
 

 

   1396دانشگاه علوم پزشكي بابل در سالدانشكده پزشكي  عناوين پايان نامه هاي دفاع شده توسط دانشجويان رشته پزشكي   

   

شمار نام استاد مشاور  نام استاد راهنما  عنوان پايان نامه  نام و نام خانوادگي  رديف 

ه 

 ثبت

تاريخ  

 تصويب

 تاريخ دفاع 

دکتر یوسف رضا یوسف نیا   دکتر حمید شافی در کانسر پروستات PsAبررسی ارزش تشخیصی  فهیمه کریمی   1

 پاشا

1460 1/9 /93 10/5/96 

ارزیابی اکوکاردیوگرافیک عملکرررد سیسررتو ی و دیاسررتو ی  لرر  و  ادریس کوه نشین    2

Dispersion  موجp  در بیماران پسوریازیس" 

 

 دکتر ایرج 

 جعفری پور 

 دکتر زین  آریانیان 

دکتر    دکتر آذر شیرزادیان

 سودابه تیرگرطبری  

 دکتر محمدتقی هدایتی 

1603 18/10/95 9/5 /96 

ارزیابی بیماران دچار پارگی مری از نظر عوامل با ینی، نوع درمان و   حصل یلمه 3

عوارض آن در بیمارستان های تابعه شهرستان بابل در طی سال های  

1394 - 1381 

 دکتر نوین  

 نیک بخش 

 دکتر عسکری نورباران  

 ر ثریا خفریدکت

1524 18/7/94 17/7/96 

بررسی علل انسداد کامل مکانیکی روده در بیماران بزرگسال بستری   مینا ضربیانی  4

 در بیمارستان شهید بهشتی بابل  

 1390 -1395از سال 

 دکتر عبدا رحیم   دکتر علی اصغر درزی

  لی زاده پاشا

 دکتر نوین  

 نیک بخش 

1604 12/4/95 5/6 /96 

 

 

 

 

 ه نعمتیفاطم 5

 

با سرطان پستان در بیمارستان های   vitamin Dارتباط سطح سرمی 

 تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل  

 

 دکتر نوین  

 نیک بخش 

دکتر معصومه کریمی دکتر 

 ثریا خفری

1590 10/11/94 12/7/96 

بررسی میزان بروز عود موضعی کانسر پستان پس از ماستکتومی و   زهرا امیرخانلو  6

در بیمارستان های تابعه دانشگاه  Breast Preservationدرمان 

 علوم پزشکی بابل  

 1385 -1394بین سال هایی 

 دکتر نوین  

 نیک بخش 

 دکتر عسگری نورباران  

 دکتر کریم ا. . .  حاجیان

1550 12/10/94 18/7/96 



 

 

ارزیابی هیستو پاتو وژیک کیسه صفرا در بیماران تحت کو ه   ثمین سیفی پاشا  7

می الپاراسکوپی مراجعه کننده به بیمارستانهای تابعه  سیستکتو

 دانشگاه علوم پزشکی بابل  

 1388 -1394در طی سال های 

 دکتر علی اصغر درزی

 دکتر روزبه چراغعلی

 دکتر نوین  

 نیک بخش 

 دکتر ثریا خفری

1575 12/4/95 4/7 /96 

میان   رضا نصیری 8

 رودی

یه بیماران مو تیپل تروما   زوم انجام گرافی  فسه سینه در ارزیابی او  

پایدار از  حاظ همودینامیک در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان  

 های  

 1394شهید بهشتی بابل در سال 

 دکترامان ا. . .  روحی  دکتر علی اصغر درزی

 دکتر مهرداد نباهتی  

 دکتر کریم ا. . . حاجیان 

1555 1/3 /95 5/7 /96 

ور و همراهی  را یگواسپرمی و آزواسپرمی در مردان ناباتعیین فراوانی    مرتضی نصیری 9

 آن با برخی عوامل خطرساز  

دکتر سید غالمعلی  دکتر حمید شافی

 جورسرایی  

 دکتر ثریا خفری

1549 26/10/94 16/7/96 

بررسی شیوع ترومای مزمن در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه   عبدا جبار مظفری    10

 علوم پزشکی های ارتوپدی دانشگاه 

 1395-1396بابل از سال 

دکتر سید مختار  

 اسماعیل نژاد گنجی

دکتر مسعود بهرامی دکتر 

 ثریا خفری

1537 10/11/94 21/6/96 

بررسی شیوع مصرف اپیوم و روان گردان و مواد سومصرف در بین   سارا رضایی 11

 1396رانندگان تصادفی شهرستان بابل در نیمسال اول 

دکتر علی اصغر 

 منوچهری

 

 دکتر اکرم 

 ا سادات حسینی

 

1561 13/6/95 

 

13/6/96 

بررسی فراوانی عوارض توتال گاسترکتومی در بیماران مبتال به   شرافت  جر 12

کانسر معده در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل در  

 (  1381 – 1394طی سال های )

 دکتر نوین  

 نیک بخش 

 

 -کری نورباراندکتر عس

 دکتر ثریا خفری

1529 7/9 /94 

 

3/7 /96 

تعیین فراوانی علل توراکوتومی در بیمارستان کودکان امیرکال )یک   رزمینا سادات موالیی 13

 سا ه(  15مطا عه 

 13/9/96 18/10/95 1615 دکتر عباس هادی پور دکتر سهیل اوصیا

مراجعه کننده به بیمارستان شهید  استرس  حاد در مصدومین ترومایی  حمید علی نژاد   14

 1394-1395بهشتی بابل در طی سال های 

دکتر سید مختار اسمعیل  دکتر رحمت ا.. جوکار 

 نژاد گنجی دکتر ثریا خفری 

1564 13/6/95 2/8 /96 

 96خرداد/ 1394 497 بخش کین  نینو دکتر یاصغر درز یعل دکترو تهوع و استفراع   د یدوز دگزامتازون در کاهش درد شداثر تک  حسین امامیدکتر  15



 

 

 بهمن حسن نس   دکتر  کیسکوپالپارا یستکتومیسپس از کو ه 

 یخفر ایثر دکتر

 

در تهوع و استفراغ   ی بل از جراح دراتیهکربو  دنی نوش ریتاث دکتر حامد سالمت فر 16

 کیالپاراسکوپ یستکتومیسکو ه  یبعد از جراح مارانیب

 

 یاصغر درز یعل دکتر

 

 بخش  کین  نینو دکتر

 یخفر ایثر دکتر

 

 96خرداد/ 1394 492

در   اک یلیعروق ا کی نفات شنی گایا کتروکوتر و سوچور   سهیمقا دکتر مهربان فرجی  17

 ی وند ی پ ی  هیاطراف کل عیتجمع ما

  میعبدا رح دکتر

 زاده پاشای ل

 

 اباذر اکبرزاده پاشا  دکتر

 یخفر ایثر دکتر

 

 96خرداد/ 95/ 8/4 520

کامل مفصل زانو در   ضیتعو یعمل جراح امدیپ یبررس مجید  رجهدکتر عبدا  18

  ی هاسال یبابل ط  یا ه روحان تی وآ ی بهشتد یشه یهامارستانیب

1396-1394 

مختار   دیس دکتر

 ینژاد گنج لیاسمع

 

   یناصر جانمحمد دکتر

 یخفر ایثر دکتر

 

 96خرداد/ 28/2/95 

  نوم یآدنوکارس یکیستوپاتو وژیه و  یکینیکل یها یژگیو یبررس دکتر مجید کلباسی  19

  1394-96 یسال ها  ن یفوکال معده ب یمو ت یها

 بخش  کین  نینو دکتر

 

 یادتیس ده یسپ دکتر

 

 96اسفند/ 1394 538

  یمبتال به کانسر مر مارانیدر ب اتالیترانس ه یازوفاژکتوم جینتا دکتر یاسر اصغری  20

بابل در   یم پزشکتابعه دانشگاه علو ی ها مارستانیمراجعه کننده به ب

 84-94 یسال ها

 نورباران  یعسکر دکتر

 

 بخش  کین  نینو دکتر

 یخفر ایثر دکتر

 

 96خرداد/ 1394 491

  ماران یدر ب یسونوگراف تی با هدا Transforaminal قید ت تزر دکتر بهنام با یانی مقدم  21

 ی کمر  یکو وپاتیاز راد یبا درد کمر ناش

 یفلسف یمان دکتر

 

  لیاسماع مختار  دیس دکتر

 ی نژاد گنج

 یمسعود بهرام دکتر

 

 96اسفند/ 27/7/95 526

 


