
 51/4/5931مقاالت پذیرفته شده مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تا تاریخ 

هایی با ناشنوایی غیرسندرمی در خانواده DFNB42و  DFNB35های بررسی پیوستگی ژنتیکی لوکوس

 خوزستان مغلوب اتوزومی از استان

هایی با ناشنوایی غیرسندرمی در خانواده DFNB98و  DFNB48های ررسی پیوستگی ژنتیکی لوکوسب

 مغلوب اتوزومی از استان خوزستان

توجه در سه گروه از دانشجویان بهنجار، مبتالیان به اختالل اضطراب اجتماعی و مقایسه نقایص کنترل 

 اختالل همبود )اضطراب اجتماعی و افسردگی( دانشگاه لرستان

 (PCAصلی )های اهای مختلف بر کینماتیک پا با استفاده از تکنیک آنالیز مولفهاثیر گوه جانبی پا با شیبت

ن آگاهی روی کیفیت زندگی بیماران مبتال به لوپوس اریتماتوز تاثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذه

 سیستمیک،یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده

 آلرژی به در کودکان مبتال IgEو Dررسی ارتباط بین سطح سرمی ویتامین ب

و ابتال به سرطان کولورکتال  VEGFژن  rs833061 rs2010963مطالعه همبستگی پلی مورفیسم های , 

 ران ایرانیدر بیما

تأثیر تمرین تناوبی پرشدت بر آدیپونکتین سرم و تبحر حرکتی در دانش آموزان پسر مبتال به سندرم 

 اختالل توجه/بیش فعالی

 بررسی اثرات ضد توموری نانوکپسول سیکلودکسترین حاوی بتولینیک اسید بر سلولهای سرطانی

دهیدروژناز متعاقب شنا وامانده ساز در موش های تاثیر تروگزروتین بر سطح سرمی گلوکز و فعالیت الکتات 

 صحرایی نر

 وشیهای مبررسی تاثیر لیپوپلی ساکارید باکتریایی بر ساختار و دینامیک پلیمریزاسیون توبولین

 آموزان بهنجارشناختی دانش آموزان دختر مبتال به اختالل اضطراب اجتماعی و دانشمقایسه عملکرد عصب

 وافسردگی فراگیر اضطراب عملی،–در اختالالت وسواس فکری  مقایسه عوامل شناختی

 Real-time PCRدر بیماران مبتال به سرطان مری با استفاده از روش  CYP1A1بررسی بیان ژن 

 ارتباط دیابت وفشار خون باال با بروز بیماری مزمن کلیوی : مطالعه قندولیپید تهران

از دیدگاه دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد  عوامل موثر بر کیفیت آموزش تئوری و بالینی

 4931در سال 



بررسی اثر داروی گیاهی گل ساعتی بر کاهش اضطراب قبل از عمل جراحی ارتوپدی: مطالعه کارآزمایی 

 بالینی دوسوکور

ان پسر زمحور بر مشکالت رفتاری دانش آمو-ررسی اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر فعالیت گروهی مدرسهب

 دوره ی ابتدایی

ررسی بلوک های شاخه ای قلب و عوامل مرتبط با آن در بیماران انفارکتوس قلبی بستری در بیمارستان ب

 هاجر شهرکرد

اشریشیاکلی نمونه های در  ibeA و papA ،fimH ،kpsMT ،papEFبررسی فراوانی ژن های فیمبریه 

 جداسازی شده از عفونت ادراری کودکان

پیش بینی اقدام به رفتار خود جرحی در مردان مبتال به اختالل شخصیت مرزی براساس سطوح تحمل 

 آشفتگی و دلسوزی به خود

 O157: H7ررسی اثر مهاری الکتوباسیل های جدا شده از گوشت خام گاو بر باکتری اشرشیاکلیب

 وس در چهارمحال و بختیاریدر بیماران مبتال به کراتوکون VSX1ژن  rs6050307ررسی پلی مورفیسم ب

در نمونه واقعی باکتری  rfbEبرای تشخیص توالی ژن  DNAنانوبیوسنسور مبتنی بر هیبریداسیون 

 O157:H7اشریشیاکولی 

 بررسی باور عمومی درمورد ارتباط مواد غذایی با آکنه

اده از تصفیه با استف(پیرن با استفاده از فرآینداکسیداسیون فتوفنتون: بهینه سازی شرایط aتجزیه بنزو)

 طراحی آزمایش

 ای و لوردوز کمریعتبار و تکرارپذیری دستگاه اسپاینال موس در اندازه گیری کایفوز سینها

بررسی تغییرات پارامترهای بیوشیمیایی مرتبط با عملکرد کلیه در بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس در 

 وحین مصرف دار

 بر بیماری آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی در موشهای صحرایی نر بررسی اثر داروی کلرپرومازین

( در T3 ،T4و تیروئیدی ) TSHهای بر بافت تیروئید و ترشح هورمونFe4Nio4Znررسی اثرات نانوذره ب

 Wistarموش صحرایی نر نژاد 

 های سرطانی بعد از یک دوره فعالیت استقامتی متوسطموش TNF-αتغییرات غلظت سرمی 



سی مدل پیشگیری تمرینات استقامتی با شدت متوسط بر میزان سایتوکین پیش التهابی در موش بالبنقش 

 سرطان پستان

های بالینی سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از نمونه gyrB, oprL,ETAجداسازی همزمان ژنهای حدت 

 PCR-Multiplexمراکز درمانی استان کرمان با روش 

 پس از تمرین استقامتی در مدل حیوانی hdac4بررسی الگوی بیانی ژن 

 شخصیتی اختالل اضطراب فراگیر در تبیین ادراک درد بیماران دارای درد مزمن -ارزیابی مدل شناختی

پیش بینی سایبرکندوریا براساس مولفه های حساسیت اضطرابی و عدم تحمل بالتکلیفی بین دانشجویان 

ات بینایی، شنوایی و حس عمقی بر تعادل افراد سالم و قطع عضو دانشگاههای تبریز در اثر دستکاری اطالع

 31زیر زانو سال

 متاآنالیز و مند نظام مرور ی مطالعه یک –شیوع هیپوگنادیسم در بیماران تاالسمی ماژور ایران 

 هاهای بنیادی مزانشیمال تیمار شده با نیکوتین ،بر روی عملکردهای نوتروفیلاثر عوامل مترشحه سلول

 4931-4939اثیر تعرفه های خدمات درمانی بر عملکرد بیمارستان تأمین اجتماعی امام علی)ع(درسالت

 کاربرد نانوذرات در فرموالسیون اسانس ها

بررسی مقایسه ای تأثیر کینزیوتیپینگ و لیزر بر حس وضعیت مفصل زانو، شدت درد، و عملکرد در مبتالیان 

 به استئوآرتریت زانو

، شاخص پیشگویی پیامدهای کلینیکی، در بیماران مبتال به HOXB13:IL17BRن بررسی نسبت بیا

 سرطان پستان

 به کار گیری روش پاسخ سطح در بهینه سازی حذف نیترات از محلول های آبی به روش الکتروکوگوالسیون

در بیماران ناشنوای غیر سندرومی مغلوب اتوزومی  DFNB7/11تجزیه و تحلیل پیوستگی ژنتیکی لوکوس

 استان همدان

 های استخوانیهای بنیادی مزانشیمال انسانی به سلولتاثیر اولئورزین زردچوبه بر افزایش تمایز سلول

مرتبط با بیماری گلوتاریک اسید یوریای  GCDHواقع در ناحیه ژنی  rs9384بررسی مارکر پلی مورفیک 

 4نوع 

 ( و بارورOATدر اسپرم مردان کم بارور الیگوآستنوتراتوزواسپرمی ) PLCζمقایسه ساختار کروماتین و 

 گزارش یک مورد نادر سندروم مارشال در آذربایجان غربی



 کسوناز در پاسخ به رژیم غذایی دش در زنان چاق سالمفعالیت پارا

 و ارتباط آن با سرطان کولورکتال p53در ژن  TAAAAبررسی پلی مورفیسم تکرار 

 در بیماران مبتال به اختالل اسکیزوفرنیاثربخشی تمرینات حرکتی )قدم زدن( بر ادراک زمان 

( در Holothuria arenicolaبررسی اثر حفاظتی عصاره دیواره بدن خیار دریایی گونه خلیج فارس )

( بر اسپرم و هورمون های جنسی موش کوچک Hz 50پیشگیری از آسیب القایی میدان الکترومغناطیسی )

 Balb/Cآزمایشگاهی نژاد 

 جداسازی و شناسایی باکتری مهارکننده ی رشد قارچ های پاتوژن از اصفهان با استفاده از روش مولکولی

های نر  تتاثیر یک دوره فعالیت بدنی بر میزان نوروتروفیک مشتق از آستروسیت مزانسفال جسم مخطط ر

 صحرایی ابتالء شده به پارکینسون

مقایسه خودتنظیمی انگیزشی و رفتارهای پرخطر در دانش آموزان مبتال به اختالل نقص توجه/ بیش فعالی 

 و دانش آموزان عادی

ی مشکوک به آلرژی غذایی ساله 6تا  4بررسی فراوانی حساسیت به آلرژن های غذایی شایع در کودکان 

 4939مراجعه کننده به کلینیک امام علی)ع( شهرکرد در سال 

 روزه اسید های آمینه شاخه دار بر شاخص های کوفتگی تاخیری بازیکنان مبتدی فوتسال 7اثر مصرف 

 طراحی ، ساخت و ارزیابی سیستم کنترل گرد و غبار دستگاه سنگبری دستی

 ده با نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم بصورت تزریق داخل ناییپاسخ های ریوی رت های مواجه ش

 ارتباط استرس تحصیلی با کیفیت زندگی دانشجویان

جداسازی و بهینه سازی باکتریهای تولید کننده آنزیم آسپارژیناز در بستر جامد با استفاده از روش 

Plackett-Burman 

ی با برخی عوامل آمادگی جسمانی در نوجوانان دختر ارتباط درصد چربی زیر پوستی و شاخص توده بدن

 شهر اهواز

( در آزمایش Sarcophaga fertoniگزارش یک مورد وجود الروهای مگس مولد میاز سارکوفاگا فرتونی ) 

 مدفوع در سنندج استان کردستان

رد ایرانی ضددرد جدا شده از عقرب ز-تومور-بررسی بیوانفورماتیکی ژن کدکننده پپتید شبه آنتی

(Mesobuthus eupeus) 



 4971 هایسرطان تیروئید و تعیین عوامل موثر بر آن طی سال بینی بقای عاری از بیماری مبتالیان بهیشپ

 4931تا 

 یماری عروق کرونربررسی ارزش تشخیصی اسکن پرفیوژن میوکارد در تشخیص ب

 ((NMRI   نانومتری اکسید مس بر رشد و نموجنین موش باردار 01بررسی اثر سیتوتوکسیک نانوذره 

بررسی رابطه ی بین ناگویی خلقی و تجربیات تجزیه ای با نگرش های خوردن در دانشجویان دختر دانشگاه 

 شهید چمران اهواز

میزان آلودگی به سرب و کادمیوم در گیاهان کلزا و گلرنگ اطراف کارخانه ذوب آهن اصفهان و بررسی 

 مقایسه این آلودگی با روغن استخراج شده از آنها


