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Journal, Vol, No: BRITHISH JOURNAL OF PSYCHIATRY
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Year of Publication: Autumn and Winter 2008

3

12- Covert orienting visual attention in full remitted single manic patients
Journal, Vol, No: Journal of Research in Medical Sciences , Vol 13, No 4
Authors: 1- M. Barekatain 2- M. Haghighi 3- L. Jahangard 4- F. Ranjkesh 5- M.R. Maracy
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Year of Publication: Aug 2008
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Authors: 1- M. Barekatain 2- M.R. Maracy 3- G.R.Kheirabadi
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20- A risk score development for diabetic retinopathy screening in Isfahan- Iran
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21- Bacterial contamination of hospital – prepared enteral feeding formulas in Isfahan- Iran
Journal, Vol, No: Journal of Research in Medical Sciences, Vol 14, No 3
Authors: 1- M. Jalali 2- A.M. Sabzghabaee 3- Sh.S. Badri 4- H.A. Soltani 5- M.R. Maracy
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22- Risk Factors of Postpartum Depression in Rural Areas of Isfahan Province, Iran
Journal, Vol, No: Archives of Iranian Medicine , Vol 12, No5
Authors: 1- G.R. Kheirabadi 2- M.R. Maracy 3- M. Barekatain 4- M. Salehi 5- G.H. Sadri Pharm 6- M. Kelishadi 7- P. Cassy
Year of Publication: Sep 2009
26- Baseline disease knowledge assessment in patients with type 2 diabetes in rural area of northwest of pakistan
Journal, Vol, No: JOURNAL OF Pakistan Medical Association, 54,2
Authors: Hasan Z.U, Zia S, Maracy MR
Year of Publication: 2004
27- Combined therapy of silymarin and desferrioxamine in patients with beta-thalassemia major: a randomized double-blind clinical trial
Journal, Vol, No: Fundam Clin Pharmacol. 2009 Jun;23(3):359-65.
Authors: Gharagozloo M, Moayedi B, Zakerinia M, Hamidi M, Karimi M, Maracy M, Amirghofran Z.
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H., Maracy, M., Jafari, S.,
Nourizadeh, M., Nejadeh, A.

Frequencies of CD4+ T regulatory cells
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2014 Osong Public Health
and Research
Perspectives
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emotion-focused cognitive behavioral
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2014 Journal of Research in
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Aftercare services for patients with
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2014 Journal of Research in
Medical Sciences
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03 Kheirabadi, G.R., Toghani, F.,
Kousha, M., Hashemi, M.,
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Is there any association of anxietydepressive symptoms with vascular
endothelial function or systemic
inflammation?

2013 Journal of Research in
Medical Sciences
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Psychometric properties and
validation of Persian version of quality
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based on data from the counseling

2013 Journal of Research in
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MSI2 expression is decreased in grade
II of gastric carcinoma

2013 Pathology Research
and Practice

03 Dehghan, H., Mortazavi,
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2013 International Journal
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design
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Hovsepian, S., Ghasemi, M.

Intelligence quotient in children with
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Elevated serum levels of cell death
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in patients with Î²-thalassemia major

2013 Hemoglobin

37
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33 Dehghan, H., Habibi, E.,
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strain evaluation in women workers
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Evaluation of the effect of noise on
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by the ergonomic test of two-hand coordination

2013 International Journal
of Preventive
Medicine

4
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538
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Z., Maracy, M.R.

Major dietary patterns and their
associations with overweight and
obesity among Iranian children

2013 International Journal
of Preventive
Medicine
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Association between serum
biochemical levels, related to bone
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2013 Journal of Research in
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M.R., Hoorfar, H., Jalaeikar,
M.
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2013 European Journal of
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and Practice
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The Expression of Natural Killer Group
2D Molecule on Peripheral Blood Tlymphocytes in Metastatic and Nonmetastatic Colorectal Cancer Patients
in Comparison to Healthy Controls

2013 Journal of Isfahan
Medical School

30
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33 Safavi, S.M., Ziaei, R.,
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Association of serum ceruloplasmin
level with obesity: Some components
of metabolic syndrome and high-

2012 Journal of Obesity
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sensitive C-reactive protein in Iran
33 Dehghan, H., Mortazavi,
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Evaluation of wet bulb globe
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2012 Journal of Research in
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S.J., Akbaripour, S., Salehi,
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Risk factors of suicide reattempt in
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2012 Iranian Journal of
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33 Maracy, M.R., Kheirabadi,
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Development and validation of a
postpartum depression risk score in
delivered women, Iran
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F., Hosseini, S.M., Tirani, M.

17

12

1108

1113

8

3

39

46

2012 Journal of Research in
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Cancer incidence and prevalence in
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2012 International Journal
of Preventive
Medicine
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Effects of herbal medicine on memory
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Therapeutic effects of deferoxamine
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2012 Journal of Research in
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Associations between serum
ceruloplasmin level, obesity and
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level data from a cancer specific
hospital in Isfahan

2012 International Journal
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Efficacy of modified compliance
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Prevalence of listeria species in raw
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Suicidal ideation, depression, and
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universities of Isfahan, Iran in 2008
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Psychiatry and
Behavioral Sciences
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2012 International Journal

12

H., Maracy, M.R.,
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patients with irritable bowel
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treatment of opioid withdrawal
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Comparison of night time sleep quality
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2011 Iranian Journal of
Endocrinology and
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Supervision project:
عنوان دوره تحصیلی
ردیف

عنوان پایان نامه

5

بررسی ارتباط بین میزان درد مزمن و کیفیت
زندگی سالمندان مراجعه کننده به کلینیکهای
وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال
5831
بررسی میزان آگاهی ،نگرش و عملکرد پزشکان
متخصص شهرستان اصفهان نسبت به طب مکمل
و جایگزین در  6ماه اول سال 5831
مقایسه نمره نگرش مهارتهای ارتباطی در شروع
دوره بالینی و پایان تحصیالت پزشکی

4

بررسی ارتباط بین عفونتهای استرپتوکوکی گروه
با اختالالت تیک در کودکان در سال A5838

1

بررسی مقایسه اثر لیوتیرونین با پیراستام در
در ECTپیشگیری از اختالل حافظه ناشی از
بیماران مراجعه کننده به بیمارستان نور سال -38
5836

2
8

کارشناسی
ارشد

دکتری عمومی
گروه پزشکی

دوره
تخصصی

دکترا
((ph.D

تاریخ
فوق
تخصص

شروع

پایان

محل
انجام

* اسامی همکاران به
ترتیب اولویت
(شامل نام متقاضی)

سمت در
ارتباط با
پایان نامه

دکترای
پزشکی
عمومی

شهریور
5831

اصفهان

دکترای
پزشکی
عمومی

مهر 5831

اصفهان

دکتر احمدرضا زمانی
دکتر محمدرضا مراثی

دکترای
پزشکی
عمومی

شهریور
5836

اصفهان

دکتر احمدرضا زمانی
دکتر محمدرضا مرآثی

استاد راهنما
استاد راهنما

دکتر سرور آرمان
دکتر علیرضا امامی نائینی
دکتر سید محمد مسعود ازهر
دکتر محمدرضا مراثی

استاد راهنما
استاد راهنما
استاد مشاور
استاد مشاور

دکتر سید غفور موسوی
دکتر محمدرضا مراثی
دکتر رضا باقریان

استاد راهنما
استاد مشاور
استاد مشاور

فوق
تخصص
روانپزشکی
کودک و
نوجوان

دکترای
تخصصی
روانپزشکی

زمستان
38

اسفند
5838

19

اصفهان

اصفهان

دکتر سید رضا اسحاقی
دکتر محمد مراثی

استاد راهنما
استاد راهنما

استاد راهنما
استاد راهنما

6

مقایسه اثر بخشی آموزش والدگری (مادران) با
روش استاندارد در بهبود اختالل یادگیری
خواندن و نوشتن فرزندان و گروه کنترل اصفهان
5838
بررس الگوی مقاومت باکتری های ایجاد کننده
عفونت های بیمارستانی نسبت به آنتی بیوتیک
در E- Testهای جدید و متداول به روش
بیمارستان سوانح و سوختگی امام موسی
کاظم(ع)

3

بررسی تاثیر توپیرامات در کودکان بین  5ماه تا
 51سال مبتال به صرع مقاوم به درمانی که در
سالهای  5831-5831به صورت سرپائی به مطب
استاد راهنما مراجعه کرده اند
بررسی تاثیر فلووکسامین بر شدت عالیم بالینی و
کیفیت زندگی بیماران مبتال به سندرم روده
تحریک پذیر در درمانگاههای روان تنی و گوارشی
بیمارستان نور و الزهرا سال 5838
بررسی مقایسه ای اثر دو محلول کلوئید
و هیدروکسی  (130/0.4هیدروکسی اتیل استارچ
بر سیستم انعقادی به 2000/0.5اتیل استارچ
وسیله ترومبواالستوگرافی

8

9

51

55

ارزیابی تاثیر دکسترومتورفان خوراکی در کاهش
دوز متادون مورد نیاز در بیماران تحت درمان
مراجعه کننده به مرکز درمان اعتیاد MMT
بیمارستان نور در سال 5838

فوق
تخصص
روانپزشکی
کودک و
نوجوان

اردیبهشت
33

دکترای
عمومی
داروسازی

خرداد
5833

دکترای
پزشکی
عمومی

خرداد
5833
دکترای
تخصصی
روانپزشکی

تیرماه
5833

دکترای
تخصصی
پزشکی
رشته
بیهوشی
دکترای
تخصصی
رشته
روانپزشکی

مهر 5833

آبان 33

20

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

دکتر فرشته شکیبایی
دکتر مژگان کاراحمدی
دکتر رضا باقریان
دکتر محمدرضا مراثی

استاد راهنما
استاد راهنما
استاد راهنما
استاد مشاور

دکتر میرعلیمحمد سبزقبائی
دکتر داریوش عابدی
دکتر حسین فاضلی
دکتر عباسعلی جوادی
دکتر محمد جاللی
دکتر محمدرضا مراثی

استاد راهنما
استاد راهنما
استاد راهنما
استاد مشاور
استاد مشاور

دکتر توران محمودیان
دکتر امید یقینی
دکتر محمدرضا مراثی

استاد راهنما
استاد راهنما
استاد مشاور

دکتر حمید افشار
دکتر محمدرضا مراثی

استاد راهنما
استاد مشاور

دکتر محمد گلپرور
دکتر مهران رضوانی
دکتر محمدرضا مراثی

استاد راهنما
استاد راهنما
استاد مشاور

دکتر مهرداد صالحی
دکتر محمدرضا مراثی

استاد راهنما
استاد مشاور

52

58

54

51
56
58

بررسی میزان عدالت در دسترسی به خدمات
دارویی در شهرستانهای منتخب استان اصفهان
(اصفهان ،برخوار و میمه ،تیران و کرون ،نطنز،
نائین ،خمینی شهر ،فریدون شهر)
آنتی ژن مثبت و عوامل HBsبررسی شیوع
مرتبط ،در مادران باردار مراجعه کننده به مراکز
بهداشتی درمانی شهری استان اصفهان در سال
5833
بررسی شیوع طیف اختالالت دوقطبی در بیماران
مبتال به اپی لپسی در کلینیک صرع و کلینیک های
نورولوژی در سطح شهر اصفهان در نیمه دوم
سال  5838و نیمه اول 5833
بررسی پرخاشگری ،افسردگی و افکار خودکشی
در دانشجویان دانشگاه اصفهان ،صنعتی و علوم
پزشکی اصفهان در سال 5836
بررسی رضایتمندی بیماران بستری در بخشهای
روانپزشکی بیمارستان های نور و فارابی اصفهان
در سال 5836
بررسی ارتباط اختالالت روانپزشکی پس از
زایمان منجر به بستری شدن با جنسیت و فصل
تولد نوزاد در بیماران بستری شده در بخش و
اورژانس روانپزشکی بیمارستانهای نور و فارابی
از ابتدای سال  5886تا پایان سال 5831

دکترای
عمومی
داروسازی

تیر 5833

کارشناسی
ارشد
مامایی

اصفهان

تابستان
5833

اصفهان

دکترای
پزشکی
عمومی

آذرماه
5833

اصفهان

دکترای
پزشکی
عمومی

5838

دکترای
پزشکی
عمومی

5838

اصفهان

5838

اصفهان

دکترای
پزشکی
عمومی

21

اصفهان

دکتر مجید داوری
دکتر ابوالفضل اصالنی
دکتر محمدرضا مراثی

استاد راهنما
استاد راهنما
استاد مشاور

دکتر محبوبه احمدی
دکتر محمدرضا مراثی
دکتر رضا فدایی

استاد راهنما
استاد مشاور
استاد مشاور

دکتر مجید برکتین
دکتر کیوان بصیری
دکتر مراثی

استاد راهنما
استاد راهنما
استاد مشاور آمار

دکتر غفور موسوی
دکتر محمدرضا مراثی

استاد راهنما
استاد مشاور

دکتر مجید برکتین
دکتر محمدرضا مراثی

استاد راهنما
استاد مشاور

دکتر شهال آکوچکیان
دکتر محمدرضا مراثی

استاد راهنما
استاد مشاور

53

59

21

5833

اثر شناخت-رفتار درمانی مذهبی بر عالئم اختالل
وسواس-اجبار و رضایت زناشوئی بیماران مبتال
به اختالل وسواس-اجبار مذهبی درمانگاه
تخصصی نور اصفهان

بررسی مقایسه اثر مایعات کلوئید و کریستالوئید
بر کاهش شنوائی بعد از بی حسی نخاعی در
بیماران بخش ارولوژی بیمارستان الزهرا(س) در
سال 5838

اصفهان

دکتر شهال آکوچکیان
دکتر محمدرضا مراثی

استاد راهنما
استاد مشاور

کارشناسی
ارشد
روانپزشکی

دکترای
پزشکی
عمومی

5833

دکترای
فوق
تخصصی

بررسی علل و عوامل موثر در کاهش شنوائی در
کودکان  51-1ساله مبتال به کاهش شنوائی شهر
اصفهان

5833

اصفهان

دکتر سید مهدی سنبلستان
دکتر محمد رضا مراثی

استاد راهنما
استاد مشاور

اصفهان

دکتر سعید سهیلی
دکتر محمد رضا مراثی

استاد راهنما
استاد مشاور

گوش و
حلق و
بینی

25

بهبود پایداری و خواص حسی پروبیوتیک
subsp.tolerances Lactobacillus paracasei
در ماست با استفاده از روش
Microencapsulation

دکترای
عمومی
داروسازی

5833

22

بررسی مقایسه ای فراوانی اختالالت طیف دو
قطبی در مبتالیان اضطرابی و گروه کنترل در سال
 5838-33در شهر اصفهان

دکترای
پزشکی
عمومی

5833

22

اصفهان

دکتر داریوش عابدی
دکتر ناصر توکلی
دکتر محمد جاللی
دکتر محمد رضا مراثی

استاد راهنما
استاد راهنما استاد
راهنما
استاد مشاور

اصفهان

دکتر غالمرضا خیر آبادی
دکتر محمد رضا مراثی

استاد راهنما
استاد مشاور

28

بررسی ارتباط هموگلوبین قبل از رقیق سازی حاد
خون با حجم ثابت – با کمترین هموگلوبین حین
پمپ قلبی-ریوی در اعمال جراحی انتخابی عروق
کرونر در سال  5838-33در بیمارستان شهید
چمران

24

تاثیر آموزش راهبردهای مقابله ای به شدت عالیم
کیفیت زندگی و عالیم روانشناختی بیماران مبتال به
سندرم روده تحریک پذیر

21

وکیفیت زندگی Dبررسی ارتباط تیپ شخصییتی
در بیماران مبتال به سندرم روده تحریک پذیر

26

محاسبه ومقایسه بار حاصل از زایمان طبیعی و
سزارین انتخابی

دکتر مجتبی منصوری
دکتر محمد رضا مراثی

دکترای
پزشکی
عمومی

5833

دکترای
تخصصی
روانپزشک
ی

دکترای
پزشکی
عمومی
دکترای
تخصصی
پزشکی

اجتماعی

استاد راهنما
استاد مشاور

اصفهان

دکتر رضا باقریان
دکتر غالمرضا خیرآبادی
دکتر محمد رضا مراثی

استاد راهنما
استاد راهنما
استاد مشاور
استاد راهنما
استاد راهنما
استاد مشاور
استاد راهنما
استاد راهنما
استاد مشاور

5833

اصفهان

5833

اصفهان

دکتر رضا باقریان
دکتر حمید افشار
دکتر محمدرضا مراثی

5833

اصفهان

دکتر محمدرضا مراثی
دکتر زیبا فرج زادگان
دکتر حسین کاظمینی

ردیف

رشته تخصصی

دانشکده

سال انجام

رشته پزشکی ،دکترای
حرفهای

دانشکده
پزشکی

۴،۹۸۳الف۱شQH،۷۸۴،/
۱

دانشجو

استاد مشاور

استاد راهنما

شیخزینالدین
ی ،سارا

محمدرضا
مرآثی

امراله
ابراهیمی

23

عنوان
ارتباط آسیب پذیری شناختی ( نگرش های ناکارآمد،
تحریف های شناختی بین فردی و باورهای غیر
منطقی مختص روابط خانواده ) با تعارضات زناشویی
در مراجعین به مراکز خانواده درمانی شهراصفهان در
سال۹۸۳۱

72

رشته آموزش مدارک
پزشکی ،کارشناسی ارشد

دانشکده
مدیریت

،۱الف۹۴۹حWX،۱۷۳،
۳۹۱

حیدری ،آسیه

رشته مهندسی بهداشت حرفه
ای ،کارشناسی ارشد

دانشکده
بهداشت

،۱الف۳۷۵رWW،۵۰۵،
۳۹۰

رجبی
وردنجانی،
حسن

رشته علوم تغذیه ،کارشناسی
ارشد

03

،۱الف۸۳۲مWA،۷۰۱،
۳۹۱

مور کیان،
رضا

رشته بهداشت حرفهای،
کارشناسی ارشد

دانشکده
بهداشت

،۱الف۳۳۷گWA،۴۰۰،
۳۹۲

گرسیوز،
معصومه

رشته داروسازی ،دکترای
حرفهای

دانشکده
داروسازی

،۱الف۳۷۹طWI،۵۲۹،
۳۹۰

طباطبایی،
محمدرضا

رشته باکتریشناسی پزشکی،
دکترای تخصصی

دانشکده
پزشکی

،۱۳ب۵۵۱رQW،۱۵۴،
۹۰

رشیدی،
نیلوفر

72

سکینه سقائیان
نژاد اصفهانی،
محمد رضا
مراثی

سیما عجمی،
سعیده کتابی

ارزیابی آمادگی بیمارستان بیمارستان های منتخب
شهر اصفهان برای پیاده سازی پرونده الکترونیک
سالمت در سال۹۸۱۱

حبیب الله
دهقان،
محمدرضا
مرآثی

احسان الله
حبیبی،
سیامک
پورعبدیان

ارزیابی پایایی و روایی پرسشنامه سنجش خستگی
بینایی کاربران پایانه های تصویری با کاربرد دستگاه
خستگی سنج چشمی

مریم
میرلوحی ،لیال
آزادبخت

ارزیابی خطر ارسنیک ،سرب و کادمیوم در سالمت
انسانی از طریق مصرف برنج در یزد ،ایران،
سال۲۱۹۲

مسعود
ریسمانچیان

ارزیابی غلظت بنزن ،تولوئن ،زایلن ،اتیل بنزن و ارتباط
آن با متغیرهای محیطی در خودرو های سواری ارزان
قیمت تولید ایران

72

03
محمدرضا
مرآثی
مشاور آنالیز
دستگاهی:
حمیدرضا
پورزمانی،
مشاور آماری:
محمد رضا
مرآثی
مجید داوری،
محمدرضا
مرآثی
شراره مقیم،
منوچهر
مکوندی،
محمدرضا
مراثی ،مینو

24

00

ابوالفضل
اصالنی،
فرزانه
اشرفی

07
ارزیابی هزینه -اثربخشی درمان سرطان کولورکتال با
ستوکسیمب ( )Cetuximabدر بازار دارویی ایران
00

حاجیه
قاسمیانصفای
ی ،جمشید
فقری

بررسی اپی تپ های اختصاصی آنزیم کاتاالز
هلیکوباکترپیلوری ،تولید کاتااز نوترکیب و مقایسه این
دو از نظر چگونگی پاسخ سلولهای TCD4+

ادیب

03
محمدرضا
مراثی

ویکتوریا
عمرانیفرد

رشته روانپزشکی ،دکترای
تخ ص ص ی

دانشکده
پزشکی

،۱۳ب۲۱۶جWM،۲۰۳،
۸۹

جاننثاری،
زهرا

رشته روانپزشکی ،دکترای
تخ ص ص ی

دانشکده
پزشکی

،۱۳ب۷۸۶فWM،۶۱۱،
۸۹

فغانی ،فریبا

مجید برکتین،
مهرداد صالحی،
محمدرضا
مرآثی

قربانعلی
اسداللهی

رشته زیست فن آوری
پزشکی ،کارشناسی ارشد

دانشکده
پزشکی

،۱۳ب۴۳۵مQW،۸۰۰،
۹۰

مرادی
حسنآباد،
امین

بتول هاشمی
بنی ،محمدرضا
مراثی

حسن
کربکندی،
زهره حجتی

رشته پزشکی ،دکترای
حرفهای

دانشکده
پزشکی

،۱ب۱۸۹الفWI،۵۲۰،
۳۸۹

ابوطالبیان،
فرزانه

محمدرضا
مرآثی

رضا قربانیان،
حمید افشار

رشته پزشکی ،دکترای
حرفهای

دانشکده
پزشکی

،۱۳ب۲۷۸حWG،۱۶۸،
۸۹

حبیب اخیاری،
ساسان

مشاور آمار:
محمدرضا
مرآثی

مجتبی
منصوری

بررسی اثربخشی آموزش متابعت از درمان بر کیفیت
زندگی و عملکرد کلی بیماران مبتال به اسکیزوفرنی در
بیمارستان نور اصفهان در سال۳۱-۳۳
03
بررسی اثربخشی بوپروپیون بر اختالل عملکرد جنسی
در مردان تحت درمان نگهدارنده با متادون
بررسی اثر ضد تکثیری اینترفرون بتای انسانی (hIFN-

03

 )Bتغییر به وسیله site directed mutagenesis -با
بیان آنها در سلولهای A549
02

25

بررسی ارتباط تیپ شخصیتی  Dو شدت عالئم در
بیماران مبتال به سندرم روده تحریک پذیر ()IBS
بررسی ارتباط هموگلوبین قبل از رقیق سازی حاد
خون با حجم ثابت ،با کمترین هموگلوبین حین پمپ
قلبی -ریوی دراعمال جراحی انتخابی عروق کرونر در
سال  ۳۳-۹۸۳۷در بیمارستان شهید چمران

02

بررسی ارزش تشخیصی بروز Vascular

02

 )endothelial Growth (VEGFافیوژن های سروزی

رشته پزشکی ،دکترای
حرفهای

دانشکده
پزشکی

،۱۳ب۶۷۷سQY،۲۱۰،
۹۰

رشته داروسازی ،دکترای
عمومی

دانشکده
داروسازی

،۱۳۸۹ب۲۸۲طW ،۸۵،

طاهری،
مرتضی

رشته ژنتیک انسانی،
کارشناسی ارشد

دانشکده
پزشکی

،۱۳ب۳۵۱مQZ،۲۰۲،
۸۹

محمد هاشم،
فائزه

مجتبی عمادی
بایگی ،محمد
رضا مراثی

رشته روانپزشکی ،دکترای
تخ ص ص ی

دانشکده
پزشکی

،۱۳ب۳۴۱مWM،۱۷۶،
۸۹

محمدبیگی،
حمید

محمدرضا
مرآثی

رشته زیست فنآوری
پزشکی ،کارشناسی ارشد

دانشکده
پزشکی

،۱۳ب۵۳۵بQW،۸۰۰،
۹۰

بزی ،زهرا

رشته مهندسی بهداشت
حرفهای ،کارشناسی ارشد

دانشکده
بهداشت

،۱۳ب۳۸۵پWA،۴۸۵،
۹۰

پروری ،روح
الله

( پلورال افیوژن و آسیت ) در شناسایی و افتراق
ترشحات سروزی بدخیم (سیتولوژی مثبت) از ترشحات
سروزی واکنشی (سیتولوژی منفی) به روش

سلوکی ،رضا

محمدرضا
مرآثی

نوشین
افشارمقدم

17ELIYZA

پریسا
میرمقتدایی،
محمد مرآثی

محسن
میناییان

بررسی باور بیماران مبتال به برخی بیماری های مزمن
مراجعه کننده به داروخانه های آموزشی دانشگاه
علوم پزشکی اصفهان درباره داروهایشان و نقش آن
در همکاری بیماران با درمان در سال۹۸۳۳-۹۸۳۷

پروانه نیک
پور

بررسی بیان برخی از ژن های تنظیم کننده
خودبازسازی سلول بنیادی در درمان سرطان معده

شهال
آکوچکیان،
حمید افشار

33

30

بتول هاشمی
بنی ،محمد
مراثی
احسان الله
حبیبی ،سیامک
پورعبدیان،
محمدرضا
مرآثی

26

حسن
کربکندی،
زهره حجتی

بررسی تاثیر افزودن (  NACان  -استیل سیستئین ) به

37

درمان اختالل وسواس -اجباری مقاوم به درمان :یک
کارآزمایی بالینی دو سو کور در بیمارستان های نور
اصفهان و فرشچیان همدان
بررسی تاثیر ایجاد یک تغییر اولویت کدونی در توالی

30

ناپایدار کننده  C-ترمینال پروتئین اینترفرون بتا
( )CRIDبر روی میزان بیان پروتئین در سیستم بیان
گذرای سلولهای CHO
33

حبیب الله
دهقان

بررسی تاثیر جنس لباس کار بر شاخص استرین
فیزیولوژیکی ( )PSIدر اتاقک شرایط جوی

33
رشته اپیدمیولوژی،
کارشناسی ارشد

دانشکده
بهداشت

،۱۳ب۵۸۸حWD،۲۰۰،
۹۲

حسینزاده،
علی

جواد صنعتی

مهری رجالی،
محمدرضا
مراثی

بررسی خطر نسبی سندرم متابولیک در کارکنان نوبت
کار شرکت پلی اکریل ایران

رشته پزشکی ،دکترای
حرفهای

دانشکده
پزشکی

،۱الف۴۷۴خWI،۵۲۰،
۳۹۰

فروزنده،
نسیم

محمدرضا
مراثی

رضا باقریان،
حمید افشار

بررسی رابطه بین ادراک بیماری و شدت عالئم در
بیماران مبتال به سندرم روده تحریک پذیر

رشته پزشکی ،دکترای
حرفهای

دانشکده
پزشکی

،ب۶۹۳حWM،۴۳۰/۵،
۱۳۹۰

حقیقیپور،
انسیه

محمدرضا
مراثی

امراله
ابراهیمی

رشته داروسازی ،دکترای
حرفهای

دانشکده
داروسازی

،۱۳ب۷۴۹مQV،۱۹۳،
۸۹

مالاحمدی،
احمد

پریسا
میرمقتدایی،
محمدرضا
مرآثی

محسن
مینائیان

رشته روانپزشکی ،دکترای
تخ ص ص ی

دانشکده
پزشکی

،۱۳ب۶۵۹وWM،۱۷۱،
۹۰

وفائی ،مریم

محمدرضا
مراثی

غالمرضا
خیرآبادی،
عباس
عطاری

بررسی مقایسهای اثر بخشی الکترو شوک درمانی و
کتامین تزریقی بر کنترل و عود عالئم مبتالیان به
افسردگی کاندید درمان با الکتروشوک

رشته بیوشیمی ،کارشناسی
ارشد

دانشکده
داروسازی

،۱۳۹ب۶۷ظWG،۳۰۰،
۰

ظهرابی ،طیبه

محمد هاشمی
جزی ،محمدرضا
مراثی

احمد
موحدیان
عطار ،زمزم
پاک نهاد

بررسی میزان سرمی گاماگلوتامیل ترانسفراز و
فاکتورهای بیوشیمیائی متابولیسم آهن و میزان آهن
هم و غیرهم دریافتی در بیماران شریان کرونری در
مقایسه با کنترل

33

32

27

بررسی رابطه بین عملکرد خانواده با میزان
بخشودگی در زوجهای مراجعه کننده به مراکز خانواده
درمانی اصفهان در سال۳۱-۹۸۳۳
بررسی فاکتورهای دموگرافیک و غیردموگرافیک
(تداخل دارویی ،غذایی و همکاری بیمار) موثر بر
پاسخ به داروی وارفارین در بیماران مراجعه کننده به
داروخانه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان در سال۳۳-۹۸۳۷

32

32

33

30

رشته داروسازی ،دکترای
حرفهای

دانشکده
داروسازی

،۱ب۸۴۴الفQV،۷۳۵،
۳۸۹

امینی،
محمدصالح

مجید داوری

ابوالفضل
اصالنی،
محمدرضا
مراثی

بررسی میزان عدالت در خدمات دارویی در شهرستان
های منتخب استان کردستان (بانه ،دیواندره ،سقز،
سنندج ،قروه ،کامیاران ،مریوان)

رشته پزشکی ،دکترای
حرفهای

دانشکده
پزشکی

،۱۳ب۴۹۸مWM،۱۴۰،
۹۱

مزروعی،
نجمه

محمدرضا
مراثی

غالمرضا
خیرآبادی

بررسی نیازهای آموزشی و رویکرد پزشکان عمومی
در مورد مبتالیان به اختالالت روانپزشکی ،استان
اصفهان۱۱- ۳۱ ،

رشته روانپزشکی ،دکترای
تخ ص ص ی

دانشکده
پزشکی

،۱۳ت۶۴۹جWM،۱۷۶،
۸۹

جمشیدیان،
زهرا

محمدرضا
مراثی

رشته داروسازی ،دکترای
عمومی

دانشکده
داروسازی

،۱۳ت۵۱۸مWI،۵۲۹،
۹۱

مساح ،سعید

شهال
آکوچکیان
ابوالفضل
اصالنی،
محمد حسن
امامی ،محمد
رضا مراثی

رشته اپیدمیولوژی،
کارشناسی ارشد

دانشکده
بهداشت

۴۳۳مQZ،۲۲۰،JI7،
،۱۳۹۱ک

رشته آمار زیستی ،کارشناسی
ارشد

دانشکده
بهداشت

،۱الف۲۴۳بWK،۸۱۰،
۳۹۰

37

30

مجید داوری

تاثیر روان درمانی مذهبی بر عالئم وسواس و همبود
در بیماران مبتال به اختالل وسواس جبری با محتوای
مذهبی ،بیمارستان خورشید سال۹۸۳۷
33

تحلیل هزینه های مستقیم درمانی سرطان کولورکتال
در استان اصفهان
33

مرادپور،
فرهاد

محمدرضا
مرآثی،
محسن
حسینی

شیوع سرطان در استان اصفهان در دوره زمانی ۹۸۱۴
۹۸۳۱-

باقری نژاد،
مهدی

محمدرضا
مراثی ،آوات
فیضی

کاربرد مدل رگرسیون لجستیک چند متغیره در بررسی
برخی از عوامل مرتبط با ابتال به فشارخون باال و
دیابت در ساکنین استان اصفهان

کاربرد مدل  Age-Period-Cohortدر برآورد بروز و

33

28

رشته پزشکی ،دکترای
حرفهای

دانشکده
پزشکی

،۱۳م۱۱۹بWI،۵۲۰،
۹۰

بابایی پور،
الناز

رشته پزشکی ،دکترای
حرفهای

دانشکده
پزشکی

،۱۳م۶۸۱مWM،۶۱۰،
۹۰

معین ،یاسر

رشته بهداشت حرفهای،
کارشناسی ارشد

دانشکده
بهداشت

،۱۳و۶۷۸حWA،۲۷۵،
۹۲

حقی ،اعظم

32

پیمان ادیبی،
حمید افشار،
محسن
معروفی،
محمدرضا
مراثی

رضا باقریان
سرارودی،
حمید کالنتری

پذیر( )IBSو گروه کنترل

محمدرضا
مرآثی

عباس
عطاری،
مصطفی
نجف ی

مقایسه وضعیت خواب کودکان  ۸تا  ۷ساله مبتال به
خودارضایی با گروه شاهد در شهر اصفهان در
سال۹۸۳۳

محمدرضا
مرآثی

احسان الله
حبیبی

واکاوی رابطه ریسک پذیری افراد با رفتارهای ناایمن
مرتبط با حوادث رانندگی

مقایسه فعالیت نظام های مغزی مهارکننده و فعال
کننده رفتاری بین بیماران سندروم روده تحریک
32

32
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