
 8931سال  طرح های تحقیقاتی

 مجری سال عنوان
 ماهیت 

 ()بدون هزینه/ طرح تحقیقاتی
 وضعیت

مراجعه کنندد  بده    بررسی شیوع هلیکوباکتر پیلوری در بیماران
هرسدی  بدا روآ دودوسدکوپی و     شهرستان م رضا،کلینیک اما

 79 سرولوژی در سال

 ایسعید حمز   1398
 دمنه اسدی

 در دست اجرا طرح تحقیقاتی

ی بدی  وبد ت لنسوسدیت بده ووترو یدب، وبد ت       بررسی رابطه

هدای پالکتدی در بدی  بیمداران     لنسوسیت به پالکت و شاخص

 با عوارض مختلف2دیابتی ووع

 در دست اجرا طرح تحقیقاتی بهار  کاردید  1398

بررسی خودکاردمدی پژوهشدی در داوشدجویان داوشد ا  علدوم     
 پزشکی کرماوشا 

1398 

 پریبا شیری
 دکتر علیرضا خاتووی 

 
 در دست اجرا طرح تحقیقاتی

: یک بررسی تسکر اوتقادی در داوشجویان علوم پزشکی در ایران

  مطالعه مرور سیبتماتیک
1398 

 دکتر  راوک جعسری

 دکتر علیرضا خاتووی

 

 در دست اجرا طرح تحقیقاتی

بررسی اثربخشی حجامت درماوی بر بازتواوی بیماران به دو دال  

سکته مغزی: کاردزمایی بالینی تصاد ی، دوسوکور و دارای گرو  

 شاهد 

 در دست اجرا طرح تحقیقاتی دکتر علیرضا احمدی 1398

زولده شدد    بررسی حباسیت دوتی بیوتیکی سودوموواس های ای

در بیماران ببتری شد  در بیمارسدتان امدام رضدا)ع( در سدال     

8971 

1398 
-جاو خش  علیرضا دکتر

 دکتر روواک میالدی
 در دست اجرا طرح تحقیقاتی

 سنتی و پاوبمان توئی   نی با تاثیر پاوبمان ای مقایبه بررسی

 دیابتی پای زخم التیام برروی
1398 

 وزیری سیاوآ دکتر

 ا شار بنیمح زینب دکتر

 

 در دست اجرا طرح تحقیقاتی

بررسی میکروبیولوژیک زخدم هدای مدزم  در بخدش عسدووی      
 8979بیمارستان امام رضا )ع( کرماوشا  در سال 

1398 

 وزیری سیاوآ دکتر
 ا شار محبنی زینب دکتر

 
 در دست اجرا طرح تحقیقاتی

گووده هدای اوتروبداکتر ایزولده      بررسی حباسیت دوتی بیوتیکی
از بیماران ببتری شدد  در بیمارسدتان امدام رضدا )ع( در     شد  
 8979سال 

 

1398 

 دکتر علیرضا جاو خش
 ا شار محبنی زینب دکتر

 
 در دست اجرا طرح تحقیقاتی



 بررسی و  مقایبه تاثیر دوتی بیوتیک و ازون درمداوی بدر زخدم   

 پای دیابتی
1398 

 سمیه مهدوی

 مبعود  الحی 
 در دست اجرا طرح تحقیقاتی

پدای   قایبه تاثیر دوتی بیوتیک و ازون درماوی بر اسدتوومیلیت م

 دیابتی
1398 

 سمیه مهدوی

 مبعود  الحی 
 در دست اجرا طرح تحقیقاتی

بده   C957Tو  CYP17بررسی اثر واریاودت هدای ژودی    

همرا  سطوح سرمی هورمون های جنبی و هموواویلیک اسید 

 در به ودی اختالل لکنت در کودکان 

 در دست اجرا طرح تحقیقاتی وا محمدیدکتر هی 1398

در اسینتوباکتر   یسوآ ها یوتیکیب یروود مقاومت دوتبررسی  

 8971امام رضا کرماوشا  از سدال  یمارستاندر ب یببتر یمارانب

 8979یتلغا

1398 

 دکتر علیرضا جاو خش

 دکترماریاشیرواوی
 در دست اجرا طرح تحقیقاتی

 : یدک اران و پزشدکان پرسدت  بی تعارض در  یریتتعارض و مد

 یسیمطالعه ک
 در دست اجرا طرح تحقیقاتی محمود  خری 1398

 در دست اجرا طرح تحقیقاتی مبعود  الحی، لیال به ود 1398 بررسی تاثیر هیدروژل حاوی جنتامایبی  بر زخم  شاری

مقایبه کنترل پاسچر پویا و ایبتا بدی  ورزشدکاران م دتال بده     
 و همتایان سالمدسیب لی امان صلی ی قدامی 

1398 
مصطسی صدیقی، اکرم 

 احمدی براتی
 در دست اجرا طرح تحقیقاتی

بررسی  اکتورهای موثر بر کیسیدت زوددگی بیمداران م دتال بده      

سرطان پبتان در بیمارستان امام رضا )ع( کرماوشدا  در سدال   

8971 

1398 

 معصومه ح ی ی

 دکتر علیرضا خاتووی
 در دست اجرا طرح تحقیقاتی

ی تغییرات هورمدووی، سدطم متابولیدت هدای دوپدامی  و      بررس

 میزان شدت وارواوی گستار در زوان م تال به لکنت زبان
 در دست اجرا طرح تحقیقاتی هیوا محمدی 1398

بررسی ارت اط درد مزم  با ا بردگی، بی خدوابی  و تمایدب بده    

 کنار کشیدن از دیالیز در بیماران همودیالیزی
 در دست اجرا ون هزینهبد دکتر خاتووی 1398

بررسی میزان دگاهی و عملکرد داوشدجویان پرسدتاری داوشد ا     

علوم پزشدکی کرماوشدا  در خصدوو مدوازی  کنتدرل عسوودت       

 بیمارستاوی 

 در دست اجرا بدون هزینه دکتر خاتووی 1398

 بررسی رابطه سطم کیسیت زودگی با کبر تخلیه بط  چپ
در بیمدداران اوسددارکتوس قل ددی بیمارسددتاوهای منتخددب شددهر   

 8971کرماوشا  سال 

 
 

1398 
 دکتر خاتووی

 صسورا خوبدست
 ست اجرادر د بدون هزینه



اثر بخشی درمدان در بیمداران بدا سدرطان پیشدر ته پداوکراس       

)اف 1دریا ددت کننددد  ژمبددیتابی  وسیبددنالتی  واوسوزیددون   

 یو(بیبت و چهار ساعت

 در دست اجرا بدون هزینه دکتر ازوب 1398

بابووده و ورمدال سدالی  در     بدا محلدول   مقایبه تاثیر دهاوشویه

 دن در بیمداران تحدت    از واشدی  و درد  پیش یری از استوماتیت

 شیمی درماوی: یک کاردزمایی بالینی شاهددار تصاد ی شد 

1398 

 مهناز احمدی

 دکتر خاتووی
 در دست اجرا بدون هزینه

حرکتی ودوزادان  -اثر عوامب جغرا یائی و والدی  بر رشد جبمی
 71تا  79ایراوی به تسکیک استان در سال های 

 
 ر دست اجراد بدون هزینه هیوا محمدی 1398

بده   C957Tو  CYP17بررسی اثر واریاودت هدای ژودی    

همرا  سطوح سرمی هورمون های جنبی و هموواویلیک اسید 

 در به ودی اختالل لکنت در کودکان 

 

 در دست اجرا بدون هزینه هیوا محمدی 1398

وظام ث ت بیماران م تال به سرطان پبدتان مراجعده کنندد  بده     
 شهر کرماوشا  بیمارستان امام رضا )ع(

 در دست اجرا ریجبتری دکتر درآ گلنذیر 1398

ث ت مرحله بندی بیماری و محاس ه میزان بقای بیماران م دتال  
 به سرطان پبتان، کولون و رکتوم در استان کرماوشا 

 در دست اجرا ریجبتری دکتر درآ گلنذیر 1398

 ر دست اجراد ریجبتری دکتر هیوا محمدی 1398 بروامه ث ت ووزادان وارس

 در دست اجرا ریجبتری دکتر پیام ساری اصالوی 1398 ث ت سکته های مغزی حاد

 در دست اجرا ریجبتری دکتر هیوا محمدی 1398 وظام ث ت اختالل لکنت در کودکان

 در دست اجرا ریجبتری دکتر مهرداد پایند  1398 سرطان به م تال بیماران در استخوان مغز پیوود ث ت

 


