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دارورسانی هدفمند ارلوتینیب با استفاده از نانوذرات مغناطیسی اصالح شده با گرافن
اکساید در سلول های سرطان سینه/کد پژوهان58828 :

میترا دولتخواه

بررسی میزان آگاهی ،نگرش و عملکرد در رابطه با بهداشت مواد غذایی در میان

نسیم ذوالفقاری

کارکنان آشپزخانه ی بیمارستان های شهر تبریز  ،مطالعه مقطعی/کد پژوهان61713 :

فیروزساالری

تولید و بررسی خواص فیلم خوراکی بر پایه صمغ فارسی حاوی نانوامولسیون اسانس
رزماری/کد پژوهان61658 :
تهیه و بررسی خواص چسب بافتی (فیبرین گلو) غنی شده با ذرات نانو/کد پژوهان:
62018

هاجر ذوالفقاری
علی فرگاه

تاثیر مکمل پروبیوتیک حاوی گونه های الکتوباسیلوس و بیفیدوباکتر بر پیشرفت عالیم
5

در بیماری پارکینسون :یک مطالعه مرور نظام مند بر کارآزمایی های بالینی/کد پژوهان:

سید علی شامخ

62620
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اثرات مکمل پروبیوتیک بر عملکرد شناختی در بیماری آلزایمر؛ مطالعه مرور نظاممند و
فراتحلیل/کد پژوهان62252 :
پروبیوتیکها و کبد چرب غیرالکلی :مطالعهی مروری نظاممند/کد پژوهان62707 :
مرور نظام مند کارآزمایی های بالینی تاثیر محصوالت غذایی و یا مکمل های بر پایه
بر اجزای شناخت در افراد میانسال و سالمند/کد پژوهانberry62557 :
در نمونه های سرطان پروستات در شهر تبریز/کد پژوهان BK virus :بررسی شیوع
62048
بررسی سبک زندگی ارتقا دهنده سالمت و وضعیت روانشناختی  ،سالمندان ساکن
شهرستان تبریز در سال / 1398کد پژوهان62468 :
T47Dبررسی اثر دگزامتازون بر مهاجرت و چسبندگی سلولی در رده ی سلولی
سرطان پستان/کد پژوهان61959 :

فاطمه طهماسبی
سید محمد ساالر
حسینی
نگار بنیادی
مسلم قاسمی نیا
شهاب پاپی
لیال محمدی

حاوی داروی سالینومایسین بر TPGSبررسی تاثیر نانوساختار پلیمری بتاآمینو استر-
12

) سلول¬های بنیادی سرطان سینه/کد پژوهانEMT :روی انتقال اپیتلیال به مزانشیم (
62455
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معرفی یک روش محاسباتی جدید برای انجام پیش بینی میزان محلولیت دارو در مخلوط
حالل ها/کد پژوهان62778 :
بررسی تاثیر بابونه بر وضعیت گالیسمیک ،پروفایل لیپیدی ،استرس اکسیداتیو و
مارکرهای التهابی در دیابت ملیتوس :مرور نظام مند/کد پژوهان63334 :

سینا دادمند
وحید ملکی

بررسی تاثیر چای سبز و ترکیبات فعال آن بر شاخص های متابولیکی ،هورمونی ،التهابی،
16

اکسیداتیو و تن سنجی در سندرم تخمدان پلی کیستیک :یک مرور نظام مند/کد پژوهان:

وحید ملکی

63316
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بررسی محلولیت مزاالزین در سیستم کوسولوانسی اتانول  +آب/کد پژوهان63161 :
بررسی نقش اپیوئیدها در کنترل درد در سالمندان مبتال به نارسایی مزمن کلیه :مرور
نظامند/کد پژوهان62619 :

هما رضائی
فائزه طریقت

فراوانی هرپس ویروس انسانی  6در بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس/کد پژوهان:

سیده زهرا صادقیان

63181

مطهر

اسکن در جهان PET :1398 -بررسی وضعیت تولیدات علمی در حوزه موضوعی
یک مطالعهی علمسنجی/کد پژوهان62678 :

مدیا مظفری

فاکتورهای موثر در رفتار کنترل وزن دانشجویان با استفاده از مدل اعتقاد بهداشتی/کد

صغری علی اصغر

پژوهان62972 :

زاده

بررسی رابطه بین درک پرستاران از عدالت سازمانی و انحراف محل کار در بیمارستان
های شهر تبریز/کد پژوهان63428 :
تهیه سرم جنین عاری از اگزوزوم /کد پژوهان62548 :

ادریس کاکه مم
سینا خدا کریمی

مطالعه دانش ،نگرش و عملکرد پرستاران بخش های انکولوژی درباره کار با داروهای
24

شیمی درمانی در استان آذربایجان شرقی در سال  /1398کد پژوهان62718 :

سمیرا اروجلو

بررسی شیوع عفونت ویروس فرصت طلب ویروس واریسال زوستر از خانواده هرپس
25

شهر تبریز به روش واکنش زنجیره پلیمراز در HIVویریده در بیماران آلوده به ویروس
سال  /98کد پژوهان62852 :

www.src.tbzmed.ac.ir
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حاوی پلوالن برای مهندسی بافت PCL-PUتهیه نانوداربست الکتروریسی شده
عروق /کد پژوهان63239 :

سونیا فتحی کرکان
فاطمه جهانجو /منبع

27

کاربرد تحلیل های بیزی در شناسایی عوامل موثر بر مدت بستری شدن کودکان مبتال به

تامین کننده هزینه

سندرم گیلن باره /کد پژوهان63032 :

طرح :بنیاد ملی
نخبگان

28

پاسخ دهنده و  Multiple Sclerosisدر بیماران مبتال به RORAبررسی بیان ژن
مقاوم به درمان با داروی اینترفرون بتا /کد پژوهان63165 :

بهاره خادمی

 C ،و کلسیم بر سطوح پروتئین واکنش گر Dبررسی تاثیر مکمل یاری توامان ویتامین
 29اینترلوکین  6و فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا :یک مرور نظامند و متاآنالیز /کد پژوهان:

فاطمه حاجی زاده

63502
30
31
32
33
34

آنالیز زیست شناسی سامانه ای سلول های خون محیطی در کودکان مبتال به عفونت حاد

مهتاب فراش باشی

روتاویروس با استفاده از داده های پربازده بیان ژنی /کد پژوهان63553 :

مسجد

مرور نظاممند بر فرصتها و چالشهای تله کاردیولوژی در سیستمهای مراقبت
بهداشتی /کد پژوهان63809 :
 miR-17-3pو miR-31تأثیر ورزش داوطلبانه بر روی تصلب شرایین  ,میزان بیان
در موشهای صحرایی دیابتی نوع دو /کد پژوهان63667 :
طراحی و روانسنجی پرسشنامه آگاهی ،نگرش و عملکرد زنان خانه دار از اصول ایمنی
عمومی در محیط خانه /کد پژوهان62378 :
در تومور و حاشیه تومورهای سرطان سینه Let-7 /و NANOGبررسی میزان بیان ژن
کد پژوهان62093 :

نویسا عباسی
اولدوز خارزی
غالمرضا اکبری نیا
زینب علیاری سرج

بررسی مقاومت دارویی در ایزوله های اشریشیا کلی جدا شده از خون و سایر نمونه
35

در ESBLsهای بالینی از بیماران بستری و سرپایی وتشخیص ایزوله های مولد

محمد بهلولی

بیمارستان امام رضا تبریز در سال  /1398کد پژوهان63808:
36

در نمونه¬های حاصل از بیماران مبتال به سرطان سینه /کد PD-L1بررسی میزان بیان
پژوهان 61880:
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در درمانگاه دانشکده دندانپزشکی تبریز در سال FMEAارزیابی حاالت خطا به روش
 /1398کد پژوهان62831:
مرور نظام مند اثر محافظتی وزیکولهای خارج سلولی بر آسیبهای کلیوی /کد
پژوهان63597:
روشهای درمانی دارویی رایج در مدیریت مثانه بیش فعال /کد پژوهان63765:
تدوین چارچوب ارزیابی مداخالت مبتنی بر فناوری اطالعات در حوزه اختالل اوتیسم /
کد پژوهان63069:

مهدی نوری
حسین عباس زاده
هانیه صالحی پور
مهر
الهام منقش

بیماران مبتال به ویروس T CD4تلفیق داده های ترانسکریپتومیک سلول های
41

) به منظور ارائه مسیرهای سیگنالینگ و پاتوژنزHTLV-1 /لنفوتروپیک تیپ  1انسانی (

امین عبادی

کد پژوهان63531:
42
43
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مطالعه حل پذیری سیلدنافیل سیترات در مخلوط حالل اتیلن گلیکول  +آب در دماهای
مختلف /کد پژوهان64112:

آیدا هاتفی

یک گزارش تصویری جامع برای انجام مطالعات یورو دینامیک در رت ها /کد

هانیه صالحی پور

پژوهان63880:

مهر

بررسی محلولیت داروی ضدقارچ کتوکونازول در سیستم دوتایی آب و کمک حالل -2

سمیرا زاد علی

پروپانول /کد پژوهان64094:

اصغر

نقش سدیم بی کربنات در مقایسه با آتورواستاتین در جلوگیری از آسیب حاد کلیوی
ناشی از کنتراست(ماده حاجب) :مرور نظامند /کد پژوهان63716:
میزان درک نسخه نویسان از سیستم نسخه نویسی الکترونیک در بیمارستان¬های
آموزشی ایران :ارزیابی قبل از پیاده سازی /کد پژوهان 62277:
اثربخشی درمانهای بالقوه در ترکیب با پساآمادگی ایسکمیک در پیشگیری از آسیب
ایسکمی-رپرفیوژن قلب دیابتی :مرور سیستماتیک /کد پژوهان 62786:
بررسی اثر -4فنیل بوتریک اسید بر روی پروتئین های درگیر در اتوفاژی در قلب رت
های دچار انفارکتوس میوکارد با ایزوپرترنول /کد پژوهان64029:
بررسی اثر  -4فنیل بوتریک اسید بر روی پروتئین های درگیر در اتوفاژی در قلب رت
های دچار انفارکتوس میوکارد با ایزوپرترنول /کدپژوهان64063 :
www.src.tbzmed.ac.ir

نفیسه قاری زاده
نازیال مفتیان
فربد علی نژاد
فاطمه وطن خواه
امیررضا ناصری
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ارتباط میان پیشرفت سرطان و سطح سرمی اینترلوکین  :33یک مطالعهی مروری نظاممند
 /کدپژوهان64218 :
میزان بقای یک ماهه ،سه ماهه ،شش ماهه و یکساله استروک در ایران :یک مطالعه
سیستماتیک و متاآنالیز  /کدپژوهان61834 :
بررسی اثر نانوپارتیکل های سیلیکای مزوپوروس پوشش داده شده با هیالورونیک اسید
 64272حاوی سیلیبینین بر روی رپالریزاسیون ماکروفاژ ی /کدپژوهان:
بررسی سطح فاکتورهای نقاط بازرسی سیستم ایمنی در نفروپاتی غشایی/
کدپژوهان64405:
در آذربایجان شرقی ،ایران جهت HIV / AIDSخصوصیات اپیدمیولوژیک و روند
ارتقای سیاست های سالمت /کدپژوهان62254:

علی یوسفی پور
احسان سربازی
میثم خدادادی
رزا متولی خیاوی
رامین محمدزاده

بررسی میزان شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی و بینایی در کاربران کامپیوتر مراکز

رسول احمدپور

بهداشت شهرستان تبریز /کدپژوهان64020 :

قشالقی

ارزیابی میزان پاسخگویی ارائه دهندگان خدمات از دیدگاه مراجعه کنندگان به درمانگاه
دانشکده دندانپزشکی تبریز درسال  /1398کدپژوهان62712:
بررسی تاثیر پاراکرینی سلول های فیبروبالست در میزان بیان گیرنده های هورمونی زیر
 /کدپژوهان B62510:و Aگروه های لومینال
طراحی حداقل مجموعه داده های ملی غربالگری سیستم اطالعات اختالل طیف اوتیسم/
کدپژوهان63823:
بررسی همراهی پلی مورفیسم های اینترلوکین 10-در بیماری بهجت :مطالعه ی
فراتحلیلی و نظام مند کدپژوهان63975:
طراحی و ساخت فیلم بسته بندی بر پایه ژالتین و صمغ گوار به روش اصالح شیمیایی
و اتصال عرضی کدپژوهان64419:
و ارتباط آن با سطح سرمی این  IL-2ژن گیرنده mRNAبررسی پلی مورفیسم و بیان
) /کدپژوهانMS64332:گیرنده در افراد مبتال به بیماری مالتیپل اسکلروزیس(

شیرین حسن پور
ندا برزگر باروق
سحر هادی فر
امین خامنه
لیال یاوری معروفی
رامین پوراکبری

بر سطوح بیومارکرهای التهابی در بزرگساالن :یک Eبررسی تاثیر مکمل یاری ویتامین

مهرنوش سررشته

مرور نظامند و متاآنالیز/کدپژوهان64478:

داری

www.src.tbzmed.ac.ir
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بررسی اقدامات پیشگیری کننده از سقوط بیمار در بخش های اورژانس بیمارستان های

سیده لیال سجادی

آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال /1398کدپژوهان61655:

اسکوئی

بررسی نگرش بیماران دیابتی نسبت به رفتارهای خودمراقبتی و تاثیر عوامل مختلف برآن

هانیه نیکبخت

(عوامل اجتماعی و اقتصادی) در سال /1399کدپژوهان61108:

صیفار

در خون محیطی بیماران  MicroRNA-185و CKAMP59ارزیابی سطح بیان ژن
مبتال به اسکیزوفرنی/ .کدپژوهان64802:

www.src.tbzmed.ac.ir

هانی صبائی

