
 1399سال در واحد توسعه تحقیقات بالینی امام رضا)ع( کرمانشاه  عملکرد شورای پژوهشی 

 ردیف
 تاریخ جلسات

 شورا برگزار شده
 مصوبات جلسهدرج تاریخ و 

1 

15/02/99 

بررسی دو پروپوزال پایان 

نامه ای و یک گزارش 

نهایی و پیام پژوهشی 

 طرح تحقیقاتی

 پایان نامه

مناطق  درا مرورنظام مند فراوانی گونه های سیتروباکتر و الگوی مقاومت دارویی آنه .1

 1388-1398مختلف کشور در سالهای 

کتری ر باببررسی سیستماتیک اثرات آنتی باکتریال ترکیبات طبیعی و گیاهان دارویی  .2

 استافیلوکوکوس اورئوس

  طرح تحقیقاتی

گزارش نهایی و 

 پیام پژوهشی

 ام رضاان امبررسی  اپیدمیولوژیک میوم رحمی در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارست

 1396)ع( سال 

2 

04/05/99 

پروپوزال پایان  یکبررسی 

 نامه ای

 1399تا  1389در بازه زمانی مرور ساختارمند لیستریوزیس انسانی در ایران پایان نامه

  طرح تحقیقاتی

گزارش نهایی و 

 پیام پژوهشی
 

3 

05/06/99 

پروپوزال پایان  سهبررسی 

 اینامه 

 پایان نامه

 های قلبیهای میانۀ روز و بیماریابمند( بر ارتباط بین خواتیک )نظاممروری سیستم .1

 بزرگساالنعروقی در  -

ه ده ببررسی تاثیر نوع زایمان بر شدت بی اختیاری ادراری در زنان مراجعه کنن .2

 1398-99درمانگاه کلینیک بوستان بیمارستان امام رضا )ع( در سال 

مان زساس اترکتومی به علت اکرتا پرویا  بر بررسی مقایسه ای پیامدهای سزارین هیس .3

 تشخیص )قبل یا حین عمل(

  طرح تحقیقاتی

گزارش نهایی و 

 پیام پژوهشی
 

4 

22/06/99 

یک طرح بررسی 

 تحقیقاتی

  پایان نامه

 طرح تحقیقاتی
ذیرش پبررسی وضعیت الکترولیت های سدیم ، پتاسیم ، منیزیم و قند خون ناشتا در 

 ن گلستان کرمانشاهبدون بیماری زمینه ای در بیمارستا COVID-19اران اولیه بیم

گزارش نهایی و 

 پیام پژوهشی
 

5 

13/07/99 

پروپوزال پایان  یکبررسی 

 نامه

 پایان نامه
ر ماهه د 6 رهدر بیماران مبتال به بیماری روماتولوژیک در طی دو19 بررسی عفونت کووید 

 99 سال

  طرح تحقیقاتی

زارش نهایی و گ

 پیام پژوهشی
 



 ردیف
 تاریخ جلسات

 شورا برگزار شده
 مصوبات جلسهدرج تاریخ و 

6 

10/08/99 

پروپوزال پایان  سهبررسی 

گزارش  سهنامه ای و 

نهایی و پیام پژوهشی 

 طرح تحقیقاتی

 پایان نامه

 بر ینهس قفسه دستی سازی فشرده در  ماساژ عمق و تعداد وقفه، شروع، زمان  تاثیر .1

 خون گردش خودی به خود بازگشت و احیا موفقیت میزان

 امام انبیمارست در ریوی-قلبی احیای موفقیت عدم یا موفقیت بر مؤثر املعو بررسی .2

 1399-1398 سال رضا

 اول ی ماهه سه غربالگری آزمایشات ریسک میزان با HbA1c سطح ارتباط بررسی .3

 در( ع) رضا امام بیمارستان به کننده مراجعه بارداری دیابت به مبتال زنان در بارداری

 99 سال

  یطرح تحقیقات

گزارش نهایی و 

 پیام پژوهشی

 کیفی مطالعه یک: پزشکان و پرستاران بین در تعارض مدیریت و تعارض .1

 ایجنت و کلینیکی عالئم بروز شدت با آن ارتباط و D ویتامین خونی سطح بررسی .2

 بیمارستان به نندهک مراجعه COVID-19 بیماری به مبتال افراد در پاراکلینیکی

 1399 سال هکرمانشا شهر گلستان،

  در کرمانشاه استان در آن کننده مستعد عوامل و کولورکتال سرطان شیوع بررسی .3

 )مقاله چالپ شده( 1388  - 1393 سالهای طی

7 

28/08/99 

یک پروپوزال پایان بررسی 

 نامه ای

 پایان نامه
ریس وپیالبررسی یافته های هیستوپاتولوژی و بالینی در بیماران مبتال به لیکن پالن

 1399 -1395 یها سال یط یهمهد ینیککل یشگاهکننده به آزما راجعهم

  طرح تحقیقاتی

گزارش نهایی و 

 پیام پژوهشی
 

8 

04/09/99 

سه پروپوزال پایان بررسی 

 نامه ای

 پایان نامه

 امام نبیمارستا در بستری سال 45 تا 15 افراد در ایسکمیک مغزی سکته علل بررسی .1

 1398 تا 1395 سالهای طی در کرمانشاه( ع) رضا

 نرمال اسمیر پپا با ساله 30-65 زنان در مثبت HPVتست شیوع میزان بررسی .2

 1399-1400 سال( ع) رضا امام بیمارستان به کننده مراجعه همزمان

 سویرو تست و اسمیر پاپ رحم، دهانه سرطان غربالگری از آگاهی میزان بررسی .3

 بیمارستان به کننده همراجع سال 21-65  متاهل زنان ( درHPV) انسانی پاپیلومای

 1399-1400 های سال طی کرمانشاه( ع) رضا امام

  طرح تحقیقاتی

گزارش نهایی و 

 پیام پژوهشی
 

9 

10/09/99 

پروپوزال پایان  یکبررسی 

نامه ای و یک طرح 

 تحقیقاتی

 پایان نامه
ستان ا آن در کیرافدموگ اتیخصوصو  مالتیپل اسکلروزیس فامیلی وعیش زانیم بررسی

 1399سال در  کرمانشاه

 COVID-19 بررسی ارزش واکسیناسیون آنفلونزا در بیماران مبتال به بدخیمی در پاندمی طرح تحقیقاتی

گزارش نهایی و 

 پیام پژوهشی
 



 ردیف
 تاریخ جلسات

 شورا برگزار شده
 مصوبات جلسهدرج تاریخ و 

10 

23/09/99 

بررسی دو پروپوزال پایان 

نامه ای و یک طرح 

 تحقیقاتی

 پایان نامه

 آن پیامد و وردفیبریالت از استفاده از بعد نفرین اپی اولین تجویز زمان ارتباط بررسی .1

 مانشاهکر( ع) رضا امام بیمارستان قلبی ایست بیماران در پذیر شوک های ریتم در

 1400-1399 سال

 در خودی به خود خون گردش بازگشت بر نفرین اپی تجویز زمان تاثیر بررسی .2

 کرمانشاه-(ع) رضا امام بیمارستان در بیقل ایست بیماران در ناپذیر شوک هایریتم

 1400-1399 سال در

 طرح تحقیقاتی
 دنبال خم بهبررسی تاثیر پانسمان های نانو آنتی میکروبیال در بهبود عفونت های محل ز

 جراحی های سزارین و هیسترکتومی

گزارش نهایی و 

 پیام پژوهشی
 

11 

01/10/99 

پروپوزال  چهاربررسی 

ی و یک پایان نامه ا

گزارش نهایی و پیام 

 پژوهشی طرح تحقیقاتی

 پایان نامه

 ایه یافته و اسمیر پاپ بین سرویکس دیسپالزی تشخیصی ارزش ای مقایسه بررسی .1

 زنان در کولپوسکوپی هیستوپاتولوژی

 جعهمرا سال 30 باالی زنان در( HPV)انسانی پاپیلوم ویروس شیوع میزان بررسی .2

 1400-1399 های سال طی( ع) ضار امام بیمارستان به کننده

 ایست بیماران ریوی قلبی احیای هنگام در آن تغییر الگوهای و قلبی ریتم بررسی .3

 1400-1399 سال در کرمانشاه-(ع) رضا امام بیمارستان در قلبی

 بالینی هاینمونه از جداشده سالمونالی مختلف سروارهای فراوانی سیستماتیک مرور .4

 ایران در هانآ دارویی مقاومت الگوی و

  طرح تحقیقاتی

گزارش نهایی و 

 پیام پژوهشی

لیپوپروتئین کم چگالی  به روش  میزانآتوروواستاتین بر  دوز تاثیربررسی 

 (2002-2017) مرورسیستماتیک و متاآنالیز

12 

08/10/99 

پروپوزال پایان  پنجبررسی 

 اینامه 

 پایان نامه

 در اآنه مسبب عوامل و عالمت بدون ادراری دستگاه عفونت شیوع سیستماتیک مرور .1

 ایران در دیابتی بیماران

 اعالم در اورژانس پزشکان فرهنگی اندازهای چشم کشف و زیسته تجارب بررسی .2

 اورژانس بخش در ناموفق ریوی قلبی احیای از پس مرگ

 و 35 زیر سنین زنان در غیرطبیعی اسمیرهای پاپ شیوع میزان ای مقایسه بررسی .3

   سال 35 باالی

 زمان ساسا بر  پرویا اکرتا علت به هیسترکتومی سزارین پیامدهای ای مقایسه بررسی .4

 (عمل حین یا قبل) تشخیص

 اهدایی تخمک کاندید زوجین در بارداری عوارض  و بالینی های ویژگی بررسی .5

 های سال دانشگاهی جهاد مرکز و معتضدی ناباروری درمان مرکز به کننده مراجعه

99-1394 

  طرح تحقیقاتی

گزارش نهایی و 

 پیام پژوهشی
 



 ردیف
 تاریخ جلسات

 شورا برگزار شده
 مصوبات جلسهدرج تاریخ و 

13 

17/10/99 

پروپوزال پایان  سهبررسی 

نامه ای و یک طرح 

 تحقیقاتی

 پایان نامه

 Liquid روش به اسمیر پاپ غیرطبیعی نتایج شیوع میزان ای مقایسه بررسی .1

based cytology ( ع)رضا امام بیمارستان به کننده مراجعه زنان در معمول روش و

 1399-1400 سال در

( HHV-8) 8 انسانی هرپس ویروس مارکرایمونوهیستوشیمی بروز وضعیت بررسی .2

 1399تا1397سال در( ع) رضا امام بیمارستان در پوست عروقی درضایعات

 حاد یآمبول الکتروکاردیوگرافیک یافته های کننده بینی پیش ارزش و شیوع بررسی .3

( ع) رضا امام بیمارستان به کننده مراجعه رانبیما در سن حسب بر آن پیامد بر ریه

 98-1397 سالهای طی کرمانشاه

 1399تا  1397بررسی اپیدمیولوژی بیماری سیلیاک در استان کرمانشاه از سال  طرح تحقیقاتی

گزارش نهایی و 

 پیام پژوهشی
 

14 

24/10/99 

 بررسی دو طرح تحقیقاتی

  پایان نامه

 طرح تحقیقاتی
 المپسیاک پره بروز فاکتور ریسک عنوان به COVID-19 فونتع بررسی .1

 کرونا به مبتال زنان در جنسی هایهورمون سطح بر COVID-19 عفونت تأثیر بررسی .2

گزارش نهایی و 

 پیام پژوهشی
 

15 

06/11/99 

یک پروپوزال پایان بررسی 

 نامه ای

 پایان نامه
ار ران دچبیما ک با مورفین به تنهایی درمقایسه اثر ضد درد ترکیب پاراستامول و کتوروال

 کننده به بخش اورژانس بیمارستان امام رضا کرمانشاهدرد کلیوی )کولیک( مراجعه

  طرح تحقیقاتی

گزارش نهایی و 

 پیام پژوهشی
 

16 

11/11/99 

طرح  یکبررسی 

گزارش  دوو  تحقیقاتی

نهایی و پیام پژوهشی 

 طرح تحقیقاتی

  پایان نامه

 ح تحقیقاتیطر
 یمارستانب به شده ارجاع باردار مادران در 19 کویید از ناشی میر و مرگ شیوع بررسی

 کنون تا کرونا شیوع از هاآن مرگ به منجر نهایی تابلو و بالینی تظاهرات و رضا امام

گزارش نهایی و 

 پیام پژوهشی

 یفیک مطالعه یک: پزشکان و پرستاران بین در تعارض مدیریت و تعارض .1

 همطالع یک: کار محل در خشونت پدیده به نسبت پرستاران زیسته تجارب تبیین .2

 پدیدارشناسانه

17 

13/11/99 

پروپوزال پایان  یکبررسی 

 یانامه 

 پایان نامه
ر نرایی بررسی اثر نمک سدیم آلژینات بر سمیت ایجاد شده در بافت کلیه موش های صح

 (BEPسیس پالتین )رژیم بدنبال تجویز بلئومایسین، اتوپوزاید و 

  طرح تحقیقاتی

گزارش نهایی و 

 پیام پژوهشی
 



 ردیف
 تاریخ جلسات

 شورا برگزار شده
 مصوبات جلسهدرج تاریخ و 

18 

16/11/99 

پروپوزال پایان  یکبررسی 

نامه ای و یک طرح 

 تحقیقاتی

 پایان نامه
با  مارانیدر ب ریپذناو شوک  پذیرشوک  یها تمیر ینیبال یهاکننده   ینیب شیپبررسی 

 1400-1399کرمانشاه در سال -امام رضا)ع( مارستانیبدر  یقلب ستیا

 طرح تحقیقاتی
 مارانبی در مورتالیتی و خون روتین های آزمایش در موجود  های شاخص رابطه بررسی

 کرمانشاه فارابی بیمارستان در 19- کووید به مبتال

گزارش نهایی و 

 پیام پژوهشی
 

19 

20/11/99 

پروپوزال پایان  یکبررسی 

 یانامه 

 پایان نامه
بستری در  19-فاکتورها و عوامل پیش بینی کننده مرگ و میر در بیماران کوویدریسک 

 بیمارستان فارابی کرمانشاه

  طرح تحقیقاتی

گزارش نهایی و 

 پیام پژوهشی
 

20 

02/12/99 

رسی دو پروپوزال پایان بر

 نامه ای

 پایان نامه

 در یدشد تینوپاتیر از پیشگیری در خوراکی پروپرانولول ایمنی و اثربخشی بررسی .1

 نارس نوزادان

 مرور: انایر در اخیر سال 15 در جراحی اعمال از بعد عفونت باکتریال عوامل بررسی .2

 سیستماتیک

  طرح تحقیقاتی

گزارش نهایی و 

 پیام پژوهشی
 

21 

10/12/99 

رح ط ششبررسی 

 تحقیقاتی

  پایان نامه

 طرح تحقیقاتی

  186Re و 177Lu کلوئیدهای از استفاده با کتومیرادیوسینوو اثربخشی میزان بررسی .1

 زمنم های آرتریت به مبتال بیماران در مفصلی هایاستئوآرتریت درمان برای

( ع) رضا امام بیمارستان در خون انتقال نامطلوب های واکنش بروز میزان بررسی .2

 کرمانشاه

 عمل حتت زنان در نخاعی حسی بی از ناشی درد سر بر خوراکی لورازپام تاثیر بررسی .3

 Open – Label تصادفی بالینی کارآزمایی یک: سزارین

 دنیا کشورهای در بیماران اقامت مدت کاهش جهت شده انجام سیاستهای .4

 یداتیواکس استرس های شاخص و فسفر دی،کلسیم، - ویتامین سرمی سطح مقایسه .5

 تیدیاب و سالم افراد در( اکسیدانی آنتی تام ظرفیت و آلدهید دی مالون)

 بخش رد شاغل پرستاران در غیرالکلی چرب کبد بر تاثیرگذار عوامل و شیوع بررسی .6

 1400 سال در کرمانشاه شهر( ع) رضا امام بیمارستان کرونا های

گزارش نهایی و 

 پیام پژوهشی
 



 ردیف
 تاریخ جلسات

 شورا برگزار شده
 مصوبات جلسهدرج تاریخ و 

22 

24/12/99 

بررسی دو پروپوزال پایان 

طرح  سهنامه ای و 

 تحقیقاتی

 پایان نامه

 باردار ایه خانم در منیونیآ مایع از دارینمونهبر انجام دنبال به سقط میزان بررسی .1

 الس در کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه فتاحی شهید  کلینیک به کننده مراجعه

1399-1400 

 به هکنند مراجعه زنان در ادراری اختیاری بی شدت بر زایمان نوع تاثیر بررسی .2

 1398-99 سال در (ع)رضا امام بیمارستان بوستان کلینیک درمانگاه

 طرح تحقیقاتی

 در هکرمانشا پزشکی دانشجویان در خودکشی افکار و ذهنی بهزیستی  رابطه بررسی .1

 1400 سال

 در هکرمانشا پزشکی دانشجویان در خواب کیفیت با ذهنی بهزیستی ی رابطه بررسی .2

 1400 سال

 سزارین جراحی در نخاعی حسی بی از ناشی درد سر بر خوراکی لورازپام تاثیر بررسی .3

گزارش نهایی و 

 پیام پژوهشی
 

23 

28/12/99 

پروپوزال پایان  یکبررسی 

 اینامه 

 1399در سال  بررسی بیماری های چشمی ارجاعی به کلینیک روماتولوژی پایان نامه

  طرح تحقیقاتی

گزارش نهایی و 

 پیام پژوهشی
 

 

 


