لیست پایان نامه ها در سال 96
ردیف

عنوان پایان نامه

نام استاد راهنما

نام دانشجو

سال تصویب

1

مقایسه ضخامت آندومتر به روش

دکتر مهناز یاونگی

آرتیمیس صادقیان

6996

مصرف توام سیلدنافیل سیترات و

( پایان یافته)

اتینیل استرادیول با اتینیل
استرادیول به تنهایی جهت انتقال
جنین های فریز در زنان نابارورتحت
درمان با روش Assisted (ART
)Reproduction Technique

2

بررسی اثر بخشی خراش اندومتر بر پیامد

دکتر مهناز یاونگی

نساء ورمقانی

6996

حاملگی در بیماران کاندید  IUIبا سابقه
یك بار  IUIناموفق

3

بررسی تاثیر استفاده از  HCGداخل رحمی

صغری ربیعی

سیما صفاری

بر پیامد تلقیح داخل رحمی

4

بررسی اثر  PRPبر نتایج باروری زنان با
شکست مکرر النه گزینی مراجعه کننده به
مرکز تحقیقات آندومتر و آندومتریوزیس

6991
( پایان یافته)

مرضیه فریمانی

نسرین اعظمی فرد

مشاور علمی:

6991
( پایان یافته)

مریم بهمن زاده

5

بررسی تاثیر پارامترهای منی بر پیامد
تلقیح داخل رحمی ( )IUIدر مرکز تحقیقات
اندومتر و اندومتریوزیس دانشگاه علوم

محسن عالمی
مهناز یاونگی

کیهان خانی علی
اکبری

6991
( پایان یافته)

پزشکی همدان در سال6991-6991

6

بررسی مقایسه ای تاثیر دو نوع کاتترانتقال
جنین( PM-Trans-CH05و  ) Kitazatoبر
نتایج حاصل از  IVFدر مرکز تحقیقات

صغری ربیعی

حسن بهرامی

مهناز یاونگی

6991
( پایان یافته)

آندومتر و آندومتریوزیس در سال 91

7

بررسی اثر انتی اکسیدان ترفالوین برروی
پارامترهای اسپرم

8

بررسی میزان بیان ژن ADAMTS- 1
وADAMTS- 6در سلول های کومولوس و
ارتباط آن با کیفیت تخمك و رویان در

ایرج امیری

وحیده پور جهانبخش

6996

مریم بهمن زاده
ایرج امیری
طیبه آرتیمانی

سپیده گوهری تابان

6991
( پایان یافته)

بیماران مبتال به سندرم تخمدان پلی
کیستیك

9

بررسی تاثیر نانوذرات اکسید سریم بر روی
پارامترهای اسپرماتوژنز  ،میزان بیان ژن
های سیستم انتی اکسیدانی NRF2و

طیبه آرتیمانی

داوود حسنوند

ایرج امیری

6991
( پایان یافته)

ژن NQO6و میزان شکست DNAاسپرم
موش صحرایی نر دیابتی شده

11

بررسی اثر تزریق پالسمای غنی از پالکت
در جوان سازی تخمدان در زنان با نارسایی
زودرس تخمدان

11

بررسی تاثیر مصرف متفرمین در بروز دیابت
حاملگی و پراکالمسی در زنان باردار مبتال
به تخمدان پلی کیستیك

12

تعیین اثر تزریق داخل تخمدانی  PRPبر
نتایج تحریك تخمك گذاری در زنان با
پاسخ تخمدانی ضعیف مراجعه کننده به
مرکز تحقیقات اندومتر و اندومتریوزیس
همدان

مهناز یاونگی

الهه اخگری

6996

(استاد راهنما)

شهره علی محمدی

الهام قاسمی

6996

(استاد راهنما)

مرضیه فریمانی
(استاد راهنما)
مریم بهمن زاده
(مشاور علمی)

صفورا حشمتی

6996

