
 پایان نامه  ارشد رادیوبیولوژی

شماره پایان  نام و نام خانوادگی 

 نامه 

 تاریخ دفاع استاد مشاور استاد راهنما  عنوان پایان نامه 

 دکتر وحید چنگیزی بررسی حساسیت زایی رادوکلراین در حضور نوروپرتو در مدل کشت  1 راضیه گودرزی

 دکترعلی نشاسته ریز 

ابدی نازیال دکتر علیرضا منتظر 

 عیوض زاده

24/6/93 

 دکتر وحید چنگیزی ارزیابی دز موثر سالیانه در پرسنل سی تی اسکن و پزشکی هسنه ای .... 2 ین علیزادهسمحمدد ح

 د کترعلی نشاسته ریز 

 5/6/93 دکتر اکبر موسوی 

هایپرترمی در ارزیابی صدمات سیتوتوکسیک ناشی ازپرتودهی توام با جمسیتابین و  3 طال آسایش 

 مدل کشت اسفروئید سلول های گلیوبالستوما به روش سنجش کولونی زایی

 دکتر وحید چنگیزی

 دکترعلی نشاسته ریز 

 24/6/93 نازیال عیوض زاده

بررسی اثرات سیتوتوکسیک دزهای قابل تحمل هایپرترمی و پرتو در حضور و عدم  4 رسول یحیی پور

 اسفروئیدهای گلیوماحضور وینورلبین بر روی 

 24/12/93 دکتر علیرضا نیکو فر دکترعلی نشاسته ریز

دکتر شکوه الزمان سلیمانی فرد  دکترعلی نشاسته ریز U87MGهای اسفروئیدبررسی پدیده همسایگی پرتویی در سلول 5 فهیمه فقیهی 

 دکتر صمد کوچکسرایی

19/11/93 

در درمان تومورهای مغزی  Xبه همراه اشعه  ZNOتعیین اثر نانوپارتیکل  6 علی صدری 

 U87گلیوبالستومای رده 

 دکترعلی نشاسته ریز  دکتر وحید چنگیزی 

 نازیال عیوض زاده

20/11/93 

بررسی اثر حفاظت پرتوی عصاره گیاه مرزنجوش در برابر پرتو یونساز در مغز  7 رضا قاسم نژاد طرقی

 In vivoاستخوان موش به روش میکرونوکلئی در شرایط 

 دکتر وحید چنگیزی 

دکتر شکوه الزمان سلیمانی  

 فرد

 1/6/94 دکتر فرهنگ حداد

 دکتر وحید چنگیزی بصورت همزمان در برابر پرتو Eارزیابی اثر حفاظت پرتویی سلینوم و ویتامین  8 آرام رستمی 

 دکتر اکبر موسوی  

 20/11/93 دکتر محمودی 

بررسی اثر تجمعی کروسین از عصاره زعفران به همراه داروی شیمی درمانی تاکسول  9 فائزه ولی 

از طریق  MCF-7و تشعشع در شرایط برون تنی بر روی رده سلولی سرطانی انسانی 

 آپوپتوز

 1/6/94 دکتر مجید صفا وحید چنگیزیدکتر 

بررسی اثر هم افزایی کروسین از عصاره زعفران به همراه داروی شیمی درمانی  10 علیرضا فنائی اصفهانی 

 MCF-7دوکسوروبیسین و تشعشع در شرایط برون تنی بر روی رده سلولی سرطانی 

 از طریق آپوپتوز

 1/6/94 دکتر مجید صفا دکتر وحید چنگیزی

تربپتون بر آپیتوز ناشی از پرتو گاما در  -تاثیر همزمان مالتونین و سلنیوم وال 11 نوید ظفری قدیم 

 لنفوسیت های خونی انسان به روش فلوسایتومتر ی

 25/9/94 دکتر ایزدیار دکتر شیرازی 

( و ارزیابی کیفیت Diagnostic Reference Levelsتعیین سطوح دز مرجع ) 12 حسین ره انجام 

تصاویر براي آزمونهاي رایج رادیولوژي در بیمارستان ها و مراکز تصویربرداری 

 استان ایالم

 دکتر حسین قرائتی 

 دکتر محمد رضا کاردان 

 3/5/94 بهزاد مینایی

بر  Genisteinو  Low-Dose Hyper-Radiosensitivityبررسی همزمان اثر  13 عاطفه زمانیان 

روی بقای سلول های گلیوبالستومای انسانی به صورت تک الیه در محیط کشت سلول 

 با سنجش کلونی زایی

 دکتر  وحید چنگیزی

 دکتر ندایی  

 17/11/94 دکتر امان پور

بررسی پرتوگیری شغلی ناشی از گاز رادن در مراکزرادیوتراپی و تعیین ارتباط آن با  14 آرزو ایمانی 

 94وفیزیکی این مراکز در مراکزرادیوتراپی شهر تهران درسال  شرایط سازه ای

 ش -17/5/95 دکتر میانجی   دکتر وحید چنگیزی



 دکتر وحید چنگیزی   I-131بررسی میزان دز دریافتی اعضای خانواده بیماران درمان شده با  15 مرضیه ابراهیمی 

 دکتر کاردان 

 6/11/94 پویا گرامی فر

ناشی از پرتوگیری شغلی در پرتونگاران صنعتی  DNAبررسی سیتوژنتیک آسیبهای  16 مهسا شاکری 

 XRCC3و  DNA،XRCC1و ارتباط آن با پلیمورفیسم در ژنهای ترمیم

 دکتر وحید چنگیزی 

 فریده ذاکری  

 رجب پور 

 محمد رضا فرشید پور 

28/6/95 

تابشگیری سی تی اسکن مغز در کودکان بررسی ناهنجاری های کروموزومی ناشی از  17 محمد بیات 

 (QF PCRبه روش سایتوژنتیک ومولکولی )

 دکتر وحید چنگیزی

 دکتر اکبر موسوی 

 17/11/94 دکتر محمودی 

بررسی و مقایسه سطوح ایمنی دز موثر تیروئید و چشم در سی تی اسکن جمجمه، در  18 فرشته محمدی 

 منتخب شهر رشتدستگاه های مولتی اسالیس بیمارستان های 

 22/10/95 دکتر ابراهیم نیا دکتر  وحید چنگیزی 

ناشی از اثر  GPxو SODو میزان فعالیت  MDAبررسی اثر مالتونین بر سطح  19 علیرضا قبادی 

 در مدل موش IN VIVOهای ریه به روش خارج از میدان در سلول

 9/2/96 دکتر علیرضا شیرازی دکتر وحید چنگیزی 

پس از  A549ارزیابی تاثیر مالتونین بر سطح بقا و میزان بروز آپوپتوز در رده سلولی  20 کاه کشمسعود حیدری 

 تابش اشعه

دکتر علیرضا شیرازی 

 دکترمریم ایزد

 9/2/96 دکتر نوربخش

بررسی میزان بروز سرطان ثانویه در ارگانهای تحت تابش پرتو بدنبال رادیوتراپی در  21 شیما محمودی

 BEIR VIIبیماران مبتال به سرطان سینه با استفاده از مدل رادیوبیولوژیکی 

 دکتر حسنعلی ندایی 

 دکتر غزاله گرایلی

 9/11/95 محسن حسنی مهبد اصفهانی 

طاهره سلطانپور 

 غریبدوستی 
سیتوژنتیکی و تطبیقی پرتوگیری با دزهای کم در کارکنان تاسیسات تولید  بررسی آثار 22

 رادیوداروها

 دکتر وحید چنگیزی 

 دکتر فریده ذاکر

 رجب پور

 محمد رضا فرشید پور  

28/6/95 

ناشی از پرتودهی در حضور مالتونین به عنوان داروی  DNAبررسی بیان ژن ترمیم  23 سعید رضا پور 

 محافظ پرتوی در خون موش بزرگ آزمایشگاهی

 دکتر علیرضا شیرازی 

 دکتر عباسی 

 29/10/95 دکتر ایزدی دکتر توکلی 

 18F-FDGارزیابي تأثیر رژیم غذایي بردوز جذبي بافت قلب در تصویربرداري  24 مرسده مکری

PET/CTسازی مونت کارلوهای تحلیلي و شبیه روش ، با استفاده از  

 18/12/95 آی محمدرضا  دکتر  دکتر گرامی فر 

بررسی تاثیر مالتونین بر تغییرات ناشی از اثر خارج از میدان با بررسی سطح فعالیت  25 سیده حدیث مومنی 

و آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز GPXگلوتاتیون پراکسیداز  MDAمالون دی آلدهید )

SOD  در ریه پس از تابش تومور کولون در موش آزمایشگاهی ردهBalb/c زی

 کارلومونت

 دکتر علیرضا شیرازی 

 دکتر علیزاده  

 ش - 1/3/96 دکتر وحید چنگیزی

 

 

 

  

در  RUNX-2 ،ALP  ،OCN  ،CASPASE-3بررسی تغییرات بیان ژن های  26 امید آزاد بخت 

موش بزرگ آزمایشگاهی رده ی ویستار آلبینو دریافت کننده پروبیوتیک در مواجهه با 

 2Gyتشعشع با دز درمانی 

 8/11/96 دکتر الهه متوسلی  دکتر وحید چنگیزی

 

 

 

 

استیل  nمقایسه اثر محافظت کنندگی پرتویی مخلوط سرین و منیزیم سولفات با  27 منا بهرامی 

 سیستئین و سیستئین روی لنفوسیت های ایزوله خون انسان 

 دکتر وحید چنگیزی 

 دکتر میانجی  

 ش - 28/6/95 

بررسی و مقایسه دز موثر عدسی چشم راست و چپ کاردیولوژیست در آنژیوگرافی  28 فرشته قادر بیگی 

 های رادیال و فمورال در بیمارستان امام حسین )ع( مهران 

 دکتر وحید چنگیزی 

 دکتر میانجی  

 ش - 18/11/96 

دز دریافتی اندامهای بحرانی پرتوکاران بخش پزشکی هسته ای در حین آماده سازی  29 نیره خلیلی 

 TLDمواد رادیو اکتیو با دزیمتر 

 دکتر وحید چنگیزی 

 دکتر الهه جزایری

 دکتر یلدا صالحی

 دکتر سید سلمان ذکریائی 

 ش – 18/10/96

 

 



  30 المیرا زنجانی 

 در ماتریس پلیمری Bi₂O₃ و WOɜ ساخت وبررسی حفاظ های نانو و میکرو فلزات

EPVCو مقایسه آنها با نتایج MCNP  در بخش پزشکی هسته ای ناشی از

 140KeVبا انرژی  ⁹⁹ᵐTCرادیونوکلئید

 

 دکتر وحید چنگیزی

 مرتضوی  محمد جواددکتر 

 ش - 28/4/96 دکتر صدیقه سینا 

 

 

 

بهینه سازی پروتکل سی تی اسکن سر جهت کاهش دز جذبی عدسی چشم ها و تیروئید  31 پروا کلهر 

 با استفاده از فانتوم راندو

 وحید چنگیزی دکتر 

 دکتر سید ابوالفضل حسینی 

 ش - 7/11/96 الهه جزایری 

 و TGF-β بررسی اثر حفاظتی مالتونین پس از تابش کشنده تمام بدن بر بیان ژن های 32 پیمان امینی 

NOX4 در سلول های مغز استخوان و سطح سرمی TGF-βو بقا در موش سوری نر 

 17/6/97 الهه متوسلی   دکتر علیرضا شیرازی

 

 

بررسی دز اولیه تصویربرداری پرتابل کودکان و دز دریافتی از پرتوهای پراکنده سایر  33 زهرا صادقی 

متری در بخش های مراقبت  2و 1کودکان بستری در تخت های مجاور در فاصله های 

 ویژه مرکز طبی کودکان

  دکتر وحید چنگیزی 

  مهرزاد مهدی زادهدکتر

 7/11/96 

( و آرسنیک تری اکساید EGCGگاالت ) 3-تاثیر درمان ترکیبی اپی گالوکاتچین  34 سمایه  آذری اصل 

(ATO با حضور یا عدم حضور )گری پرتو گاما بر میزان آپوپتوز و مهار رشد  2

 Bcl-2و  Baxسرطان پستان با بررسی بیان ژن های  MCF-7سلولی در رده سلولی 

  

 چنگیزیدکتر وحید 

 دکتر الهه متوسلی 

 1/11/96 

بررسی اثر رادیوپروتکتوري منیزیم و ویتامین آ بر فراواني میکرونوکلئي و بر بیان  35 محمد میردورقی 

 ناشي از  تابش گاما بر سلول هاي مغز استخوان موش.  NOX4ژن 

 دکتر وحید چنگیزی    

 دکتر سیکنه عباسی  

 19/4/98 دکتر ابوالقاسم حائری

شبیه سازی ترابرد پرتوهای هسته ای ومشخصه یابی بلور کلسیم سولفید آالییده شده با  36 مریم علیزاده 

 O SLعناصر خاکی کمیاب به عنوان حساسه دزیمتر 

 دکتر وحید چنگیزی    

 دکتر حسین صادقی  

 دکتر محسن یزدان مهر 

 مهندس عاطفه آقایی 

27/10/96 

بررسی اثر پروبیوتیک های الکتوباسیلوس کازئی و باسیلوس سوبتیلیس بصورت  37 پگاه خان زاده 

دربیضه موش بزرگ آزمایشگاهی  BCL2-BAX-CASPASE3مجزابر بیان ژنهای 

 نژاد ویستار آلبینودر جهت القاء آپوپتوز ناشی  از پرتوگیری گاما

 دکتر وحید چنگیزی 

 دکتر الهه متوسلی 

 25/10/67 دکتر امیرحسین مدرسی 

  NTCPو احتمال عوارض بافت سالم  TCPبررسی و مقایسه ی احتمال کنترل تومور 38 صدیقه حبیبیان 

 در تکنیک های متفاوت پرتودرمانی خارجی پستان 

 کاوه شیرانی دکتر حسین قرائتی 

 دکتر مرضیه سلیمی  

7/6/97 

 تیروئید جذبی دوز کاهش بر مستطیلی کولیماتور تاثیر بررسی   39 مهران باقری 

 دندان گرافی رادیو در مدور کولیماتور با درمقایسه

  چنگیزی وحید دکتر

 دکتر سمانه برادران 

 30/9/98 مهندس مهران طاهری 

 شهرستان برنج محصول در طبیعی پرتوزای های هسته توزیع و جذب میزان بررسی 40 محبوبه کثیری 

   سرطان ریسک برآورد  جهت در محمودآباد

دکتر وحید چنگیزی  دکتر 

 محمدرضا زارع 

--------- 1/11/97 

 سینوس CBCT تصویربرداری در گردن و سر های ارگان جذبی دز میزان بررسی 41 حامد شعبانی 

 RANDO فانتوم از استفاده با پارانازال

دکتر فریده پاک  دکتر سید 

 مهدی حسینی پویا

 دکترسمانه برادران

 دکتر حسین مسافری 

1/11/98 

 بیمار حرکات ردیابی هوشمند سیستم اولیه نمونه عملکرد ارزیابی و ساخت طراحی، 42 محسن حبیبی 

 رادیوتراپی حین

 چنگیزی وحید دکتر

 دکتر سید ربیع مهدوی  

--------- 7/10/98 

 

http://lib.tums.ac.ir/faces/search/bibliographic/biblioBriefView.jspx?_afPfm=-6pjgse7cc
http://lib.tums.ac.ir/faces/search/bibliographic/biblioBriefView.jspx?_afPfm=-6pjgse7cc
http://lib.tums.ac.ir/faces/search/bibliographic/biblioBriefView.jspx?_afPfm=-6pjgse7cc
http://lib.tums.ac.ir/faces/search/bibliographic/biblioBriefView.jspx?_afPfm=-6pjgse7cc


 پایان نامه  ارشد هماتولوژی

شماره  نام و نام خانوادگی 

 پایان نامه  
 تاریخ دفاع استاد مشاور استاد راهنما عنوان پایان نامه 

با استفاده  All and AnLبررسی اثرات عصاره دانه های فنوگریک شنبلیله برروی رده سلولهای لوسمی حاد  1 شعبان علیزاده 

 از روشهای رفولوِژیو فلوسیتومتری

 5/4/85 دکترمصطفی رضائیان  دکترعبدالحمید جهان مهر

 15/11/85 ----------- دکتر کامران علی مقدم  AML-M3در بیماران با موفولوژی  PLZF-RARaشناسایی فیوژن  2 محمد عراقی

در بیماران مبتال به لوسمی پرومیلوسیتیک حاد  (MRD)تشخیص و اندازه گیری حداقل بیماری باقیمانده 3 دهقانیسید جواد 

(APL)  با روشReal- Time- PCR پس از درمان با آرستیک 

 دکتر کامران علی مقدم دکتر جبیب هللا غفاری 

 دکتر ناهید عین الهی 

 رهانمهالحمید جددکتر عب 

8/3/86 

در فازهای مختلف بیماران مبتال به لوسمی میلوژن مزمن  (h TERT)بررسی بیان ژن تلومراز انسانی 4 علی امینی 

(CML) 

 دکتر جبیب هللا غفاری  دکتر یوسف مرتضوی 

 دکتر کامران علی مقدم 

 دکتر ناهید عین الهی

19/11/87 

در فازهای مختلف بیماران مبتال به لوسمی میلوژن مزمن  P14ARFو P16INK4Aبررسی بیان ژنهای  5 سید هادی موسوی 

CML 

 19/11/87 دکتر جبیب هللا غفاری دکتر یوسف مرتضوی

 23/1/88 دکتر جبیب هللا غفاری دکتر فاطمه نادعلی ARMS-PCRدر بیمازیهای میلوپرولیفراتیو مزمن به روش  JAK2V617Fبررسی میزان شیوع موتاسیون  6 شیرین فردوسی 

در  AS-PCRدر بیماریهای میلوپرولیفراتیو مزمن به روش  JAK2V617Fبررسی میزان شیوع موتاسیون  7 پریسا کریم زاده

 بیمارستان شریعتی

 26/3/88 دکتر جبیب هللا غفاری دکتر فاطمه نادعلی

 دکتر فریبا نباتچیان در بیماران تاالسمی RHتبیین روش مولکولی در تعیین زیر گروههای سیستم گروه خونی  8 محمد طاهر حجتی 

 دکتر ناهید عین الهی  

دکتر علی اکبر پور فتح هللا 

 دکتر محمدرضا مهدوی 

28/11/88 

روح اله  میرزایی خلیل 

 آبادی 
 مقدم دکتر کامران علی دکتر جبیب هللا غفاری تیمارشده با ترکیب آرسنیک و مهارکننده تلومراز NB4بررسی فعالیت آنزیم تلومراز در رده سلولی  9

 دکتر ناهید عین الهی 

8/6/89 

در رده سلولی لوکمیای پرومیلوسیتیک حاد با BCL-2ژن بر روی بیان BIBR1532بررسی اثر آپیتوزی داروی 10 مریم کا زرانی پسیخانی

 RQ-PCRاستفاده از تکنیک 

 11/8/89 دکتر حسین درگاهی  غفاریدکتر جبیب هللا 

دکتر داوود بشاش  دکتر جبیب هللا غفاری HTERTاز طریق بررسی کمی بیان ژن BIBR1532تحت تاثیر داروی  NB4مهار تلومراز در رده سلولی 11 کبریا هزاوه

 دکترمصطفی رضائیان

11/8/89 

 8/6/89 دکتر کامران علی مقدم دکتر جبیب هللا غفاری NB4در رده سلول  hTERTبررسی اثر سینرژیک و مهارکننده تلومراز بر بیان ژن  12 هاجر مردانی 

و بقا در بیماران مبتال به  FABو ارتباط آن با سیتوژنتیک، زیرگروههای  FlT3بررسی شیوع موتاسیون  13 عبداللطیف اژدری 

  88لوسمی میلوئیدی حاد مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شریعتی تهران در سال

 دکتر علی دهقی

 دکتر سکینه عباسی  

دکتر اردشیر قوام زاده 

 دکترکامران علی مقدم 

 دکتر منیره رحیم خانی 

 

 

 

12/2/90 

 

 

دکتر سید امیر حسین  K562بر القای تمایز به سمت رده اریتروئیدی در رده سلولی  MIR-20بررسی تاثیر افزایشی  14 شاهین محمدی 

 امامی

 دکتر مسعود سلیمانی 

 دکتر شعبان علیزاده

18/3/90 



 دکتر حسین درگاهی   دکتر سعید کاویانی  

بر سطح سرمی و توکسیسیتی موتبط با مصرف متوترکسات  SLC19A1ژن  A80Gبررسی اثر پلی مورفیسم  15 حیدر شرفی 

 در کودکان ایرانی مبتال به لوسمی

دکتر شهال انصاری  دکتر فرهاد ذاکر 

 دماوندی 

29/6/90 

تحت تاثیر ترکیب داروهای آرسنیک وآزیدوتیمیدین از طریق اندازه گیری NB4بررسی الفاآپیتوزدررده سلولی 16 سعید حسنی 

 c-MYCوBCL-2کمی بیان ژن های 

دکتر جبیب هللا غفاری 

 دکتر فرهاد ذاکر

 24/3/91 دکتر کامران علی مقدم

 دکتر فاطمه نادعلی )لوسمی پرومیلوسیتی حاد(NB4آ برروی رده سلولی -بررسی تاثیر داروی حصا 17 سوده نامجو

 دکتر سید ناصر استاد 

 دکتر حسین درگاهی 

 دکتر احمد کاظمی 

21/3/91 

 دکتر فاطمه نادعلی (K562)بر تکثیر ،چرخه سلولی و آپوپتوز رده سلولی لوسمی میلوژن مزمن  HESA-Aبررسی اثر 18 مدیحه قاسمی 

 استاددکتر سید ناصر  

 دکتر فرهاد ذاکر 

 دکترحسین درگاهی 

10/2/91 

مجتبی علی اکبر پور 

 انزاب
در بیماران مبتال به لوسمی میلوئیدی Programmed Cell Death 4بیان ژن سرکوب کننده توموربررسی  19

 AML)حاد

 دکتر فاطمه نادعلی

 دکتر سید ناصر استاد 

 دکتر فاطمه نادعلی

 دکتر شهربانو رستمی  

18/2/91 

وژن های دخیل در آپوپتوز در  hTERTبرروی بیان ژن BIBR1532وATRAبررسی اثرترکیب داروهای  20 محمد صباغی 

 NB4رده سلولی 

دکتر جبیب هللا غفاری 

 دکتر احمد کاظمی

 28/9/91 دکتر کامران علی مقدم

اندازه گیری تعداد سلول های اندوتلیال خون محیطی و سطح بیان فاکتور فون ویلبراند این سلول ها به عنوان  21 سمانه حیدر پوریان 

 فاکتور پیش آگهی دهنده در لوسمی لنفوستی مزمن

 دکتر احمد کاظمی

 دکتر سید محسن رضوی  

 25/2/92 دکتر مینو شهیدی 

دکتر محمدرضا رضوانی  انسانی CD34تعیین ویژگی آنتی بادی های منوکلونال اختصاصی تولیدشده علیه آنتی ژن های مولکول  22 محمود شمس 

 دکتر محمود جدی تهرانی 

 4/4/92 دکتر حجت اله ربانی 

 21/5/92 دکتر حسین درگاهی  دکتر شعبان علیزاده  برروی تکثیر و زنده مانی سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان موش miR-210بررسی تاثیر 23 ندا مینایی 

در رده ی سلولی لوسمی  -Bمتعاقب مهار فاکتور هسته ای کاپا c-Mcyو  p53بررسی بیان ژن های  24 صابر ابراهیمی 

 B(NALM -6)مجاور شده با دوکسوربیسین  -B(NALM-6)لنفوبالستیک حاد پیش ساز

 13/9/92 دکتر مجید صفا دکتر فرهاد کاظمی 

بررسی اثر ترکیبی داروی دفروکسامین و آرسنیک تری اکساید در القای آپوپتوز و مهار پرولیفراسیون در رده  25 کاظم غفاری 

 NB4سلولی 

 دکتر احمد کاظمی 

 دکتر شعبان علیزاده

 6/11/92 دکتر محمد رضوانی 

 دکتر احمد کاظمی   f ...بر میزان بیان هموگلوبین miR-26bررسی تاثیر افزایشی ب 26 صادق علیجانی 

 دکتر شعبان علیزاده

 21/5/92 دکتر محمد رضوانی 

 28/11/92 دکتر مجید صفا دکتر احمد کاظمی  در رده سلولی لوسمی... BADبر فسفوریالسیون پروتئین  cAMPبررسی افزایش  27 میثم کشیری

در بیماران با اختالت میلوپرولیفراتیو مزمن و  c-MPLژن  10 بررسی میزان شیوع موتاسیون های اگزون 28 عباس قوطاسلو

 ارتباط آن با یافته های آزمایشگاهی و بالینی بیماران.

 

 4/4/93 دکتر شهربانو رستمی  دکتر فاطمه نادعلی 

 26/3/93 دکتر شهربانو رستمی  دکتر فاطمه نادعلی  در بیماران مبتال به لوسمی حاد.... SFRP-2و  SFRP-1بررسی وضعیت متیالسیون ژن های  29 علی قاسمی 

 دکتر احمد کاظمی  دکتر شعبان علیزاده  با خونریزی مغزی .... PAI -1و TAFIبررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن های  30 اکبر درگالله 

 دکتر مجید نادری 

13/9/92 

با خونریزی مغزی در بیماران مبتال به نقص فاکتور سیزده  MMP-2و  MMP-9بررسی ارتباط بیان ژن  31 محمدرضا یونسی 

 انغقادی

 دکتر احمد کاظمی  دکتر شعبان علیزاده

 دکتر مجید نادری 

26/3/93 

 20/8/93 دکتر مجید نادری  دکتر شعبان علیزاده شرق ایرانبررسی ژنوتیپ اف جی ای در بیماران مبتال به اختالالت ارثی فیبرینوژن در جمعیت جنوب  32 علی موذنی



 دکتر محمدرضا شاوردی

 Vدر بیماران مبتال به کمبود ارثی فاکتور TC + IVS8،3A T + IVS19 6بررسی جهش ها ی انتخابی  33 شادی طبیبیان 

 انعقادی در جنوب شرق ایران

 

 دکتر شعبان علیزاده   فرهاد ذاکردکتر 

 دکتر مجید نادری

15/11/92 

و  12و   4تیپ بندی ترومباستنی گالنزمن در جنوب شرق ایران و بررسی شایع ترین جهش ها در اگزون های 34 یاور شیراوند

 ITGA2Bژن 29

 دکتر شعبان علیزاده

 دکتر فاطمه نادعلی 

 20/12/93 دکتر مجید نادری

بررسی تعادل اکسیدانت آنتی اکسیدانت و آنزیم های آنتی اکسیدانی سوپر اکسید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز  35 سعید برزگر

 در هفته های متوالی بعد از اهدای خون

 دکتر فاطمه نادعلی

دکتر علی اکبر پور فتح  

 هللا 

 11/12/93 دکتر علیرضا عباسپور

با سطح سرمی و توکسیسیتی مرتبط با  MTHFRژن A1298Cو  C677Tبررسی ارتباط پلی مورفیسم های  36 بیژن ورمقانی 

 مصرف متوترکسات در کودکان مبتال به لوسمی لنفوبالستیک حاد تحت 

 دکتر شعبان علیزاده  دکتر فرهاد ذاکر

دکتر شهال انصاری  

 دماوندی

17/6/93 

 Bدر سلولهای رده CREBبا فعالیت پروتئین  p53بر پروتئین  cAMPبررسی ارتباط بین اثر ناپایدار کننده  37 ریما منافی شبستری

ALL - pre 

 دکتر احمد کاظمی دکتر مجید صفا 

 دکتر مهدی بنان  

19/6/93 

با سقط مکرر در مبتالیان هتروزیگوت I/D ACEو 4G/5G PAI - 1بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم ژنی 38 مریم سادات  حسینی 

 XIIIکمبود فاکتور 

 دکتر شعبان علیزاده 

 فاطمه نادعلیدکتر

 دکتر مجید نادری 

 دکتر ناهید عین الهی 

1/11/93 

 12/6/93 ----------- دکتر فاطمه نادعلی در بیماران لوسمی مزمن میلوئیدی تحت درمان با ایماتینیب SIRT1ارزیابی بیان ژن  39 صادق عباسیان 

انعقادی در جمعیت جنوب  Xانعقادی در بیماران دچار کمبود ارثی فاکتور Xهای فاکتور¬تعیین ژنوتیپ کدون 40 سید قادر عزیزی 

 شرق ایران

 دکتر مجید نادری  دکتر شعبان علیزاده

 دکتر حسین درگاهی

18/6/94 

 های لوسمی لنفوبالستیک حادبر ژنهای بقای سلولی در سلول RITAبررسی اثر مولکول کوچک  41 فاطمه کیانی نوده

 

 17/6/93 دکتر احمد کاظمی   دکتر مجید صفا

واجد  XIIIژن آن در بیماران دارای کمبود فاکتور  -C/T 7351مورفیسم و پلی tPAبررسی سطح سرمی  42 یداله فرشی

 خونریزی مغزی

 دکتر شعبان علیزاده 

 دکتر فاطمه نادعلی

 14/6/94 مجید نادریدکتر 

و خونریزی  XIIIدر خانواده های واجد فرزند دارای کمبود فاکتور XIIIتشخیص پیش از تولد کمبود فاکتور  43 سمیرا اسمعیلی ری کنده

 مغزی

 دکتر شعبان علیزاده 

 دکتر عین الهی 

 16/6/94 دکتر مجید نادری

-Kبرالقای تمایزبه سمت رده مگاکاریوسیتی دررده سلولی اریترولوکمیک  miR-27aبررسی تاثیر افزایشی  44 فرشید کرمی

562 

 دکتر احمد کاظمی

 دکتر نادعلی  

 31/6/92 دکتر شعبان علیزاده

 دکتر نادعلی  NPM1با استفاده از مارکر  AMLتعیین حداقل بیماری باقی مانده در بیماران  45 نسرین علیزاد قندفروش 

 دکتر کامران علی مقدم 

 24/6/93 دکتر شهربانو رستمی

انعقادی در جمعیت جنوب  IIانعقادی در بیماران دچار کمبود ارثی فاکتور IIتعیین ژنوتیپ کدون های فاکتور  46 حامد سلیمنی ثمرخزان

 شرق ایران

 دکتر شعبان علیزاده 

 دکتر سکینه عباسی 

 18/6/94 دکتر فاطمه نادعلی

در بیماران لوسمی میلوئیدی مزمن  SFRP2و  SFRP1های بررسی وضعیت متیالسیون پروموتر ژن 47 الهه درخشانفر

(CML در بدو تشخیص به روش )MSP 

دکتر شعبان علیزاده  

 دکتر حسن رفیعی مهر 

 16/6/94 دکتر فاطمه نادعلی

 14/6/94 دکتر فاطمه نادعلی  دکتر شعبان علیزاده  FVIIانعقادی در بیماران ایرانی دارای کمبود ارثی  FVIIهای ¬تعیین ژنوتیپ کدون 48 فاطمه روشن ضمیر



 دکتر مجید نادری

و ژن های انتخابی در بیماران هتروزیگوت کمبود فاکتور  XIIIفاکتور  Aبررسی جهش های رایج زیرواحد 49 زهرا سادات ابطحی 

XIII انعقادی واجد عالئم بالینی 

 دکتر فاطمه نادعلی  دکتر شعبان علیزاده

 دکتر مجید نادری

 

17/6/94 

 

 

 12/11/94 دکتر اسماعیل صانعی مقدم  دکتر شعبان علیزاده بررسی ژنوتیپ زنجیره بتا فیبرینوژن در بیماران جنوب شرقی ایران مبتال به نقایص ارثی فیبرینوژن 50 پروین رحمانی

دکتر شعبان علیزاده   تعیین ژنوتیپزنجیره گامای فیبرینوژن در بیماران مبتال به اختالالت ارثی فیبرینوژن  51 مریم هاللی 

 دکتر غالمرضا توکه 

 26/11/94 دکتر مجید نادری 

و لوسمی   ALLبر رده های سلولی لوسمی لنفوئیدی حات   Urtica dioicaبررسی اثر عصارد گیاهی گزنه  52 بابائی نژادسمانه کشاورز

 AMLمیلوئیدی حاد 

 دکتر فاطمه نادعلی 

دکتر محمدرضا شمس  

 اردکانی 

دکتر سیده ملیحه صفوی  

 دکتر بهرام چهاردولی 

16/3/95 

دکتر شعبان علیزاده    L1L2L3 ALLدر بیماران  MSPبررسی متیال ژن فون هیپل لیندا به روش  53 سمانه احمدی

 دکتر مهدی آزاد 

 30/6/94 دکتر فاطمه نادعلی 

دکتر شعبان علیزاده   ALLدر افراد مبتال به لوسمی حاد لنفوبالستی    wilms tumorlبررسی متیال ژن  54 فاطمه علی محمدی 

 دکتر مهدی آزاد

 30/6/94 دکتر فاطمه نادعلی

 25/10/95 دکتر نسرین دشتی  دکتر شعبان علیزاده  انعقادی در خانواده های با ازدواج فامیلی منتخب عراقی  7بررسی ژنوتای| کدونهای فاکتور  55 ی خجابر عباس النفا

 30/9/95 ------------- دکتر شعبان علیزاده با منشا رده های سلولی گلیوبالستوما iPSCsتمایز هماتوپوئیتیک سلولهای بینادی القا شده  56 موسی وطن مکانیان 

و اثر آن بر   As203بر روی هپاتوتوکسیسیتی   AS3MTدر ژن  Met287Thr بررسی تاثیر پلی مرفیسم 57 فاطمه فرهید 

 بیماران مبتال به لوسمی حاد پرومیلوستیک 

 14/6/95 دکتر شهربانو رستمی  دکتر فاطمه نادعلی 

 16/6/95 ------------- دکتر شعبان علیزاده  در بیماران لوسمی حاد لنفوبالستیک  CDX 2بررسی سطح بیان والگوی متیالسیون ژن  58 عباس خسروی 

 20/6/95 دکتر امیر آتشی  دکتر شعبان علیزاده  K-562ی اریتروئیدی در رده سلولی  و شاخص ها Fبر میزان بیان هموگلوبین  miRبررسی تاثیر افزایشی  59 هنگامه سادات رضوی

 دکتر مهدی آزاد دکتر فاطمه نادعلی  و بیان آن در بیماران مبتال به لوسمی حاد لنفوپالستیک  SMG1بررسی متیال سیون پروموتور ژن  60 هدی پورکریم 

 دکتر محمد تقی آشتیانی  

30/5/95 

در درمان زخم های قرینه مقاوم به   PRP  PIateIet rich  pIasmaبررسی اثر پالسمای غنی شده از پالکت  61 بهنام رنجبر فدردی 

 درمان 

 دکتر شعبان علیزاده

دکتر علیرضا برادران  

 رفیعی 

دکتر مژگان رضایی کنونی 

 دکتر فاطمه نادعلی 

17/6/95 

دکتر شعبان علیزاده   نوترکیب در بیماران با سندرم گالنزمن  VIIبررسی ژن های مرتبط با مقاومت به پالکت درمانی و ترزیق فاکتور  62 منیژه حبیب پور 

 دکتر فاطمه نادعلی 

 دکتر سمیرا رجایی 

 دکتر مجید نادری  

14/11/94 

 8/5/96 دکتر سید هادی موسوی  دکتر شعبان علیزاده  K562در رده سلولی  Fبر میزان بیان هموگلوبین  miR-3663بررسی تاثیر افزایشی  63 پیام ظاهری عبده وند

 

 

 

در  RASSF10,RASSF6تععین حداقل بیمار باقی مانده با استفاده ار الگوی متیال سیون پروموتر ژنهای  64 ثمره یونسیان 

 بیماران مبتال به لوسمی لنفوبالستیک حاد 

دکتر شعبان علیزاده  

 دکتر حمیداله غفاری 

------------ 1/6//96 

 

 

 3/7/96 دکتر امیر آتشی دکتر شعبان علیزاده   در رده های سلولی لوسمی لنفوبالستیک حاد Linc –RORبررسی بیان ژن های  65 مرجان اسدی 



 دکتر مسعود سلیمانی 

بررسی تاثیر غشای آمنیوتیک غنی شده با فاکتور های رشد پالکتی بر احیای سلولهای اپی تلیال غشای  66 سمیرا کرمی 

 آمنیوتیک 

دکتر شعبان علیزاده  

دکتر مژگان رضایی 

 کنونی 

 4/11/96 دکتر مهین نیکو گفتار 

 دکتر فاطمه نادعلی  لوسمی میلوئیدی مزمندر فازهای مختلف  miR 155و miR 21-بررسی تغییرات بیان 67 ستاره شیخی قلعه سردی 

 دکتر  بهرام چاردولی 

 29/6/96 دکتر شهربانو رستمی 

های سازی موشبر بازسازی سیستم خون PLLAشده با داربست سازیهای جفتی شبیهبررسی تأثیر آشیانه 68 بهمن رازی 

 اشعه دیده

 دکتر آزاده امید خدا 

 دکتر ناصی احمد بیگی 

 

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

24/6/97 

دکتر سید هادی موسوی   KG1بر مهاجرت رده ی سلولی  hsa-miR-625بررسی اثر تنظیم افزایشی  69 سحر سمیعیان دهکردی 

 دکتر مرضیه ابراهیمی 

 دکتر شعبان علیزاده  

دکتر امیر عباس هدایتی 

 اصل 

24/9/97 

 Prunus( و زردآلو )Amigdalus communis var.amaraهای بادام تلخ )بررسی اثر عصاره گیاهی دانه  70 شیوا مصدق منشادی 

armeniaca( بر رده های سلولی لوسمی لنفوئیدی حاد )NALM6 و لوسمی میلوئیدی حاد )KG1)) 

 دکتر فاطمه نادعلی 

دکتر محمدرضا شمس  

 اردکانی 

 

 

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

7/6/97 

 دکتر فاطمه نادعلی  CMLدر بیماران لوسمي مزمن میلوئیدی (  SMG1بررسي سطح بیان و الگوی متیالسیون ژن  71 طاهره حجتی پور 

 دکتر شهربانو رستمی 

 

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

8/6/96 

در فازهای مختلف بیماری لوسمی حاد لنفوبالستیک  RASSF1Aبررسی سطح بیان و الگوی متیالسیون ژن  72 مهسا سوهانی 

(ALL) 

شعبان علیزاده  دکتر 

 دکتر شهربانو رستمی

 

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

12/6/96 

دکتر سید هادی موسوی   KG-1ی سلولی ¬بر روی تکثیر رده hsa-miR-625بررسی اثر تنظیم افزایشی  73 بهاره علی عابدی 

 دکتر مرضیه ابراهیمی 

 دکتر شعبان علیزاده 

دکتر امیر عباس هدایتی  

 اصل 

8/10/97 

مقاوم به درمان با ایماتینیب در  CMLدر بیماران مبتالبه STATIP1و  STAT3بررسی میزان بیان  74 پیمان یوسفی 

 بیمارستان شریعتی

 دکتر فاطمه نادعلی

 دکتر شهربانو رستمی 

 14/6/97 دکتر  بهرام چاردولی

  75 نگوپاستیون کرکاکا

Effects of miR-625 Up-Regulation on Proliferation by Sox2 via Akt Signalling 

Pathway in KG-1 Cell Line of AML 

  موسوی هادی سید دکتر

  

 2019/9/21   علیزاده شعبان دکتر

     دگتر چهار دوولی  ΔPCR روش از استفاده با FLT3-ITD موتاسیون دارایAML بیماران در باقیمانده بیماری حداقل شناسایی 76 مریم عرب 

 دکتر فاطمه نادعلی 

 3/6/97 دکتر شهربانو رستمی

 لنفوسیت های سلول تکثیر برای سلول به( بید) ذره نسبت و اولیه سلول تعداد ،2-اینترلوکین غلظت سازی بهینه 77 ساسان غفاری 

T 

 دکترآزاده  امید خدا 

 دکترناصر  احمد بیگی 

 منیره ترابی رهور 

 دکتر محمود نادری  

27/9/98 

 

                 

       

 

http://lib.tums.ac.ir/faces/search/bibliographic/biblioFullView.jspx?_afPfm=-6pjgse7ci


 پایان نامه ارشد انفورماتیک

شماره  نام و نام خانوادگی 

پایان 

 نامه 

 تاریخ دفاع استاد مشاور استاد راهنما  عنوان پایان نامه 

 وات ادکتر سم دکتر مرجان قاضی سعیدی  ...CK-MV, Troponinبررسی ارتباط بین سطح آنزیم های  1 مهرداد کرجی زاده 

 دکتر نسرین دشتی 

17/3/93 

 دکتر مصطفی لنگری زاده  ایجاد سیستم خبره برای تشخیص افتراقی کم خونی فقر اهن از بتا تاالسمی مینور .... 2 راحیل حسینی اشپال

 مهندس مهران کامکار حقیقی  

 19/6/93 دکتربنفشه طباطبائی

دکتر حسین عرب علی بیک  سخت با قابلیت نفوذ اکسیژن .... مدلسازی روش ارزیابی برازندگی لنز تماسی 3 فاطمه فالحتی 

 دکترعباس شیخ طاهری 

 1/9/93 دکترفاطمه علیپور

 دکتر رضا صفدری سازی دانشنامه پویای انفورماتیک پزشکیطراحی و پیاده 4 محمد حسینی روندی 

 دکتر لیال شاهمرادی  

 ملوک سادات حسینی بهشتی 

 مهندس  مهران کامکار حقیقی 

27/11/93 

 دکتر مرجان قاضی  شناسایی الگوهای مرتبط با نفریت لوپوسی با استفاده از داده کاوی 5 اعظم زهره کرمانی 

 دکتر سید طاهره فائزی

 7/11/93 دکتر مصطفی لنگری زاده  

 MRIهای چربی درون شکمی و زیرپوستی با استفاده از تصاویر بعدی بافتی ساختار سهسنجی و تهیهحجم 6 محمد صادق رحمانیان 

 شکمی

 دکتر مصطفی لنگری زاده 

 دکتر علی یونسی  

 19/6/93 دکتر علیرضا رادمرد

 دکتر ملیحه کدیور  دکتر رضا صفدری  نوزادبینی خطر مرگ طراحی سیستم خبره فازی به منظور پیش 7 فرزانه کرمانی 

 دکتر مصطفی لنگری زاده  

27/11/93 

 دکتر مرجان قاضی سعیدی طراحی سیستم پشتیبان تصمیم تشخیص سرطان پستان با مدل شبکه های بیزین 8 زینب حسنی 

 دکتر مصطفی لنگری زاده   

 5/11/93 دکتر  مهرشاد مختاران 

 دکتر رضا صفدری  پزشکی از راه دور به روش ذخیره و ارسال جهت تشخیص بیماری رتینوپاتی دیابتی سامانه چشمایجاد  9 طالب خداویسی

 دکتر مصطفی لنگری زاده  

 23/4/94 دکترعلیرضا رمضانی 

 دکتر عباس شیخ طاهری  بینی نتایج حاملگی در مادران باردار لوپوسیطراحي سیستم تصمیم یار بالینی برای پیش 10 خدیجه پایدار

 دکترمحمود اکبریان  

 8/11/93 دکتر شراره رستم نیاکان 

 دکتر مرجان قاضی سعیدی  طراحی سیستم تصمیم یار بالینی تعیین دوز بهینه وارفارین با استفاده از منطق فازی 11 زهرا قائم پناه 

 دکتر حسین عرب علی بیک

 1/11/93 دکتر محمد علی صدر عاملی 

 دکتر سید رضا غفاری  با استفاده از روش های هوش مصنوعی 21تخمین ریسک ابتالی جنین به ناهنجاری کروموزومی تریزومی  12 حاتم نژادیاسر 

 دکتر حسین عرب علی بیک 

------ 21/10/92 

 دکتر مرجان قاضی سعیدی عصبی مصنوعیطراحی سیستم تصمیم یارپزشکی برای کمک به تشخیص آمبولی ریه با استفاده از شبکه های  13 مهدی جعفری

 دکتر مصطفی لنگری زاده   

 29/6/94 دکتر مرتضی سعیدی 

 دکتر رضا صفدری طراحی سیستم تصمیم یار بالینی برای تشخیص تداخالت دارویی دیابت نوع دو 14 مهدی رسولی مقدم 

 دکتر مرجان قاضی سعیدی 

دکتر محمد رضا مهاجری 

 تهرانی 

 دکتر شهرام طهماسبیان  

26/3/94 

 دکتر مصطفی لنگری زاده بینی ابتال به عارضه چشمی در مبتالیان به بیماری بهجت با استفاده از داده کاویارائه مدل پیش 15 زهرا محمدعلی پور

 دکتر شهرام طهماسبیان  

 4/11/93 دکتر کیوان معقولی

بالینی پیش بینی تولد نوزادان نارس در مادران باردار شده از طریق فن آوری های طراحی سیستم تصمیم یار  16 منیژه  حیسن پور

 کمک باروری

 دکتر مصطفی لنگری زاده 

 دکتر مرجان قاضی سعیدی 

 7/11/93 دکتر مژگان کرم نیای فر

 دکتر لیال شاهمرادی بیماران پیوند کلیهطراحی و پیاده سازی برنامه ی کاربردی تحت تلفن همراه به منظور پیش بینی بقاء  17 علیرضا برهانی 

 دکتر مصطفی لنگری زاده 

------- 29/10/94 



 25/6/93 مهندس  مهران کامکار حقیقی دکتر مصطفی لنگری زاده   تعیین دوز وارفارین در بیماران دارای دریچه مصنوعی قلب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی 18 مریم آقازاده

 دکتر رضا صفدری  های نقص ایمنی اولیهیار بالینی مبتنی بر گایدالین برای تشخیص بیماریایجاد سیستم تصمیم 19 فاطمه سپهری 

 دکتر اصغر آقا محمدی

 27/10/94 دکتر مصطفی لنگری زاده  

در دستگاه اسکلتی عضالنی برا سیستم های  MRIطراحی سیستم گزارش ساختار یافته در تصویر برداری  20 مینا فالح 

 قابل حمل

 دکتر رضا صفدری

 دکتر منصورفاتحی  

------- 2/10/94 

 2/10/94 ------- دکتر رضا صفدری طراحی نرم افزار آموزشی و شبیه ساز احیای قلبی، ریوی 21 نجمه منتصری

 دکتر مرجان قاضی سعیدی کودکان مبتنی بر سرویس پیام کوتاهطراحی و پیاده سازی سیستم یادآور واکسیناسیون  22 بهاره عزیزی 

 دکتر عباس شیخ طاهری   

 6/11/94 دکتربهار اله وردی  

 23/10/94 دکتر مریم سرایی دکتر لیال شاهمرادی طراحی سیستم خبره فازی صحت سالمت رانندگان جهت صدور کارت سالمت در استان ایالم 23 زهرا کهزادی 

 دکتر رضا صفدری طراحی و ایجاد سامانه تحت وب تعیین سن استخوانی مبتنی بر روش تنر وایت هاوس 24 پریسا اسالمی 

 دکتر منصورفاتحی 

------- 2/10/94 

 دکتر رضا صفدری  طراحی سیستم تصمیم یار بالینی تشخیص سکته مغزی هموراژیک بر اساس پردازش تصاویر تشدید مغناطیسی 25 علی فرزانه 

 دکتر مصطفی لنگری زاده  

 دکتر فائزه سلحشور

 دکتر سعید چارسویی 

27/11/94 

 دکتر مرجان قاضی سعیدی  طراحی برنامه کاربردی مبتنی بر موبایل برای تفسیر نتایج آزمایش برای بیماران 26 شهریار غالمی 

 دکتر شراره رستم نیاکان 

   29/6/95 

 17/6/95 دکتر لیال شاهمرادی دکتر مرجان قاضی سعیدی   نهان نگاری گزارشهای پزشکی مربوط به تصاویر تشدید مغناطیسی 27 محمود بجانی 

طراحی و ایجاد سامانه پیش بینی میزان بروز بیماری سل با استفاده از سری های زمانی مبتنی بر شبکه های  28 عاطفه صدیق نیا

 در ایرانعصبی و سیستم اطالعات جغرافیایی 

 دکتر مهشید ناصحی دکتر شراره رستم نیاکان

 دکتر احمد علی حنفی بجد 

11/5/96 

 دکتر رضا صفدری  یار بالینی تشخیص آپاندیسیت حاد با استفاده از شبکۀ عصبی مصنوعیطراحی و پیاده سازی سیستم تصمیم 29 میرمیکائیل میرحسینی 

 دکتر لیال شاهمرادی

 ش - 8/6/95 دکتر مجتبی جواهرزاده

 levelشکمی با استفاده از روش فازی و  MRIحجم سنجی و تهیه ی ساختار سه بعدی بافت کبد از تصاویر  30 زینب شجیرات 

set 

 دکتر لیال شاهمرادی 

 دکتر علی یونسی 

 8/11/93 دکتر علیرضا رادمرد

 دکتر رضا صفدری   بروز زردی پاتولوژیک در نوزادان طراحی و ایجاد سیستم تصمیم یار بالینی پیش بینی احتمال 31 پریناز تبری 

 دکتر ملیحه کدیور

------- 15/10/95 

 دکتر رضا صفدری طراحی سیستم تشخیص عوارض کلیوی دیابت با استفاده از منطق فازی 32 اسماعیل تیموری راد

 دکتر مصطفی لنگری زاده   

 ش - 18/6/94 دکتر ولی اله چگینی 

طراحی و پیاده سازی یک سیستم نرم افزاری تحت موبایل برای پیش بینی خطر ابتال به انواع بیماری کم خونی  33 رضا بنائی جهرمی 

 با استفاده از منطق فازی

 - 22/10/95 دکتر شراره رستم نیاکان دکتر مرجان قاضی سعیدی  

 ش

 دکتر مرجان قاضی سعیدی کمک تنفسی مبتنی بر اندرویدطراحی و ایجاد سیستم کنترل اکسیژن خون در دستگاه های  34 محمدرضا مرادی 

 دکتر شراره رستم نیاکان  

 دکتر محمد زرکش

 دکتر عباس حبیب الهی 

30/11/95 - 

 ش

 دکتر مرجان قاضی سعیدی  طراحی و ساخت سیستم فراخوان کدهای اضطراری بیمارستانی 35 علی پاشائی صدری 

 دکتر شراره رستم نیاکان 

------- 22/10/95 - 

 ش

فعالی بیش-توجهیبینی پاسخ به درمان نوروفیدبک در مبتالیان به اختالل کمایجاد سیستم تصمیم یار بالینی پیش 36 زهرا لیرکی 

 با استفاده از شبکه عصبی

دکتر مسعود نصرتی آبادی   دکتر لیال شاهمرادی

 مهندس بهروزعلیزاده سواره

20/6/95 

دکتر رضا صفدری دکتر شراره  ایجاد نرم افزارمشاور بیماران دیابتی مبتنی بر اندرویدطراحی و  37 رضا نظری 

 رستم نیاکان

 - 23/11/95 دکتر منصورفاتحی

 ش

دکتر لیال شاهمرادی دکتر  طراحی سیستم تصمیم یار درجه بندی کبد چرب براساس پردازش تصاویر سونوگرافی 38 آزاده بیانی 

 مصطفی لنگری زاده

 7/6/95 علیرضا رادمرددکتر 

 8/9/96 دکتر به پژوه فیروز آبادی  دکتر رضا صفدری طراحی و ایجاد سیستم الکترونیکی مدیریت مصرف دارو برای افراد با آسیب بینایی 39 کیانا فرهادیار

 رضا صفدری دکتر طراحی وارزیابی سامانه خودمراقبتی مبتنی برموبایل برای کنترل بیماری سل 40 هاجر حسن نژاداصل

 دکتر شراره رستم نیاکان 

 4/11/95 دکتر بهرام نیک منش



 دکتر رضا صفدری  طراحی و ایجاد برنامه مراقبت مدیریت شده افراد مبتال به زخم پای دیابتی مبتنی بر اندروید 41 مهسا مصدقی نیک 

 دکتر انسیه نسلی اصفهانی 

 دکتر شراره رستم نیاکان 

 دکتر فرهاد فاتحی 

2/11/96 

 دکتر رضا صفدری  طراحی و ایجاد سامانه مبتنی بر موبایل برای پیشگیری و مراقبت حوادث کودکان  42 ندا سادات بویر 

 دکتر انسیه نسلی اصفهانی

 دکتر شراره رستم نیاکان 

 دکتر فرهاد فاتحی

13/10/96 – 

 ش

  43 مسعود علیاری 

 طراحی و ایجاد نرم افزار تحلیل بقا بر اساس روشهای مختلف درمانی در سرطان های منتخب

 

 دکتر مرجان قاضی سعیدی  

 دکتر شراره رستم نیاکان

 3/11/96 

 طراحی مدل بازی برای پیش بینی اختالل بیش فعالی/نقص توجه در کودکان 44 مهرداد مهرآور

 

 26/12/97 دکتر لیال شاهمرادی  دکتر رضا صفدری 

 برای مراقبان افراد مبتال به اتیسم مبتنی بر اندروید ی مراقبت مدیریت شدهطراحی و ایجاد برنامه 45 مریم نجاتی گرائی 

 

 دکتر رضا صفدری 

 دکتر نیلوفر محمدزاده 

 13/5/97 زهرا همت 

 دکتر مرجان قاضی سعیدی  طراحی و ایجاد سامانه ی مدیریت درمان اعتیاد به مواد محرک  46 مرضیه سادات عسگری 

 دکتر معصومه امین اسماعیلی  

 دکتر شراره رستم نیاکان

 دکتر احسان ناظرفرد  

30/10/97 

 

 

 

 

 دکتر شراره رستم نیاکان کلهر  مزمن Bطراحی و ایجاد سیستم پیش بینی احتمال بروز فیبروز پیشرفته و سیروز کبدی در مبتالیان به هپاتیت  47 مریم زارع 

 دکتر حسین پوستچی  

 11/7/96 دکتر اعظم کتونی زاده 

 دکتر لیال شاهمرادی  پیوند ریهایجاد و ارزیابی برنامه کاربردی هوشمند مدیریت بیماران کاندید  48 مرسا غالمزاده 

 دکتر حمیدرضا ابطحی  

----------- 31/6/98 

 سالمت حوزه در بدنی بیسیم های شبکه سازی شبیه مدل ایجاد و طراحی 49 مسعود سهرابی 

 

 26/10/96 دکتر طهماسبیان  دکتر رضا صفدری 

 صفدری رضا دکتر اندروید بر مبتنی دندانپزشک دستیار های¬مهارت آموزش هوشمند مدیریت برنامه ایجاد و طراحی 50 سمیرا قالوند 
 محمدزاده نیلوفر دکتر

 11/6/97 دکتر سارا پورشهیدی 

 کلهر نیاکان رستم شراره دکتر طراحی و ایجاد سامانه ی پیش بینی ابتال به بیماری کبد چرب 51 مجتبی پورمهدی 

 دکتر فرید نجفی 

----------- 2/11/98 

   سعیدی قاضی مرجان دکتر ثابت تلفن برمبتنی 2 نوع دیابت مبتالبه درافراد قندخون پایشی-خود سیستم وایجاد طراحی 52 تاجیک خلجی 

 دکتر فرهادی فاتحی 

 23/10/98 دکتر مهناز سنجری

   سعیدی قاضی مرجان دکتر نارس نوزادان در مغز بطنی درون خونریزی بینی پیش سامانه ایجاد و طراحی 53 امیر دقتی پور

 دکتر حسین دلیلی 

 21/3/99 دکتر آرش روشن پور

 

http://lib.tums.ac.ir/faces/search/bibliographic/biblioBriefView.jspx?_afPfm=-6pjgse7ca
http://lib.tums.ac.ir/faces/search/bibliographic/biblioBriefView.jspx?_afPfm=-6pjgse7ca


 پایان نامه ارشد فنآوری اطالعات سالمت

شماره  نام و نام خانوادگی 

 پایان نامه 
 تاریخ دفاع استاد مشاور استادراهنما  عنوان پایان نامه

 دکتر نخجوانی دکتر مرجان قاضی سعیدی   طراحی نرم افزار سیستم ثبت رایانه ای دستورات پزشکی... 1 صفیه ایالتی خانقلی

 دکتر لیال شاهمرادی 

28/3/93 

 دکتر لیال شاهمرادی دکتر رضا صفدری   ارائه مدل مفهومی سیستم اطالعات پاتولوژی اناتومیکال 2 مریم ابراهیمی 

 دکتر منیره رحیم خانی  

30/11/92 

 دکتر رضا صفدری  طراحی سیستم خبره فازی برای تعیین ریسک ابتال به سرطان معده 3 هادی کاظمی آرپناهی 

 دکتر حسین درگاهی  

دکتر مصطفی لنگری 

 زاده دکتر زنده دل

30/11/92 

و ژن های انتخابی در بیماران هتروزیگوت  XIIIفاکتور  Aبررسی جهش های رایج زیرواحد 4 زهرا سادات ابطحی 

 انعقادی واجد عالئم بالینی XIIIکمبود فاکتور 

 دکتر رضا صفدری 

 دکتر مرجان قاضی سعیدی   

 31/3/93 دکتر درستی 

 دکتر رضا صفدری  طراحی سامانه اطالعاتی الکترونیکی طب و جراحی زیبائی و تناسب اندام 5 سارا مرادیان پور

 دکتر مرجان قاضی سعیدی  

 31/3/93 دکتر کالنتر هرندی 

دور برای مراکز بهداشت با استفاده از سیستم صیابی مراکز پزشکی از راه طراحی مدل مکان 6 مرضیه صارمیان 

 اطالعات جغرافیایی

 دکتر رضا صفدری  

 دکتر مرجان قاضی سعیدی  

 5/11/93 دکتر عباس شیخ طاهری 

 دکتر رضا صفدری  طراحی و ایجاد برنامه کاربردی مبتنی بر موبایل برای بیماران دیابت نوع دو 7 حسن بستان 

 دکتر لیال شاهمرادی 

 20/12/93 دکتر رحیمی 

 دکتر رضا صفدری   طراحی کارت الکترونیک سالمت برای بیماران اسکیزوفرن مبتنی بر پایگاه داده ارائه شده 8 معصومه حمیدی 

 دکتر مرجان قاضی سعیدی  

 5/11/93 دکتر رحیمی

اطالعات و کسب و طراحی داشبورد استراتژیک، جهت سنجش همراستایی استراتژی فناوری  9 روح اله خارا

 کار در بیمارستان های عمومی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر مرجان قاضی سعیدی  

 دکتر ترابی 

 20/12/93 دکتر لیال شاهمرادی

 دکتر رضا صفدری  93ایران سال  MSطراحی پرونده الکترونیک سالمت برای بیماران  10 نسیم اصالنی 

 دکتر مرجان قاضی سعیدی   

 دکتر ترابی  

 دکتر طهماسبیان 

3/11/93 

 دکتر مرجان قاضی سعیدی  طراحی نرم افزار مبتنی بر موبایل برای مراقبان کودکان فلج مغزی 11 آمنه صفری 

 دکتر عباس شیخ طاهری

 4/11/93 دکتر حمید دالوند

 دکتر رضا صفدری طراحی سامانه مراقبت در خانه برای مادران مبتال به پره اكالمپسي 12 میرباقریعصمت السادات 

 دکتر مرجان قاضی سعیدی  

 27/3/93 دکتر کاشانیان 

 دکتر عبدهللا مهدوی  دکتر مرجان قاقضی سعیدی 93طراحی و راه اندازی نرم افزار تشخیص بیماریهای شایع در درمانگاه طب سنتی سال 13 وحید فاتحی 

 دکتر افشار تموک 

29/6/94 

 دکتر رضا صفدری  طراحی و ایجاد بانک اطالعاتی برای بیماران مول هیداتیفرم 14 سمیه مهدوی 

 دکتر لیال شاهمرادی

 دکتر خدیجه ادبی

 دکتر شهرام طهماسبیان 

31/6/94 

طراحی و ایجاد سامانه مبتنی بر وب پرونده پزشکی الکترونیک برای بیماری مزمن کلیه  15 علی نیک مرام 

CKD-EMR 

 دکتر رضا صفدری  

 دکتر مرجان قاضی سعیدی  

 دکتر بابک محمودزاده

 دکتر ایوب پزشکی  

26/3/94 

 دکتر عباس شیخ طاهری  دکتر مرجان قاضی سعیدی  کاویاز داده ارائه مدل جهت شناسایی عوامل موثر بر ایجاد بیماری آسم با استفاده 16 مجید کارگر بیده

 دکتر عباس شیخ طاهری 

 دکتر نسرین بهنیافرد 

23/10/94 



 دکتر محمد صامت  

 دکتر رضا صفدری   طراحی و ایجاد بانک اطالعاتی حاملگی خارج رحمی در بیمارستان های تابعه دانشگاه 17 فاطمه نیسی 

 دکتر مرجان قاضی سعیدی  

------ 1/11/93 

طراحی نرم افزار تبدیل کدهای اقدامات ویرایش نهم طبقه بندی بین الملی بیماریها به طبقه بندی  18 کاظم حسینی 

 بین المللی مداخالت بهداشتی

 دکتر رضا صفدری  

 دکتر مرجان قاضی سعیدی  

 11/11/94 دکتر محبوبه میرزایی

 دکتر مرجان قاضی سعیدی  طراحی مدل اولیه پورتال سالمت ملی 19 راضیه ولی زاده 

 دکتر عباس شیخ طاهری

 16/10/94 دکترمهناز صمد بیک  

تعیین سیستم الکترونیک مدیریت ارائه دارو جهت بیماران بستری در بخش گوارش  20 زهره مصدر

 ارائه مدلبیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران و 

 دکتر رضا صفدری دکتر مرجان قاضی سعیدی

 دکتر لیال شاهمرادی 

28/3/93 

 20/11/93 ------- دکتر رضا صفدری   طراحی سیستم پایگاه داده بیماران عروق کرونر در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 21 مرتضی قاسم پورفارسانی

دکتر محمد اسماعیل  دکتر رضا صفدری   الکترونیک ناباروریطراحی و ایجاد نظام ثبت  22 اکرم واحدی برزکی 

 کاملی  دکتر حمید چوبینه

22/12/94 

 دکتر مرجان قاضی سعیدی طراحی پورتالی برای جمع آوری سوابق بهداشتی خانوادگی بیماران 23 محمد شریفی 

 دکتر لیال شاهمرادی   

 4/11/94 دکترمهناز صمد بیک

 

 

طراحی وایجاد سیستم خبره فازی تشخیص عفونت کاتتر ورید مرکزی از طریق محیطی  24 مهناز نظری ینگجه  

(PICCنوزادان ) 

 دکتر رضا صفدری  

 دکتر ملیحه کدیور

-------- 22/12/94 

 

 دکتر رضا صفدری   طراحی پایگاه داده برای بیماران نابارور 25 مهرناز شهید زاده

 دکتر مرجان قاضی سعیدی  

-------- 11/11/94 

 دکتر رضا صفدری  طراحی و ایجاد برنامه کاربردی خود مراقبتی بیماری پسوریازیس مبتنی بر اندروید 26 حوریه ماسوریان 

 دکتر علیرضا فیروز 

 29/6/95 دکتر مختاران 

دکتر نیلوفرمحمدزاده  قاضی سعیدیدکتر مرجان  طراحی و ایجاد سامانه خودمراقبتی دیابت بارداری مبتنی بر گوشی همراه 27 مینا الزم 

 دکترقاضی نژاد

17/6/95 

 دکتر رضا صفدری  طراحی داشبورد مدیریتی آزمایشگاه پزشکی 28 فاطمه عارفی مجد 

 دکتر مرجان قاضی سعیدی   

 دکتر ناهید عین الهی

 دکتر ماشاهلل ترابی

24/12/94 

اقتصادی بیماران سوختگی با استفاده از تکنیک  -سنجی وضعیت اجتماعیارائه الگوی ارتباط 29 معصومه خدری

 کاویهای داده

 دکتر مرجان قاضی سعیدی 

 دکتر عباس شیخ طاهری

 25/12/94 دکتر جواد زارعی 

 دکتر رضا صفدری   طراحی و پیاده سازی کارت سالمت دربیمارستان و مراکز فوق تخصصی چشم پزشکی نور 30 احمدرضا شمس آبادی  

 دکتر مرجان قاضی سعیدی  

 28/11/93 دکتر مهرشاد مختاران 

 دکتر مرجان قاضی سعیدی  طراحی و ایجاد پرونده الکترونیک سالمت فردی بیماران تاالسمی ماژور 31 خدیجه معیل طبقه دهی 

 دکتر لیال شاهمرادی  

 26/10/95 دکتر حسین کرمی 

برنامه کاربردی خود مدیریتی مبتنی بر موبایل برای بیماران مبتال به بیماری طراحی و ایجاد  32 سحر کوهی حبیبی دهکردی 

 التهابی روده

 دکتر مرجان قاضی سعیدی 

 دکتر نیلوفر محمدزاده

 دکتر سعید واحدی

 دکتر طهماسبیان 

16/11/95 

 دکتر لیال شاهمرادی  سکته مغزیطراحی بازی مبتنی بر واقعیت مجازی برای توانبخشی اندام فوقانی بیماران  33 سهراب الماسی 

 دکتر میرباقری

---------- 31/4/96 

 دکتر مرجان قاضی سعیدی طراحی پرونده الکترونیک ناباروری با رویکرد طب سنتی 34 زهره صحرایی 

 دکتر لیال شاهمرادی   

 - 6/11/95 دکتر مژگان تنساز

 ش



دکترمصطفی لنگری زاده  دکتر مرجان قاضی سعیدی   کاویهای دادهبیمارستان شهید مطهری با استفاده از تکنیکبررسی بیماران حوادث ترافیکی  35 ثریا مهدوی نیا 

 دکتر رسول صالحی 

17/6/95 

طراحی و ایجاد سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای پیش بینی و پیش گیری از عفونت بعد از  36 معصومه ملکی 

 جراحی قلب باز در بیماران دیابتیک

 4/11/94 دکتر لیال شاهمرادی دکترمرجان قاضی سعیدی  

 - 27/10/94 دکتر کتایون بیداد دکتر رضا صفدری   طراحی نرم افزار سیستم ثبت اطالعات ) رجیستری ( اسم بارداری 37 شهال کفاش خدیوی

 ش

 دکتر زهرا نادری  دکتر رضا صفدری   مبتنی بر موبایلطراحی و ایجاد برنامه خود مراقبتی جهت آنمی دوران بارداری  38 مسیحه میرهاشمی 

 دکتر شراره رستم نیاکان

25/11/94 - 

 ش

 دکترمرجان قاضی سعیدی  روماتوییدطراحی و ایجاد سیستم تحت وب ثبت بیماران آرتریت 39 الهه امیدواری ابرقویی 

 دکتر معصومه اخالقی 

 - 6/11/95 دکتر شراره رستم نیاکان

 ش

طراحی و ایجاد برنامه کاربردی خودمراقبتی مبتنی بر موبایل برای بیماران مبتال به نارسایی  40 فریده طهماسبی 

 احتقانی قلب

 دکتر مرجان قاضی سعیدی

 دکتر لیال شاهمرادی   

 - 6/11/95 دکتر عبدالمحمد رنجبر

 ش

خودمراقبتی مبتنی بر موبایل برای بیماران مبتال به طراحی و ایجاد برنامه کاربردی  41 محبوبه بمانی موسی آبادی 

 استئوآرتریت

 دکتر مرجان قاضی سعیدی

 دکتر لیال شاهمرادی   

 دکتر معصومه اخالقی 

 دکتر محمود بجانی

20/6/96 - 

 ش

دکتر مرجان قاضی سعیدی  طراحی و ایجاد پرونده الکترونیک تحت وب گلوکوم 42 شادی بابادی

 عراقیدکترساسان مقیمی 

------- 15/6/95 - 

 ش

طراحی و پیاده سازی بانک اطالعاتی بیماران مبتال به سرطان معده درمرکز آموزشی پژوهشی  43 رقیه خرمی مقدم 

 1387-1392درمانی رازی رشت 

 دکتر مرجان قاضی سعیدی

 دکتر لیال شاهمرادی   

 27/11/94 دکتر رضا ابراهیمی آتانی

 23/7/96 محبوبه میرزایی دکتر رضا صفدری  طراحی ، ایجاد و ارزیابی داشبورد ایمنی بیمار 44 ماهنی مهدی بگلی 

 دکتر رضا صفدری طراحی و ایجاد برنامه کاربردی پرونده الکترونیک سالمت فردی بیماران همودیالیزی 45 زهره فرقانی 

 دکتر لیال شاهمرادی  

طهماسبیان  شهرام  دکتر 

 دکتر سلیمانیان 

8/9/96 

 دکتر لیال شاهمرادی طراحی نرم افزار حمایت از تصمیم در تجویز دوز داروهای کودکان مبتال به سرطان خون 46 آسیه سلیمی 

 دکتر نیلوفر محمدزاده 

------ 6/11/95 

 طراحی و ایجاد نرم افزار شبیه سازی آموزشی مدیریت درد برای دانشجویان پرستاری بخش 47 مهتاب مهربان فر 

 مراقبت های ویژه

 دکتر لیال شاهمرادی

 دکتر علی امامی میبدی 

 دکتر الهام نواب 

 دکتر حسین ماجدی 

26/9/96 

 دکتر شهارم طهماسبیان  دکتر رضا صفدری طراحی وایجاد برنامه کاربردی خود مراقبتی پره اکالمپسی مبتنی بر اندروید 48 شهربانو پهلوانی نژاد 

 دکتر مژگان رحمانیان 

11/6/97 

ای اخالقی و قانونی در فناوری و ایجاد سیستم الکترونیکی در زمینه مبحث تعهدات حرفه 49 فاطمه باقری برواتی 

 مدیریت اطالعات سالمت و انفورماتیک پزشکی

 

– 1/11/96 دکتر امیر احمد شجاعی  دکتر لیال شاهمرادی

 ش

مبتنی بر گایدالین برای تجویز بهبنه آنتی بیوتیک  ایجاد و ارزیابی سیستم تصمیم یار 50 شمسه لمسو نظام 

 پروفیالکسی در اعمال جراحی

 دکتر مرجان قاضی سعیدی 

 دکتر نیلوفر محمدزاده 

 18/10/97 دکتر حمیده خضرائیان 

 

 

 طراحی و ایجاد برنامه کاربردی خودمراقبتی بیماری کاندیدیازیس مبتنی بر اندروید 51 مریم کاظمی 

 

 دکتر مرجان قاضی سعیدی 

 دکتر نیلوفر محمدزاده

 18/10/97 دکتر میتراع زارع 

 29/11/96 رخسازچدکتر ناصر  دکتر لیال شاهمردای    طراحی و ایجاد سازمانه ثبت الکترونیک و تحلیلگر داده های تروما  52 الهام تجلی زاده 



طراحی و ایجاد برنامه خود مراقبتی مبتنی بر موبایل برای پایش بیماران مبتال به لیشمانیوز  53 خدیجه ندری 

 جلدی 

 دکتر هدیه ساجدی  ی   اددکتر لیال شاهمر

 دکتر عطا صالحی 

7/11/97 

 11/10/97 دکتر رضا پیرزه دکتر رضا صفدری  طراحی و ایجاد پرونده الکترونیک سالمت برای مبتالیان به اختالل واسواس 54 سعید شکوری 

طرااحی و ارزیابی برنامه خود مراقبتی مبتنی بر موبایل برای بیماران پوست و مو با استفاده از  55 نکیسا ایزدی

 گیاه درمانی 

 23/10/97 دکتر لیال شیر بیگی  دتر لیال شاهمرادی 

 کمکی فناوری از استفاده با ناباروری درمان خودمراقبتی کاربردی یبرنامه ارزیابی و ایجاد 56 مژگان صداقت زاده 

 موبایل بر مبتنی تولیدمثلی

 صفدری رضا دکتر

 دکتر چوبینه  

--------- 24/6/97 

 صفدری رضا دکتر اندروید بر مبتنی زنان در لگن کف اختالالت خودمراقبتی کاربردی برنامه ایجاد و طراحی 57 مهناز میرصانع
 محمدزاده نیلوفر دکتر

 دکتر نسیم شکوهی 

 دکتر عزیزه مهر

 دکتر مهرشاد مختاران 

18/10/97 

 سعیدی قاضی مرجان دکتر سال یک زیر سالم شیرخوار مراقبت پایش جهت آموزشی کاربردی برنامه ارزیابی و طراحی 58 نرگس یوزباشی 

 دکتر شراره رستم نیاکان 

 29/4/98 دکتر وفا قربان صباغ

 دکتر رضا صفدری  پزشکی تجهیزات و طبی مواد داروها، بندی دسته سامانه ارزیابی و ایجاد طراحی، 59 زهره جوانمرد

دکتر سید سینا مرعشی  

 شوشتری 

-------- 27/6/98 

 مولتیپل بیماران دارویی پیگیری و تشخیص یار تصمیم سیستم ارزیابی و ایجاد طراحی، 60 سحر خناری نژاد

 اسکلروزیس

دکتر مرجان قاضی سعیدی  

دکتر عبدالرضا ناصر 

 مقدسی 

دکتر نیلوفر محمدزاده  

دکتر ناهید رمضان 

 قربانی 

4/8/98 

 3/10/98 دکتر محمد شیر خدا نیاکان رستم شراره دکتر فازی منطق اساس بر کولورکتال سرطان گری غربال سیستم طراحی 61 رئوف نوپور

 27/6/98 دکتر مجید علیخانی  دکتر رضا صفدری   ایجاد برنامه ی کاربردی خود مدیریتی مراقبت شکستگی های استئوپروتیک  62 فوزیه طهماسبی 

 صفدری رضا دکتر تیروئید های بیماری در آزمایشگاهی دستورات صدور زمینه در پزشکان یار تصمیم سیستم طراحی 63 ناهید میرزائی

 محمدزاده نیلوفر دکتر

 ش دکتر ناهید عین الهی 

 نیاکان رستم شراره دکتر دوقطبی بیماران پیگیری و پایش جهت موبایل بر مبتنی ای سامانه ارزیابی و ایجاد طراحی، 64 سعیده حیدریان 

 دکتر عالیا شکیبا

------ 1/5/99 

 11/10/98 دکتر فرنوش الرتی    صفدری رضا دکتر عروقیقلبی بیماران برای دارو مصرف مدیریت قابلیت با الکترونیک تجویز سیستم مفهومی طراحی 65 کامیار فتحی ساالری 

  



 کتابداری پزشکیپایان نامه ارشد 

شماره  نام و نام خانوادگی 

پایان 

 نامه 

 تاریخ دفاع استاد مشاور استادراهنما  عنوان پایان نامه

 شبکه و اصطالحنامه ابر مشترک زبان ساختار در ایران سنتی طب مفاهیم جایگاه ترسیم طرح 1 نژادی ولی علی

 معنایی

 آزاده فریدون دکتر 

 حری دکتر  

 سعید میر قاضی دکنر 

 قریب دکتر

29/5/87 

 پزشکی علوم دانشگاههای مرکزی های درکتابخانه دانش مدیریت های ساخت زیر بررسی 2 پور نقی مجید

 کشور

 آزاده فریدون دکتر 

 درگاهی دکتر

 29/11/87 سعید میر قاضی دکنر 

 در سنجی وب معیارهای اساس بر کشور منتخب پزشکی علوم های دانشگاه گاه وب ارزیابی 3 عالیی میر بهمن سید

 میالدی 2008 سال

 سعید میر قاضی دکنر 

 زراعتی حجت دکتر

 29/11/87 آزاده فریدون دکتر 

 اموزشی مختلف مقاطع در رسانی اطالع و کتابداری مبانی درس شرح تطبیقی بررسی 4 پاسیار پریسا

 پیشنهادی راهکار ارائه و جهان و ایران منتخب دانشگاههای

 سعید میر قاضی دکنر 

 حری دکتر 

 آزاده فریدون دکتر 

 حسینی امیر 

11/6/88 

 دانشگاههای پزشکی تخصصی دکترای دوره های نامه پایان استنادی مقاالت صحت بررسی 5 واعظ ریحانه

 1386 سال در تبریز و تهران پزشکی علوم

 سعید میر قاضی دکنر  آزاده فریدون دکتر 

 قریب دکتر

12/7/88 

 پایگاههای در شیراز و تهران پزشکی علوم های دانشگاه علمی تولیدات میزان بررسی 6 افتخاریان فاطمه

 میالدی 2008-2004 هایسال طی انها مقایسه و scopusو science of web اطالعاتی

 آزاده فریدون دکتر  سعید میر قاضی دکنر 

 حری دکتر 

21/9/88 

 فاصله در جهانی منتخب اطالعاتی پایگاههای در ایرانی علمی مجالت پوشش تطبیقی مطالعه 7 خدا عبد هیوا

 2009-2005 سالهای

 15/4/89 آزاده فریدون دکتر  سعید میر قاضی دکنر 

 زاده حسن الهه

 دیزجی

 مدل اساس بر ایران اسالمی جمهوری ملی کتابخانه و اسناد  سازمان تعالی سطح بررسی 8

 EFQM سرآمدی

 آزاده فریدون دکتر 

 درگاهی دکتر 

 24/6/89 نشاط نرگس

 ها آن هرش شاخص بر آن تاثیر و ایرانی مجالت و نویسندگان استنادی خود وضعیت بررسی 9 همت مرتضی

 science of web- scopus استنادی پایگاههای در

 سعید میر قاضی دکنر 

 درگاهی دکتر  

 31/3/90 خوانساری جیران دکتر

 بیمارستانی و ای دانشکده های کتابخانه در کتابی غیر مواد سازماندهی وضعیت بررسی 10 مکانی نسرین

 تبریز و تهران پزشکی علوم دانشگاههای

 18/7/89 قریب دکتر آزاده فریدون دکتر 

 فاصله در پزشکی علوم حوزه فارسی منتشره های کتاب کتابشناختی روابط تحلیل و بررسی 11 محمدی مسعود

 شناختی کتاب های پیشینه کارکردی ملزومات الگوی اساس بر 1389-1385 های سال

  آزاده فریدون دکتر  سعید میر قاضی دکنر 

 نوروزی دکتر  

29/8/90 

 نوری شهناز

 سندیانی

 دانشکده های کتابخانه نیاز مورد کتب تامین در تهران کتاب المللی بین نمایشگاه نقش بررسی 12

 3891 سال در بهشتی شهید و تهران پزشکی علوم دانشگاههای ای

 4/8/90 سعید میر قاضی دکنر  آزاده فریدون دکتر 

 معتبر های نامه نمایه در کشور پزشکی علوم مصوب التین مجالت شدن نمایه وضعیت بررسی 13 الهی نبی حد اال عبد

 .... تبی و جهانی

 سعید میر قاضی دکنر  آزاده فریدون دکتر 

 قریب دکتر

27/4/91 
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 در کشور پزشکی علوم مصوب مجالت مقاالت داوری و ارسال وب تحت های سامانه ارزیابی 14 آزادی تانیا

 1390 سال

 سعید میر قاضی دکنر  آزاده فریدون دکتر 

 همتی مهندس 

28/4/91 

 پایگاه در شده نمایه ایرانی التین پزشکی مجالت تاثیر ضریب با استنادی خود رابطه بررسی 15 معتمدی نادیا

wos و isc 2006-2009 سالهای فاصله در 

 آزاده فریدون دکتر  سعید میر قاضی دکتر 

 قانع دکتر

25/6/91 

 سال از scopus , science of web پایگاههای در پزشکی مقاالت همپوشانی میزان بررسی 16 امینی پور زهرا

   2001 تا   2010

 27/6/91 آزاده فریدون دکتر  سعید میر قاضی دکتر 

SCIE (  e17scienc ) در کشور پزشکی علوم التین مقاالت ساختار انطباق میزان بررسی 17 عالیی عاطفه

Expanded– index citation  

 2010 سال در ونکور پیشنهادی استانداردهای اساس بر نامه نمایه

 سعید میر قاضی دکتر 

 هآزاد فریدون دکتر 

 27/6/91 خوانساری جیران دکتر

 24/2/93 محقق خانم بیک علی آقای  ..... در تهران پزشکی علوم دانشگاه شده نمایه مقاالت شناسی روش بررسی 18 باقری زینب

 17/2/93 منیری خنم اسکروچی دکتر ..... عملکرد های شاخص تحلیل در جغرافیایی اطالعات سیستم از استفاده 19 بزرگی جان مژگان

 17/2/93 حسنی خانم اسکروچی دکتر .... مجازی آموزش مراکز دانشجویان و مدیران نظر بررسی 20 نی زرقا مریم 

 24/3/93 رودباری دکتر صدقی دکتر پژوهشی... علمی مجالت مقاالت در اینترنتی منابع به استناد وضعیت بررسی 21 حاصلی مریم

 17/3/93 صدقی دکتر طالچی خانم ...... خاورمیانه منتخب کشورهای دارویی علوم علمی های نقشه ترسیم 22 لونی ناهید

 30/10/92 آزاده فریدون دکتر  سعید میر قاضی دکتر  تهران پزشکی علوم دانشگاه ای دانشکده های کتابخانه آمادگی میزان ارزیابی 23 پور علی رقیه

 19/3/93 سعید میر قاضی دکتر  آزاده فریدون دکتر  .... های معیار مجموعه اساس بر شواهد بر مبتنی پزشکی منتخب منابع ای مقایسه بررسی 24 امتی الهه

 سعید میر قاضی دکتر  ..... کتابداری های فعالیت عرصه در ها سیستم کتابدار جایگاه گیری شکل ضرورت بررسی 25 زاده یوسفیان امید

 آزاده فریدون دکتر  

 26/12/92 قریب دکتر

 علوم هایدانشگاه متابولیسم و دیابت ریز،-غددصدرون تحقیقاتی مراکز علمی جایگاه بررسی 26 صنیعی نادیا

 از استفاده با منتخب اطالعاتی هایپایگاه در شده نمایه علمی تولیدات اساس بر کشور پزشکی

 Exergyروش

 25/6/93 آزاده فریدون دکتر  سعید میر قاضی دکتر 

 پروتزهای آموزشی گروههای علمی هیات اعضای بین در دیجیتالی شکاف وضعیت بررسی 27 راد دهداری حسین

 1393 سال در تهران پزشکی علوم دانشگاههای دندانپزشکی های دانشکده دندانی

 آزاده فریدون دکتر  سعید میر قاضی دکتر 

 شعاعی شیخ دکتر

29/11/93 

 آن تاثیر و فناوری و تحقیقات / علوم وزارت کتابداری مصوب مجالت مقاالت ساختار بررسی 28 زاده ذوالفقار شنبم

 1391-1389 سالهای فاصله در اسالم جهان استنادی نامه نمایه در

 25/6/93 سعید میر قاضی دکتر  آزاده فریدون دکتر 

 چشم رضا محمد

 یزدان

 آموزش و درمان ، بهداشت وزارت نشریات کمیسیون مصوب مجالت آرشیو وضعیت بررسی 29

 آنها سازی رقومی و تکمیل برای پیشنهادی الگوی ارائه و دانشگاههای مراکز در پزشکی

 2/2/94 سعید میر قاضی دکتر  آزاده فریدون دکتر 

 اطالعات بازاریابی در کاوش موتورهای ابر و موتورها از منتخبی ای مقایسه بررسی 30  نی اصال حمیرا

 2013-2015 سالهای فاصله در لب و کام شکاف بیماریههای

 23/10/94 آزاده فریدون دکتر  سعید میر قاضی دکتر 

 علوم دانشگاههای ای نشکدهدا های کتابخانه در مجازی مرجع خدمات ارائه سنجی امکان 31 سلحشوری فریدخت

 1394 سال در تهران شهر پزشکی

 21/11/94 سعید میر قاضی دکتر  آزاده فریدون دکتر 
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 های موجودیت در مطرح روابط اساس بر محتوایی اشیاء بین ارتباطی های دهنده نقش تعیین 32 قاسمی منیره

 کتابشناختی های پیشینه کارکردی ملزومات الگوی اول گروه

 25/11/93 آزاده فریدون دکتر  سعید میر قاضی دکتر 

 خضر بابایی پریسا

 لو

 ذر بالینی بخشی اثر محور در پرستاران و پزشکان به بالینی کتابداری خدمات ارائه سنجی نیاز 33

 1393 سال در منتخب بیمارستان

 15/4/94 سعید میر قاضی دکتر  آزاده فریدون دکتر 

 در شاغل کتابداری انتقادی تفکر های مهارت با آن رابطه و هیجانی هوش ای مولفه برسی 34 اعظمی زهرا

 سال در  بهشتی ،ایران،شهید تهران پزشکی علوم دانشگاههای ای انشکدهد ای کتابخانه

1393 

 سعید میر قاضی دکتر  آزاده فریدون دکتر 

 شعاعی شیخ دکتر 

25/11/94 

 های کشور در دیجیتال بخانه کتا ارشد سی کارشنا دوره آموزشی های برنامه محتوای بررسی  35 لطفی مهشید 

 95 -94 سال در پزشکی شاخه در پیشنهادی آموزشی برنامه ارائه و منتخب

 27/5/95 قریب میترا دکتر  سعید میر قاضی دکتر  

 هیات اعضای (توسطPIM) شخصی اطالعات مدیریت بکارگیری میزان بررسی  36 جدیدی زهرا 

 در ایران و بهشتی شهید تهران، پزشکی علوم های دانشگاه پیراپزشکی های دانشکده علمی

 1393سال

 24/9/94 سعید میر قاضی دکتر   آزاده فریدون دکتر 

ای میزان سهم زبان ملي كشورها در بروندادهای علمی با استفاده از پایگاه ¬بررسي مقایسه  37 آرزو شاهرضا 

 2014تا  2005استنادی اسکوپوس در فاصله سال های 

السادات حسینی  ملوک  دکتر فریدون آزاده  

 بهشتی 

26/11/94 

های شخصیتی کارکنان کتابخانه های دانشکده های ¬بررسی ارتباط جو سازمانی با ویژگی  38 تابان دانایی 

 1393دانشگاه های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی در سال 

 4/11/94 دکتر آزاده  دکتر قاضی میرسعید 

 

 های کتابخانه خدمات ارائه بهبود در RFID و NFC های فناوری تکنیکی توان بررسی 39 صادقی طاهره

 Beredy الگوی اساس بر دو آن مقایسه و دانشگاهی

 20/6/95 شعاعی شیخ دکتر سعید میر قاضی دکتر

 از شاهد و بهشتی شهید تهران، پزشکی علوم هایدانشگاه دندانپزشکی دستیاران ارزیابی 40 غمگسار آرزو

 1394-1395 سال در الکترونیکی التین منابع از استفاده میزان و دستیابی نحوه

 24/6/95 شعاعی شیخ دکتر سعید میر قاضی دکتر  

 سالمت نظام تحول طرح در منتخب بیمارستانی هایکتابخانه خدمات ارائه کیفیت سطح ارزیابی  41 زارعی محمد 

 1395 سال در ویکور مدل مبنای بر هاآن بندیرتبه و کوال الیب مدل اساس بر

 95/11/95 سعید میر قاضی دکتر   آزاده فریدون دکتر  

 بیمارستانهای در شاغل پزشکان علمی اطالعات روزرسانیبه در افزارها همراه كاربرد بررسی 42  گرجی حسین

 منتخب عمومی

  آزاده فریدون دکتر

 قریب دکتر

 30/10/92  میرسعید قاضی دکتر

 

 منتخب هایرشته تکمیلی تحصیالت دانشجویان الکترونیک سالمت سواد وضعیت بررسی 43 زاده قائمی محمود

 1394 سال در تهران پزشکی علوم دانشگاه

 22/6/94  آزاده فریدون دکتر  سعید میر قاضی دکتر

 دانشگاههای تحقیقاتی مراکز پژوهشگران علمی دادهای برون وضعیت ای مقایسه بررسی 44  امامی سیدملیحه

 فاصله در منتخب اطالعاتی های¬پایگاه در شده نمایه اصفهان و تهران پزشکی علوم

 2009 -2013 های¬سال

 21/11/94 آزاده فریدون دکتر  میرسعید قاضی دکتر

 

 خدمات کیفیت با تهران پزشکی علوم دانشگاه های کتابخانه کارکنان خالقیت رابطه بررسی 45 الیق خدیجه

 دانشگاه این دانشجویان به شده ارائه

 شعاعی شیخ دکتر  آزاده فریدون دکتر

 میرسعید قاضی دکتر 

9/11/95 

 28/11/94 صفدری رضا ذکتر میرسعید قاضی دکتر پزشکی دانشجویان علمی تعامالت در مجازی ارتباطی های شبکه نقش ای مقایسه بررسی 46  فرهادی لیال
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 1394-95 تحصیلی سال در ارومیه و تهران دانشگاههای

 مایهن بهداشت وزارت مصوب دندانپزشکی التین نشریات مقاالت استناد مورد منابع ارزیابی 47  رحیمی ندا

of Web  و Scopus استنادی های نامه نمایه از استفاده با Pubmed 2014-2015 در شده

1394 Science: 

 23/6/95  آزاده فریدون دکتر  میرسعید قاضی دکتر

 نصیریان رسول

 حسنلو

 منتخب های دانشگاه ای دانشکده های کتابخانه کارکنان کار محیط شرایط ای مقایسه بررسی 48

 1395 سال در ارگونومیک اصول با تهران پزشکی علوم

 شیخ فاطمه دکتر  میرسعید قاضی دکتر

  شعاعی

30/11/95 

 ایران تهران، پزشکی علوم دانشگاههای ای دانشکده های کتابخانه وضعیت مقایسه و بررسی 49 صیاد پریسا

 1394 سال در سبز کار دفتر معیارهای اساس بر بهشتی شهید و

 26/11/95 آزاده فریدون دکتر  میرسعید قاضی دکتر

 در شده نمایه مدارک براساس بنیادی سلولهای حوزه واژگان رویدادی هم و استنادی هم تحلیل 50  اقبالغی قاسمی زهرا

 تدوین رویکرد با منتخب کشورهای در 2013-2011 سالهای طول در ساینس آو وب پایگاه

 علمی نقشه

  میرسعید قاضی دکتر  آزاده فریدون دکتر

 شیخ فاطمه دکتر

  شعاعی

30/3/95 

 ایرانی دندانپزشكی التین مجالت مقاالت چكیده هایكلیدواژه انطباق میزان ای¬مقایسه بررسی 51  مسعودی فاطمه

 2014 مش با PubMed در شده نمایه آن آمریکایی همتایان و

 24/6/95  آزاده فریدون دکتر   میرسعید قاضی دکتر

 مقیاس براساس زیبایی و مو ، پوست های بیماری حوزه فارسی های سایت وب کیفیت ارزیابی 52 صفائی پریسا

 webmedQual کوال مد وب

 13/11/94  میرسعید قاضی دکتر  آزاده فریدون دکتر

 استنادی ایگاه در شده نمایه ایران دندانپزشکی حوزه مقاالت تالیفی هم شکبه تحلیل و ترسیم 53 پور گنجی زهرا

Scopus 2014 - 2010 سالهای فاصله در 

 13/11/95  آزاده فریدون دکتر  میرسعید قاضی دکتر

 پزشکی علوم های دانشگاه منتخب های کتابخانه خدماتی بازاریابی وضعیت ای مقایسه بررسی 54  شاهیوند متین

 1396 درسال P7 مدل براساس بهشتی شهید و تهران

 22/12/96 آزاده فریدون دکتر میرسعید قاضی دکتر

 عملکرد بر آن تاثیر و علمی اجتماعی های شبکه از استفاده میزان ای مقایسه بررسی 55  مختارنژاد مهرنوش

 تهران شهر رسانی اطالع و کتابداری علوم رشته تکمیلی تحصیالت مقاطع دانشجویان پژوهشی

 1396 سال در

 22/3/97 آزاده فریدون دکتر میرسعید قاضی دکتر

 و دانشگاهی هایکتابخانه در شاغل کتابداران دیجیتالی سواد وضعیت ای مقایسه بررسی 56 خیریان ابازر نینا

 1396 سال در بهشتی شهید و ایران تهران، پزشکی علوم های دانشگاه ای دانشکده

 شیخ فاطمه دکتر میرسعید قاضی دکتر

  شعاعی

29/6/96- 

 ش

 و فرهنگی سازمان و عمومی های¬کتابخانه نهاد زیرنظر عمومی های¬کتابخانه نقش بررسی 57  مجیدی سمیه

 1393 سال در کاربران فرهنگی نیازهای تامین در تهران شهر شهرداری هنری

 21/11/94 میرسعید قاضی دکتر   آزاده فریدون دکتر

 دانشگاه ای دانشکده های کتابخانه در شاغل رسانان اطالع و بداران کتا آگاهی میزان بررسی 58  دینخواه الناز

  ای حرفه اخالق کدهای رعایت به نسبت تهران شهر مننتخب پزشکی علوم های

 شیخ فاطمه دکتر   آزاده فریدون دکتر

 شعاعی

30/4/97 

 ش

 دانشجویان بین در 2 وب های فناوری از استفاده میزان با فردی عوامل بین رابطه بررسی 59  مقدم شبانکاره مریم

 مقایسه و شهرتهران دولتی دانشگاههای رسانی اطالع و کتابداری تکمیلی تحصیالت مقاطع

   1397 سال در یکدیگر با آنها

 

   آزاده فریدون دکتر

 شعاعی شیخ فاطمه دکتر

 25/6/97 میرسعید قاضی دکتر



 علوم دانشگاههای علمی هیات اعضای علمی برونداهای نوع و میزان ای مقایسه بررسی 60  وحیداوتادی

 1015 سال در مندلی و آکادمیا پژوهشی اجتماعی های شبکه در کشور متخب پزشکی

 13/6/96  آزاده فریدون دکتر  میرسعید قاضی دکتر

 مرکز کنندگان مراجعه  برای همراه تلفن بر مبتنی رسانی اطالع  سیستم ارزیابی و طراحی 61 مصطفایی فرهاد

 تهران رویان پژوهشگاه درمانی سلول

  شاهمرادی لیال دکتر

  مقدسعلی رضا دکتر

-------- 13/9/98 

 شریف محمد

  عسگری

 عضالنی - اسکلتی اختالالت با آن رابطه و ها کتابخانه در ارگونومی اصول رعایت بررسی 62

 .تهران شهر منتخب پزشکی علوم  های دانشگاه در کتابداران

  احتشام حمیده دکتر

  سلیمانی اله حجت دکتر

  حاصلی داود دکتر

  گروسی ن احسا دکتر

15/10/98 

 سنت اهل و شیعه منتخب مفسران آرای ومقایسه محتوایی تحلیل 63  خیابانی رفعت

 کریم قرآن سالمت آیات از

  آزاده فریدون دکتر

 زاده عیسی نیکزاد دکتر

 25/4/97 میرسعید قاضی دکتر

 حسین امام بیمارستان در ها بیماری آموزشی جزوات محتویات استفاده قابلیت و کیفیت بررسی 64 بقالها فاطمه

 1397 سال در یکدیگر با آنها (مقایسه )ع

 25/6/97  آزاده فریدون دکتر  میرسعید قاضی دکتر

 در تسکینی هایمراقبت زمینه در سرطان به مبتال بیماران اطالعاتی نیازهای مقایسه و بررسی 65  خانی مقیم فرزانه

 1395 سال در ایران و بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه منتخب هایبیمارستان

 13/6/96 آزاده فریدون دکتر میرسعید قاضی دکتر

 شناسیمیکروب و شناسی¬ایمنی حوزه علم تولید در خاورمیانه هایکشور جایگاه سنجیعلم 66 زاده رضائی فهیمه

 2018تا2009 از اسکوپوس در شده نمایه مقاالت اساس بر

 

  خانی رحیم منیره دکتر

 مرادی شیما دکتر

  سرایی صومعه

--------- 2/11/98 

 



 پایان نامه دکترای انفورماتیک

شماره  نام و نام خانوادگی
پایان 
 نامه

 تاریخ دفاع استاد مشاور استا راهنما  عنوان پایان نامه

 های الگوریتم از استفاده با مورد اساس بر استنتاج سامانه سازی پیاده و طراحی 1 شهرام طهماسبیان 
 بیمار الکترونیک پرونده اطالعات براساس تشابه و کاوی مورد

 21/6/95 دکتر میترا مهدوی مزده دکتر مرجان قاضی سعیدی   

 پشتیبانی ابزار خودکار آموزش و ساختار تولید سامانه سازی پیاده و طراحی 2 مهرشاد مختاران 
 پزشکی الکترونیک های داده از استفاده با و آنتولوژی بر مبتنی بالینی تصمیم
 کرونر عروق تنگی بیماران

دکتر سید ابراهیم  دکتر رضا صفدری 
 کسائیان 

25/11/95 

 دکتر رضا صفدری  متابولیک های مسیر بر مبتنی دارو - دارو تداخالت هوشمند بینی پیش 3 رضا فردوسی 
 دکتر یدهللا امیدی 

 دکتر کمال تبریزی 
 دکتر شراره رستم نیاکان 

24/11/1395 

طاها صمد سلطانی 
 هریس

 بخش برای تصمیم از پشتیبان و میکروبی آنتی مقاومت پایش سامانه طراحی 4
 نوزادان ویژه مراقبت

 دکتر رضا صفدری
 دکتر مرجان قاضی سعیدی  

دکتر حسین معصومی 
اصل دکتر پیمان رضایی 

 دکتر کیوان میرنیا
 دکتر نیلوفر محمدزاده 

27/10/96 

 لنگری مصطفی دکتر دیابت اطالعات شبکه استقرار و طراحی 5 حسین ریاضی 
 دکتر باقر الریجانی  

 14/7/95 دکتر لیال شاهمرادی 

  صفدری رضا دکتر نخاعي ضایعات بیماران براي درد نوع تشخیص سامانه طراحي 6 نصراله نصرحیدر آبادی  
 سعیدی قاضی مرجان دکتر

 25/5/96 دکتر الله حاکمی 

 حاد سکته هوشمند تشخیص و بیمارستانی ثبت وب تحت سامانه ایجاد و طراحی 7 عظیمه دانش شهرکی 
 مغزی

 صفدری رضا دکتر
 دکتر مژده قبای  

 14/11/96 دکتر لیال شاهمرادی 

 های سیستم بر مبتنی نوزادان مرگ ریسک بینی پیش سامانه ایجاد و طراحی 8 مالکژاله شوشتریان 
 چندعاملی

 صفدری رضا دکتر
 دکتر حجت زراعتی  

دکتر فاطمه سادات نیری 
 دکتر نیلوفر محمدزاده 

16/12/96 

 و مغزی یسکته خطرساز فاکتورهای عمل مکانیسم ییکپارچه مدلسازی   9 مهدی حبیبی کوالیی
 آن از پیشگیری در مناسب یتغذیه اثر محور  -مدل پیشگویی  

 دکتر لیال شاهمرادی
 دکتر عرفان یونسی  

دکتر شراره رستم نیاکان 
 حسین قناداندکتر 

23/3/97 

 ساخت منظور به T سلول توپ اپی بینی پیش و ترکیبی محاسباتی مدل طراحی 10 امیر جوادی 
 جلدی لیشمانیوز بیماری علیه بر پپتید بر مبتنی واکسن

 دکتر مرجان قاضی سعیدی 
 دکتر علی خامسی پور  

 13/6/97 دکتر فرخ مدبر 

 دکتررضا صفدری  گرانشی الگوریتم از استفاده با سینه سرطان تشخیص سامانه ارزیابی و طراحی 11 آرش روشن پور 
 دکتر مرجان قاضی سعیدی 

 دکتر شراره نیاکان 
 دکتر کیوان معقولی 

21/6/97 

 بروز میزان بینی پیش و سرایت پارامتر تخمین سامانه ارزیابی و  ایجاد طراحی، 12 احمد ناصر پور 
 آنفوالنزا بیماری

 نیاکان رستم شراره دکتر
 دکتر مرجان قاضی سعیدی  

------- 22/4/98 

 معماری بر مبتنی یاربالینیتصمیم هایسیستم پلتفرم ارزیابی و ایجاد طراحی، 13 آزیتا یزدانی 
 گرا سرویس

 

 صفدری دکتررضا
 سعیدی قاضی مرجان دکتر 

 دکتر حمید بیگی 
دکتر رکسانا شریفیان  

 دکتر ایرج نبی پور 

2/6/98 

الهام سادات موسوی 
 نسب

 بخش در پرستاری فرایند آموزشی هوشمند سامانه ارزیابی و سازی پیاده طراحی، 14
 .قلب ویژه های مراقبت

دکتر مرجان قاضی سعیدی  
 دکتر ناهید ظریف صنایعی

 نیاکان رستم شراره دکتر
 دکترمهناز رخشان 

4/6/98 

 متولد نوزادان از مراقبت مدیریت و اطالعات ثبت سامانه ارزیابی و ایجاد طراحی، 15 سمیه ذاکر عباسعلی 
 مخدر مواد به وابسته مادران از شده

 صفدری  دکتررضا
 دکتر ملیحه کدیور 

نیاکان  رستم شراره دکتر
 دکتر مهرشاد مختاران 

27/6/98 

شماره  نام و نام خانوادگی
پایان 
 نامه

 تاریخ دفاع استاد مشاور استا راهنما  نامه عنوان پایان

 های الگوریتم از استفاده با مورد اساس بر استنتاج سامانه سازی پیاده و طراحی 1 شهرام طهماسبیان 
 بیمار الکترونیک پرونده اطالعات براساس تشابه و کاوی مورد

 21/6/95 دکتر میترا مهدوی مزده دکتر مرجان قاضی سعیدی   

 پشتیبانی ابزار خودکار آموزش و ساختار تولید سامانه سازی پیاده و طراحی 2 مهرشاد مختاران 
 پزشکی الکترونیک های داده از استفاده با و آنتولوژی بر مبتنی بالینی تصمیم
 کرونر عروق تنگی بیماران

دکتر سید ابراهیم  دکتر رضا صفدری 
 کسائیان 

25/11/95 

 دکتر رضا صفدری  متابولیک های مسیر بر مبتنی دارو - دارو تداخالت هوشمند بینی پیش 3 رضا فردوسی 
 دکتر یدهللا امیدی 

 دکتر کمال تبریزی 
 دکتر شراره رستم نیاکان 

24/11/1395 

طاها صمد سلطانی 
 هریس

 بخش برای تصمیم از پشتیبان و میکروبی آنتی مقاومت پایش سامانه طراحی 4
 نوزادان ویژه مراقبت

 دکتر رضا صفدری
 دکتر مرجان قاضی سعیدی  

دکتر حسین معصومی 
اصل دکتر پیمان رضایی 

 دکتر کیوان میرنیا
 دکتر نیلوفر محمدزاده 

27/10/96 

 لنگری مصطفی دکتر دیابت اطالعات شبکه استقرار و طراحی 5 حسین ریاضی 
 دکتر باقر الریجانی  

 14/7/95 دکتر لیال شاهمرادی 

  صفدری رضا دکتر نخاعي ضایعات بیماران براي درد نوع تشخیص سامانه طراحي 6 نصراله نصرحیدر آبادی  
 سعیدی قاضی مرجان دکتر

 25/5/96 دکتر الله حاکمی 

 حاد سکته هوشمند تشخیص و بیمارستانی ثبت وب تحت سامانه ایجاد و طراحی 7 عظیمه دانش شهرکی 
 مغزی

 صفدری رضا دکتر
 دکتر مژده قبای  

 14/11/96 دکتر لیال شاهمرادی 

 های سیستم بر مبتنی نوزادان مرگ ریسک بینی پیش سامانه ایجاد و طراحی 8 ژاله شوشتریان مالک
 چندعاملی

 صفدری رضا دکتر
 دکتر حجت زراعتی  

دکتر فاطمه سادات نیری 
 دکتر نیلوفر محمدزاده 

16/12/96 

 و مغزی یسکته خطرساز فاکتورهای عمل مکانیسم ییکپارچه مدلسازی   9 مهدی حبیبی کوالیی
 آن از پیشگیری در مناسب یتغذیه اثر محور  -مدل پیشگویی  

 دکتر لیال شاهمرادی
 دکتر عرفان یونسی  

دکتر شراره رستم نیاکان 
 دکتر حسین قنادان

23/3/97 

 ساخت منظور به T سلول توپ اپی بینی پیش و ترکیبی محاسباتی مدل طراحی 10 امیر جوادی 
 جلدی لیشمانیوز بیماری علیه بر پپتید بر مبتنی واکسن

 دکتر مرجان قاضی سعیدی 
 دکتر علی خامسی پور  

 13/6/97 دکتر فرخ مدبر 

 دکتررضا صفدری  گرانشی الگوریتم از استفاده با سینه سرطان تشخیص سامانه ارزیابی و طراحی 11 آرش روشن پور 
 دکتر مرجان قاضی سعیدی 

 دکتر شراره نیاکان 
 دکتر کیوان معقولی 

21/6/97 

 بروز میزان بینی پیش و سرایت پارامتر تخمین سامانه ارزیابی و  ایجاد طراحی، 12 احمد ناصر پور 
 آنفوالنزا بیماری

 نیاکان رستم شراره دکتر
 دکتر مرجان قاضی سعیدی  

------- 22/4/98 

 معماری بر مبتنی یاربالینیتصمیم هایسیستم پلتفرم ارزیابی و ایجاد طراحی، 13 آزیتا یزدانی 
 گرا سرویس

 

 صفدری دکتررضا
 سعیدی قاضی مرجان دکتر 

 دکتر حمید بیگی 
دکتر رکسانا شریفیان  

 دکتر ایرج نبی پور 

2/6/98 

الهام سادات موسوی 
 نسب

 بخش در پرستاری فرایند آموزشی هوشمند سامانه ارزیابی و سازی پیاده طراحی، 14
 .قلب ویژه های مراقبت

دکتر مرجان قاضی سعیدی  
 دکتر ناهید ظریف صنایعی

 نیاکان رستم شراره دکتر
 دکترمهناز رخشان 

4/6/98 



 

 نیاکان رستم شراره دکتر   دو نوع دیابت بیماران مراقبتی خود ارتقا سامانه ایجاد 16  راحله ساالری 
 سعیدی قاضی مرجان دکتر 

دکتر فاتحی  دکتر نظری 
 دکتر جدی 

23/4/98 

 ابرعمومی بیماردرفضای اطالعات خصوصی حریم حفظ معماری طراحی 17 زهرا زندش
 

 سعیدی قاضی مرجان دکتر
 دکتر محمد صیاد حقیقی 

------- 14/10/98 
 

 دکتر رضا صفدری  جنسی رفتارهای مدیریت و پایش سامانه سازیپیاده و طراحی 18 حسام کریم 
 دکتر حمید چوبینه 

 12/11/98 دکتر امیر مدیر 

دکتر  صفدری رضا دکتر منزل در بازتوانی دور راه از نظارت سامانه ارزیابی و طراحی 19 محمد حسینی روندی 
 امیرحسین کهالیی

------- 25/3/99 

 ترخیص از پس پیگیری و پایش الکترونیک سامانه ارزیابی و ایجاد طراحی 20 طیبه بنی اسدی 
 شده جراحی بیماران

 سعیدی قاضی مرجان دکتر
 دکتر مهدی حسنی آزاد

 رستم شراره دکتر  
 نیاکان

 دکتر مهربان شاهی 

22/6/99 



 کتابداری و اطالع رسانی پزشکی پایان نامه دکتری 

شماره  نام ونام خانوادگی 
پایان 
 نامه 

 تاریخ دفاع استاد مشاور استاد راهنما  عنوان پایان نامه 

 با ایران پزشکی علوم دانشگاههای دانشکدهای کتابخانههای کارایی تطبیقی ارزیابی 1 علی نجفی 

 ( DEA)  دادهها پوششی تحلیل رویکرد
 دکتر سارا امامقلی پور 

 دکتر فاطمه شیخ شعاعی 
 دکتر حسین رضوی حاج آقا

 دکتر داود معصومی 
20/3/99 

       

       

      

 

 



 پایان نامه دکتری مدیریت اطالعات سالمت

شماره  نام و نام خانوادگی 
 پایان نامه 

 تاریخ دفاع استاد مشاور استاد راهنما  عنوان پایان نامه 

 پزشکی علوم دانشگاه از منتخب بیمارستان یک در اجرا و رادیولوژی بخش مدیریت داشبورد طراحی 1 مهتاب کرمی 
 تهران

  دکتر ماشاله  ترابی  دکتر رضا صفدری 

 دکتر بیگی دکتر رضا صفدری  ....بیمارستان داده هوشمند آنالیز مدل طراحی 2 نیلوفر محمدزاده
 دکتر بزرگی  

17/2/93 

 دکتر رضا صفدری  هپاتیت اطالعات مدیریت سیستم سازی پیاده و ایجاد طراحي، 3 جیرائیل فرضی 
 دکتر نصیری 

 سعیدی دکتر مرجان قاضی
 دکتر تقوی  

 دکتر افشاری 

31/6/94 

 دانشگاه پوشش تحت بیمارستانی مراکز عملکرد پایش هوشمند سامانه سازی پیاده و طراحی: عنوان 4 محبوبه میرزایی 
 تهران پزشکی علوم

دکتر مرجان قاضی سعیدی  
 دکتر رضا صفدری 

 24/11/94 دکتر ماشااله ترابی 

  سعیدی قاضی مرجان دکتر همودیالیز کفایت پایش اطالعات سیستم سازی پیاده و طراحی 5 محمد جبراییلی
 صفدری رضا دکتر

 دکتر مخدومی
 دکتر رحیمی  

30/4/95 

  سعیدی قاضی مرجان دکتر دیابت زمینه در ای نمونه ایجاد و محور سالمت الکترونیکی بازی مدل طراحی 6 گودینی آزاده
 صفدری رضا دکتر

-------- 1/3/95 

دکتر  صفدری رضا دکتر کولورکتال سرطان غربالگری برنامه مدیریت برای هوشمند ترکیبی گیری تصمیم پشتیبان سیستم طراحی 7 ارجستان اقدم مسرت الهام
 زالی 

 1/8/95 دکتر اسدزاده 

 دکتر صفدری رضا دکتر سزارین جراحی اعمال بیهوشی اطالعات مدیریت یار تصمیم سیستم طراحی 8 الطایفه شیخ مصطفی
   سعیدی قاضی مرجان

 26/11/95 دکتر خادمی 

 -قلبي بیماران پرونده خالصه برگ ورود جهت متن به گفتار تشخیص سامانه سازي پیاده و طراحي 9 بورقی حمید
 عروقي

 دکتر صفدری رضا دکتر
   سعیدی قاضی مرجان

 دکتر پورحسینی 
 دکترهادی ویسی 

 دکترحمید رضا صنعتی   

23/5/96 

  سعیدی قاضی مرجان دکتر معده سرطان بیمارستانی ثبت کیفیت پایش هوشمند سامانه سازیپیاده و طراحی 10 محمدزاده زینب
 دکتر کاظم زنده دل 

 دکتر آذین نحوی جو
 دکتر شراره رستم نیاکان  

6/6/96 

 صفدری رضا دکتر دهان های بیماری افتراقی تشخیص در هوشمند سیستم ایجاد و طراحی 11 احتشام حمیده
 دکتر آرش منصوریان  

 دکتر شهرام طهماسبیان
 دکتر نیلوفر محمدزاده  

23/8/96 

  سعیدی قاضی مرجان دکتر همراه سالمت کاربردی های برنامه ارزشیابی سامانه سازی پیاده و طراحی 12 نوری رسول
 نیاکان رستم شراره دکتر

 22/1/97 دکتر مبین یاسینی 

دکتر رضا صفدری دکتر  شغلی هایبیماری ثبت سامانه سازیپیاده و طراحی 13 داودی سمیه
 خسرو صادق نیت 

 دکتر رضا صفدری 
 دکتر خسرو صادق نیت

10/10/96 

  صفدری رضا دکتر ایران سالمت مداخالت ملی بندی طبقه الکترونیک سامانه ایجاد و طراحی 14 زهرا سادات آزاد منجیر
   سعیدی قاضی مرجان دکتر

 مهرشاد مختاراندکتر 
 دکتر محمد اسماعیل کاملی   

16/10/96 

 و کودکان در مناسب کامپیوتری شناختی بازتوانی جهت بالینی یار تصمیم سامانه سازی پیاده و طراحی 15 آزاده بشیری
 کمی الکتروانسفالوگرافی اساس بر توجه نقص و فعالی بیش اختالل به مبتال نوجوانان

  سعیدی قاضی مرجان دکتر
 دکتر لیال شاهمرادی 

 دکتر حمید بیگی
دکتر مسعود نصرت آبادی   

 دکتر شراره رستم نیاکان 

17/2/97 

. اچ به مبتال افراد برای وب و موبایل بر مبتنی مدیریتی خود هوشمند سامانه ارزیابی و ایجاد طراحی، 16 اسماعیل مهرآیین 
 وی. آی

 دکتر رضا صفدری 
 دکتر مینو محرز

 دکتر نیلوفر محمدزاده 
 دکتر سید احمد سید علی نقی  

14/6/97 

 همکنش مدل ارائه و قلب الکتروفیزیولژی تهاجمی مداخالت رجیستری سیستم ارزیابی و ایجاد طراحی 17 هادی کاظمی آرپناهی 
 آن پذیری

سعیدی  قاضی مرجان دکتر
 دکترعلی واشقانی فراهانی 

 دکتر عبدالوهاب برداران 
 دکتر نیلوفر محمدزاده  

18/7/97 



سعیدی  قاضی مرجان دکتر نارس نوزاد ترخیص اطالعات مدیریت سامانه ارزیابی و سازی پیاده ایجاد، طراحی،  18 سیده صدیقه سید فرج الهی 
 دکتر فاطمه سادات نیری 

------- 
 

26/2/97 

 دکتر رضا صفدری  ایران سنتی طب بندی طبقه سامانه اندازی راه و ایجاد 19 گلی ارجی 
 دکتر حسین رضایی  

 دکتر علیرضا عباسیان 
 دکتر مهرشاد مختاران  

1/11/97 

 دکتر رضا صفدری   طراحی ایجاد و ارزیابی سامانه پایش باروری 20 مریم زحمت کشان 
 دکتر مجید نقدی 

 دکتر مجتبی فرجام  
 دکتر نیلوفر محمدزاده 

 دکتر مهرشاد مختاران  

9/11/97 

  سعیدی قاضی مرجان دکتر چشم های آسیب اطالعات مدیریت سیستم ارزیابی و سازی پیاده ایجاد، 21 لیال کیخا
 صفدری رضا دکتر 

دکتر  نیاکان رستم شراره دکتر
 یوسف مهدی پور

 دکتر علیرضا مالکی  

3/11/97 

سعیدی   قاضی مرجان دکتر قلیایی و اسیدی شیمیایی مواد با مسمومیت اطالعات مدیریت سامانه ارزیابی و ایجاد طراحی، 22 زهرا محمودوند 
 دکتر شاهین شادنیا

 14/12/97 نیاکان رستم شراره دکتر

 برای سیم بی ابزار توسط منزل در مراقبت اطالعات مدیریت الکترونیکی سامانه ارزیابی و ایجاد طراحی 23 احمد رضا شمس آبادی 
 پذیر آسیب سالمندان

نیاکان  رستم شراره دکتر
 دکتر احمد دلبری 

 4/2/98   محمدزاده نیلوفر دکتر

 دکتر رضا صفدری   طراحی ایجاد و ارزیابی سامانه ثبت هموگلوبینوپاتی  24 طیبه نوری 
 دکتر مرجان قاضی سعیدی 

دکتر قاسم میری علی آباد  
 دکتر یوسف مهدی پور 

11/3/98 

دکتر   صفدری رضا دکتر آزاری کودک از ناشی جسمی های آسیب پایش سامانه ایجاد و  طراحی 25 زهرا کرباسی 
 ملیحه کدیور

 16/9/98 شاهمرادی لیال دکتر

 نیاکان رستم شرارهدکتر  دارویی های مسمومیت هوشمند ثبت سامانه ارزیابی و ایجاد طراحی، 26 صدریه حاج اسمعیل گوهری
  یکلهر

 بیگی بهاالدین کامبیز دکتر

 26/11/98 الدینی تاجدکتر شهراد 

 و فردی سالمت وضعیت گرفتن نظر در با ای تغذیه گر توصیه هوشمند سامانه سازی پیاده و طراحی 27 شهاب الدین ابهری 
 خانوار اقتصاد

  صفدری ضادکترر
 باقری کامراندکتر  

 لنگرانی

  آزادبخت یالدکتر آ
 نیاکان رستم شراره دکتر 

  کلهری
 پور امامقلی سارا دکتر 

21/10/98 

  اختالالت پایش  و ثبت الکترونیک سامانه ارزیابی و ایجاد طراحی، 28 الهه گوزلی 
 کودکان تکاملی حرکتی

   صفدری رضا دکتر
 سعیدی قاضی مرجان دکتر

 دکتر بهلول رحیمی 
 دکتر حمید رضا فرخ اسالملو

3/12/98 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 پایان نامه دکتری هماتولوژی

شماره  نام ونام خانوادگی 
پایان 
 نامه 

 تاریخ دفاع استاد مشاور استاد راهنما  عنوان پایان نامه 

 کمبود به مبتال بیماران در مغزی خونریزی با TSP-1 و MMP-9 ،VEGFهای¬ژن بیان و متیالسیون وضعیت ارتباط بررسی 1 علی نوروزی عقیده

 انعقادی XIII فاکتور

 دکتر شعبان علیزاده  
 دکتر مجید نادری 

 دکتر مرجان یغمائی  
 دکتر مهدی پریان نوغانی

20/11/94 

 به مبتال بیماران در تومور کننده سرکوب و آپوپتوز رونویسی، فاکتورهای با مرتبط برگزیده هایژن متیالسیون وضعیت بررسی 2 علی ملکی
 حاد میلوبالستیک لوسمی

 دکتر فاطمه نادعلی 
 دکتررضا علی  بخشی  

دکتر  شهربانورستمی 
 دکترفرهاد ذاکر

20/11/95 

 در آپوپتوز القای و P53 ،TGFβ ،(DHFR)ردوکتاز هیدروفوالت دی آنزیم بیان روی بر miR-192 بیان افزایش اثر بررسی 3 مهتاب صیادی 

 NALM6 سلولی رده

 دکتر فاطمه نادعلی
 دکترسهیال  اژدری  

 31/2/96 دکتر شهربانو رستمی 

 دکتر شعبان علیزاده  K562 سلولی ¬رده در آپوپتوز برالقای miR-155بیان افزایش تاثیر بررسی 4 مهدی عدالتی فتح آبادی
 دکترمرتضی  کریمی پور

 دکتر امیر اتشی 
 دکتر اصغر عبدلی 

17/2/96 

 و نوزاد سنی محدوده دو در انسان چشم پیگمانته اپیتلیال های سلول بر پالکتی ژل و فیبرینی چسب بعدی سه بستر اثر مقایسه 5 سحر باالقلی
 بزرگسال

 11/5/96 دکتر مژگان رضایی کنونی دکتر شعبان علیزاده 

 توزیع ،ROS میزان لحاظ از( NB4) حاد پرومیلوسیتی لوسمی سلولی رده برروی( DSF) دیسولفیرام اثر بررسی  6 سید سعید حسنی 

 p15، p21، p27 سلولیسیکل هایژن بیان و آپوپتوز سلولی،سیکل

 دکتر سید حمید اله غفاری
 دکتر شعبان علیزاده  

 7/11/96 دکتر کامران علی مقدم 
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