
 96فهرست پایان نامه های اجرا شده با همکاری واحد توسعه تحقیقات در سال 

 

 

۱۳96/۱۲/۱۲  

 

 

 یارمحمدی ملیحه

ارتباط غلظت آنالیت های بیوشیمیایی و سلول های خونی با مرگ و میر زودهنگام در  بررسی :

 شروع همودیالیز بیماران مزمن کلیوی

۱۳96/۲۱/9   

 

 

فرید حیدری  

ی سیتالوپرام مبتال به اختالل افسردگی کنندهدر بیماران مصرف QTیبررسی تغییرات فاصله

های اعصاب و روان -نده به درمانگاهکناساسی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مراجعه

  ۱۳98تا  ۱۳97های بیمارستان کوثر سمنان طی سال

 پور پاشاکالیی، میرمحمدخانیولیحیدری قادیکالیی، 

۱۳96/۱۲/8   

 

 

 حسین نوبخت

 Peptic Ulcer Disease در بیمارانی که دچار Low Dose Aspirin تعیین فراوانی مصرف

 سال در بیمارستان کوثر۱۳95تا ۱۳9۲هستند و مقایسه آن با گروه کنترل از سال 

 نوبخت، میرمحمدخانی، نورانی

۱۳96/۱۰/۱8   

 

 

 قهرمانفرد فرحناز

بررسی اثر محافظتی قرص زردچوبه مقابل سمیت کلیوی مربوط به سیس پالتین در بیماران مبتال به 

 سرطان

 قهرمانفرد، تمدن، میرمحمدخانی، میرزاملکی

۱۳96/۱۰/۱۱   

 

 

 بابک حسین زاده

بررسی میزان فشار دی اکسید کربن انتهای بازدمی در عمل الپاروسکوپی کیسه صفرا و مقایسه آن 

 با میزان همزمان فشار کربن دی اکسید شریانی

۱۳96/9/۲8   

 

 

مجتبی بارکوت کوب  

 nail versus در مقایسهA2 A1_و عوارض در شکستگی اینترتروکانتریک تایپ :union:مقایسه

plate 

 باروت کوب، شیخ وطن، مومنی

۱۳96/9/۲7   

 

 

 امید میرمحمدخانی

بررسی میزان اگاهی دندان پزشکان و دانشجویان دندان پزشکی از عوامل خطر و تظاهرات بالینی 

96و تشخیص کارسینومای سلولهای سنگفرشی دهانی در شهر سمنان در سال   

 میرمحمدخانی، میرمحمدخانی، سمنانی، برزنجی

۱۳96/9/۲7   

 

 

 حسین نوبخت

بررسی یافته های اندوسکوپی در بیماران با دیس پپسی بدون عالیم 

در بیمارستان کوثر شهر سمنان ۱۳95تا ۱۳9۱هشداردهنده از سال   

 نوبخت، میرمحمدخانی، نداف زاده

۱۳96/9/۲6   

 

 

 رحیمه اسکندریان

بررسی ارتباط تغییرات سطح سرمی کورتیکوسترون با حجم انفارکت قلبی در مصرف کنندگان 

  بات اوپیوئیدی مبتال به سندرم کرونری حادترکی

 اسکندریان، فروتن، رشیدی پور، میرمحمدخانی، داوریان، هاشم نژاد، زحمتکش

۱۳96/9/۲۱   

 

 

 مجتبی بارکوت کوب

در تشکیل جوشگاه شکستگی های  PTH(1-34) بررسی اثرات درمانی

 پروگزیمال فمور

 باروت کوب، میرمحمد خانی، عباس زاده

 

۱۳96/9/8  

 

 

 طاهری رامین

بررسی شیوع و شدت پریودنتیت در بیماران پسوریازیس مراجعه کننده به 

 .و عوامل مرتبط با ان 97-96بیمارستان کوثر سمنان در سال 

 طاهری، جلیلی صدر آباد، میرمحمدخانی
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۱۳96/9/7   

 

 

محمدرضا مونسان  

سال  ۱5الگو، علل و پیامدهای ترومای منجر به بستری در کودکان زیر 

 تاکنون 9۳مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان کوثر سمنان از سال 

 حیدر، مونسان، میرمحمدخانی

 

  

۱۳96/8/۲۲  

 

 رامین طاهری

بررسی شیوع و شدت ناهنجاری های چشمی در بیماران پسوریاتیک 

و عوامل مرتبط  97-98مراجعه کننده به بیمارستان کوثر سمنان در سال 

 با آن

 طاهری، علمی صدر، میرمحمدخانی

 

۱۳96/8/۲   

 

 

 جمیله مقیمی

بررسی عالیم بالینی و آزمایشگاهی بیماران با شکایت ضعف عضالنی 

  (مراجعه کننده به بیمارستان حضرت رسول )ص

 مقیمی، شیرانی، شیخ وطن، چکینی

 

۱۳96/7/۱7   

 

 

مجید فروتن  

بر بهبود سطح قند خون و میزان  D بررسی اثر مکمل یاری با ویتامین

 ۲مقاومت به انسولین در بیماران دیابتی تایپ 

 مصدق، فروتن، میرمحمدخانی، نجم الدین،

 

۱۳96/6/۲9   

 

 

کامران قدس  

یافته های پاتولوژیک نمونه ی بیوپسی از شریان آئورت در بیمار تحت 

در بیمارستان کوثر شهر سمنان و ارتباط آن با شدت  CABG عمل

 (۱۳94-۱۳96درگیری عروق کرونر)

 اسکندرخانی، قدس، فروزش فرد، میرمحمدخانی

 

۱۳96/5/۱۳   

 

 

 الهه جندقی

مقایسه اثر سوالمر و کربنات کلسیم بر سطح سرمی منیزیم ،کلسیم و فسفر 

  در بیماران همودیالیزی

 جندقی، یارمحمدی، قربانی

 

۱۳96/5/4   

 

 

 ثریا دوست محمدیان

بررسی شیوع کم کاری مادرزادی تیروئید در جمعیت تحت پوشش 

دانشگاه علوم پزشکی سمنان و عوامل مرتبط با آن بر اساس اطالعات 
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 ۱۳9۰_95پرونده بهداشتی از سال 

 دوست محمدیان، میرمحمدخانی، مهریزی

 

 

۱۳96/4/۲7   

 

مجید فروتن مراجعه  ۲بررسی الگوی مصرف مواد غذایی در بیماران دیابت ملیتوس تیپ  

 96-97کننده به کلینیک دیابت بیمارستان کوثر سمنان در سال 

 فروتن، میرمحمدخانی، کریمی، اسکندری

 

۱۳96/4/۲7   

 

مجید فروتن بررسی تاثیر درمان بر روی کیفیت زندگی زنان مبتال به سندرم تخمدان  

 (پلی کیستیک در سمنان )مطالعه ای مقطعی

 فروتن، میرمحمدخانی، صفایی، اقدسی

 

۱۳96/4/۲7   

 

 

مجید فروتن  

بررسی تاثیر درمان بر روی رضایت جنسی بیماران مبتال به سندرم تخمدان 

 (پلی کیستیک در سمنان )مطالعه ای مقطعی

 فروتن، میرمحمدخانی، مهری

 

۱۳96/4/۱4   

 

 

مجید فروتن  

بررسی فراوانی مقاومت به انسولین در بیماران غیر دیابتی مبتال به سرطان 

 گان بهسینه و ارتباط آن با عوامل پور پروگنوستیک در مراجعه کنند

 ۱۳97-۱۳9۰بیمارستان کوثر سمنان طی سال های 

 فروتن، میرمحمدخانی، قهرمانفرد، قریشی

 

۱۳96/4/۱4   

 

 

مجید فروتن  

ارتباط بین هایپوتیروئیدی تحت بالینی و آلبومینوری در مبتالیان به دیابت 

مرتبط  هایکننده به بیمارستان کوثر سمنان و شاخصشیرین نوع دو مراجعه

 ۱۳96-97های با آن در سال

 فروتن، میرمحمدخانی، عسگری

 

۱۳96/4/۲  

 

 

 مسعودیان نوشین

بررسی اختالل شناختی در بیماران اپی لپتیک مراجعه کننده به کلینیک 

 ۱۳96نورولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان درسال

 مسعودیان، زیاری، سمایی، مرادپور

 

۱۳96/۳/۳۱   

 

 

ملیحه یارمحمدی  

بررسی اثر آوای قرآن کریم بر سطح فاکتورهای التهابی بیماران 

 ۱۳96کننده به بیمارستان کوثر سمنان در سال همودیالیزی مراجعه
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۱۳96/۳/۳۱   

 

 

محمد فروزش فرد  

-Intra) بررسی موارد کاربرد، پیامدها و عوارض پمپ داخل آئورتی

aortic balloon pump - IABP)  در بیماران تحت جراحی عمل قلب

 باز در بیمارستان کوثر

 بهلولی، فروزش فرد، قدس

 

۱۳96/۳/۲۰   

 

 

 ابوالفضل عبداهلل پور

مقایسه اثر استامینوفن وریدی با کتوروالک بر پاسخ راه هوایی و 

 .همودینامیک هنگام خروج لوله تراشه در بیماران کاندید جراحی الکتیو

 عبداهلل پور، ایزدی، حسین زاده، زیاری، ضمایمی فرد

 

۱۳96/۳/۱۰   

 

 

 بابک حسین زاده

مقایسه اثر بی دردی استامینوفن داخل وریدی و مورفین بردردِ بعد از 

 عمل الپاروسکوپیک کوله سیستکتومی

 

۱۳96/۳/۳   

 

 

 رحیمه اسکندریان

ای دائم با بررسی ارتباط بین فیبریالسیون دهلیزی غیردریچه

 میکروآلبومینوری

 اسکندریان، قربانی، دربان، نیک نهاد،

 

۱۳96/۲/9   

 

بررسی اثر بوتاکس )سم بوتولینیوم( در درمان فیشر آنال مزمن و عوامل  ستاره سلطانی

موثر بر آن در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه مرکز آموزشی 

 ۱۳96-۱۳97منان، درمانی بیمارستان کوثر س

 سلطانی، عالوی طوسی، صالحی

 

۱۳95/۱۲/۲7   

 

 

 ابوالفضل عبداهلل پور

میزان فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی در پزشکان شاغل در 

بیمارستانهای دانشگاهی شهرستان سمنان و عوامل شغلی مرتبط با آن 

 ۱۳96درسال 

 عبداهلل پور، بهنام، میرمحمدخانی، عبدالهی، تبیانیان،

 

۱۳95/۱۱/۱9  

 

 

 تمدن محمدرضا

و رابطه ی آن با پارامتر های  Fetuin-A بررسی سطح سرمی

 بیوشیمیای در بیماران همودیالیزی

 تمدن، قربانی، عباسی حماعتی

 

 

۱۳95/۱۰/۲9  

 

 

 نوبخت حسین

ی بدون زخم و بیماری زخم پپتیک هاضمهی تحریک پذیر در بیماران مبتال به سوءبررسی شیوع سندرم روده

 ی مقطعی سه سالهکننده به درمانگاه گوارش بیمارستان کوثر: مطالعهی مراجعهبدون عالئم هشداردهنده

(95-۱۳9۲) 

 نوبخت، میرمحمدخانی، بابایی
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۱۳95/۱۰/۲۱  

 

 

 مسعودیان نوشین

بررسی اختالل شناختی در بیماران میگرنی مراجعه کننده به کلینیک نورولوژی دانشگاه علوم پزشکی 

 ۱۳96سمنان درسال

 مسعودیان، سمایی، زیاری، امیر سیافی

 

۱۳95/۱۰/۱8  

 

 

 فروتن مجید

بررسی نتایج بارداری در خانم های نابارور مبتال به هیپوتیروِئیدی تحت بالینی مراجعه کننده به درمانگاه 

 95الی  9۲طی سال های  غدد بیمارستان کوثر سمنان

 

۱۳۹۵/۱۰/۱۱   

 

 

فرحناز قهرمانفرد  

  Bone marrow aspiration بررسی میزان تاثیر اکسیژن درمانی بر درد بیماران تحت

 روزش فرد، میرمحمدخانی، حیدری خانقشالقیقهرمانفرد، ف

 

۱۳95/8/۲6   

 

 

ملیحه یارمحمدی  

 بررسی ارتباط میزان عفونت کاتتر در بیماران همودیالیز با کمبود ویتامین دی

 

۱۳95/7/۲7  

 

 

 یارمحمدی ملیحه

 در بیماران همودیالیزABI ارتباط بین شکست دسترسی عروقی و اندکس

 

۱۳95/7/۲6  

 

 

 یارمحمدی ملیحه

 بازو و کسر تخلیه ای بطن چپ در بیماران همودیالیز-بررسی ار تباط بین اندکس مچ پا

 

۱۳95/7/۱8  

 

 

 قهرمانفرد فرحناز

بررسی نسبت نوتروفیل به لنفوسیت اولیه و میزان بروز نوتروپنی طی درمان در بیماران سرطان 

 (94پستان در بیمارستان کوثر استان سمنان) سال 

 فرد، گوهری، قربانی، باباییانقهرمان

 

۱۳95/6/۱۰  

 

 

 الدین نجم آتوسا

بررسی اثر آویشن به همراه درمان استاندارد بر عالئم گوارشی بیماران مبتال به عفونت هلیکو 

 باکتر پیلوری

 دبیری، نجم الدین، حسن نصیری

 

۱۳95/4/۱5  

 

 

 آهنگر پرویز

 مقایسه نتایج بی حسی موضعی و بیهوشی عمومی در ترمیم تاندون های فلکسور ناحیه دو دست

 آهنگر، قربانی، نظام لو
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۱۳95/۳/6  

 

 

 پهلوان داریوش

بررسی فراوانی شادکامی و ارتباط آن با فاکتورهای شغلی در کارکنان مرکز آموزشی، پژوهشی 

 ۱۳95و درمانی کوثر، شهر سمنان سال 

 پهلوان، عیوض نژاد

 

۱۳95/۳/۲  

 

بررسی ارزش تشخیصی سیتولوژی حاصل از آسپیراسیون سوزنی نازک در تشخیص بدخیمی  همتی حمیدرضا

 ندول تیروئیدی

 

۱۳95/۲/۲5  

 

 

 ملک فرهاد

ی خواب در بیماران مبتال به نارسایی مزمن کلیوی تحت دیالیز بستری در بررسی شیوع آپنه

 و عوامل موثر بر آن ۱۳95-96های بیمارستان کوثر سمنان در سال

 ملک، تمدن، میرمحمدخانی، مرادزاده،

 

۱۳94/۱۱/۲6  

 

 

 فرد فروزش محمد

در دو وضعیت بیهوشی عمیق و حالت  LMA بررسی مقایسه ای عوارض حاد تنفسی بعد از خارج کردن

 ۱۳94-95سال در بیمارستان مرکز طبی کودکان در سال  ۱۲تا  ۲کامال بیدار در کودکان 

 زاهدی وفا، فروزش فرد
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