
 1394-95لیست پایان نامه های ثبت شده تخصص و فوق تخصص 

ف
دي

ر
 

 گروه استاد راهنما نگارش عنوان
شماره ثبت و 

 تاريخ

1 

و  PRPبررسی اثرات درمانی پالسمای غنی شده با پالکت 

بر بقای پیوند پوستی تمام  PRFپالسمای غنی شده با فیبرين 

 ضخامت اتولوگ در موشهای صحرايی نر اسپراگو والی

 91نويد رضوانی 
لطیفی»»   

فاطمی»» م:   

جراحی 

 پالستیک

2084 

23/1/94 

2 

در سندروم تونل  MOTOR UNTبررسی ارتباط تغییر تعداد 

کارپ با شدت بیماری در بیماران مراجعه کننده به پاراکلینیک 

 94بیمارستان فیروزگر تهران در سال 

مريم سعیدی 

92 

حقی آشتیانی»»   

معتمد»» م:   

مهرپور»»   

 داخلی اعصاب
2085 

24/1/94 

3 

ساکشن درناژ با فشار کم در منحرف کردن فیستول احتمالی بررسی اثر 

فارنکوتانئوس از محل استوما و لبه زخم به سمت فیستول تراکت ايجاد 

شده و کنترل زمان بهبود فیستول فارنکوتانئوس در صورت ايجاد در 

 بیماران توتال الرنژکتومی شده

 92ژاله فهام 
ملکی»»   

احمدی»» م:   
ENT 

2087 

26/1/94 

4 
سهند قلعه باغی  اعتباربخشی به تست بويايی بومی در جمعیت نرمال ايرانی

92 

کامروا»»   

جالسی»» م:   
ENT 

2088 

26/1/94 

5 
تاثیر درمانی مکمل روی بر روی نمونه اسپرم مردان نابارور 

  مراجعه کننده درمانگاه نازايی بیمارستان اکبرآبادی
 شريف زاده»»  91سارا نوروزی 

 زنان
 1861حذف شده با شماره 

19/3/93 

2091 

26/1/94 

6 
سال متوالی در يک  5مقايسه شاخص های اسپیرومتری در طی 

 88-93کارخانه ی تولید سولفات در شهر تهران بین سالهای 
 93سیما محتشم 

عطارچی»»   

محمدی»» م:   
 طب کار

2093 

2/2/94 

7 

نفروپاتی و ارتباط آن با  IgAبررسی بقای کلیه بیماران 

پاتولوژی بیوپسی کلیه بر اساس تقسیم بندی آکسفورد 

MEST  77-92در بیمارستان هاشمی نژاد از سال 

ندا ناظم زاده 

92 

عصاره»»   

عسگری»» م:   
 نفرولوژی

2094 

7/2/94 

8 

بررسی میزان بقای پیوند کلیه در بیماران پیوند شده 

 87-92سالهای بیمارستان شهید هاشمی نژاد طی 
زهرا معصومی 

93 

عطايی پور»»   

عصاره»» م:   

شتی»»   

 نفرولوژی
2095 

7/2/94 

9 
در  PDSبررسی اثر کندروبالستیک داربست بیولوژيک 

 بینی در شکاف لب و بینی يک طرفه Alarشکل دهی 

سیدسجاد 

 92محمدی 

اسعدی»»   

امامی»» م:   

جراحی 

 پالستیک

2096 

7/2/94 

10 

تعیین شیوع سندرم پای بی قرار در بیماران با تشخیص 

مراجعه کننده به  COPDبیماری انسدادی مزمن ريوی 

 درمانگاه و بخش ريه بیمارستان حضرت رسول ص 

محمدکاظم 

 92مومنی 

جوادموسوی»»   

زمانی»»   

ناصربخت»» م:   

 فوق ريه
2097 

8/2/94 

11 

ن مقايسه با هیدروکینوتعیین میزان تاثیر ترانزمیک اسید موضعی در 

موضعی در بیماران زن با مالسما مراجعه کننده به درمانگاه پوست 

 94-95بیمارستان حضرت رسول تهران سالهای 
 92بهزاد دالوند 

عاطفی»»   

قاسمی»» م:   
 پوست

2098 

14/2/94 

12 

بررسی ارتباط شاخص توانايی انجام کار باوضعیت غیبت از کار ناشی از 

کارگران يکی از کارخانه های تولید لوازم يدکی خودرو در بیماری در 

 90-91طی سالهای 

مهین حسینی 

 93نژاد محبتی 
محمدی»»   طب کار 

2099 

14/2/94 

13 

بررسی اثرات انفوزيون وريدی لیدوکايین در میزان آرامش بیمار در 

در بیمارستان هاشمی نژاد طی  PCNLريکاوری پس از اعمال جراحی 

 94-95سالهای 

فاطمه سادات 

مصطفوی مباشر 

92 

موثقی»»   

محقق»»   

قربانلو»» م:   

مصباح»»   

 بیهوشی
2100 

15/2/94 
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14 

بررسی مقايسه اثر افزودن دو داروی کتامین و دگزامتازون در ترکیب با 

لیدوکايین در سرعت شروع و طول مدت بلوک اگزيالری در اعمال 

 جراحی بافت نرم ساعد و دست

سیاوش حجتی 

 اشرفی

زمان»»   

نوری زاد»»   

حسنی»» م:   
صیام دوست»»   

 بیهوشی
2101 

14/2/94 

15 

بررسی مقايسه ای میزان موفقیت و نتايج اوديومتريک تمپانوپالستی با 

غضروف کونکای گوش به روش اندوسکوپیک و روش معمول با 

 میکروسکوپ

 92علی دانشور 
دانشی»»   

اصغری»» م:   
ENT 

2102 

14/2/94 

16 
بررسی تغییرات اولتراسونوگرافیک عصب مدين و اولناز در بیماران 

CIDP در مقايسه با افراد سالم 

سجاد عفت نژاد 

92 

آشتیانی»»   

زمانی»» م:   
 داخلی اعصاب

2103 

14/2/94 

17 

رجه دبررسی مقايسه ای تاثیر دو سطح دمايی متفاوت گرم کننده روی 

حرارت مرکزی و سطح سرمی الکتات در بیماران تحت بیهوشی کامل 

داخل وريدی در اعمال جراحی فیوژن خلفی ستون فقرات در بیمارستان 

 حضرت رسول ص تهران

 92گیتا فتوحی 

حسنی»»   

صفائیان»»   

موثقی»» م:   

بهرامی»»   

 بیهوشی
2104 

14/2/94 

 
و لترزول با لترزول و  مقايسه و میزان حاملگی با ترکیب کلومیفن

 کلومیفن به تنهايی در بیماران نابارور در سندرم تخمدان پلی کیستیک

سارا قره شیخلو 

92 

 اشرفی»» 

 نجومی»» م: 
 زنان

2108 

14/2/94 

18 

بررسی محدوده نرمال پارامترهای اصلی آنالیز فراسکن پرفیوژن به روش 

16-frame ECG gated myocardial perfusion SPECT  با

در بیماران با احتمال پايین وجود بیماری   QGSاستفاده از نرم افزار 

 عروق کرونری و در حضور فانکشن نرمال بطن چپ

فهیمه رايگان 

92 

يعقوبی»»   

ملک»»   

»»  -فیروزآبادی»» م: 

 راستگو

حق جو»»   

بخشنده»»   

بیطرفان»»   

پزشکی هسته 

 ای

2110 

27/2/94 

19 

ديورتیکول و گوشک فرعی دهلیز چپ و بررسی میزان شیوع 

تعیین منشاء شريان گره ساينو اتريال در بیماران مبتال به 

 فیبريالسیون دهلیزی

 91فاطمه بابايی 
پورعلی اکبر»»   

حق جو»»   
 راديولوژی

2111 

16/2/94 

20 
مقايسه نتايج جراحی کارگذاری شنت احمد بدون بستن لوبه و با 

 گلوکومی ) فاز دوم( بستن لوله موقت در بیماران

محمدرضا رباط 

 92میلی 
نیلفروشان»»   چشم 

2112 

28/2/94 

21 

طراحی الگوی ارايه خدمات پیشگیری بالینی در نظام سالمت 

 جمهوری اسالمی ايران 
سودابه 

 93هويدامنش 

داودی»»   

نجومی»» م:   
کوهپايه زاده»»   

پزشکی 

 اجتماعی

2113 

29/2/94 

22 

 obsesstiveتعیین تغییرات اکوژنیستی هست های رافه در 

compulsive  توسطTranseranial eerebral 

sonography 

ناهید محمدزاده 

92 

روحانی»»   

شريعت»» م:   

شالبافان»»   

 نورولوژی
2114 

28/2/94 

23 

بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی داپلر رنگی عصب مدين در 

به منظور تشخیص سندرم تونل مقايسه با نوار عصب و عضله 

کارپال در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان رسول ص طی 

 94-95سالهای 

مريم عبداللهی 

92 

محبی»»   

زمانی»» م:   
 نورولوژی

2115 

28/2/94 

24 

بررسی اثر تحريک مکرر مغناطیس مغز از طريق جمجمه در 

ینیکهای کل بیماران مبتال به اختالل خفیف حافظه مراجعه کننده به

 مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی ايران

انسیه ملکدار 

92 

مهرپور»»   

معتمد»» م:   

حقی آشتیانی »»  

 نورولوژی
2116 

16/2/94 

25 
در عضله  RNSبررسی ارزش تشخیصی تحريکات متوالی عصبی 

عضله آنکانئوس در بیماران  RNSبراکیوراديالیس در مقايسه با 
 انیمريم زريباف

مقدسی»»   

محبی»» م:   
 نورولوژی

2117 

23/2/94 
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کننده به بیمارستان حضرت رسول ص میاستنی گراويس مراجعه 

 94در سال 

26 

بررسی نقش عوامل خطر ارگونومیک در ايجاد و با تشديد فراوانی 

اختالالت عضالنی اسکلتی و ساختار قامتی در دانش آموزان مقطع 

 94ابتدايی شهرستان کرج در سال 

مسلمی شهربانو 

93 
کبیر»»   طب کار 

2118 

20/2/94 

27 

ارزيابی مقايسه ای پوسچر ناحیه کمر، فعالیت ماهیچه ای عضالت 

تنه و راحتی در حین کار با میکروسکوپ )آزمايشگاه، اتاق عمل و 

... ( با دو مدل صندلی زينی ارگونومیک طراحی شده برای کار با 

 میکروسکوپ و صندلی معمولی

لبافی نژاد»»  93علی باقرزاده   طب کار 
2119 

16/2/94 

28 

 ارزيابی نقش عوامل خطر ارگونومیک جراحی های مختلف 

) جراحی باز، الپاراسکوپی و میکروسرجری( در فراوانی و يا 

تشديد اختالالت عضالنی اسکلتی در جراحان يکی از 

 94بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی ايران در سال 

علی اصغر 

 93احسانی 
عقیلی نژاد»»   طب کار 

2120 

22/2/94 

29 

بررسی اثر تحريکات مغناطیسی مکرر ترانس کرانیال بر وضعیت شناختی در بیماران مبتال به آلزايمر خفیف و متوسط 

 94-95مراجعه کننده به کلینیک دمانس بیمارستان رسول ص در سالهای 

 جديد:  27/7/94حذف در تاريخ 

الکتريکی مغز از روی جمجمه با جريان مستقیم بر روی تاثیر تحريک 

 عالئم جسمی و خلقی سالمندان مبتال به سندرم فیبرو میالژيا

 93ژاله زنديه 

ملکوتی»»   

زمانی»» م:   

کیانمهر»»   

 حاجی آخوندی
 

 طب سالمندی

2121 

27/2/94 

 جديد

16/8/94 

30 

یمارستانی ببررسی اثر پروبیوتیک بر پیشگیری از عفونت ادراری 

در سالمندان بستری در بخش مراقبت های ويژه بیمارستان رسول 

 94-95ص در سالهای 

مريم نیک 

 92صولت 

طالبی طاهر»»   

مینايیان»»   

ملکوتی»» م:   

 طب سالمندی
2122 

28/2/94 

31 

ارتباط حداکثر قوام لخته در ترومبواالستوگرافی چرخشی 

ROTEM  با عوارض زودرس پس از عمل بای پس عروق کرونر

 در بیماران دريافت کننده کلوپیدوگرل
 92امیرهنديانی 

آذرفرين»»   

توتونچی»»   

نوحی»» م:   

کیاور»»   

 بیهوشی
2123 

27/2/94 

32 

بررسی ارتباط بین افزايش میزان آنزيم های کبدی و میزان مرگ 

 SICU جراحیو میر بیماران بستری در بخش مراقبت ويژه 

 91-94بیمارستان حضرت رسول ص از سال 

علی آهنی آذری 

92 

مرادی مقدم»»   

حسنی»» م:   
 بیهوشی

2124 

27/2/94 

33 

مقايسه کیفیت آرام بخشی دکس مدتومیدين با پروپوفول در 

سعید رحیمی  بیماران قلبی حین اکوکارديوگرافی از طريق مری

 92قصبه 

توتونچی»»   

آذرآفرين»»   

صادق پور»» م:   

علیزاده»»   

 بیهوشی
2125 

28/2/94 

34 

مقايسه میزان موفقیت در برقراری راه هوايی مطمئن بین دو روش 

LMA fastrach  وILA AirQ  در بیماران کانديد جراحی

 GAالکتیو با روش 

 مهدی فرنقی زاد

رختابناک»»   

خلدبرين»»   

حسنی»» م:   

رحیم زاده»»   

 بیهوشی
2126 

28/2/94 

35 

بررسی اثربخشی مصاحبه و آگاهی بخشی بر عوارض ناشی از بی 

قراری پس از عمل در بیماران کانديد جراحی سوختگی و 

 ارتوپدی پس از بیهوشی عمومی
علی محمد 

 92سپهری 

جعفريان»»   

امامی»»   

قدرتی»» م:   

صالحی»»   

مومنی»»   

 بیهوشی
2127 

29/2/94 
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36 

بررسی نتايج ترمیم حاد و ريکانستريکشن پارگی اسکتانسور 

 مکانیسم زانو 
امین يوسف زاده 

92 
باقری فرد»»   
جبل عاملی»» م:   

 ارتوپدی

کد اخالق از 

 پژوهشیار 

2128 

28/2/94 

37 

بررسی زاويه بین محور مکانیکال استخوان ران با محور آناتومیک 

استخوان ران در افراد با امتداد نیمه ديستال و محورآناتومیک کل 

طبیعی و افراد دچار وروس استخوان ران از مراجعین به درمانگاه 

 91-94ارتوپدی بین سالهای 

 92آرش امیری 
يزدی»»   

ترکمان»» م:   
 ارتوپدی

2129 

28/2/94 

38 
بررسی شاخص های راديولوژيک در افراد دچار ژنوواروم مراجعه 

 92-95بین سالهای  کننده به بیمارستان فیروزگر

مرتضی سلیمانی 

92 

يزدی»»   

 
 ارتوپدی

2130 

23/2/94 

39 

بررسی میزان شیوع سندرم درد رژيونال کمپلکسی بعد از عمل 

جراحی آزادسازی تونل کارپ در بیماران مراجعه کننده به 

 95بیمارستان شفايحیائیان در سال 

محمدمجیب 

 92محسنی 

شريعت زاده»»   

نجد»» م:   
 ارتوپدی

2131 

23/2/94 

40 
در بیماران بستری  out side inبررسی نتايج ترمیم منیسک به روش 

 89-93شده در بیمارستان حضرت رسول ص در سالهای 
 سعید عنايتی

92 

مقتدايی»»   

فراهینی»» م:   
 ارتوپدی

2132 

22/2/94 

41 

مقايسه میانگین زمان جوش خوردن و درصد فراوانی عفونت در دو روش 

و آلوگرفت در جراحی استئوتومی گوه باز پروگزيمال تیبیا در  اتوگرفت

بیماران ژنو واروم در بیمارستانهای شفايحیائیان ، حضرت رسول ص و 

 فیروزگر

باقری فرد»»  92وحید بهشاد   ارتوپدی 
2133 

22/2/94 

42 

بررسی پارامترهای قرينگی شانه در بیماران مبتال به اسکولیوز 

بر اساس الگوی انحنا در بیماران مراجعه کننده به ايديوپاتیک جوانان 

 90-94بیمارستان شفايحیائیان در سالهای 

 92حامد طیبی 
عامری»»   

قندهاری»» م:   
 ارتوپدی

2134 

22/2/94 

43 

با آلندرونات تنها بر  Eمقايسه اثر درمان ترکیبی آلندرونات و ويتامین 

استئونکروز سر فمور ناشی از کورتیکواستیروئید در يک مطالعه حیوانی 

 بر روی خرگوش 

سینا امینی زاده 

92 

قرنی زاده»»   

قضاوی»» م:   
 ارتوپدی

2135 

23/2/94 

44 
بررسی شاخص های اپیدمیولوژيک اورژانس های اطفال در بیمارستان 

 ، مطالعه مقطعی چند مرکزی های جنرال دانشگاهی شهر تهران

هدی کريمیان 

93 
سعیدی»»   اورژانس 

2136 

2/3/94 

45 

بررسی تاثیر داروی دفريپرون بر روی عاليم بالینی و سطح آهن موجود 

در بیمارستان  PIKAN NBIAبیماران مبتال به  BRAIN MRIدر 

 94-95حضرت رسول ص در سالهای 

 92سعید رزمه 
روحانی»»   

شهیدی»» م:   

فرانوش »»  

 داخلی اعصاب
2137 

2/3/94 

46 

 aSNmaxتعیین میزان میانگین مساحت بیشترين اکوژنیسیته 

substantia  توسط سونوگرافی داپلر ترنس کرانیال در حاملین بیماری

 گوشه

 فاطمه عمرانی
روحانی»»   

انصاری»» م:   داخلی اعصاب 
2138 

29/2/94 

47 

مغزی نخاعی آيريسین با شدت تعیین ارتباط سطح سرمی و سطح مايع 

درد در بیماران مبتال به شکستگی اندام تحتانی در بیمارستان حضرت 

 94-95رسول ص در سال 

سیاوش 

 محمدطاهری

آل بويه»»   

فیض»» م:   

انتظار ی»»   

 بیهوشی
2139 

29/2/94 

48 

بررسی تاثیر انفوزيون اسمولول حین عمل بر میزان مصرف داروهای 

بیهوشی حین عمل و پروفايل ريکاوری بیماران تحت عمل کله 

 سیستکتومی الپاراسکوپیک 

ابراهیم ملکی 

 92تیرآبادی 

خلدبرين»»   

رختابناک»»   

قدرتی»» م:   

فیض»»   

 بیهوشی
2140 

29/2/94 

49 
در  UHCبررسی و اولويت بندی شاخص های پوشش جامع سالمت 

 کشور

سیدسعید 

 92کسائیان 

کوهپايه زاده »»   

رمضانی»» م:   
پزشکی 

 اجتماعی

2141 

29/2/94 
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50 

بررسی میزان تبعیت پزشکان از دستورالعمل انجمن قلب آمريکا 

AHA  بر رويکرد به عوامل خطر بیماريهای قلبی عروقی در

بیمارستان های آموزشی فیروزگر و حضرت رسول ص در سالهای 

94-93 

زرين تاج حسین 

 93زاده 

نجومی»»   

داودی»» م:   

رمضانی»»   
پزشکی 

 اجتماعی

2142 

29/2/94 

51 

تعیین شدت زبان پريشی در بیماران مبتال به دمانس 

در بیماران  Persian WAB-1فرونتوتمپورال با استفاده از تست 

مراجعه کننده به کلینیک دمانس بیمارستان حضرت رسول ص از 

 92-94سال 

 مهسا زارعی

92 

حاجی آخوندی»»   

خدابنده لو»»   

نیلی پور»»   

ملکوتی»» م:   

شتی»»   

 طب سالمندی
2143 

29/2/94 

52 
تشخیص جنسیت بر اساس اندازه های حفره اربیت از روی يافته 

 های سی تی اسکن در نژاد ايرانی

فاطمه نوريان 

 93زواره 

معماريان»»   

زارعی»» م:   
 پزشکی قانونی

2144 

2/3/94 

53 

مقايسه اثرات تزريق کورتیکواستروئید موضعی تحت هدايت 

ندرم در بهبود بیماران مبتال به سسونوگرافی با دو تکنیک مختلف 

 تونل کارپ

نادره نیکبخت 

93 

بابايی»»   

فروغ»»   

رئیسی»» م:   

احدی»»   

 طب فیزيکی
2145 

2/3/94 

54 

کارآزمايی بالینی بررسی اثر بیوفیديک درمانی در درمان درد 

دنبالچه در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه طب فیزيکی و 

 فیروزگرتوانبخشی بیمارستان 
 93مريم حسینی 

احدی»»   

سجادی»»   

منصوری»» م:   

عبادی»»   

 طب فیزيکی
2146 

2/3/94 

55 

در بیماران ضايعه نخاعی  EMG&NCVبررسی يافته های 

 تروماتیک و غیرتروماتیک
لبانه جانبازی 

93 

رئیسی»»   

منصوری»»   

رضوی»»   

 طب فیزيکی
2147 

2/3/94 

56 

در  DALLASبررسی روايی و پايايی نسخه فارسی پرسشنامه 

محمدمسعود  بررسی کمردرد مزمن

 93خالصی 

مدنی»»   

عبادی»»   

منصوری»» م:   

رئیسی -احدی  

 طب فیزيکی
2148 

2/3/94 

57 

مقايسه اثربخشی تزريق کورتیکواسترويید با و بدون گايد 

بتاليان مسونوگرافی در سندرم بورسیت تاندونیت پسانسرين در 

 به استیوآرتريت زانو

سروناز زواريی 

93 

احدی»»   

رئیسی»»   

فروغ»» بابايی »» م:   
 طب فیزيکی

2149 

2/3/94 

58 

بررسی اثر بیوفیديک درمانی در بیماران جراحی شده با روش 

Laparoscopic Ventral Rectopexy  به دلیل يبوست

 مزمن ناشی از اختالل انسدادی دفع

بنفشه شهرامی 

93 

احدی»»   

عالم رجبی»»   

رئییسی»» م:   

سجادی»»   

 طب فیزيکی
2150 

2/3/94 

59 

تزريق داخل  saftyو ايمنی  efficeacyبررسی اثر 

مفصلی سلولهای بنیادی مزانشیمی آلوژن با منشأ جفت 

 در درمان استئوآرتريت زانو

شايسته سادات 

خلیفه سلطانی 

92 

فروغ»»   

واسعی»»   

»»  -بابايی»» م: 

 -بیگی -ترکمان

سجادی -صادق زاده  

 طب فیزيکی
2151 

2/3/94 

60 

بررسی ارتباط يافته های هیستوپاتولوژی بالینی و هتروژنیسیتی 

گريد هیستولوژيک کارسینوم اوروتلیال مثانه و بیان مارکرهای 

P21, HRAS در بیمارستان شهید هاشمی نژاد 

سهیال 

 92ندرمحمدی 

مهرآزما»»   

عسگری»» م:   

ابوالحسنی»»   

مجد»»   

 پاتولوژی
2152 

2/3/94 
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61 

بررسی ارتباط يافته های هیستوپاتولوژی و هتروژنیتی گريد 

 ,P16هیستولوژيک کارسینوم اوروتلیال مثانه با فراوانی مارکر 

Her2/neu  87-88در بیمارستان هاشمی نژاد طی سالهای 

ل پوش سونیا لع

92 

ابوالحسنی»»   

مجد»» م:   

عسگری»»   

مهرآزما»»   

 پاتولوژی
2153 

2/3/94 

62 

بررسی ارتباط هتروژنیتی هیستوپاتولوژيک کارسینوم اوروتلیال 

در  TP53, FGFR3 , CK20مثانه و بیان مارکر های 

 87-88بیمارستان هاشمی نژاد در سالهای 

فائزه فیروزی 

92 

عسگری»»   

ابوالحسنی»» م:   

مجد»»مهرآزما »»   
 پاتولوژی

2154 

2/3/94 

63 

بررسی ارتباط میزان ارتشاح داخل توموری ماست سل و دانسیتی 

مثبت با معیارهای پیش آگهی سرطان  CD34عروق کوچک 

پروستات در نمونه بافت پروستات بیماران مبتال به سرطان 

 پروستات و نمونه بافت نرمال پروستات

 91مژده فروزان 
مهرآزما»»   

ابوالحسنی»» م:   
 پاتولوژی

2155 

2/3/94 

64 

بررسی میزان شیوع انواع آلوپسی های سیکاتريسیل اولیه بر اساس 

ويژگی های هیستومرفولوژيک و الگوهای رنگ آمیزی االستین، 

PAS  و موسین در بیماران مراجعه کننده به بخش پاتولوژی

 89-93بیمارستان حضرت رسول ص در سالهای 

شايان فر»»  92شبنم طالب   پاتولوژی 
2156 

2/3/94 

65 
تومورهای موسینوس اولیه  GATA3بررسی میزان بیان مارکر 

 تخمدان، پستان، دستگاه گوارشی فوقانی و تحتانی
کديور»»  92سحر آيتی   پاتولوژی 

2157 

2/3/94 

66 

 Bدر لنفوم اولیه سلول  MGMTبررسی میزان بیان مارکر 

بزرگ سیستم اعصاب مرکزی و ارتباط آن با وضعیت بیان 

K167, MYC, EBER  در افراد مراجعه کننده به بخش

پاتولوژی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ايران و تهران در 

 83-93سالهای 

سجاده موحدی 

 92نیا 
صادقی پور»»   پاتولوژی 

2158 

2/3/94 

67 

در  CD20 , BCL2بررسی ارزش پروگنوستیک مارکرهای 

افتراق لنفوم هوچکین کالسیک مقاوم به درمان / عود و پاسخ 

 دهنده به درمان

سیدعلی محمدی 

92 
زارع میرزايی»»   پاتولوژی 

2159 

2/3/94 

68 

 Total Antioxidantمقايسه میزان ظرفیت تام آنتی اکسیدان 

Capacity  سرم در افراد باهموگلوبینAlc  و  %5/6کمتر از

بیماران ديابتی در افراد مراجعه کننده به آزمايشگاه مرکزی 

 بیمارستان حضرت رسول ص 

مونا اکبری 

 92قوچانی 
زارع میرزايی»»   پاتولوژی 

2160 

2/3/94 

69 

سال با در  6-11تاثیر راهنمای سالمت عضالنی اسکلتی کودکان 

شیرزاده حسین  قامت -تغذيه -نظر گرفتن سه شاخص ورزش

93 

مدنی»»   

منصوری»»   

فروغ»» م:   

بابايی»»   

 طب فیزيکی
2161 

5/3/94 

70 

بررسی تاثیر بیوفیديک درمانی در درمان ديسفاژی مزمن ناشی از 

سیدمحمد معینی  سکته مغزی

 93طبا 

احدی»»   

رئیسی»»   

مدنی»» م:   

فروغ»»   

 طب فیزيکی
2162 

3/3/94 

71 

 هلیکوباکترپیلوری در بیمارانبررسی اثرات ريشه کنی عفونت 

مبتال به سوءهاضمه عملکردی بر روی برخی معیارهای سندرم 

 متابولیک

حسنا میرفخرايی 

92 

مخترع»»   

ارشد»»   

صمدانی»» م:   

مسعودی»»   

 داخلی
2163 

9/3/94 
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شیخ وطن»»   

72 

بررسی اثربخشی تجويز ارگوکلسیفرول خوراکی بر تغییرات هورمون 

و تعیین وضعیت حیات يک ساله بیماران و  IPTNپاراتیروئید 

فاکتورهای مرتبط با هموديالیز در بیماران نارسايی مزمن کلیه با کمبود 

تحت هموديالیز مراجعه کننده به واحد هموديالیز بیمارستان  Dويتامین 

 94رسول ص در سال 

محمد نبی پور 

92 
جنابی»»   داخلی 

2164 

9/3/94 

73 

برای  PTH , iPTH 84-1بررسی و مقايسه بین تست های هورمونی 

تشخیص هیپرپاراتیروئیدی در بیماران مبتال به نارسايی مزمن کلیوی 

 93و94تحت هموديالیز بیمارستان حضرت رسول ص طی سالهای 

حسین ضیايی 

92 
جنابی»»   داخلی 

2165 

6/3/94 

74 
تشخیص هیستوپاتولوژيک در هم خوانی يافته های اندوسکوپی معده با 

 94-95بیوپسی معده در بیمارستان فیروزگر طی سالهای 
 گلمهر طاهری 

حمصی»»   

اژدرکش»» م:  
 داخلی

2166 

4/3/94 

75 

بررسی يافته های کلینیکال و پاراکلینیکال و اکوکارديوگرافیک مربوط 

بیماران مبتال به سرطان کولون  FU-5به عوارض قلبی ناشی از تجويز 

 94-95بستری در بیمارستان حضرت رسول ص در سال 
سیده سولماز 

 92رياضی 

انصاری نژاد»»   

حاج صادقی»»   

احمدی»» م:   

پازوکی»»   

رياضی»»   

 داخلی
2167 

10/3/94 

76 

 T2*Mappingبررسی حساسیت و اختصاصیت تصويربرداری 

CMR   در مقايسه با تصويربرداریGadolinium 

Enhancement  در تشخیص و بررسی های ضايعات سکته های

 قلبی

 92زهرا ملکی 
محمدزاده»»   

متولی»»   
 راديولوژی

2168 

6/3/94 

77 

مقايسه يافته های سونوگرافی قفسه سینه با تصويربرداری قفسه 

سینه با تصويربرداری قفسه سینه در نوزادان بستری در بخش 

 بیمارستان حضرت علی اصغر عمراقبت های ويژه 

 وحید علیزاده 

 94باجگیران 

باقری»»   

زارعی»» م:   
 راديولوژی

2169 

9/3/94 

78 
 بررسی ارتباط بین شدت ريفالکس در واريکوسل با آنالیز اسپرم

باقری»»  92حامد ايرجی   راديولوژی 
2170 

6/3/94 

79 
ده شبررسی ارتباط بین میزان چربی داخل شکمی اندازه گیری 

 توسط سی تی اسکن با بیماری سنگ سیستم ادراری
 92ايرج شکاری 

مصطفوی»»   

باقری»» م:   
 راديولوژی

2171 

6/3/94 

80 

بررسی تاثیر هايپرتانسیون حین جراحی هیسترکتومی تحت 

مهناز فاتح  بیهوشی عمومی بر میزان درد بعد از عمل بیماران هايپرتانسیو

 92برومند 

پورنجفیان»»   

خلدبرين»»   

صالحی»» م:   

جاللی»»   

 بیهوشی
2172 

9/3/94 

81 

بررسی مقايسه ای فراوانی ديس ريتمی های بعد از عمل جراحی 

بای پس عروق کرونر در بیماران با و بدون دريافت ترانسفیوژن 

 در بیمارستان قلب رجايی 

محمدرضا عادلی 

92 

ضیائی فرد»»   

فیض»»   

آذرفرين»» م:   

توتونچی»»   

 بیهوشی
2173 

3/3/94 

82 

بررسی اثر عمق بیهوشی بر میزان درد پس از عمل در جراحی 

 92لیال هوشمند  کوله سیستکتومی الپاراسکوپیک
رحیم زاده»»   

صیام دوست»»   

فیض»» م:   

 بیهوشی
2174 

3/3/94 

83 

مقايسه اسکور نمای حنجره در دو مانور تسهیل کننده 

 Jawالرنگوسکوپی فشار غضروف تیروئید و باال آوردن فک 

Trust  طیC-mac  ويدئوالرنگوسکوپی با تیغهD 

 92مرجان رزقی 
محسنی»»   

صیام دوست»»   

رختابناک»» م:   

 بیهوشی
2175 

3/3/94 
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84 

تی  فرونتال از روی سیارزيابی و تعیین جنسیت بر اساس سینوس 

که به بیمارستان  93-94اسکن در نژاد ايرانی طی سالهای 

 حضرت رسول ص مراجعه نموده اند

ناهید داداش 

 93زاده اصل 

معماريان»»   

زارعی»» م:   
 پزشکی قانونی

2176 

9/3/94 

85 

بررسی الگوهای خودکشی در اجساد ارجاع شده به سازمان 

 93فردين فالح  90-95پزشکی قانونی از سال 
سلطانی»»   

آقاخانی»» م:   

کدخدائی»»   

 پزشکی قانونی
2177 

4/3/94 

86 

بررسی مکانیسم تروما با توزيع محل شکستگی ستون فقرات و 

آسیب های ناشی از آن در بیماران بستری در بیمارستان حضرت 

 94رسول ص طی سال 

رويا کرد رستمی 

93 

آقاخانی»»   

معماريان»» م:   
 قانونیپزشکی 

2178 

3/3/94 

87 
بررسی شاخصه های راديولوژيک ساژيتال لگن و ستون فقرات در 

 سال 18-40افراد نرمال 
 92احمد پیرانی 

يگانه»»   

عامری»»   
 ارتوپدی

2179 

4/3/94 

88 
ارزيابی کلینیکی و راديوگرافی درمان شکستگی کنديل خارجی 

 شفايحیائیاناستخوان بازو در کودکان در بیمارستان 
 93صمد جودی  

نجد مظهر»»   

جعفری»» م:  
 ارتوپدی

2180 

9/3/94 

89 

با يافته های راديوگرافی  MRIدر   Cobbمقايسه اندازه زوايای 

قبل از عمل در مبتاليان به اسکولیوز ايدوپاتیک مراجعه کننده به 

 94بیمارستان شفايحیائیان در سال 

 92تورج کمالی 
قندهاری»»   

عامری»» م:   
 ارتوپدی

2181 

2/3/94 

90 

در  Constrictive Pericarditisبررسی يافته های بیماری 

تصويربرداری تشديد مغناطیسی در مقايسه با اکوکارديوگرافی و 

 استاندارد طاليی جراحی باز قلبی

 92سارا توسلی 
محمدزاده»»   

متولی»»   
 راديولوژی

2204 

18/3/94 

91 

 Platelet-Richدر مقايسه با لیزر  co2تعیین میزان تاثیر لیزر 

Plasma, co2  در بیماران با هايپرپیگمانتاسیون پری اربیتال مراجعه

 94-95کننده به درمانگاه پوست حضرت رسول ص در سال 

امیر حیدريان 

92 

بهرنگی»»   

 زمانیان»» م:
 پوست

2205 

11/3/94 

92 

دارونما مقايسه تاثیر ترانس امین وريدی و وريدی موضعی با 

)نرمال سالین( بر میزان نیاز به اندوسکوپی اضطراری در بیماران با 

 خونريزی گوارشی حاد

 92علی عزيزی 
 مخترع»» 

 آگاه»» م: 

 توکلی»» 

 داخلی
2206 

11/3/94 

93 

تعیین شیوع متاستاز چشمی در کنسر متاستاتیک پستان و ارتباط 

در  HER2آن با گیرنده های هورمونی استروژن و پروژسترون و 

بیماران مراجعه کننده به درمانگاه چشم بیمارستان حضرت رسول 

 94-95ص از مرداد 

آوينا 

 92کشوردوست 

 احمدی»» 

 صداقت»» 

 انصاری نژاد»» م: 

 داخلی
2207 

17/3/94 

94 

بررسی رابطه سروپوزيتو بودن ويروس سیتومگالو ويروس با 

فعالیت بیماری لوپوس در بیماران لوپوس سیستمیک مراجعه 

کننده به بیمارستان حضرت رسول ص در مقايسه با گروه کنترل 

 94-95در سال 

فاطمه فردوسی 

92 

 کیانمهر»» 

 براتی»» 
 داخلی

2208 

18/3/94 

95 

با  N-ras, K-rasتعیین ارتباط الگوهای ژنتیکی انکوژن های 

بقای يک ساله بیماران با سرطان متاستاتیک کولورکتال مراجعه 

کننده به درمانگاه و بخش انکولوژی بیمارستان حضرت رسول ص 

 94از فروردين تا اسفند ماه سال 

مهرداد عباس 

 92زاده 

 احمدی»» 

 انصاری نژاد»» م: 
 داخلی

2209 

11/3/94 

96 

تعیین کیفیت زندگی کوتاه مدت و بلند مدت در بیماران آسیب 

 اسکلتی تحت درمان حمايتی -حاد عضالنی
سارا فامیل 

 93ستاريان 

 بصیرغفوری»» 

 حسینی»» م: 

 ياسین زاده»» 

 اورزانس
2210 

12/3/94 
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تکنیک انتقال اتولوگ غده بزاقی ساب منديبورالر به فضای ساب منتال و مقايسه میزان ترشح بزاق بعد از راديوتراپی در کنسرهای سر و گردن با 

 بدون انتقال غده ساب منديبوالر
 2/8/95حذف با نامه گروه در تاريخ 

 ENT احمدی»»  92سپیده بختی 
2211 

11/3/94 

98 

نقش الپاراسکوپی در تعیین روش درمانی بیماران مبتال به سرطان 

انی نئوادجوانت و مقايسه آن با نتايج معده قبل از شروع شیمی درم

 90-94حاصل از سونوگرافی در بیمارستان فیروزگر طی سالهای 

محمدناصر 

 92ابراهیمی 

 باسی»» 

 زمانی»» م: 

 بقايی»» 

 داخلی
2212 

19/3/94 

99 

بررسی تظاهرات قلبی تی شو کالر داپلر اکوکارديوگرافی در 

مراجعه کننده به درمانگاه بیماران مبتال به آرتريت روماتويید 

 94-95روماتولوژی بیمارستان فیروزگر در فاصله زمانی سال 

 92رضا الهی 
 الماسی»» 

 فراهانی»» م: 
 داخلی

2213 

23/3/94 

100 
ساله بیماران مبتال به سرطان معده و عوامل موثر  5بررسی بقای 

 86-93بر آن در بیمارستان فیروزگر طی سالهای 

مهسا متحدی 

92 

 رضوی»» 

 فراستی »» م: 
 داخلی

2214 

23/3/94 

101 

بررسی علل مراجعه و سرانجام بیماران مبتال به آسیت شکم 

مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان های حضرت رسول 

 90-95ص و فیروزگر طی سالهای 

تینا کبیری 

 93خداداد 

 مفیدی»» 

 عباسی»» م: 

 فارسی»» 

 اورژانس
2215 

23/3/94 

102 

 T2* Mappingتعیین حساسیت و اختصاصیت تصويربرداری 

CMR  در مقايسه با پروتوکولLake Louise  در تشخیص

 بیماری میوکارديت

 92پرهام ربیعی 
 محمدزاده»» 

 متولی»» 
 راديولوژی

2216 

20/3/94 

103 

مقايسه کیفیت تصاوير و دوز رادياسیون دو پروتکل 
Retrospective ECG- gated spiral CT 

Angiography  وProspective ECG triggered high-

pitch spiral CT Angiography   جهتleft atrial 

mapping  در بیماران کانديدAF ablation  با استفاده از
Dual- source CT 

 92مريم خلیلی 

 پورعلی اکبر»» 

 امکان جو»» 

 حق جو»» م: 

 راديولوژی
2217 

20/3/94 

104 
در سارکوم يونینگ در مقايسه با  D1تعیین بروز مارکر سايکلین 

 88-93رابدومبوسارکوم در بیمارستان شفايحیائیان طی سالهای 
الدن فريدونی 

92 
 پاتولوژی شوشتری زاده»» 

2218 

20/3/94 

105 

 94-96در زنان مبتال به زگیل تناسلی مراجعه کننده به بیمارستان حضرت رسول ص در سالهای  HPVتعیین شیوع تايپ های 

 جديد:   6/7/94حذف در تاريخ 

مقايسه بین لیزر فرکشنال، میکرونیدلینگ و درمان ترکیبی 

 در درمان اسکارهای اتروفیک آکنه  PRPمیکرونیدلینگ و 

فاطمه زهرا 

محمدی کريمی 

92 

 بهرنگی»» 

 خداوردی»» م: 

 مهران»» 

 قاسمی»» 

 پوست

2219 

19/3/94 

 جديد

6/7/94 

106 

بررسی تاثیر تجويز سلنیوم وريدی در پیش آگهی بیماران 

 دچار آسیب مغزی تروماتیک حاد
شکیبا موزری 

93 

 مرادی مقدم»» 

 نیاکان»» 

 حسنی»» م: 

 ICUفلوشیب 
2220 

19/3/94 

107 
راه مژه و رتراکسیون پلک تحتانی همبررسی فاکتورهای موثر بر افتادگی 

 با افتادگی پلک قبل و بعد از جراحی افتادگی پلک

آناهیتا 

 92امیرسرداری 

 بهمنی»» 

 آقايی»» م: 
 چشم

2221 

19/3/94 

108 
تعیین شیوع ايمونوگلوبولین های مونوکلونال سرم در بیماران مبتال به 

 سندرم شوگرن اولیه

 ستاره عبدلی

92 

 الماسی»» 

 پورمقیم»» 
 داخلی

2222 

19/3/94 

109 

در بیماران مبتال به جريان خون  Myocardial deformationبررسی 

آهسته عروق کرونر و مقايسه آن با بیماران دارای عروق کرونر طبیعی 

 مراجعه کننده به بیمارستان قلب شهید رجايی

محسن جام شیر 

92 

 صنعتی»» 

 علیزاده»» م: 

 صادق پور»» 

 قلب 
2223 

23/3/94 
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 PTMCبررسی نتايج کامیشورتومی دريچه میترال از طريق پوست 

مادران باردار و عوارض مادری، جنینی و نوزادی آن در بیمارستان قلب 

 88-94شهید رجايی از سال 

سمیه احمدی 

92 

 فیروزی»» 

 م: سمیعی

 نادری»» 

 قلب
2224 

23/3/94 

111 

ه سرپايی با نارسايی قلبی پیشرفتتاثیر زمان بندی دارويی در بیماران 

 مراجعه کننده به درمانگاه نارسايی قلب بیمارستان شهید رجايی
افسانه 

 92اسکندريان 

 امین»» 

 تقوی»» 

 بخشنده»» م: 

 قلب
2225 

23/3/94 

112 

سیر طبیعی رگورژيتاسیون متوسط تا شديد دريچه تريکوسپید در بیمارانی که تحت تعويض يا ترمیم 

 83-93میترال در بیمارستان شهید رجايی قرار گرفته اند طی سالهای دريچه 

 جديد:   6/11/94حذف در تاريخ 

بررسی سیر و پیامد بالینی با سايز نرمال بطن چپ و اختالل عملکرد 

سیستولیک در مقايسه با بیماران با سايز افزايش يافته بطن چپ و اختالل 

 بیمارستان قلب شهید رجايی طیعملکرد سیستولیک مراجعه کننده به 

 94-95سالهای 

 مهديس افقی

92 

 صدرعاملی»» 

 امین»» 

 پیغمبری»» م: 

 پارسايی»» 

 معدنی»» 

 قلب

2226 

23/3/94 

 جديد

6/11/94 

113 

بررسی ايمنی و اثر آلوپورينول با دوز باال بر معیارهای بالینی، 

ايی نارسآزمايشگاهی و اکوکارديوگرافیک در بیماران مبتال به 

 شديد قلبی

محمدمصطفی 

 رامندی انصاری

92 

 ملکی»» 

 عالم زاده»» م: 

 علیزاده»» 

 هداوند»» 

 قلب
2227 

23/3/94 

114 

بررسی میزان رعايت گايدالين در آنژيوگرافی عروق کرونر 

بیماران در بیماران آنژين قلبی پايدار مراجعه کننده به بیمارستان 

 94-95شهید رجايی 

 محمدرضا بای 
 کیاور»» 

 مددی»» م: 
 قلب

2228 

23/3/94 

115 

بررسی تاثیر کلشی سین خوراکی بر میزان بروز 

echocardiographic constrictive physiology  پس از

 عمل جراحی بای پس کرونری

رضا بهشتی 

 92نامدار 

 شجاعی فرد»» 

 نوحی»» 

 صنعتی»» م: 

 قلب
2229 

23/3/94 

116 
در مقايسه با  MR PERFUSIONبررسی دقت تشخیصی 

Conventional Anglography در تشخیص ايسکمی کرونر 
 92ساناز پورتقی 

 محمدزاده»» 

 زاهدمهر»» م: 
 قلب

2230 

23/3/94 

117 

بررسی ارتباط تعداد گلبولهای سفید خون و نسبت نوتروفیل ها به 

لنفوسیت های خون در هنگام مراجعه با بروز حوادث قلبی ماژور 

 STدر بیماران مبتال به انفارکتوس میوکارد با باال رفتن قطعه 

 94مراجعه کننده به بیمارستان شهید رجايی در سال 

داوود 

 92خداآمرزيده 

 معدنی»» 

 عبدی »»م: 
 قلب

2231 

23/3/94 

118 

 ,CYP2C19, CYP3A5بررسی فراوانی پلی مورفیسم ژنهای 

ABCB1, P2Y12  در بیماران استنت گذاری شده عروق کرونر

 94در بیمارستان شهید رجايی در سال 
 92احمد ربانی 

 عبدی»» 

 ساعدی»» 

 ملکی»» م: 

 نجات»» 

 قلب
2232 

23/3/94 

119 

 Right Ventricular Restrictiveبررسی رابطه 

Physiology  با میزان فیبروز و اندکس های عملکردی بطن

راست در ام آر آی قلبی بیماران تحت عمل ترمیمی تترالوژی 

فالوت و ارتباط آن با میزان تحمل ورزش در تست ورزش و 

 معیارهای فانکشن دياستولیک اکوکارديوگرافی

شاهین رحیمی 

92 

 ثانی»» 

 خواجعلی»» م: 

 سمیعی»» 

 

 قلب
2233 

23/3/94 

120 

استنت عروق  %50بررسی میزان تنگی های مجدد بیشتر از 

 Prospectively- Gated Transverseکرونری بر اساس 

CT-Angiography 

احسان خلیلی 

 92پور 

 پورعلی اکبر»» 

 فیروزی»» م: 
 قلب

2234 

23/3/94 
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 ballonبیمارستانی اسفتاده از استنت های  out comeمقايسه 

expandable  در بالغین مبتال به کوارکتانسیون آئورت که از

در بیمارستان شهید رجايی  11/1/95لغايت  1/7/90تاريخ 

 تحت آنژيوپالستی قرار می گیرند

مرتضی روحانی 

92 

 محبی»» 

 فیروزی»» م: 
 قلب

2235 

23/3/94 

122 

و معیارهای پیشرفته ارزيابی  *CMR T2بررسی ارتباط بین 

عملکرد بطن راست در اکوکارديوگرافی ، در بیماران مبتال به 

تاالسمی ماژور مراجعه کننده به بیمارستان شهید رجايی طی 

 93-94سالهای 

مصطفی روزی 

 92طلب

 علیزاده ثانی»» 

 پارسايی»» م : 
 قلب

2236 

23/3/94 

123 

یماران مبتال به آئورت دولتی بررسی میزان عوارض و اسکوالر در ب

 92زاده زهرا علی 81-91مراجعه کننده به بیمارستان شهید رجايی در سالهای 

 علیزاده اصل»» 

 صادقپور»» 

 ملکی»» م: 

 قلب
2237 

23/3/94 

124 

 ,TIMIمقايسه ارزش پیشگويی کننده سیستم نمره دهی 

CHADS2  در بیماران مبتال به سندرم کرونری حاد بستری شده

 94در بیمارستان شهید رجايی در سال 

 92سعید عونی 
 عالم زاده»» 

 نادری»» م: 
 قلب

2238 

23/3/94 

125 

در آنژيوگرافی  ACCF/AHAبررسی میزان رعايت گايدالين 

عروق کرونر در بیماران آنژين قلبی ناپايدار مراجعه کننده به 

 94-95بیمارستان شهید رجايی طی 

محمدعلی 

 92غزنوی 

 کیاور»» 

 مددی»» م: 
 قلب

2239 

23/3/94 

126 

ارزيابی دقت تشخیصی تصويربرداری تلفیقی سی تی آنژيوگرافی 

استاندارد طاليی  و سی تی پرفیوژن میوکارديال در مقايسه با

 آنژيوگرافی تهاجمی، جهت بررسی عارضه عروق کرونر

 92مهدی فرزانه 
 محمدزاده»» 

 زاهدمهر»» م: 
 قلب

2240 

23/3/94 

127 
مقايسه ايمنی و اثربخشی دو داروی انوکساپارين و هپارين طی 

 انجام آنژيوگرافی الکتیو از طريق شريان راديال
 قلب کیانی»»  92وحید فقهی 

2241 

23/3/94 

128 

بررسی شدت ايسکمی میوکارد در مبتاليان به پل میوکاردی با 

 94روش اسپکت در مراجعین به بیمارستان شهید رجايی در سال 

 و عوامل مرتبط با آن
 92بهار گالشی 

 ملکی»» 

 زاهدمهر»» 

 محمدزاده»» م: 

 يعقوبی»» 

 قلب
2242 

23/3/94 

129 
 بر بهبود ظرفیت ورزشی در بیمارانیبررسی اثر تاداالفیل خوراکی 

 که تحت عمل جراحی فونتان قرار گرفته اند

مريم گل آرای 

92 

 خواجعلی»» 

 پیغمبری»» م: 
 قلب

2243 

23/3/94 

130 

تاثیر درمان داروئی در مقايسه با درمان جراحی در بقای 

طوالنی مدت بیماران  مبتال به نارسايی قابل توجه دريچه 

بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید تری کوسپید در 

 تا کنون 81رجايی از سال 

سیده مريم 

 92موسوی 

 علیزاده اصل»» 

 صادقپور»» 

 نوحی»» م: 

 قويدل»» 

 قلب
2244 

23/3/94 

131 

در بیماران  Cardiac MRIاز طريق  Viabilityبررسی تخمین 

 ECGدر  Qدارای موج 
ندا مهرعلیزاده 

92 

 محبی»» 

 فیروزی»» م: 

 علیزاده ثانی»» 

 قلب
2245 

23/3/94 

132 

در بیماران مبتال به کارديومیوپاتی  PKP2بررسی جهش ژنهای 

 92نسیم نجفی  ARVC/D)ديسپالزی( آريتموژنیک بطن راست 

 ملکی»» 

 نجات»» م: 

 ساعدی»» 

 قلب
2246 

23/3/94 
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مقايسه شیوع سندرم متابولیک و میزان پروتئین فاز حاد با 

حساسیت باالتر در دو گروه آترواسکلروز زودرس و گروه کنترل 

در بیماران تحت آنژيوگرافی عروق کرونر در بیمارستان شهید 

 94رجايی در سال 

محسن نصیری 

92 

 عالم زاده»» 

 ملکی»» 

 نادری»» م: 

 زادمهر»» 

 قلب
2247 

23/3/94 

134 

ر دسنجش سطح انسولین خون و شاخص های مقاومت به انسولین 

بیماران مبتال به پرفشاری شريان ريوی و بررسی ارزش 

پروگنوستیک آن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید 

 94رجايی درسال 

 92مهدی نوری 

 امین»» 

 نادری»» م: 

 قائم مقامی»» 

 تقوی»» 

 زواره ای»» 

 قلب
2248 

23/3/94 

135 

دريچه ی بررسی متغیرهای پروگنوستیک در جراحی نارسايی 

 تريکوسپید
 امیری پوياسعید 

92 

 صادقپور»» 

 علیزاده اصل»» 

 نادری»» م: 

 قلب
2249 

23/3/94 

136 

بررسی اندکس های عملکرد سیستولی و دياستولی بطن راست 

توسط ونتريکولوگرافی هسته ای در بیماران مبتال به فشار خون 

 باالی شريان ريوی

الهام هادی بیگی 

92 

 امین»» 

 ملک»» 

 بخشنده»» م: 

 قلب
2250 

23/3/94 

137 

بررسی شیوع و شاخصهای مرتبط با پريکارديال افیوژن در بیماران 

مبتال به اندوکارديت عفونی و تاثیر آن در پیامدهای بیمارستانی 

 در بیمارستان شهید رجايی 85-94بیماران از سال 

روناک احمدی 

92 

 فیروزی»» 

 نادری»» م: 
 قلب

2251 

23/3/94 

138 
بوسیله اکوکارديوگرافی در  LV diastolic functionبرررسی 

 بیماران متابولیک سندرم
 92مريم بیات 

 سمیعی»» 

 فیروزی»» م: 
 قلب

2252 

23/3/94 

139 
مقايسه اثر آمبودارون و شوک در افراد مبتال به وولف پارکینسون 

 ويات به همراه فیبريالسیون دهلیزی 
 92مريم پاکرو 

 ديز علیزاده»» 

 مددی»» م: 
 قلب

2253 

23/3/94 

140 

بررسی تاثیر کلشی سین خوراکی بر میزان بروز 

فیبريالسیون دهلیزی پس از عمل جراحی بای پس 

 کرونری

احمد شاکری 

92 

 نوحی»» 

 نادری»» م: 

 عالم زاده»» 

 هداوند»» 

 حسینی»» 

 قلب
2254 

23/3/94 

141 
از   primary PCIدر بیمارانه   dorminant vesselمقايسه 

 نظر مرگ و میر بیمارستانی و عوارض يک ساله

امیر میکائیل وند 

92 

 بصیری»» 

 فیروزی»» م: 
 قلب

2255 

23/3/94 

142 

بررسی ارتباط يافته های دموگرافیک ، آزمايشگاهی و 

آنژيوگرافیک با حودث عمده قلبی در بیماران مراجعه کننده به 

تحت اينترونشن  90-91سالهای بیمارستان شهید رجايی که طی 

 از راه پوست قرار گرفته اند

مصطفی شیرازی 

92 

 کیاور»» 

 عالم زاده»» م: 

 نادری»» 

 قلب
2256 

23/3/94 

143 
 amplazarبررسی اثرات بلندمدت و کوتاه مدت استفاده از 

 PDAجهت بستن مجرای شريانی باز 

مسلم شادمانی 

91 

 فیروزی»» 

 کیانی»» م: 
 قلب

2257 

25/3/94 

144 

بررسی ارزش پیشگويی کننده سیستم امتیازدهی پیشنهادی برای 

پیش بینی سختی کله سیستکتومی الپاراسکوپیک با توجه به 

 معیارهای قبل از عمل

سیدعلیرضا صدر 

91 

 صدری»» 

 بقايی»» م: 

 واحديان»» 

 عالم رجبی»» 

 جراحی عمومی
2258 

25/3/94 

145 
بیماران سوخته مراجعه کننده به اورژانس بررسی اپیدمیولوژيک 

 94بیمارستان مطهری تهران طی سال 

محمدسعید 

 92طاهری 

 آقاخانی»» 

 معماريان»» 
 پزشکی قانونی

2259 

25/3/94 
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146 
و کولونوسکوپی در تعیین  DW MRIبررسی همخوانی روش 

 محل کانسر

محمدرضا ايوب 

 92پور 
 راديولوژی غفوری»» 

2260 

24/3/94 

147 

مقايسه اثر تزريق طوالنی مدت مروپنم با تزريق استاندارد بر میزان مرگ و میر و مدت زمان بستری در 

 بیمارستان در بیماران مبتال به پنومونی ناشی از ونتیالتور

 جديد:  28/6/95حذف در تاريخ 

 در بیمارستان فیروزگر Bارزيابی الگوی مصرف آمفوتريسین 
 92مهناز حسینی 

 جمشیدی»» 

 فراستی»» 
 نظری»» م: 

 غالمی»» 

 داخلی

2261 

24/3/94 

 جديد

28/6/95 

148 

بررسی فراوانی عفونت های گرم منفی ناشی از گونه های 

آسینتوباکتر و سودومونا شديدا مقاوم به درمان و ارزيابی 

حساسیت آنتی بیوتیکی آنها بر اساس حداقل غلظت ممانعت 

الی  93ماهه اسفند کننده از رشد در فاصله زمانی شش 

 در بیماران بستری در بیمارستان فیروزگر 94شهريور

 92سحر دفاعی 

 جمشیدی»» 

 فراستی»» 

 

 داخلی
2262 

24/3/94 

149 

بررسی فراونی عفونت مخفی با ويروس هپاتیت ب در بزرگساالن 

در مرکز بهداشت غرب  HIVمبتال به ويروس نقص ايمنی انسانی 

 تهران

 محمد خسروی

 رنجبر»» 

 جمشیدی»» م: 

 کیوان»» 

 داخلی
2263 

24/3/94 

150 

مقايسه بی حرکت سازی آسیب های بافت نرم اندام فوقانی با دو 

 روش آتل کوتاه استاندارد دست و آتل نصف طول استاندارد
شهرزاد بهجت 

93 

 ياسین زاده»» 

 حسینی»» م: 

 بصیرغفوری»» 

 اورژانس
2264 

25/3/94 

151 

سلولهای بنیادی در میزان آنژيوژنز فلپ پوستی راندوم تعیین اثر 

 در مدل حیوانی رت
حسام شبیری 

92 

 اکبری»» 

 جوادفاطمی»» م: 

 

جراحی 

 پالستیک

2265 

25/3/94 

152 

 بررسی مقايسه ای اثر درمان ترکیبی سیموستاتین و ازتیمیب در بیماران آلوپسی آره آتا با استروئید سیستمیک 

 جديد:   23/8/94حذف در تاريخ 

در کاهش  %5بررسی اثر بخشی کرم متی مازول موضعی 

 %2هايپرپیگمانتاسیون صورت در مقايسه با کرم هیدروکینون موضعی 

در بیماران مبتال به مالسما ی مراجعه کننده به درمانگاه پوست 

 95-94بیمارستان حضرت رسول اکرم)ص( در سال 

صديقه نائیجی 

92 

 عاطفی»» 

 زمانیان»» م: 

 بهرنگی»» 
 نصیری پور»» 

 پوست

2266 

25/3/94 

 جديد:

23/8/94 

153 

 Non Lockingبررسی نتايج بالینی و راديوگرافی به کارگیری 

Plate  در عمل جراحیOpen wedge high tibial 

osteotomy  در بیماران باvarus deformity  که در سالهای

تحت اين عمل جراحی در بیمارستان شفايحیائیان قرار  94-87

 گرفته اند

نريمان لطیفی 

92 

 باقری فرد»» 

 جبل عاملی»» م: 
 ارتوپدی

2279 

30/3/94 

 

154 

تعیین ارتباط بین اندکس قلبی و پروگنوز کوتاه مدت و 

در  94طوالنی مدت بیمارانی که به داليل غیر قلبی در سال 

بیمارستان حضرت رسول ص  ICUواحد مراقبت های ويژه 

 بستری می شوند

 92مريم ايزدی 

 مراديانس»» 

 موسوی»» م: 

 رياحی»» 

 مرادی »» 

 شیخ وطن»» 

 نیاکان»» 

 داخلی
2280 

30/3/94 

155 

مقايسه تاثیر دارويی پامیدرونات وريدی و داروهای سرکوب 

کننده ايمنی در درمان بیماران مبتال به اسپونديلیت 

 انکلیوزان

سیدمحمدرضا 

 92وزيری 

 جوادزاده»» 

 هاشمی نسب»» 
 داخلی

2281 

30/3/94 



 1394-95لیست پایان نامه های ثبت شده تخصص و فوق تخصص 

156 

بررسی اختالالت حرکت چشمی پس از درمان تومورهای داخل 

پالک راديوتراپی در بیماران مراجعه کننده به  چشمی به روش

 بیمارستان حضرت رسول ص و بیمارستان نور
 92شهره بختی 

 سلطان سنجری »» 

 ناصری پور»» م: 
 چشم

2282 

30/3/94 

157 
ياسمن هادی  بررسی تاثیر قطره تیمولول بر روی ادم ماکوالی ديابتی 

92 

 قاسمی»» 

 نیلفروشان»» م: 

 مدرس زاده»» 
 چشم

2283 

30/3/94 

158 

در دستیاران  burnoutبررسی شیوع سندرم فرسودگی شغلی 

آذر بهادرمنش  طب اورژانس دانشگاه ايران

93 

 وزيری»» 

 مصدق»» م: 

 رضايی»» 

 محمدی»» 

 اورژانس
2284 

30/3/94 

159 
بررسی تاثیر کنتر ل درد در اطاق ترياژ بر رضايتمندی بیماران 

 کننده به اورژانس بیمارستان فیروزگرترومای اندام مراجعه 

زينب رحمتی 

93 
 اورژانس یرضاي»» 

2285 

30/3/94 

160 

مقايسه حساسیت و دقت سونوگرافی دو نقطه ای و چهار نقطه ای 

 نسبت به سی تی اسکن در تشخیص پنوموتوراکس
داراب ظهری 

93 

 فارسی»» 

 عباسی»» م: 

 زارع»» 

 اورژانس
2286 

30/3/94 

161 

نتايج بی حرکت سازی آسیب های اندام تحتانی با دو مقايسه 

افشین شکوه  روش اتل کوتاه پا استاندارد و اتل کوتاه پا با طول نصف استاندارد

 93صارمی 

 ياسین زاده»» 

 امیری»» م: 

 زارع»» 

 چهاردولی»» 

 اورژانس
2287 

30/3/94 

162 

مقايسه کارآيی روش جااندازی روتیشنال و شیکینگ و ماساژ 

کمربند شانه ای با روش تراکشن در دررفتگی ايزوله و قدامی 

 93امیر خاتمی  شانه ارجاع شده به اورژانس بیمارستان هفت تیر

 حسینی»» 

 بصیرغفوری»» 

 توکلی»» م: 

 معصومی»» 

 امیری»» 

 ياسین زاده»» 

 اورژانس
2288 

30/3/94 

163 

بر آسیب ناشی از فرمالدهید بر  Cبررسی اثر محافظتی ويتامین 

 93امیر نويانی  93-94عملکرد کبدی موش صحرايی نر بالغ سال 
 امیری»» 

 توکلی»» م: 

 عباسی»» 

 اورژانس
2289 

30/3/94 

164 

در  Alvarodo , Ripasaمقايسه ارزش تشخیص معیار 

تشخیص آپانديست حاد در بیماران مشکوک به آپانديست 

 مراجعه کننده به اورژانس بیمارستانهای حضرت رسول و فیروزگر
غزاله میرزاپور 

93 

 مصدق»» 

 رضايی»» 

 عالم رجبی»» م: 

 محمدی»» 

 وزيری»» 

 اورژانس
2290 

30/3/94 

165 

میزان مصرف و نحوه تجويز آنتی بیوتیک پروفیالکسی در  مقايسه

زخم های تروماتیک درمان شده در اورژانس بیمارستان شهدای 

 هفتم تیر و مقايسه آن با استاندارهای جهانی
مهدی آزرم نیا 

93 

 بصیرغفوری»» 

 توکلی»» 

 معصومی»» م: 

 حسینی»» 

 چهاردولی»» 

 ياسین زاده»» 

 اورژانس
2291 

30/3/94 

166 
يک سیستم حمايت تصمیم گیری بالینی جهت  Pilotطراحی و 

 مديريت و درمان بیماران مراجعه کننده با شکايت سرگیجه

ارغوان وحدت 

93 
 اورژانس توکلی»» 

2292 

31/3/94 

167 

تعیین ارتباط بین ترخیص زودرس و پیامد بلند مدت بیماران مبتال 

ده به اورژانس مراجعه کنن ICHبه خونريزی داخل جمجمه ای 

 94بیمارستان فیروزگر در سال 
 93سعید مالئی 

 مصدق»» 

 رضايی»» م: 

 محمدی»» 

 وزيری»» 

 اورژانس
2293 

31/3/94 
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168 

به روش  LPبررسی اثربخشی و رضايتمندی از آموزش 

simulation  در کارورزان طب اورژانس دانشگاه علوم

 پزشکی ايران
 93آنا جوانبخت 

 حافظی مقدم»» 

 فارسی»» م: 

 عباسی»» 

 مفیدی»» 

 مهشیدفر»» 

 برادران»» 

 اورژانس
2294 

31/3/94 

169 

ارتباط کبد چرب غیرالکلی با آترواسکلروز عروق کاروتید توسط 

در مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی ايران طی  IMTمعیار 

 92-96سالهای 

وحید شاه کرمی 

92 
 راديولوژی محمدزاده»» 

2295 

31/3/94 

170 

 بررسی شیوع بیماريهای ايسکمیک قلبی و ديس ريتمی در بین متخصصین طب اورژانس شاغل در شهر تهران

 جديد:   16/12/94حذف در تاريخ 

 ثبت شد 23/2/95مورخ   2789با شماره 

ماندانا افشاری 

 93پور 

 بصیر غفوری »» 

 محمدی»» 

 مصدق»» م:

 وزيری»» 

 رضايی»» 

 اورژانس
2296 

31/3/94 

171 

نیازها و چالش های پیش روی تشکیل و ادامه کار بخش جديد 

 93میثم اشرفی  طب اورژانس در يک بیمارستان آموزشی

 معصومی»» 

 خانکه»» م: 

 بصیرغفوری

 حسینی»» 

 اورژانس
2297 

31/3/94 

172 

تعیین تغییرات شدت عالئم و عملکرد در بیماران مبتال به 

شیر طی يک سال در استئوآرتريت زانو بر حسب میزان مصرف 

مراجعین به درمانگاه روماتولوژی بیمارستان حضرت رسول ص در 

 94سال 

مرتضی صفی 

 93خانی 

 شیرانی»» 

 کیانمهر»» م: 

 حقیقی»» 

 داخلی
2298 

31/3/94 

173 

در آنژيومبولیپوما و سرطان  Promineatتعیین الگوی عروقی 

سلول کلیه با استفاده از سی تی اسکن و ام آر آی با تزريق در 

به بخش  90-94بیماران مراجعه کننده بین سالهای 

 تصويربرداری بیمارستان هاشمی نژاد

فاطمه خواجه 

 92حسنی 
 راديولوژی باقری»» 

2299 

31/3/94 

174 
 کاهش درد، طول مدت بررسی تاثیر تزريق عضالتی کتوروالک در

 بستری و هزينه های بیماران مبتال به سنگ کلیه

رکسانا حسام 

93 
 اورژانس رضايی»» 

2300 

31/3/94 

175 

با يافته های پرفیوژن و  hs CRPبررسی ارتباط میزان کمی 

 -16فانکشن بطن چپ در تصويربرداری میوکارد به روش 

frame ECG Gated SPECT-Myocardial perfusion 

imaging  با استفاده از نرم افزارQGS 

مهکامه ترابیان 

92 

 راستگو»» 

 فیروزآبادی»» 

 يعقوبی»» م: 

 فیروزی»» 

 حکمت»» 

 بیطرفان»» 

پزشکی هسته 

 ای

2301 

1/4/94 

176 
مقايسه تايید محل کاتتر وريد مرکزی با دو روش گرافی و ديدن 

 حباب در سونوگرافی

انی يلدا فرم

 93انوشه 

 مفیدی»» 

 عباسی»» م: 
 اورژانس

2302 

1/4/94 

177 

 Regional wall motionبا  Dyssynchronyبررسی ارتباط 

از نظر ايسکمی و  Low pretest probabilityدر بیماران با 

سیدامید اينانلو  ECGنرمال و فاقد شواهد ديسینکروتی در  MPIاسکن 

92 

 راستگو»» 

 بیطرفان»» 

 حق جو»» م: 

 فیروزآبادی»» 

 ملک »»

 يعقوبی»» 

 حکمت»» 

پزشکی هسته 

 ای

2303 

1/4/94 

 2304 پوست زمانیان»»  92مهبا عزيزی  مقايسه پاسخ به درمان لیزر فرکشنال و ضد قارچ موضعی در مقابل ضد قارچ سیستمیک در بیماران مبتال به اوئیکومايکوز 178
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 جديد:  12/7/94حذف عنوان در تاريخ 

در  %10تعیین میزان تاثیر میکرونیدلینگ و تری کلرواستیک اسید 

فرکشنال در بیماران با تیرگی دور چشم مراجعه  co2مقايسه با لیزر 

 94-95کننده به درمانگاه پوست حضرت رسول ص در سالهای 

 1/4/94 قاسمی»» م: 

 جديد

12/7/94 

179 
اختالالت ستون مهره ها بر روند آسیب های اندام بررسی اثر 

 94-95تحتانی در بازيکنان فوتبال لیگ برتر ايران در سالهای 
 پزشکی ورزشی لطفیان»»  92نويد مقدم 

2305 

2/4/94 

180 

بررسی مقايسه ای تزريق کورتیکواستروئید و پالسمای غنی از 

ه آن با شانه و مقايسپالکت در درمان بیماران مبتال به تاندينوپاتی 

 يافته های سونوگرافی

فريناز فهیمی پور 

92 
 پزشکی ورزشی دادگستر»» 

2306 

2/4/94 

181 

 بررسی ارتباط بین چاقی و تغییرات الکتروکارديوگرام در بیماران چاق قبل و بعد از عمل بارياتريک

 جديد:   29/6/94حذف در تاريخ 

آسیب های اندام در  رابطه بین برخی فاکتورهای بیومکانیک و

 94-95بازيکنان لیگ برتر فوتبال در لیگ سال 

سیدسلمان خلیفه 

 92سلطانی 
 پزشکی ورزشی صفرچراتی»» 

2307 

2/4/94 

 جديد

29/6/94 

182 

مقايسه تاثیر تزريق هیالورونیک اسید ) هیالگان( زير گايد 

اليم عسونوگرافی و يا با استفاده از لندمارکهی آناتومیک در بهبود 

 بالینی بیماران مبتال به استئوآرتريت اولیه زانو

عاطفه حسن 

 92 زاده

 حقیقی»» 

 کیانمهر»» 
 فوق روماتولوژی

2308 

2/4/94 

183 

 Tourette syndromeدر بیماران DBSبررسی اثرات و فوائد 

در بیمارستان حضرت رسول ص تحت عمل  93که تا سال 

 قرار گرفته اند DBSجراحی 

عظیمی علیرضا 

91 

 پرورش»» 

 روحانی»» م: 
 جراحی اعصاب

2309 

3/4/94 

184 

 مقايسه میزان رضايتمندی از درد بیماران مبتال به اسپونديلو لیستزيز قبل و بعد از عمل جراحی

 جديد:  4/5/96حذف در تاريخ 

بررسی اثر بخشی درمان مننژيوم پاراساجیتال درمان شده به 

 1382گامانايف ايران از سال روش راديوسرجری در مرکز 

 1392تا

 92حسام راحتلو 

 فريدونیان»» 

 طبیب خوئی»» م: 

 آذر»» 

 کاظمی»» م: 

 جراحی اعصاب

2310 

3/4/94 

 جديد

1/7/96 

185 
ديسککتومی يک سطحی يک طرفه کمری، درد و عالئم پس از 

 ديسککتومی

فیض اله ابراهیم 

 92نیا 

 طبیب»» 

 آذر»» م: 
 جراحی اعصاب

2311 

3/4/94 

186 

 مقايسه اثر بخشی دانپزيل و مماتین در بهبود وضعیت شناختی بیماران مبتال به اسکیزوفرنی

 جديد:  23/2/96حذف در تاريخ 

ل شناختی بیماران دچار اختالارزيابی تغییرات روانپزشکی و عصب

 صرعی مقاوم به درمان قبل و پس از جراحی کنترل تشنج

سیدحسین 

 92اسالمی 

 قديری»» 

 علوی»» 

 شريعت»» م: 

 

 روانپزشکی

2312 

4/4/94 

 جديد

23/2/96 

187 

بررسی الکسی تايمیا، مکانیسم های دفاعی و عزت نفس در 

 92فهیمه سعید  بیماران مبتال به سندرم روده تحريک پذير
 صالحی»» 

 علوی»» 

 اژدرکش»» 

 روانپزشکی
2313 

4/4/94 

188 

عنوان درمان کمکی همراه با بررسی اثربخشی سیمواستاتین به 

ريسپريدون در بهبود عاليم منفی در بیماران مبتال به اسکیزوفرنی 

مزمن يک کارآزمايی بالینی تصادفی دوسو بی خبر با کنترل 

 دارونما

سوده تاجیک 

 92اسماعیلی 
 روانپزشکی شريعت»» 

2314 

4/4/94 

189 

ه کاهش میل بمقايسه اثربخشی افزودن دزپیرامین با دارونما در 

مصرف در بیماران وابسته به مت آمفتامین تحت درمان با برنامه 

 ماتريکس

ايال داريوش فر 

92 

 احمدخانیها»» 

 احمدزاده»» م: 
 روانپزشکی

2315 

4/4/94 
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190 
فرشته حقیقت  ارزيابی خصوصیات رون سنجی ترجمه فارسی ارزيابی ابعادی

92 

 شیرازی»» 

 علوی»» 
 روانپزشکی

2316 

4/4/94 

191 

بررسی ارتباط ابتال به اختالالت روانپزشکی و خودگزارشی سوء 

رفتار با کودک در مادران کودکان بستری در بخش سوختگی 

 94اطفال بیمارستان شهید مطهری تهران در سال 

زينب عرفان نیا 

92 

 شیرازی»» 

 شريعتی»» م: 

 احمدزاده»» 

 روانپزشکی
2317 

4/4/494 

192 

وضعیت عصب روان شناختی در افراد دچار مصرف بررسی مقطعی 

متامفتامین و اختالل سايکوتیک ناشی از متامفتامین مراجعه کننده 

 به بیمارستان روانپزشکی ايران

نگار سیفی مقدم 

92 

 قديری»» 

 شريعت»» 

 علوی»» م: 

 روانپزشکی
2318 

4/4/94 

193 

و بررسی ارتباط عملکرد شناختی در حوزه های حافظه، توجه 

 تمرکز با کیفیت زندگی بیماران دو قطبی نوع يک
امین خیرالهی 

92 

 شعبانی»» 

 شريعت»» م: 

 احمدزاده»» 

 روانپزشکی
2319 

4/4/94 

194 

 بررسی رابطه بین فلوی شريان کاروتید با کاهش حجم خون در بیماران ترومايی

 جديد:   25/3/95حذف در تاريخ 

- Point -of -careبررسی نقش سونوگرافی هدفمند)

ultrasonography در تعیین تکلیف بیماران با تنگی نفس )

 حاد مراجعه کننده به اورژانس

علیرضا بهمنی 

93 

 زارع»» 

 چهاردولی»» م: 

 مهشیدفر»» 

 

 اورژانس

2320 

4/4/94 

 جديد

25/3/95 

195 

مقايسه تشخیص اولیه و نهايی بیماران با عاليم شوک انافیالکسی 

فوريت های پزشکی تهران به بیمارستان های  انتقال يافته توسط

 87-93حضرت رسول ص ، علی اصغر ع و فیروزگر طی سالهای 

سعید گلفیروزی 

93 

 توکلی»» 

 مهشیدفر»» م: 
 اورژانس

2321 

4/4/94 

196 

 تجربه زندگی با خواهر يا برادر مبتال به طیف اوتیسم : يک مطالعه کیفی

 با نامه تغییر کرد به :

مشکالت درونی سازی شده و برونی سازی شده، همدلی و تحلیل مقايسه 

 ساله کودکان مبتال به اوتیسم با گروه کنترل 11تا  4خواهران و برادران 

فرناز نصر 

 92اصفهانی 
 روانپزشکی حکیم شوشتری»» 

2322 

6/4/94 

197 

بر عملکرد  PAPبررسی اثربخشی درمان با فشار مثبت راه هوايی 

 ه و برنامه ريزی و زمان واکنش( اجرايی) تکانشگری و حل مسال

توجه و تمرکز و شاخص کیفیت خواب در بیماران مبتال به سندرم 

 آپنه انسدادی خواب

محمدرضا 

 92نجارزادگان 

 علوی»» 

 قلعه بندی»» 
 روانپزشکی

2323 

6/4/94 

198 

 بیابتال به نارسايی قلبررسی نگرانی بیماران در مورد مرگ پس از 
 92مرضیه ياسی 

 صديق»» 

 کشاورز»» 

 نادری»» م: 

 روانپزشکی
2324 

6/4/94 

199 

فارماکواپیدمیولوژی پروفیالکسی استرس اولسر در بخش مراقبت 

 93های ويژه بیمارستان حضرت رسول ص در سال 
سواک حاتمیان 

92 

 مرادی مقدم»» 

 نیاکان»» 

 حسنی»» م: 
 ICU 

2325 

6/4/94 

200 

بررسی فلور نرمال ناحیه آگزيالری قبل و بعد از لیزر موهای زائد 

در مراجعه کنندگان به مرکز لیزر بیمارستان حضرت رسول ص 

 : يک کارآزمايی بالینی 94-95در سالهای 

 93زينب فاضل 
 بهرنگی»» 

 مجیدپور»» 
 پوست

2326 

6/4/94 

201 

ان مفاصل در بیمار رابطه سطح آديپونکتین سرم و شدت تخريب

مبتال به روماتیسم مفصلی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 

 93-95حضرت رسول ص در سالهای 

مريم حسنی 

 92نويسی 

 کیانمهر»» 

 حقیقی»» م: 
 داخلی

2327 

6/4/94 

202 
مقايسه اثر ايبوبروفن وريدی و پاراستامول وريدی در کاهش 

 سردردهای میگرنی
 93حمید مشگی 

 شاکر»» 

 اصغرپور»» م: 
 اورژانس

2328 

6/4/94 
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203 

تعیین بروز پارزی عصب فاشیال پس از عمل جراحی در بیماران 

مبتال به آکوستیک نورينومای بزرگ در بیماران مراجعه کننده به 

 91-95بیمارستان فیروزگر از سال 

شاهین نیک 

 92منظر 

 رمک هاشمی»» 

 گلچین»» م: 

 نیکوبخت»» 

 اعصابجراحی 
2332 

7/4/94 

204 
بررسی تاثیر بسته کمک آموزشی درکی حرکتی توسط والدين بر 

 فرزندان مبتال به اختالل يادگیری
حسین صالحی 

92 

 حکیم شوشتری»» 

 ناصربخت»» م: 

 آزادافروز»» 
 روانپزشکی

2333 

7/4/94 

205 

بررسی علل مراجعه مکرر به اورژانس بیمارستان های تهران در 

 کامران ربوبیت  94سال 
 بیداری»» 

 رضايی»» 

 مصدق»» م: 

 اورژانس
2334 

7/4/94 

206 

و اختالالت خلق در  Anti TPOبررسی ارتباط بین سطح 

 حاملگی در زنان يوتیروئید
شبنم بزرگ زاده 

92 

 کاشانیان»» 

 نادری»» 

 افتخار»» م: 

 زنان
2335 

7/4/94 

207 

ل بر بی خطری عم بررسی تاثیر افزايش ترانس آمینازهای کبدی

جراحی کوله سیستکتومی الپاراسکوپیک در شرايط کله سیستیت 

 حاد

محمدحسین 

 92صبح خیزی 

 صفری»» 

 عالم رجبی»» م: 
 جراحی

2336 

8/4/94 

208 

بررسی اثر انجام گرافی شکم در بیماران با تشخیص شکم حاد در 

برنامه و نوع عمل جراحی در بیماران اورژانس بیمارستان حضرت 

 رسول ص

خشايار سنجری 

92 

 حسینی»» 

 نگهی»» م: 
 جراحی

2337 

8/4/94 

209 

بررسی الگوی صدمات وارده به مصدومین موتورسیکلت سوار 

-95مراجعه کننده به بیمارستان حضرت رسول ص طی سالهای 

94 

آذر خلج 

 92معصومی 

 سلطانی»» 

 آقاخانی»» م: 
 پزشکی قانونی

2340 

9/4/94 

210 

تشخیصی سونوگرافی کلیه ها و مجاری ادراری انجام شده مقايسه ارزش 

توسط دستیاران طب اورژانس و دستیاران راديولوژی در مقايسه با سی 

تی اسکن جهت تشخیص سنگهای کلیوی و هیدرونفروز در بیمارستان 

 94حضرت رسول ص در سال 

شیوا ثبوتی پور 

93 

 رضايی»» 

 محمدی»» 

 مصدق»» م: 

 وزيری»» 

 اورژانس
2341 

10/4/94 

211 

بررسی شیوع عوارض جايگذاری پیچ پديکوالر با روش قرار دادن پیج 

در باالترين نقطه اتصال زايده عرضی مهره به مفصل فاست در بیماران با 

آسیب ناپايدار مهره های لومبوساکرال بستری شده در بیمارستان 

 94-96فیروزگر طی سالهای 

ن غالمحس

 92محمدی 

 مالحسینی»» 

 گلچین»»  م:
 جراحی اعصاب

2342 

10/4/94 

212 

بر روی   bariatricبررسی اثر کاهش وزن ناشی از عمل جراحی 

 کاهش سايز قسمت های مختلف بدن 
عدنان تیزمغز 

92 

 حسینی»» 

 علیزاده»» م: 

 پازوکی»» 

 جراحی عمومی
2343 

10/4/94 

213 
والدين، الگوی والدگری و  ADHDبررسی تاثیر مشکالت ناشی از 

 کودکان ADHDسبک دلبستگی آنها بر شدت تظاهرات بالینی 

محبوبه بیهقی 

92 

 حکیم شوشتری»» 

 علوی»» م: 
 روانپزشکی

2348 

14/4/94 

214 

بررسی عود فیستول و فراوانی بی اختیاری مدفوع پس از جراحی فیستول 

سوراخ داخل های پیچیده مقعد به روش اسفنکتر خارجی در محل 

 فیستول

وحیده کاظمی 

 92مجدآبادی 

 میرزايی»» 

 محجوبی»» 
 جراحی

2349 

14/4/94 

215 

تعیین ارتباط بین دوزهای مختلف مکمل تزريقی فسفات 

Clyeophos  با پیامدهای بیمارستانی در بیماران دچار

هیپوفسفاتمی متوسط بستری در بخش مراقبت های ويژه چراحی 

 93در بیمارستان حضرت رسول ص در سال 

امید 

 92میرسلطانی

 نیاکان»» 

 مرادی مقدم»» 

 حسنی»» م: 
ICU 

2350 

14/4/94 

 2351 جراحی عمومی پازوکی»»  92سعید مرادی  بیماران با انجام سونوگرافی حین عمل و بدون انجام آنمقايسه عوارض جراحی کله سیستکتومی الپاراسکوپی در  216
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 جديد:  17/2/96حذف با نامه در تاريخ 

بررسی پیامد های عمل جراحی بستن کف لگن بعد از 

APR(Abdominoperineal resection در بیماران با تومور رکتوم )

 1395تا  1393مراجعه کننده به بیمارستان فیروزگر در سال 

 حسینی»» م: 

 ناظرانی»» 

 بقايی»» 

 عالم رجبی»» 

 

14/4/94 

 جديد

17/2/96 

217 
فروغ صالحین  بررسی ارتباط اضافه وزن دختران در قبل بلوغ با وزن موقع تولد آنها

92 
 زنان الماسی»» 

2352 

14/4/94 

218 
ند تسعیده برزين ارتباط سطح منیزيم خون مادر با زايمان زودرس

92 

 مقدمامینی»» 

 بهاءصدری»» 
 زنان

2355 

24/4/94 

219 

مقايسه فراوانی ژنوم مقاومت به آنتی بیوتیک های مترونیدازول، آموکسی سیلین 

 15و کالريترومايسین هلیکوباکترپیلوری جدا شده در بیماران کمتر و باالتر از 

 سال مراجعه کننده به بیمارستان حضرت رسول ص 

شهريار اسالمی 

93 

 نوربخش»» 

 يوسفی»» 

 پوراحسانی»» م: 
 عفونی اطفال

2356 

11/5/94 

220 

بررسی تأثیر تغذيه با پروتئین مکمل در رشد نوزادان با وزن کمتر از 

 گرم در بیمارستان شهید اکبرآبادی تهران  1000
زهرا بهنام فر 

93 

 معذوری»» 

 کشالی»» م: 

 بردبار»» 

 اطفال
2357 

21/4/94 

221 

تعیین اثر سالبوتامول استنشاقی در میزان حجم باقیمانده ريه در بیماران 

مراجعه کننده به درمانگاه  COPDمبتال به بیماری انسدادی مزمن ريه 

 94و بخش بیمارستان حضرت رسول ص در سال 

سعیده احمدی 

92 

 مراديانس»» 

 جوادموسوی»» م: 
 داخلی ريه

2358 

17/5/94 

222 
بررسی و ثبت واکنش افزايش حساسیت دارويی تیپ يک ناشی از شیمی 

 94درمانی در کودکان بستری در بیمارستان حضرت رسول ص در سال 

علیرضا قنبريان 

93 

 بهرامی»» 

 فرانوش»» م: 
 اطفال

2394 

8/6/94 

223 

 لبق بررسی تغییرات ساختمانی و عملکرد عصب اپتیک پس از عمل جراحی بای پس عروق کرونر

 جديد:  17/9/95حذف در تاريخ 

 
 92عباس حبیبی 

 نیلفروشان»» 

 علیزاده»» 

 قائم پناه»» م: 

 غیاثیان »» 

 علی اکبر يزدی»» 

 قاسمی»» م: 

 چشم

2395 

29/4/94 

جديد 

17/9/95 

224 
سونوگرافی داخل عروقی در ارزيابی و درمان نقش کلینیکی 

 آنژيوگرافیک کوارکتاسیون آئورت شیرخواران

سیدمجید فرخی 

 92فر 

 مرتضائیان»» 

 شاه محمدی»» م: 
 قلب اطفال

2396 

26/5/94 

225 

بررسی شاخص های اکوکارديوگرافیک عملکرد دهلیز راست و بطن 

به روش جراحی در مقايسه  ASDراست و بطن چپ قبل و بعد از بستن 

 در اطفال deviceبا استفاده از 

حسام دانش 

 92آموز 

 مراديان»» 

 شجاعی فرد»» 

 معراجی»» م: 
 قلب اطفال

2397 

31/5/94 

226 

تعیین اثراسپیرونوالکتون بر شاخص های بالینی ، آزمايشگاهی و 

در  EFاکوکارديوگرافی در بیماران مبتال به نارسايی قلبی با حفظ 

 1394بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص( در سال

سعید سلطانی 

 93امید 

 مرادی مقدم»» 

 نیاکان»» 

 حسنی»» م: 

 حاج احمدی»» 

ICU 
2417 

7/6/94 

227 
بررسی اثر انفوزيون میزوپروستول در وريد بند ناف بر خروج جفت باقی 

 مانده

سارا سلیمانی 

 جديد 
 زنان موسوی»» 

2419 

24/4/94 

228 
( QOS( با کیفیت خواب)RLSبررسی ارتباط سندرم پای بیقرار )

 2( بیماران ديابتی نوع QOLوکیفیت زندگی)

لیال مدرس نیا 

93 
 فوق غدد گل گیری»» 

2439 

8/7/94 

229 

عروقی و بروز _ارتباط بین میزان کنترل عوامل خطر بیماريهای قلبی

راجعه کننده به م 2عروقی در افراد مبتال به ديابت تیپ _حوادث قلبی

 -90-1387کلینیک ديابت انستیتو غدد سال 

ناهید هاشمی 

 93مدنی 

 خمسه»» 

 ملک»» م: 
 فوق غدد

2440 

8/7/94 

230 

بررسی مقايسه ای اثر تزريق داخل ضايعه وراپامیل هیدروکلرايد با 

تريامسینولون استونايد در اسکار هايپرتروفیک و کلويید در بیمارستان 

 95-94رسول اکرم سال 

 93مريم نوکنده 
 زمانیان»» 

 بهرنگی»» م: 
 پوست

2441 

16/7/94 
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230
در Brain natriuretic peptideبررسی ارزش تشخیصی  

و داپلر اکو در پايش مشکالت قلبی  T2*MRIمقايسه با 

 بیماران مبتال به تاالسمی ماژور

پوريا سالجقه  

93 

 ارجمندی»» 

 انصاری»» م: 

 مهرعلیزاده»» 

 اطفالخون 
1/2441 

24/7/94 

231 

بررسی بروز ترومبوز و عوامل خطر آن در نوزادان بستری در 

 1393بیمارستان علی اصغر شهر تهران در نیمه دوم سال 
پريچهر توتونچی 

93 

 ارجمندی»» 

 خسروی:»» م 

 باهوش»» 

 نجومی»» 

فوق خون و 

 انکولوژی

2442 

23/6/94 

232 

ريوی کودکان دبستانی  اثر االينده های هوا روی عملکرد

 95و  94کمتر از ده سال در سال 
سارا نیک پور 

93 

 حسینی نژاد»» 

 شیخ وطن»» م: 

 حسینی»» 

 

 اطفال
2448 

16/7/94 

233 

بررسی مقايسه يافته های سونو داپلر در بیماران هموديالیزی 

کانديد تعبیه فیستول شريانی وريدی در نحوه عملکرد 

ل و قابل دستیابی شدن فیستوفیستول و بر میزان شکست 

 شريانی وريدی

ابوالفضل 

 92قهرمانی 
 جراحی خوانین زاده»» 

2454 

4/5/94 

234 

مقايسه مورفولوژيک بیضه اسکروتال با بیضه نهفته غیر قابل 

لمس يک طرفه در دو گروه بیمار با تشخیص نهايی وجود 

 بیضه شکمی و آژنزی بیضه

 92آرش آروين 

 شادپور»» 

 شاهرخ»» م: 

 سلیمانی»» 

 شتی»» 

 ارولوژی
2463 

3/5/94 

235 

بررسی و مقايسه اثرات درمانی دو داروی فالماسريوم و سیلور 

سولفاديازين بر میزان بقا پس از سوختگی، در موشهای صحرايی 

 نر نژاد ويستار

علی اصغر 

 صالحی کجور 
 لطیفی»» 

 فاطمی»» 

جراحی 

 پالستیک

2464 

24/2/94 

236 

تأثیر مصرف متفورمین در بیان ژن سیرتوئین در بررسی 

 8-18 چاق کودکان محیطی خون ای¬هسته تک های¬سلول

 اصغر علی حضرت بیمارستان به کننده مراجعه ی¬ساله

داود امیرکاشانی 

93 

 رزاقی آذر»» 

 نوربخش»» 
 اطفال

2465 

28/7/94 

237 

بررسی ارتباط بین تعداد ويزيت پزشک بر کنترل قند خون 

(HBA1C بیماران ديابت نوع دومراجعه کننده به کلینیک )

ديابت انستیتو غدد درون ريزومتابولیسم) بیمارستان فیروزگر( در 

 93تا 89سالهای

زينب صاحبی 

 93پاکدل 
 فوق غدد مرادی»» 

2466 

4/8/94 

238 

تعیین دقت سونوگرافی در مقايسه با سیستوگرافی راديونوکلیبد 

وزيکواورترال گريد باال در شیرخواران برای تشخیص ريفالکس 

مبتال به اولین نوبت عفونت ادراری تبدار مراجعه کننده به 

 94بیمارستان حضرت علی اصغر ع در سال 

فاطمه حاجی 

 93زاده صفار 

 رحیم زاده»» 

 حسینی»» 
 اطفال

2479 

21/9/94 

239 

تعیین ارتباط وزن زمان تولد و سطح انتی بادی برعلیه واکسن 

در نوزادان متولد شده در بیمارستان شهید اکبر آبادی  Bهپاتیت 

 95- 94در سال 
 93حسین قايمی 

 استقامتی»» 

 سیاح فر»» 

 حسینی»» م: 

 شیخ وطن»» 

 اطفال
2485 

28/2/94 

240 

درم مبتال به سنتعیین اثر داروی ريتوکسیماب در درمان کودکان 

نفروتیک وابسته به استروئید و سیکلوسپورين و يا مقاوم به 

استروئید و سیکلوسپورين مراجعه کننده به بیمارستان حضرت 

 94و  93علی اصغر در سالهای 

کامران سبزيان 

93 

 اتوکش»» 

 حسینی»» م: 

 شیخ وطن»» 

 کلیه اطفال
2486 

23/9/94 
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241 

در دو گروه نوزادان با  Cمقايسه غلظت ادراری سیستاتین 

کراتینین باال)ناشی از صدمه حاد کلیوی يا نارسايی حاد کلیوی(و 

نوزادان طبیعی بستری شده در بیمارستان حضرت علی اضعرطی 

 95-1394سال 

مسعود زادکرمی 

93 

 خسروی»» 

 چوبدار»» 

 حسینی»» م: 

 فوق اطفال
2487 

30/9/94 

242 

( NGALمقايسه غلظت ادراری لیپوکالین مرتبط با نوتروفیل ژالتیناز )

در دو گروه نوزادان با کراتینین باال )ناشی از صدمه حاد کلیوی يا 

طبیعی بستری  NGALنارسايی حاد کلیوی( و نوزادان طبیعی دارای 

 95و  94شده در بیمارستان علی اصغر طی سالهای 

مهدی مشايخی 

93 

 خسروی»» 

 الصیخ»» 

 حسینی»» م: 

 فوق اطفال
2488 

23/8/94 

243 

تعیین و مقايسه فراوانی عود يکساله ی هرنی اينگوينال مستقیم که به 

روش لیختن اشتاين عمل می شوند در بیهوشی جنرال و اسپاينال در 

 -1394بیمارستان رسول اکرم)ص( در سال های
 92علی آئین 

 حسینی»» 

 نگهی»» 

 ناظرانی»» م: 

 درخشان»» 

 جراحی عمومی
2489 

5/10/94 

244 

مقايسه پیامدها و عوارض آناستوموز معده به مری گردنی از طريق محل 

مری قطع شده با استپلر به معده با روش آناستوموز دستی در بیماران 

مبتال به سرطان مری معده ای در بیماران بستری در بیمارستان حضرت 

 1394-96رسول اکرم تهران در بین سال های 

مهران 

 92پیرسحرخیز 

 حسینی»» 

 محمدی پور»» م: 
 جراحی عمومی

2490 

29/4/94 

245 

بررسی عوارض مزمن عصبی و ارتباط ان با عاليم عصبی در فاز حاد 

بستری شده در بیمارستان حضرت  HUSبیماری در بیماران مبتال به 

 (1393-1380علی اصغر)

نازنین زعفرانلو 

93 
 اطفال توسلی»» 

2507 

19/9/94 

246 

، روی، مس و اينترلوکین يک با Dتعیین ارتباط بین سطح سرمی ويتامین 

فعالیت بیماری آرتريت روماتوئید در بیماران مراجعه کننده به 

  1394بیمارستان رسول اکرم )ص( در سال 

شعله خواجويی 

 93نیا 
 کیانمهر»» 

 حقیقی»» 
 داخلی

2511 

16/10/94 

247 

( در دو VLBWگیری نوزادان با وزن تولد خیلی کم )مقايسه وزن 

گروه دريافت کننده ی مکمل روی و گروه پالسبو در بیمارستان های 

 94-95حضرت علی اصغر و اکبر آبادی در سالهای 

 93مینا اصدقی 
 معذوری»» 

 خالصی»» م: 
 اطفال

2512 

27/7/94 

248 
 ترانسفر فلج عصبمقايسه دو روش جراحی اندوسکوپیک و باز تاندون 

 راديال در بیماران مراجعه کننده بیمارستان حضرت فاطمه

شهريار صادقی 

93 

 آخوندی نسب»» 

 اکبری»» م: 

جراحی 

 پالستیک

2527 

4/11/94 

249 
ارزش تشخیصی میزان نوتروفیل خون در پیشگويی 

 بدخیمی پروستات

مجتبی اشرافی 

92 

 کمالی»» 

 شادپور»» م: 

 مقصودی»» 

 شتی»» 

 ارولوژی
2528 

26/10/94 

250 

مقايسه اثر تولترودين و گاباپنتین در کاهش درد و ناراحتی به 

در بیمارستان شهید  PCNLدنبال سونداژ به دنبال جراحی 

 RCTهاشمی نژاد: 

سعید فرهادی 

 92نیاکی 

 مقصودی»» 

 موثقی»» م: 

 شادپور»» م: 

 شتی»» 

 ارولوژی
2529 

22/10/94 

251 

مقايسه تغییرات پارامتر های اتاق قدامی ) با استفاده از ارزيابی و 

پنتاکم ( و فشار داخل چشمی به دنبال جراحی کاتاراکت در 

ديابتی در بیمارستان رسول اکرم در سال بیماران ديابتی و غیر

1394-1395 

 چشم غیاثیان»»  93بیژن سموات 
2544 

21/9/94 

252 

تعیین و مقايسه میکروبیوم ريه در درجات مختلف بیماری 

با استفاده از تکنیک  (COPD)انسدادی مزمن ريه 
Multiplex Real Time PCR 

 93مريم قرائتی 
 نقشین»» 

 جزايری»» م: 
 فوق ريه

2545 

2/12/94 
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254 

بررسی ويروس شناسی علل اسهال مزمن در بیماران نقض ايمنی 

اولیه مراجعه کننده به بخش ايمونولوژی مرکز آموزشی درمانی 

 حضرت رسول ص 
 93کیان دارابی 

 عرشی»» 

 نبوی»» م: 

 بمانیان»» 

 فالح پور»» 

آسم و 

 ايمونولوژی

2546 

27/11/94 

255 

 multipleبررسی سونوگرافیک قطر عصب اپتیک در بیماران 

sclerosis  مراجعه کننده به بیمارستان فیروزگر تهران و مقايسه

 1395ان با افراد سالم در سال 

لیال رئیس 

 93محمدی 

 معتمد»» 

 مهرپور»» م: 

 میرزاعسگری»» 

 بابائی»» 

 داخلی اعصاب
2547 

28/9/94 

256 

میکروبی جدا شده از سینوس بیماران مبتال به بررسی نمونه های 

غالمرضا صديقی  نقص سیستم ايمنی اولیه همراه با رينوسینوزيت مزمن

 93خويدک 

 عرشی»» 

 بمانیان»» 

 فالح پور«« 

 مینائیان»» 

آلرژی و 

 ايمونولوژی

2548 

3/12/94 

257 

مقايسه اثر افزودن دکس مدتومیدين و فنتانیل به بوپیواکايین 

 93سعید امنیتی  اينتراتکال در اعمال ارتوپدی اندام تحتانی

 رحیم زاده»» 

 فیض»» 

 ايمانی»» م: 

 درخشان»» 

 بیهوشی
2549 

6/12/94 

258 

مقايسه میزان موفقیت و نتايج شنوايی روش باکت هندل 

تمپانوپالستی با کارتیلج تمپانوپالستی برای پرفوراسیون قدامی و 

وسیع پرده صماخ در بیمارستان رسول اکرم از دی ماه سال 

  1397تا فروردين ماه سال  1394

 

 ياسر نصوری

93 
 اصغری»» 

 محسنی»» م: 
ENT 

2550 

16/11/94 

259 

شیوع و شدت عوارض سگمان قدامی چشم پس از پالک  تعیین

راديوتراپی در بیماران مبتال به مالنوم بدخیم يووآ مراجعه کننده به 

 96تا مهر 94بیمارستان رسول اکرم و بیمارستان نور از مهر

نويد ابوالفتح 

 93زاده 

 آقايی»» 

 صداقت»» 

 ناصری پور»» م: 

 چشم
2563 

20/9/94 

260 
پیامد زودرس کاتتريسم قلبی کودکان در عوارض جانبی و 

 1394بیمارستان قلب شهید رجايی در چهار ماه پايانی سال 
فرشاد جعفری 

92 

 طبیب»» 

 مهدوی»» م: 

 مرتضائیان»» 

 قلب اطفال
2564 

4/9/94 

261 

در بیماران مبتال به  Raphe nucleiبررسی اکوژنیسیته 

FTD بااستفاده ازTCCS  ومقايسه با گروه کنترل و ارتباط آن با

میزان اختالل شناختی آنها در بیماران مراجعه کننده به کلینیک 

فوق تخصصی دمانس بیمارستان رسول اکرم در فاصله سال های 

1393_1395 

فرزانه حقیقی 

93 

 زمانی»» 

 حاجی آخوندی»» 

 معتمد»» م: 

 مهرپور»» 

 داخلی اعصاب
2565 

26/9/94 

262 

بررسی میزان عود سونوگرافیک اندومتريوما شش ماه بعد از 

جراحی الپاروسکوپی سیستکتومی در بیماران مبتال به اندومتريوز 

 95و  94بیمارستان حضرت رسول اکرم درسال 

مهديه حسینی 

 92المدرسی 
 زنان مهديزاده»» 

2566 

22/11/94 

263 

 Temporal boneو  CT Angiographyمقايسه يافته های 

HRCT  در بیماران مبتال بهsubjective pulsatile tinnitus 

يک طرفه در سمت مبتال و سمت سالم در بیمارستان رسول اکرم 

 1397الی  1394بین سالهای 

 93سارا رستمی 
 محسنی»» 

 جالسی»» م: 
ENT 

2580 

16/11/94 

264 

بررسی تاثیر ترانگسامیک اسید بر خونريزی پس از زايمان طبیعی 

و تعیین عوارض ان در مراجعه کننده گان به بیمارستان شهید 

 1394-1395اکبرابادی در سال 

سیده مرضیه 

 92طباطبايی 
 زنان  دادخواه»» 

2581 

15/7/94 
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265 

بررسی شیوع ناهنجاری مادرزادی ظاهری در نوزادان متولد شده 

تا  1395در بیمارستان اکبرآبادی تهران از فروردين سال 

 1396سال فروردين 

پانته آ صدوق 

 94شهمیرزادی 
 اطفال استقامتی»» 

2582 

26/12/94 

266 

تاثیر افزودن اندانسترون به آپوتل در کنترل در د بعد از اعمال 

جراحی شکستگی های اندام فوقانی در بیمارستان های دانشگاه 

 96-94علوم پزشکی ايران از سال 

صالحه آخوندی 

93 

 رختابناک»» 

 پورنجفیان»» 

 جاللی»» م: 

 خطیبی»» 

 بیهوشی
2583 

9/10/94 

1395 

1 

کارآزمايی بالینی مقايسه اثر تزريق موضعی ازن و کورتیکو 

استروئید تحت هدايت سونوگرافی در درمان پالنتار فاشئیت 

 مزمن

 93ندا کريمی 

 بابايی»» 

 فروغ»» 

 مدنی»» م: 

 امامی»» 

 طب فیزيکی
2584 

17/1/95 

2 

تاثیر دو داروی خوراکی کلونیدين و ترامادول بر روی لرز مقايسه 

ناشی از بیهوشی نخاعی در بیماران تحت جراحی سنگ شکنی 

(مراجعه کننده به بیمارستان شهید هاشمی نژاد TULحالب)

 95-96تهران بین سالهای 

سیده فاطمه 

 93مرسلی 

 محقق»» 

 موثقی»» 

 مصباح»» م: 

 قربانلو»» 

 عباسی»» 

 بیهوشی
2585 

5/2/95 

3 

بررسی نتايج کوتاه مدت استفاده از شلف گرافت در جراحی 

تعويض کامل مفصل هیپ در بیمارستان حضرت رسول اکرم)ص( 

 1396تا  1390تهران در سال های 

احسان شکرچی 

 92زاده 

 يگانه»» 

 مقتدايی»» 

 عامری»» م: 

 ارتوپدی
2586 

30/1/95 

4 

بررسی اثر فیناسترايد خوراکی در مقايسه با مزوتراپی فیناسترايد 

در ژن رسپتور  GGCو  CAGبر اساس تکرار توالی های 

آندروژن در مردان مبتال به آندروژنتیک آلوپسی مراجعه کننده به 

 بیمارستان رسول اکرم)ص(

 93شیوا قدس 
 غفارپور»» 

 قاسمی»» 
 پوست

2587 

28/1/95 

5 

بررسی ارتباط يافته های اسپیرومتريک با هیپرتانسیون ريوی در 

مراجعه کننده به بیمارستان حضرت علی  ESRDبیماران 

 1395اصغر)ع( قبل و بعد از پیوند کلیه در سال 

علی دوست 

 94عباسی لرکی 
 حسینی نژاد»» 

 حسینی »» م: 
 اطفال

2588 

21/1/95 

6 

 گلوکوکورتیکويید در کنترل بیماریمقايسه تاثیر دو نوع رژيم تجويز 

هیدروکسیالز در  21هیپرپالزی مادرزادی آدرنال ناشی از کمبود 

 95-94بیمارستان حضرت علی اصغر)ع( در سال 

مهدی وفادار 

 93ينگجه 
 رزاقی آذر»» 

 میربلوک»» م: 
 غدد اطفال

2589 

14/1/95 

7 

تعیین اثر اموالسیون چربی داخل وريدی حاوی روغن ماهی بر 

روی رتینوپاتی نوزاد نارس در بخش نوزادان بیمارستان حضرت 

 95 – 93رسول اکرم در سال هلی 

گلناز قره باغی 

93 

 محققی»» 

 خسروی»» 

 شیخ وطن»» م: 

 صداقت»» 

 اطفال
2590 

30/1/95 

8 

اسکلرودرمی وارتباط بررسی شیوع درد و ضايعات پا دربیماران 

آن با درگیری ساير ارگانها در بیماران اسکلرودرمی مراجعه 

کننده به درمانگاه روماتولوژی بیمارستان فیروزگر از شهريورماه 

 1393تا ابان ماه سال 

مريم سلیمی بنی 

93 
 پورمقیم»» 

 الماسی»» م: 
 داخلی

2604 

24/12/94 

9 
بررسی اثربخشی نیتريک اکسید به صورت سرپايی بر آمادگی 

 cervical ripeningسرويکس ( 

سولماز جنگجو 

92 
 زنان کاشانیان»» 

2605 

18/12/94 

10 

بررسی اثربخشی پیوند داخل زانويی سلول بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی غیرخودی کشت شده 

  1396تا 1394در سیستم سوسپانسیون در بیماران دچار استئوآرتريت مفصل زانو ازسال

 جديد:   19/7/96حذف در تاريخ 

مهدی محمدپور 

93 

 باقری فرد»» 

 جبل عاملی»» 

 

 ارتوپدی
2606 

24/8/94 
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 multiligament injuryارزيابی پیامدهای جراحی بیماران با 

 1396تا  1394زانو در بیمارستان شفا يحیائیان در سال های 

 

 جديد

4/9/96 

11 

بررسی میزان شیوع تظاهرات گوارشی بیماری اسکلروز سیستمیک 

و ارتباط آن با درگیری ارگان های داخلی در بیماران اسکلروز 

ژی بیمارستان مراجعه کننده به درمانگاه روماتولو سیستمیک

 1395-1394فیروزگر طی سال های 

سلیمه دو دانگه 

 93قره آقاجی 

 پورمقیم»» 

 فخرياسری»» م: 

 الماسی»» 

 داخلی
2607 

22/12/94 

12 
گرم بستری در  1500تعیین مورتالیتی و موربیديتی در نوزادان کمتر از 

NICU  1395بیمارستان شهید اکبرآبادی تهران در سال 
مهديه نیک نژاد 

 93خسمخی 

 کشاکی»» 

 استقامتی»» م: 

 بردبار»» 

 اطفال
2608 

22/12/94 

13 

بررسی مقايسه ای اثر بیدردی در دو روش بلوک فاسیای 

ترانسورسالیس و بلوک عضله ترانسورس شکمی تحت هدايت 

 سزارين الکتیوسونوگرافی در بیماران کانديد 

معصومه 

رحیمیان جهرمی 

95 

 رحیم زاده»» 

 ايمانی»» 

 فیض»» م: 

 بیهوشی
2609 

10/2/95 

14 
در بیماران مبتال به  N-rasو  K-rasبررسی موتاسیون ژن های 

 93رامک قوام  سرطان کولورکتال
 زمانی»» 

 اژدرکش»» م: 

 حافظی »» 

 فوق گوارش
2610 

7/2/95 

15 
در بیماران لوپوسی ايرانی و  ANTI SMبررسی شیوع آنتی بادی 

 93-95ارتباط ان با نشانههای بالینی سال 

مژگان موسوی 

93 

 الماسی»» 

 پورمقیم»» 
 داخلی

2611 

28/1/95 

16 

مقايسه دقت ارزيابی میزان خونريزی حین عمل به روش 

فضل اله مجاهد  (بارشوش استاندارد.spHbاسپکتروفتومتری )

93 

 قدرتی»» 

 جاللی»» 

 پورنجفیان»» م: 

 خطیبی»» 

 بیهوشی
2612 

28/1/95 

17 

و بیان زير واحد تلومراز  SMA –αمطالعه ارتباط بیان 

(hTERT در مبتاليان به فیبروز ريه پذيرش شده در بیمارستان )

 حضرت رسول اکرم )ص(

فرحناز فالحیان 

94 

 جوادموسوی»» 

 محجوبی»» 

 گورانی فر»» م: 

 ريه فوق
2613 

14/2/95 

18 

مقايسه اثر درمانی میکرونیدلینگ با رتینويید موضعی دربیماران 

مبتال به آکنه کومدونال مراجعه کننده به بیمارستان حضرت 

 :يک کارآزمايی بالینی97-95رسول اکرم بین سال های 

سبا سپاس گزار 

94 

 مهران»» 

 بهرنگی»» 

 گودرزی»» م: 

 پوست
2618 

12/2/95 

19 
مراجعه  ALSعصب مدين در بیماران مبتال به  areaتعیین میانگین 

 93پروانه ديلمی  1394-1395کننده به بیمارستان فیروزگر و رسول در سال
 زمانی»» 

 حقی آشتیانی»» 

 بابايی»» م: 

 داخلی اعصاب
2619 

19/11/94 

20 

بررسی اثر انفوزيون حین عمل دکسمدتومیدين بر میزان 

بیماران دريافت کننده پیوند کلیه عملکرد کلیوی در
پیام هوشیار آذر 

93 

 موثقی»» 

 مصباح»» 

 محقق»» م: 

 قربانلو»» 

 بیهوشی
2620 

21/2/95 

21 

مقايسه اثرات دکسمدتومیدين و رمیفنتانیل بر معیارهای 

ريکاوری بیماران کانديد عمل هیسترکتومی تحت بیهوشی 

وريدی با پروپوفول

 93علی سیديان 

 رختابناک»» 

 خطیبی»» 

 پورنجفیان»» م: 

 قدرتی»» 

 بیهوشی
2621 

28/2/95 

22 
بررسی اثر نرم کردن نوک لوله تراشه با سالین نرمال گرم قبل از 

 انتوباسیون در کاهش خشونت صدا و گلودرد بعد از خارج کردن لوله
سحر بشارت ده 

93 

 محسنی»» 

 حسنی»» 
 بیهوشی

2622 

29/2/95 

23 
بخشی نسخه فعالیت بدنی بر کیفیت زندگی بررسی اثر 

 مبتاليان به ديابت
بهناز سلیمانی 

 94تپه سری 

 نجومی»» 

 مهستی علیزاده»» 

 خمسه»» م: 

پزشکی 

 اجتماعی

2623 

5/2/95 
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24 

ارزيابی قدرت پیش گويی کنندگی پپتید ناتريوتیک مغزی 

 در جدا شدن از تهويه مکانیکی پس از جراحی قلب اطفال
محمدی فريده 

 92الستی 

 توتونچی »» 

 مهدوی»» 

 آذرفرين»» م: 

 عباس زاده»» 

 قلب اطفال
2624 

27/2/95 

25 

بررسی رابطه عملکردی بطن چپ بیماران مبتال به تاالسمی ماژور بتا با 

میزان رسوب آهن در بافت میوکارديال و کبدی با استفاده از زمان 

 و عروق * محاسبه شده در ام آر آی قلبT2آسايش عرضی 

سیدعلی محمد 

 93صالح 

 محمدزاده»» 

 متولی»» 
 راديولوژی

2625 

19/2/95 

26 
بررسی ارتباط استرس شغلی با سالمت عمومی در کارکنان يکی 

 1395از وزارتخانه های شهر تهران در سال 

صابر تقی زاده  

94 

 محمدی»» 

 کبیر»» م: 
 طب کار

2626 

29/2/95 

27 
ماهیچه ای عضالت دست، راحتی و ارزيابی مقايسه ای فعالیت 

 پارامترهای عملکردی در حین کار با پنج مدل رايج ماوس کامپیوتر
منصور اسالمی 

 94فارسیان 

 لبافی نژاد»» 

 قاسمی»» م: 

 دهقان»» 

 طب کار
2627 

21/2/95 

28 
بررسی نقش مصرف سیگار بر افت شنوايی ناشی از مواجهه با صدا در 

 1395صنايع فلزی استان کرمان در سال گارگران شاغل در يکی از 
 94مرجان امینی 

 کبیر مکمل خواه»» 

 محمدی»» م: 
 طب کار

2628 

25/2/95 

29 
بررسی تاثیر مشاغل مختلف در بروز حوادث قلبی و عروقی؛ مطالعه 

 1381-1395کوهورت اصفهان در طی سال های 

راحیل قهرمانی 

94 
 عقیلی نژاد»» 

 صادقی»» 
 طب کار

2629 

21/2/95 

30 

 تعیین اثر پیشگیرنده سرترالین بر اتوتوکسیسیتی ناشی از سیسپالتین در

بیماران مراجعه کننده به درمانگاه خون و انکولوژی بیمارستان های 

 1395فیروزگر و رسول اکرم در سال 

زهرا کرباسی 

93 

 ملکی »» 

 باسی»» م: 
ENT 

2630 

20/1/95 

31 

و تعیین فاکتورهای  LV dyssynchronyبررسی شیوع 

موثر بر ان)ريسک فاکتورهای قلبی,يافته های اسکن و ساير 

با  IHDعوامل ذکر شده در اهداف فرعی طرح( در بیماران
Phase analysis stress-rest ECG gated MPI 

معصومه سلطان 

 93آبادی 

 راستگو»» 

 فیروزآبادی»» 

 ملک»» م: 

 يعقوبی»» 

 بیطرفان»» 

 حکمت»» 

هسته پزشکی 

 ای

2631 

31/1/95 

32 

( در CRPSپرين در کاهش اتروفی سودک )بررسی اثربخشی اس

شکستگی های ديستال راديوس که تحت جااندازی بسته و پرکوتانئوس 

pinning  قرار می گیرند در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان

 1395-1397حضرت رسول اکرم )ص( بین سال های 

خازن چین  امیر

93 

 سبحانی عراقی»» 

 پهلوان صباغ»» م: 

 نجد مظهر»» 

 ارتوپدی
2632 

26/2/95 

33 
با اتوگرافت همسترينگ  ACLبررسی نتايج بازسازی آناتومیک 

 generalized joint laxityدر بیماران مبتال به 
نیما حسن زاده 

 93دهکردی 

 مقتدايی»» 

 يگانه»» 

 فراهینی»» م: 

 ارتوپدی
2633 

26/2/95 

34 

الر که به روش سوپرکندينتايج بیماران مبتال به ژنواروم ،بررسی 

تا  91فمورال استئوتومی در بیمارستان شفايحیائیان از سال 

 تحت عمل جراحی قرار گرفته اند94

پوريا تبريزيان 

93 
 جبل عاملی»» 

 باقری فرد»» 
 ارتوپدی

2634 

28/2/95 

35 

به  MCLبررسی نتايج يک روش جديد برای ريکانستراکشن 

در بیماران  Semitendinosusروش دينامیک توسط تاندون 

  1395تا  1392بیمارستان شفا يحیايیان از سال 

 

توحید صفايی 

93 

 باقری فرد»» 

 جبل عاملی»» م: 
 ارتوپدی

2635 

28/2/95 

36 
بررسی عوامل خطر ساز پیش بینی کننده ايجاد دفرمیتی کايفوز 

 از استئوپوروزدر بیمار دچار شکستگی مهره ناشی 

جواد آقامحمدی 

93 

 قندهاری»» 

 عامری»» م: 
 ارتوپدی

2636 

25/2/95 

37 
بررسی نتايج شکستگیهای استابولوم جراحی شده در بیمارستان 

 96تا  91رسول اکرم بین سالهای 
 ارتوپدی يگانه»»  93علیرضا پوالد 

2637 

28/2/95 
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37 
خ مچ فیبوال در راديوگرافی ربررسی میزان همپوشانی استخوانهای تیبیا و 

 پا در وضعیت رخ واقعی زانو در افراد دارای راستای طبیعی اندام تحتانی

علیرضا يوسف 

 93گمرکچی 

 يزدی»» 

 ترکمان»» م: 
 ارتوپدی

2638 

3/8/94 

38 

ین اثرات جراحی تعويض مفصل لگن در مبتاليان به استئوارتريت یتع

اران ستون فقرات در بیم-پارامترهای لگنیلگن و تنگی کانال نخاعی بر 

مراجعه کننده به بیمارستان رسول اکرم و محب مهر در سالهای 

 1396و1395

آرين برادران 

 93جمیلی 

 يگانه»» 

 مقتدايی»» 

 عامری»» م: 

 ارتوپدی
2639 

28/2/95 

39 

قبل وبعد از  foot and ankle alignmentبررسی 

Total knee arthroplasty  دربیماران با دفورمیتی

 درجه(  20شديد)واروس يا والگوس بیشتر از 

 

هیوا محمديان 

93 

 يگانه»» 

 مقتدايی»» 

 عامری»»  م: 

 فراهینی»» 

 ارتوپدی
2640 

30/2/95 

40 
در نوزادان مبتال به S100Bمقايسه سطح سرمی پروتئین 

 آسیفکسی بستری دربیمارستان اکبرآبادی ونوزادان سالم
جعفريان امین 

94 

 سابوته»» 

 افشار خاص»» 

 معذوری»» م: 

 اطفال
2641 

29/1/95 

41 

بررسی پروگنوز بالینی و تصويربرداری کرانیومتريک 

مالفورماسیون ارنولد کیاری قبل و بعد از جراحی در 

 1395لغايت 1393بیمارستان فیروزگر از سال 

سیدحمیدرضا 

 93شجاعی 

 نیکوبخت»» 

 آذر»» 

 مالحسینی»» م: 

 جراحی اعصاب
2642 

18/11/94 

42 
بررسی مقايسه ای دکسمدتومیدين و سولفات منیزيوم در 

 هیپوتانسیون کنترله در بیماران کانديد جراحی رينوپالستی
 93زينب عراقی 

 رختابناک»» 

 جاللی مطلق»» 
 بیهوشی

2643 

29/2/95 

43 
 CRPSبه بلوک بیر در بروز  Cبررسی اثرافزودن ويتامین 

 بدنبال شکستگیهای ديستال راديوس
سیدعلیرضا 

 93چاوشی زاده 

 علیمیان»» 

 محسنی»» 

 سبحانی عراقی»» م: 

 بیهوشی
2644 

9/3/95 

44 

تعیین ارتباط سطح سرمی روی با وجود وشدت بیماری کولیت اولسراتیوو تعیین ارتباط ان با سطح 

TNF alfa اکرم)ص(در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان رسول 
 جديد:  30/2/96حذف در تاريخ 

به درمان  B12مقايسه تاثیراضافه کردن ويتامین 

استاندارد)پگ اينترفرون الفا وريباورين( درمقابل درمان 

)پگ اينترفرون الفا وريباورين( برمیزان Cاستاندارد هپاتیت 

 Cپاسخ ويروسی پايدار دربیماران هپاتیت مزمن 

احمد درويشی 

 93زيدآبادی 

 مخترع»» 

 آگاه»» 

 فقیهی»» م: 

 

 داخلی

2645 

16/12/95 

 جديد:

30/2/96 

45 

در  qtمقايسه ی اثر دو داروی پروپوفول و سوفلوران بر روی فاصله ی

طی دوره ی قبل وحین اينداکشن در جراحی کاشت حلزون دراطفال 

 95-96سال دربیمارستان رسول اکرم در سال  18تا 1سنین 
 93الهام محبی 

 صفائیان»» 

 حسنی»» 

 محسنی»» م: 

 احمدی»» 

 بیهوشی
2646 

28/2/95 

46 

مقايسه ی اثر دو داروی اندانسترون و دگزامتازون بر روی فاصله 

سال در  18-1حین عمل جراحی کاشت حلزون در اطفال  QTی 

 96-95بیمارستان حضرت رسول سال 

زهرا سادات 

 93کلینی 

 صفائیان»» 

 محسنی»» 

 حسنی»» م: 

 اصغری»» 

 بیهوشی
2647 

29/2/95 

47 
در بیماران  PSCتعیین روند بالینی و آزمايشگاهی مبتاليان به 

 96-94مراجعه کننده به بیمارستان فیروزگر تهران ازسال 
موسی آسوبار 

94 

 خونساری»» 

 زمانی»» م: 

 اژدرکش»» 

 فوق گوارش
2648 

30/1/95 

48 

آرتروسکوپیک  Drillingبررسی نتايج کوتاه مدت بالینی دبريدمان و 

تا  1390در درمان بیماران باضايعات استئوکندرال تالوس در سالهای 

 در بیمارستانهای شفا و فیروزگر تهران 1394

سیدوحید 

 93مروجی 

 ترکمان»» 

 يزدی»» م: 

 ولی الهی»» 

 هادی»» 

 ارتوپدی
2649 

29/2/95 
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49 

ل در بدون لتروزوعنوان پايان نامه: .میزان تاثیر میزوپروستول با و 

در بیمارستانهاب  95تا تیر 94ايجاد سقط طبی موفق از بهمن 

 فیروز گر و اکبر ابادی

سارا میرپنجی 

92 
 زنان جوان منش»» 

2650 

18/11/94 

50 

مقايسه میزان کنترل فشارخون در دو نوع بیهوشی عمومی ايزوفلوران و 

ين يا نیتروگلیسیر-البتولولپروپوفول در دو پروتوکول ضد فشار خون 

 رمیفنتانیل در اعمال جراحی فانکشنال اندوسکوپی سینوس

مجید بهروزی نیا 

93 

 صادقیان»» 

 علیمیان»» 

 محسنی»» م: 

 بیهوشی
2651 

28/2/95 

51 

بررسی مقايسه سووفلوران و پروپوفول دراداه بیهوشی 

 DBSبیماران پارکینسونی تحت عمل جراحی 
مريم خداوردی 

92 

 محسنی»» 

 علیمیان»» 

 پرورش»» م: 

 حبیبی»» 

 بیهوشی
2652 

13/2/95 

52 

حاد و مزمن و اهمیت آن در  ITPدر  HLAتعیین فراوانی هاپلوتايپهای 

در مرکز آموزشی  1395بیمارانی که نیاز به اسپلنکتومی دارند در سال 

 و درمانی حضرت رسول اکرم

نسیم سجادی 

93 

 فرانوش»» 

 باهوش»» م: 

 شیخ وطن»» 

 اطفال
2653 

31/1/95 

53 

بررسی میزان بروز سکته های مغزی براساس رويکرد 

مراقبت سکته های مغزی سازمان بهداشت جهانی در 

 1396-شهرستان ساوه

ارغوان حاج شیخ 

 94االسالمی 

 کوهپايه زاده»» 

 پورنیک»» م: 

 مهرپور»» 

پزشکی 

 اجتماعی

2654 

29/2/95 

54 

سوادسالمت و بستری مجدد بیماران مبتال بررسی ارتباط بین 

 به انفارکتوس میوکارد
 94زهرا سروش 

 محمدی»» 

 نجومی»» 

 پورنیک»» م:

 پیغمبری»» 

 ضیائی»» 

پزشکی 

 اجتماعی

2655 

29/2/95 

55 
بررسی صحت تشخیصی يا ارزش پیشگويی کننده 

 سونوهیستروگرافی سه بعدی در تشخیص هیستروسکوپیک
 آزاده رستگار 

 وحدت»» 

 سعادت»» م: 
 زنان

2656 

27/5/94 

56 

بررسی نتايج استئوتومی ديستال فمور به روش بای پالنار در 

دفرمیتی های ژنوواروم و ژنووالگوم در بیماران مراجعه کننده 

 1394تا  1391به بیمارستان شفا يحیائیان طی سالهای 

مصطفی ساالريه 

93 
 باقری فرد»» 

 جبل عاملی»» م: 
 ارتوپدی

2657 

8/3/95 

57 

 -بررسی نتايج بالینی و راديوگرافیک بیماران مبتال به شکستگی

در رفتگی تريبل ترياد آرنج تحت جراحی قرار گرفته مراجعه 

  1394کننده به بیمارستان شفا يحیائیان طی سالهای لغايت 

حجت اله 

 93ابراهیمی 
 نجدمظهر»» 

 جعفری»» م: 
 ارتوپدی

2658 

29/2/95 

58 

اثربخشی تحريک پوستی عصب تیبیال با تحريک  مقايسه

 سطحی عصب تیبیال در مبتاليان به سندرم مثانه بیش فعال
اسماعیل نوری 

94 

 رئیسی»» 

 عبادی»» 

 احدی»» م: 

 امامی»» 

 طب فیزيکی
2659 

26/12/95 

59 

حاصله از تصويربرداری  Time-Intensityبررسی رابطه منحنی های 
Dynamic T1-w Cardiac Magnetic Resonance 

Perfusion Imaging  با تصويربرداری های ،Early Gadolinium 

Enhancement  وLate Gadolinium Enhancement  در

 تشخیص ايسکمی و ضايعات آنفارکتوس ناشی از آن

 93امید گنجی 
 محمدزاده»» 

 متولی»» 
 راديولوژی

2660 

21/2/95 

60 

 WHO 2007مقايسه گلیومای انفیلتراتیو با دو روش تقسیم بندی 

بر اساس فاکتورهای مولکولی جهش در ژن  ISN-Haarlemواجماع 

در  1p/19qو جهش حذفی همزمان  ATRX ،IDH ،EGFRهای 

بیماران مراجعه کننده به بخش پاتولوژی بیمارستانهای تابعه علوم 

 90تا  85پزشکی ايران و تهران در سالهای 

فرنوش صداقتی 

93 

 صادقی پور»» 

 نجومی»» م: 

 نیکوفر»» 

 سلمانیان»» 

 باباحیدريان»» 

 پاتولوژی
2661 

11/3/95 
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61 

با اکوکارديوگرافی در خصوص عملکرد  cardiac ctمقايسه يافته های 

بطن چب در بیماران مبتال به سندرم عروق کرنر مراجعه کننده به مرکز 

 95قلب شهید رجايی تهران در سال 

زاده  امیر ولی

93 

 محمدزاده»» 

 متولی»» 

 نهاردانی»» م: 

 راديولوژی
2662 

13/3/95 

62 

در انواع تومورهای  CD133و  CD44بررسی میزان بیان مارکرهای 

گلیال در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان فیروزگر طی سال های 

 1395تا  1388

 پاتولوژی زارع مهرجردی»»  93سیما فخاری 
2663 

7/3/95 

63 

و دينامیک جهت سنجش پرولیفراسیون  eye-10مقايسه دو روش جديد 

به روش استاندارد بین  ki67سلولی همراه با اندازه گیری اندکس مارکر 

 در سرطان پستان ki67المللی 

 93فاطمه آرام 
 کديور»» 

 نجومی»» م: 
 پاتولوژی

2664 

28/2/95 

64 

بررسی الگوهای مختلف انهانسمنت تاخیری در بیماری 

آمیلويیدوزيس قلبی بیماران مراجعه کننده به مرکز بیمارستانی 

 قلب و عروق شهید رجايی

 93ندا آزاديان 
 محمدزاده»» 

 متولی»» 
 راديولوژی

2665 

11/3/95 

65 

در نتیجه نهايی  earlyو  lateمقايسه تاثیر زمان جراحی به روش 

آنوريسم ای کام در بیمارستان  SAHجراحی در بیماران مبتال به

 96-75فیروزگر در سال 

 93کارن باوند 
 رمک هاشمی»» 

 مالحسینی»» م: 
 جراحی اعصاب

2666 

16/10/94 

66 

بر اساس معیارهای آنالیز  CRTبررسی پاسخ زودرس به تعبیه 

و ارتباط  gated SPECTفاز اسکن پرفیوژن میوکارد به روش 

آن با نتايج دراز مدت اين درمان در بیماران مبتال به نارسايی 

 قلبی مقاوم به درمان

زهرا جمشیدی 

 93عراقی 

 يعقوبی»» 

 ملک»» 

 فیروزآبادی»» م: 

 راستگو»» 

 جو حق»» 

 هدايتی»» 

 بیطرفان»» 

پزشکی هسته 

 ای

2691 

10/3/95 

67 

بررسی تاثیر اولترافیلتراسیون تعديل شده در پايان 

کارديوپولمونری بای پس برپارامتر های روتم و مارکر های التهابی 

در بیماران تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر در مرکز 

 1395قلب و عروق شهید رجايی در سال 

مرتاضیان میثم 

93 

 علیرضا يعقوبی»» 

 توتونچی»» 
 جراحی قلب

2692 

30/1/95 

68 

مقايسه پايش تغییرات فشار داخل مغز با دو روش تهاجمی و 

بالینی، در بیماران ضربه مغزی بستری دربخشهای مراقبتهای ويژه 

 95مجتمع بیمارستانی حضرت رسول در سال 

 94رضا قنبرپور 
 مرادی مقدم»» 

 نیاکان»» 
ICU 

2693 

5/4/95 

69 

و تغییرات عکس قفسه NT- pro BNPبررسی رابطه سطح 

سینه در بیماران مبتال به پنومونی ، يک مطالعه 

 (pilotآزمايشی)

مسلم احمدی 

93 

 مراديانس»» 

 کالنتری»» 

 طالبی طاهر»» م: 

 فوق ريه
2694 

13/4/95 

70 

در  ACEو eNOSبررسی پلی مورفیسم های شايع ژنهای 

مراجعه کننده به بیمارستان هاشمی نژاد در  ADPKDبیماران 

 و مقايسه آ نها با افراد سالم 95و  94سالهای 

 93بهاره مددی 
 ملکوتیان»» 

 ابراهیمی»» م: 
 فوق نفرولوژی

2695 

24/3/95 

71 
تعیین سطح سرمی آلومینیوم ،آهن ،سرب و روی در بیماران تحت 

 95شهید هاشمی نژاد در تابستان هموديالیز مرکز فوق تخصصی 

احمد سبزواری 

93 
 فوق نفرولوژی عصاره»» 

2696 

27/3/95 

72 
بررسی مقايسه ای نتايج کاربرد سه نوع گرفت چربی، درموفت و 

 درموفت معکوس در مدل حیوانی رت
روح اله سبحانی 

92 

 حافظی»» 

 فاطمی»» م: 

 کاظمی»» 

جراحی 

 پالستیک

2697 

23/3/95 

73 

( و عفونت های بیماران مبتال به بیماريهای exacerbationsمکمل بر بروز عود ها )« د»تاثیر مصرف ويتامین بررسی 

 1395، 1394( در مراجعان به بیمارستان فیروزگر تهران، سال COPDانسدادی مزمن ريوی )

 جديد:    2/7/96حذف در تاريخ 

سهراب آقابیگی 

94 

 ايزدی»» 

 داخلی فراستی نسب»» 
2698 

21/1/95 
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ان بیمارستبررسی الگوی مصرف منطقی داروی ريتوکسیمب در 

 فیروزگر

 10/8/96 قنبری»» م: 

74 

بین دو روش جراحی ورتیکال همی  voice analysisمقايسه ی 

 early glottisالرنژکتومی و لیزر کوردکتومی در بیماران دچار 

cancer 

افسانه منتظمی 

94 
 احمدی»» 

 ايزدی»» م:
ENT 

2699 

6/2/95 

75 

بررسی ارزش پیشگويی کننده فاکتورهای خطر بروزايمیون 

سعیده قاسمی  ترومبوسیتوپنیک پورپورای مزمن در مبتاليان به نوع حاد بیماری

94 

 باهوش»» 

 رضوی»» 

 ارجمندی»» م: 

 نجومی»» 

 اطفال
2700 

7/3/95 

76 
 ومروری سیستمیک بر وضعیت صدور گواهیهای فوت در ايران 

 کشورهای مختلف

محسن بیجندی 

93 
 آقابیگلوئی»» 

 آقاخانی»» م: 
 پزشکی قانونی

2701 

20/3/95 

77 
 میزان بر..Imaging (MRI ,… )بررسی تأثیر فاکتورهای 

 مغزی مننژيومای جراحی حین خونريزی
 92احمد آل آقا 

 طبیب خوئی»» 

 کاظمی »» م: 
 جراحی اعصاب

2702 

16/3/95 

78 

دقت و ارزش تشخیصی سی تی اسکن و راديوگرافی در مقايسه میزان 

تعیین پارامترهای ستون فقرات لگنی دربیماران کانديد عمل جراحی 

 94-95ديسک کمر در بیمارستان فیروزگر در سال 

غالمرضا صادقی 

93 
 مالحسینی»» 

 گلچین»» م: 
 جراحی اعصاب

2703 

24/12/94 

79 

مقايسه با درمان خوراکی بر تزريقی در  Bبررسی تاثیر گروه ويتامین 

روی استوماتیت آفتی راجعه در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه 

 1395-96پوست بیمارستان حضرت رسول اکرم تهران در سال 

امیرافشان عزتی 

93 

 راثی»» 

 زمانیان»» م: 
 پوست

2704 

14/3/95 

80 

در بیماران با تیرگی دور  CO2در مقايسه با لیزر  Q-Switchedتعیین میزان تاثیر لیزر 

( مراجعه کننده به درمانگاه پوست رسول  periorbital hyperpigmentationچشم ) 

 96-95اکرم تهران در سال 

 «حذف به دلیل فوت مجری » 

نانسی مشکی 

92 

 مهران»» 

 بهرنگی»» 

 زمانیان»» م: 

 عاطفی»» 

 قاسمی»» 

 پوست
2705 

12/3/95 

81 
و  Dبا سطح سرمی ويتامین  A1cبررسی ارتباط سطح هموگلوبین 

hs-CRP در افراد غیرديابتی 

سمیه مهدی زاده 

93 
 پاتولوژی زارع میرزايی»» 

2706 

31/2/95 

82 

بررسی فراوانی مارکرهای پیشنهادی سلول های بنیادی سرطان 

(CD44,CD24 در کارسینوم کولورکتال در بیمارستان های)

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

آسیه صادقی 

 93ولنی 

 ابوالحسنی»» 

 مجدی»» م: 

 زارع میرزايی»» 

 پاتولوژی
2707 

7/3/95 

83 

مقايسه اثربخشی لیزر پرتوان و روش های متداول فیزيوتراپی در 

کاهش درد و بهبود عملکرد بیماران مبتال به استئوآرتريت زانو در 

 مراجعه کننده به بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص(بیماران 

 93احمد نظری 
 معزی»» 

 مظاهری نژاد»» م: 

 نجاتی»» 

 پزشکی ورزشی
2708 

16/3/95 

84 

مقايسه ظرفیت قلبی ريوی ، ترکیب بدنی ، قدرت گريپ دست و قدرت 

عضالت اندام تحتانی قبل و بعد از جراحی بارياتريک در خانم های 

 (ص)ز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم مرک مراجعه کننده به

 93مارتا صفوی 
 انگورانی»» 

 مظاهری نژاد»» 

 معزی»» م: 

 پزشکی ورزشی
2709 

5/2/95 

85 

بررسی صحت روشهای تشخیصی اختالل کارکرد مفصل ساکروايلیاک 

بیماران مراجعه کننده به بیمارستان حضرت رسول اکرم در سال 

1394-13954 

 93الهام سرتاج 
 نجاتی»» 

 ايمانی»» 
 پزشکی ورزشی

2710 

11/3/95 

86 

بررسی نتیجه کلینیکی و راديوگرافیک عمل جراحی استئوتومی 

در افراد دچار ژنوواروم  puddu plateپروگزيمال تیبیابا استفاده از 

 1395تا  1392مراجعه کننده به بیمارستان فیروزگر بین سال های 

مرتضی بهنام 

 93فرد 
 ارتوپدی ترکمان»» 

2711 

2/3/95 
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87 
بررسی اثر لتروزول بر قد نهايی پسران مبتال به تاخیر 

 سرشتی رشد و بلوغ
 94رامین اسدی 

 روحانی»» 

 میربلوک»» 
 غدد اطفال

2712 

15/1/95 

88 

ارزيابی ذخیره و عملکرد تخمدان در خانم های سنین باروری 

 گلناز دشتی  آکنه شديددرمان شده با ايزوترتینويین خوراکی برای درمان 
 هاشمی»» 

 وحدت»» 

 بهرنگی»» م: 

 زنان
2718 

9/6/94 

89 
بررسی تغییرات بايومتريک چشم پس از کارگذاری شانت دريچه 

 ( )در بیماران گلوکومیAGVای احمد 
 93محبوبه لطفی 

 میرآفتابی»» 

 نیلفروشان»» م: 
 چشم

2722 

13/4/95 

90 

نمونه سرم نوزادان نارس مبتال در IGF-1و VEGFمقايسه میزان سطح

بدون نیاز به درمان, درمان شده با لیزر  retinopathy of prematurityبه

قبل و بعد از درمان در بیماران Bevacizumabفتوکواگوالسیونودرمان شده با 

 95لغايت بهمن  94کننده به بیمارستان رسول اکرم)ص(از بهمن مراجعه

سجاد قربانی 

 93زاده 

 صداقت»» 

 پرورش»» م: 
 چشم

2723 

19/4/95 

91 

بررسی و مقايسه تغییرات سطح چشمی بعد از عمل جراحی استرابیسم با روش های مختلف در بیماران کانديد عمل 

 جراحی استرابیسم در بینارستان رسول اکرم

 جديد: 19/7/96حذف در تاريخ 

)ون هیپل  VHLتعیین انواع موتاسیون های ژنتیکی مرتبط با ژن 

لیندو( در بیماران مبتال به همانژيومای کاپیلری شبکیه در 

 بیمارستان رسول اکرم تهران

سیدرضا کیايی 

 93افشار 

 آقايی»» 

 سلطان سنجری»» 

 اسدی»» م: 

 ناصری پور»» 

 طالبی»» م: 

 چشم

2724 

18/4/95 

 جديد

12/9/96 

92 

 ,K1تعیین و مقايسه اثر بخشی دو پروتکل طب سوزنی ) نقاط 

DU25  نقاط /K1,DU26  بر سرعت ريکاوری بیماران تحت )

 96و  95بیهوشی عمومی در بیمارستان حضرت رسول در سالهای 

حسین صادق 

93 

 فیض»» 

 رحیم زاده»» 

 نیکوبخت»» م: 

 بیهوشی
2725 

21/2/95 

93 

بررسی مقايسه ای تاثیر انفوزيون پروپوفول قبل از تزريق 

 دوز القاء بر درد ناشی از تزريق و تغییرات کمپالن سرم 

 
 93سارا پرک 

 زمان»» 

 علیمیان»» 

 نوری زاد»» م: 

 صیام دوست»» 

 بیهوشی
2726 

16/3/95 

94 

مقايسه کیفیت لوله گذاری تراشه بیدار در بیماران دريافت کننده 

مدتومیدين با میدازوالم وفنتانیل در بیمارستان حضرت دکس 

 95-96رسول اکرم )ص(در سال 

شايسته پورکند 

93 

 حسنی»» 

 فرهادی»» 

 صفايیان»» م: 

 محسنی»» 

 بیهوشی
2727 

26/3/95 

95 

مقايسه اثر افدرين و نور اپی نفرين بولوس وريدی بر جبران 

 ديابتیک و هیپرکاهش فشار خون حین بیهوشی عمومی بیماران 

 95تانسیو بستری در بیمارستان حضرت رسول در سال 

سحر مسقطی 

93 

 حسنی»» 

 موثقی»» 

 صفايیان»» م: 

 بیهوشی
2728 

30/2/95 

96 

در  fast trackمقايسه ذو روش بیهوشی مرسوم و 

 93لويیز جعفری  اکستوباسیون بیماران تحت جراحی قلب باز

 توتونچی»» 

 آذرفرين»» 

 بهارستانی»» م: 

 علیزاده»» 

 بیهوشی
2729 

5/4/95 

97 

مقايسه عوارض جراحی بارياتريک در بیمارانی که تعبیه درن کاروگیت انجام میشود با گروهی که درآنها درن تعبیه 

 نمیشود در بیمارستان حضرت رسول و فیروزگر

 جديد:  23/2/96حذف با نامه در تاريخ 

چاقی مینی بای پس معده به  بررسی میزان اثر و عوارض عمل جراحی

همراه آناستوموز ژژنوژژونوستومی براون در بیماران با شاخص توده ی 

 1395در بیمارستان فیروزگر درسال  40بدنی بیشتر از 

 92علی فربد 
 نگهی»» 

 اقبالی»» 

 عالم رجبی»» 
 جراحی

2730 

23/3/95 

 جديد:

23/2/96 

98 
 کلیندامايسین بر کاهش درد بعد از -بررسی اثر الواژ جنتامايسین 

 عمل در جراحی کولکتومی الپاراسکوپیک

امیرحسین 

 93آرمین فرد 

 نگهی»» 

 عالم رجبی»» 
 جراحی

2731 

23/3/95 
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99 

مقايسه ی اثر الواژ بوپی واکائین با شیاف ديکلوفناک در درد بعد 

از عمل در بیماران تحت جراحی هرنیورافی الپاراسکوپیک به 

 TAPPروش 

وحید عباس نژاد 

93 

 نگهی»» 

 موسوی»» 

 حسینی»» م: 

 جراحی
2732 

22/3/95 

100 
ررسی وضعیت تغذيه ای بیماران کانسر کولورکتال مراجعه کننده به ب

 بیمارستان حضرت رسول آکرم )ص( قبل از عمل و بعد از عمل

بهنود فرازمند 

936 

 میرزايی»» 

 محجوبی»» 
 جراحی

2733 

29/3/95 

101 

نتايج دو روش دستیابی عروقی ار طريق وريد اينترنال ژوگوالر و بررسی 

کات دان صافن از نظر عملکرد و عوارض در نوزادان وکودکان در 

 بیمارستان حضرت رسول

علیرضا مرادی 

93 

 نجد سپاس»» 

 موسوی»» 
 جراحی

2734 

22/3/95 

102 

تان بیمارسمقايسه امتیاز يبوست وکسنر در بیماران مراجعه کننده به 

فیروزگر با سندروم دفع سخت قبل و بعد از ونترال رکتوپکسی 

 الپاراسکوپیک

 93بهنام دارابی 
 عالم رجبی»» 

 احدی»» م: 

 صفری»» 

 جراحی
2735 

3/4/95 

103 

مقايسه اندکس های سونوگرافیک وريد های پورتومزانتريک قبل و بعد 

در مرکز  1396تیرتا  1395از جراحی اسلیو گاسترکتومی از تیر ماه 

 آموزشی درمانی فیروزگر

 93بهاره پهلوان 
 صفری»» 

 بابايی»» 

 عالم رجبی»» م: 

 جراحی
2736 

10/4/95 

104 

با دو  mass closureعوارض و هزينه های -مقايسه موفقیت

روش سنتی و پیشنهادی در بیماران الپاراتومی شده در بیمارستان 

  1395و 1394فیروزگر در سالهای 

 

مجید چگینی 

92 
 جراحی واحديان»» 

2737 

31/3/95 

105 

کارآزمايی بالینی مقايسه اثر تزريق موضعی دکستروز و 

 94ناصح يوسفی  کورتیکواسترويید در درمان التهاب مفصل ساکروايلیاک

 رئیسی»» 

 احدی»» 

 فروغ»» م: 

 مدنی»» 

 طب فیزيکی
2738 

30/1/95 

106 

کورتیکواستروئید موضعی با مقايسه تزريق تک جلسه ای 

 اوزون تحت هدايت سونوگرافی در التهاب تاندون های شانه
محمدصادق 

 94خباز 

 بابايی»» 

 امامی»» 

 عبادی»» م: 

 قضايی»» 

 طب فیزيکی
2739 

17/3/95 

107 

ی اثر درمانی تزريق تحت گايد سونوگرافی مقايسه

سعیده نجارزاده  ريت زانواوستئوآرتکورتیکواستروئید با اوزون در بیماران مبتال به 

 94مهديخانی 

 بابايی»» 

 منصوری»» 

 فروغ»» م: 

 مدنی»» 

 طب فیزيکی
2740 

22/2/95 

108 

مقايسه ی اثر درمانی کورتیکواسترويید با و بدون گايد 

سونوگرافی در بیماران مبتال به سندروم گیرافتادگی شانه مراجعه 

 94-95بیمارستان فیروزگر سال کننده به درمانگاه طب فیزيکی 

کیمیا حبیبی 

 94سیاهپوش 

 احدی»» 

 منصوری»» 

 رئیسی»» م: 

 سجادی»» 

 طب فیزيکی
2741 

22/2/95 

109 

بررسی اثر بیوفیدبک در درمان بی اختیاری مدفوع در بیماران 

 Inter Sphinctericمبتال به کانسر رکتال پس از عمل جراحی 

Resection 
 94گلناز رئیسی 

 احدی »»

 سجادی»» 

 عالم رجبی»» م: 

 منصوری»» 

 طب فیزيکی
2742 

16/3/95 

110 

مقايسه اثر تزريق موضعی کورتیکواستروئید در درمان درد 

دنبالچه با و بدون هدايت سونوگرافی در بیماران مراجعه کننده به 

 درمانگاه طب فیزيکی و توانبخشی بیمارستان فیروزگر

مهديه اصیلیان 

 94مهابادی 

 احدی»» 

 قضايی»» 

 عبادی»» م: 

 سجادی»» 

 طب فیزيکی
2743 

1/3/95 

111 
( سلول بنیادی مزانشیمی safety( وايمنی)efficacyبررسی اثر)

 94يداله خیراله  آلوژن با منشا چربی در درمان استئوآرتريت زانو،مطالعه اولیه
 فروغ»» 

 سجادی»» 

 مدنی»» م: 

 طب فیزيکی
2744 

11/3/95 
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 منصوری»» 

112 

مقايسه اثرات تزريق کورتیکواستروئید موضعی با ازون بر بهبود 

حسین محمدی  بیماران مبتال به سندرم تونل کارپ

94 

 فروغ»» 

 مدنی»» 

 بابايی»» م: 

 قضايی»» 

 طب فیزيکی
2745 

23/2/95 

113 
بررسی مقايسه ای يافته های داپلر کاروتید در بیماران اندومتريوز 

 و غیر اندومتريوز
 93الهام علیزاده 

 حبیبی»» 

 هاشمی»» 
 داخلی اعصاب

2750 

22/4/95 

114 
بررسی ارتباط بین سطح فعالیت انزيم گلوکوسربروزيداز با 

 اختالالت حرکتی بیماران پارکینسونس

زهرا قورچیان 

93 
 حبیبی»» 

 شهیدی»» م: 
 داخلی اعصاب

2751 

23/4/95 

115 
الگوی راه رفتن در افراد بررسی اثر داروی فامپیرا بر اختالالت 

 مبتال به بیماری فلج فوق هسته ای پیشرونده
امیرحسن رضايی 

93 

 حبیبی»» 

 شهیدی»» م: 

 کوهپايه زاده»» 

 داخلی اعصاب
2752 

22/4/95 

116 

بررسی میزان سطح سرمی تستوسترون در بیماران مبتال به مولتیپل 

بیمارستان رسول اسکلروزيس مراجعه کننده به درمانگاه ام اس 

 1397تا  1394اکرم طی سال های 

 93غزل حايری 
 مقدسی»» 

 محبی»» م: 

 کوهپايه زاده»» 

 داخلی اعصاب
2753 

26/4/95 

117 
مقايسه سطح سرمی ويتامین آ و روی در کودکان مبتال به 

 سپسیس بستری در بخش کودکان در مقايسه با گروه سالم
 93سمیرا نظری 

 يوسفی»» 

 نوربخش»» 
 اطفال

2754 

24/4/95 

118 

بررسی تاثیر تجويز اينترالیپید با دوز باال در مقايسه با افزايش 

در بیمارستان اکبر  1500تدريجی آن در نوزادان با وزن زير 

 1395آبادی در سال 

بابک جعفروند 

93 

 کشاکی»» 

 سابوته»» م: 

 بردبار»» 

 معذوری»» 

 اطفال
2755 

30/1/95 

119 

و عوامل مرتبط با  B19تعیین درصد فراوانی عفونت پاروويروس 

آن در کودکان مبتال به لوسمی لنفوبالستیک حاد مراجعه کننده به 

 1395-1394بیمارستان رسول اکرم در سال 

 93فتانه بابايی 
 احسانی پور»» 

 فرانوش»» 

 مهرور»» م: 

 اطفال
2756 

31/2/95 

120 
آلفا در  tnfو  10،8،6بررسی سطح سرمی اينترلوکین های 

 کودکان دچار سوختگی بستری در بیمارستان شهید مطهری
علیرضا علوی 

93 

 ابراهیمی تاج»» 

 ثبوتی»» 

 کوهپايه زاده»» م: 

 اطفال
2757 

30/1/95 

121 

بررسی سیر بالینی و عوارض عفونت های گوارشی ناشی از نورو 

بستری شده در بیمارستان حضرت علی اصغر ويروس در کودکان 

 96-94در سال های 

 اطفال ناطقیان»»  93فرشته مشفق 
2758 

23/4/95 

122 

بر  dydrogesteroneبررسی مقايسه ای تاثیر داروی خوراکی 

روی درمان زايمان زودرس با داروی خوراکی نیفديپین در خانم 

 های باردار بستری شده با تشخیص در خطر زايمان زودرس

 92مینو قارونی 
 نصیری»» 

 هاشمی»» 
 زنان

2760 

12/3/95 

123 

مقايسه میزان باروری برای بهترين متد آماده سازی آندومتر در 

تقال جنینهای فريز شده در سیکل های طبیعی و هورمونال جهت ان

 بیماران نابارور

فاطمه اشتری 

92 
 زنان جاودانی »» 

2761 

12/3/95 

124 

 ماهه¬سه گری¬تعیین ارتباط بین مقادير غیرطبیعی مارکرهای غربال

( و عوارض حاملگی serum PAPP-Aو  free beta HCG) اول

کالمپسی اناشی از اختالل تشکیل جفت )فشار خون مرتبط با حاملگی پره 

 و زايمان پره ترم و وزن پايین هنگام تولد و مرگ جنینی داخل رحمی(

مريم سادات 

 92میرعظیمی 
 زنان زنوزی»» 

2762 

29/2/95 

125 
سمانه محمدپور  بررسی پیامد باروری در برداشت هیستروسکوپیک سپتوم رحمی

93 
 زنان وحدت»» 

2763 

18/3/95 
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126 
 الکتوباسیل در بهبود درد بیمارانبررسی تاثیر تجويز قرص 

 مبتال به اندومتريوز
مژده عبدلی 

 93خالدی 

 خداوردی»» 

 شريف زاده»» 

 نصیری پور»» م: 

 زنان
2764 

19/3/95 

127 
( در کاهش vit d3)3بررسی اثر درمان کمبود ويتامین د

 پراکالمپسی درزنان بارداردارای خطرباال

نسرين فراهانی 

92 
 کاظمی زاده »» 

 رئوفی»»  م:
 زنان

2765 

25/6/94 

128 

بررسی اثر اکسی توسین و گنادوتروپین جفتی انسانی در بیماران مبتال به 

سندروم تخمدان پلی کیستیک مقاوم به درمان با کلومیفن سیترات تحت 

قرار گرفته اند در بیمارستان شهید IUIدرمان با لتروزول که تحت 

 97-95اکبرآبادی تهران از سال 

ارمغان اشراقیان 

93 

 جاودانی»» 

 احمدی»» م: 
 زنان

2766 

17/3/95 

129 
در بیماران با  IVFبررسی اثر ژل ترانس درمال تستوسترون بر پروگنوز 

 کاهش ذخیره تخمدانی
 92نفیسه مافی 

 محمدبیگی»» 

 رئوفی»» 
 زنان

2767 

15/3/95 

130 
در کسانی که سقط در  Auti Tpoو مثبت يا منفی بودن  TSHمفايسه سطوح 

 ماهه اول بارداری 3ماه اول داشته اند و کسانی که سقط نداشته اند در  3
آرزو قلی زاده 

93 
 زنان رئوفی»» 

2768 

18/3/95 

131 
بررسی اثر سین بیوتیک بر روی فاکتورهای التهابی، بیومارکرهای 

 داریراسترس اکسیداتیو و پیامدهای بارداری در زنان مبتال به ديابت با

نعیمه تقوی 

 93شوازی 

 نصیری»» 

 کرمعلی»» 
 زنان

2769 

18/3/95 

132 

مقايسه الزيکس با متیل دوپا در کنترل فشار خون پست پارتوم در 

 ICUبیماران پره اکالمپتیک بعد از درمان با سولفات منیزيوم در 

 بیمارستان اکبرآبادی

ستاره سیاه 

 93منصوری 

 زنوزی»» 

 حقیقی»» 
 زنان

2770 

17/3/95 

133 
( مايع HCGبررسی ارتباط بین سطح گونادوتروپین کوريونیک انسانی )

 IVFو نتايج  fertilization rateفولیکولی و 

زهرا دوروديان 

93 
 زنان قاسمی»» 

2771 

17/3/95 

134 
هماتولوژيک در  شاخص هایبررسی ارتباط يافته های داپلر جنینی با 

 هفته 36تا  32نوزادان با کاهش رشد داخل رحمی در سنین بارداری 
مینا معینی 

 93چاغروند 

 شريف زاده»» 

 چمنی»» م: 

 هاشمی»» 

 زنان
2772 

17/3/95 

135 

با متفورمین رايج بر شاخص های انتروپومتريک، مارکرهای  SRبررسی مقايسه ای اثربخشی متفورمین پیوسته رهش 

 بیولوژيک و عوارض گوارشی در زنان مبتال به تخمدان پلی کیستیک

 13/12/95حذف در تاريخ 

بررسی انواع اختالالت عملکرد جنسی و عوامل مرتبط با آن در زنان 

 کیستیک مراجعه کننده به مرکزنابارور مبتال به سندرم تخمدان پلی

 ناباروری بیمارستان اکبرآبادی و فیروزگر در سال

بیتا طهماسبی 

93 

 کی پور»» 

 اکبری سنه»» 
 زنان

2773 

18/3/95 

 جديد

13/12/95 

136 

در  IVFبررسی تأثیر داروی میواينوزيتول بر روی نتايج 

 pcosزنان مبتال به 

سیده اعظم 

طباطبايی نژاد 

93 

 اکبری سنه»» 

 اشرفی»» 
 زنان

2774 

17/3/95 

137 

بررسی مقايسه ای اثر دگزامتازون در مقابل دارونما در پیشگیری 

از تهوع و استفراغ و درد بعد از عمل جراحی هیسترکتومی شکمی 

 95-97در بیمارستان فیروزگر و اکبرآبادی در سال 

شهال امیرزرگر 

93 

 جوان منش»» 

 کاشانیان»» 

 رختابناک»» م: 

 زنان
2775 

19/3/95 

138 

( پايه سرم با پاسخ AMHبررسی ارتباط انتی مولرين هورمون)

در بیماران مبتال به مورفولوژی تخمدان  IVFتخمدانی در سیکل 

 (pcomپلی کیستیک)

نسیم عالقمند فر 

92 
 اکبری سنه»» 

 اشرفی»» م: 
 زنان

2776 

30/7/94 

139 

بررسی و مقايسه اثربخشی دو داروی نیفديپین و ايندومتاسین در 

متوقف ساختن دردهای زايمانی در بیماران در معرض خطر 

 زايمان زودرس به صورت تک دارويی و ترکیبی

شقايق شیروانی 

93 
 زنان کاشانیان»» 

2777 

17/3/95 
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140 
مقايسه تاثیر پروژسترون با پالسبو بر مدت زمان بارداری پس از 

 ساپرس کردن درد در زايمانهای زودرس

طیبه کرمی عبد 

93 
 زنان کاشانیان»» 

2778 

16/3/95 

141 

 يدروآمنیوساولیگوا آرژنین وازوپرسین در افزايش حجم مايع آمنیوتیک در حاملگی همراه ب 8دی آمینو  1ی تاثیر ررسب

 جديد:  7/9/96حذف در تاريخ 

بررسی اثر تک دوز میزوپروستول زير زبانی قبل از عمل 

 هیسترکتومی در کاهش میزان خونريزی

آستارايی وحیده 

93 
 زنان پراشی»» 

2779 

16/3/95 

 جديد

7/9/96 

142 

بررسی ارتباط بین میزان ضخامت اندومتر در سونوگرافی ترانس واژينال 

ونتايج حاصل از نمونه برداری رحمی با پايپل در بیماران پری منوپوز با 

خونريزی غیر طبیعی رحمی در بیمارستان های رسول اکرم و اکبر ابادی 

 96تا  95های  در سال

 زنان شعبانی»»  93پريسا دينی 
2780 

11/3/95 

143 
مهرنوش  مای رحمیيتامین دی در کاهش اندازه لیومیوبررسی نقش و

 93رخشنده 
 زنان محمدبیگی»» 

2781 

12/3/95 

144 
نقش ويتامین ث در پیشگیری از زايمان زودرس و پارگی 

 زودرس پرده های جنینی
 93هدا عبدالهی 

 زاده کاظم»» 

 کاشانیان»» 
 زنان

2782 

24/3/95 

145 

تعیین ارزش تشخیصی اولتراسونوگرافی در تشخیص شکستگیهای 

اسکافوئید در مقايسه با راديولوژی و سی تی اسکن در بیماران 

مراجعه کننده به اورژانس بیمارستانهای رسول اکرم)ص( و 

 96لغايت مهر  95فیروزگر و شهدای هفت تیر از مهر 

بهرام  علیرضا

 94نژاد 
 اورژانس چهاردولی»» 

2783 

12/3/95 

146 
 تاثیر مداخله آموزشی هوش هیجانی در رزيدنت های طب اورژانس 

 
محمدرضا 

 94ابراهیمی 

 عباسی»» 

 رضايی»» م: 

 طیبه رخشانی»» 

 اورژانس
2784 

11/3/95 

147 

بررسی ارتباط میزان سطح سرمی سرب در بیماران مصرف کننده اپیوم 

خوراکی با شکايت درد شکم مراجعه کننده به بیمارستان حضرت رسول 

 و بهارلو اکرم ، فیروزگر و هفت تیر

 اورژانس امیری»»  94زينب نقابی 
2785 

16/3/95 

148 

بررسی میزان همخوانی گزارش يافته های مثبت در سی تی اسکن قفسه 

و  طب اورژانسسینه در بیماران با ترومای متعدد بین دو گروه دستیاران 

 راديولوژيست در بیمارستان شهدای هفتم تیر

سیده مرجان 

 94جنابی 

 وزيری»» 

 رضايی»» م: 

 مصدق»» 

 محمدی»» 

 اورژانس
2786 

11/3/95 

149 

تعیین قدرت پیش بینی کنندگی سونوگرافی قطر غالف عصب اپتیک 

(ONSD با يافته های سی تی اسکن مغز در بیماران دچار تروما خفیف )

به سر مراجعه کننده به بخشهای اورژانس بیمارستانهای رسول اکرم 

 96تا مهر سال  95)ص(، فیروزگر و هفت تیر از ارديبهشت سال 

پدرام کاکوان 

94 

 زارع»» 

 حافظی مقدم»» م: 

 چهاردولی»» 

 مهشیدفر»» 

 اورژانس
2787 

13/3/94 

150 

بررسی نتايج ارزيابی راديولوژيک گردن )سی تی اسکن ،گرافی 

 painful distracting(در بیماران مولتیپل تروما همراه با 

injury  ، )مراجعه کننده به بیمارستان حضرت رسول اکرم)ص

 فیروزگر و شهدای هفتم تیر

شهرام بابک راد 

94 

 مصدق»» 

 وزيری»» م: 

 معصومی»» 

 رضايی»» 

 اورژانس
2788 

26/2/95 

151 

بررسی سطح سالمت روانی دستیاران طب اورژانس دانشگاه علوم 

 1395پزشکی ايران در مقايسه با دستیاران داخلی در سال 
 23/3/94مورخ   2296حذف شده قبلی با شماره 

ماندانا افشاری 

 93پور 

 رضايی»» 

 افتخار»» م: 

 مصدق»» 

 اورژانس
2789 

22/3/95 

152 

فراوانی عفونت همزمان سیستم اعصاب مرکزی بررسی درصد 

)مننژيت و انسفالیت (در بیماران بستری در بخش اورژانس با 

 تشخیص عفونت ادراری

 94سوگند داعی 
 مصدق»» 

 رضايی»» م: 

 مهشیدفر»» 

 اورژانس
2790 

12/3/95 
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بررسی ارتباط میان تعبیه کاتتر وريدی مرکزی با بروز ترومبوز 

های بیمارستانهای رسول ICUوريدی در بیماران بستری در 

 1395اکرم، هفت تیر و فیروزگر تهران از سال 

سونیا عبداللهی 

94 

 فارسی»» 

 عباسی»» م: 

 چهاردولی»» 

 اورژانس
2791 

15/3/95 

154 
نبواليزر با مورفین وريدی در بیماران مقايسه تاثیر درد و عوارض 

 ترومايی با درد عضالنی اسکلتی
 اورژانس مفیدی»»  94علی دشتی 

2792 

12/3/95 

155 
سلمان وصولی  مدلسازی عامل محور بخش اورژانس بیمارستان فیروزگر

 93پور 

 مصدق»» 

 بصیرغفوری»» م: 
 اورژانس

2793 

4/3/95 

156 
وابسته در متخصصین طب اورژانس بررسی رضايت فردی و عوامل 

 شاغل در ايران نسبت به انتخاب اين رشته :مطالعه ی کیفی

 نازنین کوشکی

94 
 امیری»» 

 معصومی»» م: 
 اورژانس

2794 

14/3/95 

157 

بررسی يافته های سی تی اسکن اولیه و تکرار آن در بیماران ضربه به سر مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان های 

 95تا اول مهر سال  90هفت تیر و فیروزگر از اول مهر سال  ،حضرت رسول اکرم 

 حذف به دلیل انتقال دستیار از دانشگاه طبق استعالم از آموزش دستیاری
احمدرضا 

 94شمسايی 

 زارع»» 

 حافظی مقدم»» م: 

 مهشیدفر»» 

 اورژانس
2795 

12/3/95 

158 
ارزيابی مقايسه ای اثر فوروزمايد استنشاقی با پالسبو دربیماران 

 ادم حاد ريه کارديوژنیک
امیرصادق 

 94علیمردانی 

 مهشیدفر»» 

 رضايی»» م: 

 مصدق»» 

 اورژانس
2796 

10/3/95 

159 

استاندارد با گچ کوتاهتر دست مقايسه گچ کوتاه دست به حالت 

از نظر عوارض و نتايج در شکستگیهای اندام فوقانی در بیماران 

 بیمارستان شهدای هفتم تیر
سیامک ياسمی 

94 

 ياسین زاده»» 

 بیات»» 

 بصیرغفوری»» م: 

 توکلی»» 

 چهاردولی»» 

 حسینی »» 

 اورژانس
2797 

12/3/95 

160 
ر وسايل و تجهیزات مصرفی دتاثیر سیستم اتوماتیک و بازيابی 

 اورژانس بر فرايند گردش کار
 اورژانس عباسی»»  94عباس عبادی 

2798 

11/3/95 

161 

تعیین دقت تشخیصی اولتراسونوگرافی در تشخیص شکستگی سر 

راديوس در مقايسه با راديوگرافی ساده در بیماران مراجعه کننده 

 97تا تیر ماه  95هبه اورژانس بیمارستان شهدای هفت تیر از تیرما

زهرا سلیمانی 

 94مقدم 

 حسینی کسنويه»» 

 ياسین زاده»» م: 

 معصومی»» 

 امیری»» 

 چهاردولی»» 

 اورژانس
2799 

15/3/95 

162 

مقايسه هم خوانی يافته های مثبت در سی تی اسکن تفسیر شده 

توسط رزيدنت های طب اورژانس و راديولوژيست ها در بیماران 

مراجعه کننده به بیمارستان شهدای هفتم تیر در با ترومای شکم 

 1395سال 

مائده اثناعشری 

 94امیری 

 وزيری»» 

 محمدی»» م: 

 مصدق»» 

 اورژانس
2800 

12/3/95 

163 
تعیین صحت تخمین زمانی بیمار از طول مدت درد ايسکمیک قفسه 

 سینه در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص(

نادرخانی مهیا 

94 

 سعیدی»» 

 بیداری»» م: 
 اورژانس

2801 

19/3/95 

164 

مقايسه اثر فورزمايد استنشاقی با پالسبو و با عدم تجويز نبواليزر در 

بیماران دچار تنگی نفس حاد منتقل شونده با اورژانس تهران به 

 بیمارستان های مختلف شهر تهران

مژده میرخشتی 

94 

 مهشیدفر»» 

 فارسی»» م: 

 عباسی»» 

 اورژانس
2802 

24/3/95 

165 

با  sepsisتعیین شاخص های پیشگويی کننده میزان مرگ و میر ناشی از 

برای بیماران مراجعه کننده به  severity indexبکار گیری معیارهای 

 بیمارستان حضرت رسول و فیروزگر

سعید امیرصدری 

94 

 عباسی»» 

 چهاردولی»» م: 
 اورژانس

2803 

16/3/94 

166 

مقايسه پیامد نهائی بیماران مرحله آخر مبتال به کانسر بستری در 

بیمارستان و بیمارانی که پس از مشاوره طب تسکینی از اورژانس مرخص 

 95می شوند پذيرش شده در بیمارستان فیروزگر در سال 

 94مهدی انوری 
 رضايی»» 

 مصدق»» م: 
 اورژانس

2804 

18/3/95 
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به عنوان ابزار تعیین میزان شلوغی در تعیین دقت فرمول ندوکس 

 اورژانس بیمارستان رسول اکرم )ص(
محمدرضا فراهی 

 94شالچی 

 توکلی»» 

 عباسی»» م: 

 رضايی»» 

 اورژانس
2805 

11/3/95 

168 

بررسی اثر مقايسه ای درمان دررفتگی شانه تحت بی درد سازی با 

در  سونوگرافیسديشن برای و بلوک عصب سوپرااسکاپوالر زير گايد 

کننده به بیمارستان  -1396( انجام پروسیجر  PSAبیماران مراجعه )

 139هفت تیر و رسول اکرم در سال 

 94هما سعادتی 
 عباسی»» 

 فارسی»» م: 

 رضايی»» 

 اورژانس
2806 

21/3/95 

169 
 BLUEبررسی اموزش وروند يادگیری سونوگرافی قفسه سینه )

PROTOCOL اورزانس دانشگاه علوم زشکی ايران( در دستیاران طب 
رسول صالح پور 

94 

 چهاردولی»» 

 مصدق»» م: 
 اورژانس

2807 

13/3/95 

170 

بررسی چگونگی حضور متخصص طب اورژانس بر بالین بیماران مراجعه 

 کننده در اورژانس بیمارستان های هفت تیر ،فیروزگر و رسول اکرم
زينب رستگار 

 94چوپانی 

 معصومی»» 

 حسینی»» م: 

 ياسین زاده»» 

 اورژانس
2808 

23/3/95 

171 

بررسی دقت تشخیصی معیار ترکیبی جديد برای تشخیص سندرم حاد 

قلبی در بیماران مراجعه کننده با درد حاد قفسه سینه با نوار قلبی و 

 تروپونین نرمال به اورژانس بیمارستان فیروزگر 

 

شهريار الهوتی 

94 

 فارسی»» 

 مهشیدفر»» م: 
 اورژانس

2809 

7/4/95 

172 

بررسی رابطه بین تغییرات دمای هوا و میزان مراجعین 

بیمارانسندرم کرونری حاد به بیمارستان حضرت رسول اکرم بین 

 1394تا  1390سال های 

 94داود ساروی 
 سعیدی»» 

 شاکر»» م: 
 اورژانس

2810 

15/3/95 

173 

اه يافتن به رتعیین توافق سی تی اسکن و سالین تست در تشخیص 

فضای مفصلی در ترومای نافذ زانو در بیمارستان های تحت 

 پوشش دانشگاه علوم پزشکی ايران

 94الهام زاهدی 
 مصدق»» 

 محمدی»» 
 اورژانس

2811 

20/3/95 

174 

 دیوريبررسی مقايسه ای اثر بروفن وريدی در برابر کتوروالک 

در بیماران رنال کولیک مراجعه کننده به بیمارستان هفت 

 1395تیر،فیروزگر و رسول اکرم در سال 

سیداحمد برقعی 

94 

 شاکر»» 

 سعیدی»» م: 
 اورژانس

2812 

19/3/95 

175 

بررسی فراوانی انجام سی تی اسکن بدون انديکاسیون دربیماران مبتالبه 

دربیمارستانهای حضرت رسول  1396 - 1395ضربه سر طی سالهای 

 اکرم و فیروزگر و هفت تیر

 اورژانس بیداری»»  علیرضا مقیمی
2813 

19/3/95 

176 

مقايسه عالئم بالینی و سطح سرمی سرب بیماران با سابقه مصرف 

ترياک خوراکی مراجعه کننده طی يک ماه به بیمارستان حضرت 

ت با هرگونه شکايرسول اکرم ، فیروزگر،فیروزابادی و هفت تیر با 

 گروه کنترل سالم همسان شده

شهین دخت 

 94حسن پور 

 معصومی»» 

 حیدری»» 

 رضايی»» م: 

 توکلی»» 

 وزيری»» 

 مصدق»» 

 اورژانس
2814 

29/3/95 

177 
به روش اولتراسوند  Bبررسی توافق بین مشاهده گر در ارزيابی خطوط 

 در بیماران مراجعه کننده با تنگی نفس حاد به اورژانس
 94محمد معینی 

 بیداری»» 

 چهاردولی»» م: 
 اورژانس

2815 

16/3/95 

178 

 right heart mechanical valveبررسی میزان 

malfunction عوامل دخیل در ان , بررسی میزان عود مجددان و نحوه

 تراپیپاسخ به ترومبولیتیک 

سهیال صادقی 

 93سبزواری 

 خواجعلی»» 

 بخشنده»» 

 ملکی»» م: 

 قلب و عروق
2816 

22/3/95 

179 

و مرگ و میر بیمارستانی در  Door-to-balloon timeبررسی ارتباط 

 93ساناز غفاری  مرکز قلب و عروق شهید رجايی ST elevation MIبیماران 
 عبدی»» 

 محبی»» 

 بخشنده»» م: 

 قلب و عروق
2817 

17/3/95 
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 End stage HCMبررسی شیوع و فاکتورهای پیش بینی کننده بروز 

در بیماران مبتالء به کارديومیوپاتی هیپرتروفیک مراجعه کننده به 

 بیمارستان قلب شهید رجايی در طی ده سال اخیر 

 

 93سارا برامکی 
 صدرعاملی»» 

 علیزاده»» م: 

 نیک پژوه»» 

 قلب و عروق
2818 

23/4/95 

181 

تعیین اثر رانوالزين بر بهبود درد قفسه سینه در بیماران مبتال به 

coronary slow flow  مراجعه کننده به مرکز قلب شهید رجائی در

 1395سال 

محمد فالح 

 93انبوهی 

 زاهدمهر»» 

 فرساد»» م: 
 قلب و عروق

2819 

28/2/95 

182 

سال که در فاصله زمانی  70بررسی الگوی تغذيه ای در افراد باالی 

شهید  جهت آنژيوگرافی کرونر به مرکز قلب 96الی مرداد  95شهريور 

  رجايی مراجعه خواهند نمود

 

 قلب و عروق زاهدمهر»»  93فريبا رجبی 
2820 

20/4/95 

183 

تغییرات هشدار دهنده وضعیت "بررسی میزان تاثیر اجرای پروتکل 

بیماران بستری شده در بخش های بر میزان حوادث قلبی  "بیمار 

 95مراقبت ويژه قلبی در سال 

محمدرضا 

 93هاشمی منش 

 زاهدمهر»» 

 آذرفرين»» 

 توتونچی»» م: 

 قلب و عروق
2821 

19/3/95 

184 

در بیماران نارسايی قلبی مشکوک به  CMRبررسی يافته های حاصل از 

هايپرتنسیو کارديومیوپاتی در مرکز آموزشی ،تحقیقاتی و درمانی قلب 

 1394-1396وعروق شهید رجايی در سالهای 

محمد کشاورز 

93 

 تقوی»» 

 علیزاده»» م: 

 امین»» 

 نادری»» 

 قلب و عروق
2822 

14/3/95 

185 
پولمونر پس از تعبیه بررسی شاخصهای اکوکارديوگرافیک دريچه 

 دريچه پولمونر پروستتیک از طريق عمل جراحی باز

علی دريانورد 

93 

 شجاعی فرد»» 

 ملکی»» م: 
 قلب و عروق

2823 

28/2/95 

186 
در بیماران مبتال به تنگی  Clot Tendencyبررسی عوامل موثر بر 

 دريچه میترال و مقايسه فاکتورهای اکوکارديوگرافی و آنژيوگرافی
 93هماتاش  سبا

 شجاعی فرد»» 

 صنعتی»» م: 
 قلب و عروق

2824 

21/4/95 

187 

در مقايسه با دو روش  PI velocityتعیین فشار شريان ريوی با روش 

TR velocity  و کاتتريزاسیون قلب راست در بیماران مبتال به اختالل

عملکرد سیستولیک بطن راست مراجعه کننده به مرکز قلب شهید 

 95رجائی در سال 

آناهیتا اسمعیلی 

93 

 شجاعی فرد»» 

 تقوی»» م: 
 قلب و عروق

2825 

8/3/95 

188 
ردهای دبررسی اثر گاباپنتین در کاهش درد در بیماران نرمال کرونر با 

 آنژاينال قفسه سینه بعد از انجام آنژيوگرافی در مرکز قلب شهید رجايی

هومن محمودی 

93 
 قلب و عروق شاکريان»» 

2826 

19/3/95 

189 

بررسی پیش آگهی طوالنی مدت )مرگ و میر و حوادث مهم قلبی ( 

با ريسک کم ، کم تا متوسط  Acute coronary syndromeبیماران 

،مراجعه کننده به  coronary CT angiographyو متوسط با 

 1396تا  1395اورژانس بیمارستان قلب شهید رجايی تهران از سال 

گلناز بنی صدر 

93 

 پورعلی اکبر»» 

 فیروزی»» 

 حسینی»» م: 

 قلب و عروق
2827 

15/4/95 

190 

بررسی کیفیت تصاوير و دقت تشخیص بیماری های عروق 

کرونری در بیماران مبتال به فیبريالسیون دهلیزی توسط سی تی 

 slice 192*2آنژيوگرافی 

مهدی امیری کار 

93 

 پورعلی اکبر»» 

 پیغمبری»» 
 قلب و عروق

2828 

3/3/95 

191 

 Remote Ischemicبررسی مقايسه ای تعیین اثر 

Preconditioning  در بروز نفروپاتی ناشی از ماده حاجب در

 بیماران تحت آنژِيوگرافی و آنژيوپالستی کرونری

هدی رفیعی 

 93جلودار 

 پیغمبری»» 

 شفیعی»» 
 قلب و عروق

2829 

14/3/95 

192 

مقايسه پلی مورفیسم ژنوتیپ های ژن های مرتبط با فعالیت پالکتی 

در PAR1و  GPIIb/IIIaو  TXA2و CYP2C19و  P2Y12شامل 

 مبتاليان و غیر مبتاليان به تنگی مجدد بعد از استنت گذاری

فهیمه مهدی يان 

93 

 پیغمبری»» 

 شافع»» 
 قلب و عروق

2830 

8/3/95 
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بررسی میزان همراهی بین بیماری تنگی عروق کرونر قلب و کبد چرب 

 در بیماران آنژيوگرافی شده در بیمارستان قلب شهید رجايی تهران
 93قاسمی علی 

 پیغمبری»» 

 حق ازلی»» م: 
 قلب و عروق

2831 

19/3/95 

194 

بررسی شیوع فاکتورهای ترومبوفیلی در بیماران مبتال به 

ترومبوز حاد دريچه مصنوعی پولمونر ،مراجعه کننده به 

 بیمارستان قلب شهید
 93رزا يزاف 

 پارسايی»» 

 ساعدی»» 

 ملکی»» م: 

 خواجعلی»» 

 نیک پژوه»» 

 عروققلب و 
2832 

1/3/95 

195 
بررسی سیر تروپونین دربیماران مبتال به آمبولی ريه مراجعه کننده به 

 96تا  95بیمارستان قلب شهید رجايی در بین سالهای 

گلنوش يعقوب 

 93زاده 

 پیغمبری»» 

 عالم زاده»» 
 قلب و عروق

2833 

20/4/95 

196 
برای جلوگیری اولیه و  PCSK9بررسی اثر آنتی بادی مونوکلونال ضد 

 ثانويه از بیماری های قلب و عروق
حسین فوالدی 

 93وندا 

 اجاقی»» 

 بخشنده»» 

 امین»» م: 

 قلب و عروق
2834 

18/3/95 

197 

های سفید و نسبت نوتروفیل به بررسی ارتباط بین تعداد گلبول

ها در هنگام مراجعه بیماران دچار سکته قلبی بدون افزايش لنفوسیت

 ماهه اين بیماران 6قرار گرفته اند و پیامد  PCIکه تحت  STقطعه 

علیرضا ضیايی 

93 
 قلب و عروق معدنی»» 

2835 

9/3/95 

198 

سرمی اسید اوريک و شدت درگیری عروق بررسی ارتباط بین سطح 

کرونری در انژيوگرافی بیماران مراجعه کننده با سندرم کرونری حاد به 

 1397-1395اورژانس مرکز قلب و عروق شهید رجايی در سالهای 

سمیع سمیعی 

 93املشی 
 معدنی»» 

 صدرعاملی»» م: 
 قلب و عروق

2836 

23/3/95 

199 

بیماران قلبی مادرزادی و میزان پاسخ  بررسی میزان شیوع آريتمی ها در

به درمان آنتی آريتمی ها در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید 

 رجايی در ده سال اخیر

 93مینا جاملو 
 خواجه علی»» 

 فاضلی فر»» م: 
 قلب و عروق

2837 

28/3/95 

200 
بررسی منفعت تعبیه دستگاه شوکر قلبی کاشتنی در درجات متفاوت 

 ايی قلبینارس

مصطفی مومیوند 

93 
 حق جو»» 

 فاضلی فر»» م: 
 قلب و عروق

2838 

20/3/95 

201 
 pvc ablationقبل و بعد از  probnpبررسی تغییرات بیومارکر 

 مکرر و اختالل عملکرد بطن چپ pvcدربیماران با 

سپیده ماستری 

 93فراهانی 
 قلب و عروق فاضلی فر»» 

2839 

15/3/95 

202 
بقا و نتايج )علل مرگ( بعد از پیشگیری اولیه بعد از  تاثیر سن بر

 ريسینکورانیزاسیون قلبی و کاشت دفیبريالتور
 93سجاد نادری 

 امکان جو»» 

 مددی»» م: 
 قلب و عروق

2840 

20/3/95 

203 
بررسی شیوع میکرو آلبومینوری و شدت بیماری عروق کرونری در 

 Premature Atherosclerosisبیماران مبتال به 

رضا روان پارسا 

93 

 بصیری»» 

 عالم زاده»» 
 قلب و عروق

2841 

18/3/95 

204 

ارتباط نسبت نوتروفیل به لنفوسیت و پالکت به لنفوسیت با شدت 

ترومبوآمبولی وريدی و مورتالیتی داخل بیمارستانی در مرکز آموزشی ، 

 تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجايی 

 93آمنی محمد 
 بصیری»» 

 عالم زاده»» 
 قلب و عروق

2842 

20/3/95 

205 

هیدروکسی ويتامین دی در  25بررسی سطح خونی مس ، روی ، منیزيم و 

بیماران مبتال به صرع مقاوم به درمان ايديئپاتیک و مقايسه آن با بیماران مبتال به 

 در بیمارستان علی اصغر 1395صرع کنترل شده درسال 

 93پروينی بهناز 
 توسلی»» 

 افشار»» م: 
 اطفال

2854 

26/4/95 

206 

مطالعه پايلوت جهت تعیین ارتباط اکسیژناسیون بافتی مغز با کمک روش 

-1396اسپکتروسکوپی نزديک مادون قرمز با وقوع رتینوپاتی نارسی در سال 

 بیمارستان حضرت رسول اکرم)ص( NICUدر بخش  1395

سروش نوشادی 

93 

 محققی»» 

 صداقت»»  م:

 شیخ وطن»» 

 اطفال
2855 

23/4/95 

207 
ماهه شیر  6مقايسه میکروبهای کلونیزه کننده حلق شیر خواران 

 مادر خوار وشیر خشک خوار

صفورا حاجی 

 93صادقی 
 سیاح فر »» 

 استقامتی»» 
 اطفال

2856 

28/3/95 

208 
* و میزان آهن رسوب T2تعیین ارتباط بین مقادير زمان آسايش عرضی 

 کرده نواحی قلب، کبدو طحال در بیماران مبتال به تاالسمی ماژور

سعید علیزاده 

92 

 محمدزاده»» 

 متولی»» 
 راديولوژی 

2857 

16/3/95 



 1394-95لیست پایان نامه های ثبت شده تخصص و فوق تخصص 

209 

مقايسه دقت سی تی اسکن و اندوسونوگرافی در بررسی درگیری عروق 

احشايی شکم در بیماران با کانسر پانکراس مراجعه کننده به بیمارستان 

 فیروزگر

مهرداد 

 93جورغالمی 
 راديولوژی محسنی»» 

2858 

11/3/95 

210 

* محاسبه شده T2تعیین ارتباط بین مقادير زمان آسايش عرضی 

در  Serum Ferritinدر ام آر آی کبدی، با تست آزمايشگاهی 

 بیماران مبتال به تاالسمی ماژور بتا 

 

سیدبهزاد تقی 

 93موسوی 
 محمدزاده»» 

 متولی»» 
 راديولوژی

2859 

12/3/95 

211 

مقايسه ی يافته های سونوگرافی قفسه سینه با راديوگرافی قفسه 

سینه دراطفال با تشخیص بالینی پنومونی بستری در بیمارستان 

 حضرت علی اصغر

بهاره مباشری 

 93دمنه 
 باقری»» 

 زارعی»» 
 راديولوژی

2860 

13/3/95 

212 

فشردگی بافت نرم پاشنه و  بررسی ارتباط ضخامت و اندکس قابلیت

ضخامت بافت نرم سر متاتارس اول و پنجم با زخم انگشتان در بیماران 

مبتال به اسکلرودرمی مراجعه کننده به درمانگاه روماتولوژی بیمارستان 

 مطالعه مورد شاهدی -شمسی 1395فیروزگر در شش ماهه دوم سال 

ماندانا پوريان 

93 

 محسنی»» 

 پورمقیم»» 
 یراديولوژ

2861 

9/3/95 

213 

بررسی ارتباط بین ديدن چربی هايپواکوی پری رنال در سونوگرافی و 

شواهد آتروفی پرانشیمال کلیه در پاتولوژی در بیماران مراجعه کننده به 

 1395-96بیمارستان شهید هاشمی نژاد تهران در سال 

امین خسروانی 

93 
 راديولوژی باقری»» 

2862 

15/3/95 

214 
در تشخیص میوکارديت حاد بر  Cardiac MRIبررسی کارايی 

 اساس
 راديولوژی متولی»»  صبريه زارعی 

2863 

14/3/95 

215 

مقايسه بین دو روش انجام سی تی آنژيوگرافی با پروتکل استاندارد پروتکل کاهش میزان ماده حاجب و تاثیر آن بر 

 بیماران نارسايی مزمن کلیوی درجه سهکیفیت تصاوير و بروز نفروپاتی ماده حاجب در 

 جديد: 19/7/96حذف در تاريخ 

 Blood-Oxygen Levelبررسی دقت تشخیصی تصويربرداری 

Dependent در تشخیص ايسکمی در مقايسه باGold standard 

 آنژيوگرافی کرونری در بیماران مبتال به ايسکمی عروق کرونر

 93فالح اشناب 
 پورعلی اکبر»» 

 فیروزی»»  

 محبی»» م: 

 کسائی»» م: 

 راديولوژی

2864 

12/3/95 

 جديد

19/7/96 

216 

در تشخیص  cardiac MRIمقايسه کارايی اکوکارديوگرافی با 

ديسپالزی بطن راست  اختالالت حرکتی قلبی در بیماران مبتال به

 آريتموژنیک

 راديولوژی متولی»»  93زينب سیاهی 
2865 

15/3/95 

217 

بررسی شیوع ناهنجاری های غیر ايسکمیک عروق کرونر وديگر اسیب 

بیمارستان شهید رجايی در  درcta384شناسی قلبی عروقی در 

 9695سال

 93مريم قاسمی 
 محمدزاده»» 

 متولی»» 
 راديولوژی

2866 

16/3/95 

218 

مقايسه يافته های سونوگرافی در تشخیص سینوزيت حاد ماگزيالری با 

تی اسکن در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان علی يافته های سی 

 96-95اصغر )ع( در سال 

 93آيدين تدين 
 باقری»» 

 زارعی»» م: 
 راديولوژی

2867 

14/3/95 

219 

شانه در تعیین محل و  MRIبررسی تطابق يافته های سونوگرافی و 

شدت و وسعت پارگی تاندونهای اصلی روتاتور کاف در بیماران مراجعه 

 1395کننده به بخش راديولوژی بیمارستان حضرت رسول در سال 

محمدرضا 

 93حسینی 

 مصطفوی»» 

 صمیمی»» م: 
 راديولوژی

2868 

12/3/95 

220 

ی سودوتومور هابررسی يافته های تشخیصی تصويربرداری در افتراق 

کلیه از توده های بدخیم کلیه در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 

 1394-1392هاشمی نژاد در سال های 

شهاب الدين 

 93دره شیری 
 راديولوژی باقری»» 

2869 

11/3/95 

221 

* محاسبه شده در ام T2تعیین ارتباط بین مقدادير زمان آسايش عرضی 

تست های آزمايشگاهی ، در بیماران مبتال به آر آی قلب و عروق، با 

 تاالسمی ماژور بتا

 93باقر ناصری 
 محمدزاده»» 

 متولی»» 
 راديولوژی

2870 

12/3/95 
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222 

بررسی میزان رديابی پالک های مولتیپل اسکلروزيس مغز در سکانس 

در مقايسه با سکانس  Susceptibility-weighted imagingهای 

 FLAIRو  T2Wهای معمول 

محمدصادق 

 92جوهری 
 راديولوژی صمیمی»» 

2871 

10/3/95 

223 

مقايسه سايز سنگ گیر کرده در حالب، توسط سی تی اسکن در پنجره شکمی و 

گیری شده واقعی ( با سايز اندازهAbdominal & Bone windowاستخوانی )

 (TULسنگ بعد از عمل جراحی خارج سازی سنگ)

محمدجواد 

 91حساس 

 باقری»» 

 مهرآوران»» م: 
 راديولوژی

2872 

3/12/95 

224 

مقايسه دو داروی موکوزامین و کورکومین با کلرهگزيدين در درمان 

موکوزيت دهانی بیماران مبتال به سرطان تحت درمان با شیمی درمانی 

 1395مراجعه کننده به بیمارستان رسول اکرم)ص(تهران در سال 

صاعبه قاسمی 

93 

 فرداد»» 

 عباسی»» 

 انصاری نژاد»» م: 

 داخلی
2873 

14/4/95 

225 

مقايسه تاثیر رژيم درمانی النزوپرازول و دولوکستین بارژيم النزوپرازول 

وپالسبودر بهبود عالئم بیماران مبتال به ريفالکس مری در بیمارستان 

 96رسول اکرم در سال 

آرزو چهارمحالی 

93 

 مخترع»» 

 قنبری»» 

 مسعودی»» م: 

 داخلی
2874 

25/4/95 

226 

تعیین تغییرات سطح پروفايل لیپیدی به دنبال جراحی مینی بای پاس 

گاستريک در بیماران مبتال به چاقی مراجعه کننده به مرکز چاقی 

 94بیمارستان رسول اکرم در سال 
 93ندا بابادی 

 ارشد»» 

 صمدانی فرد»» م: 

 هجرتی»» 

 پازوکی»» 

 داخلی
2875 

29/4/95 

227 

فراوانی عفونت های انگلی فرصت طلب روده ای در بررسی 

بیماران مبتال به انواع کانسر مراجعه کننده به بیمارستان فیروزگر 

 95در سال 

سوده صالحی 

93 

 رنجبر»» 

 باسی»» م: 

 معمار»» 

 نجومی»» 

 داخلی
2876 

19/12/94 

228 

مقايسه سه روش درمانی ماساژ شکم، ملین پلی اتیلن گلیکول و 

شکم همراه با ملین پلی اتیلن گلیکول در درمان و بهبود ماساژ 

يبوست عملکردی در بالغین مراجعه کننده به درمانگاه گوارش 

 1395بیمارستان رسول اکرم در سال 

شهديه کريمی 

93 

 مخترع»» 

 بابايی»» 

 آگاه»» م: 

 داخلی
2877 

28/2/95 

229 

ر دبررسی مقاومت آنتی بیوتیکی گونه های آسینتوباکتر 

مبتاليان به پنومونی وابسته به ونتیالتور بخش های مراقبت 

های ويژه بیمارستان رسول اکرم تهران در طول شهريورماه 

 1396تا مهرماه سال  1395

لیال بهادری زاده 

93 

 طالبی طاهر»» 

 مینايیان»» 

 مراديانس»» م: 

 مرادی مقدم»» 

 شیخ وطن»» 

 داخلی
2878 

27/3/95 

230 

ارتباط متاپالزی روده ای باسرطان معده در مراجعه نامه بررسی 

معصومه زارعی  کنندگان به کلینیک فیروزگر تهران

93 

 حمصی»» 

 زمانی»» 

 اژدرکش»» مک 

 سهرابی»» 

 داخلی
2879 

15/12/94 

231 

بررسی میزان تاثیر داروی دابیگاتران در درمان بیماران مبتال به 

تا  01/09/93از تاريخ ( HITترومبوسیتوپنی ناشی از هپارين )

 در بیمارستان فیروزگر 01/09/94

 93مريم سیف 
 فراستی نسب»» 

 نصیری پور»» 

 باسی»» م: 

 داخلی
2880 

17/1/95 

232 

( به وسیله فیبرواسکن در LSVبررسی وجود و میزان سفتی کبد )

 HBVDNA<20000نرمال و LFTبا  Bبیماران هپاتیت 
IU/ml 

 93پروين آذری 

 اژدرکش»» 

 حمصی»» م: 

 سهرابی»» 

 غالمی»» 

 داخلی
2881 

5/3/95 

233 

 1391بررسی میزان بروز سرطان کولورکتال در گروه کم خطر سرطان کولورکتال با سابقه وجود پولیپ آدنوماتوز در بیمارستان فیروزگر از سال 

 1394تا 

 جديد:  15/6/96حذف در تاريخ 

کم خطر سرطان بررسی میزان عود پولیپ آدنوماتوز در گروه 

 1395تا  1391کولورکتال در بیمارستان فیروزگر از سال 

مجیدرضا 

 93عادالنی 

 اژدرکش»» 

 زمانی»» م: 
 سهرابی»» 

 داخلی

2882 

3/3/95 

 جديد

7/5/96 
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بررسی نقش سیلدنافیل و تريمتازيدين در پیشگیری از نفروپاتی 

روق زيوگرافی الکتیو عآنناشی از کانتراست در بیمارانی که تحت 

 کرونر قرار میگیرند

امیرحسین 

 93میرحسینی 

 ساوج»» 

 کیوانی»» 

 فراهانی»» م: 

 داخلی
2883 

22/4/95 

235 

بررسی علل عدم تطابق بین میزان شدت پوکی استخوان ستون 

فقرات نسبت به فمور در بیماران مراجعه کننده به مرکز سنجش 

 1394رسول اکرم در سال تراکم استخوان بیمارستان 

 

لطیفه دردی 

 93زاده 
 داخلی شیرانی»» 

2884 

28/2/95 

236 
palmitoylethanolamide  به عنوان درمان کمکی در اختالل

 افسردگی اساسی: يک مطالعه دوسو بی خبر تصادفی شده با دارونما
مريم قاضی زاده 

 93هاشمی 

 شريعت»» 

 شالبافان»» م: 

 جاللی»» 

 روانپزشکی
2885 

15/4/95 

237 

خصوصیات ديسفوری جنسیتی در بیماران  مقايسه شدت

 با گروه کنترل مبتال به اختالل شخصیت مرزی
مريم عروجی 

93 

 علوی»» 

 محمدصادقی»» 

 نوحه سرا»» م: 

 شیرازی»» 

 روانپزشکی
2886 

31/3/95 

238 

در مقايسه با  Luvos®Healing Earthبررسی و تعیین تاثیر 

بر بهبود عاليم وکیفیت زندگی بیماران سندرم  Mebeverinداروی

روده تحريک پذير با عالمت غالب اسهال در بیماران مراجعه کننده به 

 1395بیمارستان رسول اکرم )ص(در سال 

محمدرضا اسدی 

 93پناه 

 مخترع»» 

 آگاه»» 

 فقیهی»» م: 

 داخلی
2887 

8/3/95 

239 

بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های بررسی ترجیح بیماران و همراه 

روانپزشکی بیمارستان روانپزشکی ايران و انستیتو روانپزشکی تهران 

 نسبت به پوشش روانپزشک

آرش محمدزاده 

93 

 شريعت»» 

 صديق»» 

 محمدصادقی»» م: 

 روانپزشکی
2888 

7/4/95 

240 

 ارزيابی شدت اختالل شخصیت»  بررسی روايی وپايايی پرسشنامه

محمدرضا  در بیماران ايرانی BEST« مرزی در طول زمان 

 93عزيزی 

 افتخار»» 

 محمدصادقی»» 

 رسولیان»» مک 

 علوی»» 

 روانپزشکی
2889 

15/4/95 

241 

های جنسیتی با ابعاد شخصیتی و سالمت بررسی رابطه نقش

 عمومی در افراد فاقد اختالالت شخصیت
سعید حسین 

پورمقدمی آذر 

93 

 علوی»» 

 شیرازی»» 

 محمدصادقی»» م: 

 نوحه سرا»» 

 روانپزشکی
2890 

31/3/95 

242 

بررسی اثر بخشی افزودن پالمیتويل اتانوالمید به ريسپريدون 

دردرمان عالمت شناختی کودکان مبتال به اختالل طیف اوتیسم 

 دارای مشکالت رفتاری

 93مونا خلج 
 شیرازی»» 

 شالبافان»» م: 
 روانپزشکی

2891 

28/3/95 

243 
ترجمه و ارزيابی روايی و پايايی فرم کوتاه ابزار ارزيابی نیاز 

 کمبرول بر روی بیماران دچار اختالالت شديد روانی
سیداحسان 

 93طوسی 

 علوی»» 

 قديری»» م: 

 شريعت»» 

 روانپزشکی
2892 

29/3/95 

244 
پرسشنامه سرشت و منش بررسی روايی و پايايی نسخه فارسی 

 ساله در ايران 16تا  13کودکان و نوجوانان در افراد 

ندا ضیاء بشرحق 

93 
 حکیم شوشتری»» 

 احمدزاده اصل»» م: 
 روانپزشکی

2893 

28/3/95 

245 

بررسی فراوانی اختالالت روانپزشکی محور يک در بیماران 

عروق شهید رجايی با درد  مراجعه کننده به بیمارستان قلب و

 1394قفسه سینه و آنژيوگرافی عروق کرونر در سال 

محمدرضا دقیقی 

93 

 صديق»» 

 قنبری»» 

 علوی»» م: 

 غالمپور»» 

 روانپزشکی
2894 

13/4/95 

246 

تعیین کارايی تحريک مغناطیسی ترانس کرانیال بر ولع مصرف در 

متوسلیان  مهتاب بیماران وابسته به متامفتامین بعد از ترک

93 

 قنبری »» 

 قديری»» 

 افتخار»» م: 

 احمدخانیها»» 

 روانپزشکی
2895 

15/4/95 
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247 

بررسی تصمیم گیری اخالقی و ارتباط آن با همدلی در افراد مبتال به 

اختالل شخصیت مرزی در مراجعین به مراکز درمانی دانشکده علوم 

 سابقه ی افسردگی پزشکی ايران و مقايسه آن با افراد سالم و افراد با

فاطمه السادات 

 93میرفاضلی 

 شريعت»» 

 علوی»» م: 
 روانپزشکی

2896 

26/3/95 

248 

مردانه و زنانه در بیماران مبتال به های جنسیتی مقايسه نقش

با گروه شاهد و ارتباط آن با شدت عالئم  اختالل شخصیت مرزی

 بالینی 
 93هلیا کريم 

 نوحه سرا»» 

 علوی»» 

 شیرازی»» م: 

 محمدصادقی»» 

 روانپزشکی
2897 

14/4/95 

249 

بررسی تجربه روانپزشکان نسبت به افشای نام اختالالت 

آناهیتا عمیدی  اسکیزوفرنیا و دو قطبی برای بیماران روانپزشکی

 93نائینی 

 رسولیان»» 

 محمدصادقی»» 

 احمدخانیها»» م: 

 علوی»» 

 آقای دکتر رنجبر»» 

 روانپزشکی
2898 

14/4/95 

250 

مقايسه اثربخشی روش های کارگاه مهارت های ارتباطی و 

مشاهده فیلم و ترکیب آن ها در تغییر همدلی نسبت به گروه 

 شاهد در دانشجويان پزشکی مقطع بالینی دانشگاه ايران

آذين احمدزاده 

93 

 شريعت»» 

 نصر اصفهانی»» 

 شالبافان»» م: 

 احمدزاده اصل»» 

 روانپزشکی
2899 

29/3/95 

251 

 بررسی تجربه استفاده از راهکارهای رايج تر مقابله با خشونت خانگی در زنان تهرانی

 19/1/96حذف در تاريخ 

مقايسه رضايتمندی از زندگی زناشويی قبل و بعد از مداخالت 

آموزشی بهبود کیفیت رابطه زوجی در زنان متاهل شهر کرمانشاه 

 95 -96در سال 

مريم سلطانی 

 93زاده رمضان 

 رسولیان»» 

 محمدصادقی»» 

 احمدزاده»» 

 روانپزشکی

2900 

31/3/95 

 جديد

1/3/96 

252 

بررسی تجربه ی افشای تشخیص بیماران دچار اختالل 

اعظم زلفی  دوقطبی

 93کاشانی 

 رسولیان»» 

 محمدصادقی»» 

 شعبانی»» م: 

 قديری»» 

 آقای دکتر رنجبر»» 

 روانپزشکی
2901 

2/4/95 

253 

( در PSCارزيابی روايی و پايايی نسخه فارسی سیاهه عاليم کودکان ) 

ساله کارکنان بیمارستان روانپزشکی ايران، انستیتو  4-18فرزندان 

 روانپزشکی تهران و بیمارستان حضرت رسول اکرم)ص(

سعیده شیردل 

93 

 شیرازی»» 

 علوی»» 

 جاللی»» م: 

 هادی»» 

 روانپزشکی
2902 

14/4/95 

254 

ارزيابی اثر فاکتور محرک کلونی گرانولوسیتی خوراکی بر تحمل 

 تغذيه در نوزادان بسیار کم وزن در مقايسه با گروه کنترل

جیران 

محمدزکی 

 93گودرزی 

 خالصی»» 

 سیاح فر»» م: 

 استقامتی»» 

 اطفال
2903 

26/4/95 

255 
 Calcium Scoreبا  Pulse Wave Velocityبررسی ارتباط

 در بیماران تحت سی تی آنژيوگرافی کرونر
مصطفی میری 

93 

 عالم زاده»» 

 کیاور»» 

 پورعلی اکبر»» م: 

 قلب
2904 

8/3/95 

256 
مقايسه نتايج پیس میکر لید اپی کارديال بطن چپ و لید سینوس 

 کرونری در بیماران با پیس میکر سه حفره ای

احسان قورچیان 

93 

 علیزاده»» 

 امکان جو»» م: 
 قلب

2905 

19/3/95 

257 

بررسی آناتومی و عملکرد گوشک دهلیز چپ در بیماران مراجعه کننده به بخش 

اکوکارديوگرافی مری شهید رجايی که يافته های اکو کارديوگرافی نرمال در 

 هستند AFاکوی ترانس توراسیک دارند و دارای ريتم سینوس يا
 93سمانه پناهی 

 سمیعی»» 

 پارسايی»» 
 قلب

2906 

19/3/95 

258 

مقايسه ی اثر آتورواستاتین و رزواستاتین در کنتراست نفروپاتی پس از 

آنژيوپالستی اولیه در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید رجايی 

 1394در سال 

علی کاظم 

 93موسوی 
 محبی»» 

 فیروزی»» 
 قلب

2907 

19/3/95 
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دفورماسیون در افراد بررسی عملکرد بطن چپ بر اساس معیارهای 

کننده به ی دوم و سوم مراجعهماههباردار با اکوی نرمال در سه

 بیمارستان شهید رجايی

سودابه بهروج 

93 

 سمیعی»» 

 پارسايی»» 
 قلب

2908 

28/2/95 

260 
بررسی میزان شیوع اختالالت تیروئیدی در بیماران قلبی مادرزادی سیانوتیک 

 93مینا رحیمی  96و  95شهید رجايی در سالهای مراجعه کننده به بیمارستان 
 خواجعلی»» 

 امین»» م: 
 قلب

2909 

21/4/95 

261 
با کسر جهشی بطن  ICDبر مورتالیتی بیماران دارای  ICD shockتعیین اثر 

 93نژند سالک  1394چپ طبیعی مراجعه کننده به مرکز قلب و عروق شهید رجايی در سال 
 حق جو»» 

 علیزاده»» م: 
 قلب

2910 

18/3/95 

262 
( ®Axabinبررسی اثربخشی و عوارض جانبی داروی ريواروکسابان )

 DVT به مبتال بیماران درمان در در

مصطفی 

 93ياراحمدی 

 ممتحن»» 

 صادقی پور»» م: 
 قلب

2911 

23/4/95 

263 

 blushبررسی قطرو تعداد شاخه ها ی عروق کرونر ومیوکارديال 

وارتباط ان با حجم عضله ای بطن چپ در بیماران مراجعه کنندگان به 

 بیمارستان قلب رجايی با درد قفسه ای سینه ودارای انژيوگرافی نرمال

موسی يوسف 

93 
 شاکريان»» 

 صنعتی»» 
 قلب

2912 

28/1/95 

264 

بررسی رجیستری بیمارانی که به دنبال کاتتريزاسیون قلبی به دلیل 

 95تا  85جراحی اورژانس قلب پیدا کرده اند در سالهای  عارضه نیاز به

 در بیمارستان شهید رجايی

محمداسماعیل 

 93زنگنه فر 

 معدنی»» 

 نادری»» 
 قلب

2913 

22/4/95 

265 

در  CO2مقايسه اثر درمانی میکرونیدلینگ در مقايسه با لیزر فرکشنال 

درمان اسکارهای سوختگی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 

 95-97رسول اکرم )ص( در سالهای 

ماه رخ فتوئی 

94 

 مهران»» 

 بهرنگی»» 

 گودرزی»» م: 

 پوست
2914 

6/5/95 

266 

مقايسه شیوع اختالل نعوظ در بیماران تحت بیوپسی پروستات از راه 

ن يکماه قبل و بعد از بیوپسی در بیمارارکتال با گايد سونوگرافی در طی 

 1395مراجعه کننده به بیمارستان هاشمی نژاد در شش ماهه اول سال 

مصطفی نبی زاده 

93 

 کمالی»» 

 امامی»» م: 
 ارولوژی

2915 

13/3/95 

267 

 miniو  TOTمقايسه میزان بهبودی بی اختیاری ادرار در دو روش 

sling  و مقايسه مارکر های يورودينامیک و سونوگرافی در اين دو روش

در بیماران بی اختیاری استرسی ادرار مراجعه کننده به درمانگاه 

 1395ماهه دوم سال  6بیمارستان هاشمی نژاد در 

عبدالرضا 

 93ممتازان 

 امامی»» 

 شتی»» م: 

 مقصودی»» 

 ارولوژی
2916 

29/4/95 

268 

مقايسه اثر اکسی بوتینین و فنازوپريدين و سلکسیب با پالسبو در درمان 

تراپی در تومور مثانه در بیماران BCGعاليم تحريکی ادراری پس از 

 1395مراجعه کننده به بیمارستان هاشمی نژاد در سال 

جواد نیک بخت 

93 
 کمالی»» 

 امامی»» م: 
 ارولوژی

2917 

12/3/95 

269 

در تعیین فشار دهلیز چپ ’ E/eبررسی دقت نسبت اکوکارديوگرافیک 

در شیرخوارانی که تحت عمل جراحی آرتريال سويیچ قرار گرفته اند در 

 بیمارستان قلب شهید رجايی تهران

حسین شهزادی 

93 

 مهدوی»» 

 طبیب»» م: 

 معراجی»» 

 قلب اطفال
2918 

12/4/95 

270 
تا  1393درمان تاکی آريتمی شیرخواران ازشهريوربررسی سیر بالینی و پاسخ به 

 در بیمارستان قلب شهید رجائی تهران 1395شهريور 
فرامرز اجری 

93 

 دلیلی»» 

 اعرابی مقدم»» م: 
 قلب اطفال

2919 

15/5/95 

271 

آريتمی پس از بستن نقص ديواره بین بطنی : مقايسه دو روش جراحی و 

ر اطفال بیمارستان شهید رجايی دکاتتريسم در بیماران بستری در بخش 

 1393سال 

سعید بیطرفان 

93 

 مراديان»» 

 خورگامی»» م: 

 مرتضائیان»» 

 قلب اطفال
2920 

2/4/95 

272 

بررسی خصوصیات بالینی، الکتروکارديوگرافیک و تصوير برداری 

)اکوکارديوگرافی و ام ار ای( در بیماران با هیپرتروفیک کارديومیوپاتی 

 4,96لغايت  4,95بیمارستان رجايی از آپیکال در 

فرانه لقمانی 

 93جهرمی 

 امکان جو»» 

 پارسايی»» م: 
 قلب

2933 

5/4/95 

273 

بررسی میزان توافق تفسیرسی تی اسکن بیماران با ترومای ستون مهره 

های گردنی بین رزيدنت های طب اورژانس و گزارش راديولوژيست ها 

95سال در بیمارستان شهدای هفت تیر در   
 مهرداد مدرسی 

 شاکر»» 

عرفان طلب »» م: 

 اوينی

 وزيری»» 

 اورژانس
2943 

3/6/95 
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 management( با نفروستومی درdouble-Jمقايسه تعبیه دبل جی )

 Percutaneousترومای لگنچه بعد از عمل جراحی 

nephrolithotomy(PCNL) 

محمد کلبادی 

 93نژاد 

 مهرآوران»» 

 مقصودی»» 
 ارولوژی

2944 

16/3/95 

275 
بررسی پیامد جراحی به روش الپاراسکوبیک مینی گاستريک بای پس 

 (در بیمارستان رسول اکرمBMI<30در بیماران ديابتی غیر چاق )

حسین الهويی 

 92نظری 
 ناظريان»» 

 اقبالی»» 
 جراحی

2945 

8/4/95 

276 

بررسی اثر بخشی و پیامد درمانی تومورهای مننژيما 

CEREBELLOPONTINE ANGLE  درمان شده به روش

 1394تا  1382گامانايف راديوسرجری در مرکز ايران از سال 

 93فواد کاظمی 
 کاظمی گزيک»» 

 آذر»» م: 
 جراحی اعصاب

2946 

17/7/95 

277 

در نمونه گازهای خون بند ناف با ..PH بررسی ارتباط بین

بستری در بیمارستان خونريزی های داخل بطنی در نوزادان نارس 

 96-95شهید اکبر آبادی طی سال های 

مهتاب مساحی 

94 

 معذوری»» 

 خالصی»» 

 کشاکی»» م: 

 يونسی»» 

 اطفال
2957 

28/7/95 

278 

بررسی تاثیر کورکومین در کاهش عاليم بیماری کولیت اولسرو 

در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه گوارش بیمارستان رسول 

 1396-1395سال  اکرم تهران در

محمدعلی مهدی 

 94آبادی 
 مسعودی»» 

 فقیهی»» م: 
 فوق گوارش

2960 

1/8/95 

279 

در  PSC-Yارزيابی روايی و پايايی سیاهه عاليم نوجوانان 

ساله فرزندان کارمندان بیمارستان ايران و  11-17نوجوانان 

 حضرت رسول اکرم ص

لیال طهماسبی 

93 

 شیرازی»» 

 علوی»» 

 جاللی»» م: 

 هادی»» 

 روانپزشکی
2969 

14/4/95 

280 

تعیین اثر تجويز داروی مدافینیل در سطح هوشیاری بیماران 

دچار ضربه مغزی با شدت متوسط بستری در بخش مراقبت 

 1395های ويژه بیمارستان حضرت رسول در سال 

 نیما نعمت الهی

94 

 مرادی مقدم»» 

 نیاکان»» 

 حسنی»» م: 

 طبیب خوئی»» 

 شیخ وطن»» 

ICU 
2978 

17/6/95 

281 

بررسی میزان بروز افتادگی پلک و رسیک فاکتورهای آن 

بعد از جراحی کاتاراکت و جراحی های ويترورتینال در 

بیماران مراجعه کننده به بیمارستان رسول اکرم در سال 

 96و  95های 

پريا عبدالعلی 

 94زاده 

 بهمنی»» 

 صداقت»» م: 
 چشم

2992 

28/9/95 

282 
تاثیر بوپی واکايین اينتراپريتونئال بر میزان درد بررسی 

 بعدازعمل ،درجراحی های الپاروسکوپیک کولورکتال
 فرناز صفاخواه 

 پورنجفیان»» 

 خلدبرين»» م: 
 بیهوشی

2993 

22/9/95 

283 

مقايسه تاثیر تهويه مکانیکی با دو نوع کنترل حجمی و 

ر د فشاری بر متغیر های مکانیکی تنفس و تبادالت گازی

 اعمال جراحی بارياتريک بیماران چاق

سینادخت 

 94طاوسیان 

 قدرتی»» 

 خطیبی»» م: 
 بیهوشی

2994 

30/9/95 

284 

تعیین سطح کورتیزول در نوزادان نارس و ارتباط آن با شیوع 

PDA  و همچنین با تزريق قبل از تولد بتامتازون در مادران

 نوزادان

کامران بهروزی  

94 

 خسروی»» 

 چوبدار»» 

 معذوری»» م: 

 علیزاده»» 

 فوق اطفال
3015 

8/10/95 

285 

مقايسه شیوع ديس ناترمی در دو روش مايع درمانی با 

میلی اکی واالن بر لیتر سديم( با  75) half salineمحلول 

 30سرم با سديم 

 94هانی میالنی 

 خالصی»» 

 هومن»» 

 خسروی»» م: 

 چوبدار»» 

 فوق اطفال
3016 

8/10/95 
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مقايسه شاخص های سونوگرافیک عروق داخل کلیه پیوندی 

و تغییرات زودهنگام آنها در گیرندگان با تاخیر بازگشت 

 عملکرد آلوگرافت و گروه کنترل

میترا نصیری 

 92پرتوی 
 باقری»» 

 شتی»» م: 
 راديولوژی

3017 

14/9/95 

287 

تعیین فراوانی انواع درگیری مفصلی )از لحاظ وجود اروزيون 

،باريک شدگی مفصل و آرتريت(در بیماران مبتال به 

 اسکلروز سیستمیک

نسرين آذربانی 

94 

 پورمقیم»» 

 جوادزاده»» م: 

 محسنی»» 

 فوق روماتولوژی
3018 

25/10/95 

288 

بررسی ويژگیهای فنوتیپی و ژنوتیپی موارد انتروباکترياسه 

ستری بتولید کننده کارباپنماز و تعیین شیوع آن در بیماران 

 در بیمارستان رسول اکرم در مدت يک سال

کوثر جاللوند 

94 

 شايانفر»» 

 شاهچراغی»» م: 
 پاتولوژی

3019 

4/11/95 

289 

یماران سیستئین در ب-استیل-بررسی اثرات نوروپروتکشن ان

در بیمارستان  96-95مبتال به سکته مغزی طی سال های 

 فیروزگر تهران

ريزان عشايری 

 94احمدآباد 
 داخلی اعصاب میرزاعسگری»» 

3052 

18/11/95 

290 
ارزيابی برنامه کشوری کنترل سرطان روده بزرگ و راست 

 1389- 1391روده در گروه های در معرض خطر باال 
 مرادی الکه»»  میترا مديريان 

پزشکی 

 اجتماعی

3053 

18/11/95 

291 

بررسی پیامدهای زنان و زايمان در بیماران مبتال به 

-95اسکلروزيس در بیمارستان فیروزگر از سال سیستمیک 

1380 

 مقدسه شاکريان
 پورمقیم»» 

 رئوفی»» م: 
 داخلی

3054 

19/11/95 

292 

تاثیرافزودن کلستین استنشاقی در درمان عفونتهای ريوی 

ناشی از ونتیالتوربا اسینتوباکتر مقاوم به چند دارو در بیماران 

درمانی حضرت بستری در بخش های مراقبت ويژه مجتمع 

 1395رسول )ص( در سال 

بهنام محموديه 

92 

 مرادی مقدم »» 

 نیاکان»» 

 طالبی طاهر»» م: 
ICU 

3055 

12/7/95 

293 
تعیین جنسیت با استفاده از پارامترهای گريتر سیاتیک ناچ 

 در مراجعین به بیمارستان رسول اکرم)ص(

 سهیال قربانی

94 
 سلطانی»» 

 عامری»» م: 
 پزشکی قانونی

3069 

9/12/95 

294 

سلولهای  CD133و مارکر  CXCR4ارزيابی فراوانی مارکر

بنیادی سرطان استئوسارکوم حساس و مقاوم به کموتراپی 

در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شفا يحیايیان در 

 1395تا 1390سالهای 

 پاتولوژی شوشتری زاده»»  93اعظم مردانی 
3079 

22/12/95 

295 

سرم در پیش بینی ادم مغزی  S100Bتعیین ارزش پروتئین 

بستری شده در بیمارستان  DKAدر کودکان مبتال به 

 1395-1396حضرت علی اصغر )ع( 

معصومه 

 مرادخانی زاده

 میربلوک»» 

 افشار خاص»» م: 

 بهزاد حقیقی»» 

 اطفال
1/3079 

17/10/95 

 


