
 7831طرحهاي تحقيقاتي تصويب شده در سال 

 عنوان طرح مجری کدطرح

87001 

بررسی مقایسه ای فعالیت آنزیم های گلوتاتیون پراکسیداز،سوپراکسیددیسموتاز ،کاتاالزومیزان عناصر سلنیوم  هادی خرازی
 وروی درمایع منی مردان بارورونابارورایدیوپاتیک

87002 

 شهنازاجاقی
 محمدمحبوبی

میزان آمادگی بیمارستانهای آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دررو یارویی بابحران درسال  بررسی
6831 

87003 

 بررسی مقایسه ای سطح هموسیستئین پالسما دربیماران مبتال به ترمبوزوریدی عمقی باگروه شاهد مهدی زبیری

87004 

( ونیتریک اکسیدسنتازاندوتلیال باابتال به دیابت نوع Taq IBرترانسفرپروتئین )بررسی ارتباط ژنوتیپهای کلستریل است زهره رحیمی
 ( درکرمانشاهCADوبیماری کرونرقلب ) 2

87005 

بررسی مولکولی جهش های ژن آلفا گلوبین دربیماران باکم خونی هیپوکرومی میکروسیتی درکرمانشاه ورابطه ان  رضاعلی بخشی
 بابعضی ازشاخصه های خونی

87006 
 6831بررسی مقادیرطبیعی اگزاالت وسیترات ادرار درشیرخواران وکودکان سالم درشهرکرمانشاه سیدابوالحسن سیدزاده

87007 

 بررسی میزان همبستگی نمایه دوطیفی وغلظت مغزی پروپرفول درسطوح مختلف آرام بخشی ناصریگانه

87008 
 ین پروفیالکسی قبل از انسزیون پوست وپس ازکالمپ بندناف سزارینمقایسه نتایج مادری ونوزادی تجویز سفازول فریباالماسی



 عنوان طرح مجری کدطرح

87009 

 بررسی اثردرمانی حجامت درکمردردهای غیراختصاصی خسروفرهادی

87010 
 یرالکلیدربیماران مبتال به کبدچرب غ Eبررسی مقایسه ای اثردرمانی متفورمین،پیوگلیتازون وویتامین  کارون شاه ابراهیمی

87011 

 اکرم سلیمانی
 حبیب اله خزائی

 بررسی میزان واختالالت گفتاری دردانش آموزان مقطع ابتدایی شهرکرمانشاه

87012 

بررسی مقایسه ای ترمیم سوراخ بین بطنی بااستفاده ازوصله دریچه داریک طرفه وروش های متداول درتترالوژی  معصومعلی معصومی
 ک سال(فالوت)دربیماران بیشترازی

87013 
 بررسی تاثیراکتینیدین میوه کیوی به عنوان یک کالژناز جدیددرجداسازی وکشت سلول ازبافت های مختلف علی مصطفایی

87014 

 مظفرخزاعی
 سهیل صدری

 بررسی اثرمورفیولین بردستگاه تولیدمثل موش صحرایی نر

87015 
 آزاده حیدر پور
 مهسافالحی

 

 درکرمانشاه تحت عمل رینوپالستی قرارگرفته اند 31رادی که طی سالبررسی اختالالت روانپزشکی اف

87016 
 درزنان باردار سالم وپره اکالمپتیک 6بررسی مقایسه ای سطح سرمی تروپونین  نگین رضاوند

87017 
 Trigonella foenum-g raecumالکلی برگ ودانه ی گیاه شنبلیله-بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره آبی  پیمان ملک خطابی



 عنوان طرح مجری کدطرح

87018 
 onosma pobutiبررسی اثرات آنتی اکسیدانی عصاره ی گیاه زنگوله ای همدانی  محمدباقرمجنونی

87019 
 بررسی مقایسه ای تاثیر تجویزروزانه وهفتگی قطره آهن درپیشگیری ازبروز فقرآهن شیر خواران شهرکرمانشاه رضااکرمی پور

87020 

درمانی -بررسی وضعیت فشارخون کادرپرستاری درشروع وپایان نوبت کاری دربیمارستانهای آموزشی  بهاره دهقانی
 6831شهرکرمانشاه درسال

87021 

بررسی مقایسه ای انفوزیون سوفنتانیل باکنترل غلظت هدف وانفوزیون مرفین باکنترل بیماردراداره دردهای حاد بعد  ناصریگانه
 ازعمل جراحی

87022 

 یمحمودفخر
 بهمن روشنی

 ان برشمارش میکروبی-مقایسه تاثیراسکراب دست بارکوسپت ودسدرمان

87023 

 سیاوش وزیری
 

بررسی مقایسه ای میزان توافق تست کوانتی فرون بامیزان اندوراسیون تست پوستی توبرکولین درکلیه پرستاران 
 م خمینی)ره(شاغل دربخش های داخلی وعفونی بیمارستان امام رضا)ع(وبیمارستان اما 

87024 
 حبیب اله خزائی

 مسعودطهماسیان
 

 بررسی کارایی روش طراحی شده جهت تشخیص عینی شب ادراری

87025 
 بررسی مقایسه ای متعاقب ایمن سازی باواکسن سه گانه ودوگانه درکودکان زیر هفت سال دراستان کرمانشاه منوچهرکرمی

87026 
غیرمجازدرفراورده های گوشتی سوسیس وکالباس موردعرضه درمراکزتوزیع  شناسایی وتشخیص بافت های احسان صادقی

 31-33شهرکرمانشاه



 عنوان طرح مجری کدطرح

87027 
 وخودایمنی تیروئیدCبررسی رابطه ی هپاتیت مهرعلی رحیمی

87028 
گروه کنترل درشهرستان درافرادتاالسمی و 6انسانی نوع Tبررسی مقایسه ای سرواپیدمیولوژی ویروس لنفوسیت  کیقبادقدیری

 کرمانشاه

87029 
 مقایسه فراوانی سندروم متابولیک درزنان باردارسالم وپره اکالمپتیک شهره ملک خسروی

87030 
 بررسی مقایسه ای تغییرات الکتروکاردیوگرافی هایپرتروفی بطن چپ درزنان باردار سالم وپره اکالمپتیک مریم زنگنه

87031 
 رگرم کردن محل عمل جراحی قبل ازانجام عمل ،برمیزان بروزعفونت زخمبررسی تاثی خسروستایشی

87032 

 حبیب اله خزائی
 ماندانااسدی

 بررسی مقایسه ای رفتاردرمانی )تقویت وپاداش(درروش شناختی)الیس(برمیزان پرخاشگری

87033 

 منوچهرکرمی
 بهزادکرمی متین

(درخانوارهای تحت پوشش پایگاه FFCIرنظام سالمت )برآورد شاخص میزان عادالنه بودن مشارکت مالی مردم د
 6831تحقیقاتی وجمعیتی مسکن سال 

87034 

دردوروش داخل عضالنی وداخل Bبررسی مقایسه ای میزان پاسخ آنتی بادی به دنبال واکسیناسیون برعلیه هپاتیت  مانداناافشاریان
 جلدی

87035 

استافیلوکوکوس اورئوس والگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن دربیماران بستری بررسی توزیع فراوانی ناقلین بینی  پرویز مهاجری
 (6831بیمارستان امام رضا)ع( کرمانشاه )سال



 عنوان طرح مجری کدطرح

87036 
 فریدنجفی

 مژگان سعیدی
 

بررسی اثربازتوانی قلب برعوامل خطربیماریهای قلبی وشناسایی عوامل مرتبط بابستری مجددومرگ ومیراین 
 ارانبیم

87037 

 AIDS/HIV+درافراد CD4بررسی مقایسه ای اثررژیم درمانی)لوامیزول،سلنیوم(برافزایش  فیض اله منصوری

87038 

 حمیدرضامظفری
 فریدنجفی

 6831-6812بررسی روند بروزسرطانهای دستگاه گوارش دراستان کرمانشاه طی سالهای 

87039 
 رین باهپارین دربیماران تحت آنژیوپالستی عروق کرونرمقایسه اثردرمانی آنوکساپا عبدالرسول مولودی

87040 
 بررسی اثرتزریق داخل ورید نافی اکسی توسین برطول مرحله سوم زایمان انیس الدوله نانکلی

87041 

 بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی درتشخیص شکستگی بینی ومقایسه آن باگرافی ساده نازنین فرشچیان

87042 

سه اثرداروهای سوفنتانیل ورمی فنتانیل درمهارپاسخ همودینامیک ناشی از الرنگوسکوپی ولوله گذاری مقای بهمن روشنی
 (T.C.Iدربیهوشی باکنترل غلظت درمحل اثر)

87043 
درسرطان پروستات باتوجه به درجه بندی گلیسون دربیماران p53(وki-67)(MIB-1بررسی فراوانی بروزمارکرهای ) سیدحمیدمدنی

 38-31نده به م.آ.دامام رضا)ع(درسالهای مراجعه کن

87044 
 بررسی مقایسه ای پیامدهای دونوع نخ دربستن بافت زیرجلدی درسزارین فیروزه ویسی

87045 

 بهزادکرمی متین
 یداله حمیدی

بررسی تاثیر استقرارمدل ادغام یافته مدیریت کیفیت برعملکردبیمارستان ورضایتمندی مشتریان درمرکزآموزشی 
 نی امام علی )ع( کرمانشاهدرما



 عنوان طرح مجری کدطرح

87046 

 BALB/Cبررسی اثرمورفین برلیشمانیوزجلدی درموش علی گرگین کرجی

87047 

بررسی کمی تاثیر یکسری ترکیبات مهارکننده وارزیابی مکانیسم های درگیردرتشکیل فیبریلهای آمیلوئیدی ناشی  رضاخدارحمی
 Amyloidosisتبط بابیماری ازپروتئین های مرتبط وغیرمر

87048 
 بررسی ترکیبات شیمیایی اندام هوایی گیاه کیسه کشیش مسعودمدرسی

87049 

 بررسی ترکیبات شیمیایی ریشه گیاه سنبل بیابانی آذربایجانی مسعودمدرسی

87050 

 زهره رحیمی
 رضااکرمی پور

بررسی رابطه پلی مرفیسم ژن های تیمیدیالت سنتاز ومیتونین سنتتاز باخطرابتال به لوکیمیای حاد لنفوسیتی 
(ALLدرکرمانشاه) 

87051 
 تهیه قرص دهانی کلوتریمازول رضاتحویلیان

87052 
 تهیه قرص بوکال سوماتریپتان رضاتحویلیان

87053 

 م تصفیه خانه فاضالب )برکه تثبیت(شهراسالم آبادغرببررسی راههای افزایش راندمان سیست علی الماسی

 ارزیابی پارامترهای طراحی وبررسی راندمان سیستم تصفیه خانه فاضالب )نیزارمصنوعی(شهرقصرشیرین علی الماسی 87054

87055 
 بررسی کارایی برکه تثبیت بیهوازی درتصفیه فاضالب پاالیشگاه نفت علی الماسی



 عنوان طرح مجری کدطرح

87056 

 6بررسی تاثیربیوتین وانسولین برمیزان قندخون بیماران مبتال به دیابت قندی نوع  میتراهمتی

87057 

بررسی توزیع فراوانی اشرشیاکالی مولد بتاالکتاماز وسیع الطیف درکشت ادرار بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه  پرویزمهاجری
 6831-33مرکزی وبیمارستان امام رضا)ع( کرمانشاه 

87058 
 تهیه وبررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی هیدروژل پاسخگو به دما حاوی داروی نالتروکسون کتایون درخشنده

87059 

 سنتزوبررسی اثرات ضدمیکروبی مشتقات فالون بااستخالفهای آلیلی هادی ادیبی

87060 

رسی اثرات ضدرگزایی آن روی سلولهای اندوتلیال خالص سازی مهارکننده ترپپسین نوع بومن ازدانه سویا وبر علی مصطفایی
 سیاهرگ بندناف انسان

87061 

استخراج وتعیین موادموثره گیاه ازخانواده گاوزبان به روش میکرواستخراج فازجامد بااستفاده ازجاذب پلی پیرول  فرهاداحمدی
 ازفضای فوقانی وبررسی اثرضدقارچی ومیکروبی آن

87062 
 علی پورمتعبد

 بهرامیغالمرضا
 هیپوکامپ براختالالت یادگیری وحافظه فضایی درموش صحرایی دیابتیCA1بررسی اثرتجویز انسولین درناحیه

87063 
 غالمرضابهرامی

 علی پورمتعبد
 

 هیپوکامپ بریادگیری وحافظه فضایی درموش صحرایی CA1بررسی ااثرتزریق پیوگلیتازون درناحیه

87064 
 ضدرگزایی گیاه موسیر وتعیین برخی خصوصیات انجداسازی فراکسیون  علی مصطفایی



 عنوان طرح مجری کدطرح

87065 
 بررسی مکانیسم ضدرگزایی گیاه موسیر روی سلولهای اندوتلیال بندناف انسان علی مصطفایی

87066 

 کومارانون ها-8-بنزیلیدین-2سنتزوبررسی اثرات آنتی اکسیدانی  هادی ادیبی

87067 

-Hری همزمان اورانیم وکادمیم توسط لوودوپاباروش ولتامتری عاری سازی کاتدی جذبی وروش ریاضی اندازه گی فرهاداحمدی
point 

87068 
 بررسی اثرات درمانی آلوپورینول برعملکرد بطن چپ دربیماران مبتال به نارسایی مزمن قلب علیرضارای

87069 

 نسرین غالمی
 فریده اکبرزاده

ورضایت اعضاء هیات علمی ودستیاران ازپایگاههای اطالعاتی پیوسته تمام  بررسی مقایسه ای شناخت ،استفاده
 (6831متن دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه)

87070 
 C57BL/6بررسی اثرمورفین برلیشمانیوزجلدی درموش علی گرگین کرجی

87071 

داخلی وبرخی عوامل مرتبط بااین  بررسی پیامدهای جراحی شکستگی های ناپایدار لگن به روش ثابت کردن کیخسرو مردانپور
 (6831-6831پیامدهادرشهرکرمانشاه)

87072 
 میترایاری

 خسروستایشی
 

 بررسی اثربوپیواکائین داخل صفاقی دربی دردی بعدازکله سیستکتومی الپاروسکوپیک

87073 

ک پذیر وگروه شاهد درمراجعه بررسی مقایسه ای سطح آنتی بادی اندومیزیال درمبتالیان به سندرم روده ی تحری مهدی زبیری
 6831کنندگان به درمانگاه گوارش بیمارستان امام خمینی تهران درسال 



 عنوان طرح مجری کدطرح

87074 

 الهام السادات مشعشعی
 بیژن صبور

 6831بررسی اپیدمیولوژیک کمردرد وعوامل خطرآن درپرستاران مرکزآموزشی درمانی طالقانی سال 

87075 
 سی اثر عصاره ابی کندربریادگیری وحافظه فضایی موش صحرایی نربااستفاده ازمازابی موریسبرر امیرفرشچی

87076 

 امیرفرشچی
 کیقبادقدیری

بررسی میزان سطح ایمنی نسبت به ویروس وارسیالزوستردرکارکنان بهداشتی ودانشجویان بیمارستان امام 
 6831رضا)ع( شهرکرمانشاه

87077 
 کتایون درخشنده

 داش زادهسیمین دا
 

 PEG-PLGAنیتروکمپتوتسین بااستفاده ازکوپلیمر-9ساخت وبررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی نانوذرات 

87078 

بررسی موانع موجود درانجام فعالیتهای پژوهشی ازدیدگاه اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  شکوه صادقی
 6831سال

87079 

،قبل وبعدازبستری ICUلگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ناقلین بینی استافیلوکوک اورئوس دربیماران بررسی فراوانی وا علیرضاجانبخش
 6831دربیمارستان امام رضا درسال

87080 
 (VISAبررسی اثر ضدباکتریایی هشت گیاه دارویی برضداستافیلوکوکوس اورئوس نیمه مقاوم به وانکومایسین) مرضیه سهرابی

87081 
بررسی اثرات پیش درمانی با کارودیلول برسطوح سرمی شاخص های آسیب میوکارد پس ازمداخالت عروق  عبدالرسول مولودی

 کرونرازطریق پوست
 

87082 

 زهره رحیمی
 مهرعلی رحیمی

 
 

(با نفروپاتي ديابتي در مبتاليان به ديابت  MTHERبررسي ارتباط ژنوتیپ هاي متیلن تترا هیدروفوالت ردوكتاز )
 ر كرمانشاهد IIملیتوس تیپ 



 عنوان طرح مجری کدطرح

87083 

 زهره رحیمی
 مهرعلی رحیمی

بررسي ارتباط پلي مرفیسم ژن آنزيم تبديل كننده آنژيوتانسین با فعالیت آنزيم و مصرف داروهاي مهار كننده اين 
 آنزيم در بیماران ديابتي با و بدون نفروپاتي

87084 
 ماینوکسیدیل وفیناسترایدتهیه وارزیابی بالینی ژلهای  رضاتحویلیان

87085 
 زهره رحیمی

 مهرعلی رحیمی
 در كرمانشاه IIتبررسی ارتباط ژنوتیپهاي آنزيم نیتريك اكسیدسنتاز و نفروپاتي ديابتي در بیماران مبتال به ديابت نوع 

87086 
 6831بررسی شیوع دیابت حاملگی وعوامل خطرسازآن درشهرکرمانشاه درسال مهرعلی رحیمی

87087 

 بابک ایزدی
 صدیقه خزاعی

 ساخت مايكوباكتريوم بیولومینسانس و استفاده از آن در ارزيابي مقاومت آنتي بیوتیكي مايكوباكتريوم ها

87088 

 بررسی نقش آنزیم کربنیک ایندراز درسنین مختلف برآسیب متعاقب ایسکمی درقلب مجزاشده خرگوش داریوش شکیبایی

87089 
 علیرضااحمدی

 کرجیعلی گرگین 
 

 BALB/cبررسی اثرحجامت درلیشمانیوزجلدی درموش

87090 

یک سال پس از واکسیناسیون در روش های تسریع شده و  Bمقایسه سطح آنتی بادی محافظتی واکسن هپاتیت  سیاوش وزیری
 متداول

87091 
 بررسي اثر ضد دردي عصاره گیاه هیدروالكلي کمادریوس درموش سوري گلبرگ قیاسی



 عنوان طرح یمجر کدطرح

87092 

 بررسي اثر عصاره گیاه غازياقی بر د ستگاه تولید مثلي موش سوري نر مظفرخزاعی

87093 
 (6836-38بررسی عوامل موثربربقای بیماروپیونددرگیرندگان پیوندکلیه کرمانشاه) منصوررضایی

87094 
 سین داخل وريدي جهت القاء زايمانبررسي مقايسه اي دو روش میزوپروستول واژينال و اكسي تو نسرین جلیلیان

87095 

بررسی توزیع فراوانی عوامل باکتریال سپتی سمی دربیماران بستری بخش نوزادان مرکزبهداشتی درمانی امام  ژاله دزفولی منش
 31-31رضا)ع( دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه درسالهای

87096 
 ندی فرامینگهام درپیش بینی درگیری اتونوم قلبی دربیماران دیابتیبررسی ارزش تشخیصی سیستم درجه ب کارون شاه ابراهیمی

87097 

سال سالم شهر كرمانشاه در سال  63تا  68اي و لوردوز کمري دانش آموزان پسر دامنه نرمال قوس کايفوز سینه محمدباقرشمسی
6831 

87098 
 بررسی ارتباط میان افسردگی و سردرد جالل شاکری

87099 

 ات مشعشعیالهام الساد
 بیژن صبور

 6831بررسی استرس و عوامل مؤثر در آن در پرستاران مرکز آموزشی درمانی طالقانی کرمانشاه سال 

 
 
 
 
 


