
   1394عناوين 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 

ران مبتال به هیپرهیدروزیس در  ارزیابی سمپاتکتومی توراکوسکوپیک در بیما فاطمه عرفانی  1

 82-92مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل طی سال های 

دکتر عسکری  دکتر نوین نیک بخش  

 نورباران  

1432 3/12/92 27/5/94 

( و دیابت با سطح سرمی آنتی ژن BMIهمراهی بین شاخص توده بدنی )  آریا قاسمی   2

 ندان  ( در سالمPSAاختصاصی پروستات ) 

 دکتر اباذر  

 اکبرزاده پاشا 

دکتر سیدرضا  

 حسینی 

1419 19/11/92 4/6 /94 

مقایسه فراوانی گروههای خونی در بیماران مبتال به کانسر معده به بیمارستان شهید   حسن یونسی   3

 بهشتی با افراد نرمال جامعه  

 دکتر عبدالرحیم  

 قلی زاده پاشا  

 23/4/94 23/6/92 1382 دکتر جواد شکری  

الگوی سنی و جنسی در مصدومین حوادث ترافیکی مرتبط با ارتوپدی مراجعه  نادیا پورقاز 4

 1389-1391کننده بهع بیمارستان شهید بهشتی 

دکتر سیدمختار 

 اسماعیل نژاد گنجی  

 25/5/94 15/9/93 1458 دکتر مسعود بهرامی 

اثربخشی آنتی بیوتیک پروفیالکتیک بر روی عوارض عفونی پس از کوله   عالیه نیک منش   5

 سیستکتومی الپاراسکوپیک  

 دکتر نوین   دکتر علی اصغر درزی 

 نیک بخش  

1340 9/10/91 13/5/94 

بررسی نتایج نفرولیتوتومی به روش زیر جلدی و روش رایج جراحی باز در بیماران   علی آقاجان زاده  6

 1390تا  1380بیمارستان شهید بهشتی بابل طی سال های مراجعه کننده به  

دکتر ارسالن علی  دکتر حمید شافی 

 رمجی 

1342 19/12/91 30/4/94 

اثربخشی مصرف آنتی بیوتیک در پیشگیری از عفونت ادراری در بیماران با کشت   معصومه ایلخانی   7

 ESWLادرار منفی قبل از 

 27/10/94 20/10/93 1483 دکتر حمید شافی  دکتر معصومه بیانی  

بررسی اثر تایمکتومی در بیماران مبتال به میاستنی گراویس در بیمارستان شهید   آزاده کاغذی   8

 1382-1392بهشتی بابل طی سال های 

 دکتر رضا  دکتر نوین نیک بخش  

 سهراب نژاد 

1404 5/11/92 29/10/94 

و بیماری های  IBD ی در بیماران مبتال بهمیزان کال پروتکتین مدفوع بررسی  دکتر امین هالکو  9

 1392-1393غیرالتهابی روده بزرگ در بیمارستان آیت اهلل روحانی بابل در سال 

 یدکتر مهرداد کاش شربتداران  دیدکتر مج

 فرد 

 رضایعل دکتر

 ی روزجاهیف

اکرم السادات   دکتر

 ینیحس

415  25/4/94 

  


