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 دانشیار گروه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 

 :علمیمقاالت علمی به چاپ رسیده در مجالت  -1
 

 نام  وشماره مجله عنوان مقاله رديف

 1مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان شماره  مقايسه نتايج رنگ آميزي آهن درنمونه برداري مغزاستخوان با روش هاي آسپيراسيون وبيوپسي سوزني 1

87بهار   

 3مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان شماره  درجه بندي توده هاي بدخيم پستان براساس مشخصات بافت شناختي 2

87پائيز   

 3مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان شماره  گزارش يك مورد نادر ضايعه پوستي تحت عنوان پسودوگزانتوم االستيكوم 3

87پائيز   

 6مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان شماره  نقش آسپيراسيون سوزني ظريف درتشخيص تومورهاي پستان 4

87سال   

ارش يك مورد از آنآدنوم مجاري صفراوي خارج كبدي وگز 5  8مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان شماره  

1371سال   

CRPارزش آزمون نيمه كمي ) تيتراسيون (  6 درتشخيص انفاركتوس حاد ميوكارد  بهار  1مجله علمي ترويجي اسرار سال هشتم شماره  

1371 

8 Acute appendicities due to metastais of prostatic carcinoma  مجله بين المللي پزشكي جمهوري اسالمي ايران- 

3شماره -18مجلد -72پائيز  

مجله آوا دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان سال دوم  ناهنجاري هاي دستگاه غدد درون ريز در آسيب ديدگان جنگ افزارهاي شيميائي 7

 شماره پنجم

افزارهاي شيميائي انتخاب وكاربرد يافته هاي هماتولوژيك در آسيب ديدگان جنگ 7 مجله آوا دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان شماره ششم  



1386وهفتم سال   

11 Metastatic cancer of the prostate rep;resenting as acute 

appendicitis 

BJU international 2002 90(suppl .2) 

163 

 مجله علمي دانشگاه علوم پزشگي گرگان تغييرات سطح سرمي روي ومس قبل و بعد از عمل دياليز در شهر گرگان 11

1372سال  -11شماره   

12 Effects of Achillea santolina on mice spermatogenesis DARU Vol 12.No.1,2004 

 

13 Anatomic variations of Vermiform appendix in South-east Caspian 

Sea (Gorgan-Iran) 

J Anal.Soc.India 52(2) 1412-

143(DEC.2oo3) 

14 

 

دانلوس و گزارش يك مورد آن -سندروم اهلرز  

 

 مجله علمي دانشگاه علوم پزشگي گرگان

– 11شماره  1372سال    

 

 مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان همانژيوم سرويكس و گزارش يك مورد آن 15

– 11شماره  1372سال  

16 

 

 -12مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان شماره  گزارش يك مورد نادر متاستاز جلدي سرطان حنجره به شكل آبسه اي در ناحيه باسن

1372سال   

18 

 

 مجله علمي پزشكي قانوني تاثير هيستوپاتولوژيك بخار فرمالدهيد بر مخاط تنفسي ناي موش صحرائي

–سال نهم  72زمستان  32شماره    

17 Soft tissue hydatid cyst in the right temporal region  مجله هالل احمر– دوبي   (MJIRC) 

Vol 8,No. 1, May 2005 

17 Esophageal cancer in an Iranian 20 years old young male- 

A case report 

International Journal Of Cancer 

research 

1(1);57-59,2005 

21 

 

ساعته ونسبت پروتئين به كراتينين در يك نمونه ادرار تصادفي در زنان 24مقايسه ميزان دفع پروتئين ادرار

 مشكوك به پره اكالمپسي

– 14مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان  شماره

1373سال   



 

HIVوعفونت باB & Cفراواني هپاتيت  21 در اهدا كنندگان خون و بيماران مراجعه كننده به انتقال خون گرگان  دوره  –مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان  

شماره -1374بهار وتابستان  – 1شماره  –هفتم 

15مسلسل   

22 

 

دوره  –مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان  گزارش يك مورد خونريزي داخل صفاقي به علت ليوميوماي معده

شماره -1374بهار وتابستان  – 1شماره  –هفتم 

15مسلسل   

دوره  –مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان  فتوكلينيك )گزارش موردي از كيست هيداتيد ناحيه تامپورال( 23

شماره -1374بهار وتابستان  – 1شماره  –هفتم 

15مسلسل   

 

24 

 

دوره نهم و  –پژوهشي افق دانش  –مجله علمي  بررسي فراواني لنفادنيت گرانولوماتوزي سر وگردن و نتايج رنگ آميزي زيل نلسون

1372و پائيز وزمستان  2شماره   

C & B فراواني هپاتيت  25 وعفونت   HIVدوره  – مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان در اهدا كنندگان خون در انتقال خون گرگان

(15)ش م  1شماره –هفتم   

يك موردخونريزي داخل صفاقي به علت ليوميوماي معدهگزارش  26 دوره  –مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان  

(15)ش م  1شماره –هفتم   

دوره  –مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان  فتوكلينيك )كيست هيداتيددرناحيه تمپورال راست( 28

(15)ش م  1شماره –هفتم   

دوره  –مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان  ارزش آسپيراسيون سوزني تيروئيد در افتراق نئوپالسم هاي فوليكولر تيروئيد 27

1374- 2هفتم شماره  

دوره  –مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان  گزارش يك مورد از همراهي مول هيداتيفرم با جنين در حاملگي دوقلو 27

1374- 2هفتم شماره  

31 

 

Histopathologic changes of rat tracheal mucosa following formaldehyde 

exposure 
Int. J. Morphol., 23(4): 369-372, 

2005 

31 

 

Histopathologic change in rat liver following formaldehyde exposure Pakistan Journal of Biological 

Sceinces 9 (11):2137-2140 , 2006 

درماني شهر گرگان در برابر ويروس هپاتيت  –وضعيت ايمني سرولوژيكي كاركنان مراكز آموزشي  32 B  دوره  –مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان



1375بهار– 1هشتم شماره  

 – 3شماره  –مجله علوم تشريح ايران سال سوم  تغييرات هيستوپاتولوژيك بخار فرمالدئيد بر كبد موش صحرائي 33

1374پاييز  -217-213صفحات   

Bارتباط سطح ترانس آمينازهاي كبدي بانماي هيستوپاتولوژي درهپاتيت  34 مزمن  75سال  – 3شماره  -12دوره –مجله افق دانش    

35 Esophageal cancer in Iranian 20 years oldYoung Male International jounal of cancer 

research I (1) : 57 – 59 , 2005 Issn 

1811 - 9727 

36 Histopathologic change in rat liver following formaldehyde exposure Pakistan Journal of Biological     

Sciences 9(11)  

38 Formaldehyde exposure induces histopathological and morphological 

changes in rat testis 
Folia     morphologica 66(3)  

 –مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان  واكسيناسيون سرخجه در بارداري  و وضعيت سرولوژيك نوزادان 37

4شماره -11دوره -78زمستان   

37 Morpholometric alterations of the rat spleen following formaldehyde 

exposure 

Folia Morphol(Warsz) 2008 

Feb;67(1):19-23 

موش صحرائي ليهتغييرات هيستوپاتولوژيك بخار فرمالدئيد بر ك 40  -مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 

76سال  – 66شماره  16دوره  

41 Relationship of  P 53 expression to gastric cancers in cardia and  antrum Archives of Iranian Medicine 

 –مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان  مقايسه ميزان عملكرد و خود ايمني تيروئيد در زنان باردار مبتال  و غير به گواتر 42

1شماره-11دوره -79تابستان   

حفاظتي عصاره هيدروالكلي برگ گياه گزنه بر تغييرات هيستوپاتولوژيك كليه در موشهاي صحرائي اثر  43

 هيپرگليسميك

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی 

6دوره دهم شماره  -بابل   

 مجله علوم آزمایشگاهی)گرگان( سرواپيدميولوژي ويروس پاپيلوم انساني در تومورهاي بدخيم پستان 44

 

 5تظاهرات پوستي و مخاطي بيماران مبتال  به نارسائي انتهايي كليه تحت همو دياليز در مركز آموزشي درماني  45

 آذر گرگان

دوره  –مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان 

1شماره  -13  



ه پژوهش در پزشگی )دانشکده پزشکی مجل بررسي قدرت اوره و كراتينين ترشحات سرويكوواژينال در تشخيص پارگي پيش از موعد پرده هاي جنيني 46

33(4) – 77شهید بهشتی( زمستان   

 

دوره  –مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان  تعيين حساسيت باكتري اشرشيا كولي جدا شده از ادرار زنان باردار در كاللها 47

3شماره  -13  

دوره  –مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان  در زنان باردار شهر گرگانBفراواني هپاتيت  48

91زمستان -4شماره  -13  

47 Serum level of lactate dehydrogenase,homocystein,hemoglobin and 

platelet in preeclapsia 

Pakistan journal of medical 

sciences-Vol 27.No5 (2011) 

51 Peripartum hysterectomy for primary postpartum 

hemorrhage: 

11 years evaluation 

 

European Journal of Experimental 

Biology, 2012, 2 (1):32-36 

تشخیص سلولهای بدخیم در مایعات سروزی از یک پانل آنتی بادیهای  51

 منوکلونال

 

 

 

 مجله علوم آزمایشگاهی

همزمان از تستهای آزمایشگاهی فاکتور ارزش تشخیصی استفاده  52

روماتوئید و آنتی بادی ضد پپتید حلقوی سیترولینه در تشخیص آرتریت 

 روماتوئید

دوره  –مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان 

91پاییز  -3شماره  -16  

 

 



 

مقاالت علمی ارائه شده در همایش ها )کنگره و سمینار( -1  

 

 

 محل وتاريخ ارائه عنوان مقاله رديف

سمينار اثرات جنك هاي شيميائي ـ بيولوژيك برانسان ـ  جنبه هاي پزشكي باليني درمسموميت با مهاركننده هاي كولين استراز 1

81دانشكده فني تهران ـ آذر   

وب شناسي در كنترل همايش نقش آزمايشگاهي ميكر بررسي نتيجه تست پوستي توبركولين در پرسنل بيمارستان پنجم آذر گرگان 2

71عفونت هاي بيمارستاني ـ قزوين مهر   

 كنگره ساليانه پاتولوژي ايران ـ تهران ـ مطالعه اثرات هموليز اين ويترو بر پاره اي از آنزيم هاي سرمي 3

71آبان   

71كنگره ساليانه پاتولوژي ايران ـ آبان  نقش آسپيراسيون سوزني ظريف در تشخيص توده هاي پستان 4  

72ششمين كنگره انجمن اورولوژي ايران ـ خرداد  بررسي نقش سطح سرمي وسطح ادراري تستوسترون در پاتوژنز سنگ هاي ادراري 5  

دومين همايش طرح هاي پژوهشي استان گلستان ـ  بررسي سنجش كيفيت آموزش پزشكي از ديدگاه فراگيران 6

71دانشگاه منابع طبيعي ـ آذر   

ي بيولوژيك درپديده سالمنديفرآيند اساس 8 72همايش سراسري مفاهيم پرستاري ـ گرگان ـآبان    

7 

 

Effects of  formaldehyde exposure on rat traceal mucosal membrane 19 th IMSSC   6-9 may 2004 

Istambul university-Turkey 

7 

 

سير و پيش آگهي بيماران مبتال به دسرطان پستان با توجه به شاخص هاي كياينيكي و پاراكلينيكي طي 

 حداقل سه سال در شهر گرگان

–چهارمين همايش هماتولوژي و انكولوژي ايران  مشهد  

– 1373تيرماه    

 

فراواني عفونت هاي ويروسي قابل انتقال از راه خون در اهدا كنندگان و بيماران مراجعه كننده به سازمان انتقال  11

1372خون گرگان در سال   

همايش سا ليا نه آسيب شناسي ايران بيمارستان ميالد 

–تهران  1373دي ماه    

11 Cytodiagnosis of thyroid nodules using fine needle aspiration : A SIX YEAR     

EXPERIENCE FROM NORTHERN OF IRAN 
30TH ANNUAL MEETING OF THE 

EUROPEAN THROID ASSOCIATION 



2004-ISTAMBOL-TURKEY 

روي كليه موش صحرائي تاثير هيستوپاتولوژيك بخار فرمالدئيد بر 12  هشتمين كنگره انجمن ارولوژي ايران 

تهران 1374خرداد  28-24  

اذر گرگان 5بررسي آسيب شناسي نمومه هاي جراحي تيروئيد در مركز آموزشي درماني  13 بهمن  –كنگره سراسري جراحي تيروئيد و پاراتيروئيد  

76 

روئيد در خانم هاي باردار مبتال به گواتر در مركز آموزشي درماني دزياني در مقايسه عملكرد و اتوايمونيته تي 14

74سال   

 –اولين همايش سراسري تازه هاي غدد و متابوليسم 

76آبان  –اصفهان   

 

 

کتب علمی تالیف / ترجمه :-3  

 سال انتشار عنوان كتاب رديف

–انتشارات مختوم قلي  الفباي انتقال خون ) تاليف مارسال كنتراس ( 1 1371 -گرگان    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



: (و کارشناسی ارشد(راهنمایی پایان نامه های دانشجوئی)مقطع دکترا -  

 

 تاريخ تدوين وارائه نام دانشجو عنوان پايان نامه ديف

تعيين ارزش تشخيصي يافته هاي آزمايشگاهي التهاب دربيماران مبتال به  1

 انفاركتوس حاد قلبي

فروهرناديا   

 

 

 دانشگاه رفسنجان

ساله بيوپسي عقده هاي لنفاوي دربخش پاتولوژي بيمارستان علي ابن  6بررسي  2

( 84تا67ابيطالب رفسنجان )از  

  سايه تابش

 دانشگاه رفسنجان

توزيع فراواني سيتولوژي دستگاه تنفس ومطالعه ارزش تشخيصي آن درنمونه هاي  3

(85تا  67ابيطالب رفسنجان ) از سال  بخش پاتولوژي بيمارستان علي بن  

 دانشگاه رفسنجان سيامك تيموري

بررسي ميكروبيولوژيك مايع مغزي نخاعي درنمونه هاي ارسالي موارد مننژيت  4

 دربيمارستان علي ابن ابيطالب

 دانشگاه رفسنجان شاهپور سپهوند

درسرطان هاي پستان بررسي معيارهاي هيستوپاتولوژيك تعيين كننده پيش آگهي  5

(85لغايت  67دربيماران بيمارستان علي ابن ابيطالب رفسنجان )از سال   

 فرحناز آب نيكي

 حميد كريمي

 دانشگاه رفسنجان

مطالعه هيستوپاتولوژي بدخيمي هاي معده براساس بيوپسي معده در بيمارستان  6

 علي ابن ابيطالب رفسنجان

 دانشگاه رفسنجان فاطمه بزين

ررسي توزيع فراواني يافته هاي هيستوپاتولوژيك كلستاتوم دربيمارستان مرادي ب 8

(84-81رفسنجان )  

 دانشگاه رفسنجان فروزان زاهدي

مروري برمننژيوم ها ومعرفي يك مورد نادراز مننژيوم تحت عنوان مننژيوم  7

 كوردوئيد تايپ

 دانشگاه رفسنجان سيد مسعود موسوي موالتي

مروري برتومورهاي عضله صاف وگزارش يك مورد ليوميوبالستوم معده  7

 دربيمارستان علي ابن ابيطالب رفسنجان

 دانشگاه رفسنجان بهزا درهبري

بررسي نتايج رنگ آميزي آهن درنمونه برداري مغزاستخوان به روش آسپيراسيون  11

 وبيوپسي سوزني

 دانشگاه رفسنجان عليرضا عرب عليدوستي

بررسي ارتباط شاخص هاي هماتولوژيك با تغييرات سطح سرمي هورمون هاي  11

 تيروئيدي

 الهام اميرآذر

 مژگان اشتري

 دانشگاه رفسنجان



 13مروري بر اختالالت انعقاد خون ومعرفي يك مورد بيمار مبتال به كمبود فاكتور  12

 مادرزادي

 دانشگاه رفسنجان كورش دهباشي

بررسي موارد بدخيمي هاي سيستم خونساز دربيمارستان علي ابن ابيطالب  13

 رفسنجان

 دانشگاه رفسنجان ميثم شريف زاده

 دانشگاه رفسنجان ابوطالب نوري بررسي پايداري پاره اي از تركيبات بيوشيميائي خون درخالل نگهداري سرم 14

 

 

مروري برنتايج آزمايشات مستقيم مدفوع درآزمايشگاه هاي مراكز آموزشي درماني  15

 دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

 

 دانشگاه رفسنجان مهرداد طيبي

بررسي نتايج تشخيص پاتولوژيك آندوسكوپيك ضايعات دستگاه گوارش فوقاني  16

 دربيمارستان علي ابن ابيطالب

 ساسان حسين خاني

 فاطمه سام

 دانشگاه رفسنجان

بررسي فراواني وتجزيه وتحليل موارد سرطان دربيماران مراجعه كننده به مراكز  18

85لغايت  67درماني تابعه دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان طي سالهاي   

  مريم شاهرخ زاده كرماني

 دانشگاه رفسنجان

بررسي ضايعات تومورال پوستي درنمونه هاي ارسال شده به بخش پاتولوژي  17

 بيمارستان علي ابن ابيطالب رفسنجان

 دانشگاه رفسنجان طيبه غالمعلي زاده

بررسي فراواني لنفادنيت گرانولوماتوزي ناحيه سروگردن ونتايج رنگ آميزي زيل ـ  17

 نلسون در بيمارستان پنجم آذر

 دانشگاه گلستان معصومه احمدي

 محمدرضا فخرزاد اثرات هموليز اين ويترو برروي پاره اي از آنزيم هاي موجود درسرم 21

 حسن قندهاري

 

 دانشگاه گلستان

بررسي درجه بندي )گريدينگ ( بيوپسي هاي سرطان پستان با استفاده از  21

مورد 111مشخصات هيستولوژيكي در   

  آزاده بشرخواه

 دانشگاه گلستان

 85بررسي فراواني موارد گزارش شده سرطان در شهرستان گرگان طي سال هاي  22

87لغايت   

…عبدا ملكيان   دانشگاه گلستان 

CRPبررسي آزمون نيمه كمي  23 جهت تشخيص انفاركتوس حاد ميوكارد    شيرين جبارپور 



 دانشگاه گلستان

بررسي پايداري برخي از عناصر بيوشيميائي سرم در خالل نگهداري سرم  24

 درآزمايشگاه

71خرداد  امين چرمچي  

 دانشگاه گلستان

بررسي فراواني همراهي هليكوباكتر پيلوري با سرطان معده براساس يافته هاي  25

 پاتولوژيك

71شهريور محمدتقي رمضاني  

 دانشگاه گلستان

 

26 

 

بيمار 511سيتولوژيك شستشوي برونش در بررسي نتايج 71پاييز  عليرضا ايرانپور   

 دانشگاه گلستان

71مهر افسانه آراد بررسي سه ساله يافته هاي سيتوپاتولوژيك پاپ اسميردر بيمارستان دزياني 28  

 دانشگاه گلستان

ارزيابي نتايج آسپيراسيون سوزني ظريف تيروئيد درمركز آموزشي درماني پنجم آذر  27

 گرگان

71سال  مظفر امامي  

 دانشگاه گلستان

تجزيه سنگ هاي ادراري و بررسي عوامل متابوليك مرتبط با تشكيل سنگ در  27

 مراجعين مبتال به سنگ ادراري در مركز آموزشي درماني پنجم آذر گرگان

 

71سال  مهدي ژند  

 دانشگاه گلستان

Bبررسي ايمني سرولوژيكي پرسنل حرفه هاي پزشكي نسبت به هپاتيت  31 درمراكز  

 آموزشي درماني شهر گرگان

72مهر كيوان لطيفي  

 دانشگاه گلستان

بررسي روند سه ساله وضعيت بهبودي وپيش آگهي بيماران مبتال به كانسر پستان  31

 تحت درمان درمراكز تشخيصي ودرماني شهرستان گرگان

دانشگاه   72اسفند  مريم زاهدي طبرستاني

 گلستان

Iبررسي ارزش تشخيصي اندازه گيري تروپونين  32 به روش ايمونوكروماتوگرافي در  

 تشخيص انفاركتوس حاد ميوكارد

 شاهين

 حاجي ابراهيمي

1373ارديبيهشت   

 دانشگاه گلستان

p53بررسي فراواني ايمونوهيستوشيميائي پروتئين  33 در آدنوكارسينوماي كولوركتال  

آذر5در مركز آموزشي درماني   

1374شهريور سوده كبير  

P53بررسي فراواني بيان ژن  34 1374شهريور  ندا مفتاح 5در كارسينوماي معده در مركز آموزشي درماني    



 آذز گرگان 

35 

 

تعيين ارزش اندازه گيري ميوگلوبين سرم در تشخيص وافتراق سندروم هاي 

 كرونري حاد

1375مهر  الناز پوراني  

 

 

 

Anti-CCPتعيين ارزش تست 36 روماتوئيددر تشخيص آرتريت  71ارديبهشت  رقيه اوالدي   

آذز 5بررسي فراواني تومورهاي سيستم اعصاب مركزي در بيمارستان  38 71مهر  نوشين يگانه   

71مهر  گاليا رنجبري اپيدميولوژي لنفوم و بقاي پنج ساله آن در استان گلستان 37  

آذر 5در مركز ساله توپوگرافي و دموگرافي پوليپهاي دستگاه گوارش  11بررسي  37 71مهر  ميترا رحيمي نژاد   

آذر گرگان 5بيان ژنهاي هليكوباكتر پيلوري در  ديسپپسي در بيماران بيمارستان  41  خاتون حيدري 

 دانشاه آزاد دامغان

72ديماه   

 

 

: ( و کارشناسی ارشد مشاوره پایان نامه های دانشجوئی )مقطع دکتری  

دانشجونام  عنوان پايان نامه رديف  تاريخ ارائه 

مزوتليوم ها وگزارش يك مورد بيماربا مزوتليوماي صفاق دربيمارستان علي ابن  1

 ابيطالب

  مهدي خواجه زاد ه

 دانشگاه رفسنجان

بررسي توزيع فراواني همراهي هليكوباكتر پيلوري با اولسر پپتيك معده ودئودنوم  2

 در بخش آندوسكپي

  فرزانه خداداديان

 دانشگاه رفسنجان

بررسي توزيع فراواني اسهال آميبي دربين بيماران بستري دربخش داخلي  3

 بيمارستان علي ابن ابيطالب

  درسن باي ارازي

 دانشگاه رفسنجان

  محمد حسين قليان بررسي ميزان آلودگي هاي انگلي روده اي دركودكان مهدكودك هاي رفسنجان 4



رفسنجاندانشگاه  مهتاب صدر  

مروري برتومورهاي بدخيم پستاني ومعرفي يك مورد بيمارمبتال به آنژيوساركوم  5

 پستان

  ليال شكرپور

 دانشگاه رفسنجان

بررسي نتايج تست هاي آزمايشگاهي دركودكان مبتال به تشنج بستري شده در  6

 بخش اطفال بيمارستان علي ابن ابيطالب رفسنجان

  محمد حسين اميني

 دانشگاه رفسنجان

بررسي اثرات قطع عصب فمورال وسياتيك برروي ساختمان مغزاستخوان موش  8

 سفيد صحرائي

 محمد قاسم روشن فكر

 مجيد اسماعيلي

 

 دانشگاه رفسنجان

ساله موارد بيوپسي هاي سوزني كبد 8بررسي  7  دانشگاه رفسنجان آرش صرافي 

از آن مروري بر تومورهاي مخچه وگزارش سه مورد 7  دانشگاه رفسنجان اكبر حسين گالبي 

 حيدر فوالدي ـ به دنبال تزريقا ت عضالني CPKبررسي تغييرات عيار آنزيم  11

 محمدعلي حيدري

 

 دانشگاه رفسنجان

 دانشگاه رفسنجان  بررسي ميزان باكتري اوري بدون عالمت درخانم هاي باردار 11

Non-scalpleمطالعه تاثير وازكتومي  12 از حيث مورفولوژي و هيستوپاتولوژي  

 برروي بيضه موش صحرايي

 بهزاد شعباني زاده

…ولي ا توان   

 

 دانشگاه رفسنجان

مروري بركوردوما ومعرفي يك مورد مبتال به اين بيماري درمركز آموزشي درماني  13

 علي ابن ابيطالب

86سال  علي دماوندي  

 دانشگاه رفسنجان

ماهه كليه موارد آپانديسيت حاد دربيماران مراجعه كننده به مركز  6بررسي  14

 آموزشي درماني علي ابن ابيطالب

86سال    

 دانشگاه رفسنجان

مروري بر پاراگانگليوما وگزارش يك مورد گلوموس تومور ژوگولر دربيمارستان  15

 مرادي رفسنجان

  الهام عباس زاده

 دانشگاه رفسنجان

HDL-Cبررسي شيوع  16 پائين در بيماران نورموكلسترول مبتال به انفاركتوس حاد  

 ميوكارد بستري دربخش سي سي يو بيمارستان پنجم آذر

 دانشگاه گلستان فرشاد معروضي

 

 



 

FNAبررسي نقش سيتولوژي  18 درتشخيص توده هاي پستان براساس مطالعه  

 هيستوپاتولوژيك ضايعه

  اعظم رفيق

ه گلستاندانشگا  

“ـ   87آبان  فاطمه عرب عامري بررسي تومورهاي خوش خيم وبدخيم دستگاه تناسلي زنان 17  

“ـ   87بهمن  فتانه فرزاد TSHبررسي سطح سرمي ليپيدها وارتباط آن با  17  

71شهريور  فدوي بررسي مقايسه اي سطح سرمي آنتي ژن اختصاصي پروستات 21  

 دانشگاه گلستان

71مهر عليرضا ياري بررسي ارتباط يافته هاي كلينيكي وپاراكلينيكي با موقعيت آناتوميك آپانديس 21  

 دانشگاه گلستان

72خرداد  نوژن عليمي تعيين نقش سطح سرمي تستوسترون درپاتوژنز سنگ هاي ادراري 22  

 دانشگاه گلستان

بررسي ارتباط تغييرات آزمايشگاهي با سطح هشياري درمصدومين مغزي  23

 بيمارستان پنجم آذر گرگان

72مرداد  خديچه ازوجي  

 دانشگاه گلستان

24 

 

ساعت با نسبت پروتئين به كراتينين در  24بررسي ارتباط ميزان دفع پروتئين در 

 يك نمونه ادراري در زنان مشكوك به پره اكالمپسي

زيكمختار تا 73خرداد   

-71بررسي شايعترين علل منجر به هيستركتومي هاي انجام شده طي سال هاي  25

در بيمارستان دزياني گرگان 71  

 حليمه حسام

 

72دي ماه   

نقش آنتي بيوتيك در پيشگيري از عفونت ادراري بعد از سنگ شكني با امواج  26

 ضربه اي از خارج بدن

1374مرداد  مهناز قلي پور  

1374اسفند  ندا مختاري بررسي عملكرد تيروئيد و اتوايمونيته آن در زنان باردار سالم 28  

تعييين توزيع فراواني يافته هاي هيستوپاتولوژيكي بيوپسي كبد وارتباط آن با يافته  27

 هاي سرولوژيك وسطح سرمي آنزيم هاي كبدي دربيماران مبتال به هپاتيت مزمن

1373آذر  ضيا رحماني  

1375مهر  هادي كرد بررسي تاثيربخار فرمالدئيدبر روي تغييرات هيستوپاتولوژي طحال موش صحرائي 27  



بررسي رابطه بين سطوح كلسترول سرم و پيش آگهي بيماران پس از سكته مغزي  30

 ايسكميك

77مرداد  حامدنادري  

تشخيص تعيين قدرت تشخيصي اوره و كراتينين ترشحات سرويكووازينال در  31

 پارگي پيش از موعد پرده هاي جنيني

78ابان  هانيه طلوعي )كارشناسي ارشد مامائي(  

77مرداد  نادري  32  

77مهر  گلناز نمازي بررسي توزيع فراواني انواع سل پوستي در گرگان 33  

ساله مشخصات كلينيكوپاتولوژي بيماريهاي ايمونوبولوس در گرگان 11بررسي  34 71مهر  راضيه بياني   

71شهريور  نرجس مظفري بررسي علل هماتوشزي بر اساس كولونوسكپي و هيستوپاتولوژي در گرگان 35  

71آبان  فرشته جوادي اشرفي بررسي عوامل دموگراقيك بيماران مبتال به سرطان كولوركتال 36  

آذر گوارش فوقاني 5بررسي يافته هاي آندوسكوپي در  بيمارستان  37 آرخيعبدالجبار   71دي    

 

آذر5سطح روي در بيماران همودياليزي  37 71دي    

 

 

 


