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تاريخ دريافت 

طرح
شناسه اختصاصيتاريخ جلسهشماره جلسه

1

ارتباط وضعیت همودینامیک، اکسیژناسیون، هموگلوبین و گلوکز با 

خطر بروز زخم فشاری در بیماران بعد از عمل جراحی قلب باز در 

1394درمانی بوعلی سینا در سال - مرکز آموزشی 

آقای مجتبی سنمار
آقای دکتر جلیل 

عظیمیان
95/3/5IRنود و پنجمین95/2/12 .QUMS .REC .1395.32

2
رابطه بین فرهنگ ایمنی بیمار با سطح استرس شغلی در پرستاران 

1395بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
آقای محمد تیر

آقای دکتر سعید 

آصف زاده
95/3/5IRنود و پنجمین95/1/15 .QUMS .REC .1395.33

3

برمبنای الگوی آتکینسون و )تاثیر آموزش گروهی خانواده محور 

بر عود بیماری و شدت عالئم در بیماران اسکیزوفرنی بستری  (کویا

1395 بهمن قزوین، سال 22در مرکزآموزشی درمانی 

آقای ناصر حاجی 

آقایی

آقای دکتر 

محمدرضا شیخی
95/3/5IRنود و پنجمین95/2/21 .QUMS .REC .1395.34

4

بررسی فرهنگ ایمنی بیمار و ارتباط آن با میزان رعایت اصول 

جراحی ایمن در اتاق های عمل بیمارستان های آموزشی دانشگاه 

1395علوم پزشکی قم 

خانم معصومه کریمی
آقای دکتر سعید 

آصف زاده
95/3/5IRنود و پنجمین95/1/10 .QUMS .REC .1395.35

5
تبیین پدیده شناختی تجربه های همسران مردان مبتال به اختالل 

روانی
خانم معصومه احمدی

آقای دکتر رضا 

ضیغمی
95/3/5IRنود و پنجمین95/1/31 .QUMS .REC .1395.36

6

بررسی ارتباط سبک زندگی و کیفیت زندگی پرستاران در شیفتهای 

مختلف شاغل در بخشهای ویژه بیمارستان های منتخب دانشگاه 

علوم پزشکی دانشگاه ایران

خانم مهتاب خلیلی
خانم دکتر فرنوش 

رشوند
95/3/5IRنود و پنجمین95/1/22 .QUMS .REC .1395.37

7
بررسی مقایسه ای پیامد های مراقبت از بیماران در حال احتضار بر 

پرستاران بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های شهر قزوین

خانم زهرا قنبرزاده 

زالی

خانم دکتر سیده 

زهرا حسینی گل 

افشانی

95/3/5IRنود و پنجمین95/2/25 .QUMS .REC .1395.38

8
 با دو تکنیک قراردهی دستی MTAمقایسه میزان ریز نشت پالگ 

و اولتراسونیک با قدرت های متفاوت
95/4/23IRنود وششمین95/4/22دکتر مامک عادلدکتر بهروز حیدری .QUMS .REC .1395.69

9

مقایسه ریزنشت ترمیمهای کامپوزیت با استفاده از باندینگ نسلهای 

 II پنجم،ششم،هفتم و باندینگ یونیورسال در ترمیم حفرات کالس

دندانهای مولر شیری

دکتر الهام توکلیان 

اردکانی

دکتر فاطمه 

فرحبخش پور
95/4/23IRنود وششمین95/4/19 .QUMS .REC .1395.70

10
بررسی مقایسه ای مقاومت به شکست دو نوع پست های ریختگی 

 در دو قطر متفاوتNPGبیس متال و 
95/4/23IRنود وششمین95/4/9دکتر نجمه موسویبهناز خسروی .QUMS .REC .1395.71

11

های سرمی ¬های کلینیکی پریودنتال و شاخص¬بررسی شاخص

در بیماران پر فشاری خون  (کلسترول، تری گلیسیرید و قند خون)

سیستمیک اولیه

محسن ثابتی
دکتر جالل الدین 

حمیصی
95/4/23IRنود وششمین95/4/2 .QUMS .REC .1395.72

12
بررسی سبک های یادگیری دانشجویان دانشکده دندانپزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین
مرجان قائمی

دکتر آزاده زینب 

تی تی دژ
95/4/23IRنود وششمین95/3/26 .QUMS .REC .1395.73



13

بررسی تاثیر اعمال نیروهای سیکلیک برتوانایی سیل کنندگی ژل 

درحد فاصل اتصال ایمپلنت به اباتمنت در  Gapseal سیلیکونی

.ایمپلنت هایی با اتصال مورس تیپر

صادق محمدرضا
دکتر شیرین 

رضوانی
95/4/23IRنود وششمین95/3/31 .QUMS .REC .1395.74

14
تعیین آگاهی دندانپزشکان عمومی شهر قزوین در مورد ترمیم 

دندان های قدامی درمان ریشه شده نیازمند به پست
95/4/23IRنود وششمین95/4/15دکتر شیوا ناظمتانیا توحیدی .QUMS .REC .1395.75

95/4/23IRنود وششمین95/330دکتر آسیه مظفرینیلوفر زهتاببررسی میزان استرس در دانشجویان دانشکده قزوین15 .QUMS .REC .1395.76

16
لیزر  )ارزیابی کارآیی دو روش تشخیص پوسیدگی اکلوزالی دندان 

) دیاگنودنت و مشاهده بالینی
مطهره نایبی

دکتر مهسا 

اصفهانی
95/4/23IRنود وششمین95/4/10 .QUMS .REC .1395.77

17
مقایسه تاثیر روش های مختلف آموزش بهداشت دهان بر آگاهی و 

نگرش معلمین مدارس ابتدایی شهر قزوین
95/4/23IRنود وششمین95/4/21دکتر پرویز پدیساردانیال بهادر قنواتی .QUMS .REC .1395.78

18
تاثیر سایز وکسل دردقت تشخیص تحلیل خارجی ریشه با 

(مطالعه آزمایشگاهی) Gianoمدل CBCTدستگاه
محیا دهقان نیری

آقای دکتر مهدیس 

محمدپور
95/4/23IRنود وششمین95/4/19 .QUMS .REC .1395.79

19
بررسی اثر افزودن آمورفوس کلسیم فسفات برریزنشت و استحکام 

باند ریزکششی باندینگ عاجی تجربی

علی حسن زاده 

سلماسی

دکتر شاداب 

صفرزاده 

خسروشاهی

95/4/23IRنود وششمین95/4/1 .QUMS .REC .1395.80

20
مقایسه آلودگی باکتریایی یونیت های دانشکده دندانپزشکی قزوین 

قبل وبعدازتمیزشدن
پروین صالحی

دکتر مهسا 

اصفهانی
95/4/23IRنود وششمین95/3/16 .QUMS .REC .1395.81

21
بررسی آزمایشگاهی تاثیر عصاره ی الکلی بابونه بر روی قارچ 

کاندیدا آلبیکنس
95/4/23IRنود وششمین95/4/13دکتر فائزه آزمودهشیرین حاجی خانی .QUMS .REC .1395.82

22
بررسی میزان آگاهی و نگرش معلمین مقطع  دبستان شهر قزوین 

۱۳۹۵در خصوص سالمت دهان دانش آموزان در سال 
95/4/23IRنود وششمین95/3/22دکتر پرویز پدیساردانیال بهادر قنواتی .QUMS .REC .1395.83

23

های اسکواموس ¬  در نمونهbcl-2ای بروز مارکر¬بررسی مقایسه

به ((OLPولیکن پالن دهانی (OSCC)سل کارسینومای دهانی

روش ایمونوهیستوشیمیایی

ایتن عزیزی
دکتر مهرناز علی 

خاصی حبیب آبادی
95/4/23IRنود وششمین95/4/8 .QUMS .REC .1395.84

24
 نانومتر و ژل استرانسیوم 940مقایسه میزان تاثیر لیزر دیود 

در درمان افزایش حساسیت عاجی% 10کلراید
بهاره نظیف

دکتر سمیه همت 

زاده
95/4/23IRنود وششمین95/4/3 .QUMS .REC .1395.85

25

بررسی میزان استحکام باند ریز برشی پرسلن های دندانی تعمیر 

شده با نوعی کامپوزیت سلف ادهزیو در حضور دو نوع آماده سازی 

سطحی

همایون نانکلی
دکتر مهسان 

ششمانی
95/4/23IRنود وششمین95/4/21 .QUMS .REC .1395.86



26

بررسی عالقه ی دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

قزوین نسبت به رشته تحصیلی خود و ارتباط آن با عوامل مربوط به 

1394-95محیط آموزشی در سال تحصیلی 

95/4/23IRنود وششمین95/3/8دکتر مریم شیرازیعلی خیراندیش .QUMS .REC .1395.87

27
مقایسه ریز نشت سه نوع سمان چسباننده روکش های استینلس 

استیل در دندان های مولر دوم شیری
95/4/23IRنود وششمین95/3/20دکتر ملیحه لطفیانپریا رزاز .QUMS .REC .1395.88

28

بررسی کیفیت کلینیکی ترمیم های پوشاننده کاسپ انجام شده در 

بخش ترمیمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

دریک نیمسال تحصیلی

95/4/23IRنود وششمین95/4/23دکتر کاوه خلجشیما سرلک .QUMS .REC .1395.89

29

تعیین دقت تشخیص پوسیدگی های اکلوزالی در شرایط 

 psp (photostimulableآزمایشگاهی توسط دو سیستم 

phosphor plate)

95/4/23IRنود وششمین95/3/29دکتر رقیه بردالمتین میرزائی .QUMS .REC .1395.90

30

نانو زینک , بررسی تأثیر افزودن ذرات نانوهیدروکسی آپاتیت 

اکسایدوبیو اکتیو گالس بر میزان و نوع تجمع باکتریها بر روی بند 

ارتودنسی سمان شده با سمان گالس آینومر

95/4/23IRنود وششمین95/4/1دکتر مریم شیرازیکیوان خزاعی .QUMS .REC .1395.91

اثرتوام عسل و روی در درمان اسهال حاد کودکان31
دکتر محمد رضا 

شفتارونی

دکتر ابوالفضل 

مهیار
95/4/23IRنود وششمین95/4/9 .QUMS .REC .1395.92

32
مقایسه تاثیر استامینوفن وریدی و فنتانیل به عنوان پیش دارو در 

کاهش درد بیماران تحت عمل سنگ شکنی از طریق مجرای ادراری

دکتر سیده فاطمه 

حسینی فرد
95/4/23IRنود وششمین95/4/14دکتر ناهید ناصح .QUMS .REC .1395.93

33
مقایسه کیفیت زندگی در افراد چاق با سالمت متابولیک و افراد چاق 

فاقد سالمت متابولیک در منطقه مینودر قزوین
دکتر مریم کرباسی

دکتر سیما هاشمی 

پور
95/4/23IRنود وششمین95/4/6 .QUMS .REC .1395.94

34
تاثیر درمانی گاستروگرافین خوراکی بر انسداد نسبی ناشی از 

چسبندگی های بعد از عمل روده کوچک
95/4/23IRنود وششمین95/4/13دکتر حسین پارسارضوان برخورداری .QUMS .REC .1395.95

35
مقایسه میزان اقامت بیماران در بخش اورژانس و تعیین تکلیف آنان 

قبل و بعد استقرار متخصصین طب اورژانس
نسیم نیکان راد

دکتر امیر محمد 

کاظمی فر
95/4/23IRنود وششمین95/3/22 .QUMS .REC .1395.96

36

بررسی فراوانی اختالل تنفسی و ارتباط آن با سطح فریتین سرم و 

آلرژن های استنشاقی در بیماران بتا تاالسمی ماژور بیمارستان 

13951394-کودکان قدس قزوین سال 

95/4/23IRنود وششمین95/3/31دکتر محمد فتحیسهیال کیان پورراد .QUMS .REC .1395.97

37

بررسی عوامل میکروبی جدا شده از ترشحات تراشه و مقاومت آنتی 

بیوتیکی آنها در بیماران مبتال به پنومونی وابسته به ونتیالتور از 

 جنرال بیمارستان والیت قزوینICU در 94 تا اسفند 92فروردین 

95/4/23IRنود وششمین95/4/3دکتر رامین سامینازنین قلی نیا کیوی .QUMS .REC .1395.98

38
بررسی اپیدمیولوژیک سرطان های شایع کودکان در استان قزوین 

1380-1394طی سال 

خشایار خدابخشیان 

خوانساری
95/4/23IRنود وششمین95/3/30دکتر حمید مرآت .QUMS .REC .1395.99



39

 مبتال 25مقایسه کیفیت خواب در افراد با نمای توده بدنی بیشتر از 

 بدون 25به مقاومت به انسولین و افراد با نمای توده بدنی بیشتر از 

مقاومت به انسولین

آتوسا خشایار
دکتر سیما هاشمی 

پور
95/4/23IRنود وششمین95/3/29 .QUMS .REC .1395.100

40
بررسی اپیدمیولوژی و روند تغییرات بروز سرطان پوست در  استان 

قزوین
95/4/23IRنود وششمین95/3/13دکتر حمید مراتمانا مافی .QUMS .REC .1395.101

41
ارزیابی کیفیت زندگی پس از درمان بیماران مبتال به رینیت آلرژیک 

مراجعه کننده به کلینیک آلرژی مرکز درمانی قدس
95/4/23IRنود وششمین95/3/18دکتر محمد فتحیسحر مافی بردبار .QUMS .REC .1395.102

42
 در پاتوژنز اختالالت افزایش انعقاد پذیری PTENاهمیت فاکتور 

(Hypercoagulable States)ارثی 

سید مجید حسینی 

اغوزی

دکتر مهدی 

سهمانی
95/4/23IRنود وششمین95/4/21 .QUMS .REC .1395.103

43
تاثیر آوای قرآن بر کیفیت خواب سالمندان مقیم در خانه سالمندان 

مالیر
عباس حسینی

دکتر فاطمه 

محمدی
95/4/23IRنود وششمین95/4/12 .QUMS .REC .1395.104

44

بررسی نیازهای توانبخشی بینایی و ارتباط آن با کیفیت زندگی 

سالمندان کم بینای مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی بوعلی 

1395سینای قزوین در سال 

زهره تذکره توسلی 

زنجانی

دکتر فاطمه 

محمدی
95/4/23IRنود وششمین95/4/2 .QUMS .REC .1395.105

45

بررسی سهم زمان های اورژانس پیش بیمارستانی و اورژانس 

 در بیمارستانهای PPCIبیمارستانی در انجام آنژیوپالستی اولیه یا 

منتخب دولتی دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران

مهدی پورنوروز قادی
دکتر لیلی یکه 

فالح
95/4/23IRنود وششمین95/4/1 .QUMS .REC .1395.106

46
بررسی ارتباط سالمت معنوی با احساس تنهائی و وابستگی در 

1395سالمندان مقیم شهرکرج سال 
ناهیده کاووسیان

دکتر کاظم حسین 

زاده
95/4/23IRنود وششمین95/3/11 .QUMS .REC .1395.107

47
 بر تمایز استئوبالستی و ادیپوسیتی B19بررسی اثر پاروویروس 

سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان
95/4/23IRنود وششمین95/3/24دکتر مهدی آزادخانم آذین علمی .QUMS .REC .1395.108

48

 بر بیان ژن های سایتوکاین های التهابی B19بررسی اثر پاروُویروس 

IL-6، IL-1β، TNF-α و ژن NF-κB در سلول های بنیادی 

مزانشیمی مغز استخوان در محیط آزمایشگاهی

شاهین امیری
دکتر نعمت اله 

غیبی
95/4/23IRنود وششمین95/4/20 .QUMS .REC .1395.109

49
بررسی شیوع توکسوپالسما گوندی ای در گوسفندان  و بزهای 

کشتارشده در کشتارگاه بوئین زهرا قزوین
نسرین ایزدیار

دکتر مهرزاد سرائی 

صحنه سرائی
95/4/23IRنود وششمین95/3/10 .QUMS .REC .1395.110

50
تأثیرمشاوره گروهی بر انتخاب نوع زایمان درمادران نخست زای 

شهرقزوین
زهرا روشن

دکتر زینت 

جورابچی
95/4/23IRنود وششمین95/3/8 .QUMS .REC .1395.111



51
طراحی برنامه جامع سالمت معنوی گروهی وتاثیر آن برتنظیم 

هیجانی سالمندان  خانه سالمندان روزانه-شناختی
طاهره برشانپور

دکتر کاظم حسین 

زاده
95/4/23IRنود وششمین95/3/22 .QUMS .REC .1395.112

52
بررسی انگل های روده ای در عرضه کنندگان مواد غذایی در شهر 

قزوین

محبوبه صادقی 

قزوینی

دکتر مجتبی 

شهنازی
95/4/23IRنود وششمین95/3/22 .QUMS .REC .1395.113

53
تاثیر تمرین آرام سازی بنسون بر کیفیت خواب در سالمندان مراجعه 

کننده به  مراکز سالمت شهر قزوین
میترا حبیب اله پور

دکتر فاطمه 

محمدی
95/4/23IRنود وششمین95/3/26 .QUMS .REC .1395.114

54

مقایسه اثرات همودینامیک حین الرنگوسکوپی و انتوباسیون تراشه 

دکسمتومدین و میدازوالم بعنوان پیش دارو در اعمال جراحی الکتیو 

اندام فوقانی

95/7/28IRنودوهفتمین95/6/15دکترعلی علیزادهدکتر بیژن حیرت .QUMS .REC .1395.146

55
بررسی شیوع حاملیت استافیلوکوک مقاوم به متی سیلین در کارکنان 

1395-96بهداشتی بخشهای مختلف بیمارستان های قزوین در سال

دکتر سیده سارا ناظم 

ساداتی
95/7/28IRنودوهفتمین95/6/23دکتر عباس عالمی .QUMS .REC .1395.147

56

بررسی ارتباط میزان گردش خون کالترال و شدت بیماری شرایین 

کرونری با بروز فیبریالسیون دهلیزی پس از جراحی بای پس 

کرونری

دکتر اسفندیار اسدی 

پور

دکتر حمید رضا 

جوادی
95/7/28IRنودوهفتمین95/6/7 .QUMS .REC .1395.148

57
بررسی تاثیر تجویز سیکلوژست واژینال بر مقاومت شریان رحمی در 

زنان مبتال به تهدید به سقط

دکتر اسفندیار اسدی 

پور

دکتر حمید رضا 

جوادی
95/7/28IRنودوهفتمین95/5/28 .QUMS .REC .1395.149

58
بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتال به تومورهای استرومایی دستگاه 

تحت درمان جراحی در بیمارستان والیت قزوین  (GIST) گوارش
دکتر مظاهر محمودی

دکتر علیرضا 

محمدزاده
95/7/28IRنودوهفتمین95/6/18 .QUMS .REC .1395.150

59
 7-12بررسی عادات خواب کودکان و الگوی خواب  دانش آموزان 

ساله شهر قزوین

دکتر مسعود حیدر 

علی فرد

دکتر شبنم جلیل 

القدر
95/7/28IRنودوهفتمین95/5/31 .QUMS .REC .1395.151

60
ارتباط بین سطح سرمی ویتامین د و بروز هایپربیلی روبینمی در 

نوزادان

نگین السادات 

ولیعهدی

دکتر شاهرخ 

مهرپیشه
95/7/28IRنودوهفتمین95/6/11 .QUMS .REC .1395.152

صنم نیک دهقانمقایسه اثر آمینوفیلین و کافئین در درمان آپنه نوزادان پره ترم61
دکتر مرتضی 

حبیبی بی باالنی
95/7/28IRنودوهفتمین95/6/4 .QUMS .REC .1395.153

62

بررسی مقایسه ای تاثیر مصرف خوراکی پروپولیس و  ترکیب 

نانوذرات نقره با پروپولیس برروی ترمیم زخم در موش سفید 

صحرایی نر

میالد آقاخانی
دکتر نعمت اهلل 

غیبی
95/7/28IRنودوهفتمین95/7/13 .QUMS .REC .1395.154

63

بررسی تاثیر نیروهای سیکلیک بر میزان ریزنشت میکروبی ژل گپ 

اباتمنت در ایمپلنت هایی با کانکشن -سیل در محل ایمپلنت

اینترنال هگزاگون

راحله صلح میرزایی
دکتر شیرین 

رضوانی
95/7/28IRنودوهفتمین95/7/26 .QUMS .REC .1395.155



64
بررسی اثرات عصاره گیاه استویا بر رشد الکتوباسیلوسش پالنتاروم 

(in vitro)در محیط ازمایشگاهی
95/7/28IRنودوهفتمین95/7/19دکتر فهیمه نوریداریوش حق ن ژاد .QUMS .REC .1395.156

65
 Yes-associated protein 1(YAP1) بررسی تظاهر مارکر

در کارسینوم سلول سنگفرشی زبان
بهاره بلوری

دکتر ازاده تی تی 

دژ
95/7/28IRنودوهفتمین95/7/5 .QUMS .REC .1395.157

66
بررسی آزمایشگاهی تاثیر عصاره ی ریشه ی شیرین بیان بر روی 

باکتری استرپتوکوکوس موتانس و قارچ کاندیدا آلبیکنز
95/7/28IRنودوهفتمین95/6/3دکتر فائزه  آزمودهندا لوری زاده .QUMS .REC .1395.158

67
بررسی دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی قزوین درباره میزان انطباق   

نتایج ارزشیابی با استفاده از الگ بوک با مهارت های واقعی دانشجو
95/7/28IRنودوهفتمین95/7/22دکترمهسا اصفهانیامیر شفاعی بجستانی .QUMS .REC .1395.159

آرش میر1395شیوع فرسودگی شغلی در دندانپزشکان  عمومی شهر قزوین 68
دکتر مرجان  

بلبلیان
95/7/28IRنودوهفتمین95/6/29 .QUMS .REC .1395.160

69
سال با و بدون 12-6بزاق در کودکان IgA مقایسه ی میزان سطح

پوسیدگی در مراجعین به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی

سید محمودرضا 

میرباقری

دکتر مهدیه 

زرآبادی پور
95/7/28IRنودوهفتمین95/6/20 .QUMS .REC .1395.161

70
تعیین ارتباط بین سن تقویمی بیمار و نسبت مساحت پالپ به دندان 

در دندان های کانین ماگزیال و مندیبل از روی رادیوگرافی پانورامیک
95/7/28IRنودوهفتمین95/7/8دکتر رقیه بردالمیترا سلطانی .QUMS .REC .1395.162

71
بررسی الگوی تجویز انتی بیوتیک و کورتیکواستروئید در درمانهای 

اندودنتیک توسط دندان پزشکان عمومی در شهر قزوین
95/7/28IRنودوهفتمین95/6/29دکتر مریم قمریسید مهران میرمرادی .QUMS .REC .1395.163

72

بررسی میزان کارآیی دروس علوم پایه پزشکی در کار بالینی از 

دیدگاه دانشجویان دو سال آخردانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم 

تیر ماه1395پزشکی قزوین  در سال 

فرزانه مصری
سرکار خانم پروین 

 دکتر امینی
95/7/28IRنودوهفتمین95/5/17 .QUMS .REC .1395.164

73

گیجگاهی  بر اساس  –بررسی علل بروز اختالالت مفصل فکی 

 "آلمان–ایران   TMD" پرونده بیماران مراجعه کننده به مرکز

.95-1394درسال تحصیلی

ساناز زاهدی وفا
دکتر آزاده زینب 

تی تی دژ
95/7/28IRنودوهفتمین95/7/22 .QUMS .REC .1395.165

74

بررسی تاثیر الگوی توانمند سازی خانواده محور بر شدت افسردگی 

بیماران مبتال به اختالل افسردگی اساسی مراکز آموزشی ودرمانی 

شهر قزوین

95/7/28IRنودوهفتمین95/7/25دکتررضا ضیغمیاحسان قدمی .QUMS .REC .1395.168

75

تاثیر تحریک لمسی بر عالئم حیاتی و سطح هوشیاری بیماران 

 تروما مرکز درمانی منتخب ICUضربه مغزی بستری در بخش 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

فاطمه آقائی
دکتر لیلی یکه 

فالح
95/7/28IRنودوهفتمین95/7/10 .QUMS .REC .1395.169

76
برآورد تعداد پرستار مورد نیاز بخش اورژانس بیمارستان های 

WISNروش : 1395آموزشی قزوین در سال 
بشیر عظیمی نایبی

دکتر رفعت محبی 

فر
95/7/28IRنودوهفتمین95/7/6 .QUMS .REC .1395.170



77

ارزیابی ترجیحات پزشکان عمومی در زمینه قرارداد پزشک خانواده با 

در سه  (conjoint analysis)استفاده از روش تحلیل توامان

1395: کالن منطقه کشور 

فاطمه اکبری راد
دکتر رفعت محبی 

فر
95/7/28IRنودوهفتمین95/7/3 .QUMS .REC .1395.171

78
اثربخشی رفتاردرمانی شناختی بر بهبود وضعیت تغذیه و وزن 

نوجوانان چاق و دارای اضافه وزن
سیده فاطمه میری

دکتر امیر پاکپور 

حاجی آقا
95/7/28IRنودوهفتمین95/6/29 .QUMS .REC .1395.172

79

 Group) بررسی تأثیر فراشناخت درمانی گروهی

Metacognitive Therapy)  بر میزان اضطراب مراقبین

 22بیماران مبتال به اختالل اسکیزوفرنی بستری شده در بیمارستان 

1395بهمن قزوین در سال 

95/7/28IRنودوهفتمین95/5/19محمد مرادیکبری شاهری .QUMS .REC .1395.173

80
بررسی تاثیر برنامه آموزشی بر سبک زندگی ارتقاء دهنده سالمت در 

همسران جانبازان مبتال به اختالل استرس پس از سانحه
عادله صادقلو

دکتر محمدرضا 

شیخی
95/7/28IRنودوهفتمین95/7/17 .QUMS .REC .1395.174

95/7/28IRنودوهفتمین95/7/8دکتررضاشیوا زارعیتبیین نیازهای فرزندان والدین مبتال به اختالل اسکیزوفرنی81 .QUMS .REC .1395.175

82
شیوع استرس شغلی بین پرستاران مراکز آموزشی درمانی شهر تبریز 

1394-95: و ارتباط آن با تعهد سازمانی
95/7/28IRنودوهفتمین95/6/23دکتر رفعتسوده صفی .QUMS .REC .1395.176

83
تاثیر آموزش تغذیه مبتنی بر تئوری رفتاربرنامه ریزی شده در دوران 

بارداری بر بهبود عملکرد تغذیه ای زنان باردار
95/7/28IRنودوهفتمین95/7/1دکتر امیر پاکپورآیناز چیت ساز .QUMS .REC .1395.177

84

الکل بر کلونیزاسیون - مقایسه کلرهگزیدین دو درصد با بتادین 

باکتری ناشی از جایگذاری کاتتر عروق محیطی در بیماران بستری 

در بخش مراقبت های ویژه نوزادان مرکز آموزشی و درمانی کوثر

95/7/28IRنودوهفتمین95/7/4دکتر فرنوش رشوندزهرا طیبی میانه .QUMS .REC .1395.178

85
در موش  IL-1 β بررسی اثر ضد التهابی ماده پلی فنولی لوتئولین بر

صحرایی نر نژاد ویستار
95/7/28IRنودوهفتمین95/7/8دکترمینا اسالمی .QUMS .REC .1395.179

86

بررسی اثربخشی مداخله آموزشی خانواده محوربراساس مدل 

 12_10رویکردفرآیند عمل بهداشتی بر رژیم غذایی سالم کودکان 

 تهران5ساله منطقه 

95/7/28IRنودوهفتمین95/7/13دکترامیر  پاکپورالهه علینقی زاده .QUMS .REC .1395.180

87
مقایسه الگوی غذایی دوران بارداری مادران دارای کودک کم وزن 

با وزن طبیعی هنگام تولد
95/7/28IRنودوهفتمین95/7/11دکتر مریم جوادیسمیرا احمدی .QUMS .REC .1395.181

95/7/28IRنودوهفتمین95/7/18دکتر مریم جوادیمحمد داوودیتعیین رابطه زایمان سزارین با نمایه توده بدنی مادر88 .QUMS .REC .1395.182

89

بررسی رابطه  تنوع غذایی، فعالیت بدنی و ساعات خواب مادر باردار 

با  مشخصه های هنگام تولد کودک در مراجعین به بیمارستان تامین 

1394اجتماعی شهر زاهدان سال 

95/7/28IRنودوهفتمین95/6/25دکتر مریم جوادیآتنا جمالزهی .QUMS .REC .1395.183



90
تاثیر مشاوره بر خانواده درجه یک زنان سالمند ساکن شهر قزوین در 

پیشگیری از آزار علیه زنان سالمند بر اساس مدل مراحل تغییر
95/7/28IRنودوهفتمین95/7/19دکتر سونیا اویسیشیما جاهدی .QUMS .REC .1395.184

91
مقایسه فراهمی خدمات بهداشتی درمانی در استان های زنجان، 

SARA قزوین، البرز با استفاده از مدل
حمیده خوش ترکیب

اقای دکتر سعید 

آصف زاده
95/7/28IRنودوهفتمین95/6/31 .QUMS .REC .1395.185

92

بازطراحی ارگونومیک میزهای لپ تاپ موجود منطبق با ابعاد 

پایان نامه )آنتروپومتریک دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

(کارشناسی ارشد

95/7/28IRنودوهفتمین95/6/14سکینه ورمزیارمجتبی جعفروند .QUMS .REC .1395.186

93
طراحی و ساخت صندلی آموزشی ارگونومیک منطبق با ابعاد تن 

سنجی دانشجویان
95/11/6IRنود وهشتمین/95/9/6دکترسکینه ورمزیارسمیرا انصاری .QUMS .REC .1395.187

94

 مقایسه توزیع تنش در استخوان اطراف ایمپلنت دندان مولر در

  ایمپلنت به روش انالیز اجزا2 یا 1جایگزینی این دندان توسط 

محدود

95/11/6IRنود وهشتمین/95/9/23دکترشیما آاعالییدنیا هشتبران .QUMS .REC .1395.188

95
بررسی رابطه بین استرس شغلی و سندرم متابولیک در پرسنل اداری 

شهرداری قزوین
فاطمه ثقفی

دکتر سیما هاشمی 

پور
95/11/6IRنود وهشتمین95/11/5 .QUMS .REC .1395.189

96

بررسی وضعیت تغذیه ای، فاکتورهای بیوشیمیایی و شاخص های 

تن سنجی با تنگی  شریان کرونر در بیماران قلبی با آنژیوگرافی 

عروق کرونر

95/11/6IRنود وهشتمین95/10/5دکتر مریم جوادیحدیث السادات گرامی .QUMS .REC .1395.190

97

مقایسه شیوع گلودرد ناشی از لوله گذاری داخل تراشه با 

و الرنگوسکوپ معمولی  (گالیدوسکوپ)ویدئوالرنگوسکوپ 

 در جراحیهای الکتیوLMAمکینتاش و جایگذاری 

دکتر محمد علی 

معصومی فر
95/11/6IRنود وهشتمین95/11/2دکتر مهدی ابتهاج .QUMS .REC .1395.192

98

بررسی اثر تزریق هیالورونیک اسید به لب باال بر تغییرات خط لبخند 

و زیبایی چهره در بیماران مراجعه کننده به مطب خصوصی در 

95تابستان 

محمدرضا تاجیک
دکتر ریحانه ناظم 

ودکتر پیام واردی
95/11/6IRنود وهشتمین95/11/3 .QUMS .REC .1395.194

99

و  (CRP) بررسی اثرات سیلی مارین برسطح مارکرهای التهابی

و هموگلوبین ) پالسما (malondialdehyde اکسیداتیو استرس

در بیماران نارسایی مزمن کلیه تحت درمان نگهدارنده با همودیالیز

دکتر پیام صبح 

بیداری
95/11/6IRنود وهشتمین95/11/5دکتر آرش کردی .QUMS .REC .1395.195

عاطفه صفرعلی نژادرفتاری گروهی بر افسردگی حین بارداری-تاثیر مشاوره شناختی100
دکتر زینت 

جورابچی
95/11/6IRنود وهشتمین95/11/3 .QUMS .REC .1395.196

101
بررسی عوارض کاتترهای دایمی و موقت ورید مرکزی در بیماران 

مبتال به نارسایی کلیه تحت همودیالیز  در بیمارستان والیت قزوین

دکتر داوود 

امیرسلیمانی
95/11/6IRنود وهشتمین95/10/23دکتر حسین پارسا .QUMS .REC .1395.198

102
 بررسی شیوع و علل انسداد روده پس از جراحی های شکمی در

1393 - 1392شهرستان قزوین در سال های 
95/11/6IRنود وهشتمین95/10/30دکتر حسین پارسادکتر احسان مشیری .QUMS .REC .1395.204



103
بررسی تاثیر بازه زمانی بین تزریق ماده بیهوشی و القا الکتریکی مغز 

در اثر بخشی درمان تشنج الکتریکی
دکتر احسان نجفیان

دکتر علیرضا حاج 

سید جوادی
95/11/6IRنود وهشتمین95/10/25 .QUMS .REC .1395.206

104

بررسی اپیدمیولوژی و پاسخ به درمان بیماران کولیت اولسراتیو 

مراجعه کننده به کلینیک فوق تخصصی گوارش بیمارستان والیت 

95-94در سال 

لیال وتویی زاده
دکتر علی اکبر 

حاج اقا محمدی
95/11/6IRنود وهشتمین95/11/4 .QUMS .REC .1395.207

105
تاثیر آموزش بر هوش هیجانی در مصرف کنندگان مت آمفتامین در 

شهر قزوین
دکترمهشید خزاعی

دکترسید محسن 

ضمیر
95/11/6IRنود وهشتمین95/10/29 .QUMS .REC .1395.208

106
 در پروگنوز بیماران مبتال به C بررسی نقش پروتئین واکنشگر

2016سندرم حاد کرونری شهر قزوین در سال 
95/11/6IRنود وهشتمین95/10/23دکتر سیما سیاحصبا سیمیاری .QUMS .REC .1395.212

107

مقایسه اثر تجویز دگزامتازون و مورفین به سه روش وریدی، 

اینتراتکال و موضعی در کنترل درد به دنبال اعمال جراحی فقرات 

کمری

بهاره بهنام قادر
دکتر سید محسن 

حسنی برزی
95/11/6IRنود وهشتمین95/11/2 .QUMS .REC .1395.213

سارا طاقیپیش آگهی سکته مغزی در بیماران مبتال به آپنه ی تنفسی انسدادی108
دکتر حسین 

مژدهی پناه
95/11/6IRنود وهشتمین95/10/7 .QUMS .REC .1395.214

95/11/6IRنود وهشتمین95/10/30دکترشهرام دارابیمحمد رضا مرادیدر سلول های استرومایی مغز استخوان FOX3a بررسی بیان109 .QUMS .REC .1395.216

110
 ژن ادیپونکتین با چاقی و T+45Gبررسی ارتباط پلی مورفیسم 

مقاومت به انسولین در افراد مبتال به کبد چرب غیر الکلی
سعید افشار

دکتر سحر مقبلی 

نژاد
95/11/6IRنود وهشتمین95/10/18 .QUMS .REC .1395.217

111

ژن آدیپونکتین با مقاومت  G+276 T بررسی ارتباط پلی مورفیسم

به انسولین و شاخص های استرس اکسیداتیو در افراد مبتال به کبد 

چرب غیر الکلی

محمد پورفرزانه
دکتر سحر مقبلی 

نژاد
95/11/6IRنود وهشتمین95/11/5 .QUMS .REC .1395.219

112
بررسی یافته های بالینی،سونوگرافی وهیستوپاتولوژیکی توده های 

95-86تخمدانی  در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان کوثر، 
علی همت یار

دکتر فاطمه 

سمیعی راد
95/11/6IRنود وهشتمین95/10/5 .QUMS .REC .1395.221

113
تعیین میزان رضایتمندی کارآموزان از کیفیت آموزش بالینی در 

1395دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

رضا زنگیوند درویش 

وند
95/11/6IRنود وهشتمین95/10/29دکتر حمید مرات .QUMS .REC .1395.222

114
و ICU بررسی آلودگی به قارچ های فرصت طلب در بخش های

اتاق های عمل بیمارستان های آموزشی شهر قزوین
95/11/6IRنود وهشتمین95/10/26دکتر فائزه محمدیحمید اصغری .QUMS .REC .1395.223

115
بررسی  کیفیت زندگی و عوارض پس از جراحی در بیماران جراحی 

 سال اخیر10شده به علت کارسینوم پاپیالری   تیرویید طی 
95/11/6IRنود وهشتمین95/10/27دکتر حسین پارساسهیال کوهفر .QUMS .REC .1395.224



116
بررسی فراوانی تغییرات سطح هورمون پاراتیروئید بعد از جراحی 

آدنوم پاراتیروئید
95/11/6IRنود وهشتمین95/11/3دکتر حسین پارسامهدی غفاری .QUMS .REC .1395.225

117
بررسی تاثیر محافظتی تجویز همزمان آتورواستاتین و مالتونین بر 

پارامتر های تولید مثلی در موش صحرایی نر
95/11/6IRنود وهشتمین95/9/23دکتر احسان عالیآرزو باجالن .QUMS .REC .1395.226

118

بررسی اثر درمان طوالنی مدت با هیدروژن سولفاید بر عالئم 

-هیدروکسی دوپامین- 6رفتاری بیماری پارکینسون درمدل حیوانی 

آزمون چرخش القا شده با آپومورفین

آرزو ملکی
دکتر هاشم 

حقدوست
95/11/6IRنود وهشتمین95/9/29 .QUMS .REC .1395.227

119
بررسی پایداری و ساختار پروتئین سرم آلبومین انسانی طبیعی در 

حضور آراشیدونیک اسید
مائده ذکائی نیکو

دکتر کوروش 

گودرزوند
95/11/6IRنود وهشتمین95/10/27 .QUMS .REC .1395.228

120
بررسی بیماری های زمینه ای تیرویید در افراد مبتال به سرطان 

پاپیالری تیرویید
95/11/6IRنود وهشتمین95/11/3دکتر ندا نصیریانمسعود بابایی .QUMS .REC .1395.229

دکتربهنور حنفی زادهرابطه لپتین سرم  با عفونت ادراری تب دار در کودکان121
دکتر ابوالفضل 

مهیار
95/11/6IRنود وهشتمین95/10/22 .QUMS .REC .1395.230

122
شناسایی باکتری اوره آپالسما اوره آلیتیکوم توسط روش رنگ 

سنجی مبتنی بر نانوذرات طال
ناهید قربان زاده 

دکتر حسین 

احمدپور یزدی
95/11/6IRنود وهشتمین95/9/29 .QUMS .REC .1395.231

123
 در سرم و بلوک های CXX1بررسی بیان و متیالسیون پروموتور ژن

بافتی  بیماران مبتال به سرطان پستان
زهرا محمدی

آقای دکترنعمت 

اهلل غیبی
95/11/6IRنود وهشتمین95/9/30 .QUMS .REC .1395.232

124
در سرم و بلوک  MyoD1بررسی بیان و متیالسیون پروموتور ژن

های بافتی بیماران مبتال به سرطان پستان
سحر خجسته پور

آقای دکترمهدی 

آزاد
95/11/6IRنود وهشتمین95/9/21 .QUMS .REC .1395.233

125
 در رده سلولی سرطان WT1 و WIF-1بررسی بیان ژن های 

6- و امگا3-در حضور دو ترکیب امگا (AGS)معده
95/11/6IRنود وهشتمین95/10/24اله غیبی دکترنعمتفتانه عابدی .QUMS .REC .1395.234

126
بررسی اثر مهارکنندگی عصاره های اتانولی، هگزانی و متانولی 

پروپولیس بر فعالیت و ساختار آنزیم تیروزیناز
زهرا گل پور

دکتر نعمت اهلل 

غیبی
95/11/6IRنود وهشتمین95/9/23 .QUMS .REC .1395.235

127
پیریدین تیول بر روی -2مرکاپتو بنزوییک اسید و -2اثر ترکیبات 

فعالیت انزیم تایروزیناز
کسری کالهدوز

دکتر نعمت اهلل 

غیبی
95/11/6IRنود وهشتمین95/10/25 .QUMS .REC .1395.236

128
بررسی بیوشیمیایی هپاتوتوکسیسیتی پروپولیس بر روی کبد موش 

صحرایی نر
مهشید مرادزاده

دکتر فاطمه 

سمیعی راد
95/11/6IRنود وهشتمین95/10/27 .QUMS .REC .1395.237



129
بررسی تأثیر استرس ترکیبی دوران جنینی بر اضطراب در موش 

های صحرایی نر
مهسا صالحی

دکتر محمد صوفی 

ابادی
95/11/6IRنود وهشتمین95/9/30 .QUMS .REC .1395.238

130
بررسی یادگیری و حافظه فضایی در موش های صحرایی که در 

دوران جنینی استرس ترکیبی دریافت کرده اند
یگانه قائمی

دکتر محمد صوفی 

آبادی
95/11/6IRنود وهشتمین95/10/28 .QUMS .REC .1395.239

131
بررسی تأثیر تجویز طوالنی ژل رویال بر دردالقا شده با فرمالین در 

موش صحرایی نر بالغ دیابتی
علیرضا معصومی

دکتر محمد صوفی 

آبادی
95/11/6IRنود وهشتمین95/11/5 .QUMS .REC .1395.240

95/11/6IRنود وهشتمین95/10/26دکتر شهرام دارابیمیالد نصیرینقش اتوفاژی در سلول های استرومایی مغز استخوان132 .QUMS .REC .1395.241

133
بررسی فراوانی اضطراب وافسردگی در بیماران دچار آپنه انسدادی 

حین خواب

سیده سمانه :

میررضوی
95/11/6IRنود وهشتمین95/9/24دکتر زهره یزدی .QUMS .REC .1395.242

134

تعیین میزان بروز افسردگی در مصرف کنندگان فیناستراید در 

-1395مبتالیان به الوپشی اندروژنیک در استان قزوین در سالهای 

97

95/11/6IRنود وهشتمین95/9/20دکتر اکرم بهشتیمهدی خسرونژاد .QUMS .REC .1395.243

135
بررسی شاخص ها و عوامل پیش بینی کننده ی عفونت بیمارستانی 

95جنرال بیمارستان بوعلی در سال  ICU در
علیرضا یحیایی

دکتر امیر محمد 

کاظمی فر
95/11/6IRنود وهشتمین95/9/15 .QUMS .REC .1395.244

136
بررسی یافته های پس از جراحی مش گذاری در بیماران با فتق 

1397تا 1395اولیه اینگوئینال در بیمارستان والیت قزوین از سال 
95/11/6IRنود وهشتمین95/8/29دکتر حسین پارسانسترن آقائی .QUMS .REC .1395.245

137
بررسی نگرش بیماران نسبت به حضور دانشجویان پزشکی دربخش 

های داخلی و جراحی بیمارستان آموزشی والیت
95/11/6IRنود وهشتمین95/9/5دکتر زهره یزدیمروارید سالمتی .QUMS .REC .1395.246

138
بررسی نقش خواب در تثبیت حافظه و یادگیری کلمات جدید زبان 

در افراد فارسی زبان (انگلیسی)دوم
نیما راد منش

دکتر مریم سلیمان 

نژاد
95/11/6IRنود وهشتمین95/10/20 .QUMS .REC .1395.247

139
 slow coronaryدرافراد با CRPمقایسه سطح پالسمایی 

flow و  normal coronary flow
دکتر نیکزا د عزیزیان

آقای دکتر 

حمیدرضاجوادی
95/11/6IRنود وهشتمین95/10/18 .QUMS .REC .1395.248

140

 بر استحکام باند برشی و نحوه شکست باند براکت agingتأثیر 

 Assureهای فلزی بر سطح مینا با استفاده از باندینگ یونیورسال 

Plus

دکتر شیوا جعفریان
سرکار خانم دکتر 

رویا ناصح
95/11/6IRنود وهشتمین95/10/29 .QUMS .REC .1395.249

141
ارزیابی تقاضا برای خدمات سالمت باروری درخانمهای مراجعه 

94کننده به مراکزبهداشتی درمانی خرمدره درسال 
سعیده آهنکار

دکترسعید آصف 

زاده
95/11/6IRنود وهشتمین95/11/3 .QUMS .REC .1395.257



142
نیازسنجی اصول اخالق حرفه ای دندانپزشکی از دیدگاه اعضای 

1395هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی قزوین در سال 
95/11/6IRنود وهشتمین95/10/22دکتر پرویز پدیسارآرام سینانی .QUMS .REC .1395.258

143

مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان ها در پرستاران بخش 

های ویژه و عمومی مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی  

1395قزوین در سال 

سکینه مقدم زآبادی
دکتر سیده زهرا 

حسینی گل افشانی
95/11/6IRنود وهشتمین95/11/2 .QUMS .REC .1395.259

144
بر پارکینسونیسم القا شده توسط سم  (H2S) اثر سولفید هیدروژن

6-OHDA آزمون روتارود-در موش صحرایی
سحر میرزایی

دکتر هاشم 

حقدوست یزدی
95/11/6IRنود وهشتمین95/11/4 .QUMS .REC .1395.260

145
بررسی نقش پروتئین آلبومین سرم انسانی در نقل و انتقال اسیدهای 

چرب امگا
افسانه احمدی

دکتر نعمت اهلل 

غیبی
95/11/6IRنود وهشتمین95/10/26 .QUMS .REC .1395.261

146
بررسی شیوع اختالالت قاعدگی  و ارتباط ان با    کیفیت زندگی 

دختران دبیرستانی قزوین
حنانه میرگلوی بیات

دکتر عزت السادات 

حاج سید جوادی
95/11/6IRنود وهشتمین95/10/28 .QUMS .REC .1395.262

147
بررسی تاثیر  عصاره زیتون  بر فشار خون و پارامترهای استرس 

اکسیداتیو و پروفایل های لیپیدی بیماران مبتال به فشار خون
سپیده السادات مهرآور

دکتر حمید رضا 

جوادی
95/11/6IRنود وهشتمین95/10/29 .QUMS .REC .1395.264

148

عفونی (سپسیس)تأثیر هیپوکلسترولمی بر پیش آگهی بیماران بدحال 

95/11/6IRنود وهشتمین95/10/13عباس عالمیسیده اعظم نبوی .QUMS .REC .1395.265

149
تاثیر آموزش مبتنی بر وب بر آگاهی و نگرش دانشجویان در زمینه 

بهداشت باروری جوانان
95/11/6IRنود وهشتمین95/10/7دکترفروزان الفتیعاطفه شکری قشالقی .QUMS .REC .1395.266

150
در درمان  (اینترا لیپید)بررسی اثرات امولسیون لیپیدی داخل وریدی 

مسمومیت حاد با ترامادول
عباس بدرام –

آقای دکتر امیر 

محمد کاظمی فر
95/11/6IRنود وهشتمین95/10/1 .QUMS .REC .1395.267

151

بررسی اثربخشی و ایمنی هیدراتاسیون تهاجمی با رینگر الکتات 

 بهمراه ایندومتاسین رکتال برای پیشگیری از پانکراتیت حاد پس از

ERCP در بیماران کاندید ERCP  1395در سال

دکتر نفیسه 

محمدپناهی
95/11/6IRنود وهشتمین95/10/4دکتر علی باستانی .QUMS .REC .1395.268

152
بررسی ارتباط  کیفیت زندگی و هوش اجتماعی با پیشرفت تحصیلی 

1396دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین   سال 
96/2/23IRنود و نهمین95/12/1دکتر آمنه باریکانیفرشته تمیمی .QUMS .REC .1395.270

153
بررسی علل گرایش و عوارض مرتبط با سوءمصرف مواد در 

1395سالمندان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد  شهر قزوین 
96/2/23IRنود و نهمین95/12/2دکترفاطمه محمدیفاطمه کاظمی .QUMS .REC .1395.271

96/2/23IRنود و نهمین95/12/7دکتر بنفشه آرادامیر کاویانرابطه اضافه وزن و چاقی با  مثانه بیش فعال در کودکان154 .QUMS .REC .1395.272



155

مقایسه ی میزان فریتین سرم در بیماران تاالسمی دریافت کننده ی 

در استان   (Exjade)با شالتور خوراکی  (دسفرال)شالتور تزریقی 

قزوین

فائزه السادات هاشمی 

مفرد

دکتر هادی موسی 

خانی
96/2/23IRنود و نهمین95/11/20 .QUMS .REC .1395.273

156
بررسی ارتباط ساعات خواب و تنوع غذایی با نمایه توده بدنی در 

2بیماران دیابتی نوع 
96/2/23IRنود و نهمین95/11/26دکترمریم جوادیمریم شهیدی مطلق .QUMS .REC .1395.275

157
بررسی شاخص های شهر دوستدار سالمند از دیدگاه سالمندان و 

1395مدیران اجرایی در شهر قزوین در سال 
مژگان کیائی

دکتر فاطمه 

محمدی
96/2/23IRنود و نهمین95/12/8 .QUMS .REC .1395.276

158

 افراد مبتال به لیکن پالن  دهانی و Dمقایسه میزان سرمی ویتامین 

افراد سالم مراجعه کننده به بخش بیماری های دانشکده دندان 

پزشکی

مصطفی صادقی
دکتر مهدیه 

زرابادی پور
96/2/23IRنود و نهمین95/11/24 .QUMS .REC .1395.277

159
بررسی اثر بی حسی موضعی با بوپی واکایین در محل تروکار در 

کاهش درد بعد از عمل جراحی الپاراسکوپیک کله سیستکتومی
مهدی حاجی زاده

خانم دکتر زهرا 

فراهانی نیک
96/2/23IRنود و نهمین95/11/26 .QUMS .REC .1395.278

160
بررسی میزان تاثیرکموتراپی اینتراابدومینال در کاهش  چسبندگی 

های صحرایی الپاراتومی شده¬داخلی شکمی در موش

دکتر محمدرضا 

امیربیگلو

دکتر زهرا فراهانی 

نیک
96/2/23IRنود و نهمین95/11/25 .QUMS .REC .1395.279

161

تاثیر شتشوی محل کله سیستکتومی با محلول مارکایین یا پتدین در 

بی دردی بعد از عمل جراحی کله سیستکتومی الپاراسکوپیک در 

1395بیمارستان والیت قزوین  طی سال 

محمد مهدی خضروی
دکتر زهرا فراهانی 

نیک
96/2/23IRنود و نهمین95/11/28 .QUMS .REC .1395.281

162

مقایسه اثر تران اگزامیک اسید ، میزوپروستول واکسی توسین 

درکاهش خونریزی بعد از سزارین در مراجعه کنندگان به بیمارستان 

1395کوثر قزوین طی سال 

دکتر آزرمیدخت 

شجاعی

دکترحمیده پاک 

نیت
96/2/23IRنود و نهمین95/11/30 .QUMS .REC .1395.282

163
بررسی تاثیر معنا درمانی گروهی بر تاب آوری همسران مردان مبتال 

به سوء مصرف مواد
96/2/23IRنود و نهمین95/11/23آقای محمد مرادیسارا غزلی .QUMS .REC .1395.285

164
تأثیر برنامه مشاوره گروهی بر باورهای ناکارآمد جنسی زنان یائسه 

خور و بیابانک اصفهان
96/2/23IRنود و نهمین95/11/20نضال آژمریم ساسان پور .QUMS .REC .1395.286

165
بررسی ارتباط نحوه گذران اوقات فراغت با عملکرد شناختی و 

1395کیفیت زندگی در سالمندان شهر قزوین در سال 
ولی اله معروف خانی

خانم دکتر فاطمه 

محمدی
96/2/23IRنود و نهمین95/11/14 .QUMS .REC .1395.289

166
بررسی میزان موفقیت بعداز احیا قلبی و ریوی بیماران بستری در 

بیمارستان والیت قزوین
96/2/23IRنود و نهمین95/12/4دکتر فرنوش رشوندحسین علی اکبری .QUMS .REC .1395.290

167

بررسی رابطه ی بین نوع اکلوژن و شاخص های 

زاویه ی گونیال ، زاویه آنتی گونیال و عمق آنتی (رادیومورفومتریک

در بیماران با ارتفاع صورتی نرمال )گونیال ناچ

فرشته اصالن بیگی

سرکار خانم دکتر 

جناب /تفنگچی

آقای دکتر طیبی

96/2/23IRنود و نهمین95/11/21 .QUMS .REC .1395.292



168

اثر  سینبیوتیک بر مقاومت به انسولین، تغیییرات فلور روده، سطح 

هورمون های جنسی و تعداد و ابعاد کیست های تخمدان در زنان 

مبتال به سندروم تخمدان پلی کیستیک

مریم آقایان

دکتر مریم جوادی 

 (استاد راهنما)

دکتر محمد رضا وفا

96/2/23IRنود و نهمین95/12/5 .QUMS .REC .1395.295

169
مقایسه دقت تعیین طول کانال پاالتال مولر های ماگزیال به دو 

EX VIVOروش رادیوگرافیک و الکترونیک به روش 
96/2/23IRنود و نهمین95/11/19خانم دکتر بلبلیانهلیا علیزاده .QUMS .REC .1395.297

170

بررسی تأثیر افزودن ذرات بیواکتیو گالس بر سمان گالس آینومر در 

میزان تجمع دو باکتری موتانس و الکتوباسیل در اطراف بند 

ارتودنسی

96/2/23IRنود و نهمین95/11/27دکتر مریم شیرازیکیوان خزاعی .QUMS .REC .1395.300

171
 دربیماران مراجعه کننده به BMI و DMFTبررسی مقادیر 

1395دانشکده دندانپزشکی قزوین در نیمه دوم سال 
ملیکا سادات مرتضوی

دکتر مهسا 

اصفهانی
96/2/23IRنود و نهمین95/11/28 .QUMS .REC .1395.301

172

 اسکن با اشعه CTبررسی دقت تشخیصی گرافی های دو بعدی و 

مخروطی در مورد موقعیت کانین رویش نیافته ماگزیال، در افراد 

مبتال به شکاف آلوئول و افراد فاقد شکاف

دکتر بهزاد ساالری
دکتر پدیسار دکتر 

تفنگچی ها
96/2/23IRنود و نهمین95/11/25 .QUMS .REC .1395.302

173
تاثیر حضورهمسردرکالسهای آمادگی برای زایمان  بر ترس از 

زایمان   و انتخاب نوع زایمان در زنان نخست زا
فاطمه جمالی

خانم فاطمه 

رنجکش
96/2/23IRنود و نهمین95/11/21 .QUMS .REC .1395.303

174
بهبود کیفیت میکروبی و شیمیایی کره سنتی با استفاده از اسانس 

گیاه کاکوتی
ساسان خضری

دکتر رزاق 

محمودی
96/2/23IRنود و نهمین95/11/16 .QUMS .REC .1395.304

175
مدل سازی انتشارنیترات در آبخوان دشت قزوین با استفاده از نرم 

 و شبکه عصبی مصنوعیGMSافزار
96/2/23IRنود و نهمین95/11/23دکتر حمید کاریابمهرداد زنگنه .QUMS .REC .1395.308

176
 نانومتر دردرمان پاکت های 940بررسی کارایی کلینیکی لیزر دیود 

پایدار وعودکننده بیماران در فاز نگهدارنده پریودنتال
دکتر لیال پور نصیر

دکتر زهرا علیزاده 

طبری
96/2/23IRنود و نهمین95/11/14 .QUMS .REC .1395.310

177

مقایسه نتایج درمان با روش تحریک مغناطیسی مکرر از روی 

جمجمه همراه درمان دارویی با درمان دارویی به تنهایی در اختالل 

استرس پس از سانحه

دکتر مرجان 

محمودیان

دکتر سید محسن 

ضمیر
96/2/23IRنود و نهمین95/11/18 .QUMS .REC .1395.314

178

ارزیابی توانایی دانشجویان دوره عمومی و تخصصی دندانپزشکی 

کودکان در تشخیص حدود ریشه های مولرهای شیری ماگزیال در 

دوره دندانی مختلط در رادیوگرافی پری اپیکال تهیه شده با تکنیک 

نیمساز

زینب حیدری پور
خانم دکتر فاطمه 

فرحبخش پور
96/2/23IRنود و نهمین95/11/16 .QUMS .REC .1395.315

179

تعیین توانایی دانشجویان سال آخر دانشکده ی دندانپزشکی قزوین 

در تفسیر یر رادیوگرافی ها ی تشخیصی اندودنتیک در نماهای پری 

اپیکال

96/2/23IRنود و نهمین95/11/23دکترندا حاج حسنیپگاه نامداری .QUMS .REC .1395.317



180
 Fastمقایسه نتایج و پیامدهای هیسترکتومی شکمی به روش 

Trackبا هیسترکتومی شکمی روتین 

دکتر میثا نقدی پور 

میرصادقی

دکتر خدیجه علمی 

زاده
96/2/23IRنود و نهمین95/11/20 .QUMS .REC .1395.318

181
بررسی میزان رضایتمندی دستیاران ارشد جراحی فک و صورت از 

95-96برنامه آموزشی تخصصی در سال 
علی نخبه زعیم

آقای دکتر منصور 

خراسانی
96/2/23IRنود و نهمین95/11/28 .QUMS .REC .1395.321

182

  همراه اول BTSارزیابی میزان امواج مایکروویو ناشی از آنتن های 

و تاثیر آن بر سالمت ساکنین اطراف آنتن ها در شهر قزوین سال 

96-1395

خانم تینا  بختیاری
دکتر علی صفری 

واریانی
96/2/23IRنود و نهمین95/11/24 .QUMS .REC .1395.324


