
بررسی اثر پالسماي غنی از پالکت در ترمیم زخم ناشی از جراحی سینوس 1
پیلونیدال

دکتر لیال 
رضایی

695/10/13دانشکده پزشکیمهدي پاساالر
96/7/10

2
بررسی تاثیر ویتامین د بر عالیم بالینی کهیر مزمن خود به خودي و کیفیت 

زندگی در بیماران تحت درمان با اتولوگوس پالسما تراپی

افشین 
شیرکانی-

عباس هادي 
پور

1296/3/21دانشکده پزشکیفرزین اسالمی

96/7/10
3

عوامل پیش بینی کیفیت زندگی بیماران دیابتی شهر بوشهر  بر اساس ابعاد مدل 
سازگاري روي -1395

 دکتر مسعود 
بحرینی(1)- 

شریف 
شریفی(2)-

دکتر کامران 
میرزایی(3)

695/4/296/7/10دانشکده پرستاري - ماماییامید نیکنام

مقایسه شیوع مارکرهاي عفونی در اهداکنندگان و معاف شدگان دایم از 4
اهدا خون مرکز انتقال خون شهر بوشهر طی سال هاي 95- 1394

دکتر غالمرضا 

خمیسی پور

مجید کریمی 

شمس آبادي

1296/3/2196/7/10دانشکده پزشکی

5
بررسی شیوع ضایعات دهانی در بیماران دیابتی مراجعه کننده به کلینیک هاي 

وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 1396-1395

دکتر محمد 

آخوندزاده

راحله تورنگ-

فاطمه آیین زاده

1295/12/2296/7/10دانشکده دندان پزشکی

6

بررسی پاسخگویی نظام سالمت در بیمارستانهاي دانشگاهی شهر بوشهر 
در سال 1394

دکتر 
نیلوفرمعتمد(1)
-دکتر حبیب 
عمرانی خو

محبوبه 

السادات 

مدرسی

2494/3/1996/7/17دانشکده پزشکی

7

بررسی مقایسه اي فراوانی تغذیه با شیر خشک در دوران شیرخوارگی بین 
بیماران مبتال به مالتیپل اسکلروزیس و افراد غیر مبتال

دکتر هومان 
سلیمی-دکتر 
صمد اکبرزاده-

دکتر رضا 
نعمتی

1596/3/2196/7/17دانشکده پزشکیمحمود ذکریا

8

ارزیابی سطح آگاهی، نگرش و عملکرد بیماران قلبی- عروقی در رابطه با وضعیت 
سالمت دهان در شهر بوشهر در سال 1395-96

دکتر سید عمار 

بصري-دکتر 

کامران میرزایی

سحر 

جهانگیرفام-

راضیه اعتمادان

121395/12/2296/7/17دانشکده دندان پزشکی

9 Angiopoietin-Like Protein4(ANGPTL4) بررسی سطح سرمی
در بیماران مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک بوشهر در مقایسه با زنان سالم در 

سال 1395

دکتر صمد 
اکبرزاده-دکتر 
الهام رحمانی

عبداله نظري
91395/12/2296/7/17دانشکده پزشکی

مقایسه  کارایی حذف آنتی بیوتیک تتراسایکلین از محلول آبی توسط 10
بیوچار اصالح شده  با اسید نیتریک و بیو چار خام

 دکتر سید 

عنایت هاشمی

894/12/896/7/20دانشکده بهداشتسعید اردشیري

11

بررسی سطح  سرمی  ویتامین د در کودکان و رابطه آن با چاقی و مقاومت به 
انسولین در سال95-96

دکترسعیده 
فیروز 

بخت(1)-دکتر 
سیده طاهره 
موسوي(2)-
دکتر کامران 
میرزایی(3)

1595/4/296/7/20دانشکده پزشکیالهام قرایی

12

بررسی ارتباط  فاکتورهاي التهابی و کمبود آهن درکودکان چاق شهر بوشهر در 
سال95-96

دکترسعیده 
فیروز 

بخت(1)-دکتر 
خدیجه 

غالمی(2)- 
دکتر کانران 
میرزایی(3)

1595/4/296/7/20دانشکده پزشکیبنفشه غالمی

13

بررسی اثر عصاره جلبک اسپیرولینا بر تمایز سلولهاي بنیادي مغز استخوان 
به سلول هاي شبه نورونی

دکتر بنفشه 
اسمعیل زاده-
ماریا ظهیري-
غالمحسین 

محبی

حمیدرضا 

رحیمی

2096/3/2196/7/30دانشکده پزشکی

تاثیر انتظار متقابل بر رضایت و میزان یادگیري آناتومی عملی دانشجویان 14
پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 1396

دکتر محمد 
علی زارع

796/5/1596/7/30دانشکده پزشکیصادق درگاهی

15
رسی مقایسه اي تاثیرات داروهاي رزورترول و ان استیل سیستیین و زعفران و 
متیل پردنیزولون بر فیبروز ناشی از تزریق داخل نایی داروي بلیو مایسین در رت

زهرا طاووسیدکتر بحتویی
1495/10/1396/8/9دانشکده پزشکی

16

بررسی تاثیر عصاره آبی جلبک سارگاسوم الیگوسیستوم در درمان نفروپاتی 
دیابتی القا شده ناشی از استرپتوزوسین در موش صحرایی

دکتر صمد 

اکبرزاده-دکتر 

مجتبی کشاورز

1796/5/1596/8/9دانشکده پزشکیعلی نادري

17

مقایسه اثر ضد دردي 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 
جوکار-دکتر 

کامران 
میرزایی-

نرگس آریا-
رامین سیدیان

سحر زندي-

سیدمحمدرضا 

علوي

1196/3/2196/8/9دانشکده دندان پزشکی

694/12/496/8/9دانشکده پیراپزشکی-دکتر عبداللهیبررسی علمی شایعات مربوط به کوه پردیس جم18

بررسی مقایسه اي میانگین پارامترهاي CBCدر بیماران با و بدون 19
(CVT)ترومبوز ورید هاي مغزي

دکتر هومان 
سلیمی

مهدي 
علیرضایی

696/6/1296/8/9دانشکده پزشکی

20

بررسی میزان باقیمانده توکسین¬هاي شیمیایی در برخی محصوالت 
کشاورزي )مطالعه موردي استان بوشهر)

دکتر زینب 
علیپور- دکتر 
عبدالمجید 

عمرانی

مرکز تحقیقات طب عفونی فریبا شهریاري

گرمسیري

696/5/1596/8/9

بررسی کارایی کامپوزیت خاکستر استخوان –اکسید روي در حذف کروم 21
شش ظرفیتی از محلول آبی

سید عنایت 
هاشمی

1496/3/2196/8/9دانشکده بهداشتندا رنجبر

22

بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مادران کودك 1تا2 سال از امنیت غذایی 
جهت تغذیه تکمیلی و ارتباط آن با وضعیت تغذیه کودکان شهر بوشهر در 

سال 1394-95

دکتر روانی 
پور(1)-دکتر 
سعید نجف 
پور(2)-دکتر 

نیلوفر 
معتمد(3)

1294/12/496/8/24دانشکده پرستاري - ماماییصدیقه یگانه

بررسی رادیوگرافیک کیفیت درمان ریشه انجام شده توسط دانشجویان 23
عمومی دانشکده دندانپزشکی بوشهر بین سال هاي 95-94

دکتر حسین 

محمودي زاده

سعید پوربهی 

نیا

1796/5/1596/8/24دانشکده دندان پزشکی

24
بررسی تاثیر عصاره آبی الکلی گیاه آویشن باغی بر سطوح سرمی 

angptl4 و lpl در موش هاي صحرایی هایپرلیپیدمیک

دکتر صمد 

اکبرزاده-

افشین استوار

1196/3/2196/8/24دانشکده پزشکینوشین انگالی

مقایسه تأثیردو روش آموزش غیرحضوري مولتی مدیا و پیام کوتاه بر 25
میزان انجام فعالیت فیزیکی بیماران مبتال به دیابت نوع 2: کاربردي از 

الگوي ارتقاء سالمت

دکتر 
نوروزي(1)-
دکتر رحیم 
طهماسبی(2)

1295/3/2396/8/24دانشکده بهداشتحمیده الري

26

بررسی تأثیر الگوي توانمندسازي خودمدیریتی بر حس انسجام و 
خودکارآمدي سالمندان بازنشسته مبتال به بیماري مزمن شهر بوشهر سال 

-95

دکتر مریم 
روانی پور(1)- 
دکتر شهناز 
پوالدي(2)-
دکتر افشین 

استوار(3)

121394/12/496/8/24دانشکده پرستاري - ماماییاعظم حورزاد

27

بررسی رفتار اطالع یابی سالمت معلمان مقطع دبستان شهرستان تنگستان در سال 
تحصیلی 95-96

دکتر علی 

حمیدي(1)- 

دکتر عبداله 

حاجی وندي(2)

695/6/796/8/29دانشکده پیراپزشکیامراله شمسی

28

بررسی میزان تاثیر نقش آموزشی کتابدار بالینی در ارتقاء مهارت هاي دستیابی به 
اطالعات دانشجویان پزشکی بیمارستان آموزشی شهداي خلیج فارس بوشهر در 

سال

دکتر 
عبدالرسوال 
خسروي(1)-
دکتر عبداله 

حاجی 
وندي(2)-

دکتر حبیب 
عمرانی خو(3)

مژگان زارعی 

ونوول

995/6/796/8/1دانشکده پیراپزشکی

مدت اجرا

تاريخ تصويب

خ اتمام
تاري

رديف
عنوان طرح

نام مجری

نام دانشجو

نام دانشکده


