
  دفتر توسعه پژوهش هاي باليني بيمارستان جامع بانوان آرش
  فهرست پايان نامه ها

 1399 اسفندبه روز رساني: 
 

 

	رشته تخصصي	سال	استاد راهنما	نويسنده	عنوان
 با High Risk HPV بيماران بيوپسي و كولپوسكپي نتايج بررسي

 بيمارستان كولپوسكپي درمانگاه به كننده مراجعه منفي سيتولوژي
  1399-1397 سال از آرش بانوان جامع

 افسانه دكتر  كسرايي سارا
زايمان و زنان 1399  تهرانيان  

 در آن پيامدهاي و آنالژزي اپيدورال شكست فاكتورهاي ريسك بررسي
 بيمارستان به كننده مراجعه باردار هاي خانم طبيعي زايمان پروسه
  1400-98 هاي سال طي آرش

 مريم دكتر  مصلح بهاره
زايمان و زنان 1399  خوشيده  

 دو بين مادران رضايتمندي سطح و طبيعي زايمان مدت طول مقايسه
 مريم دكتر  شعباني زينب  اسپاينال و اپيدورال حسي بي روش

زايمان و زنان 1399  خوشيده  

 درمان در خوراكي كافئين استامينوفن و وريدي مانيتول اثر مقايسه
 آنستزي اسپينال روش به سزارين از بعد سردرد

سپيده وزيري 
 صالحي

دكتر مريم 
 خوشيده

زايمان و زنان 1399  

 عملكرد بر اندرومتريوزيس ضايعات الپاراسكوپي رزكشن تاثير بررسي
 ارش بيمارستان به كننده مراجعه زنان جنسي

دكتر زهرا   فاطمه يعقوبي آوه
زايمان و زنان 1399  عسگري  

 سايز و تعداد و لگني درد ميزان بر پالسبو با آسپرين اثر ي مقايسه
 جراحي عمل از پس اندومتريوز ضايعات

دكتراشرف   زهرا عزيزلو
زايمان و زنان 1399  معيني  



  دفتر توسعه پژوهش هاي باليني بيمارستان جامع بانوان آرش
  فهرست پايان نامه ها

 1399 اسفندبه روز رساني: 
 

دكتر ريحانه   فاطمه آقازاده ART تحت زنان باروري نتايج بر  تيروئيد انتي بادي انتي تاثير تعيين
زايمان و زنان 1399  پيرجاني  

 گزارش در هيستروسكوپي و سونوگرافي هاييافته تطابق ميزان برسي
 نيبالي عالئم با كننده مراجعه قبلي سزارين سابقه با زنان در ايسموسل

 1397 سال در آرش بيمارستان درمانگاه به
دكتر ريحانه   نرگس نگارش

زايمان و زنان 1399  حسيني  

-GnRH شيوه به اندومتر سازي آماده هاي پروتكل مقايسه: طرح عنوان

a+HRT طبيعي سيكل و Modified سيكل در FET بارداري موفقيت بر 
 در آرش بيمارستان در IVF تحت شديد اندومتريوز دچار بيماران در

 1397 سال

دكتر الدن   مريم گل پرور
زايمان و زنان 1399  كاشاني  

 GnRH اگونيست با OCPو آروماتاز هاي مهاركننده تركيبي اثر مقايسه

 در آرش بيمارستان به كننده مراجعه زنان در رحمي هاي فيبروم بر
 (تحقيقاتي طرح( 99 تا 97 هايسال

دكتر افسانه   نيلوفرصادقي زاده
زايمان و زنان 1399  تهرانيان  

 دهكنن مراجعه بيماران در آدنوميوز درمان در سديم والپروات اثر بررسي
 1397 سال در آرش بيمارستان ژنيكولوژي درمانگاه به

دكتر الدن   رزيتا فيروزيان
زايمان و زنان 1399  كاشاني  

 زنان در رحمي خونريزي ميزان و ميوم سايز بر كابرگولين تاثير بررسي
  ليدا توزنده جاني ارش بيمارستان به كننده مراجعه ليوميوم به مبتال

دكتر  مرضيه 
وحيد 

  دستجردي
زايمان و زنان 1399  



  دفتر توسعه پژوهش هاي باليني بيمارستان جامع بانوان آرش
  فهرست پايان نامه ها

 1399 اسفندبه روز رساني: 
 

 فوليكوالر فاز در اندومتر موضعي خراش بخشي اثر ميزان مقايسه
 شكست بار يك حداقل سابقه با بيماران در لوتئال فاز با قاعدگي سيكل

  بارداري و گزيني النه موفقيت ميزان بر IVF در
زايمان و زنان 1398  كاشاني الدن  پارسائيان زهرا  

مقايسه تاثير نخ كروم ويكريل در زايمان سزارين بر ميزان ايسموسل 
 كننده به بيمارستان آرش و بيمارستاندر زنان پريمي گراويد مراجعه 

  96- 98شريعتي در سالهاي
زايمان و زنان 1398  ريحانه حسيني  سميه منصورلي  

 فرادمقايسه پيامد بارداري با آي وي اف در مبتاليان به اندومتريوز و ا
غيرمبتالي مراجعه كننده به بخش نازايي بيمارستان آرش از فروردين 

  1395تا اسفند1392
زايمان و زنان 1398  ريحانه پيرجاني  آل محمد فرزانه  

 39با هفته ي  38مقايسه عوارض مادري و جنيني در زايمان هفته ي 
زايمان و زنان 1398  مريم خورشيده  ژاله ايرانمهر  در مادران باردار ديابتي تحت درمان با انسولين  

مقايسه تاثير بي دردي به روش اپيدورال با دو تركيب دارويي 
 روي بوپيواكايين و مپريدين با تركيب دارويي بوپيواكايين و فنتانيل بر

  پيشرفت ليبر و ميزان سزارين
مرضيه وحيد   فاطمه جعفرزاده

زايمان و زنان 1398  دستجرديد  

ه بررسي تاثير نوع زايمان بر ميزان رزرو تخمدان زنان نخست زا مراجع
ريحانه پيرجاني،   ندا موغاري زاده  كننده به بيمارستان آرش

زايمان و زنان 1397  اشرف معيني  

زايمان و زنان 1397 نتاج معصومه  زيبا خداياريبررسي تاثير زمان شروع بي حسي اپيدورال و تاثير آن بر ميزان   



  دفتر توسعه پژوهش هاي باليني بيمارستان جامع بانوان آرش
  فهرست پايان نامه ها

 1399 اسفندبه روز رساني: 
 

 ريحانه مجد،  سزارين
  حسيني

در  بررسي اثر بخشي داروي پروبيوتيك بر ميزان ابتال به ديابت بارداري
مريم خوشيده،   ندا اصالني  96- 95باردار پر خطر مراجعه كننده به بيمارستان آرشخانم هاي 

زايمان و زنان 1397  علي شهرياري  

سيكليك يا مداوم بر روي عود درد و عود  OCP بررسي مقايسه اي اثر
آناتوميكي در بيماران مبتال به آندومتريوما پس از جراحي 

  الپاروسكوپيك
زايمان و زنان 1397  عسگريزهرا   هانيه علم بيگي  

مقايسه تاثير داروي سيلدنافيل و مايع درماني به تنهايي در درمان 
مرضيه وحيد   محبوبه مسگران  كاهش حجم مايع آمنيوتيك در زنان باردار

زايمان و زنان 1397  دستجردي  

 بررسي پيامد بارداري در بيماران مبتال به حاملگي خارج از رحم تحت
متوتركسات درمقايسه با سالپنگوستومي الپاروسكوپيك در درمان با 

  مقايسه با سالپنژكتومي
زايمان و زنان 1397  زهرا عسگري  مينا مهاجري  

بررسي تاثير ميو مكتومي الپاراتومي بر نتايج بارداري و خون ريزي 
واژينال درمقايسه با ميومكتومي الپاراسكوپي در زنان سنين باروري 

  90-96بيمارستان آرش در فاصله سالهاي  مراجعه كننده به
زايمان و زنان 1397  زهرا عسگري  ليال بحيرايي  

مقايسه سه روش مشاهده مستقيم با اسيداستيك و مشاهده مستقيم با 
 لوگل و كولپوسكوپي بيوپسي در غربالگري كنسر سرويكس

مريم مطيعي 
 لنگرودي

 زنان زايمان1397 افسانه تهرانيان



  دفتر توسعه پژوهش هاي باليني بيمارستان جامع بانوان آرش
  فهرست پايان نامه ها

 1399 اسفندبه روز رساني: 
 

ن استات و ديدروژسترون در درمان  مدروكسي پروژسترومقايسه اثر 
بيماران مراجعه كننده با خونريزي غير طبيعي واژينال به درمانگاه 

  1396-1395ژنيكولوژي بيمارستان آرش حدفاصل سال هاي 
 زنان زايمان1397  ريحانه حسيني  نيوشا محمد نژاد

 بادي اكسيداز بررسي پيامد بارداري زنان بادراي هيپوتروئيد و آنتي
 زنان زايمان1397  اشرف معيني  فهميه اويسي  مثبت

در آماده سازي آندومتر  Modified Naturalو  Naturalمقايسه دو روش 
 زنان زايمان1397  الدن كاشاني  سعيده عارف  جهت انتقال جنين فريز شده 

بررسي موفقيت درمان ناباروري در روش درماني كوتر نمودن تخمدان 
ها در بيماران مبتال به تخمدان پلي كيستيك با سابقه شكست روش 
هاي لقاح آزمايشگاهي مراجعه كننده به كلينيك نازايي بيمارستان 

  1396-1394بانوان آرش طي سال هاي 

 زنان زايمان1396  اشرف معيني سكينه نورمحمدي

 بررسي مقايسه ي ميزان دانستيه ماموگرافي برست در ميان افراد مبتال
ايي و افراد سالم مراجعه كننده به بيمارستان آرش و كلينيك ناز pcosبه 

  95-93طي سال هاي 

بينت الهدي فتاح 
 راوندي

  / معينياشرف 
 صدف علي پور

 زنان زايمان1395

 بررسي تاثير افزودن متفورمين به پروژسترون در درمان بيماران مبتال
 به هايپرپالزي آندومتر 

 زنان زايمان1394  افسانه تهرانيان  نسيم ظريفي

 زنان زايمان 1394 ابوطالب بيگي فاطمه نيك پوربررسي سطح سرمي آدروپين در زنان مبتال به ديابت بارداري و مقايسه 



  دفتر توسعه پژوهش هاي باليني بيمارستان جامع بانوان آرش
  فهرست پايان نامه ها

 1399 اسفندبه روز رساني: 
 

 با زنان سالم 
ماركر در (محصول حاصل از تجزيه ) به عنوان تومور D-Dimerمقايسه 

توده هاي خوش خيم و بدخيم پستان رحم و سرويكس و تخمدان در 
ا ت 1392بيماران مراجعه كننده بيمارستان آرش و امام خميني از ديماه 

 1393شهريور 

 ثريا احمري
مرضيه وحيد 
دستجردي / 
 صدف عليپور

 زنان زايمان 1394

 30تا  18در درمان درد هاي قاعدگي در خانم هاي  Dبررسي ويتامين 
 زنان زايمان 1394  اشرف معيني تابنده ابراهيمي  ساله مراجعه كننده به بيمارستان آرش

بررسي اسكار سزارين قبلي بروي محل النه گزيني جفت و پديده 
ه بمهاجرت جفت در زنان باردار با سابقه يك بار سزارين مراجعه كننده 

  93تا تير  92درمانگاه پرناتال بيمارستان آرش از تير 
 زنان زايمان 1394  پيرجاني ريحانه  فرحناز سيف منش

مقايسه تاثير شياف سيكلوژست ( پروژسترون ) و آمپول پرولوتون ( 
هفته در  34آلفا پروژسترون كاپروييت ) در نتايج بارداري قبل از  -17

  زنان مبتال به تهديد به سقط مراجعه كننده به بيمارستان آرش
 زنان زايمان 1394 ابوطالب بيگي آرزو اسماعيل زاده

بر نتايج  IVFقبل از  OCPو  GnRHبررسي و مقايسه ي تاثير تجويز 
ه مراجعه كننده به درمانگا Grade IIIو  IVحاملگي بيماران اندومتريوز 

  93-92نازايي بيمارستان آرش طي سال هاي 
 زنان زايمان 1394  الدن كاشاني محبوبه محمدي

 زنان زايمان 1394 زهرا عسگري مريم حضرتيارزيابي و شدت بروز چسبندگي رحم ( سندرم آشرمن ) پس از جراحي 



  دفتر توسعه پژوهش هاي باليني بيمارستان جامع بانوان آرش
  فهرست پايان نامه ها

 1399 اسفندبه روز رساني: 
 

ده در بيمارستان ميومكتومي به روش الپاراتومي در بيماران جراحي ش
  جامع بانوان آرش

ير مقايسه اثر دارويي ميزوپروستول زير زباني با داروي ميزوپروستول ز
 زباني همراه با الميناريا بر ميزان ديالتاسيون سرويكس در سقط هاي

  فته در بيمارستان آرش ه 4-14
 زنان زايمان 1394  مريم خوشيده  نسيم يارمحمدي

بررسي سونوگرافيك بيومتري كف لگن در طول حاملگي و پس از 
امع زايمان در زنان پرايمي پار و ايراني مراجعه كننده به بيمارستان ج

   94زنان آرش در سال 

 معصومه قزلسفلي
  

 ريحانه پيرجاني
 

 زنان زايمان 1394

و سطح سرمي آديپوكين و  SERPINA 12بررسي پلي مورفيسم ژن 
 سپين در بيماران مبتال به سندم تخمدان پلي سيستيك و مقايسه آن با

  افراد سالم 
 زنان زايمان 1394  ياشرف معين  سعيده رفيعي

بررسي تاثير سالپنژكتومي پروفيالكتيك بر روي عملكرد تخمدان 
 بيماران كانديد عمل هيستركتومي به روش الپاروسكوپي يا الپاروتومي

  در بيمارستان آرش 
 زنان زايمان 1394  افسانه تهرانيان  رقيه حسني زنگبار

بررسي اثر استروژن گياهي بر ميزان حمالت گرگرفتگي و تغييرات 
سونوگرافي پستان و ضخامت آندومتر در مقايسه با دارونما در  معاينه و

زنان پري منوپوز مراجعه كننده به درمانگاه ژنيكلوژي بيمارستان آرش 

مريم السادات 
  شريفي

مرضيه وحيد 
 /  دستجردي

  صدف عليپور
 زنان زايمان 1394



  دفتر توسعه پژوهش هاي باليني بيمارستان جامع بانوان آرش
  فهرست پايان نامه ها

 1399 اسفندبه روز رساني: 
 

  94-1393در سال 
مقايسه عوارض حين و پس از عمل جراحي ميوكتومي با بستن شريان 

 زنان زايمان 1394  زهرا عسگري  طيبه اسفيداني  رحمي 

يي ) به تنهاHCGمقايسه نتايج استفاده از گنادتروپين كوريوني انساني (
 GnRH) و آگونيست هورمون آزاد كننده گنادوتروپين (HCGبا تركيب (

agonist در سيكل (ICSI , IVF  با پروتكلGnRH  آنتاگونيست  
 زنان زايمان 1394  الدن كاشاني  اكرم ولي زاده

متولد شده  بررسي تاثير سن حاملگي بر عوارض نوزادي در نوزادان ترم
 به روش سزارين قبل از شروع دردهاي زايماني در بيمارستان آرش سال

1391  
 زنان زايمان 1394  ريحانه پيرجاني  مطهره افراخته

م تعيين تاثير استفاده از پالسماي غني از پالكت اتولوگ بر بهبود زخ
  زنان و زايمان 1393  افسانه تهرانيان  بهاره اصفهاني مهر  جراحي سزارين در زنان پر خطر

در  دو دوز با الپاراسكوپي سالپنگوستومي MTX مقايسه اثر بخشي
 ولهلبر باز بودن درمان بيماران مبتال به حاملگي خارج رحم و اثرات آن 

  هاي رحمي

سيده سعيده 
  زنان و زايمان 1393  الدن كاشاني  پورهاشمي

بارداري  بررسي تاثير رژيم غذايي بر اساس شاخص توده بدني بر پيامد
به   به ديابت بارداري مراجعه كنندهساله مبتال 35- 20خانم هاي باردار 

  92-91درمانگاه پره ناتال بيمارستان آرش در سال 
  زنان و زايمان 1393  فرزانه نظري  ابوطالب بيگي

  زنان و زايمان 1393  مريم خوشيده  تيبا ميرزا رحيمي مقايسه روش زايمان فيزيولوژيك با روش زايمان تسهيل شده بر



  دفتر توسعه پژوهش هاي باليني بيمارستان جامع بانوان آرش
  فهرست پايان نامه ها

 1399 اسفندبه روز رساني: 
 

 پيامدهاي مادر و نوزادي در مادران باردار شكم اول مراجعه كننده به

  92-1391بيمارستان آرش در سال 
جعه كننده ساله مرا 35 -20پاريتي بر رزرو تخمداني خانم هاي بررسي 

  زنان و زايمان 1393  اشرف معيني  منيژه هدايت شده  91- 92ان جامع بانوان آرش در سال به بيمارست

ميلي گرم بر سطوح هورمون  2500و  1500بررسي اثر متفورمين با دوز 
  زنان و زايمان 1393  الدن كاشاني  مهديه فالح  تخمدان پلي كيستيكآنتي مولرين در بيماران چاق مبتال به سندرم 

 مقايسه ميزان فوليكولهاي تخمدان خارج شده همراه كيست در

سيستكتومي الپاراسكوپي اندومتريوما با سيستكتومي الپاراسكوپي 
ل اندومتريوما در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان آرش طي سا غير

1391  

  زنان و زايمان 1392  زهرا عسگري  شريفبهاره بدو 

 برسي نتايج بيوپسي تحت كولپوسكوپي و مقايسه آن با نتايج

سيتولوژي در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه كولپوسكوپي 
  1390و نيمه اول سال  1389درسال  بيمارستان آرش

  زنان و زايمان 1391  افسانه تهرانيان اعظم خسروي آبادي

حاصل  كارايي تشخيصي سونوهيستروگرافي در مقايسه با نتايجبررسي 
 حمراز بيوپسي اندومتر در زنان پرمنوپوز مبتال به خونريزي غير طبيعي 

 89/11/1مراجعه كننده به درمانگاه ژنيكولوژي بيمارستان آرش از تاريخ 
  90/11/1 تا

  زنان و زايمان 1391  افسانه تهرانيان  اكرم رحيمي



  دفتر توسعه پژوهش هاي باليني بيمارستان جامع بانوان آرش
  فهرست پايان نامه ها

 1399 اسفندبه روز رساني: 
 

سابقه  ورود تروكاراول طي الپاراسكوپي در بيماران با بررسي عوارض
 الپاروتومي قلبي در مقايسه با بيماران بدون سابقه الپاراتومي در

 90- 88مراجعه كنندگان به بيمارستان آرش طي سالهاي 
  زنان و زايمان 1391 زهرا عسگري  زهرا فاخردانش

 Visual inspection with lugol's(iodine vili بررسي دقت روش غربالگري

 در تشخيص نئوپالزي سرويكس در خانم هاي مراجعه كننده به

 90-1389بيمارستان آرش تهران طي سال هاي 
  زنان و زايمان 1391 افسانه تهرانيان نازنين حسن نژاد

معاينه  بررسي اثر استروژن گياهي بر ميزان گر گرفتگي و تغييرات
 جعه كننده به درمانگاه ژنيكولوژيپستان در زنان پري منو پوزال مرا

 بيمارستان آرش در يك مطالعه تصادفي كنترل شده
مرضيه وحيد   سميه افشار

 دستجردي
  زنان و زايمان 1391

 هيدروكسي ويتامين د در بيماران 25مقايسه سطح سرمي كلسيم و 

PCOD  و افراد سالم مراجعه كننده به درمانگاه ژنيكولوژي بيمارستان
 90-89 آرش

مرضيه احمد زاده 
 قراني

  زنان و زايمان 1391 اشرف معيني

ديالتاسيون  )مقايسه عوارض مادر و جنيني در سزارين فاز دوم زايمان
 كامل سرويكس ) و سزارين در فاز اول زايمان در مراجعين به

 1391الي  1389رش از نيم سال دوم بيمارستان روئين تن آ
  زنان و زايمان 1391 ابوطالب بيگي هليا نيري

با  DUB ناشي از ارزيابي مقايسه اي نتايج درماني زنان مبتال به منوراژي
  زنان و زايمان 1391  زهرا عسگري  فريده حسين زادهبيمارستان آرش  استفاده از كاواترم و نواشور بعد از يكسال از درمان در



  دفتر توسعه پژوهش هاي باليني بيمارستان جامع بانوان آرش
  فهرست پايان نامه ها

 1399 اسفندبه روز رساني: 
 

  91-90طي سال هاي 
مبتال به پره اكالمسي و در بيماران حمله  I بررسي ميزان تروپونين

  زنان و زايمان 1391  ابوطالب بيگي  عاطفه خضري  91-90مقايسه آن با افراد نرمال در بيمارستان آرش طي سال هاي 

 Amnisure Test (Placental Alphamicrogloblin _1 ) تعيين اعتبار تست

  زنان و زايمان 1391  مريم خوشيده  ويدا رادي  در تشخيص پارگي كيسه آب

 وزن يا بررسي تاثير داروي ارلي ستات در كاهش وزن بيماران با اضافه
چاق مبتال به سندرم تخمدان پلي كيستيك مراجعه كننده به 

  91-90آرش طي سال  بيمارستان
  زنان و زايمان 1391  اشرف معيني  محيا كنعاني

ه مبتال ب مقايسه اختالالت ترومبوفيلي( اكتسابي و ارثي ) در بيماران
سندرم تخمدان پلي كيستيك كه سقط مكرر دارند با خانم هاي سقط 

نيستيد در زنان مراجعه كننده به بيمارستان روئين تن  PCO كه مكرري
  1389و  1388 آرش طي سالهاي

  زنان و زايمان 1390  اشرف معيني  شهين تدين

 مقايسه اثر دگزامتازون داخل صفاقي و وريدي در كاهش تهوع ،

ا ت 15 درد بعد زايمان سزارين نسبت به دارونما در زنان باردازاستفراغ و 
لغايت  88/4/1ساله مراجعه كننده به بينارستان آرش از تارخ  40
89/7/1  

  زنان و زايمان 1390  ابوطالب بيگي  زيور بياتي تروجني

  زنان و زايمان 1390  هايده سميعي  جعفريآتوسا ارزيابي كارايي ربات دستيار جراح در جراحي الپاراسكوپيك اوارين 



  دفتر توسعه پژوهش هاي باليني بيمارستان جامع بانوان آرش
  فهرست پايان نامه ها

 1399 اسفندبه روز رساني: 
 

 

 

 عنوان پايان نامه
مراجعين به درمانگاه پلي كيستيك در  بررسي شيوع سندرم متابوليك در زنان مبتال به سندرم تخمدان

 1388تا  1386سال هاي  ژنيكولوژي بيمارستان رويين تن آرش طي

 جوانمرد فاطمه استاد راهنما

 معيني اشرف استاد مشاور
 آل طه نجمه استاد مشاور

  سيستكتومي
 وآلدارا  مقايسه بهبودي و عود زگيل تناسلي در دو گروه تحت درمان با

اه درمانگ ساله مراجعه كننده به 50تا  15تري كلرواستيك اسيد در زنان 
  89/7/1تا  88/1/1زنان بيمارستان آرش از 

مرضيه وحيد   مژگان كريمي
  زايمانزنان و  1390  دستجردي

 بررسي دقت سونوگرافي ترانس وازينال سه بعدي در تشخيص

آنوماليهاي مولرين در زنان مراجعه كننده به بيمارستان آرش از 
  1389/9/1 تا 1388/4/1

منصور اشرفي   صديقه محمدي
  زنان و زايمان 1390  نيا

 _پريستون  بررسي نتايج سقط جنين درماني با استفاده از تركيب ميفه
ي ها ميزوپروستول و ميزوپروستول تنها در سه ماه اول بارداري در خانم

 1389-1388پرايمي گراويد در بيمارستان روئين تن آرش از 
  زنان و زايمان 1390 هايده سميعي ليال تدين



  دفتر توسعه پژوهش هاي باليني بيمارستان جامع بانوان آرش
  فهرست پايان نامه ها

 1399 اسفندبه روز رساني: 
 

 1389 سال انجام

 دكتراي تخصصي مقطع
 

 

 عنوان پايان نامه
دارونما در درمان درد بعد از الپاراسكوپي  مقايسه بابررسي اثر بخشي دگزامتازون داخل صفاقي در 

 باليني تصادفي شده دو سوكور ژنيكولوژيك در يك كار آزمايي

 مظفر جاللي سيما استاد راهنما
 زهرا عسگري استاد مشاور
 فريدي نسرين استاد مشاور
 1389 سال انجام

 دكتراي تخصصي مقطع
 

 

 عنوان پايان نامه ن آرش مارستاميزوپروستول زير زباني و واژينال در القاي ليبر در بيماران ترم مراجعه كننده به بيمقايسه اثر 
 87-88در طي سال هاي 

 كاظمي پور ميترا استاد راهنما

 بيگي ابوطالب استاد مشاور
 1389 سال انجام



  دفتر توسعه پژوهش هاي باليني بيمارستان جامع بانوان آرش
  فهرست پايان نامه ها

 1399 اسفندبه روز رساني: 
 

قطعم    دكتراي تخصصي
 

 

 عنوان پايان نامه وري در بر پيامد بار (Minimal/Mild) جزئي - ضايعات اندومتريوز خفيفبررسي تاثير تخريب الپاراسكوپيك 
 1386- 1388بيمارستان آرش طي سال هاي  زنان نابارور مراجعه كننده به

 بهار الله استاد راهنما
 اشرفي نيا منصور استاد مشاور
 معيني اشرف استاد مشاور
 1389 سال انجام

قطعم  دكتراي تخصصي 

  
 

 

Title Proper 
ننده به كالقا سقط جنين در بيماران مراجعه  مقايسه اثر ميزوپروستول و ميزوپروستول به همراه هيوسين در

 87لغايت اسفند  86بيمارستان آرش در اسفند ماه 

General Materia [ نامهپايان ] 

First Statment of 
Responsibility 

 بيگي شاه فرناز



  دفتر توسعه پژوهش هاي باليني بيمارستان جامع بانوان آرش
  فهرست پايان نامه ها

 1399 اسفندبه روز رساني: 
 

Advisor statment تهرانيان افسانه 
Advisor بيگي ابوطالب، معيني اشرف، ميثمي پاشا 
Academic Year 1389 

Grade دكتراي تخصصي 
 

 

Title Proper بررسي تاثير سيلدنافيل بر پروفيوژن جفتي در حاملگي هاي FGR 

First Statment of 
Responsibility 

 آفاق حسيني

Advisor statment  وحيد دستجرديمرضيه  

Academic Year 1389 

Grade دكتراي تخصصي 
 

 

Title Proper 

اه در فاز سوم ليبر بستري در زايشگ مقايسه ميزان خونريزي بعد از زايمان طبيعي در بيماران واقع
ماه ن اكسي توسين وريدي و ميزوپروستول زيرزباني از فروردي بيمارستان آرش در دو گروه تحت درمان با

 1387اسفند ماه سال  الي 1385سال 

First Statment of 
Responsibility 

 طبرستاني هدي



  دفتر توسعه پژوهش هاي باليني بيمارستان جامع بانوان آرش
  فهرست پايان نامه ها

 1399 اسفندبه روز رساني: 
 

Advisor statment بيگي ابوطالب 
Advisor معيني اشرف 
Academic Year 1388 

Grade دكتراي تخصصي 
 

 

Title Proper 
ر دساب توتال به روش الپاروسكوپي  مقايسه عوارض كوتاه مدت و بلندمدت جراحي هيستركتومي توتال و

 1387-1386بيمارستان آرش در سالهاي  مراجعه كنندگان به درمانگاه زنان

First Statment of 
Responsibility 

 آيتي فرحناز

Advisor statment زهرا عسگري 
Advisor سميعي هايده 

Academic Year 1388 

Grade دكتراي تخصصي 
 

 

Title Proper 
بيماران مبتال به بي اختياري استرسي  در درمان Burch , TOT مقايسه دو روش جراحي الپاراسكوپيك

 87- 85سال  اداري مراجعهكننده به بيمارستان آرش در

First Statment of طاولي زهرا 



  دفتر توسعه پژوهش هاي باليني بيمارستان جامع بانوان آرش
  فهرست پايان نامه ها

 1399 اسفندبه روز رساني: 
 

Responsibility 

Advisor statment سميعي هايده 

Advisor قنبري زينب 
Academic Year 1388 

Grade دكتراي تخصصي 
 

 

Title Proper 

 ارمان بنازايي و مقاوم به كلو ميفن سيترات تحت د با سابقه PCO بررسي بهبود باليني بيماران مبتال به
رستان بيما الپاراسكوپيك تخمدان در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه Drilling فورمين درمقايسه بامت

 87- 1385آرش در سال 

First Statment of 
Responsibility 

 حسيني ريحانه

Advisor statment اشرفي نيا منصور 
Advisor معيني اشرف 
Academic Year 1388 

Grade دكتراي تخصصي 
 

 

Title Proper دو گروه تحت درمان با بروموكريپتين و  مقايسه ميزان بهبود و عود گاالكتوره با پروالكتين نرمال در



  دفتر توسعه پژوهش هاي باليني بيمارستان جامع بانوان آرش
  فهرست پايان نامه ها

 1399 اسفندبه روز رساني: 
 

1387و  1386مراجعه كننده به درمانگاه زنان بيمارستان آرش در سالهاي  ساله 50تا  15كابرگولين در زنان 
First Statment of 
Responsibility 

 خواجه دهي انوشه

Advisor statment وحيددستجردي مرضيه 
Advisor بيگي ابوطالب 
Academic Year 1388 

Grade دكتراي تخصصي 
 

 

Title Proper 
 ) وهيستركتومي واژينال الپاراسكوپيك (TAH ) مقايسه عوارض ناشي از هيستركتومي ابدومينال توتال

LAVH) 1385بيمارستان آرش سال  دربيماران مراجعه كننده به 

First Statment of 
Responsibility 

 بحريني فروغ السادات

Advisor statment زهرا عسگري 
Advisor statment بهداني رباب 
Advisor سميعي هايده 

Academic Year 1387 



  دفتر توسعه پژوهش هاي باليني بيمارستان جامع بانوان آرش
  فهرست پايان نامه ها

 1399 اسفندبه روز رساني: 
 

Grade دكتراي تخصصي 
 

 

Title Proper 
در سال  پرينه در زنان نخست زا 4و  3بررسي ميزان تأثير اپيزيوتومي انتخابي بر ميزان پارگيهاي درجه 

 آرش در بيمارستان 86-85

First Statment of 
Responsibility 

 عمادي اهللا ياري ريتا

Advisor statment معيني اشرف 
Advisor تهرانيان افسانه 
Academic Year 1387 

Grade دكتراي تخصصي 
 

 

Title Proper 
 اجعهبيماران مر بررسي ميزان عوارض آپاندكتومي اتفاقي در الپاراتومي هاي ژنيكولوژيك انجام شده در

 1385كننده به بيمارستان آرش در سال 

First Statment of 
Responsibility 

 سليماني سودابه

Advisor statment تهرانيان افسانه 
Advisor سميعي هايده 



  دفتر توسعه پژوهش هاي باليني بيمارستان جامع بانوان آرش
  فهرست پايان نامه ها

 1399 اسفندبه روز رساني: 
 

Advisor صابري آذين 

Advisor بهداني رباب 
Academic Year 1387 

Grade دكتراي تخصصي 
 

 

Title Proper 
خونريزي بعد از نزديكي) در ) Post-coital bleeding بررسي نتايج كولپوسكوپي در مراجعين با شكايت

 1384-1386هاي  درمانگاه زنان بيمارستان آرش در سال

First Statment of 
Responsibility 

 رضايي نگار

Advisor statment تهرانيان افسانه 
Academic Year 1387 

Grade پزشكي عمومي 
 

 

Title Proper 
ارتباط آن با وقوع پره اكالمپسي  در تريمستر اول و بررسيCREACTIVE PROTEIN) CRP بررسي سطح

 1384ناتال بيمارستان آرش در سال  در اواخر حاملگي در مراجعين درمانگاه پره

First Statment of 
Responsibility 

 سعيدي ليال



  دفتر توسعه پژوهش هاي باليني بيمارستان جامع بانوان آرش
  فهرست پايان نامه ها

 1399 اسفندبه روز رساني: 
 

Advisor statment بيگي ابوطالب 
Advisor سميعي هايده 

Academic Year 1386 

Grade دكتراي تخصصي 
 

 

Title Proper 
ان كاهش حاملگي از موعد گذشته در زن بررسي اثر تعيين سن حاملگي در سه ماه اول با سونوگرافي بر

 1384سال  باردار مراجعه كننده به بيمارستان آرش

First Statment of 
Responsibility 

 مباركي نوشين

Advisor statment بهداني رباب 
Advisor بيگي ابوطالب 
Academic Year 1386 

Grade دكتراي تخصصي 
 

 

Title Proper 
درمانگاه  نابارور مراجعه كننده به PCOSبررسي فراواني هيپرپالزي اندومتر و عوامل موثر برآن در بيماران

 85بيمارستان آرش طي سال نازايي 

First Statment of منصوري ميترا 



  دفتر توسعه پژوهش هاي باليني بيمارستان جامع بانوان آرش
  فهرست پايان نامه ها

 1399 اسفندبه روز رساني: 
 

Responsibility 

Advisor statment معيني اشرف 
Advisor تهرانيان افسانه 
Academic Year 1386 

Grade دكتراي تخصصي 
 

 

Title Proper 

نال و از زايمان طبيعي واژي اختياري گاز پس تعيين ميزان بروز پارگي آنال و بي اختياري مدفوع و بي
هاي آرش  عوارض پس از زايمان سزارين در زنان مراجعه كننده به بيمارستان مقايسه آن با ميزان بروز اين

 1386تا 1384ميرزا كوچك خان از سال  و

First Statment of 
Responsibility 

 عيسي شالكويي آزاده

Advisor statment وحيد دستجردي مرضيه 
Advisor معيني اشرف 
Advisor بهداني رباب 
Academic Year 1386 

Grade پزشكي عمومي 
 

 



  دفتر توسعه پژوهش هاي باليني بيمارستان جامع بانوان آرش
  فهرست پايان نامه ها

 1399 اسفندبه روز رساني: 
 

Title Proper 
در درمان واژينيت كانديدايي كمپليكه فلوكونازولSEQUENTIAL DOSE , SINGLE DOSE مقايسه تاثيرات

 1383بيمارستان آرش در سال  در زنان مراجعه كننده به درمانگاه

First Statment of 
Responsibility 

 كميجاني زهرا

Advisor statment اشرفي نيا منصور 
Advisor statment بهداني رباب 
Advisor بهداني رباب 
Academic Year 1385 

Grade دكتراي تخصصي 
 

 

Title Proper 
انجام شده در بيمارستان در زايمان هاي  LOW BIRTH WEIGTH بررسي ارتباط سطح هماتوكريت مادر با

 1383روئين تن آرش در سال 

First Statment of 
Responsibility 

 رمضانعلي فريبا

Advisor statment وحيد دستجردي مرضيه 
Advisor بيگي ابوطالب 
Academic Year 1385 



  دفتر توسعه پژوهش هاي باليني بيمارستان جامع بانوان آرش
  فهرست پايان نامه ها

 1399 اسفندبه روز رساني: 
 

Grade دكتراي تخصصي 
 

 

Title Proper 
ه درمان به سرويسيت چركي سمپتوماتيك مقاوم ب كرايو در بيماران مبتالبررسي و مقايسه اثر نيترات نقره و 
 1383روئين تن آرش در سال  طبي مراجعه كننده به بيمارستان

First Statment of 
Responsibility 

 حاجي خان ميرزايي فيروزه

Advisor statment تهرانيان افسانه 
Advisor بيگي ابوطالب 
Academic Year 1385 

Grade دكتراي تخصصي 
 

 

Title Proper 
تهران  در بيمارستان آرش A2 و A1 حاملگي كالس تعيين فراواني پيامد هاي حاملگي در زنان مبتال به ديابت

 1384مهر ماه سال  تا 1383از فروردين ماه سال 

First Statment of 
Responsibility 

 مبصر الهه

Advisor statment  ابوطالببيگي  

Advisor تهرانيان افسانه 



  دفتر توسعه پژوهش هاي باليني بيمارستان جامع بانوان آرش
  فهرست پايان نامه ها

 1399 اسفندبه روز رساني: 
 

Academic Year 1385 

Grade دكتراي تخصصي 
 

 

ن توئين ربررسي مقايسه پيامدهاي مامايي و نوزادي در حاملگي خانم هاي ايراني و افغاني در بيمارستان  عنوان پايان نامه
 1381- 1382آرش در سال هاي 

 مزينانيان عليرضا استاد راهنما
مشاور استاد  بيگي ابوطالب 

 اشرفي نيا منصور استاد مشاور
 1385 سال انجام

قطعم  پزشكي عمومي 
 

 

عه ذخيره تخمدان در زنان بارور مراج بررسي ارتباط سن با تعيين كننده هاي هورموني و سونوگرافي عنوان پايان نامه
 1384آرش در سال زايمان بيمارستان روئين تن  كننده به درمانگاه بيماريهاي زنان و

 شفيع زاده نگين استاد راهنما

 معيني اشرف استاد مشاور
 وحيد دستجردي مرضيه استاد مشاور



  دفتر توسعه پژوهش هاي باليني بيمارستان جامع بانوان آرش
  فهرست پايان نامه ها

 1399 اسفندبه روز رساني: 
 

 1385 سال انجام

قطعم  دكتراي تخصصي 
 

 

پسي با آن با نتايج بيوپسي اندومتر و بيو بررسي ضخامت اندومتر با سونوگرافي ترانس واژينال و رابطه عنوان پايان نامه
نان زيائسه دچار خونريزي مراجعه كننده به درمانگاه بيماريهاي  راهنمايي هيستروسكوپي در خانم هاي

 1384روئين تن آرش در سال  بيمارستان

 علوي طبري نيكا استاد راهنما

 وحيد دستجردي مرضيه استاد مشاور
 بيگي ابوطالب استاد مشاور
 1385 سال انجام

قطعم  دكتراي تخصصي 
 

 

 


