
 

 

   1397دانشگاه علوم پزشكي بابل در سالدانشكده پزشكي  عناوين پايان نامه هاي دفاع شده توسط دانشجويان رشته پزشكي   

 
نام و نام  رديف 

 خانوادگي

شماره  نام استاد مشاور  نام استاد راهنما  عنوان پايان نامه 

 ثبت

تاريخ  

 تصويب

 تاريخ دفاع 

یک و فاکتورهای  ارتباط بین ویژگی های دموگراف آرش رهبر  1

 آزمایشگاهی با تراکم استخوان در بیماران تنگی  

 کانال نخاعی کمری خاجی 

دکتر سیدمختار  

 اسماعیل نژاد گنجی 

دکتر رحمت ا. . .  

 جوکار 

1607 19/1/96 11/6/97 

2  

 فائزه رحمانی 

در بیماران با سرطان   بررسی فراوانی زیر گروه های مولکولی 

 1388تا  1395. .  روحانی از سال پستان در بیمارستان آیت ا. 

 دکتر فرشید اولیائی 

 دکتر محمود  

 حاجی احمدی

 

 دکتر اباذر  

 اکبرزاده پاشا 

 

1652 

 

10/4/96 

 

20/9/97 

3  

 

 ثمره حبیبیان 

-C-reactive (CRP:C)هایبررسی همزمان پروتئین 

reactive protein ژن کارسینوامبریونیکو آنتی سرم 

(CEA:Carcinoembryonic antigen)   قبل از عمل

دهنده در بیماران با  آگهیجراحی به عنوان یک فاکتور پیش 

 (ESCC) سرطان کارسینوم سلول پوششی مری

Esophageal Squamous Cell Carcinoma 
 

 

 

 دکتر نوین نیک بخش

 

 

 دکتر عسکری نورباران 

 دکتر ثریا خفری 

 

 

1560 

 

 

1/3 /95 

 

 

16/7/97 

اسپرم در مردان    DNA Fragmentation فراوانیبررسی  مارال تقی زاده  4

واریکوسل نابارور مراجعه کننده به مرکز درمانی تخصصی و 

 96-97ناباروری فاطمه الزهرای )س( بابل در سال 

 دکتر یوسف رضا  

 یوسف نیا پاشا 

 

دکتر سیدغالمعلی  

 جورسرائی 

 

1679 

 

30/2/96 

 

12/8/97 

مختلف پروفیالکسی داروهای  مقایسه عوارض پروتکل های  فرید زاهدی 5

آنتی کوآگوالن در بیماران جراحی شده بستری در بخش  

رکتر رحمت ا. . .  

 جوکار 

دکتر سیدمختار  

 اسماعیل نژاد گنجی 

1617 30/2/96 5/6 /97 



 

 

 1396ارتوپدی بیمارستان شهیدبهشتی بابل در سال 

نرجس السادات   6

 علویان

مایی و غیر  بررسی عوامل اختالالت خواب در بیماران ترو

 ترومایی بستری در بخش ارتوپدی بیمارستان شهید بهشتی بابل

 

دکتر رحمت ا. . .  

 جوکار 

 

دکتر سیدمختار  

 اسماعیل نژاد گنجی 

 دکتر ثریا خفری 

 

1653 2/10/96 

 

22/7/97 

بررسی علل، عوارض و هیستوپاتولوژی در بیماران   فاطمه امیری  7

 ید بهشتی  پاراتیروئیدکتومی شده در بیمارستان شه

 1381-1396 طی سالهای و روحانی بابل

 

 دکتر سپیده سیادتی  دکتر نوین نیک بخش

 دکتر محمد رعنایی 

 

1624 

 

16/2/96 

 

11/7/97 

اسپرم در مردان  DNA Fragmentation بررسی فراوانی محمدرضا صفاری  8

سیگاری و غیرسیگاری نابارور مراجعه کننده به مرکز درمانی  

 96-97فاطمه الزهرای )س( بابل در سال  تخصصی و ناباروری

 

 دکتر یوسف رضا 

 یوسف نیا پاشا 

 

دکتر سیدغالمعلی  

 جورسرائی 

 

1673 

 

16/2/96 

 

12/8/97 

کوله سیستکتومی   فراوانی عفونت محل پورت به دنبال پریسا محسنی  9

های تابعه  در بیمارستان BMI الپاروسکوپی و ارتباط آن با

 1391-1394در سالهای دانشگاه علوم پزشکی بابل 

 دکتر علی اصغر درزی 

 دکتر نوین نیک بخش

 14/5/97 18/2/95 1586 دکتر ثریا خفری 

کوله سیستکتومی   فراوانی عفونت محل پورت به دنبال زهرا اسالمی فر  10

های تابعه  در بیمارستان BMI الپاروسکوپی و ارتباط آن با

 1391-1394دانشگاه علوم پزشکی بابل در سالهای 

دکتر رحمت ا. . .  

 جوکار 

دکتر سیدمختار  

 اسماعیل نژاد گنجی 

 دکتر شهرام سیفی  

 دکتر علی بیژنی 

1619 22/2/96 14/7/97 

بررسی مقایسه ای میزان رضایتمندی در بیماران مراجعه کننده  مهدی نیک بین 11

 به اورژانس و درمانگاه ارتوپدی بیمارستان شهید بهشتی بابل 

دکتر سیدمختار  

 عیل نژاد گنجی اسما

دکتر رحمت ا. . .  

 جوکار 

1608 

 

30/2/96 3/7 /97 

 27/6/97 29/3/95 1577 دکتر معصومه بیانی  دکتر حمید شافی فراوانی عفونت ادراری عالمتدار بعد از بیوپسی ترانس رکتال   بهرام شکارچی  12



 

 

 دکتر ثریا خفری  در شهرستان بابل94-89پروستات بین سالهای 

در نتایج اعمال جراحی تعویض کامل   بررسی ریسک فاکتورها صفا قانقرمه  13

مفصل زانو و مفصل هیپ در بیماران جراحی شده در  

 های تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل بیمارستان

دکتر سیدمختار  

 اسماعیل نژاد گنجی 

 دکتر مسعود بهرامی 

 دکتر ثریا خفری 

1543 28/9/94 15/5/97 

آنتی بیوتیک پروفیالکتیک جهت پیشگیری   رسی اثربخشیبر ناهید شافعی  14

 از عفونت در جراحی های شکستگی بسته اندام تحتانی 

دکتر رحمت ا. . .  

 جوکار 

دکتر سیدمختار  

 اسماعیل نژاد گنجی 

 دکتر محمود صادقی 

 دکتر علی بیژنی 

1647 7/5 /95 8/7 /97 

15  

 فرزاد اسمعیلی 

ی  بررسی میزان بروز آسیب روده در عمل کوله سیستکتوم

الپاراسکوپیک دربیماران مراجعه کننده به بیمارستان های تابع  

 1385-1395دانشگاه علوم پزشکی بابل در طی سال های 

 

 دکتر علی اصغر درزی 

 

 یک بخشدکتر نوین ن

 

1638 

 

11/9/96 

 

22/7/97 

مقایسه اثر آسپرین و هپارین با وزن مولکولی پایین برای   فاطمه قبادی نژاد  16

 ترومبوز وریدی در بیماران ترومایی با  پیشگیری از 

 شکستگی های لگن و ران 

دکتر رحمت ا. . .  

 جوکار 

دکتر سیدمختار  

 اسماعیل نژاد گنجی 

 دکتر ثریا خفری 

1694 15/2/97 25/7/97 

بررسی میزان شیوع کمر درد و تعیین عوامل خطر در   الهام متولی  17

 1396دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی بابل سال 

دکتر رحمت ا. . .  

 جوکار 

 

دکتر سیدمختار  

 اسماعیل نژاد گنجی 

 

1688 29/2/97 1/7 /97 

در تشخیص مایع آزاد   FAST ارزش تشخیصی سونوگرافی فاطمه دیه جی  18

شکمی نسبت به اولترا سونوگرافی کامل در بیماران ترومایی 

 1395مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی بابل در سال 

 دکتر مهرداد نباهتی  علی زاهدیاندکتر 

 دکتر ثریا خفری 

 

1573 25/3/95 4/6 /97 

بررسی فراوانی دیورتیکولهای کولون در سمت راست نسبت به   سحر کر  19

سمت چپ و عوارض مربوط به آن در بیماران مراجعه کننده به  

 لی زاهدیاندکتر ع

 

 نوین نیک بخش

 

1628 

 

27/8/96 

 

14/7/97 



 

 

 درمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل   مراکزآموزشی

 1390-1395در سالهای 

 

  Inside outبررسی نتایج بالینی ترمیم منیسک زانو به روش  آریا روحی  20

 از طریق آرتروسکوپی  

 دکتر مسعود بهرامی   دکتر محمد روحی  

 دکتر علی بیژنی 

1659 2/10/96 27/4/97 

وس با کورتیکواسترویید مقایسه اثر تزریق موضعی خون اتولوگ راحله جاور  21

 بر درد و عملکرد بیماران مبتال به آرنج تنیس بازان 

دکتر رحمت ا. . .  

 جوکار 

دکتر سیدمختار  

 اسماعیل نژاد گنجی 

1689 26/12/96 15/7/97 

بررسی ارتباط بین سالمت معنوی و تاب آوری در بیماران   آرمان ابراهیمی  22

 لهمودیالیزی در بیمارستان شهید بهشتی باب

 دکتر محمدهادی  

 یدا. . . پور

 دکتر اباذر  

 اکبرزاده پاشا  

 دکتر سیدجلیل  

 سیدی اندی

 دکتر ثریا خفری 

1713 13/5/97 18/10/97 

  یسپالزیاصالح شده سالتر درد یعمل جراح   جینتا یبررس دکتر حسام طالشی  23

 پ ی ه  یمادرزاد

دکتر سیدمختار اسمعیل  

 نژاد گنجی 

دکتر ناصر 

دکتر   -جانمحمدی

 کریم اله حاجیان 

 21/2/96 1397 

دکتر سید علی   24

 اصغر سیدی فرد

از اعمال   یناش یزیبر خونر دی اس  کی ترانکسام یدارو ری تاث

 استخوان ران  یشکستگ  ی جراح

دکتر رحمت اله  

 جوکار 

  -دکتر مسعود بهرامی 

 دکتر ثریا خفری 

  1397 

دکتر ولی اله پور   25

 امیری

توگرافت و آلوگرافت در جوش  ا یاستخوان  وندی پ  جینتا سهیمقا

  یبلند در بخش ارتوپد یاستخوان ها  یشکستگ یخوردگ 

 بابل  یبهشت  دی شه   مارستانی ب

دکتر رحمت اله   ی دکتر مسعود بهرام

  ایدکتر ثر -جوکار

 ی خفر

570 18/7/96 1397 

دکتر شکوفه حسن نیا   26

 کالگر

 یهرن یعوارض عمل جراح ی بر رو نیاثر قطع آسپر یبررس

 نیکننده آسپر افت یدر مارانیدر ب لناینگوئیا

 97بهمن/ 97/ 6/3 576 دکتر نوین نیک بخش  دکتر علی زاهدیان 

دکتر امین گرجی  27

 زاده 

مقایسه ترمیم هرنی اینگوئینال به روش لیختن اشتاین با مش  

 پروگریپ نسبت به مش پرولن در کاهش عوارض 

 97/ 2/4 20/3/97 561 دکتر عسکری نورباران  دکتر علی زاهدیان 

 19/2/97 8/10/97 510 دکتر زلیخا معززی  دکتر مهرداد نباهتی  جهیبا نت ی دیروئیت  یسونوگرافی ندول ها ی مقایسه ویژگی هادکتر سوده فرتوک  28



 

 

 بهشتی بابل  د یشه یمارستانهایب در FNA زاده 

دکتر سید حامد   29

 امیرفخریان 

با   میرمعمل شده به روش ت نالینگوئیا  یعود فتق ها زانیم یبررس

 1390تا سال  1385از سال  ی متد اصالح شده مش گذر

دکتر عبدالرحیم قلی زاده 

 پاشا

- 525 27/7/95 9/3 /97 

دکتر ندا حاجی   30

 قاضی طهرانی 

  ی ها  افتهیپستان با  یکالر داپلر توده ها  یسونوگراف یها  افتهی سهیمقا

در سال   ،یوپسیمراجعه کننده جهت ب مارانیدر ب ،یبافت شناس

1396 

 دکتر مهرداد نباهتی دکتر ناصر قائمیان

 دکتر ثریا خفری

529 1397 22/3/97 

مبتال به   ماران یمنجمد در ب یمقاطع بافت  یصیارزش تشخ یبررس دکتر رامین کفشگری 31

  تیو آ  یبهشت  دی شه  یها مارستانیدر ب  د ییرویت  ایپستان  یهایماریب

 1395تا مهرماه  1390بابل از مهر ماه  یاله روحان

 22/3/97 21/11/97 571 دکتر عسکری نورباران  دکتر علی زاهدیان 

  یبا ماموگراف سهیدر مقا یماموگراف MR یصیدقت تشخ یبررس دکتر سارا یحیی زاده  32

 سرطان پستان  یمتوسط وباال سکیبار مارانیهمراه با اولتراسوند در ب

 دکتر حسین شهاب انداز  دکتر راحله مهرآئین 

 دکتر ثریا خفری

519 10/4/96 28/3/97 

 TIRADS) Thyroid Imaging یصیدقت تشخ یبررس دکتر بنیامین میالدی  33

Reporting and Data Systemندول   یمیبدخ  صی( در تشخ

 د یروئیت  یها

 29/3/97 25/3/95 509 دکتر ثریا خفری دکتر ناصر قائمیان

در   ونیاسیدر کاهش دوز راد د یروئیکوالر ت  لد یاستفاده از ش ریتأث دکتر اله اکبریان  34

CT اسکن مغز 

 28/3/97 25/3/95 515 دکتر شبستانی منفرد  دکتر محمدعلی صابر

 


