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 ردیف عنوان نگارش استاد/استادان راهنما استاد/استادان مشاور
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 معین مقدم احمدی،
 رامین ابراهیمیان

 
 

 

 خشایار خسروي

 

 
بررسي كیفیت زندگي بعد از عمل 

گاستركتومي اسلیو در بیماران تحت 
جراحي در مراكز دولتي و خصوصي 

 ۶منتخب شهرستان رشت طي پیگیري 
لغایت  ۱۳۹۸ماهه از فروردین 

۱۴۰۰شهریور   
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احسان كاظم نژاد 
 لیلي،

ملیحه اكبرپور   

 

 شادمان نعمتي،

ربابه سلیماني   

 

 مهتاب راجي الهیجي
 

مقایسه اضطراب و افسردگي در 
بیماران مبتال به منییر ثبت شده در 

سامانه ثبت ملي بیماران منییر استان 
گیالن با بیماران سرگیجه وضعیتي 
حمله اي خوش خیم و افراد سالم 

مراجعه كننده به بیمارستان امیرالمونین 
۱۳۹۷در سال   
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 احسان كاظم نژاد لیلي
 

 شادمان نعمتي،

ملیحه اكبرپور   

 

راستین حسین زاده 
 اصلي

 
بررسي ارتباط ماركر سرمي پرستین با 

عصبي در بیماران -ناشنوایي حسي
مراجعه كننده به بیمارستان 

۱۳۹۸-۱۳۹۹امیرالمومنین در سال   
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 محمدرضا مبین
 

 سیامك ریماز،

سیروس امیرعلوي   

  

 وحیده عبدي شیجاني

 

 
تحلیل بقا بیماران سوختگي تحت تهویه 
مكانیكي بستري در بخش مراقبت هاي 

ویژه ي سوختگي مركز آموزشي 
۱۳۹۰-۱۴۰۰درماني والیت سال   
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 محمدرضا مبین
 

 

توفیق یعقوبي 
،كلورزي  

هادي صدیق ابراهیم  
 سرایي

  

 مهدیه تیموري
 

بررسي فراواني عفونت با ایزوله هاي 
انتروباكتر و میزان حساسیت آنتي 

بیوتیكي نسبت به آنتي بیوتیك هاي 
روتین در بیماران بستري بیمارستان 

۱۴۰۰-سوختگي والیت رشت در سال 
۱۳۹۷ 

 
5 
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 محمدرضا مبین
 

 نسترن نجد
 
 

 
سطح كشندگي ) ۵۰LAتعیین شاخص 

درصد( در بیماران سوختگي  ۵۰
بستري شده در بیمارستان سوانح 

سوختگي والیت رشت در سال هاي 
۱۳۹۵-۱۴۰۰ 
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 مژده اسماعیل زاده

 
 محمدرضا مبین

 
ر،امیرمحمد قلي پو  

سید محمد حسن 
 سجادي

 
مقایسه تاثیر پانسمان ها بیولوژیك 

)آمنیون( با پانسمان سنتي در درمان 
ساعت  ۲۴زخم ها سوختگي كمتر از 

در بیماران  ۵-٪۲۰درجه دو عمقي 
 مراجعه كننده به بیمارستان والیت
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،علي اكبر صمداني  
 پریدخت كریمیان

  

 آرمین سلیمان پور
 

نقش آنمي به همراه بررسي عوامل 
كلینیكي دخیل در ایجاد سرطان پستان 

ها با درجه و ¬و ارتباط پاتولوژیك آن
 مرحله تومور در سنین مختلف

 

 
8 

 
،محمد ابراهیم غفاري   

پریسا باقري   

 
،محمدرضا مبین   

نعمت الله آهنگر   

 
 آالله جراحي

 
بررسي اثر استفاده از عسل طبي در 

چسباندن گرافت هاي پوستي در 
استاپلر)استاپلر یكبار مصرفمقایسه با   
 advan( 

در زخم هاي ناشي از سوختگي در 
بیمارستان سوانح سوختگي والیت 

 رشت
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،علي اشرف  
 محمدحسن نوین

 

،پردیس رمضاني  
سحر گنجه خسروي   

  
بررسي فراواني سندروم محرومیت 
دارویي در بیماران ترخیص شده از 

هاي ویژه بیمارستان بخش مراقبت
۱۴۰۰پورسیناي رشت در زمستان   
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مرتضي رهبر 
 طارمسري

 

 میرسعید عطارچي
 

 

 مهال اكبري
 

 
بررسي وضعیت احتماعي و اقتصادي در 

بیماران مسمومیت با قرص برنج 
بستري در بخش مسمومیت مركز 

آموزشي درماني رازي رشت از سال 
۱۴۰۰تا  ۱۳۹۷  
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الله علي اشرف، عنایت
رادهمائي  

 

،عالیا صابري  
حمیدرضا حاتمیان   

  

 ماندانا اشكان
  

تعیین فراواني سردرد میگرني در 
مبتال بهبیماران   

 M.S  
و مقایسه آن با گروه كنترل 

كننده به بیمارستان پورسینامراجعه  
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 محمدحسن نوین
 

یهما ضراب  

 

یرامان محراب  
ي سایكوپاتولوژي در افراد ¬مقایسه

كننده كانابیس با افراد  پرخطر مصرف
كننده در بین دانشجویان  غیرمصرف

دانشگاه علوم پزشكي گیالن در سال 
1400-1401تحصیلي   
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سید مهدي 
 ضیاضیابري

 نازنین نوري رودسري،
 عادله عیسي نظر

 یزهره اسماعیل
 پرشكوه،
ریآیالر كالنت  

بررسي نمره ترس بیمارستاني و نقش 
عوامل جمعیت شناختي و بالیني 

دركودكان مراجعه كننده به بیمارستان 
 -۱۴۰۱ پورسینا به علت تروما در سال

۱۴۰۰ 
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مبینمد رضا مح _ ي ¬بیني كننده¬بررسي اثرات پیش زهرا فرجی 
RDW در تحلیل بقا بیماران سوختگي  

شدید در بیمارستان والیت از دي 
۱۴۰۰تا دي  ۱۳۹۸  
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 حیدرعلي بالو، 
حبیب اسالمي  

 كنارسري

مرتضي رهبر  
،طارمسري  

توفیق یعقوبي   

،مهدي اورنگ  

 میالد شهدكار
بررسي میزان مرگ و میر و عوامل 
مرتبط با آن در بیماران بستري 

Covid-۱۹  در مركز آموزشي و
درماني بیمارستان رازي رشت از 

  ۱۳۹۹اردیبهشت الي اسفند 

16 

 


