
 لیست پایان نامه های موجود در کتابخانه دانشکده های پیراپزشکی و بهداشت
 

 ردیف تاریخ دفاع عنوان نام دانشجو استادراهنما استادمشاور

 فاطمه حبیبی دکتر محبی فر دکتر جهانی هاشمی

ارزیابی نیمرخ سازمان یادگیرنده دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین با استفاده از مدل سیستم های بهم پیوسته 

 سازمانی

32/3/88  1 

 دکتر آصف زاده دکتر سرچمی
 یغالمحسن شعبانی قاض

 کالیه

ارزیابی مدیریت اطالعات از خانه های بهداشت تا مرکز 
 1281بهداشت شهرستان قزوین سال 

11/4/88  3 

 جواد قدوسی نژاد دکتر آصف زاده رضاپور
هزینه تولید اطالعات در سیستم مراقبت بهداشتی 

 شهرستان البرز
38/4/88  2 

 مهشید معینی نائینی دکتر آصف زاده رضاپور
ا برای استفاده از خدمات درمانی در شهر برآورد تقاض

 1288نائین در سال 
4/9/88  4 

 رسول ایمانی دکتر آصف زاده دکتر ممی خانی

مطالعه تطبیقی ترکیب نیروی انسانی و شاخص های 
پایه نظام سالمت در کشورهای حوزه مدیترانه شرقی در 

 3001سال 

5/3/89  5 

 سعید امینی دکتر آصف زاده رضاپور
ی اقتصادی برنامه معاینات دانش آموزان بدو ورود ارزیاب

 88به مقاطع تحصیلی مختلف شهرستان کمیجان سال 
9/1/89  1 

 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

5/4/90  1 

 محبوبه شمس دکتر محبی فر هندس جوادیم

بررسی نقش های مدیریت منابع انسانی در 
بیمارستانهای آموزشی درمانی دانشگاههای علوم 

 1289پزشکی تهران و ایران بر اساس مدل الریچ 

34/13/90  8 

 جالل عربلو دکتر آصف زاده دکتر ممی خانی

و  یارزیابی فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه پرسنل درمان
پاراکلینیکی مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم 

 پزشکی قزوین

31/1/90  9 

خانم ها حسینی و 
 صادقی

 مینا نجاتی دکتر آصف زاده
اثر بخشی برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

1281-1289 
31/8/90  10 

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

 89 - 90شهرستان قزوین 
19/10/90  11 

 گلرخ عتیقه چیان دکتر آصف زاده دکتر نیک پی

بیمارستان تامین  ICUارزیابی ریسک در بخش 
در  FMEAاجتماعی شهر قزوین از طریق تکنیک 

 90سال 

31/11/90  13 

 سیده زهرا عبدالعظیمی دکتر محبی فر دکتر دانشی کهن
، علل و هزینه های بازگشت خون و فرآورده  میزان

 1289های خونی در بیمارستان های استان قزوین 
34/13/90  12 

 عارفه موسوی دکتر آصف زاده دکتر احمد رضا رئیسی

جراحی  -ارزیابی مدیریت ریسک بیهوشی 
با  1290بیمارستانهای دانشگاهی اصفهان در سال 

 ECRIاستفاده از استانداردهای موسسه 

13/4/91  14 

 دکتر سید سعید اسکویی دکتر آصف زاده دکتر امام جمعه
ارزیابی نیاز به خدمات درمانی در سالمندان مرد 

 روستایی قزوین
34/13/88  15 



 لیست پایان نامه های موجود در کتابخانه دانشکده های پیراپزشکی و بهداشت
 

 ردیف تاریخ دفاع عنوان نام دانشجو استادراهنما استادمشاور

 دکتر ناهید یزدی دکتر آصف زاده دکتر کشاورز
به خدمات درمانی درسالمندان زن روستایی ارزیابی نیاز

 قزوین
34/13/88  11 

 دکتر مجید بهرامی دکتر آصف زاده معهدکتر امام ج
ارزیابی نیاز به خدمات درمانی در سالمندان مرد شهر 

 قزوین
18/3/89  11 

 دکتر زینب هاشمی دکتر آصف زاده دکتر صفری
رزیابی نیاز به خدمات درمانی در سالمندان زن شهر ا

 قزوین
18/3/89  18 

 دکتر فرزاد پیرویان دکتر آصف زاده رضاپور
زینه پیامد بازدیدهای نظارتی امور دارویی برآورد ه

 81و  81استان قزوین در سال 
11/2/89  19 

 دکتر عبداله کشاورز دکتر آصف زاده مهندس جوادی
برآورد پرداخت مستقیم از جیب بیماران برای هزینه 

 های درمان در شهر قزوین
20/1/89  30 

 دکتر حسن اسماعیلی دکتر آصف زاده دکتر جهانی هاشمی

عیین مدت زمان ماندگاری معتادان در درمان ت
نگهدارنده با متادون در مراکز خصوصی قزوین  سالهای 

81-88 

21/3/90  31 

 دکتر نوروژا قدیری اصل دکتر آصف زاده دکتر امام جمعه
بررسی اپیدمیولوژیک قربانیان حوادث رانندگی محدوده 

 1289استان قزوین سال 
21/4/91  33 

 دکتر امیر سمساریانها کتر آصف زادهد دکتر امام جمعه

بررسی تبعیت از دستورات دارویی پزشک در بیماران 
مبتال به دیابت شیرین مراجعه کننده به شیفت صبح 

 90 -3درمانگاه بهشتی قزوین نیمه

21/4/91  32 

 دکتر امیر حسین فرخی دکتر صفری دکتر علیپور
 بررسی حوادث ناشی از کار گزارش شده به اداره کل

 88-83کار و امور اجتماعی استان قزوین طی سالهای 
11/8/91  34 

 دکتر کامران سلیمانی دکتر آصف زاده دکتر پیرویان
مقایسه بودجه و هزینه درمانی مستقیم تامین اجتماعی 

 1289استان قزوین در سال 
33/9/91  35 

 دکتر سعید مخلوقی دکتر آصف زاده دکتر ممی خانی
ال جراحی گلوبال با هزینه مقایسه صورتحساب اعم

 89واقعی انجام شده در بیمارستان رازی قزوین سال 
31/9/91  31 

دکتر -دکتر پیرویان
 ممی خانی

 سجاد غالمعلی پور دکتر آصف زاده

وضعیت مصرف حامل های انرژی قبل و بعد از اجرای 
طرح هدفمندی یارانه ها در بیمارستان های دانشگاه 

 1288-1290ل هلوم پزشکی ایالم در سا

20/4/93  31 

 مهران علیجان زاده دکتر آصف زاده دکتر پیرویان

برآورد هزینه پرداخت از جیب خدمات تشخیصی 
سرپایی در بیمارستان های آموزشی قزوین در سال 

1291 

20/4/93  38 

 هاشم رحیمی دکتر محبی فر غالمرضا گودرزی

 یتعیین کارایی فنی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشک
گیالن با استفاده از دو روش تحلیل فراگیر داده ها و 

 1285-1290تحلیل مرزی تصادفی طی سالهای 

32/1/93  39 

 لیال آگوش دکتر آصف زاده دکتر ممی خانی

 و9001رابطه سطح استقرارسیستم مدیریت کیفیت ایزو 
اثربخشی کیفیتی  بیمارستانهای رشت از دیدکارکنان 

91 

34/9/93  20 
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 ردیف تاریخ دفاع عنوان نام دانشجو استادراهنما استادمشاور

 علی فرزانه دکتر آصف زاده ی خانیدکتر مم

شناسایی سازه های مرتبط با تغییرات پرداخت از جیب 
بیمه شدگان خدمات پزشکی در ایران از نگاه بیمه گر 

 دولتی

20/9/93  21 

دکتر -دکتر محبی فر
 رجبی

 ساناز تقی زاده دکتر آصف زاده

سازی حاکمیت بالینی در ارزیابی پیشرفت پیاده
موزشی دانشگاه علوم پزشکی  قزوین، های آبیمارستان

1291 

10/11/93  23 

 هانا حسنی دکتر محبی فر دکتر باریکانی

سنجش کیفیت خدمات بیمارستانی در مراکز آموزشی 
درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین: کاربرد، تحلیل 

 93-1291عملکرد -اهمیت

10/11/93  22 

 دکتر حمزه رحیمی

دکتر نعمت اهلل 
دکتر  -غیبی

رتضی کریمی م
 پور

 مرضیه کفشدوزی امین

ارزیابی اثرات برخی پپتیدهای اتصال یابنده به رسپتور 
Trk B  بر روی رده های سلولیov-car-3  و

sk-ov-3 

31/1/93  24 

 دکتر فاطمه باقری

دکتر نعمت اهلل 
دکتر -غیبی

محمدرضا 
باغبان اسالمی 

 نژاد

 الهام ملکوتی پور
 ی مزانشیمی از طریق نانوانتقال ژن به سلول های بنیاد

 ذرات کیتوزان
31/1/93  25 

-دکتر رضا نجفی پور
 دکتر تقی ناصرپور

دکتر مهدی 
دکتر -سهمانی

مریم دارابی 
 امین

 شیما بیاگوی

دلتا و مسیر عالمت دهی  PPARبررسی اثر 
ERK-MAPK  دساتوراز بر رده  1بر بیان ژن دلتا

 PANC-1سلولی 

38/3/93  21 

-دکتر محمد عزیزی
 مهندس امیر جوادی

دکتر تقی 
دکتر -ناصرپور

 محسن کریمی

 بابک ممنون

جهت  Real-time PCRراه اندازی تکنیک 
در  E.coliژنومی  DNAتشخیص ناخالصی 

 محصوالت نوترکیب

4/4/93  21 

دکتر مجید سیرتی 
 ثابت

دکتر نعمت اهلل 
دکتر  -غیبی

 داریوش ایلغاری

 معصومه مقدسی

ته یافی پروتئین جهشبیان و تخلیص ناحیه کیناز

و بررسی تغییرات ساختاری آن بر  FGFR2bنوترکیب 
 اثر برهمکنش آن با اسیدهای چرب غیراشباع

38/11/93  28 

دکتر  دکتر سهمانی
 جهانی هاشمی

 -دکتر غیبی
دکتر کوروش 

 گودرزوند

 حمیده اصغری

بیان ژن پروتئین کالپروتکتین و بررسی برهمکنش 
و اثربرخی اسیدهای چرب  زیرواحدهای آن با همدیگر

 غیر اشباع بر ساختار آنها

38/11/93  29 

 -دکتر فرزاد رجایی
 مهندس امیر جوادی

دکتر رضا نجفی 
دکتر سحر -پور

 مقبلی نژاد

 امیر صمیمی هشجین

با  3و1بررسی ارتباط بین میزان بیان ژنهای پروتامین 

نمونه های   Jhdm2a و Contrinژنهای تنظیمی
 آزواسپرم بافت بیضه مردان

18/13/93  40 

-دکتر فردین مهرابیان
 دکتر نیک پی

دکتر سعید آصف 
 زاده

 شیال کیانمهر

همبستگی ایمنی بیمار با کار گروهی پرستاران در 
های مراقبت ویژه و جراحی مراکز آموزشی بخش

 1293درمانی شهر رشت در سال 

2/2/92  41 



 لیست پایان نامه های موجود در کتابخانه دانشکده های پیراپزشکی و بهداشت
 

 ردیف تاریخ دفاع عنوان نام دانشجو استادراهنما استادمشاور

 آقای یزدان سپرده
دکتر سعید آصف 

 زاده

وسی نیای سید علی م
 زارع

مقایسه درآمد و هزینه بیمارستانهای دانشگاه علوم 
 1291پزشکی گیالن در سال 

10/1/92  43 

 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 

 1293؛

11/1/92  42 

 دکتر جهانی هاشمی
دکتر رفعت 

 محبی فر
 پریسا قابوسی

رابطه مدیریت دانش و خالقیت در مراکز آموزشی و 
 93-92درمانی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران: 

39/1/92  44 

 دکتر احمد نیک پی
دکتر سعید آصف 

 زاده
 سارا دولت آبادی

اران تمقایسه سطح فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه پرس
بخش جراحی در بیمارستان های آموزشی و غیر 

 1293آموزشی شهر تهران در سال 

39/1/92  45 

-دکتر نعمت اهلل غیبی
 دکتر مجید تبیانیان

دکتر مهدی 
دکتر -سهمانی

فرزانه 
 پورعسگری

 سیاوش آذری

روتاویروس سویه  NSP4بررسی بیان ژن پروتئین 
RF  با حذف دومین اسهالی آن در سلول هایBL-

21 DE3 اشرشیا کلی 

19/1/92  41 

 دکتر ملیحه پاک نژاد
-دکتر ساروخانی

 دکترجواد رسایی
 مهسا فقیهی

بادی مونوکلونال برعلیه انتی ژن نوترکیب تهیه آنتی
nmp22 

31/4/92  41 

 دکتر نعمت اهلل غیبی

 -دکتر ساروخانی
دکتر کیوان 
 مجید زاده

 علی اکبر زارع

در   TPTEو  TTK  ،ARMC3مقایسه  بیان  ژنهای  
نمونه بافت بیماران مبتالبه سرطان پستان با  بافت 

 نرمال

21/1/92  48 

 -دکتر هدایت حسینی
 دکتر حسینی بابائی

دکتر پیمان 
 قجربیگی

 زینب صمدی جیردهی
بررسی  میزان دی اکسین ها درشیرهای خام و 

 1293پاستوریزه مصرفی در سطح شهر قزوین در سال
11/13/93  49 

جهان آرا ممی  دکتر
 خانی

 

دکتر سعید آصف 
 زاده

 دکتر کامبیز شقاقی

تعیین تاثیر حذف پرداخت هزینه داروهای بدون نسخه 
(OTC بر میزان خدمات قابل ارائه به بیمه شدگان )

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان قزوین در سال 
 1290-1289های 

1/1/93  50 

دکتر  صفری  دکتر 
 جهانی هاشمی

 عید آصفدکتر س
 زاده

 دکتر سعید جعفری

مقایسه آستانه شنوایی کارگران بخش تولید و اداری 
یکی ازکارخانجات صنایع فلزی و ماشین سازی استان 

 قزوین

18/10/93  51 

 حمدپور صلدکتر م

 

دکتر سعید آصف 
 زاده

 دکتر محمدرضا ملکی
مقایسه شاخصهای آنتروپومتریک )تن سنجی( نوزادان 

 در مرکز  بهداشتی درمانی اقبالیه ایرانی و افغانی
5/13/93  53 

 دکتر حامد اهری

 

دکتر پیمان 
تر دک-قجربیگی 

 امیر علی انوار

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

 اتیلن معمولی بر رشد قارچ انواع نان
10/1/92  52 

-دکتر حسینی بابائئ
 دکتر محمدپور اصل

دکتر پیمان 
 جربیگیق

 فائق مولودی
مقایسه پایداری  حرارتی روغن زیتون فوق بکر وارداتی 

 و ایرانی
11/1/92  54 

-دکتر اکرم بهشتی
 دکتر آمنه باریکانی

دکتر مریم 
 جوادی

 محمد احمدی
بررسی ارتباط بین شیوع آکنه و مزاج جبلی و سوء مزاج 

های عارضی فرد در مراجعین به درمانگاه پوست 
 1293دانشگاه علوم پزشکی قزوین سال 

10/1/92  

 
55 
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دکتر اصغر محمدپور 
 اصل

 

دکتر مهدی امام 
 جمعه

 دکتر همایون بابا اوالدی
بررسی آلودگی چمن پارک فدک قزوین به تخم های 

 کسوکاراانگل تو
19/1/92  

 
51 

 ندا اسمعیل زاده ها دکتر امیر ضیایی دکتر اصغر محمد پور
پیشگویی خطر قلبی عروقی فرمینگهام و سندرم 

 متابولیک
38/10/1292  51 

 دکتر –دکتر محمد پور 
 محمودی

دکتر پیمان قجر 
 بیگی

 فواد محمود زاده

ارزیابی ترکیبات شیمیایی ، خواص آنتی اکسیدانی و 
کروبی اسانس گیاه کهلیک اوتی در محیط ضد می

 آزمایشگاهی و مدل غذایی

18/8/1292  58 

 دکتر باریکانی

 ترقجربیگیدک

 دکتر جوادی

 دکتر  مظلومی
 علی اصغر مسیحی نژاد

بررسی اثر جاشیر بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و 
 ارزیابی حسی و میکروبی ماست پروبیوتیک

10/9/1292  59 

 زینب پرتوی شایان صف زادهدکتر  آ محمد یوسفلی
ارزیابی پاسخگویی اورژانس بیمارستانی در مقابل 

 حوادث
31/9/1292  10 

 دکتر اصغر محمد پور
 –دکتر نوروزی 
 دکتر زاوشی

8/11/1292 اثر اسپری اسیدهای سیتریک ، استیک و ... عبداله حاجی پور  11 

10/1292 ره بر پروفایل لیپیدی بیماران هایپاثر مصرف بادرنجبوی پریسا جندقی دکتر نوروزی دکتر ناصری  13 

 مهندس جوادی
 –دکتر جوادی 

 دکتر میرمیران
 الهام رزم پوش

بر  familatبررسی اثر مکمل غذایی پروبیوتیک 
 شاخص های قند خون، پروفایل لیپیدی و ...

31/9/1292  12 

 بهزاد میرزازاده زاده آصف دکتر دکتر امام جمعه
یزشی بیماران معتاد برای شروع به شناسایی عوامل انگ

 درمان ، در مرکز درمان اعتیاد خانه سبز شهر قزوین
38/10/1292  14 

 –دکتر جلیل القدر 
 دکتر شب بیدار

دکتر مریم 
 جوادی

 فواد علیمرادی
بررسی همبستگی وضعیت تغذیه با نمایه توده بدنی 

 ساعات خواب و ترکیب چربی
13/13/1292  15 

هانی دکتر نوروزی و ج
 هاشمی

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

 لیپیدی
1/10/92  11 

دکتر  - دکتر محمد پور
 محمودی

 حسن محمد پور کنزق دکتر نوروزی
ارزیابی ترکیبات شیمیایی و خواص ضد باکتری لیستریا 

 مونوسیتوژنر
30/13/92  11 

دکتر  –دکتر جوادی 
 جاهد

92بهمن  بررسی اثر فرآیندهای حرارتی بر میزان نیتریت باقیمانده محمد قاسم سلیمانی ر قجربیگیدکت  18 

 فرزانه حامدی وفا دکتر آصف زاده دکتر خلج
تحلیل وضعیت انبار دارو و سفارش دارو در مرکز بوعلی 

 سینا قزوین
13/9/92  19 

30/10/92 ثیر بکارگیری پوشش غذایی آلژینات سدیمبررسی تا مرضیه پاک ترمنی دکتر قجر بیگی دکتر احسانی  10 

9/13/92 3بررسی سبک زندگی مبتالیان به دیابت نوع میترا راجی دکتر آصف زاده دکتر پاکپور  11 

92دی  بررسی حیطه های عملکردی سازمان تامین اجتماعی نفیسه قاسمی دکتر محبی فر قناتی -طباطبایی   13 

 –دکتر جلیل القدر 
 شب بیدار دکتر

دکتر  مریم 
 جوادی

 فرگل صادقی نیارکی
بررسی هم بستگی الگوهای غذایی غالب و فعالیت 

 بدنی با ترکیب چربی های خون
20/1/94  12 

 امیر رجبی دکتر آصف زاده دکتر ممی خانی
مقایسه استقرار حاکمیت بالینی در بیمارستان های 

 دارای ایزو و فاقد آن
92شهریور  14 

ی دکتر دکتر ایلغار
 سیرتی

 مریم توده روستا دکتر غیبی
بیان و تلخیص پروئین نوترکیب و بررسی تغییرات 

 ساختاری آن
1/11/92  15 



 لیست پایان نامه های موجود در کتابخانه دانشکده های پیراپزشکی و بهداشت
 

 ردیف تاریخ دفاع عنوان نام دانشجو استادراهنما استادمشاور

دکتر  –رشیدخانی 
 رستمی

92دی  شیوع افسرگی و ارتباط آن با الگوهای غذایی در زنان مریم ماهوتی دکتر زاوشی  11 

 بهناز محمودی دکتر نوروزی دکتر زوارش
سال ابهر با  2-5چاقی و اضافه وزن کودکان رابطه بین 

 تحصیالت و شغل والدین
8/11/92  11 

 –دکتر حاج حسینی 
 محمد پور

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

 نیتروآمین
12/4/94  18 

 آذر قاسمی دکتر محبی فر دکتر محمدی زیدی
 و کیفیت زندگی سالمندانبررسی رابطه سالمت معنوی 

 عضو کانون بازنشستگان
1/11/92  19 

 دکتر صفری 
 دکتر پدیسار 

دکتر پور 
 صمیمی

 علیرضا مهر علیان
و  5-1بررسی وضعیت سالمت دهان و دندان کودکان 

 ساله 13
4/11/92  80 

 81 21/1/94 اهاستان کرمانشارزیابی توزیع نیروی انسانی پزشک  شهاب الدین محمودی دکتر آصف زاده دکتر بهزاد کرمی

 –دکتررزاق محمودی 
 دکتر کتیرایی

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

 اکسیدانی اسانس گیاه درمنه کوهی
33/1/94 83 

دکتر  –دکتر رفیعی 
 محمدپور

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

 بخشی در بیمارستان های همدان
21/1/94 82 

دکتر  –دکتر نحوی 
 پاکپور

 عاطفه صادقی دکتر محبی فر
نقش سالمت معنوی در کیفیت زندگی بیماران مبتال به 

 سرطان بیمارستان امام
20/1/94 84 

 –دکتر رزاق محمودی 
 دکتر کتیرایی

 نرگس ساکی دکتر قجر بیگی
نعت کنندگی اسانس روغنی گیاه درمنه بررسی اثر مما

 بر قارچ های جداشده از گوشت
33/1/94 85 

دکتر  –دکتر نوروزی 
 جهانی هاشمی

 81 35/2/94 ارتباط افسردگی پس از زایمان با پیکاس دوران بارداری ندا عز الدین دکتر زاوشی

دکتر نوروزی  دکتر 
 جهانی هاشمی

 الهام حججی نجف آبادی دکترزاوشی
اط عوارض دوران بارداری و شاخص های ارتب

 آنتروپومتریک نوزادان با امنیت غذایی
35/2/94 81 

 آنیتا آوائی دکتر جوادی دکتر جلیل القدر
بررسی همبستگی بین عادات غذایی و مدت زمان 

 تماشای تلویزیون
12/4/94 88 

 –دکتر جعفری جوزانی 
 دکتر محمودی

 آیدا فرهودی دکتر قجربیگی
به منظور تعیین سریع بار  PCR طراحی کیت

 میکروبی شیرهای پاستوریزه
31/2/94 89 

 –دکتر ممی خانی 
 دکتر نیاکان کلهر

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

 داده کاوی در بیمارستان تهران
 90 94شهریور

 یمنصوره محمد دکتر آصف زاده دکتر ممی خانی
مقایسه عوامل موثر بر انتخاب بیمارستانهای خصوصی 

 و دولتی توسط بیماران بستری در تهران
 91 94شهریور 

 عباس شهسواری دکتر غیبی دکتر گودرزوند
اصالح و بررسی ساختاری فرمهای طبیعی و دستکاری 

 شده
12/1/94 93 

 بهرام علیزاده دکتر آصف زاده دکتر کاظم زاده
قتصادی اجتماعی در بهره مندی از تعیین نابرابری ا

 92خدمات بهداشت همدان 
20/1/94 92 

دکتر  –دکتر زاوشی 
 محمدپور

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

 ساله مرکز بهاشت قزوین 1تا  2
35/1/94 94 



 لیست پایان نامه های موجود در کتابخانه دانشکده های پیراپزشکی و بهداشت
 

 ردیف تاریخ دفاع عنوان نام دانشجو استادراهنما استادمشاور

دکتر  –دکتر زاوشی 
 محمدپور

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

 در دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشکده
35/1/94 95 

دکتر  –دکتر جوادی 
 فخاری

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

 دانشجویان قزوین
19/13/94 91 

 نگنه قشالقیفاطمه ز دکترمحبی فر دکتر کلهر
ارزیابی بیمارستانهای استان همدان بر اساس معیارهای 

 94بیمارستان سبزوار 
5/11/94 91 

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

 شهید رجایی
38/10/94 98 

 وجیهه رنگ بو دکتر نوروزی دکتر محمدپور
عصاره برگ کنگر فرنگی بر آنزیم بررسی اثر مصرف 

 های آالمین
30/10/92 99 

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

 مادر با وزن هنگام تولد کودک
20/1/95 100 

 ملینا قاسمیان دکتر غیبی دکتر گلشنی
ز ا L7کلون بیان و تلخیص پروتئین نوترکیب و فیوژن 

 پروپیلن
1/11/94 101 

 یخودکارآمد با سرپرستاران یارتباط یمهارتها رابطه یفاتح بایفر زاده آصف دکتر یخان یمم دکتر
 سنندج در پرستاران

5/11/94 
103 

 102 19/2/95 ماست رد ورا آلوئه ژل یآب عصاره ییایباکتر ضد تیفعال کوین ینعمت زهرا یگیب قجر دکتر یمحمود رزاق دکتر

 یداخل ناخالص دیتول از سالمت یها نهیهز سهم رابطه یقیتوف ژاله زاده آصف دکتر 
 یشرق ترانهیمد حوزه زنان سالمت با

20/1/95 
104 

 زارین – کتان کیپست یبیترک ستمیس ییکارا یبررس این مراد میمر جمعه امام دکتر یجمال دکتر
 فاضالب هیتصف یبرا یمصنوع

1/1/95 
105 

 نیحس – یمانیپ دکتر
 یسهراب

 کیوتیب یآنت مولد یسیاسترپتوما یها گونه ییشناسا یعباد دیسع یساروخان دکتر
 رانیا خاک از یکروبیم ضد یها

10/5/95 
101 

 یبخش اعتبار یاستانداردها استقرار ندیفرا شکاف لیتحل ینواب الهه زاده آصف دکتر یخان یمم دکتر
 نیحس امام مارستانیب در

35/13/94 
101 

 یرینص دکتر یجواد میمر دکتر
 اصل

 یریجلوگ در میسد بنزوات ای دیآاله نامیس اثر سهیمقا یمحمد شاه یمجتب
 لوکوسیاستاف رشد از

11/3/95 
108 

 – یسهمان دکتر یگلشن دکتر
 یبوذر دکتر

  بیوترکن نیپروتئ  تدیترون  فرم صیتلخ و انیب کلون این واعظ سهینف

ompzb 
8/9/99 109 

 کورش دکتر کمل دکتر یبیغ ردکت
 گودرزوند

 ینیچگ

 39/11/94 سیبتاتروئ نیپروتئ صیتلخ و انیب نگیکلون یغالم سمانه

110 

 رب خارمشک اهیگ اسانس ییایباکتر ضد اثر نییتع این فرزانه عفت یگیب قجر دکتر یمحمود دکتر
 لوکوکوسیاستاف

1/1/95 
111 

 مرکز به کننده مراجعه یها خانم یتقاضاها یابیارز یجبل ینحس هاجر زاده آصف دکتر یمحمود مسعود دکتر
 قال آق یدرمان یبهداشت

38/1/95 
113 

 پور احمد دکتر یبیغ دکتر
 یزدی

 یرو رب نیسیریما یدیفالونوئ بیترک ریتاث یبررس یعبدالملک فرشته
 نیبتاالت ژن انیب زانیم

38/1/95 
112 



 لیست پایان نامه های موجود در کتابخانه دانشکده های پیراپزشکی و بهداشت
 

 ردیف تاریخ دفاع عنوان نام دانشجو استادراهنما استادمشاور

 مراکز مراجعان در ییسرپا خدمات یبرا تقاضا یابیارز یاکبر یعل بهمن دکتر زاده آصف دکتر --
 یاجتماع نیتام یدرمان

95 
114 

 115 1/1/95 خام یرهایش در نیآفالتوکس یآلودگ یفصل یابیارز زبانیپال هیمرض یگیب قجر دکتر یمحمود رزاق دکتر

 یاتهیفور حرفه در یمصرف ژنیاکس حداکثر نییتع یدریح امیپ اریورمز دکتر یپ کین دکتر
 دانشجو انتخاب جهت یابزار عنوان به آن از یپزشک

19/1/95 
111 

 یکپزش اسناد دفتر نیمراجع در کانسر انواع بروز زانیم یوسفی زهرا زاده آصف دکتر ---
 یاجتماع نیتام

38/1/95 
111 

 امام دکتر ابیکار دکتر
 جمعه

 بکهش و هخان هیتصف در بو مولد یمعدن یگازها یبررس آرزومند یعل یجمال دکتر
 نیقزو شهر فاضالب

31/5/95 
118 

 زانیم بر یمجاز تیواقع در کارتون پخش ریتاث یبررس یمحمد رضا حسن زاده آصف دکتر --
 دندان دنیکش نیح کودکان درد

14/1/95 
119 

 – یبیغ دکتر آزاد دکتر
 ورپ یمیکر دکتر

 در یا  نیپروتئ انیب بر چرب یدهایاس اثرات یبررس یقاسم یحاج دهیسع
 تخمدان سرطان

31/11/94 
130 

 خانم در یبارور سالمت خدمات یبرا تقاضا یابیارز آهنکار دهیسع زاده آصف دکتر یسیاو دکتر
 94 خرمدره یها

72/6/99  131 

 

 

 

 

 

 


