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 1400-10-13تا در د ع پ اصفهان  19طرحهای پژوهشی مصوب در زمینه کووید 

 کد اخالقی
تاریخ تایید 

 اخالقی

مجری اصلی 

 و کد علمی
 ردیف عنوان

IR.MUI.MED.REC.1398.649 
1398/12/14 

 یطرح پژوهش

دکتر مريم 

 نصيريان

198221 

بررسی اپيدميولوژي ترس و شايعه در 

بيماري زمان رخداد اپيدمی 

در برخی از  (COVID-19کوروناويروس)

 1398شهرهاي ايران در سال 

1 

IR.MUI.MED.REC.1398.650 
1398/12/14 

 یطرح پژوهش

دکتر فهيمه 

 قاسمی

198220 

تخمين اثر بيولوژيك مهار کننده هاي 

ويروس کرونا با استفاده از داروهاي موجود 

بر اساس  FDAتاييد شده توسط 

 drug repositioningمدلسازي رياضی 

2 

IR.MUI.MED.REC.1398.652 
1398/12/14 

 یطرح پژوهش

دکتر مريم 

 نصيريان

198219 

برنامه ثبت موارد ابتال و مرگ ناشی از 

( در استان 19کرونا ويروس جديد )کوويد 

 اصفهان
3 

IR.MUI.MED.REC.1398.653 
1398/12/14 

 یطرح پژوهش

دکتر گلرخ 

 عتيقه چيان

198222 

شناسايی نيازهاي اطالعاتی مردم شهر 

 covid-19اصفهان در خصوص ويروس  

از ديدگاه صاحبنظران و خبرگان در سال 

98 

4 

IR.MUI.MED.REC.1398.654 
1398/12/14 

 یطرح پژوهش

دکتر محمدرضا 

 سليمانی

198223 

شناسايی رفتار اطالع يابی سالمت مردم 

-COVIDشهر اصفهان در زمينه ويروس 

19 
5 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1398.735 
1398/12/18 

 طرح پژوهشی

دکتر محمدرضا 

 سليمانی

198229 

شناسايی نيازهاي اطالعاتی و رفتار 

يابی بيماران قلبی و عروقی شهر اطالع

 COVID19اصفهان در خصوص ويروس 
6 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1398.734 
1398/12/18 

 طرح پژوهشی

دکتر فاطمه 

 رضايی

198228 

شناسايی نياز هاي اطالعاتی زنان باردار در 

در شهر  Covid19طول اپيدمی با ويروس 

 اصفهان از ديدگاه صاحبنظران
7 
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IR.MUI.RESEARCH.REC.1398.733 
1398/12/18 

 طرح پژوهشی

دکتر زري 

 نخوديان

198227 

بررسی يافته هاي کلينيکی، پارا کلينيکی و 

 COVID-19عوامل خطر در مبتاليان به 

بستري شده در بيمارستان هاي استان 

 اصفهان

8 

IR.MUI.MED.REC.1398.676 
1398/12/19 

 طرح پژوهشی

دکتر شاهرخ 

 يايزد

198238 

بررسی عوامل مرتبط با شدت بيماري  

COVID-19  در بيماران بيمارستان هاي

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
9 

IR.MUI.MED.REC.1398.709 
1398/12/19 

 طرح پزوهشی

 دکتر نسيم دانا

198224 

در بيماران  Dبررسی ميزان کمبود ويتامين 

بستري در  19-مبتال به کوويد

بيمارستانهاي اصفهان و تاثير آن در روند 

 بيماري

10 

IR.MUI.MED.REC.1398.707 
1398/12/20 

 طرح پژوهشی

دکتر محمود 

 ميرزايی

198232 

اي با اضطراب ابتال به رابطه سواد رسانه

 11 در کارکنان دانشگاهیکرونا 

IR.MUI.MED.REC.1398.708 
1398/12/20 

 طرح پژوهشی

دکتر شهرزاد 

 آهنگرزاده

198231 

مطالعه خصوصييات و تغييرات ژنتيکی، 

فيلوژنی و تکاملی واريانت هاي موارد مثبت 

 ايران  19کرونا انسانی 
12 

 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1398.781 

1398/12/20 

 طرح پژوهشی

مجيد  دکتر

 جنگی

198243 

بررسی نقش شبکه هاي اجتماعی در شکل 

 13 گيري نگرش مردم نسبت به کرونا

 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1398.778 

1398/12/20 

 طرح پژوهشی

دکتر سيد 

حسين 

ميرهندي 

 اصفهانی

198235 

بررسی آلودگی نمونه هاي بالينی مختلف 

)ترشحات بينی و دهان، ادرار، مدفوع، 

خون( بيماران مشکوک به کرونا ويروس 

بستري در بيمارستان هاي اصفهان به 

 Real Time RT-PCRروش 

14 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1398.777 
1398/12/20 

 طرح پژوهشی

دکتر مهناز نيك 

 آئين

198237 

کروناويروس جديد در بررسی حضور 

فاضالب شهري و سطوح شهري در 

 معرض تماس متناوب با دست

15 
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IR.MUI.RESEARCH.REC.1398.776 
1398/12/20 

 طرح پژوهشی

دکتر سيد 

حسين 

ميرهندي 

 اصفهانی

198236 

درمانی -بررسی آلودگی پرسنل بهداشتی

در بيمارستان  COVID-19به ويروس 

هاي پذيرنده بيماران کرونايی در شهر 

 اصفهان

16 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1398.827 
1398/12/25 

 طرح پژوهشی

دکتر عاطفه 

 واعظی

198291 

بررسی عاليم و نشانه هاي زنان باردار 

در اصفهان و متاآناليز  19مبتال به کوويد 

 داده هاي جهانی.

17 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1398.825 
1398/12/25 

 طرح پژوهشی

دکتر محمدرضا 

 سليمانی

198263 

کننده و بازدارنده شناسايی عوامل تسهيل

انتشار و باور شبه اطالعات مرتبط با 

 ويروس کرونا در شهر اصفهان

18 

IR.MUI.MED.REC.1398.720 
1398/12/25 

 طرح پژوهشی

دکتر سميه 

 حاجی احمدي

198265 

بررسی ارتباط بين شدت بيماري تنفسی 

از نظر يافته  19ناشی از کرونا ويروس 

هاي کلينيکی با وسعت درگيري در سی تی 

اسکن قفسه صدري در بيماران مراجعه 

کننده به مراکز درمانی تحت پوشش 

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

19 

R.MUI.RESEARCH.REC.1398.830 
1398/12/27 

 طرح پژوهشی

وحيد دکتر 

 شايگان نژاد

198323 

ي دانش ، نگرش و اضطراب مقايسه

بيماران مبتال به بيماري هاي سيستم 

در  19ي بيماري کوويد عصبی درباره

و  1398مقايسه با افراد سالم در اسفندماه 

 1399فروردين ماه 

20 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1398.829 
1398/12/27 

 طرح پژوهشی

دکتر مجيد 

 رحيمی

198298 

بررسی دانش، نگرش و عملکرد سالمندان 

 19مقيم شهر اصفهان در مورد کوويد
21 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1398.828 
1398/12/27 

 طرح پژوهشی

دکتر کيانا شاه 

 زمانی

198286 

راه اندازي بيوبانك به منظور جمع آوري، 

ذخيره و آناليز نمونه هاي بيماران مبتال به 

 19کوويد 

22 

IR.MUI.MED.REC.1398.733 
1398/12/27 

 پژوهشیطرح 

دکتر ابراهيم 

 عبداله پور

198285 

بررسی تعيين کننده هاي کلينيکال و 

پاراکلينيکال ميرائی در بيماران مبتال به  

COVID-19  بستري در بيمارستانهاي

 استان اصفهان

23 
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IR.MUI.MED.REC.1398.734 
1398/12/27 

 طرح پژوهشی

دکتر الله 

 شريعتی

198284 

مطالعه  ارتباط عالئم بالينی، ميزان ابتال و 

هاي موارد مرگ ومير  با ژنوتايپ واريانت

کننده به در مراجعه  19مثبت کرونا انسانی 

هاي تخصصی اصفهان در  سال درمانگاه

1399-1398 

24 

IR.MUI.MED.REC.1398.735 
1398/12/27 

 طرح پژوهشی

دکتر عاطفه 

 واعظی

198301 

بررسی وضعيت سالمت روان کارکنان 

-COVIDپزشکی در اصفهان در اپيدمی 

 1398در سال  19
25 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1398.841 

28/12/98 

 طرح پژوهشی

دکتر محمود 

 ميرزايی

198233 

اثربخشی رايانشی مهارکننده هاي پروتئاز 

 19-وي روي کوويد-آي-اچ
26 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1398.840 

28/12/98 

 طرح پژوهشی

دکتر محمود 

 ميرزايی

198234 

 

طراحی بيوسنسور نانوکربنی براي 

 19-تشخيص کوويد
27 

IR.MUI.MED.REC.1398.737 
1398/12/28 

 طرح پژوهشی

دکتر کيانا 

 شيرانی

198299 

پنومونی مرتبط با کوروناويروس جديد: 

 28 تجربه در بيماران آي سی يو

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.001 
1399/1/4 

 طرح پژوهشی

دکتر فرزانه 

 محمدي

198327 

مدلسازي جهت تشخيص ابتال به بيماري 

 MLPکرونا توسط شبکه عصبی مصنوعی 

با استفاده از اطالعات افراد مشکوک 

 ارزيابی شده در ايران

29 

IR.MUI.MED.REC.1399.002 
1399/1/4 

 طرح پژوهشی

دکتر آتوسا 

 اديبی

198325 

 CT Scanبررسی حساسيت و ويژگی  

در بيماران  RT-PCRريه در مقايسه با 

بستري در  COVID-19مبتال به  

 بيمارستانهاي استان اصفهان

30 



5 
 

IR.MUI.MED.REC.1399.004 
1399/1/7 

 طرح پژوهشی

دکتر مجيد 

 بوذري

198336 

تست سريع غربالگري ، جهت تشخيص و 

غربالگري اوليه ناقلين آلوده به ويروس 

  SARS-COV-2دار شامل  )  RNAهاي 

(NCOV-2109. 

31 

IR.MUI.MED.REC.1399.005 
1399/1/7 

 طرح پژوهشی

دکتر محمود 

 کيوان آرا

199001 

تبيين داليل همکاري کمتر مردم در 

و  خودمراقبتی براي عدم ابتال به کورونا

 بررسی ديدگاه مردم نسبت به آن
32 

IR.MUI.MED.REC.1399.006 
1399/1/7 

 طرح پژوهشی

دکتر راحله 

 کافيه

198339 

پيش بينی روند رشد بيماري کرونا با توجه 

به عوامل مختلف با استفاده از روش 

 رگرسيون در يادگيري عميق
33 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.005 
1399/1/8 

 طرح پژوهشی

دکتر رامين 

 سامی

199003 

بررسی عوامل مرتبط با بروز مرگ و مير در 

بيماران مبتال به عفونت کروناويروس جديد 

 در استان اصفهان 2019

34 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.004 
1399/1/8 

 طرح پژوهشی

دکتر مهران 

شريفی 

 اصفهانی

199002 

بررسی ميزان ابتالي بيماران مبتال به 

در اصفهان، عالئم  19کوويد سرطان به 

 کلينيکی و ميزان مرگ و مير در بين آنها

35 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.003 
1399/1/8 

 طرح پژوهشی

دکتر حسين 

 ربانی

198337 

توسعه و ارزيابی يك سيستم کمك 

تشخيصی مبتنی بر هوش مصنوعی براي 

 COVID-19شناسايی بيماران 

36 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.002 
1399/1/8 

 طرح پژوهشی

دکتر زهرا 

تيموري 

 جروکانی

198326 

بررسی توزيع فراوانی اختالالت نوار قلب 

(ECG Abnormality)  و عوارض قلبی

عروقی در بيماران مبتال به  -
Coronavirus disease (COVID-

19) 

37 

IR.MUI.MED.REC.1399.017 
1399/1/13 

 پژوهشیطرح 

الهه دکتر 

 نصري 

199004 

بررسی تاثير هيدروکسی کلروکين در 

در  SARS-COV2 پيشگيري از عفونت

 پرسنل در معرض خطر
38 



6 
 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.008 1399/1/13 

 طرح پژوهشی

دکتر رامين 

 سامی

199006 

بررسی اثر درمانی و پروفيالکتيك 

هيدروکسی کلروکين بر پيشگيري، کاهش 

تظاهرات و مرگ و مير ناشی از بيماري 

Covid-19  در شهرستان اردستان در سه

 .1399ماه اول سال 

39 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.007 
1399/1/13 

 طرح پژوهشی

دکتر سعيد 

 عباسی

199005 

استفاده بررسی وضعيت نهايی بيماران 

کننده از هموپرفيوژن با فيلتر برداشت 

کننده سايتوکينهاي التهابی در بيماران با 

 نارسايی تنفسی ناشی از بيماري کرونا

40 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.006 
1399/1/13 

 طرح پژوهشی

دکتر الهه 

 نصري

198338 

تشخيص و درمان بيماران با نقص ايمنی 

بستري شده در  COVID-19مبتال به 

 بيمارستان سيدالشهدا اصفهان
41 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.014 
1399/1/17  

 طرح پژوهشی

دکتر ليلی 

 صفائيان

199011 

بررسی تاثير استفاده از فلوار ) داروي 

مرطوب کننده مخاطی( به فرم تنفسی بر 

پيش گيري از ابتال به عفونت تنفسی ناشی 

کارکنان بخش در  19از کرونا ويروس 

سالمت بيمارستانهاي خورشيد، عيسی بن 

 مريم )ع( ، امين و الزهرا )س(

24  

IR.MUI.MED.REC.1399.023 
1399/1/20 

 طرح پژوهشی

 نيافشدکتر 

رپوريام  

199007 

بررسی ميزان اضطراب سالمت در پرسنل 

بيمارستان چمران اضفهان در طی اپيدمی 

 کروناويروس
34  

IR.MUI.MED.REC.1399.024 
1399/1/20  

 طرح پژوهشی

 لوايسدکتر 

انيهوسپ  

198264 

سال  15بررسی اپيدميولوژيك کودکان زير 

مراجعه کننده  COVID-19 مشکوک به

به مرکز آموزشی درمانی کودکان امام 

 حسين )ع(

44  

IR.MUI.MED.REC.1399.026 
1399/1/20  

 طرح پژوهشی

امراله دکتر 

 یميابراه

199015 

 یمبتن یدرمان-یبسته آموزش يآماده ساز

 یابيو ارز یروانشناخت يريبر انعطاف پذ

 یفرسودگ ،يکار یزندگ تيفيآن بر ک ريتاث

خانواده و سالمت -و تعارض کار یشغل

54  
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شاغل در مراکز  یمراقبت ميت ژهيروان و

 COVID-19مبتال به  مارانيب یدرمان

IR.MUI.MED.REC.1399.027 
1399/1/21 

 طرح پژوهشی

فرزانه دکتر 

یاشرف  

199012 

بررسی اثر بخشی و ايمن بودن داروي 

 تاليدوميد در پنومونی ناشی از

COVID19  شديد : مطالعه کارآزمايی

 بالينی

64  

IR.MUI.MED.REC.1399.028 
1399/1/22 

 طرح پژوهشی

مهرزاد دکتر 

 سلماسی 

199016 

 بررسی پارامترهاي قلبی در بيماران مبتال

بستري در بخش مراقبت  COVID19 به

 (ICU) هاي ويژه بيمارستان خورشيد
74  

IR.MUI.MED.REC.1399.029 
1399/1/22 

 طرح پژوهشی

رامين دکتر 

 سامی 

199013 

بررسی طولی اپيدميولوژيك ويژگيهاي 

بيماران مبتال به کرونا مراجعه کننده به 

 بيمارستان خورشيد اصفهان
48 

IR.MUI.MED.REC.1399.044 
1399/1/27 

 طرح پژوهشی

 وسفدکتر ي

يصريق  

199025 

-Covid روسيرفتار و یاضير يمدل ساز

اصفهان با استفاده از  تيدر جمع 19

 ینيب شيبه منظور پ یعامل-چند کرديرو

 يماريروند ب

49 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.022 
1399/1/27 

 طرح پژوهشی

 

دکتر فاطمه 

زرنقیجوادي   

199024 

 ابزارگان تشخيص ويروس عامل

CoVID-19 05  

IR.MUI.MED.REC.1399.045 
1399/1/27 

 طرح پژوهشی

 یعل ديسدکتر 

درخشنده 

یقهفرخ  

199026 

 نيندومتاسيبودن ا منيو ا یاثربخش

 19کرونا  یدر درمان پنومون یخوراک
15  

IR.MUI.MED.REC.1399.047 
1399/1/28  

 طرح پژوهشی

آتوسا دکتر 

 فرد یحکم

199017 

 ريدر درمان و س Eو  C نيتاميو ريتاث

-SARSمبتال به  مارانيب ینيبال

cov2(COVID-19) 

25  

IR.MUI.MED.REC.1399.048 
1399/1/28 

 طرح پژوهشی

سمانه دکتر 

 پورعجم 
199008 

 تاليدومايد در درمان پنومونی ناشی از

COVID19  با شدت متوسط:مطالعه

 کارآزمايی بالينی

35  
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IR.MUI.MED.REC.1399.049 
1399/1/30  

 طرح پژوهشی

غالمرضا دکتر 

 عسکري 

199014 

پيپرين -بررسی اثر مکملياري با کورکومين

بر طول مدت بيماري، شدت و عالئم بالينی 

و فاکتورهاي التهابی در بيماران مبتال به 

ويروس کرونا: يك مطالعه کارآزمايی بالينی 

کنترل شده با  تصادفی شده دوسوي کور و

 دارونما

45  

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.029 
1399/2/2 

 طرح پژوهشی

دکتر طاهره 

مومنی قلعه 

 قاسمی
199031 

بررسی سالمت روان، سالمت معنوي و 

کيفيت زندگی پرستاران، دانشجويان و 

اساتيد پرستاري دانشگاه علوم پزشکی 

در  COVID-19 اصفهان در زمان شيوع

 1399سال 

55  

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.030 
1399/2/2  

 طرح پژوهشی

دکتر پيمان 

 مصدق
199037 

 طراحی و ساخت کيت تشخيص ويروس

SARS-CoV-2  مبتنی بر تکنولوژي

 آکوستوفلوئيديك

65  

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.031 
1399/2/2  

 طرح پژوهشی

دکتر زهره آب 

 نيلی رنانی
199041 

مرکز مستند سازي تجربيات مديريتی 

آموزشی درمانی خورشيد اصفهان در مقابله 

 (98به بحران کرونا ويروس )اسفند 

57 

IR.MUI.MED.REC.1399.063 

1399/2/2  

 طرح پژوهشی

دکتر حسين 

 خان احمد

199032 

 NSP3 مهار عملکرد ماکرودامين

کروناويروس به وسيله ترکيبات طبيعی و 

 in silic ها درطراحی ريز مولکول

58 

IR.MUI.MED.REC.1399.064 

1399/2/2  

 طرح پژوهشی

 دکتر بيژن ايرج

199027 

بررسی ارتباط دريافت داروهاي مسدود 

  II کننده گيرنده آنژيوتانسين

و استاتين ها بر  (ARB داروهاي گروه)

شدت درگيري ريوي و ساير تظاهرات 

 19-بالينی در بيماران مبتال به کوويد

59 

IR.MUI.MED.REC.1399.065 

1399/ 2/2  

یطرح پژوهش  

دکتر سميه 

صادقی حداد 

 زواره

199034 

بررسی عملکرد ريوي و توان فعاليتی 

در  COVID-19 بيماران مبتال به ويروس

ماهه در بيماران ترخيص شده از  3فالوآپ 

 بيمارستان

06  

IR.MUI.MED.REC.1399.066 
2/2/1399  

 طرح پژوهشی

امين دکتر ر

  سامی

199040 

بررسی عوارض عصبی در بيماران مبتال به 

شهر اصفهان در سال  19-بيماري کويد

1399 

16  
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IR.MUI.MED.REC.1399.067 
9913/2/3  

 طرح پژوهشی

هره دکتر ز

 نادري

199038 

بررسی تاثير پروفيالکتيك داروي 

هيدروکسی کلروکين در پيشگيري از ابتال 

به آرتريت در بيماران مبتال  Covid-19 به

 روماتوييد

26  

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.032 
9913/2/4  

 طرح پژوهشی

دکتر زهره 

فتحيان 

 دستگردي

199036 

بررسی کاربرد الگوي اعتقاد بهداشتی در 

پيشگويی رفتارهاي حافظت از ابتال به 

 ويروس کرونا در نوجوانان

36  

IR.MUI.MED.REC.1399.069 
9913/2/4  

 طرح پژوهشی

محمدرضا دکتر 

شعربافچی 

 زاده

199045 

 

بررسی وضعيت سالمت روان در زمان 

اپيدمی ويروس کرونا در ايران در سال 

139 

46  

IR.MUI.MED.REC.1399.074 
5/2/1399  

 طرح پژوهشی

توسا دکتر آ

 حکمی فرد

199033 

 صيبا تشخ مارانيدر ب نكياثر ز یبررس

 covid 19 یپنومون
56  

IR.MUI.MED.REC.1399.078 
7/2/1399  

 طرح پژوهشی

مژگان تن دکتر 

 ساز

199043 

بررسی اثر ماءالشعير طبی )فرآورده اي 

از طب سنتی ايران( بر تب بيماران مبتال 

 COVID-19به 
 

66 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.034 
8/2/1399  

 طرح پژوهشی

ماهرخ دکتر 

 کشوري

199039 

ارتقاي سطح سواد سالمت جامعه در 

پيشگيري و کنترل  خصوص خودمراقبتی

: يك مطالعه اقدام پژوهی19-شيوع کويد  

67 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.035 
8/2/1399  

 طرح پژوهشی

دکتر عليرضا 

 جباري

199034 

شناسايی چالش هاي مديريت اپيدمی 

( با توجه به 19کرونا ويروس جديد)کوويد 

 تجارب جهانی

68 

IR.MUI.MED.REC.1399.085 
8/2/1399  

پژوهشیطرح   

منصور دکتر

 سياوش

461990  

بررسی اختالالت محور کلسيم در بيماران 

و  covid 19بستري شده با تشخيص

ارتباط آن با يافته هاي بالينی و پيامد 

 نهايی

69 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.046 
 

1399/2/10  

 طرح پژوهشی

دکتر حسن 

 اشرفی

199035 

شناسايی نقش هاي کتابداران پزشکی در 

 بحران ويروس کرونا در ايران
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IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.047 
1399/2/10  

 طرح پژوهشی

سيد دکتر 

اميرحسين 

جاللی 

199048 

 توسعه توليد کيت نواري جريان جانبی

(Lateral Flow Strip)  جهت رديابی

 SARS-CoV-2 آنتی بادي ضد ويروس

 در سرم انسان

70 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.048 
1399/2/10  

 طرح پژوهشی

دکتر مهدي 

 نصرت آبادي

199049 

شناسايی ادراکات روانشناختی افراد بی 

توجه به هشدارهاي ابتال به کرونا ويروس 

يك مطالعه کيفی  :(COVID-19)جديد

 در شهر اصفهان

71 

IR.MUI.MED.REC.1399.127 
1399/2/20  

 طرح پژوهشی

دکتر 

سيدمحسن 

 حسينی 

199055 

مرورسيستماتيك از بررسی تاثير يك 

در favipiravirو  remdesivir داروهاي

 covid-19 درمان بيماري

72 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.085 
23/2/1399  

 طرح پژوهشی

دکتر ليلی 

 صفائيان

541990  

بررسی تاثير استفاده از فلوار در شروع 

بيماري با عالئم عفونت تنفسی مترادف 

 19به کرونا ويروس عالئم ابتالي تنفسی 

در مراجعه کنندگان به اورژانسها و مراکز 

 درمانگاهی

73 

IR.MUI.MED.REC.1399.152 
26/2/1399 

 طرح پژوهشی

کيان دکتر 

حشمت 

 قهدريجانی 
199051 

 مقايسه تاثير سابقه مصرف داروهاي

(ARB) /  مهار کنندهACE  با بيماران

مصرف کننده تيازيد يا بلوک کننده کلسيم 

مبتاليان به هيپرتانسيون بر پيامد در 

 COVID-19 بيماري

74 

IR.MUI.MED.REC.1399.160 
29/2/1399  

 طرح پژوهشی

کيان دکتر 

حشمت 

 قهدريجانی 
199058 

در  مارستانيمجدد در ب يعلل بستر یبررس

 یدر پ COVID-19مبتال به  مارانيب

شده از  صيترخ مارانيروزه در ب یس يريگ

 شهر اصفهان يها مارستانيب

75 

IR.MUI.MED.REC.1399.162 
29/2/1399  

 طرح پژوهشی

فيروزه دکتر 

 معين زاده 
299012 

 هيمزمن کل مارانيب يابتال زانيم یبررس

 COVID19شهر اصفهان به 
76 

IR.MUI.MED.REC.1399.164 
29/2/1399  

 طرح پژوهشی

سميه دکتر 

 حاجی احمدي 

199050 

از  هياسکن ر یت یس يها افتهي سهيمقا

 ینيبال ميو شدت عال يرينظر وسعت درگ

مثبت  RT-PCRبا  19- ديکوو مارانيدر ب

 یت یس يدارا یمنف RT-PCR مارانيبا ب

 19- ديکوو يبرا کاليپياسکن ت

77 



11 
 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.102 
1399/2/31 

 طرح پژوهشی

دکتر زهره 

 فتحيان

199059 

حفاظت بررسی عوامل مرتبط با رفتارهاي 

کننده از ابتال به ويروس کرونا بر اساس 

مدل اعتقاد بهداشتی در زنان باردار شهر 

 اصفهان

78 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.108 
1399/2/31 

 طرح پژوهشی

دکتر قاسم 

 يادگارفر

199057 

ارزيابی روند تغييرات ابتال به ويروس کرونا 

در استان اصفهان و پيش بينی وضعيت 

 ابتالآينده روند 

79 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.109 
1399/3/6 

 طرح پژوهشی

دکتر افشين 

 ابراهيمی
199066 

و  19-نقشه بندي بروز بيماري کوويد

ارتباط آن با شرايط آب و هوايی در استان 

اصفهان با استفاده از سامانه اطالعات 

 GIS) جغرافيايی

80 

IR.MUI.MED.REC.1399.180 
6/3/1399 

 طرح پژوهشی

سميه دکتر 

صادقی 

 حدادزواره 

199060 

بررسی فاکتور هاي انقعادي در بيماران 

و رابطه آن با شدت  COVID-19 مبتال به

 -بيماري پروگنوز آن و حوادث ترومبوتيك

 1399اصفهان

81 

IR.MUI.MED.REC.1399.184 
7/3/1399 

 طرح پژوهشی

سميه دکتر 

صادقی 

 حدادزواره 

199056 

 بودن تست بررسی مدت زمان مثبت

PCR  در بينی و حلق بيماران بستري شده

بهبود يافته و  COVID-19 با پنومونی

 باال CRP ارتباط آن با لنفوپنی و

82 

IR.MUI.MED.REC.1399.197 
15/3/1399 

 طرح پژوهشی

سعيد دکتر 

 عباسی 

199062 

هموپرفيوژن بعنوان درمان کمکی در بيمار 

ترومبوآمبولی همراه با  19مبتال به کوويد 

 ريوي ديررس

83 

IR.MUI.MED.REC.1399.198 
15/3/1399 

 طرح پژوهشی

حميد دکتر 

 بيگدليان 
199065 

يك مورد نادر از آندوکارديت عفونی در 

که تحت  19-کودک مبتال به عفونت کوويد

 عمل جراحی قلب باز قرار گرفت

84 

IR.MUI.MED.REC.1399.199 
15/3/1399 

 طرح پژوهشی

منصور دکتر 

 ثالثی 
199075 

گزارش يك مورد پلی آنژئيت گرانولوماتوز 

 COVID-19 مبتال به
85 

IR.MUI.MED.REC.1399.201 
15/3/1399 

 طرح پژوهشی

مزدک دکتر 

گنجعلی خانی 

 حاکمی 

199078 

ساخت کيت تشخيص سريع، دقيق و قابل 

با استفاده از روش  COVID-19 رويت

 ايزوترمال

86 
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IR.MUI.MED.REC.1399.202 
15/3/1399 

 طرح پژوهشی

محمد دکتر 

 سعادت نيا 

199063 

بررسی شيوع و نوع استروک در بيماران 

بستري در بيمارستانهاي  19کوويد 

 آموزشی خورشيد، الزهرا و کاشانی

87 

IR.MUI.MED.REC.1399.204 
16/3/1399 

 طرح پژوهشی

مهسا دکتر 

 خدادوستان 

199070 

تاثير مکمّل ياري سين بيوتيك بر بررسی 

نشانگر هاي التهابی و تظاهرات بالينی در 

 19-بيماران مبتال به کوويد

88  

IR.MUI.MED.REC.1399.209 
18/3/1399 

 طرح پژوهشی

زهرا دکتر 

 امينی پزوه 
199076 

بررسی وضعيت فرآيند غربالگري جمعيت 

در  19در پيشگيري و کنترل بيماري کوويد 

 علوم پزشکی اصفهاندانشگاه 

89 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.167 1399/3/18 

 طرح پژوهشی
 آصفه حدادپور

199091 

بررسی کيفيت داده هاي حاصل از 

در جمعيت  19غربالگري بيماري کوويد 

تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

90 

IR.MUI.MED.REC.1399.215 
20/3/1399 

 طرح پژوهشی

رخساره دکتر 

 معمار 
199082 

ارائه ي گزارش بالينی در مورد ارتباط 

ويروس کرونا با عفونت چشمی و پورپوراي 

 ترومبوتيك ترومبوسايتوپنيك

91 

IR.MUI.MED.REC.1399.217 
21/3/1399 

 طرح پژوهشی

زهره دکتر 

 نادري
199084 

کيس ريپورت :آکروسيانوز ونکروز انگشت 

 19-در بيماران کوويد
92 

IR.MUI.MED.REC.1399.223 
24/3/1399 

 طرح پژوهشی

نضال دکتر 

 صراف زادگان 

199093 

بررسی ميزان بروز، عود، عوارض و مرگ 

بيماريهاي غيرواگير و واگير در بيماران 

در شهرستان اصفهان:  19مبتال به کوويد 

يك مطالعه کوهورت )همزمان و 

غيرهمزمان( پنج ساله مبتنی بر ثبت موارد 

 بيمارستانی

93 

IR.MUI.MED.REC.1399.230 
26/3/1399 

 طرح پژوهشی

پيمان دکتر 

 نصري 
199079 

بررسی عاليم گوارشی بيماران مبتال به 

و رابطه آن با طول  Covid-19پنومونی 

 PCRدوره دفع مدفوعی ويروس به روش 

94 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.127 
1399/3/26 

 طرح پژوهشی

دکتر عليرضا 

 جباري

199074 

بررسی هزينه هاي مستقيم پزشکی 

بيماران مبتال به کرونا ويرووس جديد 

دربيمارستان ها مرجع دانشگاه علوم 

 پزشکی شهر اصفهان

95 
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IR.MUI.MED.REC.1399.234 30/3/1399 

 طرح پژوهشی

آذين دکتر 

 شايگان فر 

199087 

از  هياسکن ر یت یس يها افتهي سهيمقا

 یگراف يهاافتهيبا  يرينظر وسعت درگ

 19- ديکوو مارانيدر ب يساده قفسه صدر

96 

IR.MUI.MED.REC.1399.237 30/3/1399 

 طرح پژوهشی

دکتر سحر 

 وحدت

199085 

بررسی فراوانی نسبی اسيب حاد کليه، سير 

بالينی و عوامل مرتبط در بيماران مبتال به 

در  99و فروردين  98کرونا طی اسفند 

 اصفهان

97 

IR.MUI.MED.REC.1399.238 01/04/1399 

 طرح پژوهشی

پرديس دکتر 

 نعمت اللهی 
199092 

خون  T ايميونوفنوتايپينگ لنفوسيتهاي

گزارش  ,Covid 19 محيطی در پنومونی

 موردي

98 

IR.MUI.MED.REC.1399.243 01/04/1399 

 طرح پژوهشی

بابك علی دکتر 

 کيايی 

299033 

دهی بررسی کارآيی سيستم امتياز 

غربالگري خطر تغذيه اي در بيماران مبتال 

 بستري در بخش اي سی يو 19-به کوويد 

99 

IR.MUI.MED.REC.1399.246 02/04/1399 

 طرح پژوهشی

مرتضی دکتر 

 پوراحمد 
199069 

 درمان در لواميزول اثربخشی بررسی

 COVID-19 بيماري
100 

IR.MUI.MED.REC.1399.259 08/04/1399 

 طرح پژوهشی

مسعود دکتر 

 اعتمادي فر 
199064 

کرونا ويروس و بيماري مالتيپل 

اسکلروزيس )بررسی شيوع ويروس 

در بيماران مبتال به بيماري  19-کويد

مالتيپل اسکلروزيس شهر اصفهان در سال 

1399) 

101 

IR.MUI.MED.REC.1399.261 08/04/1399 

 پايان نامه

غالمرضا دکتر 

 خيرآبادي 

399167 

مقايسه اي وضعيت سالمت روانی بررسی 

)ويژه بستري  کارکنان بيمارستان خورشيد

با بيمارستان امام ( بيماران مبتالء به کرونا

حسين )عدم بستري بيماران مبتالء به 

ماه بعد از شيوع  9و  6، 3کرونا( در مقاطع

 1399بيماري کرونا ، اصفهان، 

102 

IR.MUI.MED.REC.1399.268 1399/4/10  

 یپژوهشطرح 

دکتر 

سيدمحسن 

 حسينی

199086 

عوامل خطر مرتبط با مرگ و  يیشناسا

 يماريمبتال به ب مارانيب یمارستانيربيم

 كيدر استان اصفهان :  19-ديکوو

 نگرکوهورت گدشته يمطالعه

103 
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IR.MUI.MED.REC.1399.276 9913/4/13  

 یطرح پژوهش

دکتر فرزانه 

اشرفی 

199110 

 COVID يماريب شرفتيارتباط پ یبررس

 يمارکر ها ينابجا انيبا تعداد و ب 19

 T يها تيلنفوس یسطح

104 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.142 18/4/99  

 طرح پژوهشی

دکتر رسول 

 سلطانی

199042 

پنتوپرازول و  بيترک یاثربخش یبررس

 يماريدر درمان ب نيسيترومايار

COVID-19: یتصادف ینيبال يیکارآزما 

 شده و کنترل شده

105 

IR.MUI.MED.REC.1399.287 21/04/1399 

 طرح پژوهشی

آتوسا دکتر 

 حکمی فرد 

199100 

بررسی اثر اضافه کردن ناپروکسن به 

درمان در بيماران با پنومونی کوويد بستري 

 شده: مطالعه ي کارآزمايی بالينی

106 

IR.MUI.MED.REC.1399.288 21/04/1399 

 طرح پژوهشی

رامين دکتر 

 سامی 

199122 

بررسی عوامل مرتبط با پذيرش مجدد در 

 COVID-19مبتاليان 
107 

IR.MUI.MED.REC.1399.291 21/04/1399 

 طرح پژوهشی

مرضيه دکتر 

 تاجميررياحی 
199128 

بررسی مقايسه اي تظاهرات بالينی 

-COVIDوآزمايشگاهی وپيامد بيماران 

يك  :با وبدون بيماري ايسکمی قلبی  19

شاهدي آشيانه اي در  -مطالعه مورد 

 کوهورت خورشيد اصفهان

108 

IR.MUI.MED.REC.1399.301 22/04/1399 

 طرح پژوهشی

فريبا دکتر 

 عليخانی 

199116 

و سطح  CT scan scoreبررسی ارتباط 

اکسيژن خون بدو ورود در بيماران مبتال به 

مراجعه کننده به  COVID 19عفونت 

بيمارستان امين شهر اصفهان در ماه 

 99تا ارديبهشت  98اسفند 

109 

IR.MUI.MED.REC.1399.306 28/04/1399 

 طرح پژوهشی

منصور دکتر 

 ثالثی 
199140 

بررسی شدت عاليم و پيامد نهايی بيماران 

در  COVID-19روماتيسمی مبتال به 

 بيمارستان خورشيد اصفهان

110 

IR.MUI.MED.REC.1399.311 29/04/1399 

 طرح پژوهشی

سودابه دکتر 

 رستمی 
299054 

بررسی روند تغيير مقاومت آنتی بيوتيکی 

در بيمارستانهاي منتخب شهر اصفهان 

 19-قبل، در طی و بعد از همه گيري کويد

 در ايران

111 

IR.MUI.MED.REC.1399.312 29/04/1399 

 طرح پژوهشی

زهرا دکتر 

 امينی پزوه 
199125 

بررسی وضعيت عاليم بالينی و پيامد در 

 در استان اصفهان 19افراد مبتال به کوويد
112 
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IR.MUI.MED.REC.1399.322 05/05/1399 

 طرح پژوهشی

افسانه دکتر 

 نادري بنی 
199137 

بررسی يافته هاي شبکيه در بيماران بهبود 

در بيمارستان کاشانی  19يافته از کوويد 

 1399-1398شهرکرد در سال 

113 

IR.MUI.MED.REC.1399.331 05/05/1399 

 طرح پژوهشی

سحر دکتر 

 وحدت 

299042 

 بررسی پيش آگهی تظاهرات بالينی و

در  COVID-19 عوامل خطر بيماري

بيماران تحت همودياليز در مرکز دياليز 

 مربوط به بيماران مبتال به بيماري

COVID-19 در شهر اصفهان 

114 

IR.MUI.MED.REC.1399.333 06/05/1399 

 طرح پژوهشی

الهام دکتر 

 تابش
199127 

 بررسی شيوع عاليم گوارشی در بيماران

covid 19  در بيمارستان خورشيد اصفهان

وارتباط آن باپيش آگهی وشدت بروز 

 بيماري کويد

115 

IR.MUI.MED.REC.1399.337 08/05/1399 

 طرح پژوهشی

کريم دکتر 

 سهرابی 

199131 

بررسی اثر مکمل بره موم زنبور عسل بر 

عالئم بالينی دربيماران مبتال به ويروس 

يك مطالعه   :(COVID-19)کرونا 

کارآزمايی بالينی تصادفی شده دوسوي کور 

 و کنترل شده با دارونما

116 

IR.MUI.MED.REC.1399.342 09/05/1399 

 طرح پژوهشی

فروغ دکتر 

 سلطانی نژاد 

199156 

پيامدهاي ناشی از عفونت باکتريال بررسی 

در بيماران دراراي نارسايی تنفسی ناشی 

 شاهدي -: يك مطالعه مورد19-از کوويد

117 

IR.MUI.MED.REC.1399.343 09/05/1399 

 طرح پژوهشی

آتوسا دکتر 

 حکمی فرد 

199163 

اولين گزارش موردي درگيري مغز و ريه با 

Aspergillus Ochraceus  در يك بيمار

 19بدون نقص ايمنی و مبتال به کوويد 

118 

IR.MUI.MED.REC.1399.345 09/05/1399 

 طرح پژوهشی

صفورا دکتر 

 روح االمين 
199114 

در  19-بررسی تاثير پاندمی عفونت کويد

مراقبت هاي مامايی و عواقب بارداري در 

زنان باردار مراجعه کننده به بيمارستان 

دوره  شهيد بهشتی اصفهان درمقايسه با

 زمانی مشابه قبل از بحران کرونا

119 

IR.MUI.MED.REC.1399.351 09/05/1399 

 طرح پژوهشی

رامين دکتر 

  سامی

199139 

بررسی ارتباط ميان عالئم بالينی، ميزان 

پارامترهاي پاراکلينيکی و پيامد نهايی در 

هاي سنی مختلف در مبتاليان به گروه

خورشيد بستري در بيمارستان  19کوويد

 اصفهان

120 
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IR.MUI.MED.REC.1399.354 09/05/1399 

 طرح پژوهشی

سيده دکتر 

شهربانو 

 دانيالی 

299072 

بررسی دانش، نگرش و عملکرد گروهی از 

مادران شرکت کننده در مطالعه کوهورت 

تولد اصفهان درخصوص بيماري ناشی از 

 1399ويروس کرونا در سال 

121 

IR.MUI.MED.REC.1399.355 09/05/1399 

 طرح پژوهشی

فريبا ايرجی 

 دکتر 

199148 

واسکوليت لکوسيتوکالستيك پوست بدنبال 

 بيماري کورونا
122 

IR.MUI.MED.REC.1399.359 12/05/1399 

 طرح پژوهشی

محمد دکتر 

 مظاهري 
199149 

بررسی تاثير دمنوش گياهی )مشتمل بر گل 

پنيرک، تخم کاسنی، گل بنفشه فرنگی، 

خارخسك( بر بهبود عاليم ناخنك و 

 19-تنفسی بيماران مبتال به کوويد

123 

IR.MUI.MED.REC.1399.373 14/05/1399 

 طرح پژوهشی

ايمان دکتر 

 اديبی 
199146 

بررسی سير بالينی و پيامدهاي بيماران 

COVID-19 مبتال به MS بستري در

هاي منتخب دانشگاه علوم بيمارستان

 پزشکی اصفهان

124 

IR.MUI.MED.REC.1399.379 18/05/1399 

 طرح پژوهشی

فرشته دکتر 

 اشتري 
199141 

اس در بررسی شدت اضطراب بيماران ام

شرايط اپيدمی ويروس کرونا در شهر 

 اصفهان

125 

IR.MUI.MED.REC.1399.380 18/05/1399 

 طرح پژوهشی

منصور ثالثی 

 دکتر 

199119 

هاي کننده ربررسی تاثير پروفيالکتيك مها

تومور نکروز فاکتور آلفا در پيشگيري از 

در بيماران مبتال به  19-ابتال به کوويد

آرتريت روماتوييد و سرونگاتيو 

 اسپونديلوآرتروپاتی ها

126 

IR.MUI.MED.REC.1399.381 18/05/1399 

 طرح پژوهشی

طاهره دکتر 

 خليلی بروجنی 

199113 

بررسی عامل پيشگويی کننده پروگنوز در 

؛ معرفی بيمار باردار با 19بارداري با کويد 

عوامل خطر متعدد جهت تعيين 

 پرخطرترين عامل در پيامد بارداري

127 

IR.MUI.MED.REC.1399.382 19/05/1399 

 طرح پژوهشی

مرتضی دکتر 

 پوراحمد 
199101 

بررسی اثر داروي مونته لوکاست در 

وضعيت کلينيکی بيماران مبتال به بهبودي 

در بيمارستانهاي ريفرال  19عفونت کويد 

 شهر اصفهان

128 
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IR.MUI.MED.REC.1399.386 22/05/1399 

 طرح پژوهشی

عليرضا دکتر 

 احمدي 
199112 

معرفی دو نوزاد مبتال به بيماري قلبی 

مادرزادي سيانوتيك و بيماري کرونا 

 (19-)کوويد

129 

IR.MUI.MED.REC.1399.388 24/05/1399 

 طرح پژوهشی

اعظم دکتر 

 سليمانی 

199201 

در خانم  19ناشی از کويد  ARDSدرمان 

باردار در ميدترم بارداري: گزارش يك 

درمان موفق با ترنسفيوژن پالسما و 

 کورتيکوستروييد

130 

IR.MUI.MED.REC.1399.397 27/05/1399 

 طرح پژوهشی

زهره دکتر 

 نادري 
199207 

 COVID 19معرفی دوبيمارمبتال به 

شديد دچارهماتوم رتروپريتونال بدنبال 

 تجويز انوکساپرين

131 

IR.MUI.MED.REC.1399.400 28/05/1399 

 طرح پژوهشی

زهره دکتر 

 نادري 
199126 

بررسی ارتباط ميان تغييرات و اختالالت 

و پروتکل هاي درمانی بيماران  QTقطعه 
Covid-19 

132 

IR.MUI.MED.REC.1399.409 28/05/1399 

 طرح پژوهشی

عاطفه دکتر 

 واعظی 

199212 

مرور سيستماتيك برنامه آمادگی و پاسخ 

(preparedness and response)  در

 19همه گيري کوويد 

133 

IR.MUI.MED.REC.1399.420 01/06/1399 

 طرح پژوهشی

هومن دکتر 

دهقان حسين 

 آبادي 
199205 

امبولی ريه همراه با ترومبوس هاي متعدد 

 19قلب راست در يك بيمار کويد 
134 

IR.MUI.MED.REC.1399.423 01/06/1399 

 طرح پژوهشی

کيهان دکتر 

 گلشنی 

199262 

طراحی و اعتبارسنجی ابزارهاي سنجش 

احتمال مرگ در بيمارستان و اينتوباسيون 

بوسيله هوش مصنوعی در زمان ترياژ 

بر اساس  19مبتال به کوويد بيماران 

 رويکرد مبتنی بر يادگيري ماشين

135 

IR.MUI.MED.REC.1399.424 01/06/1399 

 طرح پژوهشی
ديقه لطفی ص  

199118 

 -بررسی اثربخشی مداخله حمايت روانی

اجتماعی بر سالمت اجتماعی، سالمت 

روانی و حمايت اجتماعی ادراک شده افراد 

شرايط مبتال به سوء مصرف مواد در 

 پاندميك ناشی از کروناويروس

136 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.298 
1399/6/3 

 طرح پژوهشی

خانم نرگس 

 خيرالهی

199158 

بيين تجربه سوگ پيچيده در خانواده ي ت

 قربانيان ويروس کرونا
137 
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IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.299 
1399/6/3 

 طرح پژوهشی

خانم سيما 

 قزلباش 
199147 

ميزان اضطراب بيماري کرونا و بررسی 

ارتباط آن با سالمت روان پرسنل عملياتی 

اورژانس پيش بيمارستانی شهر اصفهان، 

 1399سال 

138 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.300 
1399/6/3 

 طرح پژوهشی

دکتر شيما 

 صفازاده

199117 

شناسايی موانع اجراي مراقبت هاي 

 يك مطالعه :19 پرستاري در بحران کوويد

 کيفی

139 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.285 
1399/6/3 

 طرح پژوهشی

دکتر امير 

 موسی رضائی
199223 

بررسی رفتار اطالع يابی سالمت 

دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم 

پزشکی اصفهان پيرامون 

 1399در سال  COVID-19 بيماري

140 

IR.MUI.MED.REC.1399.428 03/06/1399 

 طرح پژوهشی

بهروز دکتر 

 عطايی 

199204 

 IgGبررسی فراوانی نسبی آنتی باديهاي 

, IgM  بر ضد ويروسSARS-CoV-2 

در سرم خون پرسنل بهداشتی درمانی 

 1399بيمارستانهاي الزهرا و امين در سال 

114  

    142 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.303 
1399/6/4 

 طرح پژوهشی

دکتر مژگان 

 جانی قربان

199115 

نيازهاي بهبود يافتگان بيماري تبيين 

، کادر درمان و داوطلبين مراقبت 19-کويد

از بيماران بهبوديافته در نقاهتگاه در زمان 

 بحران جهانی کرونا: يك مطالعه کيفی

 

IR.MUI.MED.REC.1399.435 05/06/1399 

 طرح پژوهشی

دکتر رامين 

 سامی 

199121 

همراهی پنومومدياستن، پنوموتوراکس و 

 covid19باروتروما در بيماران مبتال به 
143 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.331 
1399/6/8 

 طرح پژوهشی

الهام دکتر 

 بيدرام
199264 

بررسی نقش نانوتکنولوژي در تشخيص و 

 درمان کوروناويروس
144 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.332 
1399/6/9 

 پژوهشی طرح

دکتر محبوبه 

 واليانی

199120 

 دنبال به نوزادي و مادري پيامدهاي بررسی

 هاي بيمارستان در 19 -کوويد عفونت

 در کرونا به مبتال باردار بيماران ارجاعی

 99-98 سال اصفهان شهر

145 
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IR.MUI.MED.REC.1399.441 
11/06/1399 

 طرح پژوهشی

دکتر فاطمه 

 زرگر 

299086 

آگاهی مبتنی بر مجازي ذهنتاثير درمان 

کاهش استرس بر نگرانی از ابتال، 

بهزيستی روانشناختی و کيفيت زندگی 

 -بستگان بيماران مبتال به بيماري کوويد

19 

146 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.343 
1399/6/11 

 طرح پژوهشی

شريفه دکتر 

 منعميان

199239 

تبيين تجارب پرستاران بخش هاي ويژه 

-COVID از بيماران مبتال بهدر مراقبت 

 يك مطالعه ي پديدارشناسی : 19

147 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.344 
1399/6/11 

 طرح پژوهشی

دکتر مسعود 

 بهرامی

199221 

تبيين تجارب پرستاران در مراقبت از 

:يك مطالعه  19بيماران مبتال به کوويد

 کيفی

148 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.349 
1399/6/15 

 طرح پژوهشی
 سارا حسنی

199243 

 به مبتال افراد در شنوايی سيستم بررسی

 19 کوييد
149 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.350 
399/6/15 

 طرح پژوهشی

نرگس 

 کالنتري

199246 

اعتقادات و عملکرد  ، بررسی ميزان آگاهی

مادران باردار در زمينه بيماري کرونا بر 

اصفهان و اساس مدل اعتقاد بهداشتی در 

 1399در سال 

150 

IR.MUI.MED.REC.1399.462 
16/06/1399 

 طرح پژوهشی

راحله دکتر 

 سادات سجاد 

299077 

بررسی فراوانی هايپو ناترمی در بيماران 

وارتباط آن با  covid-19مبتال به ويروس 

 پيامد هاي بيماري
150 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.352 
399/6/16 

 طرح پژوهشی

عاطفه خانم 

 افشاري

199157 

تبيين ادراک کارکنان سالمت از عوامل 

استرس زا و استراتژي هاي سازگاري در 

(: يك 19طی شيوع ويروس کرونا)کوويد 

 مطالعه کيفی

151 

IR.MUI.MED.REC.1399.467 
18/06/1399 

 طرح پژوهشی

عليرضا دکتر 

 عندليب 

199208 

 بررسی اثر توليد و القا ماکروفاژ آلترناتيو

(M2) با استفاده از انتقال ژن يوبيکوئيتين

جهت بيماران مبتال  ( MARCH-1ليگاز(

 (covid-19)به عفونت حاد تنفسی 

152 

IR.MUI.MED.REC.1399.468 
19/06/1399 

 طرح پژوهشی

اعظم دکتر 

 سليمانی 

199244 

با  19درمان پنومونی شديد ناشی از کويد 

يك چالش بعد از  :ترنسفيوژن پالسما 

 خاتمه بارداري
153 
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IR.MUI.MED.REC.1399.469 
19/06/1399 

 طرح پژوهشی

سميه دکتر 

 حاجی احمدي 

199242 

بررسی يافته هاي تصويربرداري در سی 

 PCRتی قفسه سينه در بيماران کرونا با 

و  98مثبت در شهر اصفهان در اسفند 

 99فروردين 

154 

IR.MUI.MED.REC.1399.473 
19/06/1399 

 پژوهشیطرح 

ليال دکتر 

موسوي 

 سرشت 

199274 

مطالعه مروري عاليم غيرتيپيك بيماري 

COVID-19  و عاقبت بيماري علی

الخصوص در زنان باردار، براساس سن و 

بيماري زمينه اي و تاخير زمانی در 

مربوط به طرح هاي فراخوان -تشخيص

 مروري

155 

IR.MUI.MED.REC.1399.474 
19/06/1399 

 طرح پژوهشی

زيبا فرج دکتر 

 زادگان 

199260 

رد  (Scoping Review)مرور موضوعی

بيماران  (contact tracing)گيري تماس

)فراخوان  2019مبتال به کروناويروس 

 مطالعات مروري(

156 

IR.MUI.MED.REC.1399.475 
19/06/1399 

 طرح پژوهشی

طاهره دکتر 

 خليلی بروجنی 

199227 

مطالعه مروري از پيامدبارداري با انواع 

 19درمان ها در بيماران مبتال به کوويد 

 ))فراخوان طرح هاي مروري

157 

IR.MUI.MED.REC.1399.481 
21/06/1399 

 طرح پژوهشی

مريم دکتر 

 دهقان 

199133 

خونريزي يا حوادث ترومبوتيك؛ کدام يك 

را  19-پيامد بيماران باردار مبتال به کويد

 گويی ميکند؟ )گزارش موردي(پيش 

158 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.359 
399/6/22 

 طرح پژوهشی

دکتر 

محمدجواد 

 طراحی

199219 

بررسی عوامل خطر پيش بينی کننده مرگ 

در شهرستان  19در بيماران مبتال به کوويد 

 هاي اردستان، نطنز و نائين
159 

IR.MUI.MED.REC.1399.488 
25/06/1399 

 پژوهشیطرح 

فاطمه دکتر 

 مختاري 

199222 

ررسی سالمت عمومی و ميزان ترس در ب

زنان باردار شهر اصفهان در شرايط 

 19اپيدمی بيماري کوويد 

160 

IR.MUI.MED.REC.1399.489 
25/06/1399 

 طرح پژوهشی

هتاو دکتر 

قاسمی 

 تهرانی 

199198 

 19-بررسی موارد همزمانی عفونت کوويد

کننده با شکايات زنان و در زنان مراجعه 

مامايی به بيمارستانهاي ارجاعی بيماري 

کرونا دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال 

98-99 

161 
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IR.MUI.MED.REC.1399.491 
25/06/1399 

 پايان نامه

سمانه دکتر 

سادات وطن 

خواه 

 اردستانی 

399429 

مقايسه تجربه سوگ و سالمت روان در 

ناشی از کرونا و بستگان درجه اول متوفيان 

غير کرونا بستري در آي سی يو 

بيمارستانهاي سطح شهر اصفهان در بازه 

 ماه پس از فوت متوفی 4تا  2زمانی 

162 

IR.MUI.MED.REC.1399.495 
27/06/1399 

 طرح پژوهشی

سميه دکتر 

صادقی 

 حدادزواره 

199080 

بررسی شيوع اختالالت الکتروليتی در 

-Covidبيماران مبتال به پنومونی ناشی از 

و تاثير آن بر روي شدت بيماري، تداوم  19

 عالئم و پروگنوز بيماران مبتال

163 

IR.MUI.MED.REC.1399.504 
30/06/1399 

 طرح پژوهشی

مريم دکتر 

 دهقان 

199130 

مرگ مادر باردار به دليل انعقاد درون 

:  19-عروقی منتشر در زمينه بيماري کويد

 دو گزارش موردي
164 

IR.MUI.MED.REC.1399.515 
30/06/1399 

 طرح پژوهشی

اميررضا دکتر 

سجاديه 

 خواجويی 

199293 

بررسی شدت کلسيفيکاسيون عروق کرونر 

در سی تی اسکن بدون کنتراست ريه 

و ارتباط آن با  COVID-19بيماران 

 پيامدهاي مختلف بيماري

165 

IR.MUI.MED.REC.1399.516 
30/06/1399 

 طرح پژوهشی

رامين دکتر 

 سامی 

199316 

مقايسه اطالعات دموگرافيك، عالئم بالينی 

و نرخ مرگ و مير در پيك اول و دوم 

 در اصفهان 19-کوويد
166 

IR.MUI.MED.REC.1399.517 
30/06/1399 

 طرح پژوهشی

رامين دکتر 

 سامی 

199317 

بررسی پيگيري ماه سوم بيماران بهبود 

مراجعه کننده  COVID 19يافته مبتال به 

 به بيمارستان خورشيد اصفهان

167 

IR.MUI.MED.REC.1399.519 
30/06/1399 

 طرح پژوهشی

هاجر دکتر 

 سليمی 

399472 

مقايسه تاثير رواندرمانی بين فردي و 

سوگ و کيفيت شفقت درمانی بر تجربه 

زندگی بستگان درجه اول متوفيان ناشی از 

 در شهر اصفهان 19کويد 

168 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.374 
399/6/30 

 طرح پژوهشی

مريم خانم 

ماليی 

 زردنجانی

199241 

بررسی تبعيت مراکز خدمات جامع سالمت 

در استان اصفهان از دستورالعمل هاي 

 19-کوويدمراقبتی پيشگيري و درمان 
169 

IR.MUI.MED.REC.1399.520 
31/06/1399 

 طرح پژوهشی

مرتضی دکتر 

 پوراحمد 

199209 

بررسی اثر استريپ آفتوژل بر آزمايش 

ترشحات حلق و بينی در  PCRملکولی 
170 
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مثبت ويروس  PCRافراد با تست 
SARS-Cov-2 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.378 
1399/7/2 

 طرح پژوهشی

 صديقهدکتر 

 فرضی

199320 

کشف تجارب پرستاران و پزشکان از ابتالء 

 19به بيماري کوويد 
171 

IR.MUI.MED.REC.1399.525 02/07/1399 

 طرح پژوهشی

سيلوا دکتر

 هوسپيان 

199211 

بررسی پيامدهاي بارداري در مادران باردار 

در طی مدت پاندمی در  19مبتال به کوويد 

اسفند -1398استان اصفهان )اسفند 

1399) 

172 

IR.MUI.MED.REC.1399.539 07/07/1399 

 طرح پژوهشی

کيان دکتر

حشمت 

 قهدريجانی 

199303 

بررسی ميزان شيوع عفونت همزمان 

دربيماران مبتال به  Bآنفوالنزاي تيپ 

COVID-19  و ويژگی هاي بالينی آن در

 استان اصفهان

173 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.402 

1399/7/8  

پژوهشی طرح  

جهانی ليال  

199248 

 اضطراب و خود به مهرورزي ارتباط بررسی

 19کويد بيماري از بهبوديافته بيماران در

 1399 سال در اصفهان در
174 

IR.MUI.MED.REC.1399.547 08/07/1399 

 طرح پژوهشی

 ايکتوريودکتر 

فرد یعمران  

299102 

بررسی مقايسه اي ميزان افسردگی 

زندگی در اضطراب ترس از مرگ و کيفيت 

سال( با سابقه ي ابتال 60<) بين سالمندان

به بيماري کروناي جديد با سالمندان غير 

 1399مبتال در شهر اصفهان در سال 

175 

IR.MUI.MED.REC.1399.557 08/07/1399 

 طرح پژوهشی

فرزانه دکتر 

 يجعفر

199319 

ارزيابی و مقايسه عملکرد مهارکننده هاي 

ويروسی )پپتيدي و شيميايی( در مهار 

SARS-CoV-2:  مقاله مروري

 سيستماتيك )فراخوان طرح هاي مروري(

176 

IR.MUI.MED.REC.1399.559 08/07/1399 

 طرح پژوهشی

 ميمردکتر 

 يیقاآ

299105 

مرورسيستماتيك مطالعات مرتبط با اثر 

 کروناويروسهااوزون بر 
177 

IR.MUI.MED.REC.1399.560 08/07/1399 

 طرح پژوهشی

 ميمردکتر 

يی قاآ  

299106 

مقايسه ايمونولوژي کرونا ويروسها و 

 ليشمانيا: مرورسيستماتيك
178 

IR.MUI.MED.REC.1399.584 16/07/1399 

 طرح پژوهشی

پريسا دکتر 

 شعاعی

-بررسی مقايسه اي محور ميکروبيوتا روده

ريه در بيماران مبتال به سرطان ريه با 
179 
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و بيماران غير مبتال به  19عفونت کويد  199312

در بيمارستان  19سرطان با عفونت کويد 

 هاي منتخب شهراصفهان ، ايران

IR.MUI.MED.REC.1399.587 19/07/1399 

 پايان نامه

 یمرتضدکتر 

 پوراحمد

199210 

ارزيابی ايمنی بر عليه سرخك در بيماران با 

 در اصفهان 19تشخيص عفونت کوويد 
180 

IR.MUI.MED.REC.1399.588 19/07/1399 

 پايان نامه

بهزاد دکتر 

 ايناظم رعا

399542 

استرس کارکنان شاغل در  زانيم سهيمقا

مبتال به  مارانيب ژهيو يمراقبت ها يبخش ها

COVID19 به  رمبتاليبا غCOVID19 

 یدانشگاه علوم پزشک یآموزش يها مارستانيب

 1399اصفهان در سال 

181 

IR.MUI.MED.REC.1399.589 19/07/1399 

 پايان نامه

 انايکدکتر 

 یرانيش

399554 

 IgM,يباد یآنت یصيارزش تشخ یبررس

IgG روسيضد و SARS-CoV  در

و  PCR ه،ياسکن ر یت یبا س سهيمقا

مشکوک به  مارانيدر ب ینيعالئم بال

 99در سال  19-ديکوو

182 

IR.MUI.MED.REC.1399.595 20/07/1399 

 طرح پژوهشی

 یمرتضدکتر 

 يکوثر

199336 

اثر بره موم به همراه عصاره  یبررس

عفونت حاد  مارنيبذرالبنج در ب یمتانول

 ك(: ي covid-19)مبتال به  یتنفس

 ینيبال يیکارآزما

183 

IR.MUI.MED.REC.1399.597 21/07/1399 

 طرح پژوهشی

 نيرامدکتر 

 یسام

199339 

مورد استفاده در  ياثر داروها سهيمقا

 ديمبتال به فرم متوسط و شد مارانيب

-COVID) 2019 روسيکروناو يماريب

 ديخورش مارستانيدر ب يبستر (19

184 

IR.MUI.MED.REC.1399.598 21/07/1399 

 طرح پژوهشی

 بايفردکتر 

 یرجيا

199340 

در  تيارتباط ابتال به واسکول یبررس

شده  يبستر روسيمبتال به کرونا و مارانيب

اصفهان با عوامل  ديخورش مارستانيدر ب

 ینيو بال كيدموگراف

185 

IR.MUI.MED.REC.1399.600 21/07/1399 

 طرح پژوهشی

 ايکتوريودکتر 

 فرد یعمران

299109 

بررسی شيوع افسردگی ,اضطراب ,ترس 

 ) اضطراب بعد از حادثهاز مرگ و سندروم 

PTSD )  سال(  65در بيماران )کمتر از

ترخيص شده از بيمارستان هاي مرجع 

 (SARS-CoV-2ويروس (کرونا جديد

186 
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و فروردين و  1398دراصفهان )اسفند 

 ( 1399ارديبهشت 

IR.MUI.MED.REC.1399.607 23/07/1399 

 طرح پژوهشی

 سحردکتر 

 وحدت

199337 

گزارش موارد خونريزي ارگان هاي مختلف 

 covid 19در سير بيماري 
187 

IR.MUI.MED.REC.1399.608 23/07/1399 

 طرح پژوهشی

 حميددکتر 

 زاده طالب

199331 

ايسکمی مزانتر حاد در بيمار با پنومونی 

 : يك گزارش موردي19کوويد 
188 

IR.MUI.MED.REC.1399.609 23/07/1399 

 طرح پژوهشی

 عليرضادکتر 

 عندليب

199343 

طراحی و ساخت و استفاده آزمايشگاهی و 

بالينی از سيستم نمونه گيري و جمع آوري 

پارتيکلهاي ويروسی در بازدم افراد 

 مشکوک به بيماري ويروسی تنفسی

189 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.457 1399/7/22  

 پژوهشی طرح
 عرفان عمران

199345 

 افراد عملکرد و نگرش دانش، بررسی

 ويروس کرونا به نسبت سال 20 باالي

 ايران در( 19-کوويد) جديد

190 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.466 1399/7/28  

 پژوهشی طرح

 دکتر معصومه

موسوي سادات  

199338 

 اساتيد و دانشجويان تجارب تبيين

 هاي محيط در آموزش از پرستاري

 کرونا گيري همه در بالينی يادگيري

191 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.467 9913/7/29  

پژوهشی طرح  

 ماليی مريم

 زردنجانی
199356 

 اثر در مير و مرگ اي زمينه علل بررسی

 علوم دانشگاه در 19 کوويد بيماري

 اصفهان پزشکی

192 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.468 9913/7/29  

پژوهشی طرح  

 دکتر شيما

 صفازاده

199369 

 پزشکان، روان سالمت وضعيت بررسی

 همه خالل در ها تکنسين و پرستاران

 بيمارستان در 19-کوويد بيماري گيري

 در اصفهان شهر در منتخب هاي

 1399سال

193 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.469 1399/7/29  

پژوهشی طرح  

 وجيههدکتر 

 آتشی
199367 

 پستان سرطان به مبتال زنان تجارب تبيين

 در ها مراقبت پيگيري و دريافت وضعيت از

 19 کوويد بيماري گيري همه شيوع

194 

IR.MUI.MED.REC.1399.642 29/7/1399  

 پژوهشی طرح

  دانا نسيمدکتر 

199325 

ررسی ميزان کمبود منيزيم در بيماران ب

بستري در  19-مبتال به کوويد
195 
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بيمارستانهاي اصفهان و تاثير آن در روند 

 بيماري

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.479 1399/8/4  

 پژوهشی طرح

 دکتر مرجان

 منصوريان
199372 

 نهايی پيامدهاي و بروز ريسك مدلبندي

 19 کويد بيماري
196 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.480 1399/8/4  

 پژوهشی طرح

دکتر کبري 

 صالحی
199380 

 دوران هاي مراقبت از باردار زنان تجارب

 شيوع دوران در زايمان از پس و بارداري

 کروناويروس

197 

IR.MUI.MED.REC.1399.657 06/08/1399 

 طرح پژوهشی

 محمددکتر 

 کاظمی

199365 

زمانی -آناليز بيوانفورماتيك سري

به  SARS-CoVهاي آلوده به سلول

هاي ملکولی با منظور شناسايی مکانيسم

 کرونا ويروس مرتبط با سندرم حاد تنفسی

198 

IR.MUI.MED.REC.1399.672 10/08/1399 

 طرح پژوهشی

 حسندکتر 

 احمدآبادي نيلی

199384 

بررسی اثر شير گاو هيپرايميون در بهبود 

عاليم بالينی و پارامترهاي آزمايشگاهی و 

بستري  Covid-19پيامد بيماران مبتال به 

 شده در بيمارستان الزهرا اصفهان

199 

IR.MUI.MED.REC.1399.673 11/08/1399 

 طرح پژوهشی

 عاطفهدکتر 

 واعظی

199382 

تجارب پزشکان درمانگر کرونا در اپيدمی 

 کرونا: يك مطالعه توصيفی اکتشافی
200 

IR.MUI.MED.REC.1399.680 11/08/1399 

 پايان نامه

 راميندکتر 

 سامی

399637 

بررسی تغييرات عاليم و بروز پيامد هاي 

مبتال زودرس در بيماران ترخيص شده ي 

به کرونا از بيمارستان خورشيد طی يك و 

 چهار هفته پس از ترخيص

201 

IR.MUI.MED.REC.1399.684 13/08/1399 

 طرح پژوهشی

 محمدباقردکتر 

 توکلی

199301 

بررسی اثر هايپرترمی ناحيه قفسه سينه بر 

تغييرات ميزان ساچوريشن اکسيژن خون 

بيماران داراي ضايعات ريوي مبتال به 
COVID19 

202 

IR.MUI.MED.REC.1399.685 13/08/1399 

 طرح پژوهشی

 رضادکتر 

 باقريان

 سرارودي

199326 

تا  6تبيين فرايند والدگري والدين کودکان 

-COVIDسال در مواجهه با اپيدمی  12

 يك مطالعه نظريه پايه :19

203 
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IR.MUI.MED.REC.1399.686 14/08/1399 

 طرح پژوهشی

 فيروزهدکتر 

 زاده معين

199401 

گزارش يك مورد ابتال به اميوتروفی 

در بيمار  19براکيال بدنبال ابتال به کوويد 

 پيوند کليه

204 

IR.MUI.MED.REC.1399.692 17/08/1399 

 طرح پژوهشی

 سميهدکتر 

 صادقی

 حدادزواره

199412 

بررسی تاثير عوامل بالينی و ازمايشگاهی 

بر رخداد حوادث ترمبوتيك در بيماران 

:  1399اصفهان - COVID-19مبتال به 

 شاهدي-يك مطالعه مورد

205 

IR.MUI.MED.REC.1399.694 17/08/1399 

 پايان نامه

 آرماندکتر 

 اطرشی

399663 

بررسی تظاهرات بالينی و پارکلينيك 

بيماران با تشخيص قطعی يا احتمالی 

بستري شده در اورژانس  19کوويد 

مسمومين بدنبال مسموميت يا با تشخيص 

احتمالی مسموميت از ابتداي اسفند ماه 

 1399تا پايان مرداد ماه  1398

206 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.510 
1399/8/17  

 نامهانيپا

 

سيده دکتر 

 مريم حسينی

399575 

بررسی ارتباط اضطراب ابتال به 

( و حمايت 19-کروناويروس )کوويد

اجتماعی درک شده با خودکارآمدي 

شيردهی و دلبستگی مادران داراي نوزاد 

نارس بستري در بخش مراقبت ويژه ي 

نوزادان بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه 

1399علوم پزشکی اصفهان در سال   

207 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.556 9913/8/23  

 یطرح پژوهش

 ميمرخانم 

انيهاد  

199397 

بررسی ارتباط نمره استرس مرتبط با همه 

گيري کرونا ويروس با نوع شغل و ويژگی 

هاي دموگرافيك پرسنل مراکز بهداشتی 

 1399درمانی استان اصفهان در سال 

208 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.557 9913/8/23  

یطرح پژوهش  

 انياکرم فتح

 خانم 

199406 

عوامل مرتبط در استفاده از  یبررس

 شيپا يسالمت همراه برا يها شنيکياپل

 نيآن در ب یابيو رد روسيعالئم کرونا و

 یرانيشهروندان ا

209 

IR.MUI.MED.REC.1399.714 24/08/1399 

 طرح پژوهشی

 دکتر محمد

 پور انصاري

199390 

 تسريع در ورميشل سوپ تاثير بررسی

 بيماران در 19-کوويد بيماري عالئم بهبود

 بهداشتی مراکز به کننده مراجعه بزرگسال

 سال در اصفهان شهر در منتخب درمانی

210 
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 يك تصادفی بالينی کارآزمايی يك: 1399

 کور سو

IR.MUI.MED.REC.1399.717 25/08/1399 

 پايان نامه

 دکتر مينو

 موحدي

399469 

 حاملگی جنينی و مادري پيامدهاي ارزيابی

 COVID-19 به مبتال باردار زنان در
211 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.571 1399/8/26 

 طرح پژوهشی

دکتر حسين 

 زارع

199302 

مطالعه کيفی تدوين پادکست هاي علمی و 

 COVID-19 آموزشی با محوريت
212 

IR.MUI.MED.REC.1399.721 01/09/1399 

 طرح پژوهشی

 علی دکتر بابك

 کيايی

299055 

 2002 نوتريك امتيازدهی رابطه بررسی

 و مير و مرگ با 19-کوويد به مبتال بيماران

 از پس روز 14 تا ورود لحظه از عوارض

 يو سی اي از ترخيص

213 

IR.MUI.MED.REC.1399.747 02/09/1399 

 طرح پژوهشی

 دکتر عارفه

 بصيري

199290 

 شناسايی براي ميکروفلوئيدي ابزارهاي

-nCoV جمله از دار RNA هاي ويروس

2019 

214 

IR.MUI.MED.REC.1399.750 04/09/1399 

 طرح پژوهشی

 دکتر ناهيد

 اسکندري

199422 

و  T بررسی فراوانی زير رده هاي سلول

در بيماران IL-6 سطح سرمی سايتوکاين

در روز اول و روز  COVID-19 مبتال به

و دهم بستري در بيمارستان خورشيد 

 مقايسه با گروه کنترل

215 

IR.MUI.MED.REC.1399.760 09/09/1399 

 طرح پژوهشی

 دکتر رامين

 سامی

199315 

 اثربخشی کننده بينی پيش عوامل بررسی

 و NIV) تهاجمی غير تهويه اقدامات

High flow )بيماران اکسيژناسيون بر 

COVID-19 در بستري ICU مرکز 

 اصفهان خورشيد درمانی

216 

IR.MUI.MED.REC.1399.761 09/09/1399 

 طرح پژوهشی

 دکتر مهرداد

 زينليان

199405 

 دارويی ترکيبات فراوانی توزيع بررسی

 بيماري درمان جهت شده پيشنهاد

COVID-19 بالينی هاي کارآزمايی در 

 هاي کارآزمايی ثبت مرکز در شده ثبت

 و دارويی گروه نظر از ايران بالينی

 ارتباط الگوي ترسيم و مولکولی مکانيسم

 زايی بيماري مولکولی مسيرهاي با آن

 SARS-CoV-2 ويروس

217 



28 
 

IR.MUI.MED.REC.1399.780 11/09/1399 

 طرح پژوهشی

 امرا دکتر بابك

199458 

بررسی تاثير فاويپيراوير در درمان سرپايی 

 19-بيماران مبتال به کوويد
218 

IR.MUI.MED.REC.1399.781 11/09/1399 

 پژوهشیطرح 

 امرا دکتر بابك

199459 

بررسی تاثير کورتيکواستروئيد در درمان 

 19-سرپايی بيماران مبتال به کوويد
219 

IR.MUI.MED.REC.1399.785 13/09/1399 

 پايان نامه

بهرام دکتر 

منصور نيام  

399714 

هاي جراحی مغز و اعصاب بررسی چالش

در  19-گيري بيماري کوويددر طول همه

 ايران
220 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.597 
9913/9/16  

 طرح پژوهشی

 

دکتر محمد 

 خدادادي

199439 

آناليز متابولوميکس ادرار با هدف تعيين 

پروفايل متابوليتی افراد مبتال به بيماري 

و يافتن  (COVID-19) کروناويروس

-COVID بيومارکرهاي کانديد تشخيصی

19 

221 

IR.MUI.MED.REC.1399.802 17/09/1399 

 طرح پژوهشی

 هيسمدکتر 

ياحمد یحاج  

199104 

بررسی و مقايسه يافته هاي سی تی اسکن 

، در هنگام covid-19ريه بيماران مبتال به 

ابتال و سه ماه بعد از بهبودي در بيمارستان 

هاي خورشيد،الزهرا، امين در اصفهان سال 

1398 

222 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.616 
9913/9/19  

نامهپايان  

دکتر زهرا 

 قضاوي

399718 

سازي بنسون بررسی تاثير تکنيك آرام

برتاب آوري پرستاران شاغل در بخش 

کرونا مرکز آموزشی درمانی الزهرا )س( 

 1400اصفهان سال 

223 

IR.MUI.MED.REC.1399.838 29/09/1399 

 طرح پژوهشی

مسعود دکتر 

 فر ياعتماد

199478 

 مارانيدر ب 19 ديکوو يماريب وعيش یبررس

 در اصفهان سيگراو یاستنيمبتال به م
 

IR.MUI.MED.REC.1399.842 29/09/1399 

 طرح پژوهشی

 دهيسدکتر 

 یشرف ميمر

299161 

کننده ها بر  یاثر انواع ضد عفون یبررس

 یو درمان یکرونا در مراکز بهداشت روسيو

 : مرور نظام مند

224 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.659 
1399/10/3  

نامهپايان  

دکتر احمدرضا 

 يزدان نيك

399529 

، اجرا و ارزشيابی برنامه توانبخشی  طراحی

ريوي با رويکرد بين حرفه اي جهت 

: يك 19-بيماران مبتال به بيماري کوويد

 مطالعه ترکيبی

225 
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IR.MUI.MED.REC.1399.854 07/10/1399 

 طرح پژوهشی

 سيپرددکتر 

 ینعمت الله

199480 

تغييرات اسمير خون محيطی و بررسی 

يافته هاي شمارش سلولی در بيماران مبتال 

و ارتباط آنها با  COVID19 به بيماري

 شدت بيماري

226 

IR.MUI.MED.REC.1399.860 08/10/1399 

 طرح پژوهشی

عاطفه دکتر 

 یواعظ

199496 

بررسی وضعيت سرولوژيك و عوامل خطر 

در کارکنان سالمت  19-ابتال به کوويد

 1399بيمارستان الزهراي در سال 

227 

IR.MUI.MED.REC.1399.863 09/10/1399 

 طرح پژوهشی

صاحب جان 

 انيترک

199471 

 لينرم افزار موبا یابيو ارزش ديتول ،یطراح

هنگام  كيالکترون يجهت آموزش ها

 -ديکوو یدميدر زمان اپ ن،يازدواج به زوج

 یطراح یعموم ي، بر اساس الگو19

 1399سال  ADDIE یآموزش

228 

IR.MUI.MED.REC.1399.870 11/10/1399 

 طرح پژوهشی

مهدي دکتر 

 مطيفی فرد 

199498 

 در ترومايی و ارتوپدي بيماران مديريت

 تخصصی هاي بخش و ها بيمارستان

:  COVID-19 شيوع دوران در ترومايی

 بر روايتی مروري و اصفهان تجربه

 مطالعات

229 

IR.MUI.MED.REC.1399.871 11/10/1399 

 طرح پژوهشی

 فخيم حامد

299171 

 طلب فرصت قارچی هاي عفونت شناسايی

 بخش در بستري 19 کوويد بيماران در

 سيد و الزهرا بيمارستان ويژه هاي مراقبت

 اصفهان الشهدا

230 

IR.MUI.MED.REC.1399.883 15/10/1399 

 طرح پژوهشی

 منصوردکتر 

 ثالثی

399786 

نشانه ها و عاليم بررسی فراوانی نسبی 

در  19_بالينی و شدت ابتال به کوويد

بيماران سرپايی مبتال به بيماريهاي 

روماتيسمی مراجعه کننده به کلينيکهاي 

روماتولوژي شهر اصفهان در اپيدمی 

 19_کوويد

231 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.649 
21/10/99  

 طرح پژوهشی

دکتر زهرا 

 اسفندياري

299198 

مطالعات کنترل و پيشگيري بررسی مروري 

( با 19از کروناويروس جديد )کوويد 

رعايت اصول بهداشتی و ايمنی در مواد 

 غذايی

232 
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IR.MUI.MED.REC.1399.911 23/10/1399 

 طرح پژوهشی

 مسعوددکتر 

 فر اعتمادي

199515 

در ميان  19آوري کوويدبررسی بروز و مرگ

بيماران مالتيپل اسکلروزيس تحت درمان 

 داروي ريتوکسيماببا 
233 

IR.MUI.MED.REC.1399.912 23/10/1399 

 طرح پژوهشی

 رسولدکتر 

 قارچ) محمدي

 (شناسی

199519 

 با عفونت سيستميك مورد يك گزارش

Sarocladium kiliense بيمار يك در 

 COVID-19 به مبتال ديابتيك
234 

IR.MUI.MED.REC.1399.913 23/10/1399 

 طرح پژوهشی

 مهرزاددکتر 

 سلماسی

199518 

به صورت  COVID19تظاهر بيماري 

اختالل رفتاري و انسفالوپاتی: گزارش مورد 

 بالينی
235 

IR.MUI.MED.REC.1399.932 25/10/1399 

 طرح پژوهشی

 فرهاددکتر 

 حيدري

299186 

 معيار کنندگی پيشگويی ارزش بررسی

 ها ارگان نارسايی سريع متوالی ارزيابی

((Quick Sequential Organ 

Failure AssessmentياqSOFA)در، 

 19کوويد بيماران مير و مرگ ميزان ارزيابی

 بيمارستان هاي اورژانس به کننده مراجعه

 1400-1399 سال الزهرا

236 

IR.MUI.MED.REC.1399.939 25/10/1399 

 طرح پژوهشی

 اميد اطهردکتر 

 آبادي نجف

199512 

تدوين فيلم مصاحبه با پزشکان، اساتيد و 

فراگيران درگير در مراقبت بيماران 

کرونايی براي انتقال تجارب به دانشجويان 

 علوم پايه

237 

IR.MUI.MED.REC.1399.951 27/10/1399 

 طرح پژوهشی

 پيماندکتر 

 نيلفروش

199383 

 داروهاي تجويز ايمنی و اثربخشی بررسی

 19کوويد به مبتال بيماران بر فيبرينوليتيك

 استان بيمارستانهاي در بستري شديد

 (بالينی کارآزمايی يك)  اصفهان

238 

IR.MUI.MED.REC.1399.952 27/10/1399 

 طرح پژوهشی

 آتوسادکتر 

 فرد حکمی

199366 

بررسی تاثير گاباپنتين و مونته لوکاست 

گاباپنتين در مقايسه با گروه کنترل در 

بهبود سرفه ي بيماران با پنومونی 
COVID-19 

239 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.666 

 

 طرح پژوهشی

29/10/1399  

سيما دکتر 

 قزلباش

019946  

ادراکات دانشجويان کارشناسی پرستاري 

از چالش هاي يادگيري دروس نظري به 

 روش مجازي: يك مطالعه کيفی توصيفی
240 
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IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.667 
29/10/1399  

نامهپايان  

سيدمحمد دکتر 

 رضوي

939974  

بررسی ميزان رضايتمندي بيماران 

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم 

پزشکی اصفهان در جريان 

 (1399سال ) covid 19 پاندمی

241 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.678 1399/11/8 

 طرح پژوهشی

 

فريماه دکتر 

 رحيمی

199463 

مطالعه ترجيحات استادان و دانشجويان 

نسبت به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

آموزش در شرايط بحران با تاکيد بر 

 19-کوويد

242 

IR.MUI.MED.REC.1399.982 06/11/1399 

 طرح پژوهشی

 حسندکتر 

 صالحی

199524 

 بادي آنتی فسوليپيد آنتی مقايسه و ررسیب

 گويی پيش اصلی فـاکتور عنوان به ها

-Covid بيماران گروه دو در بيماري کننده

 به نيازمند غير و ICU در بسـتري 19
ICU 

243 

IR.MUI.MED.REC.1399.994 15/11/1399 

 طرح پژوهشی

 امرالهدکتر 

 ابراهيمی

199531 

بررسی ميزان آشفتگی روانشناختی 

)اضطراب کرونا، اضطراب سالمت و اختالل 

خواب( در جمعيت عمومی ايران در معرض 

COVID19  و همچنين تعيين ارتباط

گري ميانجیسرمايه روان شناختی با 

آوري روانشناختی با آشفتگی تاب

روانشناختی: يك مدل سازي معادالت 

 ساختاري

244 

IR.MUI.MED.REC.1399.1000 
15/11/1399 

 طرح پژوهشی

 ستارهدکتر 

 جندقيان

299210 

بررسی ارتباط ميان شاخص هاي خونی با 

پيامد هاي بيمارستانی در بيماران مبتال به 

-1398اصفهان، در شهر  19-کوويد

1399 

245 

IR.MUI.MED.REC.1399.1010 
15/11/1399 

 پايان نامه

 محموددکتر 

 سقايی

399919 

 اصفهان شهري منطقه ارتفاع تاثير بررسی

 P/F اندکس روي بر دمی اکسيژن کسر و

 تنفسی زجر سندرم شدت بندي طبقه و

 19-کوويد از ناشی حاد

246 

IR.MUI.MED.REC.1399.1022 
15/11/1399 

 طرح پژوهشی

 نرگسدکتر 

 انصاري

199507 

 بر Viola odorata L شربت اثر بررسی

 در( کرونا) 19-کوويد بيماران عاليم

 بالينی کارآزمايی: دارونما با مقايسه

 سوکور دو تصادفی

247 
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IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.706 

9913/11/19  

 یطرح پژوهش

 

بنفشه خانم 

 توکلی

199555 

مند راهبردهاي پيشگيري و  مرور نظام

( در سطوح  19کنترل بيماري کرونا )کوويد

 فردي و اجتماعی
248 

IR.MUI.MED.REC.1399.1029 
19/11/1399 

 طرح پژوهشی

 حسندکتر 

 احمدآبادي نيلی

199543 

 درکاهش هايپرايميون گاو شير اثر بررسی

 بالينی عاليم بهبود و بستري به نياز

 منزل در که Covid-19 به مبتال بيماران

 گيرند می قرار مراقبت مورد

249 

IR.MUI.MED.REC.1399.1034 
21/11/1399 

 طرح پژوهشی

 سميهدکتر 

 نجفی

299224 

 گلبولهاي پراکندگی فاکتور ميزان مقايسه

 ،19-کوويد به مبتال بيماران در خون قرمز

 فوت و ICU از بخش، از شده ترخيص

 اصفهان( س) الزهرا بيمارستان شده

250 

IR.MUI.MED.REC.1399.1036 
21/11/1399 

 طرح پژوهشی

 افسانهدکتر 

 بنی نادري

199546 

 ي نمونه در ويروس کرونا وجود بررسی

 در ملتحمه و اشك ترشحات از شده گرفته

 يك در COVID-19 به مبتال بيماران بين

 مند نظام مروري ي مطالعه

251 

IR.MUI.MED.REC.1399.1037 
21/11/1399 

 پايان نامه

 مهرداددکتر 

 زينليان

399943 

 مولکولی هاي مکانيسم مروري بررسی

 از جلوگيري در D ويتامين محافظتی اثرات

 19-کوويد بيماري عوارض

252 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.718 

1399/11/26  

 نامهانيپا

 

زينب دکتر 

 حيدري

399877 

در بارداري و  19بررسی اضطراب کوويد 

ارتباط آن با افسردگی پس از زايمان در 

زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و 

1399درمانی شهر اصفهان در سال   

253 

IR.MUI.MED.REC.1399.1045 
27/11/1399 

 طرح پژوهشی

 سعيددکتر 

 واهب

199559 

در بيماران  19-برسی و غربالگري کوويد

مولتيپل اسکلروزيس )ام اس( و اثر آن بر 

پيشرفت بيماري کلينيك مغز و اعصاب 

 1399کاشانی اصفهان آذر و دي 

254 

IR.MUI.MED.REC.1399.1058 
28/11/1399 

 طرح پژوهشی

 فرزانهدکتر 

 جعفري

199408 

 افزايش با ACE2 ژن مرفيسم پلی ارتباط

 کلوروکين هيدروکسی به مقاومت و فشار

 ايران در 19 کويد به مبتاليان در
255 
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IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.720 
1399/11/28 

 طرح پژوهشی

 

يعقوب دکتر 

 حاجی زاده

199578 

بررسی انتقال ويروس کرونا از طريق 

بيوآئروسل ها : يك مطالعه مرور نظام مند 

 و متا آناليز
256 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.721 
1399/11/28 

 طرح پژوهشی

 رضا امانیدکتر 

299234 

مصرف آنتی اکسيدان ها با بررسی ارتباط 

پيامد هاي بالينی بيماري کرونا ويروس 

 : يك مرور نظام مند2019
257 

IR.MUI.MED.REC.1399.1063 
29/11/1399 

 پايان نامه

 بهروزدکتر 

 قزلباش

399938 

 بيان ميزان و لنفوپنی بين ارتباط بررسی

 پيروپتوزيس ،(RIPK3) آپپتوز هايژن

(ASC)، نکروپتوزيس (MLKL )مقدار و 

 شديد نوع در IL-6 سايتوکاين سرمی

 COVID-19 بيماران

258 

IR.MUI.MED.REC.1399.1067 
01/12/1399 

 پايان نامه

 نگاهدکتر 

 فرد توکلی

399997 

 شاخص و شغلی محتوي ارتباط بررسی

-COVID به ابتال و عضالنی اسکلتی هاي

 اصفهان اکريل پلی کارخانه کارکنان در 19

 1400 سال در

259 

IR.MUI.MED.REC.1399.1069 
02/12/1399 

 پايان نامه

 پرويندکتر 

 دهقان

399936 

 در مهاجم قارچی هاي عفونت رديابی

 اصفهان در covid-19 به مبتال بيماران
260 

IR.MUI.MED.REC.1399.1076 
06/12/1399 

 طرح پژوهشی

 ريمدکتر م

 دهقان

199577 

 به درمانی گيري تصميم نقش بررسی

 در 19- کوويد آگهی پيش در موقع

 بارداري
261 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.747 
1399/12/9 

 طرح پژوهشی

 

محسن دکتر 

 شهرياري

299220 

تجارب پرستاران مراقبت کننده از بيماران 

1399در سال 19مبتال به کوويد   262 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.750 
1399/12/9 

 طرح پژوهشی

 مجيددکتر 

 رحيمی

199580 

تبيين تجارب دانشجويان و اعضاي هيات 

علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از 

-آموزش مجازي در پاندمی بيماري کوويد

19 

263 
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IR.MUI.MED.REC.1399.1085 
11/12/1399 

 طرح پژوهشی

 بهروزدکتر 

 قزلباش

199601 

 بر پالسمادرمانی اثربخشی بررسی

 بيماران آزمايشگاهی و بالينی فاکتورهاي

 اصفهان شهر در 19کوويد به مبتال بستري
264 

IR.MUI.MED.REC.1399.1093 
12/12/1399 

 پايان نامه

 سعيددکتر 

 عباسی

3991042 

 و آزمايشگاهی بالينی، هاي يافته بررسی

 19-کوويد به مبتال بيماران اپيدميولوژيك

 ويژه مراقبت هاي بخش در بستري

 1399 پاييز در الزهرا بيمارستان

265 

IR.MUI.MED.REC.1399.1094 
12/12/1399 

 پايان نامه

 علیدکتر 

نيا حکمت  

3991038 

 پترن و آناتوميك پراکندگی ارتباط بررسی

 بيماران اسکن تی سی در ريوي ضايعات

 معيارهاي با COVID-19 به مبتال

 پروگنوز و هابيماري سوابق دموگرافيك،

 بيماري

266 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.777 
1399/12/16 

 نامهپايان

سهيال دکتر 

 جعفري ميانائی

399931 

بررسی وضعيت آموزش مجازي از ديدگاه 

دانش آموزان ابتدايی دوره دوم مدارس 

شهر اصفهان و ارتباط آن با کيفيت زندگی 

مرتبط با سالمت و رضايت از زندگی در 

 1399سال 

267 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.780 

 

 

16/12/99 

 طرح پژوهشی

راحله دکتر 

 کافيه

299240 

کاربرد يادگيري عميق در مدلسازي روند 

 268 رشد بيماري کرونا

IR.MUI.MED.REC.1399.1123 
18/12/1399 

 طرح پژوهشی

 عليرضادکتر 

 احمدي

299242 

 بر صورت ماسك تاثير اي مقايسه بررسی

 کودکان در ريوي شريان خون فشار ميزان

 مادرزادي قلبی بيماري به مبتال نوجوانان و

 طريق از سالم کودکان با مقايسه در

 داپلر اکوکارديوگرافی

269 

IR.MUI.MED.REC.1399.1135 
19/12/1399 

 طرح پژوهشی

 مسعوددکتر 

فر اعتمادي  

199642 

 با 19-کوويد عفونت بين ارتباط بررسی

 اسکلروزيس مالتيپل بيماري حمالت عود

 مراجعه بيماران در يابنده بهبود-کننده عود

 اصفهان اس ام مرکز به کننده

270 
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IR.MUI.MED.REC.1399.1136 
19/12/1399 

 طرح پژوهشی

 آناهيتادکتر 

 بابك

199641 

 و تحصيلی فرسودگی فراوانی بررسی

 پاندمی دوران در روان سالمت با آن ارتباط

 پزشکی دانشجويان در کروناويروس

 اصفهان پزشکی علوم دانشگاه

271 

IR.MUI.MED.REC.1399.1153 
23/12/1399 

 طرح پژوهشی
امرا ابكدکتر ب  

199545 

 One درمان اثربخشی ميزان بررسی

Shot Cognitive Behavioral 

Therapy و بيخوابی بر heart rate 

variability زمان در سالمت پرسنل 

 19-کوويد پاندمی

272 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.817 
1399/12/25 

 طرح پژوهشی

زهرا خاکدل 

 جلودار

199564 

شناسايی چالش هاي اجراي قرنطينه 

 خانگی در مديريت پاندمی کرونا در ايران
273 

IR.MUI.MED.REC.1399.1159 
24/12/1399 

 طرح پژوهشی

 ميکردکتر 

 یسهراب

199508 

بررسی اثر داروي گياهی کوويگل بر 

 19کاهش عوارض تنفسی بيماري کوويد 
274 

IR.MUI.MED.REC.1399.1166 
25/12/1399 

 طرح پژوهشی

دکتر فريناز 

 خدادادي

299285 

بررسی عوامل خطر سالمت عمومی 

)جسمانی، روانشناختی و کارکرد اجتماعی( 

کارکنان بيمارستانهاي شهر اصفهان در 

مقطع يك ساله پس از شيوع بيماري 

 1399-1400اصفهان، ، 19-کوويد

275 

IR.MUI.MED.REC.1399.1175 
26/12/1399 

 نامهپايان

دکتر عليرضا 

 عندليب

3991088 

 یميتنظT يهاتعداد و درصد سلول یبررس

و FoxP3و CD25و  CD4 يهابا شاخص

PD-1  درPBMCs 19-ديکوو مارانيب ،

ها با ارتباط آن یابيو ارز يدر روز اول بستر

 با گروه کنترل سهيو مقا يماريعالئم حاد ب

276 

IR.MUI.MED.REC.1399.1177 
26/12/1399 

 طرح پژوهشی

دکتر جمشيد 

 نجفيان

299271 

 رايکه اخ یمارانيدر ب یعوارض قلب یبررس

 اند افتهيبهبود  19 ديکوو يمارياز ب
 

IR.MUI.MED.REC.1400.006 
16/01/1400 

 طرح پژوهشی

دکتر محمد 

 مهدي هادوي

299268 

 یدوره بازتوان یاثر بخش سهيو مقا یبررس

بر مرکز با فرم  یمبتن يجلسه ا 12 یقلب

 راتييبر تغ یقلب یدوره بازتوان ديبريه

 سكير وکارد،يم يعملکرد يشاخصها

به  انيدر مبتال یزندگ تييفيفاکتورها و ک

 یدميدر دوران اپ یقلب كيسکميا يماريب
COVID-19 

277 
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IR.MUI.NUREMA.REC.1400.002 18/01/1400 

 طرح پژوهشی

دکتر محبوبه نم 

 نباتی

240010 

تبيين تجارب پرستاران از نقش مشاوره 

: يك مطالعه 19اي در پاندمی کوويد 

 پديده شناسی
 

IR.MUI.MED.REC.1400.016 
21/01/1400 

 طرح پژوهشی

دکتر حوريه 

 هاشمی

199599 

در  یاستنشاق ميزياستفاده از سولفات من

 19 ديکوو یبا پنومون مارانيدرمان ب
278 

IR.MUI.MED.REC.1400.018 
22/01/1400 

 طرح پژوهشی

دکتر زري 

 نخوديان

299173 

عفونت توام  ینسب یفراوان یبررس

به  انيدستگاه تنفس در مبتال يیايباکتر

 مارستانيدو ب ICUدر  يبستر 19-ديکوو

( در ديمنتخب شهر اصفهان )الزهرا و ام

 1399سال 

279 

IR.MUI.MED.REC.1400.019 
22/01/1400 

 طرح پژوهشی

دکتر ويدا 

 همايونی

299183 

-Tim بررسی بيان ژن هاي تنظيم کننده

3 , PD1سلولهاي ايمنی موثر در  در

وخامت بيماران مبتال به کرونا ويروس 

(Covid-19) در گروه بستري در ICU  و

 در شهر اصفهان ICUدر غير بستري

280 

IR.MUI.MED.REC.1400.020 
22/01/1400 

 طرح پژوهشی

دکتر رامين 

 سامی

199664 

در  PHR-160 ياسپر یاثر بخش یبررس

 19-ديمبتال به کوو يبستر مارانيبهبود ب

 99در استان اصفهان در سال 
281 

IR.MUI.MED.REC.1400.022 
22/01/1400 

 نامهپايان

غالمرضا دکتر 

 معصومی

3991062 

فراوانی انواع عارضه هاي قلبی بررسی 

عروقی و تظاهرات بالينی و عاقبت درمان 

مراجعه   (Covid-19) در بيماران مبتال به

کننده به مرکز پزشکی شهيد چمران طی 

 1399لغايت مهر  1398ماههاي اسفند 

282 

IR.MUI.MED.REC.1400.026 
23/01/1400 

 طرح پژوهشی

مريم دکتر 

 دهقان

199143 

مادران  ريمرگ و م ايندگان،آيآ يبرا یدرس

 يريشگيقابل پ COVID-19از  یناش

 است؟ )گزارش چند مورد(
283 

IR.MUI.MED.REC.1400.027 
24/1/1400  

 طرح پژوهشی

 روزهيفدکتر 

زاده نيمع  

299174 

بررسی ويژگی هاي بالينی و جمعيت 

داراي اختالل  19شناختی بيماران کوويد 

پروگنوز در طول دوره سديم و ارتباط آن با 

ماه پس از ترخيص در بيماران  3بستري و 

مراجعه کننده به بيمارستان الزهرا سال 

1399 

284 
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IR.MUI.MED.REC.1400.029 
25/1/1400  

 طرح پژوهشی

مسعود دکتر 

فر ياعتماد  

199631 

بتا  يهانترفرونيا یاثرات محافظت یبررس

1-b 1بتا نترفرونيو ا-a با  سهيدر مقا

از ابتال به  يريشگيدر پ یخوراک يداروها

و  يماريو کاهش شدت ب 19ديکو يماريب

-نگيلپسير مارانيدر ب ريمرگ و م وعيش

مراجعه  سياسکلروز پليمالت نگيتيم ير

 اصفهان ms كينيکننده به کل

285 

IR.MUI.MED.REC.1400.039 
29/1/1400 

 طرح پژوهشی

 ايودکتر ر

 شرکت

299182 

مستعد کننده  يها ونيموتاس یبررس

ژن  8در اگزون  COVID-19 یاحتمال

IRF7 با  يدر خانواده هاsevere 

COVID-19 

286 

IR.MUI.MED.REC.1400.040 
29/1/1400 

 طرح پژوهشی

 انايکدکتر 

یرانيش  

299185 

مستعد کننده  يونهايموتاس یبررس

 IRF7ژن  2در اگزون  19 ديکوو یاحتمال

 روسيمبتال به کرونا و يدر خانواده ها

 ديشد

287 

IR.MUI.MED.REC.1400.047 
30/1/1400  

 طرح پژوهشی

مرجان 

 جماليان 

1140010 

مدل سازي تحليل بقاي بيماران مبتال به 

با استفاده از مدل کاکس در  19-کوويد

 بيمارستان الزهراء اصفهان

288 

IR.MUI.MED.REC.1400.049 
30/1/1400  

 طرح پژوهشی

سيدحسين 

 حجازي 

2140007 

ابتال به  نيارتباط ب یبررس

 ینيبا شدت عالئم بال سيتوکسوپالسموز

 COVID-19مبتال به  مارانيب

289 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1400.029 400/1/30 

 طرح پژوهشی

فاطمه حاجی 

 عليخانی

199549 

بررسی آگاهی و نگرش و عملکرد 

دانشجويان علوم پزشکی اصفهان درباره 

کرونا ويروس و راه هاي پيشگيري و ي 

 1399انتقال آن درسال 

290 

IR.MUI.MED.REC.1400.051 
31/1/1400  

 طرح پژوهشی

طاهره مومنی 

 قلعه قاسمی 
1140009 

بررسی تاثير يك برنامه مراقبت معنوي از 

طريق شبکه مجازي بر سالمت معنوي و 

سالمت روان دانشجويان اينترنشيپ 

 19پاندمی کوويد پرستاري در دوران 

291 

IR.MUI.MED.REC.1400.061 
1/2/1400  

 طرح پژوهشی
 گلناز واثقی 

299261 

 out comeبررسی تاثير آسپرين بر

در بيماران بستري در  19بيماري کوويد 
292 
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هاي اصفهان ثبت شده در طرح بيمارستان

 رجيستري

IR.MUI.MED.REC.1400.066 
6/2/1400  

 طرح پژوهشی

محمدامين 

 طباطبايی فر 

1140005 

سيستم سيال اتوماتيك براي تشخيص و 

 COVID-19ارزيابی سرولوژيك 
293 

IR.MUI.MED.REC.1400.069 
6/2/1400  

 طرح پژوهشی

حميد طالب 

 زاده 
1140006 

 زميو آمف استنيمورد پنمومد كيگزارش 

 ماريب كيدر  يخود به خود يرجلديز

 19-ديکوو

294 

IR.MUI.MED.REC.1400.072 
6/2/1400  

 طرح پژوهشی
 رخساره معمار 

299298 

مرور سيستماتيك رفتارهاي خودکشی 

گرايانه با روش مسموميت در مواجهه با 

و مقايسه آن در افراد سالم و  19کوويد 

 داراي اختالل روانی

295 

IR.MUI.MED.REC.1400.082 
12/2/1400  

 طرح پژوهشی

مهران شريفی 

 اصفهانی 

199457 

بررسی تاثير رژيم شيمی درمانی بر وقوع 

طوفان سيتوکينی در بيماران مبتال به کرونا 

 ويروس با بدخيمی هاي خونی

296 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1400.042 400/2/12 

 نامهپايان

فرزانه دکتر 

محمدي 

 )بهداشت(

3991054 

ررسی ميزان رضايتمندي از آموزش ب

هاي اجرا شده ازطريق شبکه مجازي

اجتماعی در کارکنان معاونت بهداشتی 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان در دوران 

 COVID-1 همه گيري

297 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1400.049 1400/2/14 

 نامهپايان

سارا دکتر 

 موسوي

340068 

بررسی داروهاي جديد در مرحله تحقيق و 

 : يك مطالعه مروري19-توسعه کوويد

 سيستماتيك و فراتحليل
298 

IR.MUI.NUREMA.REC.1400.004 18/02/1400 

 طرح پژوهشی

دکتر محمد 

 ستاري

299244 

پيش بينی عملکرد اعضاء هيئت علمی 

دانشگاه هاي علوم پزشکی در ارائه 

 19آموزش هاي مجازي در پاندمی کوويد 

بر حسب روش هاي حل مسئله و ويژگی 

 هاي فردي اجتماعی آن ها

299 

IR.MUI.NUREMA.REC.1400.010 18/02/1400 

 پايان نامه

دکتر محمود 

 کيوان آرا

واکاوي تجربه زيسته زنان داراي همسران 

 300 معتاد از دوران شيوع ويروس کرونا
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 3991103 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1400.055 400/2/18 

 نامهپايان

پريچهر دکتر 

 بهفرنيا

340038 

حفاظتی بررسی آگاهی و عملکرد 

دندانپزشکان شهر اصفهان در ارتباط با 

 در محيط بالينی Covid-19 همه گيري
301 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1400.057 400/2/18 

 طرح پژوهشی

غالمرضا دکتر 

 عسکري

299197 

پيپرين -بررسی اثر مکملياري با کورکومين

در بيماران مبتال به ويروس کرونا بستري 

يك  :(ICU) در بخش مراقبت هاي ويژه

 مطالعه کارآزمايی بالينی دو سو کور

302 

IR.MUI.NUREMA.REC.1400.023 400/2/18 

 طرح پژوهشی

299228 

زهرا محبی 

 دهنوي

ارتباط توانمندي زنان و اعتقاد به 

سرنوشت با رفتارهاي خود مراقبتی زنان 

 19در بيماري ويروس کوويد 
303 

IR.MUI.MED.REC.1400.113 
29/2/1400  

 طرح پژوهشی
 احمد چيت ساز 

240029 

در مبتاليان به  19-غربالگري کوويد

پارکينسون و بررسی تاثير آن بر پيشرفت 

 1400بيماري، بيمارستان کاشانی خرداد 

304 

IR.MUI.MED.REC.1400.114 
29/2/1400  

 طرح پژوهشی
 منصور سياوش 

240018 

بررسی فراوانی تيروئيديت تحت حاد در 

مراجعه  COVID-19بيماران بهبوديافته 

هاي مرجع کرونا در کننده به بيمارستان

 شهر اصفهان

305 

IR.MUI.MED.REC.1400.119 
29/2/1400  

 طرح پژوهشی

محمد 

 اسالميان 

140030 

بررسی بروز ايسکمی حاد مزانتر و پيامد 

ويروس  آن در بيماران مبتال به کرونا

 : گزارش سري موارد 2019

306 

IR.MUI.MED.REC.1400.121 
29/2/1400  

 طرح پژوهشی
 ايمان اديبی 

240023 

اختالل شناختی به عنوان اولين تظاهر 

، COVID-19انسفاليت ناشی از بيمار ي 

 کيس سريز

307 

IR.MUI.MED.REC.1400.125 
31/2/1400  

 پايان نامه

عليرضا 

 صفائيان 

3991110 

بررسی درماتيت تماسی در پرسنل 

و  19-بهداشتی درمانی در همه گيري کويد

 عوامل موثر برآن

308 



40 
 

IR.MUI.MED.REC.1400.133 
2/3/1400  

 پايان نامه
 مجيد رحيمی 

3400100 

بررسی همبستگی بين خودمراقبتی در 

منزل و کيفيت زندگی سالمندان شهر 

 1400پلدختر در طی شيوع کرونا در سال 

309 

IR.MUI.MED.REC.1400.141 
3/3/1400  

 پايان نامه

عليرضا 

 صفائيان 

340086 

بررسی ويژگی هاي شغلی و غير شغلی 

پرسنل بهداشتی درمانی مبتال به بيماري 

در بيمارستان الزهرا در سال  19کوويد 

1399 

310 

IR.MUI.MED.REC.1400.154 
6/3/1400  

 طرح پژوهشی

محمود عمرانی 

 فرد 

199547 

بر زخم هاي  19-آيا ابتال به کوويد

 سوختگی اثر دارد؟
311 

IR.MUI.MED.REC.1400.157 
6/3/1400  

 طرح پژوهشی

سيد امين رضا 

 طباطبايی 

140015 

در بيمارستان  19برخورد با پاندمی کوويد 

عيسی بن مريم )ع( بر اساس مدل 

 مديريت خطر يك اقدام پژوهی

312 

IR.MUI.MED.REC.1400.160 
8/3/1400 

 نامهپايان

سميه صادقی 

 حدادزواره 

340090 

مقايسه اثربخشی و عوارض دگزامتازون 

ميليگرم در درمان  24و  8در دوزهاي 

بستري در  19بيماران مبتال به کوويد 

 بيمارستان

313 

IR.MUI.MED.REC.1400.180 400/3/13 

 طرح پژوهشی

140067 

دکتر اعظم 

 تيموري

: 19بيماري با کوويد هپاتيت حاد شديد در 

 يك گزارش مورد بالينی
314 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1400.101 400/3/16 

 طرح پژوهشی

 مينا شيخ

140071 
بررسی مقايسه اي آگاهی، نگرش و 

عملکرد دانشجويان پزشکی و دانشجويان 

غير پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

 COVID-19 اصفهان در ارتباط با

315 

IR.MUI.MED.REC.1400.188 400/3/19 

 طرح پژوهشی

سمیه دکتر 

صادقی 

 حدادزواره

140017 

بروز سارکوئیدوزیس در یک بیمار بعد 

 یک مورد نادر :COVID-19 از ابتال به

316 
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IR.MUI.MED.REC.1400.189 400/3/۲0 

 نامهپایان

340011۵ 

دکتر آذر 

 برادران

بررسی سطح سرمی انتی بادیهای ضد 

در بیماران مبتال به ام 19بیماری کوید 

اس و دویک مصرف کننده داروهای 

تضعیف کننده سیستم ایمنی در 

بیمارستان الزهرا در فروردین تا اسفند 

1400 

317 

IR.MUI.MED.REC.1400.193 
۲3/3/1400  

 طرح پژوهشی

 محمد

 کاظمی

1400۲6 

 میزان و لنفوپنی بین ارتباط بررسی

 و 8 ،3 ،1کاسپاز هایژن بیان

 بیماران شدید نوع در Dگاسدرمین

COVID-19 318 

IR.MUI.MED.REC.1400.195 
۲3/3/1400  

 طرح پژوهشی

 نصری الهه

140064 

 برای پالسمافرز درمان اثر بررسی

 شدید فرم به مبتال بیماران مدیریت

 به کننده مراجعه ویروس کرونا

 الزهرا و الشهدا سید بیمارستان

 319 اصفهان

IR.MUI.MED.REC.1400.197 
۲4/3/1400  

 نامهپایان

 محمدرضا

 شعربافچی

 زاده

34001۲9 

 پاندمی با مواجهه فرایند تبیین

COVID-19 خانوادگی مراقبین در 

 سرطان به مبتال بیماران

320 

IR.MUI.MED.REC.1400.202 
۲4/3/1400  

 طرح پژوهشی

 سعید

 عباسی

140079 

طراحی و پیاده سازی چک لیست 

ممیزی بالینی براساس پروتکل های 

و بررسی نتایج حاصل  19علمی کووید 

از آن در مرکز آموزشی درمانی الزهرا 

)س( )مرکز تحقیقات بیهوشی و 

 C) 321مراقبت های ویژه گرید 
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IR.MUI.MED.REC.1400.211 
۲6/3/1400  

 طرح پژوهشی

 سمیه

 صادقی

 حدادزواره

۲99۲11 

بررسی ارتباط بین امتیاز شدت بیماری 

در سی تی اسکن و طول مدت دفع 

بیمار  30ویروس از نازوفارنکس در 

در  COVID-19بستری مبتال به 

 322 1399بیمارستان امین اصفهان در سال 

IR.MUI.MED.REC.1400.212 
۲6/3/1400  

 طرح پژوهشی

 وحید

 نژاد شایگان

۲40030 

 حمالت تعداد و بیماری شدت بررسی

 در کرونا واکسن تزریق دنبال به

 اسکلروزیس مولتیپل به مبتال بیماران

 323 اصفهان شهر در

IR.MUI.MED.REC.1400.213 
۲6/3/1400  

 طرح پژوهشی

 مهران

 شریفی

 اصفهانی

140077 

 و بالینی مشخصات بررسی

 مولتیپل بیماران در آزمایشگاهی

 در 19- کوید عفونت به مبتال میلوما

-1398 سال در سیدالشهدا بیمارستان

 رده تحقیقاتی مراکز به مربوط) 1399

C) 324 

IR.MUI.MED.REC.1400.214 
۲6/3/1400  

 طرح پژوهشی

 مهران

 شریفی

 اصفهانی

140078 

 در آزمایشگاهی و بالینی نتایج بررسی

 هماتولوژی های بدخیمی با بیماران

AML و ALL 19- کوید عفونت به مبتال 

 سال در سیدالشهدا بیمارستان در

 مراکز به مربوط)  1398-1399

 C) 325 رده تحقیقاتی

IR.MUI.MED.REC.1400.220 
31/3/1400  

 طرح پژوهشی

 معین فیروزه

 زاده

۲400۵1 

 نهایی( Outcome) آمد پیش بررسی

 به مبتال کلیه پیوند تحت بیماران

 در پیوند داروهای تفکیک به 19 کووید

 326 1399 سال
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IR.MUI.MED.REC.1400.226 
01/4/1400  

 نامهپایان

 سمیه

 پور حقیقی

34001۵7 

 انتی سطح بین ارتباط بررسی

 آنتی)ها  بادی انتی فسفولیپید

 گلیکوپروتئین دو وبتا کاردیولیپین

 حوادث بروز و( بادی آنتی

 به مبتال بیماران در ترومبوامبولیک

COVID-19 327 

IR.MUI.MED.REC.1400.232 
6/4/1400  

 پایان نامه

 مهران

 رضوانی

 آبادی حبیب

340013۵ 

تعیین و مقایسه فراوانی نسبی تغییر 

شکل نقطه اینترفرون )یک نقطه 

فانکشنال در طب سوزنی( در دو گروه 

 19مبتال و غیر مبتال به کووید 
328 

IR.MUI.MED.REC.1400.238 
8/4/1400  

 طرح پژوهشی

 مهنام مهدی

140089 

 برای جدید ترکیبی هوشمند مدل یک

 بیماران وخامت بینی پیش بهبود

 329 19-کوید

IR.MUI.MED.REC.1400.244 
8/4/1400  

 طرح پژوهشی

 مسعود

 فر اعتمادی

140099 

 شدت بر موثر خطر عوامل بررسی

 مالتیپل بیماران در 19-کووید بیماری

 متاآنالیز و مندنظام مرور: اسکلروزیس
330 

IR.MUI.MED.REC.1400.259 
9/4/1400  

 پایان نامه

 راحله

 سادات

 سجاد

3400۲07 

بررسی بروز دیابت و پره دیابت و 

ریسک فاکتورهای انها در بیماران غیر 

دریافت کننده  19دیابتی مبتال به کوید 

گلوکورتیکویید در بیمارستان الزهرا 

 331 1401-1400اصفهان در سال 

IR.MUI.MED.REC.1400.273 
19/4/1400  

 پایان نامه

 تابش الهام

3400181 

 اندوسکوپی های یافته فراوانی بررسی

 مراجعه 19 کوید به مبتال بیماران در

 332 به فوقانی گوارشی خونریزی با کننده
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 از الزهرا بیمارستان اندوسکوپی واحد

 99 سال ماه آذر تا ماه شهریور

IR.MUI.MED.REC.1400.282 
19/4/1400  

 پایان نامه

 خان حسین

 احمد

3400۲8۲ 

نمایش  M13طراحی و ساخت فاژ 

دهنده ی دومن اتصال یابنده به گیرنده 

(RBD)  پروتئین اسپایک(S)  19کوید 
333 

IR.MUI.MED.REC.1400.294 
۲1/4/1400  

 طرح پژوهشی

 نجفی نادیا

 زاده

140018 

اثربخشی روش بررسی مقایسه ای 

درمانی رادیوتراپی ریه با دوز پایین در 

مقایسه با دارونما در درمان بیماران 

سرطانی مبتال به مرحله ی شدید فاز 

 334 1400در سال  19التهابی پنومونی کووید

IR.MUI.MED.REC.1400.295 
۲۲/4/1400  

 طرح پژوهشی

 مهران

 شریفی

 اصفهانی

1400103 

 های بیماری به ابتال فراوانی ررسی

 به ITP و TTP هماتولوژی اتوایمیون

 در 19-کووید با عفونت دنبال

 سال اصفهان الشهدا سید بیمارستان

 مراکز به مربوط)  1398-1399

 C) 335 رده تحقیقاتی

IR.MUI.MED.REC.1400.300 
۲۲/4/1400  

 پایان نامه

 محمد

 نیا سعادت

3400۲19 

بررسی شیوع و مشخصات بالینی و 

تصویربرداری و آزمایشگاهی و ساب 

تایپهای استروک و در بیماران مبتال به 

در مهرماه لغایت بهمن ماه  19کووید 

در بیمارستان سانتر کرونای  99سال 

ماهه  3اصفهان )الزهرا( و پیگیری 

پیامدهای استروک در این بیماران و 

 336 مقایسه با گروه کنترل



45 
 

IR.MUI.MED.REC.1400.302 
۲۲/4/1400  

 پایان نامه

 محمدرضا

 یزدانی

3400۲۲4 

 بیماران در Ig G سطح تغییرات بررسی

 در 1399 سال در 19 کووید تشخیص با

 اصفهان الزهرا بیمارستان
337 

IR.MUI.MED.REC.1400.306 
۲۲/4/1400  

 پایان نامه

 مهتاب

 ابراهیم

 بابایی

3400۲۲6 

 مادران آگهی پیش ارتباط بررسی

 با ICU در بستری کرونایی باردار

 تغییرات و اولیه بالینی تظاهرات

 در بستری بیماران در بیوکمیکال

 در اصفهان آموزشی های بیمارستان

 338 1399 سال

IR.MUI.MED.REC.1400.309 
۲۲/4/1400  

 پایان نامه

 نازیال

 پوستیان

3400۲۲9 

بررسی توزیع فراوانی ابتال به عفونت 

در بیماران مبتال به  19-کووید

پسوریازیس تحت درمان با دارو های 

 339 ایمنوساپرسیو و ایمونومدوالتور

IR.MUI.MED.REC.1400.344 
9/۵/1400  

 طرح پژوهشی

 امیررضا

 نژاد منطقی

۲40073 

 بیماران PCR نتیجه بین ارتباط بررسی

 نتایج اولیه، عالئم و 19-کووید

 نهایی outcome و اولیه آزمایشات

 340 بیماران

IR.MUI.MED.REC.1400.345 
9/۵/1400  

 طرح پژوهشی

 امینی زهرا

 پزوه

1400133 

 کووید واکسن عوارض فراوانی بررسی

 در واکسن کننده دریافت جمعیت در

 اصفهان استان
341 

IR.MUI.MED.REC.1400.346 
9/۵/1400  

 پایان نامه

 مسعود

 فر اعتمادی

34003۲1 

بررسی شیوع عوارض و عالیم حاد 

ام اس در بیماران واکسینه بیماری 

با واکسن  19-شده علیه ویروس کووید

 342 سینوفارم در شهر اصفهان
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IR.MUI.MED.REC.1400.356 
10/۵/1400  

 طرح پژوهشی

 امیررضا

 سجادیه

 خواجویی

1400131 

 با کووید بیماران سری کیس گزارش

 در شده بستری بیماران در برادیکاردی

 99 سال در اصفهان الزهرا بیمارستان

343 

IR.MUI.MED.REC.1400.367 
۲1/۵/1400  

 طرح پژوهشی

 امینی زهرا

 پزوه

1400134 

 در ونوزادی بارداری پیامدهای بررسی

 مراکز به کننده مراجعه باردار زنان

 درسال اصفهان استان سالمت جامع

 در و قبل) 99 سال با ان ومقایسه 98

 344 (کرونا شرایط

IR.MUI.MED.REC.1400.380 
۲۵/۵/1400  

 طرح پژوهشی

 تمیزی بابک

 فر

۲40074 

 واکسن عوارض فراوانی توزیع بررسی

COVID-19 بیماران جامعه در IBD 

 - سالم افراد با مقایسه در اصفهان

 345 شاهد-مورد مطالعه: 1400 سال

IR.MUI.MED.REC.1400.387 
۲8/۵/1400  

 طرح پژوهشی

 کیهان

 گلشنی

1400140 

مدیریت  های کلیدیبررسی شاخص

اجرایی اورژانس در حین و قبل از 

در اورژانس  19-پاندمی کووید

های استان اصفهان و بیمارستان

 346 مقایسه آن با شاخص های کلیدی ملی

IR.MUI.MED.REC.1400.390 
۲8/۵/1400  

 طرح پژوهشی

 مهدی

 فرد مطیفی

1400148 

 مرتبط پیامدهای فراوانی توزیع بررسی

 تعویض عملهای از پس 19-کووید با

 تا 98 اسفند از زانو و هیپ مفصل

 منتخب مراکز در 1400 فروردین

 347 اصفهان خصوصی و دولتی درمانی

IR.MUI.MED.REC.1400.391 
۲8/۵/1400  

 طرح پژوهشی

 مریم

 نصیریان
-بررسی فراوانی و شدت بیماری کووید

در مبتالیان به بیماری ام اس و  19 348 
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بیماران کرونا در استان مقایسه با سایر  ۲40094

 1400و  1399اصفهان در سال های 

IR.MUI.MED.REC.1400.405 
01/6/1400  

 طرح پژوهشی

 بهروز

 عطایی

1400144 

 بادیهای آنتی نسبی فراوانی بررسی

IgG , IgM ویروس ضد بر SARS-

CoV-2 شرکت پرسنل خون سرم در 

 با ارتباط طرح) اصفهان مبارکه فوالد

 349 (صنعت

IR.MUI.MED.REC.1400.407 
01/6/1400  

 نامهپایان

 انصاری بهناز

3400۲۲0 

 بالینی، مشخصات شیوع، بررسی

 گلین بیماری پروگنوز و پاراکلینیکی

 از 19-کووید به مبتال بیماران در باره

 در ،1400 خرداد لغایت 1399 ماه مهر

 350 بیماران ماهه 1 پیگری و اصفهان

IR.MUI.MED.REC.1400.408 
01/6/1400  

 نامهپایان

 سمانه

 وطن سادات

 خواه

 اردستانی

3400369 

 و سالمت اضطراب وضعیت بررسی

 بیماران مراقبین در سازی جسمانی

 در بستری19-کووید به مبتال

 مقایسه و اصفهان شهر هایبیمارستان

 کنترل گروه با آن
351 

IR.MUI.MED.REC.1400.415 
07/6/1400  

 نامهپایان

 یویرضا خد

3400403 

بررسی سطح آمادگی جامعه 

دانشگاهی شهر اصفهان نسبت به 

بازگشائی دانشگاه ها به صورت 

حضوری )در جریان همه گیری کووید 

 352 1400-1401( در سال تحصیلی 19

IR.MUI.MED.REC.1400.417 
08/6/1400  

 طرح پژوهشی

 یزیبابک تم

 فر

۲40081 

بر  19 دیواکسن کوو قیاثر تزر یبررس

مبتال به  مارانیدر ب نیسطح کالپروتکت

 یتجرب مهیالتهاب روده : مطالعه ن
353 
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IR.MUI.MED.REC.1400.423 
1۲/6/1400  

 طرح پژوهشی

محسن 

 یزیپورعز

1400193 

حاد ماکوالر  یمورد نوروپات کیگزارش 

 ۲019 روسیکروناو یماریب ریدر س

354 

IR.MUI.MED.REC.1400.424 

1۲/6/1400  

 طرح پژوهشی
 دیسع

 یعباس

14001۵6 

 یهاعفونت جادکنندهیعوامل ا یفراوان

در  دیمبتال به کوو مارانیهمراه در ب

: مرور ژهیو یهامراقبت بخش

 355 یفراخوان مطالعات مرور کیستماتیس

IR.MUI.MED.REC.1400.425 

1۲/6/1400  

 طرح پژوهشی

 یبمان مانیپ

140016۲ 

 یهاو سلول T یهاتینسبت لنفوس

 یکننده مارکرها انیب یعیکشنده طب

 انیدر م یمهار ای یفعال یسطح

مبتال  مارانیب یطیخون مح یهاسلول

نظام مند  یبررس کی : :Covid-19به 

 ی)فراخوان طرح ها لیو فراتحل

 356 (یمطالعات مرور یقاتیتحق

IR.MUI.MED.REC.1400.429 

1۲/6/1400  

 طرح پژوهشی

 انیک

حشمت 

 یجانیقهدر

1400169 

: 19-دیدر کوو یچرب لیپروفا راتییتغ

)مربوط به  یتیروا یمطالعه مرور کی

 (یفراخوان مرور

357 

IR.MUI.MED.REC.1400.435 

1۲/6/1400  

 طرح پژوهشی

 یسام نیرام

1400190 

 ینیب شیعوامل پ نییو تع یبررس

 هیبودن تهو زیآم تیکننده موفق

دچار  مارانیدر ب یتهاجم ریغ یکیمکان

 روسیاز و یناش یحاد تنفس یینارسا

نظام مند و  یمطالعه مرور - 19 دیکوو

 358 زیمتا انال
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IR.MUI.MED.REC.1400.436 

1۲/6/1400  

 پایان نامه
 درضایحم

 یشتاب

3400430 

 مارانیکوتاه مدت ب یها امدیپ یبررس

تحت درمان  19-دیکوو یماریمبتال به ب

الزهرا  مارستانیدر ب یکیمکان هیبا تهو

 359 1399اصفهان در سال 

IR.MUI.MED.REC.1400.439 

13/6/1400  

نسترن  طرح پژوهشی

 مود یزدیا

۲40010۲ 

 یها تیو روند مسموم یفراوان یبررس

)  یدیوئیاز الکل و مواد مخدر اپ یناش

 ی( در ط99تا اسفند  97از اسفند 

 فرالیدوران کرونا در بخش ر

 360 اصفهان نیمسموم

IR.MUI.MED.REC.1400.447 

13/6/1400  

 پایان نامه
فرشته 

 یاشتر

3400407 

و عوارض حاد  الپسیر وعیش یبررس

 یماریب هیعل ونیناسیاز واکس یناش

مبتال به  مارانیدر ب 19-روسیکروناو

 361 اسکلروز پلیمولت

IR.MUI.MED.REC.1400.449 

13/6/1400  

 طرح پژوهشی

 یموسو الیل

 سرشت

1400187 

 19 دیبه کو انیدرمبتال یقلب یریدرگ

 ماریب یمعرف ؛یدرباردار

362 

IR.MUI.MED.REC.1400.450 

13/6/1400  

 طرح پژوهشی
 یموسو الیل

 سرشت

1400۲06 

به  انیدر مبتال یباردار امدیپ یبررس

 یبراساس سن باردار 19 دیکو یماریب

گزارش  ؛یماریبه ب یدرزمان ابتال

 363 ینیمواردبال

IR.MUI.MED.REC.1400.451 

13/6/1400  

 طرح پژوهشی
 یبیاد مانیا

1400۲07 

: عارضه نادر یدو طرفه ناگهان یینایناب

شده  نهیلیدم یاختصاص ریغ عاتیضا

 364 19-دیپس از کوو
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IR.MUI.MED.REC.1400.453 

13/6/1400  

 یسلگ دیحم طرح پژوهشی

۲400103 

همزمان  ای هیثانو یعفونت ها یابیارز

 COVID-19 مارانیدر ب ییایباکتر

 نیام یدرمان یدر مرکز آموزش یبستر

 365 اصفهان

IR.MUI.MED.REC.1400.455 

13/6/1400  

 طرح پژوهشی

 دیوح

 نژاد گانیشا

۲400106 

در  19-دیکوو یو بررس یغربالگر

 ک،ینورولوژ یها یماریبه ب انیمبتال

 1400خرداد  یکاشان مارستانیب
366 

IR.MUI.MED.REC.1400.461 

1۵/6/1400  

 پایان نامه

مسعود 

 فر یاعتماد

3400386 

در افراد  کیاپت تینور یفراوان یبررس

 19-دیکوو روسیو هیشده عل نهیواکس

 در شهر اصفهان
367 

IR.MUI.MED.REC.1400.478 

۲3/6/1400  

 پایان نامه
 یلیسه میمر

 پور

34004۲9 

بروز مشکالت  ینسب یفراوان یبررس

 6فانکشنال دستگاه گوارش در فواصل 

کورونا در شهر  یماه بعد از پاندم 1۲و 

 368 اصفهان

IR.MUI.MED.REC.1400.483 

۲3/6/1400  

 طرح پژوهشی
 ررضایام

 نژاد یمنطق

۲40011۵ 

و  یابتال، بستر ینسب یفراوان یبررس

 ریو غ نهیدر افراد واکس 19 دیفوت کوو

تحت پوشش دانشگاه علوم  نهیواکس

 369 1400-1399اصفهان در سال  یپزشک

IR.MUI.MED.REC.1400.492 

۲8/6/1400  

 طرح پژوهشی
 یشاد

 ییفرسا

34004۲8 

در  نیآتورواستات یاثربخش یبررس

در  یبستر COVID-19 مارانیدرمان ب

 یی: کارآزماژهیو یبخش مراقبت ها

 370 شده و کنترل شده یتصادف ینیبال

IR.MUI.MED.REC.1400.503 
30/6/1400  

 طرح پژوهشی
 یمدت قلب انیم یریگیو پ یبررس یجواد شهاب

که 19دیمبتال به کوو مارانیب یعروق 371 
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 سیپ هیتحت تعب یتمیآر یبعلت براد 1400۲03

 قرار گرفته اند کریم

IR.MUI.MED.REC.1400.506 

03/7/1400  

 طرح پژوهشی

 یعل

 یعموشاه

1400181 

 اتانل یو اثربخش یمنیا یبررس

 19دیکوو ییدر مرحله ابتدا یاستنشاق

 (ینیبال ییکارآزما کی)
372 

IR.MUI.MED.REC.1400.513 

06/7/1400  

 طرح پژوهشی

 یموسو الیل

 سرشت

1400186 

 زومابیدارو توکول یمننیو ا یاثربخش

دردرمان مادران باردار و پست پارتوم 

 19 دیمبتال به کو
373 

IR.MUI.MED.REC.1400.514 

06/7/1400  

 طرح پژوهشی

 یریرضا غد

1400۲30 

 یاهیگ یخوراک یفرآورده  یاثربخش

 تون،یسورنجان، برگ ز ازی)مشتمل بر پ

اسطوخودوس و  یدانه، گلها اهیدانه س

و  ری( بر کاهش مرگ و ملیزنجب زومیر

و  دیدر فاز شد یمدت زمان بستر

 374 19 دیمبتال به کوو مارانیب یبحران

IR.MUI.MED.REC.1400.536 

10/7/1400  

 طرح پژوهشی
 یبیاد مانیا

1400۲۲7 

بعنوان عالئم  یو پرخاشگر یفراموش

ناشناخته  ماریب کیدر  19-دیکوو

 375 لیکاداس

IR.MUI.MED.REC.1400.541 

10/7/1400  

 پایان نامه

محمدرضا 

 سالمت

3400497 

 یت یس ریتصو یبندو طبقه یجداساز

 19-دیکوو مارانیب

376 

IR.MUI.MED.REC.1400.542 

10/7/1400  

 پایان نامه

 دیناه

 یاصالن

3400466 

 یفاکتور ها نیارتباط ب یبررس

با  یشگاهیو آزما ینیبال ک،یدموگراف

 یمقاوت به درمان ضد التهاب ایپاسخ 

 377 یدر کودکان مبتال به سندرم التهاب
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مرتبط با کرونا در  یستمیچند س

 کودکان

IR.MUI.MED.REC.1400.547 

11/7/1400  

 وانیک طرح پژوهشی

 یریبص

۲4001۲3 

 میعال وعیش یفراوان زانیم یابیارز

 یبستر مارانیدر ب یاسکلت- یعضالن

در بهار سال  دیکوو صیشده با تشخ

اصفهان به -الزهرا مارستانیب 1400

 378 صورت گذشته نگر

IR.MUI.MED.REC.1400.558 

14/7/1400  

 نامهپایان 

 یانیگالره ک

3400۵3۵ 

 کیدر کودکان:  (IBDو ) 19-دیکوو

 مرور نظام مند
379 

IR.MUI.MED.REC.1400.566 

18/7/1400  

 طرح پژوهشی

محمد 

 انیاسالم

1400۲۵3 

مرتبط با  یفاکتورها سکیر یبررس

و  استنیبروز نوموتوراکس، نومومد

-دیکوو مارانیدر ب یرجلدیز زمیآمف

اصفهان  یدرمان-یدر مراکز آموزش 19

)  1400 وریتا شهر 1399 نیاز فرورد

 یو مراقبت ها یهوشیب قاتیمرکز تحق

 C) 380: ژهیو

IR.MUI.MED.REC.1400.570 

18/7/1400  

 آذر برادران پایان نامه

3400408 

با  D نیتامیارتباط سطح و یبررس

در  IgMو  IgG یهایباد یسطح آنت

با  یگاریرسیو غ یگاریس مارانیب

 COVID-19 381به  ریاخ یسابقه ابتال قطع

IR.MUI.MED.REC.1400.572 

19/7/1400  

 طرح پژوهشی
محسن 

 یزیپورعز

1400۲۵1 

 سکیو ر یتظاهرات چشم یبررس

 سیکوزیمرتبط با موکورما یفاکتورها

: مطالعه چند 19-دیکوو یدرپاندم

 382 رانیدر ا یمرکز
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IR.MUI.MED.REC.1400.575 

۲0/7/1400  

 پایان نامه
بهنوش 

 یمحمد

 یجز

3400468 

الم خون  راتییتغ سهیو مقا یبررس

در اطفال با تست کرونا مثبت  یطیمح

در مرکز  1400تا مرداد سال  نیاز فرورد

با  سهی)ع( در مقا نیامام حس یدرمان

 383 مبتال به کرونا ریگروه کنترل اطفال غ

IR.MUI.MED.REC.1400.580 

۲4/7/1400  

 طرح پژوهشی

محسن 

 یزیپورعز

1400۲63 

 کی: 19 دیو کو یهرپس زوستر چشم

 ؟یهمزمان کی ای 19 دیعارضه کو

384 

IR.MUI.MED.REC.1400.585 

۲۵/7/1400  

مسعود  پایان نامه

 فر یاعتماد

3400469 

 یحرکت یناتوان شرفتیپ یبررس

 مارانیدر ب ینیبال میعال ریو سا یتعادل

 سیاسکلروز پلیمالت یماریمبتال به ب

 دیکوو یماریسال پس از ابتال به ب کی

19 385 

تبیین تجارب پرستاران از نقش مشاوره ای در 

 : یک مطالعه پدیده شناسی19پاندمی کووید 

دکتر محبوبه 

 نم نباتی

240010 

18/01/1400 

طرح 

 پژوهشی

IR.MUI.NUREMA.REC.1400.002 

386 

پیش بینی عملکرد اعضاء هیئت علمی دانشگاه 

پزشکی در ارائه آموزش های مجازی های علوم 

بر حسب روش های حل  19در پاندمی کووید 

 مسئله و ویژگی های فردی اجتماعی آن ها

دکتر محمد 

 ستاری

299244 

18/0۲/1400 

طرح 

 پژوهشی

IR.MUI.NUREMA.REC.1400.004 

387 

واکاوی تجربه زیسته زنان دارای همسران معتاد 

 از دوران شیوع ویروس کرونا

محمود دکتر 

 کیوان آرا

3991103 

18/0۲/1400 

 پایان نامه

 

IR.MUI.NUREMA.REC.1400.010 

388 
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ارتباط توانمندی زنان و اعتقاد به سرنوشت با 

رفتارهای خود مراقبتی زنان در بیماری ویروس 

 19 کووید

زهرا محبی 

 دهنوی

۲99۲۲8 

18/0۲/1400 

طرح 

 پژوهشی

IR.MUI.NUREMA.REC.1400.023 

389 

سیاست های عملکردی نظام سالمت تبیین 

 19ایران در مواجهه با کوید 

دکترنسرین  

شعربافچی 

 زاده

240048 

۵/4/1400 

طرح 

 پژوهشی

IR.MUI.NUREMA.REC.1400.029 

390 

اولویت های عملکردی سازمان های مردم نهاد 

-)سمن های( سالمت در پاسخ به پاندمی کووید

 در اصفهان 19

دکتر فاطمه 

 رضایی

140083 

8/3/1400 

طرح 

 پژوهشی

IR.MUI.NUREMA.REC.1400.030 

391 

بررسی حمایت اجتماعی درک شده و ارتباط آن 

با کیفیت خواب و خودکارآمدی در پرستاران 

بیمارستان های  19-شاغل در بخش های کووید

منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی 

 1400اصفهان در سال 

دکتر فاطمه 

 نظری

3400171 

14/4/1400 

 نامهپایان

IR.MUI.NUREMA.REC.1400.035 

392 

 و زندگی کیفیت با معنوی سالمت رابطه بررسی

 در 19 کووید به مبتال بیماران شده درک استرس

 جامع مراکز به کننده مراجعه خانگی قرنطینه

 پزشکی علوم دانشگاه منتخب سالمت خدمات

 1400 سال اصفهان

دکترحجت اله 

 یوسفی

3400172 

1۵/4/1400 

 نامهپایان

IR.MUI.NUREMA.REC.1400.037 

393 

بررسی تاثیر بسته آموزشی مجازی ویژه اتاق 

عمل بر دانش تیم جراحی در مراقبت از بیماران 

در  19 -مشکوک یا قطعی مبتال به کووید

بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی 

 1400اصفهان در سال 

آیگینه 

 هایرابدیان

299294 

۲6/4/1400 

 

طرح 

 پژوهشی

IR.MUI.NUREMA.REC.1400.050 

394 
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بررسی ارتباط استرس شغلی و صالحیت بالینی 

تکنولوژیست های اتاق عمل در دوران پاندمی 

کرونا در بیمارستان های وابسته به دانشگاه 

 1400علوم پزشکی اصفهان در سال 

 سرور مصلح

240025 

۲6/4/1400 

 

طرح 

 پژوهشی

IR.MUI.NUREMA.REC.1400.051 

395 

ارزیابی آمادگیِ پاسخ بیمارستانهای دانشگاهی 

 19شهرستان خرم آباد در بحران اپیدمی کووید 

و ارائه  WHO-EMRO بر اساس چک لیست

 راهکار

دکترنسرین  

شعربافچی 

 زاده

3400285 

13/1۲/1399 

 نامهپایان

IR.MUI.NUREMA.REC.1400.062 

396 

در مقابله با اپیدمی های تجارب جهانی 

 : covid-19 بیولوژیک با تاکید بر بیماری

 رویکردها و راهبردها

 مرضیه هادیان

140020 

16/۵/1400 

طرح 

 پژوهشی

IR.MUI.NUREMA.REC.1400.072 

397 

بررسی تاثیر ارائه محتوای آموزشی چند رسانه 

ای بر دانش و عملکرد استفاده از تجهیزات 

اعضای تیم جراحی در حفاظت شخصی توسط 

در بیمارستان های  19 -مواجهه با پاندمی کووید

منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 

1400 

 زهرا شفیعی

240013 

16/۵/1400 

طرح 

 پژوهشی

IR.MUI.NUREMA.REC.1400.073 

398 

مسائل روانشناختی خانواده های دارای بیمار 

 شناسیمبتال به ویروس کرونا: مطالعه پدیدار 

حبیب اله 

 حسینی

240058 

۲3/۵/1400 

طرح 

 پژوهشی

IR.MUI.NUREMA.REC.1400.078 

399 

 شیوع از پیشگیری و آمادگی وضعیت بررسی

 سالمندان نگهداری و توانبخشی مراکز در کرونا

 1400-1401 سال در اصفهان شهر

 اصغر علی

 نسب جمالی

1400114 

14/06/1400 

 طرح

 پژوهشی

IR.MUI.NUREMA.REC.1400.088 

400 
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 برخی با اضطراب و استرس ارتباط بررسی

 جدید دانشجویان خانوادگی-فردی های ویژگی

 دانشگاه مامایی و پرستاری دانشکده الورود

 19کووید بیماری به نسبت اصفهان پزشکی علوم

 1400 سال در

 سیدرضا

 موسوی

1400110 

14/06/1400 

 طرح

 پژوهشی

IR.MUI.NUREMA.REC.1400.092 

401 

 تنفسی های پاندمی اقتصادی اثرات بررسی

 مطالعات فراخوان( :ای دامنه مروری مطالعه یک)

 مروری

 

 دکترمحمدرضا

 رضایتمند

1400۲01 

17/06/1400 

 طرح

 پژوهشی

IR.MUI.NUREMA.REC.1400.097 

402 

 استادان و دانشجویان ترجیحات شناسایی

 و بحران شرایط در مجازی آموزش به نسبت

 (integrative) تلفیقی مرور یک - ها پاندمی

 دکترمصطفی 

 رارانی امینی

1400۲00 

17/06/1400 

 طرح

 پژوهشی

IR.MUI.NUREMA.REC.1400.098 

403 

 با( اجتماعی انگ) استیگما ارتباط بررسی

 در شاغل پرستاران ای حرفه زندگی کیفیت

 علوم دانشگاه 19_کووید منتخب بیمارستانهای

 1400 سال در اصفهان پزشکی

 سادات مریم

 شهشهانی

340039۵ 

31/06/1400 

 نامه پایان

IR.MUI.NUREMA.REC.1400.106 

404 

 بر بارداری در 19 کوید به ابتال تاثیر بررسی

 نوزادان شنوایی غربالگری آزمون نتایج

 مقدسی فاطمه

 بروجنی

۲40011۲ 

14/07/1400 

 طرح

 پژوهشی

IR.MUI.NUREMA.REC.1400.121 

405 

 COVID-19 بیماری به ابتال احتمالی علل بررسی

 در آن شغلی و فیزیکی روانشناختی، تاثیرات و

 COVID-19 یافته بهبود/مبتال کارکنان

 سال در اصفهان چمران شهید قلب بیمارستان

1399 

 دکترمحمد 

 کاجی اکبری

۲99۲9۲ 

۲0/07/1400 

 طرح

 پژوهشی

IR.MUI.NUREMA.REC.1400.127 

406 
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 پزشکی رسانیاطالع مراکز و ها کتابخانه خدمات

 ایحیطه مرور: کرونا دوران در

 دکتر فیروزه 

 زارع

 فراشبندی

1400۲60 

۲۵/07/1400 

 طرح

 پژوهشی

IR.MUI.NUREMA.REC.1400.134 

407 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1400.125 400/3/۲4 

 نامهپایان

 فریبا فهامی

3400163 

-COVIDبیماری ررسی ومقایسه تاثیرب

بر سرانجام بارداری )سن حاملگی،  19

وزن نوزاد و نمره آپگار نوزاد( در 

 PCR 408 مادران به تفکیک نتیجه تست

IR.MUI.RESEARCH.REC.1400.132 400/4/۲ 

 طرح پژوهشی

فرزانه 

 شیرانی

140057 

-بررسی اثر دهانشویه های ضد کووید

برشی باند ترمیم های  بر استحکام 19

 409 رزین کامپوزیت بر عاج و مینا

IR.MUI.RESEARCH.REC.1400.136 400/4/۵ 

 طرح پژوهشی

مهناز 

 نوروزی

240056 

واکاوی تجربه زیسته دانشجویان 

مامایی از آموزش در محیط های بالینی 

: یک مطالعه 19در همه گیری کووید 

 410 پدیدار شناسی

IR.MUI.RESEARCH.REC.1400.194 400/۵/4 

 طرح پژوهشی

محمدرضا 

 مراثی

1400104 

بررسی ارتباط سواد سالمت با مقبولیت 

در طی اپیدمی  19-واکسن کووید

بیماری در ایران و همبستگی این دو با 

 411 متغیرهای زمینه ای

IR.MUI.RESEARCH.REC.1400.201 400/۵/14 

 طرح پژوهشی

 صبا سلطانی

1400120 

بررسی نوع و محتوای پیام های 

ارتباط  COVID-19 دریافتی واکسن

آن با پاسخ های کنترلی در دانشجویان 

 412 1401-1400علوم پزشکی اصفهان سال 
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IR.MUI.RESEARCH.REC.1400.214 1400/۵/۲3 

 طرح پژوهشی

زهرا 

 جعفرزاده

1400121 

بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد در 

-COVID دیابت در موردمبتالیان به 

 413 1401-1400درشهر اصفهان سال  19

IR.MUI.RESEARCH.REC.1400.218 400/۵/۲4 

 طرح پژوهشی

مایده 

 حسین نیا

1400149 

بررسی ارتباط بین توانایی تشخیص 

شایعات واخبار جعلی، سواد سالمت 

الکترونیک و قصد انجام واکسیناسیون 

 در افراد مراجعه کننده به 19-کووید

 414 مرکز بهداشت شماره یک شهر اصفهان

IR.MUI.RESEARCH.REC.1400.241 1400/6/10 

 نامهپایان

حمید 

 رضویان

3400373 

ارزیابی مقایسه ای آگاهی و نگرش 

دندانپزشکان عمومی و پزشکان 

عمومی شهر اصفهان در خصوص 

-1400در طی سال  19بیماری کووید 

1401 415 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1400.242 400/6/10 

 نامهپایان

محمدرضا 

 امیرصدری

3400368 

ها و پیامدهای تعیین و ارزیابی هزینه

بیشترین درمان های رایج در درمان 

در بیماران بستری  COVID-19 بیماری

های ویژه بیمارستان در بخش مراقبت

 416 الزهرا )س(

IR.MUI.RESEARCH.REC.1400.263 400/6/17 

 نامهپایان

مریم 

 نصیریان

3400417 

بررسی اضطراب ناشی از ابتال به کورونا 

و ارتباط آن با عملکرد شغلی پرسنل 

بهداشتی استان چهارمحال و بختیاری 

 417 در دوره پاندمی کورونا

IR.MUI.RESEARCH.REC.1400.283 400/7/6 

 طرح پژوهشی

نفیسه 

سادات 

 حسینی

240078 

آموزش مجازی دوره بررسی وضعیت 

مقدمات بالینی پزشکی عمومی در 

 سامانه نوید در دوران کرونا

418 



59 
 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1400.298 400/7/۲0 

 نامهپایان

زینب 

 حیدری

3400460 

بررسی عوامل مرتبط با 

خودبیمارانگاری در دوران پاندمی 

کننده به کرونا در زنان باردار مراجعه

بهداشت و مراکز تحت پوشش شبکه 

درمان شهرستان الیگودرز در سال 

1400 419 

IR.MUI.MED.REC.1400.591 

۲8/7/1400  

 طرح پژوهشی

افسانه 

 یبن ینادر

1400۲7۲ 

عصب  الیمورد فلج پارش کیگزارش 

 دوز دوم واکسن کورونا قیبعد از تزر 3

420 

IR.MUI.MED.REC.1400.595 

۲8/7/1400  

 طرح پژوهشی
 لوایس

 انیهوسپ

1400۲۵7 

در  کینوع  ابتیروند بروز د یبررس

سال قبل و بعد از همه  18 ریکودکان ز

در استان اصفهان  19 دیکوو یریگ

 421 (C یقاتی( )مراکز تحق1397-1400)

IR.MUI.MED.REC.1400.596 

30/7/1400  

 طرح پژوهشی
نضال صراف 

 زادگان

1400۲61 

 مارانیمرگ در ب یو الگو زانیم یبررس

بر 19-دیمبتال به کوو یو سرپائ یبستر

مختلف در  یزمان یاساس بازه ها

 422 شهرستان اصفهان

IR.MUI.MED.REC.1400.602 

03/8/1400  

 طرح پژوهشی
 یزهره نادر

1400۲73 

و نحوه  زانیم نیارتباط ب یبررس

با شدت  یپروتکشن و حفاظت فرد

 423 یبستر دیکوو مارانیدر ب یماریب

IR.MUI.RESEARCH.REC.1400.313 

 

14/7/1400 

حسن  طرح پژوهشی

 فقیهی

1400۲0۵ 

از  یسالمت روان و ترس ناش یبررس

 یدر افراد مبتال به اچ آ 19-دیکوو

 ینیخم اسوج،ی یدر شهرها دزیا/یو

شهر، فالوجان، نجف آباد و دزفول در 

 424 1400کرونا در سال  یپاندم نیح
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IR.MUI.RESEARCH.REC.1400.337 

 

۲3/8/1400 

 پایان نامه
دکتر احسان 

 اهلل حبیبی

3400580 

 ییو نارسا یاسترس شغل سهیمقا

 نیب ینیبال یبروز خطا یبر رو یشناخت

 دیمبتال به کوو مارانیکه از ب یپرستاران

 ریکنند با پرستاران سا یمراقبت م 19

 یارجاع یها مارستانیبخش ها در  ب

 425 کرونا

IR.MUI.RESEARCH.REC.1400.364 

18/8/1400 

دکتر محمد  پایان نامه

 جواد طراحی

3400579 

و  یاضطراب ، افسردگ وعیش یبررس

از کرونا و عوامل مرتبط  یاسترس ناش

 یرشته ها انیبا آن در دانشجو

دانشگاه علوم  یو پرستار یپزشک

 یدرمان یو خدمات بهداشت یپزشک

 426 1401ـ 1400اصفهان در سال

IR.MUI.RESEARCH.REC.1400.372 

16/9/1400 

 پایان نامه
دکتر مرجان 

 منصوریان

 

3400644 

 مارانیب یمدت زمان بستر یشگوئیپ

بر اساس  19 دیکو یشده  صیترخ

در زمان  ینیثبت شده بال یرهایمتغ

 با  استفاده از روش مدل یبستر

Group Method of Data 

Handling   427 افتهی میتعم 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1400.380 

۲۲/9/1400 

 پایان نامه

دکتر 

عباسعلی 

 پالیزبان

3400604 

عناصر  نیانگیمقدار م سهیو مقا یبررس

آهن در  وم،یبدنیمول ،یمس، رو

 ریو غ یابتیگروه د 19 - دیکوو مارانیب

 428 ۲نوع  یابتید

 

IR.ARI.MUI.REC.1400.025 

 

30/9/1400 

 پژوهشیطرح 

 بهناز دکتر

 انصاری

۲400177 

 

 های یافته و ها فاکتور ریسک بررسی

MRI مبتال بیماران در استروک مغزی 

 و مایکوزیس موکور و COVID-19 به

 بیماران ماهه سه پیگیری

429 
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IR.ARI.MUI.REC.1400.020 

 

۲9/9/1400 

 طرح پژوهشی

دکتر مرضیه 

 کافشانی

۲400184 

 

 شدت با غذایی الگوهای ارتباط بررسی

 از جمعیت یک در 19-کووید بیماری

 در 19- کووید به مبتال بزرگسال افراد

 اصفهان شهرستان

430 

 

IR.ARI.MUI.REC.1400.016 

 

۲۲/9/1400 

 طرح پزوهشی

 فرشته دکتر

 سلیمی

۲400178 

 ترومبوتیک حوادث بروز میزان بررسی

 تحت بیماران عروقی های دسترسی در

 کووید واکسن تزریق از پس همودیالیز

 در اصفهان شهر های بیمارستان در 19

 1400 اول نیمسال

431 

 

IR.ARI.MUI.REC.1400.009 

10/9/1400 

 طرح پزوهشی

 نیکو دکتر

 یمانی

۲4001۵3 

 از پزشکی دانشجویان تجارب تبیین

 شیوع دوران در الکترونیک آموزش

 19 کوید

43۲ 

 

IR.ARI.MUI.REC.1400.005 

۲/9/1400 

 پزوهشیطرح 

 مریم دکتر

 آویژگان

3400618 

 آموزش طالیی هایفرصت توصیف

 19کووید پاندمی دوران در مجازی

 عمومی پزشکی دانشجویان ازنظر

433 

IR.MUI.MED.REC.1400.604 
06/08/1400  

 طرح پژوهشی

 یمهد

 فرد یفیمط

1400۲۵6 

مرگ و عوارض  زانیم سهیمقا

 یشکستگ ونیکساسیف

 یریزود هنگام و تاخ کینترتروکانتریا

در سال  19- دیمبتال به کو مارانیدر ب

 یدر مراکز آموزش 1400و  1399 یها

)مراکز    یالزهرا و کاشان یدرمان

 (C یقاتیتحق

434 

IR.MUI.MED.REC.1400.630 
۲۲/08/1400  

 پایان نامه

محمد نصر 

 یاصفهان

عوامل  نییو تع یینها امدیپ یبررس

شده  رشیپذ مارانیب یمرتبط با آن برا

دوران همه  یط اژیتر کیبا سطح  435 
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 مارستانیکرونا در اورژانس ب یریگ 34006۲9

 الزهرا اصفهان

IR.MUI.MED.REC.1400.640 
۲6/08/1400  

 طرح پژوهشی

علی 

 اصیلیان

1400۲۵6 

 ومیابتال به تلوژن افلوو زانیم سهیمقا

 COVID_19از  افتهیبهبود  مارانیدر ب

 یبستر ریو غ یبستر
436 

IR.MUI.MED.REC.1400.657 
0۵/09/1400  

 پایان نامه

فرهاد 

 حیدری

3400640 

درمان با  ریتاث سهیو مقا یبررس

با  ژنینازال با فشار باال و اکس ژنیاکس

 19-دیکوو مارانیدر ب یمعمول یروشها

مراجعه کننده به بخش اورژانس 

 437 1400الزهرا در سال  مارستانیب

IR.MUI.MED.REC.1400.660 
0۵/09/1400  

 پایان نامه

سعود م

 فر اعتمادی

34006۵4 

 قیبه تزر لیعلل عدم تما یبررس

مبتال به  مارانیدر ب 19-دیواکسن کوو

 ام اس شهر اصفهان یماریب
438 

IR.MUI.MED.REC.1400.664 
06/09/1400  

 پایان نامه

عاطفه 

 صادقی زاده

3400668 

نحوه   ،یکینیکل اتیخصوص یبررس

کودکان  یامدهایو پ ریدرمان، مرگ و م

  یالتهاب یستمیمبتال به سندرم چند س

درمراکز  یبستر19-دیبعد از کو

کودکان مبتال به کرونا  ژهیو یمراقبتها

دراصفهان ازخرداد  روسیو

 439 1400تاخرداد1399

IR.MUI.MED.REC.1400.666 
08/09/1400  

 پایان نامه

حسین 

 ابدالی

34006۲8 

شکاف  مارانیب تیرضا زانیم یبررس

کام و لب از روند درمان به روش از راه 

 دور در دوران کرونا
440 

IR.MUI.MED.REC.1400.668 
08/09/1400  

 طرح پژوهشی

بهرام 

 باقرپور

 یدیتک نوکلئوت سمیمورف یپل یبررس

rs6598045  ژنIFITM3 مارانیدر ب 

از  یو بحران دیشد دیمبتال به کوو 441 
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 یابی یبه روش توال یابی یتوال قیطر ۲40014۵

 سانگر

IR.MUI.MED.REC.1400.681 
18/09/1400  

 پایان نامه

سعود م

 فر اعتمادی

3400666 

 ونیناسیحاصل از واکس ییزایمنیا

 سیاسکلروز پلیمالت مارانیکرونا در ب

کننده  لیتعد یتحت درمان با داروها

 442 یماریب

IR.MUI.MED.REC.1400.689 
۲1/09/1400  

 پایان نامه

مسعود 

 فر اعتمادی

34007۲1 

 تیلیانسفالوم یماریب یفراوان یبررس

: 19-دیکوو یماریحاد منتشر به دنبال ب

 مندمرور نظام
443 

IR.MUI.MED.REC.1400.693 
۲۵/09/1400  

 طرح پژوهشی

کیان 

حشمت 

 قهدریجانی

1400۲9۲ 

واکسن  یعروق-یعوارض قلب یبررس

 (یمطالعه مرور کی) 19-دیکوو یها

444 

IR.MUI.MED.REC.1400.701 
30/09/1400  

 طرح پژوهشی

قدرت اله 

 مومنی

1400303 

و اصالح عادت واره ها در  ییشناسا

بر سه  یکرونا مبتن یماریمواجهه با ب

و  ی،روانشناختیجامعه شناخت کردیرو

)مورد مطالعه: کارشناسان ی نید

شهر  یمذهب یها اتیسالمت ه

 445 اصفهان(

IR.MUI.MED.REC.1400.713 
04/10/1400  

 طرح پژوهشی

حوریه 

 هاشمی

1400310 

 دیو کو  نوزیالوئوالر پروتئ یپولمونر

 یصی، چالش تشخ19
446 

IR.MUI.MED.REC.1400.714 
04/10/1400  

 طرح پژوهشی

رسول 

 محمدی

1400۲۵6 

با عامل  سیکوزیفومایفئوها

Neoscytalidium dimidiatum  در

 COVID-19مبتال به  ماریب کی
447 
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IR.MUI.NUREMA.REC.1400.189 ۲0/4/1400  

پژوهشی طرح  

 شهال

 محمدی

 ریزی

2400171 

 بر" نویسی روایت" تاثیر بررسی

 بیماران در امید و روانی سالمت

 کرونا به مبتال بستری

448 

IR.MUI.NUREMA.REC.1400.190 6/10/1400  

نامهپایان  

زندیه زهرا  

3400749 

 اجتماعی حمایت ارتباط بررسی

 افسردگی و مرگ اضطراب با خانواده

 مراکز پوشش تحت سالمندان در

 در اصفهان شهر سالمت جامع خدمات

494 19 کووید بیماری گیری همه  

IR.MUI.NUREMA.REC.1400.191 8/10/1400  

پژوهشی طرح  

 سهیال

 محمدی

 ریزی

2400151 

 پیامدهای با 19-کووید بیماری ارتباط

 مرور: نوزادی و زایمان بارداری،

 سیستماتیک

450 

IR.MUI.NUREMA.REC.1400.192 8/10/1400  

پژوهشی طرح  

 امینی سعید

 رارانی

2400161 

 هایسبک آموزشی برنامه تاثیر بررسی

 تحت مجازی صورتبه موثر ایمقابله

 استفاده مورد هایسبک بر وبینار

 بالینی هایبخش در شاغل پرستاران

 هایبیمارستان در 19 کووید با مواجهه

 سال در اصفهان شهر کرونای مرکز

1400 451 

IR.MUI.RESEARCH.REC.1400.402 

7/10/1400 

 پایان نامه
دکتر سارا 

 موسوی

3400712 

مبتال به  ییسرپا مارانینسخ ب یبررس

آن با  سهیو مقا 19دیکوو یماریب

و درمان  صیتشخ یکشور یراهنما

درشهر اصفهان در تابستان  19-دیکوو

 452 1400سال 

 


