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 سوابق تحصيلی
الف) تحصيالت عاليه
رشته تحصيلی

درجه علمی

دانشگاه محل تحصيل

تاريخ فراغت از تحصيل

پزشكي

دكتراي حرفهاي

علوم پزشكي تهران (پذیرش با رتبه  8كنكور –منطقه )2

1380

پزشكي اجتماعي

دكتراي تخصصي

علوم پزشكي شيراز (فارغ التحصيل با رتبه اول بورد كشوري)

1385

ب) پاياننامه هاي نوشته شده در دوران تحصيل
عنوان پاياننامه

مقطع تحصيلی

نام استاد يا اساتيد راهنما

بررسي ميزان رضایت كارورزان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران از كيفيت آموزش باليني و عوامل مؤثر بر آن

دكتراي عمومي

دكتر زهرا احمدينژاد

بررسي سطح همخواني تجویز آنتيبيوتيكهاي پيشگي رانه با دستورالعملهاي كشوري ایران و انجمن داروسازان سيستم سالمت آمریكا

دكتراي تخصصي

دكتر مهرداد عسكریان

( ) ASHPدر اعمال جراحي بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شيراز 1383 -

 تشويق ،بورس تحصيلی ،جوايز ،تقديرها
عنوان

علت دريافت

مقام اعطاكننده

تاريخ دريافت

لوح تقدير

رتبه اول كشوري بورد تخصصي پزشكي اجتماعي

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشكي

1385

لوح تقدير

پایان نامه برتر (اول) دستياري دانشگاه ع پ شيراز

معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شيراز

1385

لوح تقدير

پزشک نمونه دانشگاه علوم پزشكي كاشان

ریيس دانشگاه علوم پزشكي كاشان

1389

لوح تقدير

پژوهشگر برتر استان اصفهان

استاندار اصفهان

1390

 فعاليت و پستهاي اجرايی
عنوان سمت

زمان

سرپرست دانشگاه علوم پزشكي كاشان

از مهر 1398

معاون بهداشتي دانشگاه

اسفند  1390تا مهر 1398

مدیر درمان و قائم مقام معاونت درمان دانشگاه

 1389تا 1391

معاون دانشجویي فرهنگي دانشگاه

 1387تا 1389

معاون فني معاونت بهداشتي دانشگاه

1385تا 1387

1

سرپرست كميته تحقيقات دانشجویي دانشگاه

 1389تا 1391

مدیر گروه پزشكي اجتماعي دانشگاه

 1387تا 1391

عضو هيات مدیره سازمان نظام پزشكي كاشان

 1392تا 1396

مسؤول ارزشيابي اساتيد دانشگاه

 1386تا 1392

مسؤول واحد بهداشت خانواده دانشگاه

1385تا 1387

پزشک مسؤول مراكز بهداشتي درماني

1380-1382

 سابقه ارائه خدمات آموزشی
مؤسسه محل تدريس

مقطع تحصیلی

عنوان درس

سال تدريس

دانشكده پزشكي شيراز

دكتري عمومي

كارورزي پزشكي اجتماعي  -كارآموزي پزشكي اجتماعي

1382تا1385

دانشكده مدیریت و

كارداني -كارشناسي (مدارک پزشكي،

اطالع رساني پزشكي شيراز

مدیریت بيمارستاني)

كليات پزشكي  -ترمينولوژي پزشكي  -اپيدم يولوژي

1382تا1385

دانشكده پزشكي كاشان

دكتري عمومي  -كارشناسي ارشد

اصول خدمات بهداشتي  -اپيدميولوژي -بهداشت خانواده  -اپيدميولوژي باليني  -كارورزي پزشكي

كارشناسي ارشد

دانشكده پرستاري كاشان

اجتماعي  -كارآموزي پزشكي اجتماعي  -روش تحقيق در علوم پزشكي  -آمار
روش تحقيق در علوم پزشكي  -آمار

 1385تاكنون
 1387تاكنون

 سابقه ارائه خدمات حرفهاي
نوع خدمت حرفهاي

مرکز يا سازمان دريافت کننده خدمات

تاريخ

مشاوره متدولوژي

معاونت پژوهشي (جهت پژوهشگران)

 1387تاكنون

داوري مقاالت

مجله علمي پژوهشي فيض

 1386تاكنون

داوري طرحهاي پژوهشی

معاونت پژوهشي

 1385تاكنون

نظارت طرحهاي پژوهشی

معاونت پژوهشي

 1385تاكنون

مشاوره آماري و متدولوژي پايان نامهها

معاونت آموزشي

 1385تاكنون

 عضويت در انجمنها و مجامع علمی
نام مجمع

محل فعاليت مجمع

مدت عضويت

انجمن علمي پزشكي اجتماعي ایران

تهران

 1385تاكنون

 عضويت در كميتهها و شوراها
رديف

نام كميته يا شورا

سمت

مكان يا سازمان مربوطه

مدت فعاليت

1

شوراي سياستگذاري دانشگاه

عضو

دانشگاه ع پ كاشان

 1389تاكنون

2

شوراي پژوهشي دانشگاه

عضو

معاونت پژوهشي

 1387تا 1398

3

شوراي پژوهشي مركز تحقيقات علوم تشریح

عضو

دانشگاه ع پ كاشان

 1388تاكنون

2

4

كميته آمار مقاالت و طرحهاي تحقيقاتي دانشگاه

عضو

دانشگاه ع پ كاشان

 1390تا 1395

5

كميته تدوین نقشه جامع علمي سالمت دانشگاه

عضو

دانشگاه ع پ كاشان

 1389تا 1395

6

شوراي آموزشي دانشكده پزشكي

عضو

دانشكده پزشكي

 1387تا 1391

7

شوراي پژوهشي دانشكده پزشكي

عضو

دانشكده پزشكي

 1386تا 1396

8

شوراي امر به معروف و نهي از منكر

ریيس

معاونت بهداشتي

 1391تا 1398

9

ستاد اجرایي برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهري

دبير و جانشين ریيس

دانشگاه ع پ كاشان

 1391تا 1398

10

كميته آموزش و مدیریت نيروي انساني برنامه پزشک خانواده شهري

ریيس

دانشگاه ع پ كاشان

 1391تا 1398

11

ستاد حاكميت باليني دانشگاه

عضو

دانشگاه ع پ كاشان

 1389تا 1391

12

كميته پایش و نظارت برنامه پزشک خانواده

ریيس

دانشگاه ع پ كاشان

 1391تا 1392

13

كميته انطباق امو ر اداري و فني موسسات پزشكي با موازین شرع

عضو

دانشگاه ع پ كاشان

 1391تا 1398

14

كميته تجویز و مصرف منطقي آنتيبيوتيكها

عضو

دانشگاه ع پ كاشان

 1391تا 1398

15

كميته دانشگاهي ارتقاء سالمت مادر و نوزاد

عضو

دانشگاه ع پ كاشان

 1391تا 1398

16

كميته مرگ و مير مادران دانشگاه

عضو

دانشگاه ع پ كاشان

 1391تا 1398

17

كميته ایمني و ترویج زایمان طبيعي دانشگاه

عضو

دانشگاه ع پ كاشان

 1391تا 1398

18

كميته مرگ و مير كودكان  1تا  59ماهه دانشگاه

عضو

دانشگاه ع پ كاشان

 1391تا 1398

19

كميسيون ماده  20قانون مربوط به ام ور پزشكي ،دارویي و ...

عضو

دانشگاه ع پ كاشان

 1389تا 1398

20

كميته علمي آنفلوانزا

عضو

معاونت آموزشي

 1388تا 1398

21

كميته دانشگاهي هپاتيت ب

عضو

دانشگاه ع پ كاشان

 1389تا 1398

22

كميسيون صدور پروانه شركتهاي خدماتي مبارزه با حشرات و جانوران موذي در اماكن عمومي و خانگي

ریيس

معاونت بهداشتي

 1391تا 1398

23

كارگروه برگزاري المپياد علمي دانشجویان

عضو

معاونت آموزشي

 1389تا 1398

24

كميته درآمد و كنترل كسورات دانشگاه

عضو

دانشگاه ع پ كاشان

 1389تا 1398

25

شوراي سياستگذاري پژوهش در نظام سالمت (شوراي )HSR

عضو

معاونت پژوهشي

 1385تا 1398

26

كميته اجرایي پسماندهاي دانشگاه

ریيس

معاونت بهداشتي

 1391تا 1398

27

كميته اجرایي جشنواره شهيد مطهري

عضو

معاونت آموزشي

 1390تا 1398

28

كميته برنامه ریزي استراتژیک دانشگاه

عضو

دانشگاه ع پ كاشان

 1386تا 1398

29

شوراي عمومي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

عضو

معاونت آموزشي

 1386تا 1398

30

كميته پزشكي جامعه نگر

سرپرست

معاونت آموزشي

 1387تا 1398

31

كميته تخصيص امتياز آموزش مداوم دانشگاه

عضو

معاونت آموزشي

 1385تا 1398

32

شوراي پژوهش در آموزش

عضو

معاونت آموزشي

 1385تا 1398

33

واحد حمایت از تحقيقات باليني

عضو

معاونت پژوهشي

 1386تا 1398

34

شوراي تخصصي مركز تحقيقات تروما

عضو

دانشگاه ع پ كاشان

 1386تا 1398

35

كميته رتبهبندي EDC

عضو

معاونت آموزشي

 1386تا 1398

36

كميته نظارت و ارزشيابي EDC

عضو

معاونت آموزشي

 1386تا 1398

37

كميته سنجش آزمونهاي EDC

عضو

معاونت آموزشي

 1385تا 1398

3

38

كميته دانشگاهي كنترل عفونتهاي بيمارستاني

عضو

دانشگاه ع پ كاشان

 1386تا 1398

39

كميته بررسي و تدوین نقشه جامع سالمت دانشكده پزشكي

عضو

دانشكده پزشكي

 1390تا 1398

 سوابق قبلی عضويت در كميتهها و شوراها
نام كميته يا شورا

سمت

مكان يا سازمان مربوطه

مدت فعاليت

شوراي سياستگذاري تحقيقات دانشجویي كشور

عضو

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي (معاونت پژوهشي)

 1390تا 1391

شوراي راهبردي شبكه همكار كميتههاي تحقيقات دانشجویي كشور -قطب مركز

ریيس

وزارت بهداشت ،در مان و آموزش پزشكي(معاونت پژوهشي)

 1389تا 1391

شوراي دانشگاه

عضو

دانشگاه ع پ كاشان

 1387تا 1389

شوراي فرهنگي دانشگاه

دبير

دانشگاه ع پ كاشان

 1387تا 1389

كميته منطقه اي نظارت بر واحدهاي درمان وابستگي به مواد افيوني یا داروهاي آگونيست

دبير

دانشگاه ع پ كاشان

 1389تا 1391

(كميته ماده )31
مجمع خيرین سالمت

عضو

دانشگاه ع پ كاشان

 1389تا 1391

كميته بازنگري اولویتهاي پژوهشي دانشگاه

عضو

دانشگاه ع پ كاشان

 1387تا 1388

كميته مسكن دانشگاه

عضو

دانشگاه ع پ كاشان

 1390تا 1391

شوراي ورزش دانشگاه

دبير

دانشگاه ع پ كاشان

 1387تا 1389

شوراي احياء امر به معروف و نهي از منكر دانشگاه

دبير

دانشگاه ع پ كاشان

 1387تا 1389

كميته انطباق دانشگاه

دبير

دانشگاه ع پ كاشان

 1387تا 1389

شوراي تأمين بهداشت رواني دانشجویان دانشگاه

دبير

دانشگاه ع پ كاشان

 1387تا 1389

شوراي انضباطي تجدید نظر دانشگاه

دبير

دانشگاه ع پ كاشان

 1387تا 1389

شوراي انضباطي بدوي دانشگاه

رئيس

دانشگاه ع پ كاشان

 1387تا 1389

كميسيون موارد خاص دانشگاه

عضو

دانشگاه ع پ كاشان

 1388تا 1389

ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه

عضو

دانشگاه ع پ كاشان

 1388تا 1389

كميته كارشناسي دانشجویي و فرهنگي

عضو

دانشگاه ع پ كاشان

 1388تا 1389

هيئت منصفه رسيدگي به تخلفات تشكلهاي دانشگاه

دبير

دانشگاه ع پ كاشان

 1386تا 1389

كميته آموزش مداوم دانشگاه

عضو

معاونت آموزشي

 1386تا 1387

شوراي سياستگذاري و تحول آماري دانشگاه

عضو

دانشگاه ع پ كاشان

 1386تا 1389

شوراي تخصصي پزشک خانواده در سطوح تخصصي و فوق تخصصي دانشگاه

عضو

دانشگاه ع پ كاشان

 1386تا 1389

شوراي پژوهشي معاونت بهداشتي

عضو

معاونت بهداشتي

 1385تا 1387

كميته برنامه ریزي استراتژیک

عضو

معاونت بهداشتي

 1385تا 1387

كميته حو ادث غير مترقبه

عضو

معاونت بهداشتي

1387

شوراي دانشگاهي پيشگيري از بيماریهاي ژنتيک

عضو

دانشگاه علوم پزشكي كاشان

 1385تا 1389

كميته زایمان ایمن

عضو

دانشگاه علوم پزشكي كاشان

 1385تا 1387

كميته پيشگيري از مرگ نوزادي

عضو

دانشگاه علوم پزشكي كاشان

 1385تا 1387

كميته كاهش مرگ و مير كودكان

عضو

دانشگاه علوم پزشكي كاشان

 1385تا 1387

كميته اجرایي بسيج همگاني آموزش احيا

عضو

دانشگاه ع پ كاشان

 1386تا1387

شوراي آموزشي معاونت بهداشتي

عضو

معاونت بهداشتي

 1385تا 1387

گروه پژوهشي مطالعات سالمندي

عضو

معاونت پژوهشي

 1385تا 1389

4

 پروژههاي تحقيقاتی تصويبشده
عنوان کامل طرح

رديف

کد

1

86016

بررسي عوامل قطع همكاري رابطين بهداشت با پایگاهها و مراكز بهداشتي درماني در شهرستان كاشان سال 1386

2

86036

بررسي فرسودگي شغلي معلمان مدارس شهر كاشان و عوامل مرتبط با آن در سال 1386

3

86038

بررسي اپيدميولوژیک تغذیه انحصاري با شير مادر و عوامل موثر بر آن در شهر كاشان در سال 1386

4

87005

سنجش تراكم استخوان در بيماران مبتال به هپاتيت مزمن قبل و بعد از درمان اینترفرون  -الفا

5

87012

بررسي نقش لوح آموزشي در آموزش پيشگيري از سوانح و حو ادث ترافيكي در كودكان پيش دبستاني كاشان در سال 1387

6

87022

بررسي مقایسه اي استفاده از روش مطمئن و غير مطمئن پيشگيري از بارداري در زنان واجد شرایط تنظيم خانواده كاشان و عوامل موثر بر آن در سال 1386

7

87023

بررسي فراواني و عوامل مرتبط با فرسودگي شغلي كارك نان معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي كاشان در سال 1387

8

87029

فراواني موارد  Hbs Agو  Anti Hcv: Anti Hivمثبت در معتادین تزریقي مراجعه كننده به مركز مشاوره بيماري هاي رفتاري  ،مراكز درمان نگهدارنده متادون و مركز

9

87046

بررسي تاثير بازتواني قلبي بر یافته هاي كلينيكي  ،پاراكلينيكي مبتالیان به بيماري ایسكمي قلب

10

87064

بررسي فراواني نسبي تغييرات آنزیمهاي كبدي و ارتباط آن با یافته هاي سونوگرافي كبد در بيماران مبتال به كبد چرب مراجعه كننده به كلينيک گوارش در سال 1387

11

87075

بررسي تاثير مداخالت روان شناختي و آموزشي بر سالمت روان و پيشرفت تحصيلي دانشجویان ورودي بهمن ماه  1387دانشكده پيراپزشكي دانش گاه علوم پزشكي كاشان - 88

12

87076

تعيين ضریب پایایي پرسشنامه ارزیابي عملكرد اساتيد دانشگاه علوم پزشكي كاشان توسط دانشجویان در مركز توسعه آموزش در سال تحصيلي 1388

13

88005

بررسي عملكرد كلي و آگاهي كاركنان مرغداري هاي شهرستان كاشان در باره بيماري آنفوالنزاي پرندگان در سال 1388

14

88013

برر سي اثر سير بر سطح هموسيستئين پالسماي خون افراد مبتال به بيماري ایسكميک قلبي

15

88016

مقایسه فریتين در تشنج بدون تب و تب بدون تشنج در كودكان  6ماه تا  5سال مراجعه كندده به بيمارستان شهيد بهشتي كاشان پایيز  88و زمستان 88

16

88019

بررسي فراواني بيماري هاي قلبي عروقي و فاكتورهاي خطر سازان در بيماران مبتال به لوپوس اریتماتوز سيستميک مراجعه كننده به درمان گاه روماتولوژي كاشان در طي سال
1388

17

88021

بررسي ارتباط افزایش بيلي روبين غير مستقيم خون بر تغييرات شنوایي ساقه مغز ( ).A.B. Rدر نوزادان مبتال به زردي

18

88023

بررسي شيوع و عوامل استرس شغلي در زنان كارگر صنایع شهر كاشان .1388

19

88030

بررسي اولویتهاي آموزش مداوم پزشكان عمومي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي كاشان در سال 89- 1388

20

88032

بررسي اثر گلوكز خوراكي بر درد حين خونگيري وریدي نوزادان ایكتریک

21

88041

مقایسه اثر  Silymarinبا ویتامين  Eدر كاهش ترانس آمينازهاي سرم در بيماران مبتال به كبد چرب مراجعه كننده به كلينيک گوارش در سال 1388

22

88043

بررسي ارتباط وزن پایين تولد و بروز آسم در سه ساله اول زندگي

23

88045

بررسي شيوع انگلهاي روده اي در كودكان افغاني مدارس ابتدایي و راهنمایي مقيم كاشان سال 89- 88

24

88046

بررسي اثر كرم اسين(ونوگل) در درمان واریس و نارسایي وریدي اندام تحتاني در بيماران مراجعه كننده به كلينيک روماتولوژي و درماتولوژي شهرستان كاشان در سال 1387

25

88048

بررسي ارتباط سطح پالسمایي  2Bميك روگلوبين و سندرم تونل كارپ در بيماران همودیاليزي

26

88050

ارزش تشخيصي  BNPدر ارزیابي عملكرد بطني مبتالیان به نارسایي مزمن كليه

27

88051

بررسي عملكرد تيروئيد در بيماران تشنجي مصرف كننده سدیم والپروات یا كاربامایزپين مراجعه كننده به كلينيک نورولوژي شهرستان كاشان در سال 1389

28

88054

بررسي اثربخشي بنه در بهبود زخم پاي دیابتي

29

88056

بررسي رابطه آسم با اختالل نقص بيش فعالي در كودكان مراجعه كننده به درمانگاه اطفال بيمارستان شهيد بهشتي

30

89001

نيازسنجي آموزش بهداشت مدارس شهرستان كاشان در سال 1388

31

89002

بررسي شاخصهاي خوني و فریتين دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي كاشان

32

89016

بررسي سطح اینترلوكين  6خون بند ناف بدو تولد در پيشگویي سپسيس زودرس نوزادادن

33

89026

بررسي ارتباط سالمت روان مادران با وضعيت شيردهي در زنان مذاجعه كنده به مراك ز بهداشتي درماني شهرستان كاشان سال 1388- 89

34

89031

بررسي تروما در كودكان مراجعه كننده به بيمارستان شهيد بهشتي كاشان

35

89037

بررسي تروما در نوجوانان مراجعه كننده به بيمارستان شهيد بهشتي كاشان طي سالهاي 1388- 1383

36

89042

مقایسه تعداد زیر گروههاي سلول هاي  Tتنظيمي در بيماران پيوند كليه تحت درمان با سيكلوسپورین و سيروليموس

گذري كاهش آسيب كاشان سال 1387- 88
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37

89045

مقایسه اثر درماني پيوگليتازون با متفورمين در مبتالیان به استئاتو هپاتيت غير الكلي ( )NASH

38

90008

بررسي باكتریولوژیک مایع مدیاي سروز مقاوم به درمان در كودكان  2تا  15سال مر اجعه كننده به بيمارستان متيني كاشان در سال 1390

39

90014

بررسي تاثير بروموكریپتين در درمان بيماري آرتریت روماتوئيد

40

90018

بررسي ارزش تشخيصي روش ترانس در اندازه گيري سطح بيلي روبين سرم نوزادان ترم ایكتریک

41

90023

بررسي عوامل باكتریال جدا شده از كشت صفرا و تعيين الگوي حساسيت آن در بيماران كله سيستكتومي شده بستري در بيمارستان شهيد بهشتي كاشان طي سال 1389- 90

42

90024

تعيين ميزان فراواني ناهنجاري هاي پيكري دختران و پسران دانش آموز مقاطع ابتدایي  ،راهنمایي و متوسطه آموزشگاه هاي شهر كاشان در سال تحصيلي 1390- 91

43

90028

مقایسه اثر درماني ليزر كم توان با تزریق متيل پردنيزولون در فاشئيت پالنتار در بيماران فاشئيت مراجعه كننده به درمانگاه روماتولوژي

44

90033

بررسي توانایي سيستم هاي اطالعات بيمارستاني و پزشكان جهت استقرار پزشكي مبتني بر شواهد در بيمارستانهاي كشور

45

90041

بررسي اپيدميولوژي تروما در بالغين مراجعه كننده به بيمارستان شهيد بهشتي كاشان 1383- 88

46

90042

بررسي تغييرات  ESR,CRP, WBCمتعاقب عمل جراحي در بيماران دچار شكستگي به دنبال تروما در بيمارستان بهشتي كاشان در سل 1389- 90

47

90051

بررسي ارتباط سطح سرمي اینترلوكين  23و تعداد سلول هاي  17THخون محيطي با بيماري دیابت تيپ 1

48

90053

بررسي تاثير ترانكساميک اسيد برخونریزي پس از زایمان طبيعي

49

90064

بررسي تاثير رژیم درماني حاوي عسل طبيعي ایران در ریشه كني عفونت هليكوباكتر پيلوري

50

90071

بررسي وضع يت تروماي ستون فقرات و برآورد هزینه بستري و درمان در شهر كاشان در سالهاي  1383تا 1388

51

90087

بررسي عوامل خطر همراه با مرگ داخل رحمي جنين ( )IUFDدر كاشان در سال 1390- 91

52

90089

بررسي سطح سرمي و ادراري فاكتور  VEGFو تعداد سلول هاي  17Thدر خون محيطي با ب يماران مبتال به ADPKD

53

90100

بررسي كيفيت زندگي در گروه هاي سندروم روده تحریک پذیر در بيماران ارجاع شده به مركز مراقبت هاي پزشكي ثالثيه در سالهاي 1390- 91

54

91004

بررسي فراواني كلونيزاسيون و حساسيت آنتي بيوتيكي سویه هاي استافيلوكوكوس اورئوس در بيني كودكان  1ماه تا  14سال مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني كاشان در

55

91055

56

91062

تعيين الگوي حساسيت و مقاومت آنتي بيوتيكي در كشتهاي مثبت  K - pneumoniaو  E- coliدر بيمارستان شهيد بهشتي كاشان 1391

57

91074

بررسي معيارهاي آنتروپومتریک جمجمه و صورت در افراد  20- 35ساله شهر كاشان در سال 1391

58

91081

بررسي الگوي حساسيت آنتي بيوتيكي سویه هاي بروسال جدا شده از نمونه هاي كلينيكي بيماران بروسلوزیس در شهر كاشان در سال 1391- 92

59

91082

بررسي تاثير تحریک عصب از راه پوست قبل از عمل بر ميزان شدت درد پس از عمل هرني اینگونينال

60

91087

بررسي ارتباط بين سطح سرمي  ، 17IL-ميزان بيان ژن  17IL-م تعداد سلول هاي  17THبا فشار خون  24ساعته زنان مبتال به سندرم تخمداني پلي كيستيک

61

91118

بررسي اثر اسانس تام گل سرخ در پبشگيري از سميت كبدي القا شده با تتراكلرید كربن (  )4CCLدر رت

62

91138

بررسي اثر ریشه كني هلي كو باكترپيلوري بر آزمون هاي عملكرد كبد در بيماران مبتال به استـاتوهپاتيت غير الكلي()NASH

63

92007

مطالعه اپيدميولوژیكي صدمات ورزشي مراجعه كننده به مركز تروماي دانشگاه علوم پزشكي كاشان از سال  1383تا 1391

64

92016

بررسي الگوي رشددر نوزادان ( Gestational Age SGA(small forمتولد شده در سال هاي  1389- 1388در بيمارستان شهيد بهشتي وزایشگاه ش بيه خواني طي 2سال
اول زندگي

65

92021

تاثير برنامه آموزشي براساس نظریه رفتار برنامه ریزي شده برمصرف شير توسط دانش آموزان دختر مقطع راهنمایي در شهرستان كاشان سال 1391

66

92022

بررسي نظرات پزشكان خانواده در خصوص علل ارجاع بيماران تحت پوشش بيمه روستایي به سطوح باالتر در مراكز بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشكي كاشان1390- 1385:

67

92027

بررسي تعداد  22T-helperو سطح سرمي  22Interleukinدر بيماران مبتال به كوليت اولسراتيو

68

92058

بررسي ارتباط اینتر لوكين 17با فعاليت بيماري آرتریت روماتوئيد در بيماران مراجه كننده به كلينيک تخصصي روماتولوژي كاشان در طي سال 92- 91

69

92106

ارتقاء سالمت مادر و كودک از طریق ادغام خدمات مراقبتهاي بهداشت روان در دوران حاملگي

70

92137

مقایسه قد نهایي پي ش بيني شده و قد هدف در دختران با شروع بلوغ در سنين  7 - 9/5سال

71

92138

بررسي تاثير تمرینات هوازي تداومي و تناوبي بر سطح ویسفاتين ،لپتين ،گرلين و پروگرانولين سرم خون دختران چاق (  )2km30>BMIغيرفعال

72

92143

بررسي ارتباط تعداد سلولهاي  22Thخون محيطي و سطح سرمي  TNFα ،TGFβ،10IL،22ILبا بيماري دیابت تيپ 1

73

92178

بررسي ارتباط ویروس پاپيلوماي انساني تيپ  16و  18با آدنوكارسينوم پروستات

74

93031

مقایسه تاثير كتامين  -فنتانيل و پروپوفل  -فنتانيل روي تغييرات همودیناميک حين قراردادن ماسک الرنژیال و عوارض بعد از بيهوشي در عمل جراحي هرني اینگواینال.

75

93033

بررسي مقایسه اي ویروس اپشتاین بار (  ) EBVدر تومورهاي بدخيم و ضایعات فيبرو كيستيک پستان.

76

93034

بررسي آگاهي ،نگرش و عملكرد مردان شاغل در كارخانجات شهرستان كاشان از مشاركت آنان در مراقبتهاي بارداري ،زایمان و پس از زایمان در سال 1393

سال 1391
بررسي كاهش شنوایي در بيماران مبتال به دیابت تيپ  2و عوامل مرتبط با آن در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان نقوي مركز دیابت گالبچي و بيمارستان متيني شهرستان
كاشان در سال 1390- 91

6

77

93039

بررسي ارتباط آنژیوژنز و تهاجم بافتي در كارسينوم سلول بازال پوست

78

93058

بررسي سطح سرمي هموسيستئن در بيماران مبتال به بيماري عروق كرونري دیابتي و غير دیابتي

79

93094

سرواپيدميولوژي هپاتيت  Aدر بالغين  15تا  45سال م راجعه كننده به بيمارستان شهيد بهشتي در سال 93

80

93096

مقایسه وضعيت رشد و تكامل در دوقلوهاي با وزن غير همسان هنگام تولد

81

93111

بررسي رفتارهاي مرتبط با سالمت در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر كاشان در سال تحصيلي 93- 1392

82

93112

بررسي رشد كودكان زیر  2سال روستایي كاشان در سال 92

83

93122

بررسي تاثير استفاده از ژورنال كالب در آگاهي و مهارت دستياران پزشكي در مورد متودولوژي پژوهش و پزشكي مبتني بر شواهد

84

93133

بررسي ارتباط شدت بيماري كبد چرب غير الكلي با شدت پسوریازیس

85

93142

بررسي ارتباط سطح سرمي سرب و یبوست مزمن كودكان

86

93148

بررسي عوارض كبدي ناشي از بستن شریان كبدي راست توسط الپاراتومي در خرگوش

87

93162

بررسي وضعيت تكامل كودكان  60- 4ماهه كاشان و اران و بيدگل سال 1393

88

93163

بررسي رضایتمندي مراجعين و دریافت كنندگان خدمت از خدمات واحد بهداش ت خانواده در مراكز بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشكي كاشان93

89

93168

بررسي تاثير كپسولهاي حاوي عصاره شنبليله و عصاره مارچوبه بر ميزان توليد شير در مادران شيرده

90

93185

بررسي اثر كپسول حاوي عصاره هيدروالكلي گل بلوبري بر عوارض نفروپاتي دیابتي نوع 2

91

93188

مقایسه اثر وانكومایسين و تيكوپالنين در درمان عفونتهاي گرم مثبت كودكان بستري در بيمارستان شهيد بهشتي كاشان

92

93191

بررسي اثر كپسول حاوي عصاره الكلي برگ توت سفيد بر گلوكز خون و شاخصهاي گليكوزیالسيون و پروفایلهاي ليپيدي در مبتالیان به دیابت نوع یک

93

93199

بررسي اثر سولفات روي بر بهبود پنوموني كودكان  1تا  5سال

94

93200

مقایسه ميزان بروز كمردرد پس از بي حسي اسپاینال و بيهوشي عمومي در بيماران تحت عمل جراحي پريآنال

95

93203

بررسي ميزان كارایي و ایمني روش رادیال در مقایسه با روش فمورال در آنژیوگرا في عروق كرونر در بيمارستان شهيد بهشتي كاشان 93- 1392

96

93205

بررسي تغييرات وزني مادران باردار و عوامل مرتبط با آن در شهرستان كاشان در سال 1392

97

93206

بررسي ارتباط سطح سرمي سرب و پيامد بارداري

98

93231

بررسي ارتباط بيان رسپتور اندروژن () ARبا عوا مل پروگنوستيک در كارسينوم مهاجم پستان

99

93233

بررسي تاثير افزودن سولفات منيزیوم به انفوزیون داخل وریدي مرفين ،بر درد بعد بعد از هيستركتومي

100

93234

مقایسه تاثير تجویز دگززامتازون و كتامين وریدي در تسكين درد شانه پس از سزارین تحت بي حسي اسپاینال

101

94027

بررسي ارزش تشخيصي پروكلسيتونين ،سرعت رسوب گلبولي وپروتئين فاز حاد كمي و ویافته هاي باليني در استئوميليت در پاي دیابتي

102

94039

مقایسه سيستم نمره دهي آلوارادو با سيستم نمره دهي پاسخ التهابي آپاندیسيت ( ) AIRSدر تشخيص آپاندیسيت حاد در بيماران مراجعه كنند ه به بيمارستان شهيد بهشتي

103

94048

طراحي پایگاه داده مراقبت مادر و كودک در دانشگاه علوم پزشكي كاشان درسال 1394

104

94059

طراحي پایگاه داده مراقبت مادر و كودک در دانشگاه علوم پزشكي كاشان درسال 1394

105

94083

اندازه گيري فلزات سنگين  As ،Ni ،Cd ،Pbدر نمک تصفيه شده دریاچه آران و بيدگل

106

94126

مقایسه طول مدت تغذیه با شير مادر در كودكان  ADHDسنين مدرسه و كودكان غير ADHD

107

94144

بررسي اثر آتوموكستين در درمان وابستگي به متآمفتامين در افراد تحت درمان نگهدارنده متادون

108

94147

مقایسه ارزش تشخيصي آزمون مشاهده با اسيد استيک ( )VIAبا پاپ اسمير در غربالگري كانسر

109

95008

بررسي اثر كپسول حاوي عصاره هيدروالكلي برگ توت سفيد بر عوارض نفروپاتي دیابتي نوع 2

110

95034

بررسي ارتباط عفونت ویروس پاپيلوماي انساني با كارسينوم سلول سنگفرشي پوست

111

95057

مقایسه اثر دكسمدتوميدین وریدي و اینتراتكال بر لرز حوالي عمل جراحي پس از بي حسي اسپاینال

112

95071

مقایسه فاكتور  Vليدن و پلي مورفيسم ژن  A1298C MTHFR: C677T :MTHFRدر بيماران مبتال به ترومبوز وریدهاي عمقي و افراد غيرمبتال

113

95076

بررسي ارتباط بين سطح سرمي لپتين و آدیپونكتين با شدت بيماري پسوریازیس

114

95115

بررسي ارتباط سطح ویتامين  Dبا بيماري كبد چرب غيرالكلي ()NAFLD

115

95131

بررسي اثرات افزودن متوكلوپراميد و كتوروالک به ليدوكائين بر بيحسي وریدي منطقه اي (بالک )Bier

116

95153

بررسي ارتباط بين سطح سرمي  IL-6و درگيري ریوي در بيماران با اسكلروز سيستميک پيشرونده

117

96007

طراحي سيستم اطالعات مراقبت كودک در دانشگاه علوم پزشكي كاشان در سال

118

96039

بررسي ارزش تشخيصي سونوگرافي در تشخيص پنوموني

كاشان در سال 1394

7

119

96108

بررسي نگرش زنان تک ف رزند مراجعه كننده به مراكز خدات جامع سالمت ،نسبت به فرزندآوري و عوامل مرتبط با آن در دانشگاه علوم پزشكي كاشان در سال 1396

120

96142

بررسي سطح فشار خون در كاركنان دانشگاه علوم پزشكي كاشان در سال1395

121

96147

" مقایسه دو رژیم درماني سه دارویي متوالي در ریشه كن سازي هليكوباكترپيلوري در بيماران مبتال به دیس پپسي

122

96196

بررسي سطح ویتامين  Dدر كودكان  6- 2ساله مراجعه كننده به مراكز خدمات سالمت شهر كاشان در سال 1396

123

96200

بررسي شيوع پيامدهاي نوزادي و مادري و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار شهر كاشان1395- 96

124

97012

بررسي شيوع مقاومتي آنتي بيوتيكي در كودكان  3تا  15ساله با فرنژیت استرپتوكوک مراجعه كننده به بيمارستان شهيد بهشتي شهر كاشان در سال 96

125

97215

بررسي اثر روش نوین تغذیه كامل وریدي بر روند درمان نوزادان بستري در بخش مراقبتهاي ویژه

126

97216

بررسي اثر مكمل روي بر عالئم باليني بيماران مبتال به تب مالت

127

98016

128

98090

بررسي مقایسه اي اثر دگزامتازون وریدي و بودزوناید استنشاقي در درمان كروپ

129

98092

بررسي سطح سواد سالمت بزرگساالن ایراني شهر كاشان در سال 1398

بررسي سونوگرافيک فراواني درجات تالرک حقيقي در دختران چاق مشكوک به بلوغ زودرس  2- 8ساله مراجعه كننده به درمانگاه غدد كودكان د انشگاه علوم پزشكي كاشان
طي سالهاي  1397- 1398ومقایسه با یافته هاي باليني و آزمایشگاهي

 پاياننامههاي سرپرستیشده يا مشاوره شده
عنوان

رديف

مقطع

1

بررسي فراواني عوامل بازدارنده مادران از شيردهي به نوزادان در شهرستان كاشان سال 1385

دكترا

رشته

سمت

پزشكي  -عمومي مشاور تحقيقاتي

2

بررسي مقاومت چند داروئي در باسيل هاي گرم منفي جداشده از نمونه هاي بيماران سرپایي

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

3

بررسي آگاهي ،نگرش و عملكرد كارورزان دانشگاه علوم پزشكي كاشان در مورد طب سر پایي در سال 1386

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

4

بررسي فراواني فرسودگي شغلي بر روي مدیران صنایع شهرستان كاشان در سال 1386

دكترا

پزشكي  -عمومي استاد راهنما دوم

5

بررسي عالئم باليني موكورمایكوزیس دربيماران بستري شده در بيمارستان شهيد بهشتي كاشان از فروردین ماه  1369تا شهریورماه
سال 1386

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

7

بررسي اپيدميولوژي عوامل خطربارداري در مادران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهرستان كاشان در سال 1386

دكترا

پزشكي  -عمومي استاد راهنما دوم

8

بررسي مقایسه اي استفاده از روش هاي غيرمطمئن پيشگيري از بارداري درزنان واجد شر ایط تنظيم خانواده تحت پوشش مراكز
بهداشتي  -درماني شهرستان كاشان سال 1387

دكترا

استاد راهنما اول و
پزشكي  -عمومي
مشاور آماري

6

بررسي اپيدميولوژیک مسلولين ایراني و غيرایراني مراجعه كننده به درمانگاه مسلم بن عقيل كاشان از سال  1380تا شهریورماه سال
1386

9

بررسي شيوع سندرم متابوليک در رانندگان برون شهري كاشان سال 1387

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

10

بررسي علل مرگ و مير كودكان  1- 59ماهه شهرستان كاشان طي سالهاي 1383- 86

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

11

مقایسه عالئم باليني  ،یافته هاي آزمایشگاهي و پيامد نهایي بيماري هاي عفوني در مصرف كنندگان نورجيزک /تمجيزک با مصرف
كنندگان سایر مواد مخدر بستري در بيمارستان بهشتي كاشان سال 1387

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

12

بررسي دوز موثر وارفارین در سير درمان بيماران مراجعه كننده به كلينيک قلب كاشان در سال 1387

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

دكترا

پزشكي  -عمومي مشاور تحقيقاتي

13
14
15
16
17
18

بررسي سطح سرمي آلبومين  ,فریتين و كلسترول در بيماران همودیاليزي با و بدون افسردگي اساسي مراجعه كننده به بيمارستان
اخوان كاشان در سال 1388
مقایسه سطح فریتين در تشنج ناشي از تب و تب بدون تشنج دركودكان  6ماه تا  5سال مراجعه كننده به بيمارستان شهيد بهشتي
كاشان از پایيز  1387تا بهار 1388
بررسي نتایج بينایي و عوارض عمل فتورفراكتيو كراتكتومي ( )PRKدر افراد نزدیک بين در مركز چشم پزشكي جواد االئمه قم طي
سال هاي 1384 - 1387
بررسي اثر سير بر سطح هموسيستئين پالسماي خون افراد مبتال به بيماري ایسكميک قلبي
بررسي سطح همخواني نمره آپگار با پارامترهاي گازهاي خوني بند ناف در ارزیابي وضعيت سالمت نوزادان پس از تولد در سه ماهه دوم
در بيمارستان شهيد بهشتي سال 1388
بررسي نتایج درماني استاتين ها ب ر پيش آگهي كوتاه مدت سكته هاي ایسكميک مغزي در بيمارستان شهيد بهشتي كاشان سال
1388-1387

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

8

19

دكترا

پزشكي  -جراحي

مشاور آماري

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

دكترا

پزشكي  -عمومي

22

تعيين تغييرات تستهاي تيروئيدي در كودكان تحت درمان با داروهاي ضد تشنج در بيمارستان بهشتي كاشان طي سال 1388-1387

دكترا

پزشكي  -اطفال

مشاور آماري

23

ارزش تشخيصي ( BNPپپتيد مغزي دفع كنند ه سدیم ) در ارزیابي عملكرد بطني مبتالیان به نارسایي مزمن كليه

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

دكترا

پزشكي  -عمومي مشاور تحقيقاتي

20
21

24
25
26

مقایسه زمان ظاهر شدن متيلن بلو به دو روش تزریق داخل وریدي و داخل استخواني در گردش خون خرگوش
بررسي فراواني عالئم باليني و یافته هاي آزمایشگاهي در بيماران مبتال به لوپوس اریتماتوز سيستميک مراجعه كن نده به كلينيک
تخصصي روماتولوژي در طي سالهاي 1382تا  1388در شهرستان كاشان
بررسي الگوي اقدام به خودكشي در شهرستان كاشان طي سال هاي 1382- 1387

بررسي مقاومت آنتي بيوتيكي ویبریوكلرا كشت داده شده از بيماران و آبهاي آلوده شهرستان كاشان از سال  1377تا نيمه اول سال
1388
بررسي ميزان آگاهي مادران كودكان زیر  5سال از اسهال و نحوه درمان آن  ،مراجعه كننده به پایگاههاي به داشتي درماني شهرستان
كاشان سال 1378

مشاور آماري

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

29

بررسي راهبردهاي یادگيري مفاهيم آناتومي از دیدگاه دانشجویان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كاشان طي سال 1388

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

30

مقایسه تآثير تریامسينولون ومتيل پردنيزولون تزریقي داخل مفصلي در درمان -كپسوليت شانه در بيماران مراجعه كن نده به كلينيک
تخصصي روماتولوژي در شهرستان كاشان

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

31

بررسي اپيدميولوژي بيماري هاي عفوني در سالمندان بستري در بخش عفوني بيمارستان شهيد بهشتي كاشان سال 1388

دكترا

پزشكي  -زنان

مشاور آماري

32

بررسي فراواني گروههاي خوني در بيماران مبتال به بيماري هاي عروق كرونر مراجعه كننده به كلينيک قلب و عروق كاشان از مهر ماه
 1387تا مهرماه 1388

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

33

بررس ي شيوع اختالالت روانپزشكي همراه در كودكان مبتال به شب ادراري مراجعه كننده به درمانگاه روانپزشكي اطفال بيمارستان
اخوان كاشان در سالهاي 1388 - 1389

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

34

" بررسي مقایسه اي عملكرد سيستوليک و دیاستوليک بطن چپ بيماران ایسكميک قلبي در بيمارستان شهيد بهشتي كاشان سال
1389

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

35

بررسي موارد تجویز شير مصنوعي به شيرخواران زیر یک سال شهرستان كاشان و روند آن از فروردین  1382تا پایان اسفند ماه 1388

دكترا

پزشكي  -عمومي استاد راهنما اول

36

بررسي رابطه سالمت روا ن مادران با وضعيت شيردهي در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهرستان كاشان سال 1389

دكترا

پزشكي  -عمومي استاد راهنما اول

27
28

بررسي سير درمان بيماران مبتال به سل دركاشان از فروردین ماه  1380تا پایان شهریور ماه 1388

استاد راهنما دوم و

بررسي فراواني عفونت هپاتيت  Cعوامل خطر مرتبط با آن در كاركنان درماني دچار  Needle Stickدر بيمارستان شهيد بهشتي
كاشان طي سال 1387- 1388
تعيين عمق لوله تراشه در بيماران مراجعه كننده هم قد تحت بيهوشي عمومي در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي كاشان
سال 1383- 1387

37

بررسي موارد آنفوالنزاي نوع  A1در بيمارستان بهشتي سال 1388

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

38

بررسي موارد آنفوالنزاي نوع  A1در بيمارستان بهشتي سال 1388

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

39

بررسي سطح سالمت روان پرستاران شاغل در بخش هاي روانپزشكي و دیاليز دانشگاه علوم پزشكي كاشان سال 1389

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

40

بررسي شيوع كاهش شنوایي در بيماران مبتال به آرتریت ر وماتوئيد مراجعه كننده به كلينيک روماتولوژي در سال 1389

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

42

برر سي سطح سرمي دیگوكسين در بيماران مراجعه كننده به كلينيک بيماري هاي قلب و عروق طي سال هاي 1388 - 1389

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

43

" بررسي كيفيت زندگي در بيماران با اختالالت شایع پيگمانتاسيون پوست در مراجعين به كلينيک هاي پوست كاشان در سال 1389

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

44

بررسي اثر آپرا كلونيدین در جلوگيري از افزایش فشار داخل چشمي بعد از ليزر كپسولوتومي

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

45

بررسي حساسيت و مقاومت آنتي بيوتيكي به كوتریموكسازول در باسيل هاي گرم منفي جداشده در آزمایشگاه شهي د بهشتي كاشان
طي سال  1388- 1389ومقایسه آن با سایر آنتي بيوتيكها و شرایط باليني بيمار

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

46

بررسي شاخص هاي خوني و فریتين سرمي دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي كاشان در سال 1389

دكترا

پزشكي  -عمومي استاد راهنما دوم

41

" بررسي كيفيت زندگي در بيماران مبتال به آكنه ي ولگاریس مراجعه كننده به درمانگاه پوست بيمارستان نقوي كاشان طي
سالهاي1388 -1389

47

بررسي سطح سالمت روان پزش كان عمومي شاغل در اورژانس هاي دانشگاه علوم پزشكي كاشان سال 1389

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

48

بررسي فراواني نسبي تغييرات آنزیمهاي كبدي و ارتباط آن با یافته هاي سونوگرافي كبد در بيماران مبتال به كبد چرب مراجعه كننده

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

9

به كلينيک گوارش بهشتي در سال 1387
49

بررسي تآثير فولينيک اسيد خوراكي بر سطح هموسيستئين خون بيماران همودیاليزي

50

بررسي رابطه فعاليت بيماري و سطح سرمي ویتامين  Dدر بيماران مبتال به آرترید روماتوئيد ( ) RA

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

تخصص

پزشكي  -داخلي

مشاور آماري

تخصص

پزشكي  -اطفال

مشاور آماري

تخصص

پزشكي  -اطفال

مشاور آماري

53

اثر ضد دردي گاباپنتين بر درد بعد از عمل جراحي هيستركتومي شكمي

تخصص

پزشكي  -زنان

مشاور تحقيقاتي

54

بررسي رابطه اینتر فرون آلفا با تراكم استخوان در بيماران هپاتيت c

تخصص

پزشكي  -داخلي

مشاور آماري

51
52

55

بررسي سطح سرمي روي در كودكان مبتال به گاستروآنتریت حاد بستري در بخش كودكان بيمارستان شهيد بهشتي كاشان سال
1388
بررسي سندروم متابوليک و دیابت تبپ  2در كودكان و نوجوانان چاق مراجعه كننده به درمانگاه غدد اطفال دانشگاه علوم پزشكي
كاشان از خرداد ماه سال 1388تا خرداد ماه 1389

بررسي فراواني انواع آسم در بيماران با سابقه آسم مراجعه كننده به كلينيک بيماریهاي ریه در بيمارستان نقوي از سال 1388تاسال
1389

56

بررسي ارتباط سطح پالسمایي بتادوميكروگلوبولين ب ا سندرم تونل كارپ بيمران همودیاليزي مركز دیاليز اخوان در سال 1388

57

بررسي وضعيت  27HLABدر بيماران مبتال به اسپوندیلو ارتروپاتي هاي سرونگاتيو در شهرستان كاشان

58

بررسي سطح اینترلوكين  6در پيشگویي سپسيس زودرس نوزادان ترم

دكترا
تخصص
دكترا

پزشكي  -عمومي مشاور تحقيقاتي
پزشكي  -داخلي

مشاور آماري

پزشكي  -عمومي مشاور تحقيقاتي

تخصص

پزشكي  -اطفال

مشاور آماري

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

60

ب ررسي وضعيت پيش آگهي بيماران  HIVمثبت مبتال به پنوموني بستري در بيمارستان لقمان تهران طي سالهاي 1390-1384

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

61

بررسي فراواني و عوامل خطر بيماري هاي قلبي عروقي در بيماران مبتال به لوپوس اریتماتوزسيستميک مراجعه كننده به درمانگاه
روماتولوژي كاشان در سال

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

64

بررسي آگاهي  ،نگرش و عملكرد مادران در مورد شير مادر و تغذیه تكميلي كودكان زیر  1سال در كاشان در سال 1390

دكترا

پزشكي  -عمومي استاد راهنما دوم

65

بررسي اثر پروژسترون واژینال بر ميزان حاملگي خانمهاي دچار سندرم تخمدان پلي كيستيک ( ) PCO

59

62
63

بررسي وضعيت تروماي سر و هزینه هاي ناشي از آن در كودكان  0- 19سال مراجعه كننده به بيمارستان شهيد بهشتي شهرستان
كاشان از فروردین  1383تا پایان اسفند 1388

بررسي عملكرد تيروئيد در بيماران تشنجي مصرف كننده سدیم والپرات با كاربامازپين مراجعه كننده به كلين يک نورولوژي شهرستان
كاشان در سال 1389
مقایسه اثر  Silymarinبا ویتامين  Eدر كاهش ترانس آمينارهاي سرم در بيماران مبتال به كبد چرب مراجعه ك ننده به كلينيک
گوارش در سال 1390 - 1389

دكترا

پزشكي  -زنان

مشاور آماري

66

بررسي اثربخشي صمغ عربي در جلوگيري از ضایعات كلستومي در بيماران داراي كلستومي

تخصص

پزشكي  -جراحي

مشاور آماري

67

بررسي اثر سيكلوسپورین  Aو سيروليموس بر سطح سرمي كراتينين در چهار سال اول پيوند كليه

تخصص

پزشكي  -داخلي

مشاور آماري

68

بررسي اپيدميولوژیک صدمات ستون فقرات و برآورد هزینه بستري و درمان در شهرستان كاشان در سال - 1388

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

69

بررسي نتایج كشت صفرا و آنتي بيوگرام در بيماران كله سيستكتومي شده بستري در بيمارستان شهيد بهشتي كاشان از سال - 1390
1389

تخصص

پزشكي  -جراحي

مشاور آماري

70

بررسي ارتباط ابتال به كبد چرب با بيماري ایسكمي قلبي عروقي

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

71

بررسي تآثير ترانساميک اسيد بر خونریزي پس از زایمان طبيعي

تخصص

پزشكي  -زنان

مشاور آماري

72

مقایسه اثر درماني پيوگليتازون با متفورمين در مبتالیان به استئاتوهپاتيت غير الكلي() NASH

تخصص

پزشكي  -داخلي

مشاور آماري

73

بررسي تآثير بازتواني قلبي بر ی افته هاي كلينيكي  ،پاراكلينيكي مبتالیان به بيماري ایسكمي قلب

تخصص

پزشكي  -داخلي

مشاور آماري

74

بررسي انواع افزایش غير طبيعي رشد دور سر و فاكتورهاي مؤثر در پيش آگهي آنها در شيرخواران كمتر از  2سال در شهرستان كاشان

دكترا

پزشكي  -اطفال

مشاور آماري

دكترا

پزشكي  -عمومي

76

بررسي ارزش تشخيصي روش ترانس كوتانئوس در اندازه گيري سطح بيلي روبين سرم نوزادان ترم ایكتریک

تخصص

پزشكي  -اطفال

مشاور آماري

77

مقایسه عوارض درمان در ترميم سينوس پيلونيدال به دو روش استاندارد و ترميم با گاز

تخصص

پزشكي  -جراحي

مشاور آماري

78

تعيين رابطه بين اختالالت قاعدگي و ميگرن در زنان مراجعه كننده به مطب هاي نورولوژي

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

75

79

بررسي شيوع اختالل استرس پس از تروما (  ) PTSDدر رانندگان برون شهري شهرستان كاشان درسال 1388

بررسي شيوع و عوامل باكتریال مایع اوتيت مدیاي سروز در كودكان  2تا  15سال مراجعه كننده به بيمارستان متيني كاشان در سال
1389 - 1391

استاد راهنمادوم و
مشاورتحقيقات

10

80
81
82
83
84

بررسي فراواني تروماي مكرر مغزي در بيماران با تروماي سر مراجعه كننده به بيمارستان شهيد بهشتي كاشان در سال 1390
توانایي سيستم هاي اطالعات بيمارستاني و پزشكان جهت استقرار پزشكي مبتني بر شواهد در بيمارستانهاي كشور 1390-

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

دكترا

مدارک پزشكي

مشاور تحقيقاتي

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

پزشكي  -داخلي

مشاور آماري
مشاور آماري

كارشناسي
ارشد

بررسي فراواني كلونيزاسيون وحساسيت آنتي بيوتيكي سویه هاي استاف يلوكوكوس اورئوس در بيني كودكان  1ماه تا  14سال مراجعه
كننده به مراكز بهداشتي درماني شهرستان كاشان در سال 1390
بررسي اپيدميولوژیک گونه هاي ماالسزیا در بيماران مبتال به پيتریازیس ورسيكالر در كاشان از تابستان  1389الي  1390به روش
PCR-RFLP
بررسي عوامل پيش گویي كننده وزن دیسک بين مهره اي در بيماران تحت عمل جراحي هرنياسيون دیسک بين مهره اي ناحيه ي
لومبار

85

بررسي شيوع انگل هاي روده اي در كودكان افغاني مدارس ابتدایي و راهنمایي مقيم كاشان سال 1388 - 1389

86

بررسي تآثير برموكریپتين بر فعاليت بيماري ارتریت روماتوئيد

تخصص

87

مقایسه اثر درماني ليزر كم توان با تزریق متيل پردنيزولون در درمان فاشئيت پالنتار

تخصص

پزشكي  -داخلي

88

بررسي الگوي سوء مصرف مواد در بيماران بستري در بيمارستان اخوان درسال 1390

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

آناتومي

مشاور آماري
مشاور آماري

89

بررسي تآثير عصاره زنجبيل و تخم كدو و عصاره تركيبي آنها بر پارامترهاي بيضه در رتهاي نر بالغ شيمي درماني ش ده با

كارشناسي

سيكلوفسفاميد

ارشد

90

تعيين تاثير درمان تركيبي دگزامتازون تزریقي و كرومولين موضعي در مقایسه با كرومولين موضعي تنها بر كراتوكانژكتيویت بهاره

دكترا

پزشكي  -عمومي

91

بررسي تاثير عصاره زنجبيل و تخم كدو و عصاره تركيبي ( زنجبيل و تخم كدو) بر پارامترهاي اپيدیدیم در رت هاي نر بالغ تيمار شده
با سيكلو فسفاميد

كارشناسي
ارشد

آناتومي

مشاور آماري

92

مقایسه اثر سيروليموس با سيكلوسپورین بر روي سلول هاي تنظيمي  Tو پيامدهاي باليني ميان مدت در بيماران پيوند كليه

تخصص

پزشكي  -داخلي

مشاور آماري

93

مقایسه اثر داروي پرگابلين و گاباپنتين بر درد و ميزان مخدر مصرفي در بيماران تحت عمل الپاراسكوپيک كله سيس تكتومي

تخصص

پزشكي  -جراحي

مشاور آماري

94

بررسي فراواني علل و عوامل خطر ترمبوآمبوليک در بيماران فيبریالسيون دهليزي پایدار مراجعه كننده به كلينيک قلب و عروق
شهرستان كاشان طي سال هاي 1392- 1391

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

تخصص

پزشكي  -اطفال

مشاور آماري

دكترا

پزشكي  -عمومي

استاد راهنما

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

100

مقایسه قد نهایي پيش بيني شده و قد هدف در دختران با شروع بلوغ در سنين  7تا  9,5سال

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

101

بررسي اپيدميولوژي ليشمانيوز جلد ي در شهرستان بادرود

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

102

بررسي كيفيت زندگي در زیر گروه هاي سندرم روده تحریک پذیر در بيماران ارجاع شده به مركز مراقبت هاي پزشكي ثالثيه

تخصص

پزشكي  -داخلي

مشاور آماري

تخصص

پزشكي  -داخلي

مشاور آماري

104

بررسي سطح سرمي و ادراري فاكتور  VEGFو تعداد سلول هاي  17Thدر خون محيطي بيماران مبتال به ADPKD

تخصص

پزشكي  -داخلي

مشاور آماري

105

بر رسي تاثير تحریكي الكتریكي عصبي از راه پوست قبل از عمل بر ميزان شدت درد پس از عمل هرني اینگوئينال

تخصص

پزشكي  -جراحي

مشاور آماري

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

دكترا

پزشكي  -عمومي استاد راهنما دوم

95
96
97
98
99

103

106
107

بررسي ميزان رضایتمندي دانش آموختگان رشته پزشكي از وضعيت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي كاشان سال تحصيلي - 1392
1391
بررسي وضعيت ضایعات دهاني در بي ماران پسوریازیس مراجعه كننده به كلينيک هاي پوست دانشگاه علوم پزشكي كاشان طي سالهاي
1391-1390
تعيين الگوي حساسيت و مقاومت آنتي بيوتيكي در كشت هاي مثبت كلبسيال پنومونيه و  Ecoliدر بيمارستان شه يد بهشتي كاشان
در سال 1391
بررسي وضعيت رفتارهاي مرتبط با سالمت و عوامل خطرزاي بيماریها در دانش آموزان راهنمایي و متوسطه شهر كاشان سال تحصيلي
92-93
بررسي آترزي مري و آنومالي هاي همراه و پيامد آن پس از ترميم عمل جراحي در نزادان بستري در بيمارستان شهيد بهشتي كاشان
در سال هاي 1391- 1387

بررسي اثر ریشه كني هليكوباكتر پيلوري بر آزمون هاي عملك رد كبد در بيماران مبتال به استئاتوهپاتيت غير الكلي ( )NASHدر
بيمارستان شهيد بهشتي كاشان

بررسي ارتباط سطح سرمي اینترلوكين  17با فعاليت بيماري آرتریت روماتوئيد در بيماران مراجعه كننده به كلينيک تخصصي
روماتولوژي كاشان در طي سال 1391- 1392
بررسي ميزان استرس شغلي در كارمندان دانشگاه علوم پزشكي كاشان در سال 1391

11

108

بررسي كيفيت خواب بيماران بستري در بيمارستان شهيد بهشتي كاشان در سال 1392

دكترا

پزشكي  -عمومي

109

نياز سنجي آموزش بهداشت مدارس شهرستان كاشان در سال 1393

دكترا

پزشكي  -عمومي استاد راهنما اول

مشاور آماري

110

بررسي تاثير عصاره الكلي تخم شاهي و تخم پياز بر تغييرات هيستوپاتولوژي اپيدیدیم و پروستات موش هاي نر بالغ دیابتي شده

دكترا

آناتومي

مشاور آماري

111

مقایسه سطح سرمي هموسيستئين در بيماران مبتال به بيماري عروق كرونري دیابتي و غير دیابتي

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

تخصص

پزشكي  -عفوني

مشاور آماري

تخصص

پزشكي  -زنان

مشاور آماري

112

بررسي الگوي حساسيت آنتي بيوتيكي سویه هاي بروسال جدا شده از نمونه هاي كلينيكي بيماران بروسلوزیس در شهر كاشان در سال
92-1391

113

ارتباط سطح سرمي  17IL-با فشار خون  24ساعته زنان مبتال به سندروم تخمدان پلي كيستيک

114

بررسي دانش و نگرش و عملكرد مادران در برخورد با سرماخوردگي كودكان مراجعه كنند هبه كلينيک اطفال در سال 93

دكترا

پزشكي  -عمومي استاد راهنما دوم

115

بررسي فراواني عالیم افسردگي در بين كارورزان دانشگاه علوم پزشكي كاشان در سال 1392

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

116

بررسي ارتباط شدت بيماري كبد چرب غيرالكلي با شدت پسوریازیس

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

117

ارتباط بين سطح سرمي استرادیول در روز تزریق  hcGوپيامد IVF-ICSI

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

118

بررسي سطح سالمت زوجين جوان مراجعه كننده به مركز مشاوره قبل از ازدواج گالبچي در سال 1393

دكترا

پزشكي  -عمومي استاد راهنما دوم

119

بررسي روند ده ساله بيماري سل در شهرستان كاشان طي سالهاي  1383تا 1392

120

بررسي عوارض كبدي ناشي از بستن شریان كبدي راست توسط الپاراتومي در خرگوش

121

بررسي ميزان كارایي و ایمني روش رادیال در مقایسه با روش فمورا ل در آنژیوگرافي عروق كرونر در بيمارستان شهي د بهشتي كاشان
طي سال 1392- 93

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

تخصص

پزشكي  -جراحي

مشاور آماري

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

تخصص

پزشكي -پاتولوژي

مشاور آماري

122

سرو اپيدميولوژي هپاتيت  Aدر بالغين  15تا  45سال مراجعه كننده به بيمارستان شهيد بهشتي كاشان سال 1393

123

بررسي ارتباط ویروس پاپيلوماي انساني تيپ  16و  18با آدنوكارسينوم پروستات

124

بررسي وضعيت تكامل كودكان  4- 60ماهه كاشان و آران و بيدگل در سال 1392 - 1393

دكترا

125

مقایسه اثر وانكومایسين و تيكوپالنين در در مان كودكان بستري در بيمارستان

دكترا

پزشكي  -عمومي

دكترا

پزشكي  -عمومي استاد راهنما دوم

127

بررسي ارتباط سالمت روان با كيفيت خواب در دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي كاشان در سال تحصيلي 93- 94

دكترا

پزشكي  -عمومي استاد راهنما دوم

128

تعيين فراواني جهش رشدي در شيرخواران كوچک نسبت به سن بارداري

129

بررسي ارتباط سطح سرمي سرب و یبوست مزمن در كودكان

130

مقایسه فراواني اختالل عملكرد جنسي در زنان دیابتيک و غير دیابتيک

دكترا

126

بررسي دانش  ،نگرش و عملكرد مادران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد بهشتي كاشان در مورد مایع درماني خوراكي در اسهال
كودكان در سال 1393

پزشكي  -عمومي استاد راهنما اول
مشاور آماري

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

تخصص

پزشكي  -اطفال

مشاور آماري

پزشكي  -عمومي استاد راهنما دوم

131

مقایسه وضعيت تروما در ماه رمضان با ماه قبل از آن در سالهاي 1391- 1387

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

132

بررسي رابطه ي تعداد مطلق نوتروفيل ها با شدت رتينوپاتي دیابتي

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

دكترا

پزشكي عمومي

استاد راهنما دوم

دكترا

پزشكي  -عمومي استاد راهنما دوم

133

بررسي ميزان آگاهي ،نگرش و عملكرد پزشكان شاغل در مراكز درماني تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي كاشان در رابطه با درمان
سرماخوردگي در سال 1394

134

مقایسه طول مدت تغذیه با شير مادر در كودكان  ADHDسنين مدرسه و كودكان غير ADHD

136

مقایسه طول مدت درمان و عوارض در بيماران تروماي غير نافذ در دو الگوریتم تشخيصي سي تي اسكن كل بدن به صورت روتين و
موردي در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد بهشتي كاشان در سال 1394

تخصص

پزشكي  -جراحي

مشاور آماري

137

مقایسه طول مدت درمان و عوارض در بيماران تروماي غير نافذ در دو الگوریتم تشخيصي سي تي اسكن كل بدن به صورت روتين و
موردي در بيماران مراجعه كننده به ب يمارستان شهيد بهشتي كاشان در سال 1394

تخصص

پزشكي  -جراحي

مشاور آماري

138

بررسي سرعت رشد و قد پيش بنيي شده بزرگسالي در نوجوانان درمان شده به وسيله نسل سوم مهار كننده هاي آروماتاز (لتروزول

دكترا

پزشكي عمومي

مشاور آماري

139

بررسي رژیم درماني حاوي عسل طبيعي ایران در ریشه كني عفونت هليكوباكترپيلوري

تخصص

پزشكي  -داخلي

مشاور آماري

140

یارتباط سطح سرمي سرب و پيامد نامطلوب بارداري

تخصص

پزشكي  -زنان

مشاور آماري

141

مقا یسه ميزان بروز كمردرد پس از بي حسي اسپاینال و بيهوشي عمومي در بيماران تحت عمل جراحي پري آنال

تخصص

پزشكي -بيهوشي

مشاور آماري

142
143

مقایسه تاثير تجویز دگزامتازون و كتامين وریدي در تسكين درد شانه پس از سزارین تحت بي حسي اسپاینال
بررسي تاثير افزودن سولفات منيزیم به انفوزیون داخل وریدي مورفين بردرد ،بعد از هيستركتومي

تخصص
تخصص

پزشكي  -عمومي
آزاد
پزشكي -بيهوشي

مشاور آماري
مشاور آماري

12

144

دكترا

پزشكي عمومي

مشاور آماري

دكترا

پزشكي عمومي

مشاور آماري

دكترا

پزشكي عمومي

مشاور آماري

دكترا

پزشكي عمومي

مشاور آماري

دكترا

پزشكي عمومي

مشاور آماري

149

مقایسه تاثير دو رژیم درماني بر سطح ویتامين  Dكودكان سالم مبتال به كمبود ویتامين D

دكترا

پزشكي عمومي

مشاور آماري

150

بررسي آگاهي ،نگرش و عملكرد كاركنان بهداشت خانواده كاشان در مورد ساست هاي جدید جمعيت در سال 94

دكترا

پزشكي عمومي

استاد راهنما

151

گروه هاي آموزشي بر اساس استانداردهاي آموزش باليني در بيمارستان بهشتي كاشان

دكترا

پزشكي عمومي

مشاور آماري

152

بررسي اپيدميولوژیک اندوكاردیت در بيماران بستري در بيمارستان شهيد بهشتي كاشان از سال  85تا 95

دكترا

پزشكي عمومي

استاد راهنما دوم

دكترا

پزشكي عمومي

مشاور آماري

كارشناسي

فناوري اطالعات

ارشد

سالمت

تخصص

پزشكي  -زنان

مشاور آماري

دكترا

پزشكي عمومي

مشاور آماري

پزشكي  -اطفال

مشاور آماري
مشاور آماري

145
146
147
148

153
154

بررسي اپيدميولوژیک بيماران بستري شده با بيماري التهابي حاد لگن در بيمارستان شهيد بهشتي كاشان از سال  90تا 94
بررسي اثر كپسول حاوي عصاره الكلي برگ توت سفيد بر گلوكز و شاخص هاي گليكوزیالسيون و پروفایلهاي ليپيدي در م بتالیان به
دیابت نوع یک در شهرستان كاشان طي سال 94
بررسي فراواني عوامل خطر مرتبط با اندومتریوز در ميان زنان داراي تایيد تشخيص اندومتریوز توسط الپاراسكوپي در كلينيک هاي
زنان و نازایي در شهرستان كاشان طي سال 84- 93
مقایسه عوارض حاملگي هاي دوقلویي در روشهاي كمک باروري با دوقلویي خودبخودي ر سالهاي 89- 94
مقایسه عوارض زودرس نوزادان متولد شده با روش زایمان طبيعي و سزارین در بيمارستان شهيد بهشتي و شبيه خواني كاشان در سال
94

بررسي بروز فتق برشي ( ) Incisional Herniaو عوامل مستعد كننده آن در بيماران جراحي شده در شهرستان كاشان در طي
سالهاي 1390- 1394
طراحي پایگاه داده مراقبت مادر و كودک در دانشگاه علوم پزشكي كاشان در سال 1394

مشاور تحقيقاتي

155

مقایسه ارزش تشخيصي آزمون مشاهده با اسيد استيک(  )VIPبا پاپ اسمير در غربالگري كانسر سرویكس

156

بررسي ارتباط بين سطح سرمي  6IL-و درگ يري ریوي در بيماران با اسكلروز سيستميک پيشرونده

157

بررسي اثر سولفات روي بر بهبود پنوموني كودكان  1تا  5سال

تخصص

158

بررسي ارتباط سطح ویتامين  Dبا بيماري كبد چرب غير الكلي () NAFLD

تخصص

پزشكي  -داخلي

دكترا

پزشكي عمومي

مشاور آماري

تخصص

پزشكي -بيهوشي

مشاور آماري

پزشكي عمومي

مشاور آماري
مشاور آماري

159

بررسي شاخص فرامينگهام در بيماران با فشارخون باال در افراد مراجعه كننده به درمانگاه هاي ارجاعي شهرستان كاشان در سال
1395

160

بررسي اثرات افزودن متوكلوپراميد و كتوروالک به ليدوكائين بر بيحسي وریدي منطقه اي (بالک (Bier

161

بررسي اثر كپسول حاوي عصاره هيدروالكلي برگ توت سفيد بر عوارض نفروپاتي دیابتي نوع 2

دكترا

162

مقایسه ریسک فاكتورهاي پالژیوسفالي در شيرخواران پالژیوسفال و نرموسفال مراجعه كننده به درمانگاه نورولوژي بيمارستان شهيد
بهشتي كاشان در سال 94- 95

دكترا

پزشكي عمومي

163

بررسي عوامل مرتبط با تصميم گيري زوجين در خصوص تعداد فرزندان در مراجعه كنندگان به مراكز سالمت جامعه شهرس تان كاشان
سال 1396

دكترا

پزشكي عمومي

استاد راهنما

164

بررسي سطح سرمي اینترلوكين  17و اینترلوكين  23در خون محيطي بيماران دیابتي تيپ 1

دكترا

پزشكي عمومي

استاد راهنما دوم

165

بررسي ارتباط ميان رخدادهاي زیان بار ماژور قلبي با سطح اسيد اوریک سرم و پروتئين واكنشي  cبا حساسيت باال(  )hs-CRPدر
سندروم كرونري حاد

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

دكترا

پزشكي عمومي

مشاور آماري

دكترا

پزشكي عمومي

مشاور آماري

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

169

بررسي عوامل مرتبط با موفقيت تحصيلي دانشجویان پزشكي دانشگا ه علوم پزشكي كاشان طي سال هاي  1390تا 1391

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

170

بررسي ميزان آگاهي ،نگرش و عملكرد مادران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني كاشان در مورد مكمل هاي كودكان زیر  2سال
در سال 1394

دكترا

پزشكي عمومي

مشاور آماري

171

بررسي رابطه ب ين فعاليت پالكت هاي خون با رتينوپاتي دیابتي در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه چشم بيمارستان متيني كاشان

دكترا

پزشكي عمومي

مشاور آماري

172

بررسي ميزان افسردگي و اضطراب در افراد داراي اضافه وزن مراجعه كننده به كلينيک تغذیه دانشگاه علوم پزشكي كاشان در سال
1394

دكترا

پزشكي عمومي

استاد راهنما دوم

166
167
168

بررسي فراواني عوارض نوزادي در زایمان هاي زودرس مادران مراجعه كننده به بيمارستان هاي شبيه خواني و شهيد بهشتي كاشان در
سالهاي  90تا 94
بررسي ارتباط بين سطح سرمي لپتين و ادیپونكتين با شدت بيماري پسوریازیس
نياز سنجي برنامه درسي پزشكي عمومي بر اساس دیدگاه پزشكان عمومي كاشان در خصوص عالئم و نشانه هاي بيماریهاي شایع و
مهم در سال 1395

13

173

مقایسه فراواني  C-Reactive Proteinسرم در بيماران مبتال به دیابت با و بدون رتينوپاتي

دكترا

پزشكي عمومي

مشاور آماري

174

بررسي ميزان آگاهي،نگرش و عملكرد والدین در مورد تب كودكان در شهرستان كاشان در سال 1395

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

175

بررسي مقایسه اي ویروس اپشتاین بار ( ) EBVدر تومورهاي بدخيم و ضایعات فيبروكيستيک پستان

تخصص

پزشكي -پاتولوژي

مشاور آماري

176

بررسي ارتباط آنژیوژنز و تهاجم بافتي در كارسينوم سلول بازال پوست

تخصص

پزشكي -پاتولوژي

مشاور آماري

177

بر رسي ارتباط رسپتور آندروژن ( ) ARبا عوامل پروگنوستيک در كارسينوم مهاجم پستان

تخصص

پزشكي -پاتولوژي

مشاور آماري

دكترا

پزشكي عمومي

مشاور آماري

تخصص

پزشكي  -داخلي

مشاور آماري

180

بررسي اپيدميولوژیک عفونت هاي سيستم اعصاب مركزي در موارد بستري در بيمارستان شهيد بهشتي كاشان سال 95-90

دكترا

پزشكي عمومي

مشاور آماري

181

بررسي عوامل خطر احتمالي ایجاد عفونت پس از جراحي قلب باز در بيمارستان شهيد بهشتي كاشان از سال  1394تا 1395

دكترا

پزشكي عمومي

مشاور آماري

182

بررسي فراواني مجراي شریاني باز و عوامل مرتبط با آن در نوزادان نارس بستري شد ه در بيمارستان شهيد بهش تي كاشان در سال 1396

دكترا

پزشكي عمومي

مشاور آماري

183

مقایسه دو روش مكانيكي و استفاده از الكل براي برداشتن اپي تليوم قرنيه در عمل فتورفراكتيوكراتكتومي

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

184

بررسي فراواني اضطراب در دانشجویان جدیدالورود رشته پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كاشان در سال 1395

دكترا

پزشكي  -عمومي

مشاور آماري

185

بررسي اثر تشخيصي سونوگرافي در تشخيص پنوموني

تخصص

پزشكي  -عفوني

مشاور آماري

186

بررسي ارتباط عفونت ویروس پاپيلوماي انساني با كارسنوم سلول سنگفرشي پوست

تخصص

پزشكي -پاتولوژي

مشاور آماري

187

بررسي هزینه هاي بيمارستاني بيماران سكته مغزي بستري شده در بيمارستان شهيد بهشتي كاشان سال94

دكترا

پزشكي عمومي

مشاور آماري

188

ارزیابي ميزان تعهد حرفه اي در دستياران دانشگاه علوم پزشكي كاشان از دیگاه اینترن ها در سال 1395

دكترا

پزشكي عمومي

مشاور آماري

189

بررسي ارتباط تاریخچه خانوادگي مثبت در بستگان درجه  2با بيماري زودرس عروق كرونر

دكترا

پزشكي عمومي

استاد راهنما دوم

190

بررسي نگرش به سزارین بر اساس مدل باور بهداشتي در مادران باردار نخست زاي شهرستان كاشان در سال 1396

دكترا

پزشكي عمومي

استاد راهنما اول

191

مقایسه دو رژیم درماني سه دارویي متوالي در ریشه كن سازي هليكوباكتر پيلوري در بيماران مبتال به دیس پپسي

تخصص

پزشكي  -داخلي

مشاور آماري

192

مقایسه اثر دكسمدتوميدین وریدي و اینتراتكال بر لرز حوالي عمل پس از بي حسي اسپاینال

تخصص

پزشكي -بيهوشي

مشاور آماري

193

بررسي بقاي بيماران مبتال به سرطان پستان در شهرستان كاشان طي سالهاي  80تا 93

دكترا

پزشكي عمومي

مشاور آماري

194

بررسي معيارهاي آنتروپومتریک جمجمه و صورت در افراد  35- 20ساله شهر كاشان در سال 1395

دكترا

پزشكي عمومي

مشاور آماري

195

بررسي ارت باط بيماري وون ویلبراند با وضعيت قاعدگي در خانم هاي مبتال به كم خوني فقر آهن

دكترا

پزشكي عمومي

مشاور آماري

196

بررسي تاثير آموزش نسخه نویسي بر دانش و نگرش كارورزان دانشگاه علوم پزشكي كاشان در بيماریهاي شایع سرپایي گوارش

دكترا

پزشكي عمومي

مشاور آماري

197

بررسي سطح سواد سالمت و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پزشكي كاشان در سال 1396

دكترا

پزشكي عمومي

استاد راهنما

دكترا

پزشكي عمومي

مشاور آماري

دكترا

پزشكي عمومي

مشاور تحقيقاتي

دكترا

پزشكي عمومي

مشاور آماري

دكترا

پزشكي عمومي

مشاور آماري

داخلي

مشاور آماري
مشاور آماري

178
179

198
199

بررسي ميزان همخواني تست كيفي  B-HCGشستشوي مایع واژن با تست هاي فرنينگ و نيترازین در تشخيص پارگي زودرس
كيسه آب
مقایسه فاكتور Vليدن و پلي مورفيسم ژن T 677MTHFR:Cو  C1298MTHFR:Aدر بيماران مبتال به ترومبوز وریدهاي عمقي
و افراد غير مبتال

بررسي یافته هاي باليني و آزمایشگاهي كودكان مبتال به مونونوكلئوز عفوني بستري در بيمارستان شهيد بهش تي كاشان در سال هاي
 93تا 95
بررسي سطح فشار خون در كاركنان دانشگاه علوم پزشكي كاشان در سال 1395

202

بررسي علل لنگش در كودكان مراجعه كننده به اورژانس و بخش و بخش كودكان بيمارستان شهيد بهشتي كاشان در سال هاي  92تا
95
بررسي رابطه تزریق داخل شریاني نيتروگليسيرین با فشار خون شدید حين آنژیوگرافي

203

مقایسه تاثير لووفلوكساسين و كالریترومایسين در درمان  4دارویي حاوي بيسموت در ریشه كني هليكوباكترپيلوري

تخصص

204

بررسي تاثير آتوموكسيتين بر درمان وابستگي به مت آمفتامين در افراد تحت درمان نگهدارنده با متادون

Ph.D

مطالعات اعتياد

205

بررسي شيوع مقاومت آنتي بيوتيكي در كودكان 3تا  15ساله با فارنژیت استرپتوكوک مراجعه كننده به بيمارس تان بهشتي شهر كاشان
در سال 96

تخصص

اطفال

مشاور آماري

206

بررسي اثر روش نوین تغذیه كامل وریدي بر بهبود نوزادان بستري در بخش مرافبت ویژه

تخصص

اطفال

مشاور آماري

207

بررسي اپيدميولوژیک بيماران سالمند مبتال به تشنج بستري شده در بيمارستان شهيد بهشتي كاشان در سالهاي 1396-1395

دكترا

پزشكي عمومي

مشاور آماري

208

بررسي سطح ویتامين  Dدر كودكان  2- 6ساله مراجعه كننده به مراكز خدمات جامع سالمت شهر كاشان در سال 96

دكترا

پزشكي عمومي

مشاور آماري

209

بررسي تاثير درمان كمبود ویتامين  Dبر كنترل قندخون در بيماران دیابتي نوع دو

تخصص

داخلي

مشاور آماري

210

مقایسه اثر بودزوناید استنشاقي و دگزامتازون داخل عضلالني در درمان كروپ

دكترا

پزشكي عمومي

مشاور آماري

200

14

رديف

عنوان

مقطع

رشته

سمت

1

بررسي وضعيت رفتارهاي مرتبط با سالمت و عوامل خطرزاي بيماریها در دانش آموزان راهنمایي و متوسطه شهر كاشان سال تحصيلي 93- 92

دكترا

پزشكي

استاد راهنما

2

بررسي موارد تجویز شير مصنوعي به شيرخواران زیر یک سال شهرستان كاشان و روند آن از فروردین  1382تا پایان اسفند ماه 1388

دكترا

پزشكي

استاد راهنما

3

بررسي رابطه سالمت روان مادران با وضعيت شيردهي در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهرستان كاشان سال 1389

دكترا

پزشكي

استاد راهنما

4

نياز سنجي آموزش بهداشت مدارس شهرستان كاشان در سال 1393

دكترا

پزشكي

استاد راهنما

5

بررسي وضعيت تكامل كودكان  4- 60ماهه كاشان و آران و بيدگل در سال 1392 - 1393

دكترا

پزشكي

استاد راهنما

دكترا

پزشكي

استاد راهنما

7

بررسي فراواني فرسودگي شغلي بر روي مدیران صنایع شهرستان كاشان در سال 1386

دكترا

پزشكي

استاد راهنما

8

بررسي اپيدميولوژي عوامل خطربارداري در مادران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهرستان كاشان در سال 1386

دكترا

پزشكي

استاد راهنما

9

بررسي شاخص هاي خوني و فریتين سرمي دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي كاشان در سال 1389

دكترا

پزشكي

استاد راهنما

10

بررسي آ گاهي  ،نگرش و عملكرد مادران در مورد شير مادر و تغذیه تكميلي كودكان زیر  1سال در كاشان در سال 1390

دكترا

پزشكي

استاد راهنما

11

بررسي ميزان استرس شغلي در كارمندان دانشگاه علوم پزشكي كاشان در سال 1391

دكترا

پزشكي

استاد راهنما

12

بررسي دانش و نگرش و عملكرد مادران در برخورد با سرماخوردگي كودكان مراجعه كنند هبه كلينيک اطفال در سال 93

دكترا

پزشكي

استاد راهنما

13

بررسي سطح سالمت زوجين جوان مراجعه كننده به مركز مشاوره قبل از ازدواج گالبچي در سال 1393

دكترا

پزشكي

استاد راهنما

دكترا

پزشكي

استاد راهنما

15

بررسي ارتباط سالمت روان با كيفيت خواب در دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي كاشان در سال تحصيلي 93- 94

دكترا

پزشكي

استاد راهنما

16

ب ررسي الگوي اقدام به خودكشي در شهرستان كاشان طي سال هاي 1382- 1387

دكترا

پزشكي

استاد راهنما

17

بررسي شيوع اختالل استرس پس از تروما (  ) PTSDدر رانندگان برون شهري شهرستان كاشان درسال 1388

دكترا

پزشكي

استاد راهنما

بررسي اپيدميولوژیک گونه هاي ماالسزیا در ب يماران مبتال به پيتریازیس ورسيكالر در كاشان از تابستان  1389الي  1390به روش PCR-
RFLP
بررسي مقاومت چند داروئي در باسيل هاي گرم منفي جداشده از نمونه هاي بيماران سرپایي

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

بررسي آگاهي ،نگرش و عملكرد كارورز ان دانشگاه علوم پزشكي كاشان در مورد طب سر پایي در سال 1386

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

22

بررسي اپيدميولو ژیک مسلولين ایراني و غيرایراني مراجعه كننده به درمانگاه مسلم بن عقيل كاشان از سال  1380تا شهریورماه سال 1386

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

23

بررسي شيوع سندرم متابوليک در رانندگان برون شهري كاشان سال 1387

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

24

بررسي علل مرگ و مير كودكان  1- 59ماهه شهرستان كاشان طي سالهاي 1383- 86

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

26

بررسي دوز موثر وارفارین در سير درمان بيماران مراجعه كننده به كلينيک قلب كاشان در سال 1387

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

27

مقایسه سطح فریتين در تشنج ناشي از تب و تب بدون تشنج دركودكان  6ماه تا  5سال مراجعه كننده به بيمارستان شهيد بهشتي كاشان از
پایيز  1387تا بهار 1388

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

28

بررسي نتایج بينایي و عوارض عمل فتورفراكتيو كراتكتومي () PRKدر افراد نزدیک بين در مركز چشم پزشكي جواد االئمه قم طي سال هاي
1384 - 1387

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

29

بررسي اثر سير بر سطح هموسيستئين پالسماي خ ون افراد مبتال به بيماري ایسكميک قلبي

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

31

بررسي نتایج درماني استاتين ها بر پ يش آگهي كوتاه مدت سكته هاي ایسكميک مغزي در بيمارستان شهيد بهشتي كاشان سال 1388-1387

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

32

مقایسه زمان ظاهر شدن متيلن بلو به دو روش تزریق داخل وریدي و داخل استخواني در گردش خون خرگوش

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

6

14

18
19
20
21

25

30

بررسي مقایسه اي استفاده از روش هاي غيرمطمئن پيشگيري از بارداري درزنان واجد شرایط تنظيم خانواده مراكز بهداشتي  -درماني كاشان
1387

بررسي دانش  ،نگرش و عملكرد مادرا ن مراجعه كننده به بيمارستان شهيد بهشتي كاشان در مورد مایع درماني خوراكي در اسهال كودكان در
سال 1393

بررسي عالئم باليني موكورمایكوزیس دربيماران بستري شده در بيمارستان شهيد بهشتي كاشان از فروردین ماه  1369تا شهریورماه سال
1386

مقایسه عالئم باليني  ،یافته هاي آزمایشگاهي و پيامد نهایي بيماري هاي عفوني در مصرف كنندگان نورجيزک /تمج يزک با مصرف كنندگان
سایر مواد مخدر بستري در بيمارستان بهشتي كاشان سال 1387

بررسي سطح همخواني نمره آپگار با پارامترهاي گازهاي خوني بند ناف در ارزیابي وضعيت سالمت نوزادان در بيمارستان شه يد بهشتي سال
1388

15

33

بررسي فراواني عالئم بالي ني و آزمایشگاهي بيماران لوپوس اریتماتوز سيستميک مراجعه كننده به كلينيک روماتولوژي در سالهاي 1382تا

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

34

تعيين تغييرات تستهاي تيروئيدي در كودكان تحت درمان با داروهاي ضد تشنج در بيمارستان بهشتي كاشان طي سال 1388-1387

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

35

ارزش تشخيصي ( BNPپپتيد مغزي دفع كننده سدیم ) در ارزیابي عملكرد بطني مبتالیان به نارسایي مزمن كليه

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

36

بررسي مقاومت آنتي بيوتيكي ویبریوكلرا كشت داده شده از بيماران و آبهاي آلوده شهرستان كاشان از سال  1377تا نيمه اول سال 1388

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

37

بررسي سير درمان بيماران مبتال به سل دركاشان از فروردین ماه  1380تا پایان شهریور ماه 1388

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

40

بررسي راهبردهاي یادگيري مفاهيم آنات ومي از دیدگاه دانشجویان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كاشان طي سال 1388

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

41

مقایسه تآثير تریامسي نولون و متيل پردنيزولون تزریقي داخل مفصلي در درمان كپسوليت شانه در بيماران مراجعه ك ننده به كلينيک
روماتولوژي كاشان

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

42

بررسي اپيدميولوژي بيماري هاي عفوني در سالمندان بستري در بخش عفوني بيمارستان شهيد بهشتي كاشان سال 1388

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

45

" بررسي مقایسه اي عملكرد سيستوليک و دیاستوليک بطن چپ ب يماران ایسكميک قلبي در بيمارستان شهيد بهشتي كاشان سال 1389

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

46

بررسي موارد آنفوالنزاي نوع  A1در بيمارستان بهشتي سال 1388

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

47

بررسي سطح سالمت روان پرستاران شاغل در بخش هاي روانپزشكي و دیاليز دانشگاه علوم پزشكي كاشان سال 1389

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

48

بررسي شيوع كاهش شنوایي در بيماران مبتال به آرتریت روماتوئيد مراجعه كننده به كلينيک روماتولوژي در سال 1389

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

50

بررسي سطح سرمي دیگوكسين در بيماران مراجعه كننده به كلينيک بيماري هاي قلب و عروق طي سال هاي 1388 - 1389

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

51

" بررسي كيفيت زندگي در بيماران با اختالالت شایع پيگمانتاسيون پوست در مراجعين به كلينيک هاي پوست كاشان در سال 1389

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

52

بررسي اثر آپرا كلونيدین در جلوگيري از افزایش فشار داخل چشمي بعد از ليزر كپسولوتومي

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

56

بررسي تآثير فولينيک اسيد خوراكي بر سطح هموسيستئين خون بيماران همودیاليزي

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

57

بررسي رابطه فعاليت بيماري و سطح سرمي ویتامين  Dدر بيماران مبتال به آرترید روماتوئيد ( ) RA

تخصص

داخلي

استاد مشاور

58

بررسي سطح سرمي روي در كودكان مبتال به گاستروآنتریت حاد بستري در بخش كودكان بيمارستان شهيد بهشتي كاشان سال 1388

تخصص

اطفال

استاد مشاور

59

بررسي سندروم متابوليک و دیابت تبپ  2در كودكان و نوجوانان چاق مراجعه كننده به درمانگاه غدد اطفال دانشگا ه علوم پزشكي كاشان از
خرداد ماه سال 1388تا خرداد ماه 1389

تخصص

اطفال

استاد مشاور

60

بررسي رابطه اینتر فرون آلفا با تراكم استخوان در بيماران هپاتيت c

تخصص

داخلي

استاد مشاور

61

بررسي ارتباط سطح پالسمایي بتادوميكروگلوبولين با سندرم تونل كارپ بيمران همودیاليزي مركز دیاليز اخوان در سال 1388

تخصص

داخلي

استاد مشاور

62

بررسي سطح اینترلوكين  6در پيشگویي سپسيس زودرس نوزادان ترم

تخصص

اطفال

استاد مشاور

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

38
39

43
44

49

53
54
55

63

1388كاشان

بررسي فراواني عفونت هپاتيت  Cعوامل خطر مرتبط با آن در كاركنان درماني دچار  Needle Stickدر بيمارستان بهش تي كاشان طي سال
1388-1387
تعيين عمق لوله تراشه در بيماران مراجعه كننده هم قد تحت بيهوشي عمومي در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي كاشان سال
1387-1383

بررسي فراواني گروههاي خوني در بيماران مبتال به بيماري هاي عروق كرونر مراجعه كننده به كلينيک قلب و عروق كاشان از مهر ماه  1387تا
مهرماه 1388
بررسي شيوع اختالالت روانپزشكي همراه در كودكان مبتال به شب ادراري در درمانگاه روانپزشكي اطفال بيمارستان اخوان كاشان در - 1389
1388

" بررسي كيفيت زندگي در بيماران مبتال به آكنه ي ولگاریس مراجعه كننده به درمانگاه پوست بيمارستان نقوي كاشان طي سالهاي-1389
1388

بررسي حساسيت و مقاومت آنتي بيوتيكي به كوتریموكساز ول در باسيل هاي گرم منفي جداشده در آزمایشگاه شهيد بهشتي كاشان طي سال
 1389-1388ومقایسه آن با سایر آنتي بيوتيكها و شرایط باليني بيمار
بررسي سطح سالمت روان پزشكان عمومي شاغل در اورژانس هاي دانشگاه علوم پزشكي كاشان سال 1389
بررسي فراواني نسبي تغييرات آنزیمهاي كبدي و ارتباط آن با یافته هاي سونوگرافي كبد در بيماران مبتال به كب د چرب مراجعه كننده به
كلينيک گوارش بهشتي در سال 1387

بررسي وضعيت تروماي سر و هزینه هاي ناشي از آن در كودكان  0- 19سال مراجعه كننده به بيمارستان بهشتي كاشان از فروردین  1383تا
اسفند 1388

16

64

بررسي وضعيت پيش آگهي بيماران  HIVمثبت مبتال به پنومو ني بستري در بيمارستان لقمان تهران طي سالهاي 1384- 1390

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

68

بررسي اثر پروژسترون واژینال بر ميزان حاملگي خانمهاي دچار سندرم تخمدان پلي كيستيک ( ) PCO

تخصص

زنان

استاد مشاور

69

بررسي اثربخشي صمغ عربي در جلوگيري از ضایعات كلستومي در بيماران داراي كلستومي

تخصص

جراحي

استاد مشاور

70

بررسي اثر سيكلوسپورین  Aو سيروليموس بر سطح سرمي كراتينين در چهار سال اول پيوند كليه

تخصص

داخلي

استاد مشاور

71

بررسي اپيدميولوژیک صدمات ستون فقرات و برآورد هزینه بستري و درمان در شهرستان كاشان در سال - 1388

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

72

بررسي نتایج كشت صفرا و آنتي بيوگرام در بيماران كله سيستكتومي شده بستري در بيمارستان شهيد بهشتي كاشان از سال 1389 - 1390

تخصص

جراحي

استاد مشاور

73

بررسي ارتباط ابتال به كبد چرب با بيماري ایسكمي قلبي عروقي

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

74

بررسي تآثير ترانساميک اسيد بر خونریزي پس از زایمان طبيعي

تخصص

زنان

استاد مشاور

75

مقایسه اثر درماني پيوگليتازون با متفورمين در مبتالیان به استئاتوهپاتيت غير الكلي() NASH

تخصص

داخلي

استاد مشاور

76

بررسي تآثير بازتواني قلبي بر یافته هاي كلينيكي  ،پاراكلينيكي مبتالیان به بيماري ایسكمي قلب

تخصص

داخلي

استاد مشاور

77

بررسي انواع افزایش غير طبيعي رشد دور سر و فاكتورهاي مؤثر در پيش آگهي آنها در شيرخواران كمتر از  2سال در شهرستان كاشان

دكترا

اطفال

استاد مشاور

78

بررسي ارزش تشخيصي روش ترانس كوتانئوس در اندازه گيري سطح بيلي ر وبين سرم نوزادان ترم ایكتریک

تخصص

اطفال

استاد مشاور

79

مقایسه عوارض درمان در ترميم سينوس پيلونيدال به دو روش استاندارد و ترميم با گاز

تخصص

جراحي

استاد مشاور

80

تعيين رابطه بين اختالالت قاعدگي و ميگرن در زنان مراجعه كننده به مطب هاي نورولوژي

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

81

بررسي شيوع و عوامل باكتریال مایع اوتيت مدیاي سروز در كودكان  2تا  15سال مراجعه كننده به بيمارستان متيني كاشان در سال - 1391
1389

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

82

بررسي فراواني تروماي مكرر مغزي در بيماران با تروماي سر مراجعه كننده به بيمارستان شهيد بهشتي كاشان در سال 1390

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

84

بررسي ع وامل پيش گویي كننده وزن دیسک بين مهره اي در بيماران تحت عمل جراحي هرنياسيون دیسک بين مهره اي ناحيه ي لومبار

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

85

بررسي شيوع انگل هاي روده اي در كودكان افغاني مدارس ابتدایي و راهنمایي مقيم كاشان سال 1388 - 1389

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

86

بررسي تآثير برموكریپتين بر فعاليت بيماري ارتریت روماتوئيد

تخصص

داخلي

استاد مشاور

87

مقایسه اثر درماني ليزر كم توان با تزریق متيل پردنيزولون در درمان فاشئيت پالنتار

تخصص

داخلي

استاد مشاور

88

بررسي الگوي سوء مصرف مواد در بيماران بستري در بيمارستان اخوان درسال 1390

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

كارشناسي
ارشد

آناتومي

استاد مشاور

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

كارشناسي
ارشد

آناتومي

استاد مشاور

داخلي

استاد مشاور
استاد مشاور

65
66
67

83

89

بررسي فراواني و عوامل خطر بيماري هاي قلبي عروقي در بيماران مبتال به لوپوس اریتماتوزسيستميک مراجعه كننده به درمانگاه روماتولوژي
كاشان در سال
بررسي عملكرد تيروئيد در بيماران تشنجي مصرف كننده سدیم والپرات با كاربامازپين مراجعه كننده به كلينيک نورولوژي شهرستان كاشان در
سال 1389
مقایسه اثر  Silymarinبا ویتامين  Eدر كاهش ترانس آمينارهاي سرم در بيماران مبتال به كبد چرب مراجعه ك ننده به كلينيک گوارش در
سال 1390 - 1389

بررسي فراواني كلونيزاسيون وحساسيت آنتي بيوتيكي سویه هاي استافيلوكوكوس اورئوس در بيني كودكان  1ماه تا  14سال مراجعه كننده به
مراكز بهداشتي درماني كاشان در سال 1390

بررسي تآثير عصاره زنجبيل و تخم كدو و عصاره تركيبي آنها بر پارامترهاي بيضه در رت هاي نر بالغ شيمي درماني شده با سيكلوفسفاميد

90

تعيين تاثير درمان تركيبي دگزامتازون تزریقي و كرومول ين موضعي در مقایسه با كرومولين موضعي تنها بر كراتوكانژكتيویت بهاره

91

بررسي تاثير عصاره زنجبيل و تخم كدو و عصاره تركيبي ( زنجبيل و تخم كدو) بر پارامترهاي اپيدیدیم در رت هاي نر بالغ تيمار شده با
سيكلو فسفاميد

92

مقایسه اثر سيروليموس با سيكلوسپورین بر روي سلول هاي تنظيمي  Tو پيامدهاي باليني ميان مدت در بيماران پيوند كليه

تخصص

93

مقایسه اثر داروي پرگابلين و گاباپنتين بر درد و ميزان مخدر مصرفي در بيماران تحت عمل الپاراسكوپيک كله سيستكتومي

تخصص

جراحي

94

بررسي فراواني علل و عوامل خطر ترمبوآمبوليک در بيماران فيبریالسيون دهليزي پایدار مراجعه كننده به كلينيک قلب و عروق كاشان - 1391
1392

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

95

بررسي ميزان رضایتمندي دانش آموختگان رشته پزشكي از وضعيت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي كاشان سال تحصيلي 1392-1391

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

96

بررسي وضعيت ضایعات دهاني در بيماران پسوریازیس مراجعه كننده به كلينيک هاي پوست دانشگاه علوم پزشكي كاشان طي سال هاي
1391-1390

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

17

97

بررسي ارتباط سطح سرمي اینترلوكين  17با فعاليت بيماري آرتریت روماتوئيد در بيماران مراجعه كننده به كلينيک روماتولوژي كاشان - 1392

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

تخصص

داخلي

استاد مشاور

تخصص

داخلي

استاد مشاور

100

بررسي سطح سرمي و ادراري فاكتور  VEGFو تعداد سلول هاي  17Thدر خون محيطي بيماران مبتال به ADPKD

تخصص

داخلي

استاد مشاور

101

بررسي تاثير تحریكي الكتریكي عصبي از راه پوست قبل از عمل بر ميزان شدت درد پس از عمل هرني اینگوئينال

تخصص

جراحي

استاد مشاور

102

ارتباط سطح سرمي  17IL-با فشار خون  24ساعته زنان مبتال به سندروم تخمدان پلي كيستيک

تخصص

زنان

استاد مشاور

تخصص

اطفال

استاد مشاور

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

105

مقایسه قد نهایي پيش بيني شده و قد هدف در دختران با شروع بلوغ در سنين  7تا  9,5سال

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

106

بررسي اپيدميولوژي ليشمانيوز جلدي در شهرستان بادرود

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

107

بررسي كيفيت خواب بيماران بستري در بيمارستان شهيد بهشتي كاشان در سال 1392

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

108

بررسي تاثير عصاره الكلي تخم شاهي و تخم پياز بر تغييرات هيستوپاتولوژي اپيدیدیم و پروستات موش هاي نر بالغ دیاب تي شده

ارشد

آناتومي

استاد مشاور

109

مقایسه سطح سرمي هموسيستئين در بيماران مبتال به بيماري عروق كرونري دیابتي و غير دیابتي

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

110

بررسي الگوي حساسيت آنتي بيوتيكي سویه هاي بروسال جدا شده از نمونه هاي كلينيكي بيماران بروسلوزیس در شهر كاشان در سال
92-1391

تخصص

عفوني

استاد مشاور

111

بررسي فراواني عالیم افسردگي در بين كارورزان دانشگاه علوم پزشكي كاشان در سال 1392

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

112

بررسي ارتباط شدت بيماري كبد چرب غيرالكلي با شدت پسوریازیس

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

113

ارتباط بين سطح سرمي استرادیول در روز تزریق  hcGوپيامد IVF-ICSI

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

114

بررسي روند ده ساله بيماري سل در شهرستان كاشان طي سالهاي  1383تا 1392

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

115

بررسي عوارض كبدي ناشي از بستن شریان كبدي راست توسط الپاراتومي در خرگوش

تخصص

جراحي

استاد مشاور

116

بررسي ميزان كا رایي و ایمني روش رادیال در مقایسه با روش فمورال در آنژیوگرافي عروق كرونر در بيمارستان شه يد بهشتي كاشان طي سال
93-1392

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

117

سرو اپيدميولوژي هپاتيت  Aدر بالغين  15تا  45سال مراجعه كننده به بيمارستان شهيد بهشتي كاشان سال 1393

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

118

بررسي ارتباط ویروس پاپيلوماي انساني تيپ  16و  18با آدنوكارسينوم پروستات

تخصص

پاتولوژي

استاد مشاور

119

مقایسه اثر وانكومایسين و تيكوپالنين در درمان كودكان بستري در بيمارستان

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

120

تعيين فراواني جهش رشدي در شيرخوا ران كوچک نسبت به سن بارداري

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

121

بررسي فراواني عوامل بازدارنده مادران از شيردهي به نوزادان در شهرستان كاشان سال 1385

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

تخصص

زنان

استاد مشاور

پزشكي

استاد مشاور

پزشكي

استاد مشاور

98
99

103
104

122

1391
بررسي كيفيت زندگي در زیر گروه هاي سندرم روده تحریک پذیر در بيماران ارجاع شده به مركز مراقبت هاي پزشكي ثالثيه
بررسي اثر ریشه كني هليكوباكتر پيلوري بر آزمونهاي عملكرد كبد در بيماران استئاتوهپاتيت غير الكلي ( )NASHد ر بيمارستان شهيد بهشتي
كاشان

تعيين الگوي حساسيت و مقاومت آنتي بيوتيكي در كشت هاي مثبت كلبسيال پنومونيه و  Ecoliدر بيمارستان شهيد بهشتي كاشان در سال
1391
بررسي آترزي مري و آنومالي هاي همراه و پيامد آن پس از ترميم جراحي در نزادان بستري در بيمارستان شهيد بهشتي كاشان در سال هاي
1387-1391

بررسي سطح سرمي آلبومين  ,فریتين و كلسترول در بيماران همودیاليزي با و بدون افسردگي اساسي مراجعه كننده به بيمارستان اخوان
كاشان 1388

123

بررسي ميزان آگاهي مادران كودكان زیر  5سال از اسهال و نحوه درمان آن  ،مراجعه كننده به پایگاههاي بهداشتي درماني شهرستان كاشان
سال 1378

124

اثر ضد دردي گاباپنت ين بر درد بعد از عمل جراحي هيستركتومي شكمي

125

بررسي فراواني انواع آسم در بيماران با سابقه آسم مراجعه كننده به كلينيک بيماریهاي ریه در بيمارستان نقوي از سال 1388تاسال 1389

دكترا

126

بررسي وضعيت  27HLABدر بيماران م بتال به اسپوندیلو ارتروپاتي هاي سرونگاتيو در شهرستان كاشان

دكترا

127
128

توانایي سيستم هاي اطالعات بيمارستاني و پزشكان جهت استقرار پزشكي مبتني بر شواهد در بيمارستانهاي كشور 1390-
مقایسه طول مدت درمان و عوارض در بيماران تروماي غيرنافذ در دو الگوریتم تشخيصي سي تي اسكن كل بدن به صورت روتين و موردي در
بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيدبهشتي كاشان در سال1394

ارشد
تخصص

مدارک
پزشكي
جراحي

استاد مشاور
استاد مشاور

18

129
130

بررسي اثر سولفات روي بر بهبود پنوموني كودكان  1تا  5سال
مقایسه سيستم نمره دهي آلوارادو با سيستم نمره دهي پاسخ التهابي آپاندیسيت در تشخيص آپاندیسيت حاد در بيماران مراجعه كننده به
بيمارستان شهيد بهشتي كاشان در سال94

تخصص

اطفال

استاد مشاور

تخصص

جراحي

استاد مشاور

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

داخلي

استاد مشاور
استاد مشاور

131

بررسي سرعت رشد و قد پيش بيني شده بزرگسالي در نوجوانان درمان شده به وسيله نسل سوم مهار كننده هاي آروماتاز (لتروزول

132

بررسي رژیم درماني حاوي عسل طبيعي ایران در ریشه كني عفونت هليكوباكتر پيلوري

تخصص

133

ارتباط سطح سرمي سرب و پيامد نامطلوب بارداري

تخصص

زنان

134

مقایسه ميزان بروز كمردرد پس از بي حسي اسپاینال و بيهوشي عمومي در بيماران تحت عمل جراحي پري آنال

تخصص

بيهوشي

استاد مشاور

135

مقایسه تاثير تجویز دگزامتازون و كتامين وریدي در تسكين درد شانه پس از سزارین تحت بي حسي اسپاینال

تخصص

بيهوشي

استاد مشاور

136

بررسي تاثير افزودن سولفات منيزیم به انفوزیون داخل وریدي مورفين بر درد بعد از هيستركتومي

تخصص

بيهوشي

استاد مشاور

137

بررسي اپيدميولوژیک بيماران بستري شده با بيماري التهابي حاد لگن در بيمارستان شهيد بهشتي كاشان از سال 90تا94

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

140

مقایسه عوارض حاملگي هاي دو قلویي در روشهاي كمک باروري با دوقلویي خودبخودي در سالهاي89- 94

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

141

مقایسه عوارض زودرس نوزادان متولد شد ه با روش زایمان طبيعي و سزارین در بيمارستان شهيد بهشتي و شبيه خواني كاشان در سال 94

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

142

مقایسه فراواني بيماریهاي آلرژیک در كودكان با و بدون اختالالت تشنجي

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

143

بررسي تاثير یک رژیم درماني و پروفيالكتيک بر سطح ویتامين دي كودكان سالم مبتال به كمبود ویتامين دي

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

144

بررسي آگاهي،نگرش و عملكرد كاركنان بهداشت خانواده كاشان در مورد سياست هاي جدید جمعيتي در سال94

دكترا

پزشكي

استاد راهنما

145

ارزشيابي گروه هاي آموزشي بر اساس استانداردهاي آموزش باليني در بيمارستان بهشتي كاشان در سال95

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

146

بررسي اپيدميولوژیک اندوكاردیت در بيماران بستري در بيمارستان شهيد بهشتي كاشان از سال  85تا 95

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

148

بررسي ارزش تشخيصي پروكلسيتونين ،سرعت رسوب گلبولي و پروتئين فاز حاد كمي و یافته هاي باليني در استئوميليت در پاي دیابتي

تخصص

عفوني

استاد مشاور

149

بررسي اثر محلول موضعي كلوبتازول در ميزان چسبندگي صفاق بعد ازعمل الپاراتومي در موش صحرایي

تخصص

جراحي

استاد مشاور

150

بررسي اثر باكلوفن بر مشكالت ادراري فانكشنال كودكان  5تا 14سال مراجعه كننده به درمانگاه هاي نقوي و بهشتي كاشان

دكترا

پزشكي

استاد راهنما

151

بررسي اپيدميولوژي و الگوي مرگ كودكان و نوجوانان تروما دیده مراجعه كننده به بيمارستان شهيد بهشتي كاشان طي سالهاي  1385تا
1395

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

152

بررسي ارتباط وزن تولد نوزادان و سطح سالمت روان مادران باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر كاشان

دكترا

پزشكي

استاد راهنما

153

مقایسه ارزش تشخيصي آزمون مشاهده با اسيد استيک ) (VIAبا پاپ اسمير در غربالگري كانسر سرویكس

تخصص

زنان

استاد مشاور

154

بررسي ارتباط بين سطح سرمي ای نترلوكين 6و درگيري ریوي در بيماران با اسكلروز سيستميک پيشرونده

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

155

بررسي ارتباط سطح ویتامين  Dبا بيماري كبد چرب غيرالكلي)(NAFLD

تخصص

داخلي

استاد مشاور

156

بررسي اثرات افزودن متوكلرپراميد و كتوروالک به لي دوكائين بر بيحسي وریدي منطقه اي بالک) ) Bier

تخصص

بيهوشي

استاد مشاور

157

بررسي ميزان خطر ده ساله بيماري هاي قلبي -عروقي در بيماران با فشار خون باال درافراد مراجعه كننده به درمانگاههاي بيمارستان بهشتي
شهرستان كاشان

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

158

بررسي شاخص فرامينگهام در بيماران با فشار خون باال درافراد مراجعه كننده به درمانگاههاي ارجاعي شهرستان كاشان در سال 1395

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

159

بررسي اثر كپسول حاوي عصاره هي دروالكلي برگ توت سفيد بر عوارض نفروپاتي دیابتي نوع2

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

160

مقایسه ریسک فاكتورهاي پالژیوسفالي در شيرخواران پالژیوسفال و نرموسفال مراجعه كننده به درمانگاه نورولوژي بيمارستان شهيد بهشتي
كاشان در سال94- 95

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

161

بررسي عوامل مرتبط با تصميمگيري زوجين در خصوص تعداد فرزندان در مراجعه كنندگان به مراكز سالمت جامعه شهرس تان كاشان در سال
96

دكترا

پزشكي

استاد راهنما

162

بررسي سطح سرمي ای نترلوكين  17و ای نترلوكين  23در خون محيطي بيماران دیابتي تيپ 1

دكترا

پزشكي

استاد راهنما

138
139

147

بررسي اثر كپسول حاوي عصاره الكلي برگ توت سفيد بر گلوكز و شاخص هاي گليكوزیالسيون و پروفایلهاي ليپيدي در مبتالیان به دیابت نوع
یک در شهرستان كاشان طي سال94
بررسي فراواني عوامل خطر مرتبط با اندومتریوز در ميان زنان داراي تایيد تشخيص اندومتریوز توسط الپاراسكوپي در كلينيک زنان و نازایي در
شهرستان كاشان طي سال 84- 93

بررسي بروز فتق برشي ) (Incisional Herniaو عوامل مستعدكننده آن در بيماران جراحي شده در شهرستان كاشان در طي سالهاي
1394-1390

19

163

بررسي ارتباط ميزان رخدادهاي زیان بار ماژور قلبي با سطح اسي داوریک سرم و پروتئين واكنشي  Cبا حساسيت باال ) (hs-CRPدر بيماران

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

164

بررسي فراواني عوارض نوزادي در زایمانهاي زودرس مادران مراجعه كننده به بيمارستانهاي شبيه خواني و بهشتي كاشان در سالهاي  90تا 94

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

165

بررسي ارتباط بين سطح سرمي لپتين و ادی پونكتين با شدت بيماري پسوریازیس

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

تخصص

داخلي

استاد مشاور

169

بررسي اپيدميولوژیک عفونتهاي سيستم اعصاب مركزي در موارد بستري در بيمارستان شهيد بهشتي كاشان سال 90- 95

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

170

بررسي عوامل خطراحتمالي ایجاد عفونت پس از جراحي قلب باز در بيمارستان شهيد بهشتي كاشان ازسال 1394تا1395

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

171

بررسي فراواني مجراي شریاني باز ) (PDAو عوامل مرتبط با آن در نوزادان نارس بستري شده در بيمارستان شهيد بهشتي كاشان در سال
1396

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

172

مقایسه دو روش مكانيكي و استفاده از الكل براي برداشتن اپي تليوم قرنيه در عمل فتورفراكتيوكراتكتومي)(PRK

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

173

بررسي فراواني اضطراب در دانشجویان جدی دالورود رشته پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كاشان در سال 1395

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

174

بررسي ارتباط عفونت ویروس پاپيلوماي انساني با كارسينوم سلول سنگفرشي پوست

تخصص

پاتولوژي

استاد مشاور

175

بررسي ارزش تشخيصي سونوگرافي در تشخيص پنوموني

تخصص

عفوني

استاد مشاور

176

بررسي هزینه هاي بيمارستاني بيماران سكته مغزي بستري شده در بيمارستان شهيد بهشتي كاشان سال 94

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

177

ارزیابي ميزان تعهد حرفه اي در دستياران دانشگاه علوم پزشكي كاشان از دی دگاه اینترن ها در سال 1395

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

178

بررسي ارتباط تاریخچه خانوادگي مثبت در بستگان درجه دو با بيماري زودرس عروق كرونر

دكترا

پزشكي

استاد راهنما

179

بررسي نگرش به سزارین بر اساس مدل باور بهداشتي در مادران باردار نخست زاي شهرستان كاشان در سال 1396

دكترا

پزشكي

استاد راهنما

180

مقایسه دو رژیم درماني سه دارویي متوالي در ریشه كن سازي هليكوباكترپيلوري در بيماران مبتال به دیس پپسي

تخصص

داخلي

استاد مشاور

181

مقایسه اثر دكسمدتوميدین وریدي و ای نتراتكال بر لرز حوالي عمل جراحي پس از بي حسي اسپاینال

تخصص

بيهوشي

استاد مشاور

182

بررسي بقاي بيماران مبتال به سرطان پستان در شهرستان كاشان طي سالهاي  83تا 93

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

183

بررسي معيارهاي آنتروپومتریک جمجمه و صورت در افراد  20- 35ساله شهر كاشان در سال1395

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

184

بررسي ارتباط بيماري وون ویلبراند با وضعيت قاعدگي

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

185

بررسي سطح سواد سالمت و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پزشكي كاشان در سال 96

دكترا

پزشكي

استاد راهنما

186

بررسي تاثير آموزش نسخه نویسي بر دانش و عملكرد كارورزان دانشگاه علوم پزشكي كاشان در بيماریهاي شایع سرپایي گوارش

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

187

بررسي سطح فشار خون در كاركنان دانشگاه علوم پزشكي كاشان در سال1395

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

189

بررسي علل لنگش ) (Limpingدر كودكان مراجعه كننده به اورژانس و بخش كودكان بيمارستان شهيد بهشتي كاشان از سال  1392تا
1395

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

190

بررسي اثر كاتتر گذاري مجرا با افزایش سطح سرمي آنتي ژن مخصوص پروستات )  (PSAطي اندازه گيري بعد ازكاتترگذاري

دكترا

پزشكي

استاد مشاور

166
167
168

188

مبتال به سندرم كرونري حاد

نيازسنجي برنامه درسي پزشكي عمومي بر اساس دی دگاه پزشكان عمومي كاشان در خصوص عالئم و نشانههاي بيماريهاي شایع و مهم در
سال 1395
بررسي ميزان آگاهي  ،نگرش و عملكرد والدین درمورد تب كودكان در شهرستان كاشان در سال 96- 95
شيوع فاكتور Vليدن و پلي مورفيسم ژنT 677 MTHFR: CوC 1298 MTHFR: Aدر بيماران مبتال به ترومبوز وریدهاي عمقي
بيمارستان شهيد بهشتي كاشان در سال1395- 96

بررسي یافته هاي باليني و آزمایشگاهي كودكان مبتال به مونونوكلئوز عفوني بستري در بيمارستان شهيد بهشتي كاشان در سال هاي  1393تا
1395
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 سخنرانی در همانديشی ،بازآموزي و غيره
محل برگزاري

تاريخ سخنرانی

عنوان همانديشی ،بازآموزي و غیره

رديف
1

كارگاه آموزشي ترویج تغذیه با شير مادر

دع پ كاشان

14و 85/12/16

2

كارگاه آموزشي مراقبتهاي ادغام یافته كودک سالم ()well child care

دع پ كاشان

25تا 86/2/26

3

كارگاه ط راحي و تحليل مواد آزمونهاي تشریحي

دع پ كاشان

86/5/4

4

كارگاه آشنایي با آخرین دستاوردهاي علمي در زمينه آنفلوانزا

دع پ كاشان

86/5/18

5

كارگاه آشنایي با نظام خودمراقبتي در سالمت

دع پ كاشان

86/6/18

6

كارگاه سالمت باروري جوانان

دع پ كاشان

86/9/1

7

كارگاه آم وزش نرم افزارآماري  SPSSویژه اعضا هيئت علمي

دع پ كاشان

86/10/19

8

كارگاه آموزش نرم افزار آماري  EPIINFO2002ویژه اعضا هيئت علمي

دع پ كاشان

86/12/8

9

برنامه مدون عفوني ( )1ویژه پزشكان عمومي

دع پ كاشان

87/3/7

10

برنامه مدون عفوني ( )3ویژه پزشكان عمومي

دع پ كاشان

87/5/15

11

كارگاه ارزیابي باليني

دع پ كاشان

87/5/29

12

كنفرانس علمي تازههاي آنفلوانزاي پرندگان

معاونت بهداشتي

1387

13

كنفرانس علمي یک روزه تازههاي آنفلوانزاي انساني و پرندگان

دع پ كاشان

87/8/25

14

كنفرانس علمي یک روزه بيماریهاي مشترک انسان و دام

دع پ كاشان

87/10/8

15

كنفرانس علمي یک روزه تشخيص و اقدام در پراكالمپسي و اكالمپسي

دع پ كاشان

 3و 87/12/5

16

برنامه مدون سل ( )1ویژه پزشكان عمومي

دع پ كاشان

88/3/10

17

كنفرانس علمي یک روزه تازههاي آنفلوانزاي انساني و پرندگان

دع پ كاشان

88/7/26

18

كنفرانس علمي یک روزه تهدیدهاي بهداشتي هزاره جدید

دع پ كاشان

88/9/22

19

كنفرانس علمي یک روزه دیابت و بارداري

دع پ كاشان

88/9/29

20

كارگاه معرفي و استفاده از نرم افزار  SPSSویژه دانشجویان

دع پ كاشان

88/8/30

21

كارگاه توانمندسازي روش تحقيق دانشجویان

دع پ كاشان

آبان 88

22

كارگاه روش تحقيق كارشناسان معاونت بهداشتي

دع پ كاشان

88/12/15

23

كارگاه معرفي و استفاده از نرم افزار  SPSSویژه دانشجویان

دع پ كاشان

خرداد 89

24

كارگاه آموزش نرم افزار  EPIINFOویژه دانشجویان

دع پ كاشان

خرداد 89

25

كارگاه روش تحقيق دستياران

دع پ كاشان

مرداد 89

26

كارگاه روش تحقيق دانشجویان

دع پ كاشان

آبان 89

27

كارگاه معرفي و استفاده از نرم افزار  SPSSویژه كارشناسان معاونت بهداشتي

دع پ كاشان

آبان 89

28

كارگاه روش تحقيق دستياران

دع پ كاشان

مرداد 1390

29

كارگاه آمادگي آزمون پيش كارورزي

دع پ كاشان

بهمن 1390

30

كارگاه روش تحقيق دانشجویان

دع پ كاشان

تير 90

31

كارگاه پزشكي مبتني بر شواهد ویژه اعضاء هيئت علمي

دع پ كاشان

بهمن 90

32

كارگاه آموزشي حاكميت باليني

دع پ كاشان

آبان 90

33

كارگاه روش تحقيق دانشجویان

دع پ كاشان

خرداد 91

34

كارگاه مهار تهاي ارتباطي پزشک و بيمار ویژه كارورزان پزشكي

دع پ كاشان

 1388تا (1394ماهانه)

35

كارگاه پروپوزال نویسي ویژه كارآموزان پزشكي

دع پ كاشان

 1389تاكنون (ماهانه)

36

كارگاه پزشكي مبتني بر شواهد ویژه كارورزان پزشكي

دع پ كاشان

 1391تاكنون (ماهانه)
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 فعاليتهاي ويراستاري و همكاري با هيأت تحريريه مجالت علمی
نام مجله

محل انتشار مجله

نوع همكاري

مدت همكاري

فصلنامه علمي پژوهشي فيض

دع پ كاشان

كارشناسي

 1386تاكنون

مقاالت

 مقاالت منتشرشده
رديف

عنوان مقاله

سال انتشار

1

ارزیابي اثر داروهاي ضد قارچي كتونازول و فلوكونازول روي گونه هاي ماالسزیا

1388

2

بررسي اختالل استرس پس از تروما ( ) PTSDدر كاركنان مراكز فوریت هاي پزشكي شهرستان هاي كاشان و اراک در
سال 1387

1387

3

بررسي وضعيت تجویز پيشگيرانه ي آنتي بيوتيک در اعمال جراحي بيمارستان هاي تابع دانشگاه علوم پزشكي شيراز ـ
1383

1386

4

بررسي وضعيت سندرم متابوليک در رانندگان برون شهري كاشان

1388

5

مدل سازي عوامل تعيين كننده استفاده از روش هاي غيرمطمئن پيشگيري از بارداري در شهر كاشان

1388

6

Gastrointestinal complaints in shift-working and day-working nurses in Iran

1389

7

ارزیابي فرسودگي شغلي مدیران و عوامل موثر بر آن در صنایع شهرستان كاشان

1387

8

Prevalence of Metabolic Syndrome in bus and truck drivers in Kashan, Iran

1390

9

بررسي دوز موثر وارفارین در سير درمان بيماران مراجعه كننده به كلينيک قلب كاشان طي سال 1387

1389

10

Comparison of Oral Folic Acid and Folinic Acid on Blood Homocysteine Level of
Patients on Hemodialysis

1389

11

جداسازي و شناسایي گونه هاي مختلف ماالسزیا در بيماران مبتال به پيتریازیس ورسيكالر در كاشان

1387

12

بررسي عوامل مرتبط با فرسودگي شغلي معلمان مدارس شهر كاشان در سال 1386

1390

13
14

Prescription of prophylactic antibiotics for neurosurgical procedures in teaching
hospitals in Iran
بررسي وضعيت تغذیه انحصاري با شير مادر در شيرخواران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر كاشان طي
سال 1386

1386
1389

15

CHANGING IN THYROID FUNCTION TEST IN CHILDREN UNDERWENT
ANTIEPILEPTIC THERAPY

1389

16

Adherence to American Society of Health‐System Pharmacists Surgical Antibiotic
Prophylaxis Guidelines in Iran

1385

17

Prophylactic antibiotic therapy in gynecologic-obstetric procedures: experience from
three Iranian teaching hospitals

1385

18

ارتباط سطح سرمي ویتامين  Dبا فعاليت بيماري در بيماران مبتال به آرتریت روماتوئيد

1389

19

تحليل بقاي مبتالیان به سرطان معده مراجعه كننده به بيمارستان امامخميني تهران با استفاده از مدل شفایافته وایبل

1389

نام نشريه

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران /سال /19شماره
 1388/69بهار
فصلنامه فيض دوره  ,12شماره  ( - 5ضميمه ) 1387
فصلنامه علمي – پژوهشي فيض،دوره یازدهم ،شماره ،2
تابستان1386
فصلنامه طب جنوب پایيز 126-132:)2(12 ;1388
فصلنامه علمي – پژوهشي فيض ،دوره سيزدهم ،شماره ،4
زمستان 1388
8:9 (7 ,2010Journal of Circadian Rhythms
)October 2010
سالمت كار ایران -دوره  ,5شماره  ( - 3پایيز و زمستان
) 1387
Diabetol Metab Syndr.اMay2011ا(1):83;19
 فصلنامه علمي – پژوهشي فيض ،دوره چهاردهم ،شماره ،4زمستان 1389
Iranian Journal of Kidney Diseases
مجله پزشكي كوثر  -دوره ،13شماره،4زمستان
،1387صفحات293- 296:
فصلنامه طب جنوب دوره  ,14شماره – 1سال- 1389
صفحه 41- 50
Am J Infect Control. 2007 May;35(4):260262
فصلنامه علمي – پژوهشي فيض ،دوره چهاردهم ،شماره ،2
تابستان 1389
Iranian Journal of Child Neurology: Vol 4,
No 1/june (2010):pp=17-22
infection control and hospital
epidemiology-august 2006, vol. 27, no. 8:876-878
Indian J Med Sci. 2006 Jun;60(6):245-246
فصلنامه علمي – پژوهشي فيض ،دوره چهاردهم ،شماره ،4
زمستان ، 1389
فصلنامه علمي – پژوهشي فيض ،دوره چهاردهم ،شماره ،4

22

زمستان 1389
20

فصلنامه علمي – پژوهشي فيض ،دوره چهاردهم ،شماره ،5

بررسي برخي از عوامل شغلي و غيرشغلي مرتبط با آسيب هاي شغلي دست

1389

22

Prognostic value of B-type natriuretic peptide for assessment of left ventricular function
in patients with chronic kidney disease
بررسي اپيدميولوژ یک اقدام به خودكشي در شهرستان كاشان در سال هاي 1382- 87

1390

Iran J Kidney Dis

1390

مجله فيض

23

مقایسه ميزان فریتين سرم در كودكان دچار تشنج تب با موارد تب دار بدون تب

1390

مجله فيض

24

purpose in shiraz, iran economic burden of inappropriate antibiotic use for prophilactic

1390

iran red crescent med

25

Serum zinc level in children with acute gastroenteritis admitted to Kashan Shahid
Beheshti hospital

1391

26

Serum digoxin level among patients referred to Kashan Cardiovascular Clinic during
2009-10

1391

21

27

بررسي فراواني ولوواژینيت كاندیدایي و گونه هاي كاندیدایي جدا شده در زنان مراجعه كننده به مركزتخصصي زنان
كاشان در سال88- 1386

1390

28

The Gabapentin Effect on Pain Morphin Consumption after Total Abdominal
Hysterectomy

1391

29

Predictive value of plasma interleukin-6 level in the diagnosis of early neonatal sepsis

1391

30

Frequency of metabolic syndrome and type 2 diabetes among the obese children and
adolescents in Kashan during 2009-11

1391

31

آنوریسم كاذب شریان رحمي پس از سزارین  :گزارش موردي

1391

32

بررسي سطح پالسمایي بتا دو ميكروگلوبولين در بيماران همودیاليزي مبتال به سندروم تونل كارپ

1391

33

بررسي الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي ویبریوكلرههاي جدا شده از مدفوع بيماران مبتال به اسهال وبایي شهرستان كاشان
طي سالهاي  1377تا 1388

1391

ضميمه 1389

دو ماهنامه علمي – پژوهشي فيض ،دوره شانزدهم ،شماره
 ،2خرداد و تير 1391
دو ماهنامه علمي – پژوهشي فيض ،دوره شانزدهم ،شماره
 ،2خرداد و تير ، 1391
مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
مجله ي علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي زنجان
دو ماهنامه علمي – پژوهشي فيض ،دوره شانزدهم ،شماره
،3
دو ماهنامه علمي – پژوهشي فيض ،دوره شانزدهم ،شماره
،3
فصلنامه طب جنوب دوره- 15شماره2
دو ماهنامه علمي – پژوهشي فيض ،دوره شانزدهم ،شماره
 ،4مهر و آبان 1391
دو ماهنامه علمي – پژوهشي فيض ،دوره شانزدهم ،شماره
 ،4مهر و آبان 1391

34

Evaluating the results of bile culture and antibiogram in cholecystectomized patients
hospitalized in Kashan Shahid-Beheshti hospital during 2010-2012

1391

دو ماهنامه علمي – پژوهشي فيض ،دو ره شانزدهم ،شماره
 ،5آذر و دي 1391

35

كيفيت زندگي در بيماران با اختالالت شایع پيگمانتاسيون پوست در كاشان

1391

پوست و زیبایي ،پایيز  ، 1391دوره ي  ،3شماره ي 3

36

مقایسه اثر درماني پيوگليتازون با متفورمين در مبتالیان به استئاتو هپاتيت غير الكلي ()NASH

1391

فصلنامه گوارش دوره  17شماره  3پایيز 91

37

آگاهي و استفاده از پزشكي مبتني بر شواهد در ميان پزشكي عمومي ،رزیدنت و متخصصين بخشي از مناطق كشور

1391

مجله پزشكي اروميه ،دوره  ،23شماره 6

38

تاثير استاتين ها بر پيش آگهي كوتاه مدت سكته هاي ایسكميک مغزي

1392

دو ماهنامه علمي – پژوهشي فيض ،دوره هفدهم ،شماره ،1

1392

دو ماهنامه علمي – پژوهشي فيض ،دوره هفدهم ،شماره 1

Correlation between the reported transcutaneous bilirubin and serum bilirubin in icteric
term neonates before and during phototherapy
Evaluating the Ability of Hospital Information Systems to Establish Evidence-Based
Medicine in Iran

1392

41

بررسي تاثير ترانكساميک اسيد بر وضعيت همودیناميک و پيامد مادري پس از زایمان طبيعي

1392

42

بررسي تاثير بازتواني قلبي بر یافته هاي كلينيكي و پارا كلينيكي مبتالیان به بيماري ایسكمي قلب

1392

Comparison of Cyclosporine and Sirolimus Effects on Serum Creatinine Level Over
Five Years After Kidney Transplantation
The Effect of Pioglitazone and Metformin on Liver Function Tests, Insulin Resistance,
and Liver Fat Content in Nonalcoholic Fatty Liver Disease: A Randomized Double
Blinded Clinical Trial

1392

39
40

43
44

)journal of medical systems, 2013 Apr;37(2
دو ماهنامه علمي – پژوهشي فيض ،دوره هفدهم ،شماره ،2
خرداد و تير 1392
دو ماهنامه علمي – پژوهشي فيض ،دوره هفدهم ،شماره ،2
خرداد و تير 1392
Transplantation Proceedings. 2013
)May;45(4
Hepat Mon. 2013 May 21;13(5):

1392

23

1392)12( 4 مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

1392

1389 بررسي سالمت روان پرستاران بخشهاي روانپزشكي و دیاليز بيمارستاناخوان دانشگاه علوم پزشكي كاشان در سال

45

Pain Research & Management

1392

46

Iran J Child Neurol. Vol 7 No 3 2013
Summer
،4  شماره، دوره هفدهم،دو ماهنامه علمي – پژوهشي فيض
، 1392 مهر و آبان

1392

Effects of gabapentin on pain and opioid consumption after abdominal hysterectomy
A Study on Causes and Types of Abnormal Increase in Infants’ Head Circumference in
Kashan/Iran

47

1392

بررسي تاثير بروموكریپتين بر فعاليت بيماري آرتریت روماتوئيد

48

1393

Protective effect of Zingiber officinale extract on rat testis after cyclophosphamide
treatment
اثر رژیم غذایي حاوي عصاره ي تخم كدو بر روي بيضه و پارامترهاي بيوشيميایي سرم خون موش هاي صحرایي بالغ

49

Andrologia. 2014 Aug;46(6)
،5  شماره، دوره هفدهم،دو ماهنامه علمي – پژوهشي فيض
1392 آذر و دي
Life Science Journal 2013;10(4s)
،6  شماره، دوره هفدهم،دو ماهنامه علمي – پژوهشي فيض
13 بهمن و اسفند
1391:)7(1 مجله ميكروب شناسي پزشكي ایران
Journal of Infection. 2014 Feb;68(2)

1392

تيمار شده با سيكلوفسفاميد

50

1391

Intrauterine Fetal Death: A Review of 50 Cases in the City of Kashan-Iran, 2011-2012

51

1392

مقایسه اثر درماني ليزر كم توان با تزریق متيل پردنيزولون موضعي در درمان پالنتار فاشئيت یک طرفه

52

1392

89 - 90 بررسي شيوع انگلهاي روده اي در كودكان افغاني مدارس ابتدائي و راهنمائي مقيم كاشان سال

53

1393

Surveillance, control and management of infections in intensive care units in Southern
Europe, Turkey and Iran e A prospective Q1 multicenter point prevalence study
Thyroid function in epileptic patients treated with either carbamazepineor sodium
valproate in Kashan Shahid-Beheshti hospital during 2010-2011

1392

Capability To Establish Evidence-Based Medicine By Hospital Information

56

1392  زمستان،4  شماره،8  دوره،مجله دانش و تندرستي

1392

نگرش پزشكان در بكارگيري پزشكي مبتني بر شواهد و موانع مربوط به آن

57

Iran Red Crescent Med J. 2014 March;
16(3)
| 18  | دوره1393 |دوماهنامه فيض| مرداد و شهریور

1392

The Association of Postpartum Maternal Mental Health With Breastfeeding Status of
Mothers: A Case-Control Study

58

1393

Comparing the effects of fluoxetine and fluvoxamine in the treatmentof children and
adolescents with depression

59

،1  شماره، دوره هجدهم،دو ماهنامه علمي – پژوهشي فيض
مجله دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران
)(پياورد سالمت

شماره
Jundishapur Journal of Microbiology
Iranian Red Crescent Medical Journal.
16(9)2014
Andrologia. 2014 Oct
 شماره، دوره هجدهم،دو ماهنامه علمي – پژوهشي فيض
1393  آذر و دي،5

1392

54
55

1393

Risk Factors for Methicillin Resistant Staphylococcus aureus Nasal Colonization of
Healthy Children
Nasal Carriage and Resistance Pattern of Multidrug Resistant Staphylococcus aureus
Among Healthy Children in Kashan, Iran
protective effect of Pumpkin seed extract on sperm characteristics, biochemical
parameters and epididymal histology in adult male rats treated with Cyclophosphamide.

62

1393

Bacteriological assessment of resistant effusional otitis media discharge among the 2-16
year-old children admitted to Matini hospital in Kashan,2011-2013

63

1393
1393

60
61

International Journal of Fertility and
Sterility
Zahedan University of Medical Sciences,

1393

Chinese Journal of Traumatology
2014;17(6)
،5  شماره،دوماهنامه طبّ جنوب – سال هفدهم

1393

Pregnancy Rate Following Luteal PhaseSupport in Iranian Women with
PolycysticOvarian Syndrome
Clinical Presentation and Final Outcome in Definite Cases of Influenza A (H1N1) in
Kashan, Iran
Epidemiology of sports injuries referring to Kashan University of Medical Sciences
Trauma Research Center from 2005 to 2011

1393

C بررسي رابطه اینترفرون آلفا با تراكم استخوان در بيماران مبتال به هپاتيت

67

1393

همبودي اختالل هاي روانپزشكي در كودكان مب تال به شب ادراري

68

1393

Mental Health of General Practitioners in Emergency Wards

69

1394

Correlation between the serum level of IL-17 and rheumatoid arthritis

70

1393

Comorbidity and Pattern of Substance Use in Hospitalized Psychiatric Patients

71

824- 833صفحه
دانشگاه شاهد سال بيست ویكم- دوماهنامه علمي پژوهشي
. 111 شماره
International Archives of Health Sciences
Volume 2, Issue 1, Winter 2015
1  شماره، دوره نوزدهم،دو ماهنامه علمي – پژوهشي فيض
Iran Red Crescent Med J. 2014 August; 16(8)

24

1393

64
65
66

Arch Trauma Res. 2015 June; 4(2)

1394

Epidemiology of Urban Traffic Accident Victims Hospitalized More Than 24 Hours in
a Level III Trauma Center, Kashan County, Iran, During 2012-2013

72

1394

Correlation between the serum level of IL-17 and rheumatoid arthritis

73

Adv Biomed Res. 2015; 4: 75.

1394

J Obstet Gynaecol India. 2016 Jun;66(3)

1395

Arch Trauma Res. 2015 June; 4(2)

1394

1394

Health related quality of life in irritable bowel syndrome patients, Kashan, Iran: A case
control study
Association Between Serum Estradiol Level on the Day of hCG Administration and
IVF–ICSI Outcome
Epidemiology of Urban Traffic Accident Victims Hospitalized More Than 24 Hours in
a Level III Trauma Center, Kashan County, Iran, During 2012-2013
Two-Year Comparison of Growth Indices of Twins with Dissimi¬lar Weight at Birth
(Low Birth Weight vs. Normal Twin)Weight at Birth (Low Birth Weight vs. Normal
Twin)
Multidrug-Resistant Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Isolated From Patients
in Kashan, Iran
Prevalence of Hepatitis B Surface Antigen in Pregnant Women in Beheshti Hospital of
Kashan, Isfahan

1394

Prevalence of depression and suicidal ideation in Medical students of Kashan Medical
University

، دوره نوزدهم،دو ماهنامه علمي – پژوهشي فيض47 صفحات، 1394  فروردین و اردیبهشت،1 شماره

Iranian Journal of Public Health 2015.
44(7):969-978.
Jundishapur J Microbiol. 2015 October;
8(10)
Iran Red Crescent Med J. 2015 July; 17(7):
دانشگاه شاهد/ پژوهشي دانشور پزشكي- دوماهنامه علمي
119  شماره-  سال بيست وسوم- 1394  آبان27-34: )133( 22 ;1394 .مجله علوم پزشكي رازي
Electronic PhysicianMarch 2016, Volume:
8, Issue: 3, Pages: 2081-2087

1394
1394

1395

Turkish Journal of Gastroenterology 26 (3),
pp. 241-243
International Archives of Health
Sciences3(2)
347- 351 صفحات4  شماره20 فيض جلد

1394

خارج زسازمانيGenotype-phenotype relationship in Iranian patients with cystic fibrosis

، دوره بيست و یكم،دو ماهنامه علمي – پژوهشي فيض
1396  فروردین و اردیبهشت،1 شماره
فيض
INTERNATIONAL JOURNAL OF
ADVANCED BIOTECHNOLOGY AND
RESEARCH
فيض
Iranian Red Crescent Medical Journal

25

77
78
79
80

82

1395

2 تا

76

81

a pilot study
Prevalence and Risk Factors associated with Extended Spectrum Beta Lactamase
Producing Escherichia

195- 188  صفحه1395 2  شماره20 فيض دوره

Chin J Traumatol. 2016 Dec 1;19(6):326329.
International Journal of Medical Research
& Health Sciences, 2016, 5, 9S:221-228
228  صفحات،1395  تابستان،3  شماره،سالمت اجتماعي

75

Single injection of platelet-rich plasma in knee osteoarthritis:
1394

coli and Klebsiella pneumoniae Isolates in Hospitalized Patients in Kashan (Iran
Comparing the predicted final and target height in girls with pubertal onset between 7
and 9.5 years of age

391- 396 صفحات4  شماره20 فيض جلد

74

:

83
84

1395

Relationship of Anemia and Serum Ferritin in Medical Students

85

1395

86

1395

Evaluating the effectiveness of Pistacia atlantica in the improvement of diabetic foot
The association between attention deficiency and hyperactivity among the asthmatic
children in Kashan

1395

Status of ocular trauma in hospitalized patients in Kashan ,2011:As a sample of
industrial city

88

1395

A comparative study of Epstein -Barr virus (EBV)in malignant

89

1395

Mental Health of Young Couples Referred to Premarriage Consulting Center of Kashan

90

1396

catch up growth in small for gestational age infants born in Kashan during 2009-2010

91

1396

homocysteine level in ischemic heart disease patients.

92

1396

The evaluation of effect of zinc sulfate supplement on pneumonia of 1 to 5 years old
children

93

1396

Evaluation of an auditory brainstem response in icteric neonates

94

1396

Anthropometric Indices in the Prediction of Hypertension in Female Adolescents

95

87

International Journal of Pediatrics

1396

EUROPEAN JOURNAL OF TRAUMA
AND EMERGENCY SURGERY

1396

مجله ایراني آموزش در علوم پزشكي

1396

Iranian Red Crescent medical journal

1395

Effect of educational program on milk consumption based on the theory of planned
behavior among girl students

Korean Journal of Anesthesiology

1396

Routine versus selective chest and abdominopelvic CT-scan in conscious blunt trauma
patients: a randomized controlled study
Evaluation of Educational Departments of Kashan Shahid Beheshti Teaching Hospital
Preemptive Analgesic Effects of Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS)
on Postoperative Pain: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial
Prevalence of Oral Mucosal Lesions and Their Association with Severity of Psoriasis
among Psoriatic Patients Referred To Dermatology Clinic: A Cross-Sectional Study in
Kashan/Iran
Metabolic Response to Mulberry Extract Supplementation in Patients With Diabetic
Nephropathy: a Randomized Controlled Trial.
Learning styles and strategies preferences of Iranian medical students in gross anatomy
courses and their correlations with gender
The burden and epidemiology of community-acquired central nervous system
infections: a multinational study
Studying the Correlation between Androgen Receptor (AR) Expression and Prognostic
Factors in Invasive Breast Carcinoma
Effects of pregabalin and gabapentin on postoperative pain and opioid consumption
after laparoscopic cholecystectomy

Journal of Clinical Chemistry and
Laboratory Medicine
Electronic Physician

1397

Relationship betewwn Serum Leptin and Adiponectin Levels with Severity of Psoriasis

Open Access Macedonian Journal of
Medical Sciences
Iranian journal of kidney diseases
Anat Cell Biol. 2017 Dec;50(4):
European Journal of Clinical Microbiology
& Infectious Diseases
World Family Medicine

Molecular Biology Reports
،مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي
294- 279  صص1397  پایيز،63 شماره
Iranian Journal of Pediatrics 28(4).
Journal Of Pharmaceutical Research
International

1396
1396
1396
1396
1396

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

1397

Effect of Processed Honey and Royal Jelly on Cancer-Related Fatigue: A Double-Blind
Randomized Clinical Trial
Prevalence of factor V leiden, MTHFR C677T and MTHFR A1298C
polymorphisms in patients with deep vein thrombosis in Central Iran

108

1397

Mental Health Status and Marital Satisfaction of Pregnant Women Referring to Health
Centers in Kashan, Iran

109

1395

1397
1396

Does Ketamine is Safe and Effective for Procedural Sedation in Percutaneous Liver
Biopsy in Children? A Cohort Study in Iran
Studying the Effect of Local Solution of Clobetasol on Peritoneal Adhesion after
Laparotomic Surgery in Rats.

107

110
111

 كنفرانس و غيره، مقاالت ارائه شده در همايش
سال ارائه

)نحوه ارائه مقاله (سخنرانی يا پوستر

1381

مجله ایراني اموزش در علوم پزشكي

1386

پوستر

1387

 كنفرانس و غيره،عنوان همايش

عنوان مقاله

رديف

پنجمين همایش كشوري آموزش پزشكي

بررسي ميزان رضایت كارورزان دانشگاه علوم پزشكي تهران از كيفيت آموزش
باليني با استفاده از فرم هاي استاندارد سنجش رضایت شغلي

1

دع پ كاشان

كنگره كشوري سالمندي

بررسي اختالالت تعادلي حركتي و ناتواني در فعاليتهاي روزانه در سالمندان
1386 مناطق روستایي كاشان و برخي عوامل مرتبط با آن در سال

2

پوستر

د ع پ زنجان

نوزدهمين كنگره سراسري سل

بررسي اپيدميولوژیكي بيماران ایراني و افغاني مبتال به سل مراجعه كننده به
1386  تا1380 كلينيک مسلم ابن عقيل كاشان از سال

3

1388

فصلنامه تخصصي آموزش در علوم پزشكي

د ع پ شيراز

دهمين كنگره كشوري آموزش پزشكي

ارزیابي ميزان رعایت اصول اخالق حرفهاي توسط اساتيد از دیدگاه دانشجویان
پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كاشان

4

1390

پوستر

د ع پ مشهد

دوازدهمين كنگره كشوري آموزش
پزشكي

تأثير آموزش مهارتهاي ارتباطي بر اساس راهنماي كالگري كمبریج در كارورزان
1389 پزشكي اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي كاشان

5

2009

Oral presentation

Kish Island

BNP prognostic value to assess ventricle function in the
chronic renal failure patients

2009

poster

Kish Island

12th international congress of
nephrology, dialysis, and
transplantation
3rd Iran-Arab (middle
east)cardiovascular congress

26

محل برگزاري
د ع پ اصفهان

Occupational risk factors for cardiovascular diseases

6
7

Relationship between interferon alpha and bone mass
density in hepatitis c patients
بازنگري و تدوین اهداف آموزشي كارورزي پزشكي اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي
كاشان

Iranian Congress of
Gastroenterology and hepatitis
سيزدهمين همایش كشوري آموزش
پزشكي

ارزیابي برنامه آموزش كارورزي پزشكي اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي كاشان

سيزدهمين همایش كشوري آموزش
پزشكي

د ع پ ساري

11

طراحي و اجراي آزمون عيني ساختاریافته باليني ( )OSCEدر ارزیابي كارورزان
پزشكي اجتماعي

سيزدهمين همایش كشوري آموزش
پزشكي

د ع پ ساري

پوستر

12

آگاهي و به كارگيري پزشكي مبتني بر شواهد در ميان پزشكان عمومي ،رزیدنتها
و متخصصين كشور

سيزدهمين همایش كشوري آموزش
پزشكي

د ع پ ساري

پوستر

1391

13

توانایي سيستمهاي اطالعات بيمارستاني كشور جهت استقرار پزشكي مبتني بر
شواهد

سيزدهمين همایش كشوري آموزش
پزشكي

د ع پ ساري

پوستر

1391

Learning style of anatomy concepts in view of medical
students in Kashan university sciences

AMEE (the leading
international medical
)education conference
همایش دانشجویي كميته هاي تحقيقات
شبكه همكار نهران

Austria,
Vienna

poster

2011

تهران

پوستر

1391

8
9
10

14
15

نگرش پزشكان در به كارگيري پزشكي مبتني بر شواهد و موانع مربوط به آن

Tabriz

poster

2011

د ع پ ساري

پوستر

1391

پوستر

1391
1391

 خالصه مقاالت:
رديف

عنوان مقاله

سال انتشار

محل نشر

1

ارزیابي ميزان رعایت اصول اخالق حرفه اي توسط اساتيد از دیدگاه دانشجویان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كاشان

1388

همایشهاي داخل كشور

2

بررسي اثرگلوكز خوراكي بردردحين خونگيري وریدي نوزادان ایكتریک

1389

همایشهاي داخل كشور

3

evaluation of Multi Drug resistant gram negative bacilli isolated from clinical samples

1389

همایش بين المللي خارجي

4

The correlation between the liver function tests and the sonographic grading in non alcoholic fatty liver disease

1389

همایشهاي داخل كشور

5

فراواني واتيولوژي ولوواژینيت كاندیدایي عودكننده وغيرعودكننده درزنان مراجعه كننده به مركز تخصصي زنان زایمان شهرستان كاشان

1389

همایشهاي داخل كشور

6

بررسي وضعيت تغييرات شنوایي ساقه مغز ( ) A.B.Rدر نوزادان مبتال به زردي مراجعه كننده به بيمارستان شهيد بهشتي در سال 1388

1389

همایشهاي داخل كشور

7

بررسي اپيدميولوژیكي بيماران ایراني و افغاني مبتال به سل مراجعه كننده به كلينيک مسلمبن عقيل كاشان از  1380تا 1386

1387

همایشهاي داخل كشور

8

ارتقاء سالمت روان

1389

همایشهاي داخل كشور

9

BNP Prognostic Value to Assess Ventricle Function in the Chronic Renal Failure Patients

1388

همایش بين المللي داخل كشور

10

تاثير آموزش مهارتهاي ارتباطي براساس راهنماي كالگري كمبریج در كارورزان پزشكي اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي كاشان 1389

1390

همایشهاي داخل كشور

11

بررسي شيوع كاهش شنوایي در بيماران مبتال به آرتریت روماتوئيد

1390

همایشهاي داخل كشور

12

relation ship between interferon apha and bone mass density in hepatitis C patients

1390

همایشهاي داخل كشور

13

the analgesic effect of gabapentinafter total abdominal hysterectomy

1390

همایش هاي بين المللي داخل
كشور

14

: Assessment of quality of life in patients with common pigmentation disorder

1390

همایش هاي بين المللي خارج
كشور

15

learning style of anatomy concepts in viwe of medical students in kashan university of medical sciences

1390

همایش هاي بين المللي خارج
كشور

16

بررسي عوامل مرتبط با فرسودگي شغلي معلمان مدارس شهر كاشان در سال 1386

1390

همایشهاي داخل كشور

17

the analgesic effect of gabapentinafter total abdominal hysterectomy

1391

همایش هاي بين المللي داخل
كشور

18

vaginal progesterone effect on pregnancy rate in polycystic ovary syndrome patients

1391

همایش هاي بين المللي داخل
كشور

27

19

آگاهي و بكارگيري پزشكي مبتني بر شواهد در ميان پزشكان عمومي و رزیدنت و متخصصين كشور

1391

همایشهاي داخل كشور

20

برسي مقاومت و حساسيت به كوتریموكسازول در بتاسي هاي گرم منفي جدا شده در آزمایشگاه بيمارستان شهيد بهشتي كاشان طي سالهاي 89- 88

1390

همایشهاي داخل كشور

21

طراحي و اجراي آزمون عيني ساختار یافته باليني ( ) OSCEدر ارزیابي كارورزان پزشكي اجتماعي

1391

همایشهاي داخل كشور

22

ارزیابي برنامه آموزش كارورزي پزشكي اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي كاشان

1391

همایشهاي داخل كشور

23

بازنگري و تدوین اهداف ؛آموزشي كارورزي پزشكي اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي

1391

همایشهاي داخل كشور

24

توانایي سيستم هاي اطالعاتي بيمارستاني كشور جهت استقرار پزشكي مبتني بر شواهد

1391

همایشهاي داخل كشور

25

analgesic effect of gabapentin after total abdaminal hysterectomy

1391

همایشهاي خارج از كشور

26

نگرش پزشكان در بكار گيري پزشكي مبتني بر شواهد و موانع مربوط به آن

1391

همایشهاي داخل كشور

27

مقایسه بين نظرات دانشجویان پسر و دختر درباره استراتژي هاي یادگيري در دانشگاه علوم پزشكي كاشان

1391

همایشهاي داخل كشور

28

:بررسي مقاومت و حساسيت به كوتریموكسازول در باسيل هاي گرم منفي جدا شده در آزمایشگاه بيمارستان شهيد بهشتي كاشان طي سالهاي88-89

1391

همایشهاي خارج از كشور

29

مطالعه اپيدميولوژیكي تروماهاي ورزشي مراجعه كننده به مركز تروماي دانشگاه علوم پزشكي كاشان از سال  1384تا 1390

1391

همایشهاي داخل كشور

30

بررسي شيوع انگل هاي روده اي در كودكان افغاني مدارس ابتدائي و راهنمایي مقيم كاشان

1391

همایشهاي داخل كشور

31

Comparison of the therapeutic effects of metformin and pioglitazone in nonalcoholic steatohepatitis

1391

همایشهاي داخل كشور

32

مقایسه اثر درماني ليزر تراپي كمتوان با تزریق موضعي در درمان فاشئيت پالنتار یک طرفه

1392

همایشهاي داخل كشور

33

گزارش تجربه و كاركرد بررسي حجم كار مركز آموزش بهورزي و كاركنان و ضرورت بازنگري در تشكيالت آن در سال 1391

1391

همایشهاي داخل كشور

34

Protective effect of Pumpkin seed extract on sperm characteristics, biochemical parameters and epididymal histology in
adult male rats treated with Cyclophosphamide

1392

همایشهاي داخل كشور

35

بررسي ميزان رضایتمندي دانش آموختگان رشته پزشكي از آموزش دوران باليني

1393

همایشهاي داخل كشور

36

:بررسي ميزان رضایتمندي دانش آموختگان پزشكي از وضعيت تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي كاشان

1393

همایشهاي داخل كشور

37

بررسي ميزان رضایتمندي دانش آموختگان رشته پزشكي آموزش دوران علوم پایه

1393

همایشهاي داخل كشور

38

نظرات دانشجویان كارشناسي فناوري اطالعات سالمت دانشگاه علوم پزشكي كاشان درباره كارگاه آشنایي با حوزه سالمت ویژه ای ن دانشجویان

1393

همایشهاي داخل كشور

39

therapeutic effects of low level laser therapy versus injection of methyl prednisolone in planter fasciitis
patients referring to rheumatology clinic

1392

همایشهاي داخل كشور

 اعالم عالئق حرفهاي :آموزش پزشكی  -اپيدميولوژي  -آمار

28

