ردیف

کد پایان
نامه

عنوان

نام دانشجو

استاد راهنما

استاد/اساتید
مشاور

تاریخ

1

544544

بررسی سطح آگاهی ،نگرش و عملکرد کادر درمانی

سعید کیوانی

بتول سادات
سجادی نژاد

آفاق زارعی

81/11/11

2

544544

5

544144

5

544512

4

544858

4

544484

1

544541

1

544515

8

544541

11

544485

11

544584

12

544511

بیمارستان ولی عصر(عج)بیرجند در زمینه عوارض
انتوباسیون طوالنی مدت
بررسی سطح همخوانی روش های استریلیزاسیون وسایل

فاطمه سیگاری

اتاق عمل با استاندارد ها (گایدالین های معتبر علمی) در

بتول سادات
سجادی نژاد

-

81/11/24

اتاق عمل های بیمارستان ولیعصر بیرجند
تعیین میزان نسبت نوتروفیل به لنفوسیت و مارکرهای

زهرا تناکی

التهابی ) (ESR/CRPدر بیماران دیالیزی شهربیرجند و نقش

محمد خداشناس
رودسری

بیتا بیجاری

81/11/21

این فاکتورها در مورتالیتی و موربیدیتی در طی پیگیری یک
ساله
بررسی میزان عفونت مخفی هپاتیت Bدر بیماران دیالیزی

محمد جواد
پارسا

بررسی رابطه بین سواد سالمت ومنبع کنترل بیماری

فاطمه برزگر
ثانی

استان خراسان جنوبی در سال 7931

درسازگاری روانی واجتماعی بابیماری دربیماران دیابتی نوع

مسعود ضیائی

داوود
جوانمرد/اعظم
رضایی

سارا صحرانورد

فاطمه
سلمانی/رضا
دستجردی

فاطمه طاهری
بجد

سید محمد
ریاحی/اصغر
زربان

وحید شهریاری

فرود صالحی/
فاطمه طاهری
بجد

-

بهجت کاظمی
بیدختی

آزاده ابراهیم
زاده/احمدرضا
سبزاری

پیام یزدان
پناهی/مجید
زارع بیدکی

محمد عنایتی

کوکب نمکین

رضا دستجردی

2
مقایسه اثر درمانی شیر دوشیده شده پستان در سطوح
مختلف ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و استرس اکسیداتیو و

آنیتا اخوان
خالقی

پراکسیداسیون لیپیدها بر شقاق پستان
بررسی اثر کمبود آهن بر پارامترهای الکتروکاردیوگرام و
بررسی تاثیر درمان استاندارد با آهن در نوجوانان  3تا
71ساله
بررسی ارتباط پروکلسیتونینCRP ،و  ESRبا  WBCو PMN
در تعیین پروگنوز و مدیریت درمان بیماران مبتال به تب و
نوتروپنی در زمینه ی درمان سرطان های توپر ( solid
) tumor
بررسی تکامل ذهنی در کودکان سالم و کودکان مبتال به

81/12/11

81/12/11

81/12/11

81/12/11

81/12/21

81/15/18

هیپوتیروئیدی تحت درمان در خراسان جنوبی
علیرضا ذبیحی

الهام عتباتی

امید مهرپور

مقایسه وضعیت تراکم استخوان در بیماران مسمومیت با
سرب و گروه کنترل
تعیین دوز ورودی پوست با استفاده از مقادیر  DAPدر

نیلوفر ولی زاده

حسن زرقانی

فرود صالحی

81/15/21

آنژیوگرافی کودکان در استان خراسان جنوبی
بررسی اپیدمیولوژیک  ،دموگرافیک و بالینی موارد
مارگزیدگی مراجعه کننده به بیمارستان ولی عصر و امام

محمد کارگزار

امید مهرپور

طاهره فرخنده

81/15/11

رضا(ع) بیرجند طی سال های  18تا31
15

544411

15

544551

14

544811

14

544455

11

544581

11

544584

18

544425

21

544524

21

544555

22

544514

25

544554

25

544411

24

544428

مقایسه تاثیر استفاده موضعی و سیستمیک ترنکسامیک

فربد حاتمی

اسید بر میزان خونریزی بعد از عمل جراحی قلب کودکان

محمود حسین
زاده ملکی

فرود صالحی

81/15/12

مبتال به بیماری قلبی مادرزادی
تعیین زمان گذرانیده شده در یادگیری بالینی کارآموزان و

فرانک
ابراهیمیان

احمدرضا طاهری
بجد

ملیحه نیک
اندیش/آفاق
زارعی

مقایسه تست پوستی توبرکولین )(TSTو تست کوآنتی فرون

سمانه حذیفی

الهام
عتباتی/فرشید
عابدی

حسین
بیدختی /طاهره
فرخنده

کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

)Interferon- Gamma Release Assays(IGRAجهت
تشخیص عفونت سل نهفته در بیماران روماتولوژیک سرکوب

81/15/15

81/15/18

ایمنی ناشی از دارو(anti tTNF):مرور سیستماتیک
مقایسه فشار داخل چشمی در بیماران سندرم متابولیک و

نفیسه حیدری

محمدرضا رضوانی
خراشادی زاده

محمد حسین
داوری

مصطفی زینالی

احمدرضا طاهری
بجد/ملیحه نیک
اندیش

-

نعیمه عطائی

مریم رضایی

گروه شاهد
بررسی عملکرد غدد میبومین در بیماران مبتال به
پسوریازیس
مقایسه سطح TSHو ید ادرار در سه ماهه سوم بارداری در

اصغر زربان

88/15/11
88/15/11

81/15/11

زنان مصرف کننده ید فولیک و اسیدفولیک و ارتباط آن با
سطح  TSHخون نوزاد
عماد عسگری
بررسی اثر تجویز ویتامینDبر سیر بهبود نوزادان،
شیرخواران و کودکان مبتال به بیماری مادرزادی قلبی نیازمند جعفرآبادی
جراحی ترمیمی قلب
بررسی مقایسه ای میکروارگانیسم های ایجاد کننده

فاطمه افشاری

فرود
صالحی/محمود
حسین زاده ملکی
فرشید عابدی

-

مسعود ضیائی

88/15/28

81/14/11

سپسیس و سپسیس شدید در بیماران سالمند بستری شده
در بخش عفونی و داخلی بیمارستان ولی عصر بیرجند با دو
روش  BACTECوConventional
بررسی تاثیر مدیریت تجویز آنتی بیوتیک های کارباپنم در

سمیه کوشکی

فرشید عابدی

الگوی تجویز کارباپنم ها در بیماران بستری بخش داخلی و

وجیه اهلل
رئیسی

81/14/11

ICUو داخلی بیمارستان ولیعصر (عج)
بررسی نقش پروگنوستیک پروکلسیتونین و معیار  PSIدر
بیماران بستری با پنومونی مراجعه کننده به اورژانس

یگانه مهدی
زاده

فرشید عابدی

وجیه اهلل
رئیسی

81/14/11

بیمارستان ولیعصر (ع) بیرجند در سال 7938-31
بررسی اثرپروبیوتیک ها در پیشگیری از بروز پنومونی مرتبط ملیحه رضائی

فرشید عابدی

محمود گنجی
فرد/کاظم قائمی

طیبه چهکندی

امید
مهرپور/بیتا
بیجاری

فاطمه طاهری

محمود

با ونتیالتور در بیمارانICU
تریاک( تریاک و شیره تریاک) و مقایسه آن با کودکان سالم

مهدیه حمزه
نژاد

مقایسه تأثیر مصرف مکمل ویتامین  Dبر سطح ویتامین D

بهاره تنباکوچی

بررسی سطح سرمی سرب در کودکان وابسته به مشتقات

81/14/15
81/14/15

81/14/15

مادران و شیرخواران ترم و پره ترم
24

544541

21

544541

21

544811

28

544141

51

544151

51

544115

52

544241

55

544151

55

544541

54

544151

54

544425

بررسی اپیدمیولوژیک عفونت هلیکوباکتر پیلوری و عوامل

امیر نجفی

بجد

زردست/عباسعل
ی رمضانی

مجید زارع بیدکی

تهمینه
توکلی/فاطمه
سلمانی

مسعود ضیائی

قدسیه آذرکار

مرتبط با آن در بالغین مراجعه کننده به بیمارستان ولیعصر
بیرجند جهت اندوسکوپی در  8ماهه دوم سال 7931
بررسی فراوانی و ریسک فاکتور های بروز استئومیلیت در

علی اسماعیل
پور

81/14/24

81/14/24

بیماران زخم پای دیابتی در بیماران بستری در بخش عفونی
بیمارستان ولی عصر(عج)
بررسی ارتباط سطح خونی استئوپروتگرین و شاخص های

نوشین نسایی

کوکب نمکین

غالمرضا شریف
زاده

کوکب نمکین

سید محمد
ریاحی

بیوشیمیایی با چاقی کودکان مطالعه مورد -شاهدی
اثر مکمل ویتامین  Dبر سطح پروفایل چربی های پالسما در

بیتا امیری

کودکان و نوجوانان-یک مطالعه مروری نظام مند کارآزمایی

81/14/21
81/14/21

های بالینی
بررسی نقش سطح پروکلسیتونین سرم به عنوان بیومارکر
تعیین کننده وضعیت بالینی و پیش اگهی در بیماران با

نوشین همتی
سیاه لرز

سید غالمرضا
مرتضوی مقدم

فاطمه سلمانی

81/14/21

تشدید  COPDبستری شده در بیمارستان ولی عصر
مرور سیستماتیک اپیدمیولوژی مسمومیت های کودکان در

سمیرا علی نژاد
مفرد

طیبه
چهکندی/سید
محمد ریاحی

مقایسه ارزش تشخیصی آمنیوسنتز و آنومالی اسکن در

عاطفه احراری
گزیک

ناهید قنبرزاده

ایران

بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امامرضا(ع) و

-

مهیار محمدی
فرد

81/14/21

81/14/21

ولیعصر(عج) بیرجند با گزارش آلفافیتوپروتیین غیرطبیعی
در بازه زمانی فروردین  39تا مهر 38
ثر درمان چهار دارویی با ساکارومایسز بوالردی یا مکمل
سویه DSMZ 17648الکتوباسیلوس رویتری )(PYLOSHOT

نوشین نقیب
زاده

تهمینه توکلی

فاطمه سلمانی

81/11/14

بر روی حذف هلیکوباکترپیلوری و درمان عوارض جانبی آن :
یک کارآزمایی بالینی تصادفی ،دو سوکور و کنترل شده با
دارونما
مقایسه سطح سرمی هورمون رشد و  IGF1در بیماران مبتال

زهرا احمدی
فورگ

ملیحه نیک
اندیش

محمود
زردست/فاطمه
سلمانی

میزان شیوع  TSTمثبت و تغییرات(  CXRبه نفع ) TBدر

عالمه دوست
دار

زینب صارمی

الهام عتباتی/
غالمرضا شریف
زاده

سید غالمرضا
مرتضی مقدم/

-

به اختالل غدد میبومین و افراد سالم

بیماران با بیماری های روماتولوژیک تحت درمان با داروهای
ایمونوساپرسیو در شهرستان بیرجند در سال 7931
بررسی تاثیر رویکرد کالس وارونه بر روی یادگیری درس
بیماری های ریه و انگیزش دانشجویان پزشکی در سال

فاطمه واحدی

81/11/14

81/11/25

81/11/25

مجید زارع بیدکی

تحصیلی 38-31
51

544515

51

544281

58

544581

51

544158

51

544414

52

544115

55

544441

55

544154

54

544144

54

544444

51

544525

بررسی تجویز منطقی آنتی بیوتیک ها و انطباق آن با الگو
های استاندارد موجود در بیماران مبتال به عفونتهای تنفسی

عرفان زراعت
کار

محمد رضا
عابدینی

آزاده ابراهیم
زاده

81/11/21

بستری در بیمارستان های آموزشی امام رضا(ع) و ولیعصر
بیرجند
بررسی عوارض چشمی و عوامل مرتبط با آن ها در بیماران
مبتال به تاالسمی ماژور تحت درمان با دفروکسامین در استان

رفیع رضوانی
خراشادیزاده

محمدحسین
داوری

طیبه چهکندی

81/11/11

خراسان جنوبی در سال 7931 - 31
بررسی ارتباط سطح هورمونهای تیروئیدی و TSHبا کاهش
سطح شنوایی حسی  -عصبی در بیماران مراجعه کننده به

سید کمال
فاضلی

بتول سادات
سجادی نژاد

مریم رضایی

81/11/15

درمانگاه تخصصی بیمارستان ولی عصر بیرجند طی سالهای
7931-31
بررسی عوامل باکتریایی شایع و عوامل خطرمرتبط باعفونت

سهیال عرفانی

خون و مقایسه مقاومت بالینی و آزمایشگاهی عوامل
اتیولوژیک در بیماران بستری در بیمارستان ولیعصر بیرجند

مجید زارع
بیدکی /آزاده
ابراهیم زاده

-

81/11/18

در سال 7931
مقایسه اثر مورفین و بوپرونورفین بر نوزادان ترم ونزدیک
ترم دچار سندرم پرهیز نوزادی بستری شده در بیمارستان

سپیده حاج
محمدی

غالمرضا فعال

-

81/11/21

ولیعصر بیرجند
بررسی ضخامت الیه فیبرهای عصبی و ضخامت ماکوال در

محمد دستوری

بیماران مبتالء به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به

سید محمد
موسویمیرزایی

محمد حسین
داوری

81/18/18

درمانگاه اعصاب در شهر بیرجند در سال  33-31و مقایسه
آن با گروه شاهد
بررسی تاثیر ایبوپروفن از دو برند مختلف بر بستن مجرای
شریانی در نوزادان نارس مبتال به مجرای شریانی باز  ،در

علیرضا تقی
زادگان

محمد رضا
عابدینی

فرود صالحی

81/18/18

بیماران مراجعه کننده به بخش اطفال بیمارستان
ولیصعر(عج) بیرجند از ابتدای سال  7939تا پایان سال7931
بررسی شیوع استئوآرتریت دست در بیماران با آترواسکلروز
قلبی و ارتباط آن با شدت درگیری عروق قلبی
بررسی اپیدمیولوژیک تب روماتیسمی حاد در اطفال و

کیمیا گل
حسنی کشتان
سید احسان
جعفریان شهری

الهام عتباتی
فرود صالحی

ناهید ازدکی
ملیحه زنگویی

81/18/11
81/18/18

فالوآپ آنان در یک بازه ده ساله در استان خراسان جنوبی
بررسی میزان آلودگی به ویروس های JCVو BKVدر افراد

سیده منصوره
حسینی متین

مقایسه تاثیر آووسوی )(Avosoyو کروسین در شدت درد و

عاطفه جعفرزاده

همودیالیزی دراستان خراسان جنوبی
تغییرات رادیوگرافی بیماران استئوآرتریت زانو

مسعود ضیائی
الهام عتباتی

داوود جوانمرد
مهیار محمدی
فرد

81/18/25
81/18/25

51

544142

58

544551

41

544414

41

544145

42

544581

45

544551

45

544415

44

544425

44

544524

41

544551

41

544414

بررسی تاثیر آتورواستاتین در بهبود عالیم بالینی و
آزمایشگاهی بیماران بستری بعلت کله سیستیت :یک

مسعود
نظامدوست

محسن نجم
الدینی

محمد رضا
قاسمیان/
مهتاب محمدی
فرد /حمید
صالحی نیا

مریم رضایی

وجیه اهلل
رئیسی

سیدحسن گلبویی
موسوی

بتول سادات
سجادی نژاد/
محبوبه
چهکندی

آناهیتا آرین

زهرا احمدی

کارآزمایی بالینی دوسوکور

بررسی ارتباط سطح سرمی منیزیم با میکروآلبومینوری

رضا خزاعی

دربیماران دیابتی نوع 2شهرستان بیرجند
بررسی اپیدمیولوژیک سرطان سلول¬های بازال) (BCCو
عوامل مرتبط با آن در بیماران مراجعه کننده به

نرجس سادات
احمدیان

بیمارستان¬های ولیعصر (عج) و امام رضا (ع) بیرجند طی
سال¬های 7931-7938
بررسی شیوع نوروپاتی محیطی در بیماران دیالیزی مرکز

سید محمد
جاللیان

پروگنوز سپسیس در بیماران دارای اعتیاد به مواد مخدر

سعیده قاسمی

دیالیز بیرجند

امید مهرپور

مسعود ضیائی

81/11/15

81/11/15
81/11/11

81/11/18
81/11/11

(تریاک و مشتقات آن) در مقایسه با بیماران فاقد اعتیاد به
مواد مخدر
بررسی ارتباط سطح سرمی  29هیدروکسی ویتامین  Dبا

عطیه طالب
زاده

سید غالمرضا
مرتضوی مقدم

وجیه اهلل
رئیسی /بیتا
بیجاری

بررسی تغییرات الکتروکاردیوگرام در کودکان و نوجوانان

سلمی آریانژاد

فرود صالحی

-

شدت حمله حاد بیماری انسدادی ریه دربیمارانCOPD

81/11/11

81/11/25

چاق و مقایسه آن با افراد با وزن نرمال
ارتباط سطح سرمی ویتامین  ، D3عالئم بالینی و پیامد

نجمه عظیمی
فر

زهره آذرکار

غالمرضا شریف
زاده

81/11/25

بیماران مبتال به پنومونی اکتسابی از جامعه
بررسی میزان ائوزینوفیل خون و بافت بیماران سینوزیت

شادی
ایزدپناهی

بررسی اثر آموزش تجویز منطقی داروها بر بهبود دانش و

سمانه مقیمی
شهری

مزمن با پولیپ بینی
مهارت فارماکوتراپی دانشجویان پزشکی مقطع کارورزی

مسعود اصغری
زهرا کیانی

جواد قدوسی
نژاد /احمدرضا
سبزاری

زهره آذرکار

بتول اقبالی

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
ررسی چگونگی رعایت استانداردهای آموزش بالینی مربوط
به کلینیک سرپایی ،راندهای آموزشی و گزارش صبحگاهی،
در بخشهای داخلی ،اطفال و زنان بیمارستان آموزشی
ولیعصر (عج) بیرجند7931 -

فاطمه مسعودی
نسب

-

81/11/14
81/11/11

81/11/12

