
 مجری اصلی طرح عنوان طرح کد طرح

 یآزادبخت, مطهره اکبر دیجاو COVID-19مبتال به   مارانیب یتیبا مورتال نهیاسکن قفسه س CT یها افتهیارتباط  یبررس 99119
, منصوره مومن یارمک

 , محمدجواد آزادچهریهرو

آزادبخت, منصوره  دیجاو  COVID-19 بررسی ارتباط سیستم نمره دهی گرافی ساده قفسه سینه با وضعیت بالینی بیماران 99137
, محمدجواد یمومن هرو

روح اله  دیآزادچهر, س
 ییطباطبا

در بیماران  CURB-65 آزمایشگاهی-اسکن قفسه ي سینه با سیستم نمره دهی بالینی CT بررسی ارتباط 99165

COVID-19 

, یآزادبخت, مهسا قاسم دیجاو
 درضایمحمدجواد آزادچهر, حم

 یطاالر

, یمعصومه عابدزاده کلهرود و پیامدهاي مادري و نوزادي آن COVID-19به  البررسی وضعیت بیماران حامله مبت 99034
صحت, زهرا واحدپور,  یمجتب
, یقی, اکرم حقانیطالب سایپر

 شاد یاحمد میمر

بالینی،آزمایشگاهی و پیامد بیماران  الئمبر ع covid-19افراد نقاهت یافته سماي اهدایی البررسی اثر پ 99262

 بدحال کرونایی مراجعه کننده به بیمارستان شهیدبهشتی کاشان

 یطبا, مجتب ینیمع دمسعودیس
, یمروج رضایدعلیصحت, س

زارع  میبنفشه, مر درضایحم
 یتوتستان

و  19-بررسی میزان اضطراب و استرس درک شده زنان باردار شهر کاشان نسبت به بیماري کووید 99040
 عوامل مرتبط با آن

, یمعصومه عابدزاده کلهرود
, یرینص دهی, سعانیمیزهرا کر

فرد,  یدیخورش کاساداتیمل
مطلق, اعظم  یحسن نبیز

نژاد, فاطمه زارع  یترنج
 انی, سفانه مهرانیجوشقان

, کمال اصالت یمانیزهرا سل کاشان یاستفاده شده در دانشگاه علوم پزشک  دیکوو یو عوارض واکسن ها یاثربخش یابیارز 400079
 دیمنش, محمدجواد آزادچهر, س

 یکاشان نیصفاءالد ید مهدمحم

 19 دیبه کو انیهم زمان در مبتال باکتلایر یعفونت ها یکیوتیب یمقاومت آنت یو الگو وعیش یبررس 400081
 1399کاشان در سال  یبهشت دیشه مارستانیدر ب یبستر

, یراستگوفر, مه زاد ارم دهیسپ
زاده, احمد  یمائده نجف

 بهی, طی, احمد نجفروزمندیپ
, محمدجواد اسریپور ن یتق

 آزادچهر

در  ییکرونا ریو غ 19 دیکوو یماریدر افراد مبتال به ب گاریمصرف مواد مخدر و س تیوضع یبررس 99224
 شهرستان کاشان

بنفشه,  درضای, حمیقادر ریام
, حشمت اله یبهادر نعمت

 ومرثی, کیدیمرادپور قلعه رش
ور, زهرا  لهی, زهرا پیچراغ
, یفیمام شر مانی, پانیرسول

, محمدجواد انیوانداریک قیشقا
فرح  یآزادچهر, محمدهاد

 یی, فاطمه پادویزاد

 نی, حسانیفاطمه سادات عسگر زیمطالعه متاآنال کیدرجهان: 19-دییمبتال به کو مارانیدرب یافکار خودکش وعیش 99237
 یاکبر

در COVID-19 یبحران پاندم یدر ط مارانیب امدیو پ یاورژانس یو تنوع اعمال جراح یفراوان یبررس 400110

 1399ن در سال کاشا

, یوکیب یسادات موسو نینوش
 ینیغفور, محمدرضا ام الیل

, محمدجواد یپور هرند
 آزادچهر

آزادبخت, محمد رضا  دیجاو COVID-19مبتال به  مارانیدر ب ICUدر  یاسکن در طول مدت بستر CT یکنندگ ینیب شینقش پ یبررس 99069
, انیمحمد ی, مصطففیشر

محمدجواد آزادچهر, مهسا 
 یاصفهان یمسجد

 دیشه مارستانیدر ب یبستر 19-دیمبتال به کوو مارانیدر ب یو عروق یاختالالت قلب یفراوان یبررس 99160
 1398-99کاشان  یبهشت

, یرضائ ری, امیمحسن تقدس
صحت,  ی, مجتبگانیرا بایفر

 انیفاطمه سادات عسگر



 جیو نتا IgM‐IgG یباد یبا انت یروسیکرونا و مارانیب ینیبال یها یژگیو نیارتباط ب یبررس 99070

 ییایمیوشیو ب کیهماتولوژ یشگاهیآزما

, حسن ینیدحسیالهه سادات س
, یجعفر یاحترام, محمد حاج

, حامد حداد کزادین نیحس
بنفشه, زهرا  درضای, حمیکاشان

, محمدجواد یبلند یعل
 ری, اماحیس دیآزادچهر, سع

 سپهرنژاد ی, مهدانیرضا استاد

در  میو سنجش قدرت عال روسیاز کرونا و یناش یشگاهیو آزما ینیعالئم بال یولوژیدمیاپ یبررس 99142
 99کاشان سال  یوابسته به دانشگاه علوم پزشک یمارستانهایو توام در ب یبه صورت تک یماریب صیتشخ

, محمد انیفاطمه سادات عسگر
, یاکبر نی, حسیجعفر یحاج

 ی, محمد صباحانیمهرداد مهد
 حانهی, ری, جواد رجبیدگلیب

 پور یقربان

 


