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عناوين طرحهای تحقيقاتی پايان يافته و 

 در دست اجرا 

 

 رديف عنوان طرح تحقيقاتي                 سال تصويب سمت اجرائي در طرح

 ,VEGF ,مقايسه غلظت فاكتورهاي وازوكتيو 1388 مجري اصلي    

ADMA NO ــوئن  د ــايع پريتـ ــرم و مـ ر سـ

 آندومتريوز و گروه كنترل بيماران مبتال به

1 

در ســـرم و مـــايع   CRPمقايســـه غلظـــت  1389 مجري اصلي    

آندومتريوز و گروه  پريتوئن بيماران مبتال به

 كنترل

 

2 

ــرح  1388 مجري اصلي ــرار داد ط /ق

 هنوز امضاء نشده است.  

بررسي همبستگي بين سطوح سرمي و مـايع   
در پيشــگوئي ذخيــره  E2, AMHليكــولي فو

در زنان نبـارور   IVFتخمداني و نتايج برنامه 
و مراجعه كننده به مراكز باروري و ناباروري 

 اصفهان  

3 

ــرح  1388 مجري اصلي ــرار داد ط /ق

 هنوز امضاء نشده است.

مقايســه ســطوح ســرمي برخــي فاكتورهــاي 
ــو ( ) و NO, VEGF, ADMAوازواكتيــ

ــيتوكين ــا س ــت   ILA, ILBه ــان تح در زن
ovarian stimulation   زنان مبـتال ،OHSS  و

 گروه سالم  

4 

بررسي تاثير رفلكسولژي بر درد و برخي  1388 همكار طرح 

ويژگي هاي زايمان و پيامد اي در زنان 

نخست زاي مراجعه كننده به بيمارستان هاي 

 89-88منتخب شهر اصفهان سال 

5 

اثير روشهاي مختلف بررسي مقايسه اي ت 1388 همكار طرح

انجام زايمان عدم لمس پرينه ،ريتگن ، و 

6 

 



استفاده از ماساژ با ماده لغزاننده حين زايمان 

سر بر عوارض پس از زايمان در زنان 

مراجعه كننده به بيمارستان شهيد رجائي 

  1389داران سال 

 

بررسي ارتباط ابتال به واژينوز باكتريائي در  1375 همكار طرح

حاملگي با زايمان زودرس در  32تا  16هفته 

زنان باردار مراجعه كننده به درمانگاههاي 

 مامائي  شهر اصفهان 

7 

بررسي اگاهي و نگرش پزشكان عمومي از  1375 همكار طرح

 روشهاي پيشگيري از بارداري در شهر اصفهان 

8 

بررسي شيوع الودگي ميكروبي بخشهاي  1375 همكار طرح

 بيمارستانهاي شهر اصفهان نوزادان و زايمان 

9 

بررسي تاثير دو روش تجويز اكسي توسين  1388-1387 همكار طرح

بر سرانجام زايمان در زنان بستري در 

زايشگاههاي منتخب تامين اجتماعي و شهيد 

 1387بهشتي سال 

10 

بررسي مقايسه ميزان رضايت و شكايت از  1387 همكار طرح

زنان روشهاي پيشگيري از بارداري در 

مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني 

 1387استان اصفهان در سال 

11 

طرح سنجش سالمت بيماري هاي عشاير  1390 همكار طرح 12 



 1390كوچنده استان اصفهان در سال 

مقايسه فراواني ميگرن در بيماران مبتال به  1389 مجري اصلي

سرطان پستان و گروه شاهد در 

شهر اصفهان سال  بيمارستانهاي اموزشي

1389 

13 

مقايسه تاثير دو داروي ارتروهرب و  1389 مجري اصلي

ايبوبروفن بر درد فاعدگي در دانشجويان 

 دختر دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 

14 

 مجري دوم 

 

 

هاي مشكوك پستاني در زنان تشخيص توده 1388

 ساله شهر اصفهان 70تا  20

15 

خوش خيم پستاني در  هايتشخيص توده 1389 مجري دوم

 زنان   شهر اصفهان

16 

بررسي اولويت هاي پژوهشي مركز  1385 همكار طرح

مطالعات مديريت و اقتصاد سالمت بر اسا 

س شاخص هاي اولويت بندي از ديدگاه 

 مديران دانشگاه علوم پزشكي اصفهان    

17 

هاي مختلف مقايسه ميانگين نمره بخش 1385 همكار طرح

هاي هاي تحقيقاتي وپايان نامهحپرسشنامه طر

هاي و مراكز تحقيقاتي قبل تحصيلي دانشكده

 و پس از اجراي تفويض اختيار

18 



نيازسنجي آموزشي كارشناسان پژوهشي  1385 مجري اصلي

 1385دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال 

19 

بررسي نظرات محققين دانشگاه در باره  1385 مجري اصلي

 حيطه تحقيقاتي

20 

مندي شغلي كارشناسان بررسي رضايت 1385 مجري اصلي

پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات 

بهداشتي درماني استان اصفهان در سال 

1385 

21 

بررسي موانع پژوهش در نظام علوم پزشكي  1380 مجري اصلي

از ديدگاه مسئوالن و اعضاء هيأت علمي و 

كارشناسان پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي 

 صفهانا

22 

بررسي شيوع مصرف دخانيات و برخي  1381 همكار طرح

عوامل مرتبط با آن در مردان ساكن شهر 

 1381اصفهان در نيمسال اول سال 

23 

بررسي و مقايسه شيوع عفونتهاي ادراري  1381 همكار طرح

بدون عالمت در ترايمسترهاي مختلف در 

 زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشت

24 

اي خانمهاي سزارين قبلي از بررسي مقايسه 1387 همكار طرح

نظر جفت سرراهي دكولمان حاملگي خارج از 

رحم يا گروه كنترل (خانمهاي با سابقه 

25 



 زايمان)

بر ميزان  C/Sبررسي و مقايسه اثر  1376 همكار طرح

وضعيتهاي غيرطبيعي جفت(دكولمان 

 پالسنتاپرويا...) حاملگي خارج از رحم در

 حاملگيهاي بعدي مادران

26 

بررسي شيوع عفونت باكتريايي استرپتوكوك  1377 همكار طرح

هاي بارداري مراجعه واژن درخانم Bكروه 

كننده به درمانگاههاي مامايي منتخب شهر 

 اصفهان

27 

تعيين ميزان بقاء بيماران مبتال به تومورهاي  1378 مجري دوم 

شده در ويلمز و نوروبالستوم تشخيص داده 

 1365بيمارستانهاي آموزشي اصفهان از سال 

 تا كاربردي

28 

اي ميزان سزارين در بررسي مقايسه 1377 مجري اصلي

بيمارستانهاي دولتي و خصوصي شهر اصفهان 

 1378سال 

29 

بررسي اثربخشي و عوارض شياف مهبلي  1376 همكار طرح

در تخليه رحم بيماران  E2پروستاگالندين 

ط ناقص مراجعه كننده به مبتال به سق

 بيمارستان شهيد بهشتي شهر اصفهان

30 

در نوزادان متولد شده  UDTبررسي شيوع 1376 همكار طرح 31 



 1376در زايشگاههاي شهر اصفهان سال 

بررسي ارتباط وزن هنگام تولد نوزاد با سه  1376 همكار طرح

معيار ارتفاع رحم، دور بازو شاخص توده بدن 

ايمان در خانمهاي اول زاي مادر قبل از ز

 مراجعه كننده به زايشگاههاي شهر اصقهان 

32 

بررسي ميزان موفقيت و عوارض ميني پيل  1376 همكار طرح

درزنان مراجعه كننده به درمانگاههاي دولتي 

 1375استان اصفهان سال 

33 

بررسي ارتباط ناهنجاريهاي مادرزادي قابل  1376 همكار طرح

امل در نوزادان و كودكان اصالح با برخي عو

بستري در بيمارستانهاي آموزشي شهر 

 اصفهان

34 

بررسي شيوع سقط خودبخودي و ارتباط با  1376 همكار طرح

برخي عوامل در زنان باردار مراجعه كننده 

 به درمانگاههاي دولتي و كلينيكهاي 

35 

خصوصي بررسي ميزان موفقيت و عوارض  1376 همكار طرح

IUD  مراجعه كننده به درمانگاههاي در زنان

 1375دولتي استان اصفهان سال 

36 

اي عوارض زودرس دو روش بررسي مقايسه 1375 همكار طرح

T.L دز نان مراجعه كننده به درمانگاههاي 

37 

بررسي ارتباط سقط عادتي با برخي عوامل  1376 همكار طرح 38 



در زنان مراجعه كننده به كلينيكهاي خصوصي 

 1376اي دولتي شهر اصفهان سالو درمانگاهه

بررسي ميزان موفقيت پذيرش و توزيع  1375 همكار طرح

فراواني و عوارض ديررس نوروپالنت در 

 سالهاي دوم و سوم پس از كاشت در زنان

39 

بررسي شيوع تنگي مآء بعد از خنته و ارتباط  1375 همكار طرح

سالگي  15با بعضي عوامل در كودكان تا سن 

كننده به مراكز واكسيناسيون فلج  مراجعه

 اطفال شهر اصفهان

40 

اي عوارض مادري و جنيني بررسي مقايسه 1375 همكار طرح

در حاملگيهاي ديابتي و غيرديابتي شهر 

 1375اصفهان سال 

41 

بررسي نظرات زوجين ناباروري مراجعه  1376 همكار طرح

كننده به كلينيكهاي دولتي و خصوصي در بارة 

 فرزند خواندگي در شهر اصفهانپذيرش 

42 

براساس  T.V.U.Sبررسي ارزش تشخيصي  1376 همكار طرح

ارجاعي  PMBدرز نان مبتال به  D&Cنتايج 

 1376به بيمارستانهاي شهر اصفهان سال 

43 

بررسي وضعيت ايمني نسبت به بيماري  1376 همكار طرح

سرخجه در دختران مراجعه كننده به مركز 

 نجام آزمايشات قبل از ازدواجتاالسمي جهت ا

44 



بررسي شيوع نتايج پاپ اسميرهاي غيرطبيعي  1376 همكار طرح

درز نان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي و 

 كلينيكهاي خصوصي استان اصفهان

45 

بررسي كيفيت المهاي منفي سيتولوژي  1375 مجري اصلي

سرويكس گزارش شده از درمانگاههاي 

لتي استان اصفهان سال بهداشتي درماني دو

1375 

46 

بررسي ميانگين شاخصهاي رشد وزن قد   1374 همكار طرح

دور سر و دور سينه در ميان ده هزار نفر از 

 متولدين شهر اصفهان

47 

هاي پستاني در زنان شهر بررسي شيوع توده 1377 همكار طرح

 1375اصفهان سال 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 مقاالت چاپ شده
 رديف

 عنوان مجله و تعداد مقاله چاپ شده در آن ذكر تاريخهاي چاپ وين مقاالتعنا
 ساير مجله داخلي علمي پژوهشي

ميزان موفقيت، عوارض ديررس و  1
پذيرش كپسول نورپالنت در 

 سالهاي دوم و سر اپن از مصرف

 سال دوم
 4شماره 

 1376زمستان 
 نويسنده سوم پژوهش در علوم پزشكي

تهيه المهاي منفي  كيفيت مراحل 2
سيتولژي سرويكس در استان 

اصفهان (كسب رتبه سوم پژوهش 
در جشنواره پژوهش دانشگاه علوم 

 پزشكي اصفهان)

 سال دوم
 1شماره 

 پژوهش در علوم پزشكي 1377بهار 

 نويسنده اول 
 

ارائه در كنگره 
 (مشهد)

 
ناهنجاريهاي مادرزادي آشكار در  3

 نوزادان اصفهان

 سال دوم
 2ه شمار
 1377تابستان 

 نويسنده دوم پژوهش در علوم پزشكي

پيشگويي وزن نوزاد هنگام تولد  4
 قبل از زايمان

 سال پنجم
 1شماره 

 1379بهار 
 نويسنده چهارم پژوهش در علوم پزشكي

ميزان موفقيت و عوارض يكساله  5
IUD TCU 380A 

 سال پنجم
 1شماره 

 1379بهار 
 وم نويسنده س پژوهش در علوم پزشكي

هاي آلودگي ميكروبي بخش 6
نوزادان و زايمان بيمارستانهاي 

 شهر اصفهان

 سال دوم
 4شماره
 1377زمستان 

 نويسنده دوم  پژوهش در علوم پزشكي

7 
 تنگي مآء  بعد از ختنه در نوزادان

 سال سوم
 1شماره 

 1377بهار 
 نويسنده دوم  پژوهش در علوم پزشكي

بررسي وضعيت ايمني نسبت به  8
بيماري سرخجه در دختران قبل از 

 ازدواج شهر اصفهان

VOL 9. NO2 
March and April 

2004 
 نويسنده سوم  پژوهش در علوم پزشكي

تأثير در معرض دود سيگار قرار  9
گرفتن مادران باردار غيرسيگاري 

 بر وزن هنگام تولد (مقاله برتر)

 12شماره 
علمي دانشكده پرستاري مجله  1378بهار 

 و مامايي
ارائه در كنگره 

 (تركيه)



 

 مقاالت چاپ شده
 رديف

 ذكر تاريخهاي چاپ عناوين مقاالت

عنوان مجله و تعداد مقاله چاپ شده در 
 آن
مجله داخلي علمي 

 پژوهشي
 ساير

بررسي شيوع نتايج پاپ اسميرهاي  10
غيرطبيعي در زنان مراجعه كننده به 

تي دولتي و خصوصي استان مراكز بهداش
 اصفهان

 21سال 
 71شماره 
 1382زمستان 

مجله دانشكدة پزشكي 
دانشگاه علوم پزشكي 

 اصفهان
 نويسنده سوم 

11 Smoking prevalence and relative 
factors in males; Isfahan 2002 

 
spring  2005 

ARYA 
Atherosclerosis 

 نويسنده

هاي بررسي و مقايسه شيوع عفونت 12
ادراري بدون عالمت در ترايسمترهاي 

مختلف در ززنان باردار مراجعه كننده به 
 مراكز بهداشتي

 22سال 
 74و 75شماره 

 1383پاييز و زمستان 

مجلة دانشكده پزشكي 
دانشگاه علوم پزشكي 

 اصفهان
 دوم   نويسنده

بررسي موانع پژوهش در نظام علوم  13
والن و اعضاء ئپزشكي از ديدگاه مس

يأت علت و كارشناسان دانشگاه علوم ه
 پزشكي اصفهان

 28شماره 
دانشكده   مجله 1382تابستان 

 رستاري و ماماييپ
 نويسنده او ل

14 Survey  of Research problems 
from the insight of manager's 

scientific and Research Experts 
Manager's scientific and 

Research Experts… 

May 2005 WONCA AP 2005 
KYOTO MAY 27-31  

2005 –KYOTO 
JAPAN 

ارائه در كنگره 
 (ژاپن)

ي ميزان رضايت و شكايت از مقايسه 15
روشهاي پيشگيري از بارداري در زنان 

مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني 
 87استان اصفهان سال 

 

IJNMR   نويسنده سوم 

قاالت اي انتشار چندگانه متحليل ريشه 16
 پژوهشي

/  103/شماره 27سال 
 1388اسفند 

 مجله دانشكده پزشكي
 

نويسنده 
 مسئول



17 The comparative examination of 
the effect of two oxytocine 

administration methods of labor 
induction on duration of 

pregnancy stages  

 
 

Winter/2011:vol16,No 1 IJNMR (pubmed) 
ويسنده ن

 چهارم 

18 Rewieing the effect of 
reflexology on the pain and 

certain features and outcomes 
of the labor on the primiparous 

women  

 
 

): 1(Suppl15Dec;  2010 

302–310. 
IJNMR (pubmed) 

نويسنده 
 مسئول 

 
19 0BC-reactive protein of serum and 

peritoneal fluid in 
endometriosis 

 

 

. 2012 Feb; 17(2 

Suppl1): S115–S119. IJNMR (pubmed) نويسنده او ل 

20 
1BSerum and Peritoneal Fluid 
Levels of Vascular Endothelial 
Growth Factor in Women with 
Endometriosis 

 

 
 
 
 

2013 Jul-Sep; 7(2): 96–
9 
 

Int J Fertil Steril 
(ISI)   

 و لنويسنده ا

21 
2BInvestigating the root causes of 
duplicate publication in research 
articles 

 

 
 

1: 4; 2015.  
J Educ Health 

Promot 
نويسنده 
 مسئول

22 
3BAsymmetric dimethylarginine 
(ADMA), nitric oxide metabolite, 
and estradiol levels in serum 
and peritoneal fluid in women 
with endometriosis 
 

2015 Jul-Aug; 20(4): 

484–489 

IJNMR (pubmed) نويسنده او ل 

23 
The relationship between 
metabolic syndrome criteria and 
preeclampsia in primigravid 
women 

 

I 
 
 

 2015 Mar-Apr; 20(2): 

263–268. 

IJNMR (pubmed) نويسنده او ل 



24 
4BX syndrome prevalence among 
infertile women  

I 
 

 Human Health  نويسنده او ل 

25 Relationship between CRP and 
diabetes  with a screening test 

for gestational diabetes in 
pregnant reffered to Health 

center in Isfahan    

 
 .2012 Feb; 17(2 

Suppl1): S115–S119 
 
 

IJNMR (pubmed) نويسنده او ل 

 
26 

Effect of lavender scent 
inhalation on prevention of 
stress, anxiety and depression in 

the postpartum period. 
 

2016  
Mar-Apr;21(2):197-201 

IJNMR (pubmed) ل او نويسنده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ناوين کارگاههاع



 محل برگزاري تاريخ برگزاري كارگاه-عنوان دوره رديف
1 National workshop on training family planning 

counseling method 
 (UNFPA)آموزش كارگاه در تهران

The master Traniner in counseling 
 گواهي 

 به عنوان مدرس كارگاه اهواز

 تهران 1375سال 
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