
 

 9831سال 

 دفاع

 پایان نامه

دفاع 

 پروپوزال
 عنوان استاد  راهنما استاد  مشاور

نام و نام 

 خانوادگی

کد پایان 

 نامه

1/8/1931 7/5/39 
 عبدالجواد خواجویدکتر 

 و مهندس عرفان پور
 دکتر مجتبی عاملی

بررسی موفقیت و عوارض جراحی غیر میکروسکوپیک واریکوسل در بیمارستان 
 39تا 39بیدخت طی سالهای خرداد  15

 1/98پ.ع/ میالد احمد زاده

9/5/1937 7/9/39 - 
و دکتر  علی عالمیدکتر 

 مجتبی عاملی

بررسی ارتباط فاکتورهای دموگرافیک با میزان سنگ سازی کلیوی در بیماران 
 1931-1939خرداد بیدخت طی سالهای  15مراجعه کننده به بیمارستان 

آرین امین زاده 
 واحدی

 2/98پ.ع/

17/8/1931 19/7/35 
دکتر عبدالجواد خواجوی 

 و آقای سعید عرفان پور
 فرزین میرچراغی دکتر سید

تعیین ارتباط سطح سرمی منیزیم با درجه حرارات بدن و اشباع اکسیژن شریانی 
بهمن گناباد طی  99در بیماران مبتال به پنومونی مراجعه کننده به بیمارستان 

 1935و 1939سالهای 
 3/98پ.ع/ امیر الداغی

11/7/1931 19/11/35 
دکتر عبدالجواد خواجوی  

 و آقای سعید عرفان پور
 فرزین میرچراغی سیددکتر 

بررسی سطح سرمی منیزیم و رابطه آن با شدت کبد چرب غیرالکلی در بیماران 
 39-35بهمن گناباد طی سالهای  99مراجعه کننده به بیمارستان  9دیابتی نوع 

 4/98پ.ع/ توکلی زادهناهید 

19/8/1931 17/19/35 
دکتر عبدالجواد خواجوی 

 و آقای سعید عرفان پور
 دکتر جلیل مشاری

( سال مراجعه 5-1بررسی ارتباط بین گروه خونی و عفونت ادارای در اطفال )
 بهمن گناباد 99کننده بیمارستان 

 5/98پ.ع/ جواد جعفرزاده

 مردانهدکتر جالل  13/11/35 99/1/1937
ر و دکت جلیل مشاریدکتر 

 علیرضا محمد زاده
بررسی عفونت های بیمارستانی با مقاومت چند دارویی در بیماران بستری شده در 

 1935بهمن در سال  99بخش های مراقبت ویژه بیمارستان 
 سونا خرامین

6/98پ.ع/  

 فرزین میرچراغی دکتر سید دکتر علی عالمی 3/11/39 17/7/1931
با شدت کبد  D بررسی شیوع کبد چرب غیر الکلی و ارتباط سطح سرمی ویتامین 

بهمن  99مراجعه کننده به بیمارستان  9چرب غیر الکی در بیماران دیابتی نوع 
 35و 39شهر گناباد طی سالهای 

 فرشته ستوا

7/98پ.ع/  

91/8/1931 17/19/35 
دکتر عبدالجواد خواجوی 

 و آقای سعید عرفان پور

فرزین   سید دکتر
 میرچراغی

تعیین ارتباط سطح سرمی منزیم و اشباع اکسیژن خون شریانی و عالیم بالینی در 
تحت درمان در موارد تشدید حاد بیماران مبتال به بیماری مزمن انسداد ریه 

 35-31بهمن گناباد طی سالهای  99بیمارستان 
 محسن سهرابی

9/98پ.ع/  

 مد زادهدکتر علیرضا مح 19/11/35 15/8/31
ر  و دکت دکتر راحله درفشی
 جالل مردانه

وتیکی وژنو تا یپنیگ سویه های باکتری بیبیوتیکی بررسی پروفایل مقاومت آنتی 
جدا شده از نوزادان و کودکان بستری   E.coliو ژنو تاپینگ سویه های باکتری 

 بهمن گناباد 99در بیمارستان 
 امین  شایسته پور

8/98پ.ع/  

 دکتر جالل مردانه 13/11/35 99/8/1931
ر و دکت دکتر  جلیل مشاری

 علیرضا محمد زاده
تشخیص سریع عفونت های باکتریایی نوزادان و کودکان با استفاده از اندازه 

 97ی بیومارکرها ی پروکلسیتورنین و اینترلوکین رگی
 من صادقییه

11/98پ.ع/  

 دکتر پیمان مروتی 3/11/39 19/8/1931
دکتر و  علی عالمیدکتر 

 اعظم السادات محمودیان

ارزش تشخیص سونوگرافی شکمی در تشخیص پاتولوژی های رحمی زنان با 
شکایت خونریزی غیر طبیعی رحمی کاندیدای عمل هیسترکتومی در فاصله 

 31لغایت 31فروردین 

زینب عطاردی  و 
 مریم زاهدی

11/98پ.ع/  

 شفقیدکتر خسرو  دکتر علی عالمی 17/19/35 99/8/1931
بررسی ارتباط اگوهای تغذیه و فعالیت های بدنی با چاقی در دانش آموزان دوره 

 1931اول متوسطه شهر گناباد در سال 
 محمد فاضل فتحی

12/98پ.ع/  

 فرزین میرچراغی دکتر سید دکتر علی عالمی 9/3/35 99/7/1931
ن در آ بررسی شیوع عالیم بالینی سندروم روده تحریک پذیر و عوامل مرتبط با

 35-39شاغلین مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گناباد طی سالهای 
 زهره گرامی نوقابی

13/98پ.ع/  

 دکتر  راحله درفشی علی عالمی دکتر 9/3/39 9/3/1931
بهمن گناباد  99بررسی سطح روی در کودکان مبتال به تب و تشنج در بیمارستان 

 31تا  39از سال 
 فرگل نبوی

14/98پ.ع/  

91/5/1937 9/3/39 - 
و  دکتر  علی عالمی

 دکترمحمود نعمت الهی
بررسی ارتباط سوء مصرف تریاک با بیماری های قلبی عروقی: یک  مطالعه مورد 

 شاهدی
 احسان نصیرایی

15/98پ.ع/  



 

 9811ورودی سال دانشجویان 

دفاع پایان 

 نامه

دفاع 

 پروپوزال

 دفاع

 عنوان
 عنوان استاد راهنما استاد مشاور

نام و نام 

 خانوادگی

کد پایان 

 نامه

 دکتر راحله درفشی دکتر علی عالمی 2/8/85 8/11/86 29/5/87

 12بررسی اپیدمیولوژیک مسمومیت های حاد کودکان زیر 

سال مراجعه کننده به بیمارستان های شهرستان گناباد طی 

 1385-87سالهای 

 مریم آقایی دوست

16/81پ.ع/  

 دکتر راحله  درفشی دکتر علی  عالمی 2/8/85 8/11/86 29/5/87

آن در شیوع کم خونی فقر آهن و برخی عوامل مرتبط با 

بستری در بیمارستان عالمه بهلول ماهه  24تا  6اطفال 

 1386-87گنابادی طی سالهای        

 فائزه باقری

17/81پ.ع/  

2/5/89 22/3/87 7/11/85 
دکتر جهانشیرتوکلی 

 زاده
 اکبریدکتر  علی 

زنان باردار مراجعه کننده به مراکز  میزان سوء مصرف مواد در

سالمت شهرستان گناباد و عوامل مرتبط با آن در سال 

1387 

 آرزو پارساپور

19/81پ.ع/  

11/4/89 5/2/87 16/8/85 

فرزین میر  دکتر سید

دکتر و  چراغی

 عبدالجواد خواجوی

دکتر اعظم السادات 

 محمودیان

در   ABO گروه های خونی شیوع باکتریوری و ارتباط بین 

بیمارستان عالمه بهلول   زنان باردار مراجعه کننده به

 گنابادی

 امیر جرحی

18/81پ.ع/  

4/7/87 18/2/87 2/8/85 
آقای  حبیب شارعی 

 نیا

 دکتر  جلیل مشاری و

 دکتر حمیدرضا ریحانی

دانشگاه علوم پزشكی دانش و مهارت کارورزان  بررسی میزان

-1386ریوی در سال  پزشكی گناباد در انجام احیای قلبی

1387 

 فاطمه دلیری

21/81پ.ع/  

16/11/87 8/3/87 2/8/85 
دکتر عبدالجواد 

 خواجوی

دکتر سید فرزین 

دکتر آرش و  میرچراغی

 امید تبریزی

در مبتالیان  D ویتامینشیوع رتینوپاتی دیابتی و ارتباط آن 

بهمن  22در مراجعه به بیمارستان  2تایپ به دیابت ملتیوس 

 1385-1386گناباد در طی سالهای 

 مینا رحماندوست

21/81پ.ع/  

2/2/89 11/3/84 11/3/84 - 
 و دکتر  مجتبی عاملی

 دکتر مریم مقیمیان

و بر اسپرماتوژ نز و  HCGمقایسه اثرات کلومیفن سیترات و 

 ساختار بافت بیضه در رت های نر بالغ

صائب و الهام فرزانه 

 باشتنی

22/81پ.ع/  

11/12/87 24/2/87 2/8/85 

دکتر سید فرزین میر 

دکتر ، چراغی

 عبدالجواد خواجوی

 دکتر فاطمه والی راد

شیوع کیفیت خواب پایین و بیخوابی و ارتباط آنها با  

فرسودگی شغلی در پرستاران بیمارستان عالمه بهلول 

 1387گنابادی در سال 

 سمیرا عصاریان

23/81پ.ع/  

22/3/89 16/8/85 16/8/85 
دکتر عبدالجواد 

 خواجوی

و  دکتر جلیل مشاری

 دکتر میترا ناصری

بررسی فراوانی انواع ناهنجاری های مادرزادی  سیستم 

گرافی غیر طبیعی قبل از تولد در نودر نوزادان با سو راریاد

در مرکز  1385تا مهر ماه  1392بازده زمانی مهر ماه 

 دکتر شیخدانشگاهی 

 احسان غالمی

24/81پ.ع/  

8/11/87 4/6/87 7/11/85 

دکتر عبدالجواد 

خواجوی و آقای سعید 

 عرفان پور

 دکتر جلیل مشاری

نتایج پالس اکسی متری نوزادان تازه متولد شده به  بررسی 

منظور تشخیص زودهنگام بیماری های قلبی مادرزادی در 

 ادگناببیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكی 

 مونا کریم زاده

25/81پ.ع/  

17/4/89 31/2/87 16/8/85 
خانم راضیه جعفری 

 زاده

دکتر  عبدالجواد 

دکتر آرش و  خواجوی

 تبریزی امید

ن با آارتباط بررسی شیوع دژنراسیون وابسته به سن ماکوال و 

 به مراجعه کننده در بیماران اختالل عملكرد غدد میبومین 

 1387سال بیمارستان عالمه بهلول گنابادی 

 فرزانه موذنی

26/81پ.ع/  

28/7/87 2/4/87 7/11/85 
و   دکتر علی عالمی

 آقای محمد قربانی
 دکتر جلیل مشاری

ساله  2-5 کم خونی در کودکانبررسی شیوع فقر آهن و 

گناباد در سال  شهر جامعه سالمت مراجعه کننده به مراکز

1387 

 احمد رضا مدهوشی

27/81پ.ع/  

5/6/87 8/2/85 8/2/85 - 
و  دکتر مریم مقیمیان

 دکتر مجتبی عاملی

بررسی اثر محافظتی تاداالفیل و وراپامیل و مصرف همزمان 

عملكرد و خصوصیات بافت شناسی بیضه بعد از این دو بر 

 تورشن / دتورشن در رت های نر بالغ

محدثه سادات 

 هاشمی

29/81پ.ع/  



 

 9819دانشجویان ورودی سال 

 دفاع

پایان 

 نامه

دفاع 

 پروپوزال

 دفاع

 عنوان

 عنوان استاد راهنما استاد مشاور
نام و نام 

 خانوادگی

کد پایان 

 نامه

9/7/89 5/4/87 3/11/86 

 دکتر جالل مردانه و

آقای سعید عرفان 

 پور

دکتر  راحله درفشی و 

 دکتر  علیرضا محمدزاده

بررسی شیوع هیپوناترمی و ارتباط آن با عفونت ادراری در بیماران 

 مبتال به عفونت ادراری بستری در بیمارستان عالمه بهلول گنابادی
 الهه

 امیری
28/81پ.ع/  

23/7/88  دکتر علی اکبری علی عالمی دکتر 3/11/86 23/4/89 

اعتیاد به اینترنت و ارتباط آن با صفات شخصیتی  وضعیت بررسی 

دانشگاه علوم پزشكی  1389تا  1382دانشجویان پزشكی ورودی 

 گناباد

 زهره

 احمدی
31/81پ.ع/  

17/7/89 13/3/89 3/11/86 
 دکتر آرش حمزه ای

 و آقای محمد قربانی

 دکتر عباسعلی عباس نژاد

 عبدالجواد خواجویدکتر و 

ممیزی بالینی مراقبت از هموویژوالنس فراورده ی گلبول های قرمز 

 فشرده شده  بیمارستان عالمه بهلول گنابادی

سعید آزمون  و 

 علی فزرانه
31/81پ.ع/  

26/4/89 27/1/87 24/11/86 

دکتر  محمودرضا 

آقای سعید و  متقی

 عرفان پور

 دکتر عباسعلی عباس نژاد

 محمد زادهو دکتر حسین 

مقایسه اثر ماساژ با ژل موضعی اسطوخودوس و ژل پیروکسیكام بر 

درد عضالنی ناشی از ورزش دانشجویان پسر ورزشكار دانشگاه علوم 

 پزشكی گناباد

محمدرضا 

 اربقایی
32/81پ.ع/  

15/11/89 19/4/89 19/11/86 
 و دکتر مهدی کریمی

 آقای محمد قربانی

السادات  دکتر اعظم

دکتر علی و  محمودیان

 عالمی

شیوع ترومبوسیتوپنی دوران بارداری، بررسی علل ترومبوسیتوپنی 

در  Rhو  ABOدوران بارداری و ارتباط آن با گروه های خونی 

 1387مادران باردار شهرستان گناباد در سال 

 آزاده

 ادیب زاده
33/81پ.ع/  

2/11/89 16/11/86 16/11/86 
و  دکتر علی عالمی

 قربانیآقای محمد  
 دکتر  رقیه رحمانی

و ارتباط آن با گروه خونی زنان تحت پوشش  سقط مكررشیوع 

مراکز سالمت جامعه  شهرستان گناباد و تربت حیدریه در سال 

1386 

 ترانه

 افشار
34/81پ.ع/  

6/8/89 26/4/87 3/11/86 
  دکتر علی عالمی و

 دکتر جالل مردانه

 زاده و محمد  علیرضا دکتر

فرزین دکتر سید 

 میرچراغی

باکتریایی دست ها و روپوش و  ارتباط آنها بررسی وضعیت آلودگی 

با رعایت بهداشت دست در پرسنل درمانی بیمارستان عالمه بهلول 

 1387گنابادی در سال 

 مهال

 جهانگیر
35/81پ.ع/  

11/19/89 3/4/89 24/11/86 
 و دکتر مهدی کریمی

 آقای محمد قربانی

 و دکتر راحله درفشی

 دکتر علی عالمی

در افتراق بین CBC ارزیابی حساسیت و ویژگی پارامترهای تست 

 آنمی فقر اهن و  بتا تاالسمی مینور
 سعیده

 حسینی
36/81پ.ع/  

 دکتر خسرو شفقی آقای حسین نظامی 24/11/86 25/3/89 28/7/89
بررسی الگوهای تغذیه در دانشجویان پزشكی در دانشجویان پزشكی 

 1389پزشكی گناباد در سال دانشگاه علوم 
 پوریا

 حلیمی
37/81پ.ع/  

 دکتر علی عالمی 8/11/86 21/3/89 22/7/88

و  دکتر عبدالجواد خواجوی

دکتر سید فرزین 

 میرچراغی

 در گناباد پزشكی علوم دانشگاه پزشكی دانشجویان ادراک بررسی

 پایان OSCE آزمون در مجازی واقعیت فناوری از استفادهخصوص 

 1389-1385 زمانی محدوده در داخلی طب بخش

 زهرا

 خدادادی
39/81پ.ع/  

6/9/88 24/7/89 26/2/87 - 
 دکتر راحله درفشی

 دکتر علی عالمی

 مارستانیب کودکان بخش در یشخص تیرضا با صیترخ وعیش

 و یخانوادگ-یفرد عوامل با آن ارتباط و یگناباد بهلول عالمه

 1389 سال در یمارستانیب

سحر 

 خسروجردی
38/81پ.ع/  

 دکتر علی عالمی 3/11/86 11/4/89 25/8/89

و  دکتر حمیده محمدزاده

فرزین میر  دکتر سید

 چراغی

بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مبتال به سرطان سلول بازال پوست 

 1389تا سال 1384از سال   در شهرستان گناباد

 مریم

 خاکستانی
41/81پ.ع/  

 عالمی دکتر علی 19/11/86 31/2/88 23/11/88
و  دکتر  رضا علمی مهر

 دکتر مریم مقیمیان

بررسی فراوانی اختالالت الكترولیتی و متابولیک  خون و ادرار در 

بیماران با سنگ های راجعه ادراری مراجعه کننده به آزمایشگاه 

1388تا 1384جهاد دانشگاهی گناباد طی سال های   

سیده محدثه 

 رضوی
41/81پ.ع/  

5/8/89 29/8/87 3/11/86 
و  دکتر علی عالمی

 دکتر جالل مردانه

و  دکتر علیرضا محمد زاده

 دکتر  راحله درفشی

ارتباط هیپرکلسیوری ایدیوپاتیک با عفونت ادراری کودکان مراجعه 

 1387کننده به بیمارستان عالمه بهلول گنابادی در سال 
 مریم

 سردارخانی
42/81پ.ع/  



 

11/8/89 23/4/89 3/11/86 
الجواد دکتر عبد 

 خواجوی

و دکتر   دکتر علی عالمی

 سید فرزین میر چراغی

بررسی رضایتمندی دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی گناباد در 

در  ,خصوص استفاده از ابزار های آموزش مجازی آنالین همزمان 

 1384-1381گروه آموزشی طب داخلی در محدوده زمانی 

 یگانه

 سلجوقی
43/81پ.ع/  

 دکتر راحله درفشی دکتر علی عالمی 19/11/86 1/5/87 31/6/89

بررسی اثر تغذیه با شیر مادر  بر روی میزان بستری شدن کودکان 

در   FWSزیر دو سال به علل بیماری های عفونی تب دار به جز

 بیمارستان عالمه بهلول گنابادی

 نسرین

 صفاری
44/81پ.ع/  

8/8/89 1/3/89 19/11/86 
و  دکتر علی عالمی

 محمد قربانیآقای 

دکتر اعظم السادات 

دکتر مهدی و  محمودیان

 کریمی شهری

 در سرم مادران باردار B آنتی و تیتر Aآنتی  ارتباط بین میزان تیتر

با شاخص های  مراجعه کننده به بیمارستان عالمه بهلول گنابادی 

 نوزادان نمونه بند ناف CBCتست 

 زهرا

 فتحی پور
45/81پ.ع/  

31/11/89 16/4/89 24/11/86 

و  آقای  محمد قربانی

دکتر محمود رضا 

 متقی

 و دکتر مجتبی کیان مهر

 دکتر عباسعلی عباس نژاد

در لنفوسیت های خون  DNAمقایسه آسیب 

ورزشكاران بدنساز با و بدون سابقه مصرف استروئیدهای آنابولیک 

 آندروژنیک

 

سید میعاد 

مهدوی و محمد 

 سهرابی

46/81پ.ع/  

14/12/89 12/4/89 21/14/87 
دکتر 

 عبدالجوادخواجوی

و   دکتر علی جاویدی

 دکتر مهدی کریمی شهری

مقایسه تاثیر دو روش آپاندکتومی الپاراتومی و الپاراسكوپی بر 

کیفیت زندگی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان عالمه بهلول 

 1389گنابادی طی سال 

محمد صادق 

 رمضانی
47/81پ.ع/  

6/7/89 11/8/87 19/11/86 
دکتر نرجس بحری و 

 دکتر علی عالمی

السادات  دکتر اعظم

و دکتر مهدی محمودیان 

 کریمی

 با مرتبط پالسمایی A پروتئین سطح بین رابطه بررسی

-F) انسانی آزاد کوریونی گنادوتروپین و( PAPP-A)بارداری

BHCG)،  میزان و بارداری دوران غربالگری آزمایشات درطی 

 سالمت جامع مراکز به کننده مراجعه باردار  زنان در زودرس زایمان

 89-87 سال در  گناباد شهرستان

 اقدس

 مجتبوی
49/81پ.ع/  



 

9811    ورودی سال  

 دفاع

 پایان نامه

دفاع 

 پروپوزال

 دفاع

 عنوان

 عنوان استاد راهنما استاد مشاور
نام و نام 

 خانوادگی

کد پایان 

 نامه

18/7/1411 11/9/88 28/11/87 

دکتر عبد الجواد 

و آقای  خواجوی

 حسن احمدی

دکتر اعظم السادات 

و خانم  محمودیان

 راحله برادران

 4گیرنده های نیكوتینیک استیل کولین آلفا شدت رنگ پذیری 

 در جفت مادران دیابتی و غیردیابتی 7و آلفا 
 99/82پ.ع/ ارجمند سوگل

 دکتر علی عالمی 5/11/87 19/8/89 2/6/1411

دکتر محمد کشتكار و 

دکتر علیرضا محمود 

 آبادی

 بیماران چشم از حفاظت برای پرتویی حفاظ ارزیابی و ساخت

 سر اسكن تی سی تصویربرداری های آزمون در
 بصیر

 بلوری فرد
 56/82پ.ع/

 دکتر نرجس بحری 12/11/87 25/5/88 25/9/1411

دکتر اعظم السادات 

دکتر علی و  محمودیان

 عالمی

ارتباط بین موقعیت جفت با عوارض بارداری و نوزادی در بررسی 

زنان مراجعه کننده به بیمارستان عالمه بهلول گنابادی در سال 

1388 

 75/82پ.ع/ علی جهانی

18/12/88 14/11/89 15/11/87 

دکتر علیرضا محمد 

زاده و دکتر  جالل 

 مردانه

 دکتر نرجس بحری

بررسی ارتباط باکتریوری بدون عالمت با پره کالمپسی در زنان 

باردار مراجعه کننده به کلینیک زنان و بخش مامایی بیمارستان 

 1387-1389عالمه بهلول شهر گناباد در سال 
 65/82پ.ع/ حمیده چوپان

12/8/88 19/3/89 15/11/87 

دکتر علیرضا 

و دکتر  محمدزاده

 ملیحه ضیایی

و  درفشیدکتر راحله 

دکتر علیرضا محمود 

 آبادی

پیش بینی شدت تغییرات گرافی قفسه سینه بر اساس یافته 

های گازهای خون وریدی در نوزادان مبتال به سندرم دیسترس 

بیمارستان عالمه بهلول گنابادی  در  NICUتنفسی بستری در 

 1388و نیمه اول سال  1389سال 

 52/82پ.ع/ مهال حقیقی

21/9/88 19/7/87 26/4/87 

دکتر علیرضا 

آقای و  محمدزاده

 حسین نظامی

 دکتر نرجس بحری

 دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی گناباد آموزشی نیاز سنجی 

ایدز  در سال  کودکی -مادری  انتقال از مورد پیشگیری در

1387 
 48/82پ.ع/ زهرا خاکساریان

17/11/88 14/11/89 15/9/87 
و  دکتر جالل مردانه

 آقای محمد قربانی

و  دکتر علیرضا محمد زاده

 دکترعباسعلی عباس نژاد

در افراد مبتال به  ESRو  CBC ،CRPبررسی تغییرات 

بروسلوز مراجعه کننده به مراکز درمانی و سالمت جامعه 

 5981-89های شهرستان گناباد در طی سال

 

 57/82پ.ع/ مژگان خنده رو

18/8/88 31/4/89 5/11/87 
اعظم السادات دکتر 

 محمودیان
 دکتر مریم مقیمیان

اثر ماینوسایكلین  برآسیب های بافت شناسی ، بیان ژن های 

BAX  وBcl2  و استرس اکسیداتیو  بعد از تورشن/دتورشن در

 تخمدان موش صحرایی بالغ

محمد خواجه 

 روشنایی
 54/82پ.ع/

 دکتر جالل مردانه 15/9/87 17/3/88 15/11/88

محمد دکتر علیرضا 

 زاده

آقای دکتر علی و 

 عالمی

بررسی الگو مقاومت آنتی بیوتیكی سویه های باکتری اشریشیا 

کلی تولید کننده آنزیم های بتاالکتاماز وسیع الطیف جدا شده 

ازبیماران مراجعه کننده به بیمارستان عالمه بهلول گنابادی در 

 1387 -89سال 

 64/82پ.ع/ بهاره رضوانی

31/11/88 18/11/87 15/9/87 

دکتر علیرضا محمد 

و آقای حسین  زاده

 نظامی

دکتر میترا صالحی و 

دکتر محمد حسن 

 مینوئیان

بررسی شیوع عفونت انگلی روده ای و ارتباط آن با اطالعات 

و نیمه اول  1387دموگرافیک افراد در شهرستان گناباد در سال 

1389 
 51/82پ.ع/ سید صابر رضوی

28/8/88 31/11/89 5/11/87 

 و دکتر نرجس بحری

دکتر علیرضا محمد 

 زاده

 دکتر جالل مردانه

 آنتی مقاومت الگوی عالمت، بدون باکتریوری شیوع بررسی

 هب کننده مراجعه باردار زنان در آن با مرتبط عوامل و بیوتیكی

 1389 سال در گناباد شهر جامعه سالمت مراکز

 الهه

 زمانی
 62/82پ.ع/



 

88/11/21 27/5/88 28/11/87 

دکتر علیرضا محمد 

و آقای محمد  زاده

 قربانی

دکتر جعفر حاجوی و 

دکتر محمد حسن 

 مینوئیان

با آلودگی به  RHو ABO ارتباط بین گروه های خونیتعیین 

هلیكوباکتر پیلوری در افراد مراجعه کننده به مراکز تشخیصی 

 1389طبی شهرستان گناباد در سال 

 بهداد

 زیبایی
 76/82پ.ع

13/11/88 3/12/89 12/11/87 
دکتر علیرضا محمد 

 زاده

 دکتر داود ساالر باشی

 و دکتر جالل مردانه

بررسی خاصیت ضد باکتریائی نانوذرات فلزی اکسید روی بر دو 

 باکتری بیماریزای استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیا کلی

 

 

 محمد حسین

 شمس کمره
 63/82پ.ع/

28/11/88 28/6/88 15/11/87 
جالل مردانه و  دکتر

 دکتر جعفر حاجوی

 دکتر علیرضا محمدزاده

 و

دکتر محسن صاحبان 

 ملكی

 مارانیدر ب یایی با مقاومت چند داروئیباکتر یعفونت ها بررسی

عالمه بهلول  مارستانیب ژهیو یها در بخش مراقبت یبستر

 1389در سال  یگناباد

 بهناز

 صدقی
 77/82پ.ع/

18/7/88 21/12/87 19/11/87 

 و دکتر ملیحه ضیایی

دکتر علیرضا 

 محمدزاده

 دکتر راحله درفشی

و عفونت  Dبررسی ارتباط بین سطح سرمی ویتامین 

های تنفسی حاد تب دار در کودکان مراجعه کننده به 

: یک مطالعه 1389بیمارستان عالمه بهلول گنابادی در سال 

 مورد شاهد

 

 سیده نفیسه

 غالمزاده
 51/82پ.ع/

24/12/1411 21/5/1411 28/11/87 

دکتر اعظم السادات 

و نسیم  محمودیان

  خواجویان

  دکتر زهرا راستین
برخی عوامل مرتبط با آن در   بررسی شیوع تک فرزندی و

 1411شهرستان گناباد در سال 

 مصطفی

 فرازی فر
 151/82پ.ع/

8/11/1388 11/3/88 12/11/87 

 1آقای محمد قربانی

و دکتر جعفر 

 حاجوی

حسین دکترسید 

 و ابطحی

 دکتر مریم مقیمیان

بررسی تغییرات پروفایل هماتوبیوشیمیایی در موش های 

 صحرایی نر پیر تحت تیمار با پالسمای غنی از پالکت

سید محمد مهدی 

 کبریایی
 67/82پ.ع/

7/12/1411 21/2/1411 19/2/89 

دکتر اعظم السادات 

خانم و  محمودیان

 نسیم خواجویان

 دکتر نرجس بحری

بررسی ارتباط نتایج غربالگری تریمستر اول با پیامدهای 

نامطلوب بارداری در زنان مراجعه کننده به درمانگاه زنان 

 بیمارستان عالمه بهلول گنابادی

 الهام

 کریمی منش
 153/82پ.ع/

6/12/88 28/4/89 15/9/87 

دکتر علیرضا محمد 

دکتر جلوه و  زاده

 جلیلی

 دکتر نرجس بحری

در  Dبررسی ارتباط واژینوز باکتریال با سطح سرمی ویتامین 

زنان مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی زنان بیمارستان عالمه 

 1387-89بهلول گنابادی در سال 

 سیده فائزه

 مجتهدی
 53/82پ.ع/

 دکتر نرجس بحری 12/11/87 21/5/88 25/9/1411

دکتر اعظم السادات 

و دکتر علی  محمودیان

 عالمی

بررسی آگاهی زنان سنین باروری در مورد ویروس پاپیلومای 

، نقش آن در کانسر سرویكس و واکسیناسیون بر علیه انسانی 

 1388-گناباد -آن

 74/82پ.ع/ زهره محدث نسری

29/11/88 11/4/88 29/8/87 

دکتر علیرضا 

 محمدزاده و آقای

 دکتر جالل مردانه

 آقای محمد قربانی

 دکتر فرهنگ سلطانیو 

بررسی شیوع کم خونی و ترومبوسیتوپنی در بیماران با عالیم 

بالینی مشكوک به عفونت هلیكوباکتر پیلوری مراجعه کننده به 

 1389در سال  مراکز درمانی شهر گناباد

 فرزانه

 مقیمی
 66/82پ.ع/

3/11/88 2/7/89 5/11/87 

دکتر عبد الجواد 

خواجوی و خانم 

 مرجان میرزانیا

 دکتر علی اکبری
بررسی شیوع سوماتیزیشن در دانشجویان پرستاری و پزشكی 

 1389دانشگاه علوم پزشكی گناباد در سال  
 55/82پ.ع/ زهرا نخعی

 



 

9818رودی سال و  

 دفاع

 پایان نامه

 دفاع پروپوزال

 دفاع

 عنوان

 عنوان استاد راهنما استاد مشاور
نام و نام 

 خانوادگی
 کد پایان نامه

  15/6/88 

 سلطانیدکتر فرهنگ 

و دکتر فاطمه محمد 

 زاده

 دکتر خسرو شفقی

و اضافه وزن و ارتباط آن با لیپید های  شیوع چاقی میزان بررسی

سرم در مبتالیان به دیابت ملیتوس تیپ دومراجعه کننده به 

ی بهلول گنابادی در سالهای درمانگاه تخصصی بیمارستان عالمه

1388-1389 

حمید احمدی 

 صنوبری
 

 24/19/1411 1/11/89 

 و دکتر امیر موید پور

دکتر علیرضا محمود 

 آبادی

 دکتر علی عالمی

ساله شكستگی هیپ و شكستگی ماژور در  11ارزیابی خطر 

بیماران ارجاع شده به مرکز تخصصی دانسیتومتری شهرستان 

 87الی  83گناباد طی سال های 

 158/83پ.ع/ معید ادمی

22/11/1411 3/11/88 8/11/89 

محمود رضا دکتر 

دکتر   و جعفری

 محمد امین مومنی

دکتر عباسعلی عباس 

دکتر داود و  نژاد

 ساالر باشی

مقایسه اثر نانو سیلسمارین و لیورگل در کبد چرب غیر الكی 

 موش های صحرایی

رخساره 

 اصغری نوقابی
 98/83پ.ع/

15/11/1411 1/5/88 23/8/89 
و  آقای دکتر مشاری

 عرفان پور دیسع یآقا

میترا صالحی و دکتر 

آقای دکتر جعفر 

 حاجوی

 1-14در کودکان  سیازیتوکسوکارو یولوژیدمیسرواپ یبررس

 لدر سا یعالمه بهلول گناباد مارستانیساله مراجعه کننده به ب

88-1389 
 71/83پ.ع/ نجمه آگاه

 3/5/1411 17/14/1411 
 و دکتر ملیحه ضیایی

  علی عالمیدکتر 
 دکتر علی جاویدی

طی  آپاندیسیت  حاد غیر عارضه دار دربررسی میزان بروز  

و مقایسه آن با قبل از پاندمی در بیمارستان  18-پاندمی کووید 

 بهلول گناباد
 149/83پ.ع / قویتبهاره 

28/9/1411 4/3/1411 18/12/88 

 

 و دکتر فرنوش شریفی

دکتر  علیرضا 

  محمدزاده

 جالل مردانهدکتر  
در بیماران  18-عالئم گوارشی مرتبط با بیماری کوویدبررسی 

 1389-1411بیمارستان عالمه بهلول گناباد بستری در 
دل آرا تمیز 

 طوسی
 116/83پ.ع/

* 8/4/88 13/9/89 
 و مد کشتكاردکتر مح

 دکتر ملیحه ضیایی

دکتر علیرضا 

و دکتر  محمودآبادی

 سعید محرابی

 مارانیدر ب یعمق یدیعوامل خطر مرتبط با ترومبوز ور یبررس

: 1389تا1384عالمه بهلول گناباد از سال  مارستانیدر ب یبستر

 شاهد -یک مطالعه مورد 

کیمیا حسن 

 زاده
 68/83پ.ع/

11/11/1411 12/3/1411 4/11/89 

دکتر سید محمود 

 حسینیان و

دکتر مریم  معاون 

 سعیدی

 دکتر ملیحه ضیایی
رس و است یمعده به مر فالکسیر یماریارتباط ابتال به ب یبررس

 88بهلول گناباد سال  مارستانیدر پرستاران ب یشغل
الهام حیدری 

 نوقابی
 124/83پ.ع/

12/7/1411 31/1/1411 4/11/89 
 حمیده پارساپوردکتر 

 و دکتر جالل مردانه

 دکتر علیرضا محمد زاده

  و دکتر لیلی شكوهی زاده

 حامله زنان واژن در B گروه استرپتوکوکوس کلونیزاسیون شیوع

 1411 سال در همدان شهر فاطمیه بیمارستان  به کننده مراجعه

 

ز هرا خوشه 

 چین
 119/83پ.ع/

 دکتر نرجس بحری 8/11/89 31/7/88 *

 و دکتر علی اکبری

دکتر فاطمه 

 محمدزاده

بررسی ارتباط نگرش نسبت به یائسگی با نگرش نسبت به پیری در زنان 

 -مراکز سالمت جامعه شهرگناباد تحت پوشش سنین گذار به یائسگی 

1388 
 97/83پ.ع/ چمنی وحید

8/8/1411 25/3/1411 8/11/89 

 و دکتر محمد کشتكار

دکتر علیرضا 

 محمودآبادی 

 دکتر سارا محمدی
دانشگاه علوم پزشكی  بررسی سطح آگاهی دانشجویان پزشكی 

 121/83پ.ع/ پریناز بدیعی پزشكی درمورد اندیكاسیون های روش های تصویربرداریگناباد 

21/11/1411 25/3/1411 21/8/89 
و  دکتر نرجس بحری

  نسیم خواجویان

دکتر مریم معاون 

 سعیدی

ارتباط عالئم یائسگی و شاخص توانایی انجام کار در زنان شاغل 

 دانشگاه علوم پزشكی گناباد
مریم رنجبر  

 زمان آبادی
 121/83پ.ع/



 

 13/5/88 4/11/89 

علیرضا محمد دکتر 

و دکتر فرنوش  زاده

 شریفی

 دکتر جالل مردانه

بررسی تغییر الگوی مقاومت آنتی بیوتیک باکتری های جدا شده 

از عفونت های بیمارستانی در بیمارستان عالمه بهلول گنابادی 

 1386-1388طی سال های 
 73/83پ.ع/ سرور زنده دل

1411/8/28 28/11/88 31/8/89 
دکتر مریم معاون 

 سعیدی

دکتر محسن 

 صاحبان ملكی

 مراجعه مصدومان در تصادفات با مرتبط خطر عوامل نییتع

 112/83پ.ع/ ابوالفضل زارع 89- 88یسالهای ط بهلول عالمه مارستانیب به کننده

 24/1/1411 1/11/89 

دکتر عباسعلی عباس 

و دکتر محمود  نژاد

 رضا متقی

دکتر سید حسین 

 ابطحی

نعناع بر عملكرد تنفسی، سیستم بافری تاثیر استنشاق اسانس 

خون و درد عضالنی در بازیكنان فوتسال متعاقب یک جلسه 

 تمرین شدید

 

 115/83پ.ع/ علی سنگونی

15/8/1411 11/3/1411 13/9/89 

دکتر علیرضا 

آقای و  محمدزاده

 حسن احمدی

دکتر عبدالجواد 

دکتر و   خواجوی

 مصطفی امیری

دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی گناباد و بررسی تفكر نقاد در 

 1388ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی در سال 
پریسا صادقی 

 ابندانسری
 123/83پ.ع/

1411/8/23 31/1/1411 4/11/89 

دکتر سید محمود 

 و  حسینیان

دکتر مهدی کریمی 

 شهری

 دکتر ملیحه ضیایی

 

 یهای مخاط انواع پولیپفراوانی و خصوصیات پاتولوژیک  بررسی

به بیمارستان بهلول گناباد  در بیماران مراجعه کننده  کولورکتال 

 1411تا  87طی سال های 

زهرا صادقی 

 نسب
 117/83پ.ع/

8/8/1411 31/3/1411 7/11/89 
 دکتر فرهنگ سلطانی

 نسیم خواجویانو 
 دکتر رقیه رحمانی

ارتباط بین کم خونی فقر آهن با کم کاری تیروئید در زنان سنین 

گناباد : عالمه بهلول شهر باروری مراجعه کننده به بیمارستان 

 شاهد-یک مطالعه مورد
 134/83پ.ع/ علی صالحی

15/11/1411 15/7/89 21/12/87 

دکتر نرجس بحری و 

دکتر اعظم السادات 

 محمودیان

دکتر میترا صالحی و 

محمد حسن دکتر 

 مینوئیان

بررسی شیوع و عوامل مرتبط با بیماری های  تریكومونیازیس 

،کاندیدیازیس و باکتریال واژینوز در زنان مراجعه کننده به مراکز 

 1389در سال  بهداشتی درمانی شهرستان ناباد

سیمین 

 طیرانی
 59/83پ.ع/

1411/9/11  23/8/89 
 دکتر جلیل مشاری

 و نگار شفاعی
 اسماعیلیدکتر رضا 

 ATC/DDDبررسی مصرف آنتی بیوتیک ها براساس استاندارد 

 113/83پ.ع/ علی عاشوری 1389در بیمارستان عالمه بهلول گنابادی در سال 

 دکترتكتم پیكانی دکتر ملیحه ضیائی 1/11/89  
بررسی ارتباط اعتیاد به اینترنت با کیفیت خواب در دانشجویان 

 1398-88گناباد در سال پزشكی دانشگاه علوم پزشكی 
کامل عبد اله 

 نژاد
 

 23/3/1411 11/4/88 
 دکتر بهزاد رضوی

 و دکتر عباس عبادی

دکتر وحید طالب 

 زاده

 

بررسی ارتباط نسبت نوتروفیل به لنفوسیت با پیش آگهی بیماری 

مراجعه کننده بیمارستان عالمه  18در بیماران کووید  18کووید 

 بهلول گنابادی

 118/83پ.ع/ نژادامین عرب 

16/8/1411 12/3/1411 13/9/89 

دکتر عبدالجواد 

 خواجوی  و

مهندس حسن 

 احمدی

دکتر علیرضا محمد 

 زاده

عباسعلی و دکتر 

 نژاد عباس

بررسی ارتباط مشخصات فردی و شاخص های ورودی به دانشگاه 

با عملكرد تحصیلی دانشجویان پزشكی دانشگاه علوم پزشكی 

 1398-89گناباد در سال های 

فاطمه علی نیا 

 اسبوئی
 122/83پ.ع/

27/11/1411 1/5/89 16/4/89 

 آقای سعید عرفان پور

دکتر علیرضا  و 

 محمودآبادی

 دکتر محمد کشتكار

و دکتر اعظم 

 السادات محمودیان

بررسی عوامل خطرمرتبط با حاملگی خارج رحمی در زنان باردار 

شهرستان گناباد در مراجعه کننده به بیمارستان عالمه بهلول 

 : یک مطالعه مورد شاهدی87و  86سال 

محدثه قاسم 

 پور
 58/83پ.ع/

27/7/1411 19/11/88 23/8/89 

دکتر عبدالجواد 

و دکتر  خواجوی

 علیرضا محمدزاده

 کتر علی جاویدید

خش در ب یالکسیپروف یها کیوتیب یآنت زیتجو یالگو یبررس

با روش  سهیدر مقا یعالمه بهلول گناباد مارستانیب یجراح یها

 1388استاندارد در سال 

سید رضا قاسم 

 زاده گنجی
 112/83پ.ع/

19/11/1411 7/7/1411 4/11/89 

  صاحبان ملكیدکتر 

 و 

  نسیم خواجویان

مریم معاون دکتر 

 سعیدی

در  یعضالن یاسكلت میعال وعیبر ش یشغل یمند تیرضا ریتاث

 157/83پ.ع/ نجمه قریبیان 1389در سال  یعالمه بهلول گناباد مارستانیکارکنان ب



 

12/11/1411 1411/6/4 21/4/1411 
 دکتر بهزاد رضوی

  و ابراهیم صلواتی
 دکتر وحید طالب زاده

بستری در  18کوید در بیماران  وکاردیوگرافیک اختالالت ا بررسی

  1411تا  1388بیمارستان عالمه بهلول گنابادی در سال 

کسری 

قناعیان 

 میاندواب

 154/83پ.ع/

25/11/1411 1/4/1411 8/11/89 
دکتر فرناز شریفی و  

 نسیم خواجویان

دکتر مریم معاون 

 سعیدی 

عوامل مرتبط با سوء مصرف مواد در بیماران مراجعه بررسی 

کننده به مراکز درمان سو مصرف مواد در دانشگاه علوم پزشكی 

 1411گناباد در سال 

محمد امین 

 کرمانی
 125/83پ.ع/

4/12/1411 3/5/1411 29/2/1411 

دکتر داوود ساالر 

نسیم و  باشی

 خواجویان

فرهنگ  دکتر 

دکتر و سلطانی 

 جعفر حاجوی

و ارتباط آن با شدت بیماری  Dویتامین سطح سرمی بررسی 

مراجعه کننده به آرتریت روماتوئید مبتالیان به  در

 بیمارستان عالمه بهلول گناباد

 

 147/83پ.ع / مجتبی کفیلی

24/7/1411 22/8/88 22/7/89 

و  دکتر نرجس بحری

دکتر اعظم السادات 

 محمودیان

دکتر مریم معاون 

 سعیدی

عوامل خطر شغلی بر عوارض بارداری در کارکنان ارتباط 

 96/83پ.ع/ میالد محرمی درمانی دانشگاه علوم پزشكی گناباد -بهداشتی

11/11/1411 22/7/89 19/4/87 

دکتر سید حسین 

خانم و  ابطحی

 معصومه فانی

 دکتر مریم مقیمیان

و دکتر اعظم 

 السادات محمودیان

ی آسیب های بافتی، تغییرات هورمون ،اثر کریستین بر فولیكولوژنز

و استرس اکسیداتیو در موش صحرایی بالغ پس از تورشن/ 

 دتورشن تخمدان
 61/83پ.ع/ زینب محمدی

 9/4/88 13/9/89 

دکتر سید محمد 

 و حسینیان

 دکتر ملیحه ضیایی

دکتر علیرضا محمود 

آبادی و دکتر محمد 

 کشتكار

 مارانیدر ب یالكل ریعوامل خطر مرتبط با کبد چرب غ یبررس

 شهرستان یگوارش و سونوگراف یها کینیمراجعه کننده به کل

 شاهدی -یک مطالعه مورد 1388گناباد در سال 

امین ملكی 

 ابرده
 69/83پ.ع/

17/1/1411 28/4/88 8/11/89 
 و دکتر مهدی صادق

 معصومه فانی

 دکتر مریم مقیمیان

دکتر معصومه و 

 غالمی

بررسی اثر مورفین و سدیم سالیسیالت بر بی دردی ناشی از 

 ایزوالین در موش صحرایی نر
رضا نظری 

 مطلق
 71/83پ.ع/

22/8/1411 19/3/1411 29/12/1411 
و  محمد قربانی آقای 

 دکتر مجید نیازکار

 و جلیل مشاریدکتر 

 عبد الجواد خواجوی

 یگهآ شیدر پ یشگاهیکننده آزما ییشگویپ یفاکتورها یابیارز

با استفاده از ابزار هوش مصنوعی در  18دیمبتال به کو مارانیب

بیماران مراجعه کننده به بیمارستان عالمه بهلول گنابادی در 

 1388-1411سال 

حمید رضا نیاز 

 کار
 117/83پ.ع/

 19/1/1411 1/11/89 
دکترمحمد علی  

 مختاری

دکتر محمد حسن 

دکتر و  مینوئیان

 حمیده محمد زاده

 الكلی و آبی عصاره قارچی ضد اثرهای آزمایشگاهی بررسی

 های جدایه روی بلدرچین تخم غشاء و پوسته پودر و زعفران

 بهلول عالمه بیمارستان به کننده مراجعه بیماران ماالسزیایی

 1388 سال در گناباد

علی مینوئیان 

 حقیقی
 113/83پ.ع/

 

  



 

 9811ورودی سال 

 دفاع

پایان 

 نامه

دفاع 

 پروپوزال

 دفاع

 عنوان

 عنوان استاد راهنما استاد مشاور
نام و نام 

 خانوادگی

کد پایان 

 نامه

 31/11/89 1/5/89 
آقای بالل برازوان و 

 خانم معصومه فانی

 و دکتر مریم مقیمیان

 دکتر رضا علمی مهر

سافرانال بر اسیب های بافت شناسی ، استرس  بررسی اثر

دا تیو و پارامترهای  اسپرم ناشی از تورشن / یاکس

 ذتورشن در بیضه موش صحرایی بالغ

 61/84پ.ع/ مرضیه ابراهیمی

 دکتر علیرضا حسینی دکتر ملیحه ضیایی 17/8/88 15/11/88 
بررسی فراوانی و علل خونریزی های دستگاه گوارش 

تحتانی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان فوقانی و 

 89-88عالمه بهلول گنابادی طی سالهای 

 89/84پ.ع/ مریم آراسته

 22/4/88 31/8/89 
  و دکتر فریماه بهشتی

 خانم معصومه فانی

 و دکتر مریم مقیمیان

 دکتر معصومه غالمی

 و حافظه و یریادگیبر اختالل  یس نیتامیاثر و یبررس

ر د میاز استرس مزمن مال یناش یمغز ویداتیاکس بیآس

 نر ییصحراموش 

 68/84پ.ع/ سهراب آذین

 28/2/1411 11/12/88 

 و دکتر فرنوش شریفی

  دکتر علی عالمی

 

دکتر علیرضا محمود 

  ابادی

 

اسكن ریه با پیش آگهی  ctبررسی ارتباط میزان درگیری 

روز اول بستری بیماران با تشخیص کووید  11-5بیماری طی 

در مرکز آموزشی درمانی عالمه بهلول گنابادی در سال  18

1388 

 

 

 133/84پ.ع / محمد اسدی

 13/2/1411 11/5/88 

دکتر علیرضا 

محمدزاده و دکتر 

 جالل مردانه

 دکتر جلیل مشاری

یافته های بالینی و ررسی ویژگی های فردی، ب

آزمایشگاهی در کودکان و نوزادان با بیماران مراجعه 

کننده به بیمارستان عالمه بهلول گنابادی در سال 

1388-1411 

فاطمه باقری 

 زمردی
 135/84پ.ع /

 5/11/1411 4/3/1411 
 دکتر ابوالفضل قهرمانی

 و دکتر ملیحه ضیایی
 دکتر علی جاویدی

سیستكتومی الپاراسكوپی با بدون مقایسه عوارض کوله 

استفاده از اندوبک در بیمارستان عالمه بهلول گناباد در 

 1411سال 

 179/84پ.ع / سمیه بسیطی

 21/11/88 27/11/88 
 و ملیحه ضیاییدکتر 

 آقای حسن احمدی
 دکتر علیرضا حسینی

یایی شیم_  یافته های کولونوسكوپی در بیماران با تست ایمنی

مثبت ارجاع شده به کلینیک کولونوسكوپی فیت( )مدفوع 

تا اسفند  1387بیمارستان عالمه بهلول گناباد از اسفند سال 

 1388سال 

 83/84پ.ع/ مهدیس بهروز

 21/4/1411 27/11/88 

دکتر اعظم السادات 

  و دکتر محمودیان

 علی محمد مختاری

 دکتر زهرا راستین
-Covid یماریزنان باردار مبتال به ب یامدهایپ سهیمقا

 مارستانیکننده به بمراجعه رمبتالیبا زنان باردار غ 18

 1388شهرستان گناباد در سال  یعالمه بهلول گناباد

 137/84پ.ع / مجتبی پنده

 دکتر ملیحه ضیایی 5/8/88 23/11/1411 
دکتر عبدالجواد 

 خواجوی

بررسی نگرش دانشجویان پزشكی دانشگاه علوم پزشكی 

ای گری پزشكی و رفتار حرفه ای گناباد نسبت به حرفه 

 1411در سال 

فاطمه پشت 

 چمن
 114/84پ.ع/

 17/14/1411 11/8/88 
 و دکتر ملیحه ضیایی

 دکتر سید بهزاد رضوی
 دکتر وحید طالب زاده

 

با پیامد بیماران مبتال  IIبررسی ارتباط معیارهای آپاچی 

بستری شده در بیمارستان عالمه بهلول  18-به کوید

 1388-1411گنابادی طی سال های 

 126/84پ.ع/ حسین پرهیزگار



 

 23/3/1411 3/12/88 

 دکتر محسن موهبتی

 و

دکتر ساراصفار 

 سفالیی

  دکتر سعید محرابی

در نوار قلب افراد مبتال به دیابت  Tشیوع اختالالت موج 

قندی در جمعیت مشهد و ارتباط آن بیماری ایسكمیک 

 قلب

 

 119/84پ.ع/ میالد ترحمی

 31/3/1411 1/11/88 

دکتر علیرضا 

 محمدزاده

 و فاطمه محمدزاده

دکتر محمد حسن 

 مینوئیان

بررسی مقایسه ای میزان ابتال به عفونت های قارچی در 

بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بیماران بستری در 

 1388و  1389عالمه بهلول گنابادی در سال های 

 131/84پ.ع / افروز تابش نژاد

 28/2/1411 17/9/88 
دکتر محمد حسین 

 بهشتی

دکتر مریم معاون 

 سعیدی

 آموزش از یاشن یعضالن یاسكلت اختالالت وعیش زانیم

وارتباط آن با عوامل خطر  انیو دانشجو دیدر اسات یمجاز

 کیارگونوم

ساجده جالئیان 

 فكور
 132/84پ.ع /

 11/12/88 11/8/88 

محمدحسن دکتر 

خانم نسیم مینوئیان و 

 خواجویان

بررسی آلودگی خاک پارک های عمومی و مزارع زعفراان  دکتر میترا صالحی

 1388به تخم توکسوکارا در شهرستان گناباد در سال 
 84/84پ.ع / سلیمان  جعفری

 28/8/88 29/7/88 

دکتر محمد امین 

مومنی مقدم و دکتر 

 داوود ساالر باشی

 دکتر میالد خراسانی
و دیابت  Iارتباط پلی مورفیسم ژن مبدل آنژیوتانسین 

 2نوع 
 95/84پ.ع/ یحانیه چهكند

 11/11/88 26/9/88 
 و دکتر ملیجه ضیایی

 دکتر سجاد پندش
گیری شغلی تشعشعات یونیزان بر پارامترهای اثر پرتو  دکتر محمد کشتكار

 خونی پرتوکاران شهرستان گناباد و بیرجند
 85/84پ.ع/ نسرین خاقانی

 دکتر فاطمه محمدزاده 22/8/88 7/2/1411 
دکتر حمیده 

 محمدزاده

و سندرم  کیآندروژنت یآلوپس نیارتباط ب یبررس

 یمراجعه کننده به درمانگاه تخصص مارانیدر ب کیمتابول

 1411در سال  یعالمه بهلول گناباد مارستانیپوست ب

 111/84پ.ع/ ریحدیثه خی

 28/4/1411 6/11/88 

و  یاددکتر میثم مر

دکتر علی محمد 

 مختاری

دکتر حمیده 

 محمدزاده 

 

 

و  "اکسترنال فیكساسیون"مقایسه دو روش جراحی 

در درمان شكستگی های  "پین گذاری از راه پوست"

بررسی عوارض پوستی آن ها: دیستال رادیوس و 

 مطالعه بالینی کنترل شده

 146/84پ.ع / مهران خزائی

  3/12/88 - 
 دکتر علی جاویدی و

 دکتر اسال میان

 

 3بررسی مقایسهای کوله سیتكتومی الپاراسكوپیک 

 پورت کارآزمایی بالینی تصادفی چند مرکزی  4پورت با 

 

 

  فرجام خسروی

 7/2/1411 2/7/88 
 فاطمه محمدزادهدکتر 

 و دکتر رامین رضائیان

دکتر سید امیر 

 دکترو  طباطبایی زاده

 رضا رضوانی

بررسی ارتباط چاقی مرکزی و سایر شاخص های تن 

سنجی با عوامل خطر بیماری  کاردیو متابولیک در 

 شرکت کنندگان کوهورت پرشین مشهد

 111/84پ.ع/ یگانه خواجوی راد

 برآبادی دکتر حامد 23/8/89 29/7/88 
دکتر علیرضا 

 محمدزاده

قره نانوذرات ن ییایضد باکتر تیفعال مقایسه ای  یبررس

 یگرم منف یها یباکتر هیعل یستیسنتز شده به روش ز

 و گرم مثبت

 94/84پ.ع/ معصومه راشدی

 24/1/1411 11/8/88 

دکتر محسن صاحبان 

دکتر علیرضا   ملكی و

 محمدزاده

 دکتر جالل مردانه

میكروب شناسی و مقاومت آنتی بیوتیكی  ررسی الگویب

باکتری های جدا شده از بیماران با پنومونی وابسته به 

ونتیالتور بستری در بخش مراقبت ویژه بیمارستان عالمه 

 1411-1387بهلول گنابادی در سال 

 116/84پ.ع/ مریم رحمانی



 

 21/4/1411 6/11/88 
 و دکتر فرنوش شریفی

 دکتر تكتم پیكانی
 اسماعیلی دکتر رضا

بررسی میزان و عوامل تعیین کننده ترخیص با رضایت 

شخصی بیماران بستری در بیمارستان آموزشی عالمه 

 1389بهلول گنابادی درسال 

 

 

 139/84پ.ع / مهدی رحیم زاده

 15/2/1411 28/11/88 

 حسینسید دکتر 

و دکتر جالل  ابطحی

 مردانه

دکتر علیرضا 

 محمدزاده

تست آنالیز ادراری در تشخیص مقایسه کشت ادرار و 

عفونت دستگاه ادراری در بیماران مراجعه کننده به 

 1411بیمارستان عالمه بهاول گنابادی در سال 

شكیبا رحیمی 

 کاخكی
 138/84پ.ع /

 دکتر نرجس بحری 17/8/88 88/11/27 
دکتر اعظم السادات 

 محمودیان
تناسلی یائسگی و رتبه بندی -شیوع سندرم ادراری

 1411-گنابادمرتبط با آن در خانم های یائسه ، عوامل
 86/84پ.ع/ زهره زمانی

 6/4/1411 11/3/88 

دکتر محمد امین 

مومنی و دکتر ساالر 

 باشی

        دکتر سعید محرابی

دکتر عباسعلی    و 

 عباس نژاد

 

اثر نانوسیلیمارین، لیورگل و آتورواستاتین بر مقایسه 

 صحرایی هایپرلیپیدمی فاکتورهای التهابی در موش های

 129/84پ.ع/ ره شكر گزارهمط

 24/4/1411 5/8/88 
و  دکتر جواد باذلی

 دکتر جلیل مشاری

 دکتر جالل مردانه و

 دکتر فاطمه مالک زاده

-CTاز تصاویر  COVID-18تشخیص دقیق بیماری 

Scan  بیمارستان عالمه بهلول گنابادی با استفاده از یک

  روش هوش مصنوعی مبتنی بر یادگیری عمیق 

 141/84پ.ع / علی صادقی

 21/4/1411 4/3/1411 

علیرضا دکتر 

محمدزاده و دکتر 

  جالل مردانه

 داود ساالر باشی دکتر 
بررسی خاصیت ضد باکتریائی نانو ذره فلزی اکسید 

باکتری بیماری زا باسلوس سرئوس تیتانیوم بر سه 

 آیروژینوزا اشرشیاکلی و سودوموناس

رضا صادقی 

 سمرجان
 141/84پ.ع /

 2/4/1411 5/11/88 
دکتر علیرضا 

 محمدزاده
 یرتوسط باکت زومرازیترانس ا_ سیس میآنز انیب یبررس دکتر حسین ابطحی

 مختلف طیدر شرا دایسودوموناس پوت
 127/84پ.ع/ فاطمه طاهری

 13/11/88 15/6/88 

دکتر رضا اسماعیلی و 

دکتر عبدالجواد 

 خواجوی

 تكتم پیكانی
ارزیابی نگرش دانشجویان پزشكی دانشگاه علوم پزشكی 

گناباد نسبت به پژوهش وشناسایی عوامل موثر بر آن در 

 1388سال 

 82/84پ.ع/ مجتبی ظهرابی

 12/5/1411 31/3/1411 

 و مریم صاحباریدکتر 

 ساالر باشیدکتر داوود 

 

  دکتر فرهنگ سلطانی

 72/84پ.ع/ سجاد عباسی بررسی اثر ریتوکسیماب در درمان بیماران لوپوس  

  محمد قربانی آقای دکتر علی عالمی 27/11/88  24/12/88 

و شمارش مطلق  CPR ،ESRبررسی ارتباط تست های 

در بیماران مبتال  18-لنفوسیتی با پیامدهای بیمایر کوید

مراجعه کننده به بیمارستان عالمه بهلول  18-به کوید 

 1388-1411گنابادی در سال ها 

 88/84پ.ع/ زهره عباسی

 22/4/1411 1/11/89 
دکتر داوود ساالر باشی 

 و دکتر مومنی

دکتر عباسعلی عباس 

دکتر سعید و  نژاد

 محرابی

 

اثر نانوسیلیمارین، لیورگل و آتورواستاتین بر مقایسه 

پروفایل لیپیدی، استرس اکسیداتیو در موش های 

 صحرایی هایپرلیپیدمی

 142/84پ.ع / مریم علی شاهی

 14/6/1411 21/11/88 

و  دکتر جعفر حاجوی

دکتر علی محمد 

  مختاری

دکتر محمد حسن 

  مینوئیان

 

 سنگدان و دل جگر، در B1آفالتوکسین  میزان بررسی

 پروتئینی مواد های فروشگاه در شده های عرضه مرغ

 2121 سال در گناباد شهرستان

 

 

سیده مهرناز علی 

 مرادی
 155/84/پ.ع



 

 1411/2/21 5/8/88 

دکتر اعظم السادات 

خانم و  محمودیان

 نسیم خواجویان

دکتر علیرضا 

 ابادیمحمود

شریان های رحمی در سه ماهه بررسی ارتباط وضعیت 

دوم بارداری با نتایج نامطلوب بارداری با استفاده از 

 سونوگرافی کالرداپلر

 128/84پ.ع/ علیزاده نیلوفر

 19/11/1411 19/11/88 

دکتر حمیده محمد 

مهندس حسین و  زاده

  نظامی

دکتر علیرضا محمود 

 آبادی 

 

 نتیمااضخامت با  کتیآندروژن یآلوپس نیارتباط ببررسی 

 کینیدر مراجعه کنندگان به کلمدیای شریان کاروتید 

عالمه بهلول در سال  مارستانیپوست ومو ب یتخصص

1411 

 

 

 112/84پ.ع/ محمد غالمی

 دکتر علی عالمی 17/9/88 7/11/88 
 دکتر وحید طالب زاده

 و دکتر بهزاد رضوی

 و نسبت تیارتباط نسبت پالکت به لنفوس یبررس

در  18دیکوو یماریب امدیبا پ تیلنفوسبه  تیمونوس

بستری شده در بیمارستان عالمه بهلول  18بیماران کوید 

 گنابادی

 

 87/84پ.ع/ رسول فاطمی نژاد

  18/12/88 
 دکتر سید بهزاد رضوی

 و الهام صابری 

دکتر فاطمه محمد 

  زاده
شیوع عوارض مزمن بیماری دیابت و عوامل خطر مرتبط 

 1411درسال  گناباد شهرستان با آن در

لیال فیض 

 محمدی
 

 1/11/88 11/9/88 

دکتر مریم معاون 

دکتر فاطمه و  سعیدی

 محمدزاده

دکتر محسن صاحبان 

 ملكی

 

بخش  مارانیدر ب ریمرگ و مو میزان  علل یررسب

 مارستانیو عوامل مرتبط با آن در ب ژهیو یمراقبت ها

 1389سال  یطگنابادی  عالمه بهلول

 92/84پ.ع/ الیاس قدیمی

 7/2/1411 27/11/88 

دکتر اعظم السادات 

و دکتر محمودیان 

 فاطمه محمدزاده

 دکتر زهرا راستین
( اتالنی)پر ینوزاد -ینیجن یامدهایپ نیارتباط ب یبررس

در زنان باردار مراجعه کننده به  18-دیکوو یماریو ب

 1388در سال  یعالمه بهلول گناباد مارستانیب

 118/84پ.ع/ لیال قربی

 9/11/88 26/9/88 

آقای دکتر جعفر 

و خانم نسیم حاجوی 

 خواجویان

بررسی سرو اپیدمیولوژی انگل توکسوپالسما در دختران  دکتر میترا صالحی

 1388در سنین بارداری در شهرستان گناباد در سال 
 81/84پ.ع/ شراره قلی زاد

 15/4/1411 21/11/88 
دکتر محمد رضا 

  سبحانی

رضایی دکتر فریبرز 

  طلب

 91سال و زیر  91باالی  بیمارانتپالز در لآ یاثربخشمقایسه 

 انمارستیببستری در  حاد کیسكمیا یپس از سكته مغز سال

 1388در سال گناباد  عالمه بهلول

سپیده  کارکن 

 شایان
 136/84پ.ع/

 دکتر نرجس بحری 17/8/88 15/2/1411 
دکتر اعظم السادات 

 محمودیان
 تناسلی یائسگی با کیفیت-سندرم ادراریبررسی ارتباط 

 شاهدی-زندگی زنان یائسه : یک مطالعه مورد
 152/84پ.ع/ کیمیا کرمی

 24/12/88 26/8/88 

دکتر اعظم السادات 

و خانم محمودیان 

 نسیم خواجویان

 دکتر زهرا راستین

 

بررسی سرولوژیک عفونت هلیكوباکتر پیلوری در 

ه کیستیک مراجعه کنندمبتالیان به سندرم تخمدان پلی 

به درمانگاه بیمارستان عالمه بهلول گنابادی در سال 

1388 

 111/84پ.ع/ تكتم کهن سال

 دکتر فاطمه محمدزاده 5/8/88 5/11/88 
دکتر حمیده 

 محمدزاده

در مقابل  %41ارزیابی ایمنی و کارایی اسیدسالیسیلیک 

با و بدون ترکیب با داکسی  %31اسید سالیسیلیک 

 برای آکنه ولگاریس متوسط سایكلین

ابو الفضل 

 مختاری خیبری
 81/84پ.ع/

 13/2/1411 26/9/88 
و دکتر جعفر حاجوی 

 خانم نسیم خواجویان
ررسی وضعیت حضور آمیب آکانتامبا در وسایل بخشهای ب دکتر میترا صالحی

 1388 مختلف بیمارستان بهلول در سال
 131/84پ.ع/ مینا مرادی

 18/11/88 88/8/28 

دکتر عبدالجواد 

و دکتر  خواجوی

 فرنوش شریفی

 دکتر ملیحه ضیایی
 مارانیدر ب یمارستانیعفونت های ب یفراوان یبررس

 سال یط یعالمه بهلول گناباد مارستانیبستری در ب

 1386-1388 یها

 89/84پ.ع/ علیرضا معدل



 

 1411/8/24 9/9/1411 

 دکتر جواد صادقی 

دکتر علی محمد  نسب

 مختاری

  جعفر حاجویدکتر 

 

 

در کودکان  IgAبررسی شیوع  نقص انتخابی 

مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان 

 گناباد

 

 

 162/84پ.ع/ سید رضا میری

 21/11/88 17/9/88 

دکتر محمد امین 

مومنی و دکتر داود 

 ساالر باشی

 دکتر میالد خراسانی

 

آنتاگونیست   1مقایسه پلی مورفیسم ژن اینتر لوکین 

 و گروه کنترل 2یان به دیابت نوع الدر مبترسپتور 

 88/84پ.ع/ امیر نجفی

 دکتر داود ساالر باشی 15/6/88 12/15/1411 
 میالد خراسانی

 محمد امین مؤمنی و

 

( در IL-4) 4مقایسه  پلی مورفیسم  ژن اینتر لوکین 

 و گروه کنترل 2مبتالیان به دیابت نوع 

 

 151/84پ.ع/ زادهرامین نصراله 

 28/4/1411 6/11/88 
 دکتر رضا اسماعیلی

 

دکتر عبدالجواد 

 خواجوی

 

 مبتال به فشار خون مارانیدر ب پایبندی به درمان یابیارز

 – 1388در سال گناباد  عالمه بهلول مارستانیباال در ب

1411 

 

مریم السادات 

 نظام
 145/84پ.ع /

 21/7/88 15/6/88 

    دکتر ملیحه ضیایی

و دکتر محمد حسین 

 بهشتی

دکتر مریم معاون 

 سعیدی
بررسی میزان فرسودگی شغلی در کارکنان بهداشتی و 

 و عوامل مرتبط با آن 18-درمانی در پاندمی کووید

امین نیک قدیمی 

 حسینی ئی
 93/84پ.ع/

 16/11/1411 17/9/88 

دکترمریم معاون 

دکتر فاطمه و  سعیدی

 محمد زاده

 محسن صاحبان ملكی
 COVID-18بیماران مبتال به بررسی سیر بالینی 

 ارستان عالمه بهلول گنابادبیم ICUبستری شده در 
 111/84پ.ع/ یدین یوسفیآ

 88/8/26 31/7/88 

 دکتر علیرضا محمد زاده

 و نسیم خواجویان

 

دکتر مریم معاون 

 سعیدی
بررسی کیفیت خواب کارکنان بیمارستان عالمه بهلول 

 18پاندمی کوویدگنابادی در طی 
 91/84پ.ع/ سید علی هاشمی

 27/4/1411 
6/11/88 

 

و  مهندس شیعبی

 دکتر طالیی

  دکتر جالل مردانه

 

 

تشخیص هلیكوباکتر پیلوری از تصاویر هیستوپاتولوژی و 

میكروبیولوژی نمونه های بالینی با استفاده از تكنیک های 

 هوش مصنوعی

 نژادفرانک محمد 

 
 144/84پ.ع /

  3/12/88 

 

  دکتر فاطمه محمدزاده  دکتر نرگس بحری

شیوع و عوامل خطر مرتبط با سندروم هم بارداری در 

همسران خانم های باردار مراجعه کننده به مراکز سالمت 

 1411جامعه شهر گناباد در سال 

علی شعیب 

 حسینی
 

  3/12/88 

 

 و دکتر فرناز شریفی  خانم سمانه لواف

  دکتر نیلوفر صفایی

والدین نسبت به بیماری بررسی  دانش و نگرش والدین 

 نان در شهر سمناناهای روانی در کودکان و نوجو

علیرضا احمدی 

 بادی 
 

 



 

9811دانشجوی ورودی سال    

 دفاع

 پایان نامه

دفاع 

 پروپوزال

 دفاع

 عنوان

 عنوان استاد راهنما استاد مشاور
نام و نام 

 خانوادگی

کد پایان 

 نامه

 31/8/1411 19/9/1411 
 و دکتر تكتم پیكانی

 فرناز شریفی مود
  دکتر رضا اسماعیلی

غربالگری اجتماعی بیماران دارای اختااللت روانی 

 مه المراجعه کننده به کلنیک سرپایی بیمارستان ع

براساس کد های تعیین کننده های اجتماعی ل بهلو

 در طبقه بندی بین المللی بیماری ها  سالمت 

 164/85پ.ع/ فاطمه آبدار 

     

 

 

 

  مریم احمد زاده 

 27/11/141 11/9/1411  
دکتر فرناز شریفی 

 مود
  دکتر علی عالمی

بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک افكار خودکشی و 

برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه 

 علوم پزشكی گناباد

حسن اسحاقیان 

 فریمانی
 177/85پ.ع/

      
محمد جواد 

 انصاری کرج 
 

      
فاطمه بازداد 

 خیبری
 

 
11/11/141

1 

3/11/141

1 
- 

دکتر جمال مجید 

 پور

اثر هومون درمانی بنیادی درمانی بر روی اینفال 

مازوم در درمان ضایعه طناب نخاعی یک مطالعه 

 بروز شده 

 194/85پ.ع/ محمد باعقیده 

 
13/11/141

1 
 نسیم خواجویان  9/9/1411

دکتر مریم معاون 

 سعیدی

بررسی میزان شیوع عوامل خطر بیماری های قلبی 

عروقی در رانندگان جادهای خودرو های سنگین 

 1411شهرستان گناباد در سال 

ابراهیم پناهی 

 گنهرانی 
 174/85پ.ع /

 29/7/1411 
18/5/141

1 

دکتر نرجس بحری  

و دکتر فاطمه 

 محمدزاده 

دکتر اعظم اسادات  

  محمودیان

بررسی تجربیات شیردهی زنان در دوران پاندمی 

 18_کووید 

 

 159/85پ.ع / پریسا  پور امینی 

 6/11/1411 2/8/1411 

 دکتر میالد خراسانی

دکتر علی محمد و 

  مختاری

دکتر حمیده 

  محمدزاده

با  4بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن اینترلو کین  

 آکنه ولگاریس

 

 

 167/85پ.ع/ شایان تمیمی

 
13/11/141

1 

31/8/141

1 

دکتر مریم معاون 

و دکتر عبد  سعیدی

  الجواد خواجوی

  دکتر تكتم پیكانی

 پزشكی عمومی از آموزش مجازی ادراک دانشجویان

 COVID-18گیریمرتبط با آن در دوره همه عوامل و

: پیمایش مقطعی آنالین در دانشگاه علوم پزشكی 

 گناباد

 199/85پ.ع/ محمد حقانی 

 
18/11/141

1 
27/8/1411 

مریم معاون سعیدی 

مهندس حسن  و

  احمدی

دکتر محسن 

  صاحبان

 

قایسه متیل پردنیزولون با دگزامتازون در درمان م

بستری شده در بیمارستان بهلول  18بیماران کووید 

 1411در سال 

 175/85پ.ع/ علی خدادادی 



 

 2/11/1411 
1411/11/2

2 

 و دکتر فرناز شریفی

  حسن احمدی

کتر عبدالجواد د

  خواجوی

 

بررسی ارتباط بین سطح کیفیت زندگی و استفاده از 

شبكه های اجتماعی در دانشجویان پزشكی دانشگاه 

  1411-1411علوم پزشكی گناباد در سال 

 

فاطمه خواجه 

 نظر
 177/85پ.ع/

 16/15/1411 29/2/1411 

دکتر سید بهزاد 

و نسیم  رضوی

 خواجویان

دکتر وحید طالب 

  زاده

 

بررسی تاثیر گروه دارویی مهار کننده دی پیتداز ) 

DPP4Iدر  18-( بر پیامد ناشی از ابتال به کوید

بیماران مبتال به دیابت بستری در بیمارستان عالمه 

 1411بهلول گنابادی شهرستان گناباد در سال 

 

 148/85پ.ع / ناهید خیرآبادی 

 11/7/1411 29/6/1411 
مهندس نسیم 

  خواجویان
  دکتر محمد کشتكار

ریسک ابتال به سرطان ناشی از تصویر برداری سی 

 18اسكن قفسه سینه در بیماران مبتال به کووید تی 

 در شهرستان گناباد 

فاطمه رسولی 

 نژاد

پ 

 156/85/.ع

 
21/11/141

1 
5/11/1411 

 و دکتر ملیحه امانی

  نسیم خواجویان

دکتر حمیده 

  محمدزاده

با  falknor’s needlingروش  ی سهیمقا

ا پکف دست و  ی کفها لیدر درمان زگ یوتراپیکرا

پوست  کینیمراجعه کننده به کل مارانیدر ب

 1411-1411شهرستان گناباد در سال 

 زهرا زحمت کش
پ 

 156/85/.ع

 6/11/1411 12/9/1411 

دکتر عبد الجواد 

و دکتر  خواجوی

  وحید طالب زاده

  دکتر علی جاویدی

 

مقایسه عوارض ناشی از کوله سیستكتومی 

بستری سرپایی روزانه و الپاراسكوپیک در بیماران 

بستری شبانه، در بیمارستان عالمه بهلول گنابادی 

 1411سال 

سعیده سقایی 

 شهری
 169/85پ.ع/

 31/8/1411 19/9/1411 

دکتر حمیده 

دکتر و  محمدزاده

نجمه سادات حاجی 

 وثوق

دکتر محمد حسن 

  مینوئیان

تال بیماران مبدر کیفیت زندگی و سالمت روان بررسی 

به درماتیت سبورئیک مراجعه کننده به درمانگاه های 

 1411در سال  شهر گنابادپوست 

 163/85پ.ع/ سپیده سلطانی 

  دکتر میالد خراسانی یددکتر میثم مرا 31/8/1411 26/11/1411 

بر تحلیل  دنوزومابو   بررسی اثر مهاری کورکومین

استخوانی القا شده با فاکتور نكروز دهنده ی توموری 

یک مطالعه ی ازمایشگاهی بر روی سلولهای –الفا

 بنیادی خونساز و  استئوکالستها ی انسانی

امیررضا سلیمی 

 موحد
 195/85پ.ع/

 5/11/1411  

دکتر حمیده 

  محمدزاده

دکتر فاطمه 

  محمدزاده

 دکتر جعفر حاجوی

بررسی ارتباط ابتال به عفونت هلیكوباکتر پیلوری با 

بیماری آکنه ولگاریس در مراجعه کنندگان به در 

مطالعه  1411مانگاه های پوست شهر گناباد در سال 

 شاهد –مورد 

 

سیما سمیعی 

 رودی 
 178/85پ.ع/

 4/11/1411 22/8/1411 

دکتر سید بهزاد 

  رضوی

 و ملیحه ضیایی

طالب دکتر وحید 

  زاده

بررسی میزان بروز عوارض جانبی داروی توسلیزوماب 

در   coved -18در بیماران بستری شده با عفونت 

بیمارستان عالمه بهلول گنابادی در سال های 

1389-1411 

 166/85پ.ع/ علیرضا شهریاری 



 

 
19/11/141

1 
9/9/1411 

دکتر فرهنگ 

و نسیم  سلطانی

 خواجویان

 دکتر جعفر حاجوی

در  EBV تیتر آنتی بادی علیهبررسی میزان 

بیماران آرتریت روماتوئید مراجعه کننده به 

 1411-1411بیمارستان عالمه بهلول گناباد در سال 

 

فاطمه صفری 

 شیخعلی کالیه 
 168/85پ.ع/

 
17/11/141

1 
5/11/1411 

مهندس حسن 

احمدی و عبد 

 الجواد خواجوی

دکتر فرهنگ 

  سلطانی

در  W با معیار CRP و ESR بررسی ارتباط سطح

بیماران مبتال به استئوآرتریت زانو مراجعه کننده به 

 درمانگاه

سید محمد 

 طباطبایی مقدم 
 196/85پ.ع/

 
12/11/141

1 
27/8/1411 

دکتر مریم معاون 

مهندس و  سعیدی

  حسن احمدی قرائی

دکتر محسن 

  صاحبان ملكی

 

بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین دی باپیامدهای 

بستری شده دربخش آی  18بیماران کوویدبالینی 

سی یو بیمارستان بهلول شهرستان گناباد در سال 

1411 

 176/85پ.ع/ اصالن عزیزی 

 
13/11/141

1 
 

 ودکتر فرناز شریفی 

 دکتر حسن احمدی

دکتر عبد الجواد 

 خواجوی 

میزان آگاهی از عالئم اختالل جسمانی سازی  یبررس

عالمه بهلول  مارستانیب پرستاراندر  و شدت آن

 1411-1411در سال  گناباد

محمدرضا 

 عسكری بجستانی 

پ 

 172/85/.ع

 11/8/1411 6/14/1411 
و  محمدقربانی آقای

 خانم شاطری
  دکتر علی عالمی

در شهرستان  18-سرواپیدمیولوژی کووید  بررسی

یک  :  1411تا پایان سال  1388گناباد ازخرداد ماه 

  مطالعه مقطعی مبتنی بر جمعیت

پریسا سادات 

 علوی شهری 

پ 

 161/85/.ع

 
29/11/141

1 

1411/11/1

5 

 و دکتر مریم طالیی

دکتر علی محمد 

 مختاری

 دکتر علی جاویدی

بررسی ارتباط یافته های بافت شناسی با یافته های 

حین عمل و یافته های سنوگرافی  در بیماران تحت 

جراحی کله سیستكتومی بیمارستان عالمه بهلول 

 1411تا 1385گنابادی از سال 

 

سارا علیزاده 

 شوراب 

پ 

 181/85/.ع

 5/11/1411 22/8/1411 

دکتر عبد الجواد 

و دکتر  خواجوی

 بهزاد  رضوی

دکتر وحید طالب 

  زاده
ارزیابی میزان حرفه ای گر ی پزشكان و پرستاران 

 در بیمارستان عالمه بهلول گنابادی

محمد امین 

 نژادی 

پ 

 165/85/.ع

 
21/11/141

1 
2/8/1411 

و  حمیده محمدزاده

دکتر علی محمد 

  مختاری

ژن آنتا  VNTRبررسی ارتباط پلی مورفیسم    دکتر میالد خراسانی

 و آکنه ولگاریس  1گونیست گیرنده اینتر لوکین 
 لیال نوری نژاد 

پ 

 192/85/.ع

 
18/11/141

1 
  

دکتر علی محمد 

و دکتر  مختاری

 علیرضا محمدزاده

مریم معاون دکتر 

 سعیدی
بررسی عوامل مرتبط به تب مالت در مناطق تحت 

 1411پوش دانشكاه علوم پزشكی گناباد در سال 
 امیر علی واعظی 

پ 

 171/85/.ع

 
1411/11/1

9 
3/11/1411 

دکتر حمزه نصیری 

و دکتر آرش امید 

 تبریزی

دکتر علی عالمی و 

دکتر محمد امین 

 مومنی 

با میزان  VE GFبررسی ارتباط مورفیسم های ژن 

پاسخ به درمان تزریق ابنتراویترال استیوانت 

 )بواسیزوماب( در بیماران مبتال به ادم ماکوال دیابتی 

محمدرضا 

 مجیدی 
 197/85پ.ع/

 
24/11/141

1 
3/11/1411 

دکتر  مریم معاون 

سعیدی و 

دکترفاطمه محمد 

 زاده 

دکتر محسن 

 صاحبان ملكی 

نسبت  ،بررسی ارتباط بیماری های همراه 

PaO2:FiO2یواکنش نی، پروتئ C  و الکتات

با نیاز به ونتیالسیون مكانیكی و مرگ و   دروژنازیده

 18-میر داخل بیمارستانی در میان بیماران کووید

 بستری در بیمارستان عالمه بهلول گنابادی

 امید محمد زاده 
پ 

 181/85/.ع



 

 3/8/1411 
25/13/141

1 
  نسیم خواجویان

دکتر مریم معاون 

  سعیدی

بررسی شیوع آسیب سرسوزن و عوامل مرتبط با آن 

در کارکنان بهداشتی درمانی بیمارستان عالمه بهلول 

 1411تا  1386، در طی سال های گنابادی

 هدی منزه 
پ 

 161/85/.ع

 
11/11/141

1 
 دکتر رضا اسماعیلی  دکتر مجید نخعی 31/8/1411

 

تجویز داروها در مراکز سالمت  ارزیابی وضعیت

جامعه دانشگاه علوم پزشكی گناباد براساس شاخص 

های مصرف منطقی دارو سازمان جهانی بهداشت 

(WHO/INRUD) 

 

 193/85/پ .ع محدثه مهران پور

 28/8/1411 9/9/1411 
دکتر عبد الجواد 

 خواجوی
 دکتر ملیحه ضیایی

 

به بستری بر اساس بررسی الگوی بیماریهای منجر 

ا ه المللی بیماری بندی بین دهمین ویرایش طبقه

بیمارستان عالمه بهلول گنابادی در شهرستان در 

 1389-1388گناباد در بازه زمانی 

 

 171/85پ.ع/ علیرضا نجف زاده 

 6/11/1411  

دکتر نرگس 

و دکتر  حسینی

  فاطمه محمدزاده

ی و کیفیت زندگی قاعدگسندروم پیش از ارتباط   دکتر فریبا عسكری

 کاری زنان کارمند شهرستان گناباد

مینا نورایی 

 بیدختی 
 191/85پ.ع/

      
سعید ناظمیان 

 فرد
 

  حامد یعقوب زاده       

 
21/11/141

1 
  دکتر رضا اسماعیلی  دکتر مجید صادقی 31/8/1411

 

بررسی روند ارایه خدمات سی تی اسكن در بیمارستان 

بهلول گنابادی در طول سال های آموزشی عالمه 

1411-1386 

 173/85/پ .ع اویس یلمه 

 
12/11/141

1 
5/11/1411 

دکتر مهین قربان 

دکتر جلیل و  صباغ

 مشاری

 ییحه ضیایدکتر مل

بررسی اپیدمیولوژیک بیماری مرحله پایانی کلیه در 

در دانشگاه علوم  1411تا  1386بین سال های 

 پزشكی گناباد

 

 191/85/پ .ع احمد رضا غراب 

  دکتر رقیه رحمانی    
اعظم السادات 

  محمودیان

 

تاثیر آموزش چند رسانه ای بر آگاهی و نگرش 

دانشجویان در مورد  زگیل تناسلی در دانشگاه علوم 

 پزشكی گناباد 

 

  فاطمه بهرامی

 4/12/1411 
27/11/141

1 

دکتر فرهنگ 

 سلطانی
 دکتر جعفر حاجوی

ن های تیروئیدی در مبتالیابادیتیتر اتوآنتیبررسی 

( در شهرستان RAبه بیماری آرتریت روماتوئید )

 گناباد

 

 

احمد رضا 

 عطاردی بیمرغ
 183/85/پ .ع

  شبنم جاللی       



 

 

      
سیده مهتا ثمره 

 موسوی 
 

      
محمد حسین 

 جعفر زاده مایوان 
 

 
27/11/141

1 
3/11/1411 

 دکتر سعید محرابی

و دکتر مطهره 

 خردمند

دکتر اکبر هدایتی 

  زاده
بررسی  ارتباط بین ضربان قلب و ریسک دیابت در 

 جمعیت کوهورت طبری
 182/85/پ .ع فائزه ادیب پور

  


