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طرح های تحقيقاتي

ردیف عنوان

سمت

مدت
)طرح(ماه

تاریخ شروع تاریخ پایان

1

در ارزیابی عملکرد بطنی  BNPارزش تشخیصی
مبتالیان به نارسایی مزمن کلیه

ناظر

1389/08/15 1388/11/15 9

2

بررسی شاخصهای خونی و فریتین دانشجویان
دانشگاه علوم پزشکی کاشان درسال 9831

ناظر

1396/08/10 1389/05/01 88

3

بررسی فراوانی نسبی تغییرات آنزیمهای کبدی و
ارتباط آن با یافته های سونوگرافی کبد در بیماران
مجری
مبتال به کبد چرب مراجعه کننده به کلینیک
گوارش در سال 9831

1394/11/05 1387/10/15 85

4

بررسی الگوی مصرف مواد مخدر در معتادان مراجعه
کننده به مراکز ترک اعتیاد دولتی و خصوصی تحت
پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان از سال 9838
الی 9831

ناظر

1394/05/12 1387/12/01 78

5

بررسی اثر شربت آلوئه ورا در درمان عالئم بیماری
و مقایسه آن با ) ( GERDرفالکس معدی  -مروی مجری
رانیتیدین و امپازول

1390/01/23 1388/01/23 24

6

بررسی و مطالعه کم خونی فقر آهن در کسانیکه به
آلوده شده درمقایسه با کسانیکه بدون H.Pylori
آلودگی هستند

ناظر

1395/01/29 1389/05/01 69

7

در کاهش  Eبا ویتامین  Silymarinمقایسه اثر
ترانس آمینازهای سرم در بیماران مبتال به کبد
چرب مراجعه کننده به کلینیک گوارش در سال
9833

همکار

8

تعیین ارزش تشخیصی تست آنتی ژن هلیکوباکتر
پیلوری در مدفوع در تشخیص عفونت هلیکوباکتر
پیلوری

مجری

1394/12/04 1385/07/15 114

9

شیوع سندروم متابولیک در دانشجویان دانشگاه

ناظر

1388/12/18 1386/12/01 10

1393/06/09 1388/10/25 56

علوم پزشکی کاشان
بررسی یافته های بالینی و آزمایشگاهی بیماران
مبتال به بیماری بهجت مراجعه کننده به کلینیک
10
های روماتولوژی در شهرستان های کاشان  ،اصفهان
 ،قم و تبریز

ناظر

1390/08/15 1389/02/15 18

در مبتالیان  HLAB27بررسی شیوع
11
اسپوندیلوآتروپاتی های سرونگاتیو در شهر کاشان

مجری

1388/04/01 1387/04/01 12

بررسی ارتباط شاخص های سرمی با میزان آسیب
 12بافت کبد در نمونه بافت شناسی در مبتالیان به
NAFLD

همکار

بررسی فراوانی بیماری های قلبی عروقی و
فاکتورهای خطر سازان در بیماران مبتال به لوپوس
13
اریتماتوز سیستمیک مراجعه کننده به درمانگاه
روماتولوژی کاشان در طی سال 9833

ناظر

بررسی میزان و علل درآمدهای ثبت نشده ناشی از
خدمات ارائه شده به بیماران بستری در بیمارستان
14
شهید بهشتی کاشان در سه ماهه چهارم سال
9831.

ناظر

1393/09/03 1388/07/01 62

سنجش تراکم استخوان در بیماران مبتال به هپاتیت
15
مزمن قبل و بعد از درمان اینترفرون  -الفا

مجری

1388/02/15 1387/02/15 12

مقایسه اثر درمانی پیوگلیتازون با متفورمین در
16
) ( NASHمبتالیان به استئاتو هپاتیت غیر الکلی

مجری

1391/08/20 1389/11/01 21

بررسی تاثیر رژیم درمانی حاوی عسل طبیعی ایران
17
در ریشه کنی عفونت هلیکوباکتر پیلوری

مجری

1394/03/27 1390/12/15 17

و سطح سرمی  T-helper22بررسی تعداد
 18در بیماران مبتال به کولیت Interleukin22
اولسراتیو

مجری

1393/03/01 1392/03/01 12

راهکارهای رژیمی (  DASHاثرات رژیم کم کالری
برای کنترل فشارخون) بر آنزیم های کبدی ،پروفایل
ناظر
19
های لیپیدی و مقاومت به انسولین مبتالیان به کبد
چرب

1394/09/09 1392/08/29 24

(بررسی ارتباط مصرف مهارکننده های پمپ پرتون
20
)(BMDبا تراکم معدنی استخوان )PPI

مجری

1395/06/24 1392/12/01 31

بررسی اثر کپسول نرم هپاتوهیل بر تغییرات میزان
21
آنزیم های کبدی مبتالیان به کبد چرب غیر الکلی

مجری

1394/08/15 1393/08/15 12

 22تعیین ارزش تشخیصی اندکس هپاتورنال برای کمی همکار

1395/11/01 1393/11/01 24

1396/09/12 1389/03/01 91

1389/07/01 1388/07/01 12

نمودن تشخیص سونوگرافیک کبد چرب
د  Cبررسی توزیع اپیدمیولوژیک ژنوتایپ هپاتیت
23
مثبت کاشان  HIVرافراد

ناظر

1396/06/05 1393/07/01 35

بررسی شیوع بیماری سلیاک در بیماران مراجعه
 24کننده با عالئم سندروم روده تحریک پذیر به
کلینیکهای گوارش کاشان در سال19

مجری

1394/11/15 1393/07/15 16

با پسیلیوم بر ®مقایسه اثرداروی گیاهی گل قند
25
یبوست مزمن

مجری

1396/07/18 1396/07/01 0

بررسی ارتباط شدت بیماری کبد چرب غیر الکلی با
26
شدت پسوریازیس

مجری

بررسی ارتباط سطح سرمی سرب و یبوست مزمن
27
کودکان

ناظر

( ) (DASHبررسی اثرات رژیم کم کالری
راهکارهای رژیمی برای کنترل فشار خون) در
 28مقایسه با رژیم کم کالری کنترل بر آنزیمهای
کبدی ،فاکتورهای التهابی و بیومارکرهای استرس
اکسیداتیو مبتالیان به کبد چرب

ناظر

در CRPو  sTREM-1مقایسه ارزش تشخیصی
شیره معده بیماران کاندید آندوسکوپی مراجعه
29
کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان در
سال9818-9811

ناظر

ضد IgGمقایسه ارزش تشخیصی آنتی بادی
 30هلیکوباکترپیلوری در بزاق و سرم افراد مبتال به
دیس پپسی کاندید آندوسکوپی

ناظر

1396/08/13 1394/09/01 23

بررسی میزان اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه
بر نشانه¬های بالینی اضطراب ،استرس ،افسردگی و
مجری
31
تنظیم هیجان در بیماران مبتال به سندرم روده
تحریک¬¬پذیر

1397/06/27 1395/10/01 21

با بیماری کبد  Dبررسی ارتباط سطح ویتامین
32
) (NAFLDچرب غیرالکلی

مجری

1396/12/01 1395/12/01 12

بررسی فراوانی کبد چرب غیر الکلی در بیماران
 33پیش دیابتی و مبتال به دیابت ملیتوس نوع دو و
ارتباط آن با سطح آنزیم های کبدی

ناظر

مقایسه تاثیر لووفلوکساسین و کالریترومایسین در
 34درمان  1دارویی حاوی بیسموت در ریشه کنی
هلیکوباکتر پیلوری

مجری

1396/10/23 1393/10/01 37

1396/08/23 1394/08/15 24

1396/12/23 1394/09/01 28

1398/02/01 1397/02/01 12

1398/05/15 1397/05/15 12

مقایسه اثر بخشی رژیم متوالی با رژیم استاندارد
35
چهاردارویی بر ریشه کنی عفونت هلیکوباکترپیلوری

مجری

1398/06/15 1397/06/15 12

بررسی ارتباط مصرف طوالنی مدت داروی
 36و هیپومنیزیمی در ) (PPIمهارکننده پمپ پروتون مجری
 ((GERDبیماران دچار ریفالکس گاستروازوفاژیال

1398/04/01 1397/10/01 6

مقاالت چاپ شده در مجله

ردیف

عنوان

نمایه

1

در  ELISAو IgM ،IgGبررسی توان آزمون
تشخیص بروسلوز

Index
Copernicus

2

ارتباط آنتی بادی هلیکوباکتر پیلوری با ابتال به
انفارکتوس حاد میوکارد

 Indexطبیب شرق ،دوره  ، 99شماره
Copernicus
 ،9تابستان89-81-9833

3

بررسی نتایج درمان آندوسکوپیک در خونریزی
های ناشی از زخم های دستگاه گوارش فوقانی

 Indexفصلنامه فیض9833دوره ,98
Copernicus
شماره 8

4

با فعالیت ارتباط سطح سرمی ویتامین
بیماری در بیماران مبتال به آرتریت روماتوئید

CINAHL

5

بررسی کارایی تست آنتی ژن مدفوعی در
تشخیص هلیکو باکتر پیلوری در مبتالیان به
سوءهاضمه

فصلنامه علمی – پژوهشی
 CINAHLفیض ،دوره پانزدهم ،شماره ،9
بهار  ، 9811صفحات 91-91

6

7
8

نام نشریه
فصلنامه فیض -9831دوره
 ,99شماره 8

فصلنامه علمی – پژوهشی
فیض ،دوره چهاردهم ،شماره
 ،1زمستان  ، 9831صفحات
191-191

و World J Gastroenterol. ISI
Does delayed gastric emptying
2006 Oct
shorten the H pylori eradication
PUBMED
21;12(39):6310-5
period? A double blind clinical trial
Serum parameters predict the
و Hepatobiliary Pancreat ISI
severity of ultrasonographic
• )is Int,Vol 11(No 5
PUBMED findings in non-alcoholic fatty liver
October 15,2012
disease
مقایسه اثر ضد میکروبی "عصاره دانه و پوست

ISC

دو ماهنامه علمی– پژوهشی

انار" و آنتی بیوتیکهای رایج بر روی هلیکوباکتر
پیلوری جدا شده از نمونه های بیوپسی بیماران
مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی
کاشان

 شماره، دوره شانزدهم،فیض
9819  آذر و دی،1

مقایسه اثر درمانی پیوگلیتازون با متفورمین در
9
مبتالیان به استئاتو هپاتیت غیر الکلی
(NASH)
The Effect of Pioglitazone and
Metformin on Liver Function Tests,
Hepat Mon. 2013 May ISI و
Insulin Resistance, and Liver Fat
10
21;13(5):
PUBMED Content in Nonalcoholic Fatty Liver
Disease: A Randomized Double
Blinded Clinical Trial
IRAN. J.
Prevalence of Helicobacter pylori
MICROBIOL. Vol. 6,
vacA, cagA, cagE, iceA, babA2,
PUBMED
11
No. 1 (February
andoipA genotypes in patients with
2014), 14-21
upper gastrointestinal diseases
91 فصلنامه گوارش دوره
19  پاییز8 شماره

Chemical
Abstract

Microbial Drug
Resistance

ISI و
The Helicobacter pylori Resistance
PUBMED Rate to Clarithromycin in Iran

دوماهنامه طبّ جنوب– سال
-388 صفحه،1  شماره، هفدهمISC
9818 (آذر و دی391)

12

بررسی رابطه اینترفرون آلفا با تراکم استخوان در
13
 بیماران مبتال به هپاتیتC
بررسی تاثیر تاموکسیفن بر رشد پروماستیگوت
 واماستیگوت لیشمانیا ماژور درشرایط14
آزمایشگاهی

دوماهنامه علمی پژوهشی
دوره نوزدهم شماره، فیض

CINAHL

International Journal
of Antimicrobial
Agents 43 (2014)
572–574

ISI و
Helicobacter pylori resistance to
PUBMED ciprofloxacin in Iran

15

CINAHL

A Survey on the Frequency of
HLA-B27 in Patients Engaged With
16
Seronegative Spondyloarthropathies
in Kashan, Iran

231 - –دو ماهنامه علمی
، دوره نوزدهم،پژوهشی فیض
CINAHL
 مرداد و شهریور،8 شماره
، 9811

 کیفیت روابط موضوعی،نقش سبکهای دلبستگی
17
و قدرت ایگو در پیشبینی سندروم روده

Zahedan Journal of
Research in Medical
Sciences

Prediction of Nonalcoholic Fatty
Medicine (Baltimore). ISI و
Liver Disease Via a Novel Panel of
2016 Feb;95(5):e2630 PUBMED
Serum Adipokines
World J
Serum adipokines might predict
ISI و
Gastroenterol.2016
liver histology findings in non-

18
19

Jun 7;22(21

PUBMED alcoholic fatty liver disease.

Int J Rheum Dis. 2016 ISI و
Proton pump inhibitors use and
Sep;19(9):864-8.
PUBMED change in bone mineral density
A randomized clinical trial of the
Unified Protocol for
Journal of
Transdiagnostic treatment of
ISI و
Psychosomatic
emotional and gastrointestinal
PUBMED symptoms in patients with irritable
Rsearch
bowel syndrome: evaluating
efficacy and mechanism of change
The Correlation between the
Iranian Journal of
ISI و
Numerical Status of Th22 Cells and
Allergy, Asthma and
Serum Level of IL-22 with Severity
Immunology (IJAAI) PUBMED
of Ulcerative Colitis

20

21

22

مقاالت ارائه شده در همایش

تاریخ شروع
کنگره

1387/09/05

نوع ارائه

محل کنگره

نام کنگره

عنوان مقاله

ردیف

congress article:
Prevalence of
osteoarthicular
complications of
1
Brucellosis in patients
referred to physicians
in Kashan city from
2004 to 2007
congress article:
Prevalence of
osteoporosis in men
referred to
2
rheumatology clinics of
Shariati hospital in
Tehran city

ژاپن سخنرانی

13th Congress of
the Asia Pacific
League of
Associations for
Rheumatology
2008

پوستر

ژاپن

13th Congress of
the Asia Pacific
League of
Associations for
Rheumatology
2008

اصفهان

هشتمین کنگره
congress article:
 بیماریهای گوارش و کبدPrevalence of liver

3

tests abnormalities in
patients with type2
Diabetes mellitus
congress article: Effect
of Garlic on livers
هشتمین کنگره
enzymes and blood
 biochemistries inبیماریهای گوارش و کبد
4
patients
with
nonایران
alcoholic steato
hepatitis
ایران

خالصه مقاله همایش :ارزشیابی
5
برنامه آموزشی دستیاری داخلی

دهمین کنگره کشوری
آموزش علوم پزشکی

congress article: The
frequency of
هشتمین کنگره
gastrointestinal cancer
 in patients that come to 6بیماریهای گوارش و کبد
gastrointestinal clinic
ایران
in Kashan during 2003
till 2007
congress article:The
correlation between the
 liver function tests andبیست و یکمین کنگره
 the sonographicجامعه پزشکان متخصص
7
grading
in
non
داخلی ایران
alcoholic fatty liver
disease
congress article: Touch
 cytology: a simple,fastبیست و یکمین کنگره
 and cost effectiveجامعه پزشکان متخصص
8
method for diagnosing
داخلی ایران
helicobacter pylori
infection

اصفهان

1387/09/05

دانشگاه علوم
پزشکی شیراز

1388/02/15

اصفهان

تهران سخنرانی 1389/02/13

تهران سخنرانی 1389/02/13

خالصه مقاله همایش :شیوع
استئوپروز در مردان مراجعه نوزدهمین کنگره جامعه
کننده به درمانگاههای پزشکان متخصص داخلی
9
ایران
روماتولوژی بیمارستان شریعتی
تهران

تهران

خالصه مقاله همایش :ارزش
ایندکس نسبت آسپارتات
نوزدهمین کنگره جامعه
آمینوترانسفراز به پالکت در
پزشکان متخصص داخلی
پیش بینی فیبروز پیشرفته
ایران
کبدی در مبتالیان به هپاتیت
 Bمزمن

تهران

10

1387/09/05

پوستر 1387/03/10

پوستر 1387/03/10

خالصه مقاله همایش :بررسی
نوزدهمین کنگره جامعه
 Antiارتباط آنتی بادیپزشکان متخصص داخلی
با ابتال به H.Pylori
ایران
انفارکتوس حاد میوکارد

تهران

congress article:
Evaluation of
prevalence of GRED
 and its complication inنوزدهمین کنگره جامعه
 patents with dyspepsia 12پزشکان متخصص داخلی
that come to special
ایران
clinic of
gastrointestinal in
Kashan since 1384
years

تهران

خالصه مقاله همایش :بررسی
یافته های هیستولوژیک در نوزدهمین کنگره جامعه
 Zدیستال مری بیماران با پزشکان متخصص داخلی
13
ایران
کمتر از سه سانتی متر از Line
EG Junction

تهران

خالصه مقاله همایش :بررسی
ارزش تشخیصی سیتولوژی
تماسی در مقایسه با نوزدهمین کنگره جامعه
هیستولوژی در تشخیص پزشکان متخصص داخلی
14
ایران
هلیکوباکتر پیلوری در بیماران
با اندیکاسیون آندوسکوپی
فرقانی

تهران

خالصه مقاله همایش :بررسی
فراوانی یافته های دموگرافیک و
نوزدهمین کنگره جامعه
بالینی بیماران معتاد تزریقی
پزشکان متخصص داخلی
15
بستری شده در بخش های
ایران
عفونی و داخلی بیمارستان
شهیدبهشتی کاشان در سال

تهران

خالصه مقاله همایش :شیوع
عوارض استخوانی مفصلی در نوزدهمین کنگره جامعه
 16بیماران بروسلوز مراجعه کننده پزشکان متخصص داخلی
ایران
به پزشکان شهر کاشان از سال
 9838تا 9831

تهران

خالصه مقاله همایش :بررسی نوزدهمین کنگره جامعه
 17علل گوارشی آنمی فقر آهن در پزشکان متخصص داخلی
ایران
بیماران مراجعه کننده به

تهران

11

پوستر 1387/03/10

پوستر 1387/03/10

پوستر 1387/03/10

1387/03/10

پوستر 1387/03/10

پوستر 1387/03/10

پوستر 1387/03/10

کلینیک هماتولوژی و گارش
9838-31 کاشان طی سالهای
1387/03/10 پوستر

1387/03/10 پوستر

1389/02/13 پوستر

تهران

 مقایسه نوزدهمین کنگره جامعه:خالصه مقاله همایش
عملکرد کبدی کارکنان اتاق پزشکان متخصص داخلی
ایران
عمل با سایر بخش ها

تهران

 بررسی:خالصه مقاله همایش
شیوع استئوماالسی و عوامل
نوزدهمین کنگره جامعه
مرتبط باآن در مبتالیان به
پزشکان متخصص داخلی
19
کمردرد مزمن ایدیوپاتیک در
ایران
-31 شهرستان کاشان در سال
9831

تهران

 بررسی بیست و یکمین کنگره:خالصه مقاالت همایش
 تجربه ی خود درمانی بوسیله جامعه پزشکان متخصص20
داخلی ایران
آنتی بیوتیک در بیماران تب دار
12th International
Symposium on
Viral Hepatitis and
Liver Disease

congress article: risk
Paris ,
factors and liver test
1385/04/10 پوستر
FRANCE
abnormality in patients
with NAFLD
congress article:
یازدهمین کنگره
relation ship between
 بیماریهای گوارش و کبدinterferon apha and
1390/07/13 تبریز الکترونیک
bone mass density in
ایران
hepatitis C patients
congress raticle: effect
of antireflux-b syrup
national congress versus omeprazole and
1391/02/16 پوستر
kish
on medicinal
ranitidine in the
plants
treatment of
gastroesophageal
reflux disease
CONGRESS
ARTICLE:
EFFICACY STOOL
AG TEST FOR TH E
ASIAN PACIFIC
NON- INVASIVE
1391/09/15 پوستر
THILAND DIGESTIVE
DIAGNOSIS OF
WEEK
HELICOBACTER
PYLORI INFECTION
IN DYSPEPTIC
PATIENTS
ASIAN PACIFIC CONGRESS
1391/09/15 پوستر
THAILAND DIGESTIVE
ARTICLE:
WEEK
COMPARISON OF

18

21

22

23

24

25

1391/08/01 پوستر

1391/08/01 پوستر

1391/09/15 پوستر

1391/09/15 پوستر

1394/06/16 پوستر

LIVER FUNCTION
IN OPERATION
ROOM STAFF WITH
THE OTHER WARDS
congress article:Effect
Of Antireflux-B®
Iranian Congress
Syrup Versus
of
Omeprazole And
tehran
Gastroenterology
Ranitidine In The
and HepatologyTreatment Of
2012
Gastroesophageal
Reflux Disease
congress
Iranian Congress article:Comparison of
of
the therapeutic effects
tehran
Gastroenterology of metformin and
and Hepatology- pioglitazone in
2012
nonalcoholic
steatohepatitis
congress
article:Evaluation of
ASIAN PACIFIC
correlation of bone
THAILAND DIGESTIVE
densitometery with
WEEK
hepatitis C that treated
with alpha interferon
congress article: Serum
parameter predict the
ASIAN PACIFIC severity of
THAILAND DIGESTIVE
ultrasonographic
WEEK
findings in nonalcoholic fatty liver
disease

کاشان

اولین کنگره بین المللی
فیزیولوژی و فارماکولوژی
و بیست و دومین کنگره
فیزیولوژی و فارماکولوژی
ایران

1394/09/03 پوستر

شیراز

پانزدهمین کنگره بیماری
های گوارش و کبد ایران

1394/09/03 پوستر

شیراز

پانزدهمین کنگره بیماری
های گوارش و کبد ایران

بررسی تأثیر:خالصه مقاله
تاموکسیفن بر رشد
پروماستیگوت و آماستیگوت
لیشمانیا ماژور در شرایط
آزمایشگاهی

26

27

28

29

30

congress article:Study
of relative rate Non
Alcoholic Fatty liver
31
Disease severity and
psoriasis severity
congress article:Proton
pump inhibitors use
32
and change in bone
mineral density

Congres
articel:Aberrant
expression of
circulating Th22 cells 33
and serum level of IL22 in patients with
ulcerative colitis

خالصه مقاالت بخش
پوستر هفدهمین کنگره
پژوهشی ساالنه
دانشجویان علوم پزشکی
کشور

د ع پ کاشان

پوستر 1395/06/16

پایان نامه ها

مقطع
ردیف

عنوان

سال

تحصیلی
پایاننامه

تاریخ تصویب
پروپوزال

تاریخ دفاع

1

بررسی فراوانی سرطان های دستگاه گوارش در
بیماران مراجعه کننده به کلینیک گوارش
1387
1386-1383شهرستان کاشان طی سال های

پزشکی
عمومی

2

و متفورمین با  Eبررسی نتایج دو رژیم ویتامین
اورسوبیل در درمان بیماران مبتال به کبد چرب
1388
غیر الکلی مراجعه کننده به کلینیک تخصصی
داخلی در سال 9831

پزشکی
عمومی

3

بررسی فراوانی یافته های آزمایشگاهی و عالئم
موسکولواسکلتال در بیماران مبتال به بیماری
1388
التهابی روده مراجعه کننده به درمانگاه
1387روماتولوژی و گوارش کاشان طی سالهای1386

Ph.D

4

بررسی فراوانی ضایعات خوش خیم و بدخیم
کبدی و عوامل مرتبط با آنها در بیماران مراجعه
1388
کننده به کلینیک گوارش کاشان طی سال های
9839-9831

پزشکی
عمومی

1388/06/04

5

پزشکی
بررسی رابطه فعالیت بیماری و سطح سرمی
1389
تخصصی
در بیماران مبتال به آرترید روماتوئید  Dویتامین

1389/12/22 1389/07/13

1387/06/10

1388/04/22

1388/02/09

)( RA

6

بررسی فراوانی نسبی تغییرات آنزیمهای کبدی و
ارتباط آن با یافته های سونوگرافی کبد در
1389
بیماران مبتال به کبد چرب مراجعه کننده به
کلینیک گوارش بهشتی در سال

پزشکی
عمومی

1389/12/09 1388/06/01

7

پزشکی
بررسی رابطه اینتر فرون آلفا با تراکم استخوان در
1389
تخصصی
 Cبیماران با هپاتیت

1390/03/02 1389/11/06

8

( بررسی ارزش تشخیصی تست آنتی ژن مدفوع
نسبت به روش هیستوپاتولوژیک در ) stool Ag
پزشکی
تشخیص هلیکوباکترپیلوری درمبتالیان به سوء 1389
تخصصی
هاضمه مراجعه کننده به درمانگاه گوارش
بیمارستان بهشتی سال 9831-9831

1389/03/13 1389/01/30

9

بررسی فراوانی استئوپورز و عوارض
موسکولواسکلتال و عوامل مرتبط با آنها در
بیماران مبتال به تاالسمی ماژور و اینترمدیت
1389
مراجعه کننده به مرکز سنجش تراکم استخوان
بیمارستان شهید بهشتی کاشان در نیمه اول سال
9833ر

پزشکی
عمومی

1389/03/23

1389

پزشکی
عمومی

1389/03/23 1388/10/23

11

بررسی فراوانی دیسکوپاتی و عوامل مرتبط با آن
در بیماران مبتال به کمردرد مراجعه کننده به
1387
کلینیک روماتولوژی شهرستان کاشان در سال
9831-9831

پزشکی
عمومی

1387/06/11

12

بررسی اثر عصاره سیر بر روی میزان آنزیمهای
پزشکی
کبدی در بیماران مبتال به استئاتو هپاتیت غیر 1386
تخصصی
)  ( NASHالکلی

1386/04/13

10

بررسی شربت آلوئه ورا در درمان رفالکس «
و مقایسه آن با )  (GERDمعدی – مروی
رانیتیدین و امپرازول

بررسی اتیولوژیک بیماران مبتال به هپاتیت مزمن
و سیروز کبدی در بیماران مراجعه کننده به
1386
13
کلینیک گوارش شهرستان کاشان طی سال های
9839 - 9831

پزشکی
عمومی

1386/12/16

بررسی علل گوارشی آنمی فقر آهن در بیماران
مراجعه کننده به کلینیک هماتولوژی و گوارش 1385
کاشان طی سال های 9838 - 9831

پزشکی
عمومی

1385/08/18

 15بررسی فراوانی اختالل تستهای بیوشیمایی کبدی 1386

پزشکی

1386/12/23

14

بستری در نیمه دوم  IIدر بیماران دیابتی تیپ
سال  9831در بیمارستان شهید بهشتی کاشان

عمومی

بررسی یافته های کلینیکی و پاراکلینیکی بیماری
های التهابی روده در بیماران مراجعه کننده به
1385
16
کلینیک گوارش شهرستان کشان طی سال های
9839 - 9831

پزشکی
عمومی

( بررسی فراوانی استئاتو هپاتیت غیر الکلی
در بیماران مبتال به کبد چرب مراجعه ) NASH
1385
17
کننده به کلینیک گوارش شهرستان کاشان طی
سال 9839 - 9831

پزشکی
عمومی

1385/06/27

1384

پزشکی
عمومی

1384/02/12

( بررسی فراوانی بیماری رفالکس معده بر مری
و عوارض آن در بیماران مبتال به سوء ) GERD
1385
19
مراجعه کننده به کلینیک ) (dyspepsiaهاضمه
1384 - 1381تخصصی گوارش طی سال های

پزشکی
عمومی

1385/07/17

20

دربیماران مبتالبه  HLAB27بررسی وضعیت
اسپوندیلو ارتروپاتی های سرونگاتیو درشهرستان 1390
کاشان

پزشکی
عمومی

1390/03/25 1390/02/06

21

درکاهش  Eباویتامین Silymarinمقایسه اثر
ترانس آمینارهای سرم دربیماران مبتال به
1390
کبدچرب مراجعه کننده به کلینیک گوارش
درسال9831-9811

پزشکی
عمومی

1390/08/15 1390/06/16

22

با بیماری کبد  Dبررسی ارتباط سطح ویتامین
)(NAFLDچرب غیرالکلی

1396

تخصص

1396/03/24 1395/03/19

بررسی تاثیر متفورمین با متفورمین به همراه
در تغییر میزان آنزیم های کبدی در  Eویتامین
1395
23
مبتالیان به کبد چرب غیر الکلی در سال 18-11
در شهرستان کاشان

پزشکی
عمومی

بررسی ارتباط بین یافته های کولونوسکوپی و
عالئم بالینی در بیماران مراجعه کننده به بخش
1395
اندوسکوپی بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی
سال های 31 - 11

پزشکی
عمومی

1395/03/09 1394/08/20

1395

تخصص

1395/02/21 1393/02/30

1394

پزشکی

1394/04/22 1393/10/17

18

24

مقایسه دو روش درمانی در ریشه کنی میکروب
هلیکوباکتر پیلوری و عوارض آنها

بررسی رژیم درمانی حاوی عسل طبیعی ایران در
25
ریشه کنی عفونت هلیکوباکتر پیلوری
26

بررسی ارتباط میزان کلونیزاسیون هلیکوباکتر

1385/02/04

1395/04/13 1392/11/02

پیلوری با شدت التهاب در بیماران مراجعه کننده
با گاستریت
مقایسه اثر ترکیب گلبرگ گل محمدی و عسل با
27
پسیلیوم بر یبوست مزمن

عمومی

1394

پزشکی
عمومی

1394/05/19 1393/12/20

بررسی شیوع بیماری سلیاک در بیماران مراجعه
کننده با عالیم سندروم روده تحریک پذیر به 1394
کلینیک های گوارش کاشان در سال 9819

پزشکی
عمومی

1394/06/30 1393/11/05

در مراجعین به  Cبررسی ژنوتیپ ویروس هپاتیت
 29کلینیک های تخصصی گوارش شهرستان کاشان 1393
طی سال های  9831تا9819

پزشکی
عمومی

1393/03/04 1392/10/07

بررسی ارتباط شدت بیماری کبد چرب غیرالکلی
30
با شدت پسوریازیس

1393

پزشکی
عمومی

1393/08/06 1393/03/04

بررسی ارتباط مصرف مهارکننده های پمپ
)(BMDباتراکم معدنی استخوان ((PPIپروتون

1393

تخصص

1393/12/09 1392/11/05

بررسی اتیولوژی و یافته های پاراکلینیک
مبتالیان به سیروز کبدی در شهرستان کاشان 1396
طی سالهای  9831تا 9811

پزشکی
عمومی

1396/11/29 1396/08/04

بررسی یافته های کلینیکی و پاراکلینیکی و سیر
 33بیماری در مبتالیان به بیماری های التهابی روده 1397
در شهرستان کاشان طی سالهای  9811تا 9811

پزشکی
عمومی

1397/03/22 1396/11/16

28

31

32

34

بررسی میزان اثربخشی درمان فراتشخیصی
کارشناسی
1397/06/14 1395/08/05
یکپارچه بر اضطراب ،استرس ،افسردگی و تنظیم 1397
ارشد
هیجان در مبتالیان به سندرم روده تحریک پذیر

بررسی ارتباط مصرف طوالنی مدت داروی
و هیپومنیزیمی ) (PPIمهارکننده پمپ پروتون
1397
35
در بیماران دچار ریفالکس گاستروازوفاژیال
)(GERD

تخصص

1397/07/24 1397/01/27

بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان پزشکی از
 36آموزش در گروه های بالینی دانشگاه علوم پزشکی 1397
کاشان سال 9811

پزشکی
عمومی

1397/11/27 1395/03/17

مقایسه اثربخشی رژیم متوالی بر پایه
لوفلوکساسین با رژیم استاندارد چهاردارویی بر 1397
ریشه کنی عفونت هلیکوباکترپیلوری

تخصص

37

1397/12/21 1397/05/02

