
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شماره عنوان استاد راهنما

دکتر اژدری   1 بر کنترل تعادل و رفتار LPGiبررسی تخریب هسته پاراژیگانتوسلوالریس  

دکتر اژدری   2 بر کنترل درد در آزمون بالینی LPGiبررسی تخریب هسته پاراژیگانتوسلوالریس  

دکتر اژدری  رژیک درون زاد در بی دردی ناشی از تزریق اورکسین به داخل هسته داپیوبررسی نقش سیستم  

 LPGi 3پاراژیگانتوسلوالریس 

دکتر اژدری  بررسی نقش سیستم سروتونرژیک درون زاد در بی دردی ناشی از تزریق اورکسین به داخل هسته  

 LPGi  4  پاراژیگانتوسلوالریس 

و بررسی ویژگی  Hypericum perforatum ستفاده از عصاره آبی گل راعیا بیوسنتز نانوذرات نقره با دکتر عسکریان

 5 های فیزیکو شیمیایی ذرات

عسکریاندکتر   PC3 6بررسی اثر عصاره آبی گیاه هوفاریقون بر رده سلولی سرطان پروستات انسانی  

 دکتر عسکریان،

آقای تبریزی   7 ارزیابی سمیت برون تنی سلولی و فعالیت ضد باکتریایی نانو ذرات نقره ماحصل سنتز زیستی 

 دکتر عسکریان،

آقای تبریزی   
به منظور شناسایی هلیکوباکتر پیلوری در نمونه های بیوپسی بیماران  Duplex PCRارزیابی استفاده از 

 8 تربت حیدریه

 دکتر عزیزی
بررسی اپیدمیولوژی مولکولی سویه های بسیار ویروالن کلبسیال پنومونیه در بیماران بستری در 

 9 1397-1398بیمارستان نهم دی تربت حیدریه، سال 

عزیزی دکتر  10 در شهرستان تربت حیدریه HIVبررسی سرواپیدمیولوژی بیماران مبتال به  

 11 بررسی اثر فنوتیپی و ژنوتیپی سوپرناتانت پروبیوتیک بر مقاومت آنتی بیوتیکی سودوموناس آئروژینوزا دکتر عزیزی و دکتر نواری

 دکتر عزیزی و دکتر نواری
 هلیکوباکتر CagAو  VacAبررسی اثر فنوتیپی و ژنوتیپی سوپرناتانت پروبیوتیک بر بیان ژن های 

 12 پایلوری

 دکتر محقق
 سال از حیدریه تربت شهرستان کیست هیداتیک هیداتیوز در بیماران جراحی شده بررسی فراوانی

1385-1397 13 

 دکتر محقق
پدیکولوزیس، لیشمانیوز پوستی و گال در بیماران مراجعه کننده به بررسی روند ده ساله بیماری های 

 14 1386مراکز خدمات جامع سالمت درشهرستان تربت حیدریه از سال 

 علوم پایه یطهعناوین پیشنهادی در ح



 عناوین پیشنهادی در حوزه ی علوم پایه

 

 

 

 

 شماره عنوان استاد راهنما

 دکتر بخشی زاده

دکتر صادقی -  

شهرستان تربت حیدریه در بررسی ارتباط بین آلودگی صوتی و فشار خون در کارگران کارخانه قند در 

 15 97سال 

 دکتر بخشی زاده

دکتر صادقی  -  
 16 تعیین نقش آلودگی صوتی در در شهرستان تربت حیدریه

ارزیابی سطح دوز مرجع تشخیصی در تکنیک های معمول رادیوگرافی در مراکز رادیولوژی شهرستان  خانم شاهدی

 17 تربت حیدریه

فراوانی سندرم متابولیک و شاخصهای آن در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در سال بررسی  دکتر فهمیده کار

1397 18 

ارتباط سندرم متابولیک و بیماری های قلبی عروقی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در  دکتر فهمیده کار

 19 1397سال 

 20 متابولیک و تخمدان پلی کیستیکارتباط سندرم  دکتر فهمیده کار

تغییرات سطح گلوکز سرمی در موشهای صحرایی ماده مبتال به سندرم متابولیک ناشی از رژیم غذایی  دکتر فهمیده کار

 21 غنی از فروکتوز

 22 صحرایی های موش در اوپیوئیدها به  وابستگی و تحمل ایجاد بر بررسی اثر محرومیت از خواب  دکتر احمدی سلیمانی

صحرایی های موش در اوپیوئیدها به  وابستگی و تحمل ایجاد بر بررسی اثر انزوای اجتماعی  دکتر احمدی سلیمانی  23 

 دوره در اوپیوئیدها به  وابستگی و تحمل ایجاد بر بررسی اثر محرومیت از مادر در دوره شیرخوارگی دکتر احمدی سلیمانی

 24 صحرایی های موش در نوجوانی

در موش  مزمن سدیم سالیسیالت دریافت از ناشی فضایی ررسی اثر اسید آمینه تورین بر نقص حافظه  دکتر غالمی

 25 صحرایی

اینترکشن آد نوزین و اورکسین برخواب در موش های صحرایی.ررسی ب دکتر غالمی  26 

سرم نرمال سالین و رینگر در بیماران تحت عمل جراحی مقایسه اثرات همودینامیکی مایع درمانی با  خانم فرانک جعفری

 27 چشم

دکتر خرداد   28 بررسی اثرگرلین بر تغییرات هسیتوپاتولوژیکی بافت کبد موش های تحت درمان باسیکلوفسفامید 

دکتر خرداد  ویستاربررسی اثر عصاره شنبلیله بر آسیب های کبدی ناشی از دیابت در موش صحرایی بالغ نژاد    29 


