


گزارش عملکرد حوزه معاونت پژوهشی  
1397دانشکده در سال 



شماره و تاریخ قرارداد مجریان/ نام مجری نام طرح ردیف

46851/32/28

01/07/1397
سید امیر فرزامدکتر 

هایآزمایشگاهکارکناندرانسانیخطایمیزانوبررسی نوع
در استان قزوینوخصوصیتشخیص طبی بیمارستان های دولتی 

1397سال 

1

45728/32/28

17/03/1397

عباس عالمیدکتر  ا  ب( سپسیس)بررسی همراهی پیش آگهی بیماران بدحا ل عفونی 

تغییرات کلسترول
2

46903/32/28

04/07/1397

سیامک دکتر 

یعقوبی

ر  بررسی میزان سقوط و فاکتورهای موثر بر آن در بیماران بستری د

96تا 94بیمارستان طی سال های 
3

45727/32/28

17/03/1397

شکوه دکتر 

السادات ابوترابی
و کلسسیفیکاسیون جفت در  Dبررسی ارتباط کمبود ویتامین 

جمعیت باردار با ریسک پایین

4

97اعضای هیات علمی منعقده شده در سال های طرح 



شماره و تاریخ قرارداد مجریان/ نام مجری نام طرح ردیف

45729/32/28

1397/03/17
حمیده پاک نیتدکتر 

و زنجبیل بر دیسمنوره در دانشجویان Dو ویتامین  Eمقایسه اثر ویتامین 

دختر در دانشگاه علوم پزشکی قزوین
5

47889/32/28

23/10/1397
دکتر حمیده پاک نیت بررسی چسبندگی های جفت و عواقب مادری و نوزادی مرتبط با آن 6

47787/32/28

08/10/1397
نوید محمدیدکتر

در والدین CRSبررسی میزان آگاهی از سیستم های مهار کودک 

کودکان مراجعه کننده به بیمارستان آموزشی قدس قزوین، ایران، 

1397

7

47786/32/28

08/10/1397
دکتر نوید محمدی

ا نحوه بررسی ارتباط بین عواقب صدمات تصادفات رانندگی در کودکان ب

استفاده از محدود کننده های ایمن خودرو در کودکان بستری در مرکز

1397آموزشی درمانی شهید رجایی قزوین در سال 

8

47849/32/28

16/10/1397
دکتر مهدخت رضایی

ت بررسی مقایسه ای عملکرد سیستولیک و دیاستولیک بطن راس

بیماران نرمال، پره دیابت و دیابتی بدون بیماری عروق کرونر
9

97های اعضای هیات علمی منعقده شده در سال طرح 



148: در نمایه های بین المللی معتبر تعداد مقاالت-

%92: نسبت مقاله به هیات علمی دانشکده-

Q1 :25تعداد مقاالت -

خالصه عملکرد و بروندادهای پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده در پایگاه

2018اسکوپوس 



طرح7: طرح های خاتمه یافته اعضای هیات علمی -

طرح9: طرح های در دست اجرای اعضای هیات علمی-

طرح11: طرح های در دست اجرای دانشجویی -

پژوهشی خاتمه یافته و در دست اجرای اعضای هیات علمی و طرح های  پرداخت هزینه 

دانشجویی دانشکده



عنوان  72: ثبت عنوان پایان نامه های دانشجویان رشته پزشکی -

عنوان46: ثبت عنوان پایان نامه های دستیاران رشته های تخصصی بالینی-

-

عنوان19: ثبت عنوان پایان نامه های دانشجویان مقطع کارشناشی ارشد -

-

عنوان  Ph.D. :2ثبت عنوان پایان نامه های دانشجویان مقطع -

هوضعیت ثبت عنوان پایان نامه دانشجویان دانشکد



عنوان 65: نامه های دانشجویان رشته پزشکی دفاع از پایان -

عنوان44: نامه های دستیاران رشته های تخصصی بالینی پایان دفاع از -

عنوان17: نامه های دانشجویان مقطع کارشناشی ارشد پایان از دفاع -

عنوان Ph.D. :3نامه های دانشجویان مقطع پایان از دفاع -

وضعیت دفاع از پایان نامه دانشجویان دانشکده








