
  93پایان نامه هاي سال 

  هاي عمومیپایان نامه

  نام دانشجو  استاد مشاور  استاد راهنماي  عنوان

بررسی فراوانی بی خوابی و کیفیت بد خواب در آتش نشانان با سطوح 
  متفاوت خستگی شغلی

  حسام الرفاعی  دکتر باریکانی  دکتر یزدي

  مهیاردکتر   رابطه عفونت ادراري با تب و تشنج در کودکان

  دکتر ایازي

  دکتر دلیرانی

  دکتر باریکانی

  الهه عظیمی

در سرگیجه ي حمله اي وضعیتی خوش  epleyبررسی کارآمدي مانور 
  خیم

  یعقوب یعقوب بگی  دکتر یزدي  دکتر قبادي

  الهام ربیعی  دکتر اویسی  دکتر حاج منوچهري  نقش آسپیراسیون سوزنی در بررسی ندول هاي تیروئیدي

پیش بینی میزان سالمندي موفق بر مبناي ابعاد محیط خانواده و موقعیت 
  اجتماعی در میان سالمندان مناطق شهري تبریز –اقتصادي 

  دکتر باریکانی
  خانم دکتر علیزاده

  آقاي دکتر شالچی
  رقیه باقري

سال  30-10بررسی شیوع کوررنگی در مبتالیان به تنبلی چشم در سنین 
  شهر قزوین

  خلجدکتر 

  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 یزدي

بررسی ارتباط کنترل دیابت تیپ دو با کرونر تایپ بیماران 
  (صبحگاهی،عصرگاهی،حد وسط)

  نیلوفر مه آباد  دکتر یزدي  دکتر هاشمی پور

بررسی میزان رضایت شغلی در پرستاران با کرونر تایپ متفاوت 
  (صبحگاهی،عصرگاهی و نرمال

  سید محمد شاهوران  دکتر جلیل القدر  دکتر یزدي

عالئم بالینی و نتایج آزمایشگاهی و عالئم کولونوسکوپی بیماران التهابی 
  1392-1388کودکان از سال روده در مرکز طبی 

  دکترمهرام

  دکتر غالمحسین فالحی
  آرش فالحی  دکتر باریکانی



بررسی فرسودگی شغلی در کارورزان پزشکی در ابتدا و انتهاي دوره ي 
  کارورزي

  سید امیر طبیب زاده دزفولی  دکتر عباسی  دکتر یزدي

 بررسی شیوع خستگی چشمی در کارکنان اداري بیمارستانهاي دانشگاه
  علوم پزشکی قزوین و ارتباط آن اختالالت خواب

  رضا عدنانی  دکتر باریکانی  دکتر یزدي

بررسی شدت عقاید و نگرشهاي غلط و نا کار آمد در مورد خواب در 
  پرستاران دچار بی خوابی

  حسین مرادي  دکتر جلیل القدر  دکتر یزدي

بیماران دچار بررسی فراوانی عقاید غلط و ناکارآمد در مورد خواب در 
  اختالالت روانپزشکی (افسردگی ماژور،باي پالر،اضطراب)

  محسن منصوري  دکتر صائمی  دکتر یزدي

مقایسه اثر ضد قارچی عصاره هیدروالکلی بابونه بر روي گونه هاي 
  کاندیداي جدا شده از نمونه هاي بیماران با محلول تربینافین

  دکتر بهشتی
  دکتر باریکانی

  مهین صف آراد

 نین فرزانهناز

  

بررسی همبستگی کافئین و تریپتوفان دریافتی با ساعات خواب در 
  فاز اول مطالعه متابولیک–بزرگساالن منطقه مینودر قزوین 

  دکتر مریم جوادي
  دکتر امیر ضیایی

  دکتر محمد پور اصل

  محمد حسنیان

  

  

  اولیاییدکتر میر   (اورسوبیل) با سیلی مارین در درمان کبد چرب UDCAمقایسه ي 

  دکتر حاج آقا محمدي

  دکتر زرگر

  دکتر صمیمی

  دکتر باریکانی

  نازنین قربانیان

و بررسی تغییرات ساختاري  FGFR2bبیان و تخلیص پروتئین نوترکیب 
  آن بر اثر برهمکنش با کامپفرول و کوئرستین

  میالد ولی شیرین  دکتر غیبی  دکتر پیري

در افتراق  free PSA/total PSAو PSAبررسی حساسیت و ویژگی 
  ضایعات خوش خیم از بد خیم پروستات در بیوپسی سوزنی پروستات

  کاملیا کامیاب نژاد  دکتر اویسی  دکتر حاج منوچهري

بررسی میزان آگاهی و نگرش پزشکان عمومی از قوانین و استانداردها و 
  مبانی علمی برداشت پیوند اعضا

  ی رادمهدي گائین  دکتر یزدي  دکتر کاظمی فر

بررسی ویژگی ها و ارتباط شغلی بیماران با کمردرد حاد و مزمن مراجعه 
  کننده به مطب پزشکان

  اکبر جعفري  دکتر عباسی  دکتر یزدي



بررسی کیفیت خواب به کیفیت زندگی و بی خوابی در بیماران دچار 
  کمردرد مزمن و مقایسه با افراد سالم

  هستی فطوره چی  دکتر یزدي  دکتر عباسی

بررسی کلینیکو پاتولوژیک ضایعات  غیر سرطانی مري در نمونه هاي 
  سال 10پاتولوژي بیمارستان بوعلی سینا قزوین در طی 

  دکتر حاج منوچهري

  

  دکتر اویسی

  

  لیال شهسواري

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

  

  لوفر محمدي زیارانینی  دکتر باریکانی  دکتر پاك نیت

  بررسی میزان رضایت بیماران بستري از بیمارستان

آموزشی والیت (پزشکان،دستیاران و کارورزان )در دانشگاه علوم پزشکی 
  1393قزوین سال 

  

  دکتر یزدي  دکتر زحل
  نگار جعفرپور

  

  خواص ضد سرطانی عصاره گیاه دارویی گل راعی

  
  زاده آریاندخت سلطان  دکتر رجایی  دکتر پیري

در ایزوله هاي کلبسیال پنومونیه جدا  blaDHA-1بررسی فراوانی ژن 
  شده از بیماران بستري در بیمارستانهاي شهر قزوین

  

  شیما شمس برهان  مهندس جوادي  دکتر پیمانی

بررسی فراوانی افکار خود کشی در دانشجویان پزشکی و ارتباط آن با 
  کرونوتیپ آنان

  

  آفاق منشی زاده  دکتر یزدي  دکتر کاظمی فر

بررسی شدت محدودیت کاري در بیماران دچار کمردرد حاد و مزمن و 
  استئوارتروز مراجعه کننده به درمانگاه روماتولوژي بیمارستان والیت

  دکتر عباسی  دکتر یزدي
  فرشته شمسی

  

بررسی میزان تاثیر استقرار طب اورژانس در ارتقا کیفی بخش اورژانس 
  ابیمارستان بوعلی سین

  

  عال طهرانی  دکتر اویسی  دکتر پیمان نامدار



بررسی اپیدمیولوژیک سرطان هاي شایع مردان در استان قزوین طی سال 
1380-1393  

  دکتر سامانی
  دکتر باریکانی

  دکتر پارسا
  پوریا روز بهانی

بررسی اپیدمیولوژیک سرطان هاي شایع زنان در استان قزوین طی سال 
1380-1393  

  دکتر سامانی
  دکتر باریکانی

  دکتر زرگر
  صدف شیخ قمی

  دکتر سامانی  رضایتمندي دانشجویان فیزیوپاتولوژي از کیفیت آموزشی دانشگاه پزشکی
  دکتر باریکانی

  دکتر آرش کردي
  آناهیتا امامی

بررسی میزان رضایتمندي کارورزان از کیفیت آموزش بالینی در دانشگاه 
  1393علوم پزشکی قزوین 

  دکتر سامانی
  دکتر باریکانی

  دکتر مژدهی پناه
  احسان عطاریان

  بررسی رابطه افسردگی و اضطراب با ابتال به بیماري برونشکتازي پایدار

  

  باید طرح بیاورند

  دکتر سامی

  دکتر زحل

دکتر علیرضا حاج سید 
  جوادي

  دکتر حمید رضا حداد

  دکتر محمد پور اصل

  آزاده اسماعیلیان

کروبی و فاکتورهاي موثر در بیماري بررسی اپیدمیولوژیک عوامل می
  برونشکتازي در شرایط پایدار

  باید طرح بیاورند

  دکتر سامی

  دکتر زحل

  دکتر ساروخانی

  دکتر حمید رضا حداد

  دکتر محمد پور اصل

  نیلوفر حاج غفوري

سرمی با پارامترهاي متابولیک در افراد  miRNAبررسی ارتباط پروفایل 
  مبتال به سندرم متابولیک

  نسیم نیکان راد  دکتر علیپور حیدري  دکتر گودرزوند

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

بررسی عوامل مرتبط با افزایش فشار داخل شکمی در بیماران الپاراتومی 
  شده

  

  عبداله زاده امین  دکتر یزدي  دکتر پارسا



ساعت قبل از بروز  24بررسی عالئم پیش در آمد سکته حاد قلبی طی 
  بیمارستان بوعلی سینا قزوین CCUحمله در بیماران بستري در بخش 

  دکتر ابراهیمی

  

  دکتر باریکانی

  

  بهنام مرادي

بررسی شیوع خشونت بر علیه پرستاران و عوامل موثر بر آن در پرستاران 
  موزشی قزوینبیمارستانهاي آ

  دکتر یزدي
  دکتر باریکانی

  
  محمد رضا نوري زاده

بررسی ارتباط رفتارتغذیه اي با نمایه توده بدن در ترکیب چربی خون در 
  بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز بهداشت مینودر قزوین

  خانم دکتر باریکانی  خانم دکتر جوادي
  امیر حسین فخر یاسري

  

  در FGFR2bبررسی تغییرات ساختاري پروتئین نوترکیب 

  برهمکنش با فالونوئید نارنجین
  نعمت اله غیبی  دکتر حسین پیري

  عماد توکلی

  

در ایزوله هاي  SHVبررسی فراوانی ژن بتاالکتاماز وسیع الطیف تیپ 
سودوموناس آئروژینوزاي جدا شده از بیماران مبتال به سوختگی بستري 

  شهید مطهري تهران در بیمارستان
  نجمه  رضی  مهندس جوادي  دکتر پیمانی

در ایزوله  CTX-M  بررسی فراوانی ژن بتاالکتاماز وسیع الطیف تیپ
هاي سودوموناس آئروژینوزاهاي جدا شده از بیماران مبتال به سوختگی 

  بستري در بیمارستان شهید مطهري تهران
  فرهاد عالئی اردالن  مهندس جوادي  دکتر پیمانی

بررسی ارتباط بین بی خوابی با شاخص توانایی کار در پرستاران شیفت 
  کار بیمارستانهاي آموزشی دانشگاه قزوین

  دکتر عباسی  دکتر یزدي
 بهناز داداش زاده مهربانی

  

در ایزوله هاي TEMبررسی فراوانی ژن بتاالکتاماز وسیع الطیف تیپ
 مبتال به سوختگی بستريسودوموناس آئروژینوزاهاي جدا شده از بیماران 

  در بیمارستان شهید مطهري تهران
  سعیده ایرانشاهی  مهندس جوادي  دکتر پیمانی

بررسی ارتباط بین افسردگی و اضطراب با بی خوابی در پرستاران نوبت 
  کار دانشگاه علوم پزشکی قزوین

  دکتر یزدي
دکتر سید علیرضا حاج سید 

  جوادي

  المیرا جعفري

  

انواع کرونوتیپ و افسردگی در کارمندان روزکار دانشگاه بررسی ارتباط 
  علوم پزشکی قزوین

  دکتر جلیل القدر  دکتر یزدي
  مهتاب هاشمی نصر

  



بررسی واکنش هاي دارویی پوستی در بیماران بستري در بیمارستان 
  بوعلی سینا قزوین

  شیوا پیشگاهی  خانم دکتر باریکانی  دکتر بهشتی

انسدادي حین خواب و عوامل مرتبط با آن در افراد بررسی فراوانی آپنه 
  مسن

  محسن مرادیان  دکتر یزدي  دکتر زحل

بررسی فراوانی آپنه انسدادي حین خواب  در بیماران دچار آسم و عوامل 
  مرتبط با آن

  اصغر جعفري  دکتر یزدي  دکتر زحل

بررسی ارتباط بین کرونوتیپ و الگوي خواب و بیداري با میزان تنگی 
  وتید در بیماران دچار سکته ایسکمیک مغزيکار

  محمد معین نوري  دکتر یزدي  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 برخورداري  دکتر اویسی  دکتر اویسی

بررسی شدت محدودیت کاري در بیماران دچار استئوآرتریت زانو مراجعه 
  کننده به درمانگاه روماتولوژي بیمارستان والیت

  رادي شالیفرشاد خدام  دکتر یزدي  دکتر عباسی

در الکترو کاردیوگرافی در  Q-Tcبررسی فراوانی در تغییرات فاصله 
  مصرف تریاك

  دکتر حمید رضا جوادي
  دکتر یزدي

  دکتر میر اکبري
  کیمیا کاتبی

و میزان بروز و شدت ایکتر نوزادي  Dبررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین 
  1394و  1393در نوزادان مراجعه کننده به بیمارستان قدس در سالهاي 

  دکتر مهر پیشه

  دکتر مهیار

  دکتر یزدي

  دکتر خوئینی ها

دکتر نگین السادات 
  ولیعهدي

و میزان سپسیس نوزادي در  Dبررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین 
  1394و  1393ارستان قدس در سالهاي نوزادان مراجعه کننده به بیم

  دکتر مهر پیشه

  دکتر مهیار

  دکتر یزدي

  دکتر خوئینی ها

  

  سارا طاقی

  

  

بررسی فراوانی اختالل وسواسی در بیماران مراجعه کننده با شرح حال 
  1394اقدام به خود کشی به اورژانس بیمارستان بوعلی قزوین در سال 

  ابوطالبیمحمد حسین   دکتر یزدي  دکتر کاظمی فر



بررسی ارتباط ساعات خواب با پروفایل چربی خون در بیماران دیابتی 
  مراجعه کننده به مرکز بهداشت مینودر قزوین

  فاطمه رضایی  دکتر باریکانی  خانم دکتر جوادي

بررسی ارتباط الگو و عادات خواب کودکان با اندکس هاي رشدي در 
  95-1394دانش آموزان دبستانی شهر قزوین سال 

  فهیمه سمیعی  دکتر یزدي  دکتر جلیل القدر

بررسی ارتباط الگوي خواب و عادات غذایی در کودکان دبستانی شهر 
  94-1393قزوین سال تحصیلی 

  دکتر یزدي  دکتر جلیل القدر
  آوا یوسفی

  

ارزیابی کیفیت زندگی بیماران مبتال به رینیت آلرژیک مراجعه کننده به 
  قدسدرمانگاه آلرژي مرکز درمانی 

  دکتر سید محمد فتحی
  دکتر موسی خانی

  دکتر یزدي

  نسیم زارعی وصال

  

بررسی ویژگی هاي دموگرافیک بالینی و پیامد هاي درمانی مننژیوماي 
داخل مغزي تحت عمل جراحی در مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم 

  1393لغایت  1388پزشکی تهران طی سالهاي 

  دکتر سید محسن حسنی برزي

  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 بتاتاالسمی ماژور در بیمارستان قدس قزوین

  دکتر موسی خانی
  دکتر مهرام

  دکتر اویسی
  ندا جعفري

ت دیسمنوره اولیه و ارتباط آن با شاخص بررسی شیوع و شد
  انتروپومتریک در دختران دبیرستانی

  سپیده جهانیان  دکتر موحد  دکتر پاك نیت

  مهدي آزور  دکتر موحد  دکتر پاك نیت  ارتباط هموگلوبین و هماتوکریت سه ماهه اول بارداري با پره اکالمپسی

سنل با آن در پر بررسی منابع ایجاد کننده استرس شغلی و راههاي تطابق
  94شهرداري شهر قزوین سال 

  دکتر باریکانی  دکتر یزدي
سیدمحمد حسین جمال 

  الدینی

و شدت بیماري در   BMIبررسی ارتباط بین میزان کالري دریافتی و 
  مبتالیان به پسوریازیس

  دکتر بهشتی
  دکتر باریکانی

  دکتر جوادي
  عطا کریم زاده

 

 

  

  

  



  دستیاري پایان نامه

  نام دانشجو  استاد مشاور  استاد راهنماي  عنوان

باال و شاخصهاي چاقی و سندرم متابولیک و  hs-CRPبررسی فراوانی 
  89ارتباط آنها با یکدیگر در ساکنین منطقه مینودر قزوین در یال 

  دکتر قانعی
  دکتر عباسی

  دکتر اویسی
  دکتر طاهره طباطبایی فر

  دکتر الهه حاجی نور محمدي  دکتر اویسی  دکتر کاظمی فر  آنزیمی کبد چربتاثیر درمان هلیکوباکتر پیلوري در بهبود 

بررسی تاثیر درمان عفونت هلیکوباکتر پیلوري بر بهبود شاخص هاي 
  سندرم متابولیک

  دکتر کاظمی فر

  دکتر اویسی

  دکتر مهرتاش

  دکتر هاشمی پور

  دکتر زهرا آذریون

ر درم متابولیک دبررسی رابطه عوامل تغذیه اي و شیوه زندگی با سن
  افراد داراي 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 محمدي

  دکتر دایی

  دکتر زرگر

  دکتر باستانی

  دکتر اویسی

  

  دکتر فرشته عطاران

  

  

بررسی تاثیر افزودن عصاره شیرین بیان به رژیم استاندارد درمان 
  هلیکوباکتر پیلوري

  دکتر حاج آقا محمدي

  دکتر اویسی

  دکتر میراولیایی

  دکتر صمیمی

  دکتر صدیقه رئیسیان

مقایسه اثر بخشی لووفلوکساسین و کالریترومایسین در ریشه کنی 
  هلیکوباکتر پیلوري

  دکتر حاج آقا محمدي

  میراولیاییدکتر 

  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 یزدي  دکتر حبیبی



مقایسه تاثیرایبوبروفن خوراکی با استامینوفن خوراکی در بسته شدن 
) در نوزادان نارس بیمارستان کوثر PDAبازمانده (مجراي سرخرگی 

  قزوین
  دکتر حبیبی

  دکتر نوبخت

  دکتر یزدي
  دکتر طاهره جنگجو پیربازاري

تاثیر فنوباربیتال در دوزهاي متفاوت بر مدت بستري نوزادان ایکتریک 
  غیر همولیتیک تحت فتوتراپی

  دکتر نفیسه عطایی  دکتر اویسی  دکتر مهرام

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

  دکتر ساسان روزمهر  دکتر یزدي  دکتر جلیل القدر

مقایسه شیوع و ویژگیهاي سندرم پاهاي بیقرار در کودکان و نوجوانان 
  مبتال به تاالسمی ماژور و مقایسه آن با گروه شاهد

  دکتر جلیل القدر
  دکتر موسی خانی

  دکتر یزدي
  لیال مهدي زاده دکتر

مقایسه میزان بروز هرنی انسیزیونال در الپاراتومی به علت بیماري هاي 
  عروقی با الپاراتومی به علل دیگر

  دکتر مجتبی به طلب  دکتر یزدي  دکتر پارسا

بررسی فراوانی باریک شدگی شریانی منتشر بعد از ترومبوامبولکتومی با 
  کاتتر بالونی فوگارتی

  دکتر پارسا
  نصیري اصل دکتر

  دکتر یزدي
  دکتر حسین فاتحی پور

بررسی فراوانی هرنی انسیزیونال محل تروکار بعد از کله سیستکتومی 
  الپاراسکوپی و فاکتورهاي موثر در آن

  دکتر ضرغام شعبان پور  دکتر یزدي  دکتر پارسا

 IIمقایسه عوارض پس از جراحی گاستروژژنوستومی به روش بیلروت 
 Roux-en-Yبا روش  LooPبه طریق 

  دکتر پارسا

  دکتر محمد زاده

  دکتر طارمی ها

  دکتر باریکانی

  دکتر محمد کریمی

بررسی فاکتورهاي پیش بینی کننده تبدیل کله سیستکتومی 
  الپاراسکوپی به جراحی باز

  دکتر امیر حسین رحمانی  دکتر یزدي  دکتر پارسا

  دکتر بیژنی  پیلوريبررسی تاثیر دارچین در درمان عفونت هلیکوباکتر 
  دکتر میراولیایی

  دکتر جهانی هاشمی
  دکتر فاطمه همایونی

در بیماران مشکوك به  LPمقایسه معیارهاي پزشکان جهت نیاز به 
مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی سیناي قزوین و دالیل  CNSعفونت 

  LPتاخیر در انجام 

 

  دکتر محمد حسن لطفی  دکتر نوید محمدي  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 محمدي  دکتر عالمی

مقایسه اثر آلفنتانیل و لیدوکائین و ترکیب آلفنتانیل و لیدوکائین در 
  اسیون بیدار بیمارکنترل پاسخ هاي همودینامیک هنگام اکستوب

  دکتر علیزاده
  دکتر ابتهاج

  دکتر یزدي
  دکتر محمود آقازیارتی

مقایسه اثر پیشگیرانه کتوروالك و مپریدین وریدي بر لرز و درد پس از 
  عمل سزارین با بیهوشی اسپاینال

  دکتر خضري
  دکتر ابتهاج

  دکتر نوید محمدي
  دکتر مریم السادات مصالیی

تزریق داخل پریتوئن بوپیواکائین، مورفین و تعیین و مقایسه اثرات 
  دگزامتازون بر درد پس از جراحی سزارین الکتیو تحت بیهوشی عمومی

  دکتر حسینی ولمی
  دکتر حسینی جهرمی

  دکتر یزدي
  دکتر طاهره محمودي

مقایسه اثرات پتدین با کتامین و اندانسترون بر لرز بعد از عمل در 
  الپاراسکوپیک الکتیو تحت بیهوشی عمومیجراحی کله سیستکتومی 

  دکتر نسیم زرین  دکتر یزدي  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 در 

  جبري-اختالل وسواسی
  دکتر حاج سید جوادي

  دکتر عالمی

  دکتر ساریچلو
  سید جواد حسینی هوشیار

بررسی تاثیر آموزش مدیریت استرس بصورت رفتاري شناختی بر روي 
بهداشت روانی و تعامالت اجتماعی و عملکرد خانواده ي والدین 

  کودکان مبتال به لوسمی
  دکتر مریم فنایی  دکتر یزدي  دکتر صراف

  دکتر ضمیر  رماند مقایسه لیتیوم و الموتریژین در درمان بیماران افسرده مقاوم به
دکتر حاج سید جوادي دکتر 

  یزدي
  دکتر مسعودي فر

قبل و بعد از ترومبولیتیک تراپی در  QT dispersionبررسی 
 Primary PCIو مقایسه آن با  STEMIبیماران با اولین حمله ي 

  دکتر دائی
  دکتر محمد پور اصل

  دکتر جوادي
  دکتر فتانه پیله چی

اوریک در بیماران با کرونر اکتاتیک و مقایسه بررسی سطح سرمی اسید 
  آن با بیماران با تنگی عروق کرونر و عروق کرونر نرمال

  دکتر مونا حمیدي  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 جوادي
  دکتر سیاح

  دکتر محمد پور اصل
  دکتر اسفندیار اسدي پور



Association of P Wave dispersion and atrial 
fibrillation in Acute inferior Myocardial 

infarction during hospitalization 

  دکتر کاتبی
  دکتر سیاح

  پور اصلدکتر محمد 
  دکتر محمد ریاستی

  

 CRTبررسی تاثیر فیبریالسیون دهلیزي در بیماران تحت عمل تعبیه 

  

  دکتر سیاح

  

  دکتر محمد پور اصل

  

  دکتر نوشین پیغمبر زاده

  

بررسی خصوصیات القاي فیبریالسیون دهلیزي در طی مطالعه 
الکتروفیزیولوژیک در بیماران فاقد بیماري ساختمانی قلبی و بدون 

  فیبریالسیون دهلیزي بالینی

  دکتر ابراهیمی
  دکتر سیاح

  دکتر محمد پور اصل
  دکتر لیال پیر هادي

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

  بتول دادخواه  دکتر محمد پور اصل  دکتر سیاح

از   -G/A 604- و A>C 501-بررسی رابطه پلی مورفیسم هاي 
  در بیماران مبتال به سندروم تخمدان پلی کیستیک Ghrelinژن 

  دکتر دباغ
  دکتر سهمانی

  دکتر نجفی پور
  دکتر سمیه سعادت اسکندري

در زنان مبتال به پره اکالمپسی و فشار خون  Iمقایسه سطح تروپونین 
  بارداري با زنان باردار با فشار خون نرمال

  دکتر اللوها
  دکتر باریکانی

  ر حاج سید جواديدکت
  دکتر سمیرا باقري وند

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

  دکتر اویسی
  دکتر الهام درویش گفتار

سرم مادران باردار دیابتی با وزن  HDLبررسی رابطه تري گلیسیرید و 
  هنگام تولد نوزاد

  دکتر حاج سید جوادي

  دکتر سیما هاشمی پور

  دکتر اللوها

  دکتر زهره یزدي

  دکتر فیروزه ملکی

 

 

  

  

  



  

  

  هاي کارشناسی ارشد پایان نامه

  نام دانشجو  استاد مشاور  استاد راهنماي  عنوان

 

امینوپیریدین در پیشگیري از بیماري پارکینسون در مدل -4بررسی اثر 
  هیدروکسی دپامین-6حیوانی 

  شهرام دارابی دکتر  دکتر هاشم حقدوست

  

  مرضیه محمودي

  

 

بررسی اثر ضد توکسو پالسمایی عصاره هاي گیاهی کاکوتی،زنجبیل، 
  Invitroآزاد درخت و اسپند در 

  دکتر سرایی

  دکتر آزاد مهر

  دکتر حاجی آقایی

  دکتر جهانی هاشمی
  محترم آدینه

بررسی اثر فراکشن هاي مختلف گیاه دارویی کاکوتی بر پروتواسکولکس هاي 
کیست هیداتید و تعیین اثر ایمونومدوالتوري آنها بر روي رده هاي سلولی 
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  دکتر شهنازي

  دکتر آزاد مهر

  دکتر علیپور

  

  عمار عندلیبیان

  

س پرتواسکولکبررسی اثر فراکشن هاي مختلف گیاه دارویی مورد بر 
هاي کیست هیداتید و تعیین اثر ایمونومدوالتوري آنها بر روي 

  سلولهاي ماکروفاژ

  

  دکتر شهنازي

  

  دکتر آزاد مهر

  دکتر حاجی آقایی

  

  وحید گلی زاده

 

بررسی اثر فراکشن هاي مختلف گیاه دارویی سر خار گل بر 
نها آ پروتواسکولکس هاي کیست هیداتید و تعیین اثر ایمونومدوالتوري

 J774 A.1بر روي رده هاي سلولی 

  

  دکتر شهنازي
  دکتر آزاد مهر

  دکتر علیپور
  توکل محمدي بسطام

) TEAبررسی اثر مهار کننده ي کانال هاي پتاسیمی تترااتیل امونیوم (
-6بر پیشگیري از ایجاد بیماري پارکینسون در مدل حیوانی 

  هیدروکسی دپامین

  دکتر پیري

  

  دکتر حقدوست

  شهرام دارابیدکتر 
  سهیال صحت بخش



  دکتر علیپور حیدري

 

 

  Ph.Dهاي پایان نامه

  نام دانشجو  استاد مشاور  استاد راهنماي  عنوان

بر وضعیت بیان ومتیالسیون پروموتر ژن هاي  3-مطالعه اثر اسید چرب امگا
WT1  وWIF-1  در رده سلولیMiaPaca-2 سرطان پانکراس  

  دکتر غیبی

  دکتر سهمانی

  ناصرپوردکتر 

  دکتر آزاد
  بابک رحمانی

در کاهش مقاومت سلول هاي  ABCB1 (MDR-1)بررسی اثر مهار ژن 
در  CRISPRسرطانی در برابر عوامل شیمی درمانی با استفاده از فن آوري 

  رده سلولی مقاوم به دارو سرطان تخمدان

  دکتر ساروخانی

  دکتر رسول صالحی

  دکتر محمد رضا شریفی

  نژاددکتر سحر مقبلی 
  معصومه نوروزي باروق

 


