
 وضعیت پايان نامه استاد راهنما سال تصويب  عنوان پايان نامه 

ارزيابی فناوری سالمت برای مقايسه داروی پالنسترون با اندانسترون در پیشگیری از تهوع و استفراغ بعد 

  از عمل جراحی
1393     

ارزيابی پیامدهای پیاده سازی سیستم پیام کوتاه در خودمراقبتی و مراقبت مزمن بیماری ها بر اساس 

 مالحظات، اقتصادی، اخالقی، اثربخشی و ايمنی
 در دست اجرا دکتر شعبانی نژاد 1394

د از عمل در اثربخشی پرتودرمانی حین عمل و بع -مرور نظام مند مقايسه ايمنی، اثربخشی و هزينه

 بیماران مبتال به سرطان پستان اولیه
 در دست اجرا دکتر رئیسی 1394

اثربخشی پرتو درمانی حین عمل و بعد از عمل در  -مرور نظام مند مقايسه ايمنی، اثربخشی و هزينه

 بیماران مبتال به سرطان پستان اولیه      
1394     

فناوری سالمت روش های درمانی ايمونوگلوبولین زير جلدی و وريدی در بیماران نقص ايمنی ارزيابی 

 اولیه در ايران
 در دست اجرا دکتر شعبانی نژاد 1394

مقايسه هزينه اثربخشی روش تست تنفسی اوره با روش سرولوژی برای تشخیص عفونت هلیکو باکتر 

 پیلوری
 خاتمه يافته دکتر آرين  1395

 در دست اجرا دکتر شعبانی نژاد 1395 مقايسه کاربرد سیستم پیام کوتاه با روش مراجعه حضوری در مراقبت بیماران ديابتی 

ارزيابی فناوری سالمت داروی بواسیزوماب در مقايسه با ترکیب آن با ارلوتینیب در درمان بیماران مبتال 

 به سرطان مناستاتیک کولورکتال
 در دست اجرا دکتر ابراهیمی  1395

فناوری سالمت داروی ورزو واستاتین در مقايسه با آتورواستاتین در پیشگیری اولیه از بیماری ارزيابی 

 عروق کرونر در ايران
 خاتمه يافته دکتر ابراهیمی 1395

 در دست اجرا دکتر آرين 1395 مقايسه قدرت تشخیص دستگاه تست تنفسی اوره ساخت ايران با مشابه خارجی

 در دست اجرا دکتر شعبانی نژاد 1395 فناوری سالمت سیستم پیام کوتاه در خودمراقبتی و مراقبت بیماری ديابتارزيابی 

 خاتمه يافته دکتر شعبانی نژاد 1396 ارزيابی فناوری سالمت داروی راملتئون در مقايسه با آلپارازوالم در درمان بیماران مبتال به بی خوابی

 خاتمه يافته دکتر شعبانی نژاد 1396 ازه گیری تهاجمی و غیر تهاجمی هموگلوبین خون در بیماران تحت جراحیارزيابی فناوری سالمت اند

ارزيابی فناوری سالمت ترکیب داروی بواسیزوماب وارلوتینیب در مقايسه با بواسیزوماب در درمان 

 نگهدارنده سرطان متاستاتیک کولورکتال 
 خاتمه يافته دکتر ابراهیمی 1396



ارزيابی فناوری سالمت مقايسه کاربرد سیستم پیام کوتاه با روش مراجعه حضوری در مراقبت بیماران 

 ديابتی
 خاتمه يافته دکتر شعبانی نژاد 1396

ارزيابی فناوری سالمت داروی ملوکسیکام در مقايسه با ديکلوفناک در درمان بیماری استئو آرتريت در 

 ايران
 خاتمه يافته دکتر آرين 1396

ارزيابی فناوری سالمت هیپترونیک دکستروز پرولوتراپی در مقايسه با اريترو پوئیتین پالسمای غنی از 

 پالکت و راديو فرکوئنسی پرولوتراپی در درمان استئو آرتريت زانو در ايران
 خاتمه يافته دکتر تورانی 1396

 در دست اجرا دکتر جعفری  1397 يابت نوع دو در ايرانارزيابی فناوری داروی ساکساگلیپتین در درمان بیماران مبتال به د

 


