لیغت پبیبى ًبهِ ّبیی وِ در عبل  1396اس هؾبٍرُ پبیگبُ ثبلیٌی ثیوبرعتبى ٍلیعقز (عج) ثیزجٌذ ثزای آًْب اعتفبدُ ؽذُ اعت.
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عٌَاى
ثزرعی هبروزّبی ثیَ ؽیویبیی عولىزد ولیِ(وزاتیٌیي؛)GFR ٍ BUNثِ دًجبل جزاحی للت ثبس ٍ ارتجبط آى ثب
ریغه فبوتَرّبی لجل ٍ حیي عول
تعییي ارتجبط آًوی ثب تت ٍ تؾٌج در وَدوبى  6تب  60هبُ
 outcome ٍup Followداخل ثیوبرعتبًی ٍ یىغبلِ ثیوبراى تحت coronary primary percutaneous
 interventionدر ثخؼ آًضیَگزافی ثیوبرعتبى ٍلیعقز ثیزجٌذ در عبل ّبی  1394تب 1396
اثزثخؾی هعٌَیت درهبًی ثز وبّؼ افغزدگی ،اضطزاة ٍ اعتزط ثیوبراى دیبلیشی هزاجعْىٌٌذُ ثِ هزوش دیبلیش
ثیوبرعتبى ٍلیعقز (عج) ؽْز ثیزجٌذ در عبل 1395
ارتجبط افغزدگی هبدر در  3هبِّ اخز ثبرداری ثب ٍسى ٌّگبم تَلذ درهزاجعیي ثِ ثیوبرعتبى ٍلیعقز ؽْزعتبى ثیزجٌذ
ارتجبط پزٍفبیل چزثیْبدر خَى ثٌذًبف ًَساداى ون ٍسى(ًَ ،)LBWساداى وَچه ثزای عي حبهلگی (ًَ ،)SGAساداى ثب
ٍسى تَلذثبال(ٍ ٍ)HBWسى طجیعی( BMIٍ)AGAهبدراى آًبى در هزاجعیي ثِ ثیوبرعتبى ٍلیعقز (عج) ثیزجٌذ
ارتجبط عطح عزهی ٍیتبهیي  ، D3عالئن ثبلیٌی ٍ پیبهذ ثیوبراى هجتال ثِ پٌَهًَی اوتغبثی اس جبهعِ
ارسیبثی اثزهخزة هبدُ حبجت ثزایجبد وبّؼ ؽٌَایی حغی -عقجی در هجتالیبى وبًذیذ آًضیَگزافی عزٍق وزًٍز
درثیوبرعتبى ٍلی عقز(عج)ثیزجٌذ طی عبل1395-1396
ارسیبثی تجَیش هٌطمی هْبروٌٌذُ ّبی پوپ پزٍتَى در ثیوبراى ثغتزی در ثخؼ ّبی ثیوبرعتبى ٍلیعقز ثیزجٌذ در
ؽؼ هبِّ دٍم عبل1395
ارسیبثی ریغه فبوتَرّب ٍ ثیوبری ّبی هزتجط ثب اختالالت هتبثَلیه ٍ آتزٍاعىلزٍتیه ثز اعبط اًَاع هختلف تَسیع
چزثی ؽىوی در عی تی اعىي
ارسیبثی ویفیت سًذگی در ثیوبراى هجتال ثِ ریٌیت آلزصیه هتَعط تب ؽذیذ وِ تحت درهبى ثب هًَتِ لَوبعت ٍ یب
فىغَفٌبدیي ٍ اعتزٍئیذّبی اًتزاًبسال لزار گزفتِ اًذ در هزاجعِ وٌٌذگبى ثِ ولیٌیه ٍلی عقز (عج)اس عبل  1395تب

داًؾجَ

اعتبد راٌّوب

اعتبد هؾبٍر

سضا صیي آتادی ًَلاتی
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الْیاسی
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طَتی کاظوی

سیذ ػلی هؼضی

ٍیْاى هَدی

سضا دستجشدی

ًسشیي حَسی همذم

تیتا تیجاسی

صّشُ خضاػی

اسذاهلل کشهاًی

کَکة ًوکیي

غالهشضا فؼال

ًجوِ ػظیوی فش

صّشُ آرسکاس

غالهشضا ضشیف
صادُ

ٍحیذُ تمایی

ًاّیذ اصدکی

هحوذسضا هفتح

اهیشحسسي رتاح

صّشا کیاًی

کثشی ًاصشی

جَاد هحوذی تاصُ
آتادی

ػلیشضا احساى
تخص

ًسشیي
خشاضادی صادُ

ػلی کلواتی

لاسن کشیوی تٌذس
آتادی

هسؼَد اصغشی
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ارسیبثی هیشاى ّوجغتگی ثیي پبیؼ ؽبخـ عولىزد هغشی ٍ عِ هعیبر وبّؼ َّؽیبری هَرد اعتفبدُ در ثیوبراى
ثغتزی در ثخؼ هزالجتْبی ٍیضُ ثیوبرعتبى اهبم رضب (ع)ٍ ٍلیعقز (عج) ثیزجٌذ
اًذاسُ گیزی  TPN I ٍ CRPثِ عٌَاى ًؾبًگز آعیت للجی در ثیوبراى تحت ؽیوی درهبًی ثب آًتزاعیىلیي ،
تزاعتَسٍهبة ٍ تبوغبى.
اًذاسُ گیزی عطح عزهی ادرٍپیي ٍ ثزرعی ارتجبط آى ثب تغییزات فؾبر خَى
ثزرعی اپیذهیَلَصیه  ،دهَگزافیه ٍ ثبلیٌی هَارد هبرگشیذگی هزاجعِ وٌٌذُ ثِ ثیوبرعتبى ٍلی عقز ٍ اهبم رضب (ع)
ثیزجٌذ طی عبل ّبی  86تب96
ثزرعی اپیذهیَلَصیه آهجَلی حبد ریِ ٍ عَالت یه عبلِ آى در ثیوبرعتبى ٍلیعقز ثیزجٌذ ثیي عبل ّبی  1390تب
.1395
ثزرعی اپیذهیَلَصیه ثیوبری ّبی هبدرسادی للت ٍ عَاهل هزتجط ثب آى در اطفبل هزاجعِ وٌٌذُ ثِ ولیٌیه للت
اطفبل ثیوبرعتبى ٍلیعقز داًؾگبُ علَم پشؽىی ثیزجٌذ طی عبل ّبی 1393-1395
ثزرعی اپیذهیَلَصیه عزطبى علَلْبی ثبسال ( ٍ )BCCعَاهل هزتجط ثب آى در ثیوبراى هزاجعِ وٌٌذُ ثِ ثیوبرعتبى
ّبی ٍلیعقز (عج) ٍ اهبم رضب (ع) ثیزجٌذ طی عبل ّبی 1394-1396
ثزرعی اپیذهیَلَصیه وَدوبى هجتال ثِ هغوَهیت ثغتزی ؽذُ در ثخؼ هزالجت ّبی ٍیضُ اطفبل ثیوبرعتبى ٍلی
عقز (عج) ثیزجٌذ طی عبل ّبی  1388تب 1394

ػلی دیک افشاص ضکَُ

هحوَد گٌجی فشد

سیذ هحوذ
هَسَی
هیشصایی /ػلیشضا
خالصی

هشین ػلی پَس

احوذسضا سثضاسی

پیام
ایضدپٌاّیً/اّیذ
اصدکی

هشضیِ ٍاسغ هْشاتادی

هیٌا ّوتی

طَتی کاظوی

هحوذ کاسگضاس

اهیذ هْشپَس

هحوذصادق لاسوی

ًاّیذ اصدکی

هحوذسضا
لاسویاى

صّشا سلیواًی

فشٍد صالحی

ػثاسؼل
سهضاًی/احوذ
آهَصضی

ًشجس سادات احوذیاى

سیذحسي گلثَیی
هَسَی

تتَل السادات
سجادی ًژاد/
هحثَتِ
چْکٌذی

سؼیذ لشتاًی

طیثِ چْکٌذی/
اهیذ هْشپَس
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ثزرعی اپیذهیَلَصیه هَارد تعجیِ ضزثبى عبس دائوی ٍ ؽَن دٌّذُ داخلی دائوی در ثیوبراى ثغتزی ؽذُ در
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ثزرعی اثز ( RTPAفعبل وٌٌذُ ًَتزویت پالعویٌَصى ثبفتی)در درهبى ثیوبراى اعتزٍن ایغىویه
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ثزرعی اثزپزٍثیَتیه ّب در پیؾگیزی اس ثزٍس پٌَهًَی هزتجط ثب ًٍتیالتَر در ثیوبراى ICU
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ثیوبرعتبى ٍلی عقز طی عبل ّبی 1390-96

ثزرعی ارتجبط ّبیپزتبًغیَى پَلوًَزی ثب ّبیپزپبراتیزٍئیذی ثبًَیِ ٍ هبروز التْبثی ( )CRPدر ثیوبراى ّوَدیبلیشی
هزاجعِ وٌٌذُ ثِ ثیوبرعتبى ٍلیعقز (عج)ٍ هزوش ؽْیذ ثْؾتی ثیزجٌذ در عبل 1396
ثزرعی ارتجبط ثیي اًَاع وبتبراوت ٍاثغتِ ثِ عي ثب وبّؼ ؽٌَایی در افزاد هزاجعِ وٌٌذُ ثِ درهبًگبُ چؾن ٍ گَػ ٍ
حلك ٍ ثیٌی ثیوبرعتبى آهَسؽی ٍلی عقز (عج) ؽْزعتبى ثیزجٌذ طی عبل  1394تب 1395
ثزرعی ارتجبط ثیي ثزٍس فیجزٍهیبلضی ٍ ضبیعبت هىبًیىی گزدى (فتك دیغه گزدًی ٍ اعتئَارتزیت گزدى)
ثزرعی ارتجبط ثیي ثیوبری گلَوَم ساٍیِ ثبس ٍ فؾبر پزفیَصى چؾن در ثیوبراى گلَوَم ساٍیِ ثبس هشهي هزاجعِ وٌٌذُ ثِ
ثیوبرعتبى ٍلی عقز ثیزجٌذ
ثزرعی ارتجبط ثیي پبراهتزّبی اعپیزٍهتزی در ثیوبراى  COPDثب تغییزات اؽجبع اوغیضًی در تغت  6دلیمِ لذم
سدى()MWT6
ثزرعی ارتجبط ثیي ؽبخـٍ )ABSI(A Body shape Indexاختالالت چزثی خَى درهزاجعیي ثِ ولیٌیه للت
ٍعزٍق ؽْز ثیزجٌذ
ثزرعی ارتجبط ثیي ضخبهت هزوشی لزًیِ ،فؾبر داخل چؾن ٍ ضخبهت الیِ ی فیجزّبی عقجی ؽجىیِ در دٍ ًَع
گلَوَم ساٍیِ ثبس اٍلیِ ٍ گلَوَم ثب فؾبرطجیعی ٍ افزاد ًزهبل
ثزرعی ارتجبط ثیي وجذ چزة غیزالىلی ٍ اعیذ اٍریه در جوعیت  70-20عبلِ ؽْز ثیزجٌذ

پشیسا تیجاسی

حویذسضا هطشلی
همذم

الْام صاسػی

حویذسضا سیاسی

هلیحِ سضائی

فشضیذ ػاتذی

کاظن لائوی/
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هیٌا گلگَى

سیذ غالهشضا
هشتضَی
همذم/صیٌة صاسهی

ػثاسؼل
سهضاًیً/اّیذ
اصدکی

ساساى صادلی ًیک

سیذ حسي گلثَئی
هَسَی

هحوذحسیي
داٍسی

هشین حك پشست

ٍجیِ اهلل سئیسی

الْام ػتثاتی/
غالهشضا ضشیف
صادُ

سیذُ ػاطفِ حسیٌی

غالهحسیي یؼمَتی

ػثاس حسیٌی
ساد

حسیي لاضی

سیذ غالهشضا
هشتضَی همذم

هلیکا کافی

هیٌا ّوتی

ضیوا صذیمی آتمِ ئی

هحوذحسیي
داٍسی

حسي تَاًگش

لذسیِ آرسکاس

احوذ آهَصضی

طَتی کاظوی
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ثزرعی ارتجبط ثیي هیَپی ٍ اًذاسُ لذاهی خلفی وزُ چؾن ثب ؽذت رتیٌَپبتی دیبثتی در ثیوبراى هزاجعِ وٌٌذُ ثِ

هحوذ ػلی هذافغ

هحوذحسیي
داٍسی

غالهشضا ضشیف
صادُ

تْجت کاظوی تیذختی

آصادُ اتشاّین صادُ/
احوذسضا سثضاسی

هجیذ صاسع
تیذکی /پیام
ایضدپٌاّی

غضل طاّشی ثاًی

سیذػثاس حسیٌی
ساد

هحوذ حسیي
داٍسی

ّوا جاجشهی خیاط

هحوَد صسدست

هحوَد حسیي
صادُ هلکی

سیذ کوال فاضلی

تتَل سادات
سجادی

هشین سضایی

ثزرعی ارتجبط عطَح عزهی عزٍتًَیي ٍ اعتزط اوغیذاتیَ ( )MDAدر ثیوبراى  CADثب ٍ ثذٍى ٍلَع AMI

سیذ هصطفی فٌایی

سیحاًِ َّضیاس

فاطوِ حویذی

ثزرعی ارتجبط هبدُ حبجت ٍ اختالل ؽٌَایی حغی -عقجی در ثیوبراى تحت آًضیَگزافی هغشی در ثیوبرعتبى ٍلیعقز

ػاسف ایضدپٌاُ کالتِ
تجذی

لاسن کشیوی
تٌذسآتادی

حویذسضا
سیاسی

ثزرعی ارتجبط هیشاى ثزٍس  MACEثب ٍضعیت سًذگی ٍ ریغه فبوتَرّبی للجی ٍ عزٍلی در ثیوبراى ثب SYNTAX

ػاسف ایضدپٌاُ کالتِ
تجذی

ًاّیذ اصدکی

سیذ ػلی هؼضی

ثزرعی پبعخ ثِ درهبى ثب ّپبریي در ثیوبراى هجتال ثِ حولِ گذرای ایغىویه هىزر

داٍٍد لطفیاى

حویذسضا سیاسی

ًاّیذ اصدکی

ّوا هظفش تیضاتی

سواًِ کَصُ گشاى

فشٍد صالحی

سؼیذ هحثی ًژاد

صٍیا طاّشگَساتی

سیذ هحوذ اتي حجاصی

تی تی فاطوِ
ضخص اهام پَس
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ثزرعی تبثیز اپیَم ثز پبراهتزّبی اعپزم ٍ هبیع هٌی در هزداى هعتبد در همبیغِ ثب گزٍُ وٌتزل ؽْز ثیزجٌذ

42

455377

ثزرعی تبثیز اضبفِ وزدى عَلفبت هٌیشیَم ثِ هبروبییي ایٌتزاتىبل در وٌتزل درد پظ اس عول جزاحی عشاریي

ولیٌیه چؾن پشؽىی ثیوبرعتبى آهَسؽی ٍلی عقز (عج)
ثزرعی ارتجبط پزٍولغیتًَیي ( )  ESR ٍ CRP،PCTثب  PMN ٍ WBCدر تعییي پزٍگٌَس ٍ ادارُ ی درهبى
ثیوبراى هجتال ثِ تت ٍ ًَتزٍپٌی در سهیٌِ ی درهبى عزطبى ّبی تَپز ( ) solid tumor
ثزرعی ارتجبط جٌظ ٍ هیشاى هیَپی ثب ضخبهت لزًیِ در ثیوبراى هزاجعِ وٌٌذُ ثِ درهبًگبُ چؾن ثیوبرعتبى ٍلیعقز
(ع)ثیزجٌذ
ثزرعی ارتجبط عطح عزهی  OH-Vit D325ثب ریتن فیجزیالعیَى دّلیشی در ثیوبراى تحت جزاحی ثبی پظ عزٍق
وزًٍزی ثب رٍػ  On- Pompدر ثیوبرعتبى ٍلی عقز ثیزجٌذدر عبل94
ثزرعی ارتجبط عطح َّرهَى  TSHثب عطح ؽٌَایی در ثیوبراى هجتال ثِ ون وبری تیزٍئیذ وِ ثِ ولیٌیه غذد
ثیوبرعتبى ٍلی عقز ثیزجٌذ طی عبل  1396هزاجعِ وزدُ اًذ

ثیزجٌذ اس هْز هبُ عبل  1396تب اعفٌذ هبُ عبل 1396
 scoreثبال در عبل  1397-1396در ثیزجٌذ

ثزرعی پیبهذ (اٍت وبم) ثیوبری للجی هبدرسادی پظ اس اعوبل جزاحی للجی یب هذاخالت آًضیَگزافی در وَدوبى
خزاعبى جٌَثی در عبل ّبی  1393تب 1396

تیتا تیجاسی

لیغت پبیبى ًبهِ ّبیی وِ در عبل  1396اس هؾبٍرُ پبیگبُ ثبلیٌی ثیوبرعتبى ٍلیعقز (عج) ثیزجٌذ ثزای آًْب اعتفبدُ ؽذُ اعت.
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ثزرعی تبثیز ایجَپزٍفي اس دٍ ثزًذ هختلف ثز ثغتي هجزای ؽزیبًی در ًَساداى ًبرط هجتال ثِ هجزای ؽزیبًی ثبس  ،در
ثیوبراى هزاجعِ وٌٌذُ ثِ ثخؼ اطفبل ثیوبرعتبى ٍلیقعز ثیزجٌذ در عبل ّبی  1393تب 1397
ثزرعی تبثیز آهَسػ ٍ عالئن ثقزی ثز الَدگی فَتی ثخؼ هزالجت ّبی ٍیضُ ًَساداى (  ) NICUثیوبرعتبى ٍلی عقز
(عج) ثیزجٌذ
ثزرعی تبثیز آهیٌَفیلیي ٍریذی ثزپیؾگیزی اس عزدرد پظ اس ثی حغی ًخبعی در ثیوبراى تحت عول عشاریي
اًتخبثی
ثزرعی تبثیز تجَیش ٍیتبهیي  Dدر عولىزد ریِ ٍ عطح عزهی ایٌتزلَویي  ٍ 10فعبلیت تبم آًتی اوغیذاًی عزم در
ثیوبراى هجتال ثِ آعن هتَعط تب ؽذیذ .
ثزرعی تبثیز تجَیش ٍیتبهیي  Dدر عولىزد ریِ ٍ عطح عزهی ایٌتزلَویي  ٍ 10فعبلیت تبم آًتی اوغیذاًی عزم در
ثیوبراى هجتال ثِ آعن هتَعط تب ؽذیذ .

ػلیشضا تمی صادگاى

فشٍد صالحی

هحوذسضا
ػاتذیٌی

افساًِ داٍدی

غالهشضا
فؼال/فاطوِ
طاّشی

ٍحیذُ اتَالحسي
ًژاد

ػاطفِ یاسی

فاطوِ ضخص اهام
پَس

فاطوِ سلواًی

ػلی هیشضاّی

سیذ غالهشضا
هشتضَی همذم

ػلی هیشضاّی

سیذ غالهشضا
هشتضَی همذم

48

455500

ثزرعی تبثیز حذف هَادغذایی ثب طجع عزد ثز پبراهتزّبی ولیٌیىی ٍ پبراولیٌیىی ثیوبراى فزعی

الْام خضاػی ًژاد

49

455334

ثزرعی تبثیز دارٍی لَتیزاعتبم در وٌتزل عزدردّبی هیگزًی در هجتالیبى ثِ هیگزى در اعتبى خزاعبى جٌَثی

50

455359

51

455483

52

455482

ثزرعی تبثیز دهب ثز رٍی پبیذاری ثیلی رٍثیي در ًوًَِ ّبی پالعوبی تْیِ ؽذُ اس ًَساداى ایىتزیه تزم در عبل 96
در ثیوبرعتبى ٍلیعقز(عج) ثیزجٌذ
ثزرعی تجَیش هٌطمی آًتی ثیَتیه ّب ٍ اًطجبق آى ثب الگَ ّبی اعتبًذارد هَجَد در ثیوبراى هجتال ثِ عفًَتْبی
تٌفغی ثغتزی در ثیوبرعتبى ّبی آهَسؽی اهبم رضب (ع) ٍ ٍلیعقز ثیزجٌذ
ثزرعی تجَیش هٌطمی آًتی ثیَتیه ّب ٍ اًطجبق آى ثب الگَّبی اعتبًذارد هَجَد در ثیوبراى هجتال ثِ عفًَتْبی ادراری
ثغتزی در ثیوبرعتبى ّبی آهَسؽی اهبم رضب (ع) ٍ ٍلیعقز ثیزجٌذ

صّشا آٌّی

حویذسضا سیاسی

سیذ هحوذ
هَسَی هیشصایی

پشیسا سحین صادُ

غالهشضا فؼال

هحوَد
صسدست/تیتا
تیجاسی

ػشفاى صساػتکاس

هحوذسضا ػاتذیٌی

آصادُ اتشاّین
صادُ

اهیش استاًستی

هحوذسضا ػاتذیٌی

آصادُ اتشاّین
صادُ

لیغت پبیبى ًبهِ ّبیی وِ در عبل  1396اس هؾبٍرُ پبیگبُ ثبلیٌی ثیوبرعتبى ٍلیعقز (عج) ثیزجٌذ ثزای آًْب اعتفبدُ ؽذُ اعت.
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455653

54

455674

55

455174

56

455675

57

455458

58

455029

59

455436

60

455152

61

455513

62

455315

ثزرعی تؾخیـ لجل اس سایوبى تجوع هبیع هغشی ًخبعی در حفزُ خلفی جٌیي در جٌیي ّبی هبدراى هزاجعِ وٌٌذُ ثِ
هزاوش درهبًی اهبم رضب ٍ ٍلیعقز در طی عبل ّبی 98-97
ثزرعی تغییزات الىتزٍوبردیَگزام در وَدوبى ٍ ًَجَاًبى چبق ٍ همبیغِ آى ثب افزاد ثب ٍسى ًزهبل
ثزرعی تیپ آعتیگوبتیغن ایجبد ؽذُ تَعط ًبخٌه درثیوبراى هزاجعِ وٌٌذُ ثِ درهبًگبُ چؾن پشؽىی ثیوبرعتبى
ٍلیعقز ثیزجٌذ در عبل ّبی 95-96
ثزرعی چگًَگی رعبیت اعتبًذاردّبی آهَسػ ثبلیٌی هزثَط ثِ ولیٌیه عزپبیی ،راًذّبی آهَسؽی ٍ گشارػ
فجحگبّی ،در ثخؼّبی داخلی ،اطفبل ٍ سًبى ثیوبرعتبى آهَسؽی ٍلیعقز (عج) ثیزجٌذ1397 -
ثزرعی خقَفیبت اپیذهیَلَصیه ،عالئن آسهبیؾگبّی ٍ عالئن ثبلیٌی در ثبلغیي هجتال ثِ عفًَت گَارؽی ّلیىَثبوتز
پیلَری هزاجعِ وٌٌذُ ثِ ثیوبرعتبى ٍلیعقز در ؽؼ هبِّ دٍم عبل 1397
ثزرعی دیبهتزوَرپَط وبلَسٍم ٍ هخچِ در جٌیٌْبی هجتال ثِ  FGRدرهمبیغِ ثب گزٍُ وٌتزل
ثزرعی راثطِ  SYNTAX Scoreثب تٌگی ؽزیبى وبرٍتیذ در ثیوبراى هزاجعِ وٌٌذُ ثِ ثیوبرعتبى ٍلی عقز(عج)
ثیزجٌذ ،تحت عول جزاحی للت ثبس در طی عبلْبی 1395-1396
ثزرعی راثطِ عطح اجتوبعی التقبدی ،ویفیت سًذگی ،رصین غذایی ٍ ریغه فبوتَر ّبی للجی عزٍلی ثب ؽذت تٌگی
عزٍق وزًٍز در ثیوبراى ثغتزی در ثخؼ آًضیَگزافی ثیوبرعتبى ٍلیعقز ثیزجٌذ در عبل 1396-97
ثزرعی راثطِ ی اعتیبد هبدر در دٍراى ثبرداری ٍ ارسیبثی عطح فزیتیي ٍ  HsCRPثب عَارك هبدری ٍ ًَسادی (یه
هطبلعِ هَرد-ؽبّذی)
ثزرعی راثطِ ی ثیي عَاهل خطز ثیوبری عزٍق وزًٍز ثب تعذاد عزٍق گزفتبر در آًضیَگزافی در ثیوبراى ثغتزی در
ثخؼ آًضیَگزافی ثیوبرعتبى ٍلی عقز (عج) ثیزجٌذ در عبل ّبی  1390تب .1395

هشین ضشًٍی

هْیاس هحوذی فشد

سلوی آسیاًژاد

فشٍد صالحی

ًاصًیي هیشضاّی

هحوذ حسیي
داٍسی

فاطوِ هسؼَدی ًسة

صّشُ آرسکاس

تتَل الثالی

اهیش ًجفی

هجیذ صاسع تیذکی

تْویٌِ تَکلی

هحوذ سسَلی

ػلیشضا احساى
تخصً /سشیي
خشاضادی صادُ

خضاػی

ٍحیذ ًثاتی تٌیادآتادی

احوذ آهَصضی

سیذ ػلی هؼضی

هحوذ صالح ًیشٍهٌذ

سیذ ػلی هؼضی

ًاّیذ اصدکی

ضکَفِ هشادی

صّشُ خضاػی

اصغش صستاى/
غالهشضا ضشیف
صادُ

هیالد اتَرسی

سیذ ػلی هؼضی

طَتی کاظوی

لیغت پبیبى ًبهِ ّبیی وِ در عبل  1396اس هؾبٍرُ پبیگبُ ثبلیٌی ثیوبرعتبى ٍلیعقز (عج) ثیزجٌذ ثزای آًْب اعتفبدُ ؽذُ اعت.
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455336

64

455355

65

455073

66

455448

67

455047

68

455356

69

455395

70

455069

ثزرعی عزٍپزٍٍاالًظ ّپبتیت  Aدر وبروٌبى ثْذاؽتی ثیوبرعتبى ٍلی عقز ثیزجٌذ در عبل 96
ثزرعی عطح آگبّیً ،گزػ ٍ عولىزد وبدر درهبًی ثیوبرعتبى ٍلیعقز ( ؽبهل پشؽىبى ٍ دعتیبراى ثیَْؽی ٍ داخلی،
پشؽىبى ًَرٍلَصی ٍ پزعتبراى ثخؼ هزالجت ّبی ٍیضُ ) در سهیٌِ عَارك اًتَثبعیَى طَالًی هذت
ثزرعی عطح تبم ایوًََگلَثَلیي ّبی  sIgE ٍ A ٍ Eٍ M ٍ Gعلیِ  20آلزصى ؽبیع خَراوی ٍ اعتٌؾبلی در عقبرُ
ثبفت لَسُ در همبیغِ ثب عزم ثیوبراى هجتال ثِ ّبیپزتزٍفی لَسُ وِ تحت عول جزاحی لزار گزفتِ اًذ
ثزرعی عطح عزهی ّ 25یذرٍوغی ٍیتبهیي  Dثز اعبط ؽذت حولِ حبد ثیوبری اًغذادی ریِ درثیوبراى COPD
ؽْزعتبى ثیزجٌذ

هْذی دلشتای لَچاى
ػتیك

صّشُ آرسکاس

غالهشضا ضشیف
صادُ

سؼیذ کیَاًی

تتَل سادات
سجادی ًژاد

آفاق صاسػی

ًذا هِ آٍس

هحوذ فشیذًٍی

هسؼَد اصغشی

ػطیِ طالة صادُ

سیذ غالهشضا
هشتضَی همذم

ٍجیِ اهلل
سئیسی/تیتا
تیجاسی

ثزرعی عطح عزهی عزة در ثیوبراى هجتال ثِ هَلتیپل اعىلزٍسیظ هزاجعِ وٌٌذُ ثِ ولیٌیه ًَرٍلَصی ثیوبرعتبى
اهبم رضب(ع) ٍ

پشیسا ًَفشستی

هحوذ دّماًی
فیشٍصآتادی

اهیذ هْشپَس

ٍلی عقز (عج) ؽْز ثیزجٌذ در عبل 1395
ثزرعی عطح ّوخَاًی رٍػ ّبی اعتزیلیشاعیَى ٍعبیل اتبق عول ثب اعتبًذارد ّب (گبیذالیي ّبی هعتجز علوی ) در
اتبق عول ّبی ثیوبرعتبى ٍلیعقز ثیزجٌذ در عبل 1396
ثزرعی عطح یذ ادرار در سًبى ثبردار هزاجعِ وٌٌذُ ثِ هزاوش ثْذاؽتی درهبًی ؽْزعتبى ثیزجٌذ در عِ هبِّ عَم
ثبرداری ٍ ارتجبط آى ثب عطح  TSHخَى هبدر ٍ ًَساد
ثزرعی ؽیَع افغزدگی ٍ اضطزاة ٍ عَاهل هزتجط ثب آى در ثیوبراى هجتال ثِ عزطبى هزاجعِ وٌٌذُ ثِ ثیوبرعتبى
ٍلیعقز ٍ هزوش جبهع درهبى ثیوبری ّبی خبؿ ثیزجٌذ در عبل 96

فاطوِ سیگاسی

تتَل سادات
سجادی ًژاد

لاسن کشیوی
تٌذسآتادی/تتَل
الثالی/هسؼَد
ضیائی

ًؼیوِ ػطائی

هشین سضایی

اصغش صستاى

ػاطفِ سًذیاى

پیام ایضدپٌاّی

ساسا آیتی/
غالهشضا ضشیف
صادُ

لیغت پبیبى ًبهِ ّبیی وِ در عبل  1396اس هؾبٍرُ پبیگبُ ثبلیٌی ثیوبرعتبى ٍلیعقز (عج) ثیزجٌذ ثزای آًْب اعتفبدُ ؽذُ اعت.
ثزرعی ؽیَع اوتبسی عزٍق وزًٍز ٍ فبوتَرّبی هزتجط ثب آى در ثیوبراى ثغتزی ؽذُ در ثخؼ آًضیَگزافی ثیوبرعتبى

71

455095

72

455579

73

455269

74

455085

75

455365

76

455137

77

455398

ثزرعی عولىزد غذد هیجَهیي در ثیوبراى هجتال ثِ پغَریبسیظ

78

455461

ثزرعی عولىزد غذد هیجَهیي درهجتالیبى ثِ ٍیتیلیگَ

79

455107

80

455505

81

455682

ٍلیعقز ثیزجٌذ در عبلْبی  1390تب 1395
ثزرعی ؽیَع آًَریغن آئَرت ؽىوی در ثیوبراى هجتال ثِ تٌگی عزٍق وزًٍبری (ثبالی )%50
ثزرعی ؽیَع ثبوتزیوی ٍعپتی عوی ٍ فبوتَرّبی هزتجط ثب آى در ثیوبراى هجتال ثِ تَهَرّبی تَپز در ثیوبرعتبى ٍلی
عقز ؽْزعتبى ثیزجٌذ در عبل 1396تب1397
ثزرعی ؽیَع عفًَت هبدرسادی عیتَهگبلٍَیزٍط ٍ ارسیبثی پیبهذ ّبی ثبلیٌی آى در ًَساداى هتَلذ ؽذُ در
ثیوبرعتبى ٍلی عقز(عج) ثیزجٌذ در عبل 1396
ثزرعی ؽیَع ولًَیشاعیَى ٍاصیٌبل اؽزیؾیبولی ٍ الگَی حغبعیت آًتی ثیَتیىی در سًبى ثبردار هزاجعِ وٌٌذُ ثِ
ثیوبرعتبى ٍلی عقز (عج) ثیزجٌذ در عبل 1396
ثزرعی علل وبّؼ عطح َّؽیبری غیز تزٍهبتیه ٍ فبوتَرّبی هزتجط ثب پیؼ آگْی آى در وَدوبى هزاجعِ وٌٌذُ ثِ
اٍرصاًظ ثیوبرعتبى ّبی ٍلی عقز (عج) ٍ اهبم رضب (ع) ثیزجٌذ در عبل 95-96

ثزرعی عَارك  ( RTPAفعبل وٌٌذُ ًَتزویت پالعویٌَصى ثبفتی )در درهبى ثیوبراى اعتزٍن ایغىویه هزاجعِ
وٌٌذُ ثِ ثیوبرعتبى ٍلیعقز ثیزجٌذ در عبلْبی 1395-1396
ثزرعی عَارك تبخیزی ثیٌبیی ًَساداى ًبرط ثب ٍسى ووتز اس  1500گزم هتَلذ ؽذُ ثیي عبل ّبی  1390-1393در
ثیوبرعتبى ٍلیعقز(عج) ثیزجٌذ
ثزرعی عَارك تبخیزی رؽذ ًَساداى ًبرط ثب ٍسى ووتز اس  1500گزم هتَلذ ؽذُ ثیي عبل ّبی  1390-1393در
ثیوبرعتبى ٍلیعقز(عج) ثیزجٌذ

الْام سضَاًیاى

طَتی کاظوی

سواًِ تاضفاػت

لذسیِ آرسکاس

فاطوِ حویذی

ًشگس سجائی

آصادُ اتشاّین صادُ/
احوذسضا سثضاسی

هجیذ صاسع
تیذکی /پیام
ایضدپٌاّی

الِْ ػثاسی یضدی

طیثِ چْکٌذی

هحوذحسي
ًوایی /تیتا
تیجاسی

پشٍیي لشتاًی

هسؼَد یَسفی

صّشُ خضاػی

آیذا تاسکی

سواًِ کَصُ گشاى

هصطفی صیٌالی

احوذسضا طاّشی

هلیحِ ًیک
اًذیص

تشّاى حمی سٍدی

احوذسضا طاّشی

هلیحِ ًیک
اًذیص

سیذ سضا ًجاسصادُ

حویذسضا سیاسی

فائضُ جْاًی فش

سیذ ػثاس
حسیٌی

غالهشضا فؼال

ساضیِ اػضاهی

آصیتا فطاسکی ًیا

غالهشضا فؼال

لیغت پبیبى ًبهِ ّبیی وِ در عبل  1396اس هؾبٍرُ پبیگبُ ثبلیٌی ثیوبرعتبى ٍلیعقز (عج) ثیزجٌذ ثزای آًْب اعتفبدُ ؽذُ اعت.

82

455092

83

455428

84

455291

85

455217

86

455053

87

455061

88

455464

89

455451

90

455326

91

455101

ثزرعی عَارك تشریك اٍعتیي در ثیوبراى عزپبیی هزاجعِ وٌٌذُ ثِ درهبًگبُ چؾن ثیوبرعتبى ٍلیعقز در ًیوغبل اٍل
عبل 1395
ثزرعی عَارك داخل ثیوبرعتبًی ٍ هیشاى ثمب ثیوبراى ثبلَى آًضیَپالعتی الىتیَدر ثیوبرعتبى ٍلیعقز ثیزجٌذ اس عبل
1394تب 1395
ثزرعی عَاهل هغتعذ وٌٌذُ ثزٍس عفًَت ّبی ادراری در وَدوبى  1تب  14عبلِ هزاجعِ وٌٌذُ ثِ ثیوبرعتبى ٍلیعقز
ثیزجٌذ
ثزرعی فبوتَرّبی خطز رتیٌَپبتی عزٍس هزوشی ٍ تبثیز لطزُ دٍرسٍالهیذ در درهبى ثیوبراى هزاجعِ وٌٌذُ ثِ درهبًگبُ
چؾن ثیوبرعتبى ٍلیعقز (عج) ؽْز ثیزجٌذ در عبلْبی 1396_1394
ثزرعی فزاٍاًی آلزصى ّبی ؽبیع در ثیوبراى (ثبلغیي) هجتال ثِ اتَپی هزاجعِ وٌٌذُ ثِ ثیوبرعتبى ّب ٍ ولیٌیه ّبی
تخققی ؽْز ثیزجٌذ در ؽؼ هبُ دٍم عبل 1395
ثزرعی فزاٍاًی ثیوبری ّبی للجی هبدرسادی در ًَساداى تبسُ هتَلذ هجتال ثِ دعتزط تٌفغی ٍ عیبًَس در ثیوبرعتبى
ٍلی عقز طی عبل ٍ1394عِ هبِّ ی اٍل عبل 1395
ثزرعی فزاٍاًی ولًَیشاعیَى ًبیغزیب گًََرُ ٍ تزیىَهًَبط ٍاصیٌبلیظ در خبًن ّبی هجتال ثِ تزؽح ٍاصیٌبل هزاجعِ
وٌٌذُ ثِ درهبًگبُ سًبى ثیوبرعتبى ٍلیعقز(عج) ثیزجٌذ ثِ رٍػ هیىزٍعىَپی درعبل 1396-97
ثزرعی فزاٍاًی ٍ ریغه فبوتَر ّبی ثزٍس اعتئَهیلیت در ثیوبراى سخن پبی دیبثتی در ثیوبراى ثغتزی در ثخؼ
عفًَی ثیوبرعتبى ٍلی عقز(عج)
ثزرعی ولًَیشاعیَى دعتگبُ گَارػ ثب اًتزٍثبوتزیبعِ تَلیذ وٌٌذُ ثتبالوتبهبس ٍعیع الطیف ٍ اعتبفیلَوَن طالیی
همبٍم ثِ هتی عیلیي درًَساداى ثغتزی در  NICUثیوبرعتبى ٍلیعقز (عج) ثیزجٌذ.
ثزرعی ویفی ثَیبیی تَعط آسهَى تؾخیـ ثَیبی ( ایزاى عیت) ثیوبراى هجتال ثِ پَلیپَسیظ عیٌَط ٍ ثیٌی لجل ٍ
ثعذ اس عول جزاحی اًذٍعىَثی در ثیوبراى هزاجعِ وٌٌذُ ثِ ثیوبرعتبى ٍلیعقز ثیزجٌذ در عبل 1395

هشین ضیخ ٍیسی

غالهحسیي یؼمَتی

هحوذسضا
هیشی /تْشٍص
حیذسی

ضیوا اتَالحسٌی

ًاّیذ اصدکی

سیذ ػلی هؼضی

تٌْام ضْشیاس

تْجت السادات
تلٌذی

آصیتا فطاسکی ًیا

سیحاًِ اتشاّیوی

تْشٍص حیذسی

غالهحسیي
یؼمَتی

صّشا سضَی

سضا لادسی

ًحوَد صسدست/
غالهشضا ضشیف
صادُ

اهیش حسیي صاّذی ساد

فشٍد صالحی

احوذ آهَصضی

ًگاس گل جْاًی

ًاّیذ لٌثشصادُ

هْذی کشهیاى/
هجیذ صاسع
تیذکی

ػلی اسواػیل پَس

ػطیِ خسشٍی

هحوذحسي ًوایی

حسي حسیٌی

هسؼَد اصغشی

غالهشضا فؼال

لیغت پبیبى ًبهِ ّبیی وِ در عبل  1396اس هؾبٍرُ پبیگبُ ثبلیٌی ثیوبرعتبى ٍلیعقز (عج) ثیزجٌذ ثزای آًْب اعتفبدُ ؽذُ اعت.
92

455333

93

455320

94

455625

95

455690

96

455302

97

455426

98

455546

99

455558

100

455327

ثزرعی هقزف وبرثبپٌن ّب در ثخؼ  ٍ ICUداخلی ثیوبرعتبى ٍلیعقز (عج) ٍ همبیغِ آى ثب راٌّوبّبی ثبلیٌی
اعتبًذارد ٍ تبثیز آهَسػ در اعتبًذاردعبسی هذیزیت هقزف آًْب
ثزرعی همبٍهت ثتبالوتبهبسی ٍعیع الطیف ( )ESBLدراًتزٍثبوتزیبعِ ّبی جذا ؽذُ اس ًوًَِ هذفَع ثیوبراى هجتال ثِ
وٌغزّبی هختلف ثغتزی در ثیوبرعتبى .
ثزرعی همبٍهت ثِ آًتیثیَتیه والریتزٍهبیغیي در عَیِ ّبی ّلیىَثبوتزپیلَری جذاؽذُ اس ثیوبراى هزاجعِ وٌٌذُ
ثِ ولیٌیه فَق تخققی ثیوبرعتبى ٍلیعقز ؽْز ثیزجٌذ در عبل 1397

سویِ کَضکی

فشضیذ ػاتذی

فشصاًِ حکیوی

هحذحسي ًوایی

احوذسضا
سثضاسی

ٍجیِْ اتشاّیوی

هحوَد صسدست

تْویٌِ تَکلی

ثزرعی همبیغِ اثز اعپزی فلَتیىبسٍى ٍ اعپزی ثَدعًَبیذ ٍ اعپزی هَهتبسٍى در ثیوبراى پَلیپَسیظ ثیٌی – عیٌَط

هسؼَد اصغشی

ثعذ اس جزاحی آًذٍعىَپی عیٌَط درثیوبرعتبى ٍلیعقز(ع) ثیزجٌذ در عبلْبی 1396-97

ثزرعی همبیغِ ای اثزثخؾی لطزُ چؾوی ًبًَ دارٍی تبوزٍلیوَط ٍ عیىلَعپَریي در هجتالیبى ثِ خؾىی چؾن

ثزرعی همبیغِ ای ارگبًیغن ّبی ایجبد وٌٌذُ  severe sepsis ٍ sepsisدر ثیوبراى هیبًغبل ثب عبلوٌذ ثب دٍ
رٍػ  ٍ bactecرٍػ conventional
ثزرعی همبیغِ ای تبثیزگیبُ عیبُ داًِ ٍپالعجَ ثزوبّؼ درد ٍ التْبة هفبفل در اعتئَآرتزیت ساًَ
ثزرعی همبیغِ ای ٍ ّوجغتگی رؽذ پظ اس عبًحِ ٍ عالهت هعٌَی هبدراى دارای وَدن هجتال ثِ ثیوبری هبدرسادی
للت ثب هبدراى دارای وَدن عبلن در ثیوبرعتبى ٍلی عقز ثیزجٌذ در عبل 1397
ثزرعی هَرتبلیتی ٍ هَرثیذیتی ثیوبراى پزخطزهزاجعِ وٌٌذُ ثِ ثیوبرعتبى ٍلی عقز (عج) ثیزجٌذ ،تحت عول جزاحی
ثبی پظ عزٍق وزًٍز درطی عبلْبی 92-96

هژگاى احشاسی

هلیحِ ًیک اًذیص

فاطوِ افطاسی

هحوذیحیی
حٌفی تجذ/
تیژى هالئکِ
ًیکَئی
هسؼَد ضیائی

سکیٌِ ایشاًذٍست

هحوذ خذاضٌاس
سٍدسشی

الْام ػتثاتی

هْطیذ گلذاًی همذم

ػلی اکثش اسواػیلی

فشٍد صالحی

ػاسف اخَاى هاسَلِ

هحوَد حسیي صادُ
هلکی

سیذ ػلی هؼضی

لیغت پبیبى ًبهِ ّبیی وِ در عبل  1396اس هؾبٍرُ پبیگبُ ثبلیٌی ثیوبرعتبى ٍلیعقز (عج) ثیزجٌذ ثزای آًْب اعتفبدُ ؽذُ اعت.

101

455108

ثزرعی هیشاى اعتفبدُ اس ٍاوغي آًفلَاًشا ٍعَاهل هزتجط ثب آى در گزٍّْبی در هعزك خطز ثیوبری اًفلَاًشا

اهیي ارسًَش

تیتا تیجاسی

آصادُ اتشاّین
صادُ /هجیذ
ضایستِ

102

455425

ثزرعی هیشاى ائَسیٌَفیل خَى ٍ ثبفت ثیوبراى عیٌَسیت هشهي ثب پَلیپ ثیٌی

ضادی ایضدپٌاّی

هسؼَد اصغشی

هیٌا حیذسی
اصفْاًی

103

455555

ثزرعی هیشاى آلَدگی ثِ ٍیزٍط ّبی BKVٍ JCVدر افزاد ّوَدیبلیشی دراعتبى خزاعبى جٌَثی

سیذُ هٌصَسُ حسیٌی
هتیي

هسؼَد ضیائی

داٍٍد جَاًوشد

104

455307

هشین ثمفی

صّشُ خضاػی

تیتا تیجاسی

105

455307

هشین ثمفی

صّشُ خضاػی

تیتا تیجاسی

106

455322

ًسشیي ٍفائی ًژاد

لیلی ػلیضادُ

هحوَد صسدست

107

455580

پَسیا ًادسی

سیذ هحوذ
هَسَی هیشصایی

108

455058

ًگیي سلیواًی هطلك

صاتش هحوذصادُ
سضایی

هحوذحسي
ًوائی

109

455382

ثزرعی هیشاى عفًَت هخفی ّپبتیت  Bدر ثیوبراى دیبلیشی اعتبى خزاعبى جٌَثی در عبل 1397

هحوذ جَاد پاسسا

هسؼَد ضیائی

داٍٍد جَاًوشد/
اػظن سضایی

110

455155

ثزرعی هیشاى ًیبس ثِ عول هجذددرثیوبراى اعتزاثیغن عول ؽذُ اس فزٍردیي 88لفبیت ؽْزیَر95

صّشا ػلیجاًپَس

سیذػثاس حسیٌی
ساد

تْشٍص حیذسی

111

455486

یگاًِ هْذی صادُ

فشضیذ ػاتذی

ٍجیِ اهلل سئیسی

ثزرعی هیشاى ثزٍس سایوبى سٍدرط ٍ عَاهل هزتجط ٍ پیبهذ آى در ثیوبرعتبى ٍلیعقز ؽْزعتبى ثیزجٌذ در عبل
1396
ثزرعی هیشاى ثزٍس سایوبى سٍدرط ٍ عَاهل هزتجط ٍ پیبهذ آى در ثیوبرعتبى ٍلیعقز ؽْزعتبى ثیزجٌذ در عبل
1396
ثزرعی هیشاى ثیبى  ki-67در ًوًَِ ّبی وبرعیٌَم علَل عٌگفزؽی عز ٍ گزدى ثزحغت ٍیضگی ّبی ّیغتَلَصیه
ٍ ثبلیٌی
ثزرعی هیشاى تبثیز وَآًشین  Q10در جلَگیزی اس حوالت عَد ثیوبراى هیگزى در عبل ّبی .1397ٍ1396
ثزرعی هیشاى رعبیت ثْذاؽت دعت ٍ تىٌیه فحیح اًجبم آى در هَلعیت ّبی ثبلیٌی در وبرٍرساى ثخؼ اطفبل
ثیوبرعتبى ٍلیعقز ثیزجٌذ در عبل تحقیلی 96-95

ثزرعی ًمؼ پزٍگٌَعتیه پزٍولغیتًَیي ٍ هعیبر  PSIدر ثیوبراى ثغتزی ثب پٌَهًَی هزاجعِ وٌٌذُ ثِ اٍرصاًظ
ثیوبرعتبى ٍلیعقز (ع) ثیزجٌذ در عبل 1396-97

لیغت پبیبى ًبهِ ّبیی وِ در عبل  1396اس هؾبٍرُ پبیگبُ ثبلیٌی ثیوبرعتبى ٍلیعقز (عج) ثیزجٌذ ثزای آًْب اعتفبدُ ؽذُ اعت.
ثزرعی ٍ همبیغِ هیشاى  RDWدر ثیوبراى دیبثتی ثذٍى رتیٌَپبتی ٍ ثیوبراى ثب رتیٌَپبتی دیبثتی پزٍلیفزاتیَ ٍ

فاطوِ آب ضٌاس

غالهحسیي یؼمَتی

112

455650

صّشا ضیاء

فشٍد صالحی

113

455538

هٌْاص اراًی

هحوَد صسدست

114

455068

تْویٌِ خَضثختی

لیلی ػلیضادُ

ٍجیِ اهلل سئیسی

115

455351

ثزرعی یبفتِ ّبی تقَیزثزداری در عٌذرم ّبی ووپزؽي ًَرٍٍاعىَالر ،در ثیوبراى هزاجعِ وٌٌذُ ثِ ثیوبرعتبًْبی

سیذ هؼیي کاّاًی
هیشی

هْیاس هحوذی فشد

هحوذ دّماًی
فیشٍصآتادی

116

455493

تْاسُ تٌثاکَچی

فاطوِ طاّشی تجذ

ػثاسؼلی
سهضاًی

117

455529

تبثیز تجَیش ثزًبهِ وؾَری هىول ٍیتبهیي  Dثِ هبدراى ؽیزدُ ٍ ؽیز خَاراى ثزعطح ٍیتبهیي  Dهبدر ٍ ؽیز خَار

سیذ هحوذ
هَسَی

118

455591

تبثیز تجَیش ولغین ٍ ٍیتبهیي Dثز پبعخ ثِ درهبى عزگیجِ در ثیوبراى هجتال ثِ عزگیجِ خَػ خین ٍضعیتی

ّادی هؼتوذی

سضا دستجشدی/
غالهشضا ضشیف
صادُ

119

455328

تبثیز تَاًوٌذ عبسی جٌغی ثز ویفیت سًذگی جٌغی ٍ رضبیت سًبؽَیی در ثیوبراى ّوَ دیبلیشی

ػطشت سؼیذی تاصخاًِ

هشضیِ تشضیضی

120

455380

هشین جاهی

سضا دستجشدی

صّشُ خضاػی

121

455543

تبثیز هبعبص ثبستبثی پب ثز ؽذت خغتگی ٍویفیت خَاة ثیوبراى ّوَدیبلیشی

هْذی ّادٍی

ػلی هحوذ ایضدپٌاُ

غالهشضا ضشیف
صادُ /حویذسضا
تْشاهی

122

455554

تبثیز هىول وَاًشین  Q10رٍی هبروزّبی التْبثی  ٍ ،IL-6،hs CRPاعتزط اوغیذاتیَ ٍ فعبلیت اًتی اوغیذاًی

سضا یؼمَتی هشکیِ

سیذ غالهشضا
هشتضَی همذم

اصغش صستاى

غیزپزٍلیفزاتیَ ٍ هجتال ثِ ادم هبوَال لجل ٍ ثعذ درهبى ثب ثَاعیشٍهبة
ثزرعی ٍ همبیغِ ی عطح ٍیتبهیي  Dدر اطفبل هجتال ثِ ثیوبری هبدرسادی للجی ثب گزٍُ ؽبّذ
ثزرعی ٍجَد آلَدگی ٍیزٍط پبپیلَهبی اًغبًی ( ٍ )HPVتعییي صًَتیپ آى ّب در وبرعیٌَم علَل ّبی عٌگفزؽی
حٌجزُ ( )LSCCدر ؽْزعتبى ثیزجٌذ
ثزرعی ٍضعیت عالهت دّبى ٍ ویفیت سًذگی ٍاثغتِ ثِ آى در ثیوبراى هجتال ثِ دیبثت ًَع  2در ؽْز ثیزجٌذ طی
عبل ّبی 96 _ 95
آهَسؽی داًؾگبُ علَم پشؽىی ثیزجٌذاس دی هبُ عبل  1396تب دی هبُ عبل 1397

تبثیز درهبى ؽٌبختی -رفتبری ثز وبّؼ اضطزاة ٍافغزدگی سًبى ًبثبرٍر هزاجعِ وٌٌذُ ثِ ولیٌیه سًبى ثیوبرعتبى
ٍلیعقز ثیزجٌذ

فاطوِ طاّشی
تجذ

لیغت پبیبى ًبهِ ّبیی وِ در عبل  1396اس هؾبٍرُ پبیگبُ ثبلیٌی ثیوبرعتبى ٍلیعقز (عج) ثیزجٌذ ثزای آًْب اعتفبدُ ؽذُ اعت.
پالعوب در ثیوبراى COPD
تبثیزپوبد  %5عقبرُ ّغتِ اًگَر ثز تزهین سخن آپبًذوتَهی ثیوبراى هزاجعِ وٌٌذُ ثِ ثیوبرعتبًْبی اهَسؽی ثیزجٌذ

123

455277

124

455683

125

455409

126

455471

127

455348

128

455066

129

455609

130

455479

تغییزات MRIهغش در ثیوبراى ثب هغوَهیت ثب عزة

131

455591

راثطِ ثیي ( BPVعزگیجِ خَػ خین ٍضعیتی) ٍ اعتئَپزٍس ٍ تبثیز ولغین ٍ ٍیتبهیي  Dدر درهبى

در عبل

تأثیز طت فؾبری ثز ویفیت خَاة ٍ خغتگی ثیوبراى هجتال ثِ هیگزى
تعییي فزاٍاًی عفًَت ّبی ٍاصیٌبل والهیذیب تزاوَهبتیظ در هزاجعیي عزپبیی ثیوبرعتبى ٍلیعقز (عج) ثیزجٌذ در
عبل 1396
تعییي هیبًگیي  GFRدر ثیوبراًی وِ تحت آًضیَگزافی طی عبلْبی 1390تب  1395لزار گزفتِ اًذ ٍ ارتجبط آى ثب
فبوتَرّبی خطز للجی
تعییي هیشاى پزٍتئیي ّبی ؽَن حزارتی  ))HSP65,HSP60 65 ٍ 60در گزدػ خَى ثیوبراى هجتال ثِ پزفؾبری
خَى تحت درهبى ثب دارٍّبی ضذ فؾبرخَى هزاجعِ وٌٌذُ ثِ درهبًگبُ للت ثیوبرعتبى ٍلی عقز (عج)
تعییي هیشاى ًغجت ًَتزٍفیل ثِ لٌفَعیت ٍ هبروزّبی التْبثی ( )ESR/CRPدر ثیوبراى دیبلیشی ؽْزثیزجٌذ ٍ
ًمؼ ایي فبوتَرّب در هَرتبلیتی ٍ هَرثیذیتی در طی پیگیزی یه عبلِ
تعییي ٍ همبیغِ ؽبخـ ّبی اعتزط اوغیذاتیَ در افزاد عبلن ٍ ثیوبراى وجذ چزة غیز الىلی در ثذٍ تؾخیـ ٍ ثعذ
اس  3هبُ درهبى

حسیي ػثاسی

ػلی هحوذ ایضدپٌاُ
کالتِ تجذی

لذست اهلل ًاصح/
غالهشضا ضشیف
صادُ

هحذثِ سلن آتادی

سیذ اتَالفضل ٍلاس
سیذیي

حویذسضا
سیاسی/حویذس
ضا تْشاهی

الْام سهضاًی

ًاّیذ
لٌثشصادُ/هجیذ صاسع
تیذکی

هسؼَد یَسفی

خذیجِ غالهی

سیذ ػلی هؼضی

طَتی کاظوی

اسواء تیکی

هیٌا ّوتی

طَتی کاظوی

صّشا تٌاکی

هحوذ خذاضٌاس
سٍدسشی

تیتا تیجاسی

حویذسضا تاجیک

سیحاًِ َّضیاس

تْویٌِ تَکلی/
اصغش صستاى

سیذ حاهذ کاظن ًیا

هْیاس هحوذی فشد

ّادی هؼتوذی

سیذ هحوذ
هَسَی هیشصایی

لیغت پبیبى ًبهِ ّبیی وِ در عبل  1396اس هؾبٍرُ پبیگبُ ثبلیٌی ثیوبرعتبى ٍلیعقز (عج) ثیزجٌذ ثزای آًْب اعتفبدُ ؽذُ اعت.
عٌَاى :
132

455559

133

455519

134

455520

135

455599

136

455130

137

455422

138

455452

139

455172

140

455587

141

455576

ثزرعی ارتجبط ثیي عطح عزهی  ٍ Copeptinرتیٌَپبتی دیبثتی
عٌَاى :ثزرعی یبفتِ ّبی اًذٍعىَپی ٍ وَلًََعىَپی ثیوبراى هزاجعِ وٌٌذُ ثِ ثخؼ اًذٍعىَپی ثیوبرعتبى ٍلی
عقز ثیزجٌذ در 6هبُ ی اٍل عبل 1397
عٌَاى :ثزرعی یبفتِ ّبی اًذٍعىَپی ٍ وَلًََعىَپی ثیوبراى هزاجعِ وٌٌذُ ثِ ثخؼ اًذٍعىَپی ثیوب رعتبى ٍلی
عقز ثیزجٌذ در 6هبُ ی اٍل عبل 1397
همبیغِ تبثیز عِ دارٍ اوغبسپبم ٍ عٌجل الطیت ٍ اعطَخَدٍط ثز اضطزاة ٍ ویفیت خَاة ثیوبراى ثغتزی در ثخؼ
للت ثیوبرعتبى ٍلی عقز ثیزجٌذ
همبیغِ اثز اعتئَفَط (الٌذرًٍت) ثب پبهیذرًٍت در ٍضعیت تزاون اعتخَاى ثیوبراى هجتال ثِ اعتئَپزٍس
همبیغِ اثز ثی حغی هَضعی ٍ هیشاى خًَزیشی حیي عول دیفي ّیذراهیي،لیذٍوبئیي ٍ ًزهبل عبلیي درثیوبراى تحت
عول جزاحی جباًذاسی ؽىغتگی ثیٌی ثیوبرعتبى آهَسؽی ٍلی عقز(ع)ؽْزعتبى ثیزجٌذ طی عبل ّبی 1396-97
همبیغِ اثز دارٍی هىول وبرًیتیي ثب ٍالپزٍات عذین در درهبى پزٍفیالوتیه ثیوبراى هجتال ثِ هیگزى

همبیغِ اثز دٍ دارٍی پزٍهتبسیي ٍ گبثبپٌتیي ثعٌَاى پزُ هذیىیؾي دروبّؼ درد پظ اس عول در اعوبل جزاحی
تًَغیلىتَهی
همبیغِ اثز وتَرٍالن ثب پتذیي در وٌتزل درد ثعذ اس عول جزاحی عشاریي
همبیغِ اثز هَرفیي ٍ ثَپزًٍَرفیي ثز ًَساداى تزم ًٍشدیه تزم دچبر عٌذرم پزّیش ًَسادی ثغتزی ؽذُ در ثیوبرعتبى
ٍلیعقز ثیزجٌذ

ضادیِ پَسػثاس فیض
آتادی

هحوذ صادق آراًی

هطْشُ حجی هحوذی

هحوذػلی هْذی
آتادی

هشضیِ سفیؼی تیگاى
آصادُ ٍلاسی خشضتوی

صّشُ ًَتخت

فاطوِ سهضاًی

دکتش
هحوذسضاهفتح

هسؼَد اصغشی

ًاصلی تشاتی تالشآتاد

سیذ هحوذ
هَسَی هیشصایی

حویذسضا
سیاسی

هسؼَد هذیحی

هحوَد گٌجی فشد

فاطوِ ضخص
اهام
پَس/هحوذسضا
هفتح

صیٌة ػثاسپَس تٌٌْگی

هلیحِ صًگَیی

هشین تَلیت

سپیذُ حاج هحوذی

غالهشضا فؼال

لیغت پبیبى ًبهِ ّبیی وِ در عبل  1396اس هؾبٍرُ پبیگبُ ثبلیٌی ثیوبرعتبى ٍلیعقز (عج) ثیزجٌذ ثزای آًْب اعتفبدُ ؽذُ اعت.

142

455078

143

455052

144

455116

145

455305

146

455268

147

455170

148

455394

149

455714

150

455652

151

455689

همبیغِ اثز هَضعی ؽیز هبدر ثب ولزّگشیذیي ٍ ؽیَُ خؾه ًگِ داؽتي در ولًَیشاعیَى ثبوتزیبل ثٌذ ًبف ًَساداى
ًبرط ثغتزی در ثخؼ هزالجت ّبی ٍیضُ ًَساداى
همبیغِ اثزات درهبًی افشٍدى عقبرُ گیبُ چبی عجش ثِ رصین درهبًی هتذاٍل عِ دارٍیی ثب ثیوبراى درهبى ؽذُ ثب رصین
هتذاٍل در ثیوبراى هجتال ثِ عفًَت ّلیىَثبوتزپیلَری
همبیغِ اثزات ضذ دردی ٍ ّوَدیٌبهیه ًیتزٍگلیغزیي ٍ عَلفبت هَرفیي ثب عَلفبت هَرفیي ثِ تٌْبیی در ثیوبراى
وبًذیذ اعوبل جزاحی عبدُ ؽىوی در رٍػ وٌتزل درد ٍریذی تَعط ثیوبر) ) IV PCA
همبیغِ اثزثخؾی رفتبردرهبًی دیبلىتیىی ٍ درهبى دارٍیی ضذاضطزاة ثزاضطزاة ٍعالین گَارؽی ثیوبراى هجتال ثِ
عَءّبضوِ عولىزدی
همبیغِ ارسػ تؾخیقی آهٌیَعٌتش ٍ آًَهبلی اعىي در ثیوبراى هزاجعِ وٌٌذُ ثِ ثیوبرعتبى اهبمرضب(ع) ٍ
ٍلیعقز(عج) ثیزجٌذ ثب گشارػ آلفبفیتَپزٍتییي غیزطجیعی در ثبسُ سهبًی فزٍردیي  95تب هْز 96
همبیغِ پزٍفبیل چزثی ٍ ؽبخـ آتزٍصًیه در ثیوبراى وبًذیذای عول پیًَذ ثبی پظ عزٍق وزًٍزی (ٍ )CABG
جوعیت عبلن
همبیغِ پیبهذّبی ثبرداری در سًبى  HBsAgهثجت در همبیغِ ثب گزٍُ وٌتزل در ؽْز ثیزجٌذ
همبیغِ تبثیز اجزای ثزًبهِ آؽٌبعبسی در دٍ سهبى هختلف ثز هیشاى اعتزط ٍ پبراهتزّبی فیشیَلَصیه ثیوبراى تحت
آًضیَگزافی عزٍق وزًٍز
همبیغِ تبثیز آهَسػ هْبرت ّبی تبة آٍری ٍ فزاؽٌبختی ثزاضطزاة ٍ اعتزط ؽغلی پزعتبراى ثخؼ ّب هزالجت ّبی
ٍیضُ ٍ اٍرصاًظ
همبیغِ تبثیز هذل آهَسػ درهبًگبّی  ٍ SNAPPSهذل تلفیمی  GSRدر پزٍرػ فالحیتّبی ثبلیٌی داًؾجَیبى
در درط عفًَی

هژگاى یؼمَتی

تْجت السادات
تلٌذی

غالهشضا فؼال/
هحوذحسي
ًوایی

لیال اهیذٍاس

طاّشُ فخاسیاى

غالهشضا ضشیف
صادُ

آصادُ سخاٍتی

سیذ حسي کشتاسی

اهیشصاتش تٌْا

هسؼَد حسیٌی

تْویٌِ تَکلی

ساسا آیتی/
طثاطثایی/
تیجاسی

ػاطفِ احشاسی گضیک

ًاّیذ لٌثشصادُ

هْیاس هحوذی
فشد

ًَیذ ستیؼی

سیحاًِ َّضیاس

هحوَد حسیي
صادُ

فاطوِ هسؼَدی ًسة

صّشُ آرسکاس

صّشُ خضاػی

ػثذالشحین تاجی الجی
حلیوِ حسٌی

غالهحسیي
هحوَدی ساد

ػلی ًاظشی

آصادُ اتشاّین صادُ

خیشالٌساء
سهضاى صادُ

لیغت پبیبى ًبهِ ّبیی وِ در عبل  1396اس هؾبٍرُ پبیگبُ ثبلیٌی ثیوبرعتبى ٍلیعقز (عج) ثیزجٌذ ثزای آًْب اعتفبدُ ؽذُ اعت.
152

455195

153

455655

154

455495

155

455710

156

455080

همبیغِ تبثیزعِ دارٍی ولًَیذیي،پزٍهتبسیي ٍهزفیي ثِ فَرت پزُ هذیىیؾي در هیشاى خًَزیشی ضوي عول جزاحی
ٍ پبیذاری ّوَدیٌبهیه ثیوبراى در جزاحی ّبی ریٌَ پالعتی .
همبیغِ تغت پَعتی تَثزوَلیي( ٍ )TSTتغت وَآًتی فزٍى Interferon- Gamma Release
 )Assays(IGRAجْت تؾخیـ عفًَت عل ًْفتِ در ثیوبراى رٍهبتَلَصیه عزوَة ایوٌی ًبؽی اس دارٍ

هشین سحواًی فش

هلیحِ صًگَیی

سیذ حسي
کشتاسی

سواًِ حزیفی

الْام ػتثاتی

فشضیذ ػاتذی

همبیغِ رٍػ ّبی ّیغتَلَصی ،تغت اٍراس عزیع ،تغت اًتی صى هذفَعی ٍ عزٍلَصی جْت تؾخیـ ّلیىَ ثبوتز

هحوذ ػلی هْذی
آتادی

پیلَری در ثیوبراى دیظ پپغی هزاجعِ وٌٌذُ ثِ ثیوبرعتبى ٍلیعقز ثیزجٌذ
همبیغِ عطح عزهی  Copeptinدر ثیوبراى دیبثتی تیپ  2ثب ًَرٍپبتی ٍ ثیوبراى دیبثتی ثذٍى ًَرٍپبتی

سیحاًِ همیوی

یؼمَتی

همبیغِ عطح عزهی ؽبخقْبی خًَی  ٍ HbA1C ،Fbsپزٍفبیل لیپیذ در ثیوبراى دیبثتی غیز ٍاثغتِ ثِ اًغَلیي

سویِ سادات حسیٌی
ایَسی

هشین سضایی

157

455261

همبیغِ عطح عزهی فبوتَر رؽذ فیجزٍثالعتی ) FGF21 (21در افزاد هجتال ٍ غیز هجتال ثِ ًبخٌه

الْام ػثذالْی

غالهحسیي یؼمَتی

158

455507

همبیغِ عطح عزهی ٍیتبهیي  Dدر ثیوبراى ثب وبّؼ ؽٌَایی حغی عقجی ٍ افزاد عبلن

ػلی خَسضیذی

لاسن کشیوی تٌذس
آتادی

159

455361

همبیغِ عطح عزهی َّرهَى رؽذ ٍ  IGF1در ثیوبراى هجتال ثِ اختالل غذد هیجَهیي ٍ افزاد عبلن

صّشا احوذی فَسگ

هلیحِ ًیک اًذیص

فاطوِ سلواًی

160

455619

فاطوِ ًَصادی

تشّاى هٌصَسی

اهیذ هْشپَس/
تْویٌِ تَکلی

161

455201

هٌیشُ احوذی حسیٌی

فشٍؽ صالحی

162

455006

اکشم فیض هحوذی

تْشٍص حیذسی

غالهحسیي
یؼمَتی /اصغش
صستاى

163

455449

افطیي دسخطاًی

هحوذ فشیذًٍی

هحوذسضا هفتح

هقزف وٌٌذُ اپیَم ٍ غیزهقزف وٌٌذُ اپیَم

همبیغِ عطح فلشات عٌگیي در ًوًَِ ّبی ثیَپغی عزطبى ّبی دعتگبُ گَارػ ثب ًوًَِ ّبی عبلن در اعتبى خزاعبى
جٌَثی
همبیغِ ؽیَع ووجَد ٍیتبهیي  Zn ٍ Dدر ثیوبراى ّبیپَتیزٍئیذی ثب افزاد عبلن در ؽْز ثیزجٌذ & ;quotدر عبل
;quot&1395در فقل سهغتبى
همبیغِ ظزفیت تبم آًتی اوغیذاى در عزم افزاد هجتال ٍ غیز هجتال ثِ ًبخٌه
همبیغِ فزاٍاًی علَلْبی اى وی تی (ٍ ) NKTعطح ایٌتزلَویي  ٍ 4ایٌتزفزٍى گبهب در خَى هحیطی ٍ ثبفت لَسُ
ثیوبراى هجتال ثِ ّبیپزتزٍفیی لَسُ

اهیذ هْشپَس/
ػلیشضا سؼادتجَ

لیغت پبیبى ًبهِ ّبیی وِ در عبل  1396اس هؾبٍرُ پبیگبُ ثبلیٌی ثیوبرعتبى ٍلیعقز (عج) ثیزجٌذ ثزای آًْب اعتفبدُ ؽذُ اعت.
164

455134

165

455123

166

455396

167

455499

168

455634

169

455062

170

455424

171

455218

172

455686

173

455508

174

455111

همبیغِ فؾبر داخل چؾن() IOPدر ثیوبراى دیبثتی ٍ غیز دیبثتی هزاجعِ وٌٌذُ ثِ ولیٌیه چؾن پشؽىی ثیوبرعتبى
آهَسؽی ٍلی عقز (عج)
همبیغِ لذرت پیؾگَیی پیبهذ اٍلیِ ثیوبراى تزٍهبی عز ثز اعبط اهتیبسدّی هبرؽبل ٍ رٍتزدام در عی تی اعىي
هغش
همبیغِ ویفیت سًذگی در ثیوبراى  CABGوِ ثِ دٍ رٍػ جزاحی  EVH ٍ OVHهزاجعِ وٌٌذُ ثِ درهبًگبُ جزاحی
للت ثیوبرعتبى ٍلی عقز ثیزجٌذ در عبل 1396
همبیغِ هیشاى ثْجَدی عفًَت لبرچی گَػ خبرجی ثب اعتفبدُ اس دٍ ؽیَُ درهبًی تٌتَریذ هَضعی ٍ ولَتزیوبسٍل
هَضعی
همبیغِ ّپبریي ثب عیتزات ثِ عٌَاى هحلَل هغذٍد وٌٌذُ عًَذ ثزای وبتتزّبی ّوَدیبلیش ٍریذ هزوشی ثذٍى تًَل در
ثیوبراى ًیبسهٌذ درهبى جبیگشیي ولیَی ثزای ًبرعبیی حبد ولیِ
همبیغِ ی اثز هیذاسٍالم داخل ٍریذی ٍ هیذاسٍالم خَراوی ٍ ولزال ّیذرات در آرام ثخؾی وَدوبى لجل اس
اوَوبردیَگزافی
همبیغِ ی اثز&;zwnjثخؾی آٍٍعَی( ٍ )Avosoyوزٍعیي در ثیوبراى ثب اعتئَآرتزیت ساًَ (ؽذت درد  ،تغییزات
رادیَگزافیه)
همبیغِ ی تغت ّبی عولىزد وجذی لجل ٍ  24عبعت ثعذ اس عول جزاحی ثبی پظ عزٍق وزًٍزی ثب اعتفبدُ اس پوپ
للجی ریَی در هذت یه عبل

ضیوا هحجَتی صادُ

هحوذسضا سضَاًی

هحوذحسیي
داٍسی

هشضیِ حك پشست

کاظن لائوی

هْیاس هحوذی
فشد /حٌیف

سیحاًِ پٌاّی

احوذ آهَصضی

هحثَتِ آّی فشضِ

هحوذسضا هفتح

هحوذحسي
ًوایی

هسیح تمی پَس

سیذ اهیشکاظن
ٍجذاى

هحوذسضا
لاسویاى

ػلی اتشاّین صادُ

فشٍد صالحی

حویذسضا
سیاسی

ػاطفِ جؼفشصادُ

الْام ػتثاتی

هْیاس هحوذی
فشد /غالهشضا
ضشیف صادُ

صادق اسذی

هحوَد حسیي صادُ
هلکی

تْویٌِ تَکلی

همبیغِ یبفتِّبی  ERCP ٍ MRCPدر ثزرعی اًغذاد هجبری ففزاٍی در ثیوبراى هزاجعِ وٌٌذُ ثِ ثیوبرعتبى ّبی

ػلیشضااحساًیخص

ٍلیعقز ٍ اهبم رضب (ع)
همبیغِی ًتبیج  FNAثب گشارػ پبتَلَصی لطعی در ثیوبراى هجتال ثِ وبًغز تیزٍئیذ وِ تحت جزاحی تَتبل
تیزٍئیذوتَهی در ثیوبرعتبى ٍلی عقز طی عبلّبی  94لغبیت 96
هیشاى ؽیَع ووجَد ٍیتبهیي  D3در ثیوبراى هجتال ثِ عیٌَسیت هشهي ثب پَلیپَسیظ ثیٌی ٍ عیٌَط

هحوذ چلَیی

گلثَیی

تتَل سادات
سجادی

جَاد خاًی

هسؼَد اصغشی

لاسن کشیوی

لیغت پبیبى ًبهِ ّبیی وِ در عبل  1396اس هؾبٍرُ پبیگبُ ثبلیٌی ثیوبرعتبى ٍلیعقز (عج) ثیزجٌذ ثزای آًْب اعتفبدُ ؽذُ اعت.

