


هزینه پرداخت شده
ارائه گزارش پیشرفت 

طرح
مدت قرارداد شماره و تاریخ قرارداد مجریان/ نام مجری نام طرح ردیف

14100000 97اردیبهشت  ماه12
44179/32/28

6/10/96

دکتر سپیده 

حاجیان

A2بررسی تست آنتی بادی فسفولیپاز 

ریت رسپتور در بیماران مبتال به گلومرولونف

1395ممبرانوس 

1

35400000 97اردیبهشت  ماه12
44180/32/28

6/10/96

دکتر علی 

باستانی

 Realو rapid  urease testمقایسه دو روش 

time PCR در در تشخیص هلیکوباکترپیلوری

خش  بیوپسی معده بیماران مراجعه کننده به ب

آندوسکوپی بیمارستان والیت قزوین

2

7481250 97اردیبهشت  ماه20
44208/32/28

6/10/96

دکتر سید محسن 

ضمیر

بررسی تاثیر آموزش روانشناختی 

های بیماران میتال به اختالل دو  خانواده 

قطبی بر ابراز هیجانی خانواده ها و عود 

بیماری

3

7481250 97اردیبهشت  ماه20
44208/32/28

6/10/96مورخ 

ا دکتر سیدعلیرض

حاجی سید 

جوادی

بررسی تاثیر آموزش روانشناختی 

ی بر  های بیماران میتال به اسکیزوفرنخانواده 

عملکرد خانواده و اضطراب آنها

4

گزارش عملکرد معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی

طرح های در حال انجام دانشکده



هزینه پرداخت شده
ارائه گزارش پیشرفت 

طرح
مدت قرارداد شماره و تاریخ قرارداد مجریان/ نام مجری نام طرح ردیف

_ 96اسفند  24
44247/32/28

16/10/1396

دکتر سونیا 

اویسی

غیر دارویی برای افزایش وزن رو مقایسه دو 

نوزادان کم وزن نسبت به سن حاملگی
5

7070000 96اسفند  ماه18
42378/32/28

24/4/1396

ادکتر میترا آذرآس

تاثیر قطع مصرف داروهای مهار کننده آنزیم 

24و 12مبدل آنژیوتانسیون در زمان های 

ساعت قبل از جراحی قلب باز بر همودینامیک 

حین و بعد از جراحی

7

33،440،000 96اسفند  ماه18
42603/32/28

15/5/1396

دکتر حمید رضا 

جوادی

مقایسه ارتباط عملکرد سیستولی و  

دیاستولی بطن چپ و عملکرد سیستولی

 Slow Flowبطن راست در افراد دچار 

coronary syndrome      و افراد دارای  فلوی

و همچنین پیش فاکتور “های نرمال کرونری

اکو های انجام شده 

8

13100000
مرخصی 

استعالجی 
ماه16

42583/32/28

11/5/1396

دکتر سپیده 

حاجیان

بررسی تاثیر داروی پرامی پکسل در درمان 

ی  سندرم پای بیقار در بیماران مبتال به نارسای

مزمن کلیوی مرحله نهایی تحت همودیالیز 

9

گزارش عملکرد معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی

طرح های در حال انجام دانشکده



هزینه پرداخت شده
ارائه گزارش پیشرفت 

طرح
مدت قرارداد شماره و تاریخ قرارداد مجریان/ نام مجری نام طرح ردیف

36230000 97اردبیهشت  ماه8
43873/32/28

30/8/96

دکتر عباس  

عالمی

بررسی شیوع حاملیت استافیلوک مقاوم به 

متی سیلین در کارکنان بهداشتی بخش های  

-96مختلف بیمارستان های قزوین در سال 

1395

10

59405000 96اسفند  ماه12
37438/32/28

22/3/95

دکتر علی اکبر 

حاج آقا محمدی

مقایسه اثر درمانی سه داروی مالتونین، 

در بیماران مبتال به کبد Eمتفورمین و ویتامین 

چرب غیر الکلی تحت برنامه رژیم غذایی

11

17853330 97اردیبهشت  ماه15
40455/32/28

16/11/95
دکترحمیدکیالها

مقایسه اثر بی دردی بعد از عمل تزریق داخل 

_ مورفین با بوپیواکائین _ مفصلی بوپیواکائین 

پردینیزولون در آرترسکوپی زانو

12

11281800 __ ماه15
40265/32/28

3/11/95

دکتر سید مهران 

مولوی شیرازی

های  تعیین اثر بوپیواکائین در کنترل درد

موضعی پس از عمل های جراحی دکمپرسیو 

کمری( کاهش فشار)

13

40000000
سابمیت مقاله 

ارائه شده
ماه18

35264/32/28

11/8/94

دکتر علی اکبر 

حاج آقا محمدی

بررسی اثر پیشگویی کننده متغیرهای "

دموگرافیک بالینی، آزمایشگاهی و 

اندوسکوپی فوقانی بر پیامد بالینی در 

بیماران با خونریزی حاد گوارشی فوقانی غیر 

به  شماره قرارداد " واریسی

14

گزارش عملکرد معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی

طرح های در حال انجام دانشکده



هزینه پرداخت شده
ارائه گزارش پیشرفت 

طرح
مدت قرارداد شماره و تاریخ قرارداد مجریان/ نام مجری نام طرح ردیف

45600000 96مهر  ماه12
35319/32/28

17/8/94

دکترفاطمه 

سمیعی راد

بر زخم ( Royal jelly)بررسی اثر ژل رویال 

معده ناشی از اسید استیک در موش 

صحرایی

15

440000 97اردیبهشت  ماه8
36472/32/28

2/12/94
هادکترحمید کیال

از اثر امینو اسیدها در پیشگیری از لرز پس

ساله تحت کله 20-50بیهوشی در زنان 

سیستکتومی الپاراسکوپیک

16

53700000
95تیر 

96بهمن 
ماه9

35868/32/28

7/10/94

مهناز دکتر

عباسی

-مقایسه اثر لیزر گالیوم آلومینیوم

و ورزش بر عملکرد و درد ( GL AL-Ar)آرسناید

استئوآرتریت زانو

17

16500000 96اسفند  ماه12
35330/32/28

18/8/94

دکتر امیر محمد 

کاظمی فر

د تاثیر درمان هلیکوباکتر پیلوری در بهبو

آنزیمی کبد چرب 
18

37450000
96مرداد 

97اردیبهشت 
ماه8

35477/32/28

2/9/94
یدکتر بهزاد بیژن

بررسی ایمنوژنسیته طوالنی مدت 

دوران کودکی در Bواکسیناسیون هپاتیت 

وز  دانشجویان پزشکی و پرستاری و تاثیر د

بوستر بزرگسالی بر سطح آنتی بادی  

19

گزارش عملکرد معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی

طرح های در حال انجام دانشکده



:طرح معوقه38

طرح خاتمه یافته7-

طرح لغو قرارداد5-

طرح تمدید مدت قرارداد2-

طرح با دریافت هزینه خاتمه نیافته است12-

طرح بدون دریافت هزینه خاتمه نیافته است12-

:طرح معوقه26

طرح خاتمه یافته4-

یک طرح لغو قرارداد-

طرح بدون دریافت هزینه خاتمه نیافته است 8-

طرح با دریافت هزینه خاتمه نیافته است13-

1393طرح های معوقه قبل از سال 

1393طرح های معوقه سال 

اعضای هیات علمی دانشکدههای طرح 



:طرح در دست اجرا19

طرح هزینه وسایل  و آزمایشات دریافت نموده اند18-

کرده یک طرح بدلیل عدم ارسال فاکتورهزینه وسایل دریافت ن-

است

طرح گزارش پیشرفت کاررا ارائه داده اند13-

طرح در اردیبهشت ماه گزارش پیشرفت را ارائه خواهند داد4-

:مقاالت -

تعداد :1396مقاالت ارائه شده اعضای هیات علمی در سال -

مقاله138

تعداد :1395مقاالت ارائه شده اعضای هیات علمی در سال -

مقاله123

کنونتا1394طرح های در دست اجرا از سال 

مقاالت اعضای هیات علمی

طرح ها و مقاالت اعضای هیات علمی دانشکده



(طرح با دریافت هزینه4طرح بدون دریافت هزینه، 5)طرح 9: دکتر حسین پارسا-

(طرح با دریافت هزینه1طرح بدون دریافت هزینه، 1)طرح2دکتر حمیدرضا جوادی -

(طرح بدون دریافت هزینه1)دکتر مهدی سهمانی-

(طرح با دریافت هزینه2)دکتر محمد مهدی دائی -

(طرح با دریافت هزینه1)دکتر مهدی ابتهاج-

(طرح بدون دریافت هزینه1) دکتررضا قاسمی برقی -

(طرح بدون دریافت هزینه1) دکتر ناهید ناصح -

(طرح با دریافت هزینه1طرح بدون دریافت هزینه، 1)طرح2دکتر سیما سیاح -

(طرح با دریافت هزینه2طرح بدون دریافت هزینه، 1)دکتر فاطمه اللوها-

(طرح بدون دریافت هزینه1)دکترعلی علیزاده -

(طرح با دریافت هزینه1) دکترعزت السادات حاج سید جوادی-

(طرح با دریافت هزینه1)دکتر علیرضا مشیری -

(طرح بدون دریافت هزینه1)دکتر کاتبی -

طرح معوقه دارند94اعضای هیات علمی که تا پایان سال 



 کارگاه ایجاد پروفایل در پایگاه های 8برگزاریORCID,GOOGLE 

SCHOLAR,RESEARCHER ID دانشکده های پزشکی و پرستاری و  علمی اعضای هیات جهت

مامائی

 برگزاری دو کارگاه سامانه منبع یاب جهت اعضای هیات علمی دانشکده

 دانشجویان دانشکده کارگاه سامانه منبع یاب جهت برگزاری دو

 پایگاه های نفر از افراد هیات علمی دانشکده در 90ایجاد پروفایل برایORCID,GOOGLE 

SCHOLAR,RESEARCHER ID



 از نمایشگاه بین المللی کتاب( نسخه29)عنوان التین 27و ( نسخه512)عنوان فارسی 311خریداری
تهران

 رای دکترای عمومی پزشکی، دستیاری ، کارشناسی ارشد و دکت)عنوان پایان نامه 80فهرست نویسی
(تخصصی

 عنوان کتاب الکترونیکی التین 35دانلود(clinicalkey,mednet,bookshare)

 (کتب طب سنتی اهدایی از وزارت بهداشت)جلد60و ورود اطالعات کتب اهدایی به تعداد فهرست نویسی



6143نسخه منابع به امانت رفته

6181 نسخه عودت داده شده

226نفر تسویه شده

5955 فارسیمنابع تعداد کارکرد

205تعداد کارکرد منابع التین

 عنوان کتاب فارسی200وجین

 (نفر70)کتب تاخیر در بازگشت پیگیری

 کتابخانهشلف خوانی مخزن

 عین  مراجمنابع جهت پاسخگویی و راهنمایی جستجوی

دانلود -های اطالعاتی پزشکیدر استفاده از بانک
وهشیمقاله و استفاده از نرم افزار مدیریت استنادات پژ

(اندنوت)

های  نروزآمدسازی آیین نامه استفاده از کتابخانه و سال
مطالعه



1396سال  1395سال  شرح

6143 5978 امانت

6181 6077 بازگشت

226 177 تسویه اعضاء

5955 5621 تعداد دفعات کارکرد منابع فارسی

205 334 تعداد دفعات کارکرد منابع التین

200 314 وجین منابع

عنوان311
نسخه512

عنوان203
نسخه438

خریداری، ورود اطالعات و آماده سازی عناوین فارسی

عنوان27
نسخه29

عنوان20
نسخه45

خریداری، ورود اطالعات و آماده سازی عناوین التین

80 90
تیاری ، دکترای عمومی پزشکی، دس)فهرست نویسی پایان نامه

(کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی 

37 2 ...(ال کی و از پایگاه کلینیک)دانلود کتب الکترونیکی التین 

60 52 فهرست نویسی و ورود اطالعات کتب اهدایی








