عىًان پريپًزال های داوشجًیان رشته پسشکی يريدی 78
ردیف

عىًان پريپًزال

مجری طرح

اساتید راهىما ي مشايریه

1

تزرعی تاثیز دٍس درهاًی پٌج رٍسُ اهگا 3تز پیؾگیزي ٍ کاّؼ آریتوی ّاي ؽایغ )(PAC, PVC, AF,VF,VTدر تیواراى ACSتِ

طاّرُ یاری

اعتاد راٌّوا :دکتز کَرٍػ علیواى ًضاد

تفکیک تغتزي در تخؼ CCUتیوارعتاى ؽْیذ هقطفی خویٌی ؽْز ایالم در عال 91-99

اعتاد هؾاٍر آهاري :دکتز ػلی دلپیؾِ
اعتاد هؾاٍر ػلوی :دکتز رٍح اهلل ّوتی

9

تزرعی ؽیَع اختالالت رٍاًی در سًذاًیاى سًذاى هزکشي ؽْز ایالم در عال  93تز اعاط پزعؾٌاهِ SCL99

ستارُ کوریاى

3

ؽیَع اختالالت رٍاًپشؽکی در تیواراى داراي ٍاتغتگی تِ هَاد ،هزاجؼِ کٌٌذُ تِ هزکش آهَسؽی درهاًی تیوارعتاى طالقاًی ایالم در

فاطوِ چرخ آبی

اعتاد /اعاتیذ راٌّوا :دکتز هحوذرضا کزین
اعتاد هؾاٍر آهاري  :دکتز ػلی دل پیؾِ
اعتاد هؾاٍر ػلوی  :دکتز رضا ٍلی سادُ

عال 1393

اعتاد /اعاتیذ راٌّوا :دکتز رضا ٍلی سادُ
اعتاد هؾاٍر ػلوی :دکتز حویذرضا کزین
اعتاد هؾاٍر آهاري :دکتز ػلی دل پیؾِ

4

تزرعی ؽیَع ػالئن افغزدگی در تیواراى هثتال تِ دیاتت در ؽْز ایالم در عال 1399-1393

طَبی فعلی

5

 :تزرعی اختالالت رٍاًؾٌاختی در جَاًاى کاًَى افالح ٍ تزتیت ٍ ًَجَاًاى ػادي ؽْز ایالم عال99-93

هحبَبِ عبذشاّی

6

تزرعی ارتثاط تیي افغزدگی دٍراى تارداري تا ًَع سایواى ٍ ؽاخـ ّاي آًتزٍپَهتزیک ًَساد

صْبا طالبی

اعتاد /اعاتیذ راٌّوا :دکتز رضا ٍلی سادُ

جَیباری

اعتاد هؾاٍر آهاري  :دکتز ػلی دل پیؾِ

7

تزرعی تغییزات ٍسى گیزي تاال ٍ  BMIاٍلیِ تاالي هادراى تاردار ٍ ارتثاط آى تا ًتیجِ ًاهطلَب تارداري

اعتاد /اعاتیذ راٌّوا :دکتز رضا ٍلی سادُ
اعتاد راٌّوا :دکتز عیذرحوت اهلل هَعَي
هقذم
اعتاد هؾاٍر  :دکتز عتارکیخاًٍی
اعتاد هؾاٍر  :دکتز ػلی دل پیؾِ
اعتاد /اعاتیذ راٌّوا :دکتز حویذرضا کزین
اعتاد هؾاٍر آهاري :دکتز ػلی دل پیؾِ
هؾاٍر ػلوی  :دکتز رضا ٍلی سادُ

هؾاٍر ػلوی :دکتز فاطوِ طالثی

هرضیِ صادقی

اعتاد راٌّوا :دکتز عپیذُ سّزا فزٌّگ

8

تزرعی هقایغِ اثز دٍ دارٍ کلؾیغیي ٍ  probiotics mixtureتز رٍي سهاى تزاًشیت کَلَى در تیواراى هثتال تِ یثَعت

ًژاد

هؾاٍر ػلوی ٍ آهاري :دکتز ػلی دل پیؾِ

هیالد رشیذبیگی

اعتاد راٌّوا :دکتز اعواػیل قاعوی
هؾاٍر ػلوی :دکتز ػلی جؼفزي حیذرلَ

ایذیَپاتیک

اعتاد هؾاٍر آهاري :دکتز کَرٍػ عایِ هیزي

9

تزرعی راتطِ تیي ؽاخـ ّاي پالکتی ٍ عٌذرٍهْاي حاد کزًٍزي ()ACSدر تیواراى تغتزي در تیوارعتاى ؽْیذ هقطفی خویٌی

طیبِ حیذری

ؽْز ایالم در دي هاُ عال1399تا اردیثْؾت 1393

اعتاد /اعاتیذ هؾاٍر :دکتز کَرػ علیواى ًضاد
هؾاٍر آهاري :دکتز ػلی دل پیؾِ
هؾاٍر ػلوی  :دکتز ًادر ففزیاى

19

هقایسِ ًتیجِ درهاى زخن دًٍَر پیًَذ پَست با ضخاهت هتَسط بِ رٍش هرسَم ( استفادُ از گاز ٍازلیٌِ ) ٍ رٍش استعوال

ٍحیذ حاتوی

هَضعی platelet – riched plasma

11

اعاتیذ راٌّوا :دکتز عجاد حاتوی

هؾاٍرآهاري:دکتز دل پیؾِ

تزرعی تاثیز طة عَسًی گَػ در کٌتزل تغییزات فؾار خَى ٍ ضزتاى قلة در تیواراى جزاحی الکتیَ کَلِ عیغتکتَهی تحت

زّرا هراد

اعتاد راٌّوا  :دکتز ًاتت تاجویز ریاحی

تی َّؽی ػوَهی

حاصلی

اعتاد هؾاٍر آهاري :دکتز ػلی دل پیؾِ

19

تزرعی ارتثاط لکَعیتَس ٍ ؽیفت چپ تا ؽذت )STEMI or NSTEMI(myocardial infarction

عباس سلیواًی

اعتاد راٌّوا :دکتز رٍح اهلل ّوتی

13

هقایغِ ي پزٍلَتَى (پزٍصعتزٍى تشریقی) ٍ قزؿ خَراکی ایشٍکغَپزیي در افشایؼ سهاى ًْفتِ پظ اس کٌتزل سایواى سٍدرط

سارا رعٌایی

14

تزرعی ارتثاط اختالالت رٍاًی  -اجتواػی تا عٌذرم رٍدُ تحزیک پذیز ( ) IBSدر تیواراى هزاجؼِ کٌٌذُ تِ کلیٌیک ّاي داخلی

خذیجِ هحوذپَر

اعتاد هؾاٍر آهاري :دکتز ػلی دلپیؾِ
اعاتیذ راٌّوا :دکتز عپیذُ سّزا فزٌّگ
اعتاد هؾاٍرآهاري :دکتز ػلی دل پیؾِ
اعتاد هؾاٍر ػلوی:دکتز آًاّیتا جلیلیاى
ؽْز ایالم در عال 1393

اعتادراٌّوا:دکتز عتارکیخاًٍی-دکتز ٍلی سادُ
اعتاد هؾاٍر آهاري  :دکتز ػلی دل پیؾِ
اعتادهؾاٍر ػلوی  :دکتز آرسٍ جَدکی

15

تزرعی تأثیز تاٍرّاي خَدکارآهذي تز عالهت رٍاى ٍ هَفقیت تحقیلی داًؾجَیاى پشؽکی

فاطوِ حیذری

اعتاد /اعاتیذ راٌّوا :دکتز تْارُ غیاثی
اعتاد راٌّوا :دکتز هحوذ رضا حافظی
احوذي
اعتاد هؾاٍر  :دکتز ػلی دل پیؾِ

هؾاٍر ػلوی  :دکتز آرسٍ جَدکی

16

تزرعی تأثیز هکول یاري هَلتی هیٌزال ّا )ٍ ٍ (Zn,Mg,Caیتاهیٌْای  EٍCدر پیشگیری از پرُ اکالهپسی در بیوارستاى شْیذ

خذیجِ پَرتقی

هصطفی خویٌی(رُ) شْر ایالم در سال 3131

استاد راٌّوا :دکتر سپیذُ زّرا فرٌّگ
استاد هشاٍر آهاری :دکتر علی دلپیشِ

17

ارسیاتی کوی تیاى صى ّاي  p53 ٍ p91دراّذاکٌٌذگاى هغتوزخَى درؽْزایالم درعال 1393

رضَاى پاپي

18

تزرعی تفاٍت اثز طة عَسًی گَػ ٍ طة عَسًی تٌِ-اًذام تز فؾار خَى ٍ ضزتاى قلة تیواراى تحت ػول الکتیَ

ّذی عبذی

اعتاد راٌّوا :دکتزهحوذرضا حافظی احوذي
اعتاد هؾاٍرُ آهاري:دکتزاعذالْی

کَلِ عیغتکتَهی تا رٍػ تیَْؽی ػوَهی

19

بررسی پرٍفایل سیتَکیي ّای التْابی در بیواراى سلیاکی ٍ ارتباط اًْا با تغییرات بافت شٌاسی هخاط رٍدُ

اعتاد راٌّوا:دکتز ًاتت تاجویز ریاحی
اعتاد هؾاٍرُ آهاري:دکتز ػلی دل پیؾِ

ّادی تیوَری

اعتاد /اعاتیذ راٌّوا :دکتز قثاد آتاًگاُ
اعتاد هؾاٍر آهاري  :دکتز خیزالِ اعذاللْی
اعتاد هؾاٍر ػلوی:دکتزرٍح اًگیشاعذاللْی

99

تزرعی اثزات طة عَسًی تز هذت سهاى جذاعاسي اس ًٍتیالتَر در تیواراى دچار آعیة ریَي حاد ًاؽی اس ضزتِ تِ عز

علیرضا پیاهی فر

91

تزرعی ٍضؼیت تجَیش هٌطقی آًتی تیَتیک در تخؼ  ICUجزاحی تیوارعتاى آهَسؽی درهاًی اهام خویٌی(رُ) ؽْز ایالم در عال

ابَطالب هحوذی

اعتاد /اعاتیذ راٌّوا :دکتز ًاتت تاجویز
ریاحی
اعتاد هؾاٍر آهاري  :دکتز ػلی دل پیؾِ

1393-1399

99

تزرعی عطح عزهی آّي ،رٍي  ،فزعیتیي ٍ ظزفیت تام اتقال تِ آّي در هثتالیاى تِ ریشػ هَ هزاجؼِ کٌٌذُ تِ درهاًگاُ پَعت

اعتاد راٌّوا:دکتز هجیذ رضایی طاٍیزاًی
هؾاٍر آهاري:دکتز خیزاهلل اعذاللْی

رضا احوذی

تیوارعتاى اهام خویٌی ایالم طی عال 94-93

اعتاد راٌّوا :دکتز اففْاًی
هؾاٍر :دکتز دل پیؾِ

93

تزرعی دقت تؾخیـ عًََگزافی در آپاًذیغیت حاد تا تَجِ تِ هذت سهاى ؽزٍع ٍ ػالین

ابَرر رضایی

94

تزرعی ؽیَع رفتارّاي پزخطز در تیواراى  HIVهثثت

راشیي خیریت

95

هقایغِ اثز هایٌَکغیذیل  %5تِ تٌْایی ٍ ّوزاُ تا التاًَپزٍعت  %9/1در درهاى آلَپغی آًذرٍصًیک

هژدُ بٌیادی

اعتاد راٌّوا :دکتز رضایی طاٍیزاًی
هؾاٍر :دکتز اعذالْی
اعتاد راٌّوا :دکتزًاتت تاجویز ریاحی
هؾاٍر اهاري :دکتزدل پیؾِ
اعتادراٌّوا :دکتز تاجویز ریاحی
هؾاٍر ػلوی ٍ آهاري :دکتز دل پیؾِ

