
1400سال  لیست پایان نامه های بهار وتابستان   

 

 ردیف عنوان نگارش استاد/استادان راهنما استاد/استادان مشاور
 
˗ 

 
 جالل خیرخواه,

 حسن موالدوست

 
 شیما قاسمی

 
تعیین اثر درمان همزمان سازي قلبي 
بر عملكرد بطن چپ در بیماران دچار 

نارسایي قلبي مراجعه كننده به 
۱۳۹۶بیمارستان حشمت در سال   

 

 
1 

 
,مهران سلیمانها  

 زهرا محتشم امیری

 
 حسین اتحاد

 
 

 
 سحر شافعی

 
بررسي ارتباط میزان سطوح سرمي 

آلبومین، گلوبولین، نسبت آلبومین به 
 Total Lymphocyteگلوبولین، 

Count و   CRP قبل از عمل جراحي و ،
تغییراتشان در فاز حاد اولیه با وضعیت 

این پارامتر ها یك هفته پس از عمل 
جراحي الكتیو تعویض مفصل لگن و 

استئوآرتریتزانو در بیماران مبتال به   

 

 
2 

 
 سیروس امیر علوی,

 زهرا پور حبیبی

 
 علی اشرف ,

مرتضی رهبر 
 طارمسری

 
 ارشیا هادی كیا

 
بررسي شدت درد در بیماران با 

شكستگي اندام تحتاني و سابقه مصرف 
مزمن كانابیس بستري در بیمارستان 

1400پورسینا در سال  

 

 
3 

 
 محمدحسن نوین

 
 كیومرث نجفی

 
 مهدی رفیق

بررسي آمادگي به اعتیاد و ارتباط آن با 
نمایه سالمت در دانشجویان رشته 

پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گیالن 
۱۳۹۹در سال   

 

 
4 

 
حبیب اسالمی 

 كنارسری,
 پریسا باقری طوالورد 

 
 رامین ابراهیمیان,

 زوبین سوری

 
محسن قربانی 

 علیكالیه,
سید سروش 

 میرهدایتی رودسری

 
بررسي یافته هاي سي تي اسكن 

اسپایرال قفسه سینه در بیماران مولتیپل 
تروما مراجعه كننده به اورژانس 

بیمارستان پورسینا رشت از بهمن 
در دوره پاندمي )۱۳۹۹تا بهمن  ۱۳۹۸
(۱۹كووید  
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 فریبرز منصور قناعی,

 رقیه زارع

 
 هما ضرابی,
 حسن فرهی

 
 فرهاد ضیا شكوریان

ارزیابي و مقایسه اثر بخشي مداخله 
رفتاري و آموزش رواني بر  –شناختي 

كیفیت زندگي در بیماران مبتال به 
 سرطان كولوركتال

 
6 

 
حمیدرضا تقوی 

 معصومی,
 زهره دارابی پور

 
 محمد حقیقی

 

 
 محمد قربانی علیكالیه

هاي اپیدمیولوژیك، بررسي یافته
پاراكلینیكي و تصویربرداري بیماران 

بستري در واحد  ۱۹-مشكوك كووید
ICU بیمارستان هاي رازي و آریا و  

۱۳۹۸قائم رشت در اسفند   

 
7 

 
 ربابه سلیمانی,
 حبیب اسالمی

 

 علی اشرف
 

 سیده لیال جاهد
فراواني اختالل استرسي پس از حادثه 

ي مكانیكي ¬در بیماران تحت تهویه
شده از بخش ¬تهاجمي ترخیص

ي بیمارستان ¬هاي ویژه¬مراقبت
۱۳۹۹پورسینا رشت در سال   
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 میترا حسین نژادی,
 ذكیه جعفری پرور

 
 رامیار فرزان,
 محمد طلوعی

 
 فاضل اذعانی

 
بررسي فراواني عالیم افسردگي و 

اضطراب در بیماران مبتال به سوختگي 
بستري در مركز سوانح و سوختگي 

بیمارستان والیت رشت طي سال هاي 
۹۳- ۹۸  

 

 
9 

 
 احسان كاظم نژاد

 
 علی حمیدی مدنی

 
 مهدی بیانی

 
بررسي مقایسه اي اثربخشي و ایمني 

 قرص تامسولوسین
 OCAS  

 با كپسول تامسولوسین
 MR  

و پالسبو در بهبود عالئم دستگاه 
 ادراري تحتاني

)LUTS (  
خیم ¬در مردان مبتال به بزرگي خوش

 پروستات
 ) BPH( 
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 مریم ربیعی

 
 نرگش علیزاده

 
 امیررضا سیار ماسوله

 

 
بررسي فراواني نماهاي پاتولوژیك 

شده در آزمایشگاه ¬مخاط دهان ثبت
۹۸-۱۳۹۴رازي سال   
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موسوی,مریم زوار   

 محمدحسن نوین
 

 

 
 مریم كوشا

 

 
سیده مریم ایمانی 

 پارسا

 

بررسي دانش، نگرش و عملكرد 
والدین در خصوص قوانین استفاده از 

فضاي مجازي توسط فرزندان در 
1400-1399سال  

 
12 

 
 بابک علیجانی,

 سمیرا رامین فرد

 
 ظهیر ریحانیان,
 سارا رمضانی

 

 محمد حقانی
 

بیني كننده ¬بررسي اثر پیش
هاي مغزي تعیین شده ¬متابولیت

MRSتوسط تكنیك  براي سندرم پست  
 كانكاشن

 
 

 
13 

 
 عنایت اله همایی راد,

 لیال كوچكی نژاد

 
نعیما خدادادی حسن 

 كیاده,
شاهرخ یوسف زاده 

 چابک

 
 نوشین پور رضا,

 سیمین صمدی شال

 
بررسي نرخ بازگشت به كار و عوامل 

همراه آن در مصدومین با آسیب هاي 
ستون مهره ها پذیرفته شده در مركز 

آموزشي درماني پورسینا در بازه زماني 
۱۳۹۹-۱۳۹۶  
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 زهرا رفیعی,
 الهه رفیعی

 
 گالره بی آزار

 
نجمه رمضان پور 

 سیاهكلده

 
بررسي فراواني انجام سزارین و علل و 
عوامل همراه آن در بیمارستان الزهرا 

یك مطالعه  ۱۳۹۸رشت در طي سال 
 گذشته نگر

 
 

 
15 

 
 امین علی اسدالهی

 
 مهران سلیمانها,
 محمدرضا صالحی

 
 الهه سمیعی فرد

 
بررسي عالئم بالیني، ریسك فاكتورها، 

میكروارگانیسم مسبب، درمان 
بیوتیكي و سرانجام بیماران مبتال ¬آنتي

به آرتریت سپتیك در بیمارستان امام 
هاي ¬خمیني )ره( تهران در سال

۱۳۹۸و  ۱۳۹۷  
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 سجاد سعادت,

 حمیدرضا حاتمیان

 
 عالیا صابری,

 علی پور رمضانی

 
 فاطمه افتخاری

 
بررسي رابطه اضطراب كرونا و 

فرسودگي شغلي با نقش تعدیلي خود 
پنداري حرفه اي در پرستاران مراكز 

1400آموزشي درماني رشت در بهار  
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 حمیدرضا حاتمیان,
 حبیب اله اسالمی

 
 عالیا صابری,
 علی اشرف

 
 عالیه بشارتی

 
بررسي و مقایسه فراواني سندرم گیلن 
-Covidباره در دوران پاندمي  از ) ۱۹

و یك سال ( ۹۹تا آخر بهمن  ۹۸اسفند 
قبل از آن در بیماران مراجعه كننده به 
 مركز آموزشي و درماني پورسینا رشت

 

 
18 

 
 علی اشرف,

 سجاد سعادت

 
 عالیا صابری,
 ربابه سلیمانی

 
 آذین برومند

 
بررسي رابطه اضطراب كرونا و خستگي 

آوري در ¬شغلي با نقش تعدیلي تاب
پرستاران مراكز آموزشي درماني رشت 

1400در بهار  

 

 
19 

 
 ایلناز توكلی الهیجی,

 حمیده محمدنیا

 
نازنین نوری 

 رودسری,
 سیما فالح ارض پیما

 

 شایان شهیدی واقعی
 

بررسي یافته هاي سي تي اسكن قفسه 
سینه در بیماران تروماي قفسه سینه 

مراجعه كننده به بیمارستان پورسینا در 
در  ۱۹دوران اپیدمي كووید 

1399-1400سال  

 

 
20 

 
,الهام رمضان زاده  

 الهه رفیعی
 

 
 سیما فالح ارض پیما

 
 محمدصادق عابدی

 
ارزیابي عملكرد اندوتلیوم عروق در 

مبتالیان به آسیب حاد كلیوي و بیماري 
كلیوي مزمن و مقایسه آن با افراد 

گیري اتساع حاصل از نرمال با اندازه
جریان خون شریان براكیال در بیماران 
مراجعه كننده و بستري در بیمارستان 

۱۳۹۹رازي در سال   

 

 
21 

 
 عنایت اله همایی راد,

وچكی نژاد ارم لیال ك
 ساداتی

 
نعیما خدادادی حسن 
كیاده,شاهرخ یوسف 

 زاده چابک

 
 محمد شیخی

 
بررسي ارتباط رفتار موتورسواري با 

 ISSشدت جراحات فیزیكي( )
مصدومین ارجاع شده به مركز 

درماني پورسینا در سال  -آموزشي
۱۳۹۹ 

 
22 

 
حبیب اسالمی 

 كنارسری

 
 محمدرضا مبین

 
 آرزو كریم زاده

 
بررسي اپیدمیولوژي و پیامد هاي بالیني 
سوختگي الكتریكي در بیماران بستري 

در مركز سوختگي والیت رشت از سال 
۱۳۹۹تا  ۱۳۸۹هاي   
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 عالیا صابری,

 عنایت اله همایی راد

 
 نازنین نوری,

 مهدی ضیا ضیابری

 
 گلسا حیادخت,

 سارا رحمتیان ماسوله

 
بررسي پیامد هاي كوتاه و بلند مدت 

بیماران تروماي بالنت سر با و یا بدون 
سابقه مصرف داروهاي ضدانعقاد یا 
ضدپالكت در بیمارستان پورسیناي 

۱۳۹۹رشت در سال   

 
24 

 
 سامان معروفی زاده

 
 اسفندیار نظری,
 خمیدرضا بادلی

 
 زهرا بهمن تاجانی

 
اي مقدار سه پارامتر بررسي مقایسه

ي در اكوكاردیوگرافي بر بالین قلب
گیري شده توسط كارورزان اندازه

پزشكي و كاردیولوژیست در كودكان 
شهریور  ۱۷بستري در بیمارستان 

 رشت
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 رقیه زارع

 
 سمیه شكرگزار

 
 مروارید عابد راد

 
بررسي حمایت اجتماعي وكیفیت 

زندگي با توجه به نقش جنسیت در 
اسكیزوفرني مراجعه بیماران مبتال به 

كننده به بیمارستان شفا رشت در 
1400-1399سال  
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 رقیه زارع

 
 سمیه شكرگزار

 
 پرهام اسدی حقی

 
بررسي حمایت اجتماعي و كیفیت 

زندگي با توجه به نقش جنسیت در 
بیماران مبتال به اختالل دوقطبي مراجعه 

كننده به بیمارستان شفا رشت در 
1400-1399سال  

 

 
27 

 
 سیما فالح ارض پیما

 
 بابک بخشایش,
 عالیات صابری

 
 سیده زهرا جاللی

 
بررسي فراواني تشنج و انواع آن 

COVIDدراپیدمي  بین بازه زماني  ۱۹
در بیماران  ۹۹تا شهریور  ۹۸اسفند 

بستري در بخش نورولوژي بیمارستان 
پورسینا و مقایسه آن با مدت زمان 

 مشابه سال قبل
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همایی رادعنایت اله   

 
 زهرا محتشم امیری

 
 ثمین سوداگری

 
بررسي اپیدمیولوژیك كم كاري تیرویید 

 ۱۳۹۷نوزادان در استان گیالن از سال 
۱۳۹۸تا   
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 احسان كاظم نژاد لیلی

 
 پیروز سامی دوست

 
 نگار محبوبی

 
بررسي عوارض و پیامدهاي جراحي 

ویپل در بیماران مبتال به سرطان 
پانكراس بستري شده در بخش جراحي 

۹۵ -۹۹هاي ¬بیمارستان رازي در سال  
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 عنایت اله همایی راد,

 لیال كوچكی نژاد

 
 نعیما خدادادی

 

 آرین شكاری,
 سید نیما موسوی مقدم

 
بررسي خستگي و ساعت كار روزانه و 

ارتباط آن با تجربه تصادف در 
رانندگان تاكسي شهر رشت در سال 

۱۳۹۹ 
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 محمدرضا مبین,
حبیب اسالمی 

 كنارسری
 

 
 سیامک ریماز

 
نسترن سادات نظام 

 خیرآبادی

 
بررسي میزان توافق شوك ایندكس و 

كمبود باز در تعیین شدت شوك 
بیماران مبتال به سوختگي شدید در 

مركز آموزشي درماني والیت رشت طي 
1400الي ۱۳۹۷سال هاي   
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 علیرضا ترنگ,

 مریم شكیبا

 
 فروزان میالنی

 
 امیرمحمد ترنگ

 
بررسي سیتوژنتیكي و كلینیكي بیماران 

سندرم ترنر در استان گیالن در سال 
۱۳۹۹ 
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 ماندانا منضور قناعی

 
 مرجانه زركش

 
 مرجان ملكی فرد

 
بررسي ارتباط گلبولهاي قرمز هسته 

دار و كراتین كیناز خون بندناف نوزاد 
با هایپوكسیك ایسكمیك آنسفالوپاتي 

 در نوزادان دچار آسفكسي
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شاهرخ یوسف زاده 

,چابک  
 آرش اریس

 
 كامران عزتی,

 سیما فالح ارض پیما

 
 خدیجه منافی

 
هاي ام آر آي و ¬بررسي پایایي یافته

هاي ¬ارتباط آن با درد و یافته
سونوگرافي عضله مولتي فیدوس در 

بیماران مبتال به كمردرد مزمن 
كننده به بیمارستان پورسینا¬مراجعه  
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عطركار روشنزهرا   

 
 پیروز سامی دوست

 
 منا اصغری احمدآباد

 
 ۱۹-بررسي ابتال و مرگ ناشي از كووید

در خانواده درجه یك و هم منزل 
بیماران لیست انتظار پیوند كبد و پیوند 
كبد شده استان گیالن و تاثیر استفاده 

از ماسك، دستكش و رعایت فاصله 
 اجتماعي
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محمدرضا رهبر 

 طارمسری,
 سهیل سلطانی پور

 
 میرسعید عطارچی,

 سید علی علوی فومنی

 
 محمدرضا سمیع

 
بررسي فراواني و عوامل همراه 

آنتراكوز در نمونه هاي اتوپسي سازمان 
پزشكي قانوني استان گیالن در سال 

۱۳۹۷ 
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 علی پور رمضانی

 
 كیومرث نجفی

 
 جالل زارعی میان رزی

 
بررسي اثر محافظتي شناختي 

لیوتیرونین در بیماران مبتال به اختالل 
 خلقي تحت درمان الكترو شوك
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 حسین خوشرنگ,

 زهرا عطركار روشن

 
 محمد حقیقی

 
 پانیذ رضایی

 
 بررسي نقش نمره
 SOFA score  

در پیش بیني پیامد بیماري در بیماران 
بستري در واحد ۱۹-مبتال به كووید  

 ICU 
داخلي بیمارستان رازي رشت از  

۱۳۹۹فروردین تا شهریور   
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 زهرا محتشم امیری

 
 عنایت اله همایی راد

 
 محمد رجب پور

 
بررسي ترجیحات دانشجویان پزشكي 

دانشكده ي علوم پزشكي گیالن در 
۱۳۹۹انتخاب محل طرح در سال   
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 رضا سلطانی مقدم,

 احسان كاظم نژاد لیلی

 
اكبری,میترا   

 یوسف علیزاده

 
 زهرا مروج

 
ارزیابي تاثیر قطره سیكلوسپورین 

بر عود جراحي ناخنك در %  ۰/۰۵
بیماران تحت عمل جراحي ناخنك در 

بیمارستان امیرالمومنین )ع( رشت طي 
۹۸-۱۳۹۷سالهاي   
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 احمدرضا جمشیدی

 
 اصغر حاجی عباسی,

 هدا كاوسی

 
 زهرا تمرتاش

بررسي دموگرافیك و شیوع درگیري 
عروقي در بیماران تاكایاسو در 

بیمارستان شریعتي تهران و رازي 
۱۳۹۷رشت در سال   
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سید علی 

علوی,احسان كاظم 
 نژاد لیلی

 
 شادمان نعمتی,

 علیرضا جعفری نژاد

 
 فاطمه فرهادی

 
بررسي اثرات جراحي پولیپوز بیني/ 

رینوسینوزیت مزمن 
روش¬به Functional endoscopic 

sinus surgery (FESS بر روي )
COPDكنترل عالئم آسم و  در بیماران  

كننده به بیمارستان ¬مراجعه
۱۳۹۷امیرالمؤمنین )ع( رشت در سال   
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 حمیدرضا حاتمیان,

 فرزام عجمیان

 
 عالیا صابری,

 ساسان عندلیب

 
 پرهام نیاستی

 
بررسي ارتباط پلي مرفیسم ژن 
 سوبستراي یك گیرنده انسولیني

 ) IRS- (۱  
 با ابتال به بیماري آلزایمر دیررس
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 گالره بی آزار,

 زهرا عطركار روشن

 
 بهرام نادری نبی

 
 رایحه رحیمی

 
بررسي عوامل همراه با اضطراب از 

دیدگاه بیماران كاندید عمل جراحي 
 الكتیو در بیمارستان الزهرا )س(
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فردمهنوش توكلی   

 
 هما ضرابی

 
امیرحسین امرالهی 

 مجد

 
بررسي میزان اعتیاد به اینترنت در 
دانشجویان پزشكي دانشگاه علوم 

پزسكي گیالن و ارتباط آن با میزان 
انطباق پذیري و همبستگي خانوادگي 

1400در سال  
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 زهرا عباسی رنجبر

 
 فریبرز منصورقناعی,

 فرحناز جوكار

 
 متین مجاوری سماک

 
بررسي شیوع عالیم گوارشي در افراد 

دیابتي و غیردیابتي در جمعیت 
۱۳۹۸كوهورت گیالن در سال   
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 زهرا عطركار روشن

 
 گالره بی آزار,

 بهرام نادری نبی

 
 محمدامین آشوبی

 
تعیین فراواني لغو اعمال جراحي و 
عوامل مرتبط با آن در بیمارستان 

۱۳۹۷-۱۳۹۸الزهرا )س( در سال   
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 سامان معروفی زاده

 
 علی حمیدی مدنی,
 اردالن اخوان توكلی

 

 
 علی صادقی فرح

 
بررسي توزیع فراواني سندرم متابولیك 

و ارزیابي شاخص كاردیومتابولیك در 
 مردان مبتال به اختالل عملكرد نعوظي
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 مژده اسماعیل زاده,
 سیما فالح ارض پیما

 
 رامین ابراهیمیان,

 ایرج باقی

 
شجاعصابر   

 
بررسي فراواني و عوامل مرتبط با مرگ 

بیماران دچار تروماي قفسه سینه بر 
RTSاساس  در بیمارستان پورسینا  

۱۳۹۹رشت در سال   
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 عنایت اله همایی راد

 
 پیمان اسدی

 
 محمدجواد قنبر خواه,

 مرضیه قلی زاده

 
هاي زماني اورژانس ¬بررسي شاخص

پیش بیمارستاني در بیماران ترومایي 
منتقل شده به بیمارستان پورسینا سال 

۱۳۹۸ 
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سیدمهدی ضیا 

 ضیابری,
حبیب اسالمی 

 كنارسری

 
 نازنین نوری

 
 الهه عباسپور

 
مقایسه فراواني انواع تروما در كودكان 
مراجعه كننده به بیمارستان پورسیناي 

رشت در قبل و بعد از پاندمي كرونا در 
ماه اول سال  ۶و  ۱۳۹۸ماه اول سال  ۶

۱۳۹۹ 
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 مریم زوار موسوی

 
 

 مریم كوشا

 
 

 میترا فرسام
 
 
 

 
 

بررسي فراواني مصرف سیگار الكل و 
با اختالالت  مواد مخدر و ارتباط ان

خواب در دانشجویان دانشكده ي علوم 
1400ل پایه ي دانشگاه گیالن در سا  
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 مرجان مهدوی روشن,

 معصومه مسلمی

 
مرتضی رهبر 

 طارمسری

 
 مینا درویش,

امیرفرهنگ نعمت 
 گرگانی

 
بررسي وضعیت آلودگي میكروبي و 

شیمیایي ماهیان دودي شده در استان 
۱۳۹۸-۱۳۹۹گیالن در سال   
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حبیب اسالمی 

 كنارسری

 
 زوبین سوری,

 علی حمیدی مدنی

 
 سعید تاریكی

 
بررسي دقت تشخیصي"آرتیفكت 

twinkling سونوگرافي كالر داپلر" در  
تشخیص سنگ هاي كلیوي زیر چهار 
میلي متر در مقایسه با سي تي اسكن 
بدون كنتراست در بیمارستان رازي 

 رشت در سال
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مجتهدی,علی   

 زوبین سوری

 
 ملک مسعود انصار,

 علی اشرف

 
 مریم شریفی لویه

 
ارزیابي شدت و ناحیه آناتومیك آسیب 
ctریوي و ارتباط آن با سطح  در   real-

time PCR در  ۱۹-بیماران كووید 
 ۹۸بیمارستان رازي رشت از اسفند

۹۹لغایت مرداد   
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 عنایت اله همایی راد

 
 بهزاد زهره وندی

 
 امیرحسین اصغری

 
بررسي ترجیحات افراد در انتخاب 
اورژانس پیش بیمارستاني در شهر 

 رشت
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 احسان كاظم نژاد لیلی

 
 فرزانه شبیریان

 
 الوین خانی زاده

 
بررسي ارتباط نمایه ي توده ي بدني با 

شدت بیماري بر اساس سي تي اسكن و 
پیامد بیماري در بیماران مبتال به كووید 

۱۹ 
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