
 

 مجریان طرح به ترتیب  تاریخ تصویب عنوان فارسی شماره طرح ردیف

1.  97091 

آنالیز مولکولی جدایه های 
استافیلوکوکوس آرئوس مقاوم 

به متی سیلین با تایپ 
SCCmec III  جدا شده از

عفونت زخم بیماران مبتال به 
 druپمفیگوس با روش 

typing 

1397/09/20 

خانم دکتر میترا مطلبی ، 
دکتر رضوان منیری ،  خانم

 آقای دکتر محمدرضا شریف

2.  97096 

بررسی الگوی 
(Enterobacterial 

Repetitive Intergenic 

Consensus) ERIC ،
فراوانی مقاومت آنتی بیوتیکی و 

شاخص های بیماری زایی 
جدایه های انتروکوکوس 

فکالیس به دست آمده از نمونه 
های بالینی بیمارستان شهید 

 1397در سال  بهشتی کاشان

1397/09/20 

خانم دکتر میترا مطلبی، خانم 
دکتر رضوان منیری، آقای 

 دکتر محمدرضا شریف 

3.  97142 

بررسی وضعیت فرهنگی و 
سیاسی دانشجویان دانشگاه 

علوم پزشکی کاشان در سال 
1397 

1397/10/10 
آقای علیرضا شاه فضل، 
 خانم دکتر الهه میانه ساز

4.  97154 

برنامه توانمندسازی بررسی تاثیر 
بر درماندگی اخالقی پرستاران 

های مراقبت ¬شاغل در بخش
ویژه در بیمارستان شهید بهشتی 

 1397کاشان در سال 

1397/11/30 
آقای دکتر محمد افشار ، 

 خانم آرزو رضائی

5.  97169 

اجرای برنامه منتورینگ و 
ارزیابی تاثیر آن بر انگیزه ، 

پیشرفت تحصیلی و عملکرد 
پژوهشی دانشجویان کارشناسی 

پرستاری در دانشگاه علوم 
پزشکی کاشان در نیمسال اول 

 98-97سال تحصیلی

1397/11/30 

خانم دکترالهه میانه ساز، 
خانم فاطمه حاجی رضایی، 

خانم دکتر فخرالسادات 
میرحسینی، خانم لیال 

 سحرخوان

6.  97171 
بررسی وضعیت بهداشت مساجد 

 و نمازخانه های تحت پوشش
 دانشگاه علوم پزشکی کاشان

1397/12/21 

حکیمه زمانی بادی، آقای 
رضا متقی،خانم دکتر الهه 
میانه ساز،آقای دکتر سید 

 محمدرضا طباطبایی



7.  97172 
بررسی وضعیت گرایش به نماز 

آموزان ¬جماعت در دانش
 1397شهرستان کاشان در سال 

1397/12/21 
آقای رضا متقی، خانم دکتر 

 الهه میانه ساز

8.  98002 

بررسی رابطه سالمت معنوی و 
سالمت روان با گرایش به مواد 

مخدر در جمعیت دانشجویان 
 شهر کاشان

1398/02/17 

آقای دکترعبداله امیدی، 
آقای دکتر امیرقادری، آقای 

علیرضا شاه فضل، آقای 
دکتر حمیدرضا بنفشه ، خانم 

دکتر راضیه اقتصادی،خانم 
 فریبا دهقانی زاده، 

9.  98088 

بررسی تاثیر پروبیوتیک در بهبود 
درمان واژینیت باکتریال و حفظ 

فلور باکتریال واژن در بیماران 
تحت درمان با مترونیدازول 

 خوراکی

1398/04/25 

آقای دکترمهدی ناظری ، 
خانم دکترزهرا واحدپور ، 

خانم پریسا ممیوند ، خانم 
دکترجمیله نظام ،آقای 

 محمدجواد آزادچهر

10.  98206 

ویژگی های جمعیت بررسی 
شناختی،یافته های بالینی و 
پیامد کودکان مبتال به تب 

مدیترانه ای فامیلیال در بیماران 
 کاشان و تبریز

1398/10/24 

دکتر کمال اصالت منش ، 
دکتر محمدرضا شریف، دکتر 

بتول زمانی، محمدجواد 
  آزادچهر، روزبه اصالت منش 

11.  99028 

مقایسه اثر دگزامتازون و 

استفراغ  –اندانسترون بر تهوع 
(PONV و دلیریوم در )

کودکان تحت آندوسکوپی 
 فوقانی

1399/02/10 

دکتر حامد -دکتر رامین مدنی
-دکتر مهسا نساج-پهلوانی

-دکتر عباس تقوی اردکانی
دکتر -دکتر پیمان نصری
 صدیقه شاه حسینی

12.  99067 

مقایسه اثربخشی داروهای 
اندانسترون و دومپریدون در 

کودکان مبتال به گاستروانتریت 
حاد مراجعه کننده به بیمارستان 
آموزشی درمانی شهید بهشتی 

 کاشان

1399/05/22 

دکتر -دکتر سید رامین مدنی
عباس تقوی اردکانی 

محمدجواد آزادچهر دکتر 
 محبوبه آزادی

13.  99068 

بررسی اثر سیلدنافیل واژینال بر 
ر و میزان ضخامت اندومت

حاملگی در زنان نابارور کاندید 
IUI 

1399/05/22 

 -خانم دکتر زهره طبسی
 -دکتر طیبه هاشمی آرانی 

 دکتر نیلوفر مهری

14.  99069 

بررسی نقش پیش بینی کنندگی 
CT  اسکن در طول مدت

در بیماران  ICUبستری در 
 COVID-19مبتال به 

1399/05/22 

دکتر جاوید آزادبخت/دکتر 
شریف/دکتر محمدرضا 

 مصطفی محمدیان

دکتر حمید  -دکتر حامد حداد 1399/04/10بررسی ارتباط بین ویژگی های  99070  .15



بالینی بیماران کرونا ویروسی با 
و نتایج  IgM‐IgGانتی بادی 

آزمایشگاهی هماتولوژیک و 
 بیوشیمیایی

دکتر الهه  -رضا بنفشه
دکتر  -سادات سید حسینی

دکتر محمد  -حسن احترام
 حاجی جعفری

16.  99119 

 CTبررسی ارتباط یافته های 
اسکن قفسه سینه با مورتالیتی 

-COVIDبیماران مبتال به 

19 

1399/06/19 

مطهره -جاوید آزادبخت
منصوره مومن -اکبری ارمکی

 هروی

17.  99137 

بررسی ارتباط سیستم نمره دهی 
گرافی ساده قفسه سینه با 

وضعیت بالینی بیماران 
COVID-19 

1399/07/23 

جاوید آزاد بخت استاد 
راهنمای اول . منصوره مومن 

هروی استاد راهنمای دوم . 
محمد جواد آزاد چهر مشاور 

آماری . سید روح اله 
 طباطبائی دانشجو

18.  99156 

بررسی تاثیر وزن گذاری و 
شروع حرکات زودهنگام بر پیامد 
درمان بیماران بعد از ثابت کردن 

ناپایدار داخلی شکستگی های 
 مچ پا

1399/07/05 
آقای دکتر داود دهقانی 

 اشکذری

19.  99165 

اسکن قفسه  CTبررسی ارتباط 
ی سینه با سیستم نمره دهی 

-CURBآزمایشگاهی -بالینی

 COVID19در بیماران  65

1399/08/28 
دکتر -دکتر جاوید آزادبخت

 مهسا قاسمی

20.  99175 

بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی 
ها در  کینولونمقاومت به 

های شیگال جداشده از  گونه
کشت مدفوع کودکان در 

های آموزشی در شهر  بیمارستان
 99مشهد و کاشان در سال 

1399/08/20 
دکتر میترا مطلبی،دکتر 

 حسین صداقت

21.  99194 

بررسی اثر فیبرین غنی از 
پالکت بر عوارض پس از 

جراحی دندان عقل نهفته فک 
 کاشانپایین در بالغین شهر 

1399/09/25 

آقای دکترامیرساالر 
سیدیاحسین،آقای 

محمدجوادآزادچهر،خانم 
 پریسا کیانی

22.  99206 

بررسی میزان عوامل التهابی 
قبل و بعد از عمل جراحی و 

نقش آن در پیشگویی عفونت در 
بیماران دچار شکستگی 

استخوانی ماژور بدنبال تروما در 
بیمارستان بهشتی کاشان طی 

1399/10/24 

آقای دکتر غالمرضا 
خسروی،آقای دکتر علیرضا 

عابدی،آقای محمدجواد 
آزادچهر،آقای دکتر میثم 

 محمودی خالدآبادی



 1400-1399سالهای 

23.  99224 

بررسی وضعیت مصرف مواد 
مخدر و سیگار در افراد مبتال به 

و غیر  19بیماری کووید 
 کرونایی در شهرستان کاشان

1399/11/07 

دکتر امیرقادری؛ 
دکترحمیدرضا بنفشه، بهادر 
نعمتی، حشمت اله مرادپور، 

 کیومرث چراغی

24.  99248 

-Cارزش تشخیصی 

Reactive Protein  ،ادرار
میانگین حجم پالکت و نسبت 

نوتروفیل به لنفوسیت در 
 سپسیس نوزادان

1399/11/15 

دکتربابک سلطانی، دکتر 
محمدرضاشریف، دکتر 

احمدصفری، دکترنفیسه علی 
 آبادی

25.  400021 

در  CD133بررسی ارتباط بین 
سرطان کولون به روش 

ایمونوهیستوشیمی با فاکتورهای 
پروگنوستیک و میزان بقای 
بیماران در بیمارستان شهید 
تا  88بهشتی کاشان در سالهای 

98 

 حسن احترام 1400/02/08

26.  400027 

مقایسه عملکرد تحصیلی 
دانشجویان پزشکی در آزمونها 

با آموزش در آموزش مجازی 
حضوری دانشگاه علوم پزشکی 

-1397کاشان در سال تحصیلی 
1399 

1400/03/12 

آقای مجتبی گل ارایی، خانم 
دکتر سمیه نادی راوندی، 

خانم دکتر فخرالسادات 
میرحسینی و آقای 
 محمدجوادآزادچهر

27.  400038 

تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و 
تعهد، بر تنظیم هیجانی، انعطاف 

روانشناختی، تحریک پذیری 
پذیری و بی حسی هیجانی در 
فرزندان افراد مبتال به اختالل 
 استرس پس از سانحه جنگ.

1400/04/01 
-دکتر زهرا زنجانی

 امیرمسعود میرباقری

28.  400048 
مقایسه اثر متفورمین و 

امپاگلیفلوزین در درمان بیماران 
 پره دیابتی

1400/05/19 

دکتر رضا محمدحسین زاده 
دکتر اعظم -یدواتگر

دکتر سارا -زیلوچیان مقدم
 حسیبی طاهری

29.  400073 

بررسی ویژگی های جمعیت 
شناختی بیماران مبتال به 

ولوواژینیت عود و غیر عود 
کننده و ارزیابی حساسیت 

دارویی به فلوکونازول در بیماران 
مراجعه کننده در شهرکاشان در 

1400/05/18 

مهدی ناظری ، دکتر 
زهراواحدی پور ، محمدجواد 

 ازادچهر ، طه باغبانی



 1400سال 

30.  400079 
ارزیابی اثربخشی و عوارض 

واکسن های کووید استفاده شده 
 در دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 زهرا سلیمانی 1400/05/19

31.  400081 

بررسی شیوع و الگوی مقاومت 
آنتی بیوتیکی عفونت های 

باکتریال هم زمان در مبتالیان 
بستری در  19به کوید 

بیمارستان شهید بهشتی کاشان 
 1399در سال 

1400/06/03 

سپیده راستگوفر، مهزاد ارمی، 
مایده نجفی زاده، احمد 

 نجفی، احمد پیروزمند

32.  400088 
بررسی ارتباط مارکر آنتی 

-MnSODاکسیدانی ژنتیکی 

Ala16Val با پره اکالمپسی 
1400/06/09 

-دکترسارافالح
 -دکترزهراواحدپورفرد

-مهندس محمدجوادآزادچهر
دکتر  -دکتر محمد کریمیان

 زهرا کریمیان

33.  400096 
تاثیر متوتروکسات در درمان 

بیماران مبتال به روماتیسم 
 پالیندرومیک

1400/07/07 
دکتر اصالت منش، روزبه 

 اصالت منش

34.  400105 

بررسی تاثیر فیناستراید بر القای 
تخمک گذاری در زنان مبتال به 

پلی کیستیک  سندرم تخمدان
(PCOS مقاوم به )

 گنادوتروپین

1400/07/07 

سرکار خانم دکتر زهره 
سرکار خانم دکتر  -طبسی 

سرکار  -فاطمه فروزان فرد 
جناب  -خانم دکتر عابدزاده 

زینب  -آقای آزاد چهر 
 صیادیان

35.  400107 

بررسی سطح ایمونوگلوبین های 
سرم در کودکان مبتال به سندرم 

بهبودی و نفروتیک در فاز 
 ارتباط آن با نوع بیماری

1400/07/07 

دکتر امینه سادات شریف، 
دکتر مرضیه حیدرزاده، جناب 

آقای محمد جواد آزادچهر، 
دکتر نغمه نیک روش،دکتر 

 حسین متدین

36.  400110 

بررسی فراوانی و تنوع اعمال 
جراحی اورژانسی و پیامد بیماران 

در طی بحران پاندمی 
COVID-19در کاشان در 

 1399سال 

1400/07/07 
نوشین سادات موسوی، لیال 

 غفور، محمدرضا امینی پور

37.  400112 
بررسی روایی و پایایی نسخه 

فارسی پرسشنامه ارزیابی دانش 
 ارگونومی کار با کامیپوتر

1400/07/21 

دکتر الهه میانه ساز، دکتر 
نگین مسعود علوی، مهدی 

 رفیعیان

 


