
 
 
 
 

 بهداشت حرفه ای

 ردیف تاریخ دفاع عنوان نام دانشجو استادراهنما استادمشاور

 پیام حیدری دکتر ورمزیار دکتر نیک پی
تعیین حداکثر اکسیژن مصرفی در حرفه فوریتهای 

 پزشکی از آن به عنوان ابزاری جهت انتخاب دانشجو
91/7/19  1 

کیفیت هوای داخلی با عملکرد سیستم بررسی ارتباط  ثنا شکری دکتر نیک پی دکتر صفری

 تهویه در اتاق عمل

91/1/19  
2 

دکتر نیک پی 

دکتر زهره  –

 یزدی

ارزیابی میزان مواجهه با گرد و غبار آرد و تاثیر آن بر  هاجر دازی دکتر صفری

 سالمت دستگاه تنفس

92/99/19  

3 

 دکتر صفری

 

میزهای لپ تاپ موجود منطبق با بازطراحی ارگونومیک  مجتبی جعفر وند دکتر ورمزیار

 ابعاد آنتروپومتریک دانشجویان قزوین

99/2/19  
4 

 سمیرا انصاری دکتر ورمزیار دکتر نیک پی
طراحی و ساخت صندلی آموزشی ارگونومیک منطبق با 

 ابعاد تن سنجی دانشجویان
14/12/69  5 

 دکتر صفری
دکتر سعید 

 احمدی
 علی دست آموز

جت چندگانه به منظور کنترل طراحی و ساخت نازل های 
 صدای هوای فشرده

23/4/69  9 

دکتر سعید 
 احمدی

 زینب جمالی زاده دکتر صفری
ارزیابی میزان مواجهه صدای ترافیکی و ارتباط آن با 

 آزردگی صوتی رانندگان تاکسی قزوین
22/9/69  9 

9/9/69 رددر فیلتر خوپاالی ستصفیه هوای آلوده به بخار تولوئن  حدیث خوش نواز دکتر نیک پی دکتر صفری  8 

 سمیرا کاظمی دکتر نیک پی دکتر صفری
تصفیه هوای آلوده به بخار تولوئن در فیلتر خوپاالی 

 جذبی
8/9/69  6 

دکتر سعید 
 احمدی

 تینا بختیاری دکتر صفری
ارزیابی میزان امواج مایکروویو ناشی از آنتن های همراه 

 اول بر ساکنین اطراف آنتن های قزوین
3/9/69  12 

 دکتر احمدی
 دکتر نیک پی

 دکتر صفری
رشید فتحی 

 چسلر

ارزیابی پارامترهای موثر بر کارآیی در طراحی سایلنسر 
 جذبی

5/12/69  11 

 محدثه چوبدار دکتر نیک پی دکتر صفری
بررسی ذرات هوا برد زیستی و غیر زیستی در بخشهای 

 منتخب بیمارستانهای شهید رجایی و والیت
9/9/69  12 

 

 

 

 



 
 
 
 

 بهداشت محیط

 ردیف تاریخ دفاع عنوان نام دانشجو استادراهنما استادمشاور

دکتر امام 

 جمعه

بررسی میزان حذف فلزات سنگین با استفاده ازکیتوزان  آسیه آقایی دکتر جمالی

 در محیط های آبی

97/99/19  
1 

دکتر جمالی  

دکتر امام 

 جمعه

راضیه سادات  دکتر کاریاب

حاجی میر 

 محمدعلی

شناسایی و پایش ترکیبات آلی مولد بو در تصفیه خانه و 

 شبکه فاضالب قزوین

97/9/19  

2 

دکتر کاریاب 

امام جمعه"   
 علی آرزومند دکتر جمالی

بررسی گازهای معدنی مولد بو در تصفیه خانه و شبکه 

 فاضالب شهر قزوین
97/9/19  3 

 مریم مراد نیا دکتر امام جمعه دکتر جمالی
نیزار  –بررسی کارایی سیستم ترکیبی پستیک تانک 

 مصنوعی برای تصفیه فاضالب
9/9/19 4 

 کامران تاری دکتر امام جمعه دکتر جمالی

 

بررسی عملکرد تصفیه خانه فاضالب شهر صنعتی البرز 

 جهت استفاده مجدد از پساب خروجی

19/1/19  
5 

دکتر رضا 
 قنبری

 مرضیه تیموری دکتر جمالی
فلزات سنگین کادمیرم، سرب و کبالت از  بررسی حذف

 محیط های آبی
12/4/69  9 

ارزیابی عملکرد دستگاههای استریلیزاسیون مورد استفاده  غالمرضا اسدی دکتر امام جمعه دکتر کاریاب

 در مراکز بهداشت کبودر آهنگ

99/2/19  
9 

 دکتر جمالی دکتر کاریاب

 

فاضالب صنایع روغن  کاربرد فرآیند فنتون در تصفیه فرزانه دوستی

 زیتون

2/9/19  
8 

 فتاح فیض اله دکتر امام جمعه دکتر جمالی
مقایسه عملکرد منعقد کننده های متداول در حذف 

 کدورت و رنگ از آب های ارومیه
22/9/69  6 

دکتر امام 
دکتر  –جمعه 

 جمالی
25/9/69 البفاضمطالعه کارآیی زیستی غشایی هوازی در تصفیه  کوثر سجیران دکتر رضا قنبری  12 

دکتر جمالی  
 دکتر پاکپور

25/9/69 برآورد میزان تولید پسماند الکترونیک در شهر قزوین حسین ترابی دکتر رضا قنبری  11 

دکتر حمید 
 زارع ابیانه

 مهرداد زنگنه دکتر کاریاب
مدل سازی انتشار نیترات در آبخوان دشت قزوین با 

 GMSاستفاده از نرم افزار 
9/9/69  12 

دکتر قنبری 
دکتر  –

 صباحی
 زهره نقد علی دکتر جمالی

بررسی کارآیی روش اسمز مستقیم در حذف فلزات 
 سنگین کروم سرب از آب

11/9/68  13 

 میالد موسی زاده دکتر امام جمعه دکتر جمالی
بررسی کارآیی سیستم ترکیبی جذب الکتروشیمیایی و 

 فیزیکی جهت تصفیه پساب کارواش
11/9/68  14 



 
 
 
 

 بهداشت و ایمنی مواد غذایی

 ردیف تاریخ دفاع عنوان نام دانشجو استادراهنما استادمشاور

دکتر حامد 

 اهری

 

دکتر پیمان 

ر دکت-قجربیگی 

 امیر علی انوار

 حامد محمدی
مقایسه تاثیر بسته بندی با فیلم های نانونقره و پلی اتیلن 

 معمولی بر رشد قارچ انواع نان
91/9/11  1 

 دکتر هدایت

 -حسینی

دکتر حسینی 

 بابائی

دکتر پیمان 

 قجربیگی

زینب صمدی 

 جیردهی

بررسی  میزان دی اکسین ها درشیرهای خام و 

 9119پاستوریزه مصرفی در سطح شهر قزوین در سال
99/99/19  2 

دکتر حسینی 

 دکتر-بابائئ

محمدپور 

 اصل

دکتر پیمان 

 قجربیگی
 فائق مولودی

ن فوق بکر وارداتی و مقایسه پایداری  حرارتی روغن زیتو

 ایرانی
99/9/11  3 

دکتر اصغر 

 محمد پور

 –دکتر نوروزی 

 دکتر زاوشی
8/99/9111 اثر اسپری اسیدهای سیتریک ، استیک و ... عبداله حاجی پور  4 

دکتر محمد 

دکتر  –پور 

 محمودی

دکتر پیمان قجر 

 بیگی
 فواد محمود زاده

ضد  اکسیدانی وارزیابی ترکیبات شیمیایی ، خواص آنتی 

میکروبی اسانس گیاه کهلیک اوتی در محیط 

 آزمایشگاهی و مدل غذایی

98/8/9111  5 

 دکتر قجر بیگی دکتر احسانی
مرضیه پاک 

 ترمنی
91/91/11 بررسی تاثیر بکارگیری پوشش غذایی آلژینات سدیم  9 

دکتر جوادی 

 دکتر جاهد –
 دکتر قجربیگی

محمد قاسم 

 سلیمانی
11بهمن  فرآیندهای حرارتی بر میزان نیتریت باقیماندهبررسی اثر   9 

دکتر محمد 

 پورو محمودی
 دکتر نوروزی

حسن محمد پور 

 کنزق

ارزیابی ترکیبات شیمیایی و خواص ضد باکتری لیستریا 

 مونوسیتوژنر
91/99/11  8 

دکتر جعفری 

 –جوزانی 

دکتر 

 محمودی

 آیدا فرهودی دکتر قجربیگی
به منظور تعیین سریع بار میکروبی  PCRطراحی کیت 

 شیرهای پاستوریزه
99/1/12 6 

دکتر حاج 

 –حسینی 

 محمد پور

 مریم احمدی دکتر قجر بیگی
تاثیر روشهای رایج پخت سیب زمینی بر میزان تشکیل 

 نیتروآمین
91/2/12  12 

 دکتر باریکانی

 دکترقجربیگی

 دکتر جوادی

 دکتر  مظلومی

علی اصغر 

 مسیحی نژاد

اثر جاشیر بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و  بررسی

 ارزیابی حسی و میکروبی ماست پروبیوتیک
91/1/9111  11 

دکتر رزاق 

 –محمودی 

 دکتر کتیرایی

 نرگس ساکی دکتر قجر بیگی
بررسی اثر ممانعت کنندگی اسانس روغنی گیاه درمنه بر 

 قارچ های جداشده از گوشت
99/7/12 12 



 
 
 
 

 ردیف تاریخ دفاع عنوان نام دانشجو استادراهنما استادمشاور

دکتررزاق 

 –محمودی 

 دکتر کتیرایی

 آذر محمدی دکتر قجر بیگی
بررسی کمی و کیفی ترکیبات فنولی و فعالیت آنتی 

 اکسیدانی اسانس گیاه درمنه کوهی
99/7/12 13 

دکتر مریم 

 جوادی

دکتر نصیری 

 اصل

مجتبی شاه 

 محمدی

مقایسه اثر سینام آالهید یا بنزوات سدیم در جلوگیری از 

 رشد استافیلوکوس
99/9/19  14 

دکتر رزاق 

 محمودی
 15 91/1/19 فعالیت ضد باکتریایی عصاره آبی ژل آلوئه ورا در ماست زهرا نعمتی نیکو دکتر قجر بیگی

دکتر 

 محمودی
 عفت فرزانه نیا دکتر قجر بیگی

تعیین اثر ضد باکتریایی اسانس گیاه خارمشک بر 

 استافیلوکوکوس
7/7/19  19 

دکتر رزاق 

 محمودی
پالیزبان مرضیه دکتر قجر بیگی 7/7/19 ارزیابی فصلی آلودگی آفالتوکسین در شیرهای خام   19 

دکتر رزاق 

 محمودی

91/91/19 تعیین تقلبات شیرهای خام گاوی عرضه شده در مراکز محمد پناه زاده دکتر قجر بیگی  
18 

دکتر 

 قجربیگی

 دکتر محمودی

 

مسعود کاظمی 

 نیا

شیرهای خام ارزیابی کیفیت میکروبی و فیزیکوشیمیایی 

 جمع شده از مراکز توزیع شیر قزوین

91/9/19  
16 

دکتر رزاق 

 محمودی
 مینا پنجی دکتر قجر بیگی

نیر پ بررسی تاثیر پوشش خوراکی کنسانتره پروتئین آب

 توت فرنگی و اسانس دانه گیاه زنیان و
91/2/19 22 

دکتر 

 قجربیگی

دکتر رزاق 

 محمودی
 مهناز محمدزاده

پوشش خوراکی کنسانتره پروتئین آب پنیر ارزیابی تاثیر 

 و اسانس گیاه اناربچه
9/9/17 21 

دکتر 

 محمودی
 کتایون آقایی دکتر قجر بیگی

بررسی اثر بخشی خوراکی کیتوزان و اسانس پوست 

 درخت دارپین بر کیفیت ماندگاری توت فرنگی
2/9/18 22 

دکتر 

 –محمودی 

سعید 

 شهسواری

 سارا موسی زاد دکتر قجر بیگی
ارزیابی خاصیت ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی رنگ 

 استخراج شده از پوست پیاز قرمز
92/9/18 23 

 

 

 

 



 
 
 
 

 علوم بهداشتی در تغذیه

 ردیف تاریخ دفاع عنوان نام دانشجو استادراهنما استادمشاور

دکتر اکرم 

ر دکت -بهشتی

 آمنه باریکانی

دکتر مریم 

 جوادی
 محمد احمدی

آکنه و مزاج جبلی و سوء مزاج بررسی ارتباط بین شیوع 

های عارضی فرد در مراجعین به درمانگاه پوست دانشگاه 

 9119علوم پزشکی قزوین سال 

91/9/11  

 
1 

مهندس 

 جوادی

 –دکتر جوادی 

 دکتر میرمیران
 الهام رزم پوش

بر شاخص  familatبررسی اثر مکمل غذایی پروبیوتیک 

 های قند خون، پروفایل لیپیدی و ...
99/1/9111  2 

91/9111 اثر مصرف بادرنجبویه بر پروفایل لیپیدی بیماران هایپر پریسا جندقی دکتر نوروزی دکتر ناصری  3 
 –رشیدخانی 

 دکتر رستمی
11دی  شیوع افسرگی و ارتباط آن با الگوهای غذایی در زنان هوتیمریم ال دکتر زاوشی  4 

دکتر نوروزی 

دکتر جهانی 

 هاشمی

 الهه یوسفی دکتر زاوشی
تاثیر مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله بر پروفایل 

 لیپیدی
9/91/11  5 

دکتر 

 محمدپور
 وجیهه رنگ بو دکتر نوروزی

بررسی اثر مصرف عصاره برگ کنگر فرنگی بر آنزیم های 

 آالمین
91/91/11 9 

 بهناز محمودی دکتر نوروزی دکتر زاوشی
سال ابهر با  1-9رابطه بین چاقی و اضافه وزن کودکان 

 تحصیالت و شغل والدین
8/99/11  9 

دکتر جلیل 

دکتر  –القدر 

 شب بیدار

دکتر مریم 

 جوادی
 فواد علیمرادی

بررسی همبستگی وضعیت تغذیه با نمایه توده بدنی 

 ساعات خواب و ترکیب چربی
99/99/9111  8 

دکتر جلیل 

دکتر  –القدر 

 شب بیدار

دکتر  مریم 

 جوادی

فرگل صادقی 

 نیارکی

بررسی هم بستگی الگوهای غذایی غالب و فعالیت بدنی با 

 ترکیب چربی های خون
11/9/12  6 

دکتر نوروزی  

دکتر جهانی 

 هاشمی

 12 99/1/12 ارتباط افسردگی پس از زایمان با پیکاس دوران بارداری ندا عز الدین دکتر زاوشی

دکتر نوروزی  

دکتر جهانی 

 هاشمی

 دکترزاوشی
الهام حججی 

 آبادینجف 

ارتباط عوارض دوران بارداری و شاخص های 

 آنتروپومتریک نوزادان با امنیت غذایی
99/1/12 11 

دکتر جلیل 

 القدر
 آنیتا آوائی دکتر جوادی

بررسی همبستگی بین عادات غذایی و مدت زمان 

 تماشای تلویزیون
91/2/12 12 

دکتر زاوشی 
 حمدپورمدکتر 

 نسترن میری دکتر نوروزی
رابطه اختالالت خوردن و تصویر ذهنی از جسم مقایسه 

 در دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشکده
99/9/12 13 

دکتر زاوشی 

دکتر  –

 محمدپور

 طوبی غالم پور دکتر نوروزی
بررسی اختالل رشد با امنیت غذایی خانواده در کودکان 

 ساله مرکز بهاشت قزوین 9تا  1
99/9/12 14 



 
 
 
 

 ردیف تاریخ دفاع عنوان نام دانشجو استادراهنما استادمشاور

دکتر جوادی 

 دکتر –

 فخاری

 آزاده لسانی دکتر محمدپور
بررسی رابطه مصرف صبحانه و میوه با شادکامی در 

 دانشجویان قزوین
91/99/12 15 

 فاطمه شرفی دکتر جوادی دکتر باریکانی
همبستگی تنوع غذایی ساعات خواب و فعالیت بدنی مادر 

 با وزن هنگام تولد کودک
11/9/19 19 

اولیا سونیا دکتر جوادی دکتر باریکانی بررسی مزاج و همبستگی آن با وضعیت تغذیه مراجعین  

 کلینیکی مزاج تهران

19شهریور  
19 

دکتر محمد پور  __

 دکتر جوادی

سیده مریم 

 خراسانی

بررسی ارتباط  کیفیت خواب با فاکتورهای متابولیکی و 

 برخی نمایه های تن سنجی در پرسنل پتروشیمی

19شهریور  
18 

دکتر خادم 

 –حقیقیان 

دکتر علیپور 

 حیدری

بررسی امنیت غذایی و عوامل مرتبط با آن خانوارهای  سونیا سیاهی پور دکتر باریکانی

 مراجعه کننده به مراکز بهداشتی قزوین

99/9/19  

16 

دکتر محمد 

 پور

سید امیر حسین  دکتر جوادی

 ذهنی

تعیین همبستگی امنیت غذایی با قند خون و ترکیب 

یابتیچربی های خون بیماران د  

19شهریور  
22 

دکترعلیرضا 

 دائی پور

دکتر مریم 

 جوادی

بررسی رابطه تنوع غذایی فعالیت بدنی و ساعت خواب  آتنا جمالزهی

 مادر باردار

99/1/19  
21 

دکتر جوادی 

دکتر کرمی –  

دکتر خادم 

 حقیقیان

سیده الهام 

 مهدیانی

بررسی اثر مکمل یاری گیاه خرنوب بر فراسنج های 

 اسپرم

91/91/19  99 

دکتر محمد 

 علی سلیمانی

 –دکتر پاکپور 

 دکتر جوادی

بررسی اثر بخشی مداخله آموزش خانواده محور در دانش  الهه علینقی زاده

 آموزان دبستانی تهران

99/99/19  91 

دکتر 

 –ایراندوست 

 دکتر رضازاده

دکتر جوادی 

 دکتر پاکپور

 

سیده فاطمه 

 میری

شناختی بر بهبود وضعیت تغذیه و اثربخشی رفتار درمانی 

 وزن نوجوانان دارای اضافه وزن

98/9/19  

24 

 –دکتر جوادی  __

 دکتر پاکپور

تاثیر آموزش تغذیه مبتنی بر تئوری بر رفتار تغذیه زنان  آیناز چیت ساز

 باردار

9/9/19  
25 

دکتر خادم 

 –حقیقیان 

دکتر علیپور 

 حیدری

دکتر صوفی 

 آبادی

بررسی اثر لوتئولین در التهاب القا شده با لیپوپلی  مینا اسالمی

 ساکارید در موش های صحرایی نر 

99/9/19  

 
29 

 مهنازدکتر

عباسی  

  نصیریدکتر

دکتر خادم 

 حقیقیان

بررسی تاثیر کندر خوراکی در بیماران مبتال به آرتریت  سهیال نوروزی

 روماتوئید

91/9/19  

29 



 
 
 
 

 ردیف تاریخ دفاع عنوان نام دانشجو استادراهنما استادمشاور

دکتر آصف 

دکتر  –زاده 

 باریکانی

دکترمریم 

 جوادی

سمیرا احمدی 

 طاهری

مقایسه الگوی غذایی دوران بارداری مادران دارای کودک 

 کم وزن طبیعی هنگام تولد

91/9/19  

28 

دکتر باریکانی 

دکتر  –

 جورابچی

دکتر مریم 

 جوادی

بررسی رابطه نمایه توده بدنی با نوع زایمان در زنان  محمد داودی

قزوینمراجعه کننده به مرکز بهداشت   

91/9/19  

26 

دکتر خادم 

 –حقیقیان 

 دکتر کرمی

دکتر مریم 

 جوادی

بررسی اثر مکمل یاری کورکومین بر فراسنج های اسپرم  فاطمه علیزاده

 ، فاکتورهای التهابی و ... در مردان نابارور

92/99/19  

32 

دکتر خادم 

 –حقیقیان 

 دکتر کرمی

دکتر مریم 

 جوادی

فرشته غالمی 

 نژاد

های اسپرم ، بررسی اثر مکمل یاری بره موم بر فراسنج 

در مردان نابارور فاکتورهای التهابی و ...  

92/99/19  

31 

دکتر 

 –میرمیران 

 دکتر باریکانی

دکتر مریم 

 جوادی

مریم شهیدی 

 مطلق

بررسی ارتباط ساعت خواب و تنوع غذایی با توده بدنی 

9در بیماران دیابتی نوع   

98/9/19  

32 

دکتر مهناز 

 –عباسی 

دکتر نصیری 

 اصل

دکتر مریم 

 جوادی

اثر کورکومین بر پراکسیداسیون لیپیدی و سطوح آنتی  سیما گودرزی

 اکسیدانی پالسما در بیماران آرتریت

91/9/19  

33 

دکتر علیپور  

دکترکیانوش 

 حسینی

دکتر مریم 

 جوادی

حدیث السادات 

 گرامی

بیوشیمیایی و بررسی ارتباط سبک زندگی ، فاکتورهای 

شاخص های تن سنجی با تنگی شریان کرونر در بیماران 

 قلبی

91/9/19  

34 

دکتر مریم 

 –جوادی 

دکتر سیما 

 هاشمی پور

دکتر خادم 

 حقیقیان

بررسی تاثیر مکملیاری بره موم بر فاکتورهای متابولیکی  فاطمه افشارپور

9بیماران دیابت نوع   

99/99/19  

35 

دکتر شیری  

دکتر هاشمی 

 پور

دکتر خادم 

 حقیقیان

98/8/17 اثر مکمل یاری خوراکی بره موم بر سطح فروکتوز آمین سپیده حسامی  

39 

دکتر کچویی  

 دکتر موسوی

دکتر خادم 

 حقیقیان

مقایسه تاثیر بره موم خوراکی و موضعی بر روی زخم  مهدی شکاری

 دیابتی

9/7/17  
39 

دکتر جوادی 

دکتر  –

محمدی 

 زیدی

دکتر محمد رضا 

 وفا

ارتباط کیفیت خواب با شاخص های تن سنجی ،  فرشته مومنی

 تمایالت و .. دانشجویان دختر دانشگاه قزوین

99/9/18  

38 

  



 
 
 
 

 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 ردیف تاریخ دفاع عنوان نام دانشجو استادراهنما استادمشاور

دکتر جهانی 

 هاشمی
 فاطمه حبیبی دکتر محبی فر

سازمان یادگیرنده دانشگاه علوم پزشکی ارزیابی نیمرخ 

قزوین با استفاده از مدل سیستم های بهم پیوسته 

 سازمانی

91/9/88  1 

 دکتر آصف زاده رضاپور
جواد قدوسی 

 نژاد

هزینه تولید اطالعات در سیستم مراقبت بهداشتی 

 شهرستان البرز
98/2/88  2 

 دکتر آصف زاده رضاپور
مهشید معینی 

 نائینی

تقاضا برای استفاده از خدمات درمانی در شهر برآورد 

 9188نائین در سال 
2/1/88  

1 

دکتر ممی 

 خانی
 رسول ایمانی دکتر آصف زاده

مطالعه تطبیقی ترکیب نیروی انسانی و شاخص های پایه 

نظام سالمت در کشورهای حوزه مدیترانه شرقی در سال 

9117 

9/9/81  4 

 سعید امینی دکتر آصف زاده رضاپور
ارزیابی اقتصادی برنامه معاینات دانش آموزان بدو ورود به 

 88مقاطع تحصیلی مختلف شهرستان کمیجان سال 
1/9/81  5 

دکتر ممی 

 خانی
 جالل عربلو دکتر آصف زاده

ارزیابی فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه پرسنل درمانی و 

پاراکلینیکی مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی 

 قزوین

99/9/11  9 

 خاطره خوشنام دکتر محبی فر آقای شغلی

مقایسه وضعیت تامین منابع مالی و هزینه های 

بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی زنجان طی سالهای 

 برنامه چهارم توسعه

9/2/11  9 

خانم ها 

حسینی و 

 صادقی

 مینا نجاتی دکتر آصف زاده
ن قزویاثر بخشی برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی 

9189-9181 
99/8/11  8 

 سپیده جهاندیده دکتر آصف زاده آقای برزگر
بازاریابی خدمات دندانپزشکی با استفاده از شبکه عصبی 

 81 - 11شهرستان قزوین 
91/91/11  6 

 دکتر آصف زاده دکتر نیک پی
گلرخ عتیقه 

 چیان

بیمارستان تامین  ICUارزیابی ریسک در بخش 

در سال  FMEAاجتماعی شهر قزوین از طریق تکنیک 

11 

99/99/11  12 

دکتر دانشی 

 کهن
 دکتر محبی فر

سیده زهرا 

 عبدالعظیمی

میزان ، علل و هزینه های بازگشت خون و فرآورده های 

 9181خونی در بیمارستان های استان قزوین 
92/99/11  11 

مهندس 

 جوادی
 محبوبه شمس دکتر محبی فر

بررسی نقش های مدیریت منابع انسانی در بیمارستانهای 

آموزشی درمانی دانشگاههای علوم پزشکی تهران و ایران 

 9181بر اساس مدل الریچ 

92/99/11  12 

دکتر احمد 

 رضا رئیسی
 عارفه موسوی دکتر آصف زاده

جراحی بیمارستانهای  -ارزیابی مدیریت ریسک بیهوشی 

با استفاده از  9111در سال  دانشگاهی اصفهان

 ECRIاستانداردهای موسسه 

99/2/19  13 



 
 
 
 

 ردیف تاریخ دفاع عنوان نام دانشجو استادراهنما استادمشاور

دکتر 

ر دکت-پیرویان

 ممی خانی

 دکتر آصف زاده
سجاد غالمعلی 

 پور

وضعیت مصرف حامل های انرژی قبل و بعد از اجرای 

طرح هدفمندی یارانه ها در بیمارستان های دانشگاه 

 9188-9111هلوم پزشکی ایالم در سال 

11/2/19  14 

 دکتر آصف زاده دکتر پیرویان
مهران علیجان 

 زاده

برآورد هزینه پرداخت از جیب خدمات تشخیصی سرپایی 

 9119در بیمارستان های آموزشی قزوین در سال 
11/2/19  15 

غالمرضا 

 گودرزی
 هاشم رحیمی دکتر محبی فر

تعیین کارایی فنی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی 

از دو روش تحلیل فراگیر داده ها و گیالن با استفاده 

 9189-9111تحلیل مرزی تصادفی طی سالهای 

91/9/19  19 

دکتر ممی 

 خانی
 لیال آگوش دکتر آصف زاده

و 1119رابطه سطح استقرارسیستم مدیریت کیفیت ایزو 

 19اثربخشی کیفیتی  بیمارستانهای رشت از دیدکارکنان 
92/1/19  19 

دکتر محبی 

دکتر -فر

 رجبی

 ساناز تقی زاده ر آصف زادهدکت

سازی حاکمیت بالینی در ارزیابی پیشرفت پیاده

های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی  قزوین، بیمارستان

9119 

91/99/19  18 

دکتر ممی 

 خانی
 علی فرزانه دکتر آصف زاده

شناسایی سازه های مرتبط با تغییرات پرداخت از جیب 

نگاه بیمه گر  بیمه شدگان خدمات پزشکی در ایران از

 دولتی

11/1/19  16 

 هانا حسنی دکتر محبی فر دکتر باریکانی

سنجش کیفیت خدمات بیمارستانی در مراکز آموزشی 

درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین: کاربرد، تحلیل 

 19-9119عملکرد -اهمیت

91/99/19  22 

دکتر فردین 

-مهرابیان

 دکتر نیک پی

دکتر سعید 

 آصف زاده
 کیانمهرشیال 

همبستگی ایمنی بیمار با کار گروهی پرستاران در 

های مراقبت ویژه و جراحی مراکز آموزشی درمانی بخش

 9119شهر رشت در سال 

1/1/11  21 

آقای یزدان 

 سپرده

دکتر سعید 

 آصف زاده

سید علی موسی 

 نیای زارع

مقایسه درآمد و هزینه بیمارستانهای دانشگاه علوم 

 9119 پزشکی گیالن در سال
91/9/11  22 

دکتر فرزاد 

 پیرویان

دکتر سعید 

 آصف زاده
 شمسی اختیار

عوامل موثر بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه 

مدیران و کارکنان مالی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

 9119؛

99/9/11  23 

دکتر جهانی 

 هاشمی

دکتر رفعت 

 محبی فر
 پریسا قابوسی

خالقیت در مراکز آموزشی و رابطه مدیریت دانش و 

 19-11درمانی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران: 
91/9/11  24 

دکتر ممی 

 خانی
 امیر رجبی دکتر آصف زاده

مقایسه استقرار حاکمیت بالینی در بیمارستان های دارای 

 ایزو و فاقد آن
11شهریور  25 

دکتر کاظم 

 زاده
 بهرام علیزاده دکتر آصف زاده

نابرابری اقتصادی اجتماعی در بهره مندی از تعیین 

 11خدمات بهداشت همدان 
11/9/12 29 

دکتر احمد 

 نیک پی

دکتر سعید 

 آصف زاده
 سارا دولت آبادی

مقایسه سطح فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه پرستاران 

بخش جراحی در بیمارستان های آموزشی و غیر آموزشی 

 9119شهر تهران در سال 

91/9/11  29 



 
 
 
 

 ردیف تاریخ دفاع عنوان نام دانشجو استادراهنما استادمشاور

99/1/9111 ارزیابی پاسخگویی اورژانس بیمارستانی در مقابل حوادث زینب پرتوی  دکتر  آصف زاده وسفلییمحمد  28 
دکتر محمدی 

 زیدی
 آذر قاسمی دکتر محبی فر

بررسی رابطه سالمت معنوی و کیفیت زندگی سالمندان 

 عضو کانون بازنشستگان
9/99/11  26 

 -طباطبایی 

 قناتی
11دی  بررسی حیطه های عملکردی سازمان تامین اجتماعی نفیسه قاسمی دکتر محبی فر  32 

دکتر ممی 

دکتر  –خانی 

 نیاکان کلهر

 الهه برزگر دکتر آصف زاده
پیش بینی طول مدت اقامت بیماران روانی با استفاده از 

 داده کاوی در بیمارستان تهران
 31 12شهریور

دکتر ممی 

 خانی
 محمدیمنصوره  دکتر آصف زاده

مقایسه عوامل موثر بر انتخاب بیمارستانهای خصوصی و 

 دولتی توسط بیماران بستری در تهران
 32 12شهریور 

 –دکتر نحوی 

 دکتر پاکپور
 عاطفه صادقی دکتر محبی فر

نقش سالمت معنوی در کیفیت زندگی بیماران مبتال به 

 سرطان بیمارستان امام
11/9/12 33 

دکتر بهزاد 

 کرمی
 ف زادهدکتر آص

شهاب الدین 

 محمودی
 34 19/9/12 ارزیابی توزیع نیروی انسانی پزشک استان کرمانشاه

دکتر رفیعی 

دکتر  –

 محمدپور

 مونا خدایوندی دکتر محبی فر
بررسی رابطه بین رضایتمندی بیماران با نتایج اعتبار 

 بخشی در بیمارستان های همدان
19/9/12 35 

دکتر ممی 

 خانی
 فریبا فاتحی دکتر آصف زاده

رابطه مهارتهای ارتباطی سرپرستاران با خودکارآمدی 

 پرستاران در سنندج
9/99/12 39 

 سهیال غالمی دکتر آصف زاده دکتر صفری
ارزیابی خطر بالیا در مراکز آموزشی درمانی والیت و 

 شهید رجایی
98/91/12 39 

 دکترمحبی فر دکتر کلهر
فاطمه زنگنه 

 قشالقی

بیمارستانهای استان همدان بر اساس معیارهای ارزیابی 

 12بیمارستان سبزوار 
9/99/12 38 

محمد ذکریا 

 کیایی

سید کریم خرم  دکتر آصف زاده

 حسینی

تعیین توزیع نیروی انسانی ارائه دهندگان خدمات 

 مستقیم بخش بهداشت 

98/99/12  11 

دکتر ممی 

 خانی
 الهه نوابی دکتر آصف زاده

فرایند استقرار استانداردهای اعتبار بخشی تحلیل شکاف 

 در بیمارستان امام حسین
99/99/12  04 

__ 
 

 

 

 ژاله توفیقی دکتر آصف زاده
رابطه سهم هزینه های سالمت از تولید ناخالص داخلی با 

 سالمت زنان کشورهای حوزه مدیترانه شرقی
11/9/19 41 

دکتر 

 عظیمیان

بین شادکامی و کیفیت خدمات پرستاری در ارتباط  فرنگیس رسولی دکتر محبی فر

 بیمارستانهای ایالم

91/2/19  29 



 
 
 
 

 ردیف تاریخ دفاع عنوان نام دانشجو استادراهنما استادمشاور

 سعیده آهنکار دکتر آصف زاده دکتر اویسی
ارزیابی تقاضا برای خدمات سالمت باروری در خانم های 

12خرمدره   
97/9/19  21 

دکتر ممی 

 خانی

حمیده خوش  دکتر آصف زاده

 ترکیب

زنجان قزوین   مقایسه فراهمی خدمات بهداشتی درمانی

 و البرز

97/9/19  22 

رتبه بندی کشورهای نفت خیز و غیر نفت خیز حوزه  فاطمه قمری دکتر آصف زاده دکتر کلهر

 مدیترانه

97/9/19  29 

 دکتر رفیعی

 

بشیر عظیمی  دکتر محبی فر

 نایبی

برآورد تعداد پرستار مورد نیاز بخش اورژانس 

9119بیمارستانهای قزوین در سال   

91/1/19  
49 

دکتر سیما 

 رفیعی

 دکتر آصف زاده

 

بررسی فرهنگ ایمنی بیمار و ارتباط آن با میزان رعایت  معصومه کریمی

 اصول جراحی ایمنی در اتاق عمل

99/9/19  04 

 دکتر آصف زاده دکتر کلهر

 

رابطه بین فرهنگ ایمنی بیمار با سطح استرس شغلی   محمد تیر

مازندراندر پرستاران دانشگاه   

99/9/19  04 

 نوید دکتر

 محمدی

زاده آصف دکتر دار کلید ایمان   طرح توسط دو نوع دیابت غربالگری اثربخشی هزینه 

89 سال قزوین روستایی جمعیت در خانواده پزشک  

92/91/9187  04 

مهندس قلعه 

دکتر  –نوی 

 روح اله کلهر

صالح الدین خدا  دکتر محبی فر

 کریمی

ارزیابی ریسک تجهیزات پزشکی در شناسایی خطر و 

9119مرکز آموزشی درمانی کوثر قزوین سال   

 

99/91/19  04 

دکتر ممی 

 خانی

بررسی زمان انتظارو رضایتمندی بیماران مراجعه کننده  مهناز محبی دکتر آصف زاده

19به کلینیک تخصصی بیمارستان امام حسین زنجان   

92/99/19  05 

یا جلیلیرو دکتر آصف زاده دکتر شغلی نقش عدالت سازمانی در رضایت پرستاران و ماماها از  

 کارانه طرح تحول نظالم سالمت مرکز زنجان

92/99/19  05 

دکتر رفیعی  

مهندسی قلعه 

 نوی

شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی در پرسنل تشخیصی  خلیل کلوانی دکتر محبی فر

 بیمارستان کوثر

99/91/19  05 

دکتر کلهر  کیاییدکتر   بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و رفتار شهروندی  محمد عظیم وند 

 سازمانی در کارکنان مراکز آموزشی درمانی قزوین

1/7/17  00 

دکتر احدی 

 نژاد

تعیین هزینه کل بیماران مراجعه کننده به مراکز سرپایی  سعید نوروزی دکتر آصف زاده

19دانشگاهی قزوین در سال   

8/7/17  00 

کیاییدکتر  فاطمه درزی  دکتر کلهر 

 رامندی

محاسبه قیمت تمام شده خدمات ارائه شده در واحد سی 

 تی اسکن بیمارستان شهید رجایی

7/7/17  05 

دکتر ممی 

 خانی

ارزیابی عملکرد بیمارستان های منتخب تامین اجتماعی  الهام جنتی راد دکتر آصف زاده

مدلبا استفاده از   
Path 1395 

 

8/7/17  04 



 
 
 
 

 ردیف تاریخ دفاع عنوان نام دانشجو استادراهنما استادمشاور

دکتر خسروی 

دکتر  –زاده 

 کیایی

بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری  محمد بدرلو دکتر کلهر

 در مراکز آموزشی درمانی قزوین

17زمستان   98 

دکتر محبی 

 فر

ساده سازی سیستم مدیریت کیفیت و نقش آن در بلوغ  هما سیدی دکتر رفیعی

19کیفیت خدمات بیمارستانی زنجان   

8/99/17  91 

دکتر محبی 

 فر

تعیین نقش عوامل ساختاری بر رفتار کارآفرینی اعضاء  نگین محمدی دکتر رفیعی

19هیات علمی دانشگاه قزوین   

92/9/17  91 

دکتر محبی 

 فر

ارتباط سرمایه اجتماعی با عملکرد شغلی اعضای هیات  نادیا نیساری دکتر رفیعی

 علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

92/9/17  99 

محمد ذکریا 

دکتر  -کیایی 

 ایمانی نسب

ارزیابی تصمیم گیری مبتنی بر شواهد بین مدیران  احمد فریدونی دکتر کلهر

 دانشگاه

99/2/18  99 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 آموزش بهداشت

 استادراهنما استادمشاور
نام 

 دانشجو
 عنوان

تاریخ 

 دفاع
 ردیف

 دکتر محمدی زیدی دکتر مرشدی
 سید هادی

 خاکزادی

بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر تئوری رفتار 

 برنامه ریزی شده
99/2/18 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


