عنوان طرح

بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی میوه ولیک سرخ((cratagus-oxycantaبر روی خواص الکترو فیزیولوژیک
وابسته به سرعت گره دهلیزی بطنی خرگوش نر

بررسی اثرات حمایت عاطفی بر طول مدت مرحله اول لیبر در زنان نخست زا مراجعه کننده به زایشگاه دزیانی در سال
85

بررسی کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه گلستان در سال 1387

بررسی علل تعویض خون در نوزادان بستری در مرکز آموزشی درمانی طالقانی گرگان در طی سال های 81-87

مقایسه اثر دگزامتازون با متو کلوپرامید در پیشگیری از تهوع و استفراغ بعد از عمل سزارین

تعیین اثر ضد میکروبی عسل و عصاره اتانولی اویشن روی سه سویه باکتری شیگال در محیط ازمایشگاه

بررسی ارتباط حمایت اجتماعی ادراک شده و سالمت اجتماعی در بین دانشجویان پرستاری و مامایی دانشکده پرستاری و
مامایی گرگان سال 1387

بررسی باور ها و رفتار های مردم در خصوص طب عامیانه در مردم روستای ایمر محمد قلی آخوند ،شهرستان گنبد
کاووس

بررسی شیوع استافیلوکوکوس اورئوس های مقاوم به متی سیلین در بیماران شهر گرگان

بررسی اثر قرص ضد بارداری مینی پیل بر میزان الکتوز شیر مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر گرگان در
سال 1387

تهیه CDمولتی مدیا آموزشی انگل شناسی

بررسی فراوانی انواع تومور های خوش خیم در بخش پاتولوژی بیمارستان 5آذر گرگان در سال 1375-1386

بررسی نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه های شهر گرگان نسبت به روابط دختر و پسر در سال 1387

بررسی طب عامیانه روستای آیت محله ائم شهر (مازندران )

بررسی باور ها و رفتار های مردم در خصوص طب عامیانه در مردم روستای شاهکوه استان گلستان

مقایسه میزان صحت بکارگیری شیوه های درمانی مراقبتی توسط دانشجویان پرستاری و پرستاران شاغل در مرکز
آموزشی درمانی 5آذر گرگان در سال 1388

بررسی تاثیر کالیبر سوزن بر بروز سردرد پس از بی حسی اسپینال در زنان سزارینی مراجعه کننده به بیمارستان دزیانی
شهرستان گرگان در سال 1388

بررسی میزان آگاهی و نگرش ماماها و پرستاران از افسردگی پس از زایمان در مراکز آموزشی درمانی و بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی گرگان سال 1387

بررسی نگرش و دیدگاه پرستاران اورژانس مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در خصوص برخورد
با صحنه های جرم و جنایت در کودکان در سال 1390

بررسی فراوانی حاملگی های ناخواسته و برخی از عوامل موثر برآن در استان گلستان در سال 1388

بررسی ارتباط بین سالمت مادر با اختالل خواب در شیرخواران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر گرگان در سال 88

بررسی سالمت روان و راهبرد های مقابله با فشار روانی و ارتباط آن با افکار خودکشی در بین دختران خانه دار شهرستان
مراوه تپه در سال 1388

بررسی خواص کارکردی وابسته به سن مسیر گره دهلیزی بطنی بعد از سوزاندن مسیر سریع در طی فیبریالسیون
دهلیزی شبیه سازی شده در مدل گره دهلیزی بطنی ایزوله خرگوش

بررسی ارتباط بین تکرار شستن دستها و نشانه های بیماری های تنفسی و گوارشی در میان دانشجویان خوابگاه های
دانشگاه علوم پزشکی گرگان در سال 1388

بررسی مقایسه ای خودپنداره در میان دانشجویان رشته های علوم پزشکی دانشگاه گرگان در سال 88

بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی بویه گرگان درباره بهداشت دهان و دندان در سال
1388

نگرش پرستاران استان گلستان در مورد آموزش به بیمار در سال1389

بررسی کیفیت زندگی زنان باردار مبتال به تهوع و استفراغ حاملگی مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم
پزشکی گلستان در سال 1386-1385

بررسی اثرات سیروز بر پدیده پیش شرطی شدن ایسکمیک قلبی در موش صحرایی

بررسی آگاهی نگرش و عملکرد زنان ترکمن نسبت به روشهای غربالگری سرطان پستان در شهرستان ترکمن در سال
89

بررسی همه گیر شناسی حیوان گزیدگی در شهرستان آق قال در سال 88-79

بررسی آگاهی نگرش و عملکرد زنان ترکمن نسبت به غربالگری سرطان پستان در شهرستان گنبد کاووس در سال 89

بررسی میزان شیوع سردرد میگرنی در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر گرگان در سال 89

بررسی آموزش بر آگاهی نگرش و عملکرد زنان شهر گرگان درباره روش غربالگری سرطان پستان در سال 90

بررسی عوارض جانبی دسفرال در بیماران مبتال به تاالسمی ماژور مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی طالقانی در سال
89

بررسی و مقایسه اثر عصاره ترکیبی انار و آلوئه ورا روی دو گونه باکتری بیماریزا ی استافیلوکوکوس اورئوس و
استرپتوکوکوس پنومونیه در محیط آزمایشگاه

بررسی و مقایسه اثر عصاره ترکیبی انار و آلوئه ورا روی دو گونه باکتری بیماریزا ی سالمونال و ای کالی در محیط
آزمایشگاه

بررسی تاثیر آگونیست و آنتاگونیست کانال پتاسیمی وابسته به انرژی میتوکندریایی بر خصوصیات الکتروفیزیولوژیک
گره دهلیزی بطنی و دهلیز قلب خرگوش

تعیین ارتباط بین سطح ادراری و سرمی آدیپونکتین با فعالیت بیماری در مبتالیان به لوپوس اریتماتوی سیستمیک مراجعه
کننده به کلینیک فوق تخصصی روماتولوژی استان گلستان در سال89

بررسی مقایسه ای تاثیر تزریق همزمان پروپوفول و تیوپنتال سدیم بر تغییرات همودینامیک ,درد زمان تزریق و دوز
خواب آور به هنگام القای بیهوشی در بیماران بستری مرکزآموزشی درمانی پنج آذر گرگان در سال 89

بررسی آلومینیم باقی مانده ناشی از کاربرد آلوم و پلی آلومینیم کلراید در حذف کدورت از آبهای کدر

بررسی دیدگاه پرستاران از عملکرد و مسئولیت پذیری شان نسبت به آموزش به بیمار در مراکزآموزشی درمانی دانشگاه
علوم پزشکی گلستان در سال 89

بررسی باور ها و رفتار مردمدر خصوص طب عامیانه مادر ونوزاد در مردم شهرستان ازادشهر و رامیان

برررسی و مقایسه اثر انار و الوءورا روی دو گونه باکتری بیماریزای پروتءوس و کلبسیال سویه پنومونیه در محیط
آزمایشگاه

بررسی اپیدمیولوژی و تظاهرات بالینی و آزمایشگاهی بیماران مبتال به بروسلوز مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی
5اذر گرگان از شهریور  1383تا پایان شهریور 1387

بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاههای شهر گرگان در مورد اهدای عضودر سال 1388

بررسی اثر پیش گویی کننده تست بدون استرس در زنان باردار با سن حاملگی بین 37-41

بررسی تیترhCG-βسرم در دو گروه زنان باردار مبتال به پره اکالمپسی و گروه کنترل شهرستان گرگان در سال 89

نقش محافظتی سیکلو سپورین بر روی مدل شبیه سازی شده ی آریتمی چرخشی گرهی ()AVNRTبا استفاده از ثبت
پتانسیل خارج سلولی میدانی گره ی دهلیزی-بطنی جداشده خرگوش

بررسی ارتباط افسردگی پس از زایمان با نوع زایمان در بین مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر گرگان در
سال89

بررسی عوامل مستعد کننده در بروز زخم فشاری در بیماران بستری در مرکز آموزشی درمانی پنج آذر دانشگاه علوم
پزشکی گلستان در سال 89

بررسی کیفیت نوجوانان مبتال به صرع و عوامل مرتبط با آن در مراجعه کنندگان به انجمن صرع استان گلستان ومازندران
در سال 1389

بررسی رابطه فشار مراقبتی با کیفیت زندگی مراقبین بیماران سرطانی بخش انکولوژی بیمارستان پنجم آذر گرگان90

بررسی میزان همبستگی سنجش -LDLکلسترول به روش محاسبه ای و روش ایمونوتوربیدومتری

پیش بینی رایانه ای اپرات چندشکلی های تک نوکلءوتیدی ناحیه رمز دهنده ژن نیتریک اکسید سنتاز اندوتلیال انسانی

سرو اپیدمیولوژی ویروس هپاتیت Eدر بیماران همودیالیزی شهرستان گرگان

بررسی شیوع انتی بادی های ضد توکسوپالسما بین دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1390

بررسی همه گیر شناختی افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان 1390

بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر گرگان در رابطه با مصرف دخانیات سال 1390

بررسی عوامل موثر در افت تحصیلی دانشجویان دانشکده های پیراپزشکی و بهداشت ساکن خوابگاه دانشگاه علوم
پزشکی گلستان درسال 1390

بررسی رابطه شاخص توده بدنی مادران باردار با نوع زایمان

بررسی نقش افزایش کورتیکواستروئید ها از طریق القا استرس گرمایی بر اثرات کورتیزول در مدل قلب جدا شده
ایسکمیک موش صحرائی

بررسی رفتار دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان در رابطه با قوانین راهنمایی و رانندگی ویژه عابرین پیاده و
سرنشینان بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در سال 1391

بررسی دیدگاه فراگیران در خصوص جو آموزشی بر اساس مدل DREMدر دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1390

بررسی عملکرد آرایشگران مرد نسبت به پیشگیری از بیماری ایدز بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در شهر گرگان در
سال 1391

بررسی اپیدمیولوژی بیماری سل در شهرستان گالیکش طی سال های 1390-1385

مقایسه اثر ضد باکتریایی عصاره الکلی گیاه پونه ( ).mentha Longifolia Lجمع آوری شده از سه منطقه شرق
،مرکز و غرب کرانه دریای خزر بر روی باکتری های اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس

مولکوالر اپیدمیولوژی ویروس هپاتیتEدر بیماران همو دیالیز شهرستان گرگان

بررسی نگرش پزشکان درباره افشای خبر ابتال به سرطان در استان گلستان در سال 1391

بررسی تاثیر اکسیژن درمانی تکمیلی بر میزان تهوع و استفراغ پس از جراحی سزارین به روش بی حسی نخاعی

بررسی میزان شیوع پرفشاری خون و عوامل خطر مرتبط با آن در جمعیت روستایی شهرستان گالیکش در سال1391

بررسی دیدگاه فراگیران در خصوص جو آموزشی بر اساس مدل DREMدر دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1390

بررسی رفتار تحرک بدنی بر اساس مدل فرانظری در بین دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر گرگان در سال
1391

بررسی عوامل مرتبط با میوه وسبزیجات دردانش آموزان دختر دبیرستان های شهر گرگان براساس مدل پرسید درسال
91

بررسی رفتار های پیشگیری کننده از بیماری ایدز بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر
آشخانه سال 91

بررسی تاثیر زالو درمانی در مقایسه با درمان رایج بر بهبودی زخم بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکزطب الرضا و
مرکز آموزشی درمانی شهر گرگان در سال 92

بررسی شیوع عوارض ناشی از مسمومیت با متانل در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بهارلو شهر تهران در سال
1392

مقایسه اثر سطح حسی -حرکتی بوپیو اکائین -%5/0لیدوکائین %5در بیماران تحت بی حسی اسپاینال

بررسی اثر کلو نیدین قبل از عمل در بی دردی بعد از عمل در مقایسه با روش های مهمول در کودکان در اعمال جراحی
هرنیتومی

بررسی اضطراب مرگ در بیماران همودیالیز بیمارستان 5آذر گرگان در سال 1392

میزان شیوع باکتریوری بدون عالمت در دانشجویان دختر ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال
91

بررسی عوامل مرتبط با رضایت جنسی بر اساس مدل پرسید در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر
گرگان در سال 91

بررسی شیوع نتایج پاپ اسمیر های غیر طبیعی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و کلینیک های خصوصی استان
گلستان در سال 1391

بررسی عوامل مرتبط با مصرف روغن بر اساس مدل پرسید در بین خانوار های تحت پوشش واحد های بهداشتی درمانی
شهرستان درگز سال91

بررسی رفتار زنان مراجعه کننده به واحد های بهداشتی -درمانی شهر گرگان در رابطه با عفونت های دستگاه ادراری -
تناسلی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در سال 1391

بررسی میزان امیدواری در بیماران تحت درمان با همودیالیز در مراکز درمانی گرگان و گنبد در سال 91

بررسی عفونت ویروس سیتو مگال انسانی ( )HCMVدر بیماران دیالیزی مراجعه کننده به مرکز همودیالیز بیمارستان
پنج آذر گرگان در سال 91

سرو اپیدمیولوژی ویروس سیتو مگال انسانی ()HCMVدر بیماران همودیالیزی بیمارستان پنج آذر شهرگرگان در سال
91

تعیین فراوانی و میزان شیوع باکتری های گرم منفی در عفونت های ادراری در زنان باردار مراجعه کننده به مرکز
بهداشتی درمانی شهرستان گرگان و الگوی مقاومت دارویی آنها نسبت به برخی از آنتی بیوتیکهای موجود در سال
91-1390

بررسی نگرش دانشجویان در خصوص علل تمایل آنها به استفاده از جزوات درسی به جای کتاب مرجع در دانشگاه علوم
پزشکی گلستان در سال 91

تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری اشرشیا کلی جدا شده از نمونه های ادرار کشت شده در بیماران مراجعه
کننده به بیمارستان حکیم شهرستان نیشابور سال 1391

بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره الکلی گیاه گزنه ( ) .dioica L Urticaعلیه باکتری های اشرشیا کلی و
استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس در شمال کشور

بررسی ژنوتایپینگSNDهای ژن HLA-Gبه عنوان فاکتور مستعد کننده پره اکالمپسی در بارداری

بررسی تجربیات رفتار های نا محترمانه در بین پرستاران بخش های مراقبت ویژه مرکز آموزشی درمانی 5آذر گرگان
90

بررسی هوش معنوی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان و ارتباط آن با برخی از عوامل جمعیت شناختی و
آموزشی در سال 90

بررسی جو توانمند سازی نیروی انسانی در مرکزآموزشی درمانی پنج آذر گرگان از دیدگاه پرستاران در سال 90

بررسی عوامله مساعد کننده ی بروز فلبیت در بیماران باکاتترداخل وریدی محیطی در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه
علوم پزشکی گرگان

بررسی نیازهای روانی اجتماعی وفاکتورهای تعیین کننده آن در بیماران سرطانی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی
بیمارستان دزیانی سال 1388

بررسی فراوانی آنتی بادی های هرپس سیمپلکس تیپ 1بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان1389

بررسی مقدماتی فراوانی ویروس BKدر کیسه های خون آمادهبه مصرف پایگاه انتقال خون گلستان به روش االیزا سال
92-1391

بررسی تاثیر چای سبز بر میزان گلوکز ناشتا در بیماران دیابتی مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستان 5آذر در سال
1390

بررسی مقدماتی فراوانی آنتی بادی بر علیه ویروس BKدر کیسه های خون آماده به مصرف پایگاه انتقال خون گلستان
به روش االیزا سال 92-1391

بررسی مقدماتی فراوانی ویروس لنفوتروپیک Tانسانی ((HTLV-1در کیسه های خون آماده به مصرف پایگاه انتقال
خون استان گلستان به روش االیزا ،سال 92-1391

بررسی سبک زندگیسالمندان شهر کاشمر در سال 1390

بررسی نگرش کارورزان و دستیاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در خصوص دستورالعمل های اندازه گیری
فشار خون و میزان رعایت آن

بررسی باور ها و رفتار های مردم در خصوص طب عامیانه در مردم خمام رشت استان گیالن

بررسی مقایسه ای اثر پتیدین ،فنتانیلومتادون در درمان لرز بعد از بیهوشی عمومی

کارازمایی بالینی دستگاه کمکی پرپ اندام در عمل های جراحی ارتوپدی و بررسی دیدگاه پرسنل اتاق عمل از دو روش
پرپ در مرکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 1392

مقایسه سطح سرمی ویتامینDدر افراد مبتال به کم خونی فقر آهن و تاالسمی مینور با گروه کنترل

بررسی ارتباط GCTمادر با وزن زمان تولد در مراجعین به مراکز آموزشی درمانی دزیانی گرگان

بررسی وضعیت سالمت روانی سربازان در حال خدمت استان گلستان در سال 1388

بررسی آگاهی ،نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه های آزاد و منابع طبیعی شهر گرگان در خصوص مواد مخدر
صناعی جدید در سال 1387

بررسی میزان آگاهی و عملکرد دختران دانشآموز راهنمایی نسبت به بهداشت دوران قاعدگی در شهر گرگان سال1388

بررسی مقایسه ای پیامد های بارداری و زایمان در نوجوانان و جوانان شهر گرگان در سال 88

بررسی شیوع تغییرات مودیک در جسم مهره های کمری و ارتباط آن با درد کمر در کشاورزان مرد

بررسی میزان نشاط و ارتباط ان با اعتماد به نفس در دانش اموزان دبیرستانی شهر گرگان در سال 85

بررسی فراوانی مایکوپالسماهای ژنیتال در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه مرکز اموزشی درمانی دزیانی شهر گرگان با
استفاده از روش کشت

بررسی استفاده از طب مکمل در بیماران مبتال به بیماری های قلبی عروقی شهر گرگان در سال 1388

بررسی کیفیت زندگی مراقبین بیماران سرطانی بخش انکولوژی بیمارستان پنجم آذر گرگان 1388

تبین تجربه پرستاران ماهر از گذاشتن کاتتر وریدی محیطی درمراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی گرگان در
سال 1388

بررسی علل حاملگی ناخواسته بدلیل شکست روش پیشگیری در زنان باردار مراجعه کننده به مرکز بهداشتی شهر
گرگان در سال 1387

نگرش نسبت به یائسگی و پیری در زنان با قومیت های مختلف در استان گلستان 1388

بررسی الگوی رفتاری در زنان واجد شرایط توبکتومی شهر گرگان بر اساس مدل قصد رفتاری در سال 90

بررسی دیدگاه کودکان از پرستاران در مرکزآموزشی در مانی دانشگاه علوم پزشکی گرگان در سال 89

بررسی شیوع سندرم متابولیک در افراد مبتال به هیپوتیروئیدیسم تحت بالینی

بررسی فراوانی آلودگی با ویروس سیتومگال انسانی در کیسه های خون مصرف شده (یک بررسی مقدماتی )

تاثیر تزریق زیر جلدی آبی مقطر در ناحیه لومبوساکرال بر شدت درد های کمر در مرحله اول زایمان در مراکز آموزشی
درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال90

بررسی اثر روزه داری در دوران بارداری ,بر وزن بدو تولد نوزادان در جمعیت تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی
شهرستان آزادشهر در سال 90

بررسی رفتار وازکتومی در مردان واجد شرایط شهر بندر ترکمن بر اساس مدل قصد رفتاری در سال 90

بررسی مقدماتی فراوانی ویروس لنفوتروپیک Tانسانی ((HTLV-1در کیسه های خون آماده به مصرف پایگاه انتقال
خون استان گلستان به روش ، PCRسال 92-1391

تبین تعامل دانشجویان پرستاری و مامایی با خطا های مراقبت بالینی

بررسی ارتباط برخی از عوامل موثر بر تغییرات فشار خون دوران بارداری زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی
گرگان در سال 90

بررسی و تایید بیان هپسیدین نوترکیب انسانی تولید شده در سیستم بیانی با کلوویروس با استفاده از تکنیک
Western blott

بررسی میزان مطابقت نسخه ی پزشکان با داروی ارائه شده به بیماران توسط داروخانه

بررسی ناهنجاری های همراه با مقعد بسته در نوزادان بستری مرکزآموزشی درمانی طالقانی شهر گرگان طی سال های
89-85

بررسی مقایسه ای برخی عوامل تاثیر گذار در تولد نوزاد نارس در زنان مراجعه کننده به زایشگاه دزیانی گرگان از آذر
89تا آذر 90

بررسی فراوانی فلور باکتریایی در اتاق عملهای مرکزآموزشی درمانی 5آذر گرگان در سال 90

بررسی رفتار های پر خطر در میان دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی گلستان در 90

بررسی استفاده از دارونما در مراقبتهای بالینی کادر درمانی مرکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
درسال1389

بررسی مقایسه ای پروپوفول و تیوپنتال سدیم بر تغییرات همو دینامیک بیماران کالس های IIو ASA Iتحت اعمال
جراحی در مرکز آموزشی درمانی پنج آذر گرگان در سال 1389

بررسی عوارض بی حسی داخل نخاعی با داوری بوپیواکاءین در بیماران ارتوپدی تحت عمل جراحی در مرکز آموزشی
درمانی بیمارستان پنج آذر گرگان در سال 1389

بررسی فراوانی نسبی آنتی بادی های هرپس سیمپلکس تیپ 2بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
گرگان در سال 89

بررسی درمان های خانگی دیسمنوره در میان مردم ترکمن استان گلستان

بررسی نگرش پرستاران به آتانازی در مراکز درمانی استان گلستان در سال 91

بررزسی ده ساله مشخصات کلینیکو پاتولوژی مبتالیان به بیماری پمفیگوس در شهرستان گرگان طی
سال های 1388-1378

بررسی ارتباط حمایت اجتماعی ,احساس تنهایی و رضایت از زندگی در بین دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکی گلستان سال 88

بررسی مقدماتی فراوانی آلودگی ویروس سیتومگال انسانی در کیسه های خون آماده به مصرف پایگاه
انتقال خون استان گلستان 1392-1391

بررسی و مقایسه اثر عصاره ترکیبی انار و آلوئه ورا روی دوگونه باکتری بیماری زای شیگال و انتروکوک
در محیط آزمایشگاه

بررسی شیوع (عفونت انگلی )اکسیور در کودکستان های منطقه علی آباد کتول در سال 92

بررسی اثر ضد قارچی عصاره الکلی کیوی بر برخی از قارچ های ساپروفیت و درماتوفیت

بررسی کیفیت زندگی سالمندان شهر ساری در سال 1392

بررسی تعین کننده های موثر بر اهدای عضو بر اساس مدل قصد رفتار ی در دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکی گلستان در سال 1392

مقایسه کتوروالک و استامینوفن داخل عضالنی ()IMدر کاهش درد و خونریزی بعد از عمل جراحی
تونسیلکتومی در کودکان 8ماه تا  13سال در بیمارستان 5آذر گرگان

بررسی استفاده از دارو های بدون تجویز پزشک در میان دانشجویان علوم پزشکی گلستان در سال
92و ارتباط آن با برخی از عوامل مرتبط

مقایسه میزان تشکیل بیو فیلم بین تیپ های مختلف gene regulator accessoryاستافیلو
کوکوس اورئوس

بررسی سطح پالسمایی هوموسیستئین و CRPدر بیماران زن مبتال به هیپوتیروئیدی و سالم مراجعه
کننده به در مانگاه اندوکرینولوژی پلی کلینیک فوق تخصصی صیاد شیرازی طی سالهای 94-93

مقایسه سطح آدیپونکتین و لپتین سرم در بیماران دیابتی تیپ  2مبتال به سندرم متابولیک و گروه کنترل

برررسی ارتباط نمایه توده بدن با شاخص تری گلیسیرید -گلوکز در زنان مبتال به سندرم متابولیک

بررسی ارتباط بین سطح سرمی اسید اوریک با شدت سکته مغزی ایسکمیک حاد و پیش آگهی بیماران
پس از سکته در بیماران بستری شده در مرکز آموزشی درمانی 5آذر شهر گرگان در سال 92-91

تعیین عوامل موثر بر مصرف قلیان از دیدگاه جوانان قلیانی شهر دلند در سال 1393

علل و عوامل بارداری ناخواسته ...

کیفیت زندگی سالمندان ....

بررسی شیوع افسردگی پس از زایمان و عوامل مرتبط با آن در مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی
درمانی شهر نکا در سال 93

بررسی ارتباط سالمت عمومی با میزان وابستگی به اینترنت در بین دانشجویان دانشکده پیراپزشکی و
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 93

بررسی ارتباط حمایت اجتماعی و سالمت روان در بیماران همودیالیزی مرکز آموزشی درمانی 5آذر
گرگان در سال 93

بررسی ارتباط بین پلیمورفیسم (G>rs4444903)61Aژن فاکتور رشد اپیدرمال ()EGFو
کارسینومای هپاتوسلوالر در مقایسه با افراد سالم در جمعیت ایرانی

بررسی نسبت وزن کیف مدرسه به وزن بدن و ارتباط آن با جنس دانش آموز ،پایه تحصیلی ،نوع کیف و
شغل والدین در دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر گرگان در سال تحصیلی 93-92

کارآزمایی بالینی دستگاهکمکی پرپ اندام در عمل های جراحی ارتوپدی و بررسی دیدگاه پرسنل اتاق
عمل از دو روش پرپ در مرکز اموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 1392

ارزیابی پاسخ ایمونولوژیکی ماکروفاژ های خون محیطی تحریک شده با بقایای آپوپتوزی و داروهای
سدیم والپورات و پیو گلیتازون در بیماران مبتال به لوپوس و افراد سالم

بررسی رابطه بین واریانت های آللی ژن KCNE2و سندرم QTطوالنی ارثی

بررسی عوامل موثر بر مصرف قلیان از دیدگاه جوانان قلیانی شهرستان کردکوی در سال 1393

بررسی اپیدمیولوژیک حیوان گزیدگی در شهرستان گنبد کاووس طی سال های 1391-1389

بررسی میزان تغییرات سطح سرمی هپسیدین در بیماران مبتال به تاالسمی ماژور

بررسی اثر سیتو توکسیسیتی ترکیب بنزوفورانی استخراج شده از ریشه گیاه petasites
(hybridus (butterburبر رده سلولی MCF_10A

بررسی تعیین کننده های موثر بر مصرف گیاهان دارویی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در دانش
آموزان دختر دبیرستانی شهر گرگان در سال 1393

بررسی مرگ ومیر و صدمات ناشی از تصادفات رانندگی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 5اذر
گرگان در سال 1390

بررسی تفاوت طول اثر دو داروی بی حسی موضعی رایج در بی حسی داخل نخاعی (بوپیواکائین %5/0و
لیدوکائین  %5دربیماران تحت بی حسی اسپاینال)

بررسی وابستگی متیالسیون پروموتر miR-21بابیان ژن  PTENدربیماران مبتال به سرطان کولورکتال

تعیین شیوع و پروفایل حساسیت ضد میکروبی ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی
سیلین جداشده ازبینی پرسنل اتاق عمل وبخش های جراحی بیمارستان های آموزشی درمانی گرگان
درسال 1393

سنجش فرهنگ ایمنی بیمار درپرستاران مراکز آموزش درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان درسال
1393

بررسی میزان آگاهی ونگرش وعملکرد معلمین مقطع ابتدایی شهرگرگان درزمینه بهداشت دهان
ودندان درسال 1393

بررسی شاخص توده بدنی کودکان دربدو ورود به دبستان درشهر ساری 1393

بررسی شیوع کم خونی فقرآهن درزنان ترکمن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهربندر
ترکمن درسال 1393

بررسی تغذیه انحصاری باشیر مادر درمادران دارای کودک  24-8ماهه وعوامل موثر برآن ازطریق
سازه های مدل بزنف درشهر آق قال سال 1393

بررسی شیوع پرخاشگری وبرخی عوامل مرتبط با آن دردانش آموزان نوجوان شهر گنبد سال تحصیلی
93-1392

بررسی عزت نفس در دانشجویان دانشکده پیراپزشکی وبهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان درسال
تحصیلی 93-92

بررسی اثر ضد قارچی عصاره الکلی رازک بر درماتوفیت ها و قارچ های ساپروفیت

بررسی باورها ورفتارهای مردم درخصوص طب عامیانه درمردم شهر چالوس استان مازندران

بررسی عوامل مرتبط با پره اکالمپسی و اکالمپسی وپیامدهای آن درزنان مراجعه کننده به
مراکزآموزشی درمانی شهید صیادشیرازی استان گلستان درسال 1392

بررسی میزان رضایت شغلی مراکز بهداشتی درمانی شهرستان گنبد کاووس درسال 1393

بررسی میزان شیوع انحراف ستون فقرات درمیان دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر آزادشهر درسال
93

بررسی عوامل مرتبط با شیوع مشکالت رفتاری دردانش آموزان دختر ابتدایی شهر کردکوی درسال
تحصیلی 94-93

بررسی اثر ضدقارچی عصاره الکلی کیوی بربرخی از قارچ های ساپروفیت و درماتوفیت درسال 93

بررسی و مقایسه اضطراب و کیفیت زندگی درقبل و بعد از جراحی در بیماران تحت عمل جراحی قلب
باز مراجعه کننده به مرکزآموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) کردکوی در سال 1392

بررسی رفتارهای خود مراقبتی در بیماران مبتال به نارسایی قلبی مراجعه کننده به مراکز آموزش درمانی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 1393

بررسی عوامل مستعدکننده ،تقویت کننده ،قادرساز و ارتباط آنها با رفتارهای پیشگیری کننده از کم
خونی فقرآهن در دانشجویان دختر دانشکده های پیراپزشکی و بهداشت درسال تحصیلی 1392-93

بررسی شیوع عفونت فعال سایتومگالوویروس انسانی ( ) HCMVدر افراد مبتال به هپاتیت ب /ویروس
نقص ایمنی اکتسابی () HIV/HBV

بررسی ارتباط الگوی خواب با چاقی کودکان ابتدایی شهر گرگان

بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم(  ) rs25487ژن  XRCC1وکارسینومای هپاتوسلوالر در جمعیت
ایرانی

بررسی آگاهی،نگرش و عملکرد زنان باردار شهرستان گرگان نسبت به عفونت مادرزادی
سایتومگالوویروس CMV

بررسی آگاهی و نگرش پزشکان شهرستان گرگان نسبت به عفونت مادرزادی سایتومگالوویروس
) CMV Congenital

بررسی کیفیت زندگی مادران دارای کودک مبتال به اختالل اوتیسم در استان گلستان در سال 1394

بررسی عفونت واریسال-زوستر  VZVدر بیماران مبتال به  )Sclerosis (MS Multipleو گروه
کنترل

بررسی تاثیر تجویز کلونیدین وگاباپنتین خوراکی برپاسخ های همودینامیک در زمان الرنگوسکوپی و
لوله گذاری تراشه در بیماران تحت عمل جراحی کوله سیستکتومی

بررسی غلظت سرمی سایتوکاین های  IFN, IL-17, IL-10و فاکتور رشد سلول های)B (Blys
دربیماران مبتال به لوپوس اریتماتوس()SLE

بررسی میزان خودمراقبتی پرستاران مراکزآموزش درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان سال 1395

(

بررسی کیفیت زندگی در بیماران مبتال به نوروفیبروماتوز :یک مطالعه کشوری

بررسی علل مرگ مغزی در استان گلستان در یک دهه

بررسی ارتباط گروه های خونی با انواع سرطان در بیماران مراجعه کننده به مراکزآموزش درمانی پنج
آذر دانشگاه علوم پزشکی گلستان درسال 1394

بررسی میزان استفاده از طب مکمل و جایگزین دربیماران مبتال به سرطان در استان گلستان در سال
1394

بررسی میزان خودمراقبتی پرستاران مراکزآموزش درمانی بوعلی سینا ساری سال 1394

سرواپیدمیولوژی ویروس هپاتیت  Eدر بیماران  HIVمثبت

بررسی باورها ورفتارهای مردم درخصوص طب عامیانه درمردم قائم شهر استان مازندران

بررسی سمیت حاد پساب خروجی تصفیه خانه فاضالب شهرک های صنعتی شهرستان گرگان به روش
زیست آزمونی

بررسی تجربیات پرستاران از ارائه مراقبت های مذهبی -اعتقادی در بیماران بخش مراقبت های ویژه

بررسی کیفیت زندگی در بیماران مبتال به نوروفیبروماتوز نوع یک در سال 1394

