
)89-95(ماعی در حال اجرا توسط اعضاي هیئت علمی گروه پزشکی اجتلیست پایان نامه هاي 
تاریخ ثبتدانشجو/دستیاراستاد مشاوراستاد راهنماعنوان طرحردیف

1
گروهدودرپستانسرطاندرgailمدلبینیپیشقابلیتبررسی

سالدرامامبیمارستانبهکنندهمراجعهایرانیسالمومبتالزنان
1391-92هاي

دکتر -- 
کاربخش

بهفروزآتنا
1390اسفند )دانشجو( 

2
اندازهروشدواساسبرخونفشاريپرفراوانیايمقایسهبررسی

بیماراندرساعته24خونفشارمتوسطودیالیزازقبلگیري
درخمینیامامبیمارستاندیالیزمرکزبهکنندهمراجعههمودیالیزي

1390سال
دکتر -- 

کاربخش
رضامحمددکتر

عباسی
)فلوي نفرولوژي(

1390آذر 

3
رخدادوموتورسیکلتتركبرمسافرحملبینارتباطبررسی
اورژانسبهکنندهمراجعهموتورسوارانمیاندرترافیکیآسیبهاي

1390-91سالدرسینابیمارستان
مریم حسینیدکتر کاربخش

90آبان )دانشجو( 

4
درالکترونیکیوسایلطریقازآمیز¬تحکمرفتارهايشیوعبررسی
درتهرانشهر6منطقهپسرانهودخترانهدبیرستاندوآموزاندانش

1389سال
سمانه باقریاندکتر کاربخش

89تابستان )دانشجو( 

مقطعدخترآموزاندانشدرآمیزتحکمرفتارهايشیوعبررسی5
سپیده عباسیاندکتر کاربخش1389سالدرتکابشهرستاندبیرستان

89تابستان )دانشجو( 

بررسی درمانهاي موثر بر کیفیت زندگی زنان مبتال به پروالپس 6
دکتر مراديدکتر نجومیبررسی سیتماتیک و متآنالیز: ارگانهاي لگن

90تابستان دکتر دعاییآقاي شجاعی

پستان در زنان مدیترانه بررسی عوامل خطر مرتبط با سرطان 7
90تابستان دکتر نمیرانیاندکتر مراديدکتر نجومیمرور نظامند شواهد و متاآنالیز: شرقی

8
بررسی رفتار و نگرش در مورد خشونت خانگی در مقایسه با سایر 
عوامل خطر مرتبط با سالمت در پزشکان عمومی شاغل در مراکز 

علوم پزشکی شهید بهشتی بهداشتی درمانی تحت پوشش دانشگاه 
91درسال 

90زمستان مینا شیرازيدکتر رسولیاندکتر نجومی

9
بررسی ویژگی شغلی ، سالمت روان، کیفیت زندگی و شاخص 

توانایی شغلی در کارگران زن شاغل در کارخانجات صنایع غذایی 
91کرج در سال 

دکتر عقیلی دکتر نجومی
دکتر - نژاد

کوهپایه زاده
91بهار توکلی فرددکتر 

ارزیابی پاسخگویی نظام سالمت در قبال بیماران مبتال به نارسایی 10
قلبی مزمن در بیمارستان شهید قلب رجایی

دکتر مرادي
91بهار دکتر کرمیدکتر محمديدکتر نجومی

ن ابررسی پاسخدهی پرسشنامه ارزیابی کننده کیفیت زندگی بیمار11
عطیه سادات دکتر حقیقیدکتر نجومیاروژنیتالمبتال به پروالپس 

91بهار هاشمی

مقایسه عالئم سایکوز بین بیماران اسکیزوفرن با مصرف کنندگان 12
90دکتر قناديدکتر نجومیدکتر احمدخانیهامتامفتامین

دکتر نجومیدکتر مرادي1390برآوردبارناشی ازسکتهء مغزي در جمعیت ایران در سال13
90تابستان دکتر خلیلیمهرپوردکتر 

90دکتر نجومیدکتر موسويبررسی ارتباط بین آسم و کانسر ریه در افراد غیر سیگاري14

بررسی پیش آگهی مسمومیت با متادون در مراجعین به بیمارستان 15
90دکتر عدالت پروزدکتر نجومیدکتر آقابیگلوییلقمان
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بررسی پیش آگهی مسمومیت با کاربامازپین در مراجعین به 16
90دکتر عموزادهدکتر نجومیدکتر آقابیگلوییبیمارستان لقمان

در AD8بررسی پایائی و روائی و نقطه برش تست غربالگري 17
90حمیده رعیتیدکتر نجومیدکتر ملکوتیبیماران مبتال به دمانس آلزایمر

mini-cogبررسی روایی و پایایی و تعیین نقطه برش مقیاس 18
test90مهسا اصغريدکتر نجومیدکتر ملکوتیدر بیماران مبتال به دمانس ایران

90دکتر تیموريدکتر نجومیدکتر آقابیگلوییبررسی سطح سرمی سرب در کودکان بیش فعال19
90دکتر فالحدکتر نجومیدکتر علیزادهبافت زندهPRO-BNPبررسی ارزش تشخیصی 20

بررسی عدالت در کیفیت ارائه خدمات در بیمارستانهاي کشور در 21
1391سال 

دکتر مرادي 
الکه

91بهار دکتر جمشیديرمضانیدکتر 

سال در پیامد هاي  55بررسی نقش اچ دي ال پایین و سن پایین 22
1388مریم فراهانیدکتر حتمیسندروم کرونري حاد در چند بیمارستان شهر تهران

سرم در برآورد مقدار بافت Pro BNPبررسی ارزش تشخیصی 23
MRIزنده میوکارد تعیین شده توسط 

علیزاده دکتر 
دکتر حمید رضا دکتر نجومیثانی

1391فالح

بررسی مروري منظم شیوع سیگار کشیدن در دانشجویان علوم 24
1390–پزشکی کشور 

دکتر مجد زاده 
دکتر مراديدکتر رجبی–

زهرا محبوبی 
-MDفوالدي 

MPH
1391

بررسی ارتباط مقاالت منتشر شده توسط پژوهشگران ایرانی در 25
با الویتهاي بیماریهاي کشور89سال 

دکتر مجد زاده 
ایفا اعتصامیدکتر افتخاردکتر مرادي–

MD- MPH
91

بررسی روند تغییرات انواع پژوهش هاي انجام شده توسط 26
پژوهشگران ایرانی در زیمنه بیماري دیابت

دکتر مجد زاده 
کیانا حسن پوردکتر رشیدیاندکتر مرادي–

MD- MPH
91

برآورد بار ناشی از نقائص مادرزادي با استفاده از شاخص سالهاي 27
91کیا وثوقیدکتر سمواتدکتر مرادي90عمر تطبیق شده براي ناتوانی در ایران سال 

28
مرور سیستماتیک و بررسی اثر بخشی روش پیشگیري از 

درمانی در زمینه –خودکشی از طریق آموزش پرسنل خدمات 
تشخیص و درمان افسردگی

–دکتر مرادي 
91الهام رحمانیدکتر حاجبیدکتر رشیدیان

بررسی عوامل خطر بیماریهاي قلبی عروقی بر اساس امتیاز بندي 29
90فرامینگهام در ایران سال 

دکتر کوهپایه 
زاده

زهرا حسن زاده 
91طباطبایی

دکتر مرادي1390افتالمولوژیک در ایران براي سال برآورد بار بیماري هاي 30
1390خانم سمیه براتیدکتر فرزادفردکتر فتوحی
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دکتر سعید مقایسه تزریق عضالنی و اینترانازال کتامین32
91دکتر شیخ ابوموسیدکتر نجومیعباسی

90فاطمه ورزداردکتر صداقتدکتر دبیرانبررسی کیفیت زندگی در معلمان پونک در تهران33

بررسی عفونتهاي بیمارستانی در بخشهاي مراقبت ویژه وابسته 34
90احمد عطاريدکتر رضويعوامل موثر برآنبه دانشگاه ع پ تهران و 

بررسی عوامل موثر بر طول مدت بستري در بخش مراقبتهاي 35
دکتر دکتر صداقت91ویژه بیمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 

91دکتر فرناز حاتمیمحمدپور

36
اریابی رضایت شغلی پزشکان عمومی شاغل در طرح پزشک 

مقایسه آن با پزشکان عمومی شاغل در خارج طرح خانواده و 
91سال 

دکتر علی دکتر میثمی
91دکتر لیال صدیقمنتظري

37
بررسی مقایسه اي ناتوانی شغلی پس از درمانهاي رایج جراحی و 

غیر جراحی دیسک هاي مهره هاي کمري در افراد شاغل 
مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی متخب

91دکتر شیوا حاتمیدکتر نجومیدکتر غفاري

اجتماعی در مزمن شدن کمر –بررسی تآثیر مواجهات فیزیک 38
دکتر علیرضا دکتر نجومیدکتر عقیلی نژاد91درد در کارگران یکی از صنایع فلزي در سال 

91مرتضوي

بررسی اثر کرم کاپسسین بر رویش مو در بیماران مبتال به 38
91لیدا محمد پوردکتر نجومیدکتربهرنگیآلوپسی آراتاي اسکالپ

مقایسه اثر آنالژزیک مورفین با مورفین به همراه پرومتازین در 39
بیماران معتاد به اپیوم

دکتر سعید 
91دکتر نجومیعباسی

مقایسه بروز عوارض جنینی و مادري در زنان باردار مبتال به 40
91فرزانه بیک محمديدکتر حقیقیدکتر نجومیآسم و زنان باردار غیر مبتال

تعیین نقش سی تی اسکن در تشخیص و انتخاب درمان در 41
91دکتر لطفیدکتر نجومیدکتر جهاردولیتروماي نافذ قفسه سینه

ارزیابی طول فالوس و کلیتوریس در نوزادان پسر ایرانی متولد 42
شده در بیمارستان اکبرآبادي

دکتر فهیمه 
91سید محمد ساالرنجومیدکتر سهیلی

ارزیابی طول فالوس و کلیتوریس در نوزادان  دختر ایرانی متولد 43
شده در بیمارستان اکبرآبادي

دکتر فهیمه 
ناهید همتیان دکتر نجومیسهیلی

91بروجنی

مقایسه اختالل روانپزشکی محور یک در اقدام کنندگان به 44
91دکتر زهرا قیاسیدکتر نجومیدکتر ملکوتیداروخودکشی به روش خودسوزي و مسمومیت با 

بررسی هزینه اثر بخشی واکسیناسیون گروههاي در معرض 45
91خطر باالي آنفلوانزا در ایران براي سال مرجع 

دکتر مرادي 
91دکتر زهرا صناییدکتر خیلتاشالکه
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46

ن باآبدنبال تست ورزش و ارتباط Iبررسی سطوح تروپونین
درگیري الکتروکاردیوگرام وTوموجSTشدت تغییرات قطعه 

Gensiniبر اساس نژیوگرافیآیافته هايعروق کرونر در
Score در بیماران مراجعه کننده به بیماستان امام خمینی در،

1391سال 

دکتر امیر 
دکتر حمیر رضا دکتر خیلتاشهوشنگ پارسا

91خرداد رضازاده

47
بررسی ارتباط یافته هاي انزیوگرافی کرونر با سطح سرمی 

در بیماران دیابتی نوع ادراريویتامین د و میزان ترشح آلبومین 
1391مواجعه کننده به بیمارستان امام خمینی در سال 

دکتر امیر 
هوشنگ پارسا

دکتر عبداله غریب دکتر خیلتاش
91خرداد زاده

48
تعیین ارزش پیش گویی کننده بیومارکر لیپوکالین وابسته به 
ژالتیناز نوتروفیل در تشخیص زودرس نارسایی حاد کلیوي در
بیماران با نارسایی حاد قلبی جبران نشده مراجعه کننده به 

91بیمارستان امام خمینی طی سال 

دکتر امیر 
هوشنگ پارسا

91خرداد دکتر پریسا جنتیدکتر خیلتاش

بررسی اثر تیامین بر عملکرد قلبی بیماران مبتال به نارسایی مزمن 49
امام خمینیقلبی مراجعه کننده به درمانگاه قلب بیمارستان 

دکتر امیر 
هوشنگ پارسا

91خرداد ...دکتر دکتر خیلتاش

50
بررسی شیوع اسپوندیلیت بروسالیی در مراجعین با کمر درد به 

بخشهاي ارتوپدي، روماتولوژي و جراحی اعصاب بیمارستان فیروز 
91گر و شف در سال 

91رقیه اسديدکتر نجومیدکتر رنجبر

رضایت شغلی در پزشکان متخصص شرکت بررسی خشنودي و 51
محمد حسین زاده دکتر ملکوتیدکتر نجومی91کننده در همایشهاي پزشکی برگزار شده در تهران سال 

91مقدم

بررسی تأثیر سلنیوم در پروگنوز سپسیس عفونی در افراد باالي 52
91آرزو حسینی مقدمدکتر نجومیدکتر رنجبر)ص(سال در بیمارستان فیروز گر و رسول اکرم 18

91پوریا وحید پوردکتر مراديدکتر محمد90بررسی بار بیماري مولتیپل اسکلروزیس در تهران در سال 53

54
بررسی میزان و عوامل موثر بر طول مدت شیر دهی در مادران 
داراي شیرخوار زیر دو سال مراجعه کننده به مراکز بهدشاتی 

91درمانی جنوب تهران سال 
دکتر مژده 

رمضانی
خانم 

شهاندخت 
نجم آبادي

91تابستان 

55
ساله همسر دار 49- 15بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد زنان 

شبکه بهداشتی درمانی 2مراجعه کننده به سلختمان شماره 
شهرستان شهریار از روشهاي اورژانسی پیشگیري از بارداري در 

91سال 
--- دکتر نجومی

دکتر اکرم السادات 
تز پزشک (فدایی 

)خانواده
91

ارزشیابی فرایند دوره آموزشی پودمانی مدیریت عالی پزشک 56
دکتر شیرازيدکتر نجومی91خانواده در ایران در سال 

91فاطمه البرزيدکتر انتظاري

57
بر التهاب و عملکرد راههاي Dبررسی اثرات تجویز ویتامین  
ساله مراجعه کننده به 50تا 12هوایی در بیماران آسماتیک 

درمانگاه آلرژي ایمونولوژي بیمارستان

دکتر علی جواد 
دکتر فالح پوردکتر نجومیموسوي

91)فلوي آلرژي(

السادات انیس دکتر نجومیدکتر پاکدلبررسی اپیدمیولوژیک انواع شکستگی هاي اربیت58
91جزایري

بررسی اثر ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوري در درمان آلوپسی آراتاي 59
سر و صورت

دکتر الهام 
مونا رمضانی دکتر نجومیبهرنگی

91قمصري
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بررسی میزان شیوع مصرف دخانیات و علل گرایش به آن در دانش 60
91آموزان دبیرستانی شهر نهران در سال 

دکتر علی پاشا 
91زهرا مهدیین--- میثمی

61
بررسی ارتباط مصرف سیگار و سندرم متابولیک

عوامل خطر بیماریهاي واگیر بر اساس داده هاي کشوري مراقبت از 
90در سال 

دکتر علی پاشا 
میثمی

دکتر علیرضا  استقامتی 
91رضا قلعه تکیدکتر مهر شاد عباسی- 0

وعوامل خطر بیماریهاي قلبی CRPبررسی ارتباط سطح سرمی 62
بر اساس داده هاي طرح کشوري..) سندرم متابولیک، و(عروقی 

دکتر علی پاشا 
91سعید قدسیعلیرضا استقامتیدکتر میثمی

بررسی وضعیت سالمتی دانش اموزان افغانستانی مقیم کشور ایران 63
در شهرستان قم

دکتر مازیار مرادي 
معصومه دکتر حمید رضا برادرانالکه

91ابراهیمی

بررسی درصد فراوانی استفاده از واکسن آنفلوانزا و عوامل مرتبط با 64
91ناصح یوسفیآقاي شجاعیدکتر مرادي الکهدانشجویان دانشگاه  تهرانآن در اعضاي خانواده 

65
بررسی درصد فراوانی اشتفاده از واکسن آنفلوانزا و عوامل مرتبط با 
آن در اعضاي خانواده دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

تهران
91پیام قادريآقاي حسن شجاعیدکتر مرادي الکه

66
انسداد عروق کرونر در آنژیوگرافی با نسبت لیپیدها رابطه بین شدت

در مردان و زنان پیش و پس از منوپوز در بیماران تحت آنژیوگرافی 
92- 91در چند بیمارستان شهر تهران در سال 

91شبنم خوشکاردکتر علی پاکرواندکتر حتمی

بررسی خصوصیات شغلی مادران نوزادان متولد شده با وزن کم و 67
91هادي رضاییدکتر نجومیدکتر عطارچیدر بیمارستان شهید اکبر ابادينارس

68
بررسی مقایسه اي سیر سندرم متابولیک در ایران بر اساس شیوع 
عوامل خطر در سه دوره نظام مراقبت بیماریهاي غیر واگیر ایران 

)90و86و83(
91اکرم حسینی فر--- دکتر کوهپایه زاده

مداخالت پیشگیرانه خطوط بحران و پی گیري خدمات بررسی اثر 69
دکتر نجومیدکتر ملکوتی93-92بر رفتارهاي خودکشی در بیمارستان لقمان 

دکتر بهروز 
قنبري

)PhD(
91

بررسی روش جراحی ترمیبی کوتاه کردن و پس کشدین قابل 70
تنظیم عضله رکتوس لترال بریا درمان اگزوتروپیا

دکتر سالطان 
فرهادکالنتري دکتر نجومیسنجري

91سرچشمه

بررسی شیوع عفونت ادراري کاندیدایی و عوامل مرتبط با آن در 71
بخشهاي مراقبت ویژه بیمارستان حضرت رسول

دکتر مهشید 
91طاهره نعیمیدکتر نجومیطالبی طاهر
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تاریخدانشجو/دستیاراستاد مشاوراستاد راهنماعنوان طرحردیف

72
بررسی تغییرات سطح افسردگی و کیفیت زندگی در افراد کاندید 
عمل جراجی چاقی مراجعه کننده به کلینیک چاقی بیمارستان 

)ص(حضرت رسول 
91زینب همتیدکتر پازوکیدکتر نجومی

73
سال 40واقعی سکته مغزي غیر کشنده در افراد باالي برآورد شیوع 

گانه شهر 22بر اساس خود اظهاري و سواالت غربالگري در مناطق 
90تهران در سال 

مهدیه شفیعی دکتر متولیاندکتر مرادي
91ثابت

ک جراحی شکستگی پالتوي بررسی نتایج عملکردي و رادیولوژی74
دکتر زهرا دکتر نجومیدکتر جبل عاملیتیبیا 

91مصدري

بررسی ارتباط بین  میزان خون و پالکت تزریق شده با بقاي 75
دکتر جمالدین گله دکتر نجومیدکتر باهوشکودکان مبتال به لوسمی لنفوبالستیک حاد

92داري

بررسی روایی و پایایی پرسشنامه عمومی فعالیت فیزیکی در کارکنان 76
92حسین نوريدکتر رامین کرديکوهپایه زادهدکتردانشگاه علوم پزشکی تهران

ارزیابی اثر بخشی آموزش خود مراقبتی در کنترل فشار خون بیماران 77
دکتر رمضانی)ص(مبتال پر فشاري خون در بیمارستان حضرت رسول 

دکتر فرنوش داودي

خانم  نجم آبادي
92آمنه امیر مظلومی

عوامل خطر مرتبط با ان در شیوع عالئم آنژین صدري و تعیین 78
92علی معافدکتر نوید محمديدکتر کوهپایه زاده90جمعیت ایران در سال 

سایه متقی دکتر مرضیه نجومی...بررسی شیوع رتینوپاتی دیابتی و عوامل موثر بر آن در بیماران 79
92)اده.خانو(

بررسی صحت تشخیصی، ارزش پیشگویی کننده و آستانه  80
HbA1cدکتر حمید رضا دکتر کوهپایه زادهدر تشخیص دیابت شیرین

92مهدیه احمديبرادران

بررسی ارتباط فعالیت فیزیکی و نوع رژیم غذایی با سندرم متابولیک 81
92دکتر بهتاجدکتر کوهپایه زادهدکتر نجومی1390انجام مطالعه روي داده هاي کشوري سال : در زنان

82
وضعیت فعالیت فیزیکی و شاخص هاي تن سنجی در زنان مقایسه 

سال در سه نظام مراقبت عوامل خطر بیماریهاي غیر واگیر 64- 15
90و 86، 83در سالهاي 

دکتر فاطمه دکتر نجومیدکتر کوهپایه زاده
92سجادي

در بیماران MRIبررسی تناسب اندیکاسیون درخواست انجام 83
دکتر فریال دکتر نجومیدکتر نوید محمديمراجعه کننده با کمر درد بر مبناي دستورالعمل هاي معتبر بالینی

92فرهمند
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تاریخ دانشجو/دستیاراستاد مشاوراستاد راهنماعنوان طرحردیف
ثبت

92علیرضا کرامتیدکتر نجومیدکتر محمد نبويسال5در درماتیت اتوپی زیر RASTمقایسه نتایج تست پریک و84

بررسی فراوانی افسردگی پس از زایمان و ارتباط آن با حمایت 85
92فاطمه سجوديحقیقیدکتر دکتر نجومیاجتماعی در مادران مراجعه کننده به بیمارستان اکبرآبادي

92فرزاد تقی زادهدکتر نجومیدکتر نبويو ائوزینوفیلدر بیماران مبتال به سینوزیت مزمن با و بدون پولیپIgEمقایسه 86
92محمد رضا رستمیدکتر رضويدکتر نجومیمقایسه نگرش بیماران سرطانی با افراد غیر مبتال در مورد افشاي بیماري87

88
سال در تصادفات 12فراوانی  تروما به کودکان  زیر ررسی ب

و میزان استفاده از) ص(ارجاعی به بیمارستان حضرت رسول 
92ناهید ناصريدکتر مفیديدکتر نجومی1393کمربند و صندلی مخصوص کودك  در سال 

يکننده عوامل خطر بروز پورپوراییگوشیارزش پ89
92دکتر نجومیدکتر باهوش.داریپاکیپاتیدیاکیتوپنیترومبوس

92دکتر شهیديدکتر نجومیPDQ-39بررسی پاسخدهی پرسشنامه فارسی 90

91

ارایه بسته خدمات طب تسکینی براي تحلیل هزینه اثر بخشی 
مطالعه کوهورت گذشته نگر –بیماران العالج سرطانی در ایران 

چند مرکزي
دکتر نجومی
دکتر حزینی

دکتر یعقوبی
93خانم قائم پناه

در پیشگویی رخداد SCOREمقایسه مدلهاي فرامینگهام و 92
92هادي ملکیدکتر نجومیدکتر کوهپایه زادهبیماریهاي قلبی عروقی در ایران

بررسی اعنبار و پایاي پرسشنامه ارزیابی سالمت معنوي 93
SWBQ

92دکتر بیگلريدکتر خیل تاشدکتر نجومی

روزه هلیکوباکتر در 10میزان موفقیت درمان سکوانشیال بررسی 94
92دکتر دانش بديدکتر نجومیدکتر رنجبرروزه14مقایسه با درمان استاندارد 

بررسی ارتباط بین خشونت خانگی و وضعیت جسمانی روانی زنان 95
دکتر ستایش دکتر داوديدکتر نجومیصفا دشت

93)پزشک خانواده(

-دکتر کوهپایه زادهدکتر نجومیهزینه هاي ناشی از بی تحرکی در ایرانبررسی 96
دکتر یعقوبی

دکتر فاطمه مال 
رحیمی

29/2/
93

مقایسه نتایج سه رژیم پیشگیري از ترومبوآمبولی وریدي دچار 97
–دکتر پرویزي دکتر ابوالقاسمیآسیب مچ پا

93دکتر حسابیدکتر نجومی

98

، ویروس اپشتین بار وبروز mycاثر پروگنوستیک بازارایی ژن 
ki-67 در بیماران مبتال به لنفوم منتشر سلولB بزرگ درمان

)ص(در بیمارستان رسول اکرم R-CHOPشده با رژیم 
دکتر عبدي دکتر نجومیدکتر صادقی پور

93)پاتولوژي(

دکتر جلیل کوهپایه دکتر مرضیه نجومی)پ(ایران بررسی هزینه هاي اقتصادي ناشی از بی تحرکی در 99
93دکتر مال رحیمیدکتر یعقوبی–زاده 

بررسی ارتباط بین خشونت خانگی و سالمت جسمی و روانی 100
دکتر ستایش دکتر فرنوش داوديدکتر مرضیه نجومی)پ(زنان صفا دشت 

93)خانواده(
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تاریخ دانشجو/دستیاراستاد مشاوراستاد راهنماعنوان طرحردیف
ثبت

طراحی الگوي ارائه خدمات بهداشتی در حاشیه شهرهاي ایران 101
)پ(

دکتر جلیل کوهپایه 
زاده

دکتر بهزاد دماري
93واعظیدکتر عاطفهدکتر پیروي

طراحی الگوي ارائه خدمات بهداشتی در حاشیه شهرهاي ایران 102
)پ(

دکتر جلیل کوهپایه 
زاده

دکتر بهزاد دماري
93دکتر عاطفه واعظیدکتر پیروي

103
تعیین میزان رعایت استانداردهاي اعتبار بخشی در حیطه ارتقاي 

سازي سالمت در بیمارستانهاي کشور و پیشنهاد الگوي پیاده 
)پ(بومی 

دکتر نوید محمديدکتر مژده رمضانی
استاد حسن شجاعی

دکتر مجید بخشی 
زاده

٩٣

دکتر مازیار مرادي )پ(تحلیل هزینه اثر بخشی واکسن پنوموکوك در ایران 104
الکه

دکتر نجومی
دکتر کریمی

دکتر طباطبایی
دکتر یعقوبی
دکتر غنایی

٩٣دکتر خدیجه ازوجی

هزینه اثر بخشی واکسن واریسال در ایرانتحلیل 105
دکتر مرضیه نجومی 

دکتر عبداله –
کریمی

دکترمحسن یعقوبی
دکترسوسن 

محمودي
٩٣شوکا اسماعیلی

بررسی عوامل موثر بر کیفیت زندگی والدین کودکان مبتال به 106
٩٣سمیرا میرزاییدکتر احمد زاد اصلدکتر فرنوش داودياوتیسم

اعتبار و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه کیفیت زندگی بررسی 107
٩٣دکتر ناصر کریمیدکتر نجومیدکتر بهمنیبیماري چشمی تیروئید

108
هايسرطانپاتولوژيگزارشاتبودنکافیومناسببررسی

گزارشاستانداردسازيازبعدوقبلوآندومترکلیه،معده
و،فیروزگراکرمرسولدرمانیآموزشیمراکزدرپاتولوژي

1392- 1394سالهاييفاصلهدرنژادهاشمی
٩٣دکتر شریعتدکتر نجومیدکتر ابوالحسنی

بررسی فراوانی حساسیت به آسپرین در بیمارن مبتال به اسم 109
دکتر نرگس دکتر نجومیدکتر عرشی..متوسط تا شدید 

اسالمی
٩٣

بیماران رینوسینوزیت بررسی فراوانی حساسیت به اسپرین در110
٩٣دکتر سیما شکريدکتر نجومیدکتر نبويمزمن

بررسی ارتباط فیستول شریانی با سندرم تونل موبیتال در بیماران 111
٩٣دکتر شایان توابیدکتر نجومیدکتر علیرضا پهلواندیالیزي

٩٣دکتر میترا مدیریانمرادي الکهدکتر ارزیابی نتایج برنامه کشوري کنترل هدفمند سرطان روده بزرگ112

بررسی ریسک فاکتورها، سیر بالینی، و پیش آگهی بیماران مبتال 113
٩٣مهسا مشتاقیاندکتر مرضیه نجومیدکتر میترا رنجبربه هاي گرم منفی مقاوم به کلسیتین

114
کننده¬آلودهومهاجمهاي¬سویهبینتمایزبررسی

وMultiplex PCRاساسبراپیدرمیساستافیلوکوکوس
ژنوتیپیوفنوتیپیبررسیوبالینیخصوصیاتباآنتطابق

هاسویهایندربیوتیکآنتیبهمقاومت

–دکتر نجومی دکتر ناطقیان
دکتر ایراجیان

دکتر مرادخانی زاده
کودکان

٩٣
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تاریخ دانشجو/دستیاراستاد مشاوراستاد راهنماعنوان طرحردیف
ثبت

بررسی فراوانی ترومبوز و عوامل خطر آن در نوزادان بستري در 115
–دکتر نجومی دکتر ارجمنديبیمارستان علی اصغر

٩٤دکتر توتونچیدکتر باهوش

ارتباط بین وضعیت امنیت غذایی خانواده با افزایش وزن دوران 116
٩٤دکتر دامغانیانآباديخانم نجمدکتر نجومیبارداري، وزن هنگام تولد نوزاد و عوارض بارداري

مقایسه میزان حامگی با ترکیب کلومیفن و لتروزول و کلومیفن به 117
٩٤دکتر قره شیخلودکتر نجومیدکتر نجومیتنهایی در بیماران نابارور در سندرم تخمدان پلی کیستیک

بررسی فراوانی عفونت مخفی با هپاتیت بی در بیماران اچ اي وي 118
٩٤دکتر خسرويدکتر نجومیرنجبردکتر مثبت

بررسی شیوع آسم و ارتباط آن با مصرف دخانیات بر اساس برنامه 119
٩٤جسین نوريآقاي رافعیدکتر کوهپایه زادهکشوریمراقبت

120
درBrain natriuretic peptideتشخیصیارزشبررسی

قلبیمشکالتپایشدراکوداپلروT2*MRIبامقایسه
ماژورتاالسمیبهمبتالبیماران

٩٤دکتر سالجقهدکنر نجومیدکتر ارجمندي

مبتالیانزندگیکیفیتبربدنیفعالیتنسخهبخشیاثربررسی121
٩٥دکتر سلیملنیدکتر خمسهدکتر نجومیدیابتبه

بررسی ارتباط بین سواد سالمت و بستري مجدد انفارکتوس 122
٩٥دکتر سروشدکتر پورنیکدکتر محمديمیوکارد

مراقبترویکردبراساسمغزيهايسکتهبروزمیزانبررسی123
٩٥دکتر شیخ االسالمدکتر پورنیکدکتر کوهپایه زاده-ساوهشهرستاندرجهانیبهداشتسازمانمغزيهايسکته

طراحی الگوي آموزشی دانشجویان کارآموزي و کارورزي پزشکی 124
در کلینیک هاي پزشک خانواده

خانم دکتر نجومی
٩٦دکتر زهرا ندیمیخانم دکتر رام پیشه
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خانوادهدستیاران پزشکی 

تاریخ دانشجو/دستیاراستاد مشاوراستاد راهنماعنوان طرحردیف
ثبت

بررسی ارتباط مطالعه روزانه با اختالالت شناختی د مبتالیان به 125
2دیابت تیپ 

٩٦پونه گوراندکتر خانم دکتر رام پیشهعربیآقاي دکتر 

جسمانی بررسی ارتباط بین خشونت خانگی و وضعیت روانی و 126
٩٦دکتر ناهید ستایشدکتر نجومیخانم زنان تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی صفا دشت

ساله مبتال به 1-15در کودکان Dمقایسه سطح سرمی ویتامین 127
هیپرتروفی آدنوئید با و بدون اوتیت مدیاي سروز

حسین دکترآقاي دکتر طهرانیآقاي دکتر بیاضیان
مجیدي نیا

٩٦

بررسی رابطه شاخص توده بدنی و شیوع بیماري ایسکمیک قلبی 128
در بیماران دیابتی

خانم دکتر بیرانوندآقاي دکتر عربی
٩٦دکتر وحید راثیخانم دکتر طائفی

129
بررسی عملکرد نظام سالمت در زمینه هاي پاسخگویی و عدالت 
در مشارکت مالی خانوارهاي شهر ساوه و عوامل دموگرافیک و 

1396زمینه اي موثر بر آن در سال 
آقاي دکتر کوهپایه زاده 

آقاي دکتر طهرانی

آقاي دکتر پورنیک
آقاي دکتر بختیار 

پیروزي
آقاي مرادي

٩٦دکتر رضا زرگران

بررسی تاثیر مونته لوکاست در پیشگیري از اوتیت سروز در 130
کودکان مبتال به اوتیت حاد گوش میانی

آقاي دکتر بیاضیان
خانم دکتر رام پیشه

خانم دکتر بیرانوند
خانم دکتر طائفی

دکتر مهرناز جمالی 
مقدم

٩٦

مفایسه وضعیت آلرژي در کودکان مبتال به هایپرتروفی آدنوئید با 131
و بدون اوتیت مدیاي سروز

آقاي دکتر بیاضیان
آقاي دکتر کوهپایه زاده

آقاي دکتر قلعه 
باغی

آقاي دکتر طهرانی
بیرانوندخانم دکتر

دکتر فرزاد 
محسنی

٩٦

132
بیماراندرمانوپیشگیريدرهفتگیتلفنیتماستاثیربررسی

روماتوئید مراجعه کننده به درمانگاه روماتولوژي آرتریتبهمبتال
و بیمارستان فیروزآبادي تهران نیمه ) ص(بیمارستان رسول اکرم

96دوم سال 

آقاي دکتر عربی
آقاي دکتر پورنیک

خانم دکتر بیرانوند
٩٦دکتر مریم دیبادینخانم دکتر رمضانی

133
بررسی میزان فرسودگی شغلی پزشکان شاغل در برنامه پزشک 
خانواده روستایی در مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه 

علوم پزشکی ایران
آقاي دکتر کوهپایه زاده

خانم دکتر رمضانی
خانم دکتر نجومی

رام پیشهخانم دکتر 
دکتر هادي 

محمدیان
٩٦


