
عصاره گیاهی  بررسی اثر1

اسپند، پریپلوکا آفیال، 

مرزنگوش، پرگوالریا تومنتوزا و 

خلیج   جلبک های دریایی

سارگاسم هیستریکس،  )فارس 

گاالکسورا سیلندریکا، پادینا 

  ( و ژیگارتینا الگانس ویکرسیا

بر روی تریکوموناس واژینالیس 

.در شرایط آزمایشگاهی

دکتر 

مرادعلی 

(1)فوالدوند

دکتر افشار -

بارگاهی 

دکتر -(2)

بهروز 

--(3)نعیمی

دانشکده 

1293/10/1796/1/15پیراپزشکی

2
بررسی تاثیر آموزش مبتنی 

بر الگوي اعتقاد بهداشتی 

توسط رابطین بهداشتی بر 

کاهش رفتار مصرف قلیان در 

 زنان مصرف کننده قلیان 

شهر بوشهر

)دکترنوروزي

دکتر -(1

رحیم 

2)طهماسبی

احمد ستوده(

دانشکده 

1293/12/1296/1/28بهداشت

بررسی عوامل پیشگويی 3

کننده انجام آزمايش 

غربالگري سرطان کولورکتال 

بر اساس الگوي اعتقاد 

 50بهداشتی در افراد باالي 

-94سال شهر بوشهر سال 

1393

دکتر آزيتا 

نوروزي

کامل قبادي 

داشبدي

دانشکده 

1293/12/1296/1/28بهداشت

4

بررسی مقايسه اي رفتارهاي 

بهداشتی مادران کودکان زير 

سال مبتال به اسهال و 1

سايرکودکان ،بستري 

دربخش اطفال  بیمارستان 

شهداي خلیج فارس بوشهر 

1394سال 

شرافت 

-(1)اکابريان

دکتر فائزه 

جهان 

-(2)پور

دکتر کامران 

(3)میرزايی

آذر عرب 

زاده

دانشکده 

- پرستاري 

12مامايی

1394/6/2

496/1/28



5

بررسی تفاوت سطح سرمی 

اوريک اسید در افرادي که 

اقدام به خودکشی کرده اند 

در مقايسه با افراد سالم

دکتر صمد 

-(1)اکبرزداه

دکتر مجتبی 

-(1)کشاورز

دکتر جعفر 

زارعی 

-(02زاده

دکتر 

محمدرضا 

(3)فرزانه

سارا سمیع 

پور

دانشکده 

19پزشکی

1394/12/

496/1/28

بررسی نقش نیتريک اکسايد 6

 در NMDAو گیرنده هاي 

بروز اثرات ضدتشنج 

دانترولن در مدل تشنج 

ناشی از پنتیلن تترازول در 

موش سوري

دکتر صمد 

-(1)اکبرزاده

 دکتر 

مجتبی 

(2)کشاورز

فاطمه 

حیدري

دانشکده 

161395/6/796/1/28پزشکی

7

ارزيابی فیلوژنی سويه هاي 

اشريشیا کلی جدا شده از 

بیماران مبتال به عفونت 

ادراري در استان بوشهر به 

روش

دکتر زينب 

جان 

-(1)احمدي

اکرم 

-(2)نجفی

مجتبی 

حسن 

-(3)پور

مرکز 

تحقیقات 

طب 

گرمسیري 

وعفونی 

893/12/1296/2/19خلیج فارس

8
ارزيابی کمی میزان جذب 

راديونوکلئید با استفاده از 

سیستم تصويربرداري 

-inاسپکت حیوانی در محیط 

vivoکاوه تنها-

مرکز 

تحقیقات 

پزشکی 

هسته اي 

1593/12/1296/2/19خلیج فارس

9
طراحی واکسن هیپوآلرژنیک 

 و تولید In silicoدر شرايط  

فرم نوترکیب آن  جهت 

ایمونوتراپی آلرژی به پروفیلین

سید مجتبی 

جعفري  و  

محسن 

-محمدي

دانشکده 

12پیراپزشکی

1395/6/1

496/2/31



10
بررسی اثر بخشی مدل 

همکار آموزشی برمهارت 

بالینی دانشجويان پرستاري 

دانشگاه علوم پزشکی 

۱۳۹۴بوشهر در سال 

دکتر شهناز 

رضامهدويپوالدي

دانشکده 

- پرستاري 

12مامايی

1394/6/2

496/3/8

مقايسه سلسله مراتب 11

قدرت، ساختار و انسجام 

خانواده داراي کودک معلول و 

- غیر معلول شهر بوشهر 

1394

دکتر مسعود 

سهیال زائريبحرينی

دانشکده 

- پرستاري 

12مامايی

1394/3/1

996/3/8

12

بررسی رابطه بین میزان 

استفاده از  شبکه هاي 

اجتماعی موبايل با سالمت 

روان و رفتارهاي اجتماعی  

دانشجويان دانشگاه علوم 

1394-پزشکی بوشهر

دکتر مسعود 

-(1)بحرينی

دکتر عیسی 

-(2)صفوي

دکتر کامران 

(3)میرزايی

معصومه 

خواجه 

احمدي

دانشکده 

- پرستاري 

1295/4/296/3/8مامايی

13
بررسی ومقايسه رضايت 

شغلی ،صالحیت بالینی 

ومحیط عملکردي پرستاران 

در دوبیمارستان هاي شهداي 

خلیج فارسو سلمان فارسی 

1393در سال

دکتر مسعود 

بحرينی

عبدالرسول 

عباسی

دانشکده 

- پرستاري 

1293/12/1296/3/8مامايی

بررسی عوامل مرتبط با 14

تغذيه انحصاري با شیرمادر 

در زنان نخست زاي داراي 

 ماه  مراجعه 6کودک زير 

کننده به مراکز بهداشتی 

درمانی شهر بوشهر بر 

اساس نظريه رفتار 

برنامه ريزي  شده در سال 

95-1394

دکتر همام 

الدين 

(1)جوادزاده

دکتر -

افشین 

(2)استوار

فاطمه 

جامعی

دانشکده 

6954/296/3/13بهداشت



15
تشخیص  در PCRکاربرد 

ویژگی های ژنومی و تغییرات 

کلون های بیماریزای ایزوله 

های شیگالی جمع آوری شده 

از بیماران اسهالی موجود در 

بانک میکروبی دانشگاه علوم 

پزشکی بوشهر در فاصله سال 

1383-1381های 

دکتر محمد 

علی حقیقی

غزل 

نورآبادي

دانشکده 

18پزشکی

1394/10/

1596/3/13

16

بررسی اپیدمیولوژيک نمونه 

هاي سرطانی بیمارستان 

شهداي خلیج فارس طی 

1393 تا 1385سال هاي 

دکتر 

محمدرضا  

--(1)فرزانه

دکتر نیلوفر 

(2)معتمد 

حامد 

رضايی مطلق

دانشکده 

131395/6/796/3/17پزشکی

17
مطالعه حجم کلیه موش 

آزمايشگاهی بوسیله اسکن 

انجام شده با دستگاه 

animal SPECT و 

مقايسه آن با اندازه واقعی آن

- کاوه تنها

علی محمود 

-پاشازاده

پزشکی 

12هسته اي

1394/3/1

996/3/21


