دانشکده پزشکی

فهرست پایان نامه های دانشجویان

گروه انفورماتیک پزشکی
امور برنامه ریزی آموزشی

دکتری تخصصی ،کارشناسی ارشد

شماره طرح

عنوان پایان نامه

ردیف

نام

نام خانوادگی

ورودی

مقطع

1

امید

پور نیک

88

دکتری تخصصی

-1دکتر سعید اسالمی
 910513طراحی و ارزیابی سامانه تصمیم یاری برای تشخیص بیماران مبتال به کبد چرب غیر الکلی
-2دکتر سید موید علویان

2

سارا

دری

90

کارشناسی ارشد

صافی -دکتر محمود تارا
921833طراحی و ارزیابی مدلی برای ایجاد پایگاه دانش بومی بیماران پیوند کلیه به روش چند 1

3

مجید

جنگی

91

کارشناسی ارشد

921829

4

هدیه

زابلی نژاد

90

کارشناسی ارشد

921827

5

یامین

حجازی

90

کارشناسی ارشد

921177

6

سیده ناهید

سید حسنی

90

کارشناسی ارشد

911274

7

اعظم

اصالنی

88

دکتری تخصصی

910525

8

حسام

کریم

90

کارشناسی ارشد

921509

9

شکوفه

اعالیی

91

کارشناسی ارشد

930616

طراحی و ارزیابی مدل بایگانی الکترونیکی چند الیه با دسترسی تعریف شده برای
بهبود امنیت و محرمانگی پروندههای پزشکی

ارزیابی کیفی داده های ثبت شده در سیستم اطالعات بیمارستانی دانشگاه علوم

 -1مهندس حسیبیان

پزشکی مشهد و کاربرد آن در آموزش و پژوهش پزشکی.

 -2دکتر سعید اسالمی

طراحی و ارزیابی سیستم آموزش الکترونیکی جهت آموزشِ نسخه¬خوانی به
دانشجویان دکتری داروسازی
بررسی میزان کفایت اطالعاتی گزارشات سونوگرافی درخواستی جهت بیماران
مشکوک به کبد چرب غیر الکلی ( )NAFLDو بهبود آن با پیشنهاد یک مدل
گزارش ساختار یافته معتبر جهت گزارش دهی
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اساتید راهنما

 -1دکتر محمود تارا

بررسی تأثیر مداخالت فناوری اطالعات (سیستم اطالعرسانی و تصمیمیاری) بر
توانمندسازی زنان باردار

شناسایی عوامل مرتبط با طول مدت اقامت بیمارستانی بر مبنای اعمال تکنیک های
داده کاوی بر داده های پذیرش و ترخیص

بررسی دمای بسته های خون در فرآیند نگهداری و جابجایی آنها در بیمارستان"
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-1

دکتر سعید اسالمی

 -2دکتر غالمی

-1دکتر سعید اسالمی
-2دکتر سید موید علویان

اساتید مشاور
 -1دکتر امیر رضا رضوی

تاریخ دفاعشماره پایان نامه

92-12-03

آ514-

92-12-25

آ642-

 -1مهندس حسیبیان

92-12-26

آ684-

-1دکتر محمود تارا

93-04-23

آ646-

93-04-24

آ629-

 -2دکتر عبدالرضا نوروزی

-1دکتر سید احمد تارا
-2دکتر مهین قربان صباغ

 -1دکتر ژیال طاهر زاده
 -2دکتر حسین حسین
زاده

 -1دکتر علی علمداران

-1دکتر سعید اسالمی

 -1دکتر محمود تارا

-2دکتر فاطمه تارا

-2دکتر لیال قالیچی

-1دکتر کبری اطمینانی

 -1دکتر محمود تارا

-1دکتر سعید اسالمی

 -1دکتر محمد رضا

-2دکتر شهرام امینی

کرامتی

93-04-25

آ956-

93-07-21

آ512-

93-11-16

آ649-

93-12-06

آ789-

دانشکده پزشکی

فهرست پایان نامه های دانشجویان

گروه انفورماتیک پزشکی
امور برنامه ریزی آموزشی

دکتری تخصصی ،کارشناسی ارشد

ردیف

نام

نام خانوادگی

ورودی

مقطع

شماره طرح

10

فهیمه

محتشمی فر

90

کارشناسی ارشد

920771

11

علی

داداشی

91

کارشناسی ارشد

930662

12

مصطفی

کمالی یوسف آباد

90

کارشناسی ارشد

921817

13

ملیکا

بابایی

90

کارشناسی ارشد

921838

14

معصومه

سرباز

88

دکتری تخصصی

910514

15

افشین

صرافی نژاد

88

دکتری تخصصی

910526

16

احسان

نبوتی

89

دکتری تخصصی

17

الهه

ابراهیمی دهی

92

کارشناسی ارشد

940617

18

محسن

معصومی

91

کارشناسی ارشد

931305

عنوان پایان نامه
بررسی عوامل دخیل در تبادل اطالعات میان پزشک و بیمار از دیدگاه بیمار و ارائه
راه حل بوسیله مداخالت IT

بررسی عوامل منطقه ای موثر بر میزان درخواست آمبوالنس در شهر مشهد در سال
1392

طراحی و ارزیابی یک نرم افزار پیشنهاد دهنده کد تشخیصی مبتنی بر نگاشت
مفهومی بومی اصطالحات تشخیصی بیماری های قلب و عروق

طراحی و ارزیابی کارت پیگیری مراقبت دیابت برای ارتقاء سطح توان خودمدیریتی
بیماران دیابتی

اساتید راهنما

-1دکتر سعید اسالمی

-1دکتر سعید اسالمی

 -1مهندس حسیبیان

-1دکتر محسن موهبتی

 -2دکتر محمود تارا

 -2دکتر ابوالفضل پاینده

93-12-20

آ632-

 -1دکتر محمود تارا

دکتر زهرا مظلوم خراسانی 93-12-21

آ707-

 -2دکتر حمید رضا نادری

طراحی و ارزیابی سیستم بازخورد مبتنی بر فن آوری اطالعات برای تغییر رفتار
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دکتر سعید اسالمی
دکتر محمد رضا صابری

دکتر ژیال طاهر زاده

94-11-21

مهندس محمدرضا حسیبیان

شبیه سازی اثرات احتمالی تغییر زاویه صفحه دریچه آئورت در ایجاد

-1دکتر سعید اسالمی

mismatch

بررسی تاثیر سیستم بارکدینگ روی خطاهای دارویی و رضایتمندی کارکنان در دو مهندس محمد رضا حسیبیان
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بیگی

94-11-14

آ515-

دکتر علی اکبر حقدوست

-2دکتر حسین اعظمی

داروخانه امام رضا(ع) و داروخانه آموزشی 22بهمن شهر مشهد"

دکتر محمد حسن اعلمی

94-03-25

دکتر کامبیز بهاءالدین

تزریقی -با بکارگیری پیام کوتاه

کاهش تداخالت دارویی در نسخ بیمه ای پزشکان شهر مشهد

-2دکتر محمد وفائی نژاد

93-12-17

آ787-

-3دکتر کبری اطمینانی

پزشکان عمومی استان کرمان در کاهش تجویز نامناسب داروهای کورتیکواستروئید دکتر سعید اسالمی

طراحی و ارزیابی بازخوردهایی مبتنی بر سیستم پشتیبان تصمیم گیری جهت

 -1خانم اعظم اصالنی

93-12-11

آ678-

-1دکتر محمدرضا کالنی

طراحی سیستم تحت وب ثبت حوادث حین کار در بیمارستان و بررسی تاثیر اصالح -1دکتر سعید اسالمی
ساختار اطالع رسانی و آموزش بر سطح ایمنی پرسنل درمانی

اساتید مشاور

تاریخ دفاعشماره پایان نامه

دکتر سعید اسالمی

-1حمید نیازمند
 -2فرشته قادری

94-12-11

آ927-

 -3دکتر هدیه علیمی
دکتر ژیال طاهر زاده
 -2دکتر ناصر وحدتی

94-12-11

آ884-

دانشکده پزشکی

فهرست پایان نامه های دانشجویان

گروه انفورماتیک پزشکی
امور برنامه ریزی آموزشی

دکتری تخصصی ،کارشناسی ارشد

ردیف

نام

نام خانوادگی

ورودی

مقطع

شماره طرح

19

سهیل

هشترخانی

91

کارشناسی ارشد

930005

20

شهاب الدین

محمد ابراهیمی

91

کارشناسی ارشد

931060

21

طاهره

صمیمی

91

کارشناسی ارشد

921915

22

الهام

اسدی

91

کارشناسی ارشد

931215

23

معصومه

اکبری

91

کارشناسی ارشد

930003

24

سمانه

سیستانی

92

کارشناسی ارشد

25

سمیه

نوروزی

92

کارشناسی ارشد

940432

26

امیر عباس

عزیزی

90

دکتری تخصصی

921835

27

فریبا

توحیدی نژاد

92

کارشناسی ارشد

940910

اساتید راهنما

عنوان پایان نامه
شناسایی فاکتورهای تعیین کننده در تشخیص بیماری تب مالت انسانی با استفاده از
تکنیکهای داده کاوی

طراحی و ارزیابی ابزاری برای ارزش گذاری و اعتبارسنجی وب سایت های سالمت
فارسی زبان

بررسی میزان کفایت اطالعاتی گزارش های صبحگاهی بالینی بخش های آموزشی
زنان و مامایی و بهبود آن با ارائه یک مدل گزارش ساختارمند

طراحی و ارزیابی سیستم پیشنهاد دهنده دیابت آنالین ایران جهت ارائه صفحات
وب مرتبط با نیاز کاربران دیابتی

دکتر کبری اطمینانی

دکتر سعید اسالمی

94-12-20

آ761-

دکتر محمود تارا

ندارد

94-12-20

آ811-

دکتر محمود تارا

دکتر فاطمه تارا

94-12-20

آ726-

دکتر زهرا مظلوم خراسانی 94-12-16

آ869-

مهندس محمد رضا حسیبیان
دکتر محمود تارا

شناسایی روابط موجود بین شدت ابتال به بیماری آپنه انسدادی خواب و داده
های جمع آوری شده در زمان پذیرش بیماران مراجعه کننده به کلینیک خواب بر
مبنای اعمال تکنیک¬های داده¬کاوی

 -1دکتر هادی اسدپور
دکتر کبری اطمینانی

-2دکتر مهناز امینی

دکتر سعید اسالمی

 -3دکتر فریبرز رضایی

آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال های - 1389

 1391با

94-12-16

آ752-

طلب

بررسی ارتباط بیماری ایسکمیک قلبی در بیماران بازه سنی  20تا  40سال با ریسک
فاکتور های مهم بیماری قلبی و اطالعات دموگرافیک بیماران دربیمارستان های

اساتید مشاور

تاریخ دفاعشماره پایان نامه

مهندس محمد رضا حسیبیان
دکتر مصطفی داستانی

دکتر محمود تارا

95-03-16

آ834-

استفاده از تکنیک های داده کاوی
طراحی و ارزیابی سیستم پیشنهاددهنده میانوعده غذای ایرانی برای بیماران دیابتی دکتر کبری اطمینانی

طراحی و ارزیابی مدل پرونده سالمت شخصی دیابت با استفاده از مدل اطالعاتی
مبتنی بر شواهد بالینی جهت ارتقاء مدیریت بیماران

طراحی مدل مراقبتهای پس از پیوند کبد و بررسی تأثیر آن بر میزان فعالیت
و دانش عملی بیماران پیوند کبد مرکز پیوند منتصریه مشهد-1393 ،
1394
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دکتر محسن نعمتی

-دکتر محمود تارا

 -دکتر زهرا مظلوم

-دکتر رباب ابوترابی

-دکتر منور افضل آقایی

-1دکتر سعید اسالمی
 -2دکتر محسن علی اکبریان

ندارد

95-03-16

آ940 -

95-04-24

آ687-

 95-07-07آ1012-

دانشکده پزشکی

فهرست پایان نامه های دانشجویان

گروه انفورماتیک پزشکی
امور برنامه ریزی آموزشی

دکتری تخصصی ،کارشناسی ارشد

ردیف

نام

نام خانوادگی

ورودی

مقطع

شماره طرح

28

فهیمه

ابراهیم زاده

92

کارشناسی ارشد

931616

28

المیرا

ذاکری

92

کارشناسی ارشد

940618

29

بنیامین

حسینی موینی

92

کارشناسی ارشد

940798

30

سپیده

هوش افزا

92

کارشناسی ارشد

940873

31

سمیرا

رسولی

93

کارشناسی ارشد

950080

32

کلثوم

دلدار

90

دکتری تخصصی

921832

33

فروغ السادات

قاسم زاده

92

کارشناسی ارشد

940587

34

طیبه

طالبی دلیر

93

کارشناسی ارشد

950443

35

مجتبی

قلی زاده

93

کارشناسی ارشد

940836

اساتید راهنما

عنوان پایان نامه

بررسی اثرات استفاده از فناوری شناسایی با استفاده از امواج رادیویی بر ردیابی بیمار -1مهندس محمدرضا حسیبیان
در بیمارستان  :یک مرور نظام مند

تعیین انتظارات کاربران در ارتباط با سیستم اطالعات بیمارستانی با استفاده از روش
نگاشت مفهومی

مرور نظاممند مطالعات جهت تدوین مجموعه متغیرهای مورد نیاز در طراحی
شاخص اندازهگیری دسترسی به خدمات دیالیز

طراحی و ارزیابی یک مدل مصورسازی آزمایشات غربالگری برای شهروندان

-2دکتر سعید اسالمی

ندارد

95-10-05

آ921-

زاده

دکتر محمود تارا

دکتر محمود تارا

جهت پیش بینی تعداد بیماران بستری بیمارستان های دولتی شهر مشهد

 -2دکتر حامد تابش

طراحی و ارزیابی یک مدل مشورت پزشکی از راه دور در اداره بارداریهای پرخطر

-1دکتر محمود تارا
-2دکتر فاطمه تارا

مطالعه توصیفی دادههای بیماران مبتال به سرطان پوست غیرمالنومایی ارجاع شده  -1دکتر کبری اطمینانی
 -2دکتر علی عرب خردمند

ارزیابی الگوی بومی و سیستم پشتیبان تصمیم گیری بالینی تشخیص آمبولی ریه و -1مهندس محمدرضا حسیبیان
پیاده سازی آن در محیط اندروید

ندارد

95-09-16

آ888-

-1دکتر سعید اسالمی
 -2دکتر علی خورسند وکیل

برازش مدل های پیش بینی مبتنی بر تئوری های یادگیری ماشین و آمار کالسیک  -1دکتر کبری اطمینانی

به انستیتو کانسر با استفاده از تکنیکهای دادهکاوی

اساتید مشاور

تاریخ دفاعشماره پایان نامه

-2دکتر سعید اسالمی

دکتر ناصر باقری

95-11-06

آ991-

ندارد

95-11-06

آ990-

ندارد

 95-11-06آ1068-

دکتر حامد تابش

دکتر کامبیز بهاءالدین
بیگی

95-11-27

آ695-

دکتر محمد خواجه دلویی

دکتر سروش دکالن

96-01-19

دکتر مهناز امینی

96-01-19

-1مهندس محمدرضا حسیبیان دکتر سعید اسالمی
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طراحی و ارزیابی نرم افزار تعاملی آموزش مسائل جنسی برای آقایان
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-2دکتر محمد رضا دارابی

دکتر حسین شاره

محبوب

دکتر محمد احمدیان

96-03-01

آ943-

دانشکده پزشکی

فهرست پایان نامه های دانشجویان

گروه انفورماتیک پزشکی
امور برنامه ریزی آموزشی

دکتری تخصصی ،کارشناسی ارشد

ردیف

نام

نام خانوادگی

ورودی

مقطع

شماره طرح

36

علیرضا

آتشی

90

دکتری تخصصی

921399

37

امین

گالب پور

91

دکتری تخصصی

931034

38

رضا

شیبانی

91

دکتری تخصصی

940843

39

زهرا

رحمتی نژاد

93

کارشناسی ارشد

941594

40

حسن

وکیلی

89

دکتری تخصصی

921638

41

معصومه

عباسی

92

دکتری تخصصی

950117

42

بهزاد

کیانی

91

دکتری تخصصی

931059

43

سارا

شهنازی نیا

93

کارشناسی ارشد

950907

44

بهاره

قریب

93

کارشناسی ارشد

950719

عنوان پایان نامه
طراحی یک رجیستری بالینی برای بیماران مراقبتهای ویژه و تطبیق ،بومیسازی و
اعتبار سنجی مدلهای پیشگویی  APACHEو  SAPSبرای بخشهای مراقبتهای
ویژه در ایران

طراحی و ارزیابی یک مدل دستهبندی با مدیریت دادههای گمشده پزشکی

طراحی و ارزیابی یک سیستم پشتیبانی از تصمیم بالینی برای افزایش تبعیت از
گایدالین در درمان بیماران مبتال به فیبریالسیون دهلیزی
ارزیابی سیستم های امتیازدهی APACHEIV,APACHEII ,MSOFA

 SOFA,بهعنوان شاخص مراقبتی و پیشگویی کننده مرگ  24ساعته ،در
اورژانس عدالتیان

اساتید راهنما
 دکتر سعید اسالمی -دکتر شهرام امینی

دکتر کبری اطمینانی
دکتر حسن دوستی

دکترمحمود تارا
 -دکتر لیال احمدیان

دکتر حمید حیدریان
میری

دکتر سعید اسالمی
دکتر علیرضا حیدری بکاولی

دکتر سعید اسالمی حسنآبادی دکتر حامد تابش

دکتر محمد رضا صابری

96-06-25

آ826-

دکتر رضا قنبری
دکترمحمد طیبی

دکتر حمیدرضا ریحانی

96-05-09

آ711-

دکتر میرمحمد میری

دکتر مهدی شیبانی

طراحی و ارزیابی تأثیر سیستم بازخورد الکترونیکی بر روند تجویز آنتی بیوتیک ها در دکتر سعید اسالمی حسنآبادی
بیماران سرپایی

اساتید مشاور

تاریخ دفاعشماره پایان نامه

دکتر علیرضا آتشی

دکتر ژیال طاهر زاده

96-06-25

96-06-29

96-06-29

-1دکتر حامد تابش
طراحی یک مرکز ثبت داده برای بیماران نابارور و ارائه مدل های پیش بینی برای دکتر سعید اسالمی حسن آبادی -2دکتر فاطمه تارا
موفقیت روشهای درمان ناباروری

دکتر ملیحه امیریان

طراحی و ارزیابی مدل دسترسی بیماران نارسایی مزمن کلیوی به خدمات پزشکی

دکتر سید محمود تارا

مورد نیاز مبتنی بر سیستم اطالعات جغرافیایی و شبکهی معنایی

دکتر سید احمد تارا

-3دکتر رباب داور

 96-07-12آ1115-

 -4دکتر نیره خادم
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دکتر ناصر باقری

ارائه یک مدل جهت ایجاد تصمیم یار با هدف تعیین اندازه های ایده آل حلقه دریچه دکتر سعید اسالمی حسنآبادی دکتر حسین اعظمی
های تریکوسپید و میترال

بررسی شاخصهای نسخهنویسی ازلحاظ کامل بودن و خوانایی دستخط در نسخ
دارویی پزشکان شهر مشهد
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دکتر حامد تابش

دکتر آریا حجازی

دکتر کبری اطمینانی

دکتر آزاده ساکی

دکتر حسین حسین زاده

دکتر عبدالعظیم بهرامی

96-07-12

آ813-

96-08-24

 96-09-22آ1135-

دانشکده پزشکی

فهرست پایان نامه های دانشجویان

گروه انفورماتیک پزشکی
امور برنامه ریزی آموزشی

دکتری تخصصی ،کارشناسی ارشد

ردیف

نام

نام خانوادگی

ورودی

مقطع

شماره طرح

45

فرزاد

میرزاخانی

92

کارشناسی ارشد

960643

Page 6

عنوان پایان نامه

اساتید راهنما

شناسایی عوامل مرتبط با ترخیص رضایت شخصی در بخش اورژانس بیمارستان امام دکتر حامد تابش
رضا (ع) شهر مشهد با استفاده از روشهای آماری و هوش مصنوعی

Prepared by ebrahimzadehF2@mums.ac.ir 05/03/2018

دکتر سعید اسالمی

اساتید مشاور

دکتر حمید رضا ریحانی

تاریخ دفاعشماره پایان نامه

96-11-21

