
 49سال های  پایان نامه

 های کارشناسی ارشد پایان نامه

 

 نام دانشجو استاد مشاور استاد راهنمای عنوان

سماگوندی ای در مرغ و خروس های        سوپال سرولوژیک توک شیوع 

 محلی استان گیالن و شناسایی ژنوتایپ های آن

 

 دکتر سرایی
 دکتر علیزاده

 دکتر عبد نیک فرجام

 صدیقه درخشانی

 شناسیانگل 

 

ید سیییاسییترکورالی        به اسییتروندیلوس بررسییی شیییوع آلودگی 

(Strongyloidesstercoralis    های روده ای در گل  ( و سیییایر ان

 ساکنین روستاهای شهرستان فومن 

 سرایی دکتر

 

 میثم شریف دینی

 دکتر باریکانی
 الله قنبر زاده

 شناسی انگل

ساکنین روستاهای       شیوع انگل های روده ای در  شهرستان   بررسی 

 4931تاکستان استان قزوین در سال 
 باریکانی دکتر دکتر سرایی

 

 خدیجه طاهرخانی

 شناسی انگل

 

سک  روی بر کاکوتی دارویی گیاه آپوپتوتیک اثر بررسی    ولک پروتوا

 هیداتیک کیست های
 دکتر شهنازی

 

 دکتر آزاد مهر

 دکتر علیپور حیدری

 دکتر حاجی آقایی

 حمید رضا آقایی

 شناسی انگل

 

  یست ک های پروتواسکولک   شده  ریزی برنامه سلولی  مرگ بررسی 

  مورد دارویی گیاه با مواجهه از پ  هیداتیک
 دکتر شهنازی

مهر آزاد دکتر  

حیدری علیپور دکتر  

 آقایی حاجی دکتر

 معظم دوستی

 شناسی انگل

ثر  بررسییی   یک        ا ت تو پ پو یاه    آ یی  گ خار   دارو   روی بر  گل  سییر

 هیداتید کیست های پروتواسکولک 
 شهنازی دکتر

 

مهر آزاد دکتر  

حیدری علیپور دکتر  

 آقایی حاجی دکتر

 مرضیه مکیان

 شناسی انگل

  های  نمونه  در انسییانی پاپیلومای   ویروس E6/E7 های  ژن بیان 

 Real Time PCR روش با رحم دهانه سرطان
 معصومه دکتر

 مهر اصالنی
 دکتر جهانی هاشمی

سیاوش بخشیان 

 سهی

 میکروب شناسی

  در bla VIM, bla SIM, bla SPM, bla GIM های  ژن فراوانی

شیاکلی   بالینی های سویه  شر شده  کارباپنم به مقاوم ا   خشب از جدا

 وکرج تهران قزوین، های بیمارستان ویده مراقبت های

 معصومه دکتر

 مهر اصالنی

 پیمانی امیر دکتر

 دکتر باریکانی
 زیبا جلیلی کوشش فر

 شناسی میکروب

    bla NDM-2, bla NDM-1, bla IMP هییای ژن فییراوانییی

شیا   بالینی های سویه  در متالوبتاالکتاماز شر   کارباپنم هب مقاوم کلی ا

شده  ستان  ویده مراقبت های بخش از جدا   تهران قزوین، های بیمار

 وکرج

 معصومه دکتر

 مهر اصالنی

پیمانی امیر دکتر  

 فرد اسمعیلی کیوان باریکانی دکتر

 شناسی میکروب



اثرات دگزامتازون بر تغییرات مورفومتریک و آپوپتوزی   بررسی

 رحم و لوله رحم در موش سوری

 دکتر علیپور دکتر رجایی

 دکتر دارابی

 مونا ترکاشوند

بررسی اثرات دگزامتازون بر تغییرات مورفومتریک و آپوپتوزی  

 تخمدان در موش سوری

 دکتر علیپور دکتر رجایی

 دکتر دارابی

 ندا حاجی محمدی

بررسی اثر دگزامتازون بر تکامل جنین موش سوری در مرحله قبل 

 از النه گذاری

 دکتر علیپور دکتر رجایی

 دکتر دارابی

 نجمه یاورپور

در مدل بیماری پارکینسون  FOXO3aبررسی بیان یا عدم بیان ژن 

 موش صحرایی نداد ویستار

 

 زهره گل محمدی دکتر رجایی دکتر دارابی
 
 

در مدل بیماری پارکینسون موش  P62بررسی بیان یا عدم بیان ژن 

 صحرایی نداد ویستار

 مرضیه شم  نورایی دکتر رجایی دکتر دارابی

فراوانی ژن های کدکننده آنزیم های تغییر دهنده آمینو 

در ایزوله های بالینی کلبسیال پنومونیه مقاوم   AMES)گلیکوزیدها)

به این داروها جمع آوری شده از بیماران بستری در بیمارستان های 

 آموزشی شهرهای قزوین و تهران

 گالره نصیری مهندس جوادی دکتر پیمانی

در سودوموناس آسروژینوزای  9و4و4حضورکالسهای اینتگرونی 

 هرهای قزوین و تهرانجداشده از بیمارستان های آموزشی ش

 زهرا حاجی شفیعیها مهندس جوادی دکتر پیمانی

در سودوموناس  bla oxa,bla VEB-1,bla GES-1فراوانی ژن های

( ESBLSآسروژینوزای تولیدکننده بتاالکتامازهای وسیع الطیف )

 جداشده از بیمارستان های آموزشی شهرهای قزوین و تهران

 امیر کمالیسحر  مهندس جوادی دکتر پیمانی

در  16sr RNAتعیین فراوانی ژن های کدکننده متیالزهای مربوط به 

ایزوله های بالینی کلبسیال پنومونیه مقاوم به آمینو گلیکوزیدهای 

جمع آوری شده از بیماران بستری در بیمارستان های شهرهای 

 قزوین و تهران

 سید پیمان حسینی مهندس جوادی دکتر پیمانی

استخراج و ارزیابی لیپو پلی ساکارید خشن بروسال آبورتوس سویه 
RB51 

 دکتر پیمانی دکتر ناصرپور

دکتررامین باقری 

 نداد

 آرمین کالنتری

بررسی اثر میکروگراویتی بر قابلیت حیات و مورفولوژی سلولهای 

 مزانشیمال مغز استخوان رت

 سمیرا منفردی مهندس جانملکی دکتر رجایی

ویژگی های مولکولی  مقاومت  به آمینوگلیکوزیدها در  فراوانی و

ایزوله های بالینی اشرشیاکلی جدا شده از  بیماران بستری دربخش 

 های مراقبت ویژه بیمارستان های  شهرهای قزوین، کرج و تهران

 دکتر اصالنی مهر دکتر ناصرپور

 دکتر باریکانی

 آزاده رحمانی

و ژن مقاومت Van(A,B,C)ین فراوانی ژنهای مقاومت به ونکومایس

در  استافیلوکوکوس اورئوس های جداشده از (Cfr)به لینوزولید

 بیماران بستری در بیمارستانهای آموزشی قزوین وتهران

 دکتر پیمانی دکتر اصالنی مهر

 دکتر باریکانی

 هاجر کلهر



بیماران دهانه رحم  یوپسیب یهادر نمونه HPV روسیو نگیپیژنوتا

 Real Time PCRبا روش  نیاستان قزوپیش سرطانی و سرطانی 

 دکتر اصالنی مهر

 دکتر ناصرپور

 شبنم نعمتی دکتر جهانی هاشمی

به عنوان بیومارکرمولکولی در تشخیص پیش  p16INK4Aبیان 

سرطان و سرطان دهانه رحم در نمونه های بیوپسی دهانه رحم 

 "Real Time PCRاستان قزوین به روش 

 

 دکتر اصالنی مهر

 دکتر ناصرپور

 اریوسپیده بن دکتر جهانی هاشمی

 فراوانی ژنهای کدکننده کارباپنمازها در ایزوله های آسینتوباکتر

 بومانی جمع آوری شده از بیمارستان های آموزشی شهر قزوین

 سمیه علیجانی آقای دکترجوادی دکتر پیمانی

 

 

 

متالوبتاالکتامازها در ایزوله های فراوانی ژنهای کد کننده 

بومانی جمع آوری شده از بیمارستان های آموزشی  آسینتوباکتر

 شهر قزوین

 

 

 دکتر پیمانی

 

 

 آقای دکترجوادی

 

 

 شاهین بلوری

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



تعیین هویت و آنالیز مولکولی گونه 

های مولکولی گونه های تریکو 

سترونژیلوس در ساکنین روستایی 

 فومن

 سراییدکتر مهرزاد 

 دکتر میثم شریف دینی  

انگل شناسی  صدیقه درخشانی دکتر صفرعلی علیزاده

 پزشکی

بررسی شیوع توکسوپالسما گونده 

ای در گوسفندان و بزهای 

کشتارشده در کشتارگاه بوئین 

 زهرای قزوین

 دکتر صفرعلی علیزاده دکتر مهرزاد سرایی

 دکتر بهاره نیک فرجام

انگل شناسی  نسرین ایزدیار

 زشکیپ

شناسایی ساب تایپ های 

بالستوسیس تیس در کودکان 

مراجعه کننده به آزمایشگاه 

 بیمارستان کودکان قدس قزوین

 دکتر مهرزاد سرایی

 

 دکتر صفرعلی علیزاده

 دکتر محمود علیپور 

 

انگل شناسی  سهیال رحیمی نیارکی

 پزشکی

شناسایی ساب تایپ های 

بالستوسیس تیس در بیماران  

کننده به آزمایشگاه مراجعه 

 بیمارستان والیت قزوین

 دکتر مهرزاد سرایی

 

 دکتر صفرعلی علیزاده

 دکترالهام حاج علیلو

 

انگل شناسی  اسما دلشاد

 پزشکی

بررسی انگل های روده ای در عرضه 

 کنندگان موادغذایی در شهر قزوین

 

 دکتر مجتبی شهنازی

 

 دکتر محمود علیپور 

 دکترالهام حاج علیلو

 

انگل شناسی  محبوبه صادقی قزوینی

 پزشکی

بررسی مولکولی و تعیین هویت 

ژنوتایپ های ژیاردیا المبلیا در تهیه 

 کنندگان مواد غذایی در شهر قزوین

 دکتر مجتبی شهنازی

 

 دکتر صفرعلی علیزاده

 دکتر محمود علیپور

فرزانه نقی زاده جاوید 

 قلعه

 

 

انگل شناسی 

 پزشکی

 

تعیین هویت بررسی مولکولی و 

ژنوتایپ های انتامبا هیستولیتیکا 

دیسپار در تهیه کنندگان مواد غذایی 

 در شهر قزوین

 دکتر مجتبی شهنازی

 

 دکتر صفرعلی علیزاده

 دکترالهام حاج علیلو

 

انگل شناسی  هیوا عبداله پور

 پزشکی

بررسی مولکولی و تعیین هویت 

ژنوتیپ های هیمنولیپس در عرضه 

 غذایی در شهر قزوینکنندگان مواد 

 دکتر مجتبی شهنازی

 

 دکتر صفرعلی علیزاده

 دکترالهام حاج علیلو

 

انگل شناسی  مجید زارع زاده مهریزی

 پزشکی

 

 



 

 

 Ph.Dهای  پایان نامه

 نام دانشجو اساتید مشاور استاد راهنما عنوان

 دکتر پیمانی داریوش حامدی

 دکتر حاج منوچهری

به  در نمونه های بافتی بیماران مبتال IRP2بیان ژن  بررسی دکتر ناصرپور

و بررسی اثر چای سیاه با و بدون همراهی  معدهآدنوکارسینوم 

 MDCKهلیکو باکتر بر روی بیان این ژن در کشت مدل های

 

 دکتر دارابی بابک باجالن

 دکتر علیپور

ومیزان بروز آپوپتوزی  و  P53بر بیان ژن  Nutlin-3بررسی تاثیر  رجاییدکتر 

 بنیادی مزانشیمی بدست آمده ازدر سلولهای  یسیتوتوکسیسیت

 استخوان موشمغز 

 دکتر رجایی مصطفی نجفی

 دکتر  آزاد

بر وضیعت   S100A9مطالعه اثر زیر واحد پروتئین کالپروتکتین  یبیغ دکتر

 A-375در رده سلولی  OCLNبیان و متیالسیون پروموتر ژن 

 مالنومای انسانی

 

 

 

 

 عمومیهای  پایان نامه

 عنوان  استاد راهنما اساتید مشاور نام دانشجو

 مصطفی صفری
 دکتر اسماعیلی

 دکتر حقدوست
 دکتر صوفی آبادی

بررسی تاثیر تجویز طوالنی ژل رویال بر اختالل حافظه ناشی از  

 دیابت در موش صحرایی نر بالغ

 دکتر یزدی دکتر یزدی انعم فاطمه
بررسی فراوانی استرس شغلی و عوامل ایجاد کننده آن در آتش 

 نشانان قزوین

 دکتر یزدی دکتر یزدی مهسا رستگار
بررسی فراوانی افسردگی و اضطراب و عوامل ایجاد کننده آن در 

 آتش نشانان قزوین

 آرمان رحیمی محسنی
دکتر مرجان نصیری 

 اصل

دکتر سحر مقبلی 

 نداد

اثرات کوسرستین بر بیان ژن های ساب یونیت های گیرنده های 

ین شوک و پروتئ (NR2B,NR2A,GLuA1 )ایونوتروپیک گلوتومات 

 در تشنج ناشی از کاینیک اسید در موش 07حرارتی 

بررسی شیوع اکسیور و سایر انگل 

های روده ای در کودکان مهد کودک 

 5931های شهر قزوین در سال 

شناسی انگل  خدیجه صالحی دکتر علیپور دکتر مهرزاد سرایی

 پزشکی



 دکتر باریکانی دکتر مریم جوادی نرگ  سلیمانی
بررسی ارارتباط عوامل اقتصادی ، اجتماعی با امنیت غذایی در زنان 

 مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی قزوین

 مهسا اشرفی
 دکتر مهرام

 دکتر جلیل القدر
 To assess music Effects on the growth monitoring of دکتر اویسی

SGA new borns 

 فرهاد عبدی
 دکتر مهرام

 دکتر جلیل القدر
 To assess the massage therapy on the growth دکتر اویسی

monitoring of SGA new borns 

 فریبا امیری کندرود
 دکتر زهره یزدی

 دکتر کاظمی فر
 دکتر پیمان نامدار

ررسی عالسم بالینی ، یافته های آزمایشسگاهی و نحوه ی درمان ب

بیماران با مارگزیدگی در مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا طی 

4931-4931سالهای   

 دکتر عباسی دکتر یزدی محمد مهدی مهدوی فر
بررسی شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی در آتش نشانان شاغل در 

بیخوابیشهر قزوین و ارتباط آن با   

 بررسی اثر چای نعناع در درمان هیرسوتیسم دکتر بهشتی دکتر باریکانی مهرک عرفانیان

 دکتر باریکانی دکتر مریم جوادی فریبا مهری
ساله  6تا  9بررسی ارتباط وضعیت رشد با امنیت غذایی در کودکان 

 مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی قزوین

 دکتر ضیایی الریجانیدکتر  پوریا خشایار
بررسی میزان آگاهی در رابطه با پوکی استخوان در زنان سرپرست 

 خانوار

 دکتر زحل دکتر یزدی فاطمه بهنام رودسری
بررسی ارتباط بین سندرم متابولیک و آپنه انسدادی خواب در 

 پرسنل شهردادری قزوین

 دکتر غیبی دکتر پیری زهره هاشمی
متوتروکسات روی ساختار و پایداری پروتئین بررسی اثر داروی 

 سرم آلبومین انسانی

 دکتر زحل دکتر مریم جوادی احمد عبداله
مقایسه  ساعات و وضعیت خواب مبتالیان به آسم و رینیت آلرژیک 

 با افراد سالم در مراجعین به کلینیک فوق تخصصی ریه

 عماد عبداله
 دکتر مریم جوادی

 دکتر باریکانی
 القدر دکتر جلیل

بررسی ارتباط کیفیت و ساعات خواب با قند خون و میوه و سبزی 

 سال منطقه مینودر قزوین 41-47مصرفی در گروه سنی 

 بررسی اثرات عصاره گیاه ترخون بر رده سلولی سرطانی دکتر پیری دکتر جهانی هاشمی حمید رضا شاهراه

سید سپهر زین العابدین 

 نظری
 بررسی اثرات عصاره گیاه مرزه بر رده سلولی سرطانی پیریدکتر  دکتر جهانی هاشمی

 دکتر کرمی دکتر اویسی سید رضا میر مظلومی
بررسی ارتباط سطح لپتین سرم با ناباروری ایدیوپاتیک مردان 

 مراجعه کننده به درمانگاه ارولوژی بیمارستان والیت قزوین

سیده صنم الدی 

 سیدیان
 دکتر کرمی دکتر اویسی

اثرات تحریک الکتریکی در بهبود عملکرد ادراری در بررسی 

 کودکان مبتال به اختالالت غیر عصبی ادراری

رقیه گل محمدی 

 گودکوهی

 دکتر جلیل القدر

 دکتر باریکانی
 دکتر صفاری

بررسی فراوانی علل بلوغ زودرس در کودکان مراجعه کننده به 

 31-4916کلینیک غدد و متابولیسم بیمارستان قدس طی سالهای 

سحر عباس زاده پارچه 

 باف

 دکتر ضمیر

 دکتر یزدی

دکتر حاج سید 

 جوادی

بررسی ارتباط بین سطح سالمت روان و اقدام به خودکشی در 

 مراجعه کنندگان به بیمارستان های شهر قزوین

فاطمه محمد حسن 

 نقاش

 دکتر قافله باشی

 دکتر یزدی

دکتر حاج سید 

 جوادی

 

اجتماعی و اقدام به -استرسورهای روانیبررسی ارتباط بین 

خودکشی در مراجعه کنندگان به اورژان  بیمارستانهای شهر 

 قزوین



 مانلی کرم زاده
 دکتر مریم جوادی

 دکتر باریکانی
 دکتر زحل

مقایسه نمایه توده بدن و رفتارهای تغذیه ای مبتالیان به رینیت 

 تخصصی ریهآلرژیک با افراد سالم در مراجعین به کلینیک فوق 

 سید علی سراجی
 دکتر صوفی آبادی

 دکتر علیپور
 دکتر حقدوست

بررسی نقش گلیبن کالمید در پیشگیری از ایجاد بیماری 

 هیدروکسی دپامین -6پارکینسون در مدل حیوانی 

 دکتر عباسی دکتر یزدی محمد مهدی مهدوی فر
بررسی شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی در آتش نشانان شاغل در 

 شهر قزوین و ارتباط آن با بیخوابی

 حسان داورزنی
 دکتر کاظمی فر

 دکتر یزدی
 دکتر نامدار

بررسی یافته های بالینی و اندوسکوپیک در بیماران دچار مسمومیت 

در بیمارستان بوعلی بستری  39-34با اسید و باز که طی سال های 

 شده اند

سی ارتباط وضعیت رشد کودک با رفتار تغذیه ای در مادران برر دکتر باریکانی دکتر مریم جوادی بهنام صدوقی

 ساله مراجعه کننده  6-9کودکان 

در   rs222859و  rs8069533 بررسی فراوانی پلی مورفیسم های دکتر مقبلی نداد دکتر مقبلی نداد محمد رضا حیدری خو 

 مردان ازواسپرمیا  ybx2ژن 

اهمیت هر یک از شاخص های آنتروپومتریک و ارتباط آنها با  رامین سامیدکتر  دکتر محمد علی زحل ساناز مرتاضیان

)بیماری انسدادی مزمن COPDعملکرد ریوی در بیماران مبتال به 

 ریه

دکتر فاطمه سمیعی  دکتر باریکانی محمد هاشم آبادی

 راد

بررسی خصوصیات بالینی و میکروبشناسی کندنکتیویت نوزادی 

 اکتسابی از بیمارستان

دکتر فاطمه سمیعی  دکتر باریکانی ا نیک محمدیمین

 راد

بررسی یافته های بالینی، سونوگرافی و هیستوپاتولوژیکی اندومتر 

 در خونریزی های غیر طبیعی رحم

دکتر سید محسن  دکتر زهره یزدی رویا حسن پور

 ضمیر

ارتباط بین تیپ های شخصیتی و رشته های تحصیلی مقطع 

 کارورزان در رشته پزشکی عمومیتخصصی مورد عالقه 

دکتر سحر مقبلی  دکتر رضا نجفی پور  مهدی اسدی

 نداد

با مقاومت به  α TNFژن  A191-Gتعیین ارتباط پلی مورفیسم 

انسولین و شاخص های استرس اکسیداتیو در افراد مبتال  به کبد 

 چرب غیر الکلی

بررسی عوامل میکروبی جدا شده از ترشحات تراشه و مقاومت آنتی  دکتر رامین سامی دکتر عباس عالمی نازنین قلی نیا

بیوتیکی آنها در بیماران مبتال به پنومونی وابسته به ونتیالتور از 

 ژنرال بیمارستان والیت قزوین  ICUدر  31تا اسفند  31فروردین 

ای تن سنجی و ارتباط آن با وضعیت تغذیه ای با معیاره ارزیابی دکتر رامین سامی دکتر مریم جوادی سوده رجبی

 تست های عملکردی ریه در بیماران مبتال به برونشکتازی  پایدار

کمی و کلونیزاسیون باکتری در  CRPارزیابی ارتباط بین میزان  دکتر رامین سامی دکتر مریم جوادی علیرضا مرحمتی خامنه

 بیماران مبتال به برونشکتازی پایدار

 کاظمی فردکتر  سیده غزال آسیایی

 دکتر یزدی

بررسی میزان رعایت مراقبت های سالمت و پیشگیری از بیماریها  دکتر مهناز عباسی

توسط پزشکان درمانی و هیئت علمی بیمارستانهای آموزشی شهر 

 قزوین

 دکتر کاظمی فر راضیه طالبی پور

 دکتر یزدی

پزشکی قزوین از بررسی میزان آگاهی کارورزان پزشکی دانشکده  دکتر مهناز عباسی

 4931مفاد منشور حقوق بیمار سال 

 Dارتباط آکنه ی ندولوکیستیک با ویتامین  با ویتامین  دکتر اکرم بهشتی دکتر آمنه باریکانی فرزانه حیدری



دکتر منصور نصیری  فاطمه ترابزاده

 کاشانی

دکتر سامان احمد 

 نصرالهی

لظت های متفاوت بر روی بررسی اثر مومتازون با قدرت و غ دکتر اکرم بهشتی

 خصوصیات بیومتریک پوست ،سفیدکنندگی، انقباض عروقی

تعیین ارتباط تنوع غذایی با ترکیب چربی و قند خون بیماران دیابتی  دکتر آمنه باریکانی دکتر مریم جوادی علی ریاحی

 4931مراجعه کننده به مرکز بهداشت مینودر قزوین در تابستان 

 دکتر حمیده پاک نیت حنانه میرگلوبیات

 دکتر آمنه باریکانی

دکتر عزت السادات 

 حاج سید جوادی

بررسی شیوع اختالالت قاعدگی و ارتباط آن با کیفیت زندگی 

 دختران دبیرستانی قزوین 

 زهرا گل محمدی

 

 

دکتر حاج سید 

 جوادی

 دکتر باریکانی

دانشجویان دختر دانشگاه بررسی تاثیر زنجبیل بر دیسمنوره در  دکتر حمیده پاک نیت

 قزوین

 دکتر موحد ناهید صنوبری

 دکتر باریکانی

 فاطمه رنجکش

 با زایمان زودرس PAPP-Aارتباط بین غلظت پایین سطوح  دکتر حمیده پاک نیت

دکتر حاج آقا  دکتر اویسی  +لیال وتویی زاده

 محمدی

بررسی اپیدمیولوژی و پاسخ به درمان بیماران کولیت اولسراتیو 

راجعه کننده به کلینیک فوق تخصصی گوارش بیمارستان والیت م

 31-31در سال 

 دکتر جلیل القدر فاطمه محمدی

 دکتر زهره یزدی 

در  IX,VIIIبررسی شیوع مهارکننده های فاکتورهای انعقادی  دکتر موسی خانی

 4931-31استان قزوین در سال  B و Aبیماران هموفیلی 

 قدرجلیل الدکتر شبنم  فرناز طاهرخانی

 دکتر زهره یزدی

بررسی عالسم کلینیکی و پاراکلینیکی بیماران مبتال به سندرم ترنر  دکتر فاطمه صفاری

مراجعه کننده به کلینیک غدد بیمارستان قدس استان قزوین تا 

 31سال 

 دکتر شبنم جلیل القدر کاملیا طاهرخانی

 دکتر زهره یزدی

ان مبتال به فنیل کتونوری شناخته شده در بررسی فنوتیپ بیمار دکتر فاطمه صفاری

 4931استان قزوین تا سال 

بررسی ارتباط ساعات خواب با نمایه توده بدن و بار مصرف سبزی  دکتر مریم جوادی دکتر آمنه باریکانی زهرا رضا پور

و میوه در بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز بهداشتی مینودر 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  قزوین                                                                                                                        

دکتر فاطمه سمیعی  دکتر آمنه باریکانی علی همت یار

 راد 

بررسی یافته های بالینی،سونوگرافی و هیستوپاتولوژیکی توده های 

 31-16تخمدانی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان کوثر 

 دکتر قافله باشی  آقای ساریچلو پریسا رحیمی
افسردگی و اضطراب و افکار خودکشی در بیماران مزمن شیوع 

 کلیوی تحت دیالیز

 دکتر قافله باشی آقای ساریچلو معصومه واحدی
شیوع اضطراب ،افسردگی و افکار خودکشی در بیماران بستری در 

 بخش قلب

 پیش آگهی سکته مغزی در بیماران مبتال به آپنه تنفسی انسدادی  دکتر مددهی پناه دکتر نوید محمدی سارا طاقی

 دکتر حبیبی دکتر محمدی مهرنوش وحیدی
مقایسه فتوتراپی و کلسیم خوراکی با فتوتراپی تنها در درمان زردی 

 فیزیولوژیک نوزادی 



 نازنین تخشا

 دکتر سید علی امامی

 دکتر مدگان رحیمی

 دکتر جلیل مکارم

 دکتر شهرام صمدی

 دکتر یعقوبی

بررسی روش های بیهوشی و شیوع عوارض مربوط به بیهوشی در 

بیماران هموفیلیک کاندیدای جراحی ارتوپدی مراجعه کننده به 

 4931الی  4937بیمارستان امام خمینی طی سالهای 

نازنین فرزانه قوچانی 

 نداد
 دکتر عباسی دکتر یزدی

با  Dتامین هیدروکسی وی 11بررسی ارتباط بین غلظت سرمی 

 دانسیتومتری استخوان در بانوان پ  از یاسسگی

 بررسی رابطه شاخص توده بدنی با دیابت بارداری و پره اکالمپسی دکتر اللوها دکتر باریکانی هایده مصلح

 مهسا شعبانی

 دکتر سامانی

 زهرا سادات محمدی

 

 دکتر چرخچیان

آموزش  کیفیتتعیین رضایتمندی دانشجویان علوم پایه پزشکی از 

 4931پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین سال 

 دکتر حمید مرآت دکتر سامانی کیمیا زهدی
تعیین میزان رضایت مندی فارغ التحصیالن از کیفیت آموزش بالینی 

 4931در دانشگاه علوم پزشکی قزوین سال 

رضا زنگی وند 

 درویشوند
 دکتر حمید مرآت دکتر سامانی

رضایتمندی کارآموزان از کیفیت آموزش بالینی  در تعیین میزان 

 دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 دکتر حمید مرآت دکتر سامانی مانا مافی
بررسی اپیدمیولوژی و روند تغییرات بروز سرطان پوست در 

 5931-5931استان قزوین در طی سالهای 

خشایار خدابخشیان 

 خوانساری
 دکتر مرآت دکتر سامانی

یولوژیک سرطان های شایع کودکان در استان تعیین اپیدم

 5931-5931قزوین طی سال های 

 دکتر سامانی زهرا سادات محمدی حسین نظام دوست
( در ER,PR,HER2,Ki65اهمیت فاکتورهای پیش آگهی) 

 سرطان پستان و ارتباط آنها با مرحله بیماری در استان قزوین

 فتحیدکتر محمد  دکتر باریکانی سحر مافی بردبار
ارزیابی کیفیت زندگی بیماران مبتال به رینیت آلرژیک مراجعه 

 کننده به درمانگاه آلرژی مرکز درمانی قدس پ  از درمان

 سهیال کیان پور راد
 دکتر موسی خانی

 دکتر باریکانی
 دکتر محمد فتحی

بررسی فراوانی اختالل تنفسی و ارتباط آن با سطح فریتین 

در بیماران بتا تاالسمی ماژور سرم و آلرژن های استنشاقی 

 4931-4931بیمارستان کودکان قدس قزوین سال 

 دکتر دارابی  دکتر رجایی محمد رضا مرادی
در سلولهای استرومایی مغز  Foxo3aبررسی بیان ژن 

 استخوان

 بررسی اتوفاژی در سلولهای استرومایی مغز استخوان دکتر دارابی دکتر رجایی میالد نصیری

 دکتر فریبا ظفری دکتر علیپور حیدری  محمد یوسفرعنا 

اثر عصاره دارچین و رازیانه بر تغییرات هیستولوژیک بیضه در 

مدل اولیگواسپرمی القا شده با بوسولفان در موشهای صحرایی 

 نر بالغ

 دکتر فریبا ظفری دکتر علیپور حیدری  فاطمه یونسی

در مدل  اثر عصاره دارچین بر تغییرات هیستولوژیک بیضه

اولیگواسپرمی القا شده با بوسولفان در موشهای صحرایی نر 

 بالغ

 شیما زمانی
 دکتر صوفی آبادی

 دکتر علیپور حیدری
 دکتر حقدوست

بررسی اثر پیش تیمار با سولفید هیدروژن بر سطح مالون دی 

-6الدسید در هسته جسم سیاه مغز موش های صحرایی در مدل 

 پارکینسونهیدروکسی دپامین بیماری 



 دکتر احسان عالی دکتر مریم جوادی محمد معین گودرزی نور
بررسی تاثیر ترکیب دارویی مهارکننده ی لیپاز و مهارکننده ی 

 گلوکوزیداز  در درمان چاقی–آلفا 

افشین کریم نداد 

 کلشتری
 دکتر احسان عالی دکتر مریم جوادی

بررسی تاثیر ترکیب دارویی مهارکننده ی لیپاز و مهارکننده ی 

 IIگلوکوزیداز  در درمان چاقی در دیابت تیپ –آلفا 

 دکتر رضا نجفی پور سعید افشار
دکتر سحر مقبلی 

 نداد

ژن ادیپونکتین با چاقی و  T+45Gبررسی ارتباط پلی مورفیسم 

 مقاومت به انسولین در افراد مبتال به کبد چرب غیر الکلی

 دکتر رضا نجفی پور محمد پورفرزانه 
دکتر سحر مقبلی 

 نداد

ژن آدیپونکتین با  G+276Tبررسی ارتباط پلی مورفیسم 

مقاومت به انسولین و شاخص های استرس اکسیداتیو در افراد 

 ر الکلیمبتال به کبد چرب غی

 غالمرضا نعمت الهی
دکتر مرجان نصیری 

 اصل

دکتر سحر مقبلی 

 نداد

با میزان  YBX2ژن  rs222859بررسی ارتباط پلی مورفیسم  

 بیان آن در نمونه خون و بافت بیضه مردان آزوسپرم

 دکتر رضا نجفی پور مهدی منتهایی
دکتر سحر مقبلی 

 نداد

ژن  A1298Cو  C677Tبررسی فراوانی دو پلی مورفیسم 

MTHFR در نمونه اسپرم مردان ایرانی با ناباروری اولیه 

محمد حسین یعقوبی 

 دوست

 زهرا حسین خانی 

 مهران علیجان زاده

دکتر امیر پاکپور 

 حاجی آقا

اقتصادی -بررسی میزان اقدام به خودکشی و عوامل اجتماعی

 موثر بر آن در استان قزوین: یک مطالعه گذشته نگر

 دکتر زهره یزدی فاطمه ثقفی
دکتر سیما هاشمی 

 پور

بررسی رابطه ی بین استرس شغلی و سندرم متابولیک در 

 پرسنل اداری شهرداری قزوین

 دکتر سیما هاشمی پور آتوسا خشایار
دکتر سیما هاشمی 

 پور

مقایسه کیفیت خواب در افراد با نمای توده بدنی بیشتر مساوی 

افراد با نمای توده بدنی مبتال به مقاومت به انسولین و  11از 

 بدون مقاومت به انسولین 11بیشتر مساوی از 

 دکتر سیما هاشمی پور نیلوفر جعفری عارف
دکتر سیما هاشمی 

 پور

مقایسه خصوصیات بیوشیمیایی و متابولیک افراد چاق و دارای 

اضافه وزن مبتال به مقاومت به انسولین و افراد چاق و دارای 

 اضافه وزن سالم

 ضا زارع مهرجردیعلیر
دکتر محمد علی زارع 

 مهرجردی
 دکتر محمد مزارعی

 topographic imaging ,ultrasoundروش  9مقایسه ی 

pachymetry   وOCT  در اندازه گیری ضخامت قرنیه در

 بیماران دیستروفی قرنیه در بیماران ایرانی

 نسیم نیکان راد
دکتر امیر محمدکاظمی 

 فر
 دکتر کاوه نادری

ه میزان اقامت بیماران در بخش اورژان  و تعیین تکلیف مقایس

آنان قبل و بعد از استقرار متخصصین طب اورژان  در 

 بیمارستان بوعلی قزوین

 

 دستیاریهای  پایان نامه

 عنوان  استاد راهنما اساتید مشاور نام دانشجو

دکتر سیده شالی 

 خامسی

مسمومیت مزمن با ارسنیک از طریق آب آشامیدنی و ابتال ارتباط  دکتر کاظمی فر دکتر سونیا اویسی

 به سندرم متابولیک در روستای شهید آباد

 دکتر کاظمی فر دکتر مریم آرامی

 دکتر سونیا اویسی

بررسی اپیدمیولوژیک عالسم بالینی و آزمایشگاهی مسمومیت با  دکتر مددهی پناه

 4931آرسنیک در روستای شهید آباد قزوین در سال 



بر تست جلدی توبر کولین بیماران  9بررسی اثر تجویز امگا  دکتر عالمی دکتر عالمی دکتر نرج  ارفع

 بستری در بیمارستان بوعلی قزوین

 دکتر عالمی دکتر فرزانه جعفری

 دکتر حاج منوچهری 

دوران  Bبررسی ایمونوژنسیته طوالنی مدت واکسیناسیون هپاتیت  دکتر بیدنی

کودکی در دانشجویان پزشکی و پرستاری و تاثیر دوز بوستر 

 بزرگسالی بر سطح آنتی بادی

دکتر مرضیه بیگم  دکتر هدی شهامت

 خضری

 دکتر علی علیزاده

دکتر سیامک 

 یعقوبی

مقایسه اثر اضافه کردن دکسمدتومیدین و دگزامتازون به 

ی ساعد بر بلیدوکاسین در بلوک اینفراکالویکوالر اعمال جراحی 

 دردی بعد از عمل

دکتر مرضیه بیگم  دکتر باریکانی دکتر مریم رجبی

 خضری

اثر لیدوکاسین وریدی بر مدت زمان بی دردی بی حسی نخاعی با 

حین عمل جراحی   BISنیم درصد و تغییرات  بوپی واکاسین

 سزارین

دکتر سید محمد حسین 

 هوشیار

 دکتر حسین جاودانی

 دکتر عباس عالمی

بررسی تاثیر لووتیروکسین بر نقص حافظه ناشی از درمان با  دکتر فرهاد شاملو

 تشنج برقی در بیماران دو قطبی

دکتر علیرضا حاج سید  دکتر مرضیه جوانی

 جوادی

 دکتر عباس عالمی

دکتر محسن 

 ضمیر

تاثیر آموزش گروهی خانواده بر میزان عود بیماری و طول مدت 

 مبتال به دو قطبی نوع یکبستری در بیماران بستری 

دکتر محمد حسین 

 دانشور پور

 دکتر حسین جاودانی

 دکتر عباس عالمی

 بررسی تاثیر ممانتین بر عالسم منفی در اسکیزوفرنیا دکتر فرهاد شاملو

 بررسی تاثیر داروی گیاهی میکسودین در درمان استئو آرتریت دکتر مهناز عباسی دکتر زهره یزدی دکتر ملیحه درخشان

 زانو

دکتر حاج آقا  دکتر اویسی دکتر محمد رضا عزیزی

 محمدی

بررسی ارزش پیشگویی کننده متغیرهای دموگرافیک بالینی و 

آزمایشگاهی و آندوسکوپی فوقانی بر پیامد بالینی بیماران با 

 خونریزی حاد گوارشی فوقانی غیر واریسی

 دکتر کیالها دکتر اویسی دکتر شبنم امامی

اندانسترون یا منیزیوم به لیدوکاسین  در بی حسی  تاثیر افزودن

منطقه ای داخل وریدی بر کاهش درد تورنیکه و درد بعد از عمل 

 در جراحی های اندام فوقانی

 دکتر پرستو ایزد پناهی
 دکتر یعقوبی

 دکتر یزدی
 دکتر کیالها

اثر سولفات منیزیوم بر کاهش نیاز به مخدرها پ  از عمل 

 اندام تحتانی)به روش بی حسی نخاعی(جراحی شکستگی 

 دکتر غالمرضا عزیزی

 دکتر زحل

 دکتر حداد

 دکتر هاشمی پور

 دکتر محمدپور

 دکتر سامی

بررسی میزان فراوانی استئوپروز و استئوپنی و نیز فاکتورهای 

موثر در کاهش دانسیته استخوانی در بیماران مبتال به 

 4931-4931سالهای برونشکتازی پایدار در شهر قزوین بین 

دکتر مصطفی خوش 

 روش
 دکتر داسی دکتر داسی

در   Dهیدروکسی ویتامین  11بررسی مقایسه ای سطح سرمی 

بیماران تحت کاتتریزاسیون عروق کرونر با و بدون درگیری 

 31عروقی در بیمارستان بوعلی سینای قزوین در سال 

دکتر سینا خواجه 

 جهرمی
 دکتر باستانی

 دکتر حاج آقا

 محمدی

در  Eداروی مالتونین،متفورمین و ویتامین  9مقایسه اثر درمانی 

بیماران مبتال به بیماری کبد چرب غیر الکلی تحت برنامه رژیم 

 غذایی



 دکتر عباسی دکتر مغاری دکتر فاطمه ابراهیمی
مقایسه اثر لیزر گالیوم آلومینیوم آرسناید و ورزش بر عملکرد و 

 درد استئوآرتریت زانو

 بررسی فراوانی نشت آناستموزهای گوارشی و عوامل مرتبط با آن دکتر محمد زاده  دکتر یزدی دکتر سعید سینا

دکتر سیده نازنین 

 غالمی

 دکتر اللوها

 دکتر اویسی
 دکتر ابوترابی

بررسی تاثیر دریافت مکمل روغن ماهی در پیامدهای بارداری 

 مراجعه کنندگان به مرکز آموزشی درمانی کوثر

 دکتر چرخچیان دکتر عالمی دکتر محمد کارگر

در   NPCR(Normalized protein catabolic rateتعیین )

بیماران دیالیزی مزمن در بخش دیالیز بیمارستان بوعلی سینای 

با سطح سرمی آلبومین، بیکربنات  NPCRقزوین/ رابطه 

 کمی و اندک  دور بازو CRPسرم،

دکتر مانی قربانزاده 

 اقدم

در هولتر مانیتورینگ و ارتباط آن با  PVCو  PACبررسی میزان  دکتر سیما سیاح زهره یزدیدکتر 

مراجعه کننده به  CRTدر بیماران کاندید تعبیه  Pacingدرصد 

 49تا شهریور  49بیمارستان بوعلی سینا از شهریور 

دکتر محمد رضا  دکتر رضا کوشکی

 ساروخانی

 دکتر زهره یزدی

دکتر محمد مهدی 

 داسی

 بررسی ارتباط شمارش مونوسیت خون و اکتازی شریان کرونری

دکتر حمید رضا  دکتر زهره یزدی دکتر نیکزاد عزیزیان

 جوادی

 Slow coronary flowدر افراد با  CRPمقایسه سطح پالسمایی 

 Normal coronary flowو 

 دکتر موحد دکتر آیناز بوستان

 دکتر باریکانی

مقایسه تاثیر زنجبیل و متوکلوپرامید تزریقی در جلوگیری بررسی  دکتر پاک نیت

از تهوع و استفراغ حین و بعد از عمل سزارین با بی حسی 

 اسپاینال

 دکتر موحد دکتر فهیمه تکلو

 دکتر باریکانی

تاثیر شیاف پروژسترون واژینال به عنوان توکولیتیک نگهدارنده  دکتر اللوها

 در پیشگیری از زایمان زودرس

بررسی کیفیت زندگی در بیماران مبتال به نارسایی قلبی قبل و بعد  دکتر سیما سیاح دکتر زهره یزدی ر ناهید فضلیدکت

 و عوامل موثر بر آن ICDاز تعبیه 

 دکتر مهرتاش دکتر زهرا آذریون

 دکتر اویسی 

مقایسه سطح سرمی سرب در افراد مصرف کننده اوپیوم خوراکی  دکتر کاظمی فر

 کنترل سالمبا گروه 

دکتر علیرضا  دکتر حسین فاتحی

 محمدزاده

 دکتر زهره یزدی

بررسی شیوع اسهال بعد از کله سیستکتومی الپاروسکوپیک در  دکتر حسین پارسا
 4949بیماران مراجعه کننده به بیمارستان والیت در سال 

 دکتر جاودانی دکتر علی مسعودی فر

 دکتر زهره یزدی

دکتر سید محسن 

 ضمیر

تاثیر آرپیپرازول بر میزان وابستگی به نیکوتین در بیماران تحت 

 درمان نگهدارنده با متادون

 دکتر حسین پارسا دکتر اشکان شیوا

دکتر زهرا فراهانی 

 نیک

دکتر علیرضا 

 محمدزاده

فاکتورهای پیش بینی کننده موفقیت جراحی الپاراسکوپیک کله 

ننده به ت مراجعه کسیستکتومی در بیماران مبتال به کله سیستی

 بلیمارستان والیت قزوین

 دکتر حسین پارسا دکتر هدا حکمت

دکتر علیرضا 

 محمدزاده

 دکتر زهره یزدی

دکتر زهرا فراهانی 

 نیک

اثر دگزامتازون و کلرفنیرامین بر روی پاسخ استرسی در بیماران 

 تحت عمل جراحی الکتیو کله سیستکتومی الپاراسکوپیک



دکتر محمد رضا 

 امیربیگلو

 دکتر حسین پارسا

دکتر فاطمه سمیعی 

 راد

 دکتر زهره یزدی

دکتر زهرا فراهانی 

 نیک

بررسی میزان همراهی چسبندگی داخل شکمی در الپاراتومی دوم 

بر اساس دریافت و یا عدم دریافت کموتراپی پ  از الپاراتومی 

اول در بیماران برای بار دوم الپاراتومی شده در بخش جراحی 

 31-31رستان والیت قزوین در سالهای بیما

 دکتر مصطفی قانعی دکتر ابوطالب سیمیاری 

 دکتر یون  پناهی

دکتر محمد علی 

 زحل

ایرانی و مقایسه آن با نمونه  NACبررسی کارایی و سالمت قرص 

 در کنترل عالسم ریوی ناشی از سولفور موستارد NACخارجی 

دکتر مسعود حیدر علی 

 فرد

دکتر شبنم جلیل  پاکپوردکتر امیر 

 القدر

ساله شهر  0-41بررسی عادات و الگوی خواب دانش آموزان 

 قزوین

دکتر اسفندیار اسدی 

 پور

 دکتر سعید فرزام

 دکتر سونیا اویسی

دکتر حمید رضا 

 جوادی

بررسی ارتباط میزان گردش خون کالترال و شدت بیماری شرایین 
از جراحی بای پس کرونری با بروز فیبریالسیون دهلیزی پس 

 کرونری

دکتر مهدیه قاضی 

 زاهدی

 دکتر شبنم جلیل القدر

 دکتر نوید محمدی

 Overlapمقایسه ساختار کمی و کیفی خواب در مبتالیان به سندرم  دکتر رامین سامی

 و آپنه انسدادی خواب 

 

 

 

 طرح های تحقیقاتی هیات علمی

 مجریان عنوان طرح

 oct(opticalبررسي مقایسه اي تاثیرات انجام عنوان طرح:
coherence Tomography)  به دنبالPCI و نتایج آن برروی

out come .بیماران 

دكتر مجید حاجي كریمي .دكتر محمد مهدي دایي. دكتر محمد 
 فتوحي

بررسی اثربخشی درمان با روش تحریک مغناطیستی از روی 
رمان دارویی به تنهایی در جمجمه و درمان دارویی در مقایسه با د

 اختالل وسواس جبری

 دکتر سید حسین قافله باشی -دکتر سید علیرضا حاجی سید جوادی 

به عفونتهاي بافت نرم در  یو درمان یرويكردهاي تشخيص یبررس

 یبيمارستان بوعل یبيماران مراجعه كننده به اورژانس و بخش عفون

 نيقزو ينايس

 دكتر عباس عالمی

 


