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 استاد راهنما پایان نامه ها *

تاثیر روش های آموزش بهداشت بر استاد راهنمای پایان نامه آقای کامبیز کیانی و کتایون وزیری با عنوان بررسی مقایسه ای  1

آگاهی، نگرش و مهارت دانشجویان مرکز تربیت معلم خواهران زنجان در زمینه سرطان پستان جهت اخذ مدرک دکتری حرفه ای 

 درانشگاه علوم پزشکی زنجان، دانشکده پزشکی 1813-10در رشته پزشکی در سال تحصیلی 

یان با عنوان بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش بهداشت بر آگاهی و نگرش دانشجویان استادراهنمای پایان نامه آقای بیژن قباد 2

دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دانشکده  1831دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان در زمینه ایدز جهت اخذ دکتری عمومی در سال 

 پزشکی

نوان بررسی تاثیر آموزش بهداشت بر آگاهی معلمین خانم استاد راهنمای پایان نامه خانم ها پریسا نجاتی و پریسا احدی با ع 8

دانشگاه  1831سال مدارس ابتدایی زنجان در زمینه عوارض یائسگی و درمان آن جهت اخذ دکتری عمومی در سال  81باالی 

 علوم پزشکی زنجان دانشکده پزشکی

نوان بررسی مقایسه ای اثر مهاری نیفدیپین و سولفات استاد راهنمای پایان نامه خانم ها صغری کالنتری و نیلوفر فرنقی با ع 4

دانشگاه علوم پزشکی زنجان  1810منیزیم در دردهای زودرس زایمانی جهت اخذ مدرک دکترا در رشته پزشکی در اردیبهشت 

 دانشکده پزشکی

دکولمان جفت در زایمان های انجام استاد مشاور پایان نامه آقای سعید قلی زاده با عنوان بررسی شیوع و برخی عوامل موثر در  1

دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده  1831جهت اخذ دکتری پزشکی ، 1810شده در بیمارستان ولی عصر زنجان در سال 

 پزشکی

سال با عواقب حاملگی در زنان مراجعه  81استاد مشاور پایان نامه آقای حسین رستمی با عنوان بررسی ارتباط حاملگی باالی  6

 .1831جهت اخذ دکتری پزشکی، پاییز  1810ننده به بیمارستان ولیعصر )عج(زنجان در سال ک

استاد راهنمای پایان نامه خانم شهال اترک، با عنوان بررسی میزان وفور حاملگی های ناخواسته و برخی علل مرتبط با آن در زنان  1

 جهت اخذ درجه دکتری در طب  1831حامله مراجعه کننده به بیمارستان ولیعصر زنجان در سال 

 1811رسی میزان شیوع و علل مادری و جنینی سزارین بار اول در سال استادراهنمای پایان نامه آقای عالء راستین با عنوان بر 3

 10-31در بیمارستان حکیم هیدجی زنجان جهت اخذ درجه دکترا در رشته پزشکی سال تحصیلی 

در بیمارستان ولیعصر  postdateاستاد راهنمای پایان نامه خانم نرگس افشار با عنوان بررسی برخی عوارض حاملگی های  0

 جهت دریافت درجه دکتری. 1810ن در سال زنجا

استاد مشاور پایان نامه خانم مریم ابوالحسنی با عنوان بررسی یافته های الپاراتومی های انجام شده در بخش زنان و زایمان  11

 1810بیمارستان ولی عصر زنجان در سال 

ان شیوع کم خونی در نوزادانی که از مادران کم خون لو تحت عنوان بررسی میز استاد مشاور پایان نامه آقای مسعود حسین 11

 1813متولد می شوند)در بیمارستان حکیم هیدجی زنجان در سال 

استاد راهنمای پایان نامه آقای محسن استوار تحت عنوان بررسی تاثیر آموزش بر تصمیم گیری زنان باردار مراجعه کننده به  12

در مورد روش های ختم بارداری جهت دریافت مدرک  33و  31فالحی آجا در سال های بیمارستان خانواده و کلینیک شهید 

 1830دکترای پزشکی عمومی در خرداد 

استاد راهنمای پایان نامه آقای محسن متشکرآرانی تحت عنوان بررسی تاثیر عفونت هلیکوباکتر پیلوری در سندرم کیست  18

جهت دریافت مدرک دکترای پزشکی عمومی در   1801-1802ارتش در سال های  تخمدان در زنان مراجعه کننده به بیمارستان

 ) استاد مشاور : جناب آقای علیرضا خوشدل ( 416/01/32به شماره ثبت  1802شهریور 

استاد راهنمای پایان نامه آقای مصطفی بای تحت عنوان بررسی نقش آموزش در آگاهی و نگرش سربازان خدمت وظیفه عمومی  14

به  04ان مرکز آجا در مورد راههای ابتال و پیشگیری از بیماری ایدز جهت دریافت مدرک دکترای پزشکی عمومی در مهر ماه دژب

 داور مجله علمی پژوهشی دانشگاهه علوم پزشکی زنجان  21

 داور مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی آجا 22

     داور مجله علمی پژوهشی طب رزم 28
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 ) استاد مشاور : دکتر ایرج میرزایی دیزگاه ( 461/08/36شماره ثبت 

اده های نظامی در رابطه با سرطان استاد راهنمای پایان نامه آقای حسن صالحی تحت عنوان بررسی تاثیر آموزش و نگرش خانو 11

) استاد مشاور :  431/04/36به شماره ثبت  04جهت دریافت مدرک دکترای پزشکی عمومی در دی ماه  1808پستان در سال 

 دکتر الهه غضنفری ( –دکتر ایرج میرزایی دیزگاه 

ارتباط میان عفونت با هلیکوباکتر پیلوری و سندرم استاد مشاور پایان نامه آقای محمد رضا اشرفی مهابادی تحت عنوان بررسی  16

 ) استاد راهنما : دکتر علیرضا داداشی( 1804تخمدان پلی کیستیک در مهرماه 

استاد راهنمای پایان نامه آقای کامیار یوسفی تحت عنوان بررسی تاثیر آموزش بر آگاهی و نگرش همسران نظامی در خصوص  11

سیما ) استاد مشاور : دکتر  1801تیرماه جهت دریافت مدرک دکترای پزشکی عمومی در تغییر سیاستهای جمعیتی کشور 

 (عباد ا... شیری ملک آباد – عزیزمحمدی

) استاد  1801 دی ماهدر  طرح توسعه بیمارستان هاجر به روش میان افزاتحت عنوان  علی تاتاریاستاد مشاور پایان نامه آقای  18

 (اخالصی احمدراهنما : دکتر 

 

 

 ارائه و چاپ مقاالت داخلي به عنوان نویسنده اول یا نویسنده مسئول *
 1811-1811نگارش پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای عمومی با عنوان بررسی ده ساله ماالریا در ایران 

مهاری نیفدیپین و سولفات منیزیم در نگارش پایان نامه برای دریافت درجه تخصصی رشته زنان و زایمان با عنوان بررسی مقایسه ای اثر 

دردهای زودرس زایمانی در مرکز آموزشی و درمانی شهید اکبرآبادی با استاد راهنمایی خانم دکتر الدن حقیقی در سال تحصیلی 

1816-1811 

زمینه سرطان پستان  نگارش مقاله ای با عنوان بررسی میزان آگاهی، نگرش و مهارت دانشجویان مرکز تربیت معلم خواهران زنجان در

 1831بهار  84در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان، شماره  1810-1813

 مجله طب و رزم– 1830در سال نگارش مقاله حاکمیت بالینی؛ الگویی برای تضمین کیفیت و بهبود عملکرد 

مواد در زنان باردار و عوارض حاملگی در مرکز آموزشی و درمانی شهید اکبر نگارش مقاله با عنوان بررسی ارتباط میان سوء مصرف 

 مجله طب و رزم-1833آبادی در سال 

 1808ارائه مقاله در کنگره کشوری بیماری های عفونی مقاوم به آنتی میکرو بیال )استافیلو کوک اورئوس (خرداد ماه 

مراجعه کننده به بیمارستان هاجر ارتش در  10در بیماران فوتی مبتال به کووید  ژگی های بالینی و درمان های حمایتی بررسی برخی وی

 (1398-1399)تهران 
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The role and expression of Mir – 100 and Mir – 203 profile as prognostis markers in epithelial 

ova rian cancer American journal of Translation Research  May 2016 
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 Molecular identification of Mir – 145 and Mir – 9 experession level as prognostic biomarkers 

for early – stage Cervical Cancer detection  

  International Journal of Medicine Onforal university  June 2016 

2 

Analysis of 239 ordinary and severe cases of COVID-19:  Clinical features and treatment 3 

The Role of Education in Knowledge and Attitude of Individuals towards HIV Prevention and 

Transmission 

4 

The Effect of Education on Awarenessand Attitude in the Context of the Demographic change 5 

The Impact of Education on Knowledge and Attitudes of Families about breast Cancer 6 

Hypnotherpy in management of delivery pain : a review 7 

 


