
1400سال  پاییز لیست پایان نامه های   

 استاد/استادان
 مشاور

راهنما استاد/استادان  ردیف عنوان نگارش 

 
ی،امیر ساالر  

احسان كاظم نژاد   

 
یرقیه موالی  

 
سید احسان سید 

یحاتم  

 

 MRIهمراه  یمقایسه یافته ها
زانو در بیماران با و بدون 
كیست بیكر در مراجعه 

 یژكنندگان به بخش رادیولو
پورسینا دانشگاه  بیمارستان

علوم پزشكي گیالن طي سال 
 ۹۸-۹۶هاي 

 

1 

 
- 

 
ی،معین مقدم احمد  

 امیر پیروز
 

 
یمحمد رمضان  

 

نتایج درمان اینگوئینال  یبررس
 یگذار¬بالغین به روش مش

جدید )لیختن اشتاین تعدیل 
شده( در بیماران مراجعه 
 كننده به بیمارستان پورسینا

 ۱۳۹۷رشت از تابستان 

 

2 

 
یعاطفه جعفر  

 
یمنیژه تبریز  

 
یصفورا عقیل  

 

 یدارو نیاثر درمای بررس
كولیك اسید  یاورسودئوكس

 یروبینمی بر هیپربیل یخوراك
غیرمستقیم در نوزادان ترم 

 یبستری تحت درمان فوتوتراپ
یك  -شهریور۱۷در بیمارستان 

مطالعه كارآزمایي بالیني شاهد 
 دار تصادفي شده

 

3 

 
- 

 
  ی،ا رمضانسار

راد یعنایت اله همای  

 
مقدم حیلیال صال  

 

از  یعلل و عوارض ناش یبررس
سر كودكان در سنین  یتروما

پیش از دبستان مراجعه كننده 
به بیمارستان پورسینا از سال 

 ۱۳۹۹تا  ۱۳۹۵

 
 

4 
 
 
 
 



 

 
نعمت الله آهنگر 

 نارنج بن

 
،یالهام بیدآباد  

وحید امین زاده   

 
 فاطمه رجائی پور

 
 یدارو ییسه اثر درمانمقا

و دیازپام  یفنوباربیتال ورید
از  یبر عود تشنج ناش یخوراك
در بیمارستان ی بستر یتب ط

یك مطالعه  -در كودكان 
كارآزمایي بالیني شاهد دار 

 تصادفي شده
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
یمحمد غفار  

 

 
،یزوبین سور  

 محمدرضا مبین

 
یفاطمه قاسم  

 

شدید  یبررسي اثرات سوختگ
م كبد در برعملكرد و حج

بیماران مراجعه كننده به 
اورژانس بیمارستان والیت 

 ۱۳۹۹ 1400-رشت در سال

 

6 

 
زاده مژده اسماعیل  

 
یایرج باق  

 
 یحسین دعاگویا

یشالكوئ  

 

شیوع پیامدهاي  یبررس
بیماران دچار آسیب عروقي 
مراجعه كننده به بیمارستان 

 ۱۳۹۵-۱۳۹۹پورسینا رشت، 

 

7 

 
 یسیدمهد
یضیاضیابر  

 

ینین نورناز  
 

 ،یمهرنوش شاكر
یبروجن  

 

 یخونریز یفراوانی بررس
داخل جمجمه و عوامل همراه 

آن در بیماران با سابقه 
فشارخون مزمن 

كننده به مركز ¬مراجعه
آموزشي پورسینا رشت در 

۱۳۹۹زمستان سال   

 

8 

 
علي پوررمضاني، 
حبیب اسالمي 

 كنارسري

 
 پیمان اسدي

 

 امیربهادر گلچین
 

هاي شخصیتي بررسي ویژگي 
در پرسنل اورژانس پیش 
بیمارستاني شهر رشت در 

 1400سال
 
 

9 



 
،مجید اصغرزاده  
زهرا عطركار 

 روشن

 

 بهرام دربندي،
 فاطمه نجاتي فر

 
 ساناز هدایتي

 

بررسي كشت خون مثبت و 
بیوتیكي ¬الگوي مقاومت آنتي

ها در بیماران مبتال به ¬آن
انواع سرطان در 

ر هاي هفده شهریو¬بیمارستان
هاي ¬و رازي رشت در سال

۱۳۹۴- ۱۳۹۸ 

 
 

10 

 
،بهرام دربندي  
 افشین صفایي

 

،حمیدرضا بادلي  
عادل باقرسلیمي   

 
 صبا امامي

 
مقایسه فراواني نفروپاتي ناشي 

از همولیز حاد در بیماران با 
فسفات  ۶كمبود آنزیم گلوكز 

دهیدروژناز تحت درمان با سه 
 روش مختلف مایع درماني

 
 

 
11 

 
،یرفیع زهرا  

پور یسهیل سلطان   
 

 
ینب یبهرام نادر  

 
 

یمدن یمسعود معاف  

 
و نگرش  یبررسي میزان آگاه

و عملكرد مادران باردار در 
 یمورد نروتوكسیته داروها

سال  ۳در اطفال زیر  یبیهوش
در بیمارستان الزهرا )س( در 

۱۳۹۹سال   

 

 
12 

 

 آرش اریس

 

 حسین اتحاد

 

یمهردادكریم  
 

در  یرمانمقایسه نتایج د
ناپایدار  یها یشكستگ

اینترتروكانتریك در افراد 
به دو (  ۶۵مسن )بیش از 

و  یروش آرتروپالست
فیكساسیون با گاما نیل در 

پورسینا  یدرمان یمركز آموزش
و بیمارستان پارس رشت در 

 سال 
۱۳۹۹ 

 

 
13 



 

دیعلي داوو  

 

،یزهرا محتشم امیر  
واحد یلیال كنف   

 

یدالرام پورنامدار  
 

سي اپیدمیولوژیك برر
هاي سالمندان استان سرطان

۱۳۹۶تا  ۱۳۹۳گیالن از سال   

 

 
14 

 

 مهنوش توكلي فرد
 

 ربابه سلیماني
 

 بردیا اصغرپور
 

بررسي ارتباط كیفیت خواب با 
اعتیاد به تلفن همراه در 

دانشجویان پزشكي دانشگاه 
علوم پزشكي گیالن در 

1400سال  

 

 
15 

 
_ 

 

 حسین اتحاد

 

 محسن روحي
 

 ارزیابي و درمان
 Traumatic Labral Tear 

در شكستگي استابوالر با  
درگیري دیوار خلفي در 
بیماران مراجعه كننده به 
بیمارستان پورسینا از طي 

۱۳۹۹تا  ۱۳۹۶هاي ¬سال  

 

 
16 

 

 رویا كبود مهري

 

 فرشته فكور
 

یدا حسن زاديآ  

 

اي فراوني ¬بررسي مقایسه
ذخیره تخمدان در افراد مبتال 

غیرمبتال به ویروس  و HPV و  
 ضایعات سرویكس

 
 

 
17 

 

حبیب اسالمي 
 كنارسري

 

 حسین همتي

 

 آیدین جمشیدبیگي
 

ارزیابي رضایت و سیر بالیني 
درمان واریس در بیماران 

تحت درمان با روش 
رادیفركوئنسي در بیمارستان 

رازي و كلینیك هاي فوق 
تخصصي جراحي عروق رشت 

۱۳۸۹تا ۱۳۸۵طي سال هاي   

 
 

 
18 



 
_ 

 

 سیده هاجر شارمي

 
 

 

پور ذكیه بخشي  
 

بررسي تاثیر شستشوي واژن 
قبل از جاگذاري میزوپرستول 

برآمادگي سرویكس قبل از 
 القاي لیبر: كارآزمایي بالیني

 
 
 

 
19 

 

زهرا عطركار 
روشن، یاسمن 

 چایبخش

 

 گالره بي ازار

 

فضیلت نجومي سیاه  
 مرد

 

بررسي وضعیت استفاده از 
اه در دوران بارداري تلفن همر

در زنان باردار مراجعه كننده 
به مركز آموزشي درماني 

۹۹الزهرا در سال   

 
 

 
20 

 

،میرمحمد جاللي  
سودابه حدادي   

 

،ملیحه اكبرپور  
مریم اكبري   

 

 غفار فاني
 

بررسي اثرات دسموپرسین 
موضعي داخل بیني بر روي 

خونریزي حین عمل و كیفیت 
مل میدان دید جراحي در طي ع

 جراحي آندوسكوپیك سینوس

 
 

 
21 

 
_ 

 

،شادمان نعمتي  
علي فقیه حبیبي   

 

ماكان شالچي زاده 
 خامنه پور

 
  بررسي موارد اختالل بویایي

ناگهاني و علل احتمالي همراه 
هاي شمالي ایران در استان

همزمان با اپیدمي پنوموني 
 مرتبط با بیماري

 covid ۱۹ 

۹۹فروردین  و  ۹۸در اسفند   

 
 
 
 
 
 

 
22 



 

 هما ضرابي

 

 سمیه شكرگزار

 

 فاطمه مومني
 

بررسي تاثیر متفورمین 
ي بدني در ¬برشاخص توده

بیماران تحت درمان با 
ي ¬داروهاي مهاركننده

انتخابي بازجذب سروتونین 
هاي ¬مراجعه كننده به كلینیك

 روانپزشكي شهر رشت
 

 
23 

 

،سجاد سعادت  

عالیا صابري   

 

،بخشایش اقبالي  

يعلي پوررمضان  

 

 كیوان حسن زاده
 

بررسي رابطه خودشفقتي با 
شناختي و ¬بهزیستي روان

آوري ¬نقش میانجي تاب
درافراد مبتال به مولتیپل 

اس( ¬اسكلروزیس )ام
1400سال  

 

 
24 

 

 ،مریم زوار موسوي
 محمد حسن نوین

 

 مریم كوشا
 

زهرا ثریایي صومعه 
 سرایي

 
بررسي رابطه نگرش و 

عملكرد والدین در خصوص 
ین استفاده از فضاي قوان

مجازي با انواع سبك هاي 
فرزندپروري در كودكان 

1400ونوجوانان در سال  

 

 
25 

 

محمدرضا امام 
 هادي، 

 ظهیر ریحانیان

 

  ،حمید بهزادنیا

 ساسان عندلیب

 

 مصباح دیباوند
 

بررسي ارتباط بین اختالالت 
سرمي آزمایش شده رایج با 
سطح هوشیاري در بیماران 

 تروماي سر
diffuse axonal injury  
پذیرش شده در بیمارستان 

 پورسینا رشت
 
 
 
 
 

 
26 



 

 مهنوش توكلي فرد
 

 محمدرسول خلخالي
 

 یاسین موسوي
 

بررسي میزان تمایل به مصرف 
مواد و ارتباط آن با وابستگي 

بین فردي در دانشجویان 
پزشكي دانشگاه علوم پزشكي 

1400گیالن در سال  

 

 
27 

 

حمید محمدي 
 كجیدي، 

یب اسالميحب  

 

 مرتضي رهبر طارمسر، 
 بهرنگ معتمد

 

 كیوان نظري
 

بررسي عملكرد تیرویید در 
بیماران اقدام كننده به 

خودكشي مراجعه كننده به 
بیمارستان رازي در شش ماهه 

۱۳۹۹دوم سال   

 

 
28 

 

محمدتقي آشوبي، 
پور زهره دارابي  

 

 محمدرضا مبین
 

 زهرا حقاني دوگاهه
 

وختگي بررسي اپیدمیولوژي س
سالمندان بستري در 

بیمارستان والیت از سال 
۱۳۹۸تا  ۱۳۸۸  

 

 
29 

 

 میر محمد جاللي
 

 ربابه سلیماني

 

 هدا بختیاري
 

بررسي اثر افزودن پروبیوتیك 
به درمان استاندارد بر روي 

عالئم بیماران اسكیزوفرني بار 
اول: یك كارآزمایي بالیني 

 تصادفي دو سو كور
 
 

 
30 

 

،پریسا باقري  

مژده اسماعیل  
 زاده

 

 محمدرضا مبین
 

،فاطمه مهرپویان  

مهدي خنجري   

 
بررسي اپیدمیولوژي بیماران 

سوختگي بستري شده در 
بیمارستان والیت از سال 

تا  ۱۳۹۰  
 
 

۱۳۹۹ 
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،حسین همتي  

حبیب اسالمي 
 كنارسري

 

محمدصادق اسماعیلي  
 دلشاد

 

 رضا كیهاني
 

بررسي تكنیك جراحي 
رواسكوالریزاسیون هیبرید در 

درمان ایسكمي كریتیكال 
 اندام،

 Multi Level 
در بیماران مراجعه كننده به  

مركز آموزشي درماني رازي 
رشت همراه با میزان موفقیت 

 ۱۳۹۵و عوارض آن از سال 
1400الي  
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،ستیال دلیلي  

خانم الهه رفیعي   

 
 كاوه قرایي نژاد، 

نگ معتمدبهر  

 
 عطریه مالیي

 
فراواني یافته هاي 

درموسكوپیك مو در بیماران 
مبتال و غیرمبتال به كم كاري 
تیروئید با شكایت ریزش مو 

 سر

 

 
33 

 
علیرضا جعفري 
نژاد، میرسعید 
 عطارچي اشرف

 
الهام رمضان زاده،  

 مسعود خسروي

 
 سپیده صادقي دهبنه

 
بررسي ارتباط عملكرد 

با كیفیت  مانده كلیوي¬باقي
خواب در بیماران تحت 

همودیالیز در مراكز دیالیز 
شهرستان رشت در سال 

۱۳۹۹ 

 

 
34 

 
عنایت اله همائی 

 راد

 
عباس درجاني، كاوه 

 قرائي نژاد

 
آزاده حشمت 

 قهدریجاني

 
بررسي بار اقتصادي ناشي از 

بیماري هاي پوستي در بیماران 
بستري در بخش پوست 

بیمارستان رازي رشت در 
دوده زماني فروردین مح

۱۳۹۹تا  ۱۳۹۷  
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 سیده هاجر شارمي

 
 ماندانا منصور قناعي

 
 هانیه امیني

 
بررسي همراهي نسبت 

نوتروفیل به لنفوسیت و پالكت 
به لنفوسیت در سه ماهه اول 

 بارداري با پره اكالمپسي
 

 
36 

 
،امیر ساالري  

عنایت الله همایي 
 راد

 
،رامیار فرزان  

محمد طلوعي   

 
حدثه باالئيم  

 
بررسي آسیب هاي تاندون 

فلكسور و اكستنسور دست و 
مچ دست در بیماران مراجعه 

كننده به بیمارستان والیت 
۱۳۹۸-رشت در بازه زماني 

۱۳۸۹ 
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آرمان پرویزي، 

احسان كاظم نژاد 
 لیلي

 
 محمدرضا مبین 

 
 نغمه بزرگ نیا 

 
بررسي تاثیر آموزش تكنیك 

د در تنفس آرام بر كنترل در
زمان تعویض پانسمان 

سوختگي در بیماران سرپایي 
كننده به درمانگاه -مراجعه

۱۳۹۹سوانح سوختگي   
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حمید محمدي 

،كجیدي  
زهرا عطركار  

 روشن

 
میرسعید عطارچي، 

 فاطمه نجاتي فر

 
،مریم جوشن  

فاطمه راحت طلب   

 
بررسي یافته هاي بالیني و 

ازمایشگاهي هماتولوژیك و 
در كاركنان یك بیوشیمیایي 

كارخانه ي تولید حشره كش 
۱۳۹۹در گیالن در سال  
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صدیقه پاك 

سرشت، سامان 
 معروفي زاده

 
فاطمه حسین زاده، 
 ماندانا منصورقناعي

 
 غزاله قرباني

 
بررسي مقایسه اي تأثیر 

نیتروگلیسیرین و تري
شدن میزوپروستول در نرم

سرویكس در سقط سه ماهه 
كورتاژ  اول در زنان كاندید

مراجعه كننده به بیمارستان 
ي كار ¬مطالعه-الزهرا )س(

 آزمایي بالیني
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احسان كاظم نژاد  

،لیلي  
 رسول تبري

 
سّید مهدي 
 ضیاءضیابري

 
 اشكان خیرجوئي

 
هاي مقایسه اثر آموزش شبكه

اجتماعي با آموزش از طریق 
هاي گروهي بر میزان كالس

یادگیري مسائل نظري 
شكي در دانشجویان پز

 اورژانس
 
 

 
41 

 
سعید كالنتري، 

نژاد  احسان كاظم
 لیلي

 
 بهرنگ معتمد

 
 علي چراغ چشم 

 
بررسي ارتباط سطح سرمي 

 پروتئین واكنشي
 C (CRP ) 

Dبا كمبود ویتامین   

در جمعیت نرمال و بیماران 
كننده به ¬دیابتیك مراجعه
 بیمارستان رازي
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حبیب اسالمي  
 كنارسري

 
 

تيحسین هم  

 
 

صدیقه مسعودي 
 طارمسري

 
 

بررسي نتایج متاتارسكتومي در 
بهبود زخمهاي نوروپاتیك 

مقاوم دیابتي كف پا در بیماران 
كننده به بخش  دیابتي مراجعه

جراحي عروق بیمارستان رازي 
 ۹۵و گلسار رشت طي سالهاي 

99 تا  
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 فرحناز جوكار 

 
 فریبرز منصور قناعي 

 
نرجس مظفري  

يچنیجان  

 
مقایسه اثربخشي روغن زیتون 

فنل و روغن ¬غني از پلي
زیتون معمولي در درمان 

بیماران مبتال به یبوست مزمن 
مراجعه كننده به كلینیك 

۱۳۹۹كاسپین در سال   
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 یاسر مودبي

  
ساسان عندلیب، 
 امیررضا قایقران

 

 
 مریم محمدپور

 
بررسي ارتباط دیابت ملیتوس 

هم آن نوع دو و عوامل خطر م
و آلزایمر در یك جمعیت 

 ایراني
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 ،نازنین نوري

رودسري زهرا 
 پورحبیبي

 
سیدمهدي ضیا 

،ضیابري  
علي اشرف   

 
 مریم بخشنده

 
مقایسه دو رژیم دارویي 

فنتانیل و  -تركیبي میدازوالم
مورفین سولفات در  -میدازوالم

بخشي بیماران تحت تهویه آرام
مكانیكي بستري در بخش 

ICU تروما و جنرال بیمارستان  
پورسیناي رشت در سال 

۱۳۹۹ 
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میرسعید عطارچي، 

حبیب اسالمي 
 كنارسري

 
حمید محمدي  ،

 كجیدي
ر مرتضي رهب 

یطارمسر  

 
 مرضیه شمشیري

 
بررسي اپیدمیولوژیك بیماران 

بستري شده بهعلت 
سوءمصرف الكل در بخش 
مسمومیت بیمارستان رازي 

تا  ۹۴شهرستان رشت از سال 
۹۸ 
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احسان كاظم نژاد 

 لیلي

 
 بنفشه قویدل پارسا

 
 اشكان رحیمي شمامي

 
مقایسه اثر دولكستین و 

پرگابالین بر نمره ي عدم 
تایید اجتماعي و افسردگي در 
بیماران مبتال به فیبرومیالژي 

مراجعه كننده به درمانگاه 
تخصصي بیمارستان رازي 

 رشت
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 محمد رستم پور 

 
،يعادله جعفر  

  كامبیز رهام پور

 
پژمان رضي 
 پرچیكالیي

 
متیل آدنین و  -۳بررسي اثر   

MHY 
در بهبود حافظه ناشي از  

در مدل حیواني Yنوروپپتید 
 بیماري آلزایمر
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ظهیر ریحانیان،  
 ساسان عندلیب

 
،بابك علیجاني  

 شروین قدرجاني

 
 احمد خیري نمین

 
بررسي پیامدها و عوارض پس 

وش اندوسكوپیك از جراحي بر
 اندونازال

)EEA( 
در بیماران مبتال به ضایعات  

كرانیوسرویكال در 
هاي رشت بین ¬بیمارستان

۹۲-۹۸هاي ¬سال  
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 حبیب اسالمي،

پریسا باقري   

 
 محمدرضا مبین، 

 حسین ترابي

 
محمدسعادتمند 

 جوبیجاركلي

 
مقایسه فراواني و پیامدهاي 

بیماران سوختگي حاد مبتال به 
با غیرمبتال به كووید  كووید

كننده به بیمارستان -مراجعه
۹۹والیت رشت درسال   
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 گالره بي آزار،

سهیل سلطاني پور   

 
 فرنوش فرضی

 
 سارا كریم زاد حق

 
بررسي نظرات اعضاي هیات 
علمي و دستیاران پزشكي در 

مورد دالیل عدم گزارش دهي 
و عوامل مرتبط با خطاهاي 
 پزشكي در بیمارستان هاي

۱۳۹۹آموزشي رشت، سال   
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نازنین نوري 

،رودسري  
حبیب اسالمي 

 كنارسري
 

 
سیدمهدي ضیا 

،ضیابري  
ابوذر فخر موسوي   

 
 نازنین محمدي ،

راضیه علیزاده   

 
هاي ¬بررسي فراواني آسیب

قلبي در بیماران با تروماي 
كننده به ¬سینه مراجعه¬قفسه

بیمارستان پورسینا در شهر 
 ۳۹۷۱هاي ¬رشت طي سال

1400تا  
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اصغر حاجي  

،عباسي  
بهرنگ معتمد   

 
اله زیني حبیب  

 
 البرز هدایتي امامي

 
 بررسي شیوع افزایش سطح 

 خوني 
 Anti TPO Antibody 

اختالل كار تیروئید و عوامل  
بالیني مرتبط در  -فردي

مبتالیان به اسكلروز سیستمیك 
كننده به بیمارستان ¬مراجعه

 رازي شهر رشت
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سمانه غضنفر 

 طهران، 
 حبیب اسالمي

 
 گالره بي ازار

 
 سحر اعرابي

 
بررسي تغییرات همودینامیك 

در بیماران دریافت كننده 
 تشنج برقي

 ) ect( 
دربیمارستان شفا در سال 

۱۳۹۹ 
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 حبیب اسالمي

 
معین مقدم احمدي، 

 رامین ابراهیمیان

 
 مجید علي گلپور

 
بررسي فراواني عوارض ترمیم 

هاي جدار شكم به روش  هرني
برش لترال دوطرفه روي 

فاشیاي قدامي ركتوس در 
بیماران مراجعه كننده به 

بیمارستان پورسینا از سال 
تا  ۱۳۹۴  

 
 

۱۳۹۸ 
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 بابك بخشایش

 
سیدمهدي ضیا 

،ضیابري  
 بهرنگ معتمد

 
 یاسمن كامیار 

 
بررسي مقایسه اي دو روش 
تزریق وریدي و زیرجلدي 

 انسولین جهت كنترل
بیماران هایپرگالیسمي در 

دیابتي مبتال به سكته مغزي 
ایسكیمیك و مراجعه كننده به 
اورژانس بیمارستان پورسیناي 

۱۳۹۷رشت در سال   
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حبیب اسالمي  

 كنارسري

 
 پیروز سامي دوست

 
 ایدین زنج

 
بررسي ارتباط علل دموگرافیك 
و آزمایشگاهي و تكنیكال و 
پیامدهاي رزكسیون كبدي در 
بیماران مبتال به كانسرهاي 
اولیه و متاستاتیك در مراجعه 
كنندگان به بیمارستان رازي 

تا  ۱۳۹۶رشت از سال 
 1400شهریور
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 ابوذر فخر موسوي
 

 

،الهام رمضان زاده  
 سلمان نیك فرجام

 
 سحر قنواتي

 
بررسي ارتباط بین سطح 

سرمي كوپپتین و بروز 
نفروپاتي ناشي از كنتراست در 

ن تحت آنژیوگرافي وبیمارا  
 PCI 

در بیمارستان حشمت رشت  
۱۳۹۷ -۹۸در سال  
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