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 مقایسه شیوع کمبود ویتامین -

در بیماران مبتال به صرع تحت درمان با داروهای ضد  D(OH)25در ایجاد سطح طبیعی  D3مقایسه سه دوز مختلف ویتامین  -

 تشنج

غیر القا کننده  –در بیماران مبتال به تشنج تحت درمان با داروهای ضد تشنج القا کننده آنزیمی  3Dبررسی سطح ویتامین  -

 آنزیمی و افراد کنترل سالم

ساله مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی الوند در زمینه نقش سویا  95تا  04بررسی میزان آگاهی و عملکرد زنان  -

 (8811درم عوارض یائسگی )پوکی استخوان( و میزان مصرف سویا در سفره خانوار )سال پیشگیری از بیماریهای شایع )سن در

 یک مطالعه بر اساس جمعیت مطالعه قند و لیپید تهران )ابطال( -بررسی عوامل خطر مستقل برای فیبریالسیون دهلیزی -

 2بررسی ارتباط اسید اوریک و آلبومینوری در بیماران دیابتی نوع  -

 اسکلتی –در افراد مبتال به دردهای مزمن عضالنی  Dع کمبود ویتامین بررسی شیو -

 در زنان خانه دار Dبررسی وضعیت ویتامین  -

  11اول دبستان شهرستان البرز سال  بررسی سوء تغذیه در دانش آموزان سال -

به درمانگاه فوق تخصصی غدد  به اضافه وزن و چاقی مراجعه کننده کمی در سرم کودکان مبتال CRPبررسی سطح لیپتین و  -

 شهر قزوین

 اثر لیزر کم توان بر میزان قند خون و ترمیم زخم در رتهای دیابتیک -

 بررسی شیوع انواع اختالالت خواب در زنان سنین یائسگی و ارتباط آن با شدت عالئم یائسگی -

با و بدون سندرم پاهای 2یابتی تیپ بررسی مقایسه ای کنترل قند خون ، کیفیت خواب ، و افسردگی در بیماران د -

 بیمارستان بوعلی در بیقرار

 بررسی علل عدم رضایتمندی بیماران از بخش اورژانس و بیمارستان بوعلی سینا -

بستری در  cva    بررسی شیوع کبد چرب غیر الکلی ، سندروم متابولیک و ارتباط آنها با آترواسلکروز کارتید در بیماران بوعلی -

 بخش اعصاب

 بیمارانیکه تحت آنژیوگرافی قرار می گیرند BMDارزیابی ریسک فاکتورها ی قلبی عروقی و  -

 شیفت کاری با روزکار بررسی مقایسه سندرم متابولیک در افراد -

 بررسی وضعیت تغذیه ای سالمندان بستری در بیمارستانهای منتخب آموزشی قزوین  -


