رديف

عنوان طرح پژوهشی

مجری اصلی

وضعيت طرح

1

مطالعه ميزان تداوم و عوامل موثر بر قطع استفاده از روشهای پيشگيري از بارداري مدرن غير دائمي در استان آذربايجان
غربي

گل محمد لو

در حال اجرا

2

بررسی وضعیت سالمت جنسی در متقاضیان طالق مراجعه کننده به مرکز کاهش طالق ارومیه در سال ۴۹۳۱

ربيعی پور

در حال اجرا

3

بررسي عوامل زمينه ساز افسردگي بعد از زايمان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي اروميه

محدثی

در حال اجرا

4

بررسي نحوة اراية مراقبتهاي زايماني مبتني بر شواهد و ميزان رضايت گيرندگان خدمات در بيمارستانهاي سلماس و بوکان

عقلمند

در حال اجرا

5

بررسي وضعیت رعایت استانداردهای مراقبت های دوران بارداری در پایگاههای تحقیقات جمعیتی شهر ارومیه

ابرناک

در حال اجرا

6

طراحی و ارزشيابی برنامه آموزشی ماساژ نوزاد بر ميزان استرس و خودکارآمدی شيردهی مادران دارای نوزاد بستری
دربيمارستان شهيد مطهری اروميه در سال 1335

رحمت نژاد

در حال اجرا

7

بررسی رشد تکاملی کودکان در سال اول زندگی و ارتباط آن با شاخص های تن سنجی -شهرستان اروميه

فرخ اسالملو

در حال اجرا

8

ارزشيابی نظام ثبت مرگ زنان  11-55ساله استان آذربايجان غربی در سال 1333

فرخ اسالملو

در حال اجرا

3

بررسي مقايسه ای پيامدهاي بارداري در سه گروه تزريق داخل رحمي ،درمانهاي دارويي و بارداري خودبخودي در زنان
نخست حامله مراجعه کننده به مرکز آموزشي درماني کوثر

صفايي

خاتمه يافته

11

تبيين فرايند مادری در طول زمان بستری نوزاد بسيار کم وزن هنگام تولد

مقدم تبريزی

خاتمه يافته

رديف

عنوان طرح پژوهشی

مجری اصلی

وضعيت طرح

11

بررسی تأثير وازکتومی بر کيفيت زندگی و عملکرد جنسی زوجها در شهر اروميه

فرخ اسالملو

خاتمه يافته

12

مطالعه تعيين کننده های اعمال خشونت بر عليه زنان در دوران بارداری ،شهرستان اروميه در سال 1331-31

فرخ اسالملو

خاتمه يافته

13

بررسی وضعيت اپيدميولوژيک مرگ مادر در ده سال اخير

فرخ اسالملو

خاتمه يافته

14

بررسی زمان و تعداد انزالهای الزم برای ايجاد آزواسپرمی متعاقب وازکتومی بروش بدون تيغ جراحی

فرخ اسالملو

خاتمه يافته

15

مطالعه شیوع خشونت بر علیه زنان در دوران بارداری  -شهرستان ارومیه سال ۴۹۳1-۳۴

فرخ اسالملو

خاتمه يافته

16

بررسي مقايسه ای پيامدهاي بارداري در سه گروه تزريق داخل رحمي ،درمانهاي دارويي و بارداري خودبخودي در زنان
نخست حامله مراجعه کننده به مرکز آموزشي درماني کوثر

صفايي

خاتمه يافته

17

بررسي وضعيت اپيدميولوژيک مرگ مادر در ده سال اخير

فرخ اسالملو

خاتمه يافته

18

تبيين فرايند مادری در طول زمان بستری نوزاد بسيار کم وزن هنگام تولد

مقدم تبريزی

خاتمه يافته

13

تبيين تجربيات زنان از اولين مواجهه با سرطان پستان

مقدم تبريزی

خاتمه يافته

21

تبيين تجربيات زنان از اولين مواجهه با سرطان پستان

مقدم تبريزی

خاتمه يافته

رديف

عنوان پايان نامه

استاد راهنما

مقطع تحصيلی

1

مقایسه پیامد حاملگی های ناشی از انتقال جنین تازه با انتقال جنین فریز شده در بیماران نابارور مراجعه کننده به
بیمارستان مطهری ارومیه

حاج شفیعها

پزشکی عمومی

2

بررسی پیامد انتقال جنین های فریز شده در بیماران مبتال به OHSSو دیگر بیماران که به دلیل سایر علل تحت
انجام این روش

حاج شفیعها

3

بررسی ارتباط بین سطوح پروژسترون در روز مصرف HCGبا نتایج تزریق داخل سیتوپالسمی اسپرم در زوجین
نازای مراجعه کننده به مركز ناباروری کوثر ارومیه

حاج شفیعها

4

بررسي ارتباط بین سطح  BHCGمایع فولیکول با وجود یا عدم وجود اووسیت در فولیکولهای بیماران تحت درمان
به روش تزریق اسپرم به داخل سیتوپالسم

حاج شفیعها

5

تعیین ارزش پیشگویی کننده سطح سرمی پروکلسی تونین مادر در تشخیص کوریوآمنیونیت مادران مبتال به پارگی
زودرس و نارس پرده های آمنیوتیک

برومند

6

بررسی تاثیر جویدن آدامس بدون قند در برگشت حرکات روده ای پس از عمل سزارین

امیرآبی

7

بررسی علل وعوامل زمینه ساز مرگ نوزادان ترم بستری شده در بخش مراقبت های ویژه نوزادان مرکز آموزشی
درمانی شهید مطهری ارومیه در سال های 13۳۳-13۳1

فکور

۳

اثرات نانوذرات اکسید سریوم بر بافت بیضه و لقاح داخل آزمایشگاهی در موش سوری

کریمی پور

۳

بررسي ارتباط بین عفونت هلیكوباكترپیلوري با شیوع حاملگی خارج رحمی

نانبخش

11

بررسی اثر پردنیزولون در موفقیت نتایج تزریق داخل سیتوپالسمی اسپرم( )ICSIدر زنان نابارور مراجعه کننده به
مرکز ناباروری کوثر ارومیه

نانبخش

کارشناسی ارشد

11

مطالعه ارتباط نمایه توده بدنی مادر باردار با سطح ویتامین Dبند ناف نوزادان

بهادری

12

بررسی سطح سرمی ویتامین  Dدرمردان با اختالالت اسپرمی

بهروز لک

13

بررسی تاثیرتجویزلتروزول به همراه میزوپروستول درمقایسه بامیزوپروستول به تنهایی برمیزان موفقیت سقط
القایی

بهروز لک

14

ارتباط هیپو تیروئیدی و آنتی بادی های TPOبا زایمان زودرس

بهروز لک

دستیاری

15

بررسی تاثیر آنتی بادی آنتی تیروئید بر نتایج ( ICSI (Intracytoplasmic sperm injectionدر بیماران
نابارور یو تیروئید

بهروز لک

پزشکی عمومی

16

بررسی ارتباط بین سطح سرمی پروژسترون در روز انتقال جنین فریز شده وپیامد بارداری در آن سیکل در بیماران
مراجعه کننده به کلینیک نازایی بیمارستان آیت ا13۳4 ...مطهری ارومیه در سه ماهه سوم سال

بهروز لک

17

بررسي تاثیر ان-استیل-سیستئین در تحریک تخمک گذاري دربیماران سندرم تخمدان پلي کیستیک کاندید IUI

بهروز لک

18

ارتباط تراکم استخوانی با نمایه توده بدنی و سطح سرمی استرادیول در زنان حوالی یائسگی

گل محمدلو

13

مقایسه سطح سرمي ویتامین Dدر زنان مبتال به پره اکالمپسی با حاملگي نرمال مراجعه کننده به مرکز آموزشی
درمانی مطهری در سال 13۳4

گل محمدلو

21

مقایسه اثر ضد درد پاراستامول وریدی با شیاف سولفات مورفین در کاهش درد پس از زایمان سزارین

گل محمدلو

21

تأثیر رژیم غذایي و PHواژن و تعیین حوالی تخمک گذاری بر نسبت جنسی بدو تولد

نانبخش

پزشکی عمومی

22

اندازه گیری غلظت الکتات درمایع آمنیوتیک و ارتباط آن با پیامدهای زایمان

بهادری

دستیاری

پزشکی عمومی

رديف

عنوان پايان نامه

استاد راهنما

مقطع تحصيلی

23

بررسی فراوانی و علل مسومیت در زنان سنین باروری بستری شده در بیمارستان طالقانی ارومیه در سال 13۳4

فرخ اسالملو

پزشکی عمومی

24

بررسی اپیدمیولوژیک مرگ کودکان  1-5۳ماهه استان آذربایجان غربی در سال 13۳3

فرخ اسالملو

پزشکی عمومی

25

بررسی تاثیر مداخالت کمیته دانشگاهی بر روند مرگ و میرمادران و ارتقاء سالمت مادران در استان آذربایجان
غربی در سالهای ۳1-۳1

فرخ اسالملو

پزشکی عمومی

26

بررسس شیوع سندرم پیش از قاعدگی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و تأثیر آن در کیفیت
زندگی

فرخ اسالملو

پزشکی عمومی

27

بررسی شیوع استفاده از وازکتومی و برخی عوامل اجتماعی فرهنگی مؤثر بر آن در طول  15سال در ارومیه

فرخ اسالملو

پزشکی عمومی

28

بررسی اپیدمیولوژیک سوختگی در زنان سنین باروری در بیمارستان امام خمینی ارومیه در سالهای 13۳۳-۳1

فرخ اسالملو

پزشکی عمومی

23

بررسی ارتباط بین سابقه خانوادگی اعتیاد و شیوع سندرم پیش از قاعدگی

فرخ اسالملو

پزشکی عمومی

31

بررسي ارتباط ناباروري با کیفیت زندگي و عملکرد جنسي زنان نابارور در دانشگاه علوم پزشکي ارومیه

فرخ اسالملو

پزشکی عمومی

31

بررسي کیفیت زندگي و عملکرد جنسي در مردان مبتال به دیابت مراجعه کننده به مرکز دیابت شهر ارومیه

فرخ اسالملو

پزشکی عمومی

32

بررسی کيفيت زندگی و عزت نفس در زنان مبتال به آکنه ولگاريس قبل و بعد درمان بيمارستان طالقانی اروميه در
سال 1335

فرخ اسالملو

پزشکی عمومی

33

بررسی ارتباط بین سرسختی روانشناختی و کیفیت زندگی در زنان سرپرست خانوار شاغل در دانشگاه علوم پزشکی
ارومیه و شبکه های بهداشت و درمان استان آذربایجان غربی

حقیقی

پزشکی عمومی

