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ردیف

کد طرح

عنوان

عنوان منتشره

انتشار

مجری

بررسی حضور آنتی بادیهای اتصالی و خنثی کننده اینترفرون

1

811881

بتا در بیماران مالتیپل اسکروزیس تحت درمان با

ELISAیك روش سریع و ارزان برای

 Rebif , CinnoVexو  Betaferonوتاثیر آنها

سنجش آنتی بادی ضد IFN-βدر بیماران

روی بیان ژن MxAبه عنوان شاخص فعالیت زیستی

مبتال به MS

ندارد

دکتر حمید زرکش اصفهانی

اینترفرون بتا

سه ماهه اول 69
2

810591

3

810118

4

815599

5

811811

6

811511

of different obesity indices Comparison
for prediction of incident hypertension

اندازه دور کمر و نسبت دور کمر به قد
ارتباط قوی با فشارخون باال دارد

ساماندهی نظام ثبت آمارو اطالعات دانشگاه علوم پزشکی

سامانه آماری سیگما ،بانك جامع و متمرکز از

اصفهان با راه اندازی سامانه آماری سیگما

مجموعه شاخص ها و مولفه های آماری

19

دکتر محسن جانقربانی

19

دکتر مرجان منصوریان

بررسی پلی مورفیسم ژن های  CD127و  CD25دربیماران مبتال
به مولتیپل اسکلروزیس نوع Remitting Relapsing
 )(RRMSدر مقایسه با گروه کنترل

سه ماهه دوم 69

طراحی و ارزیابی روایی و پایایی پرسشنامه امنیت تغذیه ای

8/0/19

دکتر مسعود اعتمادیفر

پلیمورفیسم ژنی  CD25و مولتیپل اسکلروزیس

طراحی پرسشنامه امنیت غذایی خاص کشور
ایران

1/1/19

دکتر لیال آزاد بخت

نیازسنجی برنامه درسی پزشکی عمومی بر اساس دیدگاههای
پزشکان عمومی استان اصفهان در خصوص عالئم ،نشانه ها ،و

مراقبت های ادغام یافته بهداشتی به عنوان اولویت

بیماریهای مهم و شایع در سال 8111

های آموزشی در آموزش پزشکی می باشد.

1/1/19

دکتر نیکو یمانی

7

811811

8

811881

9

811191

10

815810

11

819818

12

811585

13

815881

14

818801

15

811588

طراحی و اجرای برنامه مداخله ای مبتنی بر نیاز مراقبین

برنامه مداخله ای مبتنی بر نیاز مراقبین

خانوادگی کودکان مبتال به اختالل نقص توجه -بیش فعالی :

خانوادگی کودکان مبتال به اختالل نقص

یك مطالعه ترکیبی

توجه -بیش فعالی

visceral adiposity index in The
comparison with simple anthropometric
not improve diabetes indices did
prediction

آیا شاخص چاقی احشایی در پیش بینی ابتال

ارزیابی مدل تعیین کننده های روانی -اجتماعی مراقبت از
خود در سالمندان دیابتی بستری در مراکز آموزشی – درمانی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

به دیابت بهتر از شاخص های تن سنجی

یك مدل فعالیت های خود مراقبتی در بیماران
سالمند دیابتی

بررسی جهشها و بیان ژن  PTGIRدر بیماران مبتال به میگرن در
اصفهان در مقایسه با گروه کنترل

 I2می تواند راه درمان مناسب برای میگرن باشد.

تهیه نسخه فارسی پرسشنامه کیفیت زندگی در بیماران با مشکالت
مجرای تحتانی ادرارCIQ-LUTS.QoL

بررسی توزیع فراوانی انواع اختالالت تیروئید در نوزادان
نارس  VLBWدر بیمارستانهای الزهرا (س) و شهید بهشتی
اصفهان در سال  15تا 11

اثر دارچین بر پیشگیری از دیابت نوع  1در
رات
تهیه نسخه فارسی پرسشنامه کیفیت زندگی در
بیماران با مشکالت مجرای تحتانی ادرار (CIQ-

فراوانی اختالالت تیروئید در نوزادان نارس

VLBW

بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری بر رضایت شغلی
کارشناسان پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مراکز

کارشناسان پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی

تحقیقاتی وابسته

اصفهان

تحتانی ادرار در زنان ()ICIQ-FLUTS

8/1/19

8/1/19

دکتر موسی علوی

دکتر مجید خیراللهی

0/9/19

دکتر صدیقه عسگری

81/9/19

دکتر عباسعلی پورمومنی

LUTS.QoL

کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی

تهیه نسخه فارسی پرسشنامه نشانه های مجرای

85/1/19

دکتر محسن جانقربانی

عمل می کند؟

سرکوب بیان ژن گیرنده  PTGIRپروستاگالندین

بررسی اثر دارچین بر پیشگیری از دیابت تایپ  1در رت

81/1/19

سعید پهلوان نژاد

81/9/19

81/9/19

دکتر امیر محمد آرمانیان

مهندس حسینعلی رستگاری

پرسشنامه فارسی نشانه های دستگاه ادراری
زنان  ، Bristolابزار مناسبی برای بررسی
اختالالت دستگاه ادراری زنان می باشد

85/9/10

دکتر عباسعلی پورمومنی

بررسی روایی و پایایی پرسشنامه بسامد خوراک برای ارزیابی در

16

811511

17

811811

18

811515

19

811881

20

811801

21

811515

22

194080

23

811811

یافت سدیم  ،سهم گروههای غذایی در دریافت آن و ارتباط با سطح
فشار خون در دو گروه سنی بزرگساالن و کودکان و نوجوانان یك

پرسشنامه بسامد خوراک برای ارزیابی در یافت

جامعه ایرانی

سدیم  ،سهم گروههای غذایی

80/1/10

دکتر نضال صراف زادگان

بررسی رابطه ویژگی های روان شناختی با تنیدگی فرزند
پروری و ارزیابی الگوی تعاملی این متغیرها در والدین
کودکان 9-81ساله مبتال به شرایط دشوار (مشکالت روانپزشکی-
رفتاری و جسمی –حرکتی و ذهنی) و مقایسه آن با والدین کودکان

کودکان دارای شرایط دشوار و استرس
والدین

8/1/10

دکتر سید بدرالدین نجمی

عادی

توانمند سازی زنان در معرض خطر بیماریهای مقاربتی:

توانمندی زنان ،آگاهی  ،هوشیاری ،خود

یك مطالعه اقدام پژوهی

مراقبتی و سالمتی جنسی

1/1/19

دکتر فرزین خوروش

تعیین کاست ژنهای کالس یك مقاومت به آنتی بیوتیکها
سه ماهه سوم 69

در عفونتهای ادراری اکتسابی ناشی از انتروباکتریا سه
دربخش ICU

در مراکز پزشکی الزهرا و کاشانی

عفونت ادراری و مقاومت آنتی بیوتیکی

1/1/19

دکتر هوشنگ ابتهاج

در بیماران بستری در بخش های ویژه
خصوصیات دموگرافیك و کلینیکال

Evaluation of demographic and
clinical features of early-onset
multiple sclerosis in Isfahan, Iran

بیماران مبتال به ام اس زود رس در

1/1/19

محبوبه فریدن اصفهانی

اصفهان

کاربرد مدل گوسی آمیخته با رهیافت بیزی در بررسی عوامل
موثر بر زمان بقای بیماران  HIVمثبت مراجعه کننده به

عوامل موثر بر زمان بقای بیماران  HIVمثب

1/1/19

محمدرضا مرآثی

بیمارستان خورشید اصفهان  :یك مطالعه همگروهی ده ساله
کاربرد مدل گوسی آمیخته با رهیافت بیزی در بررسی عوامل موثر بر زمان

بقای بیماران  HIVمثبت مراجعه کننده به بیمارستان خورشید

زمان بقائ بیماران مبتال به ایدز با متغییرهای بیماری

اصفهان  :یك مطالعه همگروهی ده ساله

مرتبط است.

بررسی میزان انطباق «سیستم اطالعات بیمارستان» دانشگاه

آیا سیستم اطالعات بیمارستان های دانشگاه

علوم پزشکی اصفهان با «چارچوب سیستم اطالعات آماری» و

علوم پزشکی اصفهان با چارچوب سیستم

1/1/19

0/1/19

دکتر محمدرضا مرآثی

زهره محمدی

اهمیت آن از منظر کاربران

اطالعات آماری کشوری تطابق دارد؟

بررسی پلی مورفیسم ژن های  CD127و  CD25دربیماران مبتال

24

811559

25

811515

26

811518

به مولتیپل اسکلروزیس نوع Remitting Relapsing

بین پلیمورفیسم ژنی  CD25و بروزمولتیپل

 )(RRMSدر مقایسه با گروه کنترل

اسکلروزیس ارتباطی وجود ندارد.

بررسی ارتباط قیمت و کیفیت رژیم غذایی در بیماران مبتال به دیابت

بین قیمت و کیفیت رژیم غذایی در بیماران مبتال به

نوع 1

دیابت نوع 1ارتباط مستقیم وجود دارد.

بررسی تاثیر مداخله شناختی رفتاری بر عزت نفس و کیفیت

آیا درمان شناختی-رفتاری بر عزت نفس و

زندگی بیماران سالمند آمپوته شده بستری در بخش جراحی

کیفیت زندگی سالمندان بستری شده دارای

عروق بیمارستان الزهرا در سال 8111

قطع عضو اثر دارد؟

80/1/19
کتر مسعود اعتمادیفر

80/1/19

11/81/10

دکتر لیال آزاد بخت

راضیه مولوی

رگرسیون عامل پنهان مبتنی بر پاسخهای گروهبندی شده

سه ماهه چهارم 69
27

811811

با پیشبینهای پنهان تائیدی :رویکردی برای بررسی
ارتباط وقایع استرسزای زندگی با اضطراب ،افسردگی

وقایع استرسزای زندگی بر اضطراب،

و پریشانی روانی در یك جمعیت بزرگسال ایرانی

افسردگی و پریشانی روان موثر می باشد

11/81/10

مهندس اکبر حسن زاده

