
 1392عناوين پايان نامه هاي دفاع شده توسط دانشجويان رشته پزشكي  دانشگاه علوم پزشكي بابل در سال  

 

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

 ثبت 

 تاريخ دفاع تاريخ ثبت 

و   IgAو   IgM  ،IgGوبولین های تاثیر طحال برداری بر سطح سرمي ايمونوگل محسن شیشه گری   1

 اجزای کمپلمان در بیماران تاالسمي ماژور

 دکتر احمد تمدني   دکتر علي اصغر درزی

دکتر امرا. . . 

 مصطفي زاده 

1318 17/4/91 8/2 /92 

بررسي شیوع کانسر تیروئید در تیروئیدهای گردني در مقايسه با تیروئید   فرهام مسلمي  4

 تیروئیدکتومي شده در بیمارستان شهید بهشتي بابل  رترواسترنال در بیماران 

 در دهه اخیر  

 92/ 1/2 28/8/90 1298 دکتر زلیخا معززی  دکتر سیدرضا مدرس

ويژگیهای دموگرافیک ، کولونوسکوپیک و هیستولوژيک پولیپ های کولون :   ابوالفضل اصغری  5

شتي بابل از سال  يک بررسي هفت ساله در بیمارستان آيت ا. . . روحاني و شهید به

 1390تا سال  1383

 15/2/92 91/ 9/2 1301 دکتر حسن عابدی   دکتر جواد شکری  

بررسي يکساله فراواني و علل مسمومیت در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان  قاسم مهدی زاده   6

   1391تا  1390شهید بهشتي بابل طي سالهای 

دکتر علي اصغر 

 منوچهری  

دکتر علي اکبر 

 م نیا  مقد

1212 19/6/90 26/4/92 

12  

 رضا ساعي

 

 ارزيابي پارامترهای اسپرم در بیوپسي بیضه با يا بدون بي حسي موضعي با لیدوکائین  

 

 

 دکتر حمید شافي 

دکتر سیدغالمعلي 

 جورسرائي  

دکتر صديقه  

 اسماعیل زاده 

1242 21/10/90 5/6 /92 

 دکتر نوين   دکتر سوسن موعودی   راب در بیماران مبتال به سرطان  بررسي فراواني افسردگي و اضط ستاره عباسیان  25

 نیک بخش  

  دکتر ثريا خفری

1241 10/10/90 7/7 /92 

ويژگي های دموگرافیک ، اندوسکوپیک و هیستولوژيک پولیپ های معده : يک  وحید وشتاني   26

سال  بررسي هفت ساله در بیمارستان آيت ا. . . روحاني و شهید بهشتي بابل از 

  1390تا سال  1384

 92/ 3/7 11/6/91 1313 دکتر جواد شکری   دکتر ندا مفتاح  

 92/ 4/4 9/10/91 1326دکتر محمود  دکتر حمید شافي مقايسه فراواني عفونت زخم پس از واريکوسلکتومي در دو گروه با پروفیالکسي  عالمه میرزاپور   27



 صادقي  آنتي بیوتیکي و بدون پروفیالکسي  

( بیمارستان ICUالگوی پذيرش و سرانجام بیماران در بخش مراقبتهای ويژه )  مجتبي طاهری   28

 شهید بهشتي شهرستان بابل  

دکتر ناصر جان  

 محمدی 

دکتر ابراهیم  

 علیجانپور 

1250 15/11/90 14/7/92 

ران مبتال  ساله ويژگیهای پاتولوژيک ، دموگرافیک و آندوسکوپیک بیما 6بررسي  فائزه ايمان دوست   40

 به سرطان مری در بیمارستان شهید بهشتي  

 15/5/92 9/10/91 1347 دکتر جواد شکری   دکتر سپیده سیادتي 

مهران عمراني  41

 صباغي 

( در کوله سیستکتومي Conversionبررسي و علل تبديل به جراحي باز )

  الپاراسکوپیک در بیماران مراجعه کننده به مراکز  درماني شهرستان بابل

 )1385-1391) سالهای 

 دکتر نوين   دکتر علي اصغر درزی 

 نیک بخش  

1262 12/9/90 5/8 /92 

علي محمد مرزبان  42

 عباس آبادی  

بررسي پیامد درمان جراحي در بیماريهای شايع آنال در مرکز آموزشي درماني 

 1389-90شهید بهشتي در سال های 

دکتر عسکری 

 نوربازان 

 11/9/92 7/11/91 1335 دکتر علي بیژني  

از کشور کره ( بر درد   Duragesic) نام تجاری دارو :   Patchاثر ترانس فنتانیل  نسیبه ثمرقندی   49

 بعد از اعمال جراحي کانسر مری ) به روش ترانس هیاتال  

 دکتر نوين   دکتر پرويز امری 

 نیک بخش  

دکتر ابراهیم  

 علیجانپور 

1261   

ل شايع موارد شیلوتوراکس در بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتي  بررسي عل دانیال رستگارنژاد  51

 1380-90بابل در طي سالهای 

 11/4/92 18/9/91 1324 _____ دکتر نوين نیک بخش  

دکتر عمادالدين   TURPبررسي عملکرد جنسي در بیماران قبل و بعد از  سینا حسن نسب   58

 موعودی  

دکتر ارسالن علي 

 رمجي 

1334 20/8/91 29/11/92 

 و  Pins and plasterمقايسه نتايج درماني دو روش  فرهنگ تاج الدين  60

Per-cutaneous pining  در تثبیت شکستگي ديستال راديوس 

 

 6/12/92 27/7/92 1388 _____ دکتر مسعود بهرامي 

 


