
  92سال  هاي عمومیپایان نامه

  نام دانشجو  استاد مشاور  استاد راهنماي  عنوان

بررسی فراوانی موارد عود بیماري در روش درمانی پونستی در مبتالیان 
  به بیماري کالب فوت در بیمارستان شهید رجایی قزوین

  سید امیر توسلیان  دکتر یزدي  دکتر صفاري زاده

اختالالت اسپیرومتري در کارگران شاغل بررسی شیوع عالئم تنفسی و 
  در صنعت نساجی

  مهدیه علیمردانی  دکتر زحل  دکتر یزدي

ساله بد  5تا  3مقایسه وضعیت مصرف کافئین و تریپتوفان در کودکان 
  خواب با کودکان داراي خواب طبیعی در مهد کودك هاي شهر قزوین

  خانم دکتر جوادي
  دکتر باریکانی

  مهندس جوادي
  فرجاد محمد رضا

سال  5-3بررسی ارتباط بین الگوي خواب کودك و والدین در کودکان 
  مهد کودکهاي قزوین

  خانم دکتر جوادي

  دکتر باریکانی

  خانم دکتر آصف زاده

  مهندس جوادي

  زهره احسانی

شیوع و ریسک فاکتورهاي اختالالت ناخن و اونیکومایکوزیس در 
ال بوعلی سیناي قزوین سبیماران تحت همودیالیز مزمن در بیمارستان 

91  

  دکتر چرخچیان
  دکتر بهشتی

  دکتر باریکانی
  امیر عبداله زنگی وند

بررسی رابطه بین نزدیک بینی و گلوکوم زاویه باز اولیه در بیماران 
مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی سینا قزوین و خیریه رحیمیان الوند 

  92-91طی سالهاي 
  مهرتاش عماد  دکتر باریکانی  دکتر خلج

بررسی فراوانی انحراف سپتوم بینی در بیماران مبتال به سینوزیت 
  92مزمن در مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع) تبریز در سال 

  دکتر قبادي
  دکتر قدرت محمدي

  دکتر یزدي

  مهسا اخباري شجاعی

  

سال  مراجعه کننده به  40بررسی تغییرات ناخن در افراد باالي 
  92درمانی سطح شهر قزوین در سال  کلینیک هاي آموزشی

  دکتر باریکانی  دکتر بهشتی
  یاسمین خادمی

  

  دکتر سامی  Leicesterبررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه سرفه 
  دکتر یزدي

  دکتر زحل

  ساناز مرتاضیان

  



مراجعه کننده  Cبررسی ویژگی هاي بیماري در بیماران مبتال به هپاتیت 
  تان قزوینبه کلینیک مرجع اس

دکتر حاج آقا 
  محمدي

  دکتر میراولیایی

  دکتر صمیمی

  معصومه ناظم

  

  دکتر بیژنی  بررسی عوامل موثر بر پیامد درمان در بیماران مبتال به پیلونفریت حاد
  دکتر علیپور

  دکتر قاسمی برقی
  نیلوفر مهرورز

بررسی اثر دوره آموزشی بهداشت خواب بر روي بی خوابی،خواب 
  روزانه و کیفیت خواب پرستاران شیفت کارآلودگی 

  فرید توتونچیان  دکتر جلیل القدر  دکتر یزدي

  بررسی عادات بهداشت خواب در رانندگان وسایل نقلیه

  92حرفه اي و ارتباط آن با کیفیت خواب در قزوین سال 
  دکتر علیرضا حسینی  دکتر یزدي

  

  فاطمه خوشبخت

کلیوي کودکان بستري در بررسی عوارض عصبی بیماري هاي شایع 
الی  1380بیمارستان هاي مفید تهران و قدس قزوین طی سالهاي 

1392  
  غزاله احمدي زاده  دکتر رضا دلیرانی  دکتر مهیار

بررسی فراوانی استرس شغلی و عوامل ایجاد کننده آن در پرستاران 
  دانشگاه علوم پزشکی قزوین

  دکتر یزدي
دکتر حاج سید 

  جوادي
  مهرزاد افسري

  رویا حسن پور  دکتر یزدي  دکتر ضمیر  بررسی ویژگی هاي توهمات شنوایی در بیماران دو قطبی

بررسی فراوانی اختالالت خواب و کیفیت بدخواب در بیماران آسمی و 
  ارتباط با شدت هاي مختلف بهاري آسم

  فاطمه آقاجانی  دکتر یزدي  دکتر زحل

و هیپوگلیسمی) بیماران  DKAبررسی فراوانی عوارض حاد متابولیک(
مبتال به دیابت نوع یک بستري شده در بیمارستان قدس در سالهاي 

  93تا  84
  مریم درگاهی  دکتر یزدي  دکتر صفاري

  فاطمه حدادي  دکتر باریکانی  دکتر خلج  بررسی سن شروع پیرچشمی در بیماران مبتال به دیابت شهر قزوین

ي برخی فاکتورهاي بررسی مصرف خوراکی نانوذرات نقره بر رو
  بیوشیمیایی سرم در موش هاي سفید صحرایی نر

  دکتر غیبی
  دکتر سمیعی راد

  دکتر باریکانی
  معن ادریس

بررسی شیوع عفونت ادراري در نوزادان ایکتریک مراجعه کننده به 
  94-80بیمارستان قدس 

  دکتر ایازي
  دکتر مهیار

  دکتر باریکانی
  زهرا اعمرائی



بر پروفایل لیپید،قند،کراتینین و فشار خون در  تعیین اثر الکتروشوك
  بیماران بستري در بخش روانپزشکی

  دکتر عالمی  دکتر ضمیر
معصومه سادات 

  عمرانی سیگارودي

بررسی ارتباط سطح خونی هموسیستئین با شدت بیماري پارکینسون 
  هیدروکسی دوپامین در موش صحرایی-6القا شده توسط سم 

  آیدا فرجی  هاشمی دکتر جهانی  دکتر حقدوست

بررسی ارتباط مزاج با بیماري هاي آسم آلرژیک و رینیت آلرژیک در 
  مراجعین به کلینیک فوق تخصصی ریه شهر قزوین

  دکتر مریم جوادي
  دکتر زحل

  دکتر باریکانی
  کبري جهان بخشی

  دکتر بهشتی  مقایسه ي لیپید هاي پالسما در بیماران پسوریازیسی با افراد سالم
  باریکانیدکتر 

  دکتر حاج منوچهري
  محمد حسن نوزعیم

بررسی خاصیت آنتی میکروبیال عصاره گیاه بابونه آلمانی علیه 
  سودوموناس آئروژینوزا و استافیلوکک اپیدرمیس

  دکتر باریکانی  دکتر بهشتی

  

  بهناز حیدري

  

بررسی فراوانی اینتگرون کالس یک در ایزوله هاي  کلبسیال پنومونیه 
  ده از بیمارستان هاي شهرهاي تهران و قزوینجمع آوري ش

  حسین فقیه  مهندس جوادي  دکتر پیمانی

بررسی فراوانی اینتگرون کالس یک در ایزوله هاي اشرشیاکلی 
جداشده از عفونت هاي ادراري از بیماران بستري در بیمارستان هاي 

  شهر زنجان
  مریم نادري  مهندس جوادي  دکتر پیمانی

اینتگرون کالس یک در ایزوله هاي اشر شیا کلی جدا بررسی فراوانی 
شده  از بیماران بستري در بخش هاي مراقبت هاي ویژه ي بیمارستان 

  کرج و تهران-هاي دانشگاهی قزوین
  دکتر اصالنی مهر

  مهندس جوادي

  دکتر پیمانی
  بلقیس برزویی

بررسی ارتباط بین فشار خون و فشار چشم در بیماران مراجعه کننده 
  کلینیک چشم بیمارستان بوعلی قزوین به

  مرضیه جعفري  دکتر باریکانی  دکتر خلج

بررسی دیدگاه پزشکان عمومی شرکت کننده در برنامه هاي باز آموزي 
در  92اجرا شده توسط دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 

  خصوص برنامه هاي مذکور
  دکتر کاظمی فر

  دکتر عباسی

  دکتر یزدي
  فریبا طیبی فرد



بررسی تاثیر استروئید در کاهش تورم بافت نرم رتروفارنژیال و پره 
  ورتبرال به دنبال جراحی هاي دیسکتومی و فیوژن قدامی گردن

  دکتر برزي

  دکتر یزدي

  دکتر خانعلی

  دکتر نیکوبخت

  سید نوید حسنی برزي

بررسی فراوانی افکار خودکشی در دانشجویان دچار انواع مشکالت 
  خواب

  علی محسن  دکتر یزدي  فردکتر کاظمی 

بررسی مقایسه اي اثر بخشی متیل فنیدیت با ترکیب متیل فنیدیت و 
ریسپریدون بر روي عالئم بیش فعالی،بی توجهی و تکانشی کودکان 

  ساله مبتال به اختالل بیش فعالی،بی توجهی شهر قزوین 12-6
  مریم عبدي شریفی  دکتر یزدي  دکتر صراف

ن دچار نارسایی کلیه ناشی از رابدومیولیز در مطالعه ویژگی هاي بیمارا
مسمومیت با متادون بستري شده در اورژانس و بخش داخلی 

  بیمارستان بوعلی سینا
  مریم قاسمی  دکتر عالمی  دکتر میر اکبري

بررسی میزان آشنایی با تعهد و اخالق حرفه اي در فراگیران دانشکده 
  پزشکی

  حبیب رهبان  دکتر عالمی  دکتر محمدي

بررسی فراوانی انواع سردرد در بیماران مبتال به مالتیپل اسکلروز در 
  قزوین

  نعیمه سادات تقوي  دکتر یزدي  دکتر مژ دهی پناه

بررسی اثر نانو ذرات نقره به صورت خوراکی بر روي بهبود زخم ایجاد 
  شده در پوست موش صحرایی نر

  دکتر غیبی
  دکتر سمیعی

  دکتر باریکانی
  زهیر حبیبیان

رسی تاثیر آموزش گروهی رفتارهاي تغذیه اي به والدین کودکان بر
  ساله با ابتالي همزمان اختالل بیش فعالی و مشکالت تغذیه اي 2-11

  زهره حبیبی  دکتر یزدي  دکتر صراف

  حسن نعمتیان  دکتر باریکانی  دکتر یزدي  سال شهر قزوین 20-45بررسی الگوي خواب در بزرگساالن 

میکروآلبومینوري با بیماري هاي عروق کرونري در بررسی ارتباط 
  بیماران غیر دیابتی

  دکتر کاتبی
  دکتر باریکانی

  دکتر فتوحی

دکتر محمد مهدي 
  مهدوي فر

بررسی عادات بهداشتی خواب در پرستاران شیفت کار بیمارستانهاي 
  آموزشی و ارتباط آن با کیفیت خواب

  جمال قندیزاده  دکتر باریکانی  دکتر یزدي



بررسی فراوانی اعتیاد به کار و ارتباط آن با اختالل خواب در پرستاران 
  دانشگاه علوم پزشکی قزوین

  دکتر باریکانی  دکتر یزدي

  

  محمد رضا حیدري خو

  

بررسی نمونه آسیت بیماران بستري در بیمارستان بوعلی و والیت 
  90-92شهر قزوین بین سالهاي 

  دکتر میر اولیایی

  دکتر باریکانی

ر حاج آقا دکت
  محمدي

  دکتر زرگر

  سید فرزام میرچراغی

مطالعه اثرات درمانی نیکوتینامید خوراکی در درمان بیماران مبتال به 
  آکنه ولگاریس

  حسان داورزنی  دکتر باریکانی  دکتر بهشتی

در Working memoryمقایسه نتایج حاصل از تست  
اسکلروزیس در بیماران مالتیپل Verbal episodic memoryاختالل

  در مقایسه با افراد سالم

  

  دکتر مژدهی پناه

  

  دکتر صیاد نصیري

  دکتر یزدي
  مهدي اسدي

بررسی شیوع عالئم افسردگی در بیماران با اولین حمله تشنجی 
  ژنرانرالیزه تونیک کلونیک م مقایسه آن با افراد سالم

  دکتر شعیب نعیمیان

  

  دکتر صیاد نصیري

  دکتر یزدي
  محسنیآرمان رحیمی 

(اندکس مچ پاي بازویی) و آنژیو گرافی در   ABIبررسی مقایسه نبض،
تشخیص آسیب عروقی در بیماران با در رفتگی خلفی زانوي مراجعه 

کننده به مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی و والیت قزوین طی سال 
  1392-1388هاي 

  دکتر پارسا

  دکتر صفاري زاده

  دکتر یزدي

  دکتر محمد زاده

  شمیسا معصومی

نقش پالس اکسی متري هفته اول در نوزادان جهت تشخیص زودرس 
  بیماریهاي مادرزادي قلبی

  دکتر زینالو
  دکتر حبیبی

  دکتر باریکانی
  علیرضا زینالو

اثر مهاري آري پیپیرازول بر کیست سازي توکسوپالسما گونداي در 
  موش

  نفیسه صمد زاده  دکتر جهانی هاشمی  دکتر سرایی

 

 



  هاي دستیاريپایان نامه

  نام دانشجو  استاد مشاور  استاد راهنما  عنوان

ارزیابی بیماریهاي تنفسی در خواب کودکان چاق با و بدون سندرم 
  92-91متابولیک ارجاع شده به بیمارستان قدس 

  دکتر جلیل القدر
  دکتر صفاري

  دکتر یزدي

  دکتر فرخنده بابایی

  

بالینی ، آزمایشگاهی و تصویري ارزش پیش گویی کنندگی یافته هاي 
در تشخیص وجود ریفالکس وزیکواورترال در کودکان مبتال به عفونت 

  ادراري تب دار
  دکتر شیوا مودتی  دکتر اویسی  دکتر مهیار

در تشخیص عفونت هاي کلیوي با کشت منفی  DMSAنقش اسکن 
  ادرار

  دکتر مهیار  دکتر ایازي
  دکتر محبوبه شورورزي

  

در بهبود زخم پاي دیابتی با درمان  PRPاي تاثیر بررسی مقایسه 
استاندارد در بیماران دیابتی مراجعه کننده به بخش جراحی بیمارستان 

  والیت
  دکتر پارسا

  دکتر محمد زاده

  دکتر یزدي

  دکتر حیدر افشار

  

بررسی سطح هموسیستئین سرم در بیماران با ایسکمی شریانی مزمن 
  بستري در بیمارستان والیت

  دکتر پارسا
  دکتر یزدي

  دکتر فرزام

دکتر سعید شمس 
 نصرتی

  

بررسی یافته هاي سونوگرافیک در بیماریهاي پري آنال و مقایسه آن با 
  معاینه بالینی بیماران

  دکتر یزدي  دکتر پارسا
  دکتر هادي شمشیریان

  

و گاباپنتن به تنهایی  B-Complexمقایسه اثر گاباپنتن بعالوه ویتامین 
  در دردهاي بعد از عمل سزارین تحت آنستزي اسپاینال

  دکتر ناصح
  دکتر خضري

  دکتر آصف زاده
  دکتر قدرت اله سلطانیان

  

  تاثیر روي در درمان برونشیولیت حاد
  دکتر مهیار

  دکتر ایازي

  دکتر طارمیها

  دکتر سهمانی

  دکتر یزدي

  دکتر نگین خوشبخت



  نام دانشجو  استاد مشاور  استاد راهنما  عنوان

میکروآلبومینوري،هیپرکلسیوري و هیپراوریکوزوري در کودکان ارزیابی 
  مبتال به ریفالکس وزیکواورترال

  دکتر مهیار

  دکتر مشیري

  دکتر دلیرانی

  دکتر یزدي

  دکتر سمانه حمزه لو

بررسی اثر آنتی کولی نرژیک بر درمان مثانه هیپراکتیو همراه با 
  هماچوري

  

  دکتر مشیري

  دکتر مهیار

  دکتر دلیرانی

  تر یزديدک

  

  دکتر سارا طالبی پور

  

) به لتروزول در القاي (NACبررسی تاثیر افزودن ان استیل سیستئین 
  تخمک گذاري در زنان نازاي مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک

  دکتر فاطمه محبی  دکتر یزدي  دکتر دباغ

بررسی تاثیر بتامتازون بر کاهش سندرم زجر تنفسی و تاکی پنه گذاري 
  هفته 36-34نوزادي در نوزادان متولد شده با سن حاملگی 

دکتر حاج سید 
  جوادي

  دکتر باریکانی

  

  دکتر مریم جعفري

  

  بررسی اثر مالتونین بر میزان خونریزي بعد از زایمان واژینال
دکتر حاج سید 

  جوادي

  دکتر خضري

  دکتر باریکانی
  دکتر ماحور کمالی

پیشگیري از پره اکالمپسی در زنان با بررسی اثر تجویز آسپیرین در 
  سونوگرافی داپلر غیر طبیعی شریان رحمی

  دکتر موحد

  دکتر یزدي

  دکتر دباغ

  دکتر اللوها

  دکتر معین الدین

  دکتر زینب رضایی مجد

بررسی تاثیر افزودن سلکسیب به سولفات منیزیم در پیشگیري از وقوع 
  زایمان زودرس

  شهین نعمتی دکتر  دکتر باریکانی  دکتر اللوها

ارزش پیشگویی اندازه گیري همزمان سطح فریتین سرم و نمونه 
بارداري در وقوع زایمان  24تا  22سرویکو واژینال در هفته هاي 

  زودرس خودبخودي
  دکتر فهیمه حاج شفیعیها  دکتر باریکانی  دکتر اللوها



  نام دانشجو  استاد مشاور  استاد راهنما  عنوان

بررسی تاثیر پتدین (مپریدین) در کاهش مدت زمان مراحل اول و دوم 
  رلیب

  دکتر باریکانی  دکتر اللوها
دکتر نرجس بیگم 

  هاشمیان

مقایسه سطح سرمی هموسیستئین و فولیک اسید در دیابت بارداري و 
  بارداري طبیعی

  دکتر ناهید صفري  دکتر یزدي  دکتر موحد

تعیین اثر مکمل سولفات روي در پیامد درمان پنومونی اکتسابی از 
  جامعه در بیماران بستري

  دکتر سعید شرفی  دکتر عالمی  دکتر عالمی

بررسی فراوانی تغییرات هیستوپاتولوژیک کبد در بیماران مبتال به 
  Ladنرمال و رابطه آن با ویرال LFTمزمن با  Bهپاتیت 

  دکتر بیژنی

  دکتر آصف زاده

  دکتر میراولیایی

  دکتر علویان

  دکتر علیپور

  

  

  دکتر المیرا قوجقی

  

مقاومت آنتی بیوتیکی در عفونت هاي ادراري(با تاکید بر موش هاي 
ESBL و بررسی عوامل خطرساز مقاومت در بیماران مراجعه کننده به (

  93-92بیمارستان بوعلی سیناي قزوین در سال 
  دکتر جهانی هاشمی  دکتر بیژنی

 

  دکتر سمیه رحیم زاده

اران هاي جدا شده از بیمالگوي مقاومت آنتی بیوتیکی از میکروارگانیسم 

پنومونی ناشی از ونتیالسیون بستري در بخش مراقبت ویژه بیمارستان 
هاي دانشگاه علوم پزشکی قزوین و ارتباط ریسک فاکتورهاي مربوط 

  به آن

  دکتر قاسمی
  خانم دکتر آصف زاده

  مهندس جوادي
  دکتر احمد احمدیان

  رنیال به اسکیزوفمطالعه اثرات شناختی فلووکسامین در بیماران مبت
دکتر حاج سید 

  جوادي
  دکتر زهرا فرزانه خانشیر  دکتر ضمیر

  دکتر ضمیر  مقایسه لتیوم و الموترژین در درمان بیماران افسرده مقاوم به درمان
دکتر حاج سید 

  جوادي دکتر یزدي
  دکتر سیده زهرا هاشمی

و دبررسی ویژگیهاي توهمات شنوایی در اسکیزوفرنیا /اسکیزوافکتیو و 
  قطبی

  دکتر ضمیر
دکتر حاج سید 

  جوادي دکتر یزدي
  دکتر مهناز مجیدي



  نام دانشجو  استاد مشاور  استاد راهنما  عنوان

بررسی علل عدم دریافت فیبرینولیتیک در بیماران با انفارکتوس قلبی 
ST Segment Elevation و ارائه راهکارهاي آن  

  دکتر مهدي کریمی راد  دکتر یزدي  دکتر دائی

مقایسه فراوانی ریسک فاکتورها، یافته هاي آنژیو گرافی و نوع سکته 
 45) در سه گروه سنی زیر  ST )STEMIهاي قلبی با صعود قطعه 

  سال 65سال و باالي  65-45سال،
  دکتر مهدي احمدي  دکتر یزدي  دکتر دائی

در بیماران مراجعه کننده با  left mainبررسی فراوانی ضایعات 
  نوار قلب avRدر لید  STسندروم کرونري حاد با صعود قطعه 

  دکتر حسام حسامی  دکتر یزدي  دکتر کاتبی

در بیماران اختالل سیستم هدایتی  HLAB27بررسی فراوانی ژن 
که  93-1392مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی بوعلی در سال 

  قرار گرفته اند Permanent Pace makerتحت 
  دکتر ابراهیمی

  دکتر سیاح

  دکتر یزدي
  دکتر پوریا پیروزمند

 ,QT Intervalمقایسه پارامترهاي الکتروکاردیوگرافی شامل 

Corrected…..  در بیماران مبتال بهCoronary Slow Flow 

Phenomenon و بیماران با آنژیوگرافی نرمال  

  دکتر جوادي

  

  

  دکتر سیاح

  دکتر یزدي

  دکتر فخرالدین صابونیها

  

مقایسه اثر لیدوکائین و راپی فن وریدي در کنترل پاسخهاي 
  همودینامیک به هنگام الرنگوسکوپی و انتوباسیون

  دکتر کامبیز بروجلی  دکتر کیالها  دکتر علیزاده

مقایسه تاثیر بی دردي بعد از عمل مورفین ،پاراستامول و کتوروالك به 
  در بیماران تحت کوله سیستکتومی به روش جراحی باز PCAروش 

  دکتر یعقوبی
  دکتر کیالها

  دکتر یزدي
  دکتر منادي حمید فر

مقایسه تغییرات همودینامیک در دو گروه بیماران با بی هوشی عمومی 
  و الرنژیال ماسک توسط انتوباسیون

  دکتر ابتهاج
  دکتر معینی

  دکتر یزدي

  

  دکتر الهه کوثري

  اثر کتوفول (ترکیب پروپوفول و کتامین)مقایسه 

و پروپوفول بر تغییرات همودینامیک بیماران تحت عمل جراحی 
  الپاتومی حین اینداکشن

  دکتر کیالها
  دکتر یعقوبی

  دکتر اویسی
  دکتر محمد کالهدوزها



  نام دانشجو  استاد مشاور  استاد راهنما  عنوان

مقایسه دو روش آنستزي اسپاینال و بیهوشی عمومی در جراحی الکتیو 
  المینکتومی کمري

  ی ولمیدکتر حسین

دکتر حسینی 
  جهرمی

  دکتر یزدي

  دکتر آرزو آقاعلی

  

  دکتر قانعی  بررسی ارتباط میان تستهاي غیر طبیعی کبدي با سندرم متابولیک
  دکتر ضیایی

  دکتر اویسی
  دکتر حسین زهره نیا

بررسی عالئم بالینی و آزمایشگاهی مسمومیت مزمن با سرب در افراد 
  مقایسه با گروه کنترل داراي ترکش باقی مانده در بدن در

  دکتر مهرتاش

  دکتر کاظمی فر

  دکتر پیري

  دکتر اویسی

دکتر فرید حبیبی 
  رودسري

بررسی حساسیت و ویژگی اندازه دور کمر در پیشگویی ریسک 
 فاکتورهاي بیماري قلبی عروقی

  

  دکتر فاطمه کالنتري  دکتر اویسی  دکتر ضیایی

با آپنه انسدادي  Troponin Tو   CRPبررسی ارتباط سطح سرمی 
  COPDخواب و شدت آن در بیماران مبتال به 

  

  دکتر سامی

  دکتر جلیل القدر

  دکتر زحل

  دکتر محمدي

  دکتر سمانه هاشمی

مقایسه اثر درمان با لووتیروکسین به تنهایی و درمان ترکیبی 
لووتیروکسین و تري یدوتیرونین بر پروفایل لیپید بیماران مبتال به 

اجعه کننده به درمانگاه غدد بیمارستان والیت هیپوتیروئیدي مر
  92-94شهرستان قزوین در سالهاي 

  دکتر ضیایی

  دکتر هاشمی پور

  دکتر یزدي

  دکتر اصفهانیان

  دکتر سارا آیینی

لیدوکائین بر  -لیدوکائین با اسپري مورفین-مقایسه تاثیر اسپري کتامین
  کنترل درد بعد از عمل تونسیلکتومی در اطفال

ینی دکتر حس
  جهرمی

  ذکتر حسینی ولمی

  دکتر یزدي
  دکتر اردالن صمد زادگان

 BMIبررسی عوامل پیشگیري کننده مقاومت به انسولین در افراد با
  1389نرمال در منطقه مینودر قزوین در سال 

  دکتر هاشمی پور
  دکتر اویسی

  دکتر ضیایی
  دکتر هدي حمید



  نام دانشجو  استاد مشاور  استاد راهنما  عنوان

افراد پره دیابت مقایسه ریسک فاکتورهاي کاردیو متابولیک در 
)IFG,IGTبا افراد سالم در ساکنین مینودر (  

  دکتر بهرنگ معتمد
  دکتر ضیایی

  دکتر اویسی
  دکتر محمد رفیعی

مقایسه اثر و عوارض افزودن االنزاپین در مقابل هالوپریدول در درمان 
  نگهدارنده بیماران دو قطبی

  دکتر ضمیر
دکتر حاج سید 

  جوادي
  دکتر سیده زهرا هاشمی

بررسی ارتباط الگوي تغذیه،کیفیت خواب و میزان فعالیت جسمانی با 
مقاومت به انسولین در افراد داراي نمایه توده بدنی نرمال در قزوین در 

  1389سال 
  دکتر مهدیه محمد زاده  دکتر ضیایی  دکتر هاشمی پور

در جراحی  CO2مقایسه نتایج استفاده از گاز با فشار کم و زیاد 
  کوله سیستکومی الپاراسکوپیک

  دکتر محمد زاده
  دکتر پارسا

  دکتر یزدي
  دکتر فرشته اسمعیلی

بررسی ویژگی هاي شخصیتی و دو سو گرایی در ابراز هیجان در 
  بیماران مبتال به سرطان دستگاه گوارش در مقایسه با گروه غیر بیمار

  دکتر کیوان دارندگان  دکتر یزدي  دکتر پارسا

 

 

  کارشناسی ارشدهاي پایان نامه

  نام دانشجو  استاد مشاور  استاد راهنماي  عنوان

اثرات استرس مزمن چندگانه ي ترتیبی بر سلول هاي بتز در الیه هرمی 
  داخلی قشر مغز موش صحرایی نر

  

  دکتر رجایی
  دکتر پیري

  مهندس جوادي
  طوفان صابرنیا

اثر مهاري فلوفنازین و تیوریدازین بر کیست سازي توکسوپالسما 
  گوندي اي در موش

  دکتر سرایی
  دکتر نصیري اصل

  دکتر جهانی هاشمی
  یوسف قادري

و  MOMP1128طراحی،تولید و تخلیص پروتئین هاي نو ترکیب ژن 
MOMP160  در کالمید یا تراکوماتیس  

  راضیه بیتازر  مهندس جوادي  دکتر ناصرپور



  نام دانشجو  استاد مشاور  استاد راهنماي  عنوان

فراوانی ایزوله هاي کلبسیال پنومونیه مقاوم به کینولون با واسطه 
در نمونه هاي بالینی جدا شده از بیماران بستري در qnrپالسمیدي 

  بیمارستانهاي آموزشی شهرهاي قزوین و تهران
  لیال نیکویی  مهندس جوادي  دکتر پیمانی

گی دبررسی تشنج ناشی از پنتیلن تترازول در موش هاي سوري با آلو
  مزمن توکسوپالسما و رابطه آن با فراوانی کیست هاي مغزي

  طاهره موسوي  دکتر اژدري  دکتر سرایی

و مقاومت فنوتیپی به کارباپنم ها در   SHV  ,  TEMفراوانی ژن هاي
ایزوله هاي بالینی اشرشیاکولی مولد بتاالکتامازهاي با طیف گسترده 

)ESBLSقبت هاي ویژه ي ) در بیماران بستري در بخش هاي مرا
  بیمارستان هاي دانشگاهی قزوین،کرج،تهران

  دکتر اصالنی مهر
  دکتر پیمانی

  مهندس جوادي
  مریم محمد بیگی

در ایزوله هاي اشرشیاکلی مولد  SHV TEM-GTX-Mفراوانی ژنهاي 
) جدا شده از بیماران بستري ESBLsبتاالکتامازهاي با طیف گسترده (

  مرکز قلب تهران مبتال به عفونتهاي ادراري در

  دکتر ناصرپور

دکتر محمد علی 
  برومند

  دکتر اصالنی مهر

  مهندس جوادي

  فرشته فیروز کوهی

  

فراوانی کالمیدیا تراکوماتیس در نمونه هاي اندوسرویکس بیماران 
 Real-time PCRمراجعه کننده به بیمارستان کوثر قزوین به روش 

  دکتر اصالنی مهر
  دکتر ناصر پور

  نیدکتر باریکا
  مهري صادقی قزوین

و  OXA-9و  OXA-10فراوانی بتاالکتامازهاي با طیف گسترده تیپ هاي 
OXA-2  وOXA-1  در ایزوله هاي انتروباکتر جمع آوري شده از بیماران

تهران و کرج به دو روش -بستري بیمارستان هاي شهرهاي قزوین
  فنوتیپی و مولکولی

  مرضیه مرندي  مهندس جوادي  دکتر پیمانی

بررسی تاثیر حمایتی جنسینگ قرمز کره اي بر اثرات جانبی 
سیپروفلوکساسین بر روي ارگانهاي تناسلی ( پروستات، اپی دیدیم) 

 UPECموش هاي صحرایی بالغ نر عفونی شده بامدل 

  دکتر شیرازي

  دکتر شکري

  دکتر دارابی

  دکتر علیپور

  سیده مریم میري

عات فیلوژنی باسیلوس تاپپینگ در مطال RE-SNPاستفاده از روش 
  آنتراسیس با هدف کاهش هزینه روش هاي متعارف فعلی

  دکتر ناصرپور

  دکتر تدین
  محمد سخاوتی  دکتر اسمعیلی راد



  نام دانشجو  استاد مشاور  استاد راهنماي  عنوان

در  A,B,S    qnrفراوانی مقاومت به فلوروکینولون ها به واسطه پالسمید 
ایزوله هاي بالینی اشرشیا کلی بیماران بستري در بخش هاي مراقبت 

  ارستان هاي آموزشی شهرهاي قزوین،کرج و تهرانویژه بیم

  دکتر اصالنی مهر
  دکتر پیمانی

  دکتر باریکانی

 فرناز یوسفی

  

در ایزوله هاي CMY-2و  CMY-1,DHA-1تعیین فراوانی ژن هاي 
بتاالکتاماز در بیماران بستري در بخش  Ampcاشرشیا کلی بالینی مولد 

-هاي مراقبت هاي ویژه ي بیمارستان هاي آموزشی شهرهاي قزوین
  کرج و تهران

  دکتر اصالنی مهر
  دکتر پیمانی

  دکتر باریکانی
  سارا کرمی

بررسی اثر ضد توکسوپالسمایی عصاره هاي گیاهی 
  مورد،زرچوبه،سرخارگل،درمنه کوهی و آویشن شیرازي در

IN Vitro  

  دکتر سرایی
  دکتر آزاد مهر

  دکتر حاج آقایی

 فرزانه جوادي مرند

  

در گونه هاي انتروباکتر جمع آوري   QNRفراوانی شاخص هاي مقاومت 
شده از بیماران بستري بیمارستان هاي شهر قزوین ،تهران و کرج به 

  دو روش فنوتیپی و مولکولی

  

  دکتر پیمانی

  

  مهندس جوادي
 سمانه منصوري

  

در ایزوله هاي بالینی با مقاومت  I,II,IIIفراوانی اینتگرون هاي کالسهاي 
داروي چند گانه و مقاوم به متی سیلین استافیلوکوکوس اورئوس جدا 

  شده از بیماران بستري در بیمارستان هاي آموزشی قزوین و تهران
  معین ییالق بیگی  دکتر پیمانی  دکتر اصالنی مهر

مایی عصاره هاي گیاهی کاکوتی زنجبیل، بررسی اثر ضد توکسوپالس
 IN Vitroآزاد درخت و ابوخلسا در 

  دکتر سرایی
  دکتر آزاد مهر

  دکتر جهانی هاشمی
  محترم آدینه

در گونه هاي انتروباکتر جمع آوري   QNRفراوانی شاخص هاي مقاومت 
شده از بیماران بستري بیمارستان هاي شهر قزوین ،تهران و کرج به 

  دو روش فنوتیپی و مولکولی

  

  دکتر پیمانی

  

  مهندس جوادي
 سمانه منصوري

  

-طینافسن–بررسی اثر ضد توکسو پالسمایی عصاره هاي گیاهی زنیان 
  IN Vitroچاي کوهی و بومادران در محیط 

  دکتر سرایی
  دکتر آزاد مهر

  دکتر جهانی هاشمی
  شقایق نوذري



  نام دانشجو  استاد مشاور  استاد راهنماي  عنوان

و    TEM, SHVفراوانی بتا الکتامازهاي با طیف گسترده ي تیپ هاي 
در سودوموناس ایروژینوزاي  REP-PCRتیپ بندي ملکولی آنها به روش 

  جدا شده از بیمارستانهاي قزوین و تهران
  دکتر پیمانی

  مهندس جوادي

  
  احسان زارع

 

  Ph.Dهاي پایان نامه

  نام دانشجو  استاد مشاور  استاد راهنماي  عنوان

ناقلین،مخازن،عفونت و پلی          مانیوز جلدي ( ــ یدمیولوژي مولکولی لیش اپ

سم   ستان          IL4مورفی سفراین،ا ستان ا شهر سانی) در کانون اندمیک  ان
  خراسان شمالی

  دکتر مهرزاد سرایی

  دکتر یاور راثی

  دکتر محمد علی عشاقی

  ري حسینعلیدکتر مه

  دکتر امیر پیمانی

  سینا رفیع زاده

ــی اثر  ــبی بیان ژن   miR-135بررس دخیل در   INSRبر روي میزان نس
ضالنی در محیط         سلول ع شده در  سولین القا   inفرایند مقاومت به ان

vitro 

  دکتر ساروخانی

  دکتر سلیمانی
  دکتر عارفیان

  مریم هنر دوست

  

  

و  Gemcitabinبررسـی ارتباط میزان بیان ژنهاي دخیل در متابولیسـم   
سلولی   microRNAمیزان  هاي کنترل کننده آنها در نمونه ها و رده هاي 

  سرطان پانکراس

  دکتر رجایی

  دکتر الدن تیموري

  دکتر حبیب اله محمد زاده

  دکتر امیر پیمانی
  اعظم رجب پور

یون           تاســـ مو یز  ل نا بی                 KRASآ یا یان ژن و ارز ب یزان  م ین  ی ع ت و
ــیمی پروتئین  ــتوش به عنوان بیومارکر پیش آگهی    HIF1AN ایمنوهیس

  دهنده احتمالی آدنوکارسینوماي

  دکتر نجفی پور

  دکتر رخشانی

  دکتر آرمان مرکباتی

  مهندس جوادي
  الدن وکیل 

ــی تغییرات بیان  در نمونه هاي بیماران مبتال   shpو ژن  miR-141بررس
  ان پروستاتبه سرط

  دکتر پیمانی

  دکتر رضا مهدیان 

  دکتر ناصرپور

  دکتر الدن تیموري

  مریم خراسانی 

ست        ستخوان روي دارب سوماتیک نامحدود به ا سلولهاي بنیادي  تمایز 

گلیکولیک اسید الکترو ریسی شده به همراه نانو ذرات –کو –پلی الکتیک 
  هیدروکسی آپاتیت 

  دکتر پیمانی

  دکتر احمد بیگی

  مریم شاهی  دکتر سهمانی

  

    



ست پلی الکتیک    شده      -کو -ساخت دارب سی  سید الکتروری گلیکولیک ا
هاي            ند با مدن  به وجود آ هت جلوگیري از  حاوي داروي ایبوپروفن ج

  چسبنده درون شکم بعد از جراحی

  دکتر سهمانی

  دکتر سلیمانی

  دکتر غیبی 

  دکتر سید جعفري 

  فاطمه جمشیدي

  

    

 


