طرح هاي تحقيقاتي مصوب سال 96

رديف

مجري طرح

وضعيت طرح طرح

عنوان طرح

1

دكتر رحیوپَر اهیری

بررسي سطح بیَهاركر  uNGALدر كَدكاى هبتال ريفالكس هصَب
ٍزيكَ يَرترال در بیوارستاى بؼخت ّوذاى طي سالْای97-96

2

آقای هْذی هَلَی
ٍردًجاًي

بررسي تاحیر هاساشبازتابي پا ٍ تكٌیک آرام سازی بٌسَى بر هصَب
كاّص درد بیواراى بؼذ از آرترٍسكَپي زاًَ

3

دكتر زّرا رضَی

بررسي تٌَع كاريَتیپ ٍ ارتباط آى با يافتِ ّای بالیٌي هصَب
(فٌَتیپ) بیواراى هبتال بِ سٌذرم ترًر

4

دكتر ػظین ػسيسی

بررسي تاحیر راًذ پرستاری هٌظن بر سطح رضايتوٌذی از هصَب
هراقبت ّای پرستاری ،احساس راحتي بیواراى ٍ خطًَت بر
ػلیِ پرستاراى در بخص ّای جراحي بیوارستاى ّای آهَزضي
هالير 1396

5

دكتر حسیي ػوادهوتاز

هطالؼِ تاحیر هًَتِ لَكاست بر هیساى پرٍكلسي تًَیي سرم در هصَب
كَدكاى دچار پیلًَفريت حاد بستری در بخص كَدكاى
بیوارستاى بؼخت ّوذاى

6

دكتر حسیي ػوادهوتاز

ادراری هصَب

بررسي تاحیر زًجبیل رٍی دفغ سیستاتیي
بیواراى هبتال بِ ديابت

سي

رديف

مجري طرح

عنوان طرح

وضعيت طرح طرح

7

آقای هْذی هحسٌي

بررسي هیساى بقا در احیا قلبي ريَی در بیوارستاى اهام حسیي هصَب
(ع) ضْر هالير از سال  1389تا 1394

8

دكتر محمد حسیه
اسالمیان

بررسي آلرشًْای ضايغ در بیواراى آلرشيک ٍ ارزيابي ارتباط بیي در دست بررسي
ًَع آلرشى ٍ چگًَگي ػالين بالیٌي در سالْای 1397 ٍ 1396
در ضْر ّوذاى

9

دكتر ابراهیم جلیلی

بررسي اپیذهیَلَشی ٍ ػلل هرگ ًاضي از حَادث ترافیكي هٌجر در دست بررسي
بِ فَت در طَل هذت ّفت سال در استاى ّوذاى(  1391تا
) 1396

11

دكتر هحوذ رضا
ساػتیاى

تؼییي فراٍاًي ّ CT-Scanای اًجام ضذُ در هراجؼیي بِ هركس در دست بررسي
آهَزضي درهاًي بؼج در استاى ّوذاى در سال 1395

11

دكتر فريذُ قرُ خاًلَ

بررسي بیواراى 21تا31سال هبتال بِ سرطاى پستاى هراجؼِ در دست بررسي
كٌٌذُ بِ هركس تصَير برداری خصَصي هْر ّوذاى طي سال
ّای94-96

رديف

12

مجري طرح

دكتر زّرا رضَی

عنوان طرح

بررسی فراوا نی آلل های  H LA- DR/DQدر بیماران
مبتال به دیابت نوع یک و خا نواده های آنان در شهر
همدان

وضعيت طرح طرح

در دست بررسي

گزارش نهايي سال 96

رديف

مجري طرح

عنوان طرح

صفحه اول گزارش
پاياني و صفحه
تقدير و تشکر

1

دكتر
خَرضیذی

2

دكتر فاطوِ اقبالیاى

بررسي فراٍاًي ػلل هرگ ٍ هیر در ًَزاداى بستری در NICU
بیوارستاى بؼخت ّوذاى از سال  1391تا 1394

3

دكتر هْذی اسكٌذرلَ

هقايسِ آپاًذكتَهي بِ رٍش استاًذارد (هک برًي) با ضیَُ ابذاػي
آپاًذكتَهي از كطالِ راًي راست با ايجاد فلپ جلذی ٍ زير جلذی
در بیواراى با آپاًذيسیت حاد بذٍى ػارضِ در بیوارستاى بؼخت
ّوذاى در سال 1395 -1394

4

دكتر هجتبي ّذايت بررسي ػالئن بالیٌي ٍ آزهايطگاّي در بیواراى باػفًَت هْرُ PDF
ٍديسک بیي هْرُ ای( ) spondylodiscitisبستری
يؼقَبي
دربیوارستاى ّای بؼخت ٍ فرضچیاى ّوذاى طي سالْای 94-85

5

دكتر فرضیذ رحیوي بررسي ارتباط بیي سطح سرهي ٍيتاهیي  )D(25OH Vit Dبا PDF
هَرتالیتي پٌَهًَي ًاضي ازًٍتیالتَر( Ventilator Associated
بطر
 )Pneumoniaدر بیواراى بستری در بخص  ICUبیوارستاى
بؼخت ّوذاى

6

دكتر هجتبي ّذايت بررسي فراٍاًي ػفًَتْای بیوارستاًي ضايغ (پٌَهًَي -ػفًَت PDF
ادراری-ػفًَت گردش خَى-ػفًَت زخن جراحي) ٍ الگَی
يؼقَبي
هقاٍهت هیكرٍبي ارگاًیسوْای ايجاد كٌٌذُ آًْا در بیوارستاى
بؼخت ّوذاى طي سِ هاُ در سال  ٍ 94تْیِ پرٍتكل درهاى
تجربي ايي هیكرٍبْا

حویذرضا بررسي ارتباط پلي هَرفیسوْای  RNAغیر كذ كٌٌذُ بلٌذ
 HOTAIR ٍ ANRILبا سرطاى پستاى در ّوذاى

