
 

 

 نام مجری عنوان طرح ردیف
نام 

 دانشجو

نام 

 دانشکده

مدت 

 اجرا
 تاریخ تصویب

تاریخ 

 خاتمه

1 
بررسی اپیدمیولوژیک آلرژی های غذایی 
دریایی در دانش آموزان شهر بوشهر و 

 برازجان

 شکراله دکتر
 فرخی

فریده ده 
 بزرگی

 

دانشکده 
 پزشکی

11 42/6/1932 43/3/1936  

4 
کیفیت درمان ریشه بررسی رادیوگرافیک 

انجام شده توسط دانشجویان عمومی دانشکده 
 39-32دندانپزشکی بوشهر بین سال های 

دکتر حسین 
محمودی 

 زاده

سعید 
 پوربهی نیا

دانشکده دندان 
 پزشکی

17 1395/10/13 43/3/1936  

9 

بیمار متوالی بین سال  399مطالعه بر روی 
که در بیمارستان  1939الی 1912های 

خلیج فارس تحت اسفنکتروتومی شهدای 
 اندوسکوپیک قرار گرفته اند

دکتر مسعود 
 طبیب

 امیر انصاری
دانشکده 
 پزشکی

12 1394/3/26 43/3/1936 

2 

بررسی اثرات پیش شرطی سازی ایسکمیک 
دور اندامی در کاهش آسیبهای ناشی از 
ایسکمی و جریان مجدد بر  پارامترهای 

استفاده از عملکردی و جریان خون کلیه با 
 تکنیک تصویر برداری اسپکت

دکتر خلیل 
 پورخلیل

- 
دانشکده 
 9/19/1936 1394/6/17 17 پزشکی

9 
بررسی مدیریت خشم در دانشجویان دانشگاه 

 1932علوم پزشکی شهر بوشهر  سال 
دکترفاطمه 

 نجفی
- 

دانشکده 
 بهداشت

12 1939/10/17 9/19/1936 

6 

مراقبت : بررسی وضعیت دسترسی به درمان و 
در بیماران با سکته مغزی بار اول مراجعه 

 -32کننده به بیمارستان خلیج فارس بوشهر،
1939 

دکترنیلوفر 
 معتمد

منیرالسادات 
 میرزاده

دانشکده 
 پزشکی

12 1394/6/24 49/19/1936 

7 

بررسی عوامل موثر بر دریافت و عدم دریافت 
استناد در مقاالت پر استناد و فاقد استناد حوزه 

پزشکی و بهداشت پژوهشگران ایرانی در 

سنجی در به روش علم Scopusپایگاه 
 4996 – 4919های فاصله سال

دکتر علی 
 حمیدی

 مریم غریبی
دانشکده 
 پیراپزشکی

6 1939/3/23 1/11/1936 

1 

تأثیر دو روش آموزش چند رسانه ای مقایسه 
و کارگاهی بر آگاهی ، نگرش و اظهار عملکرد 

دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 
بوشهر درخصوص احتیاطهای مربوط به 

 Isolation Precautionجداسازی )

دکتر کامران 
 میرزایی

 مریم ناطقی
دانشکده 
 پزشکی

12 1939/4/2 9/11/1936 



3 
بر رفتار جستجوی درمان  بررسی عوامل موثر

جراحی بای پس عروق کرونر مبتنی بر الگوی 
 استفاده از مراقبت بهداشتی کروگر

دکتر محمد 
 امیری

 مهدی افکار
دانشکده 
 پزشکی

20 1939/9/30 6/11/1936 

19 

بررسی اپیدمیولوژیکی شیوع بیماری سینوزیت 
مزمن بر اساس پروتوکل استاندارد 

GA4LEN  در ساکنین شهر بوشهر در سال
1939 

دکتر شکراله 
 فرخی

- 
دانشکده 
 پزشکی

19 1394/10/1 16/11/1936 

11 
بررسی میزان غلظت فلزات سنگین در 

زئوپالنکتون های بخش شمالی خلیج فارس 
 در استان بوشهر

دکتر سینا 
 دوبرادران

 آزاده ایزدی
دانشکده 
 بهداشت

12 1939/3/23 42/11/1936 

14 

بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد 
بهداشتی از طریق ابزار پیام رسان اینترنتی 
تلفن همراه بر باور و عملکرد زنان بوشهری 

 در رابطه با انجام آزمایش پاپ اسمیر

دکتر آزیتا 
 -نوروزی

دکتر رحیم 
 طهماسبی

فرزانه خادم 
 الحسینی

دانشکده 
 بهداشت

12 19/19/1939  42/11/1936  

19 
بررسی اثر مصرف رزورترول برسطح سرمی 
امنتین ، آدیپونکتینو لپتین در بیماران دیابتی 

 تیپ دو

دکتر علی 
 موحد

 آمنه گرگین
دانشکده 
 پزشکی

3 1395/10/13 16/14/1936 

12 

بررسی اثر ورزش استقامتی، شنبلیله و 

و غلظت  PGC-1αجمفیبروزیل بربیان ژن 
های -سرمی بتاتروفین و آیریزین در رت

 گلیسریدمیک¬هایپرتری

دکتر صمد 
 اکبرزاده

آناهیتا 
 عباسی فرد

دانشکده 
 پزشکی

11 1395/12/22 16/14/1936 

19 
شناسایی پپتیدهای ضدباکتریال از ماهی 

asian sea bass خلیج فارس 
دکتر محسن 

 محمدی
- 

مرکز تحقیقات 
طب عفونی 
 گرمسیری

15 1395/10/13 16/14/1936 

16 

سویی بین سطوح سرمی ویتامین  بررسی هم

Dویتامین ،K  و استیوکلسین با میزان گرفتگی
عروق کرونر در بیماران مراجعه کننده به 

 بیمارستان قلب بوشهر

دکتر علی 
 موحد

زهرا الیاس 
 پور

دانشکده 
 پزشکی

6 1395/12/22 16/14/1936 

17 

گویی بر  تاثیر انتقال دانش از طریق خاطره
اخالقی پرستاران شاغل در حساسیت 

بیمارستان آموزشی خلیج فارس شهر بوشهردر 
 1939سال 

دکتر فائزه 
 جهان پور

فریده 
 بحرینی

دانشکده 
پرستاری 

 مامائی
9 1395/10/13 1/3/1936 

 


