ميزان بيان پروتئين سيکلواکسيژناز  2-و آنتي ژن تکثير هسته اي سلولي در موش هاي داراي سرطان کولون القاء شده با دي متيل هيدرازين
تاثير استرس بي حرکتي پره ناتال بر بيان ژن زير واحد  α1و  γ2گيرنده GABAAو سطح آلوپرگنانولو ن هيپوکمپ و تشنج ناشي از پنتيلن تترازول در موش صحرايي
مقايسه سطح سرمي و ادراري آنزيم نوتروفيل ژالتيناز قبل و بعد از پيوند با عملکرد گرافت
ارزيابي بقاي گرفت هاي شرياني-وريدي وفاکتور هاي موثر بر آن در بيماران همودياليزي
شيوع توکسوپالسموزيس در زنان باردار ايران :يک مطالعه ي مروري نظام مند و فراتحليلي
بررسي ارتباط بين حجم متوسط پالکتي با ميزان فعاليت بيماري در بيماران مبتال به لوپوس اريتماتو سيستميک
بررسي فراواني مصرف مواد و عوامل موثر بر آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي اروميه در سال1395
ارزيابي ميزان اثربخشي ريتوکسيماب در بيماران مبتال به پمفيگوس ولگاريس مقاوم به درمان هاي روتين در بيمارستان طالقاني اروميه

بررسي تاثير آموزش تغذيه مناسب در گروه هاي کوچک بر مقادير شاخص هاي آزمايشگاهي بيماران همودياليزي مراجعه کننده به مرکز آموزشي درماني وليعصر(عج) زنجان در سال 1395
ارتباط سطح خوني اوريک اسيد با شدت درگيري عروق کرونر در بيماران تحت آنژيوگرافي عروق کرونر
بررسي ميزان رضايتمندي شغلي بين دستياران دانشگاه علوم بزشکي اروميه در سال تحصيلي 94_95
بررسي رابطه بين سرطان حنجره و عالئم ريفالکس معده به مري در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان امام خميني (ره) اروميه
بررسي ارتباط بين ضخامت اليه فيبر عصبي شبکيه و ضخامت مرکزي قرنيه در افراد مراجعه کننده به درمانگاه چشم بيمارستان امام خميني اروميه
بررسي حساسيت و ويژگي سونوي داپلر ترانسکرانيال در تشخيص بيماريهاي عروق ريز مغزي
بررسي آگاهي ،نگرش و عملکرد والدين در مورد استفاده از آنتي بيوتيک براي عفونت هاي حاد سيستم تنفسي فوقاني در کودکان مراجعه کننده به بيمارستان مطهري شهرستان اروميه
فاکتورهاي پيش بيني کننده ي طول مدت بستري به دنبال سکته ي مغزي حاد در بيماران بستري در بيمارستان امام خميني (ره) اروميه از ابتداي سال  1394تا 1395
مقايسه پيامدهاي باليني در شکستگي هاي خارج مفصلي ديستال راديوس با يا بدون شکستگي استيلوييد اولنا
بررسي اپيدميولوژيک بيماران مبتال به اندوکارديت عفوني در بيمارستان هاي آموزشي شهرستان اروميه بين سالهاي  1388تا 1394
مقايسه ميزان بيان  toll like receptor2 and toll like receptor4بر روي سلول هاي ايمني خون م حيطي در بيماران با حمالت کاهش خونرساني به مغز و افراد سالم
بررسي تاثير هيپراوريسمي بر فانکشن آلوگرافت به دنبال تبديل ترکيبات CNIبه  mTORIدر بيماران پيوند کليه
ارزيابي شيوع کانال مزيوباکال دوم در مولر اول ماگزيال با استفاده از دستگاه توموگرافي کامپيوتري با اشعه مخروطي در افراد مراجعه کننده به کلين يکهاي راديولوژي شهر اروميه از سال  1391تا 1394
بررسي ارتباط بين ضخامت اينتيما ـ مدياي شريان کاروتيد و ويژگيهاي باليني ،آزمايشگاهي در بيماران همودياليزي دچار هيپرپاراتيروئيدي ثانويه
بررسي محل هاي آناتوميکي سرطان هاي شايع پوست در مردان و زنان
ارزيابي سطح سرمي  - 25هيدروکسي ويتامين  Dدر بيماران مبتال به استروک ايسکميک مغزي

حرفه اي سازي فرايند انتشار نشريه پزشکي اروميه در راستاي نمايه شدن در نمايه نامه هاي معتبر بين المللي
بررسي اثر خوراک ياري ويتامين  D3بر ميزان پالسمايي پپتيد ناتريورتيک نوع  ، Bعامل نکروز کننده تومور آلفا  ،پروتئين واکنشي  Cبا حساسيت باال و تست پياده روي مسافت  6دقيقه اي در بيماران با مرحله  3نارسايي
سيستوليک قلبي دچار کمبود ويتامين D
مقايسه سطوح سرمي اينترلوکين  ، 6فاکتور نکروز توموري آلفا و  YKL-40در بيماران مبتال به مالتيپل ميلوما مرحله  1با گروه کنترل
بررسي مواجهه شغلي قابل شناسايي با خون و مايعات در بين کارکنان اتاق عمل مراکز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشکي اروميه
بررسي اولويت دهي به ارگونومي و عوامل موثر بر آن در شرکت هاي توليدي شهرستان اروميه
مطالعه شيوع اختالالت اسکلتي عضالني اندامهاي فوقاني و عوامل خطر آنها در کارگران توليد کننده کفش دست دوز با استفاده از شاخص تنش ( )SIو حد آستانه مجاز سطح فعاليت دست ( )HAL-TLVدر شهر تبريز
تأثير به کارگيري روش ارزشيابي ترکيبي آزمون باليني کوتاه و پروسيجرال بر مهارتهاي باليني دانشجويان پرستاري بخش  ICUمراکز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشکي اروميه در سال1395

"بررسي پاسخدهي نورون هاي دوپامينرژيک ناحيه تگمنتوم شکمي به تزريق ميکروآينتوفورزي بوپروپيون متعاقب تزريق داخل صفاقي ترامادول در موش صحرايي
اثرات طوالني مدت مصرف مرفين بر روي کبد موش هاي صحرايي
تاثيرآگونيست وآنتاگونيست گيرنده دوپاميني  D2بر پاسخ دهي نورون هاي دوپامينرژيک ناحيه تگمنتوم شکمي به تزريق بوپروپيون در موش صحرايي
بررسي اثرات هم افزايي نانو ذره ي طال و دوکسوروبيسين بر بقاي سلول هاي سرطاني  HT29کولورکتال در برابر پرتوهاي  6مگاولت فوتوني
آناليزفيوژن هاي کروموزوم فيالدلفيا در بيما ران مبتال به لوسمي ميلوئيدي مزمن در يک جمعيت از استان آذربايجان غربي (ايران)
جهش اکتسابي تيروزين کيناز  JAK2 V617Fدر بيماري هاي ميلو پروليفراتيو مزمن  bcr-ablمنفي در يک جمعيت از استان آذربايجان غربي (ايران)
"شناسايي خطاهاي انساني اپراتورهاي اتاق کنترل يک شرکت توليد سيمان با استفاده از دو روش  CREAMو SHERPA
ارزيابي ريسک حرارتي با استفاده از روش انستيتوي متخصصين بهداشت حرفه اي استراليا ()AIOHدر نانوايي هاي شهر مياندوآب
"بررسي سطح سرمي ويتامين  Dدر بيماران با تنگي عروق کرونر در بيمارستان طالقاني اروميه
"بررسي مشخصات هيستوکلينيکال توده هاي تخمداني جراحي شده در حين بارداري و پيامد هاي بارداري
مقايسه کارايي توزيع پوآسن آميخته و تحليل بقاء در مدل بندي طول زمان بستري در بخش تروما با علت شکستگي در ناحيه فک و صورت بيمارستان امام خميني (ره) اروميه طي سالهاي 1394-1391
بررسي تاثير آنتي بادي آنتي تيروئيد بر نتايج  )Intracytoplasmic sperm injection( ICSIدر بيماران نابارور يو تيروئيد
مطالعه اختالالت خواب در دانشجويان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اروميه در سال 1395
بررسي تاثير مداخله ي خانواده محور مبتني بر برنامه  FOCUSدر مقابله با سرطان در مبتاليان به سرطان پستان تحت شيمي درماني مراجعه کننده در مراکز آموزشي ،درماني و پژوهشي اروميه در سال 1395
بررسي وضعيت تغذيه اي در بيماران همودياليزي مراجعه کننده به مراکز همودياليز شهرستان اروميه در سال  1395و عوامل مرتبط با آن
" بررسي يافته هاي هيستوپاتولوژي تومور هاي آپانديس در بيمارستان امام خميني اروميه در طول سالهاي  1390تا 1395
بررسي تاثير مداخله مبتني بر الگوي باور سالمتي بر ارتقاء رفتار تغذيه اي زنان باردار با کم خوني فقر آهن مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني اروميه در سال "1395
"بررسي ارتباط بين چاقي و شدت آسم دربيماران مراجعه کننده به بيمارستان امام خميني اروميه
مقايسه تأثيراندانسترون با دوز پائين پروپوفول بر روي خارش بعد از مخدر اينتراتکال در سزارين
مقايسه فراواني استئوپروز درزنان يائسه داراي شاخص توده بدني باال و نرمال ارجاع شده به مرکز سنجش تراکم استخوان بيمارستان امام خميني(ره)اروميه"
بررسي ارتباط بين سطح سرمي ويتامين  Dبا مورتاليته بيمارستاني سپسيس در بيماران بستري بخش عفوني بيمارستان طالقاني اروميه بين سالهاي  1395تا 1396
بررسي موفقيت بي حسي بالک عصب اينفريور آلوئالر در دندان مولر اول منديبل با پالپيت آسمپتوماتيک در دو حجم  1,8و  3,6ميلي ليتر ليدوکايين
ارتباط بين سطح سرمي دي دايمر با پپيش آگهي بيماران با آمبولي ريه بستري در بيمارستان امام خميني اروميه
ارزيابي ارزش تشخيصي روشهاي آناليز کامپيوتري ساختار بافت در تفکيک ضايعات تخمدان در تصاوير سونوگرافي
مقايسه تاثير پره گابالين و کلونيدين بر روي درد بعد از عمل در جراحي تانسيلکتومي
ارتقاي مداوم کيفيت محصول آموزشي پارسا (هدفانتوم راديولوژي) بر اساس تئوري دمينگ
دقت ارتودنتيستها در تعيين نقاط مرجع بافت نرم در فتوگرافي هاي نيمرخ

"تاثير کوکتل دهان شويه در پيشگيري از پنوموني اکتسابي از ونتيالتور در بيماران تحت تهويه مکانيکي بستري در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان امام خميني و آيت ا ...طالقاني اروميه
"بررسي مقايسه اي تاثير ماساژ کف پا با روغن بابونه و روغن بادام برشدت خستگي وکيفيت زندگي بيماران دياليزي مراجعه کننده به مراکزآموزشي -درماني اروميه درسال1395
"مقايسه پيامد حاملگي هاي ناشي از انتقال جنين تازه با انتقال جنين فريز شده در بيماران نابارور مراجعه کننده به بيمارستان مطهري اروميه
"بررسي ارتباط ما بين کشين سيگار و سفيد شدن زودرس مو در مراجعه کنندگان به بخش پوست بيمارستان طالقاني اروميه سال 95-94
بررسي مقايسه اي تاثير آموزش اخالق حرفه اي به شيوه يادگيري مبتني بر مورد با روش سخنراني بر حساسيت و استدالل اخالقي دانشجويان پرستاري دانشکده پرستاري و مامايي اروميه در سال 1395

مطالعه عوامل موثر در پاي بندي درمانهاي ضد فشارخون با استفاده از دو نوع پرسشنامه استاندارد موريسکي و هيل بن در بيماران مبتال ب ه پرفشاري خون مراجعه کننده به بيمارستان سيدالشهدا اروميه
بررسي اثر مکمل ياري دهاني پسيليوم بر مقاومت انسوليني و پروفايل ليپيدي در بيماران سندرم تخمدان پلي کيستيک غير ديابتيک

اثرات نانوذرات اکسيد سريوم بر بافت بيضه و لقاح داخل آزمايشگاهي در موش سوري
بررسي اثرات استرس شکارچي دوران قبل بارداري بر روي شاخص هاي توليدمثلي والدين و تغييرات هورمون هاي ج نسي و تشنج ناشي از پنتيلن تترازول فرزندان در موش هاي صحرايي
ا ثر حفاظتي کور کومين بر بيضه موش هاي صحرايي پس از مواجهه با نور المپهاي فلوروسنت فشرده

افتراق گونه هاي اسپرژيل وس و کانديداي مسئول عفونتهاي بيمارستاني در بيمارستان امام خميني اروميه با روش سريع PCR-SSCP
بررسي ارتباط بين سطوح سرمي سيستاتين  Cو جريان آهسته ي کرونري در بيماران کانديد آنژيوگرافي مراجعهکننده به بيمارستان سيدالشهدا (ع) اروميه
بررسي تاثير برنامه مراقبتي بر اساس الگوي سازگاري “روي” بر شدت افسردگي ،اضطراب و استرس بي ماران مبتال به سرطان کولورکتال بستري در مراکز آموزشي درماني شهر اروميه
بررسي مهار ماس ت سلها با کتوتيفن در اثرات تنها و توام پانسمان نانو سريا -کيتوزان بر بهبود زخم پوستي در موش سوري
بررسي اثر رژيم غذايي کم کالري و مکمل ياري با اسيدهاي چرب امگا 3-بر سطوح سرمي آنزيم هاي کبدي ،الگوي ليپيدي و مقاومت انسوليني در بيماران دچار اضافه وزن و چاقي مبتال به کبد چرب غير
الکلي.
بررسي اثرات محافظتي احتمالي تيمول بر سميت کبدي ناشي از نانوذرات تيتانيوم دي اکسيد ( )nano-TiO2در موش صحرايي
مرور سيستماتيک و متاآناليز شيوع آلودگي جوندگان سراسر ايران به گونه هاي مختلف انگل ليشمانيا
شيوع سرمي کيست هيداتيک انساني در ايران  :يک مطالعه مروري نظام مند و فرا تحليلي.
مطالعه مورد -شاهدي در تعيين عوامل خطر زايمان زودرس در شهر خوي استان اذربايجان غربي در سال 1394
بررسي شيوع افسردگي وعوامل موثر بر آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي اروميه سال 1395

بررسي اثر حفاظتي ويتامين  Eدر مسموميت ناشي از ( MDMAاکستازي) در کبد موش سوري
بررسي اثر حفاظتي ويتامين  Eبر سميت ( MDMAاکستازي)در قلب موش سوري
شيوع و فراواني کيست هيداتيک در ميزبان واسط درايران :يک مطالعه ي مروري نظام مند و فراتحليلي
بررسي سالمت معنوي و رابطه آن با سالمت روان و ميزان اميد
تاثير تمرينات آبي بر شدت فعا ليت بيماري درخانمهاي مبتال به آرتريت روماتوئيد

مقايسه خشونت سطحي مينا بعد از ديباند براکت ارتودنسي و برداشت کامپوزيت رزين با دو ابزار فرز کامپوزيتي و فرز تنگستن کاربايد با استفاده از ميکروسکوپ نيروي اتمي
مقايسه دو تکنيک وارد کردن لوله ي بيني -معده اي در بيماران انتوبه بيهوش در وضعيت خنثي و چرخش خارجي سر در مرکز آموزشي درماني امام خميني (ره) اروميه
تأثير متوکلرپراميد در پيشگيري از پنوموني در بيماران سکته مغزي در حال تغذيه با لوله بيني -معدي
بررسي ارتباط بين سطح سرمي پروژسترون در روز انتقال جنين فريز شده وپيامد بارداري در آن سيکل در بيماران مراجعه کننده به کلينيک نازايي بيمارستان آيت ا ...مطهري اروميه در سه ماهه سوم سال.1394
ارتباط ساختار سازماني با عملکرد شغلي کارکنان با رويکرد ماکرو ارگونوميک در يک صنعت پتروشيمي
بررسي روند بستري بيمار و اشغال غير ضروري تخت هاي بيمارستاني دربخشهاي اصلي مرکز آموزشي -در ماني امام خميني (ره) اروميه در سال 1395
بررسي الگوهاي هيستوپاتولوژيک توده هاي تخمداني در نمونه هاي بخش پاتولوژي بيمارستان امام خميني اروميه طي سالهاي 1389تا1394
تاثير مالتو نين خوراکي بر بي دردي ،اضطراب و فشار داخل چشمي در جراحي کاتاراکت با بي حسي موضعي.
تعيي ن مولفه هاي ازدحام در اورژانس بيمارستان امام خميني اروميه
بررسي ويژگي هاي باليني و پاراکلينيکي بيماران(کودکان) بستري شده با مشکالت تنفسي در مرکز آموزشي درماني شهيد مطهري اروميه
بررسي تاثير مداخالت کميته دانشگاهي بر روند مرگ و ميرمادران و ارتقاء سالمت مادران در استان آذربايجان غربي در سالهاي .91-81
بررسي ميزان بقا  5ساله و عوامل پيش آگهي دهنده سرطان م عده در استان آذربايجان غربي ()1392-1390
بررسي تاثير آموزش تصويري بر فعاليتهاي خودمراقب تي در مبتاليان به نارسايي احتقاني قلب مراجعه کننده به بيمارستان عباسي مياندوآب 1395 -
بررسي تاثير آموزش به روش بازگشتي بر خود مراقبتي در بيماران پيوند کليه کرده مراجعه کننده به درمانگاه مرکز آموزشي درماني امام خميني (ره) در سال 1395
بررسي فراواني مصرف سيگار در مبتاليان به سرطان هاي پوست در بيمارستان طالقاني اروميه
مقايسه سطح سرمي پروکلسيتونين با  ESRو  CRPدر پيش گويي عفونت باکتريال در بيماران بستري در بيمارستان مطهري اروميه (سال 1395
بررسي اثر خوراکياري کورکومينوئيدها و ويتامين D3بر غلظت سرمي پپتيد شبه گلوکاگون ، 1 -سنجه هاي گليسميک و ليپيدي سرم ،فشار خون و ترکيب بد ن در افراد مبتال به ديابت نوع 2
بررسي اثر رژيم غذايي غني از غالت کامل و سبوس دار بر شدت عالئم سندرم پيش از قاعدگي در پرستاران
بررسي ارتباط بين رفتارهاي خود مراقبتي با بستري مجدد در بيماران مبتال به نارسايي قلب مراجعه کننده به مراکزآموزشي درماني طالقاني و سيدالشهدا اروميه در سال 1395
بررسي مقايسه اي سطح سرمي اپلين در بيماران مبتال به سرطان ريه نسبت به افراد سالم
" اثر نانو ذرات تيتانيوم دي اکسيد بر استرس اکسيداتيو ،مسير سيگنالينگ  ، IKK/NF-κBپروفايل سيتوکاين هاي ترشحي و آپوپتوز در رده سلولي اندوتليال سياهرگ بند ناف انساني()HUVEC
بررسي تاثير کاهش پاراالکس بر بهينه سازي سيگنال تصاوير پت اسکن سرطان پانکراس  ،از طريق اعمال هندسه مناسب رينگ ،انتخاب کريستال مناسب و تريگر ،با استفاده از نرم افزارشبيه سازي Gate
فراواني ويرمي ناشي از هرپس ويروس هاي تيپ  7و  6و تعيين واريانت هاي تيپ  6در بين بيماران دريافت کننده پيوند کليه در مرکز پيوند کليه اروميه
مطال عه مواجهه ارگونوميکي پرستاران و تکنسين هاي آزمايشگاه با عوامل خطر اسکلتي -عضالني با روش ارزيابي سريع تمام بدن REBAدر يک بيمارستان شهر تبريز
تاثير کورکومين بر تعداد سلولهاي ايمني و مقدار ايمنوگلوبين هاي سرمي ،به همراه و بعد از مصرف ايکستازي در موش هاي صحرايي نژاد ويستار
مقايسه اثر سميت سلولي عصاره زعفران وحشي ( ) haussknechtii boiss .Crocus pallasii subspبا دوکسوروبيسين بر رده سلولي سرطاني پستان
ارتباط  microRNA-2467و  microRNA-6847با سطوح سرمي پروتئين متصل شونده به اسيد چرب  3در بيماران مبتال به سکته قلبي بدون باال رفتن قطعه "ST
فراواني مصرف سيگار در مبتاليان به سرطان هاي پوست در بيمارستان طالقاني اروميه

ارزيابي اثر مهار همزمان هپاراناز و فاکتور مهار کننده مهاجرت ماکروفاژي( ) MIFدر نفروپاتي ديابتي موش صحرايي
ارزيابي تاثير ايمونوتراپي اختصاصي آنتي ژن در شدت بيماري روماتيسم قلبي در موش هايbalb/c
بررسي تاثير مصرف اتانول بر بيان ژن بتا دفنسين ،باروري و تحرک اسپرم¬ها و رفتارهاي جنسي در موش¬هاي صحرايي نر نژاد ويستار
تاثير عصاره زنجبيل بر آسيب کبدي وتغييرات مولکولي در استئاتوز القا شده بر اثر مصرف اتانول در موش هاي صحرايي نر نژاد ويستار
ارزيابي کاربردپذيري سيستم اطالعات داروخانه مرکز آموزشي درماني امام خميني اروميه در سال 1395

