
شماره  پدیدآور عنوان
  موضوع مدرک

 

   Gp۶۶/١   یبلق راميب صداقت، عبدالرسول، مولف معاینه فيزیکی در بيماران قلبی

   Gp٧١/١   زورسلوا تيلوک رنجبران، حميد، مولف کوليت اولسروز در ایران

   Gp٧١/٢   دردرس قهاری، آذرميدخت، مولف طبقه بندی و تشخيص افتراقی انواع سردرد

   Gp٧١/٣   نيکچوه یراميب صفاران، عليرضا، مولف بررسی بيماری هوچکين

   Gp٧١/۴   ینايم تيتا الجوردی، مهناز، مولف )    OME(اتيت ميانی با ترشح 

   Gp٧٢/١   زورلکسوتا مهربانپور، مهرداد، مولف اتو سکلروز

زاهدان ) ص(در بيمارستان خاتم ) L.B.P(بررسی آماری مبتالیان به درد کمر 
   ٧١/١٢/٢٩ لغایت  ١/١/ ۶٩  از تاریخ

هاشمی شهری، محمد، 
 مولف

Gp٧٢/٢   دردرمک   

   Gp٧٢/٣   کيتپپ یاهرسلوا پروین نژاد، فاطمه، مولف نقش عوامل ميکروبی در اولسرهای پپتک و درمان آن

   Gp٧٢/۴    ويتارسلوا تيلوک اشرفی، ماندانا، مولف مروری بر تازه های کوليت اولسراتيو و کرون

   Gp٧٢/۵   تباید سلمان روغنی، علی، مولف درماتوزهای بيماران دیابتيک

ریشه ای پا و تقسيم  پاراکلينيکی دردههای کمری - بررسی کيلينيکی -
 بندی آنها

   Gp٧٢/۶   درد فریدنيا، پيمان، مولف

    Gp٧٢/٧   - شریفی، اميرحسين تشخيص و درمان آمبولی ریه

   Gp٧٢/٨   یملاتفوزگا ناصرفر، ندا، مولف بررسی علل اگزو فتالمی در چشم

   Gp٧٢/٩   ءامغا طایفه پارچلو، مهرداد، مولف )کوما(اغماء

Gp٧٢/١٠    تیژنراف والئی، نادیا، مولف بررسی اپيدوميولوژی و قدرت تشخيص عالئم بالينی در فانژیت استرپتوکوکی
 استرپتوکوکی

  

Gp٧٢/١١    شراوگ هاگتسد محمدی، محسن، مولف خونریزی های دستگاه گوارش فوقانی
 فوقانی

  

Gp٧٢/١٢    شراوگ هاگتسد منجمی، محمدجواد، مولف خونریزیهای دستگاه گوارش تحتانی
 تحتانی

  

   Gp٧٢/١٣    ناپمت هدرپ ولی، عباداهللا، مولف انواع پرفوراسيون پرده تمپان و اصول درمان آن

   Gp٧٣/١   ینزرا لس سوداگران، شهرام، مولف بررسی سل ارزنی و مننژیت سلی در بيمارستانهای دانشگاهی

    Gp٧۴/١   مسآ مری، میالقاخ ١٣٧۴ماهه اول سال  ۶فراوانی نسبی آسم در قاليبافان شهر اصفهان در 

بررسی شيوع بيماری فشار خون باال در افراد دارای سابقه فاميلی فشار 
خون باال و مقایسه آن با افراد بدون سابقه فاميلی در گروههای سنی 

 ٧۴-١٣٧٣هر اصفهان در سال مختلف در ش

   Gp٧۵/١   لااب نوخ راشف پور ابراهيم، رسول، مولف

   Gp٧۶/١   یداقعنا تلالاتخا پور، محمدباقر، مولفعلی اختالالت انعقادی در بيماران مارگزیده در استان بوشهر

شيوع اختالل تحمل گلوکز و وابستگی آن باریک فاکتورهای عروق کرونر در 
 مردم بوشهر

   Gp٧۶/٢   زکولگ شيرکانی،افشين

بررسی شيوع هيپرکلسترولمی و رابطه آن با دیگر ریسک فاکتورهای عروق 
 کرونر

   Gp٧۶/٣   رنورک قورع صميمی، عبدالرضا، مولف

   Gp٧۶/۴   نوخ راشف خلف پور،عبداالمير شيوع فشارخون و ریسک فاکتورهای همراه در بوشهر

بررسی فراوانی هيستوپاتولوژیکی هليکو باکترپيلوری در نمونه های بيوپسی 
معده ارسال شده به آزمایشگاه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در 

   ١٣٧۶ و نيمه اول  ١٣٧۵ سال  

   Gp٧۶/۵   یروليپرتکابوکيله بهشتيان، مریم، مولف

   Gp٧٧/١   نهآرقف محبوب نيا،محمد، مولف ساله شهرستان کنگان  ۴۵-١۵  شيوع فقر آهن در زنان



   Gp٧٧/٢   یبلق یاه یراميب فقيهی زاده،صمد، مولف ارتباط چاقی با بيماریهای عروق قلبی

   Gp٧٧/٣   نوخ راشف اسماعيلی، بهادر، مولف مصرف ماهی و ميزان فشار خون

شيوع وعلل آمبليوپيا در دانش آموزان کالس اول ابتدایی شهر بوشهر در 
   ٧۶-٧۵ سال تحصيلی

   Gp٧٧/۴   ايپويلبمآ خانبلوکی،بهنام، مولف

 ۶۴-٣٠  بررسی همراهی پرفشاری خون و بيماریهای عروق کرونر در جمعيت
 ساله بندر بوشهر 

   Gp٧٧/۵   دراکويم سوتکرافنا دهداری، آرش، مؤلف

ابتدایی شهر اختالالت شنوایی و عوامل همراه در دانش آموزان کالس اول 
   ٧۶-١٣٧۵ بوشهر در سال

   Gp٧٧/۶   ییاونش للاتخا درویشی، فرشيد، مؤلف

   Gp٧٧/٧   ینوخ مک ليراوی، عباس، مؤلف ساله شهرستانهای دیلم و گناوه  ۴۵-١۵ شيوع فقر آهن در زنان

تعيين غلظت سرمی روی در بيماران مبتال به بتاتاالسمی ماژور مراجعه کننده 
 بوشهر" س"به بيمارستان فاطمه زهرا 

   Gp٧٧/٨   روژام یمسلااتاتب پوراکبری، مرضيه، مؤلف

Gp٧٧/٩    داح سوتکرافنا غریبی،قيصر، مولف اپيدميولوژی بالينی انفارکتوس حاد ميوکارد در استان بوشهر
 ميوکارد

  

بررسی اثر داروی استرپتوکيناز در ميزان مرگ و مير بيماران مبتال به 
در   ١٣٧٧  تا آخر مهرماه  ١٣٧۶  انفارکتوس حاد ميوکارد از اول آبان ماه

 بندر بوشهر) س (بيمارستان فاطمه زهرا

Gp٧٧/١٠    داح سوتکرافنا بهپو،آرش، مولف
 ميوکارد

  

تأثير مصرف دخانيات توسط مادر بر وزن هنگام تولد نوزاد در شهرستان 
 برازجان

، ...رضایی مطلق، نعمت ا
 مولف

Gp٧٧/١١   دلوت ماگنه نزو   

   Gp٧٧/١٢   تباید ، مولف...نبوی،امرا ساله بندر بوشهر  ۶۴-٣٠ دیابت و سکته قلبی در جمعيت

   Gp٧٧/١٣   نهآ رقف قيصی زاده، منوچهر، مؤلف ساله شهرستان بوشهر  ۴۵-١۵  شيوع فقر آهن در زنان

بررسی شيوع کاهش تيزبينی و علل آن در بين دانش آموزان مقطع ابتدایی 
 شهر برازجان

   Gp٧٧/١۴   یکشزپ مشچ نعمتی زیارتی،رسول، مولف

بررسی نتایج بالينی نصب پيس ميکردائم قلبی در بيمارستان فاطمه زهرا 
   ١٣٧٧ لغایت دی ماه  ١٣٧٣  بوشهر از فروردین

   Gp٧٨/١   رکيم سيپ باقرزاده، یداله، مولف

علت های کاهش شدید دید و کوری در مراجعه کنندگان به درمانگاه حضرت 
   ١٣٧٧ در نيمه دوم سال" ع "ابوالفضل 

   Gp٧٨/٢   دید دیدش شهاک خادم، شهرام، مولف

بررسی شيوع آمبليوپی و علل آن در بين دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر 
   ٧٧-١٣٧۶ برازجان در سال تحصيلی

   Gp٧٨/٣   ییانيب شهاک زارع پور، صفدر، مولف

بررسی اپيدميولوژیک انواع ضربات وارده به چشم و عوارض آن در بين بيماران 
   ١٣٧٧ مراجعه کننده به مراکز چشم پزشکی شهر بوشهر در نيمه دوم سال

   Gp٧٨/۴   مشچ هب هبرض نرمانی،محمدرضا، مولف

Gp٧٨/۵    یدازردام یاهیراميب قاسمی، محمد، مؤلف   ٧٧-١٣٧۶ بررسی ميزان وقوع بيماریهای مادرزادی قلب در بندر بوشهر
 قلب

  

   Gp٧٨/۶   مخز درز اسدی، رضا، مؤلف شيوع  زرد زخم  در کودکان اول ابتدایی شهر بوشهر

بيمار بستری  ١٠۵مغزی در بررسی شيوع ریسک فاکتورهای حوادث عروقی-
 )١٣٧٧الی خرداد ماه  ١٣٧۶دی ماه (بوشهر ) س(در بيمارستان فاطمه زهرا 

مهاجری برازجانی، محمد 
 سعيد، مولف

Gp٧٨/٧   یزغم هتکس   

بررسی تاثير داروهای ضد التهابی غير استروئيدی بر ميانگين فشار خون 
   ١٣٧۶ سال بندر بوشهر در نيمسال دوم  ١٩  افراد باالتر از

   Gp٧٨/٨   نوخ راشف هادی پور، عباس، مؤلف

سال   ١٩  بررسی اثرات درمان غير دارویی فشار خون در جمعيت باالی
   ٧٧-١٣۶٧ شهرستان بوشهر درسال

ئيان، محمدمهدی، خواجه
 مؤلف

Gp٧٨/٩   نوخ یراشفرپ   

بررسی ميزان آگاهی،کنترل و درمان دارویی بيماران فشار خون باال در افراد 
   ٧٧-٧۶ سال شهر بوشهر در سال ١٩باالی 

   Gp٧٨/١٠   نوخ یراشفرپ الهياری، مسعود، مؤلف

سال شهر   ١٩  مطالعه ارتباط چاقی و پرفشاری خون در جمعيت باالتر از
   ٧٧-١٣٧۶ بوشهر در سالهای

   Gp٧٨/١١   نوخ یراشفرپ خزاعی، مهدی، مؤلف

نيمه (بررسی ميزان شيوع کاهش شنوایی در کارخانجات نساجی بوشهر 
   ١٣٧٧) دوم سال

مهدوی مرتضوی، محمد، 
 مؤلف

Gp٧٨/١٢    ییاونش شهاک
 ناشی از سروصدا

  



سال در شهر   ١٩ بررسی رابطه فشار خون و سابقه فاميلی در افراد باالی
   ٧٧-١٣٧۶ بوشهر به تفکيک سن و جنس در سال

   Gp٧٨/١٣   نوخ یراشفرپ مهرآوران، موسی، مؤلف

ساله مهد کودک   ۶  ماهه تا  ۶  شيوع بيماریهای گوش و حلق و بينی در اطفال
   ١٣٧٨ های شهر بوشهر از ابتدای مرداد ماه تا پایان مهر ماه

   Gp٧٨/١۴   گرزب ديئوندآ و هزول مهتدی، حبيب، مؤلف

بررسی عوامل موثر بر ایجاد ناخنک چشمی در بيماران مراجعه کننده به 
   ١٣٧٧ درمانگاه تخصصی چشم در شهرستان بوشهر در سال

   Gp٧٨/١۵   کنخان آب برین، عليرضا، مؤلف

بررسی شيوع عفونت ادراری در کودکان بستری در بيمارستان حضرت علی 
   ١٣٧٨ ) تير ماه الی پایان آذر ماه(بوشهر )  ع(اصغر 

   Gp٧٨/١۶   یراردا تنوفع موسوی، عبدالنبی، مؤلف

 ١٩  بررسی ارتباط مصرف قرصهای ضد بارداری و فشار خون در زنان باالی
(٧٧-١٣٧۶) سال بوشهر    

   Gp٧٨/١٧   یرادراب دض یاهصرق پوربهی، محمدرضا، مؤلف

بررسی اپيدميولوژیک مصرف دخانيات و ارتباط آن به عنوان عامل خطر با 
 سال در شهرستان بوشهر  ١٩  بيماری کرونر در جمعيت باالی

   Gp٧٨/١٨   تايناخد فرصم روحانی،پژمان، مولف

ماه   ۶  بوشهرميزان شيوع عفونت ادراری در نوزادان با زردی در شهرستان 
   ١٣٧٧ اول سال

   Gp٧٨/١٩   یدازون یدرز عباسی، عبدالرضا، مولف

بررسی ارتباط عالئم و نشانه های بالينی،یافته های آزمایشگاهی با 
) س(پاتولوژی در بيماران آپاندیست حاد عمل شده در بيمارستان فاطمه زهرا

 ١٣٧٨از فروردین تا پایان آذر بوشهر 

   Gp٧٨/٢٠   داح تيسیدناپآ سعادتی،فرشته، مولف

بررسی و مقایسه تاثير گروههای خونی همسان و غير همسان در نتایج 
 مورد اول انجام شده در بيمارستان نمازی شيراز ۴٠٠پيوند کليه در 

  جعفری، مهران
Gp٧٨/٢١  

   پيوند کليه 

رابطه نگرش مذهبی و اختالل افسردگی اساسی در دانشجویان دانشگاه 
 علوم پزشکی بوشهر

   Gp٧٩/١   یگدرسفا شهرکی، محمدعلی، مولف

(١١-٧ بررسی اپيدميولوژیک کلسی یوریا در کودکان  دبستانی شهر بوشهر ) 
   ١٣٧٨ ماه دوم سال   ۶  در

   Gp٧٩/٢   ایروی یسلک رپيه حق شناس، نازنين، مؤلف

بررسی وضعيت درمان دارویی بيماران مبتال به پرفشاری خون در جمعيت 
   ٧٧-١٣٧۶ سال شهر بوشهر در سال  ١٩  باالی

دهقان منفرد، غالمحسين، 
 مولف

Gp٧٩/٣   نوخ یراشفرپ   

بررسی شيوع سوء تغذیه در دانش آموزان دختر کالس اول دبستانهای شهر 
   ١٣٧٨ بوشهر در اردیبهشت و خردادماه

   Gp٧٩/۴   نزو ودق هنرمند، نغمه، مولف

بيمارستان بررسی سنگهای صفراوی و عوامل مرتبط با آن در بيماران بستری 
   ١٣٧٨ الی دی ماه  ١٣٧٧  شهرستان بوشهر دی ماه) س(فاطمه زهرا

   Gp٧٩/۵   ارفص هسيک گنس فروزانی، عبدالحميد، مولف

 ٢٩-٢ ماژوربررسی شيوع اختالالت غددی و رشد و بلوغ در بيماران تاالسمی 
 بوشهر)س(زهراکننده به بخش تاالسمی بيمارستان فاطمهسال مراجعه 

   Gp٧٩/۶   روژام یمسلاات رضایی، محمدرضا، مولف

بررسی علل افزایش نياز به انتقال خون در بيماران تاالسمی مرکز آموزش 
 )س(درمانی حضرت فاطمه زهرا

   Gp٧٩/٧   یمسلاات رضوی پور، غضبان، مولف

) س(در زایشگاه بنت الهدی گی زودرس کيسه آبپارهبررسی علل
   ١٣٧٨ سالشهرستان بوشهر در نيمسال دوم 

   Gp٧٩/٨   بآ هسيک گنخکی، عبدالحسن، مولف

بخش بررسی شدت کمخونی و علل مرتبط با آن در بيماران همودیاليزی 
   ١٣٧٩) مرداد ماه(بوشهر ) س(همودیاليز بيمارستان فاطمه الزهرا 

   Gp٧٩/٩   هيلک نمزم ییاسران اسماعيلی، حسين، مؤلف

بررسی شيوع سنگ کيسه صفرا در بيماران تاالسمی بتای بخش تاالسمی 
 بوشهر) س(بيمارستان فاطمه زهرا 

Gp٧٩/١٠    یاهينوخ مک واعظی، وفا، مؤلف
 هموليتيک مادرزادی

  

) TL(بررسی ميزان افسردگی در خانمهای داوطلب بستن لوله های رحمی 
 در بيمارستان بنت الهدی بوشهر

   Gp٧٩/١١   یگدرسفا صحرائيان، علی، مؤلف



اپيدميولوژیکی، آزمایشگاهی و ( بررسی استئودیستروفی کليوی
در بيماران با نارسائی مزمن کليه بخش دیاليز  بيمارستان ) رادیولوژیکی
 ٧٩-١٣٧٨بوشهر) س(فاطمه زهرا 

Gp٧٩/١٢    یفورتسیدوئتسا حاجيانی، غالمرضا، مولف
 کليه

  

در دانش آموزان دبيرستانی شهر بوشهر در بررسی ميزان شيوع افسردگی
   ١٣٧٨ نيمسال دوم

   Gp٧٩/١٣   یگدرسفا فریبرزی، محمدرضا، مولف

   Gp٧٩/١۴   یپوکسودنا راستگو، یداهللا، مولف بررسی عالیم و یافته های اندوسکوپپی در بيماران دارای زخم دوازدهه

سال شهر   ١٩  مطالعه ارتباط چاقی و چربی خون باال در جمعيت باالتر از
   ٧٨-١٣٧٧ بوشهر در سالهای

   Gp٧٩/١۵   لااب نوخ یبرچ محسنی، محمدرضا، مولف

بررسی ميکروبيولوژی اوتيت خارجی حاد و منتشر در بين مراجعه کنندگان به 
   ١٣٧٩ سال) ع(درمانگاه حضرت ابوالفضل 

   Gp٨٠/١   یجراخ تيتوا محسنی، عباس، مولف

بررسی عوامل خطر ساز سرطان مثانه در بيماران مراجعه کننده به 
 ١٣٧٠  شهر بوشهر از فروردین) س(بيمارستان حضرت فاطمه زهرا 

   ١٣٧٩ تااسفند 

   Gp٨٠/٢   هناثم ناطرس موسوی، کریم، مولف

و شيوع گلوکوم و رتينوپاتی در افراد اندازه گيری و بررسی فشار داخل چشم  
   ٧٩-١٣٧٨ بوشهر درسال) ع(دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه ابوالفضل 

   Gp٨٠/٣   تباید فخرزاد، عليرضا، مولف

سال در شهرستان   ١٩ بررسی ميزان شيوع هيپرليپيدمی در افراد باالتر از
   ٧٨ پایان مرداد ماهتا   ٧٧  بوشهر از ابتدای اسفند

   Gp٨٠/۴   یمديپيلرپيه رستگارپور، محمد، مولف

ساله مراجعه کننده با حمله حاد آسم به   ١٢-٠  بررسی اپيدميولوژیک کودکان
   ٧٩ تا ابتدای دی ماه  ٧٨  ابتدای دیماه) ع(مرکز درمانی علی اصغر 

ناظرمظفری، محمدامين، 
 مولف

Gp٨٠/۵   مسآ   

در مدارس راهنمایی شهر بوشهر در ))کوررنگی مادرزادی((بررسی شيوع 
   ١٣٧٩ سال

   Gp٨٠/۶   یگنر دید یعقوبی، فرامرز، مولف

بررسی ميزان شيوع شپش و گال  در مدارس ابتدایی شهر بوشهر در سال 
   ٨٠-٧٩ تحصيلی

   Gp٨٠/٧   شپش جوکار، محمد حسن، مؤلف

بررسی مسموميت با نفت خوردگی در مراجعين به بيمارستان علی اصغر 
 ماه  ١۶ به مدت  ٧٨  شهر بوشهر از دی ماه سال) ع(

   Gp٨٠/٨   زورب عالی پور، افسون، مؤلف

سابقه  بررسی ارتباط هپيدليپيدمی با مصرف دخانيات، فشار خون باال،
 سال بوشهر  ١٩  فاميلی و مصرف داروها در جمعيت باالی

   Gp٨٠/٩   لااب نوخ یبرچ ارجمند فرد، یعقوب، مولف

   Gp٨٠/١٠   نيتسکولف زنده بودی، سودابه، مؤلف مقایسه اثر فلوکستين و ایمی پرامين بر درمان ميگرن بدون اورا

بررسی تأثير آموزش پرسنل بيمارستان علی اصغر بوشهر بر ميزان کسب 
 )LP(رضایت والدین در انجام آزمایش بزل آب نخاع 

   Gp٨٠/١١   عاخن بآ لزب رنجبران، الهام، مؤلف

   Gp٨٠/١٢   داح تيسیدناپآ دشتی، حبيب اله، مولف در آپاندیست حاد  )CRP (لکوسيتوز و افزایش پروتئين واکنشی سی

مغزی در استان بوشهر؛ یک مطالعه اختالالت هيپرليپيدمی در حوادث عروقی-
 آینده نگر

   Gp٨٠/١٣   یمديپيلرپيه وفاجو، فرهاد، مولف

سازمان جسمی تحت حمایت  بررسی اپيدميولوژیک کودکان کم توان ذهنی-
 بهزیستی شهرستان بوشهر

Gp٨٠/١۴    ناوت مک ناکدوک معصوم، شهروز، مولف
 جسمی ذهنی -

  

تعيين شيوع نوروپاتی دیابتی به دو روش غربالگری انگلستان و ميشيگان در 
 ١٣٨٠بيماران مبتال به دیابت مليتوس بندر بوشهر، 

ایزدپناهی، محمد حسين، 
 مولف

Gp    دیابت   ٨٠/١۵

بررسی بروز فصلی پرفوراسيون زخم پپتيک در بيمارستان فاطمه الزهرا 
   ١٣٧٩ تا ١٣٧٠  طی سالهای)س(

Gp٨٠/١۶    مخز نويساروفرپ شيراز، کاوه، مؤلف باشتی
 پپتيک

  

برکنترل  Teucrim polium L) (.بررسی تاثيرعصاره گياه دارویی کالپوره 
گلی بن کالميد در بيماران مبتال به دیابت نوع  با داروی و مقایسه آن قندخون

 ١٣٨٠ درسال) ع(دوم، مرکز دیابت درمانگاه تخصصی حضرت ابوالفضل 

   Gp٨٠/١٧   هروپلاک عباسی، سيروس، مؤلف

بررسی ارتباط هيپرليپيدمی با مصرف گوشت قرمز، سفيد، محصوالت دریایی، 
سال  ١٩سبزیجات، روغن مصرفی و ميزان فعاليت بدنی  در جمعيت باالی  

 شهرستان بوشهر

   Gp٨٠/١٨   زمرق تشوگ سياکی، فاطمه، مؤلف



بررسی شيوع دل درد راجعه درکودکان بندر بوشهر در بدو ورود به مقطع 
 ابتدایی

   Gp٨٠/١٩    هعجار درد لد منفرد، مسعود، مؤلف

بررسی تأثير آموزش بر نحوه مصرف دسفرال دربيماران بخش تاالسمی 
 ١٣٨٠شهرستان بوشهر سال » س«بيمارستان فاطمه زهرا 

   Gp٨٠/٢٠   لارفسد ماندانا، مؤلفمؤیدفرد، 

   Gp٨٠/٢١   کبلج مراد حاصلی، فرزاد، مؤلف )خارک بوشهر -(سواحل خليج فارس شناسایی کاربردهای دارویی جلبکهای 

CوB بررسی شيوع مارکرهای ویروسی هپاتيت شهرستان در زنان باردار  
   ١٣٨١-١٣٨٠ بوشهر درسالهای

Gp٨١/١    یاه یراميب مولف ،داداشی، مهدی
 ویروسی

  

بيمار مراجعه کننده به درمانگاه  ٢۵٠  بررسی اپيدميولوژیک کاتاراکت در
   ١٣٨١ لغایت پایان خرداد ١٣٨٠  ابوالفضل بوشهر از ابتدای دی ماه 

   Gp٨١/٢   تکاراتاک نيازی، فاطمه، مولف

ارزیابی شدت تروما در بيماران ترومایی بستری شده در بيمارستان فاطمه 
 PTSسال بر اساس ) ١۴-٠(،همچنين گروه سنیRTSبر اساس) بوشهر(زهرا

 APACHEIIبر اساس   ICUو بيماران بستری شده در 

   Gp٨١/٣   امورت تدش فتاح، عبداله، مولف

بيمارستان  بهکننده های اسهالی افراد مراجعهجداسازی شيگال از نمونه
   ١٣٨١ اول سالماه   ۴  اصغر درو علی ) س(زهرا فاطمه 

   Gp٨١/۴   لاگيش موسوی، اقدس، مولف

شاغل باردار شهر  ارتباط خستگی شغلی و زایمان زودرس درخانمهای
   ١٣٨١ تير تاپایان ١٣٨٠ مردادبوشهر از ابتدای 

   Gp٨١/۵     سر دوز نامیاز بحرینی، زهرا، مولف

دوز تک دوزباسه بيوتيک پروفيالکسی تجویز آنتیاثربحشیمقایسه
 ا زعفونت زخم بعد از آپاندکتومیدرجلوگيری 

   Gp٨١/۶   کيتويب یتنآ زارعی،مهنوش، مولف

 در بيمارانو نيدل   T piece سيستم بين  کسيژناسيونبررسی مقایسه ا
 تراشه و تنفس خود بخود لوله دارای

   Gp٨١/٧   سفنت آرام، ناهيد، مولف

بيمار ضربه   ٢۵۴  بيماران با ضربه مغزی خفيف درارزش سی تی  اسکن در 
   ١٣٨٠ در سال) س(مغزی مراجعه کننده به اورژانس بيمارستان فاطمه زهرا 

   Gp٨١/٨   نکسا یت یس عبدالهی، فاطمه، مولف

در بيمارستان  بستری مغزی در بيماران ضربهو رادیوگرافی جمجمه ارزیابی 
   ١٣٨٠ بوشهر درسال) س(زهرا  فاطمه

   Gp٨١/٩    یزغم هبرض موصلی ، ندا ، مولف

غربالگری ميکروآلبومينوری بر اساس تست ميکرال در بيماران مبتال به دیابت 
 مليتوس مراجعه کننده به مرکز دیابت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

   Gp٨١/١٠   یتباید یتاپورفن زاده، سهيال، مولفخواجه 

 آموزان در افزایشدانشآموزش بهداشت  قلب و عروق به کارایی بررسی 
کاهش منجر به  زندگیو تأثير آن بر تغيير شيوه  اطالعات کودک و خانواده

C.A.D خطر  فاکتورهای    ٨١-١٣٨٠ ،بوشهر سال 

   Gp٨١/١١    قورع و بلق رها، مولفپازکی، 

بررسی عوامل موثر در تشکيل سنگ های کليوی راجعه و راه های پيشگيری 
به مراکز درمانی شهر بوشهر در چهار ماهه از آن در بيماران مراجعه کننده 

   ١٣٨١ اول سال

   Gp٨١/١٢   هيلک گنس ترکمانی، آزاده، مولف

    Gp٨١/١٣   - زینبنژاد،سيدهموسوی شيوع هرزه خواری درکودکان مهد کودکهای شهر بوشهر

ثابت هيستوپاتولوژی های سونوگرافی با یافته های  یافته خوانیبررسی هم
 حاددر آپاندیسيت 

ریشهری، راضيه، توکلی 
 مولف

Gp٨١/١۴   داح تيسیدناپاآ   

بررسی پيش آگهی بيماران ترومائی ناشی از حوادث وسایل نقليه بر اساس 
    I.S.S (injury sevevity score) سيستم

   Gp٨١/١۵   امورت رزمجو، ایرج، مولف

   Gp٨١/١۶   یراد هزور خلدبرین، احسان، مولف بررسی اثر روزه داری بر غلظت چربيهای خون

بررسی شيوع آسيب اعضای داخل شکمی در بيماران ترومای غير نافذ شکم 
در مرکز آموزش درمانی فاطمه   ١٣٨١تا پایان شهریور    ١٣٧٩  از فروردین

 بوشهر) س(زهرا

   Gp٨١/١٧   امورت کشاورز، حسن، مولف

 بررسی تغييرات نوار قلب بر اساس شاخص پروژه مونيکا، در حوادث عروقی-
 مغزی بوشهر

   Gp٨١/١٨   بلق راون سراج، بهرام، مولف



   Gp٨١/١٩   یشهوژپ یاهتیولوا تهمتنی، فاطمه، مولف کاربرد بحث گروهی متمرکز در تعيين اولویتهای پژوهشی با موضوع سالمت

و ) س(زهرا  فاطمه هایبيمارستانبه  ميزان مسموميت در مراجعينتعيين 
 مدت یکسالبه   ٨٠  بوشهر از تيرماه) ع(علی اصغر 

   Gp٨١/٢٠   تيمومسم نيک فرجام، دالرام، مولف

   Gp٨١/٢١   وگيليتیو فرخی، شکراله، مولف بررسی عوامل ایمونولوژیک دخيل در ایجاد بيماری ویتيليگو

ساله    ١١-٧ بررسی شيوع هماچوری ميکروسکوپيک بدون عالمت در کودکان
 شهرستان بوشهر

   Gp٨٢/١   ناکدوک شجاعی، مليکا، مولف

   Gp٨٢/٢    یراردا تنوفع زارع، اصغر، مولف بررسی شيوع عفونت ادراری در بيماران ضایعات نخاعی استان بوشهر

بررسی شيوع چاقی و اضافه وزن در مدارس راهنمائی پسرانه شهر بوشهر 
  ١٣٨١ درسال

   Gp٨٢/٣   یقاچ مولف ،مشتاقی، داراب

به حوادث بررسی شيوع اختالالت ليپيدی و ليپو پروتئينی دربيماران مبتال 
   ١٣٨١ تا اسفندماه  ١٣٨١ مغزی از خردادماهعروقی-

   Gp٨٢/۴    یديپيل تلالاتخا پورحسين، سعيد، مولف

   Gp٨٢/۵   یقاچ پور، زینب، مولفعلی   ١٣٨١ ساله شهر بوشهر درسال ١١-٧ شيوع چاقی و اضافه وزن در کودکان

EMG های بررسی ارتباط یافته Bells palsy و پروگنوز بيماران مبتال به  مراجعه  
   ١٣٨١ تا آذر ماه  ١٣٨٠  کننده به مطب مغز و اعصاب از تير ماه

Gp٨٢/۶   Bells palsy حقيقت، شيرین،     

در  های ماینور مادرزادی در نوزادان متولد شدهبررسی شيوع آنومالی
   ١٣٨١ بيمارستان بنت الهدی بوشهر سال

   Gp٨٢/٧   دازون زاده، عبدالرسول، مولفمالح

بررسی علل کاهش سطح هوشياری غير تروماتيک در بيماران بستری در 
   ١٣٨١ اورژانس بيمارستان فاطمه الزهرا از فروردین تا اسفند

   Gp٨٢/٨   یرايشوه حطس فتوحی قيام، عليرضا، مولف

سال شهرستان بوشهر با   ١۵  بررسی سالمت روحی روانی ساکنين باالی
   GHQ استفاده از پرسشنامه سالمت عمومی

   Gp٨٢/٩    یناور یحور تملاس وارث، بهروز، مولف

A بررسی شيوع استرپتوکک گروه ساله مبتال به فارنژیت   ٢٠  تا  ٣  در بيماران 
در ) ع(مراجعه کننده به درمانگاه ابوالفضل و اورژانس بيمارستان علی اصغر

 در شهرستان بوشهر  ٨٢  و بهار  ٨١  زمستان

Gp٨٢/١٠    مولع هاگشناد پایدار، پروانه، مولف
 پزشکی بوشهر

  

حاد بررسی تاثير منيزیم سولفات در پيش آگهی بيماران مبتال به انفارکتوس 
C C U ميوکارد بستری در بخش   شهرستان ) س(بيمارستان فاطمه زهرا 

 ١٣٨١بوشهر سال 

کماليان برازجانی، ليال، 
 مولف

Gp٨٢/١١    داح سوتکرافنا
 ميوکارد

  

های قلبی و مغزی در سطح شهر بوشهر بر اساس  تعيين ميزان بروز سکته
   MONICA پروژه 

Gp٨٢/١٢    مولع هاگشناد اسدی، مجيد، مولف
 پزشکی بوشهر

  

تعيين انواع کاریوتيپ در افراد با سندرم داون و تاسيس آزمایشگاه سيتوژنتيک 
 بالينی در استان بوشهر

   Gp٨٢/١٣   نواد مردنس نگين، مولف نظارات،

تعيين سر و اپيدميولوژی ویروس هرپس سيمپلکس نوع یک در بيماران با 
بوشهر در ) س(زهراسکته قلبی حاد مراجعه کننده به بيمارستان فاطمه 

   ٨٢-٨١ سال

   Gp٨٢/١۴   یبلق هتکس هاشمی، معصومه، مولف

تعيين شيوع کالميدیا نومونيا در بيماران مبتال به سکته قلبی بستری شده در 
 ١٣٨١بوشهر در تابستان و پایيز )س(بيمارستان فاطمه زهرا 

Gp٨٢/١۵    هچيهام یمکسیا درویشی، مریم، مولف
 قلب

  

ساله بندر   ۶٩  تا  ٢٠  تعيين سطح سرمی کلسيم و فسفر در جمعيت نرمال
   ١٣٨١ اسفند بوشهر -

   Gp٨٢/١۶   ميسلک ناموری، کرامت، مولف

بررسی اپيدميولوژیک سوانح و حوادث رانندگی منجر به بستری و مرگ و مير 
  ١٣٨٢ تا اردیبهشت ٨١  ناشی از آن در بندر بوشهر از اردیبهشت

   Gp٨٢/١٧   یا هداج تافداصت پوربهی، غالمرضا، مولف

گرمی در خانمهای باردار  ۵٠غربالگری انتخابی دیابت بارداری بر اساس گلوکز 
 )١٩٩٨-٢٠٠٠(شهر بوشهر

   Gp٨٢/١٨   یرادراب تباید ميرزایی، مرتضی، مولف



جهت بررسی ميزان موفقيت و سایکوپاتولوژی سوء مصرف کنندگان مواد 
 بازتوانی به روش سم زدایی فوق سریع در استان بوشهر

Gp٨٢/١٩    ناگدننک فرصم ءوس باغبان،عباس، مولف
 مواد

  

های سرطانی بخش پاتولوژی بيمارستان بررسی اپيدميولوژیکی نمونه 
  ١٣٨١ تا پایان سال  ١٣٧٧  شهر بوشهر از ابتدای سال) س(فاطمه زهرا

   Gp٨٢/٢٠   یژولويمديپا مالک، مولف خدری،

بررسی علل، عوارض و انواع روشهای تراکئوتومی در بيماران بستری در 
-١٣٨١(در سالهای ) ص(بخش گوش و حلق و بينی بيمارستان رسول اکرم 

١٣٧۶( 

  دارابی، کسراء،
Gp٨٢/٢١  

   تراکئوتومی 

نخاعی  بررسی نتيجه تشخيصی و درمانی آندوسکوپی در نشت مایع مغزی-
 ٨١تا  ٧۶از بينی در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان رسول اکرم از سال 

  شفقت، فریده،
Gp٨٢/٢٢  

   نخاعی  مایع مغزی- 

شهرستان بررسی آسيب های کروموزومی درپرتوکاران مراکز رادیولوژی 
   ١٣٨٢ بوشهر در سال

   Gp٨٣/١   اه موزومورک تمجيدی، اکرم، مولف

بررسی شيوع خون ادراری ميکروسکوپی بدون عالمت در کودکان دبستانی 
   ٨٢-٨٣ جزیره خارگ در سال تحصيلی

   Gp٨٣/٢   نوخ بيگی، سعيده، مولف

بررسی مقایسه ميزان و علل صدمات چشمی در بيماران بستری در 
   ٧۵-٧۶ وسالهای  ٨١-٨٢  بيمارستان شهيد محمدی بندر عباس درسالهای

   Gp٨٣/٣   مشچ محصل، نرگس، مولف

    Gp٨٣/۴   نویزیولت مختاری، مریم، مولف سال شهر بوشهر  ١٣-٣  بررسی عادات تماشای تلویزیون در کودکان

الهدی بررسی علل و عوارض سزارین در مراجعه کنندگان به مرکز بنت
  ٨٠ و  ٨١  شهرستان بوشهر سالهای

   Gp٨٣/۵   نیرازس جان احمدی، نسرین، مولف

بررسی ميزان قاطعيت و اعتماد به نفس در پرسنل پزشک و پرستار 
   ١٣٨٣ های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سالبيمارستان

بوستانی، نجمه السادات، 
 مولف

Gp٨٣/۶    کشزپ   

بيوتيکی آنتیبررسی عوامل باکتریولوژیک عفونتهای بيمارستانی و مقاومت 
 )٨٣تاشهریور   ٨٢ شهریور(بوشهر ) س(آنها در بيمارستان فاطمه زهرا 

   Gp٨٣/٧    یناتسراميب تنوفع اله، مولفرضایی، روح

بررسی عالئم بالينی و آزمایشگاهی نوزادان مشکوک به سپتی سمی 
تا  ١٣٨١از فروردین ( بستری در بخش نوزادان بيمارستان علی اصغر بوشهر 

  ) ١٣٨٣انتهای فروردین 

Gp٨٣/٨    یاهروتکاف کسیر جمالی، زهرا، مولف
 مادری 

  

فشارخون باال مقایسه ميزان مرگ ومير وناتوانی افراد مبتال به سکته مغزی با 
و فشار خون نرمال بر اساس اندکس بارتل در بيماران بستری در بيمارستان 

 هجری شمسی  ١٣٨٢ بوشهر در سال) س(فاطمه زهرا 

   Gp٨٣/٩   کورتسا شعبانی، آزاده، مولف

بررسی مقایسه ای ویژگی های شخصيتی دانشجویان رشته های علوم 
   ١٣٨٣ هنر دانشگاههای شهرستان بوشهر در سال پزشکی، علوم پایه و

   Gp٨٣/١٠   یتيصخش یاهيگژیو عيدی نژاد، ليال، مولف

بررسی اثر بوسپيرون در بهبود عالئم سوء هاضمه فانکشنال در بيماران 
شهرستان بوشهر ) ع(مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی حضرت ابوالفضل 

  ١٣٨٣ درسال

   Gp٨٣/١١    نوريپسوب نوکنی، خدیجه، مولف

واجد سوفل ساله   ١٨-٠  بررسی ناهنجاریهای ساختاری قلب در کودکان
 به مدت سه سال  ٨٠  قلبی ارجاع شده به مرکز تخصصی علی اصغر از مهر

   Gp٨٣/١٢   یبلق لفوس شعاعی، رضا، مولف

 ١٢-١٠ساعته دانش آموزان  ١٨-١۶تعيين ميزان فلوراید دفع شده در ادرار 
 ٨٣-١٣٨٢ساله شهر بوشهر در سال

   Gp٨٣/١٣   دیارولف امينی،بتول،مولف

بر فرمول گرادیان ریوی اکسيژن در بيماران  CPAP/PEEP بررسی اثر کمی
 بوشهر) س(بستری در بيمارستان فاطمه زهرا

Gp٨٣/١۴   peep سليمانی، حميدرضا، مولف    

   Gp٨٣/١۵   ناوختسا اله ، مولفموسوی، فضل ساله بندر بوشهر  ۶٩-٢٠ تعيين تراکم معدنی استخوان در زنان



دانشگاه بررسی ارتباط بين اثر انگشت و خصوصيات شخصيتی در دانشجویان 
 علوم پزشکی بوشهر 

   Gp٨٣/١۶    تشگنا رثا سعيدی، کرامت، مولف

های کم ارزش توسط بررسی فراوانی و عوامل سبب ساز مصرف ميان وعده
 سال در   ۵  تا  ١ کودکان

   Gp٨٣/١٧   شزرا مک هدعو نايم برهان، مصيب، مولف

           ٨٣ سطح مناطق شهری و روستایی شهرستان بوشهر در پایيز

تعيين شيوع شکم درد راجعه و برخی عوامل موثر بر آن و ارتباط آن با 
 ساله مقطع راهنمایی در بندر بوشهر  ١۵-١١  ژیاردیازیس در دانش آموزان

   Gp٨٣/١٨   هعجار درد مکش مولف ،عباسی، فاطمه

اسماعيلی، عبدالحميد،    ١٣٨٣ تعيين نگرش خانواده بر قولنج نونهاالن درسطح شهر بوشهر در سال
 مولف

Gp٨٣/١٩   جنلوق   

سال بوشهر در )(١١-٧ بررسی شيوع هيپر کلسی یوریا در کودکان دبستانی 
   ١٣٨٣ شش ماهه دوم سال

یوسفی، محمد، شيخ 
 نگارنده

Gp٨٣/٢٠    یسلک رپيه عويش
 یوریا در کودکان

  

تعيين ميزان بروز سکته های قلبی و مغزی در سطح شهر بوشهر بر اساس 
 پروژه مونيکا

ویسی زاده، عبد العظيم، 
 مولف

Gp٨٣/٢١   یقورع یزغم هتکس   

بررسی سطح آگاهی و استفاده از روشهای ضد بارداری اورژانسی در زنان 
 متاهل مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی فاطميه همدان

  صابری کریميان، زهرا،
Gp٨٣/٢٢  

روشهای ضدبارداری  
 اورژانسی

  

بستری در بررسی ارتباط قند خون با مرگ و مير نوزادان مبتال به سپسيس 
در سال ) ع(بخش مراقبتهای ویژه نوزادان بيمارستان حضرت علی اصغر 

١٣٨٢ 

  نامدار، ليال،
Gp٨٣/٢٣  

   قند خون  

بررسی سطح آگاهی پزشکان بوشهر در مورد آمادگی و پاسخ پزشکی در 
 حوادث هسته ای

   Gp٨۴/١   یا هتسه ثداوح عباسی، اسحاق، نویسنده

A بررسی شيوع استرپتوکوگ گروه  ١۵-٣  و مقاومت آنتی بيوتيکی در بيماران 
، و کلينيک )ع(ساله مبتال به فارنژیت مراجعه کننده به اورژانس علی اصغر  

 در شهرس٨۴و بهار  ٨٣و مبعث در پایيزو زمستان ) ص(محمد رسول اهللا

بهرامی عطا آبادی، رویا، 
 نگارنده

Gp    Aاسترپتوک گروه    ٢/٨۴

   Gp٨۴/٣   ییاذغ داوم دارم، زهرا، ءمولف بررسی ترکيب مواد مغذی در غذاهای دریایی سنتی شهر بوشهر

پنومونی بستری تعيين سرواپيدميولوژی عفونت کالميدیاپنومونيه در بيماران 
   ١٣٨٣ در پایيز و زمستان) س (شده در بيمارستان فاطمه زهرا

   Gp٨۴/۴   هينومونپایديملاک نعمتی، رضا، مولف

تعيين سرواپيدميولوژی عفونت ميکو پالسما پنومونيه در بيماران پنومونی 
   ١٣٨٣ در پایيز و زمستان) س(زهرا بستری شده در  بيمارستان فاطمه 

Gp٨۴/۵    امسلاپوکيم تنوفع عمرانی، عبدالمجيد،مولف
 پنومونيه

  

(٧ تعيين شيوع ميگرن در دانش آموزان مقاطع راهنمایی و دبستان  )  ١۶  تا
   ٨٢-٨١ ساله شهر بوشهر سال

   Gp٨۴/۶    عويش فاطمی،فاطمه، مولف

  شيوع عالئم و شدت آسم، رینيت آلرژیک و اگزمای آتوپيک در دانش آموزان
   ٨١-١٣٨٠ ساله بوشهر در سال  ١۴-١٣

   Gp٨۴/٧    مسآ رضوی دشتی، شيما، مولف

های پارانازال در بررسی حساسيت و ویژگی رادیوگرافی ساده سينوس
 تشخيص سينوزیت حاد

   Gp٨۴/٨   تیزونيس اکبر، مولفشنبدی، 

همبستگی سندرم متابوليک با خطر ایسکمی قلبی بر اساس نوار قلب در 
 حالت استراحت

   Gp٨۴/٩   کيلوباتم مردنس عباسيان، سمانه، مولف

استان اختالالت کلسترول در سکته های مغزی ایسکميک و هموراژیک در 
 )یک مطالعه آینده نگر ( بوشهر 

   Gp٨۴/١٠   یزغم هتکس آژ، اميدرضا، مولف

مقایسه اثر کاپتوپریل زیرزبانی و نيفدیپين زیر زبانی در حمالت افزایش فشار 
 خون اورژانسی

   Gp٨۴/١١   لیرپوتپاک اميری، بتول، مولف

آنتی ميکروزومال و /آنتی بادی آنتی پراکسيداز(بررسی مارکرهای خودایمنی
 در بيماران مبتال به هيپوتيروئيدیسم در استان بوشهر) آنتی تيروگلوبولين

   Gp٨۴/١٢   ديئوريت یراک مک رضاپور، فاطمه، مولف

بررسی عوامل مرتبط با مرگ نوزادان بسيار کم وزن بستری در بيمارستان 
تا آخر تير   ١٣٨٠  شهر بوشهر از اول فروردین ماه سال) ع(حضرت علی اصغر

   ١٣٨٣ ماه سال

Gp٨۴/١٣    نيیاپ رايسب نزو یزدان پناهی، عفت، مولف
 هنگام تولد

  

سال در    ٢۵  بررسی ميزان سطح آگاهی مردم ساکن شهر بوشهر با سن
   ١٣٨۴ مورد سکته مغزی در سال

   Gp٨۴/١۴   یزغم هتکس مرادی،اعظم، مولف



& T CD(یافته های اولتراسونوگرافی داپلر ترانس کرانيال و اکستراکرانيال
ECD (کدر بيماران با سکته های مغزی ایسکمی 

   Gp٨۴/١۵   عويش عالیی، حسين، مولف

شرح حال بالينی و معاینات فيزیکی در قصص و حکایات المرضی ابوبکر محمد 
 بن زکریای رازی

   Gp٨۴/١۶   یکیزيف تانیاعم باغچه بان، عبداهللا، نگارنده

استان بوشهر و   ١١۵  بررسی مقایسه سالمت روانی بين پرسنل اورژانس
 شهریور برازجان  ١٧  و) س(بيمارستان فاطمه زهرا

   Gp٨۴/١٧    یناور  تملاس دهقانی،ساناز، مولف

گزارش موارد جالب جراحی در بيمارستان دانشگاهی فاطمه 
(١٣٨۴-١٣٧٨) )س(زهرا  

   Gp٨۴/١٨   یحارج نژاد، زهرا،مولفقاسم 

در خانمهای حامله  burming foot) (بررسی ميزان شيوع سوزش پا
  ٨۴/۵/١ الی  ٨١/۴/١  شهرستان تنگستان از

   Gp٨۴/١٩    اپ شزوس پاساالر، مهدی، مولف

   Gp٨۴/٢٠   رارقيب یاپ مردنس ملک زاهدی، وحيد، مولف بررسی شيوع سندرم پای بيقرار در جمعيت بالغين شهر بوشهر

بررسی همبستگی ميان سندرم متابوليک و عوامل 
) Cytomegalovirus,Hrepes Simplex Virus,C.Pneumonia, H.Pylori(عفونی

 پروژه قلب سالم خليج فارسبر اساس 

   Gp٨۴/٢١   کيلوباتم مردنس احمدزاده،طيبه،مولف

بررسی سرواپيدميولوژیک لپتوسپيروز در دامداران دلتای رود حله کرهبند در 
 ١٣٨٢اپيدمی تب خونریزی دهنده دامی سال

   Gp٨۴/٢٢   زوريپسوتپل معتمدی،مهدی،مولف

anti-HBs antibody و سطح سرمی Bبررسی مارکرهای  ویروسی هپاتيت در  
 ١٣٨٣بيماران نيازمند به دیاليز دائم در استان بوشهر در سال  

   Gp٨۴/٢٣    تيتاپهB الهه،مولف.مختاری 

در ) س(زهراسال در بيمارستان فاطمه   ١۴  بررسی علل مرگ و مير افراد زیر
  ١٣٨٣ تا  ١٣٧٧  سالهای

   Gp٨۴/٢۴   ريم و گرم جوکار، سيمين، مولف

بررسی فراوانی باورهای نادرست شيردهی در مادران شيرده شهرستان 
   ١٣٨٣ بوشهر در سال

   Gp٨۴/٢۵   ردام ريش عبدالهی، حميده، مولف

بررسی شيوع کهير خود ایمن در بين بيماران کهير مزمن با علت ناشناخته 
شهرستان بوشهر از بهمن ) ع(مراجعه کننده به درمانگاه حضرت ابوالفضل

   ١٣٨۴ تا آبان ماه  ١٣٨٣ ماه

   Gp٨۴/٢۶   نمیادوخ ريهک محسنی،ليال،مولف

ساله شهر   ١٨-١٣  بررسی ميزان شيوع اختالالت رفتاری در جمعيت پسران
   ١٣٨۴ بوشهر در سال

   Gp٨۴/٢٧   یراتفر تلالاتخا همت زاده، مریم، مولف

زایمان انجام شده در مرکز بنت الهدی  ١٠٠٠بررسی شيوع دفع مکونيوم در 
 ٨٢-١٣٨١بوشهر در سالهای

باغمالیی، سکينه، محمدی 
 مولف

 
Gp٨۴/٢٨  

   مکونيوم 

ترميم ) contaminated(بررسی ميزان شيوع عفونت زخم در زخم های آلوده
 بوشهر) س(شده در اورژانس بيمارستان فاطمه زهرا 

   Gp٨۴/٣٠    کيتامورت یاه مخز هاشمی، یداهللا، مولف

بررسی ارتباط بين اضطراب مادر و رشد کودک بر اساس منحنی وزن برای 
مهر و (سن در مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر بوشهر 

   ٨٣ ) آبان

   Gp٨۴/٣١   بارطضا موسوی، طاهره، نگارنده

و وسعت سکته های مغزی در   CRP بررسی رابطه بين سطوح سرمی
بوشهر از ) س(بيماران سکته مغزی مراجعه کننده به اورژانس فاطمه زهرا 

   ٨۴ تا خرداد ١٣٨٣  شهریور

   Gp٨۴/٣٢    داح یزغم هتکس احمدی، فهيمه، مولف

ساله  ۵۵در جمعيت باالی  mini mental status examinationبررسی نمره 
 شهر بوشهر

  عابد، مسعود،
Gp٨۴/٣٣  

   دمانس 

بررسی اثر عصاره هيدروالکلی گياه بومادران بر تعدیل اضطراب در موش 
 کوچک آزمایشگاهی

  ادرضمح، میبرج
Gp٨۴/٣۴  

   بومادران 

  دیع، سدیمحم بررسی انواع گونه های گياهان دارویی حاشيه رودخانه مند در استان بوشهر
Gp٨۴/٣۵  

   گياهان دارویی 

بررسی شيوع ریسک فاکتورهای بيمارهای قلبی عروقی در بيماران با سکته 
 قلبی زود رس و وابستگان درجه یک آنها

   Gp٨۵/١   سردوز یبلق هتکس صالحی، محمد رضا،مولف



بررسی شيوع خون ادراری ميکروسکوپی بدون عالمت در ميان دانش آموزان 
  ٨۵-٨۴ ساله شهرستان جم در سال تحصيلی  ١١-٧  دبستانی

Gp٨۵/٢    یروچامه رفيعی پور، خاتون،مولف
 ميکروسکوپی

  

   Gp٨۵/٣   یا هیذغت راتفر للاتخا دهقان آزاد، سکينه،مولف ماه در سطح شهر بوشهر  ٣۶  تا  ۶  ای کودکانبررسی اختالل رفتار تغذیه

بررسی حساسيت و ویژگی نتایج حاصله از سونو گرافی در تشخيص 
) س(در بيمارستان فاطمه زهرا   ١٣٨۴  تا تير ماه  ١٣٨٣  آپاندیسيت حاد از آذر

 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

   Gp٨۵/۴   یفارگونوس یارندی،عليرضا، مولف

بررسی شيوع سندرم پای بی قرار در بيماران دیاليزی استان بوشهر و عوامل 
 مرتبط با آن

   Gp٨۵/۵   رارق یب یاپ مردنس خرمی، نيلوفر،مولفطيبی 

 gracilaria" بررسی اثر عصاره های جلبک قرمز گراسيالریا ساليکورنيا   
salicornia  "بررشدو تکثير ویروس هرپس سيمپلکس تيپ دو انسانی 

Gp٨۵/۶    سپره سوریو سليمی، مریم، مولف
سيمپلکس تيپ دو 

 انسانی

  

بر رشد و ) Aloe Vera(بررسی اثر ضد ویروسی عصاره برگ گياه آلوئه ورا
 inدر شرایط) ٢-HSV(عفونت زایی ویروس هرپس سيمپلکس تيپ دو انسانی

vitro 

   Gp٨۵/٧   ارو هئولآ هايگ عباس زاده، مولود، مولف

cystoseira myrica جلبک قهوه ایبررسی اثر ضد ویروسی عصاره   بر رشد و  
in vitro تکثير ویروس هرپس سيمپلکس تيپ یک انسانی در شرایط  

 Gp٨۵/٨    کبلجcystoseira پاکدل، پریسا، مولف
myrica 

  

و عفونت بر رشد  Caulerpa Serthularioidesبررسی تأثير عصاره جلبک سبز 
  In Vitroدر شرایط ) ١-HSV(انسانی ١زایی ویروس هرپس سيمپلکس تيپ

 Gp٨۵/٩   Caulerpa بهمنيار،مریم،مولف
sertularioides  

  

crp، ۴٨  بررسی ارتباط سطح سرمی  مغزی با ساعت اول بعد از وقوع سکته 
ميزان مرگ و مير و ناتوانی بيماران بر اساس اندکس بارتل در بيماران مراجعه 

 85  تا خرداد  ٨٣  بوشهر از شهریور) س(کننده به اورژانس فاطمه زهرا

   Gp٨۵/١٠   یزغم هتکس قایدی، نصرت، مولف

IgG بررسی ارتباط هيپرهوموسيستئيمنی و سرولوژی مثبت عليه کالميد و  
 یاپنومونيا با بيماری عروق کرونر

   Gp٨۵/١١   ینيئتسيسومهرپيه کاتبی، مهرناز،مولف

high sesitivitiy crp بررسی ارتباط همزمانی افزایش و عفونتهای مزمن با  
 بيماری عروق کرونر

Gp٨۵/١٢    حطس شیازفا آزادفر،امين،مولف
 سرمی

  

بررسی سر و اپيدبيولوژیک بروسال در دامداران دلتای رود حله استان بوشهر 
   ٨٣-٨٢ در سال

   Gp٨۵/١٣   لاسورب هاشمی، معصومه،مولف

  ) HIE ) انسفالوپاتیتعيين عاقبت نوزدان مبتال به هيپوکسيک ، ایسکميک 
 بوشهر و عوامل مرتبط با آن) س(متوسط تا شدید در بيمارستان فاطمه زهرا 

Gp٨۵/١۴    یتاپولافسنا درویشی، زینب،مولف
 هيپوکسيک -

 ایسکميک

  

آن در بررسی شيوع مصرف سيگار، مواد مخدر و اکستازی و علل ممرتبط با 
   ٨۵ بين دانشجویان دانشگاههای استان بوشهر در سال

   Gp٨۵/١۵   راگيس برجویی فرد،قاسم،مولف

بررسی فاکتورهای اپيدميولوژیک مربوط به تشنج ناشی از تب در بيماران 
ماه آخر   ۶ بوشهر طی) ع(بستری در بيمارستان کودکان حضرت علی اصغر 

   ١٣٨۵ ماه اول سال  ٣  و  ١٣٨۴  سال

   Gp٨۵/١۶   بت زا یشان جنشت کرم،مولف... اخالقی،ا

بررسی سطح آگاهی ، نگرش و عملکرد پرستاران، ماماها و بهياران شاغل 
در بيمارستان های فاطمه الزهرا، بنت الهدی و سلمان فارسی شهر بوشهر 

   ١٣٨۵ رعایت احتياطهای مربوط به جداسازی سالدر خصوص 

   Gp٨۵/١٧   راتسرپ احمدی زاده، عيسی، 

COPD بررسی شيوع سال و باالتر استان بوشهر بهار و   ٣۵  در افراد قليانی 
   ١٣٨۵ تابستان

Gp٨۵/١٨   COPD نکویي، فاطمه ،مولف    

اثر تجویز مکمل روی بر عملکرد ایمنی سلولی بيماران نارسایی مزمن کليه 
شههرستان بوشهر تير ) س(مرکز دیاليز بيمارستان فاطمه زهرا) کنترل شده (

   ١٣٨۵ ماه

   Gp٨۵/١٩   لمکم زیوجت الله رخ، مریم،مولف

بررسی تغييرات غشاء پایه سلولهای اپی تليوم لومينال آندومتر در زنان نابارور 
 مراجعه کننده به مراکز نازایی

   Gp٨۵/٢٠   یرورابان عمویی،محمود،مولف



توده های بررسی ارتباط آسپيراسيون سوزنی نزک با هيستوپاتولوژی دایم 
جراحی شده پستان در بيماران بستری مرکز آموزشی درماننی فاطمه 

تا نيمه اول   ١٣٨٨١  دانشگاه علوم پزشکی بوشهر طی سالهای) س(زهرا
   ١٣٨۵ سال

Gp٨۵/٢١    ینزوس نوساريپسآ عيسی زاده، داوود،مولف
 نازک

  

مبتال به تالسمی و همتای مقایسه رضایت مندی از زندگی در نوجوانان 
   ٨۵-١٣٨۴ سالم آنها در بوشهر در سال

   Gp٨۵/٢٢   یگدنز زا یدنمتیاضر اشرف زاده، مهشيد،مولف

بررسی شيوع مصرف دخانيات ، مواد و اکستازی و علل مرتتبط با آن در بين 
   ١٣٨۵ دانش آموزان دبيرستانی شهر بوشهر در سال

   Gp٨۵/٢٣   تايناخد مهسا، مولفرضوی، 

  تعيين توزیع نرمال مارکرهای استخوانی در جمعيت نرمال مساوی و بيشتر از
 سال بندر بوشهر  ٢٠

   Gp٨۵/٢۴   زوروپوئتسا دهقان، زهرا، مولف

   Gp٨۵/٢۵   جنفسا آرزو، مولفنجفی،  شناسایی کاربرد دارویی اسفنجهای خليج فارس

بررسی یافته های کلينيکی، آزمایشگاهی و سونو گرافی کودکان مبتال به 
   ١٣٨۵ سال بوشهر  ١٢-٧  هيپرکلسی یوریا

   Gp٨۵/٢۶   یرويسلک رپيه هوشيار، سميراميس، مولف

   Gp٨۵/٢٧   زوروپوئتسا دهقانی، زهرا،مولف سال استان بوشهر  ۵٠  شيوع پوکی استخوان در زنان باالی

   Gp٨۵/٢٨   روژام یمسلاات جواهرطلب، مریم، مولف بررسی اسپيرومتری بيماران تاالسمی ماژور در شهرستان بوشهر

بررسی اختالالت وابسته به اضطراب در کودکان مقطع ابتدایی شهرستان 
(٨۵-٨۴ ) بوشهر سال تحصيلی   

   Gp٨۵/٢٩   بارطضا ترابی، بابک، مولف

   Gp٨۵/٣٠   سیزورلکسا لپيتلام رضوان،بهاره، مولف طب حاشيه و مکمل در مالتيپل اسکلروزیس

lgG بررسی شيوع آنتی بادی در بيماران تاالسمی و   B١٩ ضد پارو ویروس 
   ١٣٨۵ مقایسه آن با افراد عادی در استان بوشهر سال

   Gp٨۶/١   سوریو وراپB١٩ حقی، آزاده، مولف

بررسی ارزش تشخيصی براش سيتولوژی در گاستریت ناشی از 
 ههليکوباکترپيلوری

   Gp٨۶/٢   یروليپرتکابوکيله آفرید،محمد،مولف

بررسی سرواپيدميولوژی تو کسوپالسما در زنان در شرف ازدواج بوشهر 
   ١٣٨۵ سال

   Gp٨۶/٣   یژولويمديپاورس نویدی فرد، زهرا،مولف

HIV بررسی وضعيت اپيدميولوژیک و دموگرافيک بيماران مبتال به در استان  
   ٨۵ و  ٨۴  بوشهر در سال

   Gp٨۶/۴  زدیا کشاورز،محمد،مولف

بررسی، سطوح آگاهی ، عملکرد و نگرش دندان پزشکان استان بوشهر در 
 ٨۶-٨۵خصوص بيماری ایدز در سال های 

   Gp٨۶/۵   کشزپ نادند وحيد ،مولفپروین، 

بررسی شيوع کوررنگی مادر زادی در مدارس راهنمایی شهر بوشهر در 
   ١٣٨۶ سال

   Gp٨۶/۶   یگنر دید رجبی، احمدرضا،مولف

FAS بررسی نقش آپوپتوز وابسته به سيستم تروئيدی در بيماران کم کاری  
 اوليه غير خود ایمن

Gp٨۶/٧    یديئوريت یراک مک دامغانی، فاطمه،مولف
 خودایمن

  

ساله مراجعه کننده   ١۶-١۵  بررسی شيوع سونوگرافيک ندول تيروئيد در افراد
   ١٣٨۴ به بيمارستان فاطمه زهرا بوشهر در سال

   Gp٨۶/٨   ديئورين لودن اميرعضدی، الميرا، مولف

fast) تکنيک(بررسی دقت سونوگرافی شکمی متمرکز برای تروما  جهت  
 ارزیابی اوليه بيماران با ضربات غير نافذ شکمی

Gp٨۶/٩    ذفان ريغ تابرض افراسيابی، کلثوم، مولف
 شکمی

  

بررسی ميزان رضایتمندی از زندگی در معلولين ضایعات نغاعی استان 
   ١٣٨۶ بوشهر

   Gp٨۶/١٠   یعاخن تاعیاض دریاپور، عزت،مولف

بررسی اختالالت سالمت روان در کودکان دبستانی شهرستان بوشهر 
   ٨۶-١٣٨۵ سال

Gp٨۶/١١    تملاس تلالاتخا نصيری، محمدحسن، مولف
 روان

  

بررسی اتيولوژی و شيوع ميکروار گانيسم های مختلف مولد عفونت ادراری 
   ١٣٨۵ در بزرگساالن سرپایی شهر بوشهر در سال

   Gp٨۶/١٢   یراردا یراجم تنوفع دالکی، فاطمه،مولف

بررسی حساسيت ميکروارگانيسم ها ی ایجاد کننده عفونت دستگاه ادراری 
نسبت به آنتی بيوتيک ها ی مختلف در بزرگساالن سرپایی در شهر بوشهر 

   ١٣٨۵ در سال

   Gp٨۶/١٣   یراردا یراجم تنوفع توکلی، مریم، مولف



apache ii score بررسی ارزش تشخيصی  در ) مرگ (ویی پيامد جهت پيش گ 
بيماران بستری در بخش مراقبت های ویژه داخلی و جراحی بيمارستان 

 )س(فاطمه زهرا

Gp٨۶/١۴   APACH II score حيدری، حسين،مولف    

بررسی شيوع هموگلوبينوپاتی بين دانش آموزان پيش دانشگاهی شهر 
   ١٣٨۶ بوشهر سال

   Gp٨۶/١۵   یتاپونيبولگومه بهاره،مولفذاکرمنش، 

سال   ١٨-١٣  بررسی اختالالت رفتار اجتماعی در نزد نوجوانان دختر سنين
   ١٣٨۵ شهرستان بوشهر در سال

مقدم دیزج هریک، 
 نازیال،مولف

Gp٨۶/١۶    راتفر تلالاتخا
 اجتماعی

  

بررسی شيوع و طول عمر دسترسی عروقی در بيماران همودیاليزی مزمن 
 ١٣٨۶استان بوشهر در سال 

   Gp٨۶/١٧   زيلایدومه شبانکاره،محمد،مولف

   Gp٨۶/١٨   عفد کریم پور، مریم،مولف   ١٣٨۶ بررسی وضعيت دفع زباله های بيمارستانهای استان بوشهر در سال

استان بوشهر در مورد آمادگی و پاسخ بررسی سطح آگاهی پزشکان 
 پزشکی در حوادث هسته ای

   Gp٨۶/١٩   ناکشزپ یهاگآ قاسمی زاده، محمود،مولف

بررسی خصوصيات روانی اجتماعی کودکان و نوجوانان دیابتی نوع اول شهر 
(٨۶-١٣٨۵) بوشهر   

جهانگيریان باور صاد، 
 بيژن،مولف

Gp٨۶/٢٠   لوا عون تباید   

و وقوع آرتيمی های بطنی داخل بيمارستانی  QT dispersion تعيين ارتباط بين
ccu با سکته های حاد قلبی بستری در بخش بيمارستان فاطمه زهرا بووشهر  

   ٨۵ در نيمه دوم سال

Gp٨۶/٢١   QT Disperion الماسی، داود،مولف    

بررسی ارتباط عيوب انکساری چشم با موفقيت تحصيلی دانش آموزان شهر 
   ١٣٨۶-١٣٨۵ بوشهر

   Gp٨۶/٢٢   یراسکنا بيع بک محمدی، نادر، مولف

بيمارستان بررسی ریسک فاکتورهای سرطان مثانه در بيماران بستری در 
(٨۵-١٣٨١ ) فاطمه زهرا شهر بوشهر   

عمرانی فر، 
 ابوالقاسم،مولف

Gp٨۶/٢٣   روتکاف کسیر   

بررسی شيوع فيبرميالژی نزد نوجوانان مونث مقاطع تحصيلی راهنمایی و 
   ١٣٨۶ دبيزستانی شهرستان بوشهر در سال

   Gp٨۶/٢۴   عويش نورزاده، سولماز،مولف

بررسی اثرات سيتوتوکسيک فاز حاد و مزمن استات سرب بر فراساختمان 
 بافت های کليوی در خرگوش

Gp٨۶/٢۵    زاف کيسکوتوتيس نعمتی، مهدی،مولف
 حاد

  

در بيمارستان بررسی اختالالت خواب در بيماران با انفارکتوس ميوکارد بستری 
   ١٣٨۶ بوشهر) س(فاطمه زهرا 

   Gp٨۶/٢۶   باوخ تلالاتخا ایرجی، ساسان،مولف

اینترترو کانتریک ، (بررسی ميزان بقاء در بيماران سالمند با شکستگی هيپ 
  بوشهر از فروردین) س(بستری شده در بيمارستان فاطمه زهرا ) گردن فمور

   ٨۶ تا مهر  ٨٣

   Gp٨۶/٢٧   اقب نازيم مهاجری نژاد، مسعود،مولف

بررسی شيوع اختالالت اضطرابی و وابسته به اضطراب و عوامل اپيدميولوژیک 
   ٨۵ مرتبط در دانش آموزان اول راهنمایی شهرستان بوشهر سال

   Gp٨۶/٢٨   بارطضا شریفيان، هاشم،مولف

سال شمال   ٢۵  سرمی با دیابت تيپ دو در ساکنين باالی CRP بررسی ارتباط
 خليج فارس

محمدی باغمالیی، 
 عبدالرضا،مولف

Gp٨۶/٢٩   تباید   

ممراججعه کننده بررسی ارتباط بين نوع تغذیه و سنگهای ادراری در بيماران 
  ١٣٨۶ تا  ١٣٨٣ به کلينيک اورولوژی بوشهر سال

   Gp٨۶/٣٠   هيلک گنس انصاری، سميه،مولف

بررسی اختالالت روان پزشکی همراه در بيماران مبتال به بيماری پوستی در 
 ١٣٨۵سال  بيمارستان رازی-

  صمدی، زهرا،
Gp٨۶/٣١  

   شيوع 

سال  ١۵در اطفال زیر  qtdispersionبررسی تاثير اریترومایسين خوراکی بر 
 بوشهر) ع(مراجعه کننده به درمانگاه حضرت ابوالفضل 

  فروزنده، هنگامه،
Gp٨۶/٣٢  

 QTc interval    

   Gp٨٧/١   لخن مهدی، مولفآذرشب،  آناليز بيوشيميایی پنير خرما جهت بررسی ارزش غذایی آن

بررسی بروز هيپوترمی در نوزادان انتقال یافته به بخش نوزادان بيمارستان 
 ١٣٨۶ علی اصغر بوشهر-

   Gp٨٧/٢   یمرتوپيه زمانی، زهرا، مولف

و تعيين عوامل خطر توزیع ژنوتيپی در استان   cژنوتيپ های شایع هپاتيت 
 ١٣٨۶بوشهر در سال 

     Gp٨٧/٣   پيتونژ جلوداری،احسان،مولف

مقایسه اثر پره اکسيژناسيون و هيپرونتيالسيون و ترکيب آنها در آزمایش 
 ١٣٨۶-تحمل نگه داشتن نفس در افراد سالم داوطلب بوشهر

   Gp٨٧/۴   نويسلايتنورپيه کسرایيان، رضا، مولف



سال شهر بوشهر در  ٢٠بررسی تاثير آموزش بر آگاهی و نگرش زنان باالتر از 
، معاینات کلينيکی سينه و ) BSE(خصوص خودآزمایی سينه 

 ١٣٨۶_ماموگرافی

   Gp٨٧/۵   هنيس ییامزآدوخ افراخته، سکينه، مولف

همبستگی غلظت بيلی روبين به عنوان یک آنتی اکسيدانت و خطر بيماری 
 عروقیهای قلبی-

   Gp٨٧/۶   یبلق یاه یراميب مجيدی، فرشته، مولف

بررسی کيفيت برگزاری گزارش صبحگاهی در بخش های ماژور بيمارستان 
 ١٣٨٧آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 

   Gp٨٧/٧   یهاگحبص شرازگ فاطمه، مولف ماهينی،

بررسی ميزان تغيير در برخی عوامل خطر و شيوه زندگی پس از اولين سکته 
  ٨٧-١٣٨۶) س(بيمارستان فاطمه زهرا  ccuقلبی در بيماران بستری شده در

   Gp٨٧/٨   یبلق هتکس طاوسی، زهرا، مولف

تعيين ميزان عفونت در بيماران با شکستگی باز اندام تحتانی در بيمارستان 
 ٨۶-٨٧فاطمه زهرا بوشهر 

   Gp٨٧/٩   زاب یگتسکش روشن ضمير،فرناز،مولف

بررسی عوارض ارتوپدی در بيماران با شکستگی باز اندام تحتانی در 
 ٨۶-٨٧بيمارستان فاطمه زهرا بوشهر 

   Gp٨٧/١٠   زاب یگتسکش داریوش، مولفباتشی، 

در پرسنل بيمارستانهای آموزشی ) NSI(بررسی صدمات ناشی از سوزن 
 ١٣٨۶دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 

   Gp٨٧/١١   نويسروناکورس بشيری، فرهاد، مولف

بررسی آسيب های ناشی از وسایل نوک تيز و عوامل مرتبط با آن در پرسنل 
 ١٣٨۶درمانی شهرستان بوشهر در سال 

   Gp٨٧/١٢   زيت کون لیاسو آصفی،نيلوفر،مولف

بررسی دیدگاه اساتيد و دانشجویان دانشکده پزشکی بوشهر در مورد کيفيت 
 ١٣٨٧-آموزش درمانگاهی

   Gp٨٧/١٣   یهاگنامرد شزومآ زاده، مهرسا، مولفهادی 

بررسی مشخصات تيک در کودکان و نوجوانان مراجعه کننده به کلينيک 
 ١٣٨٧ابوالفضل در بهار و تابستان 

   Gp٨٧/١۴   کيت قائدشرف، زهرا، مولف

بررسی شيوع سروپازیتيویتی کالميدیا پنومونی و لژیونال پنوموفيال در بيماران 
انفارکتوس حاد قلبی، آنژین ناپایدار صدری و بيماران سالم در بيمارستان 

  ١٣٨۶-١٣٨٧در سال ) س(فاطمه زهرا

   Gp٨٧/١۵   یتیويتیزاپورس پازکی، سها، مولف

تعيين همبستگی سطح پالسمایی پپتيد ناتریورتيک مغزی روز اول وسوم با 
کسر خروجی بطن چپ پيش از ترخيص در بيماران مبتال به اولين سکته قلبی 

بوشهر ) س(بيمارستان فاطمه زهرا CCUبستری در  STبا قطعه باالرونده 
 1386سال 

Gp٨٧/١۶    کيترویرتان ديتپپ حاجی لو، نسرین، مولف
 مغزی

  

بررسی شيوع اختالالت چربی خون در دانش آموزان مقطع پيش دانشگاهی 
   ١٣٨٧-١٣٨۶ شهر بوشهر در طی سال تحصيلی

ابوالفتحی ممتاز، الهه، 
 مولف

Gp٨٧/١٧   نوخ یبرچ شیازفا   

زنان فراحساس با ميزان تراکم استخوان در  CRPبررسی همبستگی سطح 
 یائسه جمعيت طبيعی بندر بوشهر

   Gp٨٧/١٨   هسئای نانز احمدی، اسماعيل، مولف

بررسی رعایت احتياط های مربوط به جداسازی در دندان پزشکان استان 
   ١٣٨٧ بوشهر درسال

   Gp٨٧/١٩   یکشزپ نادند احمدی جزی، سميرا، مولف

درآزمایش  تحمل نگهداشتن نفس در  N2O) (بررسی تاثير گاز نيتروزاکساید
  ١٣٨٧ افراد سالم داوطلب بوشهر-

   Gp٨٧/٢٠   دیاسکازورتين کریمی، مجتبی، مولف

ساله شهر بوشهر در   ١١-٩  تعيين شيوع اسکليوز آیدیوپاتيک در دختران
   ١٣٨٧ سال

   Gp٨٧/٢١   کيتاپویدیا زويلکسا دانشی، زینب، مولف

ساله خانواده های دیابتی شهر   ۵۵-٢۵ بررسی تغييرات سرمی درافراد
   ١٣٨٧-١٣٨۶ بوشهر

   Gp٨٧/٢٢   تباید حراقی، مهرنوش، مولف

دربيماران بررسی ميزان پاسخ به استازوالميد دراسکن مغز به روش اسپکت 
 با سکته های مغزی ایسکميک

   Gp٨٧/٢٣   یزغم هتکس جمالی، آزاده، مولف

و رابطه آنها  OSCEبررسی مهارت های بالينی و تشخيص کلينيکی به روش 
با نمره پره انترنی و معدل کل در دانش آموختگان پزشکی، دانشگاه علوم 

 ١٣٨٧پزشکی استان بوشهر،

   Gp٨٧/٢۴   ینيلاب نایوجشناد عباسی،فاطمه،مولف

بررسی فراوانی نسبی آپاندیسيت حاد کودکان در بيمارستان امام خمينی 
 ١٣٨۶و  ١٣٨۵اهواز در سالهای 

  عزیزی، مدینه،
Gp٨٧/٢۵  

   آپاندیسيت حاد 



بررسی شيوع نسبی کمبود تقارب چشمها و تاثير آن در وضعيت تحصيلی 
 ٨٧-٨٨دانش آموزان شهر بوشهر 

  حاجيانی، مرتضی،
Gp٨٧/٢۶  

   تقارب  

   Gp٨٨/١   یدبک تفاب زارعی، نجمه، مولف بررسی اثر هيستو کميکال استات سرب بر کبد موش صحرایی

بررسی اثر عصاره جلبک های قهوه ای سارگازوم 
بر روی مهار سلولهای Sargassum oligocystum) (اليگوسيستوم

BLL و  K۵۶٢ سرطانی In vitro در شرایط     

   Gp٨٨/٢   موزاگراس کبلج احمدزاده، ساره، مولف

بررسی سطح همخوانی تجویز پيشگيرانه آنتی بيوتيکی با دستور العمل 
  )ashp) انجمن داروشناسان سيستم آمریک

   Gp٨٨/٣   یحارج تنوفع احمدی، آذر، مولف

HIV / AIDS برسی کيفيت زندگی مرتبط باسالمت در بيماران    Gp٨٨/۴   زدیا فرهنگ پور،ليال، مولف پزشکی 

   Gp٨٨/۵   نيموکروک دیلمی، ایمان، مولف و ترکيبات آنCurcumin) (بررسی اثر آنتی باکتریایی کورکومين

IMOD بررسی اثر کوتاه مدت داروی HIV بر روی بيماران     Gp٨٨/۶   زدیا شرفيان، ثمين، مولف 

بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره جلبک سبز ، گونه کالرپا سر توالر 
  )Caulerpa sertularioides) یوایدز

   Gp٨٨/٧   زبس کبلج بهراميان،پریسا، مولف

نما در استيل سيستئين خوراکی در مقایسه با دارو ان-  بررسی نقش درمانی
بيماران مبتال به سينوزیت تحت حاد ، مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی 

   ١٣٨٨-١٣٨٧ بوشهر سال) ع(حضرت ابوالفضل 

منور صادق، 
 غالمحسين،مولف

Gp٨٨/٨   امنوراد   

اليگو بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره جلبک قهوه ای ، گونه سارگاسوم 
 in vitroدر شرایط   Sargassum oligocystum) (سيستوم

   Gp٨٨/٩   یا هوهق کبلج پویان،مرضيه، مولف

   Gp٨٨/١٠   نواد مردنس اميری،زینب، مولف ١٣٨٧-ارزیابی بالينی و آزمایشگاهی مبتالیان به سندرم داون استان بوشهر

NICU بررسی علل مرگ و مير نوزادان بستری در بيمارستان علی اصغر  
   ١٣٨٨-١٣٨٧ استان بوشهر

   Gp٨٨/١١   دازون شهریاری، مرضيه، مولف

با دیابت تيپ دو ) OPG(بررسی همبستگی سطح سرمی استئوپروتگرین
 درزنان درسنين یائسگی

   Gp٨٨/١٢   نیريش تباید شيری، حميده، مولف

بررسی تاثيرات توپيرامات بر توانایيهای شناختی بيماران مبتال به الزایمر 
   ١٣٨٧-١٣٨۶ در سالمراجعه کننده به درمانگاه تخصصی ابوالفضل

محمدی باغمالیی، 
 فاطمه،مولف

Gp٨٨/١٣   رمیازلا   

   Gp٨٨/١۴   رمیازلآ سعدآبادی،فریبا، مولف بررسی تاثير توپيرامات براختالالت رفتاری بيماران مبتال به آلزایمر مراجعه 

           ٨٧-١٣٨۶ کننده به درمانگاه تخصصی ابوالفضل درسال

ویروس هرپس  بر رشد و تکثيرCurcumin) (بررسی اثرات مشتقات کور کومين 
VERO در کشت سلولیHSV-1) (ی سيمپلکس تيپ یک انسان  

   Gp٨٨/١۵   نيموکروک رمدانی،اليسا، مولف

تعيين شيوع آسم دربين دانش آموزان مقطع ابتدایی شهربوشهروبررسی 
(١٣٨٨) بعضی عوامل موثر برآن   

   Gp٨٨/١۶   مسآ احمدزاده، زینب، مولف

رابطه سابقه دیابت بارداری با سطح سرمی پروتئين فعال سی به روش فوق 
 ،یک مطالعه موردی مشاهده )Hs- crp) حساس

   Gp٨٨/١٧   تباید قدرتی، طاهره، مولف

   Gp٨٨/١٨   نادنملاس اکبری، طاهره، مولف بررسی افسردگی در سالمندان استان بوشهر

درتشخيص بيماران مبتال به پلورال افيوژن ) ADA(تعيين سطح آدنوزین دآميناز 
 ناشی ازمایکوباکتریوم توبرکلوزیس

   Gp٨٨/١٩   زانيماد نیزوندآ شجاعت، جالل، مولف

کيستيک قرص لتروزول درزنان نابارور مبتال به سندرم پلی  ۴ بررسی تاثير
)٨٨-١٣٨۵ ع(تخمدان در مراجعه کنندگان به کلينيک ابوالفضل   

   Gp٨٨/٢٠   یرورابان شيرانی،بهروز، مولف

سال در بيماران   ٧٠-١٠  بررسی شيوع علل فتق اینگوینال در گروه سنی
   ١٣٨٨-١٣٨٣ بيمارستان فاطمه الزهرای بوشهر طی سال های

   Gp٨٨/٢١   لانیوگنیا ینره شيرین، مولفحجت، 

بررسی سطح سرمی مارکرهای بيوشيميایی استخوان و ميزان تراکم 
 در بيماران مبتال به مولتيپل اسکلروزیسBMD  استخوان

   Gp٨٨/٢٢   زورلکسا لپيتلام سامانی، زهرا، مولف



مقایسه نمره پرسشنامه پادوآ در بيماران مبتال به سندرم تونل کارپ و افراد 
 ١٣٨٧ غير مبتال، شيراز-

  اشرف، محمد حسين،
Gp٨٨/٢٣  

    سندرم تونل کارپ 

بيماران مشکوک بررسی ميزان ارتباط آلوارادو اسکور با نوع پاتولوژی ضایعه در 
بوشهر در ) س(به آپاندیسيت حاد مراجعه کننده به بيمارستان فاطمه زهرا

 ١٣٨٧نيمه دوم سال 

   Gp٨٨/٢۴   روکسا وداراولآ عالی نسب، اعظم، مولف

بررسی یافته های نورولوژیک و تعيين اثر داروهای ضد رتروویروسی بر یافته 
HIV ها در بيماران   ثبتم 

   Gp٨٨/٢۵   یو یآ چا کيانی، زیبا، مولف

 ١٣٨٨ بوشهر بررسی عوارض اندوکرین در بيماران مبتال به بتا تاالسمی ماژور-
  

   Gp٨٩/١   روژام یمسلااتاتب ميرزایی، حامد، 

دیواره خارجی بررسی یافته های آنژیوگرافی ميوکارد در بيماران با ایسکمی 
 تحتانی قلب مشخص شده براساس اسکن قلب

   Gp٨٩/٢   یفارگویژنآ اسدی، مهسان، مولف

بررسی فراوانی عفونت سلی نهفته در کارکنان بيمارستان های آموزشی 
  ١٣٨٨ شهر بوشهر-

ميرمحمد صادقی، محمد، 
 مولف

Gp٨٩/٣   هتفهن لس   

   Gp٨٩/۴   نکسا رایزن،مریم،مولف IHDو اسکن قلب در بيماران مشکوک به  RPPبررسی رابطه 

   Gp٨٩/۵   جنشت دض یاهوراد کازرونی،سارا،مولف اثرات داروهای ضد تشنج بر ميزان تراکم استخوان

بررسی عالیم روانپزشکی در مراقبت کنندگان بيماران مبتال به دمانس یا زوال 
 عقل

   Gp٨٩/۶   سنامد سجادی زاده، انسيه، مولف

بررسی اپيدميولوژیک شيوع مسموميت با مواد سوزاننده در کودکان مراجعه 
 ١٣٨٨-١٣٨٧طی سال های ) ع(کننده به مرکز آموزشی درمانی علی اصغر

   Gp٨٩/٧   تيمومسم کرم زاده دشتی،بهار،مولف

   Gp٨٩/٨   نکسا صحت،محمدرضا، مولف در شناسایی عفونت استخوان UBIتعيين صحت اسکن 

بيماران مبتال ارزیابی ميزان تاثير درمان ضد رتروویروسی با حداکثر کارایی در 
 cd4با انجام سنجش (به ایدز

جمالی حاجيانی، احسان، 
 مولف

Gp٨٩/٩   زدیا   

بررسی مقایسه ای استفاده از ليدوکائين اسپاینال سرد و ليدوکائين 
 اسپاینال گرم در لرزش بعد از عمل سزارین

   Gp٨٩/١٠   نيیاکوديل فاميل ستاریان، سارا،مولف

و تغييرات بيوشيميایی و هورمونی  BMD) (ارزیابی تراکم معدنی استخوان 
 ؛ در بيماران مبتال به تاالسمی ماژور بوشهرموثر بر آن

نيک روش، عبدالحسين، 
 مولف

Gp٨٩/١١   روژام یمسلاات   

بررسی آسيبهای ناشی از وسایل تيز و عوامل مرتبط با آن در دندانپزشکان 
  ٨٨ سال استان بوشهر-

   Gp٨٩/١٢   زيت ماسجا بيسآ عباسی، ليليا، مولف

ليدوکائين پتيدین و  بررسی مقایسه ای اثرات همودیناميک ليدوکائين-
 استاندارد در بی حسی منطقه ای در عمل پروستاتکتومی باز

    Gp٨٩/١٣   - ایلخانی پاک، هدی، مولف

در زنان مبتال به سندرم تخمدان پلی   )omentine-1) بررسی ميزان پالسمایی
  )PCOS) کيستيک

   Gp٨٩/١۴   کيتسيک یلپ عباسی، فاطمه،مولف

بررسی اثرات دوزهای مختلف پتدین داخل نخاعی بر روی لرز پس از عمل 
 سزارین

جمشيدی، کامران، پدید 
 آورنده

Gp٨٩/١۵   یکشزپ   

Gp٨٩/١۶    قورع یاهیراميب افروزنده، مرضيه، نویسنده بررسی رابطه بين بيماری های عروق کرونری و ميزان تراکم استخوان
 کرونری

  

بررسی مقایسه ای اثرات فنتانيل و بوپرنورفين بر قطر مردمک در عمل 
 جراحی کاتاراکت

  ميرزاد جهرمی، خاطره،
Gp٨٩/١٧  

   فنتانيل 

  تا  ٢٠  جمعيتبررسی ارتباط بين مصرف ریزمغذی ها و دانسيته استخوانی در 
 ساله بندر بوشهر  ٧٢

   Gp٩٠/١    یذغمزیر خسروی، یعقوب، مولف

بررسی گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم 
 ١٣٩٠پزشکی بوشهر سال 

Gp٩٠/٢    رکفت هب شیارگ سجادیان، صفيه، مولف
 انتقادی

  

   Gp٩٠/٣   هينرق زوق باشفاعت، سمانه، مولف )قوز قرنيه( بررسی همراهی پروالپس دریچه ميترال و کراتوکونوس

مقایسه تغييرات همودیناميک نيتروگليسرین جلدی با نيتروگليسرین وریدی در 
 بيماران با ایسکمی قلبی شناخته شده در طی عمل جراحی فيکو

   Gp٩٠/۴   یبلق یمکسیا حامد، مولفمالیی، 

بررسی مقاومت به آنتی بيوتيک ایمی پنم در نمونه های کشت خون مثبت 
   ١٣٨٩ سال بيمارستان های آموزشی شهر بوشهر-

   Gp٩٠/۵   کيتويب یتنآ فتاح، مجيد، مولف



بررسی پارامترهای آناليز اسپرم در مردان با مشکل ناباروری در شهر بوشهر 
 ٨٩-١٣٨۵سال 

   Gp٩٠/۶   نادرم یرورابان بهمنی فرد، فاطمه، مولف

در زنان مبتال به سندرم تخمدان   Relaxinبررسی ميزان پالسمایی هورمون 
 ١٣٩١بوشهر) PCOS(پلی کيستيک

Gp٩٠/٧    یلپ نادمخت مردنس نيایش، مولفکشوری، 
 کيستيک

  

در زنان مبتال به سندرم تخمدان پلی  Progranulinبررسی ميزان پالسمایی
 ١٣٨٩بوشهر ) PCOS(کيستيک

Gp٩٠/٨    یلپ نادمخت مردنس شبانکاره، الهه،مولف
 کيستيک

  

تعيين اثر درمان با شالتور کننده های آهن در کاهش فریتين سرم و بهبود 
Ejection Fraction -٩٠-١٣٨٩بوشهر در بيماران تاالسمی ماژور  

ساریخانی، 
 محمودرضا،مولف

Gp٩٠/٩   روژام یمسلاات   

کاهش مقایسه ميزان اثر و ميزان تحمل دولکستين نسبت به گاباپنتين در 
 درد نوروپاتی محيطی دیابت

   Gp٩٠/١٠   تباید زرسنج، نرجس، مولف

بررسی آنتی ژن های سایر گروههای خونی در بيماران تاالسمی ماژور شهر 
   ١٣٨٩ بوشهر در سال

   Gp٩٠/١١   نوخ هورگ اسعدی، هدی، مولف

بررسی اختالالت متابوليک و ریسک فاکتورهای بيماری های عروقی در 
 مثبت HIVبيماران 

   Gp٩٠/١٢   زدیا یراميب احمدیان،ندا،مولف

به عنوان ) آسينيتوباکتر و موراکسال کاتاراليس(بررسی باکتری های نامعمول
 ١٣٩٠-١٣٨٨در سال عفونت بيمارستانی در بيمارستان فاطمه زهرای بوشهر 

   Gp٩٠/١٣   یناتسراميب تنوفع استوار شيرازی،امين،مولف

&  VREبررسی شيوع و کلونيزاسيون عفونت های  بيمارستانی 
VRSA ١٣٩٠-١٣٨٧بيمارستان های آموزشی شهر بوشهر سال 

   Gp٩٠/١۴   نيسیاموکناو اسعدی،اسماعيل،مولف

مقایسه کلوميفن سينرات و مت فورمين به عنوان داروی خط اول در تحریک 
 تخمک گذاری در بيماران نازای مبتال به سندرم تخمدان پلی کيستيک

   Gp٩٠/١۵   یرورابان مرادی، فاطمه، مولف

فوق حساس با بيماری عروق کرونر در جمعيت شمال خليج  CRPارتباط 
 فارس

   Gp٩٠/١۶    رگ شنکاو نيئتورپC دهقانی،زینب،مولف

بررسی تأثير داروی پيوگليتازون بر روی چاقی مرکزی در بيماران چاق مبتال به 
 سندرم تخمدان پلی کيستيک

   Gp٩٠/١٧   نوزاتيلگويپ شریفی، زهرا، مولف

کدخدایی اليادرانی،  تعيين حداقل دوز موثر کتامين بر بی دردی در دردهای حاد
 غالمرضا، مولف

Gp٩٠/١٨   نيماتک   

بررسی بيماران مبتال به پنومونيای وابسته به ونتيالتور در بخش مراقبت های 
 ویژه بيمارستان علی اصغر شيراز

   Gp٩٠/١٩   اينومونپ صبوری، ساناز، مولف

بررسی مقایسه ای تغييرات توپوگرافی قرنيه پس از دو نوع روش جراحی 
در بيماران مبتال به ناخنک ) فالپ ملتحمه و گرافت آزاد ملتحمه( ناخنک

/ شهر بوشهر) ع(مراجعه کننده به کلينيک چشم پزشکی درمانگاه ابوالفضل 
 مهرما

   Gp٩٠/٢٠   کنخان یحارج موسوی، آمنه، مولف

ارتباط بين سيتولوژی آسپيراسيون با سوزن نازک و هيستوپاتولوژی در 
 تشخيص ضایعات تيروئيد

   Gp٩٠/٢١   ديیوريت رضایی مطلق، فروغ، مولف

 عضالنی-بر روی دردهای  D بررسی ميزان تاثير جایگزین کردن ویتامين
D اسکلتی بيماران هاشيموتوتيرویيدیت مبتال به کمبود ویتامين  

   Gp٩٠/٢٢   ید نيماتیو دین پرور، پریا، مولف

بررسی اثر غرغره کردن بابونه بر گلودرد بعد از عمل جراحی  در بيماران 
  ١٣٩٠ بوشهر) س(بستری در بيمارستان فاطمه زهرا

   Gp٩٠/٢٣   یحارج آزاده، مولفصادقی، 

بررسی آگاهی دندانپزشکان استان بوشهر در خصوص پيشگيری از 
   ١٣٩٠ اندوکاردیت عفونی در سال

   Gp٩٠/٢۴   یکشزپ نادند مرزبانی،رضا، مولف

سيمپلکس بررسی سرواپيدميولوژی ویروس واریسالزوستر و ویروس هرپس 
 ١٣٨٨در جمعيت دختران و زنان سنين باروری در شهر بوشهر سال

  حفظ اله، بهناز، مولف
Gp٩٠/٢۵  

   ویروس 

بررسی سرواپيدميولوژی سيتو مگالوویروس و روبال در جمعيت دختران و زنان 
 ١٣٨٨سنين باروری در شهر بوشهر سال

  حفظ اله،فرناز، مولف
Gp٩٠/٢۶  

   ویروس 



مقایسه اثر آهن و لووتيروکسين در بيماران هيپوتيروئيد ساب کلينيکال مبتال 
 ١٣٨٨سالبه آنمی فقر آهن مراجعه کننده به کلينيک غدد-

Gp٩٠/٢٧    باس ديئوريتوپيه قائدی،ميثم،مولف
 کلينيکال

  

بررسی فراوانی تظاهرات پوستی و عوامل مرتبط با آن در نوزادان تازه متولد 
 ٩٠تا خرداد  ٨٩شده در بيمارستان آیت اهللا موسوی زنجان از دی ماه 

  عزیزی زنجانی، آزاده،
Gp٩٠/٢٨  

   تظاهرات پوستی  

  ابولفتحی ممتاز، راحله، ١٣٨٨-٨٩در درمان شقاق مقعد حاد در سالهای  colofacبررسی تاثير داروی 
Gp٩٠/٢٩  

    شقاق مقعد حاد 

بررسی مقایسه ای دو داروی ليدوکایين و پتدین در بی حسی اسپاینال، در 
 ایجاد احتباس ادراری پس از جراحی آنورکتال

   Gp٩١/١   نيیاکوديل پژمان،ميترا، مولف

بررسي ارتباط ميزان موارد احتباس ادراري و نوع عمل جراحي 
در بيماران مونث مراجعه كننده به بيمارستان ) باز و بسته(هموروئيدكتومي

 شهر بوشهر) س(فاطمه زهرا

     Gp٩١/٢   يرادا سابتحا حسين زاده، مهديه، مولف

همبستگي سطح سرمي آديپونكتين با سندرم متابوليك در زنان يائسه 
 جمعيت طبيعي بندر بوشهر

   Gp٩١/٣   هسئاي نانز دانش پور،نازنين،مولف

روان در بخش اعصاب و ) ECT(بررسی استفاده از روش الکتروشوک درمانی 
 ٨٩  -٨٨بوشهر در سال های ) س(بيمارستان فاطمه الزهرا 

   Gp٩١/۴   ECT ینرفوزيکسا هوشمند، فاطمه، مولف

مقایسه ميزان موفقيت کلوميفن سيترات و لتروزول در بروز حاملگی بعد از 
 ...در زنان) IUI(روش تلقيح داخل رحمی 

   Gp٩١/۵   یرورابان حسانی، ام البنين، مولف

در فاز حاد پيلونفريت و تداوم اين تغييرات پس  DMSAبررسي تغييرات اسكن 
 ١٣٨٩-٩٠ماه طي سال هاي ١٢از گذشت 

   Gp٩١/۶   داح تيرفنوليپ منتظري، سحر، مولف

 ١٣٨٨در استان بوشهر بين سالهای ) MDR-TB(بررسی سل مقاوم به درمان
 ١٣٩٠و 

   Gp٩١/٧   لس شاهين، مرضيه،مولف

مقایسه تأثيرات اکسی توسين و متيل ارگونوین در سزارین انتخابی با 
 بيهوشی نخاعی

   Gp٩١/٨   نیونوگرا ليتم محمدی، زهرا،مولف

بررسي تاثير لتروزول در هايپرپالزي اندومتر در خانم هاي قبل از يائسگی در 
 ١٣٩١-١٣٨٩بيماران مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی ابوالفضل در سال 

   Gp٩١/٩   لوزورتل صفي نژاد، فاطمه، مولف

الکتروکاردیوگرام جمعيت بررسی ميزان شيوع الگوی رپوالریزاسيون زودرس در 
 سال بوشهر ٢۵-۶۴

   Gp٩١/١٠   نويسازیرلاوپر کریمی، زینت، مولف

و سندرم  ٢بررسي سطح سرمي استئوكلسين در بيماران ديابت تيپ
 متابوليك در زنان يائسه

   Gp٩١/١١   نيسلكوئتسا بخشي،فريبا،مولف

   Gp٩١/١٢   ییوراد ناهايگ رستگار، محمد، مولف بررسی گونه های گياهان دارویی رودخانه حله استان بوشهر

بررسی اثرات عصاره آبی گياه درمان عقرب بر سنگ کليه ناشی از اتيلن 
 گليکول در رت

   Gp٩١/١٣   برقع نامرد هايگ یزدان پناه، احمد، مولف

در  ٩٩mTC-IgG scanو  scan ۴١-٩٩mTC-UBI٢٩بررسی تاثير استفاده از 
 )س(تشخيص آپاندیسيت حاد در بيمارستان فاطمه الزهرا

   Gp٩١/١۴   داح تيسیدناپآ بنی احمد، مرجان، مولف

در زنان بررسی همبستگی ویسفاتين و آدیپونکتين با ميزان تراکم استخوان 
 یائسه بندر بوشهر

   Gp٩١/١۵   نيتافسیو رنجبر، مهشيد،مولف

بررسی مقایسه ای اثرات مصرف قبل از عمل گاباپنتين و فنتانيل داخل 
 نخاعی در کاهش درد پس از عمل سزارین

   Gp٩١/١۶   نيتنپاباگ فتح اللهی، سارا، مولف

بررسی مقایسه ای اثرات هيدراسيون شدید و دگزامتازون در کاهش تهوع و 
 استفراغ در عمل تونسيلکتومی

   Gp٩١/١٧   دیدش نويسارديه کرمی بناری، سروش، مولف

کيستيک تخمدان بررسی تاثير لتروزول در زنان نابارور مبتال به سندرم پلی 
 )ع(مقاوم به کلوميفن در مراجعه کنندگان به کلينيک ابوالفضل

   Gp٩١/١٨   ديمولک منشی، حسام الدین،مولف

بررسی ارتباط بين بيماریهای عروق کرونر و ميزان تراکم استخوان در زنان 
 استان بوشهر

   Gp٩١/١٩   ناوختسا مکارت داوودی،نفيسه،مولف



بررسی ارتباط بين بيماری های عروق کرونر و ميزان تراکم استخوان در مردان 
 استان بوشهر

بيدل خوشبخت، سارا، 
 مولف

Gp٩١/٢٠   ناوختسا مکارت   

   Gp٩١/٢١   مشچ یگدز نوريب سارا، مولفمحمدی،  تعيين ميزان نرمال بيرون زدگی چشم، در جمعيت نرمال ساکن بوشهر

   Gp٩١/٢٢   دعوم زا شيپ نامیاز گالبی،سارا،مولف مقایسه تأثير نيفدپين و سولفات منيزیم در کنترل زایمان زودرس

به بيمارستان در زنان باردار فول ترم مراجعه کننده  Dبررسی وضعيت ویتامين 
 ٩١بنت الهدی بوشهر در بهار 

   Gp٩١/٢٣   نيماتیو اميرانی،سارا،مولف

مقایسه تاثير سالبوتامول و شياف پروژسترون در پيشگيری از زایمان زودرس 
 مجدد

   Gp٩١/٢۴   دوعوم زا شيپ نامیاز موسوی، فاطمه، مولف

تعيين تاثير آموزش بر آسيب های شغلی ناشی از وسایل کار تيز و عوامل 
 مرتبط با آن در پرسنل درمانی استان بوشهر

   Gp٩١/٢۵   یلغش یاه بيسآ چهره ور، مرتضی، مولف

با شدت آسم  Dهيدروکسی ویتامين  ٢۵بررسی رابطه سطح سرمی 
 برونشی در کودکان بوشهری

   Gp٩١/٢۶   مسآ گلبينی، صادق، مولف

بررسی نقش پيشگویی کننده سطوح پایين استئوکلسين سرمی در بيماران 
 در زنان یائسه در یک مطالعه آینده نگر ٢دیابت تيپ

   Gp٩١/٢٧    تباید ابراهيميان، آزاده،مولف

بررسی علل خونریزی از دستگاه گوارش فوقانی و تحتانی در بيماران مراجعه 
 ١٣٩٠الی  ١٣٨۵بوشهر در سال های ) س(کننده به بيمارستان فاطمه زهرا

Gp٩٢/١    یاه یزیرنوخ مختارپور، زینب،مولف
 گوارشی

  

با تراکم استخوان در زنان  ١-بررسی همبستگی سطح سرمی اومنتين
 یائسه بندر بوشهر

   Gp٩٢/٢   نيتنموا مجاهد، ماجده، مولف

بررسی تظاهرات بالينی بيماران آسيب دیده با سنگ ماهی در بندر 
 ١٣٩٢-١٣٩٠بوشهر

   Gp٩٢/٣   نيگآ رهز ناروناج جعفری، محبوبه، 

فرا حساس در زنان یائسه  CRPهمبستگی سطح سرمی اسيد اوریک با 
 بندر بوشهر

   Gp٩٢/۴   کیروا ديسا رضایی، پگاه، مولف

همبستگی سطح سرمی اومنتين با بيماری ایسکمی قلبی، عروقی در 
 جمعيت زنان یائسه بندر بوشهر

   Gp٩٢/۵   نيتنموا زاهدی، طليعه، مولف

یک مطالعه : ونوميکس، اثرات بيولوژیک و بالينی زهر عروس های دریایی
 موردی

   Gp٩٢/۶   ییایرد سورع طاهری، نگار، مولف

   Gp٩٢/٧   رمیازلآ یوسفی، فرزانه، مولف بررسی سطح پالسمایی گرلين آسيله در بيماران مبتال به آلزیمر در بوشهر

بررسی اثر گياه استویا بر ميزان سرمی امنتين در رت های دیابتی شده با 
STZ 

   Gp٩٢/٨   ایوتسا هايگ صحراپور، اعظم، مولف

به بررسی تغييرات فشار داخل چشم قبل و بعد از عمل جراحی کاتاراکت 
روش فيکوامولسيفيکاسيون در بيماران مراجعه کننده به در مانگاه حضرت 

 ١٣٩١١٣٩١سال ابوالفضل-

   Gp٩٢/٩   تکاراتاک گرگين، ابوالفضل، مولف

مقایسه اثر گاباپنتين خوراکی و بلوک فاشيا ایلياکا در کاهش درد بعد از عمل 
 شکستگی باز تنه فمور

   Gp٩٢/١٠   لمع زا دعب درد یاسر، مولفکشاورز، 

بررسی ارتباط پروفایل چربی با عفونت کالميدیا نومونيا در جمعيت مورد 
 ٨٩-١٣٨٨مطالعه در بوشهر در سال 

   Gp٩٢/١١   اينومونپ ایديملاک دادجو، هادی، مولف

بررسی ارزش تشخيصی نوار قلب در تعيين شدت بيماری عروق کرونر و 
 SYNTAXمطابقت آن با معيار 

جهان سير چوشلی، محمد، 
 مولف

Gp٩٢/١٢   بلق راون   

بررسی مقایسه ای ميزان بروز حاملگی به دنبال یک نوبت یا دو نوبت تلقيح 
 داخل رحمی اسپرم در هر سيکل باروری

شورميج، محمدحسن، 
 مولف

Gp٩٢/١٣   ییازان   

مقایسه اختالل اضطرابی منتشر با اضطراب ناشی از پرکاری تيروئيد از نظر 
 خصوصيات بالينی

   Gp٩٢/١۴   ديئوريت رپيه خضرایی، سمانه، مولف

-١٣و  ٧-۶(بررسی فراوانی بيماری درماتيت آتوپيک در افراد با سن مدرسه 
 )٩٢-١٣٨٩(در شهر بوشهر- ISAACبر اساس برنامه ) سال ١۴

   Gp٩٢/١۵   کيپوتآ تيتامرد ابراهيمی، محسن،مولف



 ۶-٧(مدرسهبررسی فراوانی تحریک پذیری راه هوایی و آسم در افراد با سن 
 در شهر بوشهر ISAACبر اساس برنامه ) سال ١٣-١۴و 

   Gp٩٢/١۶   مسآ دیوانی، محمد، مولف

   Gp٩٢/١٧   زيلایدومه دربان ملک، احسان، مولف ١٣٩٢سال بررسی کيفيت زندگی بيماران همودیاليزی استان بوشهر-

ارتباط بين عفونت کالميدیا پنومونيه و بيماریهای آترواسکلروتيک در بيماران با 
 آنژیوگرافی غير طبيعی

   Gp٩٢/١٨   ایديملاک تنوفع محمدزاده، ناهيد، مولف

بررسی رعایت اندیکاسيون های مصرف وانکومایسين در بخش های جراحی 
 ٩٢-١٣٩١ر در سالهای بيمارستان شهدای خليج فارس بوشه

   Gp٩٢/١٩   نيسیاموکنو فرخنده، سهراب، مولف

بررسی شيوع عفونت سل نهفته در کارکنان بيمارستان شهدای خليج فارس 
 ٩٢-١٣٩١بوشهر در سالهای

   Gp٩٢/٢٠   لس درگاهی، باقر، مولف

بررسی ارتباط عفونت هليکوباکترپيلوری با پروفایل چربی در مطالعه قلب 
 ٨٩-١٣٨٨سالم بوشهر در سال 

   Gp٩٢/٢١    یروليپرتکابوکيله موالیی منش، زهرا، مولف

کاهش (بررسي سطح سرمي ويسفاتين در بيماران مبتال به آنمي فقر آهن 
 ١٣٩١شهرستان جم در سال ) ذخيره آهن

   Gp٩٢/٢٢   نهآ رقف یمنآ آقایی، نسرین، مولف

بررسی همبستگی سرواپيدميولوژی کالميدیاپنومونيا و هليکوباکترپيلوری با 
 تراکم معدنی استخوان در زنان یائسه بندر بوشهر

رئيسی دهکردی، کتایون، 
 مولف

Gp٩٢/٢٣   اينومونپ ایديملاک   

در اهداکنندگان خون استان بوشهر  Eشيوع آنتی بادی های سرمی هپاتيت 
 ١٣٩٢در سال 

مظلوم کليمانی، فرناز، 
 مولف

Gp٩٢/٢۴   تيتاپهE   

آنزیم کالژناز مدلسازی مولکولی برهمکنش نورزوآنتامين و همولوگ های آن با 
انسانی و شبيه سازی این برهمکنش ها جهت یافتن جزئيات مکانيسم اثر  ١

 نورزوآنتامين

Gp٩٢/٢۵    یاهديئولاکلآ قنبری، زهرا، مولف
Zoanthamine 

  

بيماری نورولوژیک سکته،ترومبوز سينوس  ۴بررسی ارتباط روزه داری با 
 رمضان وریدی، صرع و ميگرن در ماه

   Gp٩٢/٢۶   یراد هزور کارده، احسان، مولف

   Gp٩٢/٢٧   یگدرسفا مرتضوی، حميد، مولف ١٣٩٢بررسی افسردگی در بيماران همودیاليزی استان بوشهر سال 

( با عوامل عفونی  2بررسی همبستگی دیابت شيرین نوع 
سيتومگالوویروس،هليکوباکترپيلوری،کالميدیا پنومونيه و هرپس سيمپلکس 

 ) 1ویروس نوع 

   Gp٩٢/٢٨   عون نیريش تباید٢ کایدی، مهرداد، مولف

بررسی ميزان مناسب جایگذاری پين در درمان جراحی شکستگی دیستال 
استخوان رادیوس به روش پين گذاری و گچ گيری بسته و بدون استفاده از 
رادیوگرافی حين عمل جراحی در بيماران بيمارستان شهدای خليج فارس 

١٣٩١-٩٢ 

Gp٩٢/٢٩    لاتسید یگتسکش زارع، شهاب، مولف
 رادیوس

  

بررسی اثر شاخص توده بدنی بر روی تنگی کانال نخاعی و 
اسپوندیلوليستزیس در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان شهدای خليج 

 ١٣٩١-92فارس بوشهر سال 

   Gp٩٢/٣٠   یندب هدوت صخاش سينایی، محسن، مولف

بررسی شيوع مالنوم در نمونه های بيوپسی خالهایی که طی سالهای 
 به آزمایشگاه آسيب شناسی بيمارستان رازی ارجاع شده اند١٣٩١تا  ١٣٨٩

  رضایی، عاطفه،
Gp٩٢/٣١  

   شيوع 

بررسی ميزان موفقيت درمان جراحی شکستگی تيبيا با روش مدوالری 
نيلينگ و بدون استفاده از رادیوگرافی در بيماران بيمارستان شهدای خليج 

 فارس

   Gp٩٣/١   ايبيت یگتسکش نوروزی، حامد، مولف

بررسی شيوع اسهال شيگالیی و ميزان مقاومت آنتی بيوتيکی آن در بيماران 
مبتال به اسهال حاد مراجعه کننده به بيمارستان شهدای خليج فارس بوشهر 

 1391-1392در سال 

   Gp٩٣/٢   داح لاهسا کریمی، فرشته، مولف

بررسی همبستگی سطح سرمی اوریک اسيد با مارکرهای بيوشيميایی 
 ساخت وساز استخوانی در زنان یائسه بندر بوشهر

   Gp٩٣/٣   کیروا ديسا مژده، فيروزه، مولف

بررسی نقش پيشگویی کننده سطوح پایين آدیپونکتين سرمی در رخداد 
 دیابت تيپ دو در زنان یائسه در یک مطالعه ی آینده نگر

   Gp٩٣/۴   هسئای نانز بهزادی، زهرا،مولف



   Gp٩٣/۵   برس یمرس حطس درکی، اسماء، مولف 1391 ساله بوشهر – 6-7اندازه گيری سطح سرمی سرب در کودکان 

بررسی اثر تجویز آمی تریپتيلين و تامسولوسين بر عالئم بيماران با استنت 
 حالب ؛ مطالعه کارآزمایی بالينی 

   Gp٩٣/۶   یراردا میلاع هژبریان، عادل، مولف

، ویسفاتين و آدیپونکتين با 1بررسی همبستگی سطح سرمی اومنتين-
 تراکم استخوان در زنان یائسه بندر بوشهر

     Gp٩٣/٧   نيتنموا-١ امين فر، الناز، مولف

در فاز فوليکوالر به صورت کوتاه مدت  GnRHمقايسه تاثير شروع آنتاگونيست 
به صورت ثابت در سيکل آی وی اف در بيماران  GnRHبا پروتکل آنتاگونيست 

 نابارور

   Gp٩٣/٨   نادرم یرورابان زهره، مولفزمانی، 

بررسی آگاهی ، نگرش وعملکرد دانشجویان بالينی دانشگاه علوم پزشکی 
 ) -Isolation precaution(بوشهر درخصوص احتياط های مربوط به جداسازی 

 ١٣٩١سال 

   Gp٩٣/٩    یهاگآ جالليان، زهراسادات، مولف

بررسی مقایسه ای تاثير استفاده از ميدازوالم و سوفنتانيل وریدی در کاهش 
 لرز بعد از عمل سزارین 

   Gp٩٣/١٠    نیرازس نامیاز برامکی، سارا، مولف

پخش موزیک مقایسه اثر دارویی فنتانيل به همراه آپوتل و فنتانيل به همراه 
بر ميزان کاهش درد افراد تحت انجام سنگ شکن برون اندامی در استان 

 بوشهر

Gp٩٣/١١    مورب نکش گنس درایش، محمد، مولف
 اندامی

  

بررسی آگاهی و عملکرد دندانپزشکان استان بوشهر در خصوص احتياطهای 
 ١٣٩٢سال  پس از مواجهه-

   Gp٩٣/١٢    زيت ماسجا بيسآ عباسپور، صابر، مولف

بررسی حجم تيروئيد به وسيله اولتراسونو گرافی و شيوع گواتر در بندر 
بوشهر به عنوان منطقه عاری ازکمبود  ید؛ یک مطالعه  آینده نگرانه ی  شش 

 ساله 

   Gp٩٣/١٣    ديئوريت همایون، نرگس، مولف

بررسی آگاهی و عملکرد پرسنل بالينی بيمارستان شهدای خليج فارس 
 ١٣٩٢سال بوشهر درخصوص احتياطهای پس از مواجهه-

   Gp٩٣/١۴    زيت ماسجا بيسآ جمسی، مهران، مولف

) مغز استخوان پيوند ارگان و پيوند ( بررسی شيوع بروسلوز در بيماران پيوندی
 در استان بوشهر

   Gp٩٣/١۵   زولسورب رفيعی، ابراهيم، مولف

در بيماران نارسایی کليه در  Eبررسی شيوع آنتی بادی ویروس هپاتيت 
 ١٣٩٣بوشهر در سال 

   Gp٩٣/١۶   عويش آذری، فاطمه، مولف

بررسی ميزان مایع مورد نياز نوزادان مراقبت شده در زیر وارمر، براساس 
blood urea nitrogen  جهت جلوگيری از دهيدراسيون، در ،NICU  سال ،

 ؛ مطالعه کارآزمایی بالينی١٣٩٢

   Gp٩٣/١٧   رمراو یزدان پرست، زهره، مولف

بررسی ميزان آگاهی و اظهار عملکرد دانشجویان پسر دانشگاه علوم 
 ١٣٩٣پزشکی بوشهر در مورد سرطان بيضه و خودآزمایی بيضه در سال 

   Gp٩٣/١٨   هضيب ناطرس مسلمی، سعيد، مولف

بيماران بررسی نتایج عمل جراحی کوله سيستکتومی الپاراسکوپيک در 
 ١٣٩٣تا١٣٩١بيمارستان سلمان فارسی بوشهر طی سالهای

   Gp٩٣/١٩   کيپوکساراپلا کریم نژاد، سهيل، مولف

بر بيان گيرنده های استروژن در سلولهای سرطان  miR٢٩aبررسی اثر 
 ٧-MCFپستان الین 

   Gp٩٣/٢٠   ناتسپ ناطرس رهنما، مریم، مولف

 Apache II scoreمقایسه تفاوت بين مرگ واقعی و مرگ احتمالی بر اساس 
در بيماران بستری در بخش های مراقبت ویژه بزرگساالن بيمارستان شهدای 

  ١٣٩١-٩٢خليج فارس بوشهر در بازه ی زمانی  

Gp٩٣/٢١    یاه تبقارم شخب راستگو، وحيد ، مولف
 ویژه 

  

تی اینتروال در  بررسی تاثير آزیترومایسين بر روی پراکندگی افزایش کيو-
 کودکان کمتر از پنج سال

   Gp٩٣/٢٢   نيسیامورتیزآ حيدری، راضيه، مولف

 -٢۵و  ١" و "  Dهيدروکسی ویتامين   -٢۵" بررسی و مقایسه سطح 
در زنان مبتال به دیابت بارداری و زنان سالم در "  Dهيدروکسی ویتامين 

 بوشهر 

   Gp٩٣/٢٣    نيماتیوD بحرانی فرد، اقدس، مولف

و  bcl٢، p٢١، mir٢٩a ،p۵٣بر بيان ژن های  ٢٩a anti mirبررسی اثر مهاری 
survivin  در سلولهای الین سرطان پستانmcf٧ 

   Gp٩٣/٢۴   ناتسپ ناطرس منصور آبادی، الهام، مولف



و هپاتيت  Bبررسی فراوانی بيماری های منتقله از طریق خون شامل هپاتيت 
C  وHIV در بيماران تاالسمی ماژور در استان بوشهر 

   Gp٩٣/٢۵   یمسلاات نيکوکار، علی رضا، مولف

های عروق کرونر در بيماران بررسی ارتباط بين مصرف تریاک و بروز بيماری
مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی شهدای خليج فارس شهر بوشهر در 

 1392سال 

   Gp٩٣/٢۶   رنورک قورع یراميب کوفی، حميد، مولف

در تشخيص ضایعات مغزی بيماران با  SPECTمقایسه ارزش تشخيصی 
 EEGو CT Scan,MRIنسبت به ) سال1--14(تشنجات مکرر دوران کودکی

   Gp٩٣/٢٧   ررکم جنشت حافظی، فاطمه، مولف

بررسی ميزان موفقيت و عوارض داروی استرپتوکينازدر بيماران با سکته ی 
عه کننده به بيمارستان شهدای خليج فارس بوشهر در سال حاد قلبی مراج

١٣٩٢-١٣٩١ 

Gp٩٣/٢٨    لااب اب سوتکرافنا پرهيزگار، مریم، مولف
 STرفتن قطعه 

  

زنان فول ترم تعيين ارزش  پيشگويي نمره بيشاپ در موفقيت سير زایمان در  
 1391-92القا شده مراجعه كننده به بيمارستان شهدای خليج فارس ، 

   Gp٩٣/٢٩   پاشيب هرمن قربان پور، مينا، مولف

روز  FSHو بررسي ارتباط حجم تخمدان با تعداد فوليکول هاي انترال تخمدان 
سوم قاعدگي در بيماران نابارور مراجعه کننده به درمانگاه ابوالفضل بوشهر-

1392 

    Gp٩٣/٣٠   FSH یزدانی، نگين، مولف

   Gp٩٣/٣١   یژولوکامرافونتا مرادی، ليال، مولف بررسی گونه های گياهان دارویی در شهرستان گناوه

بررسی مقاومت آنتی بيوتيکی در عفونت های ادراری در بيمارستان فاطمه 
 ١٣٩١در سال) س(زهرا

 Gp٩۴/١    یتنآ تمواقم اهرميان پور، نجمه، مولف
 بيوتيکی

   

بررسی فراوانی حساسيت به غذاهای دریایی و سایر غذاها در دانش آموزان 
 سال شهر بوشهر و برازجان  ١٣-١۴

 Gp٩۴/٢    هب تيساسح ده بزرگی ، فریده ،مولف
 غذاهای دریایی

   

     Gp٩۴/٣   ناوختسا مکارت خواجه،عبداهللا، مولف ارتباط پرفيوژن و واکنش دهی عروق مغزی با کاهش ميزان تراکم استخوان

خون محيطی در  Tو  Bبررسی ميزان و عملکرد لنفوسيت های تنظيمی 
 بيماران مبتال به سرطان پستان 

     Gp٩۴/۴   ناتسپ ناطرس غيبی، محمد کاظم،مولف

     Gp٩۴/۵   سوریوولاگم وتيس مرادی،رویا،مولف به سيتومگالوویروس در بوشهر NICUبررسی ميزان ابتالی نوزادان بستری در 

بررسی همبستگی سطح سرمی هموسيستئين و مصرف دخانيات در 
 جمعيت استان بوشهر

     Gp٩۴/۶   تايناخد خسروی،یاسمن،مولف

قلبی شهر بوشهر  Xبررسی شيوع سردرد ميگرن در بيماران مبتال به سندرم 
 ١٣٩٣در سال 

     Gp٩۴/٧   عويش مهران، مولفموحدنيا، 

بررسی فراوانی ابتال به سل ریوی وخارج ریوی در بيماران مثبت در 
 مثبت در استان بوشهر  HIVبوشهر

      Gp٩۴/٨   CD۴ دهقان،سيما، مولف

     Gp٩۴/٩   سيلفيس شبنم، دانشجوجمشيدی،  مثبت استان بوشهر HIVبررسی فراوانی سيفليس در بيماران 

بررسی مقایسه ای خارج کردن سوند ادراری یک روز و سه روز بعد از عمل 
 جراحی کولپرافی قدامی

کالنی ساروکالیی، اکرم، 
 مولف

 
Gp٩۴/١٠  

    کولپورافی قدامی 

استاف اورئوس مقاوم به متی سيلين در پرسنل برررسی  ميزان حمل 
 بيمارستانهای آموزشی بوشهر

  منصوریان،زهره،مولف
Gp٩۴/١١  

    شيوع 

بررسی مقایسه پروفيالکسی تک دوز سفازولين با رژیم توأم تک دوز 
سفازولين و تجویز هفت روزه سفالکسين در بروز عفونتهای پس از عمل 

 ر اورژانس و عوارض زودرس آنتی بيوتيک در نوزادی استان بوشهرسزارین غی

  بهرمن، بنفشه، مولف
Gp٩۴/١٢  

    عمل سزارین 

بررسی رعایت اصول حفاظت پرتویی در ارتباط با بيماران مورد آزمون 
رادیوگرافی در بخش مراقيت های ویژه نوزادان بيمارستان شهدای خليج 

 ٩٣سال فارس در 

  احمدزاده،سوسن،مولف
Gp٩۴/١٣  

    حفاظت 

  شجاعی، سينا، مولف بررسی اثر تجویز سلنيوم مکمل در پيشگيری از بروز پره اکالمپسی
Gp٩۴/١۴  

    پره اکالمپسی 

کودکان تشخيص فشار خون باال با استفاده از نسبت فشار خون به قد در 
 ١٣٩٣بوشهری در سال 

  خضری، زهرا، مولف
Gp٩۴/١۵  

    فشار خون 



تعيين ارتباط بين خونریزی های سه ماهه اول و دوم بارداری با زایمان زودرس 
و پره اکالمپسی در زنان باردار مراجعه کننده به بيمارستان شهدای خليج 

 ٩٣-٩٢فارس

نصيری خورموجی، نجمه، 
 مولف

 
Gp٩۴/١۶  

    خونریزی واژینال 

استنشاقی ) آلرژن(بررسی ارتباط بيماری های آلژی و عوامل حساسيت زای
 بر اساس تست پوستی پریک در استان بوشهر

   Gp٩۴/١٧   نژرلآ یاه یراميب مرادی،علی،مولف

بررسی مقایسه ای اثر استامينوفن وریدی و هيدراتاسيون شدید بر شدت 
 درد پس از عمل انتخابی پروستاتکتومی باز

  مشتاقی، امين، مولف
Gp٩۴/١٨  

    درد بعد ازعمل 

آلرژی در شهر بررسی فراوانی آلرژن های غذایی در افراد مبتال به بيماریهای 
 ١٣٩٣-٩۴بوشهر سال 

کشوری اصل، سامان، 
 مولف

Gp٩۴/١٩   ییاذغ یاه نژرلآ   

بوسيله روش ایمنوهيستوکميستری در نمونه های  HER٢بررسی فراوانی 
بيوپسی گرفته شده از بيماران مبتال به سرطان معده و ارتباط آن با بقای 

 ٩٣الی  ٨۵بيماران از سال 

  مختارپور، صادق، مولف
Gp٩۴/٢٠  

    شيوع 

بررسی ارتباط بين سطح خونی ویتامين دی و بيومارکرهای بيماریهای قلبی 
 عروقی

  امينی، فاطمه، مولف
Gp٩۴/٢١  

    Dویتامين  

فارس بررسی آگاهی اساتيد و دانشجویان بالينی بيمارستان شهدای خليج 
 از پزشکی مبتنی بر شواهد

  رستگار، محمدرضا، مولف
Gp٩۴/٢٢  

پزشکی مبتنی بر  
 شواهد

   

 ۶-٧(در افراد با سن مدرسه ) آلرژی(بررسی فراوانی بيماریهای حساسيتی 
 در شهر عسلویه ISAACبر اساس برنامه ) سال ١٣-١۴و 

  گویا، مصطفی، مولف
Gp٩۴/٢٣  

    فراوانی 

بررسی اثر دولکستيين و گاباپنتين بر شدت درد بعد از عمل هيسترکتومی 
 شکمی

  گودرزی، ليال، مولف
Gp٩۴/٢۴  

    درد بعد از عمل 

بررسی اثر دولکستين و کلونيدین بر شدت درد بعد از عمل هيسترکتومی 
 شکمی

برازجانی، کمالی 
 سميه،مولف

Gp٩۴/٢۵   نیدينولک   

  دهقانی، فاطمه، مولف بررسی اثر کوتاه مدت رزورترول بر عملکرد تيرویيد در بيماران دیابتی تيپ دو
Gp٩۴/٢۶  

    رزورترول 

تخریبی بررسی تاثير تجویز پالسمای پر پالکت داخل مفصلی بر ضایعات 
 غضروف مفصلی خرگوش

اميرشهپری مطلق، 
 محمدهادی، مولف

 
Gp٩۴/٢٧  

    اوستئوآرتریت 

پادینا استراليس و "تعيين مقدار عناصر معدنی در جلبکهای خوراکی نوع 
جمع آوری شده از آبهای ساحلی بوشهر، خليج " سيستوسيراترینودیس

 فارس

  سالمی، معصومه،مولف
Gp٩۴/٢٨  

    جلبکهای خوراکی 

در سلولهای  micro RNA٢٩aتعيين اثر شدت ميدان مغناطيسی بر بيان 
 فيبروبالست انسانی

   Gp٩۴/٢٩   یسيطانغم ناديم مؤذن، عليرضا، مولف

براساس برررسی اثرات آلودگی هوا در افزایش ميزان بيماری های آلرژیک 
اندازه گيری سایتوکاین ها و سلولهای سيستم ایمنی دخيل در ایجاد التهاب 

 آلرژیک در ساکنين در شهر بوشهر

   Gp٩۴/٣٠   یکاخ و درگ یاوه صابری خواه، زهرا،مولف

آیا داروهای بيمارستانی به کار رفته در درمان کژدم گزیدگی توان خنثی 
جاد شده توسط کژدم همی اسکورپيوس لپتوروس را بر خون نمودن هموليز ای

 شسته شده انسانی در محيط آزمایشگاه دارند

   Gp٩۴/٣١    سويپروکسا یمه حميدی، آرشام، مولف

شهرستان بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر دبيرستانی 
های مقاربتی و سن منارک در سال بوشهر در مورد بهداشت جنسی، بيماری
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هوشمنددیارجان، علی 
 محمد، مولف

Gp٩۴/٣٢   یسنج تشادهب   

بررسی آگاهی و عملکرد دانشجویان بالينی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 
 ٩٣در خصوص احتياطهای پس از مواجه در سال 

   Gp٩۴/٣٣    زيت تامدص عباسيان، محمد، دانشجو

استان ) توز(اتنوفارماکولوژی گياهان دارویی جلگه دشتستان در منطقه زیراه 
 بوشهر

   Gp٩۴/٣۴   یژولوکامرافونتا زیرایی، محمدعلی، مولف

 ٢ورا و شيرین بيان بر ترميم سوختگی درجه بررسی تاثير عصاره ترکيبی آلوئه
 تجربی در موش صحرایی 

   Gp٩۴/٣۵    هجرد یگتخوس٢ یزدان پناه، باقر، دانشجو

بررسی سبک های یادگيری در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 
 ٩۴-١٣٩٣ورودی سال تحصيلی

   Gp٩۴/٣۶   یريگدای یاه کبس ساجدی،نورالسادات



بر پارامترهای  sargassum oligocytumبررسی تاثير عصاره جلبک قهوه ای 
سرمی قندی و ليپيدی در موشهای صحرایی دیابتی شده با 

 استرپتوزوتوسين 

  غالمپور، حسين
Gp٩۴/٣٧  

   جلبک قهوه ای 

بررسی مارکرهای هماتولوژیک در بيماران آنفوالنزایی بستری در بيمارستان 
 خليج فارس بوشهر

Gp٩۵/١    یازنلاوفنآ سوریو زارعی،نجمه، مولف
H١N١ 

  

بررسی اعتياد به اینترنت و رابطه آن با افسردگی در دانشجویان دانشگاه 
 ١٣٩۴-علوم پزشکی بوشهر

   Gp٩۵/٢   تنرتنیا هب دايتعا زینب، مولفتوانا، 

د در بزرگساالن مبتال به  هيدروكسي ويتامين- 25بررسي سطح سرمي 
 1392در شهر بوشهردر سال آسم و رابطه آن با شدت بيماري-

   Gp٩۵/٣   مسآ محمودی، ساسان، مولف

پادینا آستراليس "های خوراکی نوع بررسی پروفایل اسيدهای چرب در جلبک
جمع آوری شده از " و سيستوسيرا ترینودیس و سارگاسوم اوليگو سيستوم 

 های ساحلی بوشهر، خليج فارسآب

   Gp٩۵/۴   یکاروخ کبلج ابراهيمی، پرنيا، مولف

با کيفيت زندگی در بيماران همودیاليزی بررسی اختالالت خواب و ارتباط آن 
 ١٣٩۵-استان بوشهر

   Gp٩۵/۵   باوخ للاتخا خواجه، طاهره، مولف

، ویروس واریسال 2و 1بررسی فراوانی نسبی عفونت با هرپس ویروس های 
زوستر و ویروس سيتومگالو در بيماران مشکوک به مننژیت آسپتيک، مراجعه 

 1393-94کننده به بيمارستان شهدای خليج فارس بوشهر در سال 

Gp٩۵/۶    یا هريجنز شنکاو نوری، ایوب، مولف
 پليمراز

  

پادینا استراليس و "تعيين مقدار فلزات سنگين در جلبکهای خوراکی نوع 
جمع اوری شده از آبهای ساحلی بوشهر،خليج " سيستوسيرا ترینودیس 

 فارس

جعفرزاده ابرقویی، الهام، 
 مولف

Gp٩۵/٧   یکاروخ کبلج   

و کسر تخليه ای بطن چپ در  Dبررسی ارتباط بين سطح خونی ویتامين 
 )بيمارستان بنت الهدی(مراجعين به مرکز قلب بوشهر

Gp٩۵/٨     نيماتیو ینوخ حطس بهرمندجوی، صبا، مولف
D 

  

   Gp٩۵/٩   ناریا یاهرام نيازی، مسعود، مولف تعيين آنزیم های ژالتيناز و فيبرینو ژنوليز مار جعفری ایرانی با روش زیموگرافی

ای با اختالالت گویایی در ای و غير تغذیهبررسی ارتباط رفتارهای مکيدن تغذیه
  1394-95دبستانی شهر بوشهر در سال کودکان پيش

Gp٩۵/١٠    ناکدوک حيدری تاش، هاله، مولف
 دبستانیپيش

  

بررسي شيوع استئوميليت در بيماران مبتالی پای دیابتی بستری در 
 1394بيمارستان   آموزشی درمانی شهدای خليج فارس-

   Gp٩۵/١١   یتباید یاپ طلعتی، حوریه، مولف

Gp٩۵/١٢    یاموليپاپ سوریو صفری، فاطمه، مولف های سرویکستعيين ژنوتيپ ویروس پاپيلومای انسانی در نمونه
 انسانی

  

بررسی کيفيت زندگی و توانایی انجام فعاليت های روزانه در بيماران سکته 
 1394مغزی شهرستان بوشهر  در سال 

Gp٩۵/١٣    تيلاعف ماجنا ییاناوت نوذری، پریا، مولف
 های روزانه

  

با نوزادان ترم در  late pretermمقایسه ميزان مرگ و مير و ابتال در نوزادان 
 1394بيمارستان شهدای خليج فارس بوشهر در سال 

   Gp٩۵/١۴   مرت کیدزن نادازون باباعلی، فرزانه، مولف

بررسي مقایسه ای اثر پيشگيرانه ی پرگابالين و آمينوفيلين به اضافه ی 
مطالعه .دگزامتازون در سردرد پس از سوراخ کردن دورا در زایمان سزارین 

 باليني دوسو كور

   Gp٩۵/١۵   یريگشيپ شاهی، سعيد، مولف

افزایش وزن طی  بررسی ارتباط شاخص توده بدنی قبل از بارداری و ميزان
 حاملگی با عوارض نوزادی و مادری

   Gp٩۵/١۶   یندب هدوت صخاش فروزانفر، شبنم، مولف

ارزیابی شاخص مصرف خون در بيمارستان شهدای خليج فارس بوشهر  در 
 ١٣٩۵سال 

   Gp٩۵/١٧    نوخ فرصم صخاش نيکنام، سعيد، مولف

بررسی فراوانی نسبی هایپوتيروئيدی و فراوانی اکتسابی هایپوتيروئيدی در 
، سابقه خانوادگی، سابقه بيماری BMIهای سن،بارداری و رابطه آن با متغير
 قبلی، سابقه سقط قبلی

   Gp٩۵/١٨   یديئوريتوپیاه اکبرپور، حميده، مولف

بررسی شيوع سندرم روده تحریک پذیر در افراد بالغ شهر بوشهر در سال 
1394 

Gp٩۵/١٩     کیرحت هدور مردنس نظرزاده، نجمه، مولف
 پذیر

  



بررسی اثر مصرف  رزوراترول برسطح سرمی آدیپونکتين و لپتين در بيماران 
 دیابتی تيپ دو در بوشهر

   Gp٩۵/٢٠   لورتاروزر گرگين، آمنه، مولف

بررسی سالمت روان و حمایت های اجتماعی در بيماران سرطانی استان 
 1394بوشهرسال 

   Gp٩۵/٢١   یناور تملاس رضایی، عباس، مولف

بيماران با ارتباط بين وضعيت تحليل سيستم خودکار قلب با اختالل اتونوم در 
 99mTc-TRODATسندرم پارکينسون با استفاده از سينتيگرافی

   Gp٩۵/٢٢   نوسنيکراپ یراميب رادمنش،علی،مولف

بررسی ميزان موفقيت روش گرادیان آلبومين در انتخاب جنسيت در 
ز های نابارور مراجعه کننده به مرکاسپرم در زوجهای تلقيح درون رحمیسيکل

 ناباروری اميد خليج فارس بوشهر

   Gp٩۵/٢٣   تيسنج باختنا صادقی،فاطمه،مولف

هاي کشت مثبت خون وادرار در بررسي مقاومت به لووفلوکساسين در نمونه
 1394-95بيمارستان شهداي خليج فارس  بوشهر سال 

   Gp٩۵/٢۴   تمواقم یزدانی،سارا،مولف

بررسی اثرات ضد تشنج اپی پرامول به عنوان یک آگونيست گيرنده های 
و ریانودینی در مدل تشنج ناشی از  NMDAسيگما و نقش گيرنده های 

 کافئين در موش سوری

   Gp٩۵/٢۵   نيئفاک حسينی، احمدرضا، مولف

های آلرژی و آسم در افراد با سن ایی فراوانی بيماریبررسی مقایسه
در شهرهای بوشهر،   ISAACبر اساس برنامه ) سال 13-14و  6-7(مدرسه 

 عسلويه و جم 

   Gp٩۵/٢۶   یتيساسح یامزگا هوشمند، حسين، مولف

ن جراحی الکتيو در بيمارا QT INTERVALتاثير داروی اندانسترون بر روی 
 ٩۵-٩۴بستری در بيمارستان شهدای خليج فارس در سال 

   Gp٩۵/٢٧   نورتسنادنا امجدی پور، مرتضی، مولف

بررسی سالمت روان و حمایتهای اجتماعی در بيماران همودیاليزی استان 
 ١٣٩۴بوشهر سال 

   Gp٩۵/٢٨   ناور تملاس احمدی، ایوب، مولف

 ۵ماهه تا  ۶بررسی ارتباط آنمی فقر آهن و تشنج ناشی از تب در کودکان 
سال مراجعه کننده به بيمارستان شهدای خليج فارس شهر بوشهر در 

 ١٣٩۵-١٣٩۴سالهای 

   Gp٩۵/٢٩   بت زا یشان جنشت انصاری، مژگان، مولف

تعيين فراوانی نسبی ویروس هرپس سيمپلکس، ویروس سيتومگالو و تعييين 
ژنوتایپ آنها در نمونه های بافتی مبتالیان به سرطان مثانه در استان بوشهر  

 1394تا  1389در سال های 

Gp٩۵/٣٠    سکلپميس سپره کشتکار، فائزه، 
 ویروس

  

بررسی افسردگی و اضطراب مرگ در بيماران مبتال به سرطان پستان استان 
 ١٣٩۴بوشهر سال 

   Gp٩۵/٣١   یگدرسفا نيکنام، ساناز، مولف

بررسی ميزان شيوع آنتی بادی سرخک در دانشجویان پزشکی در 
 بيمارستان شهدای خليج فارس در بوشهر

   Gp٩۵/٣٢   کخرس ميرزایی، پریسا، مولف

بررسی تأثير اتولوگوس پالسما تراپی بر عالیم بالينی کهير مزمن خود به 
 یک کارآزمایی بالينی قبل و بعد خودی،

Gp٩۵/٣٣    هب دوخ نمزم ريهک شمشيرکار، ميالد، مولف
 خودی

  

های باردار اکالمپسی و پيامدهای نامطلوب بارداری در خانمبررسی رابطه پره
 1394-95کننده به زایشگاه بيمارستان شهدای خليج فارس بوشهر مراجعه

   Gp٩۵/٣۴   یسپملاکا هرپ زارعی، احسان، مولف

رحم، لوله (مادهبررسی اثرات ریزگردهای منطقه عسلویه بر دستگاه تناسلی 
 در موش صحرایی ماده) رحم،تخمدان، جفت و پستان

  دشتی زاده، ميترا، مولف
Gp٩۵/٣۵  

   ریزگرد 

در  ٨بررسی فراوانی نسبی ویروس اپشتن بار و ویروس هرپس انسانی 
 ١٣٩۴تا  ١٣٨٩بيماران مبتال به سرطان مثانه در استان بوشهر در سال های 

  عنایی، زهرا، مولف
Gp٩۵/٣۶  

   اشپشتن بار ویروس  

  مظفری،سعادت، مولف تعيين ارتباط آلرژی غذایی و سردرد های ميگرنی بر اساس تست آلرژی پریک
Gp٩۵/٣٧  

   ميگرن 

های بررسی اثرات ضدتشنج اپی پرامول به عنوان یک آگونيست گيرنده 
 سيگما در مدل تشنج ناشی از پنتيلن تترازول در موش سوری 

  یکزمان،بهداد، نویسنده
Gp٩۵/٣٨  

   پنتيلن تترازول 

 HIVبررسی ميزان تاثير رژیم های درمانی خط اول در بيماران مبتال به 
 RT-PCRمشکوک به شکست درمان با روش 

  نيرومند، فرناز،
Gp٩۵/٣٩  

    ایدز 



بررسی فراوانی نسبی عفونت ویروس پاپيلوما انسانی و تعيين ژنوتایپ آن در 
بافت های پارافينه بيماران مبتال به کارسينوما مثانه در شهر بوشهر در 

 ١٣٩۴تا  ١٣٨٩سالهای 

  بدری، آرزو،
Gp٩۵/۴٠  

ویروس پاپيلوما  
 انسانی

  

  بهمنی، فرزانه، بررسی آنمی فقر آهن در بيماران ترومبوز وریدی مغزی
Gp٩۵/۴٢  

   ترومبوز وریدی مغز 

سال شهر بوشهر در سال ١-۶بررسی درک والدین در مورد بدغذایی کودکان 
١٣٩۴ 

  خياطی، طاهره
Gp٩۵/۴٣  

   بدغذایی 

استيل سيستئين در کاهش صدمات ناشی از فعاليت بررسی تأثير ان-
رادیکال های آزاد در حين عمل جراحی پيوند عروق با توجه به غلظت مارکر 

 مالن دی آلدهيد در خون 

Gp٩۵/۴۵    :-نا ليتسا عسکری، نوید، مولف
 سيستئين

  

اثرات ضد تشنج عصاره متانولی جلبک دریایی سارگاسوم اليگوسيستوم در 
 تشنج ناشی از پنتيلن تترازول در موش سوری

     Gp٩۶/١   یروس شوم قادری، محبوبه، مولف

بررسی ميزان اسيد اوریک در افرادی که اقدام به خودکشی کرده اند نسبت 
 به افراد سالم 

    Gp٩۶/٢   کیرواديسا سارا،مولفسميع پور،

    Gp٩۶/٣   یگدروخلاس فریدونی، زهرا، شيوع هيپرليپيدمی در سالمندان بندر بوشهر

بررسی اپيدميولوژیک نمونه های سرطانی بيمارستان شهدای خليج فارس 
 1385 -94بوشهر طی سال های  

    Gp٩۶/۴   ناطرس رضایی مطلق، حامد،

پس از  S100bبررسی نقش نيتریک اکساید در ترشح نورتروفيک فاکتور 
 مصرف ليتيم در مدل مانيای ناشی از متيل فنيدات در موش سوری

    Gp٩۶/۵    ،ميتيل راستی، عليرضا، دانشجو

در بروز اثرات ضد مانيای ليتيم در  S100bبررسی نقش نوروتروفيک فاکتور 
 مدل مانيای ناشی از متيل فنيدات در موش صحرایی

 Gp٩۶/۶    ،مويتيلS100B ، فتوحی، مرتضی،
ONO-2506 ،

HyperActivity  

  

شهدای  بررسی مقاومت آنتی بيوتيکی پسودومونا ائروژیوزا در بيمارستان 
 1395خليج فارس بوشهردر سال 

    Gp٩۶/٧   ازونیژورئا انومودوسپ عابدپور، ليال، مولف

بررسی مقاومت آنتی بيوتيکی آسينتوباکتر دربيمارستان  شهدای خليج 
 1395فارس بوشهر در سال 

    Gp٩۶/٨    وتنيسآ رضایی،مریم، مولف

در زنان باردار در استان بوشهر در  Eتعيين فراوانی نسبی عفونت هپاتيت 
 ١٣٩۵سال 

     Gp٩۶/٩    تيتاپه سوریوE مهدوی، عيسی، دانشجو

بر سطوح ) Thymus vulgaris(بررسی اثر عصاره  هيدرو الکلی گياه آویشن  
 در موش های صحرایی هایپرتریگليسریدميک LPLو   ANGPTL4سرمی 

  انگالی، نوشين، دانشجو
Gp٩۶/١٠  

   آویشن 

  رضایی، یوسف، دانشجو با ناباروری مردان در شهر بوشهر Dویتامينبررسی ارتباط غلظت سرمی
Gp٩۶/١١  

   ناباروری مردان 

سرگيجه غير (  dizzinessبررسی شيوع اختالالت پرفيوژن مغز در بيماران با 
 مراجعه کننده به کلينيک نورولوژی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر)  دورانی

  نيری، محمد علی، دانشجو
Gp٩۶/١٢  

 dizziness     

پس بای عمل جراحی  PRECONDITIONINGبررسی تاثير سووفلوران بر 
 1396-1395عروق کرونر در مرکز قلب بوشهر سال 

افقی رضایی، سينا، 
 دانشجو

 
Gp٩۶/١٣  

ایسکميک  
preconditioning، 

  

دردی مقایسه تاثيردو داروی دکسمدتوميدین و مورفين به روش پمپ بی 
بيمارمحور بر عوارض پس از عمل بای پس عروق کرونر در بخش مراقبت های 

 ١٣٩۴-١٣٩۵ویژه مرکز قلب استان بوشهر در سال

اشکپور مطلق، حسين، 
 دانشجو

 
Gp٩۶/١۴  

   مورفين 

آلوئه ورا و کيتوسان بر روی ترميم زخم های بررسی اثرات موضعی ژل  
 پوستی عمقی در موش صحرایی نر 

  رضایی مطلق، ميثم،
Gp٩۶/١۵  

   ترميم زخم،  

بررسی اثر عصاره الکلی گياه خرفه بر تعدیل درد نوروپاتی و درد حاد در موش 
 صحرائی

  واحدی مقدم، افسانه،
Gp٩۶/١۶  

   گياه خرفه، 



بررسی درگيری قلبی در بيماران مبتال به بتا تاالسمی ماژور بدون عالمت 
 Cardiac Gated SPECTبوسيله 

  رحيمی زاده، پریوش،
Gp٩۶/١٧  

بتا تاالسمی ماژور  
 بدون عالمت، 

  

در زنان مبتال به سندرم تخمدان پلی  Obestatinبررسی غلظت سرمی 
 نرمال BMIکيستيک با 

  برومند، آیناز،
Gp٩۶/١٨  

سندروم تخمدان پلی  
 کيستيک، 

  

بررسی مقایسه ای سطح سرمی ویتامين د در افراد سالم و بيماران مبتال 
 به پسوریازیس

  ماجدی، حسام،
Gp٩۶/١٩  

   پسوریازیس، 

در بيماران مبتال به Angiopoietin-Like2(ANGPTL2(بررسی سطح سرمی 
 سندرم تخمدان پلی کيستيک 

  هاطم، فیرابت
Gp٩۶/٢٠  

سندرم تخمدان پلی  
 کيستيک، 

  

اختالالت بویایی در بيماران مبتال به دمانس با بهره گيری ) تشخيص(بررسی
وژن مغز و به همراه آناليز کمی داده ها با استفاده از تحليل کيفی اسکن پرفی

 SPMافزار از نرم

  را، زهریباک
Gp٩۶/٢١  

   دمانس، 

در بروز اثرات ضدتشنج  NMDAهای بررسی نقش نيتریک اکساید و گيرنده 
 دانترولن در مدل تشنج ناشی از پنتيلن تترازول در موش سوری 

  فاطمه،حيدری، 
Gp٩۶/٢٢  

   دانترولن،  

و ژنوتایپهاي آن در بيماران مبتال به  Bبررسی فراوانی نسبی عفونت هپاتيت 
 ٩۴-٩۵دیابت نوع دو در شهر بوشهر در سال 

  صابری، فاطمه،
Gp٩۶/٢٣  

   Bویروس هپاتيت  

در زنان مبتال به سندرم تخمدان  ANGPTL4بررسی سطح سرمی 
 کيستيکپلی

  نظری، عبداهللا،
Gp٩۶/٢۴  

سندرم تخمدان  
 کيستيک، پلی

  

  بهروزکام، راضيه، بررسی رابطه سطح سرمی کلسيم و منيزیوم با گرفتگی عروق کرونر
Gp٩۶/٢۵  

سطح سرمی  
 منيزیوم ،

  

و ویروس پوليوما انسانی ) JCV(تعيين فراوانی عفونت ویروس جان کانينگهام 
BK  در بافتهاي پارافينه بيماران مبتال به کارسينوما مثانه در استان بوشهر در

 و آناليز توا nested PCR-RFLPبا تکنيک  ١٣٩۴تا  ١٣٨٩سالهاي 

  آقاسی پور، مریم،
Gp٩۶/٢۶  

ا ویروس پوليوم 
 ، JCانسانی 

  

بررسی ميزان باقيمانده توکسين های شيميایی در برخی محصوالت 
 )مطالعه موردی استان بوشهر(کشاورزی

  شهریاری، فریبا،
Gp٩۶/٢٧  

   توکسين 

دانشجویان تاثير انتظار متقابل بر رضایت و ميزان یادگيری آناتومی عملی 
 ١٣٩۵پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 

  درگاهی، صادق،
Gp٩۶/٢٨  

   آموزش پزشکی 

در بيماران با و بدون ترومبوز CBCبررسی مقایسه ای ميانگين پارامترهای
 )CVT(وریدهای مغزی

  عليرضایی مهدی
Gp٩۶/٢٩  

   ترومبوز وریدی مغز 

بررسی تاثير ویتامين د بر عالیم بالينی کهير مزمن خود به خودیو کيفيت 
 زندگی در بيماران تحت درمان با اتولوگوس پالسما تراپی

  اسالمی، فرزین
Gp٩۶/٣٠  

کهير مزمن خود  
 بخودی

   

نابارور در بررسی ارتباط غلظت سرب وکادميوم در مایع منی وسرم مردان 
 ١٣٩۶مقایسه با گروه شاهد شهر بوشهر در سال

  موحد نسب،محمد
Gp٩۶/٣١  

 -    

مقایسه شيوع مارکرهای عفونی در اهدائ کنندگان و معاف شدگان دائم از 
 ٩۵-١٣٩۴اهداء خون مرکز انتقال خون شهر بوشهرطی سال های 

کریمی شمس 
 آبادی،مجيد،مولف

 
Gp ٩۶/٣٢  

    شيوع 

تاثير عصاره جلبک اسپيرولينا بر تمایز سلول های بنيادی مغز و استخوان به 
 سلول های شبه نورونی

  رحيمی، حميدرضا، مولف
Gp٩۶/٣٣  

سلول های بنيادی  
مزانشيمی مغز 

 استخوان

  

بررسی ارتباط فاکتورهای التهابی وکمبود آهن درکودکان چاق شهر بوشهر در 
 1395-96سال 

  غالمی، بنفشه، مولف
Gp٩۶/٣۴  

   کودکان چاق 

ویتامين د در کودکان و رابطه آن با چاقی و مقاومت به بررسی سطح سرمی 
 95-96انسولين در سال

  قرایی، الهام، مولف
Gp٩۶/٣۵  

    چاقی درکودکان 

تأثير عصاره ی جلبگ سارگاسوم اوليگوسيستوم بر پارامترهای بيوشيميایی 
 STZهای دیابتی شده توسط عملکرد کليه در موش

  نادری، علی، مولف
Gp٩۶/٣۶  

سارگوسوم  
 اليگوسيستوم

   



ای فراوانی تغذیه با شيرخشک در دوران شيرخوارگی بين بررسی مقایسه
 بيماران مبتال به مالتيپل اسکلروزیس و افراد غيرمبتال به مالتيپل اسکلروزیس

  محمودی، زکریا، مولف
Gp٩۶/٣٧  

    مالتيپل اسکلروزیس 

  الوری، نرگس، مولف منداتنوفارماکولوژی گياهان دارویی جنوب غربی کوه
Gp٩۶/٣٨  

   اتنوفارماکولوژی 

بررسی سالمت روان و پاسخ های مقابله ای زنان مبتال به سرطان پستان در 
 ١٣٩۵استان بوشهر در سال 

  سالمی، الله، مولف
Gp٩۶/٣٩  

    سالمت روان 

در بروز اثرات ضد مانيای سدیم  S١٠٠bبررسی نقش نوروتروفيک فاکتور 
 والپروات در مدل مانيای ناشی از متيل فنيدات در موش صحرایی

  ستونی زاده، مهدی، مولف
Gp٩۶/۴٠  

   سدیم والپروات 

سيتوکين های بررسی تاثير ضد التهابی عصاره گياه سماق بر روی بيان ژن 
 ضد التهابی در ماکروفاژهای تحریک شده با پلی ساکارید

  باقری، مرضيه، مولف
Gp٩۶/۴١  

   گياه سماق 

بررسی اثرات مواجهه با ریزگردهای منطقه عسلویه بر روی تغييرات 
 هيستوپاتولوژیکی سلولهای قشر مغز و مخچه در موش صحرایی

    Gp٩٧/١   درگزیر تبار، مهدیهنوروزی 

سنجی در کارکنان دانشگاه علوم های تنبررسی ارتباط فشار خون با نمایه
 ١٣٩۵پزشکی بوشهر در سال 

    Gp٩٧/٢    نوخراشف رهبر، امين، مولف

با  ESRو   CRP, بررسی و مقایسه ارتباط بين سطح سرمی پروکلسی تونين 
پاسخ به درمان در بيماران مبتال به یوروسپسيس در بيمارستان شهيد 

 96فقيهی شيراز سال 

    Gp٩٧/٣   سيسپسوروی حسينی،شهال، مولف

    Gp٩٧/۴   يژولوکامرافونتا آل ابراهيم، عليرضا، مولف عسلویهاتنوفارماکولوژی گياهان دارویی منطقه کنگان-

 


