
۱۳۹۸سال  انجام شده در واحد توسعه تحقیقات بالینی در ایلیست پایان نامه ه  
 

 دانشکده نام نام دانشجو نام مجری عنوان طرح ردیف

1 

با ماتریکابر اساس شاخص های پریودنتال در بیماران مراجعه کننده به  ۲/۰شویه کلرهگزدین مقایسه اثرات ضد میکروبی دهان

 ۹۸_۹۷دانشکده دندانپزشکی بوشهر در سال 
 دکتر سامان محمدزاده

-محمدرضا خانمحمدی

 ده دندان پزشکیدانشک حمیرا فرخنده

2 
 دانشکده دندان پزشکی سیما میرزایی دکتر صدیقه خیراندیش 13۹۷-۹۸بررسی تفکر انتقادی و رابطه آن با سواد اطالعاتی در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 

3 

به بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر طی  بررسی اپیدمیولوژیک شکستگی های فک و صورت در بیماران ترومایی مراجعه کننده

 13۹۰-13۹۶سال های 
 دانشکده دندان پزشکی سیده زهرا افشانی دکتر سامان جوکار

4 

ساله مراجعه کننده به کلینیک  ۲۰-5۰فکی در رادیوگرافی پانورامیک افراد _بررسی شیوع تغییرات استخوانی مفصل گیجگاهی

 13۹۷آذر  -هر فروردیندندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوش
 دانشکده دندان پزشکی سیدجواد منصوری دکتر محمد قاسمی

5 
 عالیه شیردل دکتر سمیه حیدری (MTTبررسی مقایسه ای زیست سازگاری پنج نوع براکت ارتودنسی با استفاده از آزمون کشت سلولی )

 دانشکده پزشکی

 

6 

اختی و ویژگی های حرفه ای گری دانشجویان رشته پزشکی بوشهر در آموزش بررسی تاثیر ارزشیابی همتایان بر راهبردهای فراشن

 13۹۸علوم تشریحی در سال تحصیلی 
 دانشکده پزشکی فاطمه مجیدپور شیرزایی دکتر سحر الماسی ترک

 

7 

نوزیتول تری فسفات و بررسی تاثیرنانو ذرات نقره همراه با عصعره جلبک قهوه ای دریایی سارگاسوم برمیزان بیان گیرنده نوع سوم ای

 Rajiو  jurkat -آنزیم گلیکوژن سنتاز در سلول های لوسمی لنفوبالستی حاد در سل الین
 دانشکده پیراپزشکی مائده درزی پور دکتر نرگس عبیدی

8 
 دانشکده پرستاری و مامایی پورقیومی مرضیه دکتر اکرم فرهادی 13۹۷بررسی ارتباط سالمت معنوی و ادراک از پیری با افسردگی در سالمندان شهر بوشهر،سال 

9 
 دانشکده پرستاری و مامایی عارف زارعی دکتر مریم روانی پور 13۹۸ای با گرایش به رفتارهای پرخطر دانش آموزان دبیرستانی شهر بوشهر بررسی ارتباط فعالیت فیزیکی و رفتار تغذیه

10 

و ژنهای آنتی  P21و  P53گاسوم انگوستیفولیوم بربیان ژنهای آپوپتوزیبررسی تاثیرنانوپارتیکل نقره همراه باعصاره جلبک سار

 B(Raji)( و نوع jurkat)Tدر سل الین لوسمی لنفوبالستیک حاد نوع  SURVIVINو  BCL2آپوپتوزی
 دانشکده پیراپزشکی فرزاد فرهنگ دوست دکتر نرگس عبیدی

11 

های های ایسکمیک قلبی بر اساس شاخص¬های پیشرو در زمینه بیماریداد علمی پژوهشگران ایران و کشور¬تحلیل و ارزیابی برون

 (۲۰۰۸-۲۰1۷ای در پایگاه اسکوپوس )¬نفوذ اجتماعی و نفوذ اندیشه
 دانشکده پرستاری و مامایی ملکی رضایی حقیقی دکتر علی حمیدی
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 نام دانشکده نام دانشجو نام مجری عنوان طرح ردیف

12 

در سلول های لوسمی 143-ومیر ۲5-همراه با عصاره جلبک قهوه ای دریایی سارگاسوم برمیزان بیان میربررسی تاثیر نانو ذرات نقره 

 RajiوJurkatهای  ¬لنفو بالستی حاد در سل الین
 دانشکده پرستاری و مامایی سپیده ولی پور دکتر نرگس عبیدی

13 

های وابسته به دانشگاه ای پرستار در پرستاران شاغل بیمارستانبررسی ارتباط جو ایمنی پرستار و فرهنگ ایمنی بیمار با رفتار حرفه

 13۹۸علوم پزشکی در استان بوشهر سال 
 دانشکده پرستاری و مامایی یاسمین سالمی پور دکتر حکیمه واحدپرست

14 

های مزمن شهر به بیماریبررسی ارتباط خشونت خانگی با حس انسجام، کیفیت زندگی و پیروی از رژیم مراقبتی درمانی در زنان مبتال 

 13۹۸بوشهر در سال 
 دانشکده پرستاری و مامایی عظمت دینامیک -دکتر حکیمه واحدپرست

15 

در شناسایی ضایعات مغزی بیماران با تشنجات گراندمال قابل کنترل ومقاوم به درمان مراجعه کننده به  SPECTبررسی نقش 

 .13۹۷-13۹۶بیمارستان شهدای خلیج فارس در سال
 دانشکده پزشکی فاطمه عباسی راد دکتر مجید اسدی

16 

بررسی اپیدمیولوژیک کم کاری مادرزادی تیروئید گذرا و دائمی در کودکان مراجعه کننده به کلینیک فوق تخصصی غدد کودکان شهر 

 13۹5تا  13۹3بوشهردر سالهای 
 دانشکده پزشکی مهسا اسدی طوالرود دکتر سیده طاهره موسوی

17 
 دانشکده پزشکی مرضیه سماعی دکتر مجید اسدی اثرآتورواستاتین در بهبود پرفیوژن و پالک مغزی وعالیم بالینی در بیمارانبررسی 

18 

تازوباکتام در عفونت های ادراری -بررسی مقایسه اثر آنتی بیوتیکهای گروه کینولون، کارباپنم ، سفپیم، آمپی سولباکتام و پیپراسیلین

 13۹۸خلیج فارس در سال  در بیمارستان شهدای
 دانشکده پزشکی الدن دلگرم دکتر فرهاد عباسی

19 

مقایسه کارایی و ایمنی ترکیب دارویی تامسولوسین با تولترودین ، تامسولوسین به تنهایی و دارونما در درمان نشانه های دستگاه 

 Double-J stentادراری مربوط به 
 کیدانشکده پزش محمدرضا شفاعی فرشاد ظهرابی

20 
 دانشکده پزشکی عالیه اسماعیلی دکتر بنفشه اسمعیل زاده ساله شهر بوشهر. 5۰تا  1۸تعیین انواع مدلهای سر و صورت و ارتباط انها با قامت درزنان و مردان 

21 

مندی، بر راهبردهای فراشناختی، میزان رضایت "مبتنی بر سخنرانی"با روش  "مبتنی بر جیگ ساو"مقایسه تاثیر روش تدریس

 ۹۸یادگیری و ماندگاری یادگیری در آموزش علوم تشریحی به دانشجویان در سال تحصیلی 
 دانشکده پزشکی میعاد دارابیان دکتر سحر الماسی ترک

22 

و راهکارهای کنترل و حذف  ۹۷الی  ۸۷بررسی روند بیماری های انگلی بومی استان بوشهر )لیشمانیوز جلدی و ماالریا( طی سالهای 

 اآنه
 دانشکده پزشکی علی کازرونی -دکتر حسین دارابی

23 
 دانشکده پزشکی حامد اله یاری دکتر ماریا ظهیری بررسی اثر ماتریکس نانوفیبری بر میزان بقا و تکثیر سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی
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 نام دانشکده نام دانشجو نام مجری عنوان طرح ردیف

24 
 دانشکده پزشکی ایمان همت جو دکتر ماریا ظهیری شد و تکثیر سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی در حضور داربست سه بعدیمطالعه تاثیر عصاره جلبک سبز بر ر

25 

های نورولوژیک جنینی در جنین های سقط شده استان بوشهر در بررسی ارتباط امواج مخابراتی و امواج برق فشار قوی و ناهنجاری

 13۹۷الی 13۹3سالهای 
 دانشکده پزشکی محمد امین سالح برزین مان سلیمیدکتر هو

26 
 دانشکده دندان پزشکی سید ابراهیم ارشدی دکتر نرگس آریا ( و رادیوگرافی فسفرپلیت در شناسایی آناتومی داخلی مولر اول ماگزیال کشیده شدهCBCTمقایسه تصویربرداری سه بعدی)

27 

با توجه به شدت اختالالت اسکن قلب مراجعه کننده بیمارستان قلب بوشهر در  xروم بررسی پیامدهای بیماران مبتال به کاردیاک سند

 13۹۸سال 
 دانشکده پزشکی فاطمه انبارکی دکتر عبدالطیف امینی

28 

مقایسه اثربخشی ایمونوتراپی زیر پوستی در بیماری های آلرژیک کودکان و بزرگ ساالن مراجعه کننده به به کلینیک آسم و آلرژی 

 13۹۸_13۹۹فارس در طی سال  خلیج
 دانشکده پزشکی راضیه دریاپور دکتر افشین شیرکانی

29 

( برروی پالک اترواسکلروتیک شریان کاروتید در بیماران با تومور مغزی مراجعه 1۷۷Lu-DOTATATE) 1۷۷بررسی اثر داروی لوتشیوم

 کننده به مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای خلیج فارس بوشهر
 دانشکده پزشکی راحله محمدی تیدکتر رضا نعم

30 
 دانشکده پزشکی مریم امامی دکتر مجید اسدی بررسی هم خوانی یافته های تصویربرداری پخش وزنی با مقطع نگاری رایانه ای تک فوتونی در فاز حاد استروک

31 

لوده شده با ماده ی ضد انعقاد ٓ  لودگی بر استحکام باند یک ادهزیو سلف اچ به عاج آ  روش مختلف برداشت ا 4بررسی تاثیر 

 لومینیوم کلرایدٓ  ا
 دکتر نجمه زرنقاش

بهروز  -محمد زبیر

 خضرپور
 دانشکده دندان پزشکی

32 
 دانشکده پزشکی دیفاطمه اس دکتر مرضیه افروزنده 13۹۸بررسی شیوع اختالالت قاعدگی در خانم های مبتال به آکنه وولگاریس تحت درمان با ایزوترتینوئین خوراکی در بوشهردر سال 

33 
 دانشکده پزشکی محمد امین ویسی دکتر صفیه مومنی طراحی یک حسگر رنگ سنجی جدید بر اساس نانوذرات اکسید منگنز برای سنجش فعالیت آنتی اکسیدانی

34 
 دانشکده پزشکی شهرزاد درویشی حدتدکتر کتایون و پیوند میکروبیوم مدفوع برای درمان سندرم تخمدان پلی کیستیک: کارآزمایی بالینی مرحله اول

35 
 دانشکده پزشکی فرزانه قلی پور دکتر فرشاد ظهرابی رابطه بین کمبود ویتامین دی و هایپرکلسیوری در بیماران دارای سنگ اگزاالت کلسیم
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 نام دانشکده نام دانشجو نام مجری عنوان طرح ردیف

36 
 دانشکده پزشکی سپیده نوری نژاد دکتر صفیه مومنی کوچک لکتروکاتالیست موثر در اندازه گیری هیدروژن پراکسید در نمونه های بیولوژیکیبکارگیری نانوصفحات اکسید منگنز به عنوان یک ا

37 
 دانشکده پزشکی زهرا نوذری دکتر کامران میرزایی 13۹۷بررسی تعیین کننده های اجتماعی سالمت از دیدگاه والدین کودکان مبتال به اضافه وزن و چاقی شهر بوشهر در سال 

38 

بررسی شیوع افسردگی بعد از زایمان و ارتباط آن با عوامل خطر مادری و نوزادی در زنان مراجعه کننده به مراکز سالمت شهر بوشهر، 

 13۹۷سال 

دکتر فاطمه نجفی شرج 

 آبادی
 دانشکده پزشکی نیلوفر دوانی

39 
 دانشکده پزشکی ساناز سراج دکتر کامران میرزایی 13۹۷بر انفارکتوس میوکارد از دیدگاه بیماران مبتال در بوشهر درسالبررسی تعیین کننده های اجتماعی سالمت موثر 

40 
 دانشکده پزشکی ناهید شریعتی دکتر کامران میرزایی 13۹۷بررسی تعیین کننده های اجتماعی سالمت از دیدگاه بیماران مبتال به پرفشاری خون شهر بوشهر در سال 

41 
 دانشکده پزشکی محمد لطفی پور دکتر زهرا اکبری بررسی اثر فوکییدان استخراج شده از جلبک سارگاسوم در کاهش سمیت کلیوی ناشی از جنتامایسین در موش صحرایی

42 

ماران تحت عمل تاثیر استفاده از سیستم هوای فشرده گرم بر شاخص های فیزیولوژیک ، زمان بیدار شدن و گازهای خون شریانی در بی

 13۹۸جراحی بای پس عروق کرونردر بیمارستان قلب شهر بوشهر در سال
 دانشکده پرستاری و مامایی سهیال اسفندیاری شریف شریفی

43 

در زوج های مراجعه کننده به  HIVبررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی باور سالمت و تحت وب بر انجام داوطلبانه آزمایش 

 اوره قبل از ازدواج شهر بوشهرمرکز مش
 دانشکده بهداشت علی خالدی دکتر مهنوش رییسی

44 
 دانشکده پزشکی فروغ صالح احمدی دکتر مهرزاد بحتویی بررسی حساسیت اسکن اکتریوتاید در تشخیص سرطانهای ریه

45 

و عوامل مرتبط با آن بر اساس الگوی ارتقاء سالمت در مراقبین بهداشتی شاغل در بررسی وضعیت رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت 

 13۹۸مراکز خدمات جامع سالمت استان بوشهر در سال 
 دانشکده بهداشت سکینه عبدالعلی زاده دکتر آزیتا نوروزی

46 

سال با بروز استئوپروزیس بر اساس امتیاز استخوان  ۶5از افزایش سن در افراد سالم باالی ررسی ارتباط بین افت عملکرد کلیوی ناشی 

 ترابکوالر
 دانشکده پزشکی نرگس همایون دکتر مهدی محمودپور

47 
 دانشکده پزشکی علیرضا خسروانی دکتر-دکتر هاجر جابری سرطان کولورکتال انسان HCT116و  SW1116وم بوونئوم بر فعالیت آنزیم تلومراز در رده سلولهای بررسی اثر عصاره های سارگاس
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48 
 دانشکده پزشکی انیس کریمی -دکتر صمد اکبرزاده سرطان کولورکتال انسان HCT116و  SW1116لولهای بررسی اثر عصاره های اسپیرولینا پالتنسیس بر فعالیت آنزیم تلومراز در رده س

49 
 دانشکده پزشکی محمدرضا احمدیان مقدم -دکتر لیال رضایی روی فرآیند ترمیم زخم های موضعی در موش های صحرایی infliximabبررسی اثر 

50 
 دانشکده پزشکی سمانه حسن زاده دکتر مجید اسدی در بیماران غددی عصبی با توجه به کم بودن بقا در این بیماران 1۷۷بررسی درمان با لوتیسیوم 

51 

ت وب و کتابچه بر انجام ماموگرافی در زنان تحت پوشش مراکز خدمات جامع سالمت مقایسه تاثیر مداخله آموزشی به دو روش تح

 شهر بوشهر: کاربردی از الگوی باور سالمت

دکتر سید همام الدین 

 جوادزاده
 دانشکده بهداشت زینب منصوری

52 

پزشکی بوشهر و وضعیت دانش،  های وابسته به دانشگاه علوم¬(( بیمارستانHISهای سیستم اطالعات بیمارستانی بررسی قابلیت

 نگرش و عملکرد مدیران بیمارستانی نسبت به این سیستم به عنوان ابزار تصمیم گیری مبتنی بر دانش
 دانشکده پیراپزشکی سمانه رضایی حقیقی دکتر عبدالرسول خسروی

53 

های بت به ادامه روند درمان در بخشبررسی ارتباط بین جو بخش با استرس شغلی پرستاران و انگیزه، درک و نگرش بیماران نس

 13۹۸های دانشگاهی منتخب شهر شیراز و استان بوشهر در سال روانپزشکی بیمارستان
 دانشکده پرستاری و مامایی محمد علی ابوالحسینی دکتر مسعود بحرینی

54 

بررسی رابطه بین اندازه تورم تشکیل شده از تست پوستی و بروز شوک آنافیالکسی حاصل از ایمونوتراپی در بیماران با آسم و رینیت 

 13۹۸آلرژیک مراجعه کننده به کلینیک آلرژی دکتر شیرکانی در سال 
 دانشکده پزشکی شیما خدادای دکتر افشین شیرکانی

55 

 Wilms Tumor Gene Product 1در مقایسه با بیان تومور مارکر  microRNA-630سنتاز کیناز و  تعیین میزان بیان ژن گلیکوژن

(WT1در بیماران مبتال به لوسمی میلوبالستی حاد ارجاع داده شده به بیمارستان )های شیراز 
 دانشکده پزشکی صفورا دیالمه دکتر علی موحد

56 
 دانشکده پزشکی محبوبه سیدی -دکتر سعید تاج بخش ا در ایزوله های بالینی سودوموناس آئروژینوزا در بوشهربررسی فنوتیپی و ژنوتیپی متالوبتاالکتامازه

57 
   دانشکده پزشکی عاطفه محسنی نیا -دکتر افشار بارگاهی .CD8+ Tبررسی خصوصیات ادجوانتی پلیمر پلی اتیلن ایمین در ترکیب با نانوفیبر حمل کننده اپیتوپ سلول لنفوسیت 

58 

بر شاخص های پریودنتال در بیماران پریودنتیت مراجعه کننده به  Fuchsبا دهانشویه  %۰/۲مقایسه اثر دهانشویه کلرهگزیدین 

 13۹۷-13۹۸کلینیک دندانپزشکی بوشهر 
 دکتر سامان محمدزاده

-میر زارعیان جهرمیا

 دانشکده دندان پزشکی هانیه مروج

59 
 دانشکده داندان پزشکی محمد شجاع قلب -دکتر سیما جوکار 13۹۷-13۹۶بررسی میزان آگاهی مربیان بهداشت مدارس ابتدایی شهر بوشهر از آسیب های دندانی درسال 



۱۳۹۸سال  انجام شده در واحد توسعه تحقیقات بالینی در ایلیست پایان نامه ه  

 نام دانشکده نام دانشجو نام مجری عنوان طرح ردیف

60 

ح اعتمادبنفس دانشجویان دندانپزشکی قبل وبعداز انجام درمان های اندودانتیک در دانشگاه علوم پزشکی بررسی ومقایسه ی سط

 ۹۸-13۹۷بوشهر درسال
 دانشکده دندان پزشکی هاجر بحرینی دکتر نگار کرم زاده

61 
 دانشکده دندان پزشکی مهنوش کرمپور حدادپور دکتر سحر Relianceو ٍ GC Connectمقایسه استحکام باند برشی براکت های ارتودنسی به مینا توسط 

62 

بررسی ارتباط سبک فرزندپروری و رفتار تغذیه ای از دیدگاه مادران با مهارت های اجتماعی دانش آموزان دبستانی شهر بوشهردر 

 13۹۸سال
 دانشکده پرستاری و مامایی مهدی شمسی -دکتر مسعود بحرینی

63 

های ها با رخداد پریشانی اخالقی در بیمارستانای و جو اخالقی حاکم بر بخشز اصول اخالق حرفهبررسی ارتباط آگاهی پرستاران ا

 13۹۸آموزشی شهر بوشهر در سال 
 دانشکده پرستاری و مامایی علیرضا نمایی قاسمی نیا دکتر فائزه جهان پور

64 

اس مدل فرانظری در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر بررسی عوامل پیشگویی کننده مراحل تغییر انجام بازیهای دیجیتالی بر اس

 13۹۸بوشهر در سال 

دکتر سید همام الدین 

 جوادزاده
 دانشکده بهداشت رحمت اله خسروان پور

65 

های آموزشی کشور ¬های بیمارستان¬بررسی دیدگاه متخصصان اطالع رسانی پزشکی در مورد مولفه های ضروری استاندارد کتابخانه

 نداردهای موجودبر اساس استا
 دانشکده پیراپزشکی محبوبه رجایی -دکتر عبدالرسول خسروی

66 
 دانشکده پزشکی مریم حاجی مقصودی دکتر مسعود طبیب در بیماران استان بوشهر در سال Solitary Rectal Ulcer Syndromبررسی شیوع آنیسموس با 

67 

( حاصل از فیلترهای کاهنده لکوسیتی کیسه های سازمان انتقال خون به منظور NKدست ورزی ژنتیکی سلول های کشنده طبیعی)

 BCMAبیان گیرنده آنتی ژنی کایمر شناساگر آنتی ژن 

 دانشکده پیراپزشکی علی موذن دکتر غالمرضا خمیسی پور

68 
 دانشکده پزشکی میالد سهرابی شگفتی -دکتر عاطفه اسفندیاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر MRIمغز در بیماران مراجعه کننده به مرکز  MRI( تجویزهای بررسی مقتضی بودن) ضرورت

69 
 دانشکده پزشکی پوریا خادم دکتر رامین سیدیان در موش صحرایی ررسی تغییرات همودینامیک ایجاد شده با تزریق داخل عروقی ونوم مار جعفریب

70 
 دانشکده پزشکی حسین حسن زاده دکتر ساسان زائری تولید زخم پوش الکتروریسی شده نانو فیبری حاوی دیلتیازم و بررسی اثر آن بر ترمیم زخم پوستی در موش های سوری

71 
 دانشکده پزشکی کتایون عبادی دکتر علی موحد ن در بیماران قلبی و عروقیبا رزیستی Dبررسی همسویی سطح سرمی ویتامین 

http://ris.bpums.ac.ir/show_stat.phtml?c=2603
http://ris.bpums.ac.ir/show_stat.phtml?c=2603


۱۳۹۸سال  انجام شده در واحد توسعه تحقیقات بالینی در ایلیست پایان نامه ه  

 نام دانشکده نام دانشجو نام مجری عنوان طرح ردیف

72 
 دانشکده پزشکی مریم نامجو -دکتر علی موحد با لپتین در بیماران مبتال به بیماری عروق کرونر و افراد سالم Dبررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین 

73 

د،پاسخ و یا مقاومت به کورتیکواستروئید درکودکان مبتال به سندروم نفروتیک بررسی تاثیر سن حاملگی و وزن هنگام تولد در بروز عو

 13۹۹-13۹۸استان بوشهر 
 دانشکده پزشکی امیرحسین مختاری دکتر خدیجه قاسمی

74 

ی ساده سال مبتال به اولین عفونت ادرار 1۲تا  1بررسی اثر پیشگیری کننده درمان با پروبیوتیک در مقایسه با دارونما در کودکان 

 13۹۸_13۹۹بستری و ارجاعی به اورژانس و بخش کودکان بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر طی سال 
 دانشکده پزشکی  محمد صابر مقاتلی دکتر خدیجه قاسمی

75 

-۹۸ای خلیج فارس بوشهر در سال بررسی نتایج کشت لوله داخل تراشه در بیماران بستری دربخش مراقبتهای ویژه بیمارستان شهد

13۹۶ 
 دانشکده پزشکی فاطمه امام جمعه دکتر مهرزاد بحتویی

76 
 -دکتر علیرضا جعفری در رستوریشن های زیرکونیا Panavia SA plusو سمان رزینی  Panavia F2مقایسه استحکام برشی سمان رزینی 

آریا  -ادیبه رضایی

 دانشکده دندان پزشکی افشون

77 
 دانشکده دندان پزشکی عذرا خورسند دکتر محمد آخوندزاده 13۹۸میزان آگاهی مادران نسبت به مدیریت خارج شدن دندان در اثر ضربه در شهر بوشهر در سال تعیین 

78 

بررسی غلظت هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای درخاک منطقه پارس جنوبی)عسلویه( با کاربری های مختلف شهری، صنعتی و 

 اییروست
 دانشکده بهداشت مرضیه ربیعی -دکتر سید عنایت هاشمی

79 

عروقی در بیمارانی که در مرکز قلب بوشهر تحت  -با ریسک فاکتورهای اولیه بیماری قلبی Dبررسی همسویی بین کمبود ویتامین 

 عمل آنژیوگرافی قرار گرفته اند.
 دانشکده پزشکی جعفر عبد شیخی دکتر علی موحد

80 

های شهر های ارتباط با کودک بستری در پرسنل و دانشجویان پرستاری در بیمارستانطه سطح تکامل اخالقی و مهارتبررسی راب

 ۹۸بوشهر در سال 
 دانشکده پرستاری و مامایی سیده فاطمه اشرفی -دکتر فایزه جهان پور

81 
 دانشکده پزشکی محمد صادق زارع د -دکتر علی موحد با آدیپونکتین در بیماران مبتال به بیماری عروق کرونر و افراد سالم Dویتامین بررسی ارتباط سطح سرمی 

82 

جهت نفوذ شستشو دهنده ها ی اندودنتیک به یک سوم اپیکال  ProTaperارزیابی حداقل سایز آماده سازی اپیکال با فایل روتاری 

 کال مولر اول ماگزیالریشه دندان مزیوبا
 دانشکده دندان پزشکی مهرداد رجبی دکتر نکار کرم زاده

83 
 دانشکده پزشکی الهام زارع دکتر علیرضا رهبر ۲بررسی ترکیبات بیو اکتیو در صمغ پسته کوهی و تاثیر ان بر پارامتر های قندی و لیپیدی در بیماران دیابتی نوع 



۱۳۹۸سال  انجام شده در واحد توسعه تحقیقات بالینی در ایلیست پایان نامه ه  

 نام دانشکده نام دانشجو نام مجری عنوان طرح ردیف

84 

بررسی عوامل مرتبط با ترامبو آمبولی ریوی تشخیص داده شده با اسکن هسته ای در خانمهای باردار مشکوک به ترامبوآمبولی ارجاع 

 ۹۸داده شده به مرکز پزشکی هسته ای بوشهر در سال 
 دانشکده پزشکی شقایق حیدری -دکتر مجید اسدی

85 

های همودینامیک و خستگی در بیماران تحت همودیالیز در مقایسه اثربخشی فعالیت فیزیکی حین دیالیز بر کفایت دیالیز، شاخص

 13۹۸های شهر بوشهر در سال بیمارستان
 دانشکده پرستاری و مامایی محمود محمدی زاده دکتر شهناز پوالدی

86 

( در حذف فنل از محیط آبی با استفاده از فرآیند گیاه پاالیی به روش  Cyndon dactylonبررسی کارایی گیاه پنجه مرغی )

 هیدروپونیک
 دانشکده بهداشت مجتبی بهروزی -دکتر سید عنایت هاشمی

87 

بررسی شیوع بستری مجدد و عوارض حین و بعد ازعمل اندآرترکتومی کاروتید در بیماران مبتال به تنگی شریان کاروتید مراجعه 

 ( 13۹3-۹۸سال گذشته )  5بیمارستان قلب شهر بوشهر طی کننده به 
 دانشکده پزشکی مهران خورشیدی -دکتر کتایون وحدت

88 

(در بیماران مبتال  SIRT1,Foxo3a,Catalase,MnSODبررسی میزان بیان ژن های کلیدی دخیل در مقاومت به استرس اکسیداتیو) )

 به لوسمی لنفوبالستیک حاد

 دکتر غالمرضا خمیسی

 -پور
 دانشکده پیراپزشکی مریم حسینی باندری

89 
 دانشکده پرستاری و مامایی منیژه سیاوشی دکتر مریم روانی پور 13۹۸آموزان دبیرستانی شهر بوشهر در سال بررسی ارتباط کیفیت خواب و الگوی تعلق والدینی با پرخاشگری در بین دانش

90 

های در سالWeb Of Knowledgeهای خاورمیانه در زمینه دیابت در پایگاه کشوربررسی تطبیقی مقاالت نمایه شده نویسندگان 

 ای و نفوذ اجتماعیهای نفوذ اندیشهبا استفاده از شاخص ۲۰1۷تا  ۲۰۰۸
 دانشکده پیراپزشکی فرشید دانش دکتر علی حمیدی

91 
 دانشکده پزشکی ینیسیده زینب حس دکتر ایرج نبی پور اتنوفارماکولوژی گیاهان دارویی کوه گیسکان

92 

جدا شده از نوزادان در بوشهر  Bبررسی شیوع کلونیزاسیون، الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی و سروتیپ کپسولی استرپتوکوکوس گروه 

 13۹۹-13۹۸بین سالهای 
 دانشکده پزشکی زهرا زارع دکتر مریم کشت ورز

93 
 دانشکده پزشکی هانیه محمددوست -دکتر کامران میرزایی 13۹۷تعیین کننده های اجتماعی سالمت ازدیدگاه بیماران مبتال به دیابت شهر بوشهر در سال  بررسی

94 

ن بررسی مقایسه میزان فیلتراسیون گلومرولی در نوزادان پره ماچور و ترم در بخش نوزادان و مراقبتهای ویژه نوزادان در بیمارستا

 13۹۹- 13۹۸شهدای خلیج فارس 
 مهرزاد ضرغامی -دکتر خدیجه قاسمی

 دانشکده پزشکی

 

95 

 .V( در جلوگیری از مراحل مختلف تکوین بیوفیلم در ایزوله های کلینیکی باکتری Syzygium cuminiتاثیر عصاره گیاه جمبو )

cholerae NonO1 NonO139 
 دانشکده پزشکی فاطمه بارانی بیرانوند دکتر محمدعلی حقیقی



۱۳۹۸سال  انجام شده در واحد توسعه تحقیقات بالینی در ایلیست پایان نامه ه  

 نام دانشکده نام دانشجو نام مجری عنوان طرح ردیف

96 
 دانشکده پزشکی حامد حاتمی میربگ -دکتر سعید تاج بخش بررسی پروفایل ژنهای بیماریزایی و تشکیل بیوفیلم در ایزوله های بالینی کلبسیال پنومونیه در استان بوشهر

97 
 13۹۸هر و شهر شیراز در سال بررسی حضور میکروپالستیک ها در غبارهای داخلی ساختمان های با کاربری های مختلف بندر بوش

دکتر  -دکتر سینا دوبرادران

 -بهمن رماوندی
 دانشکده بهداشت فاطمه السادات کشفی

98 

مقایسه تاثیر دو روش آموزشی مولتی مدیا و کتابچه آموزشی بر دانش از نحوه مراقبت از کودک دیابتی در دانشجویان کارشناسی 

 پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
 دانشکده پرستاری و مامایی محبوبه امینی فائزه جهان پور دکتر

99 
 دانشکده بهداشت هانیه اعتمادی -دکتر محمد رایانی ۹۸فراوانی آلودگی به عفونت انگلهای روده ای در عرضه کنندگان مواد غذایی شهر بوشهر سال 

100 

فراد فامیل درجه اول بدون عالمت بیماران مبتال به بیماری در ا Trodat SPECT Scanبررسی ارتباط عملکرد حس بویایی و تغییرات 

 13۹۸پارکینسون در شهرستان بوشهر در سال 
 دانشکده پزشکی سیده زهرا موسوی دکتر مجید اسدی

101 
 Jurkatبررسی تاثیر عصاره ی گیاه مورینگا اولیفررا بر تکثیر سلول های لوسمی لنفوبالستی حاد در سل الین 

خمیسی دکتر غالمرضا 

 -پور
 دانشکده پیراپزشکی لیال رجبی

102 
 دانشکده پزشکی ارسالن اکبری دکتر نیلوفر معتمد 13۹۹ارزیابی پاسخگویی نظام سالمت در اورژانس بیمارستانهای دانشگاهی شهر بوشهر از دیدگاه مراجعین در سال 

103 
 دانشکده بهداشت  محمد حسن معدلی دکتر افشین برازش 13۹۸در استان بوشهر در سال  در غربالگری و شناسایی گونه های مولد بیماری ماالریا PCRکاربرد 

104 
 ۹۷-۸۸در بیمارستان شهدای خلیج فارس بین سالهای  IHCدر نمونه های کانسر مری به روش  p53بررسی بروز 

دکتر عبدالحمید 

 -اسماعیلی
 دانشکده پزشکی صبا خردمندی

105 
 دانشکده پزشکی زهرا حیدری -دکتر مرادعلی فوالدوند دی های ضد توکسوپالسما در دو گروه خانم های باردار با روند طبیعی و خانم های با سابقه سقط جنینبررسی میزان حضور آنتی با

106 
 دانشکده پزشکی هدیه بلوکی -تر مرادعلی فوالدونددک بررسی میزان حضور آنتی بادی های ضد توکسوپالسما در خون اهداء کنندگان خون مراجعه کننده به مرکز انتقال خون بوشهر

107 
 دانشکده بهداشت جاوید کرمیان پور کتر حسین ارفع نیاد در نمونه های ادرار افراد شاغل در سفره خانه و کافه های سیگار//قلیان سطح شهر بوشهر  BTEXsپایش بیولوژیکی ترکیبات 

 


