
 هعاًٍت تحقیقات ٍ فٌاٍسی داًطگاُ کویتِ تحقیقات داًطجَیی طشح ّای هصَب

 8998سال 
 پشؽىی ػلَم داًؾگاُ تْؾتی ؽْیذ هاهایی -پزعتاری داًؾىذُ ٍ تْذاؽت داًؾىذُ داًؾجَیاى رٍاى عالهت هیشاى تزرعی " -8

 "  1398 عال در گیالى

                                      عواًِ واؽی: خاًن داًؾجَیی هجزی             آلای دوتز فزدیي هْزاتیاى              : هجزی اصلی

 همغؼی -تحلیلیًَع هغالؼِ:  یال                             ر 000/900/21تَدجِ پیؾٌْادی: 

          11/03/1398تاریخ آخزیي ٍیزایؼ:                                         30/07/1396تاریخ ارعال:  

 عواًِ واؽی: خاًن داًؾجَیی هجزی

 

 "ویفی هغالؼِ یه:  تیواراى خصَصی حزین رػایت تا راتغِ در پزعتاری تالیٌی اعاتیذ تجزتیات درن " -2

          : عیذ حویذ رضا فالح هزتضی ًضاد              داًؾجَیی هجزی                        وَرٍػ دلپغٌذ: آلای دوتز هجزی اصلی

 ًَع هغالؼِ: ویفی                  ریال       000/950/19تَدجِ پیؾٌْادی:   

 : عیذ حویذ رضا فالح هزتضی ًضادداًؾجَیی هجزی     26/01/1398تاریخ ارعال:  

 

 "ؽغلی آیٌذُ تا ىآ ارتثاط ٍ گیالى پشؽىی ػلَم داًؾگاُ ػول اتاق داًؾجَیاى در تحصیل اداهِ تِ ػاللِ ٍ اًگیشُ تزرعی " -9

                                       هزین هحوذ خاًی: داًؾجَیی هجزی                                  هجزی اصلی: خاًن دوتز فزؽتِ هحوذی

  همغؼی -تحلیلیًَع هغالؼِ:                      ریال                000/800/25تَدجِ پیؾٌْادی:   

          15/02/1398عال: تاریخ ار 

 هزین هحوذ خاًی: داًؾجَیی هجزی

 

 

 

 



 سای ًخغت تاردار سًاى سایواى اس تزط تا ّیجاى تٌظین دؽَاری ٍ ؽٌاختی ّوجَؽی ای، تجزتِ اجتٌاب تیي ارتثاط تزرعی " -4

 " رؽت ؽْز الشّزا درهاًی آهَسؽی هزوش تِ وٌٌذُ هزاجؼِ

                        عواًِ هیزساییخاًن : داًؾجَیی هجزی                        وَرٍػ دلپغٌذ: آلای دوتز هجزی اصلی

 همغؼی -تحلیلیًَع هغالؼِ:                   ریال       000/500/10تَدجِ پیؾٌْادی:   

          10/04/1398تاریخ آخزیي ٍیزایؼ:                                          21/02/1398: ثثتتاریخ  

 عواًِ هیزساییخاًن : داًؾجَیی هجزی

 

 "هغذی هَاد ٍ غذایی ّای گزٍُ دریافت تا رحن گزدى عزعاى ارتثاط تزرعی"  -5

 

                        عواًِ هیزساییخاًن : داًؾجَیی هجزی                                  آلای دوتز عؼیذ دػائیهجزی اصلی: 

  ؽاّذی -هَردًَع هغالؼِ:                      ریال                000/800/39  تَدجِ پیؾٌْادی: 

          10/04/1398تاریخ آخزیي ٍیزایؼ:                                                   26/03/1398: ثثتتاریخ  

 عواًِ هیزساییخاًن : داًؾجَیی هجزی

 

 "عیغتواتیه هزٍر یه: وَدواىدر  چالی تِ اتتال احتوال تز FTO صى rs9939609 هَرفیغن پلی تاثیز " -6

                                     عواًِ هیزسایی: خاًن داًؾجَیی هجزیآلای دوتز عؼیذ دػائی                           : هجزی اصلی

 هزٍر عیغتواتیههغالؼِ: ًَع  یال                             ر 000/200/29تَدجِ پیؾٌْادی: 

          28/03/1398تاریخ آخزیي ٍیزایؼ:                                         31/02/1398: ثثتتاریخ  

 عواًِ هیزسایی: خاًن داًؾجَیی هجزی

 

 

 

 

 



 "ویفی  هغالؼِ: وارداًؾجَیی تا راتغِ در پشؽىی ػلَم داًؾجَیاى تجارب " -7

                                      آلای ػلی ًَری: داًؾجَیی هجزیپزًذ پَرلاًغ                                   خاًن دوتز : هجزی اصلی

 ویفیًَع هغالؼِ:  یال                                 ر 000/900/15تَدجِ پیؾٌْادی: 

          27/04/1398تاریخ آخزیي ٍیزایؼ:                                                 27/03/1398: ثثتتاریخ  

 آلای ػلی ًَری: داًؾجَیی هجزی

 

 "ایزاى در آئزٍصیٌَسا عَدٍهًَاط سخن ػفًَت تا عَختگی تِ هثتال تیواراى در III ًَع تزؽحی ّای عیغتن فزاٍاًی تزرعی " -8

 خاًن فزساًِ صذالت: داًؾجَیی زیهج                 عزایی اتزاّین صذیك ّادیدوتز : آلای هجزی اصلی

 ًَع هغالؼِ: هزٍر عیغتواتیه                           ریال       000/000/40تَدجِ پیؾٌْادی: 

          17/04/1398تاریخ آخزیي ٍیزایؼ:                                                 09/04/1398: ثثتتاریخ 

 ِ صذالتخاًن فزساً: داًؾجَیی هجزی

 

 "آًالیش هتا ٍ هزٍری هغالؼِ یه: ایزاى در داهی هٌاتغ ٍ غذایی هَاد در دیفیغیل ولغتزیذیَم ؽیَع " -9

 اهیٌی اعواػیل هحوذ: آلای داًؾجَیی هجزی                 عزایی اتزاّین صذیك ّادیدوتز آلای هجزی اصلی: 

 ًَع هغالؼِ: هزٍر عیغتواتیه                   ریال                000/700/39تَدجِ پیؾٌْادی: 

          31/04/1398تاریخ آخزیي ٍیزایؼ:                                                  15/04/1398: ثثتتاریخ 

 

 اهیٌی اعواػیل هحوذ: آلای داًؾجَیی هجزی

 

 

 

 

 



 تیوارعتاًی پیؼ اٍرصاًظ پشؽىی فَریتْای ػولیاتی ٌاىوارو در وار هحل خؾًَت تا ؽغلی فزعَدگی تیي ارتثاط تزرعی " -81

 "1398عال در گیالى اعتاى

                                                 30/04/1398: ثثتتاریخ                     همغؼی -تحلیلیًَع هغالؼِ:  یال            ر 000/550/30تَدجِ پیؾٌْادی: 

 آٌّذاًی ػلیخَاُ ذرضاحویآلای : داًؾجَیی هجزی

 

 "هتاآًالیش  ٍ عیغتواتیه هزٍر یه:درهاًی ؽیوی تحت پغتاى عزعاى تِ هثتال افزاد در وَروَهیي تاثیز "ػٌَاى  -88

                                            26/04/1398: ثثتتاریخ ًَع هغالؼِ: هزٍر عیغتواتیه                           ریال       000/200/32تَدجِ پیؾٌْادی: 

 خاًن فاعوِ تخؾی: داًؾجَیی هجزی

 

 "(ICU) ٍیضُ ّای هزالثت تخؼ در تغتزی ًَرٍلَصیه تیواراى تز اختصاصی ٍریذی تغذیِ ارائِ تاثیز " -82

 13/05/1398: تثثتاریخ                   تالیٌی وارآسهاییریال                  ًَع هغالؼِ:  000/000/84تَدجِ پیؾٌْادی: 

 خاًن عواًِ هیزسایی: داًؾجَیی هجزی

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ًظام هرٍری ی هطالؼِ: کرًٍری حاد سٌذرم با D ضخصیتی تیپ ارتباط بررسی "بررسی پیص ًَیس طرح تحقیقاتی با ػٌَاى  " -89

 "هٌذ

 "     خاًن سارا خَش آهَز: داًطجَیی هجری                                            ًیا هقذم تقی هحوذ دکتر آقای: اصلی هجری  

 هرٍر سیستواتیکًَع هطالؼِ:                                                         ریال 000/300/22بَدجِ پیطٌْادی:   

 

 

 بِ پالکت ٍ هًََسیت بِ لٌفَسیت لٌفَسیت، بِ ًَترٍفیل ّای ًسبت ارتباط بررسی "بررسی پیص ًَیس طرح تحقیقاتی با ػٌَاى  -84

 "حاد ایسکویک هغسی سکتِ بِ هبتال بیواراى در آگْی پیص با لٌفَسیت

 زادُ هراد کی آرهاى آقای: داًطجَیی هجری                                                  صابری ػالیا دکتر خاًن: اصلی هجری    

 هقطؼی -تحلیلیًَع هطالؼِ:                                                     ریال 000/250/34بَدجِ پیطٌْادی:     

 

 

 رٍش بِ بالیٌی صالحیت اهتحاى با رابطِ در پرستاری داًطجَیاى ٍ هربیاى تجربِ " بررسی پیص ًَیس طرح تحقیقاتی با ػٌَاى -15

 "(OSCE) آسکی

 زاد ًؼوت پَیا آقای: داًطجَیی هجری                                                       پَرقاًغ پرًذ دکتر خاًن: اصلی هجری    

 ًَع هطالؼِ: کیفی                                                          ریال 000/550/34:   بَدجِ پیطٌْادی   

 

 

 

ی حادػاطفی ٍ ػَاهل هرتبط با آى بر برٍز اًفاکتَس حاد آغاز گرّا بررسی "بررسی پیص ًَیس طرح تحقیقاتی با ػٌَاى -16

 "هٌذ ٍ فراتحلیل ًظام هرٍری ی هطالؼِ: هیَکارد

 هْرآئیي پریسا: داًطجَیی هجری                          ًیا هقذم تقی هحوذ دکتر آقای: اصلی هجری  



 ًَع هطالؼِ: هرٍر سیستواتیک                                     ریال 000/600/33بَدجِ پیطٌْادی:   

  

 "ضیَع ابتال بِ سرطاى در هٌطقِ با پرتَزایی زهیٌِ ای باال در راهسر "بررسی پیص ًَیس طرح تحقیقاتی با ػٌَاى  -71

 خاًن خذیجِ هجیذی: داًطجَیی آقای دکتر سیذ هحوذ تقی رضَی طَسی                  هجری: اصلی هجری  

 ًَع هطالؼِ: هرٍر سیستواتیک                            ریال            000/000/33: بَدجِ پیطٌْادی    

 

 "بررسی تاثیر رشین کتَشًیک بر تَهَر گلیَبالستَم هَلتی فرم " بررسی پیص ًَیس طرح تحقیقاتی با ػٌَاى -13

 آرهاى کی هراد زادُ آقای: داًطجَیی هجری                                                       آقای دکتر سؼیذ دػایی: اصلی هجری    

 ًَع هطالؼِ: هرٍر سیستواتیک                                                          ریال 000/000/30بَدجِ پیطٌْادی:      

 

 در ارتَدًغی در ؽذُ اعتفادُ ایّ سًجیزُ در ًیزٍ اضوحالل عزػت تزرعی" تزرعی پیؼ ًَیظ عزح تحمیماتی تا ػٌَاى -89

 "عیغتواتیه هزٍر یه: گًَاگَى ّای دّاًؾَیِ هحیظ

 آیِ ؽىزتاغاًی هجزی داًؾجَیی: خاًن عیذُ                    دؽتثیاضی جاٍیذی هجزی اصلی: آلای دوتز پذرام

 ٍر عیغتواتیهریال                                  ًَع هغالؼِ: هز 000/500/26تَدجِ پیؾٌْادی: 

 

 ٍ فوَرال ؽزیاى عزیك اس للثی واتتزیشاعیَى اس تؼذ اعتزاحت هذت عَل" تزرعی پیؼ ًَیظ عزح تحمیماتی تا ػٌَاى -21

 "ؽذُ تزٍس عیغتواتیه هزٍر هغالؼِ یه:للة واتتزیشاعیَى تحت تیواراى در آى ػَارض

 هجزی داًؾجَیی: خاًن پزیغا هْزآئیي     هجزی اصلی: آلای دوتز هحوذ تمی همذم ًیا                      

 ریال                                  ًَع هغالؼِ: هزٍر عیغتواتیه 000/600/23تَدجِ پیؾٌْادی: 

 

 

 "هٌذ ًظام هزٍر یه گَارؽی ّای ػفًَت وٌتزل تز اعتاگشاًتیي اثز" تزرعی پیؼ ًَیظ عزح تحمیماتی تا ػٌَاى -28

 حویذی                                هجزی داًؾجَیی: خاًن رضَاى ػثاعی هغؼَدهجزی اصلی: آلای دوتز 



 ریال                                  ًَع هغالؼِ: هزٍر عیغتواتیه 000/550/19تَدجِ پیؾٌْادی: 

 

 

 

 

 

 ذ هزٍریتزرعی اثز تخؾی درهاى ّای ووىی در وٌتزل درد تیواراى ارتَدًغی: یه هغالؼِ ی ًظام هٌ -22

  خاًن دیٌا هلىی:داًؾجَیی هجزی                                 خاًن دوتز یاعویي تاتایی ّوتی:اصلی هجزی

 هزٍر عیغتواتیه: هغالؼِ ًَع                                              000/600/39: پیؾٌْادی تَدجِ

 

 

 

 عٌتش ؽذُ اس ؽلتَن تزًج درحذف فزهالذئیذ MCM-41 تزرعی وارایی ًاًَ عیلیىای هشٍ هتخلخل-29

 هجزی داًؾجَیی: خاًن فائشُ صفایی                                 هحوذ ًؼیوی هجزی اصلی: آلای

 ًَع هغالؼِ: تجزتی                                   000/850/39تَدجِ پیؾٌْادی: 

 

 

 

 

 

بشسسی تاثیش هکول ّای تغزیِ ای بش  "تحت عٌَاى  699گیشی بشسسی پیص ًَیس طشح تحقیقاتی با کذ سّ -24

 "پیطشفت بیواسی سشطاى هعذُ

 ایی                                                           هجشی داًطجَیی: آقای بشدیا فخش ًیادعهجشی اصلی: آقای دکتش سعیذ 



 هشٍس سیستواتیکًَع هطالعِ:                                       سیال                       111/511/89بَدجِ پیطٌْادی:

 

 

 

ّوبستگی کیفیت خَاب با فعالیت ّای  "تحت عٌَاى  827 کذ سّگیشی بشسسی پیص ًَیس طشح تحقیقاتی با  -52

   "8998فیضیکی ٍ سٌذسم فشتَتی دس سالوٌذاى بستشی دس بیواسستاى ّای دٍلتی ضشق گیالى دس سال 

 اصلی: خاًن دکتش آرس دسٍیص پَس                                                  هجشی داًطجَیی:  آقای علی ًَسیهجشی 

 سٍش ّای هتفشقًَِع هطالعِ:                                                    سیال  111/411/99   بَدجِ پیطٌْادی: 

 

 

 

 

بشسسی هیضاى اثشبخطی عصاسُ گیاُ الَئِ  "تحت عٌَاى   658ی با کذ سّگیشی بشسسی پیص ًَیس طشح تحقیقات -26

 "ٍسا دسدسهاى بیواسی ّای هخاطی دّاى : یک هشٍسسیستواتیک

 هجشی داًطجَیی: خاًن ًستشى هیش فشّادی هجشی اصلی: خاًن دکتشًاصًیي بطش دٍست                                         

 سیال                                                   ًَع هطالعِ: هشٍس سیستواتیک   111/981/29بَدجِ پیطٌْادی: 

 

 

 

 

 

 



بشسسی استباط پشٍفایل لیپیذی ٍ اًذیس “ تحت عٌَاى  889بشسسی پیص ًَیس طشح تحقیقاتی با کذ سّگیشی  -27

ٌذُ بِ هشکض ًاباسٍسی الضّشا )س( ضْش سضت ّای خًَی با َّسهَى ّای گًَادٍتشٍپیي دس صًاى ًاباسٍس هشاجعِ کٌ

 ”8998-99سال

 هجشی داًطجَیی: خاًن طاّشُ صبش جذ                  هشٍاسیذ قصاب ضیشاصین دکتش هجشی اصلی: خاً

 هقطعی-تحلیلی (Analytic -Cross sectional)ًَع هطالعِ:       سیال                    711/888/99 بَدجِ پیطٌْادی:

 

 

بشسسی اثش هکول ّای پشٍبیَتیکی بش  "تحت عٌَاى  657 کذ سّگیشی بشسسی پیص ًَیس طشح تحقیقاتی با  -28

   "دسهاى سیٌَسیٌَصیت دس جوعیت جْاى: یک هشٍس ًظام هٌذ

 هجشی داًطجَیی:  خاًن ّاًیِ فذاکاس کَسکا                                                 ضادهاى ًعوتیدکتشهجشی اصلی: آقای 

 هٌذ ًظام هشٍس یکًَع هطالعِ:                                                     سیال 111/411/29    بَدجِ پیطٌْادی: 

 

تباط پشٍفایل لیپیذی ٍ اًذیس بشسسی اس "تحت عٌَاى   821بشسسی پیص ًَیس طشح تحقیقاتی با کذ سّگیشی  -29

ّای خًَی با سطح گلَبَلیي هتصل ضًَذُ بِ َّسهَى جٌسی دس صًاى ًاباسٍس هشاجعِ کٌٌذُ بِ هشکض ًاباسٍسی الضّشا 

 "8998-99)س( ضْش سضت سال

 هجشی داًطجَیی: خاًن طاّشُ صبش جذ                                           هشٍاسیذ قصاب ضیشاصین دکتش هجشی اصلی: خاً

 هقطعی-تحلیلی (Analytic -Cross sectional)سیال                              ًَع هطالعِ:  111/111/41بَدجِ پیطٌْادی: 

 

 

 

ٍس بررسی اپیذهیَلَشیک ٍ پاراهترّای بالیٌی، تصَیربرداری ٍ آزهایطگاّی بیواراى هبتال بِ کرًٍاٍیر -03

 1323-22در هراکس آهَزضی درهاًی کرًٍای جذیذ در ضْر رضت در سال COVID)- (19جذیذ

    : لطیف پناهیدانشجوییمجری                                                                       مرضیه امیریمجری اصلی: دکتر 
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 نوع مطالعه

یمقطع-توصیفی  (Descriptive-Cross sectional)                                            سیال 111/781/817بَدجِ پیطٌْادی:      
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


