
 1393عناوين پايان نامه هاي دفاع شده توسط دانشجويان رشته پزشكي  دانشگاه علوم پزشكي بابل در سال  

 

نام و نام  رديف 

 خانوادگي

شماره  نام استاد مشاور  نام استاد راهنما  عنوان پايان نامه 

 ثبت

تاريخ  

 ثبت

تاريخ  

 دفاع 

دکتر علی اصغر  (1391ترومایی شهرستان بابل )بررسی یکساله علل منجر به فوت در بیماران  محسن یاسریان  1

 منوچهری  

دکتر سیدرضا  

 مدرس

1336 11/8/92 25/3/93 

ریحانه شریعت   2

 علوی  

) سنگ شکن درون اندامی از   TULبررسی و تعیین میزان موفقیت و عوارض 

طریق حالب ( در از بین بردن سنگ حالب فوقانی در بیمارستان شهید بهشتی بابل  

 1392لغایت خرداد  1390در سال 

دکتر عمادالدین  

 موعودی  

دکتر ارسالن علی 

 رمجی 

1281 26/9/90 3/4 /93 

 24/4/93 18/9/91 1317 ______ دکتر سپیده سیادتی  در بررسی ندول های تیروئیدی  Fine Needle Aspirationنقش  ساناز شکری   3

ی در جراحی های بیماران مبتال به  اثرات تجویز پاراستامول بر میزان بی درد فرشته غالمی   4

 ICUبدخیمی های دستگاه گوارش بستری در 

 دکتر پرویز امری  دکتر ابراهیم علیجانپور 

 دکتر نوین  

 نیک بخش  

1278 2/12/90 29/2/93 

بیماران عمل شده با کانسر معده در بیمارستان شهید بهشتی بابل   Stagingبررسی  سهیل خطیبی   5

 1385-1390طی سالهای 

 دکتر سیدرضا مدرس  

 دکتر عبدالرحیم  

 قلی زاده پاشا  

 )جانشین استاد راهنما ( 

 93/ 1/5 26/9/90 1265 دکتر سپیده سیادتی 

پدرام صادقی و   6

 حمیدرضا مهدوی 

ساله جراحی واریکوسلکتومی در بیمارستان های توابع دانشگاه علوم   10تجربه 

 1382-1391پزشکی بابل از سال 

 دکتر محمود   دکتر حمید شافی

 حاجی احمدی 

1350 5/12/91 19/7/93 

 دکتر نوین   دکتر علی اصغر درزی  بررسی فراوانی پانکراتیت حاد بعد از عمل کوله سیستکتومی الپاراسکوپیک   امیررضا رشیدزاده   7

 نیک بخش  

1396 25/8/92 20/8/93 

خش مراقبت های ویژه بیمارستان  پیش بینی میزان مرگ و میر بیماران بستری در ب فرشته شربتی   8

 APA CHE IVآیت ا. . . روحانی با روش 

 11/6/93 20/12/90 1274 دکتر پرویز امری  دکتر نوین نیک بخش  

در بیماران با تشخیص سرطان کولون در دو مرکز  CEAبررسی سطح سرمی  کیهان فالح   9

 سال گذشته   10شهید بهشتی و شهید رجایی طی 

 دکتر عبدالرحیم  

 قلی زاده پاشا  

دکتر سیدرضا  

 مدرس 

دکتر داریوش 

1345 5/12/91 23/6/93 



 مسلمی  10

 بررسی میزان حاملگی در همسران مردان واریکوسلکتومی شده با تکنیک مصطفی یقینی  10

 High ligation   در بیمارستان شهید بهشتی و بابل کلینیک 

دکتر ارسالن علی 

 رمجی 

تر 11دک

  12عمادالدین

  13موعودی

1351 19/12/91 30/6/93 

بررسی ارتباط مصرف اپیوم با کانسر مثانه در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان  محسن صفری   11

 شهید بهشتی بابل  

دکتر علی اکبر 

 کسائیان 

ن 14دکتر ارسال

 علی رمجی 

1398 22/2/92 24/6/93 

ررسی ارتباط ضخامت جدار کیسه صفرا از الپاراسکوپیک کوله سیستکتومی با  ب بهزاد یوسفیان   12

Convesion rate   در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بابل بین

  1390-1392سال های 

 دکتر نوین   دکتر علی اصغر درزی 

 نیک بخش  

1356 9/10/91 18/6/93 

ته شده توسط مداخله جراحی در بیماران مبتال به  مقایسه وزن پروستات برداش منان نقوی   13

 هایپرپالزی خوش خیم پروستات دیابتی  

دکتر عمادالدین  

 موعودی

دکتر ارسالن علی 

 رمجی 

1361 31/1/92 30/6/93 

 (در زمان جراحی هرنی اینگوینال  BMIبررسی نمایه توده بدن ) ماندانا بستانی   14

 (Inguinal Hernia در مردان مراجعه ک )ننده به بیمارستان شهید بهشتی 

 شاهدی    -مطالعه مورد –بابل  

 23/6/93 5/12/91 1337 ______ دکتر سیدرضا هاشمی  

 حسین   15

 علی اکبر نتاج  

دکتر عسکری  دکتر نوین نیک بخش   ازوفاگوگاستروستومی با اسفاده از فالپ زبانی شکل سرموسکوالر معده 

 نورباران  

1365 22/2/92 30/6/93 

 24/4/93 18/9/91 1317 ______ دکتر سپیده سیادتی  در بررسی ندول های تیروئیدی  Fine Needle Aspirationنقش  ساناز شکری   16

بررسی حوادث شغلی در بیماران بستری بخش ارتوپدی بیمارستان شهید بهشتی   فاطمه سروی   17

 1391تا  1389بابل طی سال های 

 دکتر ناصر  

 جان محمدی  

 31/6/93 21/10/92 1426 سعود بهرامی دکتر م

دکتر عمادالدین   TURPبررسی عملکرد جنسی در بیماران قبل و بعد از  سینا حسن نسب   18

 موعودی  

دکتر ارسالن علی 

 رمجی 

1334 20/8/91 29/11/92 

 صدیقه رحمانی  19

 فیروزی

مجاری   مقایسه تغییرات اندازه کلیه پیوندی و میزان بروز باکتریوری و عفونت 

 ادراری در وضعیت های زمانی مختلف از نظر خروج کاتتر ادراری  

 دکتر اباذر  

 اکبرزاده پاشا 

 

 دکتر ثریا خفری 

 دکتر رقیه اکبری

1360 31/1/92 1/7 /93 

دکتر ارسالن علی  بررسی ریسک فاکتورهای تومور کلیه   مهدی سلیمان نژاد 20

 رمجی 

دکتر عمادالدین  

 موعودی  

1364 31/1/92 7/7 /93 



 (   1387-1391سال اخیر )  5بررسی اپیدمیولوژیک سرطان پستان در  رضا لطف آبادی   21

 در شهرستان بابل  

 15/7/93 92/ 4/3 1366 دکتر سپیده سیادتی  دکتر سیدرضا هاشمی  

بررسی میزان عفونت محل عمل در صدمات هیپ و زانو شکستگی تنه استخوان   حانیه عزیزی 22

ن مراجعه کننده بخش ارتوپدی بیمارستان شهید بهشتی بابل طی  ران در بیمارا

 91-93سالهای 

 دکتر ناصر  

 جان محمدی

دکتر سیدمختار 

 اسماعیل نژاد گنجی  

1454 19/12/91 16/7/93 

 

 

 


