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 00-0-01-04671 دکتر مرضیه نجومی
 به مبتال بستری بیماران درمان در آربیدول داروی تاثیر بررسی

COVID-19  :شده تصادفی بالینی کارآزمایی یک 
0 

 00-0-01-04844 آذر وندی سلیمان دکتر ندا
-کووید)کرونا با مرتبط بهداشتی نکات رعایت عدم دالیل تبیین

 ایران در کیفی مطالعه یک: پرخطر مشاغل در( 91
2 

 دکتر مرضیه نجومی
 

02626-62-7-04 

و  (IORT) مقایسه اثر بخشی دو روش درمانی رادیوتراپی حین

بعد از عمل جراحی نوع حفظ پستان و ماستکتومی بر روی عود، 

سرطان پستان مراجعه کننده به متاستاز و بقا بیماران مبتال به 

: مطالعه 9911سال  -مرکز ریفرال سرطان پستان در تهران 

 (Retrospective Cohort Study) کوهورت گذشته نگر

2 

 دکتر ندا سلیمان وندی آذر
04-2-62-02110 

 

ررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و پایبندی به درمان ب

های درمان اچ کننده به کلینیکمراجعه HIV سالمندان مبتال به

های رفتاری( شهر تهران در ای وی/ ایدز )مراکز مشاوره بیماری 

 9911سال 

7 

 دکتر جلیل کوهپایه زاده
 

22826-220-2-04 

بررسی میزان فرسودگی شغلی وعوامل مرتبط در پزشکان شاغل 

پزشک خانواده روستایی درمراکزجامع سالمت وابسته در برنامه 

 11به دانشگاه علوم پزشکی ایران درسال

5 

 دکتر مرضیه نجومی

04-12-66-22824 

 

 

 لتحلی و اجتماعی پزشکی تخصصی رشته اندازی راه بر مروری

 6 آموختگان دانش موجود وضعیت

 دکتر بتول طایفی

 

 

02208-62-2-04 

طراحی مدل مداخله ای جهت افزایش فعالیت فیزیکی کارکنان 

 دانشگاه علوم پزشکی ایران
4 

 دکتر جلیل کوهپایه زاده

 
22122-220-17-06

  

سنجش عملکرد نظام سالمت در زمینه های پاسخگویی و عدالت 

در مشارکت مالی خانوارهای شهر ساوه و عوامل دموگرافیک و 

 9911زمینه ای موثر بر آن در سال 
8 

 دکتر امید پورنیک
 

06-12-220-22107 
 0 دور راه دمای پایش دستگاه اولیه نسخه ساخت و طراحی

 دکتر مرضیه نجومی

  

06-12-220-20177 

 

بررسی اثر بخشی نسخه فعالیت بدنی بر کیفیت زندگی مبتالیان 

 به دیابت
01 

06-12-220-21858 دکتر امید پورنیک  
 بیماری در اشیا اینترنت ارزیابی و کارگیری به سنجی علم مطالعه

 ریوی مزمن انسداد
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 دکتر مریم بیگلری ابهری
  

21827-220-10-06  

 کلینیک افزار نرم طراحی برای علمی های الگوریتم تدوین

 پایش و ارزیابی رویکرد با ارتقاءسالمت و عمومی پیشگیری

 پیشگیری قابل بیماریهای خطر عوامل وکنترل
02 

نجومیدکتر مرضیه   20805-220-10-06  

ه بسته خدمات طب تسکینی برای ئتحلیل هزینه مطلوبیت ارا

 رنگ گذشته کوهورت مطالعه–بیماران العالج سرطانی در ایران 

 ند مرکزیچ

02 

 20610-220-12-05 دکتر مرضیه نجومی

بررسی سالمت روان در دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته، 

-9911ناپیوسته و رشته پزشکی عمومی ورودی سال تحصیلی 

  دانشگاه علوم پزشکی ایران 9911

07 

 دکتر مازیار مرادی الکه
05-12-220-20502 

 

 کشورهای در سالمت نظام عملکرد و ساختاری ویژگیهای بررسی

 تبهداش جهانی سازمان اروپایی و شرقی مدیترانه مناطق منتخب
05 

 زاده کوهپایه جلیل دکتر
 

05-12-220-20606 

 

بررسی میزان بروز سکته های مغزی براساس رویکرد مراقبت 

-مغزی سازمان بهداشت جهانی در شهرستان ساوهسکته های 

9911 
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