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 عنوان ردیف

 

 اصلی نام مجری

 

 کد اختصاصی مصوبه

 

 تحییی  سیییاداندان در آینییید  بیییه امیییید میییی ان بررسیییی 

 1395 سال مشهد امید بیاارستان درمانی شیای

 قنبری

 

(IR.MEDSAB.REC.1396.6) 

 سیییاداندان در اسییی من غییییر داروهیییای تجیییوی  بررسیییی 

 سیییال در سیییب وار شیییهر واسییی ی بیاارسیییتان در بسیییتری

1395 

 (IR.MEDSAB.REC.1396.7) قنبری

 و اضیییبرا  بیییر خصوصیییی مامیییا حضیییور تیییا یر بررسیییی 

 بیییه کننییید  مراج یییه بیییاردار میییادران در زایایییان از تیییر 

 1396 سال در نیشابور شهرستان حکیم بیاارستان

 خانم خلیلی

 

(IR.MEDSAB.REC.1396.11) 

 عالمیی  بییدون ادراری هییای سیین  شیییو  مییی ان بررسییی 

 اودتراسیییونوفرا ی روش بیییه سیییاده 65 تیییا 18  میییردان در

 1395 سال در سب وار در

 خانم دکتر میرحسینی 

 (اجرایی مسئول)

(IR.MEDSAB.REC.1396.16) 

 شهرسییییتان در جلییییدی دیشییییاانیوز مکییییانی مددسییییازی 

 بیییا آن بیییر  بیوکلیایییایی عوامییی  نقییی  بررسیییی و رسیییب وا

 (GIS)جغرا یایی اطالعات سیستم از استفاد 

 (IR.MEDSAB.REC.1396.17) آبادی اده دکتر آقای

 روانییی بهداشیی  بییر آن تییا یر و اجتاییاعی سییرمایه بییرآورد 

 پ شیییکی علیییوم دانشییی ا  بهداشیییتی م اونییی  کارکنیییان

 94 سال در سب وار

 (IR.MEDSAB.REC.1396.18) اخالق خوش مسلم آقای

 امتحیییان اضیییبرا  میییورد در دانشیییجویان تجیییار  تبییییی  

 استاد با مرتبط امتحان آور اضبرا  عوام  و
 (IR.MEDSAB.REC.1396.19) راد مجتبی
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 (IR.MEDSAB.REC.1396.20) آفا  دکتر خانم زودر  زایاان  ب  نظام 

 طیییر  مشیییاور و راهنایییا اسیییاتید متقابییی  دییییدفا  بررسیییی 

 آنییان عالکییرد بییا راببییه در دانشییجویان و پژوهشییی هییای

 1395 سال در سب وار پ شکی علوم دانش ا  در

 آقای ناعای

 

(IR.MEDSAB.REC.1396.25) 

 ریسییی  بیییا  SYNTAX score نایییر  بیییی  ارتبیییا  

 آنییی یم و قلییی  نیییوار تغیییییرات بیییادینی  معالئییی  اکتورهیییا 

 در آنژییییییوفرا ی تحییییی  بیایییییاران در قلبیییییی هیییییای

 سب وار حشاتیه بیاارستان

 (IR.MEDSAB.REC.1396.27) زاد  قلی محاد آقای

 غلظییی  آپوپتیییوز ادقیییا  و سیییلودی سیییای  ا یییرات بررسیییی 

 CL رد  سرطانی سلودهای بر اوراپت  مختلف های

 مهدیان دکتر آقای

 (اجرایی مسئول) 

(IR.MEDSAB.REC.1396.33) 

 از برخیییی بیییا آن ارتبیییا  و بیییدن تایییام ارت یییاش ارزییییابی 

 رانییی اتوبییو  واحیید شییرک  راننییدفان در مییرتبط عوامیی 

 1396 سال در شهرسب وار

 (IR.MEDSAB.REC.1396.34) مهدی رضوی

 بییر خییوراکی دیازپییام بییا هیی   فیییا عصییار  ا ییر مقایسییه 

 ارتوپدی جراحی اعاال از قب  بیااران اضبرا 

 خلیلی خانم

 (اجرایی مسئول) 

(IR.MEDSAB.REC.1396.42) 

ارزییییابی غلظییی  برخیییی از لییی ات سییین ی  در محصیییو ت    

 1396آبیاری شد  با پسا   اضال  در سال 

 (IR.MEDSAB.REC.1396.43) آقای دکتر اده آبادی
 

 ارزشییییابی بییا  راببییه  در بییادینی  کارکنییان  دیییدفا   بررسییی  

 در سیییب وار پ شیییکی علیییوم دانشییی ا  در سیییا نه عالکیییرد

 1395 سال

 خلیلی خانم

 (اجرایی مسئول) 

(IR.MEDSAB.REC.1396.44) 

 oil banum)بررسییییی ا رجویییییدن آدامیییی  کنییییدر   

gum)   آد ایایییر ییییا اخیییتالل   در مبتالییییان بیییه بیایییاری

شناسیییی خفییییف یییی  کارازمیییایی بیییادینی کنتیییرل شییید    

 ی شاهددار دوکوسور وتصاد 

 (IR.MEDSAB.REC.1396.46) خانم دکتر قرا 

 (IR.MEDSAB.REC.1396.50) دکتر مجددی چشم روستاهای در دیشاانیا  های فونه ت یی  
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 روش به  سب وار  خسرواباد باقراباد چوبی 

 PCR High-resolution melting رد 

 1395سال

پیییاا سیییازی آ ینییید  هیییای  یییرار صییین تی بواسیییبه        

  یلترهای قارچی

 (IR.MEDSAB.REC.1396.51) سایه دود  آبادی

 وییییرو  بیییه آدیییود  هیییای سیییلول کلونیییادیتی بررسیییی 

HTLV-1 ومژنیییی در ویروسییییی ژنییییوم ادغییییام مکییییان و 

 می بان

 (IR.MEDSAB.REC.1396.52) دکتر ناازی

بررسییییی مقایسییییه ای تییییا یر دو روش ماسییییاژ  شییییاری و   

بیییر درد ب ییید از   SP6 و LI4 ماسیییاژ ییییق در نقیییا  

 آپاندکتومی

 خلیلی

 

(IR.MEDSAB.REC.1396.53) 

  یمنبییع  لیی ات سیین     ییوشناسییا  یمکییان  عییی توز یابیییارز 

و   یآرسییین  یرو کییی  یوم  من نییی   آهییی   کبادییی   ن )کیییر

تجییی   و  یرودخانیییه هیییا  ی( در رسیییوبات سیییبح ومیسیییلن

 از استان مازندران لهیچشاه ک

 (IR.MEDSAB.REC.1396.54) دکتر اده آبادی
 

 آریییی   تیییری-5و3و1 جدیییید مشیییتقات سییینت  و طراحیییی 

 آمیلوئیییدی تجا ییات هییای مهارکننیید  عنییوان بییه بن نهییا

 از جلییییییوفیری در  احتاادیشییییییان نقیییییی  مباد ییییییه و

 عصبی سیستم برند  تحلی  بیااریهای

 (IR.MEDSAB.REC.1396. 55) پژهان
 

بررسیییی کیییارایی کیییرب    یییال اصیییال  شییید  بیییا کلریییید    

آمیییونیم و یییی  مخلیییو  اکسیییند  و کیییرب    یییال تجیییاری  

از محیییط هیییای  Th(IV)و  U(VI) جهیی  حییون یونهییای   

 مایی

 (IR.MEDSAB.REC.1396.63) ابادی اده

 (IR.MEDSAB.REC.1396.64) رست ارایو هیییای هیییای کاتادیسیییتی بیییر پاییییه اییییروژل سیییاخ   یلتیییر 
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هییا از جریییان  پلیاییری زیسییتی بییرای حییون بیییو آئروسیی     

 هوای آدود 

راببیییه رضیییای  زنیییدفی و باورهیییای غییییر منبقیییی بیییا       

یلی در بیییی  دانشیییجویان دانشییی ا  علیییوم  رسیییودفی تحصییی

 پ شکی سب وا

 (IR.MEDSAB.REC.1396.67) ناعای

ت ییییی  توزییییع دوز تابشیییی در یییی  میییدل اسیییتخوان پیییا    

  Sm-153 بیییرای شییی  رادییییوداروی مختلیییف شیییام     

Re-188  Lu-177  Re-186  Sr-89  Ra-223 

میییییورد اسیییییتفاد  جهییییی  درمیییییان و کیییییاه  درد     

 های استخوانی به روش مون  کاردومتاستاز

 (IR.MEDSAB.REC.1396.70) دکتر قهرمانی اص 

 ارائییه جهیی  ینیبییاد یریشیی یپ خییدمات یراهناییا  یتییدو 

 سالم  ارتقا  و یریش یپ یها درمان ا  در

 )IR.MEDSAB.REC.1396.71( دکتر پرستو امیری

در سرنشییییینان  بررسییییی پتییییرن ضییییای ات تروماتییییی     

اتوموبییییی  در تصییییاد ات بییییر اسییییا  محیییی  اسییییتقرار   

سرنشییییی  در بیاییییاران بسییییتری شیییید  در بیاارسییییتان   

 1396امداد سب وار طی سال 

 (IR.MEDSAB.REC.1396.72) داود سروش

بررسییی تییا یر آمییوزش چهییر  بییه چهییر  قبیی  ازعایی  بییر        

کتییییو میییی ان اضیییبرا  بیایییاران تحییی  اعایییال جراحیییی اد

دربیاییییاران زن بیاارسییییتان شییییهیدان مبینییییی و امییییداد  

 95-96شهید بهشتی سب وار

 (IR.MEDSAB.REC.1396.73) صدیقه خلیلی شومیا

بررسیییی تیییگ یر دف امتیییازون ورییییدی دربیییروز و شیییدت       

 سردرد پ  ازبی حسی اسپاینال در زایاان بی درد

 (IR.MEDSAB.REC.1396.74) صدیقه خلیلی شومیا

ارزییییییابی دزجیییییوبی ارفانهیییییای در م یییییر  خبیییییر در  

رادییییوتراپی حیییی  عاییی  جراحیییی در درمیییان سیییرطان      

 پستان چپ در حضور و عدم حضور دیس 

 (IR.MEDSAB.REC.1396.79) ج یربا       مصبفیدکتر
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تییگ یر بیهوشییی عاییومی بییا تیوپنتییال و پروپو ییول بییر روی       

 یییار دقیقیییه اول و پییینجم نیییوزادان در عاییی  جراحیییی     آپ

 س اری 

 صدیقه خلیلی شومیا

 

(IR.MEDSAB.REC.1396.86) 

بررسیییی ا یییرات سیییای  سیییلودی و ادقیییا  آپوپتیییوز غلظییی    

هییییای مختلییییف آنغییییوز  بییییر سییییلودهای سییییرطانی رد    

MCF7 و 

PC12 

 (IR.MEDSAB.REC.1396.88) دکتر داوود مهدیان

 مقاومیییی  اد ییییوی و میکروبییییی عوامیییی  شیییییو  بررسییییی 

 در بسییییتری  سپتیسییییای بییییه مبییییتال بیاییییاران دارویییییی

 96-1392 های سال بی  سب وار های بیاارستان

 (IR.MEDSAB.REC.1396.91) دکتر حس  روانسا ر

تهیییییه هیدروشاروبیوشییییارمیکروکر  ای متخلخیییی  ازفیییییا    

وکیییاربرد آنهیییا در حیییون ییییون سیییر   ییییون نیییی بیییودراش 

م  متییییل  کیییرب    نییی  کلیییرو تتراسیییایکلی  از محییییط    

 مایی

دفض  رحاانی اابودکتر جنا  آقای 

  انی

(IR.MEDSAB.REC.1396.111) 

-miRNA بررسییییی بیوانفورمییییاتیکی شییییبکه میانکنشییییی 

mRNA     در ژن هیییای دخیییی  در عیییود مجیییدد سیییرطان

   با تاموکسیف پستان درمان شد

  (IR.MEDSAB.REC.1396.112) شهی  رمازی

بیییه  RAB6C-AS1 بررسیییی تغیییییرات میییی ان بییییان ژن  

در سیییرطان  Long Noncoding-RNA عنیییوان یییی  

 م د  نسب  به با   مجاور غیر توموری آن

  (IR.MEDSAB.REC.1396.113)  اطاه موحدی مبلق

 در زایاییییان نییییوزادی و مییییادری پیامییییدهای ی¬سییییهمقای 

 زیاتومی اپی بدون و با زا نخس  زنان

 (IR.MEDSAB.REC.1396.114( دکتر مصبفی راد

بررسیییی ارتبیییا  اخیییتال ت قاعیییدفی و شیییاخ  هیییای       

 آنتروپومتری 

 ((IR.MEDSAB.REC.1396.115 دکتر مصبفی راد

 ( (IR.MEDSAB.REC.1396.116 مهرابادی مریماجییرای برنامییه آمییوزش زایاییان طبی ییی بییر     بررسییی تییا یر   
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تییر  از زایاییان طبی ییی وتااییی  بییه سیی اری  در بییارداری      

و ب ییید از زایایییان  در میییادران بیییاردار مراج یییه کننییید  بیییه  

 1395مراک  بهداشتی در مانی شهر سب وار در سال 

در بیییی   HIV و ,B C   هییای بررسییی شیییو  هپاتییی    

م تیییادان ت ریقیییی سیییاک  در مراکییی  بیییازپروری وزنیییدانهای  

 سب وار

 ((IR.MEDSAB.REC.1396.119 زاد  دکتر  تاحی

بررسییی شیییو  اضییبرا  و وسییوا  مییرا و راببییه ان بییا        

ویژفیییی هیییای شخصییییتی در پرسییین  اورژانییی  پیییی       

 1396بیاارستانی سب وار سال

 (  ( IR.MEDSAB.REC.1396.122 زهرا پارسایی مهر

تجربیییه زیسیییته در میییورد درا  شیییارهای محییییط کیییار و     

 نحو  مدیری  آن در ماماها

 (( IR.MEDSAB.REC.1396.123 دکتر راد

ارزییییابی سیییای  و ا یییرات آپوپتوتیییی  کیییومی  آددهیییید      

سیییب  بیییر روی رد  سیییلودی   جییی   عاییید  اسیییان  زییییر   

 (MCF-7) سرطان پستان

 ( (IR.MEDSAB.REC.1396.124 حس  رضایی سرش 

 هیییای هییییدروکرب  بیییا مواجهیییه بیییی  ارتبیییا  بررسیییی 

 ذخییییر  هیییای نشیییان ر بیییا  ای حلقیییه چنییید آروماتیییی 

 نابارور زنان در تخادانی

 ( (IR.MEDSAB.REC.1396.125  اطاه ابارشی

بییییر روی بییییرهاکن   TGF-beta1 بررسییییی ا ییییرات 

در سیییییلول هیییییای   Blimp1 وAp-1 اکتورهیییییای 

 سرطانی کلورکتال

 ( (IR.MEDSAB.REC.1396.126 آقای دکتر ن یای پور

اصییال  شیییایایی بقایییای فیییا  نییی بییا اسیییدهای مختلییف       

لییی ات سییین ی  و کیییاربرد آن در بیوجیییو  ییییون یونهیییای   

 خبرناا

 ( (IR.MEDSAB.REC.1396.127 دفض  رحاانی  انیاابو

بررسیییی مواجهیییه کیییارفران بیییا سییییلی  آزاد کریسیییتادی     

موجییییود در ذرات قابیییی  استنشییییاق و ارائییییه روشییییهای    

 ( (IR.MEDSAB.REC.1396.128 مهدی رضوی
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 عالی کنترل ذرات در کارخانه سیاان سب وار

 E و A بررسییی سییرواپیدمیودوژی آنتییی بییادی هپاتییی     

 1394در دانشجویان دانش ا  علوم پ شکی سب وار 

 ( (IR.MEDSAB.REC.1396.129 دکتر  تاحی

بررسیییی ارتبیییا  پلیییی مور یسیییم هیییای تییی  نوکلئوتییییدی   

 بییا بییروز بیاییاری  (LTA ) پرومییوتر ژن دنفوتوکسییی  آدفییا 

 استروا ایسکای 

 ( (IR.MEDSAB.REC.1396.130 شهی  رمازی

 ژن rs4646536 بررسیییی ارتبیییا  پلیییی مور یسیییم    

CYP27B1  با کابود ویتامی D در ا راد مست د 

 ( (IR.MEDSAB.REC.1396.133 دکتر ن یای پور

  ارزیییییابی عالکییییرد بیاارسییییتان هییییای تحیییی  پوشیییی  

دانشیی ا  علییوم پ شییکی سییب وار بییا اسییتفاد  از مییدل هییای      

فرا یکیییی و ریاضیییی قبییی  و ب ییید از اجیییرای طیییر  تحیییول  

 نظام سالم 

 ( (IR.MEDSAB.REC.1396.134 دکتر علیرضا قربانی

سیییینت  و ارزیییییابی   ادییییی  ضیییید سییییرطانی مشییییتقات    

 جدیدی از دتروزول

 ( (IR.MEDSAB.REC.1396.136 رضایی سرش 

در ا یییراد دییییابتی و  miR-103 بررسیییی میییی ان بییییان ژن 

 ا راد با رژیم فیا  خواری

 ( (IR.MEDSAB.REC.1396.140 دکتر ن یای پور

بررسیییی مقایسیییه ای تیییا یر آزمایشییی اهی دود عنبرنسیییارا      

و کلوتریاییییازول بییییرروی کاندیییییدا ادبیکییییان  جداشیییید   

 زنان مبتال به واژینی  کاندیدایی ازواژن

    ) مسئول اجرایی(      زهرا زار 

 

(IR.MEDSAB.REC.1396.142) 

بررسیییی ارتبیییا  بیییی   اصیییله زمیییانی از بیهیییوش شیییدن     

جراحیییی بیییا ایجیییاد دیییرز ب ییید از بیایییار تیییا شیییرو  عاییی  

در جراحیییی در بیایییاران تحییی  اعایییال جراحیییی شیییکم     

 1396مشهد بیاارستان امام رضا  

 خانم صدیقه خلیلی 

 )مسئول اجرایی(

 

(IR.MEDSAB.REC.1396.145) 

سییییینت  و بررسیییییی کیییییارائی اییییییروژل نانوکیییییامپوزیتی   

کییییرب ( و اصییییال  سییییبل بییییه روش   ییییال  -)سیییییلی 

 دکتر ایو  رست ار

 )مسئول اجرایی(

(IR.MEDSAB.REC.1396.146) 
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و نقیییر  در  TiO2 سیییازی شییییایائی  داپینییی  شییید  بیییا

حییون  تیییو کاتادیسییتی بنییی ن و تودییوئ  از جرییییان هیییوای    

   در  تو راکتور بستر سیالآدود

سیییینت   مییییددین  مودکییییودی و بررسییییی   ادییییی  آنتییییی  

 II -توموری پپتید دیکوزی 

 آقای دکتر حا ظ حیدری

 ()مسئول اجرایی

(IR.MEDSAB.REC.1396.147) 

در  P2RX7 و NLRP3 هییییایبررسییییی بیییییان ژن 

 مبتالیان به بیااری سوریازی  در شهر سب وار

 جنا  آقای دکتر مجددی

(ییاجرا مسئول)   

 

(IR.MEDSAB.REC.1396.148) 

در ا یییراد  NLRP3بررسیییی میییی ان بییییان ژن  " عنیییوان بیییا 

 و بیاییییاران مبییییتال بییییه HTLV-1 ناقیییی  ویییییرو 

HAM/TSP 

 جنا  آقای هادی عتباتی

 (ییاجرا مسئول) 

(IR.MEDSAB.REC.1396.149) 

و  DASH بررسیییی ارتبیییا  بیییی  میییی ان مصیییرن رژییییم  

بییاردار مراج ییه کننیید    زنییان ابییتال بییه پییر  اکالمپسییی در    

بییه بیاارسییتان شییهیدان مبینییی شهرسییتان سییب وار سییال      

1395 

 خانم دکتر اکرم کوشکی

 )مسئول اجرایی(

 

(IR.MEDSAB.REC.1396.150) 

بررسییییی علیییی  مصییییرن خودسییییرانه آنتییییی بیوتییییی  در  

 شیییهر درمیییانی –مراج یییه کننیییدفان بیییه مراکییی  بهداشیییتی 

 1396 سال در سب وار

 سرکار خانم دکتر بهار  امی 

 ) مسئول اجرایی(

 

(IR.MEDSAB.REC.1396.151) 

 (lncRNAs) و Miat هیییایبررسیییی میییی ان بییییان ژن 

Anril به سکته مغ یدر بیااران مبتال  

 دکتر ن یای پور

 )مسئول اجرایی(

(IR.MEDSAB.REC.1396.155) 

مباد یییه جیییامع آدیییودفی هیییوای شیییهر سیییب وار  سییینج     

آ ینییید  هیییای اصیییلی  مکانییییابی ایسیییت ا  هیییای پیییای     

 کیفی  هوا و دور سنجی ماهوار  ای ذرات م لق

 دکتر اده ابادی

 )مسئول اجرایی(

 مشترا با حکیم

(IR.MEDSAB.REC.1396.156) 

بررسیییی میییی ان شییییو  دیابییی  و برخیییی عوامییی  خبیییر     

سیییال شهرسیییتان   40میییرتبط بیییا آن در جا یییی  بیییا ی   

 سرکار خانم دکتر نجاه رحیای

 )مسئول اجرایی(

(IR.MEDSAB.REC.1396.157) 
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 سب وار

بررسیییی ارتبیییا  بیییی  سیییبل سیییرمی ایریسیییی  و چیییاقی    

 مباد ه مروری سیستااتی  و متاآنادی ی  

 دکتر حیدری زرنق

 )مسئول اجرایی(

(IR.MEDSAB.REC.1396.162) 

بررسیییی رونییید شیییاخ  هیییای اسیییپیرومتری  و عوامییی       

میییرتبط بیییا آن در کیییارفران کارخانیییه سییییاان مراج یییه     

کننییید  بیییه مرکییی  بهداشییی  شهرسیییتان سیییب وار جهییی     

 1395تا  1387م اینات شغلی بی  سادهای 

محبوبه دکتر  

 ن ا  شاهی

 )مسئول اجرایی(

(IR.MEDSAB.REC.1396.163) 

 مییروری بیییر رونیید تحقیقیییات در آمییوزش زبیییان پ شییکی     

(EMP) در سراسر جهان و ایران 

یپژوهش طر  دکتر شاوسی  

 )مسئول اجرایی(

(IR.MEDSAB.REC.1396.164) 

ای   لیییی میییدیری  کیییال  مباد یییه علیییم سییینجی رونیییده 

هییییای دانشیییی اهی در دانشیییی ا  هییییای علییییوم پ شییییکی  

 )آموزش ب رفسا ن( ایران و جهان

جنا  آقای دکتر  محترم هاکار

 شاوسی

 )مسئول اجرایی(

(IR.MEDSAB.REC.1396.167) 

بررسییییی رونیییید تحقیقییییات بییییر روی ر لکسییییودوژی در      

 2018سراسر جهان و ایران ازاول تا سال 

جنا  آقای دکتر راد محترم اکاره  

 )مسئول اجرایی(

(IR.MEDSAB.REC.1396.168) 

تبییییی  ویژفیییی هیییای یییی  اسیییتاد مشیییاور از دییییدفا        

 دانشجویان و اساتید

حاید جوینیدکتر   

 )مسئول اجرایی(

(IR.MEDSAB.REC.1396.169) 

بررسییییی ترکییییی  بنییییدی شیییییایایی    ادییییی  آنتییییی     

سییییدانی    ادیییی  آنتیییی میکروبیییی و میییی ان سیییای      اک

 (اسان  بابونه شیرازی ) راورد  ط  سنتی ایران

دکتر قرا  محترم هاکار  

 )مسئول اجرایی(

(IR.MEDSAB.REC.1396.170) 

بررسییی غلظیی  مییواد جییانبی ناشییی از فنییدزدایی بییا کلییر        

و ارزیییییابی ا ییییرات بهداشییییتی آن در آ  اسییییتخرها و آ    

 1397امیدنی شهرستان سب وار در سال آش

جنا  آقای دکتر  محترم هاکار

 محاد میری

 )مسئول اجرایی(

(IR.MEDSAB.REC.1396.171) 

بررسیییی ا رحفیییابتی ورباسیییکوزاید بیییر اخیییتالل حا ظیییه و    

 ایسکای ناشی از دمان  عروقی در رت

 سرکار خانم دکتر بهار  امی 

 )مسئول اجرایی(

(IR.MEDSAB.REC.1396.172) 

 (IR.MEDSAB.REC.1396.174) جنا  آقای داوود مهدیانبررسیییییی سیییییای  و ارزییییییابی ا یییییرات آپوپتوتیییییی      
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  PC12  SW48 هسییییپریدی  بییییر رد  هییییای سییییلودی  

KYSE30  CCA" 

 )مسئول اجرایی(

برررسییییی وضیییی ی  پاسییییخ ویی مراکیییی  بهداشییییتی      " 

 "1396-1397در سال درمانی در شهر سب وار 

 سرکار خانم محبوبه ن ا  شاهی

 )مسئول اجرایی(

(IR.MEDSAB.REC.1396.175) 

مباد یییه علیییم سییینجی بیییی  اداللیییی سیییازی آمیییوزش        

پ شیییکی در دنییییا  رونیییدهای   لیییی و مسییییرهای پیییی       

 "رو

 جنا  آقای دکتر شاوسی

 )مسئول اجرایی(

(IR.MEDSAB.REC.1396.176) 

بررسییییی مییییی ان رضییییایتاندی دانشییییجویان از عالکییییرد   

اسیییاتید مشیییاور در دانشییی ا  علیییوم پ شیییکی سیییب وار در     

 1396سال 

 اکبرزاد 

(مسئول اجرایی ) 

 

(IR.MEDSAB.REC.1396.178) 

مقایسییه ا رعصییار  خشیی  شیید  ریشییه زرشیی  بییا پالسییبو      

بیییر عالئیییم سیییندرم تیییرا در بیایییاران تحییی  درمیییان      

 رند  متادون در شهرستان سب وارن هدا

 دکتر محاد ن ا  شاهی 

 )مسئول اجرایی(

(IR.MEDSAB.REC.1396.180) 

در مقایسییه بییا قییر  دیایی     زنجبییی  بررسییی ا ییر کپسییول  

هیییییییدرینات در پیشیییییی یری از بیاییییییاری حرکیییییی  در 

 ساده7-5کودکان 

 دکتر ن ا  شاهی

 )مسئول اجرایی(

(IR.MEDSAB.REC.1396.181) 

 


