
 های عمومیپایان نامه

 نام دانشجو استاد مشاور استاد راهنمای عنوان

بررسی فراوانی بی خوابی و کیفیت بد خواب در آتش نشانان با 

 سطوح متفاوت خستگی شغلی
 حسام الرفاعی دکتر باریکانی دکتر یزدی

 دکتر مهیار رابطه عفونت ادراری با تب و تشنج در کودکان

 دکتر ایازی

 دلیرانیدکتر 

 دکتر باریکانی

 الهه عظیمی

در سرگیجه ی حمله ای وضعیتی  epleyبررسی کارآمدی مانور 

 خوش خیم
 یعقوب یعقوب بگی دکتر یزدی دکتر قبادی

 نقش آسپیراسیون سوزنی در بررسی ندول های تیروئیدی
دکتر حاج 

 منوچهری
 الهام ربیعی دکتر اویسی

 ای ابعاد محیط خانواده وپیش بینی میزان سالمندی موفق بر مبن

اجتماعی در میان سالمندان مناطق شهری  –موقعیت اقتصادی 

 تبریز

 دکتر باریکانی
 خانم دکتر علیزاده

 آقای دکتر شالچی
 رقیه باقری

-01بررسی شیوع کوررنگی در مبتالیان به تنبلی چشم در سنین 

 سال شهر قزوین 01
 دکتر خلج

 دکتر باریکانی

 دکتر ابراهیمی

 نسترن عرفانی

 مهران ابراهیمی

بررسی فراوانی بی خوابی و کیفیت بد خواب در آتش نشانان با 

 سطوح متفاوت خستگی شغلی
 حسام الرفاعی دکتر باریکانی دکتر یزدی

بررسی ارتباط کنترل دیابت تیپ دو با کرونر تایپ بیماران 

 )صبحگاهی،عصرگاهی،حد وسط(
 مه آباد نیلوفر دکتر یزدی دکتر هاشمی پور

بررسی میزان رضایت شغلی در پرستاران با کرونر تایپ متفاوت 

 )صبحگاهی،عصرگاهی و نرمال
 سید محمد شاهوران دکتر جلیل القدر دکتر یزدی



عالئم بالینی و نتایج آزمایشگاهی و عالئم کولونوسکوپی بیماران 

 0031-0011التهابی روده در مرکز طبی کودکان از سال 

 دکترمهرام

دکتر غالمحسین 

 فالحی

 آرش فالحی دکتر باریکانی

بررسی فرسودگی شغلی در کارورزان پزشکی در ابتدا و انتهای 

 دوره ی کارورزی
 دکتر عباسی دکتر یزدی

سید امیر طبیب زاده 

 دزفولی

بررسی شیوع خستگی چشمی در کارکنان اداری بیمارستانهای 

 تالت خوابدانشگاه علوم پزشکی قزوین و ارتباط آن اختال
 رضا عدنانی دکتر باریکانی دکتر یزدی

بررسی شدت عقاید و نگرشهای غلط و نا کار آمد در مورد خواب در 

 پرستاران دچار بی خوابی
 حسین مرادی دکتر جلیل القدر دکتر یزدی

بررسی فراوانی عقاید غلط و ناکارآمد در مورد خواب در بیماران 

 )افسردگی ماژور،بای پالر،اضطراب(دچار اختالتالت روانپزشکی 
 محسن منصوری دکتر صائمی دکتر یزدی

مقایسه اثر ضد قارچی عصاره هیدروالکلی بابونه بر روی گونه های 

 کاندیدای جدا شده از نمونه های بیماران با محلول تربینافین
 دکتر بهشتی

 دکتر باریکانی

 مهین صف آراد

 نازنین فرزانه

 

بررسی همبستگی کافئین و تریپتوفان دریافتی با ساعات خواب در 

 فاز اول مطالعه متابولیک–بزرگساتالن منطقه مینودر قزوین 

دکتر مریم 

 جوادی

 دکتر امیر ضیایی

 دکتر محمد پور اصل

 محمد حسنیان

 

 

 دکتر میر اولیایی )اورسوبیل( با سیلی مارین در درمان کبد چرب UDCAمقایسه ی 

اج آقا دکتر ح

 محمدی

 دکتر زرگر

 دکتر صمیمی

 دکتر باریکانی

 نازنین قربانیان



و بررسی تغییرات  FGFR2bبیان و تخلیص پروتئین نوترکیب 

 ساختاری آن بر اثر برهمکنش با کامپفرول و کوئرستین
 میالد ولی شیرین دکتر غیبی دکتر پیری

در  free PSA/total PSAو PSAبررسی حساسیت و ویژگی 

افتراق ضایعات خوش خیم از بد خیم پروستات در بیوپسی سوزنی 

 پروستات

دکتر حاج 

 منوچهری
 کاملیا کامیاب نژاد دکتر اویسی

بررسی میزان آگاهی و نگرش پزشکان عمومی از قوانین و 

 استانداردها و مبانی علمی برداشت پیوند اعضا
 مهدی گائینی راد دکتر یزدی دکتر کاظمی فر

ویژگی ها و ارتباط شغلی بیماران با کمردرد حاد و مزمن بررسی 

 مراجعه کننده به مطب پزشکان
 اکبر جعفری دکتر عباسی دکتر یزدی

بررسی کیفیت خواب به کیفیت زندگی و بی خوابی در بیماران دچار 

 کمردرد مزمن و مقایسه با افراد سالم
 هستی فطوره چی دکتر یزدی دکتر عباسی

پاتولوژیک ضایعات  غیر سرطانی مری در نمونه بررسی کلینیکو 

 سال 01های پاتولوژی بیمارستان بوعلی سینا قزوین در طی 

دکتر حاج 

 منوچهری

 

 دکتر اویسی

 

 لیال شهسواری

بررسی اثر کرم فنی توئین بر بهبود زخم ناشی از اپی زیوتومی در 

 زنان نخست زا

 

 دکتر باریکانی دکتر پاک نیت
نیلوفر محمدی 

 رانیزیا

 بررسی میزان رضایت بیماران بستری از بیمارستان

آموزشی وتالیت )پزشکان،دستیاران و کارورزان (در دانشگاه علوم 

 0030پزشکی قزوین سال 

 

 دکتر یزدی دکتر زحل
 نگار جعفرپور

 

 خواص ضد سرطانی عصاره گیاه دارویی گل راعی

 
 دکتر رجایی دکتر پیری

آریاندخت سلطان 

 زاده



در ایزوله های کلبسیال پنومونیه  blaDHA-1بررسی فراوانی ژن 

 جدا شده از بیماران بستری در بیمارستانهای شهر قزوین

 

 شیما شمس برهان مهندس جوادی دکتر پیمانی

بررسی فراوانی افکار خود کشی در دانشجویان پزشکی و ارتباط 

 آن با کرونوتیپ آنان

 

 منشی زادهآفاق  دکتر یزدی دکتر کاظمی فر

بررسی شدت محدودیت کاری در بیماران دچار کمردرد حاد و 

مزمن و استئوارتروز مراجعه کننده به درمانگاه روماتولوژی 

 بیمارستان وتالیت

 دکتر عباسی دکتر یزدی
 فرشته شمسی

 

بررسی میزان تاثیر استقرار طب اورژانس در ارتقا کیفی بخش 

 اورژانس بیمارستان بوعلی سینا

 

 عال طهرانی دکتر اویسی ر پیمان نامداردکت

بررسی اپیدمیولوژیک سرطان های شایع مردان در استان قزوین 

 0030-0011طی سال 
 دکتر سامانی

 دکتر باریکانی

 دکتر پارسا
 پوریا روز بهانی

بررسی اپیدمیولوژیک سرطان های شایع زنان در استان قزوین 

 0030-0011طی سال 
 دکتر سامانی

 باریکانیدکتر 

 دکتر زرگر
 صدف شیخ قمی

رضایتمندی دانشجویان فیزیوپاتولوژی از کیفیت آموزشی دانشگاه 

 پزشکی
 دکتر سامانی

 دکتر باریکانی

 دکتر آرش کردی
 آناهیتا امامی

بررسی میزان رضایتمندی کارورزان از کیفیت آموزش بالینی در 

 0030دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
 دکتر سامانی

 باریکانیدکتر 

 دکتر مژدهی پناه
 احسان عطاریان

بررسی رابطه افسردگی و اضطراب با ابتال به بیماری برونشکتازی 

 پایدار
 آزاده اسماعیلیان دکتر زحل دکتر سامی



 

 باید طرح بیاورند

دکتر علیرضا حاج 

 سید جوادی

 دکتر حمید رضا حداد

 دکتر محمد پور اصل

 و فاکتورهای موثر در بیماری بررسی اپیدمیولوژیک عوامل میکروبی

 برونشکتازی در شرایط پایدار

 باید طرح بیاورند

 دکتر سامی

 دکتر زحل

 دکتر ساروخانی

 دکتر حمید رضا حداد

 دکتر محمد پور اصل

 نیلوفر حاج غفوری

سرمی با پارامترهای متابولیک در  miRNAبررسی ارتباط پروفایل 

 افراد مبتال به سندرم متابولیک
 نسیم نیکان راد دکتر علیپور حیدری گودرزونددکتر 

 دکتر علیپور حیدری دکتر گودرزوند بررسی سطح بتاتروفین پالسمایی در افراد مبتال به دیابت حاملگی
فاطمه محمد حسن 

 نقاش

بررسی عوامل مرتبط با افزایش فشار داخل شکمی در بیماران 

 تالپاراتومی شده

 

 عبداله زادهامین  دکتر یزدی دکتر پارسا

ساعت قبل از  12بررسی عالئم پیش در آمد سکته حاد قلبی طی 

بیمارستان بوعلی  CCUبروز حمله در بیماران بستری در بخش 

 سینا قزوین

 دکتر ابراهیمی

 

 دکتر باریکانی

 

 بهنام مرادی

بررسی شیوع خشونت بر علیه پرستاران و عوامل موثر بر آن در 

 وزشی قزوینپرستاران بیمارستانهای آم
 دکتر یزدی

 دکتر باریکانی

 
 محمد رضا نوری زاده



بررسی ارتباط رفتارتغذیه ای با نمایه توده بدن در ترکیب چربی 

خون در بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز بهداشت مینودر 

 قزوین

 خانم دکتر باریکانی خانم دکتر جوادی

امیر حسین فخر 

 یاسری

 

 در FGFR2bبررسی تغییرات ساختاری پروتئین نوترکیب 

 برهمکنش با فالونوئید نارنجین

دکتر حسین 

 پیری
 نعمت اله غیبی

 عماد توکلی

 

در ایزوله  SHVبررسی فراوانی ژن بتاتالکتاماز وسیع الطیف تیپ 

های سودوموناس آئروژینوزای جدا شده از بیماران مبتال به 

 شهید مطهری تهران سوختگی بستری در بیمارستان

 نجمه  رضی مهندس جوادی دکتر پیمانی

در ایزوله  CTX-M  بررسی فراوانی ژن بتاتالکتاماز وسیع الطیف تیپ

های سودوموناس آئروژینوزاهای جدا شده از بیماران مبتال به 

 سوختگی بستری در بیمارستان شهید مطهری تهران

 فرهاد عالئی اردتالن مهندس جوادی دکتر پیمانی

بررسی ارتباط بین بی خوابی با شاخص توانایی کار در پرستاران 

 شیفت کار بیمارستانهای آموزشی دانشگاه قزوین
 دکتر عباسی دکتر یزدی

بهناز داداش زاده 

 مهربانی

 

در ایزوله TEMبررسی فراوانی ژن بتاتالکتاماز وسیع الطیف تیپ

ال به های سودوموناس آئروژینوزاهای جدا شده از بیماران مبت

 سوختگی بستری در بیمارستان شهید مطهری تهران

 سعیده ایرانشاهی مهندس جوادی دکتر پیمانی

بررسی ارتباط بین افسردگی و اضطراب با بی خوابی در پرستاران 

 نوبت کار دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 دکتر یزدی

دکتر سید علیرضا 

 حاج سید جوادی

 المیرا جعفری

 

کرونوتیپ و افسردگی در کارمندان روزکار بررسی ارتباط انواع 

 دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 دکتر جلیل القدر دکتر یزدی

 مهتاب هاشمی نصر

 

بررسی واکنش های دارویی پوستی در بیماران بستری در 

 بیمارستان بوعلی سینا قزوین
 شیوا پیشگاهی خانم دکتر باریکانی دکتر بهشتی



ن خواب و عوامل مرتبط با آن در بررسی فراوانی آپنه انسدادی حی

 افراد مسن
 محسن مرادیان دکتر یزدی دکتر زحل

بررسی فراوانی آپنه انسدادی حین خواب  در بیماران دچار آسم و 

 عوامل مرتبط با آن
 اصغر جعفری دکتر یزدی دکتر زحل

بررسی ارتباط بین کرونوتیپ و الگوی خواب و بیداری با میزان 

 بیماران دچار سکته ایسکمیک مغزیتنگی کاروتید در 
 محمد معین نوری دکتر یزدی دکتر مژدهی پناه

To assess the massage therapy on hospitalization 

rate of low birth weight new borns 
 صنم نیک دهقان دکتر اویسی دکتر اویسی

To assess music therapy on hospitalization rate of 

low birth weight new borns 
 رضوان برخورداری دکتر اویسی دکتر اویسی

بررسی شدت محدودیت کاری در بیماران دچار استئوآرتریت زانو 

 مراجعه کننده به درمانگاه روماتولوژی بیمارستان وتالیت
 دکتر یزدی دکتر عباسی

فرشاد خدامرادی 

 شالی

در الکترو کاردیوگرافی در  Q-Tcبررسی فراوانی در تغییرات فاصله 

 مصرف تریاک

دکتر حمید رضا 

 جوادی

 دکتر یزدی

 دکتر میر اکبری
 کیمیا کاتبی

و میزان بروز و شدت ایکتر  Dبررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین 

نوزادی در نوزادان مراجعه کننده به بیمارستان قدس در سالهای 

 0032و  0030

 دکتر مهر پیشه

 دکتر مهیار

 دکتر یزدی

 دکتر خوئینی ها

دکتر نگین السادات 

 ولیعهدی

و میزان سپسیس نوزادی  Dبررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین 

و  0030در نوزادان مراجعه کننده به بیمارستان قدس در سالهای 

0032 

 دکتر مهر پیشه

 دکتر مهیار

 دکتر یزدی

 دکتر خوئینی ها

 

 سارا طاقی

 

 



بیماران مراجعه کننده با شرح بررسی فراوانی اختالل وسواسی در 

حال اقدام به خود کشی به اورژانس بیمارستان بوعلی قزوین در 

 0032سال 

 دکتر یزدی دکتر کاظمی فر
محمد حسین 

 ابوطالبی

بررسی ارتباط ساعات خواب با پروفایل چربی خون در بیماران 

 دیابتی مراجعه کننده به مرکز بهداشت مینودر قزوین
 فاطمه رضایی دکتر باریکانی خانم دکتر جوادی

بررسی ارتباط الگو و عادات خواب کودکان با اندکس های رشدی 

 39-0032در دانش آموزان دبستانی شهر قزوین سال 
 فهیمه سمیعی دکتر یزدی دکتر جلیل القدر

بررسی ارتباط الگوی خواب و عادات غذایی در کودکان دبستانی 

 32-0030شهر قزوین سال تحصیلی 
 دکتر یزدی دکتر جلیل القدر

 آوا یوسفی

 

ارزیابی کیفیت زندگی بیماران مبتال به رینیت آلرژیک مراجعه کننده 

 به درمانگاه آلرژی مرکز درمانی قدس

دکتر سید محمد 

 فتحی

 دکتر موسی خانی

 دکتر یزدی

 نسیم زارعی وصال

 

بررسی ویژگی های دموگرافیک بالینی و پیامد های درمانی 

ای داخل مغزی تحت عمل جراحی در مراکز درمانی وابسته مننژیوم

 0030لغایت  0011به دانشگاه علوم پزشکی تهران طی سالهای 

دکتر سید محسن 

 حسنی برزی

دکتر علیرضا 

 خوشنویسان

 دکتر پژمان هاشمی

 دکتر فاطمه اصفهانی
 سپیده شاهی

 بررسی سطح سرمی کلسیم و فسفر و ارتباط آن با میزان اضافه بار

آهن در بیماران مبتال به بتاتاتالسمی ماژور در بیمارستان قدس 

 قزوین

 دکتر موسی خانی
 دکتر مهرام

 دکتر اویسی
 ندا جعفری

بررسی شیوع و شدت دیسمنوره اولیه و ارتباط آن با شاخص 

 انتروپومتریک در دختران دبیرستانی
 سپیده جهانیان دکتر موحد دکتر پاک نیت

ماتوکریت سه ماهه اول بارداری با پره ارتباط هموگلوبین و ه

 اکالمپسی
 مهدی آزور دکتر موحد دکتر پاک نیت

بررسی منابع ایجاد کننده استرس شغلی و راههای تطابق با آن در 

 32پرسنل شهرداری شهر قزوین سال 
 دکتر باریکانی دکتر یزدی

سیدمحمد حسین 

 جمال الدینی



و شدت بیماری   BMIبررسی ارتباط بین میزان کالری دریافتی و 

 در مبتالیان به پسوریازیس
 دکتر بهشتی

 دکتر باریکانی

 دکتر جوادی
 عطا کریم زاده

 مصطفی صفری
 دکتر اسماعیلی

 دکتر حقدوست
 دکتر صوفی آبادی

بررسی تاثیر تجویز طوتالنی ژل رویال بر اختالل حافظه ناشی از  

 موش صحرایی نر بالغدیابت در 

 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
 نصیریدکتر مرجان 

 اصل

دکتر سحر مقبلی 

 نژاد

اثرات کوئرستین بر بیان ژن های ساب یونیت های گیرنده های 

و پروتئین  (NR2B,NR2A,GLuA1 )ایونوتروپیک گلوتومات 

 در تشنج ناشی از کاینیک اسید در موش 01شوک حرارتی 

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

 زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی قزوین

 مهسا اشرفی
 دکتر مهرام

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

of 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

بررسی عالئم بالینی ، یافته های آزمایشسگاهی و نحوه ی 

درمان بیماران با مارگزیدگی در مرکز آموزشی درمانی بوعلی 

0032-0031سینا طی سالهای   

محمد مهدی مهدوی 

 فر
 دکتر عباسی دکتر یزدی

بررسی شیوع اختالتالت اسکلتی عضالنی در آتش نشانان شاغل 

 در شهر قزوین و ارتباط آن با بیخوابی

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

 باریکانیدکتر  دکتر مریم جوادی فریبا مهری
 6تا  0بررسی ارتباط وضعیت رشد با امنیت غذایی در کودکان 

 ساله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی قزوین

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

 سرپرست خانوار

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

 پرسنل شهردادری قزوین

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

 سرم آلبومین انسانی

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

 آلرژیک با افراد سالم در مراجعین به کلینیک فوق تخصصی ریه



 عماد عبداله
 دکتر مریم جوادی

 دکتر باریکانی
 دکتر جلیل القدر

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

 سال منطقه مینودر قزوین 01-01سبزی مصرفی در گروه سنی 

 حمید رضا شاهراه
جهانی دکتر 

 هاشمی
 بررسی اثرات عصاره گیاه ترخون بر رده سلولی سرطانی دکتر پیری

سید سپهر زین 

 العابدین نظری

دکتر جهانی 

 هاشمی
 بررسی اثرات عصاره گیاه مرزه بر رده سلولی سرطانی دکتر پیری

 دکتر کرمی دکتر اویسی سید رضا میر مظلومی
ردان ایدیوپاتیک مبررسی ارتباط سطح لپتین سرم با ناباروری 

 مراجعه کننده به درمانگاه ارولوژی بیمارستان وتالیت قزوین

سیده صنم تالدی 

 سیدیان
 دکتر کرمی دکتر اویسی

بررسی اثرات تحریک الکتریکی در بهبود عملکرد ادراری در 

 کودکان مبتال به اختالتالت غیر عصبی ادراری

رقیه گل محمدی 

 گودکوهی

 دکتر جلیل القدر

 یکانیدکتر بار
 دکتر صفاری

بررسی فراوانی علل بلوغ زودرس در کودکان مراجعه کننده به 
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سحر عباس زاده 

 پارچه باف

 دکتر ضمیر

 دکتر یزدی

دکتر حاج سید 

 جوادی

بررسی ارتباط بین سطح سالمت روان و اقدام به خودکشی در 

 کنندگان به بیمارستان های شهر قزوینمراجعه 

فاطمه محمد حسن 

 نقاش

 دکتر قافله باشی

 دکتر یزدی

دکتر حاج سید 

 جوادی

 

اجتماعی و اقدام به -بررسی ارتباط بین استرسورهای روانی

خودکشی در مراجعه کنندگان به اورژانس بیمارستانهای شهر 

 قزوین

 مانلی کرم زاده
 دکتر مریم جوادی

 باریکانیدکتر 
 دکتر زحل

مقایسه نمایه توده بدن و رفتارهای تغذیه ای مبتالیان به رینیت 

 آلرژیک با افراد سالم در مراجعین به کلینیک فوق تخصصی ریه

 سید علی سراجی
 دکتر صوفی آبادی

 دکتر علیپور
 دکتر حقدوست

بررسی نقش گلیبن کالمید در پیشگیری از ایجاد بیماری 

 هیدروکسی دپامین -6حیوانی پارکینسون در مدل 

محمد مهدی مهدوی 

 فر
 دکتر عباسی دکتر یزدی

بررسی شیوع اختالتالت اسکلتی عضالنی در آتش نشانان شاغل 

 در شهر قزوین و ارتباط آن با بیخوابی

 حسان داورزنی
 دکتر کاظمی فر

 دکتر یزدی
 دکتر نامدار

 ربررسی یافته های بالینی و اندوسکوپیک در بیماران دچا

در بیمارستان  30-30مسمومیت با اسید و باز که طی سال های 

 بوعلی بستری شده اند

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

 ساله مراجعه کننده  6-0کودکان 

  rs222859و  rs8069533 بررسی فراوانی پلی مورفیسم های نژاددکتر مقبلی  دکتر مقبلی نژاد محمد رضا حیدری خو 

 مردان ازواسپرمیا  ybx2در ژن 

دکتر محمد علی  ساناز مرتاضیان

 زحل

اهمیت هر یک از شاخص های آنتروپومتریک و ارتباط آنها با  دکتر رامین سامی

)بیماری انسدادی COPDعملکرد ریوی در بیماران مبتال به 

 مزمن ریه



دکتر فاطمه سمیعی  دکتر باریکانی هاشم آبادی محمد

 راد

بررسی خصوصیات بالینی و میکروبشناسی کنژنکتیویت نوزادی 

 اکتسابی از بیمارستان

دکتر فاطمه سمیعی  دکتر باریکانی مینا نیک محمدی

 راد

بررسی یافته های بالینی، سونوگرافی و هیستوپاتولوژیکی 

 رحم اندومتر در خونریزی های غیر طبیعی

دکتر سید محسن  دکتر زهره یزدی رویا حسن پور

 ضمیر

ارتباط بین تیپ های شخصیتی و رشته های تحصیلی مقطع 

 تخصصی مورد عالقه کارورزان در رشته پزشکی عمومی

دکتر سحر مقبلی  دکتر رضا نجفی پور  مهدی اسدی

 نژاد

با مقاومت به  α TNFژن  A101-Gتعیین ارتباط پلی مورفیسم 

لین و شاخص های استرس اکسیداتیو در افراد مبتال  به انسو

 کبد چرب غیر الکلی

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

آنتی بیوتیکی آنها در بیماران مبتال به پنومونی وابسته به 

ژنرال بیمارستان  ICUدر  32تا اسفند  31ونتیالتور از فروردین 

 وتالیت قزوین 

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

 می فردکتر کاظ سیده غزال آسیایی

 دکتر یزدی

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

بیماریها توسط پزشکان درمانی و هیئت علمی بیمارستانهای 

 آموزشی شهر قزوین

 دکتر کاظمی فر راضیه طالبی پور

 دکتر یزدی

وین قزبررسی میزان آگاهی کارورزان پزشکی دانشکده پزشکی  دکتر مهناز عباسی

 0039از مفاد 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

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

 خصوصیات بیومتریک پوست ،سفیدکنندگی، انقباض عروقی

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

دیابتی مراجعه کننده به مرکز بهداشت مینودر قزوین در 

 0032تابستان 

میده پاک دکتر ح حنانه میرگلوبیات

 نیت

 دکتر آمنه باریکانی

دکتر عزت السادات 

 حاج سید جوادی

بررسی شیوع اختالتالت قاعدگی و ارتباط آن با کیفیت زندگی 

 دختران دبیرستانی قزوین 



 زهرا گل محمدی

 

 

دکتر حاج سید 

 جوادی

 دکتر باریکانی

نشگاه دختر دابررسی تاثیر زنجبیل بر دیسمنوره در دانشجویان  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 

کننده به کلینیک فوق تخصصی گوارش بیمارستان مراجعه 

 32-39وتالیت در سال 

 دکتر جلیل القدر فاطمه محمدی

 دکتر زهره یزدی 

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

 0032-39استان قزوین در سال  B و Aبیماران هموفیلی 

دکتر شبنم جلیل  فرناز طاهرخانی

 القدر

 دکتر زهره یزدی

بررسی عالئم کلینیکی و پاراکلینیکی بیماران مبتال به سندرم  دکتر فاطمه صفاری

ترنر مراجعه کننده به کلینیک غدد بیمارستان قدس استان 

 32قزوین تا سال 

دکتر شبنم جلیل  کاملیا طاهرخانی

 القدر

 دکتر زهره یزدی

ر مبتال به فنیل کتونوری شناخته شده دبررسی فنوتیپ بیماران  دکتر فاطمه صفاری

 0032استان قزوین تا سال 

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

سبزی 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

-16های تخمدانی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان کوثر 
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 دکتر قافله باشی  آقای ساریچلو پریسا رحیمی
شیوع افسردگی و اضطراب و افکار خودکشی در بیماران مزمن 

 کلیوی تحت دیالیز

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

 در بخش قلب

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

 انسدادی 

 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 مژگان رحیمی

 دکتر جلیل مکارم

 دکتر یعقوبی

بررسی روش های بیهوشی و شیوع عوارض مربوط به بیهوشی 

در بیماران هموفیلیک کاندیدای جراحی ارتوپدی مراجعه کننده 

 0039الی  0031به بیمارستان امام خمینی طی سالهای 



دکتر شهرام 

 صمدی

 نازنین فرزانه قوچانی

 نژاد
 دکتر عباسی دکتر یزدی

با  Dهیدروکسی ویتامین  19بررسی ارتباط بین غلظت سرمی 

 دانسیتومتری استخوان در بانوان پس از یائسگی

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

 اکالمپسی

 مهسا شعبانی

 دکتر سامانی

زهرا سادات 

 محمدی

 

 دکتر چرخچیان

تعیین رضایتمندی دانشجویان علوم پایه پزشکی از کیفیت 

 0039آموزش پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین سال 

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

 0039بالینی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین سال 

رضا زنگی وند 

 درویشوند
 دکتر حمید مرآت دکتر سامانی

تعیین میزان رضایتمندی کارآموزان از کیفیت آموزش بالینی  در 

 دانشگاه علوم پزشکی قزوین

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

 0032-0019استان قزوین در طی سالهای 

خشایار خدابخشیان 

 خوانساری
 دکتر مرآت دکتر سامانی

تعیین اپیدمیولوژیک سرطان های شایع کودکان در استان قزوین 

 0032-0011طی سال های 

 حسین نظام دوست
زهرا سادات 

 محمدی
 دکتر سامانی

( در سرطان ER,PR,HER2,Ki65اهمیت فاکتورهای پیش آگهی) 

 مرحله بیماری در استان قزوینپستان و ارتباط آنها با 

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

 کننده به درمانگاه آلرژی مرکز درمانی قدس پس از درمان

 سهیال کیان پور راد
 دکتر موسی خانی

 دکتر باریکانی
 دکتر محمد فتحی

وانی اختالل تنفسی و ارتباط آن با سطح فریتین سرم بررسی فرا

و آلرژن های استنشاقی در بیماران بتا تاتالسمی ماژور بیمارستان 

 0032-0039کودکان قدس قزوین سال 

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

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

 دکتر فریبا ظفری دکتر علیپور حیدری  رعنا محمد یوسف

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
اثر عصاره دارچین بر تغییرات هیستولوژیک بیضه در مدل 

 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

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

 هیدروکسی دپامین بیماری پارکینسون

محمد معین گودرزی 

 نور
 دکتر احسان عالی دکتر مریم جوادی

بررسی تاثیر ترکیب دارویی مهارکننده ی لیپاز و مهارکننده ی آلفا 

 گلوکوزیداز  در درمان چاقی–

افشین کریم نژاد 

 کلشتری
 دکتر احسان عالی دکتر مریم جوادی

بررسی تاثیر ترکیب دارویی مهارکننده ی لیپاز و مهارکننده ی آلفا 

 IIگلوکوزیداز  در درمان چاقی در دیابت تیپ –

 دکتر رضا نجفی پور سعید افشار
دکتر سحر مقبلی 

 نژاد

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

 لین در افراد مبتال به کبد چرب غیر الکلیمقاومت به انسو

 دکتر رضا نجفی پور محمد پورفرزانه 
دکتر سحر مقبلی 

 نژاد

ژن آدیپونکتین با مقاومت  G+276Tبررسی ارتباط پلی مورفیسم 

به انسولین و شاخص های استرس اکسیداتیو در افراد مبتال به 

 کبد چرب غیر الکلی

 غالمرضا نعمت الهی
 صیریدکتر مرجان ن

 اصل

دکتر سحر مقبلی 

 نژاد

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 

 نژاد

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

 آتوسا خشایار
دکتر سیما هاشمی 

 پور

دکتر سیما هاشمی 

 پور

مقایسه کیفیت خواب در افراد با نمای توده بدنی بیشتر مساوی از 

یشتر وده بدنی بمبتال به مقاومت به انسولین و افراد با نمای ت 19

 بدون مقاومت به انسولین 19مساوی از 

 نیلوفر جعفری عارف
دکتر سیما هاشمی 

 پور

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

علیرضا زارع 

 مهرجردی

دکتر محمد علی 

 زارع مهرجردی

دکتر محمد 

 مزارعی

 topographic imaging ,ultrasoundروش  0مقایسه ی 

pachymetry   وOCT  در اندازه گیری ضخامت قرنیه در بیماران

 دیستروفی قرنیه در بیماران ایرانی

 نسیم نیکان راد 

دکتر امیر محمد 

 کاظمی فر

 دکتر زهره یزدی

 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 مالت( تا انتهای 

 59سال 



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

 

 صنم نیک دهقان

 

 مقایسه اثر آمینوفیلین و کافئین در درمان آپنه نوزادان پره ترم دکتر حبیبی دکتر یزدی

 آقا خانی میالد
 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 حرکت اسپرم  Eو  Cاثرات ویتامین های 

 مردان نرمال پس از پدیده ی انجماد و ذوب

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

 قاعدگی 

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

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

ران مبتال به سندرم در پروگنوز بیما Cبررسی نقش پروتئین واکنشگر  دکتر سیما سیاح دکتر زهره یزدی صبا سیمیاری

 6102حاد کرونری شهر قزوین در سال 

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

زود رس بطنی با منشا دهانه ی خروجی بطن چپ و راست در بیماران 

 52الی مهر  59قزوین از مهر  مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی سینا ی

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

ترومبوامبولی بیماران دچار فیبریالسیون دهلیزی در بیماران مراجعه کننده 

 52الی مهر  59به بیمارستان بوعلی سینای قزوین از مهر 

 دکتر حقدوست  فربد یوسفی

 دکتر دهپور

 H3Rبررسی اثر ضدافسردگی داروی تیوپرامید )آنتاگونیست گیرنده  دکتر صوفی آبادی

هیستامین( در موش سوری ، نقش مسیر نیتریک اکساید و گیرنده های 
NMDA 

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

 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 اسمیر مراجعه کننده به بیمارستان 

 59-62کوثر،

 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

نمونه  Helicobacter pyloriدر سویه های  Cag Aبررسی فراوانی ژن 

 Gastroduodenalو  Gastritisهای بیوپسی معده بیماران مبتال به 

Ulcer  وGastric Cancer 



 زهره روزبهانی
دکتر محمد صوفی 

 آبادی

دکتر محمد حسین 

 اسماعیلی

تاثیر تزریق حاد متفورمین بر ذخیره حافظه موش های دیابتی مدل کوتاه 

 مهاری مدت استرپتوزوسین در آزمون یادگیری احترازی

 امیر رضا مافی
دکتر محمد صوفی 

 آبادی

دکتر محمد حسین 

 اسماعیلی

اثرات مورفین بر حافظه و یادگیری فضایی موش های  آلزایمری مدل 

 استرپتوزوتوسین

 دکتر هاشم حقدوست میترا سلیمانی گرگانی
دکتر محمد حسین 

 اسماعیلی

 افظه موش هایاثر درمانی طوالنی مدت با هیدروژن سولفاید بر ذخیره ح

هیدروکسی دپامین در آزمون یادگیری احترازی -2پارکینسونی مدل 

 مهاری

 دکتر هاشم حقدوست کسری زرشکی
دکتر محمد حسین 

 اسماعیلی

اثر درمان طوالنی مدت با هیدروژن سولفاید بر یادگیری و حافظه فضایی 

 هیدروکسی دوپامین در آزمون ماز آبی-2موش های پارکینسونی مدل 

مهسا صالحی مند 

 رآبادی

دکتر محمد حسین 

 اسماعیلی
 دکتر صوفی آبادی

بررسی تاثیر استرس ترکیبی دوران جنینی بر اضطراب در زاده های 

 موش صحرایی نر

 علیرضا معصومی
دکتر محمد حسین 

 اسماعیلی
 دکتر صوفی آبادی

 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

 ندا فرشاد تقی دیزج
دکتر محمد حسین 

 اسماعیلی
 دکتر سیمین یزدانفر

 حرکتی موشاثر درمان طوالنی مدت با هیدروژن سولفاید بر یادگیری 

 هیدروکسی دپامین در آزمون روتارود -2های پارکینسونی مدل 

 بهاره بهنام قادر
 دکتر قاسم روشنفکر

 دکتر آمنه باریکانی

دکتر سید محسن 

 حسنی برزی

مقایسه اثر تجویز دگزامتازون و مورفین به سه روش وریدی،اینتراتکال 

 کمری در کنترل درد به دنبال اعمال جراحی فقرات  و موضعی

 علی درافشانی
دکتر مریم سلیمان 

 نژاد

دکتر حسین 

 جاودانی

بررسی بهداشت خواب و تاثیر آن بر کیفیت خواب در کارآموزان و 

 کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 دکتر فائزه زاهدیان دکتر حسین جاودانی شایسته روستا پور
عملکردی دستگاه بررسی ویژگی های شخصیتی در افراد با اختالل 

 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 جدید زبان دوم 

 )انگلیسی( در افراد فارسی زبان

 فاطمه نصری
دکتر سیدحسین قافله 

 باشی

دکتر سید محسن 

 ضمیر

ای طرح واره های ناسازگار در افراد مبتال  به اپیزود  بررسی مقایسه

 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 

 دکتر زهره یزدی دکتر شبنم جلیل القدر سمانه میر رضویسیده 
بررسی فراوانی اضطراب و افسردگی در بیماران دچار آپنه انسدادی 

 خواب 

 فرشته تمیمی
 دکتر مریم جوادی

 دکتر حاج سیدجوادی
 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 رفتارهای پرخطر در 

 دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 دکتر ماهیار صدیقی ا یحیاییعلیرض
دکتر امیر محمد 

 کاظمی فر

بررسی شاخص ها و عوامل پیش بینی کننده ی عفونت بیمارستانی در 

ICU  52تا  59جنرال بیمارستان بوعلی از سال 

 

 سپیده السادات مهر آور

 

دکتر سید مهدی 

 میرهاشمی

دکتر حمید رضا 

 جوادی

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

 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 در بیمارستان 

 59بوعلی قزوین در سال 

 مهدی خسرونژاد
 دکتر حسین جاودانی

 باریکانیدکتر 
 دکتر اکرم بهشتی

تعیین میزان بروز افسردگی در مصرف کنندگان فیناستراید در مبتالیان 

 59-0959به آلوپشی آندروژنیک در استان قزوین در سالهای 

 مهدی غفاری
 دکتر سیما هاشمی پور

 دکتر زهره یزدی
 دکتر حسین پارسا

نوم جراحی آد بررسی فراوانی تغییرات سطح هورمون پاراتیروئید بعد از

 سال اخیر 4پاراتیروئید طی 

 سهیال کوهفر
 دکتر سیما هاشمی پور

 دکتر زهره یزدی
 دکتر حسین پارسا

بررسی کیفیت زندگی و عوارض پس از جراحی در بیمارانی که به علت 

سال اخیر تحت عمل تیروئیدکتومی  01کارسینوم پاپیالری تیروئید طی 

 قرار گرفته اند

 دکتر حسین پارسا ر زهره یزدیدکت نسترن آقایی
بررسی یافته های بعد از جراحی مش گذاری در بیماران با فتق اولیه 

 0959تا  0959اینگوئینال در بیمارستان والیت قزوین از سال 

و اتاق   ICUبررسی آلودگی به قارچ های فرصت طلب در بخش های  دکتر فائزه محمدی دکتر مهرزاد سرایی  حمید اصغری

 های عمل بیمارستان های آموزشی والیت و شهید رجایی قزوین



 دکتر مهرزاد سرایی اسرا آی

 دکتر امیر جوادی

بررسی قارچهای ساپروفیت موجود در هوای بخش های مختلف  دکتر فائزه محمدی

 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 اسید های چرب امگا 

 5و2و9

 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

تر کوروش دک کسری کالهدوز ها

 گودرزوند

پیریین تیول بر روی فعالیت  -6مرکاپتوبنزوئیک اسید و  -6اثر ترکیبات  دکتر نعمت اله غیبی

 آنزیم تیروزیناز

 آرزو ملکی

 

دکتر هاشم حق  محمد صوفی آبادی 

 دوست یزدی

( بر پارکینسیونیسم القا شده بر اثر تجویز H2  Sاثر سولفید هیدروژن )

آزمون چرخشی القا شده با آپو  -در موش صحرایی OHDA  2–سم 

 مورفین

دکتر محمد حسین  سحر میرزایی

 اسماعیلی

دکتر هاشم حق 

 دوست یزدی

( بر پارکینسیونیسم القا شده بر اثر تجویز H2  Sاثر سولفید هیدروژن )

 آزمون روتا رود -در موش صحرایی OHDA  2–سم 

بر میزان مرگ و میر سلولهای بنیادین مغز  "بیسفنول آ"بررسی اثر  شهرام دارابیدکتر  دکتر فرزاد رجایی وحید حضوری

 استخوان

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

 پارامترهای تولید مثلی در موش صحرایی نر

 دکتر رضا نجفی پور ژادندکتر سحر مقبلی  محمد بارگاهی

 

بررسی میزان توتال هموسیستئین در نمونه خون مردان نابارور ایرانی با 

 MTHFRآلل پلی مورفیسم 

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

 MTHFRنابارور با پلی مورفیسم ژن 

در سرطان  CEAبررسی حساسیت و ویژگی سطح سرمی تومور مارکر  دکتر ندا نصیریان دکتر آمنه باریکانی زهرا انجمنی

 کولون

در سرطان  CA125بررسی حساسیت و ویژگی سطح سرمی تومور مارکر  دکتر ندا نصیریان دکتر آمنه باریکانی الهه فینی

 تخمدان

بررسی بیماری های زمینه ای تیروئید در افراد مبتال به سرطان پاپیالری  نصیریاندکتر ندا   مسعود بابایی

 تیروئید



 دکتر ابوالفضل مهیار امیر کاویان

 دکتر زهره یزدی

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

 دکتر منوچهر مهرام  آرزو ارجینی

 دکتر آمنه باریکانی

بررسی اپیدمیولوژیک درد مزمن شکم و عوامل مرتبط با آن در کودکان  ریتا باقریاندکتر 

 59-52مراجعه کننده به بیمارستان قدس قزوین 

 دکتر ابوالفضل مهیار محمد ایلخانی

 دکتر آمنه باریکانی

بررسی اپیدمیولوژیک یبوست مزمن و عوامل مرتبط با آن در کودکان  دکتر ریتا باقریان

 59-52کننده به بیمارستان قدس قزوین طی سال مراجعه 

 دکتر پرویز ایازی  علی رهاوی عز آبادی

دکتر محمد حسین 

 خوئینی ها

 دکتر آمنه باریکانی

مقایسه روشهای تشخیصی عفونت هلیکوباکتر پیلوری در کودکان  دکتر ریتا باقریان

ل امراجعه کننده به بیمارستان قدس قزوین با اختالالت گوارشی طی س

52-59 

فائزه السادات هاشمی 

 مفرد

دکتر هادی موسی  دکتر آمنه باریکانی

 خانی

مقایسه ی میزان فریتین سرم در بیماران تاالسمی دریافت کننده ی 

 ( در استان قزوینExjadeشالتور تزریقی )دسفرال( با شالتور خوراکی )

 دکتر ابوالفضل مهیار شیما اکبر شاهی

 دکتر سونیا اویسی

و دگزامتازون به آسیب کلیوی در کودکان مبتال به  Aتاثیر ویتامین  دکتر پرویز ایازی 

 پیلونفریت حاد

 دکتر ابوالفضل مهیار مینو کبریت چی

 دکتر سونیا اویسی

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

 پیلونفریت حاد

 دکتر ابوالفضل مهیار تقویفاطمه السادات 

 دکتر سونیا اویسی

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

 مبتال به پیلونفریت حاد

 دکتر مریم جوادی نفیسه احمدی

 دکتر آمنه باریکانی

دکتر شبنم جلیل 

 القدر 

تا  9های دیجیتال در کودکان مقایسه عادات خواب و استفاده از رسانه 

ساله سالم و مبتال به تنبلی چشم در مراجعین به مرکز بهداشتی مینودر  2

 52قزوین تابستان 

 دکتر مریم جوادی شیوا غیبی

 دکتر آمنه باریکانی

دکتر شبنم جلیل 

 القدر

ساله در  2-9بررسی رابطه امنیت غذایی مادر با نمایه توده بدن کودکان 

 0952رکز بهداشتی درمانی مینودر قزوین بهار مراجعین به م

دکتر فرشید  دکتر نوید محمدی نسرین لطفی کپته

 صفدریان

-9مطالعه ارتباط بین باکتریولوژی مرکز آدنوئید و مئای میانی در کودکان 

-0959سال مبتال به سینوزیت در بیمارستان قدس قزوین در سال  06

0952 



سیده هدیه سلیمی 

 ارشد

شکوه السادات دکتر  

 ابوترابی

 

و کلسیفیکاسیون جفت در جمعیت باردار  Dبررسی ارتباط کمبود ویتامین 

 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 

 به پره اکالمپسیطبیعی و مبتال 

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

 قزوین در رابطه با احیای قلبی ریوی

دکتر علی اکبر حاج آقا  علی محمد نکونام

 محمدی

ت زندگی در خواب و کیفیتعیین ارتباط بیماری کولیت اولسراتیو با کیفیت  دکتر علی زرگر

 بیماران با و بدون سندرم روده تحریک پذیر

( مراجعه  MSبررسی اختالالت حافظه در بیماران مالتیپل اسکلروزیس)  دکتر مژدهی پناه دکتر اویسی آرمیتا بنی مهدی

 0959کننده به بیمارستان بوعلی در مقایسه با گروه شاهد در سال 

 فردکتر کاظمی  ایمان آشورزاده

 دکتر باریکانی

نمای آسیب ها در مسمومیت با ترامادول در مراجعان به بیمارستان بوعلی  دکتر میراکبری

 0959لغایت فروردین  0959از فروردین 

بررسی اثرات هیستوپاتولوژی تاثیر تجویز هم زمان مالتونین و ال  دکتر عالی دکتر ظفری افشین کریم نژاد 

 رورکارنتین در موش صحرایی نابا

بررسی تاثیر تجویز هم زمان مالتونین و ال کارنتین بر پارامترهای  دکتر عالی دکتر ظفری محمد معین گودرزی نور

 باروری در موش صحرایی نر

بررسی شیوع هیپراوریسمی در بیماران مبتال به نارسایی مزمن کلیوی و  دکتر سپیده حاجیان  زهرا غیاثی ثانی

 تعیین ارتباط سطح اسید اوریک با شدت نارسایی کلیه 

دکتر سیما هاشمی   آتوسا خشایار

 پور

با  69مقایسه کیفیت خواب در افراد با نمای توده بدنی بیشتر/مساوی از 

 و بدون سندرم متابولیک )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

 نازنین سمندری
 دکتر آرش کردی 

 دکتر علیپور حیدری
رسپتور در بیماران مبتال به  A2بررسی صحت تست آنتی بادی فسفولیپاز  دکتر سپیده حاجیان

 گلومرولونفریت  ممبرانوس اولیه

 

 

 



 دستیاریهای  پایان نامه

 نام دانشجو استاد مشاور استاد راهنمای عنوان

باال و شاخصهای چاقی و سندرم متابولیک  hs-CRPبررسی فراوانی 

 65و ارتباط آنها با یکدیگر در ساکنین منطقه مینودر قزوین در یال 
 دکتر قانعی

 دکتر عباسی

 دکتر اویسی
 دکتر طاهره طباطبایی فر

 دکتر اویسی دکتر کاظمی فر تاثیر درمان هلیکوباکتر پیلوری در بهبود آنزیمی کبد چرب
دکتر الهه حاجی نور 

 محمدی

بررسی تاثیر درمان عفونت هلیکوباکتر پیلوری بر بهبود شاخص 

 های سندرم متابولیک
 دکتر کاظمی فر

 دکتر اویسی

 دکتر مهرتاش

 دکتر هاشمی پور

 دکتر زهرا آذریون

بررسی رابطه عوامل تغذیه ای و شیوه زندگی با سندرم متابولیک 

 در افراد دارای اضافه وزن و چاق

 

 دکتر هاشمی پور
 دکتر ضیایی

 دکتر محمد پور اصل
 دکتر حمیده الفتی

در بیماران مبتال به   QTc interval prolongationبررسی 

 نارسایی کبد
 دکتر حاج آقا محمدی

 دکتر دایی

 دکتر زرگر

 دکتر باستانی

 دکتر اویسی

 

 دکتر فرشته عطاران

 

 

رمان دبررسی تاثیر افزودن عصاره شیرین بیان به رژیم استاندارد 

 هلیکوباکتر پیلوری
 دکتر حاج آقا محمدی

 دکتر اویسی

 دکتر میراولیایی

 دکتر صمیمی

 دکتر صدیقه رئیسیان

مقایسه اثر بخشی لووفلوکساسین و کالریترومایسین در ریشه کنی 

 هلیکوباکتر پیلوری
 دکتر حاج آقا محمدی

 دکتر میراولیایی

 دکتر باستانی

 دکتر اویسی

 دکتر سعید صفر نژاد



و نوتروفیل بند ناف نوزادان با سپسیس در   CRP,ESR,WBCارتباط

 هفت روز اول زندگی نوزادان
 دکتر الهه مراد زاده دکتر یزدی دکتر حبیبی

مقایسه تاثیرایبوبروفن خوراکی با استامینوفن خوراکی در بسته 

( در نوزادان نارس PDAشدن مجرای سرخرگی بازمانده )

 بیمارستان کوثر قزوین

 ر حبیبیدکت
 دکتر نوبخت

 دکتر یزدی

دکتر طاهره جنگجو 

 پیربازاری

تاثیر فنوباربیتال در دوزهای متفاوت بر مدت بستری نوزادان 

 ایکتریک غیر همولیتیک تحت فتوتراپی
 دکتر نفیسه عطایی دکتر اویسی دکتر مهرام

تاثیر درمان با مالتونین بر کودکان دبستانی با مشکل در شروع و 

 حفظ خواب
 دکتر ساسان روزمهر دکتر یزدی دکتر جلیل القدر

مقایسه شیوع و ویژگیهای سندرم پاهای بیقرار در کودکان و 

 نوجوانان مبتال به تاالسمی ماژور و مقایسه آن با گروه شاهد
 دکتر جلیل القدر

 دکتر موسی خانی

 دکتر یزدی
 دکتر لیال مهدی زاده

 پاراتومی به علت بیماریمقایسه میزان بروز هرنی انسیزیونال در ال

 های عروقی با الپاراتومی به علل دیگر
 دکتر مجتبی به طلب دکتر یزدی دکتر پارسا

بررسی فراوانی باریک شدگی شریانی منتشر بعد از 

 ترومبوامبولکتومی با کاتتر بالونی فوگارتی
 دکتر پارسا

 دکتر نصیری اصل

 دکتر یزدی
 دکتر حسین فاتحی پور

هرنی انسیزیونال محل تروکار بعد از کله  بررسی فراوانی

 سیستکتومی الپاراسکوپی و فاکتورهای موثر در آن
 دکتر ضرغام شعبان پور دکتر یزدی دکتر پارسا

مقایسه عوارض پس از جراحی گاستروژژنوستومی به روش بیلروت 

II  به طریقLooP  با روشRoux-en-Y 
 دکتر پارسا

 دکتر محمد زاده

 دکتر طارمی ها

 کتر باریکانید

 دکتر محمد کریمی

بررسی فاکتورهای پیش بینی کننده تبدیل کله سیستکتومی 

 الپاراسکوپی به جراحی باز
 دکتر امیر حسین رحمانی دکتر یزدی دکتر پارسا

 دکتر بیژنی بررسی تاثیر دارچین در درمان عفونت هلیکوباکتر پیلوری
 دکتر میراولیایی

 دکتر جهانی هاشمی
 همایونی دکتر فاطمه



در بیماران مشکوک به  LPمقایسه معیارهای پزشکان جهت نیاز به 

مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی سینای قزوین و  CNSعفونت 

 LPدالیل تاخیر در انجام 

 

 دکتر محمد حسن لطفی دکتر نوید محمدی دکتر عالمی

و بررسی موارد افزایش آن علیرغم پاسخ بالینی  ESRروند تغییرات 

 مناسب به درمان آنتی بیوتیکی و ارتباط با تشخیص
 دکتر سعیده مکارم دکتر نوید محمدی دکتر عالمی

مقایسه اثر آلفنتانیل و لیدوکائین و ترکیب آلفنتانیل و لیدوکائین در 

 کنترل پاسخ های همودینامیک هنگام اکستوباسیون بیدار بیمار
 دکتر علیزاده

 دکتر ابتهاج

 دکتر یزدی
 دکتر محمود آقازیارتی

مقایسه اثر پیشگیرانه کتوروالک و مپریدین وریدی بر لرز و درد 

 پس از عمل سزارین با بیهوشی اسپاینال
 دکتر خضری

 دکتر ابتهاج

 دکتر نوید محمدی

دکتر مریم السادات 

 مصالیی

فین و بوپیواکائین، مور تعیین و مقایسه اثرات تزریق داخل پریتوئن

دگزامتازون بر درد پس از جراحی سزارین الکتیو تحت بیهوشی 

 عمومی

 دکتر حسینی ولمی
 دکتر حسینی جهرمی

 دکتر یزدی
 دکتر طاهره محمودی

مقایسه اثرات پتدین با کتامین و اندانسترون بر لرز بعد از عمل در 

شی وجراحی کله سیستکتومی الپاراسکوپیک الکتیو تحت بیه

 عمومی

 دکتر نسیم زرین دکتر یزدی دکتر ابتهاج

بررسی اثر بخشی روش درمانی حساسیت زدایی از طریق چشم و 

باز پردازش و درمان دارویی در مقایسه با درمان دارویی به تنهایی 

 جبری-در اختالل وسواسی

 دکتر حاج سید جوادی
 دکتر عالمی

 دکتر ساریچلو

سید جواد حسینی 

 هوشیار

تاثیر آموزش مدیریت استرس بصورت رفتاری شناختی بر  بررسی

روی بهداشت روانی و تعامالت اجتماعی و عملکرد خانواده ی 

 والدین کودکان مبتال به لوسمی

 دکتر مریم فنایی دکتر یزدی دکتر صراف

مقایسه لیتیوم و الموتریژین در درمان بیماران افسرده مقاوم به 

 درمان
 دکتر ضمیر

سید جوادی دکتر حاج 

 دکتر یزدی
 دکتر مسعودی فر

قبل و بعد از ترومبولیتیک تراپی در  QT dispersionبررسی 

 Primary PCIو مقایسه آن با  STEMIبیماران با اولین حمله ی 
 دکتر دائی

 دکتر یزدی

 دکتر جوادی
 دکتر فتانه پیله چی



بررسی سطح سرمی اسید اوریک در بیماران با کرونر اکتاتیک و 

 مقایسه آن با بیماران با تنگی عروق کرونر و عروق کرونر نرمال
 دکتر مونا حمیدی دکتر محمد پور اصل دکتر دائی

Early Effects of Biventricular Paching on Right 

Ventricular Function according to tissue Doppler 

Echocardiographic Changes before and after 

Resynchronization 

 دکتر جوادی
 دکتر سیاح

 دکتر محمد پور اصل
 دکتر اسفندیار اسدی پور

Association of P Wave dispersion and atrial 

fibrillation in Acute inferior Myocardial infarction 

during hospitalization 

 دکتر کاتبی
 دکتر سیاح

 دکتر محمد پور اصل
 دکتر محمد ریاستی

 

بررسی تاثیر فیبریالسیون دهلیزی در بیماران تحت عمل تعبیه 

CRT 

 

 دکتر سیاح

 

 دکتر محمد پور اصل

 

 دکتر نوشین پیغمبر زاده

بررسی خصوصیات القای فیبریالسیون دهلیزی در طی مطالعه 

الکتروفیزیولوژیک در بیماران فاقد بیماری ساختمانی قلبی و بدون 

 فیبریالسیون دهلیزی بالینی

 تر ابراهیمیدک
 دکتر سیاح

 دکتر محمد پور اصل
 دکتر لیال پیر هادی

بررسی ارتباط بین موقعیت لید بطن راست پیس میکر دائم و مدت 

 QRSزمان کمپلکس
 بتول دادخواه دکتر محمد پور اصل دکتر سیاح

از ژن   -G/A 604- و A>C 501-بررسی رابطه پلی مورفیسم های 

Ghrelin در بیماران مبتال به سندروم تخمدان پلی کیستیک 
 دکتر دباغ

 دکتر سهمانی

 دکتر نجفی پور

دکتر سمیه سعادت 

 اسکندری

در زنان مبتال به پره اکالمپسی و فشار  Iمقایسه سطح تروپونین 

 خون بارداری با زنان باردار با فشار خون نرمال
 دکتر اللوها

 دکتر باریکانی

 دکتر حاج سید جوادی
 دکتر سمیرا باقری وند

 دکتر ابوترابی در دیابت بارداری و بارداری طبیعی Dمقایسه کمبود ویتامین 
 دکتر دباغی

 دکتر اویسی
 دکتر الهام درویش گفتار

سرم مادران باردار دیابتی با  HDLبررسی رابطه تری گلیسیرید و 

 وزن هنگام تولد نوزاد
 دکتر حاج سید جوادی

 دکتر سیما هاشمی پور

 دکتر اللوها

 دکتر زهره یزدی

 دکتر فیروزه ملکی



 دکتر پارسا دکتر مظاهر محمودی

 دکتر باریکانی

 دکتر جاودانی

دکتر علیرضا محمد 

 زاده

بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتال به تومورهای استرومایی دستگاه 

 ( تحت درمان جراحی در بیمارستان والیت قزوینGISTگوارش )

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

 سندرم متابولیک در روستای شهید آباد

 دکتر کاظمی فر دکتر مریم آرامی

 دکتر سونیا اویسی

بررسی اپیدمیولوژیک عالئم بالینی و آزمایشگاهی مسمومیت با  دکتر مژدهی پناه

 0954آرسنیک در روستای شهید آباد قزوین در سال 

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

 بستری در بیمارستان بوعلی قزوین

 دکتر عالمی دکتر فرزانه جعفری

 دکتر حاج منوچهری 

دوران  Bبررسی ایمونوژنسیته طوالنی مدت واکسیناسیون هپاتیت  دکتر بیژنی

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

کائین به لیدومقایسه اثر اضافه کردن دکسمدتومیدین و دگزامتازون  دکتر سیامک یعقوبی

در بلوک اینفراکالویکوالر اعمال جراحی ساعد بر بی دردی بعد از 

 عمل

دکتر مرضیه بیگم  دکتر باریکانی دکتر مریم رجبی

 خضری

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

 حین عمل جراحی سزارین  BISنیم درصد و تغییرات  بوپی واکائین

حسین  جیددکتر سید م

 هوشیار

 دکتر حسین جاودانی

 دکتر عباس عالمی

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

 برقی در بیماران دو قطبی

دکتر علیرضا حاج سید  دکتر مرضیه جوانی

 جوادی

 دکتر عباس عالمی

عود بیماری و طول مدت  تاثیر آموزش گروهی خانواده بر میزان دکتر محسن ضمیر

 بستری در بیماران بستری مبتال به دو قطبی نوع یک

دکتر محمد حسین دانشور 

 پور

 دکتر حسین جاودانی

 دکتر عباس عالمی

 بررسی تاثیر ممانتین بر عالئم منفی در اسکیزوفرنیا دکتر فرهاد شاملو

 یر داروی گیاهی میکسودین در درمان استئو آرتریت زانوبررسی تاث دکتر مهناز عباسی دکتر زهره یزدی دکتر ملیحه درخشان

بررسی ارزش پیشگویی کننده متغیرهای دموگرافیک بالینی و  دکتر حاج آقا محمدی دکتر اویسی دکتر محمد رضا عزیزی

آزمایشگاهی و آندوسکوپی فوقانی بر پیامد بالینی بیماران با 

 خونریزی حاد گوارشی فوقانی غیر واریسی

 دکتر کیالها دکتر اویسی شبنم امامیدکتر 

تاثیر افزودن اندانسترون یا منیزیوم به لیدوکائین  در بی حسی 

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

کاهش نیاز به مخدرها پس از عمل جراحی اثر سولفات منیزیوم بر 

 شکستگی اندام تحتانی)به روش بی حسی نخاعی(

 دکتر غالمرضا عزیزی

 دکتر زحل

 دکتر حداد

 دکتر هاشمی پور

 دکتر محمدپور

 دکتر سامی

بررسی میزان فراوانی استئوپروز و استئوپنی و نیز فاکتورهای موثر 

ایدار  به برونشکتازی پدر کاهش دانسیته استخوانی در بیماران مبتال

 0959-0954در شهر قزوین بین سالهای 



 دکتر دائی دکتر دائی دکتر مصطفی خوش روش

در   Dهیدروکسی ویتامین  69بررسی مقایسه ای سطح سرمی 

بیماران تحت کاتتریزاسیون عروق کرونر با و بدون درگیری عروقی 

 54در بیمارستان بوعلی سینای قزوین در سال 

 دکتر حاج آقا محمدی دکتر باستانی سینا خواجه جهرمیدکتر 

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
رد و ورزش بر عملکرد و دمقایسه اثر لیزر گالیوم آلومینیوم آرسناید 

 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 

 CRPبا سطح سرمی آلبومین، بیکربنات سرم، NPCRقزوین/ رابطه 

 س دور بازوکمی و اندک

در هولتر مانیتورینگ و ارتباط آن با  PVCو  PACبررسی میزان  دکتر سیما سیاح دکتر زهره یزدی دکتر مانی قربانزاده اقدم

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 

 دائی

 بررسی ارتباط شمارش مونوسیت خون و اکتازی شریان کرونری

دکتر حمید رضا  دکتر زهره یزدی دکتر نیکزاد عزیزیان

 جوادی

و  Slow coronary flowدر افراد با  CRPمقایسه سطح پالسمایی 
Normal coronary flow 

 موحددکتر  دکتر آیناز بوستان

 دکتر باریکانی

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

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

 دکتر موحد دکتر فهیمه تکلو

 دکتر باریکانی

ارنده در نگهدتاثیر شیاف پروژسترون واژینال به عنوان توکولیتیک  دکتر اللوها

 پیشگیری از زایمان زودرس

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

 و عوامل موثر بر آن ICDتعبیه 

 دکتر مهرتاش دکتر زهرا آذریون

 دکتر اویسی 

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

 گروه کنترل سالم

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 

 جاودانیدکتر  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

له کفاکتورهای پیش بینی کننده موفقیت جراحی الپاراسکوپیک 

سیستکتومی در بیماران مبتال به کله سیستیت مراجعه کننده به 

 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 

 سیستکتومی الپاراسکوپیک تحت عمل جراحی الکتیو کله

 دکتر حسین پارسا دکتر محمد رضا امیربیگلو

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 پس از الپاراتومی 

ار دوم الپاراتومی شده در بخش جراحی اول در بیماران برای ب

 59-54بیمارستان والیت قزوین در سالهای 

 دکتر مصطفی قانعی دکتر ابوطالب سیمیاری 

 دکتر یونس پناهی

ایرانی و مقایسه آن با نمونه  NACبررسی کارایی و سالمت قرص  دکتر محمد علی زحل

 در کنترل عالئم ریوی ناشی از سولفور موستارد NACخارجی 

دکتر مسعود حیدر علی 

 فرد

 ساله شهر قزوین 9-06بررسی عادات و الگوی خواب دانش آموزان  دکتر شبنم جلیل القدر دکتر امیر پاکپور

 دکتر سعید فرزام دکتر اسفندیار اسدی پور

 دکتر سونیا اویسی

دکتر حمید رضا 

 جوادی

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

 دکتر شبنم جلیل القدر دکتر مهدیه قاضی زاهدی

 دکتر نوید محمدی

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

 و آپنه انسدادی خواب 

 دکتر تهمینه کریمیان

 

 دکتر قاسمی برقی

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

 دکتر لیال اخوان

 

 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

بررسی شیوع کلونیزاسیون استافیلوکوک مقاوم به متی سیلین در  دکتر عالمی دکتر حاج منوچهری دکتر سارا ناظم ساداتی
 4949کارکنان درمانی بخشهای مختلف بیمارستانهای قزوین سال 

 فونیحال )سپسیس( عتاثیر هیپوکلسترولمی بر پیش آگهی بیماران بد  دکتر عالمی دکتر قاسمی برقی دکتر سیده اعظم نبوی

دکتر ارشنوس سرخوش 

 افشار

 

 دکتر ایازی

 دکتر اویسی
با  Dدر ژن رسپتور ویتامین  FOK1و  APa1رابطه پلی مورفیسم  دکتر مهیار

 عفونت ادراری در کودکان

 دکتر بیژنی  دکتر حامد فرزانه

 دکتر عالمی

 دکتر نیکونژاد

بررسی اپیدمیولوؤیک سروتایپ های عفونت ویروس پاپیلومای  دکتر قاسمی برقی

در زنان مراجعه کننده به مرکز بهداشت شهید   HPVانسانی 

 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 بیضا پوردکتر ندا 

 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 القا  دکتر حاج سید جوادی

 تشنج الکتریکیالکتریکی مغز در اثر بخشی درمان 



بررسی تاثیر سیمواستاتین به عنوان درمان کمکی برای سرترالین  دکتر ضمیر دکتر حاج سید جوادی دکتر افسانه کاظمی

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 مت  دکتر ضمیر شیدکتر قافله با دکتر مهشید خزاعی

 آمفتامین در شهر قزوین

بررسی اثرات امولسیون لیپیدی داخل وریدی )اینترالیپید( در درمان  دکتر کاظمی فر دکتر میراکبری دکتر عباس بدرام

 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

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

حاد در بیماران بستری در بخش های اورژانس بیمارستان های 

 قزوینمنتخب شهر 

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

 بعد از عمل جراحی الپاراکوسکوپیک کله سیستکتومی

 دکتر بنفشه آراد دکتر مهیار دکتر زینب کاویانی

دراری اارزش پیشگویی کننده ژالتیناز نوتروفیل همراه با لیدوکائین 

برای تشخیص اسکار کلیه در کودکان مبتال به رفالکس 

 وزیکواورترال

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

 چاق

دکتر سیده فاطمه حسینی 

 فرد

 دکتر خضری

 دکتر علی اکبر کرمی

 دکتر زهره یزدی

 صحدکتر ناهید نا

مقایسه تاثیر استامینوفن وریدی و فنتانیل به عنوان پیش دارو در 

 TRANS URETHRAL کاهش درد بیماران تحت عمل جراحی 

LITHOTRIPSY 

دکتر محمد علی معصومی 

 فر

 دکتر حمید کیالها

 دکتر روشنفکر

 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

مقایسه اثر میدازوالم و دکسمدتومیدین به عنوان پیش دارو بر 

ات همودینامیک ناشی از الرنگوسکوپی و لوله گذاری داخل تغییر

 تراشه در اعمال جراحی الکتیو اندام فوقانی

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

 prone 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 )گالیدوسکوپ( و 

الرنگوسکوپ معمولی )مکینتاش( در جراحی های غیر اورژانسی 

 یک کارآزمایی بالینی

 دکتر آرش کردی  محمود علیپوردکتر  دکتر سمانه عزیزی

به تنهایی و ترکیب  uf-modelingمقایسه اثر دو روش همودیالیز 

sodium-modeling  وuf-modeling  در پایداری همودینامیک

 بیماران تحت همودیالیز مزمن



 دکتر پیام صبح بیداری

 دکتر حسین پیری 

دکتر مرجان نصیری 

 اصل

 دکتر نوید محمدی

 دکتر آرش کردی

 

( و CRPبررسی اثرات سیلی مارین بر سطح مارکرهای التهابی)

پالسما( و هموگلوبین در  malondialdehydeاکسیداتیو استرس )

 بیماران نارسایی مزمن کلیه تحت درمان نگهدارنده با همودیالیز

 دکتر نفیسه محمد پناهی
 دکتر حاج آقا محمدی

 دکتر زهره یزدی
 دکتر علی باستانی

و  ایمنی هیدراتاسیون تهاجمی با رینگر الکتات  بررسی اثربخشی

بهمراه ایندومتاسین رکتال برای پیشگیری از پانکراتیت حاد پس از 

ERCP در بیماران کاندیدERCP  59در سال 

 دکتر سید ناصر قائمی

 

 دکتر علی باستانی

 دکتر سیما هاشمی پور

 دکتر سونیا اویسی

 دکتر حاج آقا محمدی

در بهبود آنزیمی بیماران مبتال به بیماری  Dدرمان کمبود ویتامین 

 کبد چرب الکلی 

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

 فاقد سالمت متابولیک در منطقه مینودر قزوین

 دکتر جعفر رجایی
 دکتر سیما سیاح

 سونیا اویسی دکتر
 دکتر مرتضی ابراهیمی

بررسی نتایج آنژیوگرافی کرونری در بیماران با تست ورزش مثبت 

 ST-Tبر پایه انواع تغییرات 

 دکتر سیما سیاح دکتر عباس عالمی دکتر حکیمه یوسفی

اثرات درمان استروئید کوتاه مدت روی عود زودرس در طی مرحله 

در بیماران مراجعه کننده به کلینیک قلب  PVCبعد از ابلیشن تراپی

 52-0959بیمارستان بوعلی در سالهای 

 دکتر علیرضا نورالهی
 دکتر چرخچیان

 دکتر عالمی

دکتر محمد مهدی 

 دائی

بررسی اثر فروزماید در جلوگیری از نفروپاتی ماده حاجب بدنبال 

 هیدراتاسیون مناسب طی انجام آنژیوگرافی عروق کرونر در بیماران

-0959مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی سینای قزوین طی سال 

0952 

 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

 مهرتاشدکتر بهرام 
 دکتر سیما سیاح

بررسی شیوع اختالالت تیروئیدی در بیماران مبتال به آریتمی تحت 

درمان با آمپودارون در بیمارستان بوعلی قزوین بین سالهای 

0954-0952 

 دکتر آذرمیدخت شجاعی

 خانم دکتر اللوها

 خانم دکتر خضری

 زهرا محمدی

 دکتر پاک نیت

میک اسید و قرص زیر زبانی مقایسه اثر آمپول وریدی تران اگزا

 میزوپروستول در کاهش خونریزی بعد از سزارین

 دکتر مریم یارقلی

 دکتر مهدی سهمانی

 دکتر فرشاد فروغی

 دکتر زهره یزدی

 دکتر دباغی

و سطح  α –TNFپروموتر ژن -0190( T/Cبررسی پلی مورفیسم )

 سرمی آن در بیماران مبتال به  سندرم تخمدان پلی کیستیک

 دکتر موحد دکتر ابوترابی سعیده عباسی دکتر
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

نگ حلقی( با وایپی-بینی-مقایسه ساکشن ارونازو فارنژیال )دهانی

دهان و بینی هنگام تولد در نوزادان ترم سالم به دنبال زایمان 

 0959واژینال در بیمارستان کوثر قزوین طی سال 

 دکتر فرشاد فروغی دکتر باندرانایکه عماری
 دکتر دباغی

 دکتر سهمانی

و سطح سرمی آن در  IL-2ژن -094(G/Cبررسی پلی مورفیسم )

 بیماران مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک

 دکتر اعظم شرافتی
 دکتر پاک نیت

 فاطمه سادات محمدی
 دکتر موحد

–ت عروق رحمی بررسی تاثیر سیکلوژست واژینال بر روی مقاوم

 جنینی در زنان در معرض خطر زایمان زودرس

 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 سرویکس،تزریق 

داخل رحمی لیدوکائین و ترکیب دو روش 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

 Fastمقایسه نتایج و پیامدهای هیسترکتومی شکمی به روش 

Track با هیسترکتومی شکمی به روش رایج 

 دکتر محسن احمدی
 دکتر محمدزاده

 دکتر یزدی
 دکتر داود محمدی

بررسی نتایج و عوارض الپاراسکوپیک توراکوسکوپیک سمپاتکتومی 

 0959تا سال  0966در درمان بیماران مبتال به هیپرهیدروز از سال 

 در استان قزوین

 دکتر داود محمدی دکتر فالح دکتر رضا نوری مقدم

بررسی تاثیر مصرف آنتی بیوتیک سفالوسپورینهای نسل اول به 

هش میزان عفونت زخم در جراحی کله صورت پروفیالکتیک بر کا

سیستکتومی الپاراسکوپیک در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 

 0959-0959والیت از سال 

 دکتر حامد محمدی دوست
 دکتر ناهید ناصح

 دکتر زهره یزدی
 دکتر فراهانی نیک

مقایسه اثر ضد درد تزریق پاراورتبرال بالک مارکایین و تزریق 

 عد از عمل اوپن کوله سیستکتومیوریدی پتدین ب

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 سیستکتومی در انتهای 

مارستان بیعمل جراحی کله سیستکتومی الپاراسکوپیک در بیماران 

 59والیت 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

 دکتر ماهر کردی
 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 

 0959بیمارستان والیت قزوین طی سال 

 دکتر حسن عمیدی نایینی
 دکتر ناهید ناصح

 دکتر زهره یزدی
 دکتر فراهانی نیک

مارکایین و تزریق مقایسه اثر ضد درد تزریق پاراورتبرال بالک 

 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 

 0959-0956شهرستان قزوین در سال های 



 دکتر نصیری اصل  دکتر ملیحه درخشان

 دکتر مریم جوادی

بررسی اثر میکسودین بر پراکسیداسیون چربی و سطوح آنتی  دکتر عباسی

یک  "اکسیدانی پالسما در بیماران مبتال  به آرتریت روماتوئید

 کارآزمایی بالینی تصادفی

 دکتر ایازی دکتر محمد رضا شفتارونی

 دکتر اویسی

حاد کودکاناثر مخلوط عسل و روی در درمان اسهال  دکتر مهیار  

 دکتر نصیری اصل دکتر محمد رضا امیر بیگلو

 دکتر یزدی 

بررسی  میزان تاثیر کموتراپی اینتراابدومینال در کاهش چسبندگی  دکتر فراهانی نیک

 داخلی شکمی در موش های صحرایی الپاراتومی شده  

 درصد در پیشگیری از کنژنکتیویت نوزادی 9/6بررسی اثر بتادین  دکتر حبیبی دکتر نوید محمدی دکتر فخرالسادات امامی

 دکتر فاطمه صفاری دکتر سامیه احدی

 دکتر زهره یزدی

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

فاز فعال و رمیسیون سندروم نفروتیک مراجعه کننده به بیمارستان 

 0952تا تیر ماه  0959قدس از تیر ماه 

 دکتر داود محمدی دکتر داود امیر سلیمانی

 دکتر زهره یزدی

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

 مبتال به نارسایی کلیه تحت همودیالیز در بیمارستان والیت قزوین

دکتر مرضیه بیگم  دکتر ساره عبدالهی

 خضری

تراکئوستومی دیالتاسیونال پره کوتانئوس بدون استفاده از انجام  دکتر سیامک یعقوبی

 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 لنفوسیت MPVارزش حجم متوسط پالکتی ) دکتر ابوالفضل مهیار دکتر پرویز ایازی دکتر هاله پاشایی

(N/Lدر تشخیص پیلونفریت حاد کودکان ) 

 دکتر مهدخت رضایی دکتر سمیه ستوده

دکتر مجید حاجی 

 کریمی

 دکتر عباس عالمی

مقایسه ارتباط عملکرد سیستولی و دیاستولی بطن چپ و سیستولی  دکتر جوادی

 Normalاولیه و   Slow coronary flow بطن راست در افراد

coronary flow 

دکتر مرضیه بیگم  دکتر حمید رضا خسروی

 خضری

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

شریانی ، ورید مرکزی و ورید محیطی در بخش مراقبت های ویژه 

 جراحی قلب

 

 دکتر محمد موحد

 

  کیالهادکتر حمید  

 

 دکتر ماتینا مجدی

 

دکتر مرضیه بیگم  دکتر عباس اکرمی

 خضری

اثر کرایوآنالژزیا بر میزان درد و رضایت بیماران در عمل جراحی 

 0952کاتاراکت تحت بی حسی تاپیکال در سال 

مکرر  از روی مقایسه نتایج درمان با روش تحریک مغناطیسی  دکتر ضمیر دکتر حاج سید جوادی دکتر مرجان محمودیان

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 همزمان آنها  دکتر جاودانی

 اصالح شده در نوار قلب بیماران روانپزشکی  QTبر فاصله ی 



دکتر عادله عسگری 

 دیارجانی

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

جمجمه همراه درمان دارویی با درمان دارویی به تنهایی در اختالل 

 وسواس جبری

 دکتر حاج سید جوادی ان دکتر زاهدی دکتر محمد خاتمی 

 

مراجعه  Iتعیین پایبندی دارویی در بیماران با اختالل دو قطبی تیپ 

کننده به مراکز روانپزشکی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

 52در سال 

دکتر مطهره اسدی 

 گورجی

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

 AVRTبرای افتراق با 

بر کیفیت زندگی افراد دچار  Nicorandilبررسی تاثیر داروی  دکتر جوادی دکتر حاجی کریمی دکتر بهروز بوکانی
Slow Coronary flow 

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

 آنژیوپالستی اولیه

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

 شاخص-سیلی مارین )گیاه خار مریم( IIتیپ 

بررسی ارتباط گروههای خونی با نوع باکتری عامل عفونت های  دکتر نجاری دکتر عالمی دکتر آزاد قدیمی

 راری در بیماران بستری در استان قزویناد

 دکتر قاسمی برقی دکتر صادقعلی عظیمی

 دکتر عالمی

 دکتر علیجان ترابی

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

 54تا  50گلستان طی سالهای 

 دکتر خانعلی دکتر مهدخت مهر آمیز

 دکتر یزدی

بررسی حساسیت و ویژگی سونوگرافی داپلر در کودکان مبتال به  دکتر آراد

پیلونفریت حاد در تشخیص اسکار کلیه در مقایسه با اسکن 
DMSA 

دکتر نرجس خاتون 

 خورشیدی

 دکتر سعید قاجار

 دکتر یزدی

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

 ین بیمارستان کوثر قزو

 دکتر خویینی ها دکتر بهروز کمانی

 دکتر باریکانی

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

ریشه کنی عفونت هلیکوباکترپیلوری در کودکان مراجعه کننده به 

 59-52بیمارستان قدس قزوین با اختالالت گوارشی طی سال 

بررسی تاثیر داروی پرامی پکسل در درمان سندرم پای بیقرار در  دکتر حاجیان دکتر چرخچیان پوردکتر محمد رضا رجب 

 بیماران مبتال به نارسایی مزمن کلیوی مرحله نهایی تحت همودیالیز

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

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 در بیمارستان والیت در 

 54 -56سالهای 

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

 در جراحی های شکستگی فک و صورت

 دکتر ضمیر دکتر کارن صمیمی نمین

 دکتر کیالها 

مقایسه اثر درمانی دو داروی پروپوفول و کتامین در اینداکشن  دکتر یعقوبی

 بیهوشی در الکتروشوک درمانی بیماران افسردگی ماژور



 دکتر یعقوبی میرزا پوردکتر علیرضا 

 دکتر خضری 

مقایسه اثر پروپوفول و دکسمدتومیدین بر شاخص دو طیفی و  دکتر ناصح

تغییرات همودینامیک در بیماران آسیب مغزی بستری در بخش 

 یک مطالعه پیلوت تصادفی آینده نگر  –مراقبت های ویژه 

دکتر محمد رضا حاجی 

 زاده

 دکتر روشنفکر

 دکتر  یزدی

اثر کلونیدین خوراکی در میزان مصرف میدازوالم و فنتانیل جهت  صدیقیدکتر 

تحت تهویه   COPD  آرامبخشی و بی دردی در بیماران مبتال به

 مکانیکی بستری در بخش مراقبت های ویژه

 دکتر نصیری اصل دکتر آرمان طالیی

 دکتر یزدی

بعد  گی های روده ایاثر داروی سیمواستاتین در پیشگیری از چسبند دکتر محمد زاده

 از الپاراتومی در رت 

 دکتر علی باستانی  دکتر سکینه هادیزاده
در  Real time PCRو  Rapid urease testمقایسه دو روش 

تشخیص هلیکوباکترپیلوری در بیوپسی معده بیماران مراجعه کننده به 
 بخش آندوسکوپی بیمارستان والیت قزوین

 دکتر ظفری دکتر عالمی دکتر مهتاب رنگچی

و ارتباط آنها با  HER2,PR,ERبررسی شیوع گیرنده های هورمونی 

ویژگیهای دموگرافیک و مرحله بیماری در بیماران مبتال به سرطان 

پستان مراجعه کننده به کلینیک اونکولوژی بیمارستان والیت قزوین 

 59-59طی سالهای 

 دکتر فاطمه کریمی
 

 دکتر یزدی
حساسیت و ویژگی شاخص ریسک بدخیمی در تشخیص قبل از تعیین  دکتر علمی زاده

 عمل توده های تخمدانی

و فریتین با دیابت بارداری در زنان باردار  CRPبررسی ارتباط میزان  دکتر اللوها دکتر هاشمی پور دکتر سانیا رحیمی

 مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی کوثر 

مقایسه اثر مصرف دیدروژسترون و سیکلوژست بر پیامد بارداری در  پاک نیت دکتر دکتر موحد دکتر نوشین کاشانی پور
 بیماران تهدید به سقط

در بیماران مبتال به پره  MMP-2ژن -1306C/Tبررسی پلی موفیسم  دکتر دباغ دکتر سهمانی دکتر سمیه اسدیان

 اکالمپسی

 دکتر فهیمه حسنی

 دکتر حاج سید جوادی

 دکتر اللوها 

 

 دکتر موحد 
بررسی اختالالت عملکرد تیروئید در زنان مبتال به دیابت بارداری در 
مقایسه با زنان باردار سالم مراجعه کننده به بیمارستان کوثر قزوین 

 49و  49در سالهای 

 مقایسه تاثیر میزوپروستول  به سه روش واژینال و زیرزبانی و بوکال دکتر حاج سید جوادی دکتر موحد دکتر راضیه اکبری
 در القا زایمان در بارداریهای ترم

 

 

 

 

 

 

 

 



 های کارشناسی ارشد پایان نامه

 نام دانشجو استاد مشاور استاد راهنما عنوان

 

امینوپیریدین در پیشگیری از بیماری -4بررسی اثر 

 هیدروکسی دپامین-2پارکینسون در مدل حیوانی 

 دکتر شهرام دارابی دکتر هاشم حقدوست

 

 مرضیه محمودی

 

 

بررسی اثر ضد توکسو پالسمایی عصاره های گیاهی 

 Invitroکاکوتی،زنجبیل، آزاد درخت و اسپند در 

 دکتر سرایی

 دکتر آزاد مهر

 دکتر حاجی آقایی

 دکتر جهانی هاشمی
 محترم آدینه

بررسی اثر فراکشن های مختلف گیاه دارویی کاکوتی بر 

پروتواسکولکس های کیست هیداتید و تعیین اثر 

 RAW26ومدوالتوری آنها بر روی رده های سلولی ایمون

4.7 

 

 دکتر شهنازی

 دکتر آزاد مهر

 دکتر علیپور

 

 عمار عندلیبیان

 

بررسی اثر فراکشن های مختلف گیاه دارویی مورد بر 

پرتواسکولکس های کیست هیداتید و تعیین اثر 

 ایمونومدوالتوری آنها بر روی سلولهای ماکروفاژ

 

 دکتر شهنازی

 

 آزاد مهردکتر 

 دکتر حاجی آقایی

 

 وحید گلی زاده

 

بررسی اثر فراکشن های مختلف گیاه دارویی سر خار گل 

بر پروتواسکولکس های کیست هیداتید و تعیین اثر 

 J774 A.1ایمونومدوالتوری آنها بر روی رده های سلولی 

 

 دکتر شهنازی
 دکتر آزاد مهر

 دکتر علیپور
 توکل محمدی بسطام

مهار کننده ی کانال های پتاسیمی تترااتیل بررسی اثر 

( بر پیشگیری از ایجاد بیماری پارکینسون TEAامونیوم )

 هیدروکسی دپامین-2در مدل حیوانی 

 دکتر پیری

 

 دکتر حقدوست

 دکتر شهرام دارابی

 دکتر علیپور حیدری

 سهیال صحت بخش



ساختمان های    سی ویژگیهای آناتومیک و مورفولوژیک  برر

سه آن با   صورت در   سمی ماژور و مقای کودکان مبتال به تاال

 کودکان سالم

 دکتر محمودی
 دکتر دارابی

 دکتر علیپور
 مهرنوش معلومی

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

 درخشانیصدیقه 

 انگل شناسی

 

ید سیییاسییترکورالیس       به اسییترونژیلوئ 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

شیوع انگل های روده ای در    سی  ستان      برر شهر ستاهای  ساکنین رو

 0954تاکستان استان قزوین در سال 
 باریکانی دکتر دکتر سرایی

 

 خدیجه طاهرخانی

 شناسی انگل

 

سی  سک  روی بر کاکوتی دارویی گیاه آپوپتوتیک اثر برر   ولکسپروتوا

 هیداتیک کیست های
 دکتر شهنازی

 

 دکتر آزاد مهر

 دکتر علیپور حیدری

 دکتر حاجی آقایی

 آقاییحمید رضا 

 شناسی انگل

 

  یست ک های پروتواسکولکس  شده  ریزی برنامه سلولی  مرگ بررسی 

  مورد دارویی گیاه با مواجهه از پس 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 پروتواسکولکس
 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

بخشیان سیاوش 

 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 ویژه 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  ویژه مراقبت های بخش از جدا   تهران قزوین، های بیمار

 وکرج

 معصومه دکتر

 مهر اصالنی

پیمانی امیر دکتر  

 فرد اسمعیلی کیوان باریکانی دکتر

 شناسی میکروب

بررسی اثرات دگزامتازون بر تغییرات مورفومتریک و آپوپتوزیس 

 رحم و لوله رحم در موش سوری

 دکتر علیپور دکتر رجایی

 دکتر دارابی

 مونا ترکاشوند



بررسی اثرات دگزامتازون بر تغییرات مورفومتریک و آپوپتوزیس 

 تخمدان در موش سوری

 علیپوردکتر  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 نژاد ویستار

 

 زهره گل محمدی رجاییدکتر  دکتر دارابی
 
 

در مدل بیماری پارکینسون موش  P62بررسی بیان یا عدم بیان ژن 

 صحرایی نژاد ویستار

 مرضیه شمس 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 آئروژینوزای  9و0و0حضورکالسهای اینتگرونی 

 شهرهای قزوین و تهرانجداشده از بیمارستان های آموزشی 

 زهرا حاجی شفیعیها مهندس جوادی دکتر پیمانی

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

( ESBLSآئروژینوزای 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 

 نژاد

 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)فراوانی ژنهای مقاومت به ونکومایسین 

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

 سپیده بنواری 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

 

 

 

کننده متالوبتاتالکتامازها در ایزوله های فراوانی ژنهای کد 

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

 مهرزاد سراییدکتر 

 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

شناسی انگل  نسرین ایزدیار

 پزشکی

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  

مراجعه کننده به آزمایشگاه 

 بیمارستان وتالیت 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 

 علیلودکترالهام حاج 

 

انگل شناسی  محبوبه صادقی قزوینی

 پزشکی

بررسی مولکولی و تعیین هویت 

ژنوتایپ های ژیاردیا تالمبلیا 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

 

مولکولی و تعیین هویت بررسی 

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 

 کنندگان مواد غذایی در شهر قزوین

 دکتر مجتبی شهنازی

 

 دکتر صفرعلی علیزاده

 دکترالهام حاج علیلو

 

انگل شناسی  مجید زارع زاده مهریزی

 پزشکی

 

 

مجید زارع زاده 

 مهریزی

 دکتر صفرعلی علیزاده

 دکتر الهام حاج علیلو

 ارشد انگل شناسی دکتر مجتبی شهنازی
 

مولکولی و تیین هویت ژنوتایپ های بررسی 

همینولپیس در عرضه کنندگان مواد غذایی در 

 شهر قزوین

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

 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 آپوپتوزیس 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

بر وضعیت بیان ومتیالسیون پروموتر  9-مطالعه اثر اسید چرب امگا

سرطان  MiaPaca-2در رده سلولی  WIF-1و  WT1ژن های 

 پانکراس

 دکتر غیبی

 دکتر سهمانی

 دکتر ناصرپور

 دکتر آزاد
 بابک رحمانی

در کاهش مقاومت سلول  ABCB1 (MDR-1)بررسی اثر مهار ژن 

های سرطانی در برابر عوامل شیمی درمانی با استفاده از فن آوری 

CRISPR در رده سلولی مقاوم به دارو سرطان تخمدان 

 دکتر ساروخانی

 دکتر رسول صالحی

دکتر محمد رضا 

 شریفی

 دکتر سحر مقبلی نژاد

معصومه نوروزی 

 باروق

 غزاله محمدی  

 پزشکی مولکولی

 دکتر پیمانی

 دکتر علیزاده 

 دکتر میرزانژاد

 دکتر ناصر پور

 دکتر نصیری اصل 

 Lactobacillus helveticusاثرات پروبیوتیک )ترکیبی از 

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

دکتر باغبان اسالمی 

 دنژا

بررسی تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان به سلول 

کردن  Knockdownهای رده غضروف، استخوان و چربی به دنبال 

Toll-like receptor 9 4و 

 


