
 

 

 
 

 

 1. میرمحمدخانی مجید                                                   

 

 

 

بررسی اثر مکمل یاری آلگومد، دمنوش 

ختمی بر شدت و پونه، بابونه، پنیرک و 

 پیامدهای بیماری کرونا ویروس

COVID-19 
 

 
 

                             نیلوفر صفائی .2  

 

مقایسه شیوع افسردگی در پرستاران کار شیفتی و روزکار بیمارستان 

 1398کوثر و امیرالمومنین )ع( سمنان در سال های 

 

 
 

   بابک حسین زاده.3

 

مقایسه اثرات سولفات منیزیم و اندانسترون در پیشگیری از لرز حین بی 

 دردی اسپاینال در عمل جراحی سزارین

 

 

 

4.فرید حیدری          

 

بررسی تاثیر مشاهده ی فیلم فرآیند آنژیوپالستی بر سطح اضطراب بیماران 

درمانی بیمارستان کوثر در سال های -مراجعه کننده به مرکز آموزشی

97-98  

 

 

5.آتوسا نجم الدین  

 

 

کاری بررسی توزیع فراوانی تیروئیدیت هاشیموتو در بیماران مبتال به کم

کننده به کلینیک غدد مرکز آموزشی، تیروئید بالینی و تحت بالینی مراجعه

(1398کوثر سمنان و عوامل مرتبط با آن)در سال پژوهشی و درمانی   

 
 
 

          مجید فروتن.6

 

حاد در خانواده ای اصالتا  1بررسی مبنای ژنتیکی هیپرلیپوپروتیینمیا نوع 

 سمنانی و دارای چند فرد مبتال

 

 

 

7.ملیحه یارمحمدی  

 

 

بررسی نسبت پالکت به لنفوسیت قبل و بعد از دیالیز و التهاب در بیماران 

 همودیالیزی

 

 98 در سال  اجرا شده با همکاری واحدطرح های 
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8.محمد معماریان    

 

 

، شدت تنگی نفس و ارتباط آنها با قطر شریان ریوی و بررسی کیفیت زندگی

ه نسبت قطر شریان ریوی به آئورت در بیماران انسدادی مزمن ریوی مراجع

1398، کوثر سمنانکننده به بیمارستان   

 

 
 
 

9.حمیدرضا همتی                       

 

بررسی فشار کاف لوله تراکوستومی و لوله تراشه در بیماران تحت 

 ونتیالتور در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان کوثر سمنان در سال 

89  

 
 
 

10.مجید فروتن               

 

و ارتباط  98دارویی بیماران دیابت شهرستان سمنان در سال بررسی تبعیت 

 آن با حمایت اجتماعی

 

 

 

11.نوشین مسعودیان                    

 

دمانس در فشار مراقبتی و کیفیت زندگی در مراقبین بیماران مبتال به 

1398شهر سمنان سال   

 

 
 

12.رامین طاهری   

 

بررسی سواد سالمت در بیماران مراجعه کننده به کلینیک پوست بیمارستان 

98کوثر سمنان در سال   

 

 

 

13.محمد امیر سرابی                 

 

بررسی عوارض تعبیه کاتتر پورت در بیماران تحت شیمی درمانی در 

تا پایان سال  1393بیمارستان کوثر سمنان از زمان   

1397 

 
 
 

14.محمد فروزش فرد  

 
 

 

مقایسه اثربخشی درمان البتالول وریدی وفنتانیل با درمان ترکیبی گاباپنتین 

و فنتانیل در کنترل درد و اضطراب حین آسپیراسیون و بیوپسی مغز استخوان 

معمول) بی حسی موضعی و فنتانیل(با روش   

 

 
 

15.رضا دبیری                              

 

بررسی تاثیر عصاره الکلی قارچ گانودرما لوسیدوم بر روی کبد چرب غیر 

 الکلی

 

http://rds1.semums.ac.ir/profile_pg.php?user_id=438&slc_lang=fa&sid=1
http://rds1.semums.ac.ir/profile_pg.php?user_id=66&slc_lang=fa&sid=1
http://rds1.semums.ac.ir/profile_pg.php?user_id=66&slc_lang=fa&sid=1
http://rds1.semums.ac.ir/profile_pg.php?user_id=325&slc_lang=fa&sid=1
http://rds1.semums.ac.ir/profile_pg.php?user_id=325&slc_lang=fa&sid=1
http://rds1.semums.ac.ir/profile_pg.php?user_id=316&slc_lang=fa&sid=1
http://rds1.semums.ac.ir/profile_pg.php?user_id=316&slc_lang=fa&sid=1
http://rds1.semums.ac.ir/profile_pg.php?user_id=29&slc_lang=fa&sid=1
http://rds1.semums.ac.ir/profile_pg.php?user_id=29&slc_lang=fa&sid=1
http://rds1.semums.ac.ir/profile_pg.php?user_id=502&slc_lang=fa&sid=1
http://rds1.semums.ac.ir/profile_pg.php?user_id=502&slc_lang=fa&sid=1
http://rds1.semums.ac.ir/profile_pg.php?user_id=122&slc_lang=fa&sid=1
http://rds1.semums.ac.ir/profile_pg.php?user_id=122&slc_lang=fa&sid=1
http://rds1.semums.ac.ir/profile_pg.php?user_id=282&slc_lang=fa&sid=1
http://rds1.semums.ac.ir/profile_pg.php?user_id=282&slc_lang=fa&sid=1


 
 

16.کامران قدس        

 

بررسی پارامتر های اکو کاردیوگرافی ترنس توراسیک قبل و بعد از عمل 

سمنان 1393-1397جراحی قلب باز طی سال های   

 

 
 

17.فرید حیدری                      

 

بررسی فراوانی دیس لیپیدمی و عوامل خطر آن در بیماران 

تا  1394اسکیزوفرن بستری در بیمارستان کوثر سمنان طی سال های 

1397 

 
 

18.ابوالفضل عبداهلل پور  

 

مقایسه اثر داروهای کتوروالک، متوکلوپرامید، لیدوکایین در کاهش درد هنگام 

 1397بیمارستان کوثر سال  درتزریق پروپوفول در القای بیهوشی عمومی 

 

 

 

19.محمد فروزش فرد  

 

بررسی اثر استفاده از ایبوپروفن خوراکی بر درد و شاخص های فیزیولوژیک 

 بیماران تحت بیوپسی مغز استخوان

 

 
 

 

20.رحیمه اسکندریان                 

 

بررسی ارتباط بین سطح سرمی کلسیم با شدت تنگی عروق کرونر با در 

نظر گرفتن عوامل مهم بیوشیمیایی خون در بیماران کاندید آنژیوگرافی 

کوثر سمنان در بیمارستان  

 

 

 

21.ستاره سلطانی                   

 

بررسی موارد ماستیت گرانولوماتوز در بیماران مراجعه کننده به 

1399-1395درمانگاه بیمارستان کوثر سمنان، سال   

 

 
 

22.مجتبی بارکوت کوب  

 

های پروگزیمال سال با شکستگی 70ی بیماران باالی سالهبررسی بقای پنج

در شهر سمنان 1391تا  1385فمور از سال   

 
 
 
 

23.ملیحه یارمحمدی  

 

بررسی ارتباط میزان اکسیژن ورید مرکزی درحین دیالیز ومدلینگ 

1397اولترافیلتراسیون در بیماران دیالیزی مزمن در سمنان سال   
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24.رامین طاهری  
و سیفیلیس در بیماران دارای زگیل  HIV,HBV,HCV آلودگیمیزان  بررسی

 98-97مقعدی تناسلی مراجعه کننده به بیمارستان کوثر سمنان در سال 

 

 
 
 

25.رامین طاهری  

 
                    

 

بررسی ارتباط بین آلوپسی آره آتا و بیماری های قلبی عروقی و عوامل خطر 

97-98ایجاد آنها در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان کوثر سمنان در سال . 

 
 
 

26.بابک حسین زاده  

 
 
 

 

بررسی تزریق داخل وریدی ترانس آمین بر میزان خونریزی حین و طول عمل 

 جراحی و رضایتمندی جراح در عمل جراحی سپتوری

 

 
 

27.نوشین مسعودیان      

 

بررسی میزان شدت اختالل خواب در بیماران مبتالسردرد میگرنی در مقایسه 

1397بابیماران سردرد تنشنی مراجعه کننده به کلینیک نورولوژی سال   

 
 
 
 
 

28.محسن دارابیان  

 

بررسی اثر طرح تحول سالمت و سایر عوامل موثر بر بار مراجعات جهت انجام 

 -درمانی  -خدمات اکوکاردیوگرافی و تست ورزش در مرکز آموزشی 

 پژوهشی کوثر سمنان
 

 
 

29.رامین طاهری  

 

بررسی شدت و عوامل خطر مرتبط با سفید شدن زودرس موی سر در بیماران 

پوست مراجعه کننده به کلینیک  

 
 
 

30.رحیمه اسکندریان  

 

و رابطه  Primary PCI بررسی پیش آگهی کوتاه مدت و بلند مدت بیماران با

 ی آن با نوتروفیلی بدو ورود

 

 
 

31.فرید حیدری  

 

 

ی سیتالوپرام مبتال به اختالل کنندهدر بیماران مصرف QTیبررسی تغییرات فاصله

ای ه-کننده به درمانگاهافسردگی اساسی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مراجعه

 1398تا  1397های و روان بیمارستان کوثر سمنان طی سالاعصاب 
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32.حسین نوبخت  

 

 در بیمارانی که دچار Low Dose Aspirin تعیین فراوانی مصرف

Peptic Ulcer Disease   آن با گروه کنترل از سال هستند و مقایسه

 سال در بیمارستان کوثر1395تا 1392

 

 
 

33.مجتبی بارکوت کوب  

 

در A2 A1_و عوارض در شکستگی اینترتروکانتریک تایپ :union:مقایسه

 nail versus plate مقایسه
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