
 1391مصوب در سال  هاي عمومیپایان نامه

  نام دانشجو  استاد مشاور  استاد راهنما  عنوان

الل در بیماران مبتال به اختتعیین شیوع اختالل محور آدرنوکورتیکال 
  مزمن کبدي در بیمارستان والیت قزوین

  سید فرزام میر چراغی دکتر باریکانی دکتر میراولیایی

در بیماران دیابتی مراجعه فراوانی استفاده از طب مکمل و جایگزین 
  کننده به درمانگاه غدد بیمارستان والیت

  کتایون میرزایی باغینی دکتر اویسی دکتر کاظمی فر

در بخش خصوصی بررس آگاهی و نگرش پزشکان عمومی شاغل  -
  شهر قزوین درباره آپنه انسدادي حین خواب

  هدیه طالبی دکتر زحل دکتر یزدي

م سولفادیازین در ترمی مقایسه اثر بخشی پرده آمنیوتیک و پماد -
  سوختگی درجه دو در موش صحرایی

 دکتر بهشتی
  دکتر سمیعی راد

 دکتر توکلی
  مهرناز زینلی

در انجام بررسی میزان اعتماد به نفس و سطح آگاهی و مهارت  -
  پزشکیافتالموسکوپی مستقیم در بین دانشجویان سال آخر 

  دکتر مزارعی

 دکتر رجبی
  یلدا ابریشمی دکتر سالور

سرم و شدت  پره اکالمپسی و  hs-CRPبررسی ارتباط بین سطح 
  مقایسه آن با بارداري سالم

  حمید رضا بهرامی دکتر جهانی هاشمی دکتر سمیعی راد

تحت عمل  بررسی مقایسه اي پارامترهاي سمن در بیماران -
وازیکوسلکتومی به دو روش میکروسرجري در بیمارستان امین 

اصفهان و رتروپریتونئال در بیمارستان شهید رجایی قزوین در سال 
91  

 دکتر کرمی
  دکتر اویسی

 دکتر رضایی
  نسیم وفایی

آلودگی سگ هاي صاحبدار روستاهاي استان قزوین به بررسی  -
  فتوکسوکارا                   انصرا

 دکتر جهانی هاشمی دکتر سرایی
  نفیسه صمد زاده

  

ناز آنزیم سیکلواکسیژبررسی اثر داروي سکلوکسیب مهار کننده  -
دو بر میزان بقاي پوستی در مدل فلپ پوستی با الگوي تصادفی در 

  موش صحرایی                      انصراف
 دکتر دهپور دکتر نصیري اصل

  

  شمیسا معصومی

  



اي اپیدمیولوژیک و توزیع جغرافیایی بیماران بررسی شاخصه
مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی قزوین با شرح حال مسمومیت 

  90-89در طی سال 
  بیتا بیتازر  دکتر یزدي  دکتر کاظمی فر

بررسی شیوع بی خوابی و کیفیت خواب در خلبانان با سطوح 
  متفاوت خستگی شغلی

  شهریار باروتی  دکتر یزدي  دکتر یزدي

گیري شده نوزادان ایکتریک تعیین حساسیت بیلی روبین اندازه
  توسط دستگاه ترانس کوتانئوس نسبت به روش آزمایشگاهی

  نجمه جابري  دکتر اویسی  دکتر مهرام

تعیین ساختار کمی و کیفی خواب در کودکان چاق مراجعه کننده به 
  91بیمارستان قدس شهر قزوین سال 

  دکترجلیل القدر
  دکتر صفاري

  دکتر یزدي
  رویا قزوینه

بررسی آگاهی و نگرش پزشکان عمومی شاغل در بخش خصوصی 
  شهر قزوین درباره اختالالت خواب

  شیما رضائیان  دکتر یزدي  دکتر جلیل القدر

بررسی اثر عصاره اتانولی گیاه دارویی اسکرو فوالریا مگاالتا بر رده 
  PC12سلول نورونی 

  ن علیزاده اقیانوسکیوا  دکتر علیپور  دکتر آزادمهر

ي ارزیابی فراوانی انواع عالئم بالینی روزانه در بیماران مبتال به آپنه
  انسدادي خواب

  دکتر یزدي  دکتر جلیل القدر
منیره السادات 

  شهرآیینی

  فرید جاللی  دکتر اویسی  دکتر کرمی  بررسی اثر سیگار کشیدن بر پارامترهاي مایع منی

در مردان  f/t PSAو نسبت  total and free PSAتعیین میزان 
  شهر قزوین

  شادي پورمند  دکتر پورمند  دکتر کرمی

  حدیثه جعفرپور خامنه  دکتر عالمی  دکتر غالمی  در افراد با تست توبرکولین منفی و مثبت W3بررسی اثر تجویز 

تعیین کلینیکوپاتولوژیک کانسرهاي ریه در بیماران بستري شده در 
  1380-1390طی سالهاي  بیمارستان بوعلی سینا در

  دکتر حاج منوچهري
  دکتر محمدي

  دکتر زحل
  ابوالفضل سوداگر

در بیماران  primary PCIتجویز داخل کرونر ناي اینتگریلین طی 
  مبتال به انفارکتوس حاد میوکارد

  دکتر ابراهیمی
  دکتر فتوحی

  دکتر عالمی
  اسفنديامیر 



قلبی در بیماران ساعت قبل) سکته  24بررسی عالئم پیش درآمد (
مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی و والیت در شهر قزوین از آذر 

  91تا آذر  90
  ساویز ساسانی  دکتر علیپور  دکتر ابراهیمی

گرمی در سینوزیت حاد باکتریال  2تجویز آزیترومایسین تک دوز 
  بالغین

  هستی فطورچی  دکتر عالمی  دکتر سفریان

مولتیپل اسکلروزیس در استان تعیین شاخصهاي اپیدمیولوژیک 
  قزوین

  علی رمضانی  دکتر یزدي  دکتر مژدهی پناه

بررسی آگاهی و عملکرد پزشکان عمومی شاغل در بخش خصوصی 
شهر قزوین درباره مدیریت درمان بیماران دچار کمردرد حاد و 

  مزمن
  آزاده حشمت  دکتر یزدي  دکتر عباسی

ن بزرگ در بیمارستاهاي روده مقایسه کلینیکوپاتولوژیک پولیپ
  1390تا  1380بوعلی سیناي قزوین از سال 

  بشیر رسولی  دکتر محمودي  دکتر حاج منوچهري

مقایسه اثر دو نوع عسل ایرانی و دیفن هیدرامین بر سرفه شبانه 
  کودکان و کیفیت خواب شبانه این کودکان و والدین آنها

  دکتر ایازي
  دکتر مهیار

  دکتر عالمی
  زنجانیمهدیه یوسف 

سال  5تا  3بررسی ارتباط ساعات خواب با الگوي غذایی کودکان 
  مهدکودکهاي قزوین

  دکتر جوادي

  دکتر جلیل القدر

  دکتر آفاقی

  مهندس جوادي

  انصاري سمر

بررسی فراوانی عالئم تنفسی و اختالالت اسپیرومتري در افراد 
  شاغل در استخرهاي سرپوشیده

  نارپور آبکصفیه سلیم   دکتر یزدي  دکتر زحل

  ارزیابی ارتباط ناباروري مردان با سطح لپتین سرم

  
  الهام ربیعی  دکتر اویسی  دکتر کرمی

بررسی نقش دیورتیک در افزایش اثربخشی روش سنگ شکنی 
  برون اندامی

  دکتر کرمی
  دکتر رضازاده

  دکتر باریکانی
  پریسا یزدانی



وریدي در بیماران  tpaتعیین فراوانی افراد مناسب براي دریافت 
مبتال به سکته حاد مغزي و بررسی دالیل عدم استفاده از آن در 

  اورژانس بیمارستان بوعلی قزوین
  دکتر صیاد نصیري

 دکتر حسین مژدهی پناه

  دکتر یزدي

  زهرا عزیزلو

  

بررسی تأثیر جراحی هدایت شده توسط رادیونوکلئوتید در میزان 
  هاي مغزيرزکسیون گلیوم

  نعیمیاندکتر 

  دکتر افسون صدیقی

  دکتر امیرسعید صدیقی

  دکتر الهه پیرایش

  دکتر زهره یزدي

  حسام رحیم باغدشتی

بررسی فراوانی خواب آلودگی روزانه و عوامل مرتبط با آن در 
  مراجعین به پزشکان عمومی شاغل در مطب خصوصی

  دکتر زحل  دکتر یزدي
مهدي غالمی صفت 

  سروندي

 H.pyloriکنی بررسی اثر پروبیوتیک بعنوان درمان مکمل بر ریشه
  به تنهایی Tripe therapyدر مقایسه با 

  دکتر میراولیایی
  دکتر یزدي

  دکتر حاج آقامحمدي
  عالء طهرانی

بررسی شیوع نشانه هاي گوارشی در بیماران مبتال به آکنه مراجعه 
اریخ سیناي قزوین از تکننده به درمانگاه پوست بیمارستان بوعلی 

  1/2/93تا  1/2/92
  دکتر بهشتی

  دکتر باریکانی

  دکتر زرگر
  زهره احمدي

خوابی و عوامل مرتبط با آن در مراجعین به بررسی فراوانی بی
  پزشکان عمومی شاغل در مطب خصوصی

  عاطفه پیشگاهی  دکتر زحل  دکتر یزدي

حی پیش از عمل جرا 3بررسی تأثیر مصرف اسیدهاي چرب امگا
گاسترکتومی در بیماران با کنسرمعده در پیشگیري از کاهش وزن 

  آنها بعد ازعمل
  دکتر پارسا

  دکتر میراولیایی

  دکتر یزدي
  امین عبداله زاده

در کودکان دچار شکستگی دوبل  Dبررسی میزان ویتامین 
استخوانهاي ساعد در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 

  91شهیدرجایی قزوین در سال 
  شیما شمس برهان  دکتر یزدي  دکتر صفاري زاده

بررسی پیش آگهی دوساله بیماران مبتال به سکته ایسکمیک مغزي 
  بستري شده در مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا قزوین

  دکتر مژدهی پناه
  دکتر یزدي

  دکتر صیاد نصیري
  پگاه دژبان



تا  10بررسی ارتباط ساعات خواب با الگوي غذایی در گروه سنی 
  ساله جهت پوشش مرکز تحقیقات مینودر قزوین 18

  دکتر مریم جوادي

  دکتر جلیل القدر

  مهندس جوادي

  دکتر باریکانی

  آذین پیکري

بررسی شیوع اختالالت خواب و ارتباط آن با نمایه توده بدن در 
  سال مهدکودکهاي قزوین 5تا  3کودکان 

  دکتر جوادي

  دکتر باریکانی

  مهندس جوادي

  جلیل القدردکتر 

  معصومه روزگاري

هاي حساس شده با بررسی اثر کونرستین بر تشنج مزمن در رت
  پنتیلن تترازول

  دکتر نصیري اصل

  دکتر باریکانی

  مهندس جوادي

  دکتر جلیل القدر

  فرید حاجی علی

بررسی تأثیر عوامل اجتماعی اقتصادي خانواده بر روي نوع شیر 
  سال 5کان کمتر از مصرفی و مکمل هاي دریافتی در کود

  دکتر زاوشی
  دکتر نوروزي

  دکتر جهانی هاشمی
  فهیمه شکرالهی

  ايآرمان خمره  دکتر یزدي  دکتر مژدهی پناه  بررسی فراوانی کیفیت خواب در مبتالیان به مولتیپل اسکلروزیس

بررسی سطح لیپیدي سرم در بیماران همودیالیزي مزمن مرکز 
  قزوین همودیالیز بیمارستان بوعلی سیناي

  نبی اله مافی  دکتر حاج منوچهري  دکتر چرخچیان

بررسی تاثیر عوامل اقتصادي، اجتماعی و خانوار به شاخصهاي 
  سال درشهر قزوین 5آنتروپومتریک کودکان زیر 

  دکتر نوروزي
  دکتر زاوشی

  دکتر جهانی هاشمی
  مهسا رستگار

بررسی میزان شیوع و تنوع صفات شخصیتی در بین هنرجویان 
زشگاههاي موسیقی شهرهاي تهران و قزوین براساس تست آمو

  میلون
  ماکان شالچی زاده  دکتر عالمی  دکتر شاملو

بررسی اثر آنتی بیوتیک در پروستات مزمن بر کاهش سطح سرمی 
PSA و عالئم در این بیماران  

  دکتر کرمی
  دکتر یزدي

  دکترمحمدرضارضازاده
  مجیدموسوي شجاعی

اجتماعی سوء مصرف مواد در دانشجویان بررسی تعیین کننده هاي 
  80-91در سال 

  يرفریبا مه  آقاي ساریچلو  دکتر باریکانی



Role of …  انام خاتیما  دکتر باریکانی  دکتر بهشتی  

بررسی اپیدمیولوژیک موارد اسپلنکتومی انجام شده در بیمارستان 
  92تا  90شهیدرجایی و والیت قزوین درسالهاي 

  رحیم نخعی  دکتر یزدي  دکتر پارسا

بررسی تاثیر هورمون رشد انسانی بر روي سرعت رشد کودکان 
  کوتاه قد با سابقه وزن کم هنگام تولد

  هدي حسنی  مهندس جوادي  دکتر صفاري

بررسی اثر گیاه دارویی اسکلروفوالریا مگاالنتا بر اپوپتوز سلولهاي 
  (AGS)سرطانی معده انسانی 

  سیفرشته شم  دکتر علیپور  دکتر آزادمهر

بررسی ارتباط مدت زمان خواب و پارامترهاي سندرم متابولیک در 
  1391-92ساله منطقه مینودر قزوین  18تا  10افراد 

  دکتر جلیل القدر
  دکتر جوادي

  دکتر اویسی
  مهرداد امیري

ونیه هاي کلبسیال پنومبررسی فراوانی اینتگرون کالس یک در ایزوله
  بیمارستانهاي شهر قزوینجداشده از بیماران بستري در 

  شمهاسیده نوشین بنی  مهندس جوادي  دکتر پیمانی

 Oxidizedبررسی ارتباط بین افزایش بار آهن و سطح پالسمایی 

LDL/B2 glycoprotein I  با میزان استئوپروز در بیماران مبتال به
  بتاتاالسمی ماژور

  دکتر سهمانی
  دکتر سیرتی

  دکتر اویسی
  نگار محسنی

دگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین بررسی دی
  DREEMدر رابطه با جو آموزشی دانشکده پزشکی براساس مدل 

  محمد حسینیان  دکتر عالمی  دکتر سرایی

 

 

  91پایان نامه هاي دستیاري سال 

 به گیري اندازه مرکزي در يدریو فشار تفاوت اي مقایسه بررسی
  ciccو picc روش دو

  منصوري دکترعلی  دکتر یزدي  یعقوبی دکتر

  جوادي دکتر  غیرالکلی چرب کبد بیماري با کرونر عروقی بیماري رابطه بررسی

  محمدي آقا دکترحاج

  دکتر اویسی

  دکتر نجاري الموتی

  پورطبیب دکترشهرام



 بیماران دچار در کبد آنزیم هاي اختالالت بروز میزان بررسی

والیت  بیمارستان هايدر  (SEL,RA) واسکوالر کالژن هاي بیماري
 و 

  91 درسال قزوین شهر بوعلی سیناي

  محمدي آقا دکترحاج
  دکتر عباسی

  دکتر یزدي
  طالبی دکترافشین

  االسالمی شیخ دکتر  دیابت و فیبرومیالژیا ارتباط بررسی

  لشگريدکتر 

  دکتر ضیایی

  دکتر اویسی

  علیجانی دکتراحسان

با میزان  PPARGژن  His447Hisبررسی رابطه پلی مورفیسم 
  استئوپروز در زنان یائسه

  دکتر عباسی

  دکتر سهمانی
  دکتر لیال عزیزي  دکتر یزدي

  دکتر زارع پور  ارتباط درمان نارسایی قلب راست  و ترومبوسیتوپنی بررسی
  دکتر معینی نیا

  دکتر اویسی
  دکتر سهیل دالور مقدم

 سرم با اسهال حاد درو اسید فولیک  Aرابطه روي ، مس ویتامین 
 کودکان

  دکتر مهیار

  دکتر سهمانی

  دکتر ایازي

  دکتر اویسی

 دکتر ویکتوریا چگینی

 

سرم در  8و انترلوکین  ی کنندگی پروکلیسیتونین ارزش پیش گوی
تشخیص ریفالکس وزیکواورترال در کودکان مبتال به اولین عفونت 

  ادراري تب دار

  دکتر مهیار

  دکتر ایازي

  دکتر خوئینی ها

  دکتر اویسی

 هادي یاریگر روش دکتر

  

خارج آمنیونی و کاتتر  مقایسه سیر زایمان در استفاده از سالین
  فولی به تنهایی

  دکتر زهرا عالقه بندها  دکتر آصف زاده  دکتر دباغ

بررسی اثرات رمی فنتانیل بر تغییرات همودینامیک ناشی از لوله 
گذاري داخل تراشه در جراحی سزارین الکتیو تحت بیهوشی 

  عمومی
  دکتر حسینی ولمی

  دکتر حسینی جهرمی

  دکتر اویسی
  دکتر نیلوفر مسعودي

و اینتراتکال در جراحی  IV PCAمقایسه بیدردي مورفین به روش 
  حسی نخاعیشکستگی تیبیا با بی

  دکتر کیالها
  دکتر یعقوبی

  دکتر باریکانی
  دکترابوالقاسم احمدوند



  سیجمدکتر الله   دکتر باریکانی  دکتر موحد  بررسی اثر وازوپرسین در درمان الیگوهیدرامینوس

تاثیر استفاده از اندانسترون بر میزان کاهش موارد بستري کودکان 
  مبتال به گاستروانتریت ویرال با استفراغهاي مکرر

  دکتر مریم دارابی  دکتر اویسی  دکتر مهرام

کمی سرم در  CRPادرار و  6-ارزیابی آزمایشهاي اینترلوکین
ه عفونت ادراري بستري در بیمارستان قدس کودکان مشکوك ب

  1391-92قزوین در سال 
  دکتر ایازي

  دکتر مهیار

  دکتر اویسی
  دکتر محبوبه شوروزي

با عفونت  D(fok1,apa1)رابطه پلی مورفیسم ژن رسپتور ویتامین 
  ادراري در کودکان

  دکتر مهیار

  دکتر ایازي

  دکتر ناصرپور

  دکتر اویسی

  شیوا مودتیدکتر 

بررسی اثر صفرا بر پروتواسکولکسهاي کیست هیداتیو در محیط 
in vitro  

  دکتر فالح
  دکتر سرایی

  مهندس جوادي
  ی قطفانلدکتر ع

بررسی اثر دگزامتازون وریدي بر آماده سازي سرویکس و القاء 
  زایمان

  نگین محبوب کار  دکتر باریکانی  دکتر اللوها

ار آسیت بیماران دچ مقایسه سطح پروکلسی تونین در سرم و مایع
سیروز کبدي با و بدون پروتیونیت باکتریایی خودبخودي در 

  1391بیمارستان بوعلی و والیت شهر قزوین در سال 

  

  دکتر میراولیایی
  دکتر حاج آقامحمدي

  دکتر یزدي
  دکتر عسگر باقرزاده

مقایسه سطح سرمی تستوسترون مردان مبتال به بیماري انسدادي 
  شدیدمزمن ریوي خفیف و 

  دکتر زحل

  دکتر هاشمی پور

  مهندس جوادي

  دکتر امیرفرزام

  نرگس کرمعلی

  پوردکتر رویا صادقی  دکتر باریکانی  دکتر حاج سیدجوادي  بررسی اثر ترانس اگزامیک اسید در کنترل آتونی رحم حین زایمان

بررسی مقایسه اي تاثیر ایزوسورباید مونونیترات المیناریا و کاتتر 
  سرویکال بر آماده سازي سرویکس و ختم حاملگی ترمترانس 

  دکتر مریم ایرانی پور  دکتر یزدي  دکتر موحد



بررسی ارتباط بین کلسیفیکاسیون دریچه آئورت با سکته 
  ایسکمیک مغزي (غیرهموراژیک)

  دکتر زارع پور
  دکتر مژدهی پناه

  دکتر یزدي
  سیدرضا جهانبخش کترد

درگیر کرونري در آنژیوگرافی بیماران تعیین ارتباط بین تعداد رگ 
  مبتال به سکته حاد

  دکتر رخشاحسامی  دکتر زهره یزدي  دکتر دائی

مقایسه سطح پروکلسی تونین در سرم و مایع آسیت بیماران دچار 
سیروز کبدي با و بدون پریتونیت باکتریایی خودبخودي در 

  1391بیمارستان بوعلی و والیت شهر قزوین در سال 
  میراولیاییدکتر 

  دکتر حاج آقامحمدي

  دکتر یزدي
  دکتر عسگر باقرزاده

در افراد با عالیم بالینی  left dominancyبررسی فراوانی 
ایسکمی قلبی و پاراکلنیک مثبت با وجود آنژیوگرافی عروق کرونر 

  نرمال
  دکتر فهیمه چیت سازیان  دکتر یزدي  دکتر دایی

ز از تهوع و استفراغ ناشی اتاثیر آتروپین اینترتکال بر جلوگیري 
  مورفین اینترتکال در بیماران جراحی اندام تحتانی

  دکتر کیالها
  دکتر اویسی

  دکتر خضري

فاطمه شیما هادي 
  پورزاده

تاثیر ترکیب ترانگزامیک اسید و دیکلوفناك بر درد و میزان 
  خونریزي بعد از عمل سزارین در بیماران تحت بیحسی نخاعی

  فاطمه فرجی سلیمانی  اویسیدکتر   دکتر خضري

بررسی تاثیر بی دردي ناشی از مورفین عضالنی و دیکلوفناك 
  عضالنی جهت تعویض پانسمان در بیماران سوختگی

  دکتر ابتهاج
  دکتر اویسی

  دکتر علیزاده
  جاوید ثابتی

بررسی اثر افزودن نیتروگلیسیرین بر لیدوکائین در بهبود کیفیت بی 
  ي در جراحی شکستگی کالینحسی منطقه اي داخل ورید

  دکتر ابتهاج
  دکتر اویسی

  دکتر معینی
  دکتر ندا ابرازنده

در زمان شروع بلوك  %5بررسی اثرات قلیایی کردن بوپیواکائین 
حسی در آنستزي اپیدرال در بیماران تحت عمل جراحی اینگواینال 

  هرنیورافی
  دکتر حسین جهرمی

  دکتر حسینی ولمی

  دکتر یزدي
  جمالیدکتر جواد 

دقیقه بعد از عمل  5قبل از عمل جراحی و  PTHاندازه گیري سطح 
جراحی در بیماران مبتال به ندول پاراتیروئید و مقایسه آن با 

Frozen tection  
  دکتر مسعود صمیمی فر  دکتر باریکانی  دکتر پارسا



با عمل  morbid obeseتعیین سیر عالئم بالینی در بیماران 
  modified jejunoleal bypassجراحی 

  دکتر پارسا
  دکتر محمدزاده

  دکتر یزدي
  دکتر سیده سمیه موسوي

بررسی مقایسه اي هرنیورافی اینگوینال باز به روش ترمیم پره 
  پریتونتال با روش لیفتن اشتاین از نظر عوارض بعد از جراحی

  دکتر فالح
  دکتر محمدزاده

  دکتر یزدي
  دکتر گالویژ قصیري

عوارض حین و بعد از عمل جراحی کاروتید بررسی فراوانی 
اندآرتوکتومی در بیماران بستري در یبمارستان والیت و رجایی 

  علوم پزشکی قزوین
  رام طالبیانددکتر پ  دکتر یزدي  دکتر پارسا

بررسی نتایج کاروتیداندآرتکتومی در تزمیم کاروتید با رو روش پچ 
  ینمصنوعی و پچ صافن در بیمارستان والیت شهر قزو

  دکتر مرتضی نوري  دکتر یزدي  دکتر پارسا

بررسی و مقایسه نتایج ترمیم عصب اولنار به دو روش پري نوریوم 
و اپی نوریوم بر روي بیماران مبتال به قطع عصب اولنار بستري در 

  بیمارستان شهیدرجایی قزوین
  دکتر احمد ابراهیمی

  دکتر مژدهی پناه

  مهندس جوادي
  دکتر علی ترکاشوند

بر  (CRT)بررسی تاثیر روش درمانی همزمان سازي انقباض قلبی 
  عملکرد قلب و کیفیت زندگی بیماران مبتال به نارسایی قلبی

  دکتر ابراهیمی
  دکتر سیاح

  مهندس جوادي
  دکتر وحید ظریفی

مقایسه تاثیر استفاده همزمان شیاف دیکلوفناك سدیم و آمپول 
و یا آمپول  هیدروکورتیزول با مصرف شیاف دیکلوفناك

هیدروکورتیزول هرکدام به تنهایی در کاهش لرز و درد پس از عمل 
  سزارین با بیهوشی اسپاینال

  دکتر سیدعلی حسینی  دکتر علیپور  دکتر خضري

مقایسه اثر میزوپروستول به تنهایی با میزوپروستول به همراه 
  لتروزول در القاي سقط سه ماهه اول بارداري

  دکتر معصومه محمدي  دکتر آصف زاده  دکتر حاج سیدجوادي

بررسی تاثیر فورزماید خوراکی در کنترل فشارخون پس از زایمان 
در بیماران مبتال به پره اکالمپسی شدید بستري در بیمارستان کوثر 

  1392در سال 
  دکتر منا شریعتی  دکتر باریکانی  دکتر دباغ

 بررسی بروز عود تاکیالردي ورود مجدد گره دهلیزي بطنی
(AVNRT)  براساس تغییرات ایجاد شده در دوره تحریک ناپذیري
  (Ablation)به روش حذف رادیوفرکوپسی  (ERP)موثر 

  دکتر سیاح
  دکترزهرا امکان جو

  دکتر علیپور
  دکترحسین آرایش خواه



مقایسه تجویز سرم نرمال سالین و دکستروز سالین بر طول مدت 
  زایمان در زنان نخست زا

جمسیدکتر الله   باریکانی دکتر  دکتر موحد  

 

  91سال  پایان نامه هاي کارشناسی ارشد  
  

  دکتر رجایی  اثرات هیستو پاتولوژیک امواج ماکروویو بر روي بیضه خرگوش
  دکتر صفري

  مهندس جوادي

  المیرا آزادي

  

  هاي ژنی گیرنده هاي استروژنی و ارتباط پلی مورفیسم

  خودبخودي در جمعیت زنان ایرانی سقط مکرر آلفا و بتا با
  مرضیه مهدوي پور  دکتر تهرانی  دکتر رجایی

محافظتی عصاره هاي چاي سبز بر روي آسیب هاي ناشی از  اثرات
  سرب  در بیضه و اپیدیدیم موش سوري

  دکتر رجایی
  دکتر سیرتی

  مهندس جوادي
  نغمه احمدیان

تخمدان اثرات داروهاي محرك تخمک گذاري بر روي لوله رحم و 
  موش سوري

  دکتر رجایی

  دکتر محمودي

  دکتر شیرازي

  مهندس جوادي

  خدیجه خالقی

و تعیین مقاومت به  ermA, ermB, ermCفراوانی ژن هاي -
ماکرولیدها با روش هاي فنوتیپی و ژنوتیپی  در سویه هاي 

استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بیماران بستري در بیمارستان 
  هاي آموزشی قزوین و تهران

  دکتر اصالنی مهر
  دکتر پیمانی

  مهندس جوادي
  رضوان یعقوب فر

مقاوم به فراوانی سویه هاي استافیلوکوکوس هاي اورئوس 
آمینوگلیکوزید و ونکومایسین جدا شده از نمونه هاي بالینی بیماران 

بستري در بیمارستان هاي آموزشی قزوین و تهران به دو روش 
  فنوتیپی و ژنوتیپی

  دکتر اصالنی مهر
  دکتر پیمانی

  مهندس جوادي
  ولی عباسی

در ایزوله هاي مقاوم به کارباپنم  Ampcو  oprDبررسی بیان ژن 
وموناس انروژینوزاي جدا شده از بیماران سوختگی در سود

 بیمارستان هاي شهرهاي قزوین و تهران

  اکرم عظیمی  مهندس جوادي  دکتر ناصر پور



در مقایسه با کشت  Real-time PCRبررسی حساسیت و ویژگی 
هاي براي تشخیص اوره آپالسما اوره آلیتیکوم در نمونه

ده به بیمارستانهاي دانشگاهی اندوسرویکس زنان بیمار مراجعه کنن
  و کلینیکهاي خصوصی زنان قزوین

  حمید بهرامی  دکتر جهانی هاشمی  دکتر ناصرپور

بررسی توان تمایز سلولهاي بنیادي خون قاعدگی به سلولهاي 
  اپتیلیال پوست در محیطهاي تمایزي سه بعدي

  دکتر شیرازي

  نژاددکتر سمیه کاظم
  مریم فرد  

سلولهاي بنیادي خون قاعدگی به سلولهاي بررسی توان تمایز 
  اپتیلیال پوست در محیطهاي تمایزي دوبعدي

  دکتر شیرازي

  نژاددکتر سمیه کاظم
  مریم اخوان  

ا درآدنوکارسینوم کولورکتال با شاخصهاي  MP3بررسی ارتباط بین 
  کلینیکوپاتولوژیک

  دکتر رجایی

  دکتر میرزایی

  دکتر حسین خانی

  دکتر علیپور

  دفرفاطمه را

توصیف کلی مورفولوژي و تغییرات سنی ساختمانهاي صورت و 
  مقایسه آنها در دختران و پسران ایرانی

  دکتر محمودي
  دکتر رجایی

  دکتر علیپور
  لیال کریمی کاشف

بررسی اثرات امواج ماکروویو بر روي تغییرات مورفولوژیک 
  پروستات و سمینال وزیکول خرگوش

  دکتر رجایی
  دکتر صفري

  علیپوردکتر 
  منصوره مهدوي غروي

  دکتر حسین خانی  ي مادريترافیک سلولهاي بنیادي جنینی به مغز آسیب دیده
  دکتر شیرازي

  مهندس جوادي
  طوفان صابرنیا

در انتروکوکهاي مقاوم به  ermA,B,Cهاي فراوانی ژن
هاي بالینی بیماران بستري در اریترومایسین جداشده از نمونه

  بیمارستانهاي دانشگاهی شهرقزوین و تهران
  دکتر ناصرپور

  دکتر اصالنی مهر

  مهندس جوادي
  يرزداود د

بررسی فنوتیپی و ملکولی متالوبتاالکتامازها در سودوموناس 
  بیمارستانهاي شهرقزوینآئرژینوزاي جداشده از 

  مهدي محمدي  مهندس جوادي  دکتر پیمانی

گیاهان دارویی و تعیین اثر روتواسکولیسیدال بررسی اثر 
  ایمونومدوالتوري گیاهان پروتواسکولیید بر روي سلولهاي دندرتیک

  دکتر شهنازي
  دکتر آزادمهر

  دکتر علیپور
  ربابه لطیفی



رویی و تعیین اثر بررسی اثر پروتواسکولیسیدال گیاهان دا
ایمنومدوالتوري گیاهان پروتواسکولیسید بر روي سلولهاي عرضه 

  کننده آنتی ژن حرفه اي
  دکتر شهنازي

  دکتر آزادمهر

  دکتر عالمی
  سحر مصلی

  

 

  .Ph.Dهاي پایان نامه

  نام دانشجو  استاد مشاور  استاد راهنماي  عنوان

ــتم   تهیه رکتور براي ژن درمانی پایدار و هدفمند در        ــیس س
  عصبی

  دکتر نصیري اصل

  دکتر بهرام کاظمی

دکتر ابوالحسن 
  احمدیانی

  دکتر مژگان بنده پور

  دکتر لیال درگاهی
  سمیعه پورآگاهی

  دکتر نصیري اصل  Kdm9bنقش فاکتور اپیتلیالی کننده 

  دکتر حسین بهاروند
  کبري زکی خان  

 


