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29/10/95  

یافته خاتمه  

 
- 

 علمی ، پژوهشی
 ادراک

ماه12  24/10/94  پرهام تدین 
دکتر حق 

 دوست

بررسی ارتباط بین سطح  36255
سرمی آنزیم آالنین 

آمینوترانسفراز با عالئم 
رفتاری پارکینسونیسم 

-6القاء شده توسط سم 
هیدروکسی دپامین در 

 موش صحرایی

1 

 
 یافته خاتمه

26/12/95  

 علمی ، پژوهشی -
 ادراک

ماه12  24/10/94  گیلدا خندان 
حق  دکتر

 دوست

بررسی ارتباط بین سطح  36255

سرمی آسپارتات 

آمینوترانسفراز با عالئم 

رفتاری پارکینسونیسم 

-6القاء شده توسط سم 

هیدروکسی دپامین در 

 موش صحرایی

2 

 
24/7/97  

 خاتمه یافته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Behavioural 
Pharmacology 

2018, 
29:336–343 

Involvement of 
adenosine 

triphosphate-
sensitive 

potassium 
channels in the 
neuroprotective 

activity of 
hydrogen sulfide 

in 
the 6-

hydroxydopamine-
induced animal 

model of 
Parkinson’s 

disease 

ماه12  24/10/94  پرهام تدین 
دکتر حق 

 دوست

بررسی اثر هیدروژن  36255

سولفید بر سطح سرمی 

 ش صحراییگلوکز در مو

3 

یافته خاتمه  
29 /10/95  

 علمی ، پژوهشی -
 ادراک

ماه12  24/10/94  علی سربازی 
دکتر حق 

 دوست

بررسی ارتباط بین سطح  36225

با  cسرمی سیستاسین 

عالئم رفتاری 

4 



 

 

پارکینسونیسم القاء شده 

هیدروکسی -6توسط سم 

 دپامین در موش صحرایی

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ماه12    24/10/94 دکتر حق  
 دوست

بررسی اثر هیدروژن  36225

سولفید بر سطح سرمی 

لیپوپروتئین با دانسیته کم 

(LDL در موش )

 صحرایی

5 

22/12/96  
 خاتمه یافته

 علمی ، پژوهشی -
 ادراک

ماه12  24/10/94 آرمیتا معافی  
زاد دکتر حق 

 دوست

بررسی ارتباط بین سطح  36225

سرمی سدیم با عالئم 

رفتاری پارکینسونیسم 

-6شده توسط سم  القاء

هیدروکسی دپامین در 

 موش صحرایی

6 

28/9/96  
 خاتمه یافتهّ

 علمی ، پژوهشی -
 ادراک

ماه12  24/10/94 آروین بابایان  
دکتر حق 

 دوست

بررسی تاثیر هیدروژن  36225

سولفید بر سطح سرمی 

هموسیستئین در موش 

 صحرایی

7 

خاتمه  28/9/96
 یافته

ماه12    24/10/94  آروین بابایان 
دکتر حق 

 دوست

بررسی ارتباط بین سطح  36225

سرمی تری گلیسیریدبا 

عالئم رفتاری 

پارکینسونیسم القاء شده 

هیدروکسی -6توسط سم 

 دپامین در موش صحرایی

8 

ماه12     24/10/94  الناز نیکوبین 
دکتر حق 

 دوست

بررسی ارتباط بین سطح  36225

 ا عالئمبفسفولیپید سرمی 

9 



 

 

 
 یافته خاتمه

25/8/95  

 علمی ، پژوهشی -
 ادراک

ماه 12  24/10/94  نفیسه راستگو 
دکتر حق 

 دوست

بررسی ارتباط بین سطح  36255

 سرمی لیپوپروتئین بسیار

با عالئم  Cکم چگال 

رفتاری پارکینسونیسم 

-6القاء شده توسط سم 

هیدروکسی دپامین در 

 موش صحرایی نر بالغ

10 

 
 

ماه6    24/10/94 معصومه  
 نوروزی

دکتر مقبلی 
 نژاد

بررسی میزان ناپایداری  36255

کروموزومی در نمونه 

خون مردان اولیگواسپرم 

با استفاده از تکنیک 

 میکرونوکلئی

11 

ماه6     24/10/94 معصومه  
 نوروزی

دکتر مقبلی 
 نژاد

بررسی میزان ناپایداری  36255

کروموزومی در نمونه 

خون مردان دارای 

واریکوسل با استفاده از 

 تکنیک میکرونوکلئی

12 

ماه6     24/10/94 علیرضا  
 تاریوردی
 دکتر پیری

بررسی اثرضد سرطانی  36255

عصاره اتانلی گیاه ترخون 

 4tiبررده سلولی 

13 

ماه6     24/10/94 سجاد اصل  
فالح دکتر 

 پیری

بررسی اثرضد سرطانی  36255

عصاره اتانلی گیاه مرزه 

 4tiبررده سلولی 

14 

ماه12     24/10/94 شاهین دانه  
واش دکتر 
 مهناز عباسی

بررسی میزان فراوانی  36255

گروه های مختلف خونی 

در بین بیماران با لوپوس 

 و روماتوئید آتریت

15 



 

 

 
10/96/ 26خاتمه  

 علمی ، پژوهشی -
 ادراک

 22/12/94 علیرضا  
 تاریوردی
 دکتر پیری

بررسی تاثیر عصاره گیاه  36767

کاکوتی بر میزان فعالیت 

آنزیم گلوتاتیم پراکسید ) 

GPX سرمی در موش )

های سوری مبتال به 

 تشنج القاء شده

16 

 
 خاتمه4/11/95

 یافته

DOAJ Journal of 

Birjand 

University of 

Medical 

Sciences 

ماه12  22/12/94 سجاد اصل  
فالح دکتر 

 پیری

د فالونوئی بررسی تاثیر 36767

کاتچین بر ساختار 

پروتئین گیرنده فاکتور 

رشد فیبروپالستی نوع 

2B  در شرایط

 VITRO )آزمایشگاهی 

IN ) 

17 

 
 

ماه4    22/12/94 معصومه  
 نوروزی

دکتر مقبلی 
 نژاد

اثرات  سهیو مقا یبررس 36760

 میو سلنE ،C  ینهایتامیو
حرکت  زانیو م اتیبر ح

اسپرم مردان نرمال پس 
 انجماد و ذوب دهیاز پد

18 

 
 

ماه12    20/12/94 ساناز  
 جمشیدی

 دکتر دارابی

اثر محافظت  یبررس 36762
ترهالوز بر سلول  ینورون

 یعصب یها

19 

 
 

ماه12    20/12/94  کبری شادی 
 دکتر دارابی

اثر محافظت  یبررس 36762
 بر نیکاتچیاپ ینورون

 یعصب یسلول ها

20 

 
 

ماه12    22/12/94 کیمیا کاظم  
 درشتی

دکتر شهرام 
 دارابی

 یاثر محافظت یبررس 36759
 یبر سلول ها نیکاتچیاپ

 مغز استخوان ییاستروما

21 

 
 
 
 
 

ماه12    31/4/95  هومن کاظمی 
دکتر شهرام 

 دارابی

 یاثر محافظت یبررس 38064
 یبر سلول هالیتیوم 
 مغز استخوان ییاستروما

22 

ماه22     20/12/94 رعنا محمد  
 یوسف

 کیستولوژیه راتییتغ 36758
 یموش ها ضهیب

23 



 

 

فریبا دکتر 
 ظفری

 مارینر بالغ ت ییصحرا
شده با بوسولفان به دنبال 

 یاهیمصرف عصاره گ
 و نیدارچ

 رازیانه

ماه22     20/12/94  فاطمه یونسی 
 دکتر

 فریبا ظفری

بر  نیاثر عصاره دارچ 36763
 کیستولوژیه راتییتغ

در مدل  ضهیب
و  یگواسپرمیاول

 یموش ها یآزواسپرم
 نر بالغ ییصحرا

24 

ماه12     31/4/95  رویا ورمزیار 
 دکتردارابی

در  lc3بیان  بررسی 40261
  پارکینسون مدل بیماری 

 دوپامین هیدروکسی-6
صحرایی نژاد  موش

 ویستار
 

25 

 
طرح لغو   

2/11/97  
 
 
 

ماه6    8/8/95  شقایق 
 مریم موسوی،

 مرادنیا
 مهرزاد دکتر:

 صحنه سرائی
 سرائی

 

 چمن آلودگی بررسی 40039
 شهر عمومی های پارک

 های تخم به تاکستان
 سال در توکسوکارا انگل

1395 

26 

 در حال خاتمه
 

ماه6    8/8/95  شقایق 
 مریم موسوی

 مرادنیا
 فتوحی فاطمه

 قزوینی
 

 باکتریولوژیک بررسی 40038
 آبرسانی های سیستم

 و قدس های بیمارستان
 لژیونال نظر از کوثر

 پنوموفیال

27 

 
 در حال خاتمه

 

ماه6    8/8/95   
 شقایق

 مریم موسوی
 مرادنیا

 فاطمه فتوحی
 قزوینی

 

  
 و سطوح آلودگی بررسی
 های یونیت آب

 و وپری بخش دندانپزشکی
 دانشکده جراحی
 ظرن از قزوین دندانپزشکی

 وجود ها، فرم کلی تعداد
 لژیونال های باکتری
 لیک اشرشیا و پنوموفیال

 

28 

 
 در حال خاتمه

ماه9    7/10/95  و اه باکتری تعداد بررسی 40197 امیرحسنی 
 استافیلوکوکوس آلودگی

29 



 

 

 
 
 
 
 
 

 شقایق
 موسوی

 فتوحی فاطمه
 قزوینی

 

 سودوموناس و اورئوس
 آب و سطوح در ائروژینوزا

 دندانپزشکی های یونیت
 دندانپزشکی دانشکده

 قزوین
 

ماه18     31/1/96 صالحی فاطمه   

 هاشم دکتر
دوست حق  

 ارتباط بررسی 42339
 با کراتینین سطح بین

 رفتاری عالئم
 هشد القاء پارکینسونیسم

 هیدروکسی-6 سم توسط
 موش در دوپامین

 صحرایی

30 

ماه12     18/2/96  فاطمه 
  شکرالهی

  پشتی توران
 محمد شیما

طرقی  حسینی
 دکتر

باریکانی آمنه  

زندگی  سبک بررسی 41893
 سالمت ی دهنده ارتقاء

ابتدایی  مقطع معلمان در
 کرج شهرستان دخترانه

1396 سال  

31 

ماه12     29/1/96  نغمه خانم 
 فرناز  صیادی

 شاکری دکتر
باریکانی آمنه  

 

زندگی  سبک بررسی 41160
 سالمت ی دهنده ارتقاء

ابتدایی  مقطع معلمان در
قزوین شهرستان پسرانه  

32 

 
 
 
 
 
 
 

ماه12    21/12/95  کاظمی فاطمه 
  کاظمی زهرا

 راهنمایی به
 خانم سرکار
 آمنه دکتر

 باریکانی
 

زندگی  سبک بررسی 41159
 سالمت ی دهنده ارتقاء

  پسرانه مقطع معلمان در
زندگی  سبک بررسی

 سالمت ی دهنده ارتقاء
دخترانه  مقطع معلمان در

 قزوین شهرستان

33 

ماه12     11/12/95  کاظمی فاطمه 
  کاظمی زهرا

 راهنمایی به
 خانم سرکار
 آمنه دکتر

 باریکانی
 

زندگی  سبک بررسی 42413
 سالمت ی دهنده ارتقاء

  پسرانه مقطع معلمان در
زندگی  سبک بررسی

 سالمت ی دهنده ارتقاء
  پسرانه مقطع معلمان در

 قزوین شهرستان

34 



 

 

خاتمه 24/6/97
 یافته

 علمی ، پژوهشی -
 ادراک

ماه12  31/6/96  سربازی علی 
 دکتر گلعذاری
 حق هاشم

 دوست

 بین ارتباط بررسی - 42335
 با گلوگز سرمی سطح

 رفتاری عالئم
 دهش القاء پارکینسونیسم

 هیدروکسی-6 سم توسط
 صحرایی موش در دپامین

35 

 
 
 
 
 
 

ماه24    31/1/96  راستگو نفیسه 
 هاشم دکتر
دوست حق  

 حسط بین ارتباط بررسی 42336
 سیارب پروتئین لیپو سرمی
 با  توتال  چگال کم

 رفتاری عالئم
 دهش القاء پارکینسونیسم

 هیدروکسی-6 سم توسط
 صحرایی موش در دپامین

36 

25/8/59  
 خاتمه یافته

 علمی ، پژوهشی -
 ادراک

12 24/10/94 راستگو نفیسه   
 هاشم دکتر
دوست حق  

 حسط بین ارتباط بررسی 36255
 سیارب پروتئین لیپو سرمی
 عالئم با c  چگال کم

 پارکینسونیسم رفتاری
-6 سم توسط شده القاء

 در دپامین هیدروکسی
 صحرایی موش

37 

 
 خاتمه5/11/96

 یافته
 
 
 
 
 
 
 

 علمی ، پژوهشی -
 ادراک

ماه9  8/12/95  اصل سجاد 
 فالح

 حسین دکتر
 پیری

 

 یدفالونوئ تاثیر بررسی - 41161
 ساختار بر کامپفرول

 ورفاکت گیرنده پروتئین

 Bعنو فیبروبالستی رشد
آزمایشگاهی  شرایط در 2

IN VITRO 
 

 

38 

خاتمه 17/11/96
 یافته

ISI, 

PubMed, 

Scopus, 

Embase, 

DOAJ 

Basic and 

Clinical 

Neuroscience 

ماه12  31/1/96   سربازی علی 
 حق دکتر

 دوست

 حسط بین ارتباط بررسی 42338
 عالئم با کلسیم سرمی

 پارکینسونیسم رفتاری
-6 سم توسط شده القاء

 در دپامین هیدروکسی
 صحرایی موش

 

39 

 
 در حال خاتمه

ماه12    31/1/96 زهراکربالیی  
 مهراننوروز 
 پرستو رحمانی
 دکتر    پناهی

 عالی

 3 مهاری اثرات بررسی - 41892
 الله گیاه

 Nelumbo)مردابی

nucifra)، چای 

 Hibiscus)ترش

40 



 

 

sabdariffa)، توت 
 Morus) سفید

alba) آنزیم فعالیت بر 
 لیپاز

 

 
خاتمه حال در  

ماه12    31/1/96  توکلی عباس 
 کیانا سیده

  زرآبادی
       رحمانی مهران
 عالی دکتر
 

 مهاری اثرات بررسی 41888
 الله گیاه4

 Nelumbo)مردابی

nucifera)، چای 

 Hibiscus)ترش

sabdariffa)آلوئه، 
 Aloe)ورا

vera)اُزمَلِک،(Smilax

 excelsa) روی بر 

 .آمیالز آلفا فعالیت

41 

ماه12     31/1/96   توکلی عباس 
 کیانا سیده

  زرآبادی
 پناهی پرستو
 عالی دکتر
 

41891 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 مهاری اثرات بررسی

 Aloe)ورا آلوئه گیاه4

vera ) ، الله 
 Nelumbo)مردابی

nucifera ) ، 
 )   دارچین

Cinnamomum 
zeylanicum) و 

 )انجیلی درخت

Parrotia persica)  
 آلفا آنزیم فعالیت بر

 گلوکوزیداز
 

42 

ماه12     31/1/96  یزدانی الهه 
 شهرام دکتر

 دارابی

 بر "آ بیسفنول"اثر بررسی 41890
 میر و مرگ میزان
 یعصب بنیادین سلولهای

 

43 

ماه12     31/1/96 یاسمن  
 ابراهیمی کیا

 شهرام دکتر
 دارابی

بر  "آ سفنولیب"بررسی اثر 41887
میزان مرگ و میر 

 سلولهای بنیادین چربی
 

44 

ماه12     10/3/95  طهرانی عقیق 
 -مقدم  

دارابی شهرام  

 محافظتی اثر بررسی 41895
 بیماری در کورکومین

-6 مدل پارکینسون
 دوپامین هیدروکسی

45 



 

 

 نژاد صحرایی موش
-1 ویستار  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ماه12    10/3/95  -کیال  ماناگل 
دارابی شهرام  

محافظتی  اثر بررسی 41894
 بیماری در هایپریکوم

-6 مدل پارکینسون
 دوپامین هیدروکسی

 نژاد صحرایی موش
 ویستار

46 

 
 
 
 
 
 

ماه20    27/3/96  عرفان محمد 
 پور، زرآبادی

 محدثه خانم
 نصراله پور
 خانم ،  زیده

 عباسی حدیثه
،    نیارکی

 مهدی دکتر
پناه زاهد  

 با ها مزاج رابطه بررسی 42286
 پارامترهای مقادیر

 و ماکروسکوپی
 و میکروسکوپی
 بیوشیمیایی

 
 

 در ادراری آنالیز در
 20-30 انسانی جمعیت

 سال
 

47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ماه7    4/5/96 مریم السادات  
 میر عابدینی

محمد مهدوی   
علی رضوی   

دکتر حمیده 
 پاک نیت

 و اکالمپسی پره شیوع 42784
 آن با مرتبط خطر عوامل

 مراجعه باردار مادران در
 رکوث بیمارستان به کننده

1395 سال در قزوین  

48 

 
 

ماه7    4/5/96      رضوی علی 
     مهدوی محمد
 السادات مریم
عابدینی میر  

 حمیده دکتر
نیت پاک  

 ریسک و  شیوع 42786
 نابجا حاملگی فاکتورهای

 به کننده مراجعه زنان در
 رد قزوین کوثر بیمارستان

1395 سال  

49 



 

 

ماه18     4/5/96 علی امامی   
نیلوفر علی 
محمدی  

،فاطمه کاظمی    
 حمیده دکتر

نیت پاک  

 داخل مرگ شیوع - 42785
 عوامل و جنین رحمی
 در آن با مرتبط خطر

 مراجعه باردار مادران
 رکوث بیمارستان به کننده

سال در قزوین  

50 

 
 

ماه18    4/5/96  علی نیلوفر 
 علی محمدی

آناهیتا   امامی
 دکتر بغدادی 
 پاک حمیده

 نیت

 و هیداتیدیفرم مول شیوع 42783
 آن با مرتبط خطر عوامل

 به کننده مراجعه زنان در
 رد قزوین کوثر بیمارستان

1395 و 1394 های سال  

51 

 
 

ماه12    4/5/96 محمد رضا  
مرادی   دکتر 
 شهرام دارابی

 های سلول اثردر بررسی 42894
استخوان مغز استرومایی  

FOX3a  استرس 
بیان  بر اکسیداتیو  

52 

 
 

ماه24    4/5/96 پوریا  
شهسواری  

 شهرام دکتر
 دارابی

 

 محافظتی اثر بررسی 42891
 در گلرنگ گیاه ی عصاره

 مدل پارکینسون بیماری
 دوپامین هیدروکسی-6

 نژاد صحرایی موش
 ویستار

 

53 

 
 لغو طرح

2/11/97  

 

ماه12    2/6/96  امید هادی 
نغمه صیادی   

دکتر مرجان 
 نصیری اصل

42917  
 و سرطان  بروز بررسی
 ناشی میر و مرگ میزان

 در  ها سرطان انواع از
قزوین استان  

54 

 
لغو طرح عنوان با 
پایان نامه یکی 

 می باشد
 
 
 
 

ماه24    11/10/96 میالدنصیری  
 هاچه سو

دکتر شهرام 
 دارابی

 نقش کارنوزیک اسید 
درمحافظت از سلول های 
استرومایی مغز استخوان 

در برابر استرس اکسیداتیو 

 H2O2ناشی از 

55 

 
 

ماه9    10/11/96 پوریا چگینی  
احسان دکتر 

 عالی
 

بررسی تأثیر تجویز  

مزمان ارلیستات و ھ
آکاربوز درکنترل چاقی در 

 رت های چاق

56 

 
 

ماه12    4/11/96  فاطمه کاظمی 
 آناهیتا بغدادی

مقایسه پیامدهای بارداری  
سال و  40در زنان باالی 

57 



 

 

امامی علی  
 حمیده دکتر

نیت پاک  
 

سال در 30تا 20بین 
بیمارستان کوثر قزوین در 

1395سال   
 

ماه12     4/11/96  فاطمه کاظمی 
سید محمد 
 علی حسینی

علیرضا 
اسماعیلی 

 رستاقی
اکرم  دکتر

 بهشتی

 نیتامیو ریتاث یبررس 
D در مردان  یدرمان 

سال با  30تا  18سن 
مو با الگو  زشیر

مراجعه  کیآندروژن
 کینیکننده به کل

 مارستانیپوست ب
در سال  نیقزو یبوعل

96 

58 

 
 

   22/12/96 محمد رضا  
اشتری 
 ماجالن

دکتر فریبا 
 ظفری

همزمان بررسی تاثیر  
 کارنتین-مالتونین، ال

برکیفیت  آتورواستاتینو
وبلوغ  اووسیت های 

داده شده موش کشت 
سوری در محیط 

 (In vitro)آزمایشگاه
 

59 

    22/12/96 محمد رضا  
اشتری 
 ماجالن

دکتر فریبا 
 ظفری

 بررسی تاثیر آتورواستاتین 

برکیفیت وبلوغ  اووسیت 
های کشت داده شده 

موش سوری در محیط 

 (In vitro)آزمایشگاه
 

60 

 
 

ماه12    6/5/97 سیده نیلوفر  
 شرفی

دکتر صفرعلی 
 علیزاده

ارزیابی شیوع سویه های  
Helicobacter 

pylori  دارای ژن
Vac A  در نمونه بیوپسی

معده بیماران مبتال به 

Gastritis  ،
Gastrodudenal 

Ulcer  وGastric 

Cancer 
 

61 

ماه6     6/5/97  نفیسه راستگو 
دکتر مریم 

 جوادی

بررسی رابطه عوامل  
اجتماعی اقتصادی ، نمایه 

فاکتورهای توده بدن، 
بیوشیمیایی خون با علت 
بستری شدن کودک در 

 بیمارستان قدس

62 



 

 

ماه14     6/5/97  نفیسه راستگو 
ساناز 

 جمشیدی
دکتر سپیده 

 حاجیان

ه لیپوکالین وابست یبررس 
 به ژالتیناز نوتروفیلی

به  (UNGALادراری )
 ینیب شیعنوان مارکر پ

 نارسایی حاد کلیویکننده 

(AKI) یبستر مارانیدر ب 
 ICUدر 

 

63 

ماه14     1/7/97 ساناز  
 جمشیدی

دکتر داوود 
 محمدی

و دقت  ییکارا یبررس 
هدفمند  یابیارز

 مارانیب یسونوگراف
 یدچار تروما ییتروما

بالنت شکم مراجعه کننده 
 ییرجا مارستانیبه ب
1396در سال  نیقزو  

64 

ماه23   لغوشد  10/7/97 ماندانا  
خورسندی 
 رفسنجانی

الهام دکتر 
 حاجی علیلو

جداسازی و ژنوتایپینگ  
باالموثیا از آب استخرو 
کانال آب کشاورزی 

 قزوین
 

65 

ماه14     1/7/97  نفیسه راستگو 
ساناز 

 جمشیدی
دکتر سپیده 

 حاجیان

اندازه بررسی صحت  
گیری فشار خون در منزل 

در ارزیابی توسط بیمار 
 فشارخون بیماران

 

66 

ماه12     24/5/97 رضا امیر  
 گرانفر

دکتر فائزه 
 محمدی ّ

بررسی مقایسه ای فعالیت  
آنزیم های هیدرولیتیک و 
تشکیل بیوفیلم در گونه 

کاندیدای مختلف  های
جدا شده از بیماران مبتال 

به ولوواژینیت 
کاندیدیازیس مراجعه 

کننده به بیمارستان کوثر 
 1397-98قزوین در سال

 

67 

ماه12     3/10/97  الهه یزدانی 
 دکتر

 احسان عالی

بررسی اثرات محافظتی  
تجویز همزمان ان استیل 
سیستئین و مالتونین بر 
پارامترهای اسپرم در 

68 



 

 

موش صحرایی نر القا 
 شده با بوسولفان

ماه11     8/10/97  طاهره صبوری 
 دکتر

 پیمان حیدریان

بررسی ارتباط بین  
توکسوکاریازیس و 

آرتریت روماتوئید در 
مبتال به آرتریت بیماران 

روماتوئید و افراد غیر 
آرتریت روماتوئید مراجعه 
کننده به مراکز بهداشتی 
درمانی وابسته به دانشگاه 

علوم پزشکی البرز در 
 1397-98سال 

 

69 

12ماه      16/11/97 پوریا مقیمی  
 آذر
محمد دکتر 

حسین 
 اسماعیلی

بررسی تاثیر تجویز مزمن  
پیوگلیتازون بر اضطراب و 

 های¬افسردگی موش
 مدل الزایمری

 استرپتوزوسین

70 

    16/11/97  ماناگل کیال 
 علی امامی

فاطمهدکتر   

 سمیعی راد.

بررسی تاثیر درمانی  
نیتروگلیسیرین موضعی بر 
بهبود زخم بستر در موش 

های صحرایی نر نژاد 
 ویستار

71 

 

22ماه      7/11/97  ملیحه فانی 
دکتر الهام 
 حاجی علیلو

جداسازی و ژنوتایپینگ  
 آکانتامبا در منابع آبی

 

72 

18ماه     علی سربازی  22/12/97 
گلعذاری   
دکتر رقیه 

 مهردل

ررسی شیوع دیابت ب 
ملیتوس در بیماران مبتال 

 در بیماران به پارکینسون
و بستری  مراجعه کننده 

در بیمارستان بوعلی استان 
 قزوین

73 

   9 25/1/98 یاسمن قیاسی    
 صبا رستمیان
دکتر یزدان 

 نادری

مقایسه اثرات آنتی بررسی  
اکسیدانت پیوگلیتازون در 
تشنج ایجاد شده توسط 
پیلوکارپین با تشنج ایجاد 
شده توسط پنتیلن تترازول 
در موش های سوری نر 

 بالغ

74 

 



 

 

 سال اخیر 5در  پزشکیآموزشی دانشکده کارگاه های 

 93سال  پزشکیآموزشی دانشکده کارگاه های 

 ردیف نام کارگاه مدرس تاریخ کننده تعداد شرکت ساعت

 1 1طراحی پژوهش های بالینی جلسه  دکتر سعید آصف زاده 19/09/93 23 ساعت 2

 2 2پژوهش های بالینی جلسه طراحی  دکتر سعید آصف زاده 26/09/93 23 ساعت 2

 3 3طراحی پژوهش های بالینی جلسه  دکتر سعید آصف زاده 03/10/93 23 ساعت 2

 4 4طراحی پژوهش های بالینی جلسه  دکتر سعید آصف زاده 10/10/93 23 ساعت 2

 5 مقدماتی روش تحقیق دکتر مرجان نصیری اصل 13/10/93 18 ساعت 3

 6 مقدماتی مقاله نویسی مرجان نصیری اصلدکتر  14/10/93 13 ساعت 3

 7 پروپوزال نویسی دکتر مصطفی نوروزی 9/12/93 57 ساعت 1:30

 8 پروپوزال نویسی دکتر مصطفی نوروزی 17/12/93 27 ساعت 1:30

 94سال  پزشکیآموزشی دانشکده کارگاه های 

 ردیف نام کارگاه مدرس تاریخ کننده تعداد شرکت ساعت

 search 1 مریم کریمی 30/1/94 16 ساعت 2

 search 2 مریم کریمی 7/2/94 10 ساعت 2



 

 

 3 جستجوی عناوین نو درمجالت معتبر علمی دکتر مصطفی نوروزی 26/7/94 43 ساعت 1:30

 5/8/94 68 ساعت 1:30
 

نحوه تکمیلی پرسشنامه تحقیقاتی برای پایان نامه و طرح تحقیقات  دکتر مصطفی نوروزی
 دانشجویی

4 

 ساعت 1:30
23 

 مریم کریمی 3/9/94
 ستنادات علمیاآشنایی با نرم افزارهای مدیریت پیشرفته اطالعات و 

endnote 

5 

 5/8/94 18 ساعت 1:30
 

 6 کارگاه پروپوزال نویسی مریم کریمی

آشنایی با بانک های اطالعاتی پزشکی و نحوه جستجوی مقاالت  مریم کریمی 24/9/94 11 ساعت 2
 پزشکی

7 

 8 فن آوری اطالعات در آموزش پزشکی مریم کریمی 31/6/94 18 ساعت 2

 9 استراژی جستجو در پایگاههای اطالعاتی پزشکی برای علوم پایه مریم کریمی 24/9/94 24 ساعت 2:30

 8/11/94 15 ساعت 2
 

های اطالعاتی پزشکی برای رزیدنت های  استراژی جستجو در پایگاه
 داخلی و بیهوشی

10 

 11/11/94 15 ساعت 2
 

های اطالعاتی پزشکی برای علوم پایه و  استراژی جستجو در پایگاه
 استاجر

11 

 15/11/94 10 ساعت 2:30
 

های اطالعاتی پزشکی برای رزیدنتهای  استراژی جستجو در پایگاه
 داخلی و بیهوشی

12 

 95سال  پزشکیآموزشی دانشکده کارگاه های 

 ردیف نام کارگاه مدرس تاریخ کننده تعداد شرکت ساعت



 

 

 1 روش تحقیق و ایده پردازی ایمان انصاری 11/8/95 35 ساعت 4

 2 1مرحله  یاطالعات یمقاالت در بانک ها یآموزش روش جستجو  عرفان ترابی 17/8/95 46 ساعت 2

 3 2مرحله  یاطالعات یمقاالت در بانک ها یآموزش روش جستجو  عرفان ترابی 16/9/95 48 ساعت 2

 4 کارگاه پروپوزال نویسی ایمان انصاری 17/9/95 35 ساعت 2

 و نحوه دریافت مقاالتآشنایی با پایگاهای اطالعات پزشکی  مریم کریمی 27/11/95 13 ساعت 2

 

5 

 آشنایی با پایگاهای اطالعات پزشکی و استراتژی سرچ مریم کریمی 4/12/95 12 ساعت 2

 

6 

 آشنایی با نرم افزارهای استنادات مریم کریمی 10/12/95 6 ساعت 2

ENDNOTE 

7 

 18/12/95 18 ساعت 1
 دکتر میرزاده

 روش تحقیق و ایده پردازی
 

8 

 96 سال پزشکی دانشکده آموزشی های کارگاه

 ردیف نام کارگاه مدرس تاریخ کننده تعداد شرکت ساعت

 1 پروپوزال نویسی عرفان ترابی 2/2/96 28 ساعت 3

 Spss1 2 دکتر علیپور 17/2/96 17 ساعت 2

 20/2/96 15 ساعت 2
 عرفان ترابی

 آشنایی با نرم افزارهای استنادات
ENDNOTE 

3 



 

 

 Spss2 4 دکتر علیپور 24/2/96 16 ساعت 2

 5 روش تحقیق و ایده پردازی ایمان انصاری 25/2/96 20 ساعت 3

 6 پروپوزال نویسی ایمان انصاری 27/2/96 18 ساعت 3

 4/4/96 12 ساعت 2
 

 7 چکیده مقاله نویسی ایمان انصاری

 8 1مروری بر مقاالت جلسه  دکتر محمدی 1/5/96 22 ساعت 2

 9 2مروری بر مقاالت جلسه  دکتر محمدی 7/5/96 16 ساعت 2

 10 3مروری بر مقاالت جلسه  دکتر محمدی 28/5/96 10 ساعت 2

 11 4 مروری بر مقاالت جلسه دکتر محمدی 4/6/96 6 ساعت 2

 12 1نقشه مفهومی جلسه  هدیه سلیمی 18/7/96 19 ساعت 2

 13 2نقشه مفهومی جلسه  هدیه سلیمی 19/7/96 34 ساعت 2

 14 ضرورت در پژوهش  24/7/96 28 ساعت 2

 15 نحوه ی نگارش رزومه ی پژوهشی ایمان انصاری 26/7/96 25 ساعت 2

 16 اعصابکارگاه آشنایی با علوم   15/8/96 30 ساعت 3

 search 17 فاطمه کاظمی 17/8/96 17 ساعت 3

 16/8/96 5 ساعت 2
 

 کاظمی فاطمه
search 18 



 

 

 19 روش تحقیق و پروپوزال نویسی دکتر سرچمی 22/8/96 5 ساعت 2

 20 فتوشاپ سارا بخشی 22/9/96 22 ساعت 2

 21 و پروپوزال نویسی تحقیقروش  دکتر سرچمی 28/9/96 4 ساعت 2

 22 روش تحقیق و پروپوزال نویسی دکتر سرچمی 24/11/96 11 ساعت 2

 23 3 نقشه مفهومی جلسه فاطمه کاظمی 28/11/96 14 ساعت 2

 24 چکیده  نویسی عرفان ترابی 29/11/96 19 ساعت 2

 25 4 نقشه مفهومی جلسه هدیه سلیمی 15/12/96 3 ساعت 2

 97 سال پزشکی دانشکده آموزشی های کارگاه

 ردیف نام کارگاه مدرس تاریخ کننده تعداد شرکت ساعت

 1 روش تحقیق و پروپوزال نویسی دکتر میرزاده 26/1/97 4 ساعت 2

 search 2 فاطمه کاظمی 7/3/97 4 ساعت 2

 محمدعلی حسینی 24/4/97 8 ساعت 2
 گیلدا خندان

 3 ضرورت در پژوهش

 محمدعلی حسینی  24/4/97 8 ساعت 2
 گیلدا خندان

 4 اخالق پژوهشیکارگاه 

 5 ضرورت در پژوهش واخالق پژوهشی گیلدا خندان 24/4/97 14 ساعت 2

 6 روش تحقیق دکتر میرزاده 24/4/97 28 ساعت 4



 

 

 7 2و1کارگاه پروپوزال نویسی  فاطمه کاظمی 31/4/97 14 ساعت 1:30

 1search 8مقدماتی  فاطمه کاظمی 31/4/97 11 ساعت 2

 9 پروپوزال نویسی  پیشرفته محمدعلی حسینی 7/5/97 10 ساعت 3

 محمدعلی حسینی 22/7/97 30 ساعت 2
 فاطمه کاظمی

 search 10آشنایی با بانک های اطالعات پزشکی 

 2search 11مقدماتی فاطمه کاظمی 7/8/97 13 ساعت 2

 12 انواع مطالعات و روش تحقیق فاطمه کاظمی 19/8/97 9 ساعت 2

 13 2وsystematic Review1 محمدعلی حسینی 13/8/97 16 ساعت 3

 14 کارگاه روش تحقیق و پروپوزال نویسی دکتر سرچمی 21/8/97 5 ساعت 3

 15 کارگاه نحوه ارائه پوستر و سخنرانی در همایش ها محمدعلی حسینی 26/8/97 18 ساعت 4

 16 کارگاه پروپوزال نویسی خانم فاطمه کاظمی 9/10/97 7 ساعت 1:30

 17 نقشه مفهومی  17/11/97 4 ساعت 2

 18 کارگاه  انتخاب ژورنال و سابمیت محمدعلی حسینی 28/11/97 10 ساعت 2

 آشنایی با نرم افزارهای استنادات محمدعلی حسینی 4/12/97 12 ساعت 2
ENDNOTE 

19 

 20 کارگاه  زبان تخصصی خانم عقیق طهرانی مقدم 5/12/97 5 ساعت 2

 21 کارگاه  سابمیت محمدعلی حسینی 11/12/97 9 ساعت 1:30



 

 

 22 کارگاه  مکالمه آزاد عقیق طهرانی مقدم 12/12/97 3 ساعت 2

 23 کارگاه پروپوزال نویسی پیشرفته گیلدا خندان 18/12/97 10 ساعت 2

 24 کارگاه  فتوشاپ سار بخشی 19/12/98 3 ساعت 1

 25 آزادکارگاه  مکالمه  عقیق طهرانی مقدم 19/12/97 5 ساعت 2

 98 سال پزشکی دانشکده آموزشی های کارگاه

 ا ساعت 
 

3 26/1/98  کارگاه زبان تخصصی  عقیق طهرانی مقدم 
1 

 ساعت 4
 

12 27/1/98  کارگاه پروپوزال نویسی و روش تحقیق   دکتر عباس عالمی 
2 

 ساعت  3     
 

7 3/2/98  کارگاه پروپوزال نویسی و روش تحقیق   عالمیعباس دکتر  
3 

 ساعت 3
 

6 10/2/98  کارگاه پروپوزال نویسی و روش تحقیق   عالمی عباس  دکتر 
4 

 دقیقه40
 

1 22/2/98  کارگاه زبان تخصصی  عقیق طهرانی مقدم 
5 

 ا ساعت 
 

4 7/3/97  کارگاه مکالمه زبان   عقیق طهرانی مقدم 
6 

 ساعت  4
 

1 11/3/98  کارگاه پروپوزال نویسی و سرچ گیلدا خندان 
7 

 

 



 

 

 و پیراپزشکی، پرستاری بهداشت، و اپیدمیولوژی پزشکی، بالین و پایه علوم های شاخه زیر در قزوین، بابایی شهید پزشکی دانشکدهبا محوریت علوم اعصاب   دانشجویی پژوهشی، همایشسومین 

ت محترم سرپرس پزشکی، دانشکده محترم رئیس رئیس محترم دانشگاه حضور پزشکی، با دانشکدهشهید بابایی  اجتماعات سالن در ،1397 سال 28/8/97دوشنبه  مورخ  داروسازی، وتغذیه ،  دندانپزشکی

 .شد برگزاری الینب و پایه علوم علمی هیئت محترم اعضای ونشگاه مدیر محترم پژوهشی دا پزشکی، دانشکده دانشجویی تحقیقات کمیتهسرپرست محترم دانشگاه و  دانشجویی تحقیقات کمیته
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