
 59پایان نامه های سال 

 نام و نام خانوادگی استاد مشاور استاد راهنما رشته عنوان پروپوزال

 PF   (Lactobacillusاثرات پروبیوتیک 

helveticus R0052  وBifidobacterium 

longum R0175 بر فرایند التهاب ، آپوپتوز )

 در رت  LPSو حافظه در مدل 

 ناصرپوردکتر تقی -1 پزشکی مولکولی

دکتر مرجان نصیری -2

 اصل 

 دکترامیر پیمانی-1

دکتر صفرعلی  -2

 علیزاده

 غزاله محمدی

 مزانشیمی بنیادی های سلول تمایز بررسی

غضروف،  رده های سلول به استخوان مغز

 knockdown به دنبال چربی و استخوان

 4وToll-like receptor  3 کردن

 دکتر فرزاد رجایی-1 پزشکی مولکولی

 

 دکتر رضا افالطونیان-2

دکتر محمدرضا -1

 باغبان اسالمی نژاد

 دکتر زهرا زندیه-2

 

 لو خدابنده فاطمه

بررسی شیوع اکسیور و سایر انگل های روده 

ای در کودکان مهدکودکهای شهر خدابنده در 

 59سال 

 ارشد انگل شناسی

 

دکتر محمود علیپور  دکتر مهرزاد سرایی

 حیدری

 خدیجه صالحی

 

 

 

 

 Ph.Dهای  پایان نامه

 عنوان  استاد راهنما اساتید مشاور نام دانشجو

 غزاله محمدی  

 پزشکی مولکولی

 دکتر پیمانی

 دکتر علیزاده 

 دکتر میرزانژاد

 دکتر ناصر پور

 دکتر نصیری اصل 

 Lactobacillusاثرات پروبیوتیک )ترکیبی از 

helveticus R0052  وBifidobacterium 

longum R0175 بر فرایندهای التهاب، آپوپتوز و )

 حافظه در رتهای القا شده با لیپوپلی ساکارید

 فاطمه خدابنده لو

 پزشکی مولکولی

 دکتر افالطونیان

 دکتر زندیه

 دکتر رجایی

 ددکتر باغبان اسالمی نژا

بررسی تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز 

استخوان به سلول های رده غضروف، استخوان و 

 Toll-likeکردن  Knockdownچربی به دنبال 

receptor 3 4و 

 

صالحیخدیجه   

 تغییر عنوان

بررسی شیوع اکسیور و سایر انگل های روده  ارشد انگل شناسی دکتر مهرزاد سرایی دکتر محمود علیپور

 ای در کودکان مهدکودکهای شهر قزوین

مجید زارع زاده 

 مهریزی

 دکتر صفرعلی علیزاده

 دکتر الهام حاج علیلو

 ارشد انگل شناسی دکتر مجتبی شهنازی
 

و تیین هویت ژنوتایپ های بررسی مولکولی 

همینولپیس در عرضه کنندگان مواد غذایی در 

 شهر قزوین



 

 عمومیهای  پایان نامه

 عنوان  استاد راهنما اساتید مشاور نام دانشجو

 نسیم نیکان راد 
 دکتر امیر محمد کاظمی فر

 یزدیدکتر زهره 
 دکتر کاوه نادری

مقایسه میزان اقامت بیماران در بخش اورژانس و 

تعیین تکلیف آنان قبل و بعد از استقرار متخصصین 

 طب اورژانس در بیمارستان بوعلی قزوین

معصومه سادات 

 عمرانی سیگارودی
 دکتر نجاری دکتر نجاری

بررسی تظاهرات خونی و کبدی بیماران بروسلوز )تب 

 59انتهای سال مالت( تا 

 Therapeutic effect of oral Gastrografin in دکتر پارسا دکتر یزدی  رضوان برخورداری
the management of postoperative 
adhesive , partial small-bowel obstruction  

 

 صنم نیک دهقان

 

وزادان نمقایسه اثر آمینوفیلین و کافئین در درمان آپنه  دکتر حبیبی دکتر یزدی

 پره ترم

 میالد آقا خانی
 دکتر سمیعی راد

 دکتر باریکانی
 دکتر غیبی 

بررسی مقایسه ای تاثیر مصرف خوراکی پروپولیس و 

ترکیب نانو ذرات نیترات نقره با پروپولیس بر روی 

 ترمیم زخم در موش صحرایی نر 

 

محمد جواد یزدی 

 پور

 

 دکتر مقبلی نژاد دکتر نصیری اصل

و سلنیوم بر حیات و میزان  Eو  Cاثرات ویتامین های 

حرکت اسپرم مردان نرمال پس از پدیده ی انجماد و 

 ذوب

 دکتر علمی زاده  دکتر فریده موحد فریما تاکیزاد
و کلسیم بر شدت عالئم  Dبررسی اثر مکمل ویتامین 

 سندرم پیش از قاعدگی 

 دکتر نیک فرجام  دکتر عباسی مرضیه ارومیه
بررسی اثر گزنه بر فاکتورهای التهابی بیماران 

 روماتوئید آرتریت 

 دکتر نیک فرجام دکتر عباسی یاسمن اصغر زاده
بررسی اثر گل مغربی بر فاکتورهای التهابی بیماران 

 روماتوئید آرتریت

در پروگنوز بیماران  Cبررسی نقش پروتئین واکنشگر  دکتر سیما سیاح دکتر زهره یزدی صبا سیمیاری

مبتال به سندرم حاد کرونری شهر قزوین در سال 

2112 

مقایسه تاثیر حذف با کاتتر توسط فرکانس رادیویی  دکتر سیما سیاح دکتر باریکانی یاسمن جاسم زاده

روی انقباض های زود رس بطنی با منشا دهانه ی 

خروجی بطن چپ و راست در بیماران مراجعه کننده به 

الی مهر  59بیمارستان بوعلی سینا ی قزوین از مهر 

52 

مقایسه وارفارین و مجموع آسپیرین و پالویکس در  دکتر سیما سیاح دکتر باریکانی عرفان ترابی

پیشگیری از حوادث ترومبوامبولی بیماران دچار 



فیبریالسیون دهلیزی در بیماران مراجعه کننده به 

 52الی مهر  59مهر  بیمارستان بوعلی سینای قزوین از

 دکتر حقدوست  فربد یوسفی

 دکتر دهپور

بررسی اثر ضدافسردگی داروی تیوپرامید )آنتاگونیست  دکتر صوفی آبادی

هیستامین( در موش سوری ، نقش مسیر  H3Rگیرنده 

 NMDAنیتریک اکساید و گیرنده های 

اینترنهای پزشکی دانشگاه عملکرد،آگاهی و نگرش  دکتر سامانی دکتر نوید محمدی سمیرا شکوفه

علوم پزشکی قزوین درباره روش غربالگری سرطان 

 دهانه رحم و پستان

 دکتر باریکانی مهدی غایبی
دکتر فاطمه سمیعی 

 راد

مقایسه یافته های سیتوپاتولوژی با هیستوپاتولوژیکی 

در بیماران دارای نتایج غیر طبیعی در تست پاپ 

 59-62کوثر، اسمیر مراجعه کننده به بیمارستان

 مهشید مرادزاده
 دکتر غیبی 

 دکتر باریکانی

دکتر فاطمه سمیعی 

 راد

بررسی بیوشیمیایی هپاتوتوکسیسیتی پروپولیس  بر 

 روی کبد موش صحرایی نر

 سیده نیلوفر شرفی
 دکتر علی باستانی

 آقای امیر جوادی

دکتر صفر علی 

 علیزاده

در سویه های  Cag Aبررسی فراوانی ژن 

Helicobacter pylori  نمونه های بیوپسی معده

 Gastroduodenalو  Gastritisبیماران مبتال به 

Ulcer  وGastric Cancer 

 دکتر محمد صوفی آبادی زهره روزبهانی
دکتر محمد حسین 

 اسماعیلی

تاثیر تزریق حاد متفورمین بر ذخیره حافظه موش های 

آزمون دیابتی مدل کوتاه مدت استرپتوزوسین در 

 یادگیری احترازی مهاری

 دکتر محمد صوفی آبادی امیر رضا مافی
دکتر محمد حسین 

 اسماعیلی

اثرات مورفین بر حافظه و یادگیری فضایی موش های  

 آلزایمری مدل استرپتوزوتوسین

میترا سلیمانی 

 گرگانی
 دکتر هاشم حقدوست

دکتر محمد حسین 

 اسماعیلی

ژن سولفاید بر ذخیره اثر درمانی طوالنی مدت با هیدرو

هیدروکسی -2حافظه موش های پارکینسونی مدل 

 دپامین در آزمون یادگیری احترازی مهاری

 دکتر هاشم حقدوست کسری زرشکی
دکتر محمد حسین 

 اسماعیلی

اثر درمان طوالنی مدت با هیدروژن سولفاید بر 

یادگیری و حافظه فضایی موش های پارکینسونی مدل 

 دوپامین در آزمون ماز آبیهیدروکسی -2

مهسا صالحی مند 

 رآبادی
 دکتر صوفی آبادی دکتر محمد حسین اسماعیلی

بررسی تاثیر استرس ترکیبی دوران جنینی بر اضطراب 

 در زاده های موش صحرایی نر

 دکتر صوفی آبادی دکتر محمد حسین اسماعیلی علیرضا معصومی

بررسی اثر ژل رویال بر درد القا شده با فرمالین در 

 موشهای دیابتی 

 

 دکتر صوفی آبادی دکتر هاشم حقدوست سیده یگانه قائمی

بررسی یادگیری و حافظه فضایی در موش های 

صحرایی که دوران جنینی استرس ترکیبی دریافت 

 کرده اند



 سیمین یزدانفردکتر  دکتر محمد حسین اسماعیلی ندا فرشاد تقی دیزج

اثر درمان طوالنی مدت با هیدروژن سولفاید بر 

 -2یادگیری حرکتی موش های پارکینسونی مدل 

 هیدروکسی دپامین در آزمون روتارود

 بهاره بهنام قادر
 دکتر قاسم روشنفکر

 دکتر آمنه باریکانی

دکتر سید محسن 

 حسنی برزی

مقایسه اثر تجویز دگزامتازون و مورفین به سه روش 

در کنترل درد به دنبال   وریدی،اینتراتکال و موضعی

 اعمال جراحی فقرات کمری

 دکتر مریم سلیمان نژاد علی درافشانی
دکتر حسین 

 جاودانی

بررسی بهداشت خواب و تاثیر آن بر کیفیت خواب در 

کارآموزان و کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

 قزوین

 دکتر فائزه زاهدیان جاودانیدکتر حسین  شایسته روستا پور

بررسی ویژگی های شخصیتی در افراد با اختالل 

عملکردی دستگاه گوارشی و مقایسه ی آن با گروه 

 شاهد

 دکتر زهره یزدی نیما رادمنش
دکتر مریم سلیمان 

 نژاد

بررسی نقش خواب در تثبیت حافظه و یادگیری کلمات 

 نجدید زبان دوم )انگلیسی( در افراد فارسی زبا

 دکتر سیدحسین قافله باشی فاطمه نصری
دکتر سید محسن 

 ضمیر

بررسی مقایسه ای طرح واره های ناسازگار در افراد 

مبتال  به اپیزود افسردگی اساسی دارای افکار خودکشی 

 و بدون افکار خود کشی

 دکتر زهره یزدی دکتر نوید محمدی مروارید سالمتی

بررسی نگرش بیماران نسبت به حضور دانشجویان 

پزشکی در بخش های داخلی و جراحی بیمارستان 

 آموزشی والیت 

سیده سمانه میر 

 رضوی
 دکتر زهره یزدی دکتر شبنم جلیل القدر

بررسی فراوانی اضطراب و افسردگی در بیماران دچار 

 آپنه انسدادی خواب 

 فرشته تمیمی
 دکتر مریم جوادی

 ج سیدجوادیدکتر حا
 دکتر باریکانی

بررسی ارتباط کیفیت زندگی و هوش اجتماعی با 

پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 

 قزوین 

 امیر بیک پور
 دکتر مریم جوادی

 دکتر حاج سیدجوادی
 دکتر باریکانی

بررسی سالمت اجتماعی و معنوی و ارتباط آن با 

دانشگاه علوم پزشکی رفتارهای پرخطر در دانشجویان 

 قزوین

 دکتر ماهیار صدیقی علیرضا یحیایی
دکتر امیر محمد 

 کاظمی فر

بررسی شاخص ها و عوامل پیش بینی کننده ی عفونت 

 59جنرال بیمارستان بوعلی از سال  ICUبیمارستانی در 

 52تا 

 

سپیده السادات مهر 

 آور

 

 دکتر سید مهدی میرهاشمی
دکتر حمید رضا 

 جوادی

تاثیر عصاره ی زیتون )وازوگل( بر فشار خون ،  بررسی

پارامترهای استرس اکسیداتیو و پروفایل های لیپیدی 

 بیماران مبتال به فشار خون

 دکتر باریکانی نوشین مدبر
دکتر محمد مهدی 

 دایی

بررسی اپیدمیولوژیک بیماران سکته قلبی حاد بستری 

 59در بیمارستان بوعلی قزوین در سال 



 خسرونژادمهدی 
 دکتر حسین جاودانی

 دکتر باریکانی
 دکتر اکرم بهشتی

تعیین میزان بروز افسردگی در مصرف کنندگان 

فیناستراید در مبتالیان به آلوپشی آندروژنیک در استان 

 59-1359قزوین در سالهای 

 مهدی غفاری
 دکتر سیما هاشمی پور

 دکتر زهره یزدی
 دکتر حسین پارسا

ات سطح هورمون پاراتیروئید بعد بررسی فراوانی تغییر

 سال اخیر 4از جراحی آدنوم پاراتیروئید طی 

 سهیال کوهفر
 دکتر سیما هاشمی پور

 دکتر زهره یزدی
 دکتر حسین پارسا

بررسی کیفیت زندگی و عوارض پس از جراحی در 

 11بیمارانی که به علت کارسینوم پاپیالری تیروئید طی 

 قرار گرفته اند سال اخیر تحت عمل تیروئیدکتومی

 دکتر حسین پارسا دکتر زهره یزدی نسترن آقایی

بررسی یافته های بعد از جراحی مش گذاری در 

بیماران با فتق اولیه اینگوئینال در بیمارستان والیت 

 1359تا  1359قزوین از سال 

طلب در بخش بررسی آلودگی به قارچ های فرصت  دکتر فائزه محمدی دکتر مهرزاد سرایی  حمید اصغری

و اتاق های عمل بیمارستان های آموزشی   ICUهای 

 والیت و شهید رجایی قزوین

 دکتر مهرزاد سرایی اسرا آی

 دکتر امیر جوادی

بررسی قارچهای ساپروفیت موجود در هوای بخش  دکتر فائزه محمدی

 های مختلف بیمارستان های آموزشی شهر قزوین

 دکتر نعمت اله غیبی  افسانه احمدی

 دکتر حسین پیری

دکتر کوروش 

 گودرزوند

بررسی نقش آلبومین سرم انسانی در نقل و انتقال 

 5و2و3اسید های چرب امگا 

 دکتر نعمت اله غیبی  مائده ذکایی

 دکتر حسین پیری

دکتر کوروش 

 گودرزوند

بررسی پایداری و ساختار پروتئین سرم آلبومین 

 انسانی طبیعی در حضور آراشیدونیک اسید

پیریین  -2مرکاپتوبنزوئیک اسید و  -2اثر ترکیبات  دکتر نعمت اله غیبی دکتر کوروش گودرزوند کسری کالهدوز ها

 تیول بر روی فعالیت آنزیم تیروزیناز

 آرزو ملکی

 

دکتر هاشم حق  محمد صوفی آبادی 

 دوست یزدی

( بر پارکینسیونیسم القا H2  Sاثر سولفید هیدروژن )

 -در موش صحرایی OHDA  2–م شده بر اثر تجویز س

 آزمون چرخشی القا شده با آپو مورفین

دکتر هاشم حق  دکتر محمد حسین اسماعیلی سحر میرزایی

 دوست یزدی

( بر پارکینسیونیسم القا H2  Sاثر سولفید هیدروژن )

 -در موش صحرایی OHDA  2–شده بر اثر تجویز سم 

 آزمون روتا رود

 بر میزان مرگ و میر سلولهای "بیسفنول آ"بررسی اثر  دکتر شهرام دارابی رجاییدکتر فرزاد  وحید حضوری

 بنیادین مغز استخوان

بررسی تاثیر محافظتی تجویز همزمان آتورواستاتین  و  دکتر احسان عالی دکتر فریبا ظفری آرزو باجالن

مالتونین بر پارامترهای تولید مثلی در موش صحرایی 

 نر

 دکتر رضا نجفی پور سحر مقبلی نژاد دکتر محمد بارگاهی

 

بررسی میزان توتال هموسیستئین در نمونه خون 

 MTHFRمردان نابارور ایرانی با آلل پلی مورفیسم 

بر میزان  B12و  B6بررسی میزان ویتامین های  دکتر رضا نجفی پور دکتر سحر مقبلی نژاد محمد رضا فرهادی

هموسیستئین مردان نابارور با پلی مورفیسم ژن 
MTHFR 



بررسی حساسیت و ویژگی سطح سرمی تومور مارکر  دکتر ندا نصیریان دکتر آمنه باریکانی زهرا انجمنی

CEA در سرطان کولون 

بررسی حساسیت و ویژگی سطح سرمی تومور مارکر  دکتر ندا نصیریان دکتر آمنه باریکانی الهه فینی

CA125 در سرطان تخمدان 

بررسی بیماری های زمینه ای تیروئید در افراد مبتال به  دکتر ندا نصیریان  مسعود بابایی

 سرطان پاپیالری تیروئید

 دکتر ابوالفضل مهیار امیر کاویان

 دکتر زهره یزدی

 چاقی با مثانه بیش فعال در کودکانرابطه اضافه وزن و  دکتر بنفشه آراد

 دکتر منوچهر مهرام  آرزو ارجینی

 دکتر آمنه باریکانی

بررسی اپیدمیولوژیک درد مزمن شکم و عوامل مرتبط  دکتر ریتا باقریان

با آن در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان قدس 

 59-52قزوین 

 دکتر ابوالفضل مهیار محمد ایلخانی

 باریکانیدکتر آمنه 

بررسی اپیدمیولوژیک یبوست مزمن و عوامل مرتبط با  دکتر ریتا باقریان

آن در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان قدس قزوین 

 59-52طی سال 

علی رهاوی عز 

 آبادی

 دکتر پرویز ایازی 

 دکتر محمد حسین خوئینی ها

 دکتر آمنه باریکانی

وری عفونت هلیکوباکتر پیل مقایسه روشهای تشخیصی دکتر ریتا باقریان

در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان قدس قزوین با 

 59-52اختالالت گوارشی طی سال 

فائزه السادات 

 هاشمی مفرد

دکتر هادی موسی  دکتر آمنه باریکانی

 خانی

مقایسه ی میزان فریتین سرم در بیماران تاالسمی 

تور دریافت کننده ی شالتور تزریقی )دسفرال( با شال

 ( در استان قزوینExjadeخوراکی )

 دکتر ابوالفضل مهیار شیما اکبر شاهی

 دکتر سونیا اویسی

و دگزامتازون به آسیب کلیوی در  Aتاثیر ویتامین  دکتر پرویز ایازی 

 کودکان مبتال به پیلونفریت حاد

 دکتر ابوالفضل مهیار مینو کبریت چی

 دکتر سونیا اویسی

بر آسیب کلیوی در کودکان  Eو ویتامین  Aتاثیر ویتامین  دکتر پرویز ایازی

 مبتال به پیلونفریت حاد

فاطمه السادات 

 تقوی

 دکتر ابوالفضل مهیار

 دکتر سونیا اویسی

و دگزامتازون بر آسیب  Eو ویتامین  Aتاثیر ویتامین  دکتر پرویز ایازی

 کلیوی در کودکان مبتال به پیلونفریت حاد

 مریم جوادیدکتر  نفیسه احمدی

 دکتر آمنه باریکانی

دکتر شبنم جلیل 

 القدر 

مقایسه عادات خواب و استفاده از رسانه های دیجیتال 

ساله سالم و مبتال به تنبلی چشم در  2تا  3در کودکان 

 52مراجعین به مرکز بهداشتی مینودر قزوین تابستان 

 دکتر مریم جوادی شیوا غیبی

 دکتر آمنه باریکانی

جلیل دکتر شبنم 

 القدر

بررسی رابطه امنیت غذایی مادر با نمایه توده بدن 

ساله در مراجعین به مرکز بهداشتی  2-3کودکان 

 1352درمانی مینودر قزوین بهار 

دکتر فرشید  دکتر نوید محمدی نسرین لطفی کپته

 صفدریان

مطالعه ارتباط بین باکتریولوژی مرکز آدنوئید و مئای 

ل مبتال به سینوزیت در سا 12-9میانی در کودکان 

 1352-1359بیمارستان قدس قزوین در سال 

سیده هدیه سلیمی 

 ارشد

دکتر شکوه السادات  

 ابوترابی

 

و کلسیفیکاسیون جفت  Dبررسی ارتباط کمبود ویتامین 

 در جمعیت باردار با ریسک پایین



 دکتر حمیده پاک نیت جواد خوئینی

 زهرا سادات محمدی

دکتر عزت السادات 

 حاج سید جوادی

مقایسه سطح خونی روی در سه ماهه ی سوم بارداری 

 در زنان باردار طبیعی و مبتال به پره اکالمپسی

بررسی دانش و نگرش دانشجویان پزشکی دانشگاه  دکتر علی چنگیزی دکتر میترا آذر آسا زهرا اسحقی

 علوم پزشکی قزوین در رابطه با احیای قلبی ریوی

دکتر علی اکبر حاج آقا  علی محمد نکونام

 محمدی

تعیین ارتباط بیماری کولیت اولسراتیو با کیفیت خواب  دکتر علی زرگر

و کیفیت زندگی در بیماران با و بدون سندرم روده 

 تحریک پذیر

بررسی اختالالت حافظه در بیماران مالتیپل  دکتر مژدهی پناه دکتر اویسی آرمیتا بنی مهدی

کننده به بیمارستان ( مراجعه  MSاسکلروزیس) 

 1359بوعلی در مقایسه با گروه شاهد در سال 

 دکتر کاظمی فر ایمان آشورزاده

 دکتر باریکانی

نمای آسیب ها در مسمومیت با ترامادول در مراجعان  دکتر میراکبری

لغایت فروردین  1353به بیمارستان بوعلی از فروردین 
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بررسی اثرات هیستوپاتولوژی تاثیر تجویز هم زمان  دکتر عالی دکتر ظفری افشین کریم نژاد 

 مالتونین و ال کارنتین در موش صحرایی نابارور

محمد معین گودرزی 

 نور

بررسی تاثیر تجویز هم زمان مالتونین و ال کارنتین بر  دکتر عالی دکتر ظفری

 پارامترهای باروری در موش صحرایی نر

بررسی شیوع هیپراوریسمی در بیماران مبتال به  دکتر سپیده حاجیان  زهرا غیاثی ثانی

نارسایی مزمن کلیوی و تعیین ارتباط سطح اسید 

 اوریک با شدت نارسایی کلیه 

دکتر سیما هاشمی   آتوسا خشایار

 پور

مقایسه کیفیت خواب در افراد با نمای توده بدنی 

با و بدون سندرم متابولیک  29بیشتر/مساوی از 

 )تغییر عنوان(

 دکتر زرگر ن قلی نیانازنی

 دکتر اویسی

دکتر حاج آقا 

 محمدی

بررسی مقایسه اثر بخشی سه رژیم درمانی بر پایه 

فورازولیدون ،کالریترومایسین و لووفلوکساسین در 

 بیماران مبتال به هلیکوباکترپیلوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دستیاریهای  پایان نامه

 عنوان  استاد راهنما اساتید مشاور نام دستیار

 دکتر تهمینه کریمیان

اساتید مشاور از یک 

 گروه حذف شوند

 دکتر قاسمی برقی

 دکتر حسین پارسا 
بررسی بالینی پاتوژن های موثر بر عفونت های پای دیابتی  دکتر نجاری

 در قزوین 

 دکتر لیال اخوان

اساتید مشاور از یک 

 گروه حذف شوند

 دکتر بهزاد بیژنی

 دکتر آرش کردی
بررسی میکروارگانیسم های جدا شده از کاتتر داخل عروقی و  دکتر نجاری

 حساسیت آنتی بیوتیکی آنها در بیماران همودیالیزی

 دکتر عالمی دکتر حاج منوچهری دکتر سارا ناظم ساداتی
بررسی شیوع کلونیزاسیون استافیلوکوک مقاوم به متی سیلین 

ال سدر کارکنان درمانی بخشهای مختلف بیمارستانهای قزوین 
5931 

تاثیر هیپوکلسترولمی بر پیش آگهی بیماران بد حال )سپسیس(  دکتر عالمی دکتر قاسمی برقی دکتر سیده اعظم نبوی
 عفونی

دکتر ارشنوس سرخوش 

 افشار

 برگه داوری ضمیمه شود

 دکتر ایازی

 دکتر اویسی
در ژن رسپتور ویتامین  FOK1و  APa1رابطه پلی مورفیسم  دکتر مهیار

D با عفونت ادراری در کودکان 

 دکتر بیژنی  دکتر حامد فرزانه

 دکتر عالمی

 دکتر نیکونژاد

بررسی اپیدمیولوؤیک سروتایپ های عفونت ویروس  دکتر قاسمی برقی

در زنان مراجعه کننده به مرکز   HPVپاپیلومای انسانی 

 بهداشت شهید بلندیان قزوین جهت برنامه غربالگری

اثر لیدوکائین بر عمق بیهوشی و درد بعد از جراحی کله  دکتر یعقوبی دکتر پاکپور دکتر ساره عبدالهی

 سیستکتومی

 دکتر مژدهی پناه دکتر ندا بیضا پور

 دکتر عالمی

 بررسی شیوع اختالالت شناختی در بیماران مبتال به ام اس دکتر حاج سید جوادی

 دکتر کیالها دکتر احسان نجفیان

 دکتر عالمی

بررسی تاثیر بازه ی زمانی بین تزریق ماده ی بیهوشی و  ید جوادیدکتر حاج س

 القا الکتریکی مغز در اثر بخشی درمان تشنج الکتریکی

دکتر حاج سید  دکتر افسانه کاظمی

 جوادی

بررسی تاثیر سیمواستاتین به عنوان درمان کمکی برای  دکتر ضمیر

سرترالین در درمان بیماران مبتال به افسردگی اساسی 

متوسط تا شدید : یک کارآزمایی بالینی دو سویه کور با 

 کنترل دارونما

بررسی تاثیر آموزش بر هوش هیجانی در مصرف کنندگان  دکتر ضمیر دکتر قافله باشی دکتر مهشید خزاعی

 مت آمفتامین در شهر قزوین

( اخل وریدی )اینترالیپیدبررسی اثرات امولسیون لیپیدی د دکتر کاظمی فر دکتر میراکبری دکتر عباس بدرام

 در درمان مسمومیت حاد با ترامادول

 دکتر مهرپیشه  دکتر بهمن خواجه

 دکتر ایازی 

 دکتر اویسی

 تاثیر تجویز شیرخشت و گلوکز خوراکی بر زردی نوزادی دکتر مهیار



دکتر محمد مهدی 

 خضروی

در تشخیص  بررسی میزان سطح آنزیم آدنوزین د آمیناز دکتر محمد زاده دکتر یزدی

آپاندیسیت حاد در بیماران بستری در بخش های اورژانس 

 بیمارستان های منتخب شهر قزوین

اثر بی حسی موضعی بوپی واکائین در محل تروکار در  دکتر فراهانی دکتر یزدی دکتر مهدی حاجی زاده

کاهش درد بعد از عمل جراحی الپاراکوسکوپیک کله 

 سیستکتومی

 دکتر بنفشه آراد دکتر مهیار دکتر زینب کاویانی

ارزش پیشگویی کننده ژالتیناز نوتروفیل همراه با لیدوکائین 

ادراری برای تشخیص اسکار کلیه در کودکان مبتال به 

 رفالکس وزیکواورترال

 دکتر فاطمه صفاری دکتر یزدی دکتر معاذ الحداد
و متفورمین در بهبود کبد چرب  Eبررسی نقش ویتامین 

 کودکان چاق

دکتر سیده فاطمه 

 حسینی فرد

 دکتر خضری

 دکتر علی اکبر کرمی

 دکتر زهره یزدی

 دکتر ناهید ناصح

مقایسه تاثیر استامینوفن وریدی و فنتانیل به عنوان پیش 

 TRANS دارو در کاهش درد بیماران تحت عمل جراحی 

URETHRAL LITHOTRIPSY 

دکتر محمد علی 

 معصومی فر

 دکتر حمید کیالها

 روشنفکردکتر 

 دکتر زهره یزدی

 دکتر مهدی ابتهاج

مقایسه شیوع گلودرد ناشی از لوله گذاری داخل تراشه با 

ویدئوالرنگوسکوپ )گالیدوسکوپ( و الرنگوسکوپ معمولی 

 در جراحیهای الکتیو  LMAمکینتاش و جایگذاری 

 دکتر علی علیزاده دکتر حمید کیالها دکتر بیژن حیرت

دکسمدتومیدین به عنوان پیش دارو  مقایسه اثر میدازوالم و

بر تغییرات همودینامیک ناشی از الرنگوسکوپی و لوله 

 گذاری داخل تراشه در اعمال جراحی الکتیو اندام فوقانی

 دکتر آذر آسا دکتر حمید کیالها دکتر مصطفی شفیعی
بر فشار  proneبه  supineبررسی اثر تغییر پوزیشن از 

 prone کاف لوله تراشه در اعمال جراحی با پوزیشن

 دکتر غزاله خائف
 دکتر حسین معینی

 دکتر روشنفکر

 دکتر ناهید ناصح

 

مقایسه تغییرات همودینامیک به دنبال لوله گذاری داخل 

تراشه در بیماران هیپرتانسیو با ویدئوالرنگوسکوپ 

ش( در )گالیدوسکوپ( و الرنگوسکوپ معمولی )مکینتا

 جراحی های غیر اورژانسی یک کارآزمایی بالینی

 دکتر آرش کردی  دکتر محمود علیپور دکتر سمانه عزیزی

به تنهایی و  uf-modelingمقایسه اثر دو روش همودیالیز 

در پایداری  uf-modelingو  sodium-modelingترکیب 

 همودینامیک بیماران تحت همودیالیز مزمن

 یردکتر پیام صبح بیدا

 دکتر حسین پیری 

دکتر مرجان نصیری 

 اصل

 دکتر نوید محمدی

 دکتر آرش کردی

 

بررسی اثرات سیلی مارین بر سطح مارکرهای 

 malondialdehyde( و اکسیداتیو استرس )CRPالتهابی)

پالسما( و هموگلوبین در بیماران نارسایی مزمن کلیه تحت 

 درمان نگهدارنده با همودیالیز

 اهیپن دکتر نفیسه محمد

دکتر حاج آقا 

 محمدی

 دکتر زهره یزدی

 دکتر علی باستانی

بررسی اثربخشی و  ایمنی هیدراتاسیون تهاجمی با رینگر 

الکتات بهمراه ایندومتاسین رکتال برای پیشگیری از 

در  ERCPدر بیماران کاندید ERCPپانکراتیت حاد پس از 

 59سال 



 دکتر سید ناصر قائمی

 

 دکتر علی باستانی

دکتر سیما هاشمی 

 پور

 دکتر سونیا اویسی

 دکتر حاج آقا محمدی

در بهبود آنزیمی بیماران مبتال به  Dدرمان کمبود ویتامین 

 بیماری کبد چرب الکلی 

 دکتر سیما هاشمی پور  دکتر مریم کرباسی
مقایسه کیفیت زندگی در افراد چاق با سالمت متابولیک و 

 منطقه مینودر قزوین افراد چاق فاقد سالمت متابولیک در

 دکتر جعفر رجایی
 دکتر سیما سیاح

 دکتر سونیا اویسی
 دکتر مرتضی ابراهیمی

بررسی نتایج آنژیوگرافی کرونری در بیماران با تست 

 ST-Tورزش مثبت بر پایه انواع تغییرات 

 دکتر سیما سیاح دکتر عباس عالمی دکتر حکیمه یوسفی

ی عود زودرس در طی اثرات درمان استروئید کوتاه مدت رو

در بیماران مراجعه کننده به  PVCمرحله بعد از ابلیشن تراپی

 52-1359کلینیک قلب بیمارستان بوعلی در سالهای 

 دکتر علیرضا نورالهی
 دکتر چرخچیان

 دکتر عالمی
 دکتر محمد مهدی دائی

بررسی اثر فروزماید در جلوگیری از نفروپاتی ماده حاجب 

مناسب طی انجام آنژیوگرافی عروق بدنبال هیدراتاسیون 

کرونر در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی سینای 

 1352-1359قزوین طی سال 

 دکتر ابراهیم صلواتی
 دکتر میراکبری 

 دکتر عالمی
 دکتر جوادی

مقایسه شیوع اعتیاد به اپیوم در افراد مذکر با جریان 

 کرونری طبیعی و جریان کرونری آهسته

 دکتر آرزو نجاری الموتی
 دکتر عباس عالمی

 دکتر بهرام مهرتاش
 دکتر سیما سیاح

بررسی شیوع اختالالت تیروئیدی در بیماران مبتال به آریتمی 

تحت درمان با آمپودارون در بیمارستان بوعلی قزوین بین 

 1352-1354سالهای 

دکتر آذرمیدخت 

 شجاعی

 خانم دکتر اللوها

 خانم دکتر خضری

 محمدیزهرا 

 دکتر پاک نیت

مقایسه اثر آمپول وریدی تران اگزامیک اسید و قرص زیر 

 زبانی میزوپروستول در کاهش خونریزی بعد از سزارین

 دکتر مریم یارقلی

 دکتر مهدی سهمانی

 دکتر فرشاد فروغی

 دکتر زهره یزدی

 دکتر دباغی

 α –TNFپروموتر ژن -1131( T/Cبررسی پلی مورفیسم )

در بیماران مبتال به  سندرم تخمدان پلی  و سطح سرمی آن

 کیستیک

 دکتر موحد دکتر ابوترابی دکتر سعیده عباسی
بررسی تاثیر تجویز سیکلوژست واژینال بر مقاومت شریان 

 رحمی در زنان مبتال به تهدید به سقط

 دکتر مونا کوچک پور 

 دکتر ناصح

دکتر حاج سید 

 جوادی

 دکتر یزدی

 دکتر فاطمه اللوها 

مقایسه اثر بی دردی سوفنتانیل داخل نخاعی با تزریق 

 وریدی استامینوفن همراه با دوز کم کتامین بر درد زایمان

 دکتر ابوترابی دکتر حبیبی دکتر زهرا مسگری

ا حلقی( ب-بینی-مقایسه ساکشن ارونازو فارنژیال )دهانی

وایپینگ دهان و بینی هنگام تولد در نوزادان ترم سالم به 

زایمان واژینال در بیمارستان کوثر قزوین طی سال دنبال 

1359 

 دکتر فرشاد فروغی دکتر باندرانایکه عماری
 دکتر دباغی

 دکتر سهمانی

و سطح سرمی  IL-2ژن -194(G/Cبررسی پلی مورفیسم )

 آن در بیماران مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک



 دکتر اعظم شرافتی

 دکتر پاک نیت

فاطمه سادات 

 محمدی

 دکتر موحد

بررسی تاثیر سیکلوژست واژینال بر روی مقاومت عروق 

 جنینی در زنان در معرض خطر زایمان زودرس–رحمی 

 دکتر آیدا زینعلی

 دکتر فریده موحد

دکتر مرضیه بیگم 

 خضری

زهرا سادات 

 محمدی

 دکتر حاج سید جوادی

مقایسه تاثیر سه روش مصرف ژل لیدوکائین در 

می لیدوکائین و ترکیب دو روش سرویکس،تزریق داخل رح

بر کاهش درد حین انجام کورتاژ:کار آزمایی بالینی تصادفی 

 دو سو کور

 دکتر میثائ نقدی پور

دکتر حاج سید 

 جوادی

 دکتر یزدی

 دکتر علمی زاده

مقایسه نتایج و پیامدهای هیسترکتومی شکمی به روش 

Fast Track با هیسترکتومی شکمی به روش رایج 

 احمدی دکتر محسن
 دکتر محمدزاده

 دکتر یزدی
 دکتر داود محمدی

بررسی نتایج و عوارض الپاراسکوپیک توراکوسکوپیک 

سمپاتکتومی در درمان بیماران مبتال به هیپرهیدروز از سال 

 در استان قزوین 1359تا سال  1366

 دکتر داود محمدی دکتر فالح دکتر رضا نوری مقدم

سل سفالوسپورینهای نبررسی تاثیر مصرف آنتی بیوتیک 

اول به صورت پروفیالکتیک بر کاهش میزان عفونت زخم در 

جراحی کله سیستکتومی الپاراسکوپیک در بیماران مراجعه 

 1359-1359کننده به بیمارستان والیت از سال 

دکتر حامد محمدی 

 دوست

 دکتر ناهید ناصح

 دکتر زهره یزدی
 دکتر فراهانی نیک

پاراورتبرال بالک مارکایین و  مقایسه اثر ضد درد تزریق

 تزریق وریدی پتدین بعد از عمل اوپن کوله سیستکتومی

دکتر محمد مهدی 

 خضروی

 دکتر حمید کیالها

 دکتر یزدی
 دکتر فراهانی نیک

مقایسه میزان اثر بخشی تسکینی محلول مارکائین در 

مقایسه با محلول پتیدین جهت شستشوی محل کله 

جراحی کله سیستکتومی  سیستکتومی در انتهای عمل

 59الپاراسکوپیک در بیماران بیمارستان والیت طی سال 

 دکتر نریمان مهرنیا
 دکتر کیالها

 دکتر یزدی

 دکتر محمد زاده 

 

بررسی میزان عود هرنی اینگوینال در عمل هرنیورافی 

اینگوینال به روش لیختن اشتاین در مقایسه با روش 

 باسینی همراه با تعبیه مش

 ماهر کردیدکتر 
 دکتر کیالها

 دکتر یزدی
 دکتر محمدزاده

مقایسه میزان درد بعد از عمل بین دو روش بستن 

تراکوتومی بصورت ترانس کوستال و پری کوستال در 

بیماران بستری در بیمارستان والیت قزوین طی سال 

1359 

دکتر حسن عمیدی 

 نایینی

 دکتر ناهید ناصح

 دکتر زهره یزدی
 دکتر فراهانی نیک

مقایسه اثر ضد درد تزریق پاراورتبرال بالک مارکایین و 

تزریق وریدی پتدین بعد از عمل کوله سیستکتومی 

 الپاراسکوپیک

 دکتر احسان مشیری

دکتر علیرضا 

 محمدزاده

 دکتر زهره یزدی

 دکتر حسین پارسا

بررسی شیوع و علل انسداد روده پس از جراحی شکمی در 

 1353-1352شهرستان قزوین در سال های 



 دکتر نصیری اصل  دکتر ملیحه درخشان

 دکتر مریم جوادی

بررسی اثر میکسودین بر پراکسیداسیون چربی و سطوح  دکتر عباسی

آنتی اکسیدانی پالسما در بیماران مبتال  به آرتریت 

یک کارآزمایی بالینی تصادفی "روماتوئید  

دکتر محمد رضا 

 شفتارونی

 دکتر ایازی

 دکتر اویسی

 اثر مخلوط عسل و روی در درمان اسهال حاد کودکان مهیار دکتر

دکتر محمد رضا امیر 

 بیگلو

 دکتر نصیری اصل

 دکتر یزدی 

بررسی  میزان تاثیر کموتراپی اینتراابدومینال در کاهش  دکتر فراهانی نیک

چسبندگی داخلی شکمی در موش های صحرایی الپاراتومی 

 شده  

درصد در پیشگیری از کنژنکتیویت  9/2بررسی اثر بتادین  دکتر حبیبی نوید محمدیدکتر  دکتر فخرالسادات امامی

 نوزادی

 دکتر فاطمه صفاری دکتر سامیه احدی

 دکتر زهره یزدی

مقایسه ی هورمون های تیروئیدی در کودکان یک تا دوازده  دکتر بنفشه آراد

ساله در فاز فعال و رمیسیون سندروم نفروتیک مراجعه کننده 

 1352تا تیر ماه  1359بیمارستان قدس از تیر ماه به 

 دکتر داود محمدی دکتر داود امیر سلیمانی

 دکتر زهره یزدی

بررسی عوارض کاتترهای دائمی و موقت ورید مرکزی در  دکتر حسین پارسا

بیماران مبتال به نارسایی کلیه تحت همودیالیز در بیمارستان 

 والیت قزوین

دکتر مرضیه بیگم  دکتر ساره عبدالهی

 خضری

انجام تراکئوستومی دیالتاسیونال پره کوتانئوس بدون  دکتر سیامک یعقوبی

 استفاده از برونکوسکوپ فیبرواپتیک

 دکتر پرویز ایازی دکتر بهنور حنفی زاده

 دکتر بنفشه آراد 

 رابطه لپتین سرم با عفونت ادراری تب دار در کودکان دکتر ابوالفضل مهیار

( و نسبت نتروفیل به MPVارزش حجم متوسط پالکتی ) دکتر ابوالفضل مهیار دکتر پرویز ایازی پاشایی دکتر هاله

 ( در تشخیص پیلونفریت حاد کودکانN/Lلنفوسیت )

دکتر مهدخت  دکتر سمیه ستوده

 رضایی

دکتر مجید حاجی 

 کریمی

 دکتر عباس عالمی

پ و بطن چ مقایسه ارتباط عملکرد سیستولی و دیاستولی دکتر جوادی

  Slow coronary flow سیستولی بطن راست در افراد

 Normal coronary flowاولیه و 

دکتر مرضیه بیگم  دکتر حمید رضا خسروی

 خضری

بررسی مقایسه ای آنالیز گازهای خونی در سه نمونه  دکتر میترا آذر آسا

همزمان خون شریانی ، ورید مرکزی و ورید محیطی در 

 یژه جراحی قلببخش مراقبت های و

 

 دکتر محمد موحد

 

  دکتر حمید کیالها 

 

 دکتر ماتینا مجدی

 

دکتر مرضیه بیگم  دکتر عباس اکرمی

 خضری

اثر کرایوآنالژزیا بر میزان درد و رضایت بیماران در عمل 

 1352جراحی کاتاراکت تحت بی حسی تاپیکال در سال 



دکتر حاج سید  دکتر مرجان محمودیان

 جوادی

مقایسه نتایج درمان با روش تحریک مغناطیسی مکرر  از  ضمیردکتر 

روی جمجمه همراه درمان دارویی با درمان دارویی به 

 تنهایی در اختالل استرس پس از سانحه

 دکتر سلیمان نژاد دکتر بهاره رضایی

 دکتر سیاح

مقایسه ی اثر ریسپریدون ،تشنج الکتریکی و تجویز  دکتر جاودانی

اصالح شده در نوار قلب   QTهمزمان آنها بر فاصله ی 

 بیماران روانپزشکی

دکتر عادله عسگری 

 دیارجانی

مقایسه نتایج درمان با روش تحریک مغناطیسی مکرر از  دکتر حاج سید جوادی دکتر قافله باشی

درمان دارویی به روی جمجمه همراه درمان دارویی با 

 تنهایی در اختالل وسواس جبری

 دکتر حاج سید جوادی دکتر زاهدیان  دکتر محمد خاتمی 

 

 Iتعیین پایبندی دارویی در بیماران با اختالل دو قطبی تیپ 

مراجعه کننده به مراکز روانپزشکی وابسته به دانشگاه علوم 

 52پزشکی قزوین در سال 

دکتر مطهره اسدی 

 گورجی

بعنوان  AVNRTدهلیزی در بیماران  –بررسی فاصله بطنی  دکتر سیاح عالمی دکتر

 AVRTشاخصی برای افتراق با 

بر کیفیت زندگی افراد  Nicorandilبررسی تاثیر داروی  دکتر جوادی دکتر حاجی کریمی دکتر بهروز بوکانی

 Slow Coronary flowدچار 

با  STEMIایسکمی گذرا به عنوان درمان کمکی در بیماران  دکتر دایی دکتر یزدی دکتر پدرام رحمانی

 درمان آنژیوپالستی اولیه

بررسی داروی سیلی مارین در بهبود شاخص های کنترل  دکتر کاظمی فر دکتر مهرتاش هاله السعیدی

 شاخص-سیلی مارین )گیاه خار مریم( IIدیابت تیپ 

باط گروههای خونی با نوع باکتری عامل عفونت بررسی ارت دکتر نجاری دکتر عالمی دکتر آزاد قدیمی

 های ادراری در بیماران بستری در استان قزوین

 دکتر قاسمی برقی دکتر صادقعلی عظیمی

 دکتر عالمی

 دکتر علیجان ترابی

بررسی فراوانی سل خارج ریوی و عوامل مرتبط با آن در  دکتر نیکو نژاد

 54تا  51استان گلستان طی سالهای 

 دکتر خانعلی خت مهر آمیزدکتر مهد

 دکتر یزدی

بررسی حساسیت و ویژگی سونوگرافی داپلر در کودکان  دکتر آراد

مبتال به پیلونفریت حاد در تشخیص اسکار کلیه در مقایسه 

 DMSAبا اسکن 

دکتر نرجس خاتون 

 خورشیدی

 دکتر سعید قاجار

 دکتر یزدی

در نوزادان پره ترم و ارتباط با عوامل  ROPبررسی شیوع  دکتر حبیبی 

 خطر آن در بیمارستان کوثر قزوین 

 دکتر خویینی ها دکتر بهروز کمانی

 دکتر باریکانی

مقایسه ی اثر درمان متوالی با درمان سه دارویی و جهار  دکتر باقریان

دارویی در ریشه کنی عفونت هلیکوباکترپیلوری در کودکان 

بیمارستان قدس قزوین با اختالالت مراجعه کننده به 

 59-52گوارشی طی سال 

دکتر محمد رضا رجب 

 پور

بررسی تاثیر داروی پرامی پکسل در درمان سندرم پای  دکتر حاجیان دکتر چرخچیان

بیقرار در بیماران مبتال به نارسایی مزمن کلیوی مرحله نهایی 

 تحت همودیالیز



بررسی ارتباط متغیرهای دموگرافیک،بالینی،آزمایشگاهی و  دکتر حاج آقا محمدی  دکتر البرزی دکتر احسان پارسا

یافته های آندوسکوپیک فوقانی بر پیامد بالینی شامل مرگ و 

میر ، خونریزی مجدد و نیاز به جراحی در بیماران با خونریزی 

حاد گوارشی فوقانی ناشی از واریس مری تحت آندوسکوپی 

 54 -52سالهای در بیمارستان والیت در 

مقایسه اثرات دکسمدتومیدین و البتالول در ایجاد هیپوتنشن  دکتر علیزاده دکتر کیالها دکتر آیدین بینا زاده

 کنترله در جراحی های شکستگی فک و صورت

 دکتر ضمیر دکتر کارن صمیمی نمین

 دکتر کیالها 

در مقایسه اثر درمانی دو داروی پروپوفول و کتامین  دکتر یعقوبی

اینداکشن بیهوشی در الکتروشوک درمانی بیماران افسردگی 

 ماژور

 دکتر یعقوبی دکتر علیرضا میرزا پور

 دکتر خضری 

مقایسه اثر پروپوفول و دکسمدتومیدین بر شاخص دو طیفی  دکتر ناصح

و تغییرات همودینامیک در بیماران آسیب مغزی بستری در 

ده تصادفی آین یک مطالعه پیلوت –بخش مراقبت های ویژه 

 نگر 

دکتر محمد رضا حاجی 

 زاده

 دکتر روشنفکر

 دکتر  یزدی

اثر کلونیدین خوراکی در میزان مصرف میدازوالم و فنتانیل  دکتر صدیقی

  COPD  جهت آرامبخشی و بی دردی در بیماران مبتال به

 تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش مراقبت های ویژه

 نصیری اصلدکتر  دکتر آرمان طالیی

 دکتر یزدی

اثر داروی سیمواستاتین در پیشگیری از چسبندگی های روده  دکتر محمد زاده

 ای بعد از الپاراتومی در رت 
 

 


