ردیف

عنوان طرح تحقیقبتی

 .1ثزرعی دالیُ ثغشزی ٔدذد ثیٕبراٖ درثخؼ خزاحی ارسٛدذی درثیٕبرعشبٖ ؽٟیذ ثبٙٞز وزٔبٖ
 .2ثزرعی سبثیز ٔذیزیز درد دروبٞؼ ٌزافی ٞبی ا٘دبْ ؽذ ٜا٘ذاْ ٚعش ٖٛفمزار درثیٕبراٖ سزٔٚبیی ٔزاخؼ ٝوٙٙذ ٜث ٝاٚرصا٘ظ ثیٕبرعشبٖ ثبٙٞز وزٔبٖ
 .3ثزرعی ٘مؼ سغییزار 6عبػش ٝاعٕٛالریش ٝعزْ دردیؼ ثیٙی ٔٛرسبِیش ٝثیٕبرعشب٘ی ثیٕبراٖ دچبر سزٔٚبی ؽذیذ ٔغشی
ٔ .4مبیغ ٝاثزار ِیذٚوبییٗ ٚریذی ٘غجز ثٛٔ ٝرفیٗ ٚریذی درثیٕبراٖ ٔزاخؼ ٝوٙٙذ ٜثب وِٛیه حبد وّیٛی ث ٝاٚرصا٘ظ ثیٕبرعشبٟ٘بی افضّی دٛر  ٚثبٙٞزوزٔبٖ
 .5ثزرعی ٘شبیح اعشفبد ٜاسعیّیى ٖٛث ٝػٛٙاٖ اعذیغزدردرٔبٖ ثیٕبراٖ ثب دبرٌی غیزلبثُ سزٔیٓ رٚسبسٛروبف
ٔمبیغ ٝدٚرٚػ دیٗ وذاری ٔٛاسی اسعزٔشبوبرح ٚوزاط اسوٙذیُ ،دزٌٚشیٕبَ فبِٙىظ اسرا ٜدٛعز دردرٔبٖ ؽىغشٍی ٞب ی دزٌٚشیٕبَ فبِٙىظ درثیٕبراٖ ٔزاخؼٝ
.6
وٙٙذ ٜثٔ ٝزوش آٔٛسؽی ثبٙٞزوزٔبٖ

نبم و نبم خبنوادگی هیئت علمی بیمبرستبن
که مجری یب همکبر بوده

دوشز أیز رضب فبدلی فز
دوشزٟٔذی سزاثی
دوشزأیزحغیٗ ٔیزافضُ
دوشزٔیشزأٛحذی
دوشزأیزرضب فبدلی فز
دوشزػّیزضبعؼیذ

 .7ثزرعی ٘شبیح ثبِیٙی ثیٕبراٖ ثب سزٔیٓ دبرٌی رٚسبسٛروبف

دوشز أیز رضب فبدلی فز

 .8ثزرعی اثزدٌشأشبس ٖٚدروبٞؼ ٔٛرسبِیشی ٚاعىٛردبسِٛٛصیه ری٘ ٝبؽی اسٔغٕٔٛیز ثبعٕ ْٛارٌبفغفز ٜدرٔٛػ فحزایی عفیذ آسٔبیؾٍبٜ

دوشز رضب ّٔه دٛرافؾبر

ٔ .9مبیغ ٝؽیٛع ِضی٘ٛال درثیٕبراٖ ٔجشال ث ٝد٘ٛٔٛٙی ٔزسجظ ثب ٘ٚشیالسٛردردٛ٘ٚع عیغشٓ ٔزعٛة وٙٙذ ٜدرثخؼ ثیٟٛؽی ٔزالجز ٞبی ٚیض ٜثیٕبرعشبٖ ثبٙٞزوزٔبٖ

دوشزاحٕذی ٘ضاد

 .11ثزرعی ٘شبیح ثبسعبسی ٘ٛالـ ثبفز ٘زْ دیغشبَ عبق دبی دارای دزٚسشاوغذٛسؽذ ٜثباعشفبد ٜاسفّخ عزیبٖ عٛراَ

دوشزافحبة یٕیٗ

ٔ .11مبیغ ٝرٚػ ٞبی ا٘ذاسٌ ٜیزی ٘یُ فٕٛر در ؽىغشٍی ٞبی فٕٛر ٚسؼییٗ ثٟشزیٗ رٚػ سخٕیٗ ا٘ذاسٌ ٜیزی ٚسؼییٗ ایٙشز اٚثشرٚر

دوشزػّیزضبعؼیذ

ٔ .12مبیغ٘ ٝشبیح درٔبٖ خزاحی عٙذرْ س ُ٘ٛوبرح ثبدٚرٚػ والعیه ثبسٚثزػ ٔحذٚد ثب چبلٛی عٕبیُ

دوشزاحٕذساد ٜحؾٕشی

 .13سبثیزسشریك عبة اوزٔٚیبَ ٞیبِٛر٘ٚبر سشریك عبة اوزٔٚیبَ وٛرسیى ٛاعشزٚئیذ ٚفیشیٛسزادی دردرٔبٖ عٙذرٌ ْٚیزافشبدٌی عبة اوزٔٚیبَ اِٚی ٝؽب٘ٝ

دوشزأیزرضبفبدلی فز

ٔ .14مبیغ٘ ٝشبیح ع ٝرٚػ آ٘شی ثیٛسیه سزادی دزٚفیالوشیه در خٌّٛیزی اسػف٘ٛز ثیٕبراٖ ثب ؽىغشٍی ثبس ٔزاخؼ ٝوٙٙذ ٜث ٝثیٕبرعشبٖ ؽٟیذ ثبٙٞز وزٔبٖ

أیزر ضب فبدلی فز

ثزرعی فزاٚا٘ی ریغه فبوشٛرٞبی ع ًٙعبسی در ثیٕبراٖ ٔجشالث ٝعٞ ًٙبی ادراری ٔزاخؼ ٝوٙٙذ ٜث ٝثخؼ ٞبی اٚرِٛٚصی ٚع ًٙؽىٗ ثز ٖٚا٘ذأی ثیٕبرعشبٖ
.15
ؽٟیذ ثبٙٞز وزٔبٖ

دوشزوشبثچی

 .16ثزرعی ٘شبیح درٔبٖ ؽىغشٍی ٞبی خٛرد ؽذ ٜی داخُ ٔفقّی دزٌٚشیٕبَ سیجب سٛعظ ٞیجزیذ اِیشارٚف در ٔزاخؼیٗ ث ٝدرٔبٍ٘ب ٜارس ٛدذی ثیٕبرعشبٖ ثبٙٞز

دوشزدٛرأیزی

 .17ثزرعی ٔیشاٖ سٛافك رادیٌٛزافی ث ٝسٟٙبیی ٚرادیٌٛزافی ٕٞزا ٜثب عی سی اعىٗ در سؼییٗ رٚػ درٔب٘ی ؽىغشٍی ٞبی ٍِٗ

دوشزحؾٕشی

 .18ثزرعی ٘شبیح اعشفبد ٜاسدٚسىٙیه ٌچ ٌیزی درؽىغشٍی ٞبی ؽبفز فٕٛروٛدوبٖ 2سب 6عبِٔ ٝزاخؼ ٝوٙٙذ ٜث ٝثیٕبرعشبٖ ؽٟیذ ثبٙٞزوزٔبٖ

دوشزأیزرضب فبدلی فز

دا٘ؼ ٍ٘زػ ٚػّٕىزد وبروٙبٖ ثخؼ ٔزالجز ٞبی ٚیض ٜدرٔٛرد ا٘دبْ الذأبر سٟبخٕی در ثیٕبرعشبٖ ٔجشال ث ٝایذس ٞ،ذبسیز درسٕبٔی ثیٕبرعشبٟ٘بی دا٘ؾٍب ٜػّْٛ
.19
دشؽىی وزٔبٖ

دوشزٟٔذی احٕذی ٘ضاد

ٔ .21یشاٖ رضبیشٕٙذی ثیٕبراٖ اس خذٔبر ثیٟٛؽی درثیٕبرعشبٖ آٔٛسؽی ؽٟیذ ثبٙٞز وزٔبٖ

دوشزعشبری

ردیف

عنوان طرح تحقیقبتی

٘ .21شبیح ثبسعبسی رثبط فّیجی لذأی ثب عٕی سٙذیٛٙعٛط چٟبررؽش ٝای آٌِ ٛزافز د ٚرؽش ٝای  ٚآٌِ ٛزافز د ٚرؽش ٝایٗ سججیبِیظ آ٘شزیٛر
 .22ثزرعی وبرآسٔبیی ثبِیٙی سبثیزآِجٔٛیٗ ثزحدٓ ادراردرسدٛیشٔب٘یشٚ َٛالسیىظ ثزای ثیٕبراٖ ثغشزی درآی عی یٛثیٕبرعشبٖ ثبٙٞزٔٚجشال ث ٝاٍِٛری
ٔ .23مبیغٔ ٝیشاٖ ػالئٓ اعشزط دظ اسضزثٚ ٝآٌبٞی درثیٕبراٖ سزٔٚبی خزاحی ا٘ذاْ سحشب٘ی ثؼذ اسثیٟٛؽی ٘ٛاوغیبَ
 .24ثزرعی ٘شبیح درٔبٖ ثبسعبسی رثبط عزفی داخّی ٚوٕذّىظ دٛعشزٔٚذیبَ سا٘ ٛثب اٌِ ٛزافز
 .25ارسیبثی سغییزار دأ ٝٙحزوشی ٔفقُ ٔچ دب ثذ٘جبَ رٚػ ٞبی ٔخشّف درٔب٘ی ؽىغشٍی ٞبی ثّث سحشب٘ی اعشخٛاٖ درؽز ٘ی
 .26ثزرعی ٘شبیح وٛسبٔ ٜذر دی٘ٛذوّی ٝاسدٙٞذ ٜس٘ذ ٜغیزخٛیؾب٘ٚذ،خٛثؾب٘ٚذ ٚخغذدر ثیٕبرعشبٖ افضّی دٛروزٔبٖ درعبَ ٞبی 89اِی 91
 .27ارسیبثی سغییزار سٚدٍٙٞبْ ٌبسٞبی خ ٖٛؽزیب٘ی درثیٕبراٖ ٔجشال ث٘ ٝبرعبیی وّیٚ ٝثؼذ اسدی٘ٛذ وّی ٝدرثیٕبرعشبٖ افضّی دٛروزٔبٖ
 .28ثزرعی دبیبیی درٔ ٖٚؾبٞذٌ ٜزٔٚؾبٞذٌ ٜزاٖ درٔٛرد ٔؼبیٚ ٝٙخٛد یب ػذْ ٚخٛدسب٘ذٞ ٖٚبی دبِٕبریظ السٍٛط ٚفّىغٛرعغحی دٙدٓ

نبم و نبم خبنوادگی هیئت علمی بیمبرستبن
که مجری یب همکبر بوده

دوشزٔحٕٛدوزیٕی ٔجبروٝ
دوشزاحٕذی ٘ضاد
دوشز ٔزسضی ٞبؽٕیبٖ
دوشزٔحٕٛدوزیٕی ٔجبروٝ
دوشزاحٕذساد ٜحؾٕشی
دوشزحغیٗ عشبری
دوشز ٔزسضی ٞبؽٕیبٖ
دوشزػّیزضبعؼیذ

 .29ثزرعی خٛاؿ ٔحبفظز دزسٛیی آ٘غٛس ٜدرٔٛػ عٛری دظ اسسبثؼ دٚسٌبٔبی وؾٙذٜ

دوشزٔمذری

ٔ .31مبیغ ٝاثزوّ٘ٛیذیٗ ٚدزٌ ٜبثبِیٗ لیُ س خشاحی الدبراعىٛدی و ِٝٛعیغشىشٔٛی ثزدرد ِٚزسثؼذاسػُٕ خزاحی

دوشزٞبؽٕیبٖ

 .31ثزرعی فزاٚا٘ی عٛءٔقزف ٔٛادٔخذرٚػٛأُ ٚاثغش ٝث ٝآٖ درثیٕبراٖ خزاحی ارسٛدذی ثیٕبرعشبٖ ثبٙٞز

دوشزٞبؽٕیبٖ

 .32ثزرعی راثغ ٝثیٗ عٙذرٔ ْٚحزٔٚیز ٘ٚح ٜٛی ٔقزف ٔٛاد ٔخذر لجُ اس خزاحی درثیٕبراٖ ٔؼشبد ثیٕبرعشبٖ ثبٙٞز

دوشزٔزسضی ٞبؽٕیبٖ

 .33سبثیزاوغیضٖ ٔٛضؼی ثزٔیشاٖ ثٟجٛد سخٓ ثغشزثیٕبراٖ ثغشزی در ثخؼ ٞبی ٚیض ٜسزٔٚب دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛدشؽىی وزٔبٖ

دوشزٟٔذی احٕذی ٘ضاد

 .34عزاحی ٚعبخز ِ ِٝٛسزاؽ ٝثب وبف ٔٛاج

دوشزٔمذری

 .35ثزرعی راثغٌّٛ ٝوشخٚ ٖٛاخشالف ٌبسدی اوغیذ وزثٗ خ ٖٛؽزیب٘ی ٚخٚ ٖٛریذی ثب دیبٔذثیٕبری درثیٕبراٖ ثبسزٔٚبی ٔشؼذد

دوشزسزاثی

سؼییٗ ارسػ سؾخیقی سزویت الوشبر , csfدزٚوّغی س٘ٛیٗ عزْ درسؾخیـ ٔٙٙضیز ثبوشزیبَ  neurosurgical postدرثیٕبراٖ خزاحی ؽذٜ
.36
درثیٕبرعشبٖ ثبٙٞز

دوشزؽٟجب

 .37ثزرعی دسٔغّٛة ا٘ذا٘غشز ٖٚدر رٚػ ثی حغی ٔٙغم ٝای داخُ ٚریذی اس٘ظز درد ثؼذاسػُٕ درثیٕبراٖ ارسٛدذی ا٘ذاْ فٛلب٘ی
 .38ثزرعی اثزٔقزف سٟٙبی ػغُ ٚسزویجی آٖ ثب ٌّیغزیُ سزی ٘یشزار ثز رٚی ثٟجٛد سخٓ دٛعشی در ٔٛػ فحزایی ٘ز
ثزرعی ٔمبیغ ٝاثزثٛدی ٚاوبییٗ ٞیذزثبر 1.5درفذ درثیٟٛؽی اعذبیٙبَ یه عزف ٝدر ؽزایظ ٍٟ٘ذاری در یخچبَ ٚاسبق درثیٕبراٖ سحز خزاحی ٞبی ارسٛدذی در
.39
ا٘ذاْ سحشب٘ی
 .41ثزرعی راثغ ٝعغح خ٘ٛی الوشبر ٚفؾبردی اوغیذ وزثٗ ثبسدٔی ثبٔزي ٔٚیز درثیٕبراٖ ِٔٛشیذُ سزٔٚبی ؽذیذ

دوشزدرٚدیبٖ
دوشزٟٔذی احٕذی ٘ضاد
دوشزٔزسضی ٞبؽٕیبٖ دوشزخغز ٚضٕیزی
دوشزٟٔذی سزاثی

ردیف

عنوان طرح تحقیقبتی

ٔ .41غبِؼ ٝاثزدرٔب٘ی دالعٕبی غٙی اسدالوز در درٔبٖ ػف٘ٛز ادراری راخؼ ٝدرثیٕبراٖ ٔزاخؼ ٝوٙٙذ ٜث ٝدرٔبٍ٘ب ٜارِٛٚصی وزٔبٖ 1395

نبم و نبم خبنوادگی هیئت علمی بیمبرستبن
که مجری یب همکبر بوده

دوشزٔحجٛثٔ ٝیزسایی

 .42ثزرعی ؽیٛع ٚؽذر عٙذر ْٚسخزسٙفغی حبد در ثیٕزاٖ ٔجشالث ٝآ٘فّٛآ٘شای  1N1Hثغشزی درثیٕبرعشبٖ افضّی دٛر ؽٟزوزٔبٖ

دوشزٟٔذی احٕذی ٘ضاد

 .43ثزرعی ٔمبیغ ٝد ٚدارٚی ا٘ذا٘غشزٌٚ ٖٚزا٘ی عشز ٖٚثٕٞ ٝزاِ ٜیذٚوبئیٗ در ثی حغی ٔٙغم ٝای داخُ ٚریذی ( )IVRAدراػٕبَ خزاحی ا٘ذاْ فٛلب٘ی

دوشزٔحٕذ رضب درٚدیبٖ

 .44ثزرعی ٘مؼ ٛٔ Tranexamic acidضؼی در خٌّٛیزی اسٕٞبسٚ ْٛسٛرْ ثؼذا سػُٕ درعٙذر ْٚس ُ٘ٛوبرح
ٔ .45مبیغ ٝآ٘بِیش سزویجبر سغذی ٝای آٔبدٚ ٜدعز عبس ثیٕبرعشب٘ی اس٘ظزٔحشٛای ٔٛادٔغذی
ثزرعی آٔٛسػ رٚیىزد ث ٝسبوی وبردی ٚثزادی وبردی درثبِغیٗ ٚسفغیز ٌبسٞبی خ٘ٛی ؽزیب٘ی ثب رٚػ یبدٌیزی ٌزٞٚی ٔ ٚمبیغ ٝثب رٚػ آٔٛسػ ٔشذاَٚ
.46
(عٙشی) ثزدا٘ؼ ایٙشزٟ٘بی دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛدشؽىی وزٔبٖ

دوشزػّیزضبعؼیذ
دوشزٟٔذی احٕذی ٘ضاد
دوشزٔغؼٛد ٔبیُ

ٕٔ .47مبیغ ٝرٚػ ٞبی درٔب٘ی دیِّٛیشٛسٔٛی الدبرٚعىٛدیه سزا٘ظ دزیش٘ٛئبَ ثب  PCNLدر عٞ ًٙبی ثشرٌشز اس  2عب٘شی ٔشز ٍِٙچٝ

دوشزحٕیذ دبن ٔٙؼ

ٔمبیغ ٝاثز ٟٔبری دارٚی ؽیٕی درٔب٘ی  FOLFOXدر ٔمبیغ ٝثب عیٙبٔیه اعیذ ث ٝػٛٙاٖ یه سزویت ٔؾشك ٌیبٞی ثز رٚی خٕؼیز  CSCsدر عزعبٖ
.48
وّٖٛ

دوٙزثٟدز وال٘شزی

ٔ .49مبیغ ٝرٚػ دثُ سزوؾٗ ثب رٚػ ٔیّچ اس ٘ظز ٔیشاٖ ٔقزف دارٚی عذاسی ٛدر خبا٘ذاسی دررفشٍی لذأی ؽب٘ٝ
 .51ثزرعی ٔمبیغ ٝاثز د ٚدارٚی ا٘ذا٘غشزٌ ٚ ٖٚزا٘یغشز ٖٚثز سٟٛع  ٚاعشفزاؽ ثؼذ اس ػُٕ خزاحی اعشزاثیغٓ در ثیٕبرعشبٖ ؽفب
ٔمبیغ ٝاعشفبد ٜاس ٌ ٚ external fixator ٚ titanium elastic nailچ ٌیزی در ؽىغشٍی ثغش ٝدیبفیشیبَ اعشخٛاٖ سیجیب در وٛدوبٖ  5سب  12عبَ
.51
ؽٟز وزٔبٖ
 .52ثزرعی فبوشٛرٞبی دیؾٍٛیی وٙٙذ ٜعٙذرْ حبد دیغشزط سٙفغی در وٛدوبٖ دچبر ٔبِشیذُ سزٔٚب

دوشزٔیشزا ٔٛحذی
دوشزحٕیذخغزٚضٕیزی
دوشزؽٟبة ایّىب
دوشزأیزحغیٗ ٔیزافضُ

 .53ثزرعی ارسجبط سغییزار عذیٓ عزْ ثبٔٛرسبِیشی داخُ ثیٕبرعشب٘ی درثیٕبراٖ دچبرسزٔٚبی ٔشٛعظ سبؽذیذعز

دوشزٔیشزأٛحذی

ٔ .54مبیغ ٝسبثیزدزٚدٛفُ ٔٚیذاسٚالْ ثزٔیشاٖ ا٘ذ ٜٚسایٕب٘ی دظ اس عشاریٗ در س٘بٖ ٔزاخؼ ٝوٙٙذ ٜث ٝثیٕبرعشبٖ افضّی دٛروزٔبٖ

دوشزػّی ثزخٛری

ٔمبیغ ٝاثزثخؾی ٔیذاسٚالْ خٛراوی ٔٚیذاسٚالْ داخُ ثیٙی در ایدبد آارٔجخؾی خٟز ا٘دبْٔ CT Scanغش وٛدوبٖ ثبسزٔٚبی عز ٔزاخؼ ٝوٙٙذ ٜث ٝاٚرصا٘ظ
.55
ثبٙٞز

دوشزٔغؼٛد ٔبیُ

 .56ثزرعی ػٛأُ دیؼ ثیٙی وٙٙذ ٜعذغیظ دغز سزٔٚبسیه درثیٕبراٖ ِٔٛشیذُ سزٔٚب

دوشزٔیشزأٛحذی

 .57ثزرعی ٘شبیح درٔب٘ی  stem cellدر ؽىغشٍی ٞبی دیغشبَ رادیٛط (ٔغبِؼ ٝحیٛا٘ی رٚی خزٌٛػ)
ثزرعی درٔبٖ حٕبیشی ثب دب٘غٕبٖ فٙی سٛئیٗ  ٚدرٔبٖ عزخیىبَ ثب سىٙیه  VY flapدر ٔمبثُ درٔبٖ حٕبیشی ثب ٚاسِیٗ در ثیٕبراٖ ثب آعیت ٘ٛن اٍ٘ؾز
.58
ٔزاخؼ ٝوٙٙذ ٜث ٝثخؼ اٚرصا٘ظ ثیٕبرعشبٖ ؽٟیذ ثبٙٞز
ثزرعی اثزوّغیٓ ٌّٛو٘ٛبر ٚریذی ثزوبٞؼ ٔیشاٖ درد ؽىٕی ثیٕبراٖ ٔقزف وٙٙذ ٜادی ْٛخٛراوی ٔزاخؼ ٝوٙٙذ ٜث ٝاٚرصا٘ظ ثیٕبرعشبٖ افضّی دٛر ؤ ٝؾىٛن
.59
ث ٝآِٛدٌی ثب عزة ٞغشٙذ
 .61دعشٍب ٜسٙظیٓ وٙٙذ ٜفؾبر ٛٞای داخُ وبف ِ ِٝٛسزاؽٝ

دوشزؽٟبة ایّىب  ،دوشزؽٟزیبردثیزی
دوشز ػّیزضب عؼیذ
دوشز ٔغؼٛد ٔبیُ
دوشز ٔغؼٛد ٔمذری

ردیف

عنوان طرح تحقیقبتی

ثزرعی ٔمبیغ ٝای عیغشٓ ٞبی أشیبسدٞی دیؼ ثیٙی وٙٙذ٘ ٜیبس ث ٝسزا٘غفیٛصٖ خ ٖٛثب  d-dimer ٚ RDWدر ثیٕبراٖ ثب سزٔٚبی ٔشؼذد در ثیٕبرعشبٖ ثبٙٞز ؽٟز
.61
وزٔبٖ
 .62ثزرعی راثغ ٝثیٗ ا٘ذاس ٜدیبٔشز غالف ػقت اٚدشیه در عٌٛ٘ٛزافی ثب دیبٔذ ثیٕبراٖ ثب آعیت سزٔٚبسیه ؽذیذ ٔغش ٔزاخؼ ٝوٙٙذ ٜث ٝددبرسٕبٖ عت اٚرصا٘ظ
ٔ .63مبیغٔ ٝیشاٖ درد ٘بؽی اس وبرٌذاری ٔشفبٚر وبسشز فِٛی در ثیٕبراٖ ثب خزاحی عش ٖٛفمزار
 .64ثزرعی سٛسیغ دٟٙبی ٌّج َٛلزٔش  ٚدی دایٕز در دیبٔذ ثیٕبراٖ ثب سزٔٚبی ٔشؼذد در ثیٕبرعشبٖ ثبٙٞز ؽٟز وزٔبٖ
 .65ثزرعی سغییزار ثیٔٛىب٘یه عش ٖٛفمزار در اثز دص٘زیؾٗ درثیٕبراٖ ٔجشالث ٝوٕزدردٔزاخ ٟٝوٙٙذ ٜث ٝوّٙیه ثؼثز
 .66ارسیبثی ٘شبیح ٌذاؽشٗ دیچ دذیىٛالر درعش ٖٛفمزار ثب اعشفبد ٜاس فیّز ث ٝسٟٙبیی در ثیٕبراٖ ٔجشال ث ٝضبیؼبر عش ٖٛفمزار خزاحی ؽذ ٜدرثیٕبرعشبٖ ثبٙٞزوزٔبٖ
 .67ارسیبثی دبرأشز ٞبی ِٔٛجٛدّٛیه  ٚارسجبط آٟ٘ب ثب دبرأشز ٞبی فیشیىی ثذٖ در خبٔؼۀ ایزا٘ی در ؽٟز وزٔبٖ در عبَ 1397
ٔ .68مبیغ ٝدبرأشز ٞبی ِٔٛجٛدّٛیه در ثیٕبراٖ خزاحی ؽذ ٜثٛعیُۀ دیچ ایّیٛعبوزاَ  ٚعیغشٓ فیىغبعی ٖٛسزی اٍ٘ٛاِز در آعیت ٞبی حّكۀ خّفی ٍِٗ
 .69ثزرعی ؽیٛع سزٔٚجٛس ؽزیبٖ ٚ ٚریذ فٕٛراَ در رٚػ ٞبی ٔخشّف درٔب٘ی ؽىغشٍی ٞبی اعشبث ِْٛٛدر ثیٕبرعشبٖ ثبٙٞز وزٔبٖ
ٔ .71مبیغ ٝاثز فٙشب٘یُ داخُ ثیٙی  ٚفٙشب٘یُ داخُ ٚریذی خٟز وٙشزَ درد وِٛیه حبد وّٛی :یه وبرآسٔبیی ثبِیٙی سقبدفی
ٔ .71مبیغ ٝثّٛن ػقت فٕٛراَ سحز ٞذایز عٌٛ٘ٛزافی ثب ثّٛن فبؽیب ایّیبوب سحز ٞذایز عٌٛ٘ٛزافی در وبٞؼ درد ٘بؽی اس سزٔٚبی ا٘ذاْ سحشب٘ی
ٔ .72مبیغ ٝثّٛن اروشٛر اعذبیٗ سحز ٞذایز عٌٛ٘ٛزافی ثب فٙشب٘یُ ٚریذی در وبٞؼ درد ٘بؽی اس سزٔٚبی لفغ ٝعیٝٙ
ٔ .73مبیغۀ دبرأشز ٞبی ِٔٛجٛدّٛیه در س٘بٖ سایٕبٖ وزد ٚ ٜسایٕبٖ ٘ىزد ٜدر ؽٟز وزٔبٖ در عبَ 1397
ٔ .74مبیغ ٝفزاٚا٘ی ٔٛرسبِیشی ٛٔ ٚرثیذیشی ثیٕبراٖ سزٔٚبیی ثغشزی در  ICUدر دٌ ٚزٔ ٜٚؼشبد  ٚغیز ٔؼشبد
 .75ثزرعی دلز عٌٛ٘ٛزافی ا٘دبْ ٌزفش ٝدر ثخؼ اٚرصا٘ظ لجُ اس ػُٕ اوغذّٛر سب٘ذ ٖٚثزای سؾخیـ دبرٌی ٞبی سب٘ذ٘ٚی دعز
ٔ .76غبِؼٔ ٝمبیغ ٝسبثیز ثّٛن سحز ٌبیذ عٌٛ٘ٛزافی ؽجى ٝعغحی ٌزد٘ی ثب ثّٛن ٔؼٕ َٛاس عزیك ِٙذٔبروٟبی آ٘بسٔٛیه ثز ؽذر درد ثؼذ اس ػُٕ خزاحی سیزٚئیذوشٔٛی
ٔ .77مبیغ٘ ٝشبیح ثبِیٙی د ٚرٚػ خزاحی ٔیّیٍبٖٛٔ-رٌبٖ  ٚرٚػ سزویجی ٔیّیٍبٖٛٔ-رٌبٖ ٕٛٞ ٚرادی در ثیٕبراٖ ٔجشال ثٕٛٞ ٝرٚئیذ در عبَ ٞبی 1396-97
 .78ثزرعی ٔیشاٖ آِٛدٌی ٌبسٞبی ٛٞؽجز اعشٙؾبلی اسبق ػُٕ ٞبی ثیٕبرعشبٖ ٞبی آٔٛسؽی دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛدشؽىی وزٔبٖ

نبم و نبم خبنوادگی هیئت علمی
بیمبرستبن که مجری یب همکبر بوده

دوشز ٟٔذی سزاثی
دوشز ٟٔذی سزاثی
دوشز عیذ حغیٗ عزاٚسی  ،دوشزٔزسضی
ٞبؽٕیبٖ  ،دوشزفبعٕٟٔ ٝذٚی خؼفزی
دوشز ٟٔذی سزاثی
دوشز افؾیٗ احٕذساد ٜحؾٕشی
دوشز افؾیٗ احٕذساد ٜحؾٕشی
دوشز افؾیٗ احٕذساد ٜحؾٕشی
دوشز افؾیٗ احٕذساد ٜحؾٕشی
دوشز افؾیٗ احٕذساد ٜحؾٕشی
دوشز ٟٔذی سزاثی
دوشز ٔیشزا ٔٛحذی
دوشز ٔیشزا ٔٛحذی
دوشز افؾیٗ احٕذساد ٜحؾٕشی
دوشز ٟٔذی احٕذی ٘ضاد
دوشز أیزحغیٗ ٔیزافضُ
دوشز ٟٔزداد ٘ٛرٚسی
دوشز حٕیذ سیّٙی ٘ضاد  -دوشز ثٟزاْ
دٛرعیذی
دوشز حغیٗ عشبری

