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بررسییی وی گینای اپیدمیولوژیک بیماران بسییتری مبت ب کووید  19در مرکز آموزشییی درمانی م تخب
102
دانشگاه علوم پزشتی قزوین :یک مطالع مقطعی
بررسییی وی گینای اپیدمیولوژیک و پیامد نای بیماران بدحال مبت ب کووید19-بسییتری دربخش مراقبت
103
نا ی وی ه بیمارستان وویت قزوین

مقای س ی م شخ صاو دموگراویک،ع یم و پیامدنای بالی ی بیماران دارای بیماری زمی ای با بیماران واقد
 104بیماری زمی ای مبت ب کووید 19-در بیمارستان شفا وابست ب دانشگاه علوم پزشتی قزوین سال-1398
1399
105

بررسی اریباط س مت مع وی با اوسردگی ،اضطراا و استرس در اپیدمی کویید19

پرووی کسی نیدروکسی کلروکین برای کارک ان سیستم بهداشتی در موااه با کرونا ویروس (COVID-
106
19):مطالع کارآزمایی بالی ی دو سوکور
 107بررسی ا ربخشی عصاره برگ نخل خرما
 108بررسی ا ربخشی داروی ایورمتتین در بیماران مبت ب COVID-19
 109طراحی و شبی سازی یراش اهت اداسازی خانواده ای ازویروس کرونا و کوید19براساس اندازه
 110بررسی یأ یر درمانی استاییننا در بیماران مبت ب عفونت ویروسیcovid-19
بررسیییی ا راو متمل یاری داروی پیپریتس (مشیییتق شیییده از نع ا ولفلی) بر بیماران مبت ب عفونت
111
کروناویروس  :2019یک مطالع دو سوی کور بالی ی
بررسییی وی گی نای بالی ی  ،پاراکلی یتی و پروگ وز بیماران مبت ب حوادث سییربرووسییتوور حاد در دوره
112
پاندمی کرونا در بیمارستان بوعلی سی ا قزوین
 113بررسی اریباط بین س مت مع وی و یرس از کووید 19-در دانشزویان دانشگاه علوم پزشتی قزوین1399 -
 114بررسی اریباط بین نشانگان و ع ئم بالی ی با پیامد بیماری در مبت یان ب کووید 19-در استان قزوین
 115بررسی اریباط سواد س مت با یرس از کووید 19-در مراقبین خانگی سالم دان ک نشهر یهران1399-
 116گزارش مورد کاردیومیوپایی یحدیدی در کودک دختر  7سال ب دنبال ابت ب کووید 19
اریباط بین آشفتگی اخ قی با مسئولیت پذیری پرستاران شاغل در بخش نای وی ه در بیمارستانهای آموزشی
117
شهر قزوین در بحران کووید 19
برر سی ا ربخ شی یا یر یزویز متمل غذایی با ورموو سیون ادید بر یظانراو بالی ی و ریوی بیماران مبت
118
ب COVID-19

