كٍ در وگارش آوُا5931 تعداد مقاالت مىتشر شدٌ در مجالت علمي پژيَشي تًسط محققيه بيمارستان در سال
از مشايرٌ َاي ياحد استفادٌ شدٌ است
Prevalence of Coronary Artery Ectasia with Atherosclerosis and Associated Risk Factors in the
West of Iran: A Cross-Sectional Study (Journal of Research in Health Sciences)
1
Farnaz Fariba (MD), Mehdi Moradi (MD), Arezzo Arabi (MSc), Behzad Ghaderi (MD)

2

COMPARING THE MEAN PLATELET VOLUME (MPV) BETWEEN PATIENTS WITH
MYOCARDIAL INFARCTION (MI) AND HEALTHY INDIVIDUALS (Acta Medica
Mediterranea)
FARNAZ FARIBA, FARZANEH MAHBOOBIAN

3

Comparison of hemodynamic effects of biventricular versus left ventricular
only pacing in patients receiving cardiac resynchronization
therapy: A before–after clinical trial (Journal of Arrhythmia)
Babak Faghfourian, Shahram Homayoonfar, Mahdi Rezvanjoo, Jalal Poorolajal, Amir Hossein
Emam

4

impact of stent type on incidence of major adverse cardiac events in large coronary arteries with
tubular and diffuse lesions (Minerva Cardioangiologica)
Behshad NagHSHTaBriZi, azadeh M. MoNFared*, Farzad eMaMi, Jalal PoorolaJal

5

Evaluation of the Incidence of Major Adverse Cardiac and Cerebrovascular Events after
Percutaneous Coronary Intervention or Coronary Artery Bypass Graft on Proximal Left Anterior
Descending Artery with and without Other Coronary Arteries Involvement (Int Cardiovasc Res)
Behshad Naghshtabrizi, Zahra Sohrabi, Farzad Emami, Babak Manafi, Shafee Membari

6

THE EFFECTS OF AQUEOUS EXTRACT OF CELERY LEAVES (APIUM GRAVEOLENS)
ON FERTILITY IN FEMALE RATS (WORLD JOURNAL OF PHARMACY AND
PHARMACEUTICAL SCIENCES)
Hadi Zare Marzouni, Nahid Daraei, Naim Sharafi-Ahvazi, Navid Kalani, Wesam Kooti

7

Phytochemistry, pharmacology, and therapeutic uses of black seed (Nigella sativa) (Chinese
Journal of Natural Medicines)
Wesam Kooti, Zahra Hasanzadeh-Noohi, Naim Sharafi-Ahvazi, Majid Asadi-Samani, Damoon
Ashtary-Larky

تعداد طرحُاي سال  5931كٍ در آوُا از مشايرٌ َاي ياحد استفادٌ شدٌ است:
وام محقق

مجري ديمَ/مکار

عىًان
1

ثزرعی اثز هصزف رٍساسَل ثب ثزًبهِ ثبسسَاًی للجی ثز عَاهل الشْبثی (ایٌشزلَویي ٍ 6
 TNFآلفبً ٍ )CRP ،ین رخ لیذیذی ثیوبراى للجی سحز CABG

دوشز جَاد الوبعی

دوشز ثْؾبد ًمؼ سجزیشی

2

اثز اضغزاة ٍ افغزدگی لجل اس عول ثز ثزٍس دلیزیَم ثعذ اس عول جزاحی ٍ CABG
عَل هذر ثغشزی در ثیوبرعشبى للت فزؽچیبى در عبل  :1395یه هغبلعِ
وََّرر آیٌذُ ًگز

فبعوِ اؽشزاًی

دوشز جالل دَرالعجل

3

ثزرعی همبیغِای عغح عزهی دزٍسئیي دالعوبیی هزسجظ ثب حبهلگی  PAPP-Aدر
ثیوبراى هجشال ثِ  ACSثب گزٍُ وٌشزل

دوشز اعظن علی
ضویز

دوشز فزًبس فزیجب

4

همبیغِ ؽبخص سزویت ثذى ثب ؽبخص  BMIدر دیؼثیٌی ثیوبریّبی للجی عزٍلی دوشز هحوذعلی
در افزاد ثبالی  22عبل هزاجعِ وٌٌذُ ثِ ولیٌیه دیؾگیزی ٍ درهبًگبُّبی للت عیف رثیعی
ثیوبرعشبى للت فزؽچیبى در عبل 1395

دوشز سّزا صٌبیی/
دوشز فزًبس فزیجب

ارسیبثی فزاٍاًی دیظ عیٌىزًٍی ثغي چخ ٍ عَاهل هَثز در ثزٍس آى ثب اعشفبدُ اس دوشز هزین
هغبلعِ فبس آًبلیش در ثیوبراى ارجبع ؽذُ ثزای اًجبم اعىي دزفیَصى هیَوبرد ثب رٍػ الًَذی
Gated spect
آلبی هصغفی
ٌّجبریبثی دزعؾٌبهِ اًذاسُ ایوٌی ثیوبر در ثیوبرعشبىّب POMS
الجبلیبى

دوشز هحوذعلی عیف
رثیعی

5
6

دوشز علغبًیبى

7

ثزرعی همبیغِای رفشبر درد  CPOT ٍ BPSدر گشارػ درد ثیوبراى ،حیي اًجبم
دزٍعیجزّبی رایج ثخؼ هزالجز ٍیضُ

خبًن ؽیَا
گوبرٍدی

دوشز هحوذعلی عیف
رثیعی

8

همبیغِ عَارض ثبرداری ،سایوبى ٍ دظ اس سایوبى در خبًوْبی ثبردار ثب ٍ ثذٍى عبثمِ
ثیوبری للجی در ثیوبرعشبى ّبی للت ٍ عزٍق

دوشز فزًبس فزیجب

خبًن فبعوِ اؽشزاًی

9

ارسیبثی اعشبًذاردّبی ارسمبدٌّذُ عالهز در هزوش للت فزؽچیبى ّوذاى ٍ ًشبیج
خَدارسیبثی حبصل اس آى در ًیوِ دٍم عبل 95

دوشز هحوذعلی
عیف رثیعی

دوشز سّزا صٌبیی

12

ثزرعی عولىزد دّلیش چخ در اًغذاد حبد ؽزیبى دّلیشی عی آًضیَدالعشی عزٍق
وزًٍزی

دوشز ًجن افؾبر

دوشز هزادی /دوشز
ًمؼ سجزیشی

11

ثزرعی ّوجغشگی اعشذالل اخاللی ٍ ؽجبعز اخاللی دزعشبراى ؽبغل در
ثیوبرعشبى ّبی هٌشخت داًؾگبُ علَم دشؽىی ّوذاى

خبًن فالحبى

دوشز خغیجبى

تعداد پاياوىامٍَاي سال  5931كٍ در آوُا از مشايرٌ َاي ياحد استفادٌ شدٌ است:
عىًان

وام داوشجً

استاد راَىما

1

همبیغِ سغییزار ریىبٍری ضزثبى للت لجل ٍ ثعذ اس ثبسسَاًی در ثیوبراى سحز جزاحی ثبی دظ عزٍق
وزًٍز

2

همبیغِ اثز اعشبهیٌَهي ٍریذی در وٌشزل درد هجشال ثِ عىشِ للجی در همبیغِ ثب اعشبهیٌَفي خَراوی

3

همبیغِ هیشاى ثزٍس  MACCEدر ثیوبراى ثب سؾخیص  STEMIدرهبى ؽذُ ثب دٍ رٍػ ٍ primary PCI
 PCIثعذ اس  24عبعز ثعذ اس فیجزیٌَلیشیه سزادی لجل اس سزخیص در ثیوبرعشبى اوجبسبى ّوذاى در
عبلْبی 92-94

4

ثزرعی اوَوبردیَگزافیه عولىزد ثغي راعز در ثیوبراى هجشال ثِ اًفبروشَط حبد سحشبًی هیَوبرد ٍ
ثزرعی ارسجبط آى ثب یبفشِ ّبی آًضیَگزافی در ثیوبراى هزاجعِ وٌٌذُ ثِ ثیوبرعشبى اوجبسبى در عبل 94

5

ثزرعی سأثیز وبرٍدیلَل ثز عولىزد ثغي چخ در ثیوبراى سحز درهبى ثب ّزعذیي هجشال ثِ عزعبى عیٌِ اس
اردیجْؾز  94سب 95

دوشز الویزا آلبیی

6

ثزرعی ارسجبط عغح اعیذاٍریه عزم ثب ٍععز آسزٍاعىلزٍسیظ عزٍق وزًٍز در ثیوبراى آًضیَگزافی ؽذُ
در ثیوبرعشبى اوجبسبى در عبلْبی  93سب 94

دوشز عَداثِ
وؾشىبر

دوشز هحوذرضب
ثیبًبسی

7

ارسیبثی فؾبرخَى عیغشَلیه ،ریىبٍری ضزثبى للت ثالفبصلِ دظ اس سغز ٍرسػ در ثیوبراى هجشال ثِ
عٌىَح ٍاسٍٍاگبل

دوشز هْذی وبظوی

دوشز هْذی هزادی

8

ثزرعی ّوجغشگی اعشزط ؽغلی ثب عولىزد ؽغلی در ثخؼ ّبی داخلی جزاحی ثیوبرعشبًْبی داًؾگبُ
علَم دشؽىی ّوذاى

خبًن ًزگظ
حیذری خیبط

دوشز فبعوِ چزاغی

9

ثزرعی عغح عزهی آًشی فبوشَر  12فعبل در ثیوبراى اًشخبثی سحز درهبى ثب دٍسّبی سغجیك ؽذُ
اًَوغبدبریي ثز اعبط عي ٍ ولیزاًظ وزاسیٌیي در ثیوبرعشبى للت فزؽچیبى در عبل 1395

دوشز صیال ّبؽوی

دوشز ؽْزام
ّوبیًَفز

 12ثزرعی هعیبرّبی عی سی آًضیَگزافیه عولىزد ثغي راعز ٍ ارسجبط آًْب ثب دیؼ آگْی یه هبِّ ٍ ؽؼ
هبِّ در ثیوبراى هجشال ثِ آهجَلی ریِ

دوشز اثَالحغي
خشایی

دوشز فزًبس فزیجب

 11ثزرعی همبیغِ فزاٍاًی اثشال ثِ اخشالل اعشزط دظ اس حبدثِ در ثیوبراى دارای فیجزیالسَر لبثل وبؽز ثب
عبثمِ دریبفز ؽَن ٍ ثذٍى دریبفز ؽَن

دوشز عجبط ریحبًی

دوشز هْذی هزادی

 12همبیغِ سأثیز عخٌزاًی ثب رٍػ ؽجیِ عبسی ثز یبدگیزی داًؾجَیبى دزعشبری درثبرُ آهَسػ ثِ ثیوبراى
عبلوٌذ هجشال ثِ COPD

آلبی گَدرس
سزوبؽًَذ

خبًن دوشز خغیجبى

 13سأثیز آهَسػ هزالجز هعٌَی ثِ دزعشبراى ثز ًگزػ آًْب ٍ رضبیز ثیوبراى اس خذهبر دزعشبری در ثخؾْبی
هزالجز ٍیضُ للجی

خبًن وضال فالحی

دوشز خذایبر
عؾًَذی

 14همبیغِ هیشاى دبیبیی عیگٌبلْبی الىشزٍهیَگزافی عضالر چْبرعز راًی در دٍ رٍػ الىشزٍدگذاری
 ٍ SENIAMرٍػ الىشزٍدگذاری ثز اعبط سصبٍیز الىشزاعًَذ

خبًن ؽبدی لوزی

دوشز ّبدُ ای

خبًن هزین
سزوبؽًَذ

دوشز فزًبس فزیجب

خبًن عیذُ هلیىب
خبرلبًی همذم

دوشز هحوذعلی
عیف رثیعی

خبًن غشال عیف

دوشز خغیجبى

خبًن فزحٌبس
سَولیبى

دوشز هْذی
هحوذی

 15ارسیبثی سذاخالر دارٍیی ثبلمَُ ٍ فبوشَرّبی هزثَط ثِ آى ،در ثیوبراى ثغشزی در ثیوبرعشبى للت ٍ عزٍق
فزؽچیبى
16

عزاحی اجزا ٍ ارسؽیبثی ثزًبهِ ثیوبرعشبى ارسمبدٌّذُ عالهز در ثیوبرعشبًْبی هٌشخت داًؾگبُ علَم
دشؽىی ّوذاى :ارائِ یه هذل هذاخلِ ای

17

ثزرعی سأثیز هذاخالر دزعشبری ثز سغىیي ؽذر ٍ سؾٌگی ٍ خؾىی دّبى ثیوبراى ثعذ اس CABG

18

ًمؼ یبدگیزی دبالیی در ًَآٍری ٍ عولىزد عبسهبًی ثیوبرعشبًْب ٍ هزاوش آهَسؽی درهبًی

دوشز حویذرضب
گلعلی خبًی

دوشز اهیزحغیي
یشدی

دوشز ثْشاد رٍسثْبًی

دوشز هحوذ حغیي
ثخؾبیی

دوشز فبعوِ
گَدرسی

دوشز ثْؾبد ًمؼ
سجزیشی

دوشز ؽیَا وؾبٍری

دوشز فزًبس فزیجب
دوشز ؽْزام
ّوبیًَفز

تعداد پاياوىامٍَاي سال  5931كٍ در آوُا از مشايرٌ َاي ياحد استفادٌ شدٌ است:
عىًان
 19سأثیز آهَسػ ثزًبهِ ریشی ؽذُ ثز خَدوبرآهذی ثیوبراى هجشال ثِ دزفؾبری خَى در ثیوبرعشبى للت
فزؽچیبى ّوذاى

وام داوشجً

استاد راَىما

آلبی اوجز رٌّوب

آلبی صلَاسی

ثزرعی سأثیز عصبرُ هیخه ثز ؽذر درد ًبؽی اس سشریك اًَوغبدبریي در ثیوبراى هجشال ثِ عٌذرم وزًٍزی
حبد ثغشزی در ثیوبرعشبى للت فزؽچیبى ّوذاى در عبل 1395

خبًن عویزا ٍػ

آلبی فالحی ًیب

 21ثزرعی ادیذهیَلَصیه اًَاع هیىزارگبًیغن ّب در ًوًَِ ّبی وؾز ادرار ،ارسیبثی همبٍهز ٍ حغبعیز آًشی
ثیَسیىی اًْب در ثیوبراى ثغشزی ثیوبرعشبى ثغشزی در عبل 96

خبًن فبعوِ علی
ثخؾی

دوشز اعظن علی
ضویز

آلبی احغبى
هَحذی سجبر

دوشز ًمؼ سجزیشی

خبًن عبّزُ عبّزی

دوشز هزین غفَری

22

22

سأثیز آهَسػ ٍیذیَیی ثز راحشی ٍ رضبیشوٌذی ثیوبراى سحز آًضیَگزافی عزٍق وزًٍز هزاجعِ وٌٌذُ ثِ
هزوش آهَسؽی درهبًی للت فزؽچیبى

 23دیؼ ثیٌی خَدوبرآهذی سحصیلی ثز اعبط یبدگیزی خَدگزداى ٍ هغئَلیز دذیزی داًؾجَیبى دشؽىی
داًؾگبُ علَم دشؽىی ّوذاى

