
   1395عناوين 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 

ابوالقاسم  1

 عالیشاهی  

ستگی استابولوم در بیماران بستری در بیمارستان  بررسی نتایج درمان کانسرواتیو شک 

 1384-93شهید بهشتی بابل در سال های 

 دکتر ناصر   دکتر مسعود بهرامی 

 جان محمدی  

 دکتر ثریا خفری 

1487 18/5/93 19/2/92 

 ارتباط بین شاخص توده بدنی با تراکم معدنی استخوان در زنانی که   احسان اسدالهی   2

   در سن باروری هستند

 دکتر مهرانگیز امیری  

 دکتر علی 

 شبستانی منفرد  

دکتر اشرف  

 السادات محبوبی  

 دکتر منصور بابائی  

1493 2/3 /94 21/2/95 

 23/3/95 95/ 4/2 1539 دکتر مولود آقاجانی   دکتر حمید شافی  سال ( شهر بابل  40- 65بررسی عوامل خطر در بروز سرطان پروستات )  رضا مقصودی   3

بررسی ارزش تشخیصی سیستم نمره دهی آلوارادو و لوکوسیتوز در تشخیص   خانی  افشین  4

 آپاندیسیت حاد در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی بابل 

 1388-1390طی سال های 

دکتر عبدالرحیم   دکتر علی اصغر درزی 

 قلی زاده پاشا  

1407 7/10/92 18/3/95 

نی استفاده از پیچ و راد در تنگی کانال نخاعی کمری، بررسی فراوا مرسده دادپور 5

 کننده هرنی دیسک های کمری در بیماران الکتیو مراجعه 

 روحانی بابل  الهبهشتی و آیت های شهیدبه بیمارستان

 1392-1393های طی سال 

 11/3/95 13/4/94 1526 دکتر ثریا خفری  دکتر ابراهیم حجازیان  

ته های آندوسکوپیک بیماران با سکسکه مقاوم مراجعه  بررسی یاف شیما رحیمی  6

 )1384-1392کننده به مراکز آموزشی درمانی شهرستان بابل )

 95/ 9/3 11/8/92 1423 ____ دکتر جواد شکری  

 همراهی سابقه سرطان پستان در خانواده درجه یک و دو   مرضیه جمشیدی  7

 بیماران مبتال به سرطان پروستات 

دکتر عمادالدین  

 وعودیم

دکتر ارسالن علی 

 رمجی 

 دکتر ثریا خفری

1465 21/6/94 10/12/95 

 10/12/95 17/5/94 1471دکتر علی اصغر دکتر عمادالدین   مقایسه عوارض و عود دو تکنیک لیختن اشتاین و باسینی در ترمیم هرنی اینگوئینال  میالد حبیبی  8



 درزی موعودی

 دکتر ثریا خفری

در بیماران تحت کوله سیستکتومی مراجعه کننده به بیمارستان های   BMI بررسی سحر موسی پور   9

 1393 - 95تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل در طی سال های 

 دکتر نوین   دکتر علی اصغر درزی

 نیک بخش 

1533 28/9/94 3/12/95 

سیدمهران   10

 مهدوی

  بررسی شیوع ناهنجاریهای دستگاه تناسلی نوزادان پسر در زایشگاه

 1394بیمارستان آیت ا. . . روحانی بابل در سال 

دکتر علی اکبر 

 کسائیان 

دکتر عمادالدین  

 موعودی

دکتر ارسالن علی 

 رمجی 

 دکتر محمود 

 حاجی احمدی

1458 17/5/94 3/2 /96 

دکتر یوسف رضا  دکتر حمید شافی بررسی میزان اسپرم در بیوپسی تستیس افراد آزواسپرمی  مصطفی اصغرپور 11

 نیا پاشا   یوسف

1491 2/3 /94 8/8 /95 

علی حقیقی  12

 کناری

بررسی فراوانی عفونت محل جراحی )پورت( پس از جراحی الپاراسکوپیک کیسه  

 1393-1395طی سالهای   Hassonصفرا به روش 

 دکتر نوین   دکتر علی اصغر درزی

 نیک بخش 

1512 21/6/94 14/10/95 

محمد سرور  13

 قوجق   

دها قبل و بعد از جراحی کوله سیستکتومی الپاراسکککوپیک بررسی سطح سرمی لیپی

 در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل

دکتر نوین نیک بخش  

دکتر عسگری 

 نورباران 

دکتر علی اصغر 

 درزی

1463 18/11/93 27/7/95 

منیرالسادات   14

 حسینی   

وی مشترک بعد از عمل کوله سیستکتومی  بررسی میزان بروز سنگ مجرای صفرا

الپاراسکوپیک در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های تابع دانشگاه علوم  

 1390-1393پزشکی بابل در طی سال های 

 دکتر نوین   دکتر علی اصغر درزی

 نیک بخش 

1472 18/11/93 13/7/95 

رخی از عوامل خطر بی اختیاری ادراری در زنان سالمند  بررسی میزان شیوع و ب فهیمه صمدی  15

 1391امیرکال در سال 

دکتر عمادالدین  

 موعودی

دکتر سید رضا  

دکتر رضا   –حسینی 

 قدیمی 

1503 13/4/94 19/7/95 

بررسی ارزش تشخیصی سیستم نمره دهی آلوارادو و لوکوسیتوز در تشخیص   افشین خانی  16

عه کننده به بیمارستان شهید بهشتی بابل طی سال  آپاندیسیت حاد در بیماران مراج

   1388 -1390های 

دکتر عبدالرحیم   دکتر علی اصغر درزی

 قلی زاده پاشا

1407 7/10/92 18/3/95 

بررسی موفقیت عمل وازووازوستومی به روش ماکروسکوپیک دو الیه در   مهران غالمی 17

 90-94بیمارستان شهید بهشتی طی سال های 

لدین  دکتر عمادا

 موعودی

دکتر ارسالن علی 

 رمجی 

1464 4/11/93 16/6/95 



 ارتباط بین شاخص توده بدنی با تراکم معدنی استخوان در زنانی که   احسان اسدالهی   18

 در سن باروری هستند  

 دکتر مهرانگیز امیری  

 دکتر علی 

 شبستانی منفرد  

دکتر اشرف  

 السادات محبوبی  

 دکتر منصور بابائی  

1493 2/3 /94 21/2/95 

 بررسی نوع آنتی بیوتیک پروفیالکتیک و میزان مصرف آن در   احمد شعبانیان    19

 بیماران الکتیو ارتوپدی، جراحی شده بستری در بخش  

    1394ارتوپدی بیمارستان شهید بهشتی بابل در سال 

دکتر سید مختار  

 اسماعیل نژاد گنجی

 95/ 1/3 2/12/95 1569 دکتر ثریا خفری

 

در زخم پای دیابتی در بیمارستان   Total Contact Castingبررسی اثر درمانی  ده زاهدی   آزا 20

 شهید بهشتی بابل طی سال های 

 1394-1393 

دکتر رحمت ا... 

 جوکار 

دکتر سیدمختار 

 اسماعیل نژاد گنجی

 دکتر ثریا خفری

1536 7/9 /94 22/9/95 

رهای مرتبط پس از الپاروسکوپیک کله  بررسی شیوع فتق نافی و ریسک فاکتو مهسا حق پناه  21

در بیمارستان های شهرستان بابل طی سال های   Hassonسیستکتومی به روش 

94-93 

دکتر نوین نیک   دکتر علی اصغر درزی

 بخش

1446 17/12/92 17/6/95 

 

 بررسی نتایج عمل جراحی رزکسیون آناستوموزنای در بیماران با   زینب خزایی    22

 1381 -1394تنگی نای از سال 

 

دکتر عسکری  دکتر نوین نیک بخش 

 نورباران 

1455 30/3/94 25/7/95 

دکتر حامد  23

 ابوالحسنی 

در   نولونیامسیو تر  LAکتوروالک، بتامتازون  subacromial قیتزر سهیمقا

   Impingementدرمان سندرم 

 دکتر مانی فلسفی دکتر مسعود بهرامی

 دکتر ثریا خفری

 95اسفند/ 12/11/95 

دکتر دانیال   24

 حسین زاده 

با روش   وسی راد ستال ید داریناپا ی ها یدرمان شکستگ کیوگرافیراد جینتا یبررس

 واولنار یترانس راد نی پ 4با   سهیکراس در مقا نیسه پ

 دمختاریدکتر س دکتر مسعود بهرامی

 ینژاد گنج لیاسمع

 95بهمن/ 30/4/94 469

کمال رشیدی   25

 آذر

 مارستانیکننده به ب مراجعه  مارانیحاد در ب تیسی پاندتظاهرات و عوارض آ یبررس

 1393-1394 یسال ها یبابل ط یدبهشتیشه

دکتر عبدالرحیم  

 قلیزاده پاشا

دکتر علی اصغر 

 درزی

 95خرداد/ 93/ 6/8 446

شیما گل بینی   26

 مفرد 

  مهاجم پستان به روش   ینومایدر کارس یتهاجم عروق لنف یبررس

 یمیستوش ی مونوهیا

 

رم السادات  اک  دکتر

 ینیحس

 

  دیمج  دکتر

 شربتداران 

 95تیر/ 9/10/93 

 یستکتومیدر کاهش درد کتف وشانه پس از کوله س کلوفناک ید افیش  یاثربخش علیرضا کامل  27

 کیالپاراسکوپ

 ریدکتر مهر افزا م دکتر علی اصغر درزی

 یحیذب میابراه دکتر
 95خرداد/  456



غفار حبیبی   28

 شکردشت 

  یبهشتد یشه  یهامارستانیکامل مفصل ران در ب ضیتعو یل جراحعم جینتا یبررس

 1393-1394 یها سال یبابل ط  یاله روحان  تیوآ

مختار   دیس دکتر

 ینژاد گنج لیاسماع

 

ناصر جان   دکتر

  یمحمد

 

 95خرداد/ 28/5/93 1395

 


