
 لیست پایان نامه های 1399

 

 

 

 

1-مقایسه دوز موثر تابشي با استفاده از دو روش ضریب تبدیل تفكیك جنسي و متوسط جنسي در 

 بیماران تحت آزمون های آنژیوگرافي عروق كرونر مراجعه كننده به بیمارستان حشمت شهر رشت

 
الهه دادرس نگارش :  

حسن موالدوست  استاد راهنما:   

محمدرضا آقاجانخواه استاد مشاور:  

2-بررسي فراواني قصور پزشكي در رشته جراحي عمومي و برخي عوامل همراه آن از ابتدای سال 

 ۱۳۹۰ تا انتهای سال ۱۳۹۶ در پرونده¬های شكایات ارجاعي به اداره كل پزشكي قانوني استان گیالن

 
 نگارش: كیاوش رزاقي

 
تپیروز سامي دوس -استاد راهنما: علیرضا بادسار  

ابراهیم مسعودی -استاد مشاور: احسان كاظم نژاد لیلي  

3-بررسي الگوی درگیری اعصاب محیطي در بیماران با زخم پای دیابتي نوروپاتیك در بیمارستان 

 پورسینا در سال ۹۷ و ۹۸

 

 نگارش: مرتضي سعیدی
 

 استاد راهنما: معین مقدم احمدی

مریم قلندری -مظفر حسیني نژاد استاد مشاور:  

 
 



4-بررسي فراواني استئوپورز و عوامل خطر شناخته شده آن در بیماران مبتال به اسكلروز 

 سیستمیك مراجعه كننده به درمانگاه رازی بین سال های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸

 

 نگارش: شاهین اكبری پور
  

ایراندخت شناور -استاد راهنما: حبیب زیني  

 

5-بررسي كیفیت اخذ رضایت¬نامه آگاهانه در بیماران دریافت¬كننده الكتروشوك در بیمارستان 

 شفا در سال ۱۳۹۸-۱۳۹۷

 
 نگارش: سارا قرباندوست

 
 استاد راهنما: گالره بي آزار

مریم شكیبا -استاد مشاور: ربابه سلیماني  

 

6-بررسي بروز سردرد پس از بي حسي نخاعي و عوامل مرتبط با آن در بیماران كاندید سزارین در 

 بیمارستان الزهرا رشت در سال ۹۸

 
 نگارش: فائزه امامي

 

 استاد راهنما: گالره بي آزار

زهرا پور حبیبي -استاد مشاور: بابك بخشایش اقبالي  

 

 

 

 



 

 7-بررسي سواد سالمت دختران نوجوان و عوامل مرتبط با آن در مدارس شهر رشت سال ۱۳۹۸

 

 نگارش: آنیتا نقوی
 

طلوع حسندخت -استاد راهنما: زهرا بستاني خالصي  
 

 استاد مشاور: عنایت اهلل همایي راد
 
 

 8-ارزیابي نقطه نظرات متخصصین ارتوپدی نسبت به مشكالت و بیماری¬های مفصل شانه در ایران

 
 نگارش: فاطمه السادات حسیني

 
 استاد راهنما: محسن مرداني كیوی

 
 استاد مشاور: احسان كاظم نژاد لیلي

 
 

9-بررسي سطح آندمیسیته فاسیولیازیس انساني و شیوع عفونت¬های انگلي روده ای در جمعیت 

 های روستایي شهرستان تالش در سال ۹۷

 
 

 نگارش: مریم عطری
 

فرشید سعادت -استاد راهنما: كیهان اشرفي  
 

زهرا عطركار روشن -استاد مشاور: میثم شریفدیني  
 
 



10-بررسي شیوع مصرف سیگار، مواد مخدر و روانگردان در افراد زیر ۱۸ سال بستری در بخش 

 مسمومیت بیمارستان رازی شهرستان رشت در طي سال ۱۳۹۸

 

 نگارش: رضا شادبخش
 

علیرضا بادسار - استاد راهنما: مرتضي رهبر طارمسری  
 

الهه رفیعي استاد مشاور:  
 
 

 11-بررسي فراواني انواع خطاهای پزشكي و عوامل همراه آن در استان گیالن، سال ۹۸-۱۳۹۰

 
جهاننگارش: دنیا چشمه   

 
سهیل سلطاني پور – استاد راهنما: كورش دل پسند  

 
 استاد مشاور: گالره بي آزار

 
 

12-بررسي شیوع و تنوع ژنتیكي گونه های تریكوسترونژیلوس در دامهای بومي ذبح شده در 

 كشتارگاه صنعتي شهرستان تالش در سال ۱۳۹۷

 

 
 نگارش: هدایت حسیني نژاد

 
 استاد راهنما: میثم شریفدیني

 
زهرا عطركار روشن -استاد مشاور: كیهان اشرفي  

 



13-بررسي فراواني باكتری¬های عامل عفونت ادراری و مقاومت میكروبي آن¬ها در كودكان با سن 

 كمتر از ۵ سال بستری در بیمارستان ۱۷ شهریور رشت از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۸

 
 نگارش: زیبا وظیفه دوست صالح

 
ناستاد راهنما: هومان هاشمیا  

 
14-بررسي الگوی تغییرات سني و جنسي اولین سكته قلبي حاد در استان گیالن در طي سال¬های 

۱۳۹۰-۱۳۹۸ 

 

 نگارش: محبوبه حسینعلي زاده
 

ابوذر فخر موسوی - استاد راهنما: طلوع حسندخت  
 

 استاد مشاور: سلمان نیك فرجام
 

15-بررسي مقایسه ای نیاز به مداخله مجدد بعد از كشیدن لوله ی قفسه ی سینه در دو گروه با و 

بدون گرافي قفسه سینه در بیماران بستری در بیمارستان رازی و پورسینای شهر رشت در سال 

۱۳۹۸ 

 

 نگارش: علي عالسوند
 

رامین ابراهیمیان -استاد راهنما: محمدرضا عسگری  
 

آزیتا تنگستاني نژاد -استاد مشاور: منوچهر آقاجانزاده  
 
 
 
 
 



 16-ارزیابي بیماری نهفته لكه زرد از نظر بالیني قبل از جراحي كاتاراكت بوسیله 
Macular-15 Spectral Domain-Optical Coherence Tomography  

 در بیماران مراجعه كننده به بیمارستان امیرالمومنین رشت طي سال های ۱۳۹۷ الي ۱۳۹۸

 
 نگارش: فریبرز برومندپور

 
را اكبریمیت -استاد راهنما: یوسف علیزاده  

 
احسان كاظم نژاد لیلي -استاد مشاور: ابراهیم آذری پور  

 
 

17-بررسي میزان تغییرات قند خون در بیماران تحت عمل بای¬پس عروق كرونر و برخي عوامل 

 مرتبط با آن در بیمارستان دكتر حشمت رشت در سال ۹۹- ۱۳۹۸

 
 نگارش: گلنوش قسوره

 
 استاد راهنما: عباس صدیقي نژاد

 
زهرا پور حبیبي -غالمرضا كنعاني اد مشاور:است   
 
 

18-بررسي وضعیت مسمومیت با متادون غیر درماني در ایران با استفاده از یك مطالعه ی مرور 

 نظامند

 
تنگارش: رضا نظام دوس  

 
 استاد راهنما: مرتضي رهبر طارمسری

 
 استاد مشاور: عنایت اهلل همایي راد

 



 
 19-بررسي تاثیر مداخله

 constraint-induced movement therapy Modify و Functional  

Electrical Stimulation 
  برروی عملكرد اندام فوقاني بیماران مبتال به سكته مغزی در مرحله تحت حاد

  بهبودی مراجعه كننده به بیمارستان پورسینا در سال1396

 

 نگارش: كتایون اسماعیلي سیگارودی
 

كامران عزتي - یاستاد راهنما: عالیا صابر  
 

 استاد مشاور: مریم شكیبا
 

20-ارزیابي سونوگرافي كیست مجرای تیروگلوسال در كودكان مراجعه كننده به مركز آموزشي 
 درماني امیرالمومنین )ع( شهر رشت طي سال¬های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶

 
 نگارش: مارال براری

 
علي فقیه حبیبي -استاد راهنما: محمد جالل  

 
21-بررسي تغییرات سطح هموگلوبین پس از هر بار تزریق پك سل در بیماران سوختگي بیمارستان 

 والیت در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸

 
 نگارش: پردیس كفاش

 
سودابه حدادی -استاد راهنما: آرمان پرویزی  

 
 استاد مشاور: زهرا عطركار روشن

 
 



 
22- آن ها در مركز PTS و ISSبررسي سطوح ایمني كودكان در خودرو و ارتباط آن با 

 آموزشي_درماني پورسینا در سال های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸

 
فرانك باشي شهابي نگارش:  

 
خدادادی نعیما كیاده حسن -استاد راهنما: بهزاد زهره وندی  

 
لیال كوچكي نژاد ارم ساداتي -استاد مشاور: عنایت اهلل همایي راد  

 
23-بررسي میزان عملكرد كارورزان رشته پزشكي از نحوه صحیح شستن دست¬ها در مراكز 

 آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي گیالن شهر رشت در بهار ۱۳۹۹

  
 

 نگارش: شادی آكسته

 استاد راهنما: مهدی ضیا ضیابری

احسان كاظم نژاد -توكلي استاد مشاور:ایلناز  
 
 

 24-بررسي شیوع مصرف آنتي بیوتیك در بخش مسمومیت بیمارستان رازی در سال ۱۳۹۷

 
 

رش : فاطمه دانش صفت دوستنگا  

 استاد راهنما: حمید محمدی كجیدی

توفیق یعقوبي  -استاد مشاور: سعید عطارچي  
 
 
 



25-بررسي تأثیر تحریك الكتریكي جریان مستقیم فراجمجمه ای بر كیفیت خواب، شدت اختالل 

 بي خوابي بعد از تروما در بیماران با آسیب مغزی تروماتیك در فاز تحت حاد

 
: پدرام اسماعیلي لیپائينگارش  

سارا رمضاني –استاد راهنما: ظهیر ریحانیان   

مریم شكیبا –استاد مشاور: كیومرث نجفي   
 
 

26-بررسي نحوه اداره درد سرطان و تجویز مخدر بر اساس دستورالعمل سازمان بهداشت جهاني و 

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ایران توسط متخصصین شهر رشت در سال ۱۳۹۹

 
 

نوید مكتبي نگارش:  

 استاد راهنما: سیروس امیرعلوی

حبیب اسالمي كنارسری –استاد مشاور : گالره بي آزار   
 
 

27-بررسي میزان آگاهي كارورزان ورودی های سال ۹۱ دانشگاه علوم پزشكي گیالن از اهمیت حفظ 

 حریم خصوصي بیماران در سال ۱۳۹۸

 
 نگارش: وحید لطفي

كورش دل پسند-عید عطارچياستاد راهنما: س  

 استاد مشاور : زهرا پورحبیبي
 
 
 



 

28-بررسي ریسك فاكتورهای كاردیومتابولیك و همبستگي آن ها با گنادوتروپین های سرمي در 

 بیماران ترنر

 
 نگارش: شراره قرباندوست

شاهین كوه منایي-استاد راهنما: ستیال دلیلي  

بهرنگ معتمد-استاد مشاور: حمیدرضا بادلي  
 
 

29-بررسي ارتباط متغیرهای اختصاصي آرتریت روماتوئید با ابتال به بیماریهای قلبي در بیماران 

( و ارائه ی گزارشي توصیفي از این established RAمبتال به آرتریت روماتوئید مستقر شده)

 بیماران در سال های ۹۷-۱۳۹۶

 
سعادت رشتي علينگارش:   

حبیب زیني استاد راهنما:  

: اصغر حاجي عباسيوراستاد مشا  
 
 
 

30-بررسي ارتباط فرسودگي شغلي متخصصان طب اورژانس مراكز آموزشي درماني دانشگاه های 

 علوم پزشكي ایران بر مراقبت بیماران، در سال ۱۳۹۷

 
 

فاطمه حق شناس باكردار نگارش:  

مهدی ضیا ضیابری-استاد راهنما:وحید منصف كسمایي  

ي راداستاد مشاور: عنایت اهلل همای  
 



31-بررسي فراواني نسبي آمیب¬های آزادزی جنس اكانتامبا، جدا شده از سواحل شنای دریای خزر 

 در استان گیالن در سال ۱۳۹۷

 
 نگارش: یاسمن واحدی

:محمدرضا محمودی استاد راهنما  

 استاد مشاور: كیهان اشرفي
 
 

32-بررسي آگاهي و نگرش پرستاران بخشهای جراحي بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم 

پزشكي گیالن در رابطه با ارزیابي و مدیریت درد بعد از عمل جراحي و ارتباط آن با رضایتمندی 

 بیماران از كنترل درد در سال ۹۹

 
 

 نگارش: سمیرا عاشوری

 استاد راهنما: سیروس امیرعلوی

حبیب اسالمي كنارسری-استاد مشاور: گالره بي آزار  
 
 

33-بررسي پیامدهای سوختگي در بیماران سوختگي سر و گردن بیمارستان والیت رشت در سال 

 های ۱۳۹۶-۹۷

 
 

 نگارش: رضا نیك نما

آرمان پرویزی-استاد راهنما: سودابه حدادی  

رامیار فرزان-استاد مشاور: شادمان نعمتي  
 
 



 34-بررسي اپیدمیولوژیك تصادف با احشام در استان گیالن طي سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶.

 
 

 نگارش: فرزاد صداقتي وشمه سرایي

 استاد راهنما: عنایت اهلل همایي راد

خدادادی نعیما كیاده حسن -استاد مشاور: لیال كوچكي نژاد ارم ساداتي  
 

35-بررسي آسیب قلبي به دنبال شكستگي ایزوله استرنوم در بیماران ترومایي مراجعه كننده به 

 بیمارستان پورسینای رشت از سال ۹۶ تا ۹۸

 
 نگارش: علي حسني

 استاد راهنما: بهزاد زهره وندی

 استاد مشاور: حمیده محمد نیا
 
 

36-بررسي برابری در زمان رسیدن بیماران تصادفي اورژانس به بیمارستان در سال ۱۳۹۷ در شهر 

 رشت

 
 نگارش: محدثه امیدی

بهزاد زهره وندی: استاد راهنما  

: عنایت اهلل همایي راداستاد مشاور  
 
 
 
 
 
 



37-بررسي نحوه ی استفاده از سیستم های مهاری در خودرو برای دانش آموزان شهر رشت در 

 سال ۱۳۹۹

 
 نگارش: سمیرا آذری

شاهرخ یوسف زاده چابك-استاد راهنما: حسن كیاده نعیما خدادادی  

لیال كوچكي نژاد ارم ساداتي –استاد مشاور: عنایت اهلل همایي راد   
 
 
 

 38-ارزیابي اختالالت عملكرد تیروئید و آنتيبادی ضدتیروئید در بیماران مبتال به شوگرن

 
 نگارش: كامبیز قرباني

سعید كالنتری-استاد راهنما: اصغر حاجي عباسي  

 استاد مشاور: ایراندخت شناور
 
 

39-بررسي تاثیر قطره كتوروالك موضعي در میزان التهاب وعوارض سگمان قدامي بعد از جراحي 

 كاتاراكت در افراد مبتال به سندرم سودواكسفولیاسیون

 
 نگارش: انور محمد پور

 استاد راهنما: میترا اكبری

احسان كاظم نژاد –استاد مشاور: رضا سلطاني مقدم   
 
 
 
 
 



40-بررسي زاویه بین گردن و شفت استخوان فمور در بیماران مراجعه¬كننده به بیمارستان 

 پورسینا شهر رشت از مهر ۱۳۹۷ الي شهریور ۱۳۹۸

 
امیرعلي دریا گشت -نگارش: اسماعیل  نور عیسي -  

هاشم پورشفیعي –استاد راهنما: مهدی ضیا ضیابری   

نازنین نوری رودسری -استاد مشاور: معصومه فغاني  
 
 

41-بررسي اپیدمیولوژیك و مرگومیر بیماران بستری به علت سوختگي در بخش مراقبتهای ویژه 

 بیمارستان والیت از سال ۸۸ تا سال ۹۸

 
 نگارش: نیما ثابتي

 استاد راهنما: محمدرضا مبین

 استاد مشاور: احسان كاظم نژاد
 
 

42-بررسي فراواني یافته¬های غیرطبیعي اكوكاردیوگرافي ترانس توراسیك و عوامل مرتبط با آن 

 در بیماران با سكته مغزی مراجعه كننده به بیمارستان پورسینا

 
 نگارش: ریحانه گلي چناری

ساسان عند لیب –هنما: یاسر مودبي استاد را  

مریم شكیبا –استاد مشاور: امیررضا قایقران   
 
 

 

 



43-مقایسه علت فوت تعیین شده پس از انجام كالبد شكافي با علت فوت تعیین شده توسط 

 پزشكان مراكز درماني در اجساد ارجاعي به مركز پزشكي قانوني رشت در سال ۹۶

 
 نگارش: فاطمه سادات الجوردی

 استاد راهنما: مرتضي رهبر

ابراهیم مسعودی-استاد مشاور: حمید محمدی  
 
 

 زخم از شده جدا های بر باكتری - TiO۲ZnO بررسي اثر ضدباكتریایي نانوكامپوزیت-44

 رشت والیت بیمارستان در بستری بیماران سوختگي

 
محمد رضا شیخي نگارش:  

مجتبي هدایتي چكوسری -استاد راهنما: محمد شناگری  

 استاد مشاور: علي مجتهدی
 
 

در بیماران مبتال به تاالسمي ماژور و اینترمدیا در مراكز آموزشي و  COVID۱۹- بررسي شیوع-45

 ۹۹و بهار  ۹۸درماني شهر رشت در زمستان 

 
هومن شریفي -نگارش: اصالن میرزا زاده  

 استاد راهنما: مهدی ضیا ضیابری

 استاد مشاور:  ایلناز توكلي الهیجاني
 
 
 
 
 



 46-بررسي ارتباط بین میزان فعالیت بدني و وضعیت تحصیلي دانشجویان پزشكي كارورز

 
 نگارش: غزاله آقایي

 استاد راهنما: علي اشرف

 استاد مشاور: زهره دارابي پور
 
 

47-برآورد بار آسیب های ناشي از سقوط در مراجعه كنندگان به مركز آموزشي درماني پورسینا در 

 سال ۱۳۹۶

 
سولماز فرساد نیا نگارش:  

 استاد راهنما: زهرا محتشم امیری

 استاد مشاور:عنایت اهلل همایي
 
 

48-تعیین ارتباط عالئم نوروسایكیاتریك بیماری آلزایمر با فشار مراقبتي مراقبین بیمار در بیماران 

 مراجعه كننده به بیمارستان شفای رشت در سال ۱۳۹۹

 
 نگارش: بهنام ابرواني

الهه عبدالهياستاد راهنما:   

 استاد مشاور: ربابه سلیماني
 
 
 
 
 
 



 

 49-بررسي فراواني روش های مسمومیت به قصد خودكشي در ایران

 
سید علي سراج زاده-نگارش: نگین صفری  

 استاد راهنما: مرتضي رهبر طارمسری

 استاد مشاور: عنایت اهلل همایي راد
 
 

50-بررسي ارتباط بین متغیر های بالیني و فردی با یافته های سي تي اسكن در بیماران مراجعه 

 كننده با ترومای خفیف سر در بیمارستان پورسینای رشت در سه ماه ی زمستان سال ۱۳۹۸

 
 

 نگارش: سیده سارا پاكدامن كلور

 استاد راهنما: بهزاد زهره وندی

عنایت اهلل همایي راد -استاد مشاور: سیامك ریماز  
 
 

51-بررسي رابطه شاخص¬های سرمي با میزان كسر تخلیهای بطن چپ در بیماران مبتال به 

 انفاركتوس حاد تحتاني مراجعهكننده به بیمارستان حشمت رشت درسال ۹۹-۹۸

 
نگارش: فرنام مشفق   

مرجان مهدوی روشن -استاد راهنما: محبوبه قلي پور  

 استاد مشاور: زینب قرباني
 
 
 
 



52-بررسي فراواني اختالالت روانپزشكي در مجرمین ارجاع شده به كمیسیون پزشكي قانوني رشت 

 در سال های ۹۷-۹۰

 
 نگارش: زینب بلوك آذری

 استاد راهنما: مرتضي رهبر طارمسری

علي یوسف نژاد-استاد مشاور: عنایت اهلل همایي راد  
 
 

53-بررسي ویژگي های سقوط در كودكان زیر شش سال مراجعه كننده به مركزآموزشي- درماني 

 پورسینا در سال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸

 
 نگارش: بزرگمهر نوروزی

 استاد راهنما: حسن كیاده نعیما خدادادی

لیال كوچكي نژاد ارم ساداتي -استاد مشاور: عنایت اهلل همایي راد  
 

 

با بیماری آلزایمر دیررس  BIN ژن  rs۷۴۴۳۷۳ نوكلئوتیدیمورفیسم تكبررسي ارتباط پلي-54

 در جمعیت استان گیالن

 

 

ش: زهیر نیرومندنگار   
امیررضا قایقران -استاد راهنما: عالیا صابری  

ساسان عندلیب –استاد مشاور: فرزام عجمیان   
 
 
 



 

55-بررسي سالمت رواني و مكانیسم های دفاعي در پزشكان و پرستاران درگیر با مراقبت و درمان 

 ۱۹ در بیمارستان¬های آموزشي علوم پزشكي گیالن در سال Covid ۹۹-۱۳۹۸بیماران مبتال به 

 
اسحق محمدیاری-نگارش: آذین وكیل پور  

سمیه شكر گزار –استاد راهنما: مهدی ضیا ضیابری   

مرتضي نخستین –استاد مشاور: نازنین نوری   
 
 

56-بررسي ارتباط كمال¬گرایي، نارضایتي بدني و شاخص توده¬بدني در كارورزان دانشكده علوم 

 پزشكي گیالن در سال ۱۳۹۹

 
زهرا رسولينگارش:   

علي پور رمضانياستاد راهنما:   

 

57-توزیع وضعیت دیس پپسي و عوامل مرتبط با آن در مراجعه كنندگان به كلینیك فوق تخصصي 

 گوارش وكبد كاسپین در سال ۱۳۹۷

 

 نگارش: مینو روحي

 استاد راهنما: فریبرز منصور قناعي

 استاد مشاور: فرحناز جوكار

 

 

 



 

58-بررسي نقش برنكوسكوپي فیبروپتیك زودهنگام در پیشگیری از آتلكتازی در بیماران ترومای 

 قفسه سینه مراجعه¬كننده به بیمارستان پورسینا در سال¬های ۹۸-۹۷

 

 نگارش: سعید یوسفي

 استاد راهنما: رامین ابراهیمیان

 استاد مشاور: ایرج باقي

 

59-بررسي ترجیحات بیماران برای انتخاب پزشك در مراجعین به كلینیك های ویژه مراكز آموزشي 

 و درماني شهر رشت

 

 نگارش: محمد حسن جوادی پاكدل

 استاد راهنما: درین آقاجاني

 استاد مشاور: عنایت اهلل همایي راد

 

60-بررسي میزان بروز تجمعي عفونت محل زخم ناشي از اعمال جراحي و عوامل مرتبط با آن در 

 بیمارستان رازی شهرستان رشت در سال ۱۳۹۸

 

 نگارش: نرجس فتحعلي پور

محمدرضا عسگری –استاد راهنما: پیروز سامي دوست   

الهه رفیعي –استاد مشاور: امیر پیروز   

 



61-بررسي الگوی تجویز داروهای سایكوتروپ در بیماران مبتال به اختالل دوقطبي بستری در 

 بیمارستان روانپزشكي شفا رشت در سال ۱۳۹۷

 

 نگارش: سیده آرزو مطیعي

تاد راهنما: سمیه شكرگزاراس  

 

62-مقایسه نتایج درماني و عوارض توراكوتومي و توراكوسكوپي در بیماران مبتال به آمپیم مرحله 

ΙΙ۱۳۹۰ -۹۷ مراجعه كننده به بیمارستان رازی و پورسینا در سال  

 

 نگارش: بابك كریمي

منوچهر آقاجانزاده-استاد راهنما: محمدرضا عسگری  

ن ابراهیمیاناستاد مشاور: رامی  

 

63-مقایسه تغییرات همودینامیك شریاني دیستال اندام فوقاني در گرافت های شریاني وریدی 

دیالیزی لوپ و مستقیم در بیماران مراجعه كننده به بخش جراحي عروق بیمارستان رازی رشت در 

 سال ۱۳۹۸-۱۳۹۹

 

 نگارش: محمد صادق اسماعیلي دلشاد

 استاد راهنما: حسین همتي

د مشاور: حبیب اسالمي كنارسریاستا  

 

 



64-بررسي عملكرد نانو داروی یوروكیناز با خاصیت سوپرپارا مغناطیس در گرفتگي عروق با 

 استفاده از دارو رساني هدفمند

 

 نگارش: محمدتقي آشوبي

 استاد راهنما: حسین همتي 

حبیب اسالمي كنارسری -استاد مشاور: مصطفي گل شكن  

 

65-بررسي شیوع و عوامل پیش بیني كننده حوادث قلبي ریوی در حین یا بعد از جراحي 

 اسپوندیلولیستزیس مهره های كمری در بیمارستان پورسینا طي سال¬های ۱۳۹۶- ۱۳۹۸

 

 نگارش: مریم  پورعبداهلل زاده

 استاد راهنما: علي اشرف

حبیب اسالمي كنارسری-شاهرخ یوسف زاده چابك استاد مشاور:  

 

 

66-بررسي ارتباط بین پارامترهای قبل و بعد از تولد با ابتال به دیابت نوع ۱ در كودكان مراجعه 

 كننده به بیمارستان ۱۷ شهریور رشت

 

 نگارش: گلناز میرمنصف

شاهین كوه منایي-استاد راهنما: ستیال دلیلي  

منیژه تبریزی-استاد مشاور: بهرنگ معتمد  

 



  

 

67-بررسي سطح دی دایمر در بیماران مبتال به واریس اندام تحتاني تحت¬درمان با روش تخریب 

رادیو فركوئنسي و فوم اسكلروتراپي تحت هدایت سونوگرافي در بیمارستان رازی رشت درسال 

۱۳۹۸ 

    

 نگارش: نیما كیهان مهر

 استاد راهنما: حسین همتي

 استاد مشاور: حبیب اسالمي

 

68-تشخیص افتراقي درد ناشي از دیسك كمر و سندروم درد میوفاشیال با استفاده از آزمون های 

 بالیني، در بیماران مبتال به كمردرد مزمن مراجعه¬كننده به بیمارستان پورسینا در سال ۱۳۹۷-۱۳۹۶

 

جعفر حسین زادهنگارش:   

شاهرخ یوسف زاده چابك استاد راهنما:  

مریم شكیبا -: محمدرضا امام هادیاستاد مشاور  

69-بررسي فراواني سندرم خستگي مزمن و عالئم افسردگي در دانشجویان دانشكده پزشكي رشت 

 درسال تحصیلي ۹۹-۱۳۹۸

 

 نگارش: حامد طاهرزاده

 استاد راهنما: ربابه سلیماني

حبیب اسالمي-استاد مشاور: الهه عبدالهي  



70-بررسي میزان آگاهي بیماران از بیهوشي و نقش متخصص بیهوشي در بیمارستان های آموزشي 

 شهر رشت در سال ۱۳۹۸

 

 نگارش: مهدی عباسپور

 استاد راهنما: فرنوش فرضي

زهرا عطركار روشن-استاد مشاور: علي میرمنصوری  

 

71-بررسي نتایج بازسازی پارگي رباط صلیبي قدامي و عوامل مرتبط با آن در بیماران نظامي مراجعه 

 كننده به بیمارستان پورسینا و والیت شهر رشت

 

 نگارش: نگین شاهي پور

اهنما: محسن مرداني كیویاستاد ر  

احسان كاظم نژاد-استاد مشاور:كامران اسدی  

 

72- در بیماران CDC وADAبررسي وضعیت خطر ابتال به دیابت و پیش دیابت براساس ابزار 

 كرونری مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني حشمت رشت سال ۹۸

 

 نگارش: سوفیا جعفری

 استاد راهنما: طلوع حسندخت

اور: زهرا عباسي رنجبراستاد مش  

 



 در بیماران با آسیب سوختگي الكتریكي بستری(  ECG ) ساله الكتروكاردیوگرافي ۱۲بررسي -73

 ۱۳۹۸ - ۱۳۸۶شده در بیمارستان والیت رشت درطي سالهای 

 

 نگارش: احسان اسماعیلي شجاع

محمد طلوعي-استاد راهنما: سیدمهدی ضیا ضیابری  

عنایت اهلل همایي راد –استاد مشاور: رامیار فرزان   

 

74-بررسي اپیدمیولوژی كراتیت¬های قارچي در بیماران بستری در بیمارستان امیرالمومنین رشت 

 طي سال های ۱۳۹۰ الي ۱۳۹۸

 

 نگارش: محدثه صدیقي

 استاد راهنما: میترا اكبری

احسان كاظم نژاد –استاد مشاور: رضا سلطاني مقدم   

 

75-بررسي میزان خون ساكشن شده و تعداد گاز های خونیدر پیش بیني تغییرات هموگلوبین بعد از 

 عمل جراحي كرانیوتومي در بیماران بستری شده بیمارستان پورسینای رشت در سال ۱۳۹۹

 

 نگارش: امیرحسین فهیمي

 استاد راهنما: علي اشرف

حبیب اسالمي كنارسری –استاد مشاور: شاهرخ یوسف زاده چابك   

 

 



 

76-بررسي فراواني موارد قصور پزشكي در مداخالت طبي زیبایي ارجاع داده شده به اداره كل 

 پزشكي قانوني استان گیالن شهرستان رشت طي سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷

 

 نگارش: امیرمحمد قلي زاده

رامیار فرزان –استاد راهنما: علیرضا بادسار   

احسان كاظم نژاد -: ابرااهیم مسعودیاستاد مشاور  

 

77-بررسي مقایسه ای میانگین آستانه شنوایي در زنان ۱۲-۴۵ سال با و بدون آنمي فقر آهن 

 مراجعه كننده به درمانگاه بیمارستانهای امیرالمومنین و الزهرا رشت در سال ۱۳۹۷

 

 نگارش: وحید آق ساقلو

 استاد راهنما: میر محمد  جاللي

 استاد مشاور: زیبا ظهیری

 

78-تعیین ارتباط سطح سرمي اسید اوریك با پلي نوروپاتي محیطي دیابتي در بیماران دیابتي تیپ 

 دو در استان گیالن در سال های ۹۹-۹۸

 

زهرا شریف حسن-علي سینا اسدی نیا نگارش:  

حانیه سادات فیاضي-استاد راهنما: مریم یاسری  

سیده ساحره مرتضوی-استاد مشاور: بهرنگ معتمد  

 



 

79-بررسي فراواني اختالالت خواب در بیماران مبتال به كووید- ۱۹ مراجعه كننده به درمانگاه 

 بیمارستان رازی رشت در سال ۱۳۹۹

 

 نگارش: مهدی امیرارشدی

ربابه  سلیماني-استاد راهنما: مرتضي رهبر طارمسری  

میرسعید عطارچي اشرف –استاد مشاور: علیرضا جعفری نژاد   

 

80-بررسي میزان آلودگي میكروبي و محتوای نشاسته در ماست های سنتي عرضه شده در سطح 

 شهر رشت در سال ۱۳۹۸

 

 نگارش: كسری همتي

 استاد راهنما: مرتضي رهبر طارمسری

 استاد مشاور: مرجان مهدوی روشن

 

81-بررسي فراواني علل شكاف یا تاول زیراپیدرمي در گزارشات پاتولوژی بیماران ارجاع شده به 

 آزمایشگاه رازی رشت در سال ها ی ۹۴ تا ۹۸

 

 نگارش: سیده روژین امیني راد

عباس درجاني -استاد راهنما:حجت افتخاری  

 استاد مشاور: الهه رفیعي

 



 

82-بررسي تاثیر مالتونین در میزان اضطراب قبل عمل جراحي هیستركتومي ابدومینال،یك 

 كارآزمایي بالیني دوسو كور

 

 نگارش: سیده زهرا میرموذن

 استاد راهنما: علي میرمنصوری

زهرا عطركار روشن –مشاور: گالره بي آزار استاد   

 

درافراد مبتال به بیماری التهابي   Adalimumab(CinnoRA) بررسي پاسخ درماني به-83

 روده بزرگ مقاوم

 

 نگارش: مسعود بقایي

 استاد راهنما: فریبرز منصور قناعي

 استاد مشاور: فرحناز جوكار

 

84-بررسي فراواني كووید ۱۹ در بیماران با تظاهرات نورولوژیك بستری شده در اسفند ۹۸ و 

 فروردین ۹۹ در بیمارستان پورسینا شهرستان رشت

 

 نگارش: مژده محمدی

مظفر حسیني نژاد-استاد راهنما: سیدمهدی ضیا ضیابری  

احسان كاظم نژاد-استاد مشاور: نازنین نوری  

 



85-بررسي حساسیت و ویژگي آزمون تشخیصي آمپلیتود موج عصب مدین با تحریك از كف دست 

برای تشخیص آسیب آكسوني مدین در بیماران مبتال به سندرم تونل كارپال در بیمارستان پورسینای 

 رشت در سال ۱۳۹۷

 

 نگارش: پریا نصیری

مظفر حسیني نژاداستاد راهنما:   

عنایت اهلل همایي راد –: امیررضا قایقران استاد مشاور  

 

86-بررسي فراواني عوارض پس از بیهوشي عمومي در اعمال جراحي الكتیو زنان و برخي عوامل 

 مرتبط با ان در بخش ریكاوری بیمرستان الزهرا در سال ۱۳۹۹

 

 نگارش: نگار صفایي

 استاد راهنما: گالره بي آزار

زهرا پور حبیبي –استاد مشاور: ریحانه شاهرخي راد   

 

87-بررسي رابطه سطح سرمي سدیم با پیامددر بیماران بزرگسال دچار سوختگي شدید در 

 بیمارستان والیت رشت در بازه زماني فروردین ۱۳۹۷ لغایت اسفند ۱۳۹۸

 

 نگارش: سجاد دانش

محمدرضا مبین-استاد راهنما: سیامك ریماز  

محمد طلوعي-استاد مشاور: علي اشرف  

 



 (Satchys lavandulifolia)  بررسي اثر عصاره ی هیدروالكلي گیاه چایكوهي-88

 بر تشنج ناشي از پنتیلن تترازول در موش سورینر

 

 نگارش: امین ناصری

 استاد راهنما: حمید بهرنگ

 استاد مشاور: ایرج آقایي

 

89-بررسي نتایج گرافت زودهنگام در بیماران دچار سوختگي بستری در بیمارستان والیت رشت در 

 سال های ۹۷و ۹۸

 

ندا زارع-نگارش: رعنا جمشیدی  

یناستاد راهنما: محمدرضا مب  

 استاد مشاور: عنات اهلل همایي راد

 

 

 90-بررسي بار هزینه و بیماری ناشي از آسیب های ورزشي در شهرستان رشت

 

 نگارش: بهنود وصالي

 استاد راهنما: درین آقاجاني

 استاد مشاور: عنایت اهلل همایي راد

 

 



91-بررسي عوامل موثر بر میزان فوت بیماران در بخش سوختگي بیمارستان والیت شهر رشت در 

 سال ۹۸

 

 نگارش: آرش مریخ

 استاد راهنما: محمدرضا مبین

عنایت اهلل همایي راد-استاد مشاور: بهزاد زهره وندی  

 

92-بررسي متغیرهای پیشگویي كننده طول مدت اینتوباسیون قبل از جراحي بای پس كرونری 

 بیماران بستری در مركز اموزشي و درماني دكتر حشمت رشت سال ۱۳۹۸

 

 نگارش: خشایار رضواني امام زاده هاشمي

 استاد راهنما: علي میرمنصوری

 استاد مشاور: زهرا عطركار روشن

 

93-بررسي مقایسهای سطح ۲۵ هیدروكسي ویتامین دی سرم در خانمهای مبتال به هیرسوتیسم و 

خانمهای غیر مبتال در مراجعهكنندگان به درمانگاه پوست بیمارستان رازی رشت از اردیبهشت ماه 

 لغایت شهریور ماه ۱۳۹۹

 

 نگارش: مهسا قرباني

عباس درجاني -استاد راهنما: رعنا رفیعي  

 استاد مشاور: نرگس علیزاده

 



 

  Covid۱۹- بررسي وضعیت دموگرافیك و عوامل مرتبط در مرگ و میر مبتالیان مشكوك به-94

 بستری شده در بیمارستان رازی شهرستان رشت در اسفند ۱۳۹۸ و فروردین ۱۳۹۹

 

فاطمه صابر همیشگي -عرفان بزرگ زاده احمدی نگارش:  

مرتضي رهبر طارمسری استاد راهنما:  

حبیب اسالمي كنارسری -استاد مشاور: علیرضا بادسار  

 

مقایسه همبستگي نمره ی پرسشنامه عدم تائید اجتماعي با پرسشنامه افسردگي در گروه -95

د بدون فیبرومیالژی با تعدیل )فیبرومیالژی و گروه بیماری های در adjustment متغیر های درد )

 فیزیكي و شدت بیماری

 

 نگارش: میالد كاظمي طاسكوه

 استاد راهنما: بنفشه قویدل پارسا

 استاد مشاور: احسان كاظم نژاد

 

96-تعیین فراواني ژن های مقاومت بتاالكتامازهای وسیع الطیف، كرباپنمازها و آمینوگلیكوزیدها در 

ایزوله های اشریشیا كالی جدا شده از عفونت های ادراری در بیماران بستری در بیمارستان رازی 

 رشت در سال ۹۷

 

:مهسا صادقي نگارش  

 استاد راهنما: علي مجتهدی

زهرا عطركار روشن -استاد مشاور: ایرج نیكوكار  



97-بررسي سطح سرمي سدیم و وضعیت آب و الكترولیت ها پس از جراحي تومورهای مغزی در 

 بیمارستان پورسینا شهر رشت در سال ۹۸ و ۹۹

 

 نگارش: ملیحه مشاطه گان

ظهیر ریحانیان -استاد راهنما:علي اشرف  

 استاد مشاور: زهرا پور حبیبي

 

 

98-بررسي میزان شیوع نشانگان فرسودگي شغلي و فاكتورهای همراه) عوامل مرتبط( در كارورزان 

 پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گیالن در سال ۱۳۹۸

 

 نگارش: روزبه جعفری پور

 استاد راهنما: فرنوش فرضي

زهرا عطركار روشن -استاد مشاور: علي پوررمضاني  

 

99-بررسي نیازهای خانواده بیماران بستری در بخش های مراقب ویژه مركز اموزشي درماني 

 پورسینارشت درسال ۱۳۹۹

 

 نگارش: دانیال نیك فر

 استاد راهنما: علي اشرف

حبیب اسالمي كنارسری -استاد مشاور: صدیقه صمیمیان  

 



100-بررسي تأثیر دونپزیل بر نقص شناختي كاركردی¬های اجرایي پایدار در بیماران با آسیب 

 مغزی تروماتیك

 

 نگارش: علي شمس

سارا رمضاني -استاد راهنما: ظهیر ریحانیان  

 استاد مشاور: سروش بخشي

 

101-مقایسه میزان ریشه كني هلیكو باكتر پیلوری در رژیم چهارده روزه چهاردارویي" بیسموت 

ساب سیترات، پنتازول، آموكسي سیلین، فرومیلید وپروبیوتیك )الكتوباسیلوس روتری( "با رژیم 

 چهارده روزه چهاردارویي" بیسموت ساب سیترات، پنتازول، آموكسي سیلین، فرومیلید و پالسبو

 

 
 نگارش: مهسا محتشم

: فریبرز منصور قناعياستاد راهنما  

 استاد مشاور: فرحناز جوكار

 

102- در بیماران مرحله نهایي بیماری ۲۳RDW و -FGFبررسي همبستگي بین سطح سرمي 

 كلیوی تحت همودیالیز در مركز آموزشي– درماني رازی رشت درسال ۱۳۹۶

 

 نگارش: معصومه نامدار

علي منفرد –استاد راهنما: الهام رمضان نژاد   

احسان كاظم نژاد –مشاور:مسعود خسروی استاد   



 

103-بررسي عوارض بینایي و شنوایي استفاده از دفرازیروكس در بیماران مبتال به بتا-تاالسمي 

وابسته به تزریق خون باالی ده سال مراجعه¬كننده به بیمارستان ۱۷ شهریور و كلینیك بعثت شهر 

 رشت در سال ۱۳۹۸

 

 نگارش: پرستو پوشش دوست

راهنما: بهرام دربندیاستاد   

آیه  میرعمارتي–استاد مشاور: عادل باقرسلیمي   

 

 104-بررسي بار ناشي از بوتولیسم در استان گیالن بین سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸

 

 نگارش: آتنا السادات كیا

مرتضي رهبر طارمسری –استاد راهنما: عنایت اهلل همایي راد   

 استاد مشاور: حمید محمدی كجیدی

 

105-بررسي سطح فعالیت بدني، عالئم اضطراب و افسردگي در كارورزان پزشكي دانشگاه علوم 

 پزشكي گیالن در سال ۹۹

 

 نگارش: نیما برومند

هيالهه عبدال استاد راهنما:  

:ربابه  سلیمانياستاد مشاور  



 

106-بررسي شیوع سرمي استرونژیلوییدس استركوالریس در بیماران مبتال به سرطان در 

 بیمارستان رازی رشت طي سال های ۱۳۹۷- ۱۳۹۸

 

 نگارش: شیدا دژآباد

فاطمه نجاتي فر –استاد راهنما: افشین شفقي   

 استاد مشاور: مریم شكیبا

 

107-بررسي ارتباط تعیین كننده های اجتماعي سالمت و سواد سالمت در بیماران مبتال به سرطان 

 استان گیالن، پرشین كوهورت

 

خانهنگارش: امیرحسین جوادی در  

محمدرضا نقي پور –استاد راهنما: فتانه بخشي   

 استاد مشاور: فرحناز جوكار

 

108-بررسي میزان آگاهي پزشكان عمومي شهرستان رشت از افتالموسكوپي مستقیم و كاربرد آن 

 در معاینه¬ی چشم طي سال ۱۳۹۸

 

 نگارش: مریم سادات آل علي

میترا اكبری –استاد راهنما: یوسف علیزاده   

د مشاور: احسان كاظم نژاداستا  

 



109-بررسي آستانه شنوایي در نوجوانان مبتال به سندروم متابولیك ۱۲_۱۹ ساله مراجعه كننده به 

 بیمارستان امیرالمومنین شهر رشت در سال ۱۳۹۷

 

 نگارش: سمیرا راد

 استاد راهنما: میرمحمد جاللي

ستیال دلیلي –استاد مشاور: شاهین كوه منایي   

 

110-بررسي روش تهویه و پیامدهای قلبي تنفسي در بیماران دچار آسپیراسیون جسم خارجي كه 

 تحت برونكوسكوپي سخت قرار گرفته اند از سال۸۷ تا ۹۷

 

 نگارش: محمد بابایي

آرمان پرویزی –استاد راهنما: سودابه حدادی   

احسان كاظم نژاد –استاد مشاور:شادمان نعمتي   

 

111-مقایسه فراواني عوارض و پیامدهای عمل جراحي ترمیم آنوریسم آئورت شكمي در دو روش 

جراحي باز و اندووسكوالر در مركز آموزشي درماني رازی رشت دانشگاه علوم پزشكي گیالن طي 

 سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸

 

 نگارش: عماد خلیلي ثابت

 استاد راهنما: سیامك ریماز

زهره دارابي پور –استاد مشاور: حسین همتي   

 



 

112-بررسي آسیب كلیه در بیماران ترومایي دارای هماچوری میكروسكوپیك بدون افت فشار 

 مراجعه كننده به اورژانس بیمارستان پورسینای رشت در طي سالهای ۹۸ - ۱۳۹۳

 

 نگارش: محمدرضا پارسا

سي هاشم پور شفیعي –استاد راهنما: سید مهدی ضیا ضیابری   

نیاحمیده محمد –استاد مشاور: پیمان اسدی   

 

113-بررسي وضعیت تغذیه¬ای و امنیت غذایي در بیماران دچار نارسایي قلبي مراجعه¬كننده به 

 بیمارستان دكتر حشمت رشت در سال ۹۷

 

 نگارش: بهاره محجوبي اصیل

 استاد راهنما : مرجان مهدوی روشن

 استاد مشاور: آسیه عشوری

 

114-بررسي فراواني سندرم متابولیك در بیماران مبتال به اختالل وسواسي-چبری مراجعه كننده 

 به كلینیك های سرپایي در سال ۱۳۹۹

 

 نگارش: كیارش راسخ

 استاد راهنما: محمدرسول خلخالي

 استاد مشاور: رقیه زارع

 



 

 

115-بررسي اپیدمیولوژیك بیماران مسمومیت با بوتولیسم بستری شده بیمارستان رازی رشت در 

 سال ۹۸

 

ستگونگارش: فرناز فرماني را  

 استاد راهنما: مرتضي رهبر طارمسری

علیرضا بادسار –استاد مشاور: حبیب اسالمي كنارسری   

 

116-بررسي تاثیر روغن سبوس برنج بر شاخص های بالیني و بیوشیمیایي قلبي عروقي در بیماران 

 دچار تنگي عروق كرونر مراجعه كننده به بیمارستان دكتر حشمت

 

 نگارش: زهرا نیك پي

راهنما: مرجان مهدوی روشناستاد   

 استاد مشاور: محبوبه قلي پور

 

17-بررسي نتایج بالیني تعویض مفصل هیپ بصورت اولیه در بیماران با شكستگي استابولوم مراجعه 

كننده به بیمارستان-های پورسینا رشت، امام حسین)ع( تهران و امدادی مشهد در سال های ۸۸ تا 

۹۸ 

 

 نگارش: بهداد راوریان

د راهنما: حسین اتحاداستا  

 



118-بررسي كیفیت زندگي كارورزان دانشگاه علوم پزشكي گیالن به دنبال شیوع كووید-۱۹ در 

 سال ۱۳۹۹

 

 نگارش: آوا سادات حسیني

میرسعید عطارچي –استاد راهنما: ایرج باقي   

پریسا باقری –استاد مشاور: عادله عیسي نظر   

 

19-بررسي آسیب¬های دستگاه تناسلي و مجاری ادرار در بیماران با شكستگي لگن مراجعه كننده 

 به بیمارستان پورسینای رشت از اول دی ماه ۹۷ تا اول دی ماه ۹۸

 

 نگارش: سارا پور میرزایي

 استاد راهنما: پیمان اسدی

عنایت اهلل همایي راد –استاد مشاور: وحید منصف كسمایي   

 

 120-بررسي تاثیر موسیقي بر میزان شادكامي پرستاران بخش های مراقبت ویژه

 

 نگارش: حدیث اكبری نژاد چوكامي

 استاد راهنما: علي اشرف

مریم قلندری –استاد مشاور: صدیقه صمیمیان   

 

 



121-بررسي صالحیت بالیني كاركنان فوریت های پزشكي مركز استان گیالن جهت ارائه مراقبت 

 در موقعیت¬های بحراني با استفاده از آزمون بالیني ساختارمند عیني

)OSCE( 

 

 نگارش: آرش امیررفیعي

 استاد راهنما: پیمان اسدی

 استاد مشاور: وحید منصف كسمایي

 

122-بررسي فراواني پیامد مرگ و میر و عوامل مرتبط در بیماران ترومای قفسه سینه مراجعه 

 كننده به مركز آموزشي درماني پورسینا در فاصله سال¬های ۹۶-۹۰

 

فارنگارش: محمدرضا ص  

 استاد راهنما: رامین ابراهیمیان

عنایت اهلل همایي راد –استاد مشاور: ایرج باقي   

 

123-بررسي مقایسه ای اجزای سندرم متابولیك با كاهش شنوایي حسي عصبي ناگهاني در مراجعه 

 كنندگان به بیمارستان امیرالمومنین)ع( در سال های۱۳۹۶ -۱۳۹۸

 

 نگارش: مهسا نسیمي دوست ازگمي

اد راهنما: میرمحمد جاللياست  

 

 



 

124-بررسي ارتباط تكثیر سلولي درجه و مرحله بدخیمي با عوامل محیطي درگیر بر اساس 

 جنسیت و سن بیماران سرطان كولوركتال

 

 نگارش: مرضیه حبیبي

علي اشرف –استاد راهنما: یلدا اشوریان   

علي اكبر صمداني –استاد مشاور: محمدصادق دلشاد   

 

125- پیش از جراحي با هیپوكلسمي پس از جراحي در Dبررسي رابطه سطح سرمي ویتامین 

 بیماران كاندید تیروییدكتومي مراجعه كننده به مركز پژوهشي درماني رازی در سال ۹۸-۱۳۹۷

 

 نگارش: مهدی پورصفر

 استاد راهنما: حسین همتي

 استاد مشاور: الهه رفیعي

 

126-بررسي فراواني ابتالء به كووید -۱۹ پس از جراحي در بیماران فاقد عالئم اولیه تحت جراحي و 

 بیهوشي عمومي بستری در مركزآموزشي درماني پورسینا

 

 نگارش: ساحل روئین

 استاد راهنما: علي اشرف

 استاد مشاور:علي محمدزاده

 



 

127-بررسي تاثیر تحریك فراجمجمهای دو نیمكرهای بر عملكرد كالمي در بیماران مبتال به آفازی 

 بروكا ناشي از استروك ایسكمیك در فاز تحت حاد

 

 نگارش سها یكتا:

كامبیز رهام پور –استاد راهنما: عالیا صابری   

كامران عزتي –استاد مشاور: ساسان عندلیب   

 

 

 

128-بررسي ارتباط بین ضخامت بافت چربي اپیكارد در اكوكاردیوگرافي و وقوع ضربان بطني 

 زودرس  ( در بیماران مراجعه كننده به بیمارستان حشمت طي سال ۹۸

PVC( 

 

 نگارش: شادی شباهنگ

 استاد راهنما: فاطمه میررازقي

 استاد مشاور: جالل خیرخواه

 

 129-بررسي اثر روغن گل مغربي بر آمادگي دهانه رحم در زنان كاندید هیستروسكوپي

 

 نگارش: مریم فرخ فر

 استاد راهنما: مریم اصغرنیا

الهه رفیعي –نا منصور قناعي استاد مشاور:ماندا  

 



  

130-بررسي اپیدمیولوژیك نكرولیز توكسیك پوستي دربیماران بستری در مركز سوختگي والیت 

 رشت، از فروردین سال ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۹

 

 نگارش: نیما نوبخت سیاه اسطلخي

 استاد راهنما: محمدرضا مبین

محمدابراهیم غفاری –استاد مشاور: سیامك ریماز   

 

 

131-ارزیابي دقت معیارهای برنز و اتاوا در پیچ خوردگي مچ پا و میزان صرفه اقتصادی بكارگیری 

 آن ها

 

 نگارش: محمد قدسي  خورسند

مهدی ضیا ضیابری –استاد راهنما: وحید منصف كسمایي   

 استاد مشاور: عنایت اهلل همایي راد

 

132-بررسي ارتباط بین میزان تنگي كانال مهره ای وتغییرات قطر طناب نخاعي بامیزان بهبود 

 عالئم نورولوژیك در بیماران دارای آسیب حاد ستون فقرات توراكولومبار

 

 نگارش: جاوید جهانبخش

شاهرخ یوسف زاده چابك –استاد راهنما: رقیه موالیي   

خاطره اسدی –استاد مشاور: احسان كاظم نژاد لنگرودی   



 

133-بررسي نحوه گرفتن رضایت نامه آگاهانه در اعمال جراحي كودكان در بیمارستان ۱۷ شهریور 

 رشت از فروردین ۱۳۹۸ الي شهریور ۱۳۹۹

 

 نگارش: مجتبي مهربان

مرتضي رهبر –استاد راهنما: كوروش دل پسند   

 

 134-بررسي دیدگاه عابرین پیاده معابر شهر رشت و عوامل مرتبط با آن در سال ۱۳۹۹

 

طاها نظری لیافویينگارش:   

بهزاد زهره وندی –حسن كیاده نعیما خدادادی  د راهنما:استا  

لیال كوچكي نژاد ارم ساداتي –: عنایت اهلل همایي راد استاد مشاور  

 

135-بررسي ارتباط وضعیت گالیسمیك با شدت و میزان مورتالیتي در بیماران با مسمومیت 

 ارگانوفسفره

 

 نگارش: منا تركمن چه

مجتبي مهرداد –دی استاد راهنما: حمید محمدی كجی  

حبیب اسالمي –استاد مشاور: میرسعید عطارچي   

 

 

 



136-بررسي عوارض و میزان موفقیت و باز بودن گرافت های شریاني- شریاني در بیماران دیالیزی 

 بدون دسترسي عروق دیالیز از سال ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹

 

 نگارش: میالد صرافي

 استاد راهنما: حسین همتي

سالمي كنارسریاستاد مشاور: حبیب ا  

 

 137-بررسي عوامل مرتبط با زخم بستر در بیمارستان پورسینا طي سال های۱۳۹۸-۱۳۹۶

 

 نگارش: مهتاب طاعتي مقدم

 استاد راهنما: محمدرضا مبین

 استاد مشاور: حمیده محمدنیا

 

138-مطالعه اثر كتامین بر عملكرد سیستولیك و دیاستولیك بطن چپ در بیماران سوختگي 

 حرارتي و شیمیایي

 

 نگارش: ساناز اشرف تالش

 استاد راهنما: علي اشرف

حبیب اسالمي كنارسری –استاد مشاور: انوش دهنادی مقدم   

 

 



 

بستری در بیمارستان  ۱۹-بررسي فراواني انواع تغییرات نوار قلب در بیماران محتمل كووید-139

 ۹۹و فروردین  ۹۸پورسینای رشت در اسفند 

 

 نگارش: حمیدرضا دعایي

نازنین نوری رودسری –:سیدمهدی ضیا ضیابری  استاد راهنما  

سید ابوذر فخر موسوی استاد مشاور:  

 

 شتو اختالل شناختي در سالمندان ر  DHEA بررسي رابطه غلظت سرمي-140

 

 نگارش: گلسا علیا

 استاد راهنما: الهه عبدالهي

 استاد مشاور: ربابه سلیماني

 

 141-بررسي عوامل موثر بر كیفیت زندگي بزرگساالن دچار سوختگي مزمن در گیالن

 

 نگارش: حامد گلچین اطاقوری

محمدرضا مبین –استاد راهنما: سیامك ریماز   

رضا زارعي –طوالرودی استاد مشاور: پریسا باقری   

 

 

 



 

بیماران مبتال به  grade TIMI Flow بررسي تاثیر زمان تجویز هپارین بر روی-142

 تحت درمان با آنژیوپالستي اولیه STبا باالرفتن قطعه آنفاركتوس حاد میوكارد 

 

 نگارش: شقایق چشم خروشان

 استاد راهنما: ابوذر فخر موسوی

سلمان نیك فرجام –استاد مشاور: فردین میربلوك   

 

در بیمارستان ( never events) تعیین فراواني نسبي شاخص های وقایع ناخواسته درماني-143

و  ۱۳۹۷وم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان گیالن در سال های های تحت نظر دانشگاه عل

۱۳۹۸ 

 

 نگارش: مریم مزروعي صومعه سرایي

 استاد راهنما: مرتضي رهبر طارمسری

 استاد مشاور: عنایت الهه همایي راد

 

 144-بررسي ارتباط بین الگوی رژیم غذایي با افسردگي در جمعیت كوهورت استان گیالن

 

ه سید نژادنگارش: ساجد  

 استاد راهنما: ربابه سلیماني

 استاد مشاور: فرحناز جوكار

 



 

 Sperm DNA Fragmentation Indexبررسي نتایج جراحي واریكوسلكتومي بر -145

 و اثر آن بر نرخ باروری در مردان نابارور مبتال به واریكوسل كلینیكي مراجعه كننده به كلینیك های 

 ناباروری بیمارستان های رازی ، الزهرا و پارس رشت در سال های ۹۸-۱۳۹۷

 

 نگارش: محمد پاكدامن

 استاد راهنما: علي حمیدی مدني

 استاد مشاور: غالمرضا مختاری

 

146-بررسي شیوع تب بعد از عمل جراحي سنگ كلیه از طریق پوست در بیماران مبتال به سنگ 

 كلیه، یك مرور نظام مند و متا آنالیز

 

 نگارش: احمد دیلمي

علیرضا جعفری –استاد راهنما: سیاوش فالحتكار   

 

و  CRT super responder در دو گروه QRS Fragmentationمقایسه -147

responder CRT در مركز آموزشي و درماني قلب دكتر حشمت رشت 

 

 نگارش: هامون شاهعلي نیا

 استاد راهنما: جالل خیرخواه

 استاد مشاور: حسن موالدوست

 



 

148-بررسي میزان بروز دیابت نوظهور بعد از پیوند كلیه و عوامل تاثیرگذار بر آن در بیماران پیوند 

 شده در مركز آموزشي درماني رازی رشت

 

 نگارش: آذین تیربخش

علي منفرد –استاد راهنما: الهام رمضان زاده   

مسعود خسروی –استاد مشاور: احسان كاظم نژاد   

 

 

149-بررسي نتایج درماني و عوامل موثر بر میزان بقای كودكان مبتال به لوكمي حاد در استان گیالن 

 )سال ۹۰-۱۳۹۷(

 

 نگارش: كوثر كریمي

 استاد راهنما: عادل باقرسلیمي

 استاد مشاور: بهرام دربندی

 

150-بررسي پرونده های ارجاعي از مراجع قضایي به بیمارستان روانپزشكي آموزشي و درماني شفا 

 رشت در سال ۱۳۹۷

 

محدثه وارسته نگارش:  

سمیه شكرگزار استاد راهنما:  

 



151-بررسي تاثیر ایمونوگلوبولین وریدی بر هیپربلیروبینمي نوزادان بستری شده در بیمارستان ۱۷ 

 شهریور در سالهای ۱۳۹۶-۱۳۹۸

 

رویا عسگرزادنگارش:   

فرشید سعادت –زهره جاللي  استاد راهنما:  

 

 152-بررسي میزان آگاهي دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي گیالن از حقوق سالمت زنان

 

 نگارش: محدثه مباشر امیني

 استاد راهنما: كوروش دل پسند

 استاد مشاور: زهرا پور حبیبي

 

 

153-بررسي فراواني انواع درد اندام آمپوته بیماران مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني 

 پورسینا و رازی رشت در سال ۱۳۹۹

 

 نگارش: غزل طوسي

سیروس امیرعلوی –ستاد راهنما: علي اشرف ا  

محمدتقي آشوبي –استاد مشاور: حسین همتي   

 

 

 



 154-بررسي سطح اگاهي پرسنل اورژانس از تجهیزات امبوالنس

 

 نگارش: محمدرضا دارابي نیا

 استاد راهنما: پیمان اسدی

حبیب اسالمي كنارسری –استاد مشاور: نازنین نوری   

 

  ABOدرانواع گروه های خوني  CABG ون ریزی بعد از عملبررسي مقایسه ای خ-155

 در بیماران بستری در بیمارستان دكتر حشمت رشت در سال های ۱۳۹۷-۱۳۹۸

 

 نگارش: امیربهادر فروغي

 استاد راهنما: علي میرمنصوری

 استاد مشاور: زهره دارابي پور

 

 (iziphus jujube MillZ)  مقایسه اثر درماني شربت تهیه شده از عصاره میوه عناب-156

با پیدروالكس در درمان یبوست عملكردی كودكان۲-۱۰ ساله مراجعه كننده به درمانگاه اطفال 

 بیمارستان ۱۷ شهریور؛ كارآزمایي بالیني دو سویه كور تصادفي شده

 

 نگارش: فاطمه كیهانیان

 استاد راهنما: شهره ملك نژاد

زامیر پیرو –استاد مشاور: سهیل سلطاني پور   

 

 



 

157-بررسي ارتباط تعهد تحصیلي و اضطراب كرونا با فرسودگي تحصیلي در دانشجویان پزشكي 

 دانشگاه علوم پزشكي گیالن در سال ۱۳۹۹

 

 نگارش: تینا نباتچي احمدی

علي اشرف –استاد راهنما: عالیا صابری   

حمیدرضا حاتمیان –استاد مشاور: سجاد سعادت   

 

158-بررسي عوامل مرتبط با آسیب حاد كلیوی در بیماران با سوختگي شدید در مركز آموزشي 

 درماني والیت رشت در سال¬های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹

 

سجاد روشن فر نگارش  

محمدرضا مبین –استاد راهنما: سیامك ریماز   

حبیب اسالمي –استاد مشاور: علي اشرف   

 

   159-بررسي فرسودگي شغلي و ارتباط آن با فضای فیزیكي از دیدگاه پرستاران و پزشكان شاغل 

در بخشهای بستری بیماران مبتال به كووید-۱۹ در بیمارستانهای پورسینا و رازی رشت و پیروز 

 الهیجان طي اسفند ماه ۹۸ الي مرداد ماه ۹۹

 نگارش: نیما ارژنگي

نازنین نوری–استاد راهنما: سیدمهدی ضیا ضیابری   

مهناز فالحي –استاد مشاور: الهام عندلیب   



160-مقایسه رضایتمندی پرسنل ۱۱۵ شهر رشت در استفاده از فرم¬های الكترونیك به جای فرم 

 های كاغذی در سال ۱۳۹۹

 

 نگارش: نیكتا رازی

 استاد راهنما: پیمان اسدی

حبیب اسالمي كنارسری –استاد مشاور: نازنین نوری   

 

  idCovبررسي فراواني پریكاردیال افیوژن در بیماران بستری محتمل -161

 در بیمارستان رازی رشت اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹

 

جواد نادم –نگارش: پرنیان فهیم   

ابوذر فخر موسوی –استاد راهنما: نازنین نوری   

سیامك ریماز –استاد مشاور: فرزانه شوبریان   

 

162-بررسي فراواني فاكتورهای خطر معمول خونریزی داخل مغزی در بیماران مبتال به خونریزی 

 داخل مغزی غیر تروماتیك بستری در بیمارستان پورسینای رشت طي سال های ۱۳۹۸-۱۳۹۶

 

معصومه آذری دودراننگارش:   

ساسان عندلیب -حمیدرضا حاتمیان  استاد راهنما:  

: عالیا صابریاستاد مشاور  

 

 



163-بررسي نتایج درمان با فعالكننده پالسمینوژن بافتي در بیماران مبتال به سكته مغزی حاد 

مراجعه كننده به بیمارستان پورسینای رشت از دی ماه ۱۳۹۴ الي فروردین ۱۳۹۹ و تعیین عوامل 

 موثر بر آن

 

 نگارش: مجتبي عباسعلي زاده

 استاد راهنما: عالیا صابری

 استاد مشاور: ساسان عندلیب

 

 

164-بررسي اثر رادیوسینووكتومي با فسفر-۳۲ بر كاهش درد و تورم ناشي از آرتریت زانوی مقاوم 

 به درمان با تزریق داخل مفصلي كورتیكواستروئید در مبتالیان به آرتریت روماتوئید

 

 نگارش: سپیده سجودی 

 استاد راهنما: سید حبیب زیني 

ایراندخت شناور –استاد مشاور: : اصغر حاجي عباسي   

 

165-بررسي خصوصیات دموگرافیك، بالیني و پیامد بیماران بستری با كرونا ویروس ۲۰۱۹ )كووید- 

 ۱۹( در استان كرمانشاه، ایران

 

 نگارش: نازنین صیاد

 استاد راهنما: عزت حصني

 استاد مشاور:بابك صیاد



166-مقایسه سطوح شناختي در سه ماهه¬های بارداری در زنان مراجعه¬كننده به بیمارستان 

 الزهرا رشت در سال ۹۸-۱۳۹۷

  

ينگارش: رحمان ایراني دوست حقیق  

 استاد راهنما:ربابه سلیماني

مریم كوشا –استاد مشاور: مریم اصغرنیا   

 

بررسي میزان آلودگي توكسوپالسما گوندیي در مرغ های عرضه شده در مراكز توزیع ماكیان -167

 ۹۹-۱۳۹۸در سالهای  PCR در شهر رشت به روش تشخیص مولكولي

 

 نگارش: سمیه عباس زاده سورمي

بیژن مجیدی شاد –یف دیني استاد راهنما: میثم شر  

زهرا عطركار روشن –استاد مشاور: محمدرضا محمودی   

 

168-بررسي سرواپیدمیولوژی لیشمانیوز احشایي در كودكان زیر ۱۲ سال در مناطق گزارش شده 

 شهرستان رودبار از استان گیالن در سال ۱۳۹۸

 

 نگارش: ایرج امیرنیای شاد

دی محبعليمه –استاد راهنما: محمدرضا محمودی   

زهرا عطركار روشن استاد مشاور:  

 



ای سطح سرمي سلنیوم در مبتالیان به پسوریازیس با افراد سالم و ارتباط آن بررسي مقایسه-169

كننده به در بیماران مراجعه  NAPSI   و درگیری ناخني ( PASI) با شدت بیماری پوستي

 ۱۳۹۷بیمارستان رازی رشت در سال 

 

 نگارش: میثم مالئي

رعنا رفیعي –استاد راهنما: حجت افتخاری   

الهه رفیعي –استاد مشاور: عباس درجاني   

 

170-بررسي رابطه بین اعتیاد به گوشي های هوشمند با استرس، عملكرد تحصیلي و رضایت از 

زندگي دانشجویان پزشكي در مقطع كارآموزی وكارورزی در دانشگاه علوم پزشكي گیالن در 

 سال ۱۳۹۹

 

كسری سرلك –امین محمدی نگارش:   

 استاد راهنما: كیومرث نجفي

 استاد مشاور: عیسي نظرعادله

 

171-بررسي فراوني و الگوی مقاومت آنتي¬بیوتیكي سویه¬های سودوموناس آئروژینوزای 

 جداشده از بیماران سوختگي بستری در بیمارستان والیت طي سال¬های ۹۷-۹۸

 

 نگارش: زهرا مهرداد

میثم حسن نژاد –فیق یعقوبي استاد راهنما: تو  

ذكیه جعفری پرور–استاد مشاور:هادی صدیق   

 



172-بررسي فراواني اتیولوژی سوختگيها متعاقب تشنج در بیماران مراجعه كننده به بیمارستان 

 سوانح سوختگي والیت بین سالهای ۹۶-۹۸

 

 نگارش: نیما قوامي الهیجي

سیامك ریماز –استاد راهنما: محمدرضا مبین   

احسان كاظم نژاد لیلي –استاد مشاور: سیدمهدی ضیا ضیابری   

 

173-مقایسه تاثیر كتامین، ترامادول واندانسترون برپیشگیری از لرز ناشي از آنستزی اسپاینال در 

 جراحي سزارین در بیمارستان الزهرا)س(

 

 نگارش: زیبا ظهری نوبیجاری

 استاد راهنما: علي محمدزاده جوریابي

زهرا عطركار روشن –: گالره بي آزار استاد مشاور  

 

 174-تعیین همراهي انحراف سپتوم بیني در رینوسینوزیت مزمن

 

 نگارش: رضا تیموری

زوبین سوری –استاد راهنما: رقیه موالیي   

سمیه احمدی –استاد مشاور: مریم اكبری   

 

 



ی در بیماران بستری بررسي اثر تغییرات فشارمثبت انتهای بازدمي )پیپ( بر فشار ورید مركز-175

 اورژانس بیمارستان پورسینا رشت ICUدر 

 

 نگارش: رضا صفایي

 استاد راهنما: سیدمهدی ضیا ضیابری

عنایت اهلل همایي راد –استاد مشاور: علي اشرف   

 

 

176-تعیین ارتباط بین احتمال وقوع آپنه انسدادی خواب و میزان كنترل هایپرگلیسمي در بیماران 

مبتال به دیابت نوع یك و دو مراجعه كننده به درمانگاه های مراكز غدد وابسته به دانشگاه علوم 

 پزشكي گیالن

 

 نگارش: مهرناز آذریان

ستیال دلیلي –استاد راهنما: مجتبي مهرداد   

رقیه زارع –استاد مشاور: علي علوی   

 

177-بررسي فراواني پارامترهای سندروم متابولیك در بیماران سندروم كرونری حاد مراجعه كننده 

 به بیمارستان دكتر حشمت رشت در سال ۹۹

 

 نگارش: زینب دائمي

 استاد راهنما: سیده فاطمه میررازقي

 استاد مشاور: محبوبه قلي پور



 

178-بررسي و مقایسه ی ویژگي های بالیني بیماران مبتال به اختالل وسواسي جبری با و بدون هم 

 ابتالیي با اختالل اضطرابي در یك كلینیك سرپایي روانپزشكي در رشت در سال ۱۳۹۹

 

 نگارش: بهاره حبیبي

 استاد راهنما: محمدرسول خلخالي

 استاد مشاور: حسن فرهي

 

179-بررسي تست¬های عملكردی ریه در پیگیری بیماران مبتال به كووید-۱۹ ترخیص شده از 

 بیمارستان رازی شهر رشت

 

 نگارش: سارا روهینا

آزیتا تنگستاني نژاد –جعفری نژاد  استاد راهنما: علیرضا  

زهرا عطركار روشن –استاد مشاور: سید علي علوی   

 

 

180-بررسي فراواني عالیم استرس پس از سانحه در بیماران مبتال به كووید-۱۹ مراجعه كننده به 

 درمانگاه رازی رشت در سال ۱۳۹۹

 

 نگارش: ابوالفضل رودگر

یومرث نجفيك–استاد راهنما: مرتضي رهبر طارمسری   

حبیب اسالمي كنارسری –استاد مشاور: علي علوی فومني   



181-بررسي ویژگي های اپیدمیولوژیك و بالیني بیماران مشكوك به كووید -۱۹ با تظاهرات اولیه 

 مالتیپل تروما در بیمارستان پورسینای رشت، اسفند سال ۱۳۹۸ و فروردین سال ۱۳۹۹

 

 نگارش: محمد خسروجردی

: نازنین نوریاستاد راهنما  

احسان كاظم نژاد لیلي –استاد مشاور: سیدمهدی ضیا ضیابری   

 

182-مقایسه ضخامت و عملكرد عضالني چهارسر زانو بین افراد مبتال به سندروم درد كشككي- 

 راني و افراد سالم با استفاده از اولتراسونوگرافي

 

رحمان خنشانگارش:   

ن عزتيكامرا –مهران سلیمان ها  استاد راهنما:  

حسین اتحاد –: كامران اسدی استاد مشاور  

 

شریان تستیكوالر در  ( resistance index) مقاومت اندكس میزان ای¬رسي مقایسه-183

سونوگرافي كالر داپلر در مردان نابارور كاندید عمل جراحي واریكوسلكتومي با آزمایش آنالیز مني 

 ۹۸-۱۳۹۷ده به بیمارستان رازی رشت در سال ماه بعد از عمل جراحي مراجعه كنن ۶مختل،قبل و 

 

 نگارش : سعید صادقي

علي حمیدی مدني –استاد راهنما: امیررضا دلیلي   

 

 



 

 

 توراكس در ترومای قفسه سینه با CT scan مقایسه نتایج رادیوگرافي قفسه سینه و-184

   )Stab Wound( 

  در بیماران با وضعیت پایدار مراجعه كننده به مركز آموزشي- درماني پورسینا رشت )۱۳۹۸-۱۳۹۵(

 

 نگارش: سیده سحر بني هاشمي

سیما فالح ارض پیما –استاد راهنما: معین مقدم احمدی   

حبیب اسالمي –استاد مشاور: سیدمهدی ضیا ضیابری   

 

185-بررسي فراواني مصرف سیگار، الكل و مواد و ارتباط آن با شاخص¬های سالمت عمومي در 

 دانشجویان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گیالن در سال ۱۳۹۹

 

 نگارش: سبا شكری

 استاد راهنما: علي پوررمضاني

 استاد مشاور: محمدحسن نوین

 

186-بررسي اثر ال كارنیتین در جلوگیری از نفروپاتي ناشي از كنتراست در بیماران تحت 

 آنژیوگرافي در بیمارستان دكتر حشمت رشت در سال ۱۳۹۹ كارآزمایي بالیني تصادفي

 

 نگارش: عبدالحسن سنچولي تازه

 استاد راهنما: سلمان نیكفرجام

آسیه عشوری –استاد مشاور:الهام رمضانزاده   



187- آرنج در بیماران مراجعه terrible triadبررسي نتایج درماني جراحي های با تشخیص 

 كننده به بیمارستان پورسینا 

 

 نگارش: آرش خدادوست

الریاستاد راهنما: امیر سا  

 استاد مشاور: احسان كاظم نژاد لیلي

 

 

188-بررسي یافته¬های اوربیتال سي تي اسكن قبل از عمل در بیماران با انسداد مجرای اشكي 

 مراجعه كننده به درمانگاه اوربیت بیمارستان امیرالمومنین در سال ۹۸-۹۷

 

 نگارش: سارا خادم نخجیری

 استاد راهنما: عبدالرضا مدقالچي

احسان كاظم نژاد لیلي –اور:سیما ارض پیما استاد مش  

189- با پیامد سوختگي در بیماران با Base Deficitبررسي ارتباط بین سطح سرمي الكتات و 

 سوختگي شدید بستری در مركز سوانح و سوختگي والیت رشت فروردین تا شهریور ۹۸

 

جعفر صابرینگارش:   

: بهزاد زهره وندیاستاد راهنما  

احسان كاظم نژاد لیلي –سیدمهدی ضیا ضیابری  –سیامك ریماز  :استاد مشاور  

 

 



در بیماران با آنتي ( IVF)  بررسي مقایسهای تاثیر سن بر موفقیت تكنیكهای كمك باروری-190

 كاهش یافته( AMH) مولرین هورمون

 

 نگارش: سكینه حنیفي

 استاد راهنما: فاطمه حسین زاده

 استاد مشاور: رویا كبودمهری

 

 

 ریه های سگمان درگیری شدت براساس اسكن تي سي های بررسي قدرت پیش بیني یافته-191

مراجعه كننده به بیمارستان رازی رشت در  ۱۹-ثبت كووید PCR بیماران در نهایي پروگنوز تعیین در

 ۱۳۹۹ نیمه اول سال

 

 نگارش: سامان حیدری

 استاد راهنما: زوبین سوری

 استاد مشاور:آزیتا تنگستاني

 

192-بررسي تاثیر سولفات منیزیم اینتراواژینال بر شدت درد، طول مدت مرحله اول و دوم زایمان 

 در زنان نولیپار مراجعه كننده به بیمارستان الزهرا )س(

  

 نگارش: فاطمه غالمعلي پور

 استاد راهنما: فرشته فكور

 استاد مشاور: رویا كبود مهری

 

 



 

193-بررسي ارتباط هورمون آنتي مولرین با سبك زندگي ،فعالیت بدني ،الگوی تغذیه و عوامل 

 دموگرافیك در زنان مراجعه كننده به كلینیك نازایي بیمارستان الزهرا در سال ۹۸

 

 نگارش: سیما یزدی پز

 استاد راهنما: رویا كبود مهری

زهرا پور حبیبي –استاد مشاور: سیده هاجر شارمي   

 

194-بررسي ارتباط ویژگي های سونوگرافي فیبروم رحمي با عالئم بالیني و شاخص های 

آنتروپومتریك در زنان مراجعه كننده به بخش سونوگرافي مركز آموزشي درماني الزهرا )س( شهر 

 رشت طي سال های ۹۸-۱۳۹۷

 

 نگارش: ابراهیم ضمیری

سیده هاجر شارمي –استاد راهنما: سیما ارض پیما   

 استاد مشاور: زهرا پور حبیبي

 

در دو گروه افراد  Covid۱۹-فراواني میزان رعایت پروتكل بهداشتي در پیشگیری از مقایسه -195

 شاغل در مراكز درماني و افراد عادی جامعه

 

 نگارش: سیده شهال اشرف تالش

 استاد راهنما: سیدمهدی ضیا ضیابری

حمیده محمدنیا –استاد مشاور: نازنین نوری   



 

196-بررسي و مقایسۀ میزان موفقیت، با استفاده از داروی مدروكسي پروژسترون استات بجای 

 در بیماران تحت عمل میكرواینجكشن با استفاده از تخمك اهدایي- مطالعه GNRHانتاگونیست 

 كارآزمایي بالیني یك سوكور

 

 نگارش: زهرا حمیدی مدني

 استاد راهنما: زیبا ظهیری

 استاد مشاور: مریم قلندری

 

در گریدینگ تومورهای گلیال  Tumor Mapping صوببررسي دقت تشخیصي پروتكل م-197

 در بیماران ارجاعي به بیمارستان امام خمیني تهران

 

محسن ایزانلونگارش:   

سیما فالح ارض پیما –ناهید صدیقي  استاد راهنما:  

محمدعلي عقابیان –: عالیا صابری استاد مشاور  


