
 

 

 1398دانشگاه 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 

با اندازه   هی نقل لیاز وسا یتروما ناش  لپیمولت مارانیب  یآگه ش یپ نییتع شیما طیبی  1

 سطح الکتات سرم یریگ

  -دکتر ابوالقاسم لعلی دکتر علی اصغر درزی

 دکتر ثریا خفری

 98مهر/ 19/12/97 1732

دکتر احمد  2

 یکتارودی

 توتال جراحی عمل از  بعد ژژنوستومی عوارض بررسی

 و معده  کانسر به مبتال بیماران ازوفاژکتومی در و گاسترکتومی

 های سال طی بابل -بهشتی  شهید بیمارستان به کننده  مراجعه مری

1393-97 

 98خرداد/ 23/2/98  - دکتر نوین نیک بخش 

میزان همراهی ضایعات کولورکتال در بیماران دارای رکتوراژی در   مجتبی شریفی فرد 3

فیشر تحت کولونوسکوپی در بیمارستان شهید بهشتی و ایت اله  

 138۵-9۵سال های روحانی بابل طی 

 

جواد شکری   دکتر دکتر علی زاهدیان 

 شیروانی 

 

 98تابستان/ 30/10/96 3104

در   یعوامل خطر مرتبط با ابتال به عفونت دستگاه ادرار مریم سوهانی  4

  مارستانیسال( مراجعه کننده به ب 18-30جوان ) ی خانم ها

 ی شاهد-مطالعه مورد کی بابل:  یبهشت دیشه

تر مولود آقاجانی دک دکتر حمید شافی

 دالور 

 98آذرماه/ 11/10/97 1723

 

دکتر سیاوش   ۵

 قارویی 

با   یری بسته و گچ گ یگذار ن ی و پ ی جا انداز  جینتا سهیمقا

سال با   6۵ یباال مارانیدر ب یری گبسته و گچ یجاانداز

 وس یراد ستالید  یداخل مفصل داریناپا ی شکستگ

دکتر سیدمختار اسمعیل   دکتر مسعود بهرامی 

 د گنجی نژا

 98اردیبهشت/ 9/10/97 606

و   incision Minimal  کی دو تکن یدرمان جینتا سهیمقا دکتر ایلیا روشنی  6

Double incision سندرم تونل کارپال ی در درمان جراح 

دکتر ناصر  دکتر مسعود بهرامی 

دکتر   -جانمحمدی

 کریم اله حاجیان 

 98اردیبهشت/ 27/8/98 ۵99

از   یغن یپالسما  قیتزر  یاثر درمان سه یمقا یبررس دکتر مهدی توسلی  7

  یماری در ب الگانی( و هPlatelet-rich plasmaپالکت)

دکتر سیدمختار اسمعیل  

 نژاد گنجی 

دکتر ناصر 

دکتر   -جانمحمدی

۵83 1۵/2/97 21/2/98 



 

 

 اکرم السادات حسینی  ( زانو DJDمفصل) وی دژنرات

مراجعه کننده به   مارانی ب در ید نی تامیو یسطح سرم  ن یی تع مهرشاد فتحیان ثابت  8

  ن یشهرستان بابل با عالئم مختلف در ب  یارتوپد  یدرمانگاه ها

 1394-1397 یسالها

دکتر سیدمختار اسمعیل  

 نژاد گنجی 

- 1719 18/4/98 28/۵/98 

لترال و   کی روش کالس   ن ی فانکشنال ب یعملکرد  جینتا سهیمقا دکتر امین صادقی  9

 پیه  ی پوسترولترال در آرتروپالست 

 

رحمت اله   دکتر

 جوکار 

 

 ی فلسف یمان دکتر

مختار   دی دکترس

 ی نژاد گنج  لی اسماع

جان   دکترناصر

 یمحمد

 ان ی حاج   اله میکر دکتر

 

 98بهار/ 30/10/97 

دکتر همادخت   10

 حسامی 

  افته یپستان با  یکالر داپلر توده ها  یسونوگراف یها  افتهی سهیمقا

در   ،یوپسی ب  مراجعه کننده جهت مارانی در ب ،یبافت شناس یها

 1396سال 

 

 

 

 

 ان ی ناصر قائم دکتر

 

 صابر  یمحمد عل دکتر

 

4۵۵8

  

 98خرداد/ 17/4/97

به روش   نالینگوئیا یهرن م ی ترم  یعمل جراح  جینتا سهیمقا دکتر حسن یونسی  11

مش با سوچور و چسب   کس ی دو گروه ف نی ب  ن یاشتا  ختن ی ل

 ی بافت 

دکتر عبدالرحیم قلی   دکتر علی زاهدیان

 ا زاده پاش

 98اردیبهشت/ 20/3/97 

دکتر حسین پزوهان  12

 فر

  پلی مولت یماری ب یها پالک Enhancement ی سهیمقا

با کنتراست استاد   MRI یریتاخ  ی( در فازهاMSاسکلروز)

 نی راحله مهرآئ دکتر

 

ان  ی ناصر قائم دکتر

  انی اله حاج  میکر دکتر

 98مردادد/ 98/ 9/4 



 

 

 ی لک ی ت ۵/1398

 

 

دکتر مهرداد   13

 مصطفی لو 

  دیژیر یستوسکوپی مثانه و س یاولتراسونوگراف  یها  افتهی سهیمقا

  دی شه مارستانی در ب  یمراجعه کننده با هماچور مارانی مثانه در ب 

 1396-97سال  یبابل در ط  یبهشت 

  ن یعمادالد دکتر

 ی موعود

 ان ی ناصر قائم دکتر

 

  انی حاج   اله میکر دکتر

 ی لک ی ت

 

/   بهشتیارد                                                         ۵۵1

1398 

 Video Assistedو   یدو روش توراکوتوم سهیمقا دکتر مرتضی یقینی  14

Thoracoscopic Surgery پلورال درجه   میدر درمان آمپ

 دو ی

 98خرداد/ 27/8/97  دکتر نوین نیک بخش دکتر رامین نصرتی 

 کیگاستر یبعد از جراح  یصفراو ینگ هاس  یفراوان یبررس نسرین تمسکنی  1۵

تحت پوشش دانشگاه علوم   یها  مارستانی ب  مارانی در ب وی اسل

 96_92 یسال ها ن یبابل ب یپزشک

                        

 

دکتر ابوالحسن  

 جانپور ی عل

 انیزاهد ی عل دکتر

 ی خفر ایثر دکتر

 

 98آبان /  31/6/98 1772

  هیو تخل ی آنال پس از جراح یپر ستولی بروز ف زانی م یبررس زهرا منتظری 16

  یها مارستان ی در ب ی تحت جراح مارانی آنال در ب یآبسه پر

                        92-96 یسال ها یبابل ط یدانشگاه علوم پزشک  یآموزش

دکتر ابوالحسن  

 جانپور ی عل

 

 انیزاهد ی عل دکتر

 

17۵9

  

 98آبان /  23/2/98

آن پس از   یمدت درد قبل از عمل و بهبودطول  ن یب سهیمقا ندا امیرخانلو 17

  کی الپاراسکوپ ی ستکتومی تحت عمل کوله س ماران ی عمل در ب

  یبابل در ط یتابع دانشگاه علوم پزشک یها مارستانی در ب

     1392ـ1396 یهاسال

 ی اصغر درز ی عل دکتر

 

 انیزاهد ی عل دکتر

 

1769

  

 1398آذر/  30/4/98

 یاحمد فاطمه 18

 یی کال ی حاج 

  ی ستکتومی سکوله ی درن بعد از  اعمال جراح ییکارا یبررس

تابعه دانشگاه   یهامارستانیانجام شده در ب  کی الپاروسکوپ

 بخش کی ن نینو دکتر

 

 انیزاهد ی عل دکتر

 ی اصغر درز ی عل دکتر

1749

  

 1398آذر/  19/4/98



 

 

    96-93 یها سال  یبابل در ط یعلوم پزشک 

 فرد  یف ی شر یمجتب 19

 

  یدارا مارانی کولورکتال در ب عاتیضا ی همراه زانی م

  مارستانی در ب ی تحت کولونوسکوپ شری در ف  ی رکتوراژ

 138۵-9۵ یهاسال یبابل ط یاله روحان تیو ا یدبهشتی شه 

 انیزاهد ی عل دکتر

 

  یجواد شکر دکتر

 ی روانی ش

 

تابستان/   30/10/96                                                        3104

1398 

با پالک  بر   یداخل  ونی کساسیباز و ف یجاانداز  یجراح امدی پ سارا آلتینی  20

با   مارانی در ب  Oxford Shoulder Scoreاساس  

  یبهشت دی شه   مارستانی هومروس  در ب مالیپروگز ی شکستگ

                        بابل

مختار    دی دکتر س 

 ی نژاد گنج لی اسمع

  یمحمود حاج دکتر

 یاحمد

 

1777

  

 98آذر /  12/8/98

 قاسم پور      زهره 21

 

  یبا شدت درد پس از جراح BMIارتباط   یبررس

تابعه   یها  مارستانی ب در ک ی الپاراسکوپ یستکتومی س کوله

 1393-9۵ یسال ها یبابل در ط  یدانشگاه علوم پزشک 

 ی اصغر درز ی عل دکتر

 

 بخش کی ن نینو دکتر

 ی خفر ایثر دکتر

 

 1398خرداد/ 1396     1639

 سلطانعلی  – الی دان 22

 

با روش   یساز هیدست ساز شب ی مدل ها یاثر آموزش سهیمقا

( بر دانش سرطان  یریو آموزش تصو ی )سخنران یفعل  س یتدر

   یمرد پزشک انیدر دانشجو ضهیب ییو خودآزما ضه ی ب

   یشاف  دی حم  دکتر

 

مولود آقاجانی   دکتر

 دالور

 

آبان ماه /   28/۵/97     4۵86

1398 

 


