
961-1

مطالعه 

Genome-

Wide 

Associatio

n Studies 

در مطالعه 

سالمت 

سالمندی بوشهر

دکتر ایرج نبی 

دکتر - پور

محمدجواد 

حاجی پور

-

مرکز تحقیقات 

طب عفونی 

گرمسیری

طرح2596/3/73775

961-2

عوامل مرتبط 

با خطاهای 

پزشکی منجر 

به دادخواست 

ارائه دهندگان 

خدمات 

بهداشتی 

درمانی در 

پرونده های 

ارجاعی به ساز 

مان پزشکی 

قانونی بوشهر 

در دهه اخیر 

 تا 1385ازسال)

 (1395پایان

حکیمه 

- واحدپرست

-فاطمه مالچی

فاطمه حاجی 

راضیه -نژاد

باقرزداه

-

دانشکده 

پرستاری و 

مامایی

طرح596/3/21105
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961-3

بررسی فعالیت 

کلسینورین در 

اثرات تشنج 

زای سیلدنافیل 

در مدل القای 

 PTZتشنج با 

در موش سوری

دکتر سید 

محمد 

سیدآبادی

-
دانشکده 

پزشکی
طرح996/3/21106

961-4

بررسی عوامل 

تعیین کننده 

استفاده از 

محافظ های 

پوستی 

ضدآفتاب به 

منظور 

پیشگیری از 

سرطان پوست 

در ساکنین 

شهر بوشهر 

-1397سال 

1396 :

کاربردی از 

تئوری انگیزش 

محافظت

دکترآزیتا 

دکتر -نوروزی

رحیم طهماسبی

عظیمه خدامی 

نسب

دانشکده 

بهداشت
طرح396/3/21107



961-5

ررسی میزان 

آگاهی و 

نگرش کادر 

درمانی به اهدا 

عضو بیماران 

مرگ مغزی در 

بیمارستان های 

دانشگاه علوم 

پزشکی استان 

بوشهرو عوامل 

موثر برآن

-جمیله کیانی

دکترسعید 

-کشمیری

دکترعلیرضا 

حاجیونی

طرح896/3/214219معاونت درمان-

961-6
بررسی میزان 

مصرف 

خودسرانه دارو 

و عوامل مرتبط 

با آن بر اساس 

الگوی باور 

سالمت در 

مراجعه 

کنندگان به 

مراکز منتخب 

خدمات جامع 

سالمت 

شهرستانهای 

جنوب استان 

بوشهر در سال 

1396

دکترمهنوش 

دکتر - رییسی

سید همام 

الدین جوادزاده

-
دانشکده 

بهداشت
1496/3/214220

طرح کمیته 

تحقیقات 

دانشجویی



961-7

بررسی تکامل 

شیرخواران با 

وزن کمتر از 

 گرم یا 2000

زایمان زودرس 

بستری شده در 

بخش مراقبت 

های ویژه ی 

نوزادان 

بیمارستان 

شهدای خلیج 

فارس بوشهر 

 ماهگی بر 4در 

اساس 

معیارهای 

ASQ در 

139-97سال 

دکتر سعیده 

فیروزبخت
فرشاد دهدار

دانشکده 

پزشکی
پایان نامه1396/3/214221

961-8
انگیزه تحصیلی 

از دیدگاه 

دانشجویان 

مهندسی 

بهداشت محیط

دکتر مریم 

-روانی پور

معصومه روانی 

دکتر -پور

داریوش رنجبر

-

دانشکده 

پرستاری و 

مامایی

طرح1296/3/214222

961-9

بررسی آگاهی 

دانشجویان 

کارشناسی 

پرستاری و 

مامایی دانشگاه 

علوم پزشکی 

بوشهر از 

منشور حقوق 

بیمار در سال 

1396

دکتر فائزه 

جهان پور
فریده بحرینی

دانشکده 

پرستاری و 

مامایی

496/3/214223

طرح کمیته 

تحقیقات 

دانشجویی



961-10

بررسی 

نوسانات آنزیم 

های کبدی 

(SGOT ,

SGPT)  در

بیماران بتا 

تاالسمی ماژور 

مراجعه کننده 

به بیمارستان 

بنت الهدی 

بوشهر در سال 

1396

دکتر عیسی 

صفوی
زینب قره داغی

دانشکده 

پیراپزشکی
496/3/214224

طرح کمیته 

تحقیقات 

دانشجویی

961-11

مطالعه ی 

الگوی تقاضا و 

مصرف فرآورده 

ی گلبول قرمز 

فشرده شده در 

عمل جراحی 

قلب بیماران 

مراجعه کننده 

به بیمارستان 

بنت الهدی 

بوشهر در سال 

139

دکتر عیسی 

صفوی
زینب قره داغی

دانشکده 

پیراپزشکی
496/3/214225

طرح کمیته 

تحقیقات 

دانشجویی



961-12
بررسی 

نوسانات 

هورمون های 

 T4تیروئیدی 

 در TSHو 

بیماران بتا 

تاالسمی ماژور 

مراجعه کننده 

به بیمارستان 

بنت الهدی 

بوشهر در سال 

1396

دکتر عیسی 

صفوی
زینب قره داغی

دانشکده 

پیراپزشکی
496/3/214226

طرح کمیته 

تحقیقات 

دانشجویی

961-13

بررسی کارایی 

کامپوزیت 

خاکستر 

استخوان 

اکسید روی –

در حذف کروم 

شش ظرفیتی 

از محلول آبی

سید عنایت 

هاشمی
ندا رنجبر

دانشکده 

بهداشت
پایان نامه1496/3/214227

961-14
مقایسه الگو 

های تعلق 

والدینی در 

بیماران مبتال 

به افسردگی ، 

اسکیزوفرنیا و 

دوقطبی شهر 

1396- بوشهر

دکتر مسعود 

-بحرینی

شرافت 

-اکابریان

کامران میرزایی

آیدین عباس 

پور شوشتری

دانشکده 

پرستاری و 

مامایی

پایان نامه1496/3/214228



961-15

بررسی اثرات 

عصاره 

هیدروالکلی 

 Cordiaگیاه 

myxa بر 

ترمیم زخم در 

موش صحرایی

دکتر زینب 

جان احمدی

محمد حسین 

پزدان پناه

دانشکده 

پزشکی
پایان نامه1796/3/214228

961-16
ارزیابی سطح و 

توزیع 

پاسخگویی 

نظام سالمت 

در مراکز 

خدمات جامع 

سالمت شهری 

بوشهر از 

دیدگاه 

مراجعین در 

1396سال 

دکتر نیلوفر 

دکتر -معتمد

حبیب عمرانی 

دکتر -خو

افشین استوار

بتول امیری
دانشکده 

پزشکی
پایان نامه2596/3/214230

961-17

مقایسه اثر ضد 

دردی و ضد 

التهابی تزریق 

موضعی 

دگزامتازون و 

استعمال 

موضعی عصاره 

آبی الکلی 

زنجبیل بعد از 

خارج کردن 

دندان عقل 

فک پایین در 

بیماران مراجعه 

کننده به 

کلینیک 

دندانپزشکی

دکتر سامان 

دکتر -جوکار

کامران 

-میرزایی

-نرگس آریا

رامین سیدیان

-سحر زندی

سیدمحمدرضا 

علوی

دانشکده دندان 

پزشکی
پایان نامه1196/3/214231



961-18
بررسی مقایسه 

ای فراوانی 

تغذیه با شیر 

خشک در 

دوران 

شیرخوارگی 

بین بیماران 

مبتال به 

مالتیپل 

اسکلروزیس و 

افراد غیر مبتال

دکتر هومان 

دکتر -سلیمی

-صمد اکبرزاده

دکتر رضا نعمتی

ذکریا محمودی
دانشکده 

پزشکی
پایان نامه1596/3/214232

961-19

بررسی نقش 

نوروتروفیک 

 S100bفاکتور 

در بروز اثرات 

ضد مانیای 

لیتیم در مدل 

مانیای ناشی از 

متیل فنیدات 

در موش 

صحرایی

دکتر صمد 

دکتر -اکبرزاده

مجتبی کشاورز

مرتضی فتوحی
دانشکده 

پزشکی
پایان نامه1796/3/214233

961-20

بررسی حذف 

فنل از محلول 

آبی با استفاده 

از سیستم 

تلفیقی کربن 

فعال اصالح 

شده با نانوذره 

/ اکسید منیزیم 

/ اولتراسونیک 

پریدات در 

رآکتور ناپیوسته

دکتر سید 

-عنایت هاشمی

عمار مریم 

آبادی

مریم براتیان
دانشکده 

بهداشت
پایان نامه1096/3/214234



961-21

بررسی تاثیر 

الگوی توانمند 

سازی خود 

مدیریتی بر 

حس انسجام و 

خودکارآمدی 

نوجوانان آسیب 

دیده موتورسوار 

شهرستان 

داراب در سال 

1396

دکتر مریم 

- روانی پور

دکتر علی 

فروتن

پریسا نوابی

دانشکده 

پرستاری و 

مامایی

پایان نامه96/3/214235

961-22
بررسی تاثیر 

آشناسازی با 

کاتتریزاسیون و 

انفوزیون 

وریدی از 

طریق 

تصویرسازی بر 

اضطراب 

کودکان سن 

مدرسه ی 

بستری در 

اورژانس اطفال 

مرکز آموزشی 

و درمانی 

شهدای خلیج 

فارس بوشهر 

1395در سال 

دکتر فائزه 

جهان پور

معصومه 

کانیک زاده

دانشکده 

پرستاری و 

مامایی

پایان نامه1396/3/214236



961-23

بررسی 

مقایسه ای 

کیفیت زندگی 

و راهبردهای 

مقابله ای در 

خانواده  بیماران 

مبتالبه 

افسردگی 

اساسی ، 

اختالل 

دوقطبی و 

خانواده های 

فاقد بیمار 

روانی شهر 

1395- بوشهر 

دکتر مسعود 

دکتر -بحرینی

مریم روانی 

کامران -پور

میرزایی

فرحناز 

اسماعیل وندی

دانشکده 

پرستاری و 

مامایی

پایان نامه1096/3/214237

بررسی میزان 961-24

بیان میکرو 

RNA 630ی 

در بیماران 

مبتال به 

لوسمی 

لنفوییدی حاد

دکتر غالمرضا 

خمیسی پور

الهام محسنی 

نسب

دانشکده 

پیراپزشکی
پایان نامه1096/3/214238

961-25

مقایسه خنثی 

سازی آنتی 

ونوم موجود و 

نوع شتری بر 

تغییرات قلبی و 

عروقی ناشی از 

تزریق داخل 

وریدی ونوم 

همی 

اسکورپیوس 

لپتوروس در رت

دکتر رامین 

سیدیان

سیده زهرا 

موسوی

دانشکده 

پزشکی
پایان نامه896/3/214239



961-26

بررسی تاثیر 

استفاده ازماده 

چسباننده بافت 

نرم در مقایسه 

با نخ بخیه بر 

عوارض و 

بهبودی پس 

ازجراحی دندان 

مولرسوم نهفته 

فک پایین

دکتر 

-آخوندزاده

دکتر مقداد 

خانیان 

-مهماندوست

نیلوفر معتمد

-سارا کیانی

ثمین بصیری 

فرد

دانشکده دندان 

پزشکی
پایان نامه1896/3/214241

961-27

ررسی نقش 

نیتریک اکساید 

در ترشح 

نورتروفیک 

 S100bفاکتور 

پس از مصرف 

لیتیوم در مدل 

مانیای ناشی از 

متیل فنیدات 

در موش 

صحرایی

دکتر صمد 

دکتر -اکبرزاده

مجتبی کشاورز

علیرضا راستی
دانشکده 

پزشکی
پایان نامه1796/3/214242

961-28
مقایسه شیوع 

مارکرهای 

عفونی در 

اهداکنندگان و 

معاف شدگان 

دایم از اهدا 

خون مرکز 

انتقال خون 

شهر بوشهر 

طی سال های 

95 -1394

دکتر غالمرضا 

خمیسی پور

مجید کریمی 

شمس آبادی

دانشکده 

پزشکی
پایان نامه1296/3/214243



961-29
بررسی اثر 

عصاره جلبک 

اسپیرولینا بر 

تمایز سلولهای 

بنیادی مغز 

استخوان به 

سلول های 

شبه نورونی

دکتر بنفشه 

-اسمعیل زاده

-ماریا ظهیری

غالمحسین 

محبی

حمیدرضا 

رحیمی

دانشکده 

پزشکی
پایان نامه2096/3/214246

961-30
بررسی شیوع 

آسینتوباکتر 

مقاوم به چند 

دارودربیمارستان

 شهدای خلیج 

فارس بوشهردر 

1395سال 

دکتر فرهاد 

کامران -عباسی

میرزایی

مریم رضایی
دانشکده 

پزشکی
پایان نامه1596/3/214247

961-31

ارزیابی اثرات 

محفاظتی 

نانوذره سریوم 

اکسید بر آسیب 

های ساختاری، 

عملکردی و 

اکسیداتیو کلیه 

متعاقب انسداد 

یکطرفه حالب 

در موش های 

صحرایی

دکتر زهرا 

صداقت
نفیسه داوودی

دانشکده 

پزشکی
پایان نامه2496/3/214248



961-32

بررسی تاثیر 

عصاره آبی 

الکلی گیاه 

آویشن باغی بر 

سطوح سرمی 

angptl4 و 

lpl در موش 

های صحرایی 

هایپرلیپیدمیک

دکتر صمد 

-اکبرزاده

افشین استوار

نوشین انگالی
دانشکده 

پزشکی
پایان نامه1196/3/214249

961-33

بررسی اثرات 

حفاظتی نانوذره 

اکسید سریم بر 

آسیب حاد 

کلیوی ناشی از 

ایسکمی و 

پرفیوژن مجدد 

در موش 

صحرایی

دکتر زهرا 

مجید -صداقت

کاوه -اسدی

تنها

ناهید فریدونی
دانشکده 

پزشکی
پایان نامه2696/3/214250

بررسی تاثیر 961-34

ویتامین د بر 

عالیم بالینی 

کهیر مزمن 

خود به خودی 

و کیفیت 

زندگی در 

بیماران تحت 

درمان با 

اتولوگوس 

پالسما تراپی

افشین 

-شیرکانی

عباس هادی 

پور

فرزین اسالمی
دانشکده 

پزشکی
پایان نامه1296/3/214251



961-35
بررسی مقایسه 

ای سطح 

سرمی ویتامین 

D در افراد 

سالم و بیماران 

مبتال به 

پسوریازیس

دکتر عباس 

هادی پور
ماجدی

دانشکده 

پزشکی
پایان نامه1096/3/214252

بررسی رابطه 961-36

سطح سرمی 

منیزیوم و 

کلسیم با 

بیماری 

گرفتگی عروق 

کرونر

دکترداریوش 

علی -ایرانپور

موحد

راضیه بهروزکام
دانشکده 

پزشکی
پایان نامه896/3/214253

بررسی درگیری 961-37

قلبی بیماران 

مبتال به 

تاالسمی ماژور 

توسط 

cardiac 

gated 

SPECT

-مجید اسدی

عبدالمجید 

عمرانی

پریوش رحیمی 

زاده

دانشکده 

پزشکی
پایان نامه1096/3/214254

حذف فلزات 961-38

سنگین از 

محلول آبی 

توسط بیوچار 

تهیه شده ار 

هسته خرما 

Phoenix 

dactylifer

a

دکتر بهمن 

رماوندی
-

دانشکده 

بهداشت
طرح396/3/214255



961-39

تولید جاذب 

بیولوژیکی 

ارزان قیمت از 

گیاه بومی 

Malva 

sylvestris 

به دو روش 

خشک کردن با 

حرارت و با 

آفتاب و بررسی 

عملکرد آن در 

حذف مس از 

محلول های 

آبی

دکتر بهمن 

رماوندی
-

دانشکده 

بهداشت
طرح596/3/214256

961-40

ساخت و بهینه 

سازی نانو 

ذرات آهن 

پلی  @صفر

: نقره-پیرول

نانوکامپوزیتی 

سریع و عالی 

به منظور ارتقاء 

احیا نیترات، 

تخریب 

نیتروبنزن و 

گندزدایی در 

محیط آبی

دکتر سینا 

دوبرادران
-

دانشکده 

بهداشت
طرح396/3/214324



961-41

تبیین چالش ها 

و موانع آموزش 

اثربخش از 

دیدگاه اساتید و 

دانشجویان 

دانشگاه علوم 

پزشکی بوشهر 

و ارائه راهکار

دکتر عاطفه 

-اسفندیاری

هدایت 

-ساالری

مسعود بهرامی

-حامد نوری

آرمان هاشمی

مرکز مطالعات 

توسعه آموزش 

پزشکی

طرح1896/3/214323

961-42

تبیین دیدگاه 

اساتید و 

دانشجویان در 

مورد منابع 

مطالعه دروس 

علوم پایه در 

دانشگاه علوم 

پزشکی بوشهر

هدایت 

-ساالری

عاطفه 

اسفندیاری

آرمان هاشمی

مرکز مطالعات 

توسعه آموزش 

پزشکی

طرح1996/3/214322

بررسی اثرات 961-43

مصرف 

رزوراترول در 

بیماران دیابتی 

1نوع 

ویدا سلطانیدکتر علی موحد
دانشکده 

پزشکی
طرح1796/3/7108

961-44
بررسی 

ترکیبات پلی 

کلرینه بی فنیل 

(PCBs)  در

گرد و غبار 

فیلتر کولر در 

بندر بوشهر

دکترسینا 

دوبرادران
-

دانشکده 

بهداشت
طرح696/3/7109



961-45

بررسی تاثیر 

مصرف فست 

فودها بر فلور 

طبیعی روده در 

 49-15افراد

سال مراجعه 

کننده به 

آزمایشگاه های 

تشخیص طبی 

استان بوشهر

دکتر عیسی 

صفوی

-محسن محیط

 محمد قدرتی

دانشکده 

پیراپزشکی
996/3/21111

طرح کمیته 

تحقیقات 

دانشجویی

961-46
عنوان 

نیازسنجی

 اولویت 

های 

پژوهشی 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

بوشهر 

درسال 

1396

مهنوش 

دکتر -خاکزاد

غالمرضا 

-خمیسی پور 

دکتر بهروز 

نعیمی

-

معاونت 

تحقیقات و 

فناوری

طرح696/3/7291

962-47
بررسی عملکرد 

خود مراقبتی 

در بیماران 

مبتال به دیابت 

نوع دو در شهر 

1396بوشهر 

--
دانشکده 

پیراپزشکی
طرح1096/5/15292

962-48

بررسی اثر 

عصاره جلبک 

AFA بر 

ترمیم زخم 

 )تمام ضخامت 

excisional)

 در موشهای 

صحرایی نر بالغ

دکتر زهرا 

اکبری

صادق 

-درویشی

حسین حیدری

دانشکده 

پزشکی
طرح1296/5/15293



962-49
بررسی تغییرات 

همودینامیک و 

آریتموژنیک با 

تزریق داخل 

وریدی ونوم 

ناجا ناجا 

اکسیانا در رت

دکتر رامین 

- سیدیان

حسین فاطمی 

کیا

-
دانشکده 

پزشکی
طرح696/5/15294

بررسی 962-50

حساسیت به 

گرده درخت 

کنوکارپوس در 

بیماران 

حساسیتی 

مراجعه کننده 

به درمانگاه 

 2آلرژی شماره 

شهدای خلیج 

فارس با کد 

374

دکتر شکراله 

فرخی
فروغ نامجویان

دانشکده 

پزشکی
پایان نامه1096/5/15295

962-51
طراحی و 

روانسنجی 

پرسشنامه 

خودارزیابی 

فعالیت های 

ترجمان دانش 

پژوهشگران 

دانشگاهی

دکتر علی 

دکتر - حمیدی

شهناز پوالدی

سارا دخش
دانشکده 

پیراپزشکی
طرح996/5/15296



962-52

بهینه سازی 

حذف فنل از 

فاضالب 

سینتتیک 

توسط سیستم 

/ پرسولفات

کربن 

بیولوژیک 

اصالح شده با 

کلراید 

اولتر/النتانیوم

سونیک در 

راکتور ناپیوسته

دکتر بهمن 

رماوندی
-

دانشکده 

بهداشت
طرح796/5/15297

962-53

تعیین عنوان 

ارتباط بین 

سواد 

سالمت با 

مراقبت 

های 

دوران 

بارداری و 

نتایج آن 

در زنان 

باردار 

مراجعه 

کننده به 

مراکز 

جامع 

خدمات 

سالمت 

شهر 

بوشهر 

1396

معصومه 

معصومی
-

دانشکده 

پیراپزشکی
طرح1496/5/15298



962-54

بررسی رفتار 

اطالع یابی 

سالمت مادران 

کودکان زیر دو 

سال شهر 

بوشهر در سال 

 بر 1396

اساس الگوی 

ویلسون

دکتر علی 

دکتر -حمیدی

روح اله پوالدی

سیده فاطمه 

مرتضوی

دانشکده 

پیراپزشکی
پایان نامه1896/5/15299

962-55
تدوین برنامه 

جامع سالمت 

استان بوشهر

دکتر هدایت 

دکتر - ساالری

عاطفه 

اسفندیاری

-

مرکز مطالعات 

توسعه آموزش 

پزشکی

طرح896/5/15

962-56

سنجی ¬امکان

ارزیابی کیفیت 

مکانیکی 

استخوان غیر 

زنده با استفاده 

از تحلیل رفتار 

پیزوالکتریک آن

دکتر مجید 

احسان - اسدی

حیدر - حبیبی

کشاورز

-
دانشکده 

پزشکی
طرح1696/5/15300

962-57

بررسی نقش 

عوامل فردی، 

سازمانی و فنی 

موثر بر 

اشتراک دانش 

میان پزشکان 

دانشگاه علوم 

پزشکی بوشهر 

1396در سال 

دکتر 

عبدالرسول 

خسروی

-
دانشکده 

پیراپزشکی
پایان نامه696/5/15301



962-58

بررسی فراوانی 

نسبی ویروس 

پاپیلوما انسانی 

و 

های ¬ژنوتایپ

آن در 

های ¬نمونه

بافت پارافینه 

مبتالیان به 

سرطان ریه 

مراجعه کننده 

به بیمارستان 

شهدای خلیج 

فارس بوشهر، 

1395در سال 

دکتر فاطمه 

- فرشادپور

دکتر رضا 

طاهرخانی

سجاد عباسی
دانشکده 

پزشکی
پایان نامه2696/5/15302

962-59

بررسی فراوانی 

نسبی ویروس 

پاپیلوما انسانی 

و 

های ¬ژنوتایپ

آن در 

های ¬نمونه

بافتی زنان 

مبتال به 

سرطان پستان 

مراجعه کننده 

به بیمارستان 

شهدای خلیج 

فارس بوشهر، 

-1395در سال 

1389

دکتر فاطمه 

- فرشادپور

دکتر رضا 

طاهرخانی

زهرا مرادی
دانشکده 

پزشکی
پایان نامه2696/5/15303



962-60

بررسی فراوانی 

نسبی ویروس 

پاپیلوما انسانی 

و 

های ¬ژنوتایپ

آن در 

های ¬نمونه

بافت پارافینه 

مبتالیان به 

سرطان مری 

مراجعه کننده 

به بیمارستان 

شهدای خلیج 

فارس بوشهر، 

-1395در سال 

1389

دکتر رضا 

-طاهرخانی

دکتر فاطمه 

فرشادپور

مریم میرزایی 

نخستین

دانشکده 

پزشکی
پایان نامه2896/5/15305

962-61

بررسی فراوانی 

نسبی ویروس 

پاپیلوما انسانی 

و 

های ¬ژنوتایپ

آن در 

های ¬نمونه

بافت پارافینه 

مبتالیان به 

سرطان 

کولورکتال 

مراجعه کننده 

به بیمارستان 

شهدای خلیج 

فارس بوشهر، 

-1395در سال 

1389

دکتر رضا 

-طاهرخانی

دکتر فاطمه 

فرشادپور

الهام آبشیرینی
دانشکده 

پزشکی
پایان نامه2896/5/15306



بررسی 962-62

حساسیت به 

گرده درخت 

کنوکارپوس در 

بیماران 

حساسیتی 

مراجعه کننده 

به درمانگاه 

 2آلرژی شماره 

شهدای خلیج 

فارس با کد 

374

دکتر شکراله 

فرخی
فروغ نامجویان

دانشکده 

پزشکی
پایان نامه1096/5/15307

962-63

تعیین میزان 

چربی، 

اسیدهای چرب 

و فعالیت ضد 

باکتریایی 

عصاره گیاه 

دارویی 

Salicornia 

sp . مناطق

ساحلی و تاثیر 

آن بر سالمت 

و سیستم 

ایمنی میگوی 

پرورشی

دکتر ایرج نبی 

زهرا امینی -پور

اکرم -خویی

نجفی

-

مرکز تحقیقات 

زیست فناوری 

دریایی

طرح696/5/15308

962-64
ارتقا فعالیت 

ضد باکتریایی 

-پپتید پیسیدین

 ماهی بوسیله 1

مطالعات 

بیوانفورماتیکی 

و بررسی 

فعالیت آن در 

محیط 

آزمایشگاهی

دکتر محسن 

سید -محمدی

مجتبی جعفری

-

مرکز تحقیقات 

زیست فناوری 

دریایی

طرح996/5/15309



962-65

تعیین محتوی 

روغن، 

اسیدهای چرب 

و فعالیت 

ضدباکتریایی 

ریزجلبک 

Chaetocer

os sp . کشت

داده شده در 

سطوح مختلف 

شوری

دکتر 

غالمحسین 

دکتر - محبی

-ایرج نبی پور

زهرا امینی 

خویی

-

مرکز تحقیقات 

زیست فناوری 

دریایی

طرح696/5/15310

962-66

تعیین همه گیر 

شناسی 

کودکان و 

نوجوانان صدمه 

-18دیده

سال، از 6

حوادث موتوری 

شهرستان 

داراب 

با . 1395سال

417کد 

دکتر مریم 

- روانی پور

دکتر رحیم 

طهماسبی

پریسا نوابی

دانشکده 

پرستاری و 

مامایی

696/5/15311

طرح کمیته 

تحقیقات 

دانشجویی

962-67
تغییرات 

ترکیبات 

بیوشیمایی، 

فعالیت 

ضدباکتریایی و 

آنتی اکسیدانی 

کشت انبوه 

ریزجلبک 

Dunalدریایی

iella sp . در

سطوح مختلف 

شوری

دکتر ایرج نبی 

زهرا امینی -پور

اکرم -خویی

نجفی

-

مرکز تحقیقات 

زیست فناوری 

دریایی

طرح1896/5/15312



بررسی تاثیر 962-68

عصاره آبی 

جلبک 

سارگاسوم 

الیگوسیستوم 

در درمان 

نفروپاتی دیابتی 

القا شده ناشی 

از 

استرپتوزوسین 

در موش 

صحرایی

دکتر صمد 

دکتر -اکبرزاده

مجتبی کشاورز

علی نادری
دانشکده 

پزشکی
پایان نامه1796/5/15313

962-69

بررسی تاثیر 

مداخله 

آموزشی مبتنی 

بر وب بر میزان 

فعالیت بدنی 

زنان میانسال 

دارای اضافه 

وزن یا چاق 

: شهر برازجان

کاربردی از 

تئوری شناختی 

اجتماعی

دکتر مهنوش 

رییسی
لیال نامی نظری

دانشکده 

بهداشت
پایان نامه696/5/15314

962-70

بررسی کارایی 

پیش درمانی با 

اکسیژن 

هیپرباریک در 

کاهش سمیت 

کلیوی ناشی از 

جنتامایسین در 

موش صحرایی

دکتر خلیل پور 

خلیل
صمد انصاری

دانشکده 

پزشکی
پایان نامه1596/5/15315



بررسی تاثیر 962-71

افزایش بیان 

microRN

A-506 بر 

سل الین 

سرطانی 

لوسمی 

لنفوبالستیک 

 Tحاد نوع

(Jurkat)

دکتر نرگس 

عبیدی

شقایق رستمی 

یاسوج

دانشکده 

پیراپزشکی
پایان نامه996/5/15316

بررسی تاثیر 962-72

افزایش بیان 

microRN

A-630 بر 

سل الین 

سرطانی 

لوسمی 

لنفوبالستیک 

 Tحاد نوع

(Jurkat)

دکتر نرگس 

عبیدی
زینب قره داغی

دانشکده 

پیراپزشکی
پایان نامه996/5/15317

962-73
بررسی تآثیر 

مداخله 

آموزشی تحت 

وب 

برخودمراقبتی 

بیماران قلبی 

عروقی تحت 

درمان 

آنژیوپالستی 

پس از اجرای 

: طرح ترخیص

کاربردی از 

الگوی ارتقاء 

سالمت

دکتر سید همام 

-الدین جوادزاده

 حکیمه 

- واحدپرست

رحیم طهماسبی

عظیمه خدامی 

نسب

دانشکده 

بهداشت
پایان نامه896/5/15318



962-74
بررسی آمادگی 

دانشجویان 

دانشگاه علوم 

پزشکی بوشهر 

جهت آموزش 

های بین 

حرفه ای و 

عوامل مرتبط 

با آن درسال 

1396

دکتر عاطفه 

-اسفندیاری

دکتر هدایت 

ساالری

- زینب شبابی

مژگان زارعی 

سارا -ونول

دخش

مرکز مطالعات 

توسعه آموزش 

پزشکی

طرح896/5/15319

بررسی اثر 962-75

عصاره گیاه 

هندوانه 

ابوجهل بر 

روی لیشمانیا 

ماژور در 

شرایط 

آزمایشگاهی

 سلیمان 

دکتر -خرمی

مرادعلی 

- (2)فوالدوند

- علی درویشی

- رضا رضایی

امید ابراهیمی

-
دانشکده 

پیراپزشکی
طرح696/5/15320

بررسی 962-76

رادیوگرافیک 

کیفیت درمان 

ریشه انجام 

شده توسط 

دانشجویان 

عمومی 

دانشکده 

دندانپزشکی 

بوشهر بین 

-94سال های 

95

دکتر حسین 

محمودی زاده
سعید پوربهی نیا

دانشکده دندان 

پزشکی
پایان نامه1796/5/15321



962-77

ارزیابی اثرات 

محافظتی 

سولفید 

هیدروژن بر 

آسیب مزمن 

کلیوی ناشی از 

ایسکمی و 

پرفیوژن مجدد 

های ¬موش

صحرایی با 

استفاده از یک 

سیستم 

تصویربرداری 

اسپکت حیوانی

دکتر زهرا 

صداقت
-

دانشکده 

پزشکی
طرح96/5/15322

962-78
بررسی ارتباط 

راهبرد مقابله 

ای و حمایت 

های اجتماعی 

ادراک شده با 

اشتیاق 

تحصیلی 

دانشجویان 

علوم پزشکی 

بوشهر سال 

1396

-زینب جوکار
دانشکده 

پیراپزشکی
طرح596/5/15323



962-79

بررسی اثر 

پیش آماده 

سازی 

فارماکولوژیک 

بر آسیب حاد 

کلیوی ناشی از 

ایسکمی و 

پرفیوژن مجدد 

کلیه در موش 

های صحرایی 

توسط 

GYY4137 ،

ی ¬یک دهنده

رهش -آهسته

سولفید 

هیدروژن

دکتر زهرا 

صداقت
محمد کیانی

دانشکده 

پزشکی
پایان نامه2496/5/15324

962-80

بررسی 

تاثیرمقایسه 

ازون تراپی 

وعسل تراپی 

برروی زخم 

پای دیابتی

دکتر فائزه 

- جهان پور

علیرضا 

- جهانبخش

شرافت 

رحیم -اکابریان

-طهماسبی

پرویز عضدی

نگین میری

دانشکده 

پرستاری و 

مامایی

پایان نامه2396/5/15325

962-81

بررسی میزان 

اگاهی و 

عملکرد دندان 

پزشکان استان 

بوشهر از موارد 

اورژانس 

پزشکی در 

1396سال

دکتر سامان 

دکتر -جوکار

کامران میرزایی

رضا - بیتا بهور

هاشمی

دانشکده دندان 

پزشکی
پایان نامه696/5/15326



962-82
مقایسه 

پرفیوژن قلبی 

 CSXبیماران 

مبتال به 

میگرن و بدون 

سردرد میگرنی

دکتر مجید 

دکتر -اسدی

هومان سلیمی

زهرا شجاعی
دانشکده 

پزشکی
پایان نامه1596/5/15327

962-83
بررسی میزان 

باقیمانده 

های ¬توکسین

شیمیایی در 

برخی 

محصوالت 

کشاورزی 

مطالعه موردی (

(استان بوشهر

دکتر زینب 

دکتر - علیپور

عبدالمجید 

عمرانی

فریبا شهریاری

مرکز تحقیقات 

طب عفونی 

گرمسیری

پایان نامه696/5/15328

962-84

تاثیر انتظار 

متقابل بر 

رضایت و 

میزان یادگیری 

آناتومی عملی 

دانشجویان 

پزشکی در 

دانشگاه علوم 

پزشکی بوشهر 

1396در سال 

دکتر محمد 

علی زارع
صادق درگاهی

دانشکده 

پزشکی
پایان نامه796/5/15329



962-85
بررسی ریسک 

فاکتورهای 

تشنج ناشی از 

تب در 

 ماه تا 3کودکان

 سال بستری 6

شده در 

بیمارستان 

شهدای خلیج 

فارس بوشهر 

-1397در سال 

1396

دکتر 

عبدالمجید 

عمرانی

آیدا راسخ
دانشکده 

پزشکی
پایان نامه1796/5/15330

962-86
مقایسه تاثیر 

استنشاق عطر 

عصاره پرتقال 

و اسطوخودوس 

برمیزان 

اضطراب 

دندانپزشکی 

مراجعین به 

یک کلینیک 

دندانپزشکی 

شهر شیراز در 

۱۳۹6سال 

دکتر مسعود 

بحرینی

سمانه حسن 

شاهی

دانشکده 

پرستاری و 

مامایی

پایان نامه996/5/15331



962-87

مقایسه میزان 

و تغییرات 

سدیم سرم در 

مایع درمانی 

 1/3 2/3وریدی

و دکستروز واتر 

 میلی 77 +%5

اکیواالن سدیم 

در لیتر 

دکستروز هاف )

در  (سالین

 2کودکان 

 12ماهه تا 

ساله بستری در 

بیمارستان 

شهدای خلیج 

فارس بوشهر

دکتر خدیجه 

قاسمی
وحید محمدی

دانشکده 

پزشکی
پایان نامه3496/5/15332

962-88

برسی ضخامت 

اینتما کاروتید 

در بیماران زخم 

پای دیابتی 

بستری شده در 

بیمارستان 

شهدای خلیج 

فارس بوشهر 

1396در سال 

دکتر هومان 

سلیمی
محمد خواجوی

دانشکده 

پزشکی
پایان نامه1196/5/15333



962-89
بررسی شیوع 

عوامل 

باکتریایی و 

تعیین الگوی 

مقاومت آن ها 

در عفونت های 

مطالعه )خونی

موردی 

شهرستان 

(1395بوشهر

دکتر عیسی 

صفوی

-زهرا احمدی

-نیلوفر مطورپور

سبحان حاجیان

دانشکده 

پیراپزشکی
896/6/12334

طرح کمیته 

تحقیقات 

دانشجویی

962-90

بررسی شیوع 

کمبود ویتامین 

D در افراد 

مراجعه کننده 

به آزمایشگاه 

های تشخیص 

طبی شهرستان 

بوشهر

دکتر عیسی 

صفوی
سبحان حاجیان

دانشکده 

پیراپزشکی
996/6/12335

طرح کمیته 

تحقیقات 

دانشجویی

962-91

بررسی میزان 

رضایت مندی 

شغلی پرسنل 

آزمایشگاه های 

تشخیص طبی 

شهرستان 

بوشهر

دکتر عیسی 

صفوی
سبحان حاجیان

دانشکده 

پیراپزشکی
996/6/12336

طرح کمیته 

تحقیقات 

دانشجویی



962-92

بررسی شیوع 

هیپرتیروئیدیسم

 و 

هیپوتیروئیدیسم

 در افراد 

مراجعه کننده 

به آزمایشگاه 

های تشخیص 

طبی شهرستان 

بوشهر در سال 

-1393های 

1395

دکتر عیسی 

صفوی
سبحان حاجیان

دانشکده 

پیراپزشکی
1096/6/12337

طرح کمیته 

تحقیقات 

دانشجویی

962-93

بررسی یافته 

های شمارش 

سلولی، 

سایتولوژی، 

کشت باکتریال 

و برخی 

پارامترهای 

بیوشیمیایی در 

مایعات پلور و 

آسیت در 

بیمارستان 

شهدای خلیج 

فارس بوشهر 

طی سال های 

1396-1394

دکتر عیسی 

صفوی

زینب قره 

-داغی

دانشکده 

پیراپزشکی
696/6/12338

طرح کمیته 

تحقیقات 

دانشجویی



962-94
بررسی ارتباط 

مصرف 

کربوهیدارت و 

فیبر رژیم 

غذایی با 

سطوح 

هموگلوبین 

A1C خون در 

بیماران مبتال 

 2به دیابت نوع 

-96در سال 

 در شهر 97

بوشهر

دکتر یوسف نژاد

صادق 

-درویشی

-محسن محیط

مریم روح 

االمینی

دانشکده 

بهداشت
696/6/12339

طرح کمیته 

تحقیقات 

دانشجویی

962-95

ارتباط دریافت 

 ، Eویتامین 

پیریدوکسین و 

کوباالمین با 

سطوح 

هموگلوبین 

A1c در 

بیماران مبتال 

 2به دیابت نوع 

شهرستان 

بوشهر در سال 

1395-96

دکتر یوسف نژاد

سارا حسین 

مریم روح -زاده

االمینی

دانشکده 

بهداشت
696/6/12340

طرح کمیته 

تحقیقات 

دانشجویی

بررسی ارتباط 962-96

دریافت آهن 

هم و غیر هم 

با آهن و 

فریتین سرم در 

بیماران دیابتی 

 در 2نوع 

شهرستان 

بوشهر در سال 

1395

دکتر یوسف نژاد
مریم روح 

االمینی

دانشکده 

بهداشت
696/6/12341

طرح کمیته 

تحقیقات 

دانشجویی



962-97

بررسی ارتباط 

میان ویتامین 

C فیبر ،

دریافتی و 

فریتین سرم در 

بیماران مبتال 

 2به دیابت نوع 

در شهر بوشهر 

96-97

دکتر یوسف نژاد

مریم روح 

- االمینی

صادق درویشی

دانشکده 

بهداشت
696/6/12342

طرح کمیته 

تحقیقات 

دانشجویی

بررسی رابطه 962-98

سطح سرمی 

ویتامین دی با 

تغییرات 

شاخص های 

خونی در 

بیماران مراجعه 

کننده به 

بیمارستان 

شهدای خلیج 

فارس بوشهر 

95در سال

دکتر نرگس 

عبیدی

-زهرا درخشان

فاطمه حسین 

رضا -پور

علی -دهقانی

امرونی

دانشکده 

پیراپزشکی
896/6/12343

طرح کمیته 

تحقیقات 

دانشجویی

بررسی رابطه 962-99

سطح سرمی 

ویتامین دی با 

تغییرات سطح 

آنزیم های 

کبدی در 

بیماران مراجعه 

کننده به 

بیمارستان 

شهدای خلیج 

فارس بوشهر 

95در سال 

دکتر نرگس 

عبیدی

-زهرا درخشان

فاطمه حسین 

رضا -پور

علی -دهقانی

امرونی

دانشکده 

پیراپزشکی
896/6/12344

طرح کمیته 

تحقیقات 

دانشجویی



962-100

بررسی مقادیر 

پالکت و 

گلبول سفید 

خون در افراد 

مراجعه کننده 

به آزمایشگاه 

های شهر 

بوشهر و شیراز 

 1396در سال 

و توجه به تاثیر 

احتمالی 

نیروگاه اتمی بر 

شهروندان 

بوشهری

دکتر عیسی 

صفوی
زینب قره داغی

دانشکده 

پیراپزشکی
696/6/12345

طرح کمیته 

تحقیقات 

دانشجویی

بررسی کم 962-101

خونی و دیس 

لیپیدمی در 

بیماران 

دیالیزی شهر 

بوشهر در سال 

1396

دکتر عیسی 

صفوی
زینب قره داغی

دانشکده 

پیراپزشکی
696/6/12346

طرح کمیته 

تحقیقات 

دانشجویی

مقایسه ی 962-102

 ESRمیزان 

به دو روش 

دستی و 

دستگاهی در 

بیمارستان قلب 

بوشهر در سال 

1396

دکتر عیسی 

صفوی
زینب قره داغی

دانشکده 

پیراپزشکی
696/6/12347

طرح کمیته 

تحقیقات 

دانشجویی



962-103

بررسی میزان 

FBS ، 

کراتینین و 

پروفایل چربی 

در افراد مراجعه 

کننده به بخش 

آنژیوگرافی 

بیمارستان قلب 

بوشهر در سال 

1396

دکتر عیسی 

صفوی

شقایق رستمی 

یاسوج

دانشکده 

پیراپزشکی
696/6/12348

طرح کمیته 

تحقیقات 

دانشجویی

962-104
بررسی میزان 

قند خون ناشتا، 

هموگلوبین و 

هماتوکریت 

دریانوردان 

شهر بوشهر در 

1396سال 

دکتر عیسی 

صفوی
زینب قره داغی

دانشکده 

پیراپزشکی
696/6/12349

طرح کمیته 

تحقیقات 

دانشجویی

بررسی میزان 962-105

FBS 

وهموگلوبین 

A1c در 

بیماران 

همودیالیزی 

شهر بوشهر در 

1396سال 

دکتر عیسی 

صفوی

شقایق رستمی 

یاسوج

دانشکده 

پیراپزشکی
696/6/12350

طرح کمیته 

تحقیقات 

دانشجویی

962-106
بررسی شیوع 

دیابت و 

اختالالت 

کلیوی در 

بیماران 

تاالسمی ماژور 

شهر بوشهر در 

1396سال 

دکتر عیسی 

صفوی

شقایق رستمی 

یاسوج

دانشکده 

پیراپزشکی
696/6/12351

طرح کمیته 

تحقیقات 

دانشجویی



اثر مکمل یاری 962-107

سلنیوم و 

 بر Cویتامین 

هموگلوبین 

A1C در 

بیماران دیابتی 

 ΙΙنوع 

شهرستان 

بوشهر در سال 

1396

سارا حسین زادهدکتر یوسف نژاد
دانشکده 

پیراپزشکی
696/6/12352

طرح کمیته 

تحقیقات 

دانشجویی

962-108
بررسی تاثیر 

مکمل یاری 

 و Cویتامین 

سلنیوم بر 

پروفایل لیپیدی 

در بیماران 

مبتال به دیابت 

2نوع 

دکتر یوسف نژاد
-علی اسکندر

سپیده سرطاوی

دانشکده 

پیراپزشکی
1296/6/12353

طرح کمیته 

تحقیقات 

دانشجویی

962-109
بررسی رابطه 

شاخص توده 

بدنی با مصرف 

میوه و سبزی 

در دانشجویان 

دختر علوم 

پزشکی 

1395بوشهر

شیما قلی پوردکتر یوسف نژاد
دانشکده 

پیراپزشکی
696/6/12354

طرح کمیته 

تحقیقات 

دانشجویی



962-110
تاثیر آموزش 

توانبخشی در 

منزل بر درد، 

عملکرد، 

سالمت 

عمومی و 

کیفیت زندگی 

بیماران مبتال 

به استئوآرتریت 

زانو مراجعه 

کننده به 

درمانگاه شماره 

خلیج فارس 2

بوشهر سال 

1396

-زینب جوکار
دانشکده 

پیراپزشکی
طرح1196/6/12355

962-111
تاثیر آوای 

قرآن و 

موسیقی بی 

کالم بر امید به 

زندگی و 

سالمت معنوی 

بیماران 

همودیالیزی در 

بیمارستان امام 

حسن 

 (ع)مجتبی

داراب سال 

1396

رقیه رزاق زادهزینب جوکار
دانشکده 

پیراپزشکی
طرح896/6/12356



962-112

بررسی 

مولکولی 

عفونت هپاتیت 

B و تعیین 

های ¬ژنوتیپ

ویروس و 

های¬موتاسیون

 احتمالی ناحیه 

ژنی 

HBsAg در 

زنان باردار در 

بوشهر در سال 

1396-1395

دکتر رضا 

-طاهرخانی

دکتر فاطمه 

فرشادپور

زینب ویسی
دانشکده 

پزشکی
پایان نامه2296/6/12357

962-113

بررسی 

سرواپیدمیولوژی

کی و مولکولی 

عفونت 

پاروویروس 

 B19انسانی 

در زنان باردار 

در بوشهر در 

1395-96سال 

دکتر فاطمه 

- فرشادپور

دکتر رضا 

طاهرخانی

معصومه 

نوروزی

دانشکده 

پزشکی
پایان نامه1896/6/12358

962-114

بررسی مقایسه 

ای میانگین 

پارامترهای 

CBC در

بیماران با و 

بدون ترومبوز 

ورید های 

(CVT)مغزی

دکتر هومان 

سلیمی

مهدی 

علیرضایی

دانشکده 

پزشکی
پایان نامه696/6/12359


