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 گروه استاد راهنما نگارش عنوان
شماره ثبت و 

 تاريخ

1 

تعیین فراوانی ومیزان پاسخ به درمان ضايعات چشمی در کودکان 

مبتال به انواع عفونت های داخل رحمی )سايتومگالويروس 

وتوکسوپالسموزيس ( ارجاع شده از درمانگاه چشم در بیمارستان 

 96-90رسول اکرم بین سالهای 

مسئله نیوشا 

 93گويان 
 اطفال نوربخش»» 

3081 

20/1/96 

2 
بررسی اثر اريتروپوئتین در سرعت رشد عصب و عملکرد دست 

 در بیماران دارای ترومای عصب مديان در مچ دست

شهرام جمشیدی 

94 

 فاطمی»» 

 حافظی»» م: 
 جراحی پالستیک

3082 

19/1/96 

3 

 FEV3/FEV6تعیین ارزش تشخیصی و کارائی شاخص اسپیرومتری 

در تشخیص زودرس بیماری مزمن انسدادی  FEV1/FVCنسبت به 

مراجعه کننده به  COPD( در افراد مشکوک به COPDريه )

 95-96بیمارستان رسول اکرم )ص( در سال 

سیدمهدی طالب 

 94زاده 
 مراديانس»» 

 نقشین»» م: 
 فوق ريه

3088 

23/1/96 

4 
ن بدن و يافتبررسی ارتباط رشد نامتقارن صورت،بینی و 

 لترالیتی غالب

علی جاودانی 

 93اصفهانی 
 حافظی»» 

 کاظمی آشتیانی»» م: 
 جراحی پالستیک 

3090 

29/1/96 

5 

بر اجزای سندرم  TNF-αتعیین اثر درمان با مهارگرهای 

متابولیک و همچنین شدت بیماری در بیماران مبتال به 

آرتريت پسورياتیک بستری در بیمارستان رسول اکرم در 

 1395تا  1385سالهای 

علیرضا فضائلی 

93 

 شیرانی»» 

 حقیقی»» م: 
 فوق روماتولوژی 

3091 

4/2/96 

6 

بررسی شاخص های آزمايشگاهی و ايمنولوژيک سیستم 

در بیماران مشکوک به نقايص ايمنی اولیه مراجعه ايمنی 

کننده به درمانگاه و بیمارستان حضرت علی اصغر )ع( در 

 1396و  1395سال 

 94زهرا سلطانی 
 بهرامی»» 

 سیاح فر»» م: 
 اطفال

3092 

10/2/96 

7 
در  Lipofillingبررسی اثر مقايسه ای تکنیک های متفاوت

 اسکار سوختگی: به صورت کار آزمايی بالینی دو سويه کور

سامان طهماسبی 

93 
 اسعدی»» 

 امامی»» م: 

جراحی 

 پالستیک

3093 

10/2/96 

8 

بر پروفايل های  Dويتامین  -تاثیر ترکیب مولتی مینرال

متابولیک، فاکتورهای التهابی و بیومارکرهای استرس 

 اکسیداتیو در بیماران مبتال به ديابت بارداری

شهال بهرامی 

 مهمان –مقدم 
 زنان کرمعلی»» 

3094 

10/2/96 

9 

بررسی تفاوت يافته های سونوگرافی و عملکرد کلیه در بیماران 

سال بعد از کنترل بیماری در  1اکرومگالی در طی وضعیت فعال و 

بیماران مراجعه کننده به درمانگاه هیپوفیز انسیتو غدد دانشگاه 

  95-94علوم پزشکی ايران در سالهای 

 

 94مهناز مرادی 
 ايمانی»» 

 خمسه»» م: 

 ملک»» 

 غدد فوق
3099 

16/2/96 

10 

مطالعه کارازمايی بالینی تصادفی شده جهت بررسی مقايسه اثر درمانی 

رالوکسیفن با کابرگولین در کنترل کلینیکی و پاراکلینیکی بیماران با 

اکرومگالی مقاوم به درمان مراجعه کننده به درمانگاه هیپوفیز 

 95-94پژوهشکده غدد دانشگاه علوم پزشکی ايران در سالهای 

 94پوپک اسدی 
 ايمانی»» 

 خمسه»» م: 

 ملک»» 

 فوق غدد
3100 

16/2/96 

11 
بررسی نتابج آسیب شناسی و بالینی بیوپسی ضايعات فضاگیر 

مغزی به روش استريوتاکتیک در بیماران ارجاع شده به 
 93محسن بنام 

 پرورش»» 

 بهرامی»» م: 
 جراحی اعصاب

3101 

16/2/96 
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-1386بیمارستان حضرت رسول اکرم)ص( در فاصله سالهای 

1394  

 

12 

مقايسه زولپیدم و میدازوالم خوراکی بر میزان اضطراب پیش 

از عمل جراحی در کودکان کانديد معاينه چشم تحت 

 بیهوشی عمومی

محسن شیرانی 

94 

 درخشان»» 

 امامی»» 

 محسنی»» م: 

 فیض»» 

 بیهوشی
3102 

16/2/96 

13 

تاموکسیفن خوراکی در مقايسه با بررسی اثر ضد فیبروز 

کورتیکواسترويید خوراکی در جلوگیری از بروز تنگی مری 

 به دنبال سوختگی شیمیايی در خرگوش

 93مهدی کرمی 
 موسوی»» 

 نگهی»» م: 

 پناهی»» 

 جراحی
3103 

16/2/95 

14 
بررسی عوارض ديررس شیمی درمانی بر روی عملکرد کلیه 

 خون لنفوبالستیک حادها در بازماندگان از سرطان 

مهديه امامی 

 94ارجمند 

 حسینی»» 

 باهوش»» 
 اطفال

3104 

24/2/96 

15 
 رابطه بین پوکی استخوان با افسردگی در مردان ايرانی

 93نويد رحیمی 
 کیانمهر»» 

 انوشه حقیقی»» 

 ملکوتی»» م: 

 روماتولوژی
3114 

26/2/96 

16 

ان درمان در مبتاليبررسی وضعیت اکوکارديوگرافی پايه و پايان 

به سرطان خون لنفوبالستی حاد مراجعه کننده به بیمارستان 

 1394تا  1386حضرت علی اصغر)ع(طی سالهای 

 اطفال باهوش»»  95ندا توکلی 
3115 

26/2/94 

17 

 به قاومم سودوموناس و کلبسیال اسینتوباکتر، های¬بررسی فراوانی سوش

کودکان بستری دچار ( در کشت زخم XDR ،MDR ،PDR) درمان

 1/1/96تا  1/1/95سوختگی در بیمارستان شهید مطهری از تاريخ 

 94آرام طبائی 
 ثبوتی»» 

 وقردوست»» م: 
 اطفال

3116 

27/2/96 

18 
بررسی میزان اختالل پانکراس در بیماران مبتال به 

 تاالسمی ماژور غیر ديابتی
محمدرضا 

 95اسالمیان 

 ارجمندی»» 

 روحانی»» م: 

 میربلوک»» 

 اطفال
3117 

26/2/96 

19 

با مرحله بندی و  vit D(OH)25بررسی ارتباط سطح سرمی 

درجه بندی آدنوکارسینوم کولورکتال در بیماران مراجعه کننده به 

 1396-1397بیمارستان رسول اکرم طی سال های 

ژوان طاهری 

 94طالش 

 باباحیدريان»» 

 موسوی»» م: 

 میرزايی»» 

 پاتولوژی
3118 

26/2/96 

20 

بررسی وضعیت ناتوانی شغلی )ازکار افتادگی(در بیماران مبتال به 

ضايعات ستون فقرات مراجعه کننده به کلینیک ستون فقرات 

مراکز درمانی منتخب تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ايران 

 1396-1397در طی سالهای 

معصومه 

 94پیربرناتن 
 میرزامحمدی»» 

 قندهاری»» م: 
 طب کار

3119 

30/2/96 

21 

بررسی ارتباط بین شاخص توانائی انجام کار با کیفیت زندگی در 

رانندگان مراجعه کننده به يکی از مراکز معاينات رانندگان استان 

 1396اصفهان در سال 

مهنوش رئیس 

 94زاده 
 لبافی نژاد»» 

 محمدی»» م: 
 طب کار

3120 

30/2/96 

22 

طبقه بندی استاندارد  بررسی ارتباط بین نوع شغل بر اساس

مشاغل با نوع بیماری و آسیبهای شانه با استفاده از يافته های 

راديولوژيک در بیماران مراجعه کننده به بخش راديولوژی 

 1396بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص( در سال 

فاطمه شیدفر 

94 
 کبیر»» 

 محمدی»» م: 
 طب کار

3121 

30/2/96 

23 

زانوی بیماران با دررفتگی مادرزادی  بررسی و مقايسه مورفولوژی

لگن فراموش شده با گروه کنترل در بیمارستان رسول اکرم تهران 

 1397و  1396در سال های 

محسن مطلبی 

 94کربکندی 

 يگانه»» 

 فراهینی»» م: 

 مقتدايی»» 

 ارتوپدی
3122 

30/2/96 
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24 

بررسی نتايج درمان ناشی از ترومای گلوله در استخوانهای 

در بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص( تهران در سال بلند 

 1397الی  1394های 

سیاوش سررشته 

 94داری 

 يگاه»» 

 مقتدايی»» 

 فراهینی»» م: 

 عامری»» 

 ارتوپدی
3123 

30/2/96 

25 

بررسی اثر ضد درداوزون درمانی برروی استئوآرتريت زانو 

در مراجعه کنندکان به درمانگاه ارتوپدی بیمارستان 

 97تا  96رسول اکرم در سالهای حضرت 

 ارتوپدی مقتدايی»»  94جواد معینی 
3124 

30/2/96 

26 
در بیماران مبتال به نکروز  core decompresionبررسی نتايج 

 آوسکوالر سر فمور در بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص(
 94میثاق ايجی 

 يگانه»» 

 مقتدايی»» م:
 ارتوپدی

3125 

31/2/96 

27 

درمان جراحی شکستگی گردن فمور در  بررسی نتايج

سال در بیمارستان فیروزگر در سال  60بیماران جوانتر از 

 1396تا  1392های 

محمدرضا 

 94سرشار 
 ارتوپدی کريم پیسوده»» 

3126 

31/2/96 

28 

بر روی  PRP (Platelet-Rich Plasmaبررسی اثربخشی تزريق)

به روش آرتروسکوپیک ,در بیماران دچار پارگی رباط  ACLترمیم رباط

ACL (Anterior Cruciate Ligament مراجعه کننده به)

  97و  96بیمارستان رسول اکرم در سالهای 

حبیب گرگانی 

 94فیروزجاه 
 مقتدايی»» 

 ارتوپدی

31/2/96 

3127 

31/2/96 

29 

بررسی اثر استفاده از دفروکسامین بر نتیجه درمان 

scaphoid non union fx به روش پیوند استخوان

 کنسلوس اتوگراف

امید محمودی 

 94نسب 

 نجد»» 

 جعفری»» م: 

 علیرضا میرزايی»» 

 شريفی»» 

 ارتوپدی
3128 

31/2/96 

30 

مقايسه دو روش کوتاه کردن ديستال راديوس و کپیتیت در 

محمدرضا  (A Randomized Clinical Trialدرمان بیماری کین باخ)

 94کوشش 

 نجد»» 

 جعفری»» م: 

 علیرضا میرزايی»» 

 شريفی»» 

 ارتوپدی
3129 

1/3/96 

31 

( و تزريق موضعی Drillingبررسی اثر حفره دار کردن)

دفروکسامین بر خون رسانی مجدد و درمان نکروز 

 kienbock’s disease–اواسکوالر استخوان لونیت 

مجتبی 

 94مضطرزاده 

 نجد»» 

 جعفری»» م: 

 علیرضا میرزايی»» 

 شريفی»» 

 ارتوپدی
3130 

1/3/96 

32 

بررسی نتايج درمان جراحی شکستگی ساب تروکانتريک 

فمور با الکینگ پلیت در بیمارستان فیروزگر در سال 

 1394تا  1392های

 ارتوپدی پیسوده»»  94امید الهی فر 
3131 

1/3/96 

33 

مفصلی در کاهش مقايسه اثر داروی ترانگزامیک اسید وريدی با داخل 

حجم خونريزی پس از عمل در بیماران با تعويض کامل مفصل زانو در 

 شمسی 1396الی 1394بیمارستان فیروزگر طی سالهای 

 ارتوپدی ترکمان»»  94امیر رستمی  
3132 

3/3/96 

34 

مقايسه تاثیر ريواروکسابان و انوکساپارين در پروفیالکسی 

 total hip or kneeترومبوآمبولی در بیماران تحت 

arthroplasty در بیمارستان شفا يحیايیان 

مصطفی صالح 

 94پور 

 باقری فرد»» 

 قضاوی»» م: 
 ارتوپدی

3133 

13/3/96 

35 

تعیین تغییرات عادات روده ای قبل و پس از جراحی چاقی 

(by pass , sleeve  در بیماران مراجعه کننده به کلینیک )

 1396چاقی بیمارستان فیروزگر در نیمه اول سال 

امید هادی زاده 

94 
 جراحی عالم رجبی»» 

3134 

3/3/96 
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36 

طراحی الگوی آموزشی در کلینیکهای پیشگیری 

 وپزشک خانواده برای دانشجويان پزشکی

فاطمه نديمی 

قايش قورشاق 

95 

 رام پیشه»» 

 نجومی»» م: 
 پزشکی اجتماعی

3135 

1/3/96 

37 

بررسی مقايسه ای میزان بار بیماری بر روی خانواده 

افراد مبتال به اسکیزوفرنیا ،دوقطبی نوع يک ،و اختالالت 

 1396طیف اوتیسم در ايران در سال 

احمد شجاعی 

94 
 احمدزاده»» 

 رسولیان»» م: 
 روانپزشکی

3136 

8/3/96 

38 

مغناطیسی مکرر مغز از روی بررسی اثربخشی تحريک 

(بر روی شدت دلیريوم در بیماران rTMSجمجمه)

 دلیريوس بستری در بیمارستان حضرت رسول اکرم)ص(

 94عماد يعقوبی 
 قنبری»» 

 يگانه»» م: 
 روانپزشکی

3137 

8/3/96 

39 

بررسی ارتباط بین خصوصیات مزاج و منش شخصیت و 

از  میزان موفقیت پسنگرش به غذا بیماران مبتال به چاقی با 

 جراحی بارياتريک

احمد طايفی 

 94آغمیونی 
 قنبری»» 

 علوی»» م: 
 روانپزشکی

3138 

20/3/96 

40 
در کودکان مبتال به  Dمقايسه سطح سرمی ويتامین 

 هیپرتروفی آدنوئید با و بدون اوتیت مديای سروز

حسین مجیدی 

 94نیا 

 بیاضیان»» 

 بیراروند»» م: 
 پزشک خانواده

3139 

8/3/96 

41 
بررسی رابطه شاخص توده بدنی وبیماريهای ايستمیک قلبی 

 در بیماران ديابتی
 94وحید راثی 

 عربی»» 

 طايفی»» م: 
 پزشک خانواده

3140 

8/3/96 

42 
بررسی فراوانن اختالالت شناختی در مبتاليان به ديابت تیپ 

 1396دومراجعه کننده به بیمارستان فیروز آبادی تهران در سال
 94پونه گوران 

 عربی»» 

 بیراروند»» م: 
 پزشک خانواده

3141 

1/3/96 

43 

تعیین ارتباط بین ريشه کنی عفونت هلیکوباکتر پیلوری با تغییرات 

شاخصهای عملکرد ريوی )اسپیرومتری( در بیماران مبتال به آسم: 

 يک مطالعه کارآزمائی بالینی تصادفی دوسوکور

روشنک هاشمی 

 94نسب زواره 

 نقشین»» 

 مخترع»» م: 
 فوق ريه

3142 

8/3/96 

44 

بررسى يافته های سونوگرافی داپلر در ارکیت و ارتباط آن با 

 پیش آگهى بیماری

مرتضی 

محمدمیرزايی 

94 

 راديولوژی باقری»» 
3143 

8/3/96 

45 

بررسی ارتباط يافته های اولتراسوند و نتايج بیوپسی کلیه در 

در بیمارستان شهید هاشمى نژاد  بیماران مبتال به پروتئین اوری

 1397و 1396طی سالهای 

آيدا روستايی 

94 
 راديولوژی باقری»» 

3144 

8/3/96 

46 
بررسی نقش فشار سیستم پیلوکالیسیال در کاهش سطح کراتینین 

 خون بعد از نفروستومی

امید معتمدی 

94 
 راديولوژی باقری»» 

3145 

8/3/95 

47 
اسکن بیماران مبتال به  CTبررسی ارتباط عروق پری تومورال در 

 و هیستوپاتولوژی تومور TNM ی¬کارسینوم سلول کلیوی، با مرحله
 راديولوژی باقری»»  94غزاله دريانی 

3146 

8/3/96 

48 

کانسر رکتوم در  stagingدر  EUSو  MRIمقايسه میزان دقت 

تا  1395بیماران مراجعه کننده به بیمارستان فیروزگر از تیرماه 

 1396تیرماه 

 راديولوژی محسنی»»  94الناز فتحی 
3147 

13/3/96 

49 
بررسی میزان باروری به دنبال آمبولیزاسیون شريان رحم: نتايج 

 اولیه يک کارآزمايی بالینی تصادفی

آالله رجب زاده 

94 
 راديولوژی بابايی»» 

3148 

20/3/96 

50 
 Non-Contrastبررسی دقت تشخیصی تکنیک 

Magnetization-Transfer Prepared Dual Flip-
 94اعلم کامیاب 

 رضايی کالنتری»» 

 محمدزاده»» 
 راديولوژی

3149 

13/3/96 
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Angle Turbo-Spin-Echo T1-weighted Imaging  در

 Delayed Gadoliniumمقايسه با تصويربرداری 

Enhancement در بیماران با سابقه آنفارکت قلبی 

51 
بطن راست توسط ام آر آی در بیماران  strainررسی ب

TFTC(Tetralogy of Fallot Correction 
 94محبوبه ياری 

 رضايی کالنتری»» 

 محمدزاده»» 
 راديولوژی

3150 

17/3/96 

52 

بررسی نقش انهانسمنت گادولینیم تاخیری در پیش بینی 

به کارديومیوپاتی  مبتال بیماران در وخیم های¬عارضه

 هايپرتروفیک

سیده شیما بنی 

 94طبا جوشقانی 
 راديولوژی محمدزاده»» 

3154 

20/3/96 

53 

 Myocardial Strainتشخیص آمیلويیدوز قلبی با استفاده از 

Analysis  بوسیلهCardiac Magnetic Resonance 

امیرحسین 

حیدری رسول 

 94آبادی 

 راديولوژی محمدزاده»» 
3155 

20/3/96 

54 

بررسی مقايسه ای يافته های اولتراسوند با نتايج بیوپسی کلیه در 

تعیین پروسه های حاد از مزمن در بیماران با انواع مختلف 

 97و  96نفروپاتی بسترى در بیمارستان هاشمى نژاد در سالهای

 راديولوژی باقری»»  94هانی حری 
3156 

20/3/96 

55 

بررسی ارتباط میان تغییرات الکتروکارديوگرافیک با تصاوير 

Delayed Gadolinium Enhancement  ام آر آی قلب و

 عروق در بیماران مبتال به میوکارديت

موسی طهمورسی 

94 
 راديولوژی پورعلی اکبر»» 

3157 

23/3/96 

56 
آنژيوگرافی  CTتعیین زمان اپتیمال اسکن آئورت صعودی در 

 Bolus Injectionدر تست  384کرونری 

فاطمه ورزدار 

94 
 راديولوژی محمدزاده»» 

3158 

21/3/96 

57 

و کالر داپلر در  gray scaleمقايسه يافته های سونوگرافی 

و  viabilityتورشن با يافته های جراحی از نظر میزان چرخش، 

 نحوه اتصال اپیديدم به بیضه

کمیل فرج نژاد 

94 
 راديولوژی باقری»» 

3159 

21/3/96 

58 

( میوکارد در بیماری T2 Relaxationبررسی میزان زمان )

آمیلوئیدوزيس قلبی و ارتباط آن با پیش اگهی يک ساله در 

 بیماران مراجعه کننده به مرکز قلب و عروق شهید رجايی

 94فرزانه بلوری 
 محمدزاده»» 

 رضايی»» 
 راديولوژی

3160 

30/2/96 

59 

بررسی مقايسه ای يافته های اولتراسوند و نتايج بیوپسی کلیه 

در بیماران با نفروپاتی ديابتی بسترى در بیمارستان هاشمى 

 96و95نژاد در سالهاى 

 راديولوژی باقری»»  94آرمین قادی 
3161 

9/3/96 

60 

-slice dual-384در  sequentialبا  high-pitchمقايسه تکنیک 

source CT  برایcoronary calcium scoring  در بیماران

 مشکوک به درگیری عروق کرونری در بیمارستان شهید رجايی

 راديولوژی محمدزاده»»  94کاتیا خیامی 
3162 

23/3/96 

61 

بررسی اثر اسپری بینی دسموپرسین بر کاهش خونريزی و 

کیفیت فیلد جراحی حین عمل جراحی آندوسکوپی سینوس 

 96اکرم )ص( در سال در بیمارستان رسول 

 94آرمان قندی 
 محسنی»» 

 صفائیان»» م: 
 بیهوشی

3163 

9/3/96 

62 
بررسی تاثیر بوپیواکائین داخل صفاقی بر میزان درد بعد از 

 عمل در جراحی های بارياتريک الپاروسکوپیک

مريم قنبری 

 94گرکانی 
 بیهوشی پورنجفیان»» 

3164 

21/3/96 

63 

 Globalمیزان کشش طولی يکپارچه )عنوان طرح: تعیین ارتباط 

Longitudinal Strain( و غلظت )pro-brain 

natriuretic peptide) pro-BNP  در بیماران اسکلرودرمی با

 94ن فاطمه توفا
 کیانمهر»» 

 حاج صادقی»» م: 
 فوق روماتولوژی 

3165 

9/3/96 
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( وفشار شريان Ejection Fractionکسر تخلیه)

( نرمال در بیمارستان Pulmonary Artery Pressureريوی)

 1395-96حضرت رسول اکرم در سا ل

64 

بررسی میزان فراوانی بیان مارکر های پیشنهادی سلولهای بنیادی 

(Oct4,NANog  در کارسینوم کولورکتال در بیماران مراجعه ) ,

کننده به بیمارستان های فیروزگر و رسول اکرم و هاشمی نژاد طی 

 1394تا 1388سالهای 

محبوبه بارودابی 

94 

 پناهی»» 

 زارع میرزايی»» م: 
 پاتولوژی

3166 

10/3/96 

65 

بررسی فراوانی مارکرهای پیشنهادی سلول های بنیادی 

((در کارسینوم کولورکتال بیماران CD166,EPCAMسرطان

مراجعه کننده به بیمارستان های رسول اکرم فیروزگر و هاشمی 

 94تا  88نژاد بین سال های 

طاهره طاهری 

94 
 پاتولوژی عسگری»» 

3167 

10/3/96 

66 

بررسی فراوانی مارکرهای پیشنهادی سلول های بنیادی 

در کارسینوم کولورکتال در بیمارستان ALDH1,CD133سرطان

 94تا  88های رسول اکرم فیروزگر و هاشمی نژاد بین سال های 

 94مريم رضايی 
 مهرآزما»» 

 مجد»» م: 
 پاتولوژی

3168 

10/3/96 

67 

بررسی شاخص های تعادل ساژيتال ستون فقرات در بیماران با 

ديسکوپاتی کمری چندين سطح قبل و بعد از درمان در بیمارستان 

 1398تا  1396فیروزگر طی سال های 

احسان فرهادی 

95 
 گلچین»» 

 مالحسینی»» م: 
 جراحی اعصاب

3175 

21/3/96 

68 

بیماران دچار آسیب تروماتیک بررسی پروگنوز نورولوژيک در 

طناب نخاعی گردنی مراجعه کننده به بیمارستان رسول اکرم)ص( 

 1395تا  1390در بین سال های 

سیدابراهیم 

 93خامسی 
 جراحی اعصاب طبیب خوئی»» 

3176 

13/3/96 

69 

تعیین فراونی عوارض حین و پس از عمل و عوامل پیش بینی 

های کمری برای بیماران باالی کننده آن در جراحی فیوژن مهره 

 سال با تشخیص تغییرات دژنراتیو مهره ای 50

اصغر اصالنی نیا 

93 
 طبیب خوئی»» 

 فريدونیان»» م: 
 جراحی اعصاب

3177 

13/3/96 

70 

در بیماران مبتال به تومور مغزی گلیوما جراحی شده در بیمارستان فیروزگر  EGFRو  Ercc1بررسی فراوانی جهش ژن 

 96تا انتهای سال  94و رسول اکرم ابتدای سال 

/ طبق آئین نامه جديد پروپوزال بعدی  9/5/97حذف در تاريخ 

 در فايل جديد ثبت می گردد

 جراحی اعصاب نیکوبخت»»  محمد میناروش
3178 

22/3/96 

71 
راديوتراپی وهايپرترمی باراديوتراپی تنها در درمان  مقايسه اثر

 متاستازهای استخوانی

بهارک کیوان 

94 
 راديوتراپی نیکوفر»» 

3179 

13/3/9 

72 

مقايسه وجود عضله دترسور مثانه در نمونه پاتولوژی با دو روش 

conventional TURBT  وen-bloc TURBT  در

سانتیمتر منفرد پدانکوله در بیماران بدون  3تومورهای کمتر از 

سابقه قبلی تومور مثانه مراجعه کننده به بیمارستان شهید هاشمی 

 1397تا شهريور  1396نژاد از شهريور

 94احسان زلفی 
 کمالی»» 

 شادپور»» م: 
 ارولوژی

3180 

13/3/96 

73 

تو تاثیرات دوز جذبی پربررسی و مقايسه بالینی سمیت رکتوم و 

درمانی در روش با و بدون استفاده از پروب دور کننده رکتوم بر 

روی بیماران مبتال به سرطان پروستات در بیمارستان شهدای هفت 

 98و  97تیر در سالهای 

مهشید عباسی 

94 
 راديوتراپی عارف پور»» 

3181 

13/3/96 

74 

حجم ريه -مقدار دوزبررسی رابطه بین معیارهای راديولوژيک و 

وقلب در درمان راديوتراپی بیماران با سرطان سینه در بیمارستان 

 96تا  91شهدای هفتم تیر طی سالهای 

آرزو محرابیان 

94 
 راديوتراپی فدوی»» 

3182 

13/3/96 
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75 

در درمان سنگ های کلیه و  ESWLبررسی میزان موفقیت 

حالب، کودکان مراجعه کننده به بیمارستان هاشمی نژاد در نیمه 

 1395دوم سال 

وحید واحدی 

 94سورکی 

 سلیمانی»» 

 شاهرخ»» م: 
 ارولوژی

3183 

16/3/96 

76 

در بیماران جراحی  PCNLبعد از  Intrarenalعوارض عروقی 

شده در مرکز فوق تخصصی کلیه شهید هاشمی نژاد تهران از سال 

 : بررسی موارد1395تا  1390

ناصر يوسف زاده 

 94کندوانی 

 شادپور»» 

 مقصودی»» م: 
 ارولوژی

3184 

16/3/96 

77 

بررسی ريسک فاکتورهای قلبی عروقی در رانندگان حرفه ای 

تخصصی طب کار در استان تهران مراجعه کننده به يکی ازمراکز 

 96-95در سال 

سمیه باقری 

 95کاليه 

 محمدی»» 

 لبافی نژاد»» م: 
 طب کار

3192 

17/3/96 

78 

مقايسه تاثیر ورزش در منزل به کمک اپلیکیشن موبايل ورزشیار 

با برنامه معمول ورزش درمنزل بر درد و ناتوانی استئوآرتريت زانو 

مراجعه کننده به درمانگاه روماتولوژی سال  55در افراد مسنتراز

 1397تا  1396بیمارستان حضرت رسول اکرم از سال 

زهره عباس زاده 

94 

 کیانمهر»» 

 حقیقی»» م: 

 علی امیری»» 

 طب سالمندی
3197 

31/3/96 

79 

تعیین و مقايسه اثربخشی، پیامد درمانی و عوارض ناشی از درمان 

 بیماران مبتال به هموروئید حاد:با دافلون در مقايسه با پالسبو در 

 يک مطالعه کارآزمائی بالینی

 94رضا پاکروان 
 مخترع»» 

 شیخ وطن»» م: 
 طب سالمندی

3198 

20/3/96 

80 

بررسی میزان اصالح زاويه نازوالبیال ، ماندگارى ومیزان رضايت 

و  caudal strutاز روتاسیون بینى پس از دو نوع عمل جراحی 

modified tongue in groove  دربیماران مراجعه کننده به

 1396الی  1394بیمارستان فیروزگر در سالهای 

 94آيدا ثنايی 
 ملکی»» 

 جهانديده»» م: 
ENT 

3199 

21/3/96 

81 

بررسی لندمارک های اناتومیک استخوان تمپورال جهت تعريف 

کوريدورهايی جهت عمل اندوسکوپیک ترانس کانال لترال 

 استخوان تمپورال

 ENT محبی»»  94پاپی  محمد
3200 

10/4/96 

82 

در بیماران پولیپوز آلرژيک جراحی  SNOT-22مقايسه شاخص 

شده به روش اندوسکوپیک با يا بدون برداشتن توربینت میانی در 

 بیماران مراجعه کننده به بیمارستان فیروزگر، پس از يک سال

 94مینا جمالی 
 ملکی »» 

 جهانديده»» م: 
ENT 

3201 

12/4/96 

83 

 VHI (voice handicampو  voice analysisمقايسه نتايج 

index قبل و بعد از انجام جراحی به روش )lateral flap  به

 در بیماران دارای سولکوس وکالیس coldصورت 

حسام 

 94اسکندرزاده 
 ENT احمدی»» 

3202 

27/3/96 

84 
ومی ب بررسی پاسخهای ايمنی آلرژيک نسبت به آلرژنهای شايع

 Meniereايران در بیماران مبتال به

مريم رومیانی 

94 
 ENT اصغری»» 

3203 

7/4/96 

85 
بررسی ارزش بالینی انجام روتین سی تی اسکن سینونازال پیش از 

 عمل جراحی رينوپالستی
 ENT جهانديده»»  94دالرام جان 

3204 

28/3/96 

86 

استاپدوتومی در بیماران تعیین میزان بروز عوارض و علل آن بعد 

اتو اسکلروز مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رسول اکرم 

 97-96تهران طی سالهای 

 94سارا مرادی 
 محسنی»» 

 اصغری»» م: 
ENT 

3205 

27/3/96 

87 
مقايسه تزريق دو اپروچ اولنا و راديال تحت هدايت سونوگرافی 

 در بیماران مبتال به سندرم تونل کارپ

کتايون مرادی 

94 
 بابائی»» 

 احدی»» م: 
 طب فیزيکی 

3206 

29/3/96 
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88 

 تزريق اب سوزنی طب بهمراه استرويید تزريق اثربخشی ی¬مقايسه

بیماران مبتال به کوکسی داينی در  در تنهايی به استرويید

 بیمارستان فیروزگر

 95مهديه متقی 
 احدی»» 

 سجادی»» م: 
 طب فیزيکی

3207 

12/4/96 

89 
درکاهش درد و بهبودکیفیت زندگی  rtmsو  tdcsی تاثیرمقايسه

 در بیماران مبتال به فیبرو میالژی

حسنیه حقیقت 

 95شناس 

 سجادی»» 

 احدی»» م: 
 طب فیزيکی

3208 

12/4/96 

90 

 accoupuncture like transcutaneousبررسی اثر 

electrical nervestimulation  دردرمان مايوفاشیال

 تريگرپوينت

وجیهه علیشاهی 

94 

 عبادی»» 

 رئیسی»» م: 
 طب فیزيکی

3209 

12/4/96 

91 

ماهه بیماران مشکوک به سندروم تونل کوبیتال 3پیگیری 

غیرنرمال از نظر تغییرات CNAPنرمال و  EMGNCSدارای

 الکترودياگنوز

 95میالد عامری 
 منصوری»» 

 رئیسی»» م: 
 طب فیزيکی

3210 

12/4/96 

92 
بررسی يافته های سونواالستوگرافی در بیماری پالنتار 

 فاشئیت

پیمان رومی زاده 

95 
 فروغ»» 

 منصوری»» م: 
 طب فیزيکی

3211 

12/4/96 

93 
تاثیر تمرينات اکسنتريک بر لرزش دست افراد مبتلی 

 به پارکینسون

منا کدخدايی 

95 
 طب فیزيکی فروغ»» 

3212 

12/4/96 

94 
عصب مدين و اولنا قبل و بعد از عمل  NCSمقايسه 

 جراحی باريتريک معده

بهناز تیراندازی 

95 

 رئیسی»» 

 منصوری»» م: 
 طب فیزيکی

3213 

11/4/96 

95 
بررسی اندکسهای ترکیب بدنی در مبتاليان به سندرم 

 تونل کارپ

جالل الدين 

 95اسماعیل پور 
 طب فیزيکی مدنی»» 

3214 

30/3/96 

96 
يافته های سونوگرافیک و سونو االستوگرافیک عصب  بررسی

 مدين و عصب تیبیال در بیماران با سابقه گیلن باره
 95گلشن ثنايی 

 قضايی»» 

 ناطقیان»» م: 
 طب فیزيکی

3215 

11/4/96 

97 
مقايسه اثر درمانی بالک عصب شاخه مديال با تزريق مفصل 

 کمردرد مزمنفاست تحت گايد سونوگرافی در بیماران دارای 

امیرحسین 

 95صادقیان 

 قضايی»» 

 فروغ»» م: 
 طب فیزيکی

3216 

20/3/96 

98 
 Visual Evokedبررسی تاثیرات تجويز کلماستین بر 

Potential (VEPبیماران مبتال به نوريت اپتیک ) 
 94مینا نبوتی 

 مقدسی»» 

 محبی»» م: 
 نورولوژی

3219 

20/3/96 

99 
بررسی تغییرات اليه ی عصبی رتین دربیماران مبتال به 

Parkinson Disease,Progressive supranuclear 

palsy and Multiple system atrophy 
 94پیمان دارايی 

 سینا»» 

 ابری مقدم»» م: 
 نورولوژی

3220 

31/3/96 

100 

بررسی شدت سکته مغزی در بیماران باسوئ مصرف 

 مواد مخدر

محمدتقی 

تاجیک جاليری 

94 

 نورولوژی مهرپور»» 
3221 

11/4/96 

101 
بررسی مقايسه ای اندکس های الکتروفیزيولوژيک رفلکس 

 (در بیماران مبتال به بلفارواسپاسم با بیمارانBlink reflexپلکی)

مريم پورانیان 

94 

 حبیبی»» 

 روحانی»» م: 
 نورولوژی

3222 

20/3/96 

102 

ارزيابی کیفیت زندگی بررسی ويژگی های پرسشنامه 

(ALSSQOL-R بیماران مبتال به )ALS در ايران)– 

 ايرانی نسخه

مطهره افراخته 

94 

 حقی آشتیانی»» 

 زمانی»» م: 
 نورولوژی

3223 

30/3/96 
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103 

ارزيابی اثر فنی تويین در حفظ ضخامت اليه فیبرهای عصبی 

شبکیه در بیماران مبتال به نوريت اوپتیک حاد مراجعه کننده 

 1398-1395به بیمارستان رسول اکرم طی سالهای

منا رمضانی 

 94قمصری 
 نورولوژی مقدسی»» 

3225 

20/3/96 

104 

بررسی مقايسه ای فنومنولوژی بیماری پارکینسون ايدئوپاتیک در 

بیماران مصرف کننده ی داروی آنتی کولینرژيک )شامل تری 

ه ، کهگزی فنیديل و بیپريدين( حین مصرف و پس از قطع آن 

به درمانگاه تخصصی نورولوژی  1397-1394طی سالهای 

 بیمارستان رسول اکرم مراجعه نموده اند

ياسمن سعیدی 

94 
 حبیبی»» 

 روحانی»» م: 
 نورولوژی

3226 

21/3/96 

105 

مغزی و داپلر ترانس کرانیال شريان  MRIبررسی يافته های 

مغزی میانی در افراد مبتال به سوراخ بیضی بسته نشده بدون 

عالمت نورولوژيک در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 

 96-1395حضرت رسول اکرم طی سالهای 

مازيار امامی 

 94خواه 

 محبی»» 

 مقدسی»» م: 
 نورولوژی

3227 

21/3/96 

106 

عنوان طرح: مقايسه دو روش سونوگرافی ترانس کرانیال و ام ار 

گیری در اندازه گیری آتروفی مغزی  SIENTAXای به روش 

 Relapsing Remitting Multipleبیماران مبتال به 

Sclerosis  مراجعه کننده به بیمارستان رسول اکرم طی

 1398-1396سالهای

منیره اسالمی 

93 
 مقدسی»» 

 محبی»» م: 
 نورولوژی

3228 

22/3/96 

107 

 Neutropil Gelatinase (NGALارزيابی سطح سرمی )

Associated Lipocalin  به عنوان فاکتورپیش آگهی پیشرفت

مراجعه کننده  2نفروپاتی ديابتی در بیماران مبتال به ديابت تیپ 

 به درمانگاه کلیه پژوهشکده غدددانشگاه علوم پزشکی ايران

شهین کشت کار 

 94 رجبی
 آموزگار»» 

 خمسه»» م: 
 داخلی

3229 

12/4/96 

108 
بررسی وضعیت تیامین در افراد مبتال به افزايش قند خون درحد 

 پیش ديابت در مقايسه با افراد سالم

زهرا سادات 

 94زرگر 
 عالئی»» 

 خمسه»» م: 
 داخلی

3230 

12/4/96 

109 
ر دارزيابی الگوی مصرف کاسپوفانژين در بیمارستان فیروزگر 

 1396تا شهريور  1396بازه زمانی فروردين 

سوده رمضانی 

 94نژاد 
 داخلی فراستی نسب»» 

3231 

12/4/96 

110 

تعیین نقش پروگنوستیک نسبت پالکت به لنفوسیت در پیش بینی شدت 

بیماری کرونری، شدت اختالل عملکرد سیستولیک بطن چپ و مورتالیتی 

 حاد کرونری بیمارستانی در بیماران مبتال به سندرم

اسماعیل 

 94منصوری 
 حاج احمدی پور»» 

 فرداد»» م: 
 داخلی

3232 

21/3/96 

111 

 NGAL) Neutropil Gelatinaseارزيابی سطح ادراری 

Associated Lipocalin  به عنوان فاکتورپیش آگهی پیشرفت(

مراجعه کننده  2نفروپاتی ديابتی در بیماران مبتال به ديابت تیپ 

 به درمانگاه کلیه پژوهشکده غدد دانشگاه علوم پزشکی ايران

خانم دکتر 

سندس 

 94پیرصاحب 

 آموزگار»» 

 خمسه»» م: 
 داخلی

3233 

12/4/96 

112 
خمیر دندان و مطالعه کیس کنترل جهت بررسی مسواک و 

 بهداشت به عنوان ريسک فاکتور بیماران التهابی روده

سیدحمید سجاد 

94 

 مسعودی»» 

 بقراطیان»» م: 
 داخلی

3234 

12/4/96 

113 

بررسی اکوکارديوگرافیک اختالالت دريچه ای قلب در بیماران 

مبتال به اسپونديلیت آنکیلوزان مراجعه کننده به درمانگاه 

 95- 90بیمارستان رسول اکرم طی سال های روماتولوژی 

سیده زينب 

 94شفیع نژاد 

 شیرانی»» 

 امیرفرهنگی»» م: 
 داخلی

3235 

7/4/96 

114 
بررسی سطح خونی سرب در مصرف کننده گان استنشاقی اوپیوم 

 1396در بیماران بستری در بیمارستان فیروزگر در سال 

پويان علی نیا 

94 
 داخلی آقابیگلوئی»» 

3236 

10/4/96 
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115 

بررسی فراوانی مشکالت شنوايی در بیماران مبتال به آرتريت 

روماتويید مراجعه کننده به درمانگاه روماتولوژی بیمارستان 

 97تا سال  96فیروزگر در فاصله زمانی سال 

فاطمه مهرابیان 

94 

 الماسی»» 

 ملکی»» م: 
 داخلی

3237 

10/4/96 

116 
وامل مبتال به میوزيت التهابی و عتعیین پیامد بالینی بیماران 

 پیش بینی کننده مورتالیتی در بیماران

عبدالرضا رهايی 

 94بخش ايزدی 

 شیرانی»» 

 جوادزاده»» م: 
 داخلی

3238 

10/4/96 

117 

بررسی اپیدمیولوژيک )شیوع، عوامل خطر مرتبط و پیامد 

بلندمدت( بیماران اسپونديلیت آنکیلوزان مراجعه کننده به 

درمانگاه روماتولوژی بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص( 

 95تا  90در سال های 

 94سوزان ملکی 
 شیرانی»» 

 جوادزاده»» م: 
 داخلی

3239 

4/4/96 

118 
بر وضعیت  Sofosbuvirبررسی تاثیر درمان برپايه 

 متابولیک بیماران مبتال به هپاتیت

احمد 

 94هزارجريبی 
 داخلی رنجبر»» 

3240 

4/4/96 

119 

بررسی میزان فروانی اختالالت حرکتی مری براساس آنالیز 

در 3يافته های مانومتری بامعیار تقسیم بندی شیکاگو 

دربیماران مراجعه کننده  2مقايسه با تقسیم بندی شیکاگو 

 94-96به مرکز مانومتری بیمارستان حضرت رسول 

مريم رفیعی 

 94منش 
 مخترع»» 

 فقیهی»» م: 
 داخلی

3241 

23/3/96 

120 

بررسی ارتباط میان وزن گیری با میزان بقاء بیماران مبتال به 

سرطان متاستاتیک ريه بستری در بیمارستان رسول اکرم 

 1396)ص( در سال 

کبری باقری 

 94ولمی 

 فرداد»» 

 انصاری نزاد»» م: 
 داخلی

3242 

21/3/96 

121 

اشی نبررسی اثر اکسیژن تکمیلی در پیشگیری از نفروپاتی 

از کنتراست در بیماران مبتال به سندروم حاد کرونری تحت 

آنژيوگرافی اورژانسی مراجعه کننده به بیمارستان حضرت 

 1396رسول اکرم در سال 

سیده گیتی 

 94نقبايی 

 طاهره رزوک»» 

 امیرفرهنگی»» 

 حاج احمدی پور»» م: 

 داخلی
3243 

30/3/96 

122 

ه میزان بقا بیماران مبتال ببررسی ارتباط میان وزن گیری با 

سرطان معده متاستاتیک بستری در بیمارستان رسول اکرم 

 1396)ص( در سال 

سیده معصومه 

ختايی 

 94خسروشاهی 

 انصاری نژاد»» 

 فرداد»» م: 
 داخلی

3244 

21/3/96 

124 
مقايسه ی اثر بی دردی تزريق داخل جلدی و زير جلدی 

 آب استريل بر درد لیبر فعال
 94آهنی نسیم 

 الماسی »» 

 کاشانیان»» م: 
 زنان

3246 

12/4/96 

125 
پاسخ کلینیکال و متابولیکی به کیوتن در زنان مبتال به 

 سندروم تخمدان پلی کیستیک

معصومه قلیزاده 

94 
 زنان کرمعلی»» 

3247 

22/3/96 

126 
بررسی اثر مکمل ياری منیزيم بر روی بیان ژن مرتبط با التهاب و 

 آندوتلیال در بیماران مبتال به ديابت بارداریفاکتورهای 

مريم نادری فرد 

94 
 زنان شهناز احمدی»» 

3248 

11/4/96 

127 

م در بر پارامترهای اسپربررسی تاثیر شیاف واژينال میواينوزيتول 

افراد مبتال به الیگواستنواسپرمیا و میزان باروری در زوجهای تحت 

 96در بیمارستان اکبرآبادی در سال  IUIدرمان با 

سیده طاهره 

قاضی میرسعید 

94 

 زنان قاسمی»» 
3249 

11/4/96 

128 

مقايسه اثر آزيترومايسین با اريترومايسین در افزايش مدت 

بارداری و کاهش عوارض نوزادی در مادران با پارگی 

 زودرس ممبران ها

 زنان هاشمی ديزجی»»  94الهام موسوی 
3250 

10/4/96 
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129 

تعیین میزان موربیديتی در صورت دريافت و يا عدم دريافت انتی 

کواگوالن پروفیالکتیک در کلیه اعمال جراحی زنان در بیمارستان 

رسول اکرم و شهید اکبر ابادی و فیروزگر شهر تهران بین سالهای 

 1396تا  1387

بهاره مراديان 

94 
 زنان موسوی»» 

3251 

31/3/96 

130 
آنتی بیوتیک ها در دوران بارداری و خطر رخداد مصرف 

 سقط جنین خود به خودی: مرور سیستماتیک و متا آنالیز

آرا عمرانی پور 

94 

 اشراقی»» 

 برادران»» م: 
 زنان

3252 

4/4/96 

131 

مقايسه فاکتورهای التهابی نسبت نوتروفیل به لنفوسیت نسبت 

پالکت به لنفوسیت وشمارش پالکت مادری دربیماران با و بدون 

کوريوامنیونیت و سپسیس نوزادی زودرس دربیمارن مراجعه 

در مرکز اموزشی درمانی شهید اکبر ابادی  PPROMکننده با 

 1396-97در سال 

 زنان چمنی»»  94زينب همتی 
3253 

31/3/96 

132 
مقايسه اثر ديدروژسترون خوراکی با پالسبو در خانم های 

 حامله تهديد به سقط

شهرزاد 

 94امیرلطیفی 

 جاودانی»» 

 کاشانیان»» م: 
 زنان

3254 

31/3/96 

133 

تعیین پیامدهای مادری و نوزادی در زنان باردار مبتال به آسم 

اکرم)ص( ،فیروزگر و مراجعه کننده به بیمارستان های رسول 

 1397تا  1390زنان اکبر آبادی شهر تهران بین سالها

آرزو حسینی 

 94مقدم امامی 
 زنان کاشانیان»» 

3255 

31/3/96 

134 
بررسی اثر مکمل ياری سلنیوم بر روی بیان ژن مربوط به 

 انسولین و چربی در بیماران مبتال به ديابت بارداری

فاطمه دستیار 

94 
 زنان بدخش»» 

3256 

30/3/96 

135 
مقايسه روش تجويز میزوپروستول واژينال و خارج آمنیوتیک 

 داخل رحمی جهت سقط بارداری در تريمستر دوم

نیلوفر بهشتی 

 94منفرد 
 زنان رئوفی»» 

3257 

30/3/96 

136 
 Collagenase Clostridiumبررسی تاثیر مصرف 

Histolyticum(CHCموضعی بر درمان میوم های رحمی ) 

شیدی آزاده خور

 94زاده 
 زنان منشطاهري»» 

3258 

21/3/96 

137 

تعیین فنوتیپ های مختلف سندرم تخمدان پلی کیستیک و 

تاثیر آن در بروز مقاومت به کلومیفن در بیماران نابارور 

 مراجعه کننده به بیمارستان اکبرآبادی

مريم گل 

 94محمدی 
 زنان اشرفی»» 

3259 

30/3/96 

138 
در افراد با  Inofolicبررسی اثر تجويز داروی خوراکی 

 IVFپاسخ تخمدانی ضعیف در سیکل 

ناهید همت يار 

94 
 زنان رشیدی»» 

3260 

29/3/96 

139 
در مادر و وزن زمان  Dبررسی ارتباط بین سطح ويتامین 

 تولد در نوزاد
 94آرزو مرادی 

 شريف زاده»» 

 قاسمی»» م: 
 زنان

3261 

30/3/96 

140 

بررسی ارتباط نتايج تست های عملکردی اندام تحتانی و 

آسیب های آن در بازيکنان لیگ برتر فوتبال ايران سال های 

1396-1397 

محمد 

 94ايزدپناهی
 پزشکی ورزشی صفرچراتی»» 

3265 

12/4/96 

141 

ن غیرسالمند مبتال به سارکوپنی به همراه نارسايی مزمبررسی اثر ورزش مقاومتی بر توده عضالنی ، قدرت عضالنی و عملکرد عضالنی در بیماران 

 1396-1397قلبی در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب وعروق شهید رجايی در سال 

 جديد:   21/9/96حذف در تاريخ 

در نارسايی  DXAو BIAمقايسه نتايج آنالیز ترکیب بدنی با دو روش 

مزمن قلبی در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی، تحقیقاتی و 

 1396-1397درمانی قلب وعروق شهید رجايی در سال 

حامدرضا فرمان 

 94آرا 
 لطفیان»» 

 نادری»» م: 
 پزشکی ورزشی

3266 

23/3/96 

 جديد

12/12/96 
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142 

ه مبتال بدرمانی بر بهبود عاليم بالینی شیرخواران تاثیر آب

کريستالوری و کولیک شیرخواران مراجعه کننده به بیمارستان 

 1395و  1394های حضرت علی اصغر )ع( در سال

سحرناز موثق 

 94کوالنکوه 

 چوبدار»» 

 اتوکش»» م: 
 اطفال

3267 

27/3/96 

143 
بررسی میزان بقای مبتاليان به تومور ويلمز مراجعه کننده به 

 1393تا  1384سالهای بیمارستان علی اصغر از 
 اطفال باهوش»»  رقیه سعیدی

3268 

12/4/96 

144 

تعیین میزان خطر وقوع انتروکولیت نکروزان به دنبال ترانسفیوژن 

خون در نوزادان نارس بستری در بخش نوزادان بیمارستان 

 1395-1390کودکان حضرت علی اصغردر سال 

بنت الهدی 

 94رجايی 
 اطفال چوبدار»» 

3269 

12/4/96 

145 
اندازه گیری کالپروتکتین ادراری برای پیش آگهی و تشخیص 

 نارسايی حاد کلیوی در نوزادان

شیما محمديان 

94 
 اطفال هومن»» 

3270 

12/4/96 

146 

بستری در بیمارستان حضرت علی اصغر  G6PDبا شدت بیماری در کودکان مبتال به کمبود آنزيم Dبررسی رابطه میانگین سطح سرمی ويتامین 

 )ع(

 20/12/96حذف در تاريخ 

بررسی ارزش پروگنوستیک الکتات خون بند ناف در عوارض 

متولد شده در بیمارستان اکبرآبادی در سال  MASنوزادان 

1396-1398 

 94رقیه فالح 
 افشار خاص»» 

 اطفال معذوری»» 

3271 

12/4/96 

 جديد:

26/12/96 

147 
بررسی سونوگرافی در تعیین محل لوله تراشه در نوزادان ترم 

 97-96بیمارستان علی اصغر طی سال  nicuبستری در بخش 

مرضیه دهگان 

94 
 اطفال خالصی»» 

3272 

12/4/96 

148 
بررسی فراوانی عفونتهای ادراری در يک سال اول پس از 

 1390-1395پیوند کلیه درکودکان سال 

زهرا محمدنژاد 

93 

 سیاح فر »»

 اتوکش»» م: 
 اطفال

3273 

12/4/96 

149 

بر پروفايل لیپیدی، مقاومت به انسولین،  3 -بررسی تأثیر مکمل اومگا

در کودکان و  1شاخص های التهابی و بیان ژن آنزيم سیرتويین 

 نوجوانان مبتال به چاقی، مطالعه کارآزمايی بالینی تصادفی دوسوکور

 مونا نوربخش

94 

 رزاقی آذر»» 

 میترا نوربخش»» 

 جانانی»» م: 

 غدد اطفال
3294 

10/2/96 

150 

در کودکان مبتال به تب و تشنج ساده و کمپلکس بستری دربیمارستان حضرت علی S100Bمقايسه سطح سرمی پروتئین 

 اصغر )ع

 20/12/96حذف در تاريخ 

بررسی عوامل موثر در مورتالیتی نوزادان ترم مبتال به هرنی 

بیمارستان  NICUديافراگماتیک نوع بوخدالک بستری در 

 1396تا  1390علی اصغر )ع( در سالهای 

 94سارا کالنتر 

 افشار خاص»» 

 توسلی»» م: 

 چوبدار»» 

 خسروی»» م: 

 اطفال

3319 

12/4/96 

 جديد

26/12/96 

151 

بالینی کودکان مبتال به نفريت هنوخ شوئن ررسی پیامدهای ب

الين بستری شده در بیمارستان حضرت علی اصغر )ع( از 

 1395تا سال  1386سال 

شیرين بهدادمهر 

94 
 اطفال حسینی»» 

3320 

12/4/96 

152 

بررسی پیامد قطع داروی ال آسپاراژيناز در کودکان مبتال به 

علی  بیمارستان حضرتلوسمی لنفوبالستیک حاد مراجعه کننده به 

 اصغر ع در طی ده سال گذشته

لیال عسگرزاده 

94 
 باهوش»» 

 فرانوش»» م: 
 اطفال

3321 

12/4/96 

153 
در فاز  suPARو  CD40ارزيابی سطح پالسمايی آنتی بادی ضد 

 عود و بهیودی در بیماران مبتال به سندروم نفروتیک اولیه

سعیده حیدرعلی 

94 
 حسینی»» 

 بهرامی»» م: 
 اطفال

3322 

12/4/96 

154 

در نوزادان ايکتريک بستری در بخش نوزادان بیمارستان علی اصغر )ع(  ABRارزيابی پاسخ شنوائی ساقه مغز يا 

 1396بیمارستان اکبرآبادی در سال 

نازنین سارجلو  جديد:  2/8/96حذف در تاريخ 

94 

 خالصی»» 

 معذوری»» م: 

 بهزاد حقیقی»» 

 حسینی»» م: 

 اطفال

3323 

11/4/96 

 جديد

2/8/96 



  1396لیست پایان نامه های ثبت شده تخصص و فوق تخصص 
بررسی شیوع عوارض و مورتالیتی کودکان مبتال به کتواسیدوز 

های ويژه بیمارستان علی اصغر مراقبت ديابتی بستری در بخش

 1393-96های طی سال

155 

به پمپ درد وريدی در بیماران  TNGبررسی اثرات افزودن 

جراحی ارتوپدی اندام تحتانی بیمارستان رسول اکرم از شهريور 

 97تا آبان  96

آتوسا سلطانی 

94 

 رحیم زاده»» 

 ايمانی»» م: 
 بیهوشی

3324 

27/3/96 

156 

بررسی تفاوت انالیزمايع مغزی نخاعی و پارامترهای اسپاينال در 

اعتیاد به مخدرها حین اعمال جراحی بیماران سالم ودربیماران با 

 اندام تحتانی

سرور گروسی 

94 
 بیهوشی درخشان»» 

3325 

12/4/96 

157 

مقايسه اثرات دو روش مايع درمانی آزاد و محدود بر شاخصهای 

عملکردی کلیوی در عمل جراحی گاستريک بای پاس به روش 

 الپاروسکوپی

 جواد معظمی

 94 
 بیهوشی علیمیان»» 

3326 

12/4/96 

158 
مقايسه اثر تزريق ترانس فورامینال تريامسینولون ودکس 

 مدتومیدين بر میزان درد در بیماران با دردهای راديکولر کمری

ابوذر ابوالفضلی 

94 

 ايمانی»» 

 رحیم زاده»» م: 
 بیهوشی

3327 

4/4/96 

159 
بررسی مقايسه ای استفاده از پمپ انفوزيون کتامین و آپوتل برای 

 درد بعد از اعمال جراحی فیوژن مهره های خلفی کنترل

 محمد قائمی 

94 
 بیهوشی نسیم نیکوبخت»» 

3328 

13/4/96 

160 
مقايسه اثر فنیل افرين و افدرين در درمان هايپوتنشن ناشی 

 از بی حسی نخاعی در زنان باردار کانديد سزارين

 علی حسنی 

94 
 رختابناک»» 

 قدرتی»» م: 
 بیهوشی

3329 

11/4/96 

161 

مقايسه انسولین گالرژين و انسولین رگوالر بر کیفیت کنترل قندخون 

تحت درمان با انسولین  2حول و حوش جراحی در بیماران ديابتی نوع

 طی عمل جراحی ويترکتومی تحت بیهوشی عمومی

 نسرين نوری 

94 
 خطیبی»» 

 فیض»» م: 
 بیهوشی

3330 

31/3/96 

162 
رقیق شده داخل مثانه بر ناراحتی ناشی از بررسی تاثیر تجويز مارکائین 

 سوند ادراری طی ريکاوری از بیهوشی در بیماران مذکر جوان

شورا شفیق نیا 

94 

 قدرتی»» 

 رختابناک»» م: 
 بیهوشی

3331 

31/3/96 

163 

مقايسه تاثیر تجويز ترکیبی سرم های نرمال سالین و 

ختالالت ارينگرالکتات با تجويز نرمال سالین به تنهايی بر 

 اسید و باز حین جراحی پیوند کلیه از دهنده زنده

 سارا فغفوری 

94 
 بیهوشی مصباح کیايی»» 

3332 

31/3/96 

164 

مقايسه تاثیرگاواژسوسپانسیون پنتوپرازول با پنتوپرازول 

تزريقی در پیشگیری از زخم های گوارشی بر اساس پايش 

PH24 ساعته داخل معده دربیماران بستری در بخش

 1395مراقبتهای ويژه بیمارستان رسول اکرم در سال

  عبدالرضا ديّانی

94 

 مرادی مقدم»» 

 مخترع»» 
 بیهوشی

3333 

10/4/96 

165 

بررسی امکان کاهش دوز پرتو برای نمره دهی کلسیم 

شريان کرونری با تکنیک بازسازی تکراری در سی تی 

 دکتور 348اسکن 

فاطمه حسینیان 

94 
 راديولوژی محمدزاده»» 

3335 

11/4/96 

166 

بررسی حساسیت و ويژگی سی تی اسکن در افتراق 

آپانديسیت پرفوره از غیر پرفوره در بیماران تحت عمل 

 95-96آپاندکتومی بیمارستان فیروزگر در سال

آسیه بساق زاده 

94 
 راديولوژی محسنی»» 

3336 

10/4/96 

167 
 اريتموژنیک بطن راستام آر ای قلب در مبتاليان به بیماری 

 با استفاده از تکنیک فیچر تراکینگ
 94مريم خلیلی 

 محمدزاده»» 

 شجاعی فرد»» م: 
 راديولوژی

3337 

28/3/96 
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168 

-Diffusionبررسی دقت تشخیصی سکانس تصويربرداری 

Weighted Imaging  در مقايسه با پروتوکول های کنونی

 HCMدر بیماران مبتال به  MRIتصويربرداری 

مائده شريفیان 

94 
 محمدزاده»» 

 اسديان»» 
 راديولوژی

3338 

10/4/96 

169 

میوکارد به  peak enhancement ratioبررسی ارزش 

آئورت در تشخیص ايسکمی میوکارد به وسیله 
computed tomography perfusion 

 راديولوژی محمدزاده»»  94علی عالمه 
3339 

30/3/96 

170 

شکستگی های داخل مفصلی  بررسی نتايج عمل جراحی

ديستال فمور در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شفا 

 1395تا  1390يحیايیان از 

شعیب مجدی 

94 
 ارتوپدی باقری فرد»» 

3340 

10/4/96 

171 

روزه و  30تعیین و مقايسه فراوانی عوارض بیمارستانی و 

غیر همچنین هزينه های درمانی در دو گروه بیماران چاق و 

 چاق تحت جراحی دکمپرسیون با يا بدون فیوژن اسپاينال

محمدمهدی 

 94عزيزی 
 قندهاری»» 

 عامری»» م: 
 ارتوپدی

3341 

28/3/96 

172 
بررسی نتايج استئوتومی توبرکل تیبیا در ناپايداری و درد 

 های پاتلوفمورال
 ارتوپدی جبل عاملی»»  94سپهر قربانی 

3342 

11/4/96 

173 
اطراف مفصلی کورتیکو استرويید در کنترل درد  تاثیر تزريق

 به روش مولتی مدال بعد از تعويض مفصل زانو و هیپ

امیرمحسن 

 94خرمی 
 قرنی زاده»» 

 جبل عاملی»» م: 
 ارتوپدی

3343 

10/4/96 

174 

مقايسه نتايججراحی رباط صلیبی قدامی در روش آتو گرافت 

در  93-96در مقايسه با روش آلو گرافت بین سال های 

 بیمارستان فیروزگر

ابراهیم اکبری 

 94ايرائی 
 ارتوپدی ترکمان»» 

3344  

3/4/96 

175 
بررسی نتايج درمان شکستگی کالکانئوس به روش جراحی 

minimal invasive 

محمدامین حق 

 94بین 
 ارتوپدی شريعت زاده»» 

3345 

3/4/96 

176 

بررسی اثر ايمونوتراپی خوراکی با سفیده تخم مرغ برای 

به  IgEحساسیت زدايی در بیماران دارای حساسیت بواسطه 

 سفیده تخم مرغ و مقايسه آن با گروه کنترل

وحید قبادی دانا 

93 
 عرشی»» 

 نبوی»» م: 

ايمونولوژی و فوق 

 آلرژی 

3346 

7/4/96 

177 
 WHODAS 2پرسشنامهبررسی روايی و پايايی نسخه فارسی 

 در بیماران مبتال به اختالالت روانپزشکی

معصومه رفیعی 

94 

 قنبری »» 

 احمدزاده »» م: 
 روانپزشکی

3347 

29/3/96 

178 

مقايسه اثربخشی دو داروی گاباپنتین و اگزازپام بر کیفیت خواب، شدت 

اضطراب و میزان درد در بیماران بستری شده در بخش سی سی يو 

 حضرت رسول اکرم به علت آنژين ناپايدار قلبیبیمارستان 

محمدجواد 

 94پرورش 

 قنبری»» 

 م: قلعه بندی
 روانپزشکی

3348 

12/4/96 

179 
کارنوزين بعنوان درمان کمکی در اختالل -بررسی تاثیر ال

 افسردگی اساسی :کارآزمايی بالینی تصادفی شده دو سو بی خبر

بهین آرامی نیا 

94 
 شیرازی»» 

 افتخار»» 
 روانپزشکی

3349 

12/4/96 

180 
ارزيابی رفتارهای پرخطر و روابط و عملکرد جنسی در 

 بیماران مؤنث مبتال به اختالل شخصیت مرزی

پرهام کوهستانی 

94 

 علوی»» 

 افتخار»» م: 
 روانپزشکی

3350 

11/4/96 

181 

بررسی ارتباط صفات شخصیتی مراقب، سالمت معنوی و سالمت روان 

از بیمار در مراقبین بیماران دمانس مراجعه کننده به  وی بر بار مراقبت

 97-96بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص( در سال 

مهديه صالحی 

94 

 شريعتی»» 

 ملکوتی»» م:
 روانپزشکی

3351 

11/4/96 

182 

 ماهه شناختی گروه کنترل سالم 6در مقايسه با سیر ماهه وضعیت شناختی در بیماران مبتال به سايکوز ناشی از مصرف متآمفتامین  6بررسی سیر 

طبق آئین نامه پروپوزال جديد با  15/5/97حذف در تاريخ 

 شماره و کد اخالق در فايل روز موجود است

 شبنم اسدی 

94 

 شريعت»» 

 علوی»» م: 
 روانپزشکی

3352 

4/4/96 



  1396لیست پایان نامه های ثبت شده تخصص و فوق تخصص 

183 
بررسی فراوانی اختالالت و رفتارهای جنسی در زنان مراجعه 

 بهداشت و درمان دانشگاه ايرانکننده به مراکز 

نسیبه افتخاری 

94 
 افتخار»» 

 رسولیان»» م: 
 روانپزشکی

3353 

3/4/96 

184 

تبیین تجارب بیماران در مورد روابط بین فردی ،بعد از 

جراحی بارياتريک مراجعه کننده به کلینیک چاقی 

 بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص( : يک مطالعه کیفی

 سمیه عزيزی 

94 

 قنبری»» 

 علوی»» م: 
 روانپزشکی

3354 

31/3/96 

185 
پیگیری يکساله بیماران مبتال به اختالل شخصیت مرزی پس از بستری 

 1396-1395در بخش مهر بیمارستان روانپزشکی ايران در سال 

سولماز 

 94بذرافشان 

 افتخار»» 

 نوحه سرا»» م: 
 روانپزشکی

3355 

30/3/96 

186 
عالئم حاد مانیا در افراد دچار اختالل دو بررسی میزان يادآوری 

 1391قطبی نوع يک پس از ترخیص از بیمارستان در سال 

فاطمه زارعین 

96 

 شعبانی»» 

 جاللی»» م: 
 روانپزشکی

3356 

30/3/96 

187 
مغزی در بیماران هموديالیزی با تظاهر  MRI های¬بررسی يافته

 اورمیک انسفالوپاتی

کوروش 

 94اسفندياری 
 آهاری عزيز»» 

 سینا»» م: 
 راديولوژی

3357 

19/3/96 

188 
بررسی اپیدمیولوژيک آنافیالکسی به نیش زنبور در شهرستان 

 1396گرگان تا سال 

سیدعلی آقاپور 

94 
 بمانیان»» 

فوق آلرژی و 

 ايمونولوژی

3358 

31/3/96 

189 

بررسی ارتباط میان سطح نیتريک اکسايد بازدمی و حساسیت به 

استنشاقی خانگی در بیماران مبتال به رينوسینوزيت همراه آئروآلرژن های 

با پولیپ بینی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان حضرت رسول 

 96لغايت ارديبهشت  95های آذر تهران در طی ماه

مهدی ترابی 

 94زاده 
 نبوی»» 

فوق آلرژی و 

 ايمونولوژی

3359 

10/4/96 

190 

( و  Dهیدروکسی ويتامین  25بررسی سطح سرمی کلسیديول)

( در بیماران نارسايی  Dهیدروکسی ويتامین  25و1کلسیتريول)

پیشرفته کلیه تحت هموديالیز در واحد ديالیز بیمارستان هاشمی 

 1396نژاددر سال 

لقا لطف الهی 

95 
 عصاره»»  

 عسگری»» م: 
 فوق نفرولوژی

3360 

4/4/96 

191 

عوامل موثر در میزان درگیری غدد لنفاوی غیر نگهبان در بیماران تعیین 

مبتال به کانسر پستان با درگیری غدد لنفاوی نگهبان در بیمارستان های 

کلمات  1396تا  1392حضرت رسول اکرم و خاتم االنبیاءاز سال 

 کلیدی : غدد لنفاوی نگهبان، غدد لنفاوی غیرنگهبان، کانسر پستان

فريبرز صمدی 

94 
 جراحی نفیسی»» 

3361 

7/4/96 

192 

و روی  Dو ويتامین  Glasgow prognostic scoreبررسی 

سرم بیماران مبتال به سرطان پستان درپروگنوز و پاسخ به درمان 

 98و 97و  96بیماران بیمارستان رسول اکرم در سالهای 

حمید جاللی 

 94سهی 
 جراحی موسوی»»  

3362 

12/4/96 

193 

تعیین اثر تجويز تک دوز پروفیالکتیک ترانکزامید اسید قبل از عمل ويپل حجم خونريزی و عنوان طرح: 

 همچنین تجويز خون بیماران مبتال به کانسر پانکراس درکاهش

 جديد:   13/8/96حذف در تاريخ 

بررسی ارتباط بین سطح فیبرينوژن خون و بیماری آپانديسیت حاد 

 آپانديسیت حاد تحت جراحیدر بیمارانی که با تشخیص احتمالی 

قرار می گیرند در دو گروه سنی اطفال در بیمارستان علی اصغر و 

 بزرگساالن در بیمارستان رسول اکرم

 

بهمن نوحی فرد 

94 
 حسینی»» 

 جهانگیری»» 
 جراحی

3363 

11/4/96 

 جديد

13/8/96 

194 
 30بررسی پیش آگهی بیماران دارای سوختگی وسیع )باالی 

 203و  663، 135های  RNAمیکرودرصد( با 

حسین نگهبان 

94 
 نگهی»» 

 مومنی»» م: 
 جراحی

3364 

11/4/96 

195 
تعیین نتايج پاتولوژی و پیگیری های پس از عمل گاسترکتومی اسلیو در 

 1397تا  1396بیماران بیمارستان رسول اکرم)ص( بین سالهای 

فريد علمی صدر 

94 

 پازوکی»» 

 باباحیدريان»» م: 
 جراحی

3365 

11/4/96 
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196 

بررسی اثر جراحی بارياتريک بر روی متوسط طول تلومر 

بیمار مبتال به چاقی شديد يک  40لوکوسیتهای خون محیطی در 

 سال پس از جراحی

مهدی هاشم 

 94آقايی 
 جراحی صفری»» 

3366 

11/4/96 

197 
مقايسه روش های مختلف بستن پريتوئن جداری يا باز گذاشتن 

 هرنی انگوينال به روش الپاراسکوپیکان در ترمیم 

عباداله جدايی 

94 
 جراحی حسینی»» 

3367 

11/4/96 

198 

بررسی شیوع عوارض ناشی از عمل جراحی بازسازی فوری پستان 

( در بیماران مراجعه کننده به  TIGRبا استفاده از سنتتیک مش )

بیمارستان رسول اکرم )ص( و خاتم االنبیا در طی سال های 

1395-1396 

 ايوب باقری 

94 

 نفیسی»» 

 فدوی»» م: 
 جراحی

3368 

10/4/96 

199 
 301aو  221، 21های RNAبررسی ارتباط اختالل میکرو 

 سرم و پروگنوز بیماران با پريتونیت ثانوی

 حامد واثقی 

94 

 نگهی»» 

 موسوی»» م: 
 جراحی

3369 

7/4/96 

200 
بررسی میزان نشت و میزان ديسفاژی سرويکال ازوفاگوگاستروستومی 

 در بیماران ازوفاژکتومی در بیمارستان فیروزگر

محمدرضا حسنی 

 94قوام 
 بقايی»» 

 عالم رجبی»» م: 
 جراحی

3370 

7/4/96 

201 

END to SIDE Anastomosis ( وEEA)END to END 

Anastomosis  بررسی مقايسه ای اثر دو روش در بیماران با

 low (LARسرطان رکتوم مراجعه کننده به بیمارستان )

anterior resection ( در کاهش عوارض عملESA) 1397- 

 1396فیروزگر بین سال های 

 جراحی عالم رجبی»»  علی الماسی
3371 

4/4/96 

202 

 اتیولوژی فوت براساس پاتولوژیبررسی اپیدمیولوژيک و تعیین 

اصلی در بیماران بستری در بیمارستان فیروزگر بر مبنای 

 1395در سال  ICD-10معیار

 داود بهرامی 

95 
 پزشکی قانونی آقابیگلوئی»» 

3372 

12/4/96 

203 

بررسی میزان رضايتمندی شغلی متخصصان پزشکی قانونی و 

متخصصان رشته های مقايسه آن با رضايتمندی شغلی پاره ای از 

 تحصصی پزشکی در شهر تهران

سیدحسین 

 موسوی نژاد

 معماريان»» 

 آقاخانی»» م: 
 پزشکی قانونی

3373 

12/4/96 

204 
تعیین جنسیت بر اساس پارامترهای استخوان استرنوم در اجساد 

 96ارجاع شده در سالن تشريح کهريزک در سال 

علی نیکان زاد 

94 

 سلطانی»» 

 عامری»» م: 
 پزشکی قانونی

3374 

7/4/96 

205 

تعیین میزان اثرگذاری شالتورهايتزريقی درکاهش میزان سطح 

خونی سرب در بیماران با مسمئمیت حاد با سرب بستری شده در 

 1396تا ارديبهشت  1394بیمارستان فیروزگر از بهمن 

شاهرخ علیزاده  

94 

 آقابیگلوئی»» 

 عامری»» م: 
 پزشکی قانونی

3375 

10/4/96 

206 

بررسی مقايسه ای نتايج کمیسیون های مجدد برگزارشده در شکايات پزشکی )قصورپزشکی(ارجاع شده به اداره کمیسیون های پزشکی قانونی 

 1395استان تهران در سال 

 جديد:  3/4/97حذف در تاريخ 

ارزيابی جنسیت بر اساس اندازه گیری اندکسهای سی تی اسکن 

 هفتم گردنی در بالغین ايرانیسه بعدی مهره های دوم و 

 آرزو امیری 

94 
 پزشکی قانونی معماريان»» 

3376 

11/4/96 

 جديد

3/4/97 

207 

ر پارامترهای فورامن مگنوم د تعیین جنسیت با استفاده از شکل و

جامعه ايرانی بر اساس اجساد ارجاع شده به سالن تشريح 

 97تا مهر  96کهريزک از مهر 

طیبه خیام دار 

95 

 سلطانی »»

 آقاخانی»» م: 
 پزشکی قانونی

3377 

7/4/96 

208 
پزشکی قانونی با بررسی جنون از ديدگاه حقوق ايران وعلوم روان

 تطبیقی با ساير کشورها

 هانیه صبوری 

95 

 آقاخانی»» 

 معماريان»» م: 
 پزشکی قانونی

3378 

4/4/96 
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209 

بررسی تاثیر تزريق داخل ويتره فاکتور محرک کلونی 

بر حدت بینايی بیماران مبتال به نوروپاتی  GCSFگرانولوسیت ))

 (NAIONاايسکمیک قدامی عصب اپتیک غیر ارتريتیک )

مريم اشرف 

 94خراسانی 

 سلطان سنجری»» 

 ابری اقدم»» م: 
 چشم

3379 

11/4/96 

210 

بررسی تغیرات ضخامت اپیتلیوم قرنیه پس از کراس لینکینگ قرنیه در 

کراتوکونوس مراجعه کننده به کلینیک چشم بیمارستان رسول بیماران 

 1396تا آخر اسفند ماه  1396اکرم تهران از اول تیرماه 

محمدحسین 

 94دهقان نیری 

 آقايی»» 

 غیاثیان»» م: 
 چشم

3380 

10/4/96 

211 

بررسی تاثیر داروهای استروئیدی و ضد التهاب غیر استروئیدی بر 

ضخامت کروئید در ناحیه ساب فووآ ضخامت مرکزی ماکوال و 

 بعد از جراحی فیکوامولسیفیکیشن

احسان عزيزی 

 94فارسانی 
 غیاثیان»» 

 ابری اقدم»» م: 
 چشم

3381 

11/4/96 

212 
بررسی دانسیته عروقی سر عصب بینايی و ناحیه ماکوال در بیماران 

 گلوکومی قبل و بعد از جراحی ترابکولکتومی و فاکتورهای مربوط به آن

سمیرا جعفری 

94 
 میرآفتابی»» 

 قاسمی»» م: 
 چشم

3382 

7/4/96 

213 

و (  sox2بررسی میزان فراوانی بیان مارکر پیشنهادی سلولهای بنیادی )

(Twist1)  در کارسینوم کولورکتال در بیماران مراجعه کننده به

بیمارستان های فیروزگر و رسول اکرم و هاشمی نژاد طی سالهای 

 1394تا 1388

 سبا فتی 

94 

 ابوالحسنی»» 

 مهرآزما»» م: 
 پاتولوژی

3383 

11/4/96 

214 
به عنوان مارکر پیشنهادی جديد سلول های  DCLK1میزان بیان 

 بنیادی سرطان در تومور های ترانزيشنال

سمیه شفیعی 

 94فروتقه 

 مجد»» 

 ابوالحسنی»» م: 
 پاتولوژی

3384 

12/4/96 

215 
ونتريکولوستومی بطن سوم مغزی در درمان و بررسی تاثیر انجام 

 پیشگیری از هیدروسفالی در ضايعات حفره ی خلفی مغز

جواد جهانديده 

94 

 طبیب خوئی»» 

 آذر»» م: 
 جراحی اعصاب

3385 

11/4/96 

216 

با دو روش بالینی معمول و همراه با پايش  SIRSمقايسه پايش درمان 

سطح سرمی کورتیزول ، در بیماران بستری دربخشهای مراقبتهای ويژه 

کارآزمائی  1396مجتمع بیمارستانی حضرت رسول اکرم )ص( در سال 

 تصادفی يک سو کور به شکل مطالعه پايلوت

علیرضا خالصی 

94 
 ICU مرادی مقدم»» 

3386 

11/4/96 

217 

در  DMSAو ا سکن کلیه با  ECبررسی مقايسه اسکن کلیه با 

کلیه ها در کودکان  Differential Renal Functionارزيابی 

 دچار هیدرونفروز انسدادی و غیر انسدادی

سمیه عرب 

 94شاملی 
 پزشکی هسته ای حکمت»» 

3387 

12/4/96 

218 
اسکن پرفیوژن مغز به روش اسپکت در بیماران  الگویبررسی تغییرات 

 وزوز گوش قبل و بعد از تحريک مغناطیسی از طريق جمجمه

فاطمه تیموری 

 94نژاد 
 پزشکی هسته ای راحله هدايتی»» 

3388 

12/4/96 

219 

بررسی مقايسه میزان درد و رضايتمندی از انجام ترمیم زخم 

ايبوپروفن وريدی و در دو گروه دريافت کننده انفوزيون 

 گروه پالسبو در اورژانس

محمدحسین 

رضايی دوگاهه 

95 

 شاکر»» 

 بصیرغفوری»» م: 
 طب اورژانس

3389 

12/4/96 

220 
بررسی میزان آگاهی بیماران و همراهان از مفهوم و کاربرد 

 ترياژ بیمارستانی

هیال شهرياری 

95 

 ياسین زاده»» 

 رضايی»» م: 
 طب اورژانس

3390 

14/4/96 

221 
مهديه محمودی  بررسی اثربخشی شرکت دستیاران طب اورژانس در کارگاه

95 
 طب اورژانس مفیدی»» 

3391 

14/4/96 

222 

بررسی تأثیر تجويز داروی آنالژزيک در اتاق ترياژ در 

کاهش به موقع درد و افزايش رضايتمندی بیماران ترومايی 

 مراجعه کننده به بخش اورژانس مرکز آموزشی درمانی

 97-1396شهدای هفتم تیر تهران در سال 

 95پريسا معتمد 
 امیری»» 

 عباسی»» م: 
 طب اورژانس

3392 

14/4/96 
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223 
پیگیری پیامد سه ماهه بیماران با تشخیص احتمالی پیچ 

 خوردگی مچ پا مراجعه کننده

 مجید مدنی

95 
 محمدی»» 

 وزيری»» م: 
 طب اورژانس

3393 

1/6/96 

224 

مقايسه تاثیر ريوارگسابان با انوکساپارين در میشکیری از 

DVT  در بیماران با شکستگی لگن که نیاز به جراحی

 ندارند و ارزيابی هزينه اثر بخشی ان

شقايق شريفیان 

95 

 حافظی مقدم»» 

 مهشیدفر»» م: 
 طب اورژانس

3394 

14/4/96 

225 
ر: فیروزگآنالیز ريشه ای علل فوت در اورژانس بیمارستان 

 96تا  92ساله ، از سال 5يک مطالعه 

الهام خلیلی فرد 

95 

 معصومی»» 

 مصدق»» م: 
 طب اورژانس

3395 

14/4/96 

226 

بررسی کارايی فیبرينوژن در مقايسه با رژيم استاندارد 

اکترئوتايد در بیماران خونريزی حاد گوارشی مراجعه  -پنتوپرازول

 1396-1397اکرم کننده به اورژانس بیمارستان رسول 

ابراهیم کاظمی 

 95کاخکی 
 توکلی»» 

 مخترع»» 
 طب اورژانس

3396 

14/4/96 

227 

بررسی اثر مقايسه ای درمان در رفتگی شانه تحت بی درد سازی 

( و بلوک عصب psaبا سیديشین برای انجام پروسیجیر )

سوپرااسکاالر زير گايد سونوگرافی در بیماران راجعه کننده به 

 97_ 96های هفت تیر و رسول اکرم در سال  بیمارستان

 رضا کاربر 

95 
 طب اورژانس سعید عباسی»» 

3397 

14/4/96 

228 
يررسی شیوع عفونت ادراری در کودکان بستری شده با تشخیص 

 97تا  96برونشیولیت در بیمارستان علی اصغر تهران طی سال های 

سارا نصیرزاده 

95 

 جعفرنژاد»» 

 محمودی نژاد»» م: 
 طب اورژانس

3398 

14/4/96 

229 
سونوگرافی ترومبوز وريد  Learning curveبررسی و تعیین 

 )اندام تحتانی در دستیاران طب اورژانس DVTعمقی)

 اکبر حشمتی 

95 
 مصدق»» 

 چهاردولی»» م: 
 طب اورژانس

3399 

14/4/96 

230 

مقايسه دقت تشخیصی کیت سريع آنفلونزا )رپید تست( با روش 

استاندارد در بیماران مراجعه کننده با سندرم تنفسی به اورژانس 

 97و  96بیمارستان رسول و فیروزگر در سال 

اعظم بخشايشی 

95 
 طب اورژانس محسن عباسی»» 

3400 

13/4/96 

231 

مقايسه ی تاثیر آموزش حضوری با اموزش غیر حضوری دستیاران 

مورد مهارت نحوه طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی ايران در 

 دادن خبر بد به بیماران يا همراهانشان

سیدصالح 

 95سیدين 
 حسینی کسنويه»» 

 توکلی»» م: 
 طب اورژانس

3401 

13/4/96 

232 
مقايسه پاسخ به درمان نبواليز نرمال سالین و سالین 

 هیپرتونیک در اطفال مبتالء به برونشیولیت

سمانه سادات 

 95خوب بین 
 اورژانس طب محمودی نژاد»» 

3402 

12/4/96 

233 

ماه( بیماران با شکستگی  6مطالعه پیگیری طوالنی مدت )

ترقوه مراجعه کننده به بیمارستان شهدای هفت تیر از 

 96الی مرداد  95شهريور 

اشکان 

 95خدامرادی 

 مهشیدفر»» 

 رضايی»» م: 
 طب اورژانس

3403 

12/4/96 

234 
بین پرسنل غیر  burnoutمقايسه شیوع خستگی شغلی 

 پزشک در بخش اورژانس و ساير بخش های بستری

فروزان موسی 

 95زاده 
 وزيری»» 

 رضايی»» م: 
 طب اورژانس

3404 

14/4/96 

235 

بررسی و مقايسه فرسودگی شغلی در دستیاران طب 

اورژانس , جراحی,داخلی ,زنان, اطفال در ابتدا و انتهای سال 

 97-96اول دستیاری

سیدامیر طبیب 

 95زاده دزفولی 

 بصیرغفوری»» 

 رضايی»» م: 
 طب اورژانس

3405 

14/4/96 

236 
مقايسه کتامیبن اينترا نازال با پالسبو در سهولت دسترسی به رگ 

 محیطی و تاثیر آن بر رضايت مندی والدين و کاهش درد کودک

فرحناز جان 

 95محمدی 
 طب اورژانس محمودی نژاد»» 

3406 

12/4/96 

237 
مقايسه چک نبض کاروتید به دو روش لمس با بررسی 

( در بیماران دچار besideانگشت و سونوگرافی داپلر )

 رحیم بهتر 

95 
 فارسی»» 

 حافظی مقدم»» م: 
 طب اورژانس

3407 

12/4/96 
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arrest  غیر تروماتیک در میزان بقاء و برگشت گردش

در  arrest( در بیماران دچار ROSCخون خودبخودی )

 بیمارستان های حضرت رسول و فیروزگر

238 
( در Virtual realityبررسی میزان تاثیر واقعیت مجازی )

 کاهش درد بیماران اورژانس در حین انجام پروسیژر

لیلی نامداری 

95 
 طب اورژانس رضايی»» 

3408 

12/4/96 

239 
بررسی ارتباط بین خشونت خانگی وسالمت روانی وجسمی 

 زنان

 ناهید ستايش

94 
 پزشک خانواده نجومی»» 

3410 

10/4/96 

240 

 26ماهه تا  18در افراد  Bبررسی میزان پاسخ ايمنی به واکسیناسیون کشوری هپاتیت 

 1394ساله مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی فردوسیه در سال 

اين پايان نامه مربوط به واحد تحصیالت تکمیلی است و ارجاع شد به 

 19/6/96دبیرخانه پايه  

 پزشک خانواده نجومی»»  بهامین جهانیان 
3411 

28/5/96 

241 
بررسی اثر پانسمان الکتروريسی شده حاوی کورکومین در 

 ترمیم زخم رت

 رضا حسامی

93 

 لطیفی»» 

 فاطمی»» م: 
 جراحی پالستیک

3412 

14/4/96 

242 

 prohormoneبررسی ارتباط میانگین سطح سرمی 

brain natriuretic peptide  وپارامترهای داپلر بافتی

 اکوکارديوگرافی در کودکان مبتال به کارديو میوپاتی اتساعی

فیصل رحیم پور 

94 
 طبیب»» 

 مهدوی»» م: 
 قلب اطفال

3413 

21/4/96 

243 

بررسی عوامل پیش بینی کننده در بروز بیماری روده ای از 

دست دهنده پروتئین در بیمارانیکه در مرکز قلب شهید 

 رجايی تحت عمل جراحی فونتان قرار گرفته اند

ابوطالب محمدی 

94 
 قلب اطفال مرتضائیان»» 

3414 

27/4/96 

244 
بررسی و مقايسه اولتراسونوگرافیک ضخامت تاندونهای فلکسور 

 مچ دست و تعیین عوامل مرتبط در بیماران ديابتی و غیر ديابتی

سیدحسین صفی 

 95آبادی 
 کیانمهر»» 

 شیرانی»» م: 
 روماتولوژی

3415 

24/4/96 

245 
تاثیر و ايمنی سیکلوفسفامید خوراکی در بهبود تظاهرات پوستی و بیماری 

 ( در بیماران مبتال به اسکلروز سیستمیکILDبینابینی ريه )

حمزه علی ترنگ 

95 
 پورمقیم»» 

 شیرانی»» م: 
 روماتولوژی

3416 

28/4/96 

246 

بررسی نتايج تعويض دريچه میترال به روش 

continuousوinterruptedدر 1395تا سال  1382از سال

 بیماران عمل شده در بیمارستان قلب شهید رجايی

امیرناصرالدين 

جدبابايی مقدم 

93 

 جراحی قلب سیدسعید حسینی»» 
3417 

1/5/96 

247 
ترمیمی تعیین شیوع و عوامل موثر در ايجاد عوارض بعد از عمل 

 هايپوسپادياس در مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر)ع(

مرتضی مازوچی 

93 
 نصیری»» 

 شیخ وطن»» م: 
 جراحی اطفال

3418 

16/5/96 

248 
در بیماران مبتال به  ICD implantationبررسی نتايج 

ARVD  95تا  90در مرکز قلب شهید رجايی طی سالهای 

 میالد صابری 

94 
 قلب و عروق اجاقی حقیقی»» 

3420 

12/4/96 

249 

مقايسه تغییرات ريتم قلب قبل ، بعد از انجام بیوفیدبک در 

در بیمارستان رجايی  Paroxysmal AFبیماران مبتال به 

 96در سال 

پريسا ايزدپناه 

94 
 قلب و عروق صدرعاملی»» 

3421 

12/4/96 

250 

ین در سیستئاستیل -به تنهايی يا در ترکیب با انEتاثیر ويتامین 

پیشگیری از کنتراست نفروپاتی ناشی از ماده حاجب بعد از 

 انژيوگرافی عروق کرونری در يک مطالعه دوسو کور

فرهود سیاوش 

 94فرد 
 قلب و عروق محبی»» 

3422 

12/4/96 
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251 

بررسی سطح سرمی روی در بیماران مبتال به نارسايی قلبی 

ا عوامل مرتبط ببستری در بیمارستان قلب شهید رجايی و 

 1396-97آن در سال های 

سوده رودباری 

94 
 قلب و عروق تقوی»» 

3423 

12/4/96 

252 

بررسی توصیفی يافته های بالینی ، 

الکتروکارديوگرافی،اکوکارديوگرافیک و سیر بالینی در بیماران 

HCM  98تا  96مراجعه کننده به بیمارستان رجايی از سال 

 سارا ندری 

94 
 قلب و عروق پورصادق »» 

3424 

12/4/96 

253 

بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم ژن های متیل تتراهیدروفوالت 

با پديده  Glu298ASPردوکتاز،نیتريک اکسايد سنتتاز و 
Coronary Slow Flow 

امینه صفوی راد 

94 
 قلب و عروق کیانی»» 

3425 

12/4/96 

254 

در مقايسه با  xalerbanبررسی امنیت و کارايی داروی 

xarelto  در بیماران باnon valvular atrial 

fibrillation 

بهمن آخوندی 

 94اقدم 
 قلب و عروق حق جو»» 

3426 

12/4/96 

255 

بررسی سطح سرمی مس در بیماران مبتال به نارسايی قلبی بستری 

در بیمارستان قلب شهید رجايی و عوامل مرتبط با آن در سال 

 1396-97های 

 سارا مبینی 

94 
 قلب و عروق تقوی»» 

3427 

14/4/96 

256 
نتايج بالینی و آنژيوگرافیک فوری ـ کوتاه مدت و میان مدت بیماران 

 مراجعه کننده با لنگش اندام و يا ايسکمی بحرانی اندام تحتانی

سارا سادات 

 94ياسینی 
 قلب و عروق امید شافع»» 

3428 

14/4/96 

257 
بیماران مبتال به آنوريسم آئورت شکمی از  بررسی لزوم غربالگری

 ها بدخیمی بر تأکید با همراه های¬لحاظ بروز بیماری

مهران حسینی 

94 
 قلب و عروق موسوی»» 

3429 

14/4/96 

258 
بررسی روايی و پايايی پرسشنامه فارسی تعیین بار بیماری 

 نارسايی قلب بر مراقبت کنندگان بیماری

مرجان حامدی 

 94سرشت 
 قلب و عروق نادری»» 

3430 

14/4/96 

259 

بررسی پیامد های بالینی و آزمايشگاهی و پیش آگهی 

نارسايی قلبی در بیمارستان قلب شهید  stage Dبیماران 

 1396تا سال  1392رجايی از سال 

 رابعه زمانی 

94 
 نادری»» 

 امین»» م: 
 قلب و عروق

3431 

14/4/96 

260 
آئورت پس از جراحی بررسی میزان ديالتاسیون ريشه 

 ترمیمی تترالوژی فالوت

رشیده صیامی 

94 

 ساعدی»» 

 پارسايی»» م: 
 قلب و عروق

3432 

14/4/96 

261 

تعیین ارتباط بین مارکرهای التهابی با ری استنوزيس در 

در بیمارستان قلب شهید رجايی تهران  PCIبیماران تحت 

 1390-94بین سال های 

مهران کريم 

 94زاده جوزانی 
 قلب و عروق محبی»» 

3433 

14/4/96 

262 

بررسی و مقايسه نتايج بالینی در بیماران با و بدون نارسايی 

مزمن کلیوی تحت درمان آنژيوپالستی اولیه در مرکز قلب 

 1395-1390شهید رجايی بین سال 

احسان فراستی 

94 
 قلب و عروق محبی»» 

3434 

14/4/96 

263 
در بیماران با سابقه روماتیسم قلبی  TAVIنتايج پروسیجر 

 1397تا اسفندماه  1395در بازه زمانی مهرماه 

 امیر حسنی

 94 
 عبدی»» 

 صادقی پور»» م: 
 قلب و عروق

3435 

14/4/96 

264 

بررسی ويژگی های الکتروکنرديوگرافیک،بالینی،دموگرافیک و 

 Rightالکتروفیريولوژيک و میزان عود مسیرهای فرعی راست)

free wall در  95تا  83( در بیماران بزرگسالی که از سال

 و ابلیشن قرار گرفته اند EPSبیمارستان قلب شهید رجايی تحت 

 پگاه صالحی

 94 
 قلب و عروق مددی»» 

3436 

14/4/96 
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در افراد  Statin Intoleranceبررسی میزان شیوع 

مراجعه کننده به مرکز قلب شهید رجايی با تشخیص 

Instent Restenosis  9/96لغايت  2/95از تاريخ 

فرشاد جواديه 

94 
 قلب و عروق صادقی پورپرهام »» 

3437 

14/4/96 

266 

ساله بیماران با پريکارديت فشارنده  10عنوان پايان نامه: پیگیری 

بر اساس علت، يافته های بالینی، يافته های اکوکارديوگرافی و 

 رجائیعواقب جراحی در بیمارستان قلب شهید 

 عدالت قبادی 

94 
 قلب و عروق علیزاده اصل»» 

3438 

14/4/96 

267 

مقايسه عملکرد اندوتلیال به دنبال آنژيوپالستی شريان 

آئورتوايلیاک و فموروپوبلیتئال میان دو گروه بالون آنژيوپالستی و 

استنت آنژيوپالستی در بیماران مبتال به لنگش متناوب اندام 

آئورتوايلیاک و فموروپوپلیتئال مراجعه  تحتانی با تنگی شريان

 1397-1396کننده به مرکز قلب شهید رجايی سال 

 حمید صديق

94 
 قلب و عروق شافع»» 

3439 

14/4/96 

268 
با  Severe MSدر بیماران  PTMCمقايسه نتايج 

 ريتم سینوسی و فیبريالسیون دهلیزی

 رعنا اصغری 

94 
 قلب و عروق صنعتی»» 

3440 

14/4/96 

269 

( در  BAVبررسی شیوع بیماری دريچه آئورت دولتی )

سال شهر تهران بر اساس ارزيابی  18-7افراد 

 1396اکوکارديوگرافیک در سال 

 بتول نقوی 

94 

 پارسايی»» 

 ساعدی»» م: 
 قلب و عروق

3441 

14/4/96 

270 

 Fraction Flowانجام اثربخشی –بررسی هزينه 

Reserve) FFR ضايعات حد (در برخورد با

 ( کرونریborderlineمرزی)

صدف اصفهانی 

94 
 قلب و عروق سیدجمال موسوی»» 

3442 

14/4/96 

271 

بررسی اثر روزواستاتین با دوز باال در بروز مجدد حوادث 

ترومبوامبولیک در بیماران مبتال به آمبولی حاد ريوی و 

مقايسه ان با دارونما در مراجعه کنندگان به بیمارستان قلب 

 1398تا  1396و عروق شهید رجايی از سال 

حامد طالکوب 

94 
 قلب و عروق پیغمبری»» 

3443 

14/4/96 

272 

و بررسی میزان  PEmb-QOLاعتبارسنجی نسخه ايرانی پرسشنامه 

 PEmb-QOLکیفیت زندگی پس از آمبولی ريه به وسیله پرسشنامه 

 97و  96در بیمارستان قلب شهید رجايی در سالهای 

سادات مريم 

محسنی صالحی 

94 

 قلب و عروق سیدجمال موسوی»» 
3444 

14/4/96 

273 

مقايسه ی داده های اکوکارديوگرافی و داده های 

آنژيوگرافی بیماران تنگی دريچه ی میترالِ کانديد 

پرکوتانئوس کمیشروتومی در بیمارستان قلب شهید رجايی 

 97-96-95در سالهای 

مهفام ملکوتی 

94 
 و عروققلب  کیاور»» 

3445 

14/4/96 

274 
بررسی سطح سرمی سلنیوم و تعیین عوامل موثر بر آن در بیماران 

 نارسايی قلبی بستری در بیمارستان قلب شهید رجايی تهران

سیدامیرهومن 

 94قريشی 
 قلب و عروق تقوی»» 

3446 

14/6/96 

275 

 Self-Expandableمقايسه دو روش استنت گذاری

Uncovered Nitinol Stent  وBare Cheatham-

Platinum Stent در بیماران همراه با کوارکتاسیون آئورت- 

 کارآزمايی بالینی تصادفی

سیده شبنم 

 94شهدی 

 بصیری»» 

 ملکی»» م: 
 قلب و عروق

3447 

14/6/96 
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و ويژگیهای  Micro vascular time framبررسی معیار 

دموگرافیک و کلینیکال در بیماران مراجعه کنندگان به بیمارستان 

 قلب رجايی با درد قفسه ای سینه ودارای انژيوگرافی نرمال

نسرين پناهی فر 

94 
 قلب و عروق شاکريان»» 

3448 

14/4/96 

277 

میوکارد بطن چپ  Deformityبررسی عملکرد و اندکس های 

در بیماران مبتال به تنگی دريچه میترال قبل و بعد از انجام 
PTMC 

حسین 

 94محموديان 
 قلب و عروق صنعتی»» 

3449 

14/4/96 

278 

های آزمايشگاهی با میزان درگیری عروق بررسی ارتباط يافته

 CTکننده به بخش کرونری و کلسیم اسکور در بیماران مراجعه

angiography بیمارستان قلب شهید رجائی 

 علی خادمی 

94 
 قلب و عروق کیانی»» 

3450 

14/4/96 

279 
شش ماهه پیوند قلب کودکان در مرکز قلب و  Survivalبررسی 

 1396تا اسفند  1393عروق شهید رجايی تهران از فروردين 

 نادر هارونی 

94 
 قلب اطفال مهدوی»» 

3460 

2/7/96 

280 

زودرس و ديررس به دنبال ترمیم تعیین فراوانی عوارض 

جراحی ترانکوس آرتريوزوسوس در بیماران ارجاع شده بین 

 93تا  85سالهای 

گلنار مرتاض 

 93هجری 
 قلب اطفال طبیب»» 

3461 

2/7/95 

281 

 LDLمقايسه اثر درمانی اتوروستاتین و روزاوستاتین با در بیماران ديابتی مراجعه کننده به اسنتیتوغدد در کاهش میزان 

 %50به میزان 

 جديد:  19/10/96حذف در تاريخ 

ارزيابی يافته های بالینی و پاراکلینیک و نیز پیامدهای درمان 

( NFPA) بیماران مبتال به تومورهای غیر عملکردی هیپوفیز

بر اساس اطالعات ثبت شده درسیستم رجیستری تومورهای 

   1396ز آغاز تا پايان شهريور سال هیپوفیز ا

آتوسا نجم الدين 

95 

 ملک»» 

 هاشمی مدنی»» 

 خمسه»» م:          

 

 فوق غدد

3468 

22/7/96 

 جديد

25/10/96 

282 
تومورهای فاقد بررسی مارکرهای آنژيوژنز در سرم و بافت بیماران مبتال به 

 96-95عملکرد هیپوفیز مراجعه کننده به بیمارستان فیروزگر در سال 
 ملیحه قدير

 95 

 خمسه»» 

 معصومه توکلی»» م: 
 فوق غدد

3471 

23/7/96 

283 

ارتباط بین سطح هپسیدين و فريتین پالسما در بیماران تاالسمی 

درمانگاه ماژور و اينترمديا در بیمارستان کودکان علی اصغرو 

 1396بیماران تاالسمی ظفر در سال 

مريم السادات 

يزدان پرست 

94 

 ارجمندی»» 

 باهوش»» م: 
 خون اطفال

3472 

23/7/96 

284 

بررسی نقش آموزش و اصالح نگرش بیماران مبتال به آسم در بهبود 

شاخصهای اسپیرومتری بیماران مراجعه کننده به درمانگاه ريه 

  1397- 1396بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص( طی سالهای 

 

 رضا قادری 

95 
 فوق ريه نقشین»» 

3484 

6/8/96 

285 

 مرحله ای بوپی مقايسه تاثیرتزريق يک مرحله ای با تزريق دو

واکايین و فنتانیل بر بی حسی اسپاينال در بیماران تحت عمل 

 جراحی شکستگی اندام تحتانی

 غزاله خائف 

95 

 درخشان»» 

 رحیم زاده»» م: 
 بیهوشی

3491 

10/8/96 

286 

بررسی بیوپسی های آندومیوکارد در بیماران پیوند قلبی از نظر 

در بیماران بیمارستان شهید رجايی تهران  ISHLTمعیارهای 

و بررسی ارتباط با فاکتورهای دموگرافیک  95و  94درسال های 

 و سطح داروی سیکلوسپورين

محمد آهنگری 

 94فراهانی  
 پاتولوژی مظفری»» 

3497 

15/8/96 

287 

بررسی مقايسه ای تاثیر دو روش بیهوشی عمومی و رژيونال در 

اختالالت شناختی زودرس بعد از عمل در بیماران بروز دلیريوم و 

سالمند با شکستگی های مفصل هیپ در بیمارستان آموزشی 

 فیروزگر و حضرت رسول )ص(

 رقیه احسانی 

95 
 قدرتی»» 

 زمان»» م: 
 بیهوشی

3499 

16/7/96 
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بررسی تاثیر تزريق دکسمدتومیدين قبل از عمل جراحی بر 

ازعمل جراحی در بیماران مسن اختالل شناختی زودرس پس 

 پدی لگن وفمور تحت بیهوشی عمومیکانديد جراحی ارتو

منا حاجی 

 90آقاجانی 

 پورنجفیان»» 

 قدرتی»» م: 
 بیهوشی

3507 

7/9/96 

289 

ارزيابی داده های کلینیکی همودينامیکی و اکوکارديوگرافی 

در بیماران تنگی میترال قبل و بعد از میترال کمیشروتومی 

( در مرکز قلب رجايی در سالهای PTMCپرکوتانئوس )

 96و  95

 الهام پیروز 

93 

 کیاور»» 

 پیغمبری»» م: 

 صادقپور»» 

 صنعتی»» 

 علیزاده»» 

 فیروزی»» 

 قلب و عروق
3512 

20/9/96 

290 
تعیین میزان شیوع مالفانکشن دريچه های مکانیکی پروستتیک 

 سمت راست قلب در اثر ترومبوز

جلیل گلشنی 

 91منفرد 
 خواجعلی»» 

 ملکی»» م: 
 قلب و عروق

3513 

20/9/96 

291 

سنجش عملکرد نظام سالمت در زمینه های پاسخگويی و عدالت 

 1396در مشارکت مالی خانوارهای شهرستان ساوه در سال 
 رضا زرگران 

94 
 کوهپايه زاده»» 

 پورنیک»» م: 
 پزشک خانواده

3514 

11/4/96 

 

292 
دستیاران طب اورژانس از قیمت داروها و  بررسی تاثیر آگاهی

 اقدامات تشخیصی درمانی بر نحوه ی نگرش آنها

ماهرخ تیموری 

95 
 طب اورژانس زارع»» 

3516 

1/8/96 

293 

بررسی میزان اثربخشی ريتوکسیماب بر بیماری های مالتیپل 

اسکلروزيس و نورومیلیت اپتیکا و عوامل موثر بر آن در بیماران 

 96و  95به بیمارستان رسول اکرم در سال های  مراجعه کننده

محیصا مختاری 

95 
 مقدسی»» 

 محبی»» م: 
 داخلی اعصاب

3525 

6/10/96 

294 

بررسی يافته های بالینی اختالالت الکترولیتی و پیش آگهی در 

بیماران نارسايی قلب بستری شده به علت نارسايی حاد قلبی در 

 Data Registry of)1395بیمارستان شهید رجايی در سال 

acute decompensated Heart failure: RHFR) 

نرجس عباس 

 93زاده مرزبان 
 نادری»» 

 تقوی»» م: 
 قلب و عروق

3529 

12/10/96 

295 

کارآزمايی بالینی مقايسه اثربخشی و ايمنی اريتروپوئیتین با 

زنجیره آلفا و اريتروپوئیتین با زنجیره بتا در اصالح آنمی کودکان 

 مبتال به نارسايی مزمن کلیوی

محسن فتحی 

95 
 اتوکش»» 

 حسینی»» م: 
 نفرولوژی اطفال

3533 

19/10/96 

296 
مقايسه اثر درمانی اسوالین با پیاسکلدين وپالسبو در بیماران مبتال 

 به استؤآرتريت زانو

امیر داودآبادی 

 96فراهانی 
 شیرانی»» 

 جوادزاده»» م: 
 فوق روماتولوژی

3534 

24/10/96 

297 
بررسی اثربخشی قرص متفورمین و مقايسه آن با ايزوترتینويین 

 خوراکی در درمان آکنه مقاوم و آکنه با بروز ديررس 

سمیه صادقی 

94 
 بهرنگی»» 

 صادق زاده»» م: 
 پوست

3543 

1/11/96 

298 

کارنیتین برروی اسپرماتوژنز در بیماران -بررسی اثر داروی ال

سال)که بلوغ  18تاالسمی ماژورواينترمديا بزرگتر از -بتامبتال به 

 کامل رسیده اند (مراجعه کننده به بیمارستان حضرت علی اصغر

 امیر حسابی 

95 
 انصاری»» 

 امیرکاشانی»» م: 
 خون اطفال

3554 

11/11/96 

299 

( در تشخیص T4کننده سطح تیروکسین )تعیین ارزش پیشگويی

های نوزادان نارس در بیمارستان خونريزی داخل بطن مغزی در

 علی اصغر و اکبرآبادی

 زهرا واحدی 

95 
 خسروی»» 

 معذوری»» م: 
 فوق نوزادان

3563 

14/11/96 

300 

مقايسه تست پوستی توبرکولین وکوانتی فرون در تشخیص عفونت 

 با مايکوباکتريوم توبرکولوزيس درکودکان کانديد پیوند قلب 

 

سوده سیدی 

 95آرانی 
 اطفال سیاح فر»» 

3577 

18/11/96 

301 
مقايسه تاتیر استفاده از اولتراسونوگرافی با روش سنتی در میزان 

 موفقیت انجام بیحسی نخاعی توسط دستیار بیهوشی

الهام السادات 

 95پرديس 
 پورنجفیان»» 

 قدرتی»» م: 
 بیهوشی

3578 

21/11/96 
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در تشخیص  35تعیین ارزش پیش بینی کننده اينترلوکین 

 NICUسپسیس زودرس در نوزادان ترم بستری در بخش 

 96-97بیمارستان های علی اصغر و اکبر آبادی طی سالهای 

کسری مريدپور 

95 

 خالصی»» 

 خسروی»» م: 
 فوق نوزادان

3579 

18/11/96 

303 
ان خونريزی میز بررسی تاثیر تزريق پروفیالکتیک فیبرينوژن بر

 حین جراحی های لگن

محمد چاروسائی 

95 
 بیهوشی خلدبرين»» 

3590 

25/11/96 

304 
بررسی اثر ايمونوترای خوراکی کنجد جهت حساسیت زدايی در 

 بیماران آنافیالکسی به کنجد 

فرشته ساالری 

95 

 عرشی»» 

 بمانیان»» م: 

فوق آلرژی 

 ايمونولوژی

3595 

28/11/96 

305 

 تاثیر رژيم حذفی بر اساس تستهای آلرژی غذايی در بیماران ازوفاژيت ائوزينوفیلیکبررسی 

 جديد:  10/4/97حذف در تاريخ 

بررسی ارتباط نوع زنبور و شدت عاليم بر اساس شرح حال،تست 

پوستی پريک و اينترا درمال و تست فعالیت بازوفیل در بیماران 

 آنافیالکسی به نیش زنبور

 لیال بنی آدم 

95 

 عرشی»» 

 خالقی»» م: 

 بمانیان»» 

 نبوی»» م: 

فوق آلرژی 

 ايمونولوژی

3596 

28/11/96 

 جديد

10/4/97 

306 
مقايسه اثر دو داروی ترانکزامیک اسید و دسموپرسین وريدی در 

 کاهش میزان خونريزی حین عمل سپتورينوپالستی

 تايماز 

 95امیر اصالنی 
 بیهوشی نوريزاد»» 

3600 

29/11/96 

307 
مقايسه وضعیت آلرژی در کودکان مبتال به هیپرتروفی آدنوئید با 

 و بدون اوتیت مديای سروز

 فرزاد محسنی

95 
 بیاضیان»» 

 قلعه باغی»» م: 
 پزشکی خانواده

3601 

30/11/96 

308 

مقايسه اثرات کوتاه مدت دو پروتکل ورزش درمانی بر 

واستوس درد،آتروفی عضالت ران ، عملکرد و ضخامت عضالت 

 مديالیس و لترالیس در بیماران مبتال به استئوآرتريت زانو

 سحر کاوند 

95 
 معزی»» 

 انگورانی»» م: 
 پزشکی ورزشی

3603 

6/12/96 

309 
بررسی میزان انرژی در دسترس در ورزشکاران زن تکواندوکار لیگ 

 برتر با استفاده از دستگاه ارزيابی ورزشی قلبی ريوی قابل حمل

 قنبرنسبمريم 

94 
 دادگستر»» 

 لطفیان»» م: 
 پزشکی ورزشی

3618 

8/12/96 

310 

به همراه مزوتراپی  Nd-Yag fractional 1064مقايسه اثربخشی لیزر

به  Nd-Yag fractional 1064با ترانگزامیک اسید درمقابل لیزر 

همراه ترانگزامیک اسید خوراکی در بیماران مبتال به مالسما در يک 

 مطالعه ی مداخله ای کور شده از طرف محقق و آنالیزگر

 مهسا شمشادی

95 

 بهرنگی »»

 قاسمی»» م: 
 پوست

3623 

14/12/96 

311 
مقايسه اثر ايزونیازيد توام با میزوپروستول و میزوپروستول به 

 ی اول بارداریماههسه تنهايی در سقط دارويی

مهشید شیروانی 

 95قاديکالئی 
 زنان حقیقی»» 

3624 

14/12/96 

312 
( و تعیین TBSبررسی وضعیت تراکم و ريز ساختار استخوان )

 احتمال شکستگی استئوپوروتیک با استفاده از

آزاده 

 95شیردوبخشی 

 ملکوتیان»» 

 طهرانی»» م: 
 نفرولوژی

3625 

14/12/96 

313 
شیوع اعتیاد و ارتباط آن با سالمت روان و آسیب پذيری بررسی 

 97در سالمندان بستری در بیمارستان حضرت رسول )ص( سال 

قاسم نصراللهی 

95 

 شريعتی»» 

 حبیبی»» م: 
 طب سالمندی

3626 

20/12/96 

314 

مقايسه نتايج عمل جراحی رزکشن باقیمانده رکتوم و 

pulltrough  کولون در بیماران پس از از هم گسیختگی وسیع

اناستاموز کف لگن مراجعه کننده به بیمارستان فیروزگر از مهر 

و و  APRبا نتايج عمل جراحی  97تا شهريورماه  94ماه 

کولستومی انتهايی پس از نشت اناستاموز در مطالعات انجام شده 

 1397تا  1394و گزارش شده در مقاالت طی سالهای 

 حسن داودآبادی

 94 فراهانی
 جراحی عمومی عالم رجبی»» 

3639 

21/12/96 

315 
بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی در هلیکو باکتر پیلوری و میزان 

 سلول های پايدار در بین نمونه های مقاوم

بهزاد بدخش 

96 
 فوق گوارش خالقی»» 

3643 

22/12/96 
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 هیپ با اسیب هایبررسی ارتباط دامنه حرکتی غیرفعال مفصل 

اندام تحتانی در فوتبالیستهای لیگ برتر فوتبال ايران در سال 

 1397تا  1396

الهام کرمی نیا 

95 

 انگورانی»» 

 مظاهری نژاد»» م: 
 پزشکی ورزشی

3644 

22/12/96 

317 
در بیماران مراجعه  Insomniaبررسی تاثیر ورزش بر عالئم 

 98-97کننده به درمانگاه خواب در طی سال های 

افسانه بشرخواه 

94 

 دادگستر»» 

 قلعه بندی»» م: 
 پزشکی ورزشی

3645 

26/12/96 

 


