ﻟﯿﺴﺖ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي دﻓﺎع ﺷﺪه در ﺳﺎل 1386

ردﯾﻒ
١

ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ
ﺑﺮرﺳﯽ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻮﻟﮫ ﺳﯿﺴﺘﮑﺘﻮﻣﯽ ﺷﺪه در ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ
درﻣﺎﻧﯽ اﻣﺎم اﯾﻼم

اﺳﺘﺎد راھﻨﻤﺎ
دﮐﺘﺮ ﻣﺎﻟﮏ ﻋﻠﯽ
ﻣﺤﻤﺪی

داﻧﺸﺠﻮ
ﻧﺮﮔﺲ ﺷﺎھﻮردی

٢

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﯿﻮع دﯾﺎﺑﺖ ﺷﯿﺮﯾﻦ در اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی  ٣٠ﺳﺎل ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﮫ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﮭﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﺷﮭﺮ اﯾﻼم در ﺳﺎل ٨۴
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻣﻮزش واﻟﺪﯾﻦ در درﻣﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ  ADHDﺗﺤﺖ
درﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺘﯿﻞ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﻮع رﯾﺴﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﭘﺮوﻻﭘﺲ اﻋﻀﺎی ﻟﮕﻨﯽ در ﺑﯿﻤﺎران
ﺑﺴﺘﺮی در ﺑﺨﺶ ﺟﺮاﺣﯽ زﻧﺎن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﻋﻤﻞ  APRدر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﮭﯿﺪ
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ اﯾﻼم ٨۶-٨۵
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ای ﻧﺮم ﮐﺮدن دھﺎﻧﮫ ﺳﺮوﯾﮑﺲ ﺗﻮﺳﻂ  PGو ﺳﻮﻧﺪﻓﻮﻟﯽ در
زﻧﺎن ﺣﺎﻣﻠﮫ زﯾﺮ  ٢٨ﺳﺎل در ﻃﻮل ﯾﮑﺴﺎل  ٨۵-٨۴ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﮭﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ
ﺧﻤﯿﻨﯽ اﯾﻼم
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری رﯾﮑﻨﺰ در ﮐﻮدﮐﺎن  ٢۴-۶ﻣﺎھﮫ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﮫ
درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻃﻔﺎل
ﺷﯿﻮع اﻧﻮاع ﺳﻨﺪرم ﺣﺎد ﻗﻠﺒﯽ در ﺑﯿﻤﺎرران ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪه در  CUUدر  ۶ﻣﺎه
اول ﺳﺎل ٨۶
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ای درﻣﺎن  ١٢ﺳﺎﻋﺘﮫ و  ٢۴ﺳﺎﻋﺘﮫ ﺑﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﻨﯿﺰﯾﻮم در
زﻧﺎن ﺑﺎردار

دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ وﺣﯿﺪ ﯾﻮﺳﻔﯽ

اﻗﺪس ﺧﺎﻧﯽ زاده
ﮐﺒﺮی ﻣﺤﻤﺪی
ﻣﺤﺒﻮﺑﮫ ﻏﺮﯾﺐ ﻟﮑﯽ
ﻓﺎﻃﻤﮫ ﺧﺎﻧﯽ زاده
ﻟﯿﻼ ﺑﺎژدان
ﻟﯿﻼ ﻋﺎﺻﻢ آﺑﺎدی

دﮐﺘﺮ ﺳﭙﯿﺪه ﻣﯿﺮج

ﻓﺮﯾﺒﺎ رﺿﺎﯾﯽ
ﻋﻠﯽ ﯾﺰدﯾﺎن

دﮐﺘﺮ ﺟﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪی

ﻣﮭﺪی ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺳﻮره
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮭﺪی ﺻﻔﺮی
ﻣﺴﻌﻮد ﻓﺼﯿﺤﯽ
ﯾﻮﺳﻒ ﮐﻮﻟﯿﻮﻧﺪی
ﺻﺪﯾﻘﮫ ﺻﻠﺒﻮﺧﯽ
ﺳﺎرا رﺣﯿﻤﯽ
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ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺗﮭﺎﺟﻤﯽ ھﻠﯿﻮﺑﺎﮐﺘﺮ ﭘﯿﻠﻮری ﺑﺮ ﺑﺮوز آﻧﻤﯽ ﻓﻘﺮ آھﻦ در
ﮐﻮدﮐﺎن  ١٢-٧ﺳﺎﻟﮫ ﺷﮭﺮ اﯾﻼم در ﺳﺎل ١٣٨۶
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﻮع ﻋﻠﻞ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻗﻠﺒﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻣﻮزش در ﮐﺎھﺶ اﯾﻦ
ﻋﻠﻞ
ﻧﻘﺶ اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺟﺮاﺣﯽ ھﺎی ﺷﮑﻢ و ﺑﯿﻨﯽ

آﻗﺎی ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺣﺴﯿﻦ
زاده
دﮐﺘﺮ ﻋﯿﻦ ا..
اﺻﻐﺮﻧﮋاد
دﮐﺘﺮ اﻓﺮا ﺧﺴﺮوی

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ رﺳﻮﻟﯽ
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﺤﺎوری
ﻣﺮﯾﻢ ﻧﻮروزی
ﻃﻮﺑﯽ ﺻﺤﺮاﯾﯽ
ﺻﻐﺮی زارﻋﯽ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻏﻠﻈﺖ ﭼﺮﺑﯽ ھﺎی ﺧﻮن و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯽ در اﻓﺮاد
ﭼﺎق و در اﻓﺮاد ﺑﺎ وزن ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮده ھﺎی ﭘﺴﺘﺎﻧﯽ در زﻧﺎن ﺟﺮاﺣﯽ ﺷﺪه

دﮐﺘﺮ ﻗﯿﺼﺮ ﮐﺸﺎورز

ﻓﺎﻃﻤﮫ ﻣﻠﮑﯽ
آزاده ﻣﺤﺴﻦ زاده
ﺣﺴﻦ ﮐﺮﯾﻤﯽ
ﻣﻌﺼﻮﻣﮫ ﻃﻮﻻﺑﯽ
ﻓﺎﻃﻤﮫ ﺧﺎﻧﯽ زاده
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دﮐﺘﺮ ﭘﯿﻤﺎن ھﺎﺷﻤﯿﺎن
دﮐﺘﺮ ﻣﺮﯾﻢ ﻧﻮری

دﮐﺘﺮ ﻋﯿﻦ ا..
اﺻﻐﺮﻧﮋاد
دﮐﺘﺮ ﻣﺮﯾﻢ ﻧﻮری

دﮐﺘﺮ ﭘﯿﺮاﻧﯽ

