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شماره
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969

964

967

969

961

965

عنوان پايان نامه

بررسی فراوانی عالئم بالينی و سرولوژی بيماران مبتال به بروسلوز بستری در بيمارستان
علی ابن ابيطالب (ع) رفسنجان در سال 4971

استاد راهنما

به مراکز بهداشتی درمانی شهر رفسنجان در سال 4971

دکتر رضا بيدکی

بررسی آگاهی و عملکرد دانشجويان مقاطع تحصيالت تکميلی دانشگاه وليعصر

دکتر سيد مسلم

رفسنجان در مورد ميگرن و بار بيماری در آنها در سال تحصيلی4979-4971

حيدری

بررسی پاره ای از متغيرهای دموگرافيک مادران باردار و فرزندان متولد شده از آن ها در

مريم مرتضوی اول

بيمارستان های نيک نفس و علی ابن ابيطالب (ع) رفسنجان در سال 4979

عليرضا نظری دوم

بررسی فراوانی علل منجر به بستری نوزادان متولد شده از مادران ديابتی در زايشگاه
نيک نفس رفسنجان از بهمن سال  4977لغايت بهمن سال 4979

ارزيابی ميزان کفايت همودياليز به وسيله  kt/vدر بيماران همودياليزی مراجعه کننده

فاطمه حسن شاهی
اقای صيادی

بررسی فراوانی افسردگی بعد از زايمان و عوامل خطر احتمالی مرتبط با آن در مراجعين

دربيماران مواتيپل اسکلروزيس در شهرستان رفسنجان در سال 4979

دکتر رهنما

مينا جوادی

دکتر زيبا شعبانی

ازيتا منشوری اول

بررسی فراوانی اختالالت روانی (افسردگی ،اختالالت اضطرابی ،افکار وسواسی)

استاد مشاور

داور ها:

دانشجو

..............

سال دفاع

فروردين 75

عباس فاتحی
عباس فاتحی
حميده اسماعيل نژاد

فروردين 75

اذر بشارت
...........

نازنين جاللی
ليدا مظفريان

فروردين 75

عباس فاتحی
آقای صيادی

علی پناهی
علی نيکخو

تير 75

طيبه غالمعلی زاده
دکتر محمد ناظر

نازنين جاللی
علی اريادوست

دکتر امير مقدم احمدی
حميد بخشی

دکتر شکوفه درخشان

دکتر شيخ فتح الهی

دکتر مريم

احمدرضا صيادی

تير 75

اذر بشارت
تير 75

کهنوجی
سياوش اثار
عباس فاتحی

کريمی(جانشين دکتر

1

مينا جوادی-زهره

هما زمانی

تير 75

به بخش همودياليز بيمارستان علی ابن ابيطالب (ع) رفسنجان در سال 4977-4979

966

969

967

967

999

994

997

اثر درمان ترکيبی داروی TPAو هايپوترمی مغزی بر روی سکته مغزی در موش
صحرايی نر

بررسی الگوی مقاومت دارويی باکتريای اشرشياکلی در بيمارستان های وابسته به
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان از خرداد  71تا اول خرداد 75

بررسی اثر عصاره آبی-الکلی گياه درمنه ( )Artemisia Aucheriبر سميت کليوی
ناشی از کلريد جيوه ( )IIدر موش سوری

بررسی شيوع اضطراب و افسردگی در سه ماهه اول بارداری زنان مراجعه کننده به
کلينيک های زنان شهرستان رفسنجان در سال 4979

بررسی شيوع دفع مکونيوم و عوامل خطر مرتبط با آن در نوزادان متولد شده در
بيمارستان علی ابن ابيطالب (ع) و زايشگاه نيک نفس در شش ماهه دوم سال 71

شفيع پور)

دکتر محمد ا ...توکلی

دکتر امير رهنما

علی شمسی زاده
محمد رضا زريسفی

حميد ميرجليلی
اقای صيادی

دکتر محمد اهلل توکلی

تير 75

خادم الحسينی

دکتر زيبا شعبانی

دکتر علی شمسی زاده

جوادی مقدم
شهريور 75

حاجی زاده
هانيه بنی اسدی
کائيدی

دکتر مقدم احمدی

فاطمه بمانی
اقای بخشی

دکتر ازيتا منشوری

شهريور 75

فريبا امين زاده

دکتر ازيتا منشوری

دکتر وزيری

نازنين جاللی
شهريور 75

عباس فاتحی
علی دباغيان
سکينه ميرزايی

ررسی برخی از علل افسردگی در بيماران ديابتی نوع  IIمراجعه کننده به مرکز ديابت
رفسنجان در سال 71

دکتر بيدکی دوم

در بيماران مراجعه کننده به مرکز سنگ شکن بيمارستان مرادی رفسنجان در سال 71

-

تير 75

امير مقدم

دکتر شفيع پور اول

بررسی اثر قرص هيدروکلروتيازيد بر ميزان دفع سنگ بعد از سنگ شکن برون اندامی

دهقانی

دکتر عليرضا نظری

2

-

شهريور 75

کهنوجی
الهام حسيبی
بشارت

-

کهنوجی -علی پناهی

زهرا زارع عسکری

شهريور 75

999

بررسی شيوع ازدواج فاميلی و عوامل مرتبط با آن در شهرستان رفسنجان در سال 71

دکتر امين زاده

-

مريم مرتضوی
شهرزاد باستانی

شهريور 75

سکينه ميرزايی
محمدرضا حاجی زاده
991

بررسی اثر عصاره آبی-الکلی دانه گياه جغجغه بر بهبود عالئم سندروم متابوليک در

اول

دکتر خوشدل

موش صحرايی نر

995

بررسی اپيدمی مسموميت با متانول در شهرستان رفسنجان در خردادماه 4977

.............

وحيد ميرزايی دوم

996

999

997

997

بررسی علل احتمالی ناباروری در مردان مراجعه کننده به مرکز تحقيقاتی-درمانی

دکتر عباس اسماعيلی

ناباروری در شش ماهه اول سال 71

دکتر رضائيان

بررسی اثر عصاره آبی-الکلی برگ گياه کلپوره بر سميت کليوی ناشی از کلريد جيوه
در موش سوری نر

دکتر محمد اهلل توکلی

محمدعلی عبدالکريمی

شهريور 75

نازنين جاللی

مهدی محمودی دوم
زهرا شريف زاده اول

مهدی موسوی

خسروی
زهرا رياحی

شهريور 75

امير مقدم
دکتر محمدرضا معين

وزيری
مرتضی گرانمايه

شهريور 75

کهنوجی
دکتر شمسی زاده

کائيدی
نرگس مشايخی

شهريور 75

مهدی موسوی

بررسی فراوانی کبد چرب در بيماران مبتال به سنگ های صفراوی عالمتدار مراجعه

دکتر محمد حسين

کننده به بيمارستان علی ابن ابيطالب (ع) رفسنجان در سال 4979

خسروی

بررسی پيامدهای اعمال جراحی کوله سيستکتومی الپاروسکوپيک در تعدادی از
بيماران مبتال به سنگهای صفراوی عالمتدار مراجعهکننده به بيمارستان علی ابن
ابيطالب (ع) شهر رفسنجان از سال  4974تا سال 4979

دکتر محمد حسين

اقای بخشی

اسماعيل اله ابادی
نيلوفر محمدی

مهر 75

زهره دهقانی

خسروی

3

اقای صيادی

اسماعيل اله
ابادی

الهام خسروی

مهر 75

امين جعفری

979

بررسی اثر عصاره هيدرو الکلی پسته بر يادگيری احترازی در موش سوری نر

974

بررسی فراوانی تومورهای بدخيم پوستی و عوامل محيطی موثر در بروز آنها در
مراجعين به بخش پاتولوژی بيمارستان علی ابن ابيطالب رفسنجان طی سال های
 4979تال 4977

977

بررسی عوامل موثر بر عدم پذيرش انسولين درمانی در بيماران ديابتی مراجعه کننده به
مرکز ديابت يزد سال 4971

979

بررسی فراوانی روش های تشخيصی و درمانی در کودکان  4تا  9ماهه مبتال به بدون
عالمت کانونی( )FWLSدر بيمارستان علی ابن ابيطالب رغسنجان در سال های
4971-4975

دکتر شمسی زاده

دکتر توکلی

مهديه اذين
معصومه بلوچی

مهر 75

کائيدی

971

بررسی ميزان گرايش به تفکر انتقادی در اعضای هيئت علمی دانشگاه علوم پزشکی
رفسنجان در سال 4977

طاهره اسالم منش
اول

مرتضی خادم
دکتر رضائيان

دکتر زهرا محيط دوم
دکتر شفيع پور اول

الحسينی
شادی بهفر

دکتر محمود وکيلی

دکتر بيدکی دوم

عباسی فرد
محدثه بشارتی

دکتر مسعودپور

محسن موسوی

دکتر احمدرضا صيادی

استاد ابراهيمی

احسان جمالی نژاد

دکتر زارع بيدکی

آذر 75

عباس اسماعيلی
ريحانه رفيعی
ضيا طباطبايی

4

مهر 75

کهنوجی

دکتر عباس فاتحی

دکتر محسن رضائيان

سينا اموزگار

مهر 75

آذر 75

شماره

عنوان پايان نامه

استاد راهنما

دکتر ناهید مسعودپور

بررسی فراوانی روش های تشخیصی و درمانی در کودکان  3تا  33ماهه مبتال به

975

تب بدون عالمت کانونی ( )FWLSدر بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) طی سال

976

علوم پزشکی رفسنجان در سال 5331
بررسی مقايسه پیامد های بخیه با چسب مايع بافتی در ترمیم زخم های صورت

979

محمود حسن شاهی
دکتر احمدرضا صیادی

دکتر محسن رضايیان

احمدی نیا

دکتر سنجی اول

دکتر احمدرضا صیادی

977

دکتر صالحی دوم

دکتر خسروی

دکتر شیخ فتح الهی

979

بررسی علل مراجعه افراد سالمند ( باالی  31سال ) به اورژانس بیمارستان های

دکتر عباس اسماعیلی اول

علی بن ابیطالب (ع) و مرادی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال5331

دکتر محمدرضا غالمرضاپور دوم

بررسی شیوع اختالالت شخصیتی و اختالالت روانی در معتادين مراجعه کننده به
کلینیک ترک اعتیاد رفسنجان در سال 5331

دکتر عباس اسماعیلی
فرزانه شیشه بر

دی 31

دکتر افسانه اسماعیلی
سارا مظفری

دی 31

دکتر امین جعفری
فاطمه باديه نشین

اسفند31

دکتر اسماعیل اهلل دادی

(ع) رفسنجان در طی سال های 5333-31

977

دکتر شکوفه درخشان

دکتر اسماعیل اله ابادی

بررسی پیامدهای کوتاه مدت و بلند مدت عمل جراحی ترمیم هرنی اينگوئینال به
روش لیختن اشتاين در برخی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان علی ابن ابیطالب

اذر 31

ذدکتر سید ضیا طباطبايی

اطفال مراجعه کننده به ارژانس بیمارستان علی اين ابی طالب (ع) رفسنجان در
سال 5331

دکتر استاد ابراهیمی

دکتر عباس فاتحی

های 5331-5331
بررسی فراوانی خوددرمانی در دانشجويان پزشکی مشغول به تحصیل در دانشگاه

استاد مشاور

استاد ناظر

دانشجو

سال دفاع

دکتر محسن رضائیان
رضا برخورداری

دکتر احمدرضا صیادی
دکتر محمود کهنوجی
دکتر احمدرضا صیادی

دکتر علیرضا وکیلیان

دکتر محمد ناظر

فاطمه ايزدی
دکتر آذر بشارت

5

اسفند 31

اسفند 31

974

977

مقايسه میزان مصونیت در برابر کزاز بین بیماران مبتال به ديابت نوع  2و افراد
سالم

مقايسه سطح سرمی فريتین مادران سزارين شده با ديابت بارداری و بدون ديابت
بارداری ،و مقايسه فريتین بندناف و نمرهبندی آپگار در نوزادان اين مادران

مقايسه ی نتايج  ERCPقبل و بعد از کله سیستکتومی الپاراسکوپیک در بیماران با

979

دکتر احمدرضا صیادی
دکتر عبداله جعفرزاده
دکتر زيبا شعبانی

دکتر فريبا امین زاده

زهرا اسدالهی

زينت سالم

971

975

بررسی فراوانی تنگی عروق داخل و خارج جمجمه ای در بیماران مبتال به
حمالت عروقی مغزی در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان در سال 5331

976

زرين
دکتر آذيتا منشوری
میالد ژاله

فروردين 33

دکتر اهلل ابادی
دکتر زهره دهقانی

حمید بخشی

رضا

ارديبهشت33

بوستانی
دکتر مقدم احمدی
دکتر علی شمسی زاده

دکتر وکیلیان
دکتر مقدم احمدی

دکتر آذر بشارت
دکتر شیخ فتح الهی

ارديبهشت 33
عاطفه استبرقی

دکتر نازنین جاللی
دکتر حسین آذين

دکتر حبیب فرهمند
دکتر احمد رضا صیادی

ابراهیم روح

دکتر مقصودی

ارديبهشت 33

االمینی
دکتر سکینه میرزايی

مقايسه شاخص های تن سنجی در يک سال اول زندگی نوزادان متولد شده
برحسب نوع زايمان در متولدين بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی

معین

فروردين 33

دکتر ريحانه .محموديان

5333

در شهرستان رفسنجان در سال 5331

دکتر زهره دهقانی

دکتر وحید میرزايی

سنگ کیسه صفرا و مجرای صفراوی مشترک همزمان در طی سال های  5331تا

بررسی میزان اختالالت شناختی و حافظه در بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزيس

دکتر وحید میرزايی

دکتر حمید استاد ابراهیمی

رفسنجان در سال 5331

زينب سالم
دکتر محمود شیخ فتح
الهی

6

دکتر عباس فاتحیرستمی

محمد

3خرداد 33

دکتر شکوفه درخشان-

979

بررسی سطح اگاهی پرسنل بهداشتی شهر رفسنجان در مورد تغذيه تکمیلی
کودکان در سال 5331

دکتر عباس فاتحی

حمید بخشی

دکتر استادابراهیمی ر

رضا دشتی

 3خرداد 33

خويدکی

977

977

بررسی میزان رضايت مندی بیماران بستری بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم
پزشکی رفسنجان از خدمات پزشکی ،پیراپزشکی و خدماتی در سال 5331

بررسی میزان مشارکت ( )IPAبیماران ديابتی نوع دو شهرستان رفسنجان در انجام
امور زندگی خود در سال 5331

دکتر آذر بشارت-
دکتر محمد رضا میرزابیگی

دکتر محمد ناظر

دکتر احمدرضا صیادی

محمد حسین زين
الدينی

 51خرداد 33

دکتر محسن رضائیان-
دکتر ررضا وزيری

دکتر احمدرضا صیادی

فائزه نظری

خرداد 33

دکتر غالمرضاپور
(اساتید ناظر)

799

بررسی درک دانشجويان پزشکی از محیط يادگیری در دانشگاه علوم پزشکی
رفسنجان در سال 5331

دکتر محسن رضائیان
دکتر زارع بیدکی

(مشاور)
ندارد

بررسی فراوانی ناقلین استافیلوکوک آ رئوس بینی و الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی

794

آن در پرسنل بخشهای بالینی مرکز آموزشی درمانی علی ابن ابیطالب شهر

797

مراجعه کننده به بیمارستان مرادی شهر رفسنجان

دکتر استاد ابراهیمی
دکتر محمود بهرامپور

دکتر زيبا شعبانی

دکتر احمد رضا صیادی

رفسنجان(5331
بررسی فراوانی مصرف مواد مخدر در بیماران مبتال به کاتاراکت کانديد جراحی

دکتر سید ضیا طباطبايی

معظمه حسن ابادی

تیر 33

محمد علی کشوری

تیر 33

دکتر ريحانه محموديان
دکتر محمد ناظر

دکتر محمدرضا سلیمانی

7

ندارد

ايدا کاظمی
-دکتر مرجان فاطمی

تیر 33

بررسی حاملگی خارج رحمی و میزان پاسخ به درمان طبی در بیماران مراجعه

799

کننده به مرکز اموزشی و درمانی نیک نفس رفسنجان در طول مدت

دکتر آزيتا منشوری
دکتر فريبا امین زاده

دکتر رضا وزيری نژاد

يکسال()5331-5331
بررسی سطح سرمی پروکسی تونین ، CRP،فريتین در خون محیطی نوزادان

791

مشکوک به سپسیس هنگام بستری در بخش نوزادان و  NICUبیمارستان علی ابن

دکتر شکوفه درخشان

ابی طالب (ع) رفسنجان در سال 31_31

795

796

799

797

797

بررسی فراوانی ديس لیپیدمی و هیپیر گلیسمی در کودکان چاق  3-52ساله

حمید بخشی

بررسی تاثیر مداخله اموزش بر میزان کیفیت زندگی بیماران ديابتی نوع  2تحت
پوشش کلینیک ديابت دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 5331

دکتر مجید کاظمی

بررسی فراوانی هیپرگلیسمی و ديس لیپیدمی در کودکان چاق  3-52ساله مراجعه

دکتر ناهید مسعود پور

بررسی فراوانی وابسته به سن عفونت کالمیديا پنومونیا در افراد سالم شهر
رفسنجان در سال 5331

دکتر مسعود پور
محمد رضا محمدی

شهريور 33

دکتر خادم الحسینی

فاطمه باقری

شهريور 33

دکتراستاد ابراهیمی
دکتر شريف زاده

دکتر وزيری نژاد

اناهیتا کاراموز

شهريور 33

دکتر زهره دهقان
دکتر استاد ابراهیمی

حمید بخشی

کننده به کلینیک متخصصان اطفال شهر رفسنجان در سال 31

دکتر وطن خواه

دکتر عباس فاتحی

دکتر ناهید مسعود پور

دکتر غالمرضا پور

هم زمان کاتاراکت و ناخنک در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان مرادی در سال

شاهی
حمید بخشی

مراجعه کننده کلینیک های متخصصان اطفال شهر رفسنجان

بررسی میزان برگشت تغییرات کراتومتری و رفرکتیو قرنیه پس از عمل جراحی

دکتر غالمحسین حسن

حسام الدين سرداری

شهريور 33

فاطمه باقری

شهريور 33

دکتر عباس فاتحی
دکتر مرجان فاطمی پور

دکتر محمدرضا سلیمانی

ندارد

دکتر عبداله جعفر زاده

دکتر زيبا شعبانی
دکتر احمدرضا صیادی

8

سهیال رحمان زاده

شهريور 33

دکتر علی برازين
دکتر رضا نصرت ابادی
دکتر وحید محمدی

سید علیرضا میر عبد
اللهی

شهريور 33

749

744

747

بررسی میزان پذيرش اجتماعی در بیماران مبتال به سل از ديدگاه خود انها در
بیماران مراجعه کننده به مرکز بهداشت شماره  5رفسنجان در سال 5331

بررسی فراوانی اختالالت رفتاری و برخی عوامل دموگرافیک مرتبط با ان در
کودکان مقطع چهارم و پنجم ابتدايی شهر رفسنجان در سال 5331

دکتر ريحانه محموديان

دکتر زيبا شعبانی
دکتر محمد زارع بیدکی

بخشی

مرضیه باقری
دکتر احمدرضا صیادی
دکتر اذر بشارت

دکتر عباس فاتحی

بررسی اثر داروی ارلیستات بر روی بیان ژن هایSRY-related HMG-

دکتر محمدرضا حاجی زاده

NANOG, (OCT4) Octamer (KLF4) Krupel-like factor4,
 (SOX2( box gene2در رده های سلولی سرطان کولورکتال

دکتر مهدی محمودی

دکتر اقا محمد حسنمی

دکتر محمدرضا میرزايی
دکتر خوشدل

دکتر استاد ابراهیمی

749

سايتوکینهای التهابی  IL-6 ،TNF-αو  IL-8در افراد مبتال به آلزايمر با عالئم
سايکوتیک نسبت به بیماران بدون عالئم سايکوتیک و گروه کنترل در شهر

دکتر سید مسلم حیدری
دکتر علیرضا وکیلیان

دکتر محمدکاظمی

پريسا سادات فخیم
پور

شهريور 33

دکتر فهمیده کار
میالد حاجی آبادی

شهريور33

دکتر میترا عباسی فرد

مقايسه اثر ريسپريدن و کوئتیاپین به همراه ويتامین  B12بر سطوح سرمی
دکتر امیر مقدم احمدی

شهريور 33

دکتر بشارت

سید معین رضوی
نسب

شهريور 33

دکتر حسین اذين

رفسنجان درسال 5331
بررسی فراوانی اختالل آناتومیکال دستگاه ادراری در بیماران بستری با تشخیص

741

پیلونفريت در بخش کودکان و نوزادان بیمارستان علی بن ابی طالب (ع) رفسنجان

دکتر سید محسن موسوی فرد
دکتر استاد ابراهیمی

دکتر محمد کاظمی

از مهر  33تا مهر 31
بررسی کفايت هورمون تراپی دربیماران هیپوتیروئیدی مراجعه کننده به کلینیک

745

های دولتی و خصوصی شهر رفسنجان درسالهای 5332-5331

دکتر محمدرضا شفیع پور

9

محسن معیری
دکتر ناهید مسعود پور

دکتر لطفی -دکتر ريحانه
بخشی

شهريور 33

محموديان

ريحانه ابراهیمی نژاد

مهر 33

مطالعه همبستگی سطح سرمی ويتامین  Dو شدت بیماری در بیماران مزمن

746

انسداد انسدادی ريه مراجعه کننده به کلینیک بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)

دکتر محمود کهنوجی
دکتر مهدی کريمی

رفسنجان در سال 5331

749

747

مقايسه تاثیر غلظت های متفاوت دکستروز و شیر مادر در کاهش درد ناشی از

حمید بخشی

دکتر استاد ابراهیمی

واکسیناسیون بدو تولد نوزادان در زايشگاه نیک نفس رفسنجان در سال 5331

دکتر مجید کاظمی

بررسی میزان فراوانی کم خونی فقر آهن و کمبود آهن در مدارس ابتدايی دوم

دکتر علیرضا قاضی زاده

ندارد

دکتر زهره دهقانی

فراوانی پاره ای از عوامل خطرساز منجر به بستری ،طول مدت بستری و ارزيابی

747

روند درمان در شیرخواران برونشیولیت بستری در بخش اطفال بیمارستان علی

779

در سال 31-31
بررسی نتايج آزمون های غربالگری اختالالت ژنتیک و پیامد های بارداری در

774

زنان باردار مراجعه کننده به يک ازمايشگاه پاتولوژی شهر رفسنجان در شش ماهه
اتی سال 5331

میترا حسینی نژاد

دکتر ناهیدمسعود پور

حمید بخشی

دکتر محمود کهنوجی
مجتبی ارشلو

دکتر ازيتا منشوری
دکتر امیر رهنما

مهر 33

دکتر محمود بهرام پور

دکتر استاد ابراهیمی

زينب حسنی کبوتر
خانی

مهر 33

دکتر محمود کهنوجی

دکتر علیرضا وکیلیان
دکتر امیر مقدم احمدی

مهر 33

دکتر عباس فاتحی

دکتر فاطمه جاللی

ابن ابیطالب در نیمه دوم سال 31
بررسی میزان سطح سرمی آئوتاکسین های يک ،دو و سه در بیماران پارکینسون

دکتر زهره دهقانی
دکتر هدی رضايی

رضا گوجانی

پسرانه شهر رفسنجان در سال 31

سحر رضايی نژاد

مهر 33

دکتر حسن شاهی

دکتر شیخ فتح الهی
دکتر فرهمند

علی مودب

مهر 33

دکتر نازنین جاللی
دکتر سکینه میرزايی
نسیم حسن ابادی

مهر 33

دکتر طاهره اسالم منش

777
بررسی شیوع افسردگی و اضطراب در زنان دچار سقط جنین مراجعه کننده به

دکتر سکینه میرزايی

مرکز اموزشی درمانی نیک نفس شهر رفسنجان در شش ماهه دوم سال 5331

دکتر محمد ناظر

10

دکتر فريبا امین زاده
رضا گوجانی

مسعود رضايی
دکتر مقدم احمدی

مهر 33

بررسی فراوانی اتو انتی بادی تیرو پرواکسیداز در بیماران هیپو تیروئیدی بالینی و

779

تحت بالینی مراجعه کننده به کلینیک علی ابن ابی طالب (ع) رفسنجان در سال

دکتر محمود کهنوجی
دکتر محمدرضا شفیع پور

5331

771

بررسی تاثیر مصرف مواد مخدر و درمان نگهدارنده با متادون بر عملکرد جنسی و
سطوح سرمی تستسترون و پروالکتین مردان

حمید بخشی

دکتر علیرضا نظری

بررسی فراوانی هلیکوباکترپیلوری در بیماران با تشخیص کولیت اولسرمراجعه

775

776

779

777

کننده به کلینیک های گوارش رفسنجان در سال 31-31

بررسی همبستگی بین ابعاد شخصیت و تحلیل رفتگی شغلی در بین پزشکان
شاغل در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال5331

بررسی شیوع اختالالت روانپزشکی در بیماران ديابتی نوع  5شهر رفسنجان و
ارتباط آن با میزان کنترل قند خون براساس  HbA1Cدر سال 5331

« بررسی همبستگی حادثه شغلی با استرس شغلی و رضايت شغلی کارگران
حادثهديده مجتمع مس سرچشمه در سال 5333

دکتر ريحانه محموديان
دکتر اذر بشارت

دکتر آقا محمد حسنی
دکتر امیر رهنما

مهشاد رحیمی

مهر 33

حسین طاهر نیا

مهر 33

دکتر احمدرضا صیادی
دکتر محمود کهنوجی

دکتر وحید میرزايی

حمید بخشی

دکتر محمدرضا میرزابیگی

دکتر احمدرضا صیادی

دکتر پروين اقا محمد حسنی

دکتر محمد ناظر

فرزانه تسلیمی

مهر 33

دکتر زهره دهقانی
دکتر آذر بشارت
فرزانه مراد پور

مهر 33

دکتر عباس اسماعیلی
دکتر زهرا شريف زاده

11

دکتر آذر بشارت
دکتر رضا وزيری نژاد

دکتر عباس اسماعیلی
دکتر محمد ناظر

فريبا رضايی زاده

مهر 33

خانم اسدالهی

سید مهدی عربان
دکتر آذر بشارت

مهر 33

777

بررسی میزان شیوع نوزادان نیازمند به احیا در متولدين آغشته به مکونیوم در
زايشگاه نیک نفس و بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان 5331

دکتر شکوفه درخشان
دکتر استاد ابراهیمی

دکتر مجید کاظمی

بررس ی ارتباط هايپوتیروئیدی تحت بالینی و سندروم متابولیک در مراجعه

799

کنندگان به کلینیک بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان در سال -5331

دکتر محمدرضا شفیع پور

زهرا اسدالهی

794

797

کننده به درمانگاه های تخصصی زنان و زايمان شهرستان رفسنجان در سال 5331

بررسی يکساله فراوانی بتا تاالسمی مینور و برخی عوامل مرتبط با ان در داوطلبین
ازدواج مراجعه کننده به مرکز بهداشت شماره يک رفسنجان

حمید بخشی

زهرا اسدالهی

دکتر علیرضا قاضی زاده

دکتر عباس علی ابراهیمی
دکتر حسن ابراهیمی

بررسی سطح سرمی پروتئین مورفولوژيک استخوان ،فاکتور رشد فیبرو بالستیک،

799

آلکالین فسفاتاز و کلسیم در بیماران مبتال به شکستگی استخوان های بلند با و
بدون ضربه به سر در مراجعه کننده به بیمارستان علی ابن ابی طالب رفسنجان در

791

795

5331

بررسی فراوانی انواع آنمی در بیماران بستری بخش داخلی زنان و مردان
بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان در شش ماهه اول سال 5331

میالد جمالی

مهر 33

مینا چگنی

مهر 33

دکترفريبا امین زاده
دکتر سید محسن موسوی فرد
شیما استبرق

مهر 33

دکتر مینا جوادی مقدم

دکتر منصور اقبالی
دکتر مجید مالحسینی

حمید بخشی

سال 5331
بررسی شیوع مصرف شیر خشک در شیرخواران شهر رفسنجان در سال -5331

دکتر زهره دهقان

دکتر زهره دهقان

دکتر محمدرضاشفیع پور اول
دکتر مريم مرتضوی دوم

دکتر ناهید مسعود پور

دکتر لطفی

5331
بررسی نتايج آزمايش های عملکرد تیروئید انجام شده در زنان باردار مراجعه

بهمنیار

مهر 33

دکتر عباس فاتحی

هما موذن زاده

سحر فرزين مهر

مهر 33

دکتر علیرضا وکیلیان

دکتر ناهید مسعود پور

فاطمه شريفی

مهر 33

دکتر استاد ابراهیمی
دکتر ريجانه محموديان

دکتر علیرضا قاضی زاده

12

زهرا اسد الهی

عطیه حیدری
دکتر مینا جوادی مقدم

ابان 33

796

بررسی فراوانی اختالل خواب در بیماران عروق کرونر بستری شده در بخش
مراقبت های ويژه قلبی بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان در سال 5331
مقايسه اثر داروی رانیتیدين و سوکرالفیت بر بروز پنومونی وابسته به ونتیالتور

799

در بیماران بستری در بخش مراقبت های ويژه بیمارستان علی بن ابیطالب (ع)
رفسنجان

797

797

بررسی میزان مشارکت زنان مبتال به سرطان پستان در امور زندگی خود در شهر
رفسنجان در سال 5331

بررسی فراوانی علل هايپر بیلی رو بینمی نوزادان بستری در بیمارستان علی ابن
ابیطالب (ع) رفسنجان از دی 5331-31

دکتر اذر بشارت

دکتر اقا محمد حسنی
دکتر محمد ناظر

دکتر حمید پاکزاد(جانشین ايشان دکتر
سرکوهی)

دکتر رضا وزيری اول
دکتر علیرضا قاضی زاده دوم

...................................

دکتر طیبه میرجلیلی
دکتر وحید میرزايی

دکتر محمد اسد پور

دکتر احمدرضا صیادی
دکتر معصومه تقی پور

امین يوسف الهی

ابان 33

دکتر فرشید فرحبخش
دکتر مینا جوادی مقدم
محمد صابر محمدی

ابان 33

دکتر عباس اسماعیلی
دکتر شکوفه درخشان

دکتر ناهید مسعودپور اول
دکتر مجید کاظمی دوم

فاطمه محمدی نسب

ابان 33

.......................

فاطمه میرزايی پور

اذر ماه 33

دکتر استاد ابراهیمی
دکتر مهدی محمودی (استاد

719

مقايسه وضعیت رشد شیرخواران متولد شده از مادران شاغل و غیر شاغل مراجعه
کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر رفسنجان در سال 5331-5333

دکتر ناهید مسعود پور
دکتر رضا درخشان

(علمی)
دکتر وزيری نژاد (اماری)

ناظر طی پايان نامه)
دکتر شکوفه درخشان

پوريا يزديان

اذر ماه 33

دکتر هدی رضايی

714

717

اثر ضد دردی پاراستامول وريدی در کنترل درد پس از سزارين در بیمارستان-
نیک نفس رفسنجان در سال -31

بررسی میزان شدت و طول مدت عاليم اپی گاستر در کاهش سندرم همپوشانی
 PDSو EPSدر بیماران مراجعه کننده به کلینیک های گوارش شهر رفسنجان در

دکتر سکینه میرزايی

دکتر وحید میرزايی

13

دکتر حمید پاکزاد
گوجانی

بخشی

دکتر آزيتا منشوری
مسعود پاريزی

اذر ماه 33

دکتر فاطمه جديدی

دکتر ريحانه محموديان

سحر ناصحی

اذر ماه 33

719

سالهای 5331-5333

دکتر افشین طهماسبی

مقايسه حداقل و حداکثر دوز پنتوپرازول در درمان بیماران مراجعه کننده با زخم

دکتر زهرا شريف زاده

پپتیک هموراژيک به اورژانس بیمارستان علی بن ابیطالب (ع) رفسنجان در

دکتر وحید میرزايی

سال5331-5333
بررسی همبستگی کم خونی فقر آهن و شاخص های آنترو پومتريک نوزاد در

711

خانمهای باردار مراجعه کننده به بیمارستان نیک نفس رفسنجان جهت زايمان در

دکتر استاد ابراهیمی 5
دکتر امیر رهنما
دکتر مريم مرتضوی 2

سال 5331-5331

715

716

بررسی پاره ای از متغیرهای دموگرافیک بیماران مبتال به سل در شهرستان

اجتماعی خود در شهرستان رفسنجان در سال 5331

بررسی فراوانی چاقی دوران بارداری و عوارض ناشی از آن در زنان مراجعه کننده

719

دکتر زيبا شعبانی

رفسنجان در سالهای 5331 -5331

بررسی میزان مشارکت بیماران مبتال به سکته مغزی در زندگی خصوصی و

جهت زايمان به مراکز اموزشی درمانی نیک نفس ،علی ابن ابیطالب (ع) و نوزادان

848

دکتر رضا وزيری نژاد

دکتر امیر رهنما

دکتر علیرضا وکیلیان
دکتر احمدرضا صیادی

دکتر سید ضیاء طباطبايی
دکتر فريبا امین زاده

زينت سالم
زهرا اسداللهی

دکتر آقا محمد حسنی

اختالل و خانواده آنها مراجعهکننده به کلینیک تخصصی روانپزشکی در نیمه دوم
سال 5331

دکتر رضا وزيری نژاد

دکتر احمدرضا صیادی

آنان در سال »5331-5331
بررسی فراوانی اختالل وسواسی جبری و الگوهای آن در کودکان مبتال به اين

بخشی

دکتر محمد ناظر

14

معصومه میرانی

اذر ماه 33

دکتر زهره دهقان

دکتر عباس فاتحی
الهام قائینی

دی 33

دکتر اذر بشارت

دکتر محمود بهرام پور
ارمین شريف زاده

بهمن ماه 33

دکتر ريحانه محموديان
دکتر مقدم احمدی
مصطفی حبیبی زياری

اسفند ماه 33

دکتر نازنین جاللی

دکتر محسن رضائیان
دکتر وطن خواه

سید محسن ترابی
زاده

اسفند ماه 33

دکتر عباس فاتحی
--

ساسان شهسواری
دکتر فاطمه جاللی

اسفند ماه 33

848

858

858

« بررسی فراوانی واژينیت تريکوموناس واژينالیس در خانم های عالمت دار غیر
باردار مراجعه کننده به دو کلینیک زنان و زايمان شهر رفسنجان در سال »5331

بررسی الگوی باکتريايی ملتحمه چشم بیماران ديابتی و غیر ديابتی مراجعه کننده
به بیمارستان مرادی رفسنجان جهت عمل جراحی کاتاراکت در سال 5331

اثر ماده رزوراترول بر رشد سلولهای سرطان سینه وبیان ژن های ،APOBEC3B
 TETو »DNMT
بررسی جراحی زيبايی بینی بر تغییر تصوير ذهنی از بدن در افراد کانديد جراحی

858

854

855

دکتر آزیتا منشوری

بررسی وضعیت سالمت روان در دانشجويان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
رفسنجان در سال 5331

بررسی درماندگی روانشناختی و استرس والدگری مادران دارای کودک مبتال به
فلج مغزی شهرستان رفسنجان در سال 5331

بررسی تاثیر وضعیت نیمه نشسته بر سردرد بعد از بیهوشی اسپینال زنان تحت
جراحی سزارين الکتیو

دکتر طاهره اسالم منش
رضا گوجانی

سعید سوغانی

اسفند ماه 33

دکتر سید مهدی موسوی
دکتر يوسف تقوی

دکتر محمدرضا سلیمانی

شکراله آثار

دکتر حاجی زاده
دکتر محمودی

دکتر آذر بشارت

دکتر محسن رضائیان

صادق عرب بنی اسد

اسفند ماه 33

دکتر مینا جوادی
دکتر عباسی فرد

دکتر خوشدل

دکتر مسعود رادمان

مراجعه کننده به کلینیک تخصصی گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی
رفسنجان در سال 5331-5333

858

دکتر سکینه میرزایی

دکتر محمد زارع

دکتر عسکری

مصطفی سلطانی نژاد

فروردين ماه 31

دکتر وطن خواه
دکتر علی گلشیری

--

دکتر رضا بیدکی
حسن احمدی نیا

رسول امیری نیا

فروردين ماه 31

دکتر محمد ناظر
دکتر سید ضیاء طباطبايی
الهه صديقی

فروردين ماه 31

دکتر پروين آقا محمد حسنی
دکتر آذر بشارت

دکتر محمد ناظر

دکتر سعید خرم نیا

---

زهرا اسداللهی

15

پانیذ شفیقی

ارديبهشت 31

دکتر فاطمه جاللی

دکتر امین جعفری
دکتر فرشید فرحبخش

رضا نژاد حسن

خرداد ماه 31

« بررسی فراوانی آنمی هیپوکروم میکروسیتر و برخی عوامل مرتبط با آن در

858

خانمهای باردار مراجعه کننده به بیمارستان نیک نفس رفسنجان در شش ماه اول

دکتر مريم مرتضوی

دکتر امیر رهنما

5331

858

بررسی علل منجر به بستری مجدد در نوزادان ترخیص شده از بخش نوزادان و
 NICUبیمارستان علی بن ابیطالب (ع) رفسنجان از اسفند 31تا اسفند 31

دکتر محمد زارع بیدکی

دکتر حمید استاد ابراهیمی

حمید بخشی

دکتر ريحانه محموديان
دکتر میترا عباسی فرد

فاطمه رجائی پور

خرداد ماه 31

دکتر عباس فاتحی
دکتر فاطمه جديدی

راضیه استبرقی

خرداد ماه 31

دکتر عباس فاتحی

دکتر محمدرضا شفیع پور

858

بررسی اثر کیوی بر بهبود زخم پای ديابتی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک
ديابت شهر رفسنجان

دکتر حسین صالحی

دکتر احمدرضا صیادی

دکتر اسماعیل اله آبادی

دکتر مرتضی خادم

دکتر مريم کريمی فرد

معین کاردوست

تیرماه 31

الحسینی
دکتر زهرا تقی پور
بررسی فراوانی برخی از تظاهرات بالینی روماتولوژيک در بیماران ديابتی

858

مراجعهکننده به کلینیک ديابت بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان نیمه دوم

دکتر میترا عباسی فرد

سال 5331

دکتر زهرا کامیاب

دکتر مريم کريمی فرد

نگار شفايی

تیرماه 31

دکتر علیرضا وکیلیان

بررسی آنتی بیو گرام نمونه های کشت مثبت وتعیین الگوی حساسیت ومقاومت

888

آن ها در بیماران مراجعه کننده به آزمايشگاه بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) در

دکتر زيبا شعبانی

سال 5331و5331

888

بررسی کیفیت زندگی کودکان  4-21ساله مبتال به فلج مغزی تحت
پوشش اداره بهزیستی شهر رفسنجان در سال 2931

888

بررسی نتایج پالس اکسیمتری اندام های سمت راست در نوزادان تازه
متولد شده در بیمارستانهای نیک نفس و علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان
در سال 2934-2931

دکتر امیر رهنما

دکتر زهره دهقانی

دکتر احمدرضا صیادی

دکتر مینا جوادی مقدم

مینو مصون

تیرماه 31

دکتر رضا درخشان (جانشین
دکتر حمید استاد ابراهیمی

دکتر مجید کاظمی

دکتر عباس فاتحی)

دکتر امیر مقدم احمدی

دکتر ناهید مسعود پور

علی سلطانلو

 51شهريور ماه 31

(جانشین دکتر علیرضا وکیلیان)
دکتر رضا درخشان
دکتر شکوفه درخشان
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دکتر مجید کاظمی

دکتر مريم کريمی فرد
دکتر امیر مقدم احمدی

فاطمه حسینی

 53شهريور ماه 31

بررسی تاثیر سم بوتولینوم نوع  Aبر دردهای نوروپاتی اندامهای تحتانی در افراد

888

دکتر حسین صالحی

مراجعه کننده به کلینیک ديابت بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان در سال
5331-33

دکتر علیرضا وکیلیان

دکتر محمدرضا شفیع پور

دکتر امیر مقدم احمدی

دکتر زهرا کامیاب

دکتر مريم کريمی فرد

امیر موسايی

 53شهريورماه 31

بررسی همبستگی بین میزان بیلی روبین به روش غیر تهاجمی در نوزادان ترم در

884

هنگام ترخیص از زايشگاه نیک نفس با میزان بستری مجدد به علت هیپربیلی
روبینمی در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان در شش ماهه دوم سال

دکتر حمید استاد ابراهیمی

دکتر مجید کاظمی

5331

885

بررسی برخی از متغیرهای جمعیت شناختی در کودکان مبتال به کم توانی ذهنی
شهرستان رفسنجان در سال 5333
بررسی فراوانی آنمی فقر آهن در بچه های رده سنی  3تا  21ماهه ی تحت

888

دکتر پروين آقا محمد حسنی

دکتر محسن رضائیان

دکتر فاطمه جاللی

پوشش برنامه آهن ياری مراجعه کننده به مرکز بهداشتی شماره يک رفسنجان
شش ماهه ی نخست سال 5333

دکتر غالمرضا بازماندگان

888

بررسی سطح سرمی  TSHدر نوزادان ترم با ایکتر طول کشیده مراجعه
کننده به کلینیکهای تخصصی اطفال رفسنجان در سال 2931

دکتر حمید استاد ابراهیمی

888

بررسی فراوانی کمبود ویتامین  Dو برخی از عوامل مرتبط با آن در خانم
های باردار مراجعه کننده جهت زایمان به بیمارستان نیک نفس و علی ابن
ابی طالب (ع) رفسنجان از شهریور  2931تا شهریور 2931

888

بررسی فراوانی برخی از تظاهرات بالینی کوتاهمدت هیپوگلیسمی در
نوزادان بستری در بخشهای نوزادان و مراقبتهای ویژه نوزادان بیمارستان
علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان در سال 2931

دکتر زهرا کامیاب

دکتر مجید کاظمی

دکتر امیر رهنما
دکتر مريم مرتضوی
دکتر محمدرضا شفیع پور

دکتر استاد ابراهیمی

17

دکتر امیر رهنما
دکتر محمود شیخ فتح
اللهی

دکتر فاطمه جاللی

سیاوش وجدانی

21شهريور ماه 31

دکتر جوادی مقدم

دکتر وزيری نژاد

آرمان جالل الدينی

 21شهريور ماه 31

دکتر عباس فاتحی

دکتر جمید استاد ابراهیمی

مجید بلوچ

 21شهريور ماه 31

دکتر شکوفه درخشان

دکتر عباس فاتحی

محمد علی هنرمند

 25شهريور ماه 31

دکتر احمدرضا صیادی

دکتر فريبا امین زاده

هانیه احمدی

 21شهريور ماه 31

دکتر محمود کهنوجی

دکتر مجید کاظمی

دکتر شکوفه درخشان

دکتر رضا وزيری نژاد

دکتر احمدرضا صیادی

روح اله حاج
محمدی

 21شهريور ماه 31

888

بررسی سطح سرمی پروکلسیتونین بیماران مبتال به بیماری مزمن
انسدادی ریه ( )COPDبستری در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)
رفسنجان و افراد سالم ،سال 2931

دکتر مهدی کريمی

888

بررسی عملکرد تیروئید در افراد باالی 16سال مراجعهکننده به کلینیک
بیمارستان علی بن ابیطالب (ع) رفسنجان از 2931-31

دکتر محمدرضا شفیع پور

888

بررسی میزان روی سرمی کودکان پرخاشگر  1-21ساله مراجعهکننده به
کلینیک تخصصی روانپزشکی شهر رفسنجان در سال 2931

888

بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان درباره
بهداشت مواد غذایی در سال »2931

884

بررسی توزیع فراوانی بیماریهای چشمی در بیماران مراجعه کننده به
اورژانس چشم پزشکی بیمارستان مرادی طی سال 2934

885

بررسی اثر عصاره هیدروالکلی میوه زغال اخته ( )Cornus masبر بیان
ژن های مسیر میتوکندریایی آپوپتوز در رده سلول سرطانی AGS
(آدنوکارسینومای معده)

888

بررسی تغییرات شبانه روزی در وقوع انفارکتوس حاد میوکارد بیماران
بستری در بخش مراقبتهای ویژه قلبی بیمارستان علی ابنابیطالب (ع)
رفسنجان در سال 2931

888

بررسی اثر تجویز داخل مغزی اورکسین  Aو آنتاگونیست گیرنده آن بر روی
عملکرد حرکتی و ادراکی در مدل پارکینسونی ایجاد شده توسط تزریق داخل

دکتر امیر رهنما

دکتر مینا جوادی مقدم

دکتر مجید کاظمی

دکتر محمود کهنوجی

------------

دکتر آقا محمد حسنی
دکتر محمدرضا حاجی زاده

-------------

دکتر محسن رضائیان
دکتر عباس اسماعیلی

مهندس محمد مبینی

دکتر يوسف تقوی
دکتر محمدرضا سلیمانی
دکتر مهدی محمودی
دکتر محمدرضا حاجی زاده

دکتر محمد صفريان

دکتر علی شمسی زاده

بطنی -1هیدروکسی دوپامین در موش های صحرایی نر»

18

----------

دکتر مینا جوادی مقدم

دکتر فاطمه جاللی

محمد جعفری

 21شهريور ماه 31

دکتر حسین آذين
دکتر محسن موسوی فرد

عالیه صفارپور

 23شهريور ماه 31

دکتر حمید استاد ابراهیمی
دکتر مجتبی سنجی

علی طاهری نیا

 21شهريور ماه 31

دکتر محسن رضائیان

دکتر علیرضا خوشدل
دکتر محمدرضا میرزايی

دکتر خادم الحسینی

دکتر ايمان فاطمی

محمد علی عطاران

 21شهريور ماه 31

دکتر مريم کريمی فرد

دکتر آيت کائیدی

دکتر مجید کاظمی

فرشته پوزن

 21شهريور ماه 31

دکتر طیبه میرجلیلی

سید مهدی میر
محمدی میبد

فاطمه ملکی

 35شهريور ماه 31

 3مهرماه 31

دکتر مريم کريمی فرد

دکتر آيت کائیدی
دکتر امیر مقدم احمدی

زهرا حداديان پور

 3مهر ماه 31

888

اثر ميدان مغناطيسی با فرکانس بسيار پايين بر القای خواب الودگی در
موش های صحرايی نر

888

بررسی مشارکت و خودمختاری بیماران مبتال به استئوآرتریت شهرستان
رفسنجان در پاره ای از امور زندگی()2931-31

888

بررسی شیوع زایمان زودرس و برخی فاکتورهای مرتبط با آن در زنان
مراجعه کننده به زایشگاه نیک نفس و بیمارستان علی ابن ابیطالب
رفسنجان در  1ماهه دوم سال  ،2931یک مطالعه مورد شاهدی 2934

888

بررسی همبستگی بین ابعاد کمالگرایی و صفات شخصیتی با امید به
زندگی در بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس شهر رفسنجان در نیمه
اول سال 2931

888

بررسی فراوانی فقر آنمی آهن در دانش آموزان دختر دبیرستان های دوره
دوم شهر رفسنجان در سال 2931

888

بررسی سبک زندگی ،سطح اضطراب و پروفايل ليپيد دانشآموزان دوره دوم
متوسطه مبتال به چاقی و اضافه وزن شهر رفسنجان در سال »4976

884

مقايسه اثر ريسپريدين و کوئتياپين به همراه ويتامين  B12بر ميزان پروتئين
های  CD9و CD36در سطح مونوسيت های خون محيطی افراد مبتال به
الزايمر با عالئم سايکونيک نسبت به بيماران بدون عالئم سايکوتيک و گروه
کنترل در شهر رفسنجان در سال4971

دکتر سید علی شفیعی
دکتر امیر مقدم احمدی
دکتر رضا وزيری نژاد
دکتر میترا عباسی فرد

دکتر آزيتا منشوری

دکتر علی شمسی زاده

دکتر نازنین جاللی
دکتر آيت کائیدی

دکتر پروين آقا محمد

دکتر زهرا کامیاب

حسنی

دکتر عباس اسماعیلی

دکتر زهرا کامیاب

الناز عزيزی

 1مهر ماه 31

دکتر هاجر وطن خواه

حسن حسینی راد

رها کرمی

 3مهرماه 31

 3مهر ماه 31

دکتر فاطمه جاللی

دکتر محمد ناظر
دکتر رضا وزيری نژاد

دکتر محسن رضائیان

دکتر علیرضا قاضی زاده
حمید بخشی

دکتر امیر رهنما

دکتر احمدرضا صیادی
دکتر پنجعلی زاده

دکتر مرتضی خادم الحسینی

دکتر عباس فاتحی

دکتر میرزابیگی

دکتر علیرضا وکیلیان

دکتر امیر مقدم احمدی

دکتر حسین آذين

دکتر محمد کاظمی عرب

دکتر وحید محمدی شاهرخ

آبادی

آبادی
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فاطمه عسکری

 55مهر ماه 31

دکتر محمود کهنوجی

دکتر احمدرضا صیادی

دکتر سید مسلم حیدری

سیده شادی زارعی

51مهرماه 31

مصطفی نصیری

 51مهرماه 31

دکتر نازنین جاللی

متین حاجی هاشمی

 53مهرماه 31

885

تاثير اسيد فوليک و سولفات روی بر برخی از شاخص های اندوکرين‚  CRPو
پروفايل چربی در خانم های مبتال به سندرم تخمدان پلی کيستيک مراجعه
کننده به کلينيک غدد شهرستان رفسنجان سال.76-4975

888

بررسی نتايج تست های تشخيصی (دی دايمر و سی تی انژيوگرافی ريوی) در
بيماران مشکوک به ترومبوامبولی ريوی در بيمارستان علی ابن ابيطالب (ع) در
سال های 4971و»4975

888

بررسی اثر مقايسه ای فلوکستين و تاموکسيفن بر دردهای پستانی زنان
(ماستالژيا)

888

بررسی نتيايج درمانی و عوارض تجويز فعال کننده پالسمينوژن بافتی
نوترکيب و علل عدم تجويز ان در بيماران مبتال به سکته حاد ايسکميک در
بيمارستان علی ابن ابيطالب (ع) از سال )4975_4976

888

بررسی فراوانی عوامل مرتبط با دريافت ناکافی شير مادر و عوارض ناشی از
آن در نوزادان شير مادر خوار بستری در بيمارستان علی ابن ابيطالب (ع)
رفسنجان در سال 4976

دکتر ناهید مسعودپور

888

فراوانی اعتياد ترياک در افراد مبتال به سکته مغزی ايسکميک و همبستگی
آن با شدت ،وسعت و محل ضايعه در بيماران مراجعه کننده به بخش مغز و
اعصاب بيمارستان علی ابن ابيطالب (ع) رفسنجان سال 4976

دکتر امیر مقدم احمدی
دکتر حبیب فرهمند

888

بررسی فراوانی برخی از علل ديسپالزی برونکوپولمونر در نوزادان بستری

دکتر حمید استاد ابراهیمی

دکتر محمدرضا شفیع پور
دکتر مريم مرتضوی

دکتر مهدی کريمی

دکتر زهرا کامیاب

دکتر مريم کريمی فرد

دکتر محمود کهنوجی

دکتر جمشیدی

دکتر مجید کاظمی

دکتر مینا جوادی

دکتر جعفر احمدی

دکتر زهره دهقانی

عظیمه بیگ زاده

فاطمه مردانی

 53مهرماه 31

 25مهر ماه 31

دکتر زهرا تقی زاده راهنمای اول
دکتر غالمرضا بازماندگان راهنمای
دکتر زهرا کامیاب

دوم

دکتر علیرضا وکیلیان راهنمای اول
دکتر امیر مقدم احمدی راهنمای دوم

دکتر زهرا کامیاب

دکتر زهرا کامیاب

در بخش مراقبتهای ويژه نوزادان بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان
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دکتر اهلل آبادی
دکتر امین زاده

دکتر حسین آذين

سحر عرب پور

 23مهر ماه 31

دکتر نازنین جاللی

دکتر عباس فاتحی

فرخنده صالحی

 51مهرماه 31

دکتر فاطمه کازرانی

دکتر زهرا کامیاب

دکتر محمود کهنوجی

دکتر علیرضا وکیلیان

دکتر محمد صفريان

دکتر مجید کاظمی

ناهید زيدآبادی

 23مهر ماه 31

دکتر شکوفه درخشان
دکتر رضا درخشان

فرناز رضايی

صمیم ارزانی

 23مهرماه 31

 23ابان ماه 31

از سال "5331 -5335

بررسی سطح سرمی ويتامین  Dو میزان بیان گیرنده آن در بیماران مبتال به

888

ويتیلیگوی مراجعه کننده به کلینیک پوست بیمارستان های علی ابن

دکتر زهرا تقی پور

---

ابیطالب (ع) رفسنجان و سینای زرند در سال 5331-5333

دکتر مريم کريمی فرد

ريحانه پیشگويی

 3اذرماه 31

دکتر شادی بهفر

بررسی فراوانی گروه های خونی اصلی در بیماران دچار انفارکتوس

888

میوکارد بستری در بخش مراقبت های ويژه قلب و بخش آنژيوگرافی

دکتر محمد صفريان

دکتر زهرا کامیاب

بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان در سال5333-5331

884

بررسی سطح اگاهی و تجربه خانواده های با بیمار روانی بستری در
بیمارستان مرادی رفسنجان در سال "5333

دکتر محمدرضا میرزابیگی
--

دکتر محمد ناظر

21

دکتر محسن میرزايی

علی حسنی

 25آذر ماه 31

دکتر زهرا کامیاب

دکتر اسماعیل پنجعلی
دکتر احمدرضا صیادی

دفاع31/51/3 :
سمانه رحیمی
تصويب31/52/3 :

