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شماره 

 طرح
 عنوان فارسی

تاریخ 

 تصویب

ساعت 

 داوری

1 96058 
بررسی سطح سرمی تروپونین با حساسیت باال در تشخیص پیامدهای قلبی و عروقی در 
بیماران مبتال به ضربه به سر خفیف بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در 

 سال 
 ساعت10 1396/05/03

 ساعت10 1396/09/21 سال( 15خطر دندان قروچه )بروکسیسم( در کودکان زیر بررسی عوامل  " 96172 2

3 96174 
مقایسه سطح سرمی روی در کودکان سنین قبل از مدرسه با تشنج به دنبال تب و بدون 

 تب
 ساعت10 1396/09/21

4 96213 
سرمی مقایسه کارارایی ازن تراپی نسبت به درمان مدیکال و تاثیر آن بر تغییرات سطح 

 (MSدر بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس) 37و  33اینترلوکین های 
 ساعت10 1396/12/08

5 96220 
بررسی فراوانی کبد چرب غیر الکلی در بیماران پیش دیابتی و مبتال به دیابت ملیتوس 

 نوع دو و ارتباط آن با سطح آنزیم های کبدی
 ساعت10 1396/12/22

6 97002 
بررسی اثر بخشی نانو ذرات کایتوزان بارگذاری شده با کورکومین بر روی لیشمانیا ماژور 

 و اینفانتوم در شرایط برون تنی
 ساعت10 1397/02/18

7 97056 
بر عالئم کلینیکی فاکتورهای  Dبررسی اثر مکمل یاری ترکیب پروبیوتیک و ویتامین 

 -التهابی و بیو مارکرهای استرس اکسیداتیو در کودکان مبتال به اختالل کم توجهی
 پیش فعالی تحت درمان با ریتالین

 ساعت10 1397/05/16

 ساعت10 1397/06/06 بررسی مقایسه اثر سفتریاکسون و سفوتاکسیم در درمان پنومونی کودکان 97069 8

9 97078 
در بیماران مبتال به اختالل نقص توجه و پیش  IL-37 IL-33بررسی سطح سرمی 

 فعالی 
 ساعت10 1397/06/20

10 97086 
مدیا کاروتید -بررسی ارتباط بین عفونت هلیکوباکتر پیلوری با ضخامت اینتیما

(CIMT) 
 ساعت10 1397/08/29

11 97089 
 –در بیماران مبتال به اختالل وسواسی  IL – 23و  IL- 17بررسی سطح سرمی 

 جبری
null 5 ساعت 

12 97090 
بررسی تاثیر مکمل یاری ترکیب سلنیوم و پروبیوتیک بر عالئم بالینی، پروفایل لیپیدی، 

فاکتور های التهابی و بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در بیماران مبتال به فاز حاد 
 ی مغزی ایسکمیک¬سکته

null 5 ساعت 

13 97093 
-hsو  TNF-αمقایسه کارایی ازن تراپی و درمان مدیکال بر بیان سطح سرمی 

CRP و بهبود عالئم نورولوژیک در مرحله ی بازتوانی مبتالیان به سکته ی مغزی
 ایسکمیک

 ساعت10 1397/11/30

14 97094 
بررسی اختالالت خواب و ارتباط آن با افسردگی و اضطراب در بیماران ام اس کاشان 

1398  
 ساعت10 1397/08/29

15 97101 
بررسی تاثیر مکمل پروبیوتیک بر میزان اضطراب، فاکتورهای التهابی و بیومارکرهای 

 استرس اکسیداتیو در بیماران تحت عمل جراحی دندان موالر سوم
 ساعت10 1397/11/17

 ساعت10 1397/11/30ساز بااستفاده ¬ریزی شده بدون سیمبرای ضربان¬طراحی یک مدل تراشۀ قابل برنامه 97159 16



های ¬های فرکانسیو گرمای تولید شده توسط اعضای بدن و فرکانس¬از سیگنال
 صوتی انسان

17 97164 
بررسی اثر مکمل الفا لیپوئیک اسید بر پروفایل های متابولیک، فاکتورهای التهابی و 

 به بیماری کرونری قلبیمبتال  2بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در بیماران دیابتی نوع 
 ساعت10 1397/11/17

18 97196 
پاسخ رشدی به مکمل منیزیم در زنان باردار در معرض خطرکاهش رشد داخل 

 (IUGRرحمی)
 ساعت10 1397/12/21

19 97220 
ای تاثیر آمپول دیکلوفناک، کتوروالک و پتدین بر ترمیم زخم در ¬بررسی مقایسه

 های آزمایشگاهی ¬موش
 ساعت10 1397/12/21

20 98037 
( VASCارزیابی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه وابستگی به بازی های رایانه ای)

 97سال در شهرستان کاشاندر سال  12تا 9در کودکان 
 ساعت10 1398/03/21

21 98078 
بررسی مقایسه ای اثر دگزامتازون تزریقی و خوراکی در درمان کروپ خفیف و متوسط 

 در کودکان 
null 5 ساعت 

 ساعت null 5 بررسی اثر ویتامین سی بر سرماخوردگی کودکان 98081 22

23 98082 
بررسی شیوع مصرف شیر مصنوعی در شیرخواران زیر دو سال مراجعه کننده به کلینیک 

 1397های اطفال شهرستان کاشان و عوامل مرتبط با آن سال 
null 5 ساعت 

24 98084 
بر عالئم بالینی در کودکان مبتال به بروسلوز: کارآزمایی بررسی اثر مکمل پروبیوتیک 

 بالینی دوسوکور کنترل شده با دارونما
 ساعت10 1398/06/05

25 98085 
بررسی اثر ترکیب پروبیوتیک و مالتونین بر شدت بیماری و فاکتورهای التهابی 

 درکودکان مبتال به درماتیت آتوپیک
 ساعت10 1398/04/25

26 98086 
مقایسه ای اثر داروی امپرازول و اس امپرازول در کودکان شیرخوار زیر یک سال بررسی 

 (GERDمبتال به بیماری ریفالکس)
 ساعت10 1398/04/25

27 98087 
بررسی پیامدهای حاملگی در بیماران مبتال به لوپوس اریتماتوزیس سیستمیک مراجعه 

 1397تا  1382کننده به کلینیک روماتولوژی شهرستان کاشان طی سالهای 
 ساعت10 1398/04/25

 ساعت10 1398/04/25 بررسی مقایسه ای اثر دگزامتازون وریدی و بودزوناید استنشاقی در درمان کروپ 98090 28

29 98091 
در کودکان اپی لپتیک و غیر اپی لپتیک با گروه سالم در  QT Dispersionمقایسه 

 1398بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 
 ساعت10 1398/04/25

30 98106 
و ارتباط آنها با شدت بیماری مبتالیان به فاز حاد CRPو IL-35بررسی سطح سرمی 

 سکته مغزی ایسکمیک
 ساعت10 1398/06/05

31 98107 
تاثیر درمانی فیزیوتراپی لگن دراطفال مبتال به یبوست عملکردی در مقایسه با درمان 

 دارویی استاندارد
 ساعت10 1398/06/05

32 98122 
بررسی توانایی تشکیل بیوفیلم و مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله های کلبسیال پنومونیه 
جدا شده از بیماران مبتال به پنومونی وابسته به ونتیالتور بستری دربخش مراقبت های 

 98ویژه بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 
 ساعت10 1399/02/10

33 98142 
در بهبود نقش مترونیدازول واژینال در VitaminCیر مصرف مکمل واژینالبررسی تاث

 درمان بیماران مبتال به واژینیت باکتریال
 ساعت10 1398/08/18

 ساعت10 1399/03/20بررسی تاثیریک دور تمرینات هوازی تداومی بر سالمت عمومی، خلق و خوی و وزن  98143 34



 دانشجویان دختر کم تحرک با اضافه وزن

35 98149 
بررسی توصیه های محافظت کننده سالمتی کاربردی در پیشگیری ابتدایی از 

 بیماریهای کودکان در سبک زندگی اسالمی
 ساعت10 1398/08/18

 ساعت10 1398/09/12 بررسی عامل های مرتبط با ابتال به زخم پپتیک در کودکان 98162 36

37 98183 
( بر شدت اختالل بازیهای اینترنتی در ACTتعهد )کارایی درمان مبتنی بر پذیرش و 

 بیش فعالی میباشند-ساله که همزمان مبتال به اختالل نقص توجه 18تا  13نوجوانان 
 ساعت10 1398/09/19

38 98184 
بررسی اثرداروی ان استیل سیستئین بر پیامد های بارداری و پروفایل های متابولیکدر 

 زنان مبتال بهدیابت بارداری
 ساعت10 1398/09/19

39 98188 
بررسی تاثیر مکمل یاری سلنیوم بر فعالیت بیماری و فاکتورهای التهابی و استرس 

 اکسیداتیو در بیماران آرتریت روماتویید
 ساعت10 1398/10/24

40 98189 
بررسی اثر مکمل یاری ایزوفالون بر پاسخ به درمان مدروکسی پروژسترون در زنان پره 

 به هایپرپالزی غیر آتیپیک آندومترمنوپوز مبتال 
 ساعت10 1399/02/02

41 98194 
بررسی اثر پرگابالین بر درد پس از عمل ترمیم هرنی اینگوینال به روش باز: کارآزمایی 

 بالینی دوسو کور
 ساعت10 1398/10/24

42 98197 
مبتال به مقایسه اثر درمانی و عوارض جانبی آگومالتین با سرترالین در درمان بیماران 

 افسردگی اساسی
null 5 ساعت 

43 98202 
( بر کیفیت زندگی ، MBCTبررسی اثر بخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی )

نشانه های هیجانی ، ابعاد درد ، میزان ذهن آگاهی و فعالیت بیماری در بیماران مبتال 
 (IBDبه بیماری التهابی روده )

 ساعت10 1398/10/24

 ساعت10 1398/11/15 بی و تامسولوسین بر دفع سنگ حالب در بالغین-مقایسه اثر داروی لیتورکس 98205 44

 ساعت10 1399/03/20 ( بر رفلکس گگ در بیماران دندانپزشکیquercusبررسی تاثیر عصاره ی بلوط ) 98210 45

46 98213 
در زنان مبتال به بررسی اثر مکمل پروبیوتیک بر عالیم بالینی و پیامدهای پاراکلینیکی 

 ماستالژی ناشی از تغییرات فیبروکیستیک پستان
 ساعت10 1398/11/01

47 98214 
بررسی تاثیر مکمل روی بر یافته های سونوگرافی، سطوح سرمی آنزیم های کبدی، 

در کودکان و نوجوانان چاق مبتال به بیماری کبد  Cپروفایل لیپیدی و پروتیین واکنشی 
 چرب غیر الکلی

 ساعت10 1398/11/01

48 98222 
بررسی فراوانی و علل شکایت های مربوط به قصورات دندانپزشکان و دندانسازان ارجاع 

 1387-98شده به نظام پزشکی شهرستان کاشان طی سال های 
 ساعت10 1398/11/29

49 99002 
دان عضالنی و میزان رعایت اصول ارگونومی در کارمن-ارزیابی شیوع اختالالت اسکلتی

 (ROSAاداری بیمارستان شهید بهشتی کاشان با روش ارزیابی سریع تنش اداری ) 
 ساعت10 1399/02/10

50 99010 
بررسی اثرات ضد لیشمانیایی پودوفیلوتوکسین بر لیشمانیا ماژور در شرایط درون تنی و 

 برون تنی
 ساعت10 1399/02/10

51 99040 
زنان باردار شهر کاشان نسبت به بیماری بررسی میزان اضطراب و استرس درک شده 

 و عوامل مرتبط با آن 19-کووید 
 ساعت10 1399/03/20

52 99043 
بررسی وضعیت سالمت روان، فرسودگی شغلی و میزان تاب آوری کادر درمان 

شهید بهشتی شهر کاشان و سیدالشهداء شهر آران به هنگام شیوع ویروس   بیمارستان
 ساعت10 1399/05/21



 کرونا

 ساعت10 1399/03/20 با استفاده از نانو پروب طال ND1ارزیابی تشخیص لیشمانیا ماژور بر مبنای ژن  99051 53

54 99052 
بررسی اثر آلیسین و کارواکرول بر میزان رشد ، تشکیل بیوفیلم و بیان ژنهای اتصالی در 

 سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از زخم های سوختگی
 ساعت10 1399/03/20

55 99057 
بررسی تاثیر مشاوره تلفنی توسط پرستاران بر خودکارآمدی خودمراقبتی بیماران مبتال به 

 19 -کوید
 ساعت10 1399/04/01

56 99062 
بررسی وضعیت روانی افراد شهر کاشان در دوران شیوع کرونا و ارتباط آن با ویژگیهای 

 گوش به زنگی بدنی شخصیتی، سبکهای مقابله با استرس و
 ساعت10 1399/05/21

57 99065 
اسکن بیماران مبتال به  CTبررسی ارتباط پراکندگی آناتومیک ضایعات ریوی در 

COVID-19 ها ها و میزان بستری شدن آن با معیارهای دموگرافیک، سوابق بیماری 
 ساعت10 1399/05/26

58 99071 
و  97تا  83کاشان طی سالهای بررسی شیوع شکست درمان سل ریوی در منطقه 

 عوامل مرتبط با آن
 ساعت10 1399/04/10

 ساعت10 1399/04/10 پیشگیری و مدیریت خستگی مهرورزی در پرستاران بالینی: تحلیل محتوای کیفی 99073 59

60 99085 
بررسی تغییرات شاخصهای تزریق خون و فرآورده های خونی مصرفی و عودتی همراه با 

در بیمارستانهای دولتی وابسته 97و  98ومحاسبه هزینه کرد آن در سالهای علت عودت 
 به دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 ساعت10 1399/05/22

61 99086 
در بیمارستان های دانشگاه  COVID19محاسبه بهای تمام شده درمان بیماران 

علوم پزشکی کاشان به روش هزینه یابی مبتنی بر فعالیت زمان گرا و مقایسه با تعرفه 
 1399های مصوب در سال 

 ساعت10 1399/05/28

62 99090 
اثر بخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر نشانه های روانشناختی و 

به سندرم پیش از قاعدگی ساکن خوابگاه دانشگاه کیفیت زندگی در دانشجویان مبتال 
 1399علوم پزشکی کاشان سال 

 ساعت10 1399/05/21

63 99100 
بازنگری در روش یاددهی یادگیری درس اخالق حرفه ای پزشکی با استفاده از دو روش 

 ایفای نقش و بازاندیشی
 ساعت10 1399/05/28

64 99108 
بالینی پیشگویی کننده رمسیون کامل در آرتریت بررسی فاکتورهای دموگرافیک و 

 روماتوئید
 ساعت10 1399/05/01

65 99111 
مقایسه کیفیت خواب و کیفیت زندگی مرتبط با سالمتی در بیماران با استئوآرتریت اندام 

 تحتانی وافراد سالم
 ساعت10 1399/05/24

66 99117 
کلروکین و داروی  بررسی یافته های بالینی وعوارض چشمی و پوستی داروی

هیدروکسی کلروکین در بیماران مبتال به آرتریت روماتوئید و لوپوس در طی سال های 
1382-1399 

 ساعت10 1399/05/21

67 99126 
تعیین اثر هموپرفیوژن بر یافته های بالینی و آزمایشگاهی و پیامد نهایی بیماران مبتال 

به بیمارستان بهشتی کاشان در سال مراجعه کننده  19به فرم شدید پنومونی کووید 
1398-1399 

 ساعت10 1399/06/25

 ساعت10 1399/06/25 بررسی تاثیر تزریق توکسین بوتولینوم در درمان بیماران مبتال به افسردگی اساسی 99129 68

 ساعت10 1399/07/08بررسی فراوانی و علل آسیب های تروماتیک ناحیه دهان و فک و صورت در بیماران  99133 69



 99تا 95کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان بین سالهای مراجعه 

 ساعت10 1399/07/22 و شدت بیماری کهیر خود به خودی مزمن pبررسی رابطه ی سطح سرمی ماده  99146 70

71 99150 
بررسی غلظت ذرات معلق و تنوع جمعیت باکتریایی منتقله از هوای داخل مهدکودک 

 1400وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال های 
 ساعت10 1399/07/09

 ساعت10 1399/07/09 98-99بررسی انواع گندزداهای مورد استفاده در بیمارستان های شهر کاشان در سال  99152 72

73 99163 
ی و گلوتارآلدهید بر ریزنشت دندان ٪2بررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از کلرهگزیدین 

 ترمیم های رزین کامپوزیتی
 ساعت10 1399/08/11

74 99166 
روش قالبگیری  3نوع ماده قالبگیری سیلیکونی مقرون به صرفه با 3ارزیابی صحت 
 معمول متفاوت

 ساعت10 1399/08/20

75 99170 
بررسی میانگین اثرات داروی ان استیل سیستئین بر سطوح سرمی آنزیم های کبدی و 

 متابولیک در مبتالیان به کبد چرب غیر الکلیپروفایل های 
 ساعت10 1399/08/20

76 99173 
و  Programmed death ligand 1مطالعه ی رابطه ی بین بیان پروتئین 

 های کلینیکوپاتولوژیکی و بقای بیماران مبتال به سرطان سرویکس در کاشان ویژگی
 ساعت10 1399/08/20

77 99176 
مقایسه ی عوارض و پیامدهای دو نوع روش جراحی با برش محدود با استفاده از دو نوع 

( مراجعه CTS،در بیماران سندرم تونل کارپال) combinedو  simpleسوچور 
 1399-1400کننده به بیمارستان آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان در سال 

 ساعت10 1399/08/28

78 99189 
 14-13آسم و آلرژی و ریسک فاکتورهای مرتبط با آن در کودکانبررسی شیوع بیماری 

 1399سال و والدین آنها در شهرکاشان در سال 
 ساعت10 1399/07/01

79 99193 
( با نتایج هیستوپاتولوژی و درجه survivinبررسی ارتباط بیان پروتئین سروایوین) 

 بدخیمی در نمونه های پستان ومیزان بقای بیماران
 ساعت10 1399/09/25

 ساعت10 1399/10/24 تاثیر درمان کوتاه مدت گیاه رازک بر عملکرد جنسی زنان دارای مشکالت یائسگی 99203 80

81 99204 
بررسی ارتباط دیابت و فشار خون با توزیع و شدت درگیری ریوی و پیامد کوتاه مدت 

 COVID-19بالینی در بیماران مبتال به پنومونی 
 ساعت10 1399/10/24

82 99205 
بین سالین هیپرتونیک و  FEV1درصدی  15مقایسه زمان و میزان الزم برای افت 

مانیتول در بیماران مبتال به آسم مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان در 
 1399سال 

 ساعت10 1399/10/24

 ساعت10 1399/10/21 1399بررسی سطح مهارت های اخالقی دندانپزشکان کاشان در سال  99208 83

 ساعت10 1399/10/21 بررسی خواص مکانیکی گلس اینومر تقویت شده با رزین حاوی نانوذرات اکسید روی 99209 84

85 99213 
در  COVID-19درک تجربه زیسته فقدان و سوگواری در خانواده قربانیان دنیاگیری 

 شهرستان کاشان
 ساعت10 1399/10/23

 ساعت10 1399/11/08 در تشخیص آپاندیسیت حاد CRPبررسی ارزش تشخیصی سطح فیبرینوژن سرم و  99214 86

87 99215 
بررسی مقایسه ی اثربخشی لوتیراستام و کلوبازام در پیشگیری از عود در کودکان 

 1399مراجعه کننده با تشنج ناشی از تب به بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 
 ساعت10 1399/11/08

88 99223 
بررسی ارتباط آلودگی به هرپس ویروس انسانی تیپ شش و بیماری لوپوس اریتماتوز 

 سیستمیک
 ساعت10 1399/11/07



89 99249 
و پالپوتومی با  980مقایسه موفقیت کلینیکی و رادیوگرافی پالپوتومی با لیزر دایود

 فرموکروزول در دندانهای مولر شیری
 ساعت10 1399/12/03

90 99262 
بر عالئم  covid-19بررسی اثر پالسمای اهدایی افراد نقاهت یافته 

بالینی،آزمایشگاهی و پیامد بیماران بدحال کرونایی مراجعه کننده به بیمارستان 
 شهیدبهشتی کاشان

 ساعت10 1399/12/19

91 400004 
اران مبتال به مقایسه عالئم بالینی ،یافته های فیزیکی ،پاراکلینیک و پیامد نهایی بیم

COVID-19  98با و بدون فشار خون بستری در بیمارستان بهشتی کاشان سال-
99 

 ساعت10 1400/01/31

92 400008 
تهیه نانوکامپوزیت سرامیکی با روش هم رسوبی و تعیین خصوصیات فیزیکی و سمیت 

 سلولی آن بر سلول های بنیادی پالپ دندان شیری و مقایسه آن با سرامیک سرد.
 ساعت10 1400/01/31

93 400022 
بررسی مقایسه ای سیر بالینی،داده های آزمایشگاهی و یافته های سی تی اسکن قفسه 

و ارزش پیش گویی کننده آن ها  COVID-19صدری در اطفال و نوجوانان مبتال به 
 در برآورد پیامد بیماری

 ساعت10 1400/02/08

94 400023 
ایشگاهی و یافته های سی تی اسکن قفسه سینه در بررسی سیر بالینی، اطالعات آزم

 با آسیب حاد کلیوی در سیر بستری COVID-19بیماران 
 ساعت10 1400/02/08

95 400031 
در بیمارستان سیدالشهداء دانشگاه  19بررسی وضعیت بیماران بستری مبتال به کوید

 1399علوم پزشکی کاشان در سال 
 ساعت10 1400/03/11

96 400037 
تأثیر تمرینات اصالحی و تنفسی بر زاویه کرانیو ورتبرال و عملکرد تنفسی سالمندان 

 19 -دارای سابقه ابتال به کووید
 ساعت10 1400/04/01

97 400053 
مقایسه تاثیر اتروواستاتین و رزوواستاتین بر فاکتورهای التهابی سرم و شدت عالیم 

 بالینی در بیماران سکته حاد ایسکمیک مغزی
 ساعت10 1400/04/15

98 400057 
بررسی الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی و تشکیل بیوفیلم در پاتوتایپ های اشریشیاکلی 
جدا شده از کودکان مبتال به گاستروانتریت در بیمارستان شهید بهشتی کاشان درسال 

1399-1400 
 ساعت10 1400/04/15

99 400067 
با کیفیت زندگی در پرستاران  19کوویدبررسی ارتباط فرسودگی شغلی ناشی از 

 1400بیمارستان های وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی بابل و کاشان در سال
 ساعت10 1400/05/19

100 400070 
بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و کیفیت میکروبی آب مورد استفاده در مرغداری 

 1400های شهر اردستان سال 
 ساعت10 1400/05/18

101 400083 
انشناختی، کیفیت زندگی  تاثیر درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر عالئم رو

 IVFو رضایت زناشویی زنان نابارور تحت درمان 
 ساعت10 1400/06/02

102 400102 
 19-بررسی وضعیت تصویر بدنی و عوامل مرتبط با آن در طی پاندمی کووید

 1400کاشان دردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 
 ساعت10 1400/07/06

 


