
  96پایان نامه هاي سال 

 عمومی پایان نامه

  عنوان   استاد راهنما  اساتید مشاور نام دانشجو

 نازنین سمندري
  دکتر آرش کردي 
رسپتور در  A2بررسی صحت تست آنتی بادی فسفولیپاز   دکتر سپیده حاجیان  دکتر علیپور حیدري

  بیماران مبتال بھ گلومرولونفریت  ممبرانوس اولیھ
  دکتر حسین پارسا ذاکري نسبمستوره 

  دکتر زهره یزدي
ساله بیماران مبتال به کانسر  5بررسی عوامل موثر در بقاي   دکتر داود محمدي

کولون تحت درمان در بیمارستانهاي تابعه دانشگاه علوم 
  90-85پزشکی قزوین طی سالهاي 

 

 هاي دستیاري پایان نامه

  عنوان   استاد راهنما  اساتید مشاور نام دستیار

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

در تشخیص ھلیکوباکترپیلوری در بیوپسی معده بیماران مراجعھ 
  کننده بھ بخش آندوسکوپی بیمارستان والیت قزوین

  دکتر ظفري  دکتر عالمی  دکتر مهتاب رنگچی

و ارتباط  HER2,PR,ERبررسی شیوع گیرنده هاي هورمونی 
آنها با ویژگیهاي دموگرافیک و مرحله بیماري در بیماران مبتال 
به سرطان پستان مراجعه کننده به کلینیک اونکولوژي 

  97-95بیمارستان والیت قزوین طی سالهاي 

    دکتر فاطمه کریمی
ویژگی شاخص ریسک بدخیمی در تشخیص تعیین حساسیت و   دکتر علمی زاده  دکتر یزدي

  قبل از عمل توده ھای تخمدانی

و فریتین با دیابت بارداری در زنان  CRPبررسی ارتباط میزان   دکتر اللوها  دکتر هاشمی پور  دکتر سانیا رحیمی
  باردار مراجعھ کننده بھ مرکز آموزشی درمانی کوثر 

مقایسھ اثر مصرف دیدروژسترون و سیکلوژست بر پیامد   دکتر پاك نیت  دکتر موحد  دکتر نوشین کاشانی پور
  بارداری در بیماران تھدید بھ سقط

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

  دکتر فهیمه حسنی
  دکتر حاج سید جوادي

  دکتر اللوها 
  

  دکتر موحد 
اختالالت عملکرد تیروئید در زنان مبتال بھ دیابت بررسی 

بارداری در مقایسھ با زنان باردار سالم مراجعھ کننده بھ 
  ٩٧و  ٩۶بیمارستان کوثر قزوین در سالھای 

مقایسھ تاثیر میزوپروستول  بھ سھ روش واژینال و زیرزبانی   دکتر حاج سید جوادي  دکتر موحد  دکتر راضیه اکبري
  القا زایمان در بارداریھای ترمو بوکال در 

 دکتر نیما توکلی

  
  دکتر نسیم زرین
  دکتر زهره یزدي

  

  دکتر مهدي ابتهاج
اثر استامینوفن وریدي در میزان تهوع و استفراغ بعد از 
جراحی کلسیستکتومی الپاراسکوپیک تحت بیهوشی 

  عمومی

. 


