دانشگاه علوم پسشکی مازنذران
کتاتخانه مرکس آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ساری

*** فهرست پایان نامه های سال *** 97
ردیف

شماره ثبت

1

1041

2

1041

3

1042

4

1043

نام و

عنوان پایان نامه

نام خانوادگی
لبػوی ؿىشبیی،
ػیذحؼیي
ؿوؼبیی ،هحجَثِ

اهشی ػبسٍوالیی،
سضب

یًَؼی سػشوی،
فبعوِ

ثشسػی دیبهذّبی خًَشیضی دػشگبُ گَاسؽ فَلبًی دس ثیوبساى هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ
اٍسطاًغ ثیوبسػشبى اهبم خویٌی ػبسی عی ػبلْبی 94-95

استاد راهنما
ػیذحؼیي
هٌشظش

نام گروه
طة اورشانس

ثشسػی ًمؾ دیؾ ثیوی وٌٌذگی آًضین ّبی آهیالص ٍ لیذبص دس سـخیق ًْبیی آػیت

ػیذ هحوذ

طة اورشانس

دبًىشاع دس ثیوبساى ثب سشٍهبی ثالًز ؿىن

حؼیٌی ًظاد

– گوارش

همبیؼِ اثش سبهؼَلَػیي خَساوی ثب سبهؼَلَػیي خَساوی ٍ ایضٍػَسثبیذ دی ًیششیز
خَساوی دس ثْجَد دفغ ادساس دس ثیوبساى هجشال ثِ احشجبع حبد ادساسی ًبؿی اص
ّیذشدالصی خَؽ خین دشٍػشبر
ثشسػی سبثیش ًبلَوؼبى ایٌششاسىبل ثب دٍص ثؼیبس ون ثش ؿذر دسد دغ اص جشاحی
الهیٌىشَهی ثب فیَطى ووشی

حبهذ اهیٌی آّی
دؿشی

توضیحات

طة اورشانس

سخللی

اثَالفضل
فیشٍصیبى ،وبٍُ
حذادی

تیهوشی

سخللی

5

1044

سػشوی سادّ ،بًی

6

1045

سحوشی  ،سّی

7

1046

ثبثبیی ًبئیجً ،ؼین

8

1047

جبًجبصی ،غضالِ

9

1048

فشّبدی  ،اؿىبى

10

1049

اًذسخَسا  ،صیٌت

11

1052

اهیشی فشد ،ػذیذُ

12

1053

سمی صادُ ،اًؼیِ

13

1054

فشؿیذفش ،ثْبس

ثشسػی هیضاى آلَدگی هبؿیي ّب ٍ سجْیضار ثیَْؿی دس اسبق ػول ثیوبسػشبى ّبی
آهَصؿی داًـگبُ ػلَم دضؿىی هبصًذساى دس ػبل 1396
همبیؼِ دٍص ون وشبهیي ٍ اًذاًؼششٍى دس جلَگیشی اص لشص ثِ دًجبل ثی حؼی ًخبػی
دس ثیوبساى سحز ػضاسیي الىشیَ
ثشسػی اسسجبط دلی هَسفیؼن  c3435tطى  MDR1دس دبػخ ثِ دسهبى ثیوبساى
ػشعبى دؼشبى هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ ولیٌیه عَثی
ثشسػی الگَی سجَیض آهذَل هَسفیي دس ثخؾ اٍسطاًغ ثیوبسػشبى اهبم خویٌی ػبسی
دس ػبل ّبی  1392الی 1395
سؼییي سفبٍر اثش ضذسَْع ٍ اػشفشاؽ اًذاًؼششٍى ٍ هشَولَدشاهیذ دس ثیوبساى ثب سشٍهبی
خفیف ػش
ثشسػی اثش سضسیك داسٍی ػیٌَدبس ( سشی دبسساسیذ) دس صًبى یبئؼِ هجشال ثِ
اػشئَدشٍصیغ

آسیب ػلیوبًی
ػیذ ػجذاهلل
ػوبدی

تیهوشی
تیهوشی

اوجش ّذایشی صادُ

گوارش –

ػوشاى

انکولوشی

فشصاد ثضسگی

طة اورشانس

ػیذ حؼیي
هٌشظش
هؼؼَد ؿبیؼشِ
آرس

سخللی

طة اورشانس
ارتوپذی

ثشسػی اثشثخـی ػَلفبر هٌیضین ٍسیذی ثؼٌَاى دسهبى هىول ثیوبساى هجشال ثِ حولِ
حبد  COPDهشاجؼِ وٌٌذُ ثِ اٍسطاًغ ثیوبسػشبى اهبم خویٌی (سُ) ػبسی دس ػبل

فبعوِ جْبًیبى

طة اورشانس

سخللی

1395
همبیؼِ اثش سضسیك آّؼشِ ٍ ثلَع هشَولَدشاهیذ ثش آوبسظیبی ثیوبساى هجشال ثِ ػشعبى

ػیذحؼیي
هٌشظش

طة اورشانس

سخللی

سبثیش دی ّیذسٍ ادی آًذسػششٍى ( )DHEAثش دبػخذّی ثِ دسهبى سحشیه سخوه
گزاسی دس ػیىل  IVFدس خبًن ّبی ًبثبسٍس ثب وبّؾ رخیشُ سخوذاى ( :هغبلؼِ
وبسآصهبیی ثبلیٌی لجل ٍ ثؼذ)

هشضیِ صهبًیبى

زنان و زایمان

سخللی

14

1055

ػلبئیبى ،فشٍؽ

15

1056

اثشاّیوی فشد ،اسطًگ

16

1057

جوـیذی ،حویذُ

17

1058

هْذی دَس ،خـبیبس

18

1059

سػشگبس ،افؼبًِ

19

1060

ًلیشی ،خذیجِ

20

1061

ؿبیبى هجذ ،حؼي

21

1062

22

1063

ثشسػی همبیؼِ ای هیضاى هَفمیز ٍ ػَاسم جبًجی ًبؿی اص طل ایوی ویوَد 5دسكذ
ٍ هحلَل دَدٍفیلیي 25دسكذ دس ثیوبساى هجشال ثِ طًیشبل ٍاسر
همبیؼِ سضسیك صیشجلذی ثَدیَاوبئیي ثبهذشیذیي ثش ؿذر دسد هحل ثشؽ ػول جشاحی
ػضاسیي

صیٌت ًظشی
ػلی ػجبػخبًی
دٍاًلَ

زنان و زایمان

سخللی

تیهوشی

سخللی

ثشسػی اسسجبط ضخبهز ایٌشیوب هذیبی ؿشیبى وبسٍسیذ ،اسؼبع ٍاثؼشِ ثِ جشیبى دس
ؿشیبى ثشاویبل ٍ اػىي ّؼشِ ای للت دس ثیوبساى هجشال ثِ اسسشیز سٍهبسَئیذ جْز

صّشا هشداًـبّی

رادیولوشی

سخللی

ثشسػی ایؼىوی ثی ػالهز للجی ٍ سغییشار آسشٍاػىلشٍسیه
ثشسػی اسسجبط ثیي ثیوبسی ّبی دیؼه دس ػشَى فمشار ووشی ٍ ػغح ػشهی
ایٌششلَویي ّبی  17 ٍ 10دس هشاجؼِ وٌٌذگبى ثِ هشوض آهَصؿی دسهبًی اهبم خویٌی
ػبسی دس ػبل ّبی 97-1396

الْبم الؼبدار
ثٌی هلغفَی

رادیولوشی

سخللی

ثشسػی ػغَح C-reactive Protein ٍ Erythrocyto sedimentation rate
ثِ ّوشاُ  CA125ثِ ػٌَاى ػَاهل احشوبلی دیؾ گَیی وٌٌذُ ثشٍص ثذخیوی دس سَدُ

صیٌت ًظشی

زنان و زایمان

سخللی

ّبی آدًىغ

گٌجِ لضٍیٌی،
حویذسضب
صًگبًِ ،ػجبػؼلی

ثشسػی فشاٍاًی ّبیذَسیشٍئیذی سحز ثبلیٌی ٍ افضایؾ ٍصى هبدس دس هجشالیبى ثِ دیبثز
ثبسداسی
ثشسػی ثیَهبسوش دشٍسئیي  S100Bػشم ٍ هبیغ هغضی ًخبػی ثشای سؼییي دیؾ آگْی
ثبلیٌی ثیوبساى دچبس آػیت ًخبػی هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ ثیوبسػشبى اهبم خویٌی ػبسی
ثشسػی اسسجبط سغییشار ػغح ػشهی ایٌششلَویي  6ثب هیضاى دسد ّشًی دیؼه ووشی
حبد لجل ٍ ثؼذ اص جشاحی دیؼه ووشی
همبیؼِ دیبهذّبی ثیَْؿی ٍ جشاحی دس دٍ سٍؽ ثیَْؿی جٌشال ٍ  MACدس
جشاحی داوشیَػیؼشَسیٌَػشَهی

عبّشُ گلیٌی
همذم
وبٍُ حذادی

وبٍُ حذادی

ػبلیِ صهبًی

زنان و زایمان
جراحی مغس و
اعصاب
جراحی مغس و
اعصاب
تیهوشی

سخللی

سخللی

سخللی

سخللی

23

1064

عبّشی ،كبدق

24

1065

وبظوی ،كفَسا

25

1066

كجبغی ،هجشجی

26

1067

ثـبسر دُ ،ػحش

27

1068

ووبلی حىین ،الْبم

28

1069

یَػفی ،ػؼیذ

29

1070

30

1071

ػوٌبًی سّجش ،صّشا

31

1072

هحجی ،هْذی

ثشسػی همبیؼِ ای جشاحی ثبص ػٌذسم سًَل وبسح ثب ٍ ثذٍى آصادػبصی فبؿیبی لذام

ػیذهْشاى

ػبػذ

سضَی دَس

ثشسػی همبیؼِ ای یبفشِ ّبی ػًََگشافی وبلش دادلش ؿشیبى ًبفی ثب دیبهذّبی ًَصادی ٍ
هبدسی دس صًبى ثبسداس دیبثشی ٍ غیشدیبثشی
ثشسػی هیضاى اًذوغ همبٍهز ( ) Resistive Indexؿبخِ ّبی وذؼَالس ٍ
ایٌششادبساًـیوبل ؿشیبى سؼشیىَالس دس هشداى ًبثبسٍس هجشال ثِ الیگَاػٌشَاػذشهی ٍ
همبیؼِ آى ثب هشداى عجیؼی

ػوبن هحوذی ،
ػظیوب

اثش لشاسدادى ًَن لَلِ سشاؿِ دس ػبلیي ًشهبل گشم ثش گلَدسد ٍ خـًَز كذای ثؼذ اص
ػول جشاحی
ثشسػی ثیبى  galectin 8دس ثبفز ًشهبل ،ضبیؼبر دیؾ ػشعبًی ٍ ػشعبًی حفشُ
دّبى ٍ حلك سَػظ ایوًََّیؼشَؿیوی
اسسجبط هَسفَلَطی دًٍبر هحل آًبػشَهَص وَلَسوشبل ثب هیضاى لیه آًبػشَهَص دس
آًبػشَهَص ثب اػشبدلش حلمَی دس ثیوبساى هجشال ثِ وٌؼش وَلَسوشبل
ثشسػی اثش ػشد وشدى هَضؼی ػش ثش اخشالالر وَسبُ هذر دغ اص ػول جشاحی ثبی
دغ ػشٍق وشًٍشی دس هشوض للت هبصًذساى
ثشسػی اثش ثَػذیشٍى دس ثیوبساى هجشال ثِ فبًىـٌبل دیغ دذؼی هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ
دسهبًگبُ ّبی ؿْشػشبى ػبسی دس ػبل 1395
ثشسػی سبثیش آػذیشیي ٍ اًَوؼبدبسیي ثش دیـگیشی اص سشٍهجَص ٍسیذ ػومی دس ثیوبساى
دچبس  Ankle sprainثب ثی حشوشی اًذام سحشبًی ثِ كَسر گچ وَسبُ دب  :وبسآصهبیی
ثبلیٌی

صلیخب ػغبسد

هْذی
رٍالفمبسخبًی
افـیي للی دَس
ثشادسی
هشین لبػوی

هیٌب الًَذی دَس

آسیب ػلیوبًی

سشًگ سمَایی

ػیذهْشاى
سضَی دَس

ارتوپذی

سخللی

زنان و زایمان

سخللی

رادیولوشی

سخللی

تیهوشی

سخللی

پاتولوشی

سخللی

جراحی
عمومی
تیهوشی
داخلی -
گوارش

ارتوپذی

سخللی

سخللی

سخللی

سخللی

هخشبسی اػجَئی ،

32

1073

33

1074

34

1075

35

1076

ػشُ ثٌذی ،اهیش

36

1077

افشادی  ،لبػن

37

1078

38

1079

39

1080

40

1081

فشصاد
ػبدار ّبؿوی ،
كشیشا
ػوبدی جوبلی ،
ػیذُ اػظن

ّبدی صادُ همذم،
هْذی
دبؿبیی  ،ػیذُ
هؼلَهِ
خغی دیضآثبدی ،
ػحش

همبیؼِ اثشثخـی سجَیض داخل دشیشَئي داسٍی ثَدی ٍاوبئیي ثب سجَیض ولًَیذیي
خَساوی دس وبّؾ دسد ثیوبساى ثؼذ اص ػول اًشخبثی وَلِ ػیؼشىشَهی الدبسٍػىَدیه
ثشسػی اسسجبط ثیي ثیبى  SOX9 ٍCD10ثب یبفشِ ّبی ولیٌیىَدبسَلَطیىی دس
ػشعبى دبدیالسی سیشٍئیذ

ًؼشیي سحوبًی

جراحی

ثَئیٌی

عمومی

فبعوِ هٌشظش

پاتولوشی

سخللی

سخللی

ثشسػی ثیبى هبسوش  CD44ثِ سٍؽ ایوًََّیؼشَؿیوی ٍ اسسجبط آى ثب ٍیظگی ّبی
ولیٌیىَدبسَلَطیه دس ثیوبساى هجشال ثِ ػشعبى دؼشبى هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ ثیوبسػشبى

طیال سشاثی صادُ

پاتولوشی

سخللی

اهبم خویٌی ػبسی دس ػبلْبی 90-95
ثشسػی اثش هحبفظز للجی دشٍدَفَل دس ثشاثش آػیت ایؼىوی  /دشفیَطى هجذد ثِ دًجبل
جشاحی دیًَذ ثبی دغ ؿشیبى وشًٍش ()CABG
اسصیبثی فشاٍاًی ًبسَاًی جٌؼی دس هشداى ثب دیبثز سیخ  2هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ ولیٌیه
ّبی داًـگبّی غذد ؿْش ػبسی دس ػبل 1395
همبیؼِ ویفیز آهبدگی سٍدُ دس ثیوبساى ثب سطین ووششیي هَاد غیشلبثل جزة ٍ سطین
هبیؼبر كبف ؿذُ

هحوذسضب

تیهوشی

سخللی

ػبدلِ ثْبس

داخلی  -غذد

سخللی

ایشج هلىی

گوارش

حجیجی

ثشسػی ضشٍسر اًجبم آصهبیـبر سٍسیي دس ثیوبساى سشٍهبیی هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ ثخؾ

ػیذهحوذ

اٍسطاًغ ثیوبسػشبى اهبم خویٌی ػبسی دس ػبل 1397

حؼیٌی ًظاد

ثشسػی ػلل ٍ فشاٍاًی هشاجؼِ هىشس افشاد ثِ ثخؾ اٍسطاًغ ثیوبسػشبى اهبم خویٌی
ػبسی دس ػبل 1396

فبعوِ جْبًیبى

طة اورشانس
طة اورشانس

همبیؼِ ؿیَع ثبوششی لیؼششیبهًََػیشَطًض اص ًوًَِ ّبی ٍاطیٌبل صًبى ثِ دٍ سٍؽ
هحوَدجبًلَ ،فبعوِ وـز ٍ  PCRدس ثیوبسػشبًْبی آهَصؿی داًـگبُ ػلَم دضؿىی هبصًذساى دس ػبل
1394

هحوذ آٌّجیبى

زنان و زایمان

فَق
سخللی

41

1082

ػبل هِ  ،ػجذالشحین

42

1083

هشداًی  ،هشین

43

1084

44

1085

هْذٍی  ،هْذی

45

1086

ؿْشیبسی  ،فبعوِ

46

1087

47

1088

48

1089

كبلحی  ،فبعوِ

49

1090

ًیه صاد ،آسهیي

هحوذی
ثشیوبًلَ،حؼیي

ثشسػی ٍیظگی ّبی ادیذهیَلَطیه ٍ ولیٌیىبل دبسَلَطیه ثیوبساى ػشعبى دؼشبى
هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ هشوض آهَصؿی دسهبًی اهبم خویٌی ػبسی دس ػبل 93
ثشسػی اثشار ضذلیـوبًیبیی ػیغ دالسیي ثش سٍی ػَیِ اػشبًذاسد لیـوبًیب هبطٍس
MRHO/IR/75/ER
ثشسػی ثىبسگیشی سؼز ّبی اسصیبثی ساُ َّایی ٍ ًگشؽ سین ثیَْؿی ٍ اٍسطاًغ دس
هشحلِ لجل اص جشاحی دس ثیوبسػشبًْبی ؿوبل وـَس دس ػبل 1396
ثشسػی ٍ همبیؼِ ٍضؼیز اخشالل افؼشدگی ػوذُ دس هجشالیبى ثِ دسد اًذام فَلبًی
هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ ولیٌیه ػشدبیی عَثی ؿْش ػبسی دس ػبل 1396
ثشسػی ًشبیج ػول جشاحی دوبهذشػیَ وشاًیىشَهی دس ثیوبساى هشؼبلت سشٍهبی هغضی
دس ثیوبسػشبى اهبم خویٌی ػبسی دس ػبلْبی 96-92

اػذاهلل دَس وَسٌبئی  ،ثشسػی ثشخی خلَكیبر جوؼیز ؿٌبخشی ٍ ثبلیٌی ثیوبساى هشاجؼِ وٌٌذُ ثب

ػیذهحوذ
هْذی غفبسی
ّوذاًی
جَاد اخششی

اثشاّین ًلیشی
ؿْشصاد خؼشٍی
فش
ػؼیذ احشـبهی
ػیذهحوذ

آیلیي

هؼوَهیز لبسچ ّبی ػوی ثِ ثیوبسػشبى ساصی لبئوـْش اص ػبل  1392سب 1396

حؼیٌی ًظاد

ػؼىشی فیشٍصجبیی،

ثشسػی اسسجبط ثیي ؿخلیز سیخ  ٍ Dثیوبسی دشفـبسی خَى دس هشاوض خذهبر

فشٍصاى الیبػی ،

جبهغ ػالهز ؿْشػشبى ثبثلؼش

ػیذجبثش هَػَی

هْذی

ثشسػی هیضاى ؿیَع ػَاسم سشٍهبی ثِ ػش دس ثیوبساى هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ ثخؾ
اٍسطاًغ ثیوبسػشبى اهبم خویٌی(سُ) ػبسی
اسسجبط فؼبلیز دبساوؼًَبص  )PON1( 1ثب همبدیش ایٌششلَویي  ٍ 6-وٌششل گالیؼویه
دس ثیوبساى هجشال ثِ دیبثز ًَع2

جراحی
عمومی
انگل شناسی
 نانوفناوریتیهوشی
روانپسشکی
جراحی مغس و
اعصاب
طة اورشانس
روانپسشکی -
پسشکی
خانواده

فشصاد ثضسگی

ػجذالىشین هْشٍص

طة اورشانس
تیوشیمی
تالینی

سخللی

ػبداسی فشاهشصی،

50

1091

51

1092

52

1093

53

1094

خلیلی  ،ثٌْبص

54

1095

افضلی  ،ؿیوب

55

1096

سٍاى ثذ ،ػلی

هحوذسضب
آصادهٌؾ  ،ثْبسُ
حبجی صادُ
جَیجبسی ،حؼیي

ثشسػی ویفیز صًذگی دس صًبى ًبثبسٍس هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ ثخؾ ًبصایی ثیوبسػشبى اهبم

هشضیِ صهبًیبى

زنان و زایمان

ثشسػی اثش ًبسًجیٌیي ثش ػفشی ػضالًی ًبؿی اص دشفٌبصیي دس هَؽ كحشایی

هیششا هحوَدی

فارماکولوشی

ثشسػی دیذگبُ وبسآهَصاى ٍ وبسٍسصاى ٍ دػشیبساى ثبلیٌی دس خلَف اّویز سػبیز

اثشاّین ًلیشی ،

ؿبخق ّبی اخالق حشفِ ای ثبلیٌی آًبى ٍ ًگبُ اػضبی ّیبر ػلوی داًـگبُ ػلَم

هحوذسضب حك

ػبسی دس ػبل 1396

دضؿىی هبصًذساى دس ػبل 1396-97
ثشسػی اسسجبط ًشبیج آصهبیـبر آهیالص ٍ لیذبص دس سـخیق ثیوبساى هشاجؼِ وٌٌذُ ثب
دسد ؿىن حبد ثِ ثخؾ اٍسطاًغ ثیوبسػشبى اهبم خویٌی دس ػبل 1397
ثشسػی سیؼه فبوشَسّبی جَؽ خَسدى سبخیشی ٍ جَؽ ًخَسدى ؿىؼشگی
اػشخَاى ّبی دساص اًذام سحشبًی دس ثیوبسػشبى اهبم ػبسی دس ػبل ّبی 94-95
اسصیبثی اخالق حشفِ ای وبسٍسصاى دضؿىی داًـگبُ ػلَم دضؿىی هبصًذساى دس هحیظ
ثبلیٌی اص دیذگبُ اػبسیذ دس ػبل 1396

ؿٌبع
ػیذحؼیي
هٌشظش
ػلوبى غفبسی
ػجذالوجیذ للی
ًشبج جلَداس

اخالق حرفه
ای
طة اورشانس
ارتوپذی
تیهوشی

آثبى هبُ 1397

