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 تنظیم کننده: واحد کتابخانه پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیالن

ردی

 ف

 سال دفاع استاد مشاور استاد راهنما نام دانشجو عنوان

بررسي همبستگي فرم و ابعاد صورت با فرم و اندازه دندانهاي قدامي ماگزیال در مراجعه كنندگان به كلينيك  1

 1392دندانپزشكي بندرانزلي در سال 

 1393 احسان كاظم نژاد  حميدرضا ذاكر جعفري جمال حسين پور

 1393 ---- حميد نشان دار اصلي آرزو سادات فاطمي اثر ژل كلر هگزیدین بر ميزان گشتاور نيروي باز و بسته شدن پيچ اباتمنت ایمپلنتبررسي  2

بررسي تاثير درمان دهاي پریودنتال بر كيفيت زندگي مرتبط با سالمت دهان و دندان در بيماران مبتال به  3

 پریودونتيت مزمن متوسط تا پيشرفته

 1393 احسان كاظم نژاد  گلپر رادافشار مرضيه موحدي اميري

 شعله الماسي فرز و اولتراسونيك اسكيلر شكل، داسي اسكيلر ﴿بررسي خارج دهاني اثر بخشي سه روش  4

 آمالگام اورهنگ برداشت در ﴾شمعي

بردیا ودیعتي، احسان  رضا طایفه دولو آرش پوررحيم

 كاظم نژاد 

1393 

روش هاي مختلف آماده سازي سطح براكت فلزي دباند شده بر استحكام باند برشي به ميناي مقایسه تاثير  5

 دندان

 1393 علي مشجري نيلوفر معين منيره موحدي اميري

هاي ندانپزشكي در مورد تاثير شكل دنداارزیابي نظر دندانپزشكان عمومي، تكنسين ها و مراجعين دانشكده دن 6

 قدامي بر زیبایي لبخند

 1393 احسان كاظم نژاد ليلي نيلوفر معين پریسا حاجي قاسم

بررسي فراواني اورهنگ ترميم ها در بيماران مراجعه كننده به كلينيك دندانپزشكي پردیس دانشگاه علوم  7

 پزشكي گيالن در سال

 1393 ---- رضا طایفه دولو نيلوفر تشيدي

پروتز، دانشجویان دندانپزشكي و دانشجویان غير ، متخصصين  مقایسه نظرات متخصصين ارتودنسي 8

 ها با انواع صورتي متفاوت كوریدور بر زیبایي لبخند خانم دندانپزشكي درباره تأثير باكال

علي مشجري، احسان  عرفانه افسري صنم صادقي راد

 كاظم نژاد 

1393 

دانشجویان دندانپزشكي واحد بررسي آگاهي، نگرش و دانش در زمينه ي دندانپزشكي مبتني بر شواهد در  9

 1393بين الملل دانشگاه علوم پزشكي گيالن در سال 

 1393 بردیا ودیعتي مهران طارمسري نيلوفر عطاران مشهدي

بررسي سن استفاده از اولين پروتز كامل و عوامل مرتبط در پلي كلينيك تخصصي شهيد حيدري تهران در  10

 (1380-1390سال هاي )

 1394 ---- نشان دار اصليحميد  سارا جودي

مقایسه دبري خارج شده در طي درمان مجدد ریشه بعد از كاربرد تكنيك اینسترومنت هاي روتاري  11

 Pro Taperو Mtwo)چرخشي( 

نسرین سبزعلي زنجان 

 خواه

 1394 احسان كاظم نژاد ليلي پویا نژاد شمسي

ميلي متر و  1گروه رزین گرما پخت , رزین هاي گرما پخت تقویت شده با سيم فلزي به قطر  3مقایسه استحكام عرضي  12

 باندینگ ایجنت meta 4ميليمتري آغشته شده به  1رزین هاي گرماپخت تقویت شده با سيم فلزي به قطر 

 1394 ----- حميد نشان دار اصلي صبا مرادیان

 1394محمدجواد محمدي،  مریم توانگر محبوبه آذري 1393اختالل دید رنگ در دانشجویان دانشكده دندانپزشكي واحد بين الملل انزلي در سال بررسي فراواني  13
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 احسان كاظم نژاد

% با دو غلظت متفاوت اپي نفرین در بيماران مبتال به پالپيت 4مقایسه اثر بخشي تزریق كمكي آرتيكایين  14

 برگشت ناپذیر

 1394 الناز موسوي پویا نژاد شمسي مطهره صابر طحان

 برخي و دیجيتال پانوراميك تصاویر در ماگزیال سينوس ﴾MRC ﴿بررسي فراواني كيست احتباسي موكوسي  15

 ﴾1393 تير تا 1392 مرداد از ﴿ رشت شهر در آن با مرتبط عوامل

 1394 ---- طاهره محتوي پور بهار محمود خالصي

-1394ميزان رضایت بيماران از پروتز كامل در دانشكده دندانپزشكي پردیس دانشگاه گيالن در سال بررسي  16

1393 

 1394 فهيمه عنبري حميد نشان دار اصلي كيميا غفارنيا

بررسي آگاهي، نگرش، و عملكرد دانشجویان دندانپزشكي در مورد كنترل عفونت در بخش پروتز پردیس  17

 بندر انزلي -گيالن دانشگاه علوم پزشكي 

 1394 فهيمه عنبري حميد نشان دار اصلي مهساسادات محدث

 1393بررسي شيوع فرسودگي شغلي و عوامل موثر برآن در دندانپزشكان شهرستان رشت در سال  18
 

 1393 ---- مریم بصيرت ستاره هجري

 رادیوگرافي پانوراميكبررسي فراواني و عوامل مرتبط با شكستگي فایل هاي اندودنتيك به كمك  19
 

 1394 زهرا دليلي پویا نژاد شمسي بابك رئيسي زنوز

% و اتيلن دي امين 2 كلروهگزیدین ،%25/5 هيپوكلریت سدیم ﴿ارزیابي اثر سه محلول شستشوي مختلف  20

 ریشه كانال سيلرهاي كنندگي مرطوب خاصيت روي بر ﴾%17تترا استيك اسيد 

الناز موسوي، احسان  پویا نژاد شمسي مریم فراهاني

 كاظم نژاد 

1395 

زهرا محتشم اميري،  حميدرضا ذاكر جعفري صهبا خصوصي ثاني تعيين توانایي شناسایي رنگ دندان در بين دندانپزشكان عمومي شهر رشت 21

 نيلوفر معين

1395 

از فضا نگهدار در بررسي ميزان آگاهي و نگرش دندانپزشكان عمومي شهر رشت در ارتباط با نقش و استفاده  22

 1394سال 

 1395 انوشه جناني جوانه وجداني نازنين پاپزن

در بيماران مستعد درگيري عروق كرونر در مقایسه با عروق كرونر نرمال در  Dبررسي سطح سرمي ویتامين 23

 1393مراجعه كنندگان به بيمارستان قلب دكتر حشمت رشت 

یوسف صفار، حسن  بيژن شاد مهرنوش عليزاده

 موالدوست

1395 

با آزتروسكوپي  Indirect MR arthrographyو  Conventional MRIŸمقایسه ارزش تشخيصي  24

 شانه در پارگي هاي روتاتوركاف

 1395 احمد عليزاده محسن مرداني نسرین الهي

شهریور رشت  17بررسي مقایسه اي الگوي مسموميت با مواد مخدر در كودكان مراجعه كننده به بيمارستان  25

 1393و سال  1385در سال 

بهرام دربندي، مرتضي  منيژه تبریزي سيما سرابي

 رهبر طارمسري

1395 

 1395 مليحه كرابي عرفانه افسريمحبوبه رستمي سارو بررسي اثر فلوراید كازیين فسفوپپتيد كلسيم آمورف و كازیين فسفوپپتيد كلسيم فسفات آمورف بر استحكام  26
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 كالیي باند برشي در براكت هاي ارتودنسي .

بررسي فراواني، آگاهي و عملكرد دندانپزشكان شركت كننده در باز آموزي هاي انجمن عمومي دندانپزشكان  27

 1394ایران در مورد آسيب هاي شغلي ناشي از وسایل نوك تيز در سال 

 1395 پژمان حدادي فهيمه عنبري مصطفي چراغي لوحه سرا

مورفولوژي درز مياني استخوان پاالتال در تصاویر توموگرافي كامپيوتري با دسته اشعه مخروطي در بررسي  28

 سال 25تا  8گروه سني 

 1395 علي مشجري زهرا دليلي نرگس كاكایي

بررسي دقت تست هاي حياتي پالپ در گروه هاي دنداني مختلف در بيماران مراجعه كننده به بخش درمان  29

 94-95دندانپزشكي پردیس علوم پزشكي گيالن در سال ریشه كلينيك 

 1395 نرگس سيم دار الناز موسوي سارا مهري

بررسي مقایسه اي تغيير موقعيت عمودي دندان هاي قدامي فك باال بر درك زیبایي لبخند بين دندانپزشكان  30

علوم پزشكي گيالن در سال عمومي و افراد مراجعه كننده به كلينيك دندانپزشكي واحد پردیس دانشگاه 

1395 

 1395 احسان كاظم نژاد ليلي عرفانه افسري آزیتا اكبریان

بررسي اپيدميولوژیك انواع شكستگيهاي اندام و برخي عوامل همراه به بخش اورژانس و ارتوپدي بيمارستان  31

 1394-1393پورسينا،

 1395 هاشم پورشفيعي مهدي ضياء ضيابري فاطمه سالمي

دیدگاه دانشجویان پزشكي )كارآموزان و كارورزان( نسبت به كيفيت آموزش باليني بخش جراحي  بررسي 32

 1393عمومي مراكز آموزشي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گيالن، رشت در سال 

مرتضي رهبر  ایرج باقي عيسي پژهان فر

 طارمسري

1395 

هاي غرب استان گيالن از بيماري هاي التهابي اطراف  سنجش ميزان آگاهي دندانپزشكان عمومي شهرستان 33

 ایمپلنت هاي دنداني و درمان آن

 1395 آناهيتا عاشوري بردیا ودیعتي مهسا محسني ماسوله

 بررسي رابطه بين حجم متوسط پالكت و واریكوسل 34
 

 1395 احسان كاظم نژاد ليلي غالمرضا مختاري شقایق اسدي

برقراري دسترسي عروقي دایمي در بيماران تحت همودیاليز در بيمارستانهاي منتخب بررسي علل تاخير در  35

 1393دانشگاه علوم پزشكي گيالن در سال 

محمدصادق دلشاد  حسين همتي شقایق نوروزخاني

 اسماعيلي

1395 

 بررسي آگاهي و نگرش والدین كودكان پيش دبستاني شهر رشت در مورد تروماهاي دنداني 36
 

 1395 انوشه جناني جوانه وجداني سازگارروشنك 

 1393بررسي توزیع فراواني زگيل تناسلي و عوامل همراه آن در كلينيك پوست بيمارستان رازي در سال 37

 
 

 1395 زهرا محتشم اميري حجت افتخاري نازنين كرامتي

 1395 عبدالرسول سبحاني عاليا صابري فرناز سبحانيبيماران تحت همودیاليز ( و عوامل همراه در Cognitive Impairmentبررسي شيوع اختالل شناختي ) 38
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 (1394كننده به بيمارستان رازي رشت ) مراجعه

( (با ميزان بروز عوارض و عمل جراحي مجدد در body mass indexبررسي ارتباط شاخص توده بدني) 39

-1393در بيمارستان پورسينا در سال ( total hip replacementبيماران با تعویض كامل مفصل ران )

1394 

 1395 علي كریمي كامران اسدي نيوشا كوچكي

و دانشجویان غير   مقایسه نظرات متخصصين ارتودنسي، متخصصين پروتز، دانشجویان دندانپزشكي 40

 متفاوت  درباره تاثير باكال كوریدور بر زیبایي لبخند آقایان با انواع صورتي  دندانپزشكي

 1395 فائقه قلي نيا عرفانه افسري انصاري عليرضا

كننده به  بررسي شيوع پریفرال نوروپاتي و عوامل مرتبط با آن در بيماران مبتال به آرتریت روماتوئيد مراجعه 41

 كلينيكهاي روماتولوژي استان گيالن

 1395 اميررضا قایقران اصغر حاجي عباسي نازلي رادفر

شخصيتي با افكار خودكشي در افراد وابسته به مواد تحت درمان نگهدارنده با بررسي همراهي ویژگي هاي  42

 متادون در مراكز ترك اعتياد شهر رشت

ربابه سليماني،  سميه شكرگذار حسن اسفندیاري

 ایراندخت شناور

1395 

دندان مصنوعي مقایسه ميزان رضایتمندي از اوردنچر متكي بر ایمپلنت در بيماران با سابقۀ استفاده از دست  43

 با بيماران بدون سابقۀ استفاده از دست دندان مصنوعي

 1395 ریحانه آقاجاني حميد نشان دار اصلي ندا اخترشناس

)نسل سوم( و Root  ZXمقایسه ي آزمایشگاهي تعيين طول كاركرد توسط اپكس یاب الكترونيكي  44

 رادیوگرافي معمولي در دندانهاي خلفي با كانالهاي كرودار

 1395 زهرا عطركار روشن الناز موسوي مریم مهاجر صائم

مقایسه ضخامت بافت نرم چانه در افراد بزرگسال با انواع مختلف عمودي صورت در تصاویر لترال سفالومتري  45

 1390-1395مراجعه كنندگان به مراكز درماني دانشگاه علوم پزشكي گيالن در طي سال هاي 

زهرا دليلي، احسان  افسريعرفانه  زینب فدایي جویباري

 كاظم نژاد 

1395 

بررسي نظرات پزشكان شاغل در مراكز آموزشي و درماني دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي گيالن در  46

 خصوص دستور عدم احياء

حميد محمدي كيجدي،  مرتضي رهبر طارمسري مریم اسدي نژاد

 زهرا عطركار روشن

1395 

حسي موضعي براي دندانهاي مولر فك باال با پالپيت  پالپي دندان با ميزان موفقيت بيبررسي ارتباط سنگ  47

برگشت ناپذیر در بيماران مراجعه كننده به كلينيك دندانپزشكي واحد پردیس دانشگاه علوم پزشكي گيالن 

 95-94در سال 

 1395 احسان كاظم نژاد ليلي الناز موسوي مریم حشمتي

مواد دندانپزشكي ترميمي به دست آمده از توموگرافي كامپيوتري با پرتوي مخروطي  Gray Levelبررسي  48

 شكل

 
 

فرزانه استوارراد،  پژمان حدادي فرزانه قاسمي

 احسان كاظم نژاد 

1395 

 1395 وحيد منصف كسمائي مهدي ضياء ضيابريكریمي، بهارك دژم نازنين در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان پورسينا شهر رشت در  Arcuate foramenبررسي ميزان شيوع  49
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 خو 94سال 

مقایسه كيفيت زندگي مرتبط با سالمت در بيماران مبتال به رینيت آلرژیك با گروه كنترل در مراجعين به  50

 1392-1393بيمارستان اميرالمومنين )ع( رشت 

ميرمحمد جاللي، علي  مالحت موسي نژاد

 فقيه حبيبي

---- 1396 

 1395ساله شهر رشت در مورد بهداشت دهان و دندان در سال  1-3بررسي ميزان آگاهي والدین كودكان  51
 

 1395 ---- انوشه جناني نيلوفر فكري

طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه ي آموزش اورژانس هاي پزشكي به شيوه ي مبتني بر شایستگي در  52

 1395دانشگاه علوم پزشكي گيالن در سال دانشجویان دندانپزشكي پردیس بين الملل 

آرش كریمي، علي رحمت 

 پور

زهرا طاهري ازبرمي،  ابراهيم سيدمنير

 احسان كاظم نژاد ليلي

1395 

بررسي فراواني اختالالت تاكي دیس ریتمي بر اساس الكتروكاردیوگرام اوليه در بيماران مبتال به ادم حاد ریوي  53

 1395بيمارستان شهيد بهشتي شهرستان بندر انزلي در سال در اورژانس و سي سي یوي 

مهدي ضياء ضيابري،  وحيد منصف كسمایي مهرناز نوبخت

 عليرضا رزاقي

1396 

بررسي صحت تشخيصي سونوگرافي در بيماران مبتال به كله سيستيت حاد گانگرنه بستري در بيمارستان  54

 94تا  90پورسيناي رشت از سال 

 1396 احسان كاظم نژاد ليلي ایرج باقي ليال مالمحمدي

بررسي مقایسه اي یافته هاي باليني و آزمایشگاهي بيماران مصرف كننده مقادیر مختلف استامينوفن به قصد  55

 1394الي  1390خودكشي و بستري شده در بيمارستان رازي در سال هاي 

آمنه خليل زاده ثابت 

 ماسوله

فياضي، هانيه السادات  حميد محمدي كجيدي

 ميرسعيد عطارچي

1396 

در هليكوباكتر پایلوري هاي جداشده از بيوپسي معده بيماران مبتال به  OipAبررسي توزیع فراواني نسبي ژن  56

 91-93مشكالت گوارشي فوقاني در شهرستان رشت از سال 

 1395 احسان كاظم نژاد ليلي علي مجتهدي زهرا صداقتي پاشاكي

ارزیابي تقارن مورفولوژي ریشه و كانال ریشه در دندان هاي پره موالر ماگزیال و مندیبل در دو سمت چپ و  57

 1394در جمعيت گيالن در سال  Cone Beam Computed Tomographyراست با استفاده از 

عاليه سادات جوادزاده،  الناز موسوي گلناز معصومي

 احسان كاظم نژاد ليلي

1396 

فراواني تشنج متعاقب سكته مغزي و عوامل خطرزاي آن در بيماران بيمارستان پورسيناي رشت طي تعيين  58

 1393-1394سال هاي 

 1396 احسان كاظم نژاد ليلي عاليا صابري مهسا نصيري الكه

بررسي ميزان آگاهي از فوریت هاي پزشكي در دانشجویان سال آخر دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي  59

 1395در سال گيالن 

مریم بصيرت، احسان  رضا طایفه دولو فرزانه فرخي

 كاظم نژاد ليلي

1396 

تعيين شيوع پوسيدگي هاي دنداني در بيماران تحت درمان ارتودنسي متحرك مراجعه كننده به كلينيك هاي  60

 1394-1395آموزشي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيالن در سال هاي 

ميرمحمد جاللي، علي  زهرا جمالي

 فقيه حبيبي

عرفانه افسري، احسان 

 كاظم نژاد ليلي

1396 

 1396 ---- بابك بخشایش اقبالي زهرا اخالقي بررسي ارتباط ميگرن با كبد چرب غيرالكلي و عوامل مرتبط 61

 مغناطيسهندپيس)توربين(دندانپزشكي ضد ایدز با استفاده از جریان الكتریكي و تكنيك الكترو  62
 

 1396 محمد شناگري ابراهيم سيدمنير مهدي جعفري



 1399تا  1393فهرست پایان نامه های پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیالن از سال 

 

 تنظیم کننده: واحد کتابخانه پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیالن

در استخوان آلوئول ناحيه دندان هاي قدامي فك باال و پایين در  Fenestrationو  Dehiscenceفراواني  63

تصاویر توموگرافي با دسته اشعه مخروطي مراجعه كنندگان به مركز رادیولوژي فك و صورت خصوصي و 

 1395دانشكده دندانپزشكي شهر رشت در طي سال

ابراهيم سيدمنير، علي  زهرا دليلي دالرا جهري شيجاني

 مشجري، احسان كاظم

 نژاد ليلي

1396 

( در FESSبررسي مشخصات دموگرافيك، باليني و پاراكلينيكي بيماران تحت عمل آندوسكوپي سينوس ) 64

 1395مركز آموزشي و درماني اميرالمومنين )ع( شهرستان رشت در سال

رحمت اله بنان، علي  آریا سميعي

 فقيه حبيبي

 1396 احسان كاظم نژاد ليلي

دندانپزشكان شهرستان انزلي و بيماران مراجعه كننده به كلينيك دندانپزشكي پردیس مقایسه نظرات  65

دانشگاه علوم پزشكي گيالن در خصوص تأثير آسيمتري در نواحي چانه، فك پایين و بيني بر جذابيت صورت 

 1395در سال 

فائقه قلي نيا، احسان  عرفانه افسري ایوب توكلي

 كاظم نژاد 

1396 

مقایسه اي تاثير دو روش آموزشي چند رسانه اي و عملي بر آگاهي و بهداشت دهان بيماران ارتودنسي بررسي  66

بندرانزلي در سال -ثابت مراجعه كننده به كلينيك ویژه دندانپزشكي پردیس دانشگاه علوم پزشكي گيالن

1395 

آناهيتا عاشوري مقدم،  سارا آریانيان

 نوید كریمي نسب

 1396 ليلياحسان كاظم نژاد 

مقایسه صفات شخصيتي و سبك هاي مقابله اي در افراد متقاضي جراحي زیبایي و گروه كنترل مراجعه كننده  67

 1395به مراكز جراحي پالستيك در شهر رشت در طي سال 

عادل ملك نيا، ربابه  عليرضا فدائي مطهره برزگر

 سليماني

1396 

اختالل بد شكلي بدن در داوطلبان جراحي زیبایي، مراجعه كننده به بررسي رابطه عالیم درآميختگي افكار و  68

 1395كلينيك هاي جراحي پالستيك شهر رشت در سال 

عادل ملك نيا، احسان  عليرضا فدائي نایئني مهسا قلي زاده

 كاظم نژاد 

1396 

بررسي ميكروبيولوژي ) كشت و واكنش زنجيره پليمراز( مخاط سينوس ماگزیلري در بيماران مبتال به  69

 1394-95رشت( ع) اميرالمومنين بيمارستان –رینوسينوزیت مزمن 

علي فقيه حبيبي،  ویدا كاهاني

 ميرمحمد جاللي

علي مجتهدي، احسان 

 كاظم نژاد 

1396 

به سرطان و مقایسه آن با افراد سالم در بيمارستان ها و مراكز درماني بررسي سبك زندگي بيماران مبتال  70

 رشت

عباس رحيمي، احسان  شادمان نعمتي گلوریا محسني

كاظم نژاد ليلي، فتانه 

 بخشي

1396 

بررسي مقایسه اي اثر دو روش آماده سازي سطحي مختلف بر استحكام اتصال برشي الیه جدید كامپوزیت  71

 شده قدیميcureنوري به الیه 

سيدمحمدعلي 

 ميرابوالقاسمي

 1396 طيبه رستم زاده مریم توانگر

نانومتر در بيماران مبتال به خشكي دهان مراجعه كننده به خانه هاي  980بررسي اثر ليزر كم توان دایود  72

 1395-96بهداشت شهرستان بندرانزلي در سال 
 

ابراهيم سيدمنير،  مریم سادات بصيرت سيده سارا قاسمي

 احسان كاظم نژاد 

1396 

 1396عليرضا بادسار،  حميد محمدي كجيدي الهه شيرزادي لسكوكالیهبررسي یافته هاي اپيدميولوژیك بيماران تحت درمان نگهدارنده با متادون در كلينيك ترك اعتياد  73



 1399تا  1393فهرست پایان نامه های پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیالن از سال 

 

 تنظیم کننده: واحد کتابخانه پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 ميرسعيد عطارچي 1393- 1389)بيمارستان رازي و بخش خصوصي( در سالهاي 

بررسي اپيدميولوژیك مسموميت با اوپيوم در بيماران مراجعه كننده به بخش مسموميت بيمارستان رازي طي  74

 1395الي  1390سالهاي 

مرتضي رهبر  ابوالقاسم مقصودلو

طارمسري، عليرضا 

 بادسار

 1396 احسان كاظم نژاد ليلي

ميترا اكبري، احسان  رضا سلطاني مقدم رضا دالوندي دیوپتر 58ماكزیمم باالي بررسي نتایج كراسلينكينگ قرنيه در بيماران با كراتومتري  75

 كاظم نژاد 

1396 

بررسي رابطه عوامل دهاني با بوي بد دهان در بيماران باعفونت هليكوباكتر پيلوري مراجعه كننده به مراكز  76

 1396درماني دانشگاهي و خصوصي شهرستان بندر انزلي در سال

آناهيتا عاشوري مقدم،  فهيمه عنبري الهام ثابتي

 مهشيد نامداري

1396 

بررسي علل بستري و نتيجه درمان در نوزادان بستري شده در بخش مراقبت هاي ویژه نوزادان بيمارستان  77

 1395-1390الزهرا رشت در سال هاي 

 1396 صدرالدین مهدي پور رضا شرفي سامان سعيدي

دررفتگي كامل مفصل آكروميو كالویكوالر به دو روش: تكنيك اول نخ اتيباند ررسي نتایج درماني جراحي  78

بصورت لوپ و تكنيك دوم نخ اتيباند با ایجاد دو سوراخ در كالویكل، جهت ارزیابي جابجایي افقي مفصل 

 اكروميوكالویكوالر

كامران اسدي، احسان  محسن مرداني كيوي مونا پيشگاه پور

 كاظم نژاد 

1396 

مقایسه ميزان درد قبل، حين و پس از درمان یك جلسه اي ریشه دندان در مراجعه كنندگان به كلينيك ویژه  79

 1395-96دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيالن در سال 

مهران طارمسري، زهرا  نرگس سيم دار محمدرضا مشفق شلماني

 پورحبيبي

1396 

از پرتونگاري مقطعي كامپيوتري با اشعه مخروطي در افراد مراجعه كننده  بررسي ضخامت مخاط كام با استفاده 80

 1394-95به یكي از مراكز تخصصي رادیولوژي فك و صورت شهر رشت در سال 

آرش غفوري رانكوهي،  ابراهيم سيدمنير مهسا پاشنا

طاهره محتوي پور، 

 احسان كاظم نژاد ليلي

1396 

همراه با درمان هاي دارویي و درمان هاي دارویي به تنهایي در بيماران  TDCSمقایسه اثر بخشي درماني 81

 اختالل وسواس جبري مقاوم به درمان

 1396 كيومرث نجفي هما ضرابي رقيه باقرزاده

بررسي كيفيت رضایت زناشویي در زوجين معتاد به مواد مخدر مراجعه كننده به كلينيك هاي ترك اعتياد  82

 1396شهر رشت در سال 

زهرا طاهري ازبرمي،  مرتضي رهبر طارمسري كيميا حاجي عباسي

 زهرا عطركار روشن

1396 

بررسي مقایسه اي استحكام اتصال برشي عاجي ترميم هاي كامپوزیتي سلف كيور و الیت كيور با استفاده از  83

 یك سيستم اتصال دهنده ي یونيورسال

 

یاسمن صادقي، زهرا  مریم توانگر هانيه داداشي

 عطركار روشن

1396 



 1399تا  1393فهرست پایان نامه های پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیالن از سال 

 

 تنظیم کننده: واحد کتابخانه پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 
 

 در تشخيص شكستگي عمودي ریشه دندان digital subtractionبررسي توانایي تشخيصي  84
 

 1396 زهرا پورحبيبي الناز موسوي منا معالیي

مقایسه درك دندانپزشكان شهرستان بندرانزلي و مراجعه كنندگان به كلينيك دندانپزشكي پردیس بين  85

 1395گيالن درمورد زیبایي صورت زنان در سال الملل دانشگاه علوم پزشكي 

فائقه قلي نيا، احسان  عرفانه افسري مهتاب صدیقي بارفروشي

 كاظم نژاد 

1396 

 17بررسي فراواني عفونت دستگاه ادراري در نوزادان ترم تب دار مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني  86

 1395تا  1393شهریور رشت در سال 

 1396 مرجانه زركش حميدرضا بادلي حدیثيآزاده كریم 

بررسي عملكرد كليه در بيماران بتاتاالسمي ماژور استفاده كننده از داروي آهن زداي دفرازیروكس در مقایسه  87

با بيماران بتا تاالسمي ماژور استفاده كننده از داروي دفروكسامين و گروه كنترل افراد سالم در بيمارستان 

 1395در سال هفده شهریور رشت 

بهرام دربندي،  سجاد اسالمي

 حميدرضا بادلي

عادل باقرسليمي، 

فرشيد سعادت، احسان 

 كاظم نژاد ليلي

1396 

مقایسه ناگویي هيجاني و مكانيسم دفاعي و نگرش خوردن در دانشجویان دختر با اضافه وزن و وزن نرمال  88

 1396شاغل به تحصيل دانشگاه علوم پزشكي گيالن در سال 

مجتبي مهرداد، ربابه  عليرضا فدائي زهرا صادقي

 سليماني

1396 

بررسي فراواني دایلسریشن ریشه با استفاده از توموگرافي كامپيوتري با اشعه مخروطي در بيماران مراجعه  89

 1395-96كننده به یك مركز رادیولوژي خصوصي در شهر همدان در سال 

 1396 ---- فرزانه استوار راد مهسا ذوالفقاري

بررسي ارتباط وجود ضایعات پالپ و پري اپيكال با بيماري دیابت نوع دو كنترل شده در نماي رادیوگرافيك  90

 1396بيماران مراجعه كننده به كلينيك دندانپزشكي پردیس دانشگاه علوم پزشكي گيالن در سال 

 1396 ---- مریم سادات بصيرت عاطفه اصغري

ي كانال ثنایایي فك پایين در مقایسه با تصاویر اصلي در  در بهبود مشاهده inversion filterبررسي اثر  91

 95_96تصاویر پانوراميك تهيه شده در یك كلينيك خصوصي در شهر رشت در سال 

 1396 ---- فرزانه استوار راد الهه باقي زاده

با دسته اشعه مخروطي شكل بيماران فراواني یافته هاي پاتولوژیك سينوس ماگزیالري در تصاویر توموگرافي  92

 1396كاندید دریافت ایمپلنت در چند مركز خصوصي در شهر رشت در سال 

اشكان ساالري، فرزانه  ابراهيم سيدمنير اميرحسين صمدنيا

 استوارراد، رسول تبري

1396 

 Modifiedو  Halstedارزیابي مقایسه اي ميزان موفقيت ایجاد بي حسي در فك پایين در دو تكنيك  93

Arched Needle  در بيماران مراجعه كننده به كلينيك دندانپزشكي پردیس بين الملل دانشگاه علوم

 1396پزشكي گيالن در سال 

 1396 رسول تبري هادي حسيني سپهر پرهيزكار

مورفيك مندیبل جهت تشخيص جنسيت با استفاده از رادیوگرافي  هاي دي اي شاخص بررسي مقایسه 94

 95-96پانوراميك در یك كلينيك خصوصي در شهر رشت در سال 

 1396 ---- فرزانه استوارراد راحله منصوري علي آبادي



 1399تا  1393فهرست پایان نامه های پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیالن از سال 

 

 تنظیم کننده: واحد کتابخانه پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 
 

ي خودارزیابي بيماران كاندید ارتودنسي با ارزیابي دانشجویان دندانپزشكي و غير دندانپزشكي از تأثير  مقایسه 95

الملل دانشگاه علوم  در كلينيك دندانپزشكي پردیس بينهاي ارتودنسي ثابت بر درك زیبایي لبخند  دستگاه

 1396پزشكي گيالن در سال 

 1396 احسان كاظم نژاد ليلي عرفانه افسري سارا خدادادي

بررسي دقت رادیوگرافي پانوراميك دیجيتال در تعيين ارتفاع استخوان از كرست آلوئول تا كف سينوس  96

كامپيوتري با اشعه مخروطي دربيماران مراجعه كننده به یك مطب ماگزیالري درمقایسه با توموگرافي 

 1396خصوصي در شهر رشت در سال 

فرزانه استوارراد،  آناهيتا عاشوري مقدم زهرا محمدي نژاد

 احسان كاظم نژاد 

1396 

( در CBCTبا استفاده از توموگرافي كامپيوتري با اشعه ي مخروطي ) C-shapedبررسي شيوع كانال  97

 95_96بيماران مراجعه كننده به یك كلينيك خصوصي رادیولوژي در شهر همدان در سال 

 1396 ---- فرزانه استوارراد نيكو خطيبي

ي كانال مندیبوالر تا كرست ریج در مقایسه با توموگرافي    بررسي دقت رادیوگرافي پانوراميك در تعيين فاصله 98

 96كننده به یك مطب تخصصي در شهر رشت، سال  بيماران مراجعهي مخروطي در    كامپيوتري با اشعه

 1396 ---- فرزانه استوارراد گل آذین ملكي

فكي و ارتباط آن با اكلوژن در ميان مراجعه كنندگان به درمانگاه پردیس -بررسي فراواني اختالالت گيجگاهي 99

 1395-1396شهر كرمانشاه در سال 

 1396 ---- ابراهيم سيدمنير عرفانه اميني

بررسي عالئم رادیولوژیك مسموميت با سرب در بيماران بستري در بخش مسموميت بيمارستان رازي در شش  100

 1395ماه اول سال 

اميررضا دليلي، زهرا  مرتضي رهبر طارمسري سيمين دخت احمدي

 عطركار روشن

1396 

نجات غریق شهرستان بندرانزلي بر بررسي تاثير گسترش نقش هاي پيشگيري چرخه )دست اندركاران(  101

 (Drowningپيامدهاي مراقبتي غرق شدگي )

نازنين وفا، سعيده فتح 

 زاده

مرتضي رهبر 

طارمسري، زهرا طارمي 

 ازبرمي

 1396 محمود بارده

آیدین پوركاظمي، زهرا  توفيق یعقوبي رنا غفاري 1395بررسي آگاهي و نگرش دانش اموزان مقطع متوسطه شهرستان رشت در رابطه با بيماري ایدز در سال  102

 عطركار روشن

1396 

مقایسه ي فراواني سنگ هاي پالپي دندان هاي پرمولر و مولر در تصاویر پانوراميك افراد تحت درمان  103

 1394-1396اُرتودنسي و غير اُرتودنسي در مطب هاي خصوصي شهر رشت بين سالهاي 

 1397 ---- عرفانه افسري شقایق كریمي واجارگاهي

و عصاره ي هيدروالكلي پوست قرمز پسته بر تشنج ناشي از پنتيلن تترازول  MK-801بررسي اثر تعاملي  104

(PTZدر موش سوري نر ) 
 

 1397 ---- محمد رستم پور آرزو محمدي



 1399تا  1393فهرست پایان نامه های پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیالن از سال 

 

 تنظیم کننده: واحد کتابخانه پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 EndoSealمقایسه آزمایشگاهي ریزنشت اپيكالي بين كانال هاي پرشده توسط سيلر با پایه بيوسراميك) 105

MTA( و سيلر با پایه رزیني )AD Sealبه روش نفوذ رنگ ) 
 

 1397 ---- مریم پورنصير شبنم مالعلي زاده

ي مبتني بر شایستگي در دانشجویان  ي آموزش طب انتقال خون به شيوه طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه 106

 1396پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيالن در سال 

غزاله صفري، پوریا احمدي، 

 مهدي مفيدي احمدي

بهرام دربندي، زهرا 

 طاهري ازبرمي

---- 1397 

بررسي ارتباط بين بيماریهاي اسكيزوفرنيا و دوقطبي با خشكي دهان در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه  107

 1396روانپزشكي شفا رشت در سال 

 1397 ---- مریم سادات بصيرت الهه علي پور

فراواني گروه هاي خوني در اقدام به خودكشي در بيماران بستري در بخش مسموميت بيمارستان رازي بررسي  108

 1394در شش ماه دوم سال 

 1397 عليرضا بادسار مرتضي رهبر طارمسري نيلوفر محمدنژاد

عليرضا بادسار،  حميد محمدي مليكا آموخته 1393رازي در سال  درماني –بررسي اشكاالت رایج در گواهي هاي فوت صادر شده در مركز آموزشي  109

 ميرسعيد عطارچي

1397 

 1397 مهناز فالحي مریم كوشا فاطمه زادمحمدي دافچاهي 96بررسي دانش، نگرش و عملكرد معلمان مقطع ابتدایي شهر رشت نسبت به اختالل طيف اوتيسم در سال  110

استرس، و كيفيت زندگي افراد مراجعه كننده به مراكز یوگاي بررسي اثرات یوگا بر عالئم افسردگي، اضطراب،  111

 1396شهر رشت در سال 

 1397 ---- ربابه سليماني آرزو مهرپوران

بررسي ميزان اگاهي پرستاران واحد مراقبتهاي ویژه و واحد مراقبتهاي قلبي و اورژانس درباره اقدامات اوليه  112

سخنراني( بر آن در بيمارستان رازي رشت در سال  -اجتماعي احيا و تاثير روش هاي آموزشي )شبكه هاي 

1397 

تارا مهرپي مقدم، فاطمه 

 جمشيدي

وحيد منصف، احسان  مهدي ضياء ضيابري

 كاظم نژاد 

1397 

براساس مدل كاپریني در بيماران بستري جراحي عمومي بيمارستان پورسينا در  DVTبررسي ميزان بروز  113

 1396-1397سال 

 1397 ---- ایرج باقي امرجي الهه حسن

كننده بروز ضایعات گوارشي در بيماران با بلع مایع سفيدكننده خانگي سدیم  بررسي عوامل پيشگویي 114

 1386-96شهریور رشت طي سالهاي 17هيپوكلریت )وایتكس( مراجعه كننده به بيمارستان رازي و 

عليرضا بادسار، مرتضي  مسيح اله خياط زاده

 رهبر طارمسري

 1397 احسان كاظم نژاد ليلي

عليرضا بادسار، مرتضي  مژگان طالبي 1392-96بررسي علل مرگ و مير كودكان ارجاع داده شده به مركز پزشكي قانوني گيالن طي سال هاي  115

 رهبر 

ابراهيم مسعودي، 

 احسان كاظم نژاد 

1397 

تكنيك وسيله نخ نگهدار در ميزان برداشت پالك مقایسه تاثير كاربرد روش متداول استفاده از نخ دندان با  116

ساله مراجعه كننده به یك مطب خصوصي دندانپزشكي در شهر رشت  6تا  3ميكروبي بين دنداني در كودكان 

 1396-97در سال 

 1397 ---- انوشه جناني مهدیس مظلومي



 1399تا  1393فهرست پایان نامه های پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیالن از سال 

 

 تنظیم کننده: واحد کتابخانه پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 

در افراد مراجعه كننده به Dبررسي مقایسه اي شدت اعتياد به مواد در افراد با و بدون ویژگي شخصيت تيپ  117

 96بيمارستان شفاي رشت در سال  MMT (Methadone maintenance therapyدرمانگاه )

 1397 ميرمحمد جاللي ربابه سليماني طناز رنجبریان

بيماران مسموميت با سرب مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني رازي ارزیابي درمان هاي انجام شده در  118

 1395رشت در نيمه ي اول سال 

مرتضي رهبر  زینب غالمي

طارمسري، ميرسعيد 

 عطارچي

زهرا عطركار روشن، 

 منيره آقاجاني نسب

1397 

بيماران درمان شده در ارزیابي نتایج كلينيكي و رادیوگرافيك درمان مجدد غير جراحي ریشه دندان ها در  119

 94-96كلينيك ویژه پردیس بين الملل انزلي طي سال هاي 

حسين مسعودي راد،  نرگس سيم دار سعيد محمدیان روشن

 زهرا پورحبيبي

1397 

ي اینترفورامينال مندیبل در  بررسي دقّت رادیوگرافي پانوراميك دیجيتال در تعيين ارتفاع استخوان در ناحيه 120

دندان كاندیداي دریافت اوردنچر متكي بر ایمپلنت در یك مطب خصوصي دندانپزشكي شهر رشت،  بيبيماران 

 96در سال 

فرزانه استوارراد، هادي  سميه نعمتي گالبتون ملكي

 رنجزاد، رسول تبري

1397 

مراجعه كننده به واحد بيماري هاي خاص شهرستان رشت  MSبررسي ویژگي هاي شخصيتي بيماران مبتال به  121

 1397در سال 

زهره تيموري، رسول  مرتضي رهبر طارمسري سوگند ساده

 تبري

1397 

 9تا  7درصد بر ميزان تجمع پالك و التهاب لثه اي در كودكان  0/12مقایسه اثر دو نوع دهانشویه كلرهگزیدین  122

 1396-97دندانپزشكي در شهر رشت در سال  سال مراجعه كننده به یك مطب خصوصي

هاني نادري، زهرا  انوشه جناني مهسان قلي پور

 پورحبيبي

1397 

بررسي تاثير مولرهاي سوم رویش یافته بدون عالمت، بر وضعيت پریودنتال و پوسيدگي مولرهاي دوم مجاور  123

 1396-97علوم پزشكي گيالن در سال در بيماران مراجعه كننده به كلينيك دندانپزشكي پردیس دانشگاه 

اشكان ساالري، فرشته  هادي حسيني ساینا نفطچي اردبيلي

ناصر علوي، احسان 

 كاظم نژاد ليلي

1397 

نانومتر در وضعيت عمق پاكت، حد چسبندگي كلينيكي و خونریزي حين پروب  940بررسي اثر ليزر دیود  124

كردن در بيماري هاي پریودنتال مزمن در بين بيماران مراجعه كننده به یك مطب دندانپزشكي تخصصي شهر 

 .1396-97رشت در سال 

آرش غفوري، زهرا  ابراهيم سيدمنير علي سيدمنير

 نعطركار روش

1397 

بررسي فراواني كریترهاي بين دنداني با استفاده از توموگرافي كامپيوتري با اشعه ي مخروطي در بيماران  125

 96و  95مراجعه كننده به چند مطب تخصصي در شهر رشت در سال هاي 
 

فرزانه استوارراد،  ابراهيم سيدمنير حسين عبدالحسيني

 رسول تبري

1397 

هاي ارتودنسي شهر  گان مطبجعه كنندامرتمایل، انگيزه و موانع انجام درمان ارتودنسي در بررسي وضعيت  126

 1397رشت در سال 

فائقه قلي نيا، رسول  عرفانه افسري آیدا الماسي

 تبري

1397 



 1399تا  1393فهرست پایان نامه های پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیالن از سال 

 

 تنظیم کننده: واحد کتابخانه پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیالن

بررسي شيوع عالیم افسردگي بعد از زایمان و فاكتورهاي مرتبط در مادران مراجعه كننده به مراكز بهداشت  127

 1397شهر رشت در سال 

ربابه سليماني، احسان  مریم اصغرنيا یاسمن اصغرنيا

 كاظم نژاد 

1397 

ارزیابي فراواني خشكي دهان و سندرم سوزش دهان در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه روانپزشكي شفا  128

 1396رشت در سال 

جواد كيا، ربابه  مریم سادات بصيرت شایسته ساربانها

 سليماني

1397 

نيكا جعفري نور، نيكتا  تبيين مفهوم ارتباط حرفه اي از دیدگاه اساتيد دندانپزشكي 129

 جعفري نور

 1397 ایده دادگران بردیا ودیعتي

امين كنعاني، صدیقه  بررسي ارتباط بين سایز كليه در سي تي اسكن و شاخص هاي آنتروپومتریك 130

 رمضاني

سياوش فالحتكار، نقي 

 رمضاني

 1397 كاظم نژاد ليلي احسان

در رادیوگرافي لترال سفالومتري بيماران با و بدون شكاف لب  ponticulus posticusمقایسه فراواني  131

 93-97وكام مراجعه كننده به دانشكده هاي دندانپزشكي رشت و انزلي طي سال هاي 

 1397 ---- معصومه فغاني فرزاد شيفته صومعه

 از استفـاده بـا نـازوفـارنـكس ابعـاد بـر كـرانيـوفيشيـال عمودي و خلفي –بـررسي اثـر ابعاد قدامي  132

به كلينيك دندانپزشكي پردیس دانشگاه علوم پزشكي  كننده مراجعه بيماران در سفالومتري لترال تصاویر

 96-97بندرانزلي در سال  -گيالن

 1397 ---- فرزانه استوارراد فرشته مهدي

بررسي دیدگاه دانشجویان دانشكده دندان پزشكي از آموزش دریافت شده دندان پزشكي ترميمي در سال  133

1397 

 1398 احسان كاظم نژاد ليلي نيلوفر معين پانته آ طاهري فرد

مقایسه ویژگي هاي شخصيتي و دموگرافيك رانندگان مولتيپل تروماي ناشي از تصادفات موتورسيكلت در  134

 1397مراجعه كنندگان به بيمارستان پورسينا، با جمعيت عمومي با و بدون موتورسيكلت رشت در پایيز سال 

مرتضي نخستين  مهدي ضيائ ضيابري امين ترجمان

 لشكاجاني

1398 

بررسي ارتباط اندازه سينوس فرونتال با پروگناتيسم و رتروگناتسيم دو فك در بيماران مراجعه كننده به  135

 1397بندر انزلي در سال  -كلينيك دندانپزشكي پردیس دانشگاه علوم پزشكي گيالن

پدرام جاویدي، رسول  فرزانه استوارراد دانيال اثني عشري

 تبري

1397 

بررسي یافته هاي پاراكلينيكي در بيماران دچار هيرسوتيسم مراجعه كننده به درمانگاه پوست بيمارستان  136

 1397لغایت  1396 رازي رشت آبان ماه سال

بهرنگ معتمد، الهه  رعنا رفيعي مریم خليلي

 رفيعي

1398 

بررسي رضایت جنسي در بين بيماران مبتال به اسكيزوفرني متأهل مراجعه كننده به بيمارستان شفا رشت در  137

 1396سال 

ربابه سليماني، سميه  مریم قاسمي

 شكرگزار

 1398 ميرمحمد جاللي

ایمني تحریك الكترومغناطيسي ضرباني در بهبود عالئم ادراري زنان مبتال به بي اختياري بررسي كارایي و  138

ادراري فوریتي، استرسي و مختلط )فوریتي/ استرسي( ارجاع شده به یك كلينيك خصوصي درمان بي 

فاطمه محمدعليزاده 

 چافجيري

ا كرمي، احسان هم علي حميدي مدني

 كاظم نژاد ليلي

1398 



 1399تا  1393فهرست پایان نامه های پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیالن از سال 

 

 تنظیم کننده: واحد کتابخانه پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 97تا تير ماه  96اختياري در شهر رشت از تيرماه 
 

مرتضي رهبر  مهشيد ابهري خوشدل 1397بررسي فراواني اختالالت روانپزشكي در بيماران بستري در بخش مسموميت بيمارستان رازي در سال  139

طارمسري، حميد 

 محمدي كجيدي

 1398 امير پوررجبي

در تشخيص سپتاي سينوس ماگزیالري در بيماران  CBCTبررسي مقایسه اي رادیوگرافي پانوراميك و  140

 1397مراجعه كننده به یك كلينيك دندانپزشكي شهر رشت در سال 

ابراهيم سيدمنير، زهرا  فرزانه استوارراد سعيده نيستاني

 عطركار روشن

1398 

هادي رنجزاد، رسول  فرزانه استوارراد نگار مهرپور دارستاني خشك بررسي دقت رادیوگرافي پانوراميك در تعيين شيب خلفي برجستگي مفصلي در مقایسه با جمجمه 141

 تبري

1398 

 Sure-Sealمقایسه آزمایشگاهي ریز نشت اپيكالي بين كانال هاي پر شده توسط سيلر با پایه بيوسراميك ) 142

Root( و سيلر با پایه رزیني )AD Sealبه روش نفوذ رنگ ) 

پژمان پوراكبر جهان  آرش تاج بخش

 دیده

---- 1397 

كننده به اورژانس  مقایسه نتایج روشهاي درماني گچ گيري و بانداژ پيچ خوردگي مچ پا در بيماران مراجعه 143

 1398بيمارستان پورسينا شش ماهه اول سال 

سيروس خشایار، مسعود 

 فالح خوش قلب

 1398 احسان كاظم نژاد ليلي كامران اسدي

پانوراميك در تعيين ابعاد مزیودیستالي فضاي بي دنداني در مقایسه با كست مطالعه دقت رادیوگرافي  بررسي 144

 98و  97هاي در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي بندرانزلي درسال

فرزانه استوارراد،  هادي رنجزاد نسيم ابریشمي

 رسول تبري

1398 

هاي پرمولر فك باال در یك مطب دردي پالپي دندان بر روي بينانومتر  810بررسي تاثير ليزر كم توان دایود  145

 97خصوصي دندانپزشكي شهر رشت در سال 

ایمان سكوتي امام زاده 

 هاشمي

ابراهيم  الناز موسوي

 سيدمنير،رسول تبري

1398 

به مراكز  بررسي رابطه عوامل دهاني با بوي بد دهان در بيماران با ریفالكس گاسترو ازوفاگال مراجعه كننده 146

 1396درماني دانشگاهي و خصوصي شهرستان بندر انزلي در سال 

آناهيتا عاشوري مقدم،  فهيمه عنبري الناز تدین

مهشيد نامداري، 

 افشين شفقتي

1398 

ي ي گونيال در بيماران مراجعه كننده به كلبنيك دانشكدهو زاویه freeway spaceبررسي ارتباط  147

 1397دندانپزشكي انزلي سال 

فرزانه استوار راد،  هادي رنجزاد یاسمن موسوي

 رسول تبري

1398 

در بيمارستان  1398بررسي فراواني خشكي دهان در بيماران با تشخيص انفاركتوس حاد ميوكارد در سال  148

 حشمت رشت

محبوبه قلي پور، رسول  مریم سادات بصيرت سوریا تربيتي

 تبري

1398 

پریودنتال بر سطح هموگلوبين گليكوزیله خون در افراد غير دیابتيك مبتال به تاثير درمان غير جراحي  149

پریودنتيت مزمن مراجعه كننده به كلينيك دندانپزشكي پردیس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي گيالن در 

 1398 رسول تبري اشكان ساالري نسترن اعتمادي



 1399تا  1393فهرست پایان نامه های پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیالن از سال 

 

 تنظیم کننده: واحد کتابخانه پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 1397-98سال

بيماران مبتال به اختالل وسواس جبري بررسي نمره ي خطر خودكشي در زیر گروههاي مختلف باليني در  150

 1397مراجعه كننده به درمانگاه تخصصي روانپزشكي در شهر رشت در سال 

 1398 ---- محمدرسول خلخالي پيوند شامبياتي

تا  95بيماران بستري در بيمارستان رازي با تشخيص مسموميت با سرب از ابتداي سال  بررسي اپيدميولوژیك 151

 96پایان سال 

، مرتضي رهبرطارمسري ليال هدایتي

 عليرضا بادسار

 1398 رسول تبري

 1391بررسي علل درخواست سقط جنين در زنان باردار مراجعه كننده به پزشكي قانوني استان گيالن از سال  152

 1396الي 

مرتضي رهبر  زهرا شكرریز فومني

طارمسري، عليرضا 

 بادسار

---- 1398 

بررسي اپيدميولوژیك مرگ و مير ناشي از سوءمصرف مواد مخدر و مواد محرك در اجساد ارجاعي به اداره كل  153

 1393-1397پزشكي قانوني استان گيالن طي سال هاي 

عليرضا بادسار، مرتضي  نيوشا صيرفي

 طارمسريرهبر 

---- 1398 

ميرسعيد عطارچي  مليكا اسودي 1396-97بررسي عوامل مرتبط با كيفيت خواب در بيماران تحت پيوند كليه استان گيالن در سال هاي  154

 اشرف

كيوان غالمجاني مقدم، 

 مسعود خسروي

1398 

بيماران مراجعه كننده به بررسي تاثير شدت پریودنتيت مزمن بر سالمت دهان مرتبط با كيفيت زندگي در  155

 1398واحد پردیس در سال  -كلينيك دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيالن

 1398 ---- اشكان ساالري یاسر قلي زاده

 1392بررسي فراواني علل فوت در اجساد ارجاع شده با علت نامعلوم به پزشكي قانوني استان گيالن از سال  156

 1396الي 

مرتضي رهبر  اميد قزلچه خمسيان

طارمسري، عليرضا 

 بادسار

 1398 ميرسعيد عطارچي

مریم توانگر، ربيع اهلل  یاسمن صادقي سوگل جعفري كروم -بررسي مقایسه اي اثر ادهزیوها و پرایمر فلزي بر استحكام باند برشي كامپوزیت به آلياژ نيكل 157

 فرمانبر

1398 

رشت از كاربرد سيستم هاي باند شونده به نسج دنداني در بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان عمومي شهر  158

 1398سال 

 1398 ربيع اهلل فرمانبر یاسمن صادقي سيد ماهان دادپور

رابطه سبك هاي والدیني و سبك هاي دلبستگي با آمادگي سوءمصرف مواد در نوجوانان پایه هاي یازدهم و  159

 1397-98دوازدهم دبيرستان هاي رشت در سال تحصيلي 

 1398 ---- ربابه سليماني مهدیس پورعبداله

تا تير ماه  1396بررسي پيامدهاي تروما در بارداري در مراجعين مركز آموزشي درماني پورسينا از تير ماه سال  160

 1398سال 

نعيما خدادادي حسن  نصریه خلعتبري سلطاني

 كياده

عنایت اهلل همایي راد، 

ليال كوچكي نژاد ارم 

1398 



 1399تا  1393فهرست پایان نامه های پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیالن از سال 

 

 تنظیم کننده: واحد کتابخانه پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 ساداتي

براساس شاخص هاي  2017بررسي ارزش تشخيصي تابع تشخيص جنسيت استوار و همكارانش در سال  161

 1397دیمورفيك مندیبل در بيماران مراجعه كننده به مراكز رادیولوژي دانشگاه علوم پزشكي گيالن در سال 

بهاره جوانشير، احسان  فرزانه استوارراد سيده مهسا فضيلت

 كاظم نژاد ليلي

1398 

سارا رمضاني، ظهير  سيده مریم صدر بررسي عوامل خطر بروز اختالالت كالمي بعداز آسيب مغزي تروماتيك در فاز حاد 162

 ریحانيان

---- 1398 

سال با مسموميت با متادون مراجعه  14بررسي شيوع هایپوگالیسمي  و عوامل مرتبط با آن در كودكان زیر  163

 (1397تا اسفند  1395شهریور رشت )از فروردین  كننده به بيمارستان هفده

منيزه تبریزي، احسان  مرتضي رهبر طارمسري نيما رحيم رحب زاده

 كاظم نژاد ليلي

1398 

بررسي سطح خوني گلوكز در بيماران بستري شده با تشخيص مسموميت با متادون در بيمارستان رازي در  164

 1396و  1395سال هاي 

 1398 حميد محمدي رهبر طارمسري مرتضي آرمان خورگامي

بررسي فراواني تجویز آنتي بيوتيك در زخمهاي ساده تروماتيك بيماران مراجعه كننده به بخش اورژانس  165

 98تا خرداد ماه 97خرداد ماه سال بيمارستان پورسينا 

 وندي، زهره بهزاد ریماز سيامك نيما رهبر نيكوكار

 ليلي نژاد كاظم احسان

1398 

 افراد با اپيوم مزمن كننده مصرف افراد در زخم كردن بخيه جهت حسي بي در% 2 ليدوكائين تاثير مقایسه 166

 1398 سال در پورسينا بيمارستان در كننده غيرمصرف

ریحانه رضائي مجد، رودابه 

 رضائي مجد

 عنایت منصف، وحيد وندي زهره بهزاد

 راد همائي اله

1398 

 بيماران در گونيال ي زاویه تعيين در سفالومتري لترال و پانوراميك رادیوگرافي تصاویر اي مقایسه بررسي 167

 در بندرانزلي -گيالن پزشكي علوم دانشگاه الملل بين واحد دندانپزشكي دانشكده كلينيك به كننده مراجعه

 1397 و 1396 هاي سال

 

 آیه شكرباغاني

  طارمسري رهبر مرتضي

 راد، استوار فرزانه

 تبري رسول

 

1398 

 دانشگاه فني دانشكده در ارتودنسي االستومریك هاي زنجيره از برند چهار در نيرو زوال آزمایشگاهي مقایسه 168

 1398 سال در گيالن

 1398 ----- جاویدي پدرام دالرام حبيبي

 مراجعه بيماران دهان در موجود هاي كراون در بيولوژیكي عرض رعایت در پزشكان دندان عملكرد بررسي 169

 98 سال در انزلي الملل بين پردیس پزشكي دندان دانشكده به كننده

 1398 ----- راد استوار فرزانه اميرحسين حدادزاده

 سوپر اي زنجيره هاي االستيك و تيتانيوم -نيكل فنر از استفاده با كانين دندان اسالیدینگ سرعت كلينيكي مقایسه 170

 1398 سال در گيالن پزشكي علوم دانشگاه دندانپزشكي تخصصي هاي كلينيك به كننده مراجعه بيماران در اسليك
 1398 ------ جاویدي پدرام نازنين رهبر

 تحصيلي درسال گيالن پزشكي علوم دانشگاه دندانپزشكي دانشجویان در خودراهبر یادگيري وضعيت بررسي 171

98-97 

 1398 تبري رسول بصيرت سادات مریم پریسا دباغچيان

https://www.gums.ac.ir/ib/Page.aspx?mID=18687&Page=Articles/ShowArticles&id=4309
https://www.gums.ac.ir/ib/Page.aspx?mID=18687&Page=Articles/ShowArticles&id=4309
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 تنظیم کننده: واحد کتابخانه پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 محوري شيب ي زاویه با ماگزیال سانترال دندان باكال ي ناحيه در كورتيكال استخوان ضخامت ارتباط بررسي 172

 1397 و 1396 هاي سال در رشت شهر در عمومي مطب یك به كننده مراجعه بيماران دنداني

 رسول جوانشير، بهاره استوارراد فرزانه غزاله خدابخش

 تبري

1398 

 در 97 سال در تروماتيك حوادث دنبال به سال 11 تا 6 كودكان خواب اختالالت اپيدميولوژیك بررسي 173

 رشت پورسينا بيمارستان

 زهرا پيرزادفر، كيميا

 نيك حسيني

 راد، همایي اهلل عنایت اميري مرضيه

 خدادادي نعيما

1398 

 tetric evoceram bulk) كامپوزیت نوع دو توسط شده ترميم MOD حفرات در استرس توزیع مقایسه 174

fill & GC kalorelow shrinkage محدود آلمان آناليز توسط ماگزیال پرموالر دندان در 

 احسان صادقي، یاسمن دولو طایفه ضار سامان سلطاني

 ليلي نژاد كاظم

1399 

 سي هانسفيلد واحد با( CBCT)مخروطي اشعه با كامپيوتري توموگرافي خاكستري مقياس همخواني بررسي 175

 (انسان خشك مندیبل) سخت بافت اسكن تي

 1399 رسول تبري راد استوار فرزانه اشكان عليزاده شویيلي

 بيماران در پانوراميك نماي در فكين استخواني و دنداني تغييرات با سرم PTH سطح ارتباط بررسي 176

 1398 سال در گيالن استان در همودیاليزي

 االسالمي شيخ ميثم

 كندلوسي

 زاده، آقاجان پگاه راد استوار فرزانه

 رسول نعمتي، سميه

 تبري

1399 

 تصاویر از استفاده با اسكلتال ΙΙΙ كالس و ΙΙ كالس افراد در پوستيكوس پونتيكولوس فراواني ي مقایسه 177

CBCT 98 هاي سال طي همدان شهر دندانپزشكي دانشكده رادیولوژي بخش به كننده مراجعه بيماران در-

97 

 

 روزبهان شيدا

 

 راد استوار فرزانه

 

 رسول افسري، عرفانه

 تبري

1399 

 در شده بستري بيماران در ادراري هاي عفونت درماني پيامدهاي بر بيوتيكي آنتي مقاومت اثر بررسي 178

 97-96 سال در ادراري عفونت تشخيص با رشت رازي بيمارستان

 1399 پورحبيبي زهرا محفوظي ليدا یاسمن مومني

 پانوراميك رادیوگرافي تصاویر در تحتاني فك در نهفته عقل هاي دندان قرارگيري زاویه و فراواني بررسي 179

 انزلي شهر در خصوصي مركز یك و انزلي پردیس دندانپزشكي دانشكده به كننده مراجعه بيماران در دیجيتال

 1398 پایيز تا1395 سالهاي در

 احسان نعمتي، سميه رضایي اكبر رضایي آوا

 ليلي نژاد كاظم

1399 

 مراجعه بيماران در ایمپلنت اطراف استخوان سطح تعيين در موازي اپيكال پري رادیوگرافي دقت بررسي 180

 98 سال در رشت در پریو تخصصي مطب یك به كننده

 سيدیان، پور طاهره استوارراد فرزانه زاده غالمحسين آرمين

 غفاري ابراهيم محمد

1399 

 هاي گيري اندازه در CBCT اسكن و معمولي هاي سفالوگرام از حاصل هاي گيري اندازه صحت و دقت ارزیابي 181

 ارتودنسي تشخيصي خطي

 1399 ------ نيا قلي فائقه پورقلي مهسا

 در( SIRS) سيستميك التهابي پاسخ و( qSOFA) ها ارگان نارسایي سریع ارزیابي هاي شاخص مقایسه 182

 97 سال در رشت رازي بيمارستان در بستري بيماران در سپسيس تشخيص

 1399 ----- محفوظي ليدا موسوي السادات مریم
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 تنظیم کننده: واحد کتابخانه پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 

 به مبتال كودكان دندان و دهان هاي مراقبت با ارتباط در والدین عملكرد و نگرش آگاهي اي مقایسه بررسي 183

 حسي بي تحت دندانپزشكي هاي درمان انجام از بعد و قبل كودكي دوران زودهنگام حاد هاي پوسيدگي

 انزلي دندانپزشكي كلينيك در 1398 سال اسفند تا مهر از موضعي

 1399 جانشين آتوسا جناني انوشه  نژاد علي مریم نازنين

 كننده مراجعه ریه بينابيني بافت بيماریهاي به مبتال افراد رادیولوژیك و باليني دموگرافيك، مشخصات بررسي 184

 1392-97 رشت رازي بيمارستان به

 نژاد، جعفري عليرضا بالو علي علوي، علي رمضانپور سميه

 قویدل بنفشه

1399 

 از بعد هاي عفونت از شده جدا منفي گرم هاي باكتري بيوتيكي آنتي حساسيت الگوي و فراواني بررسي 185

 98-97 رشت پورسينا بيمارستان به كننده مراجعه بيماران در جراحي

 هادي یعقوبي، توفيق دوز خوش سارا

 صدیق

 زهرا نژاد، حسن ميثم

 پورحبيبي

1399 

 72 مورتاليته بيني پيش و تعيين جهت -65CURB و( پنوموني شدت شاخص) PSI شاخص دو مقایسه 186

 97 سال در رشت رازي بيمارستان در پنوموني تشخيص با شده بستري بيماران در ساعت

 ضيابري، ضياء مهدي هالكو بيتا

 ریماز سيامك

 سميه تبري، رسول

 گرجي احمدي

1399 

 هاي دانشكده به كننده مراجعه بيماران در كام شكاف به مبتال افراد در نرم كام مورفولوژي فراواني بررسي 187

 96-98 هاي سال در گيالن پزشكي علوم دانشگاه دندانپزشكي

 پور شریفي حميدرضا

 چوكامي

 رسول جاویدي، پدرام فرزانه استوار راد

 تبري

1399 

 پوست هاي درمانگاه به كننده مراجعه ليكنپالنوپيالریس به مبتالیان در همراه هاي بيماري فراواني بررسي 188

 1398 تا 1395 سال از( بعثت و رازي) گيالن پزشكي علوم دانشگاه

 1399 ----- نژاد قرائي كاوه االسالمي شيخ صبا

 پزشكي علوم دانشگاه در باروري نوین هاي روش اخالقي و حقوقي اصول از پزشكي دانشجویان نگرش ارزیابي 189

 1398 سال در گيالن

 

 

 پسند، دل وروشك محمد زمان درویش

 طارمسري رهبر مرتضي

 شمسي احسان

 زهرا گوشكي،

 پورحبيبي

1399 

 در تهران اكرم رسول بيمارستان اورژانس بخش در بستري بيماران شخصي رضایت با ترخيص علل بررسي 190

 رشت رازي بيمارستان در شده انجام مطالعات نتایج با مقایسه و 1397 سال

 

 رهبر مرتضي كجيدي محمدي حميد زاده نصراللهي مریم

 طارمسري

1399 

 بخش در شده بستري گردن و سر سنگفرشي سلول سرطان به مبتال بيماران در غذایي الگوي بررسي 191

 1397-98 سال در رشت رازي و اميرالمومنين هاي بيمارستان انكولوژي

 1399 روشن مهدوي مرجان بصيرت سادات مریم یوسفي جوانبخت معصومه

 از ناشي لثه التهاب كنترل در گلوكونات دي كلرهگزیدین و پروپوليس حاوي شویه دهان اي مقایسه بررسي 192

 پزشكي علوم دانشگاه الملل بين پردیس واحد دندانپزشكي كلينيك به كننده مراجعه بيماران در پالك تجمع

 رسول ساالري، اشكان نيكخواه معصومه گرجي زاده عالم آزیتا

 تبري

1399 
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 تنظیم کننده: واحد کتابخانه پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 139-1399 هاي سال در بندرانزلي -گيالن

 

 غيرجراحي درمان از حاصل عاجي حساسيت افزایش درمان در دهانشویه محلول دو اي مقایسه بررسي 193

1398 سال در انزلي الملل بين پردیس دانشكده دندانپزشكي كلينيك به كننده مراجعه بيماران در پریودنتال

  

 نيكخواه، معصومه ساالري اشكان كميل علي آقا زاده

 تبري رسول

1399 

 و اعصاب و مغز بيماریهاي درمان در آن اهداي و بنيادي سلولهاي از استفاده ي درباره نگرش و آگاهي ارزیابي 194

  1398 درسال گيالن پزشكي علوم دانشگاه پزشكي دانشجویان دموگرافيك مشخصات با آنها ارتباط

 آمنه صابري، عاليا فرناز صالحي زاده باغميشه

 روشنده محمدي

 1399 سجاد رضائي

 دندان بي بيماران در ماگزیال در استخوان ارتفاع تعيين در دیجيتال پانوراميك رادیوگرافي دقّت بررسي 195

  1398  سال در رشت، شهر دندانپزشكي خصوصي مطب یك در ایمپلنت بر متكي اوردنچر دریافت كاندیداي

 راد، استوار فرزانه رنجزاد هادي امير دلسوز خاكي

 تبري رسول

1399 

 دو و یك ناحيه دختران اول دوره متوسطه آموزان دانش در خواب كيفيت و هيجاني هوش بين ارتباط بررسي 196
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اصغر حاجي عباسي،  بصيرت سادات مریم فاطمه مرادي

 مهناز فالحي
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 مهدي منصف، حيد پوریا غروي نوري

 ضيابري ضياء

 1399 راد همایي اهلل عنایت



 1399تا  1393فهرست پایان نامه های پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیالن از سال 

 

 تنظیم کننده: واحد کتابخانه پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیالن
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علي پور رمضاني، كاوه  سارا قوامي

 قر ائي نژاد
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 ،زهرا آقایي ایرج اشرف علي علي دولت

 پورحبيبي
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زهرا پاك سرشت، الناز  پریا حسن پور

 موسوي خوانساري
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 عمل از بعد عوارض فراواني بر پوست راه از كليه سنگ عمل از قبل بيوتيك آنتي با پروفيالكسي تاثير بررسي 211
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 جعفري عليرضا
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غزاله ایماني، ایمان پور 

 هروي

نيما خداداي، عنایيت  بهزاد زهره وندي

 اله همایي راد
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عليرضا جعفري،  نفيسه تنكابني

 كوروش دلپسند

هادي صدیق، ميثم 

 حسن نژاد

1399 



 1399تا  1393فهرست پایان نامه های پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیالن از سال 

 

 تنظیم کننده: واحد کتابخانه پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیالن
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 98-97ذر بين سال هاي 

فرزانه استوارراد،  عرفانه افسري رومينا محمدي

 رسول تبري
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كامران اسدي، احسان  محسن مرداني كيوي پناهآرش حسين 

 كاظم نژاد
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 مجتهدي

نازنين بشردوست، 

 حبيب اسالمي
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ملوك پور عليزاده،  محمد مهرگان

 مرتضي رهبر طارمسري

 1399 سامان معروفي زاده
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1397 

 1399 عنایت اله  همایي راد مرتضي رهبر طارمسري پویا غالمين

بررسي رابطه مورفولوژي سالتورسيكا و نهفتگي كانين فك باال در مراجعين به كلينيك هاي دندان پزشكي  222

 1398تا  1393شهر رشت از سال 

 1399 راد فرزانه استوار عرفانه افسري محمد قلي زاده

 1399 رسول تبري حميد نشاندار اصلي اختر پارسایي تاثير ضخامت سراميك زیركونيوم مونوليتيك در رنگ نهایي روكش )مطالعه آزمایشگاهي( 223

جعه بررسي عوامل خطر بروز سندروم پست كانكاشن در بيماران مبتال به آسيب مغزي تروماتيك خفيف مرا 224

 سينا كننده به بيمارستان پور

ظهير ریحانيان،سارا  صدیقه اسالم پرست

 رمضاني

حميد بهزادنيا، معين 

 مقدم احمدي
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مهدي ضياء ضيابري،  علي پاكدل مقدم

 هاشم پور شفيعي

معصومه فغاني، رسول 

 تبري
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 1399تا  1393فهرست پایان نامه های پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیالن از سال 

 

 تنظیم کننده: واحد کتابخانه پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 1399 ایلناز توكلي الهيجاني مهدي ضياء ضيابري سپهر چراغي پورسينا بيمارستان در بستري بيماران در اورژانسي دیاليز به منجر كليه حاد نارسایي علل بررسي 229

در بر دیدگاه ارتودنتيست ها  توموگرافي كامپيوتري با دسته اشعه مخروطي و پانوراميكمقایسه تاثير تصاویر  230

تعيين موقعيت و پيش آگهي درمان دندان هاي كانين نهفته فك باال و تحليل ریشه دندان هاي مجاور در 

 1398مراجعين به كلينيك هاي خصوصي شهرستان رشت در سال 

سميه نعمتي،احسان  عرفانه افسري كيارش كوچكي پسيخاني

 كاظم نژاد
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 98-96 هاي سال بين والیت

مبين، محمدرضا  نيما قوامي

 سيامك ریماز

مهدي ضيا ضيابري، 

 احسان كاظم نژاد ليلي
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 1399تا  1393فهرست پایان نامه های پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیالن از سال 
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 1399 كاوه قادري
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رسول تبري، نرگس  كاوه كریم

 سيمدار

 1399 اشكان ساالري

    


