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گردش كارعنوان طرحكد رهگيريثبت كننده طرحتاريخ تصويبرديف
ارجاع به پژوهشگر جهت اصالحاثربخشي گروه بالينت بر عالئم روانشناختي كاركنان سالمت در حال خدمت در بحران شيوع كرونا9906الهه محمدي11399/01/16
رد شدهارتباط اضطراب ناشي از  بيماري كرونا بر شدت عالئم پيش از قاعدگي ،سالمت روان و تاب آوري زنان99000039نيلوفر ربيعي2

31399/04/21
دكتر مريم تيموري

9972
ايمونوتايپينگ سرمي و بررسي ارتباط آن با برخي فاكتورهاي بيوشيميايي و هماتولوژيك در بيماران مبتال به كوويد 19 در 

در دست اجراشهرستان شاهرود

41398/12/07
دكتر مرضيه روحاني 

98126رصاف
بررسي اپيدميولوژيك موارد ابتال به COVID-19 درشهرستان  شاهرود

در دست اجرا

51399/04/21
دكتر مسلم جعفري ثاني

9956
-COVID و محلول اتانول در مقايسه با درمان روتين در پيشگيري و بهبود  (DMSO ) بررسي اثر استنشاق دي متيل سولفوكسيد

در دست كميته اخالق19
در حال ثبتبررسي اثر پاندمي COVID19 بر روي كميت و كيفيت زباله هاي شهري و بيمارستاني99000024دكتر سيدكمال غديري6
در دست اجرابررسي اثر پروگنوستيك سطح ويتامين D بر سير باليني و پيامد بيماران مبتال به كرونا در بيمارستان امام حسين شاهرود.9916دكتر حسين شيباني71399/01/16

8
دكتر بهزاد گرمابي

99000017
بررسي اثر داروي مالتونين به عنوان يك درمان كمكي بر روي بيماران مبتال به كروناي جديد 2019 ( COVID-19)  ( يك كار آزمايي 

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالحباليني دوسوكور، پالسبو  -كنترل) 
در دست كميته اخالقبررسي اثر فاكتور هاي ازمايشگاهي بر سير باليني افراد بستري مبتال به   COVID-19( سيستماتيك-متااناليز) 9986دكتر حسين شيباني91399/06/15

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالحبررسي اثر واكسن آنفوالنزا در روند بيماري و نحوه پاسخ دهي افراد مبتال به ويروس كرونا99000051الهه محمدي10
ارجاع به پژوهشگر جهت اصالحبررسي اثر ورزش هاي هوازي آن بر فاكتور هاي قلبي و تنفسي بيماران مبتال به كروناويروس جديد ( COVID-19) 99000032دكتر حسين شيباني11
ارجاع به پژوهشگر جهت اصالحبررسي اثرابتال به كوويد19برسير وپيامد سندرم هاي حاد كرونري99000123دكتر حسين شيباني12
رد شدهبررسي اثرات متقابل كوويد19 و بيماريهاي كرونري قلب99000066دكتر حسين شيباني13
رد شدهبررسي اثردرمان با ويتامين D3 تزريقي بر سيرباليني، پاراكلينيكي واوت كام داخل بيمارستاني مبتاليان به كوويد991519دكتر حسين شيباني14
در دست اجرابررسي اختالل اضطراب فراگير، اميدواري و اضطراب مرگ در اپيدمي  COVID-19 در شاهرود: يك پيمايش مقطعي آنالين98138دكتر حسين ابراهيمي151398/12/27
تصويب شده و در انتظار عقد قراردادبررسي ارتباط اضطراب بانوان با ميزان آگاهي ايشان از بيماري كوويد 19 ( كرونا ويروس) 9934دكتر حسين شيباني161399/02/17

17
الهام ازموده

99000015
COVID-19 كوتاه مدت بيماري outcome  بررسي ارتباط بيماري هاي قلبي عروقي زمينه اي با عالئم باليني، آزمايشگاهي و

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

18
سيد محسن محمودي

99000126
بررسي ارتباط بين اضطراب ناشي از شيوع بيماري كرونا در جامعه با مثبت شدن تست كرونا در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه 

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالحهاي تخصصي روانپزشكي در شهرستان شاهرود در سال 1399

19
نعيمه طاهريان

99000102
بررسي ارتباط بين كرونا ويروس و قرنطينه با اضطراب و افسردگي در خانواده پرسنل درماني بيمارستان امام حسين( ع)  شهرستان 

سطل بازيافتشاهرود در سال 1399

201399/03/07
سميه رضايي

9953
بررسي ارتباط بين هوش معنوي و سندرم استرس پس از سانحه ( PTSS)  در بيماران مبتال به كوويد19 در شهرستان شاهرود طي 

طرح هاي اعالم شروع شدهسال 1399

طرح ها ي و پايان نامه هاي مرتبط با كوويد-19 ( به روزرساني 99/10/13) 
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طرح ها ي و پايان نامه هاي مرتبط با كوويد-19 ( به روزرساني 99/10/13) 

در حال ثبتبررسي ارتباط ميان ميزان مرگ و مير ناشي از كوويد-19 و شاخص چگالي تخت بيمارستاني در كشورهاي مختلف99000131ميالد نيك خو21

221398/12/07
جواد شيخي كوهسار

98133
بررسي آسيب هاي احتمالي به سيستم عصبي مركزي ( CNS)  در سندرم حاد تنفسي ناشي از ويروس كرونا به  وسيله 

 (rest   fMRI )طرح هاي اعالم شروع شدهتصويربرداري عملكردي

23
الهه باهنر

99000068
بررسي پاسخ به درمان بيماران بستري با تشخيص كرونا در بيماران بخش هاي مراقبت ويژه  بيمارستان امام حسين( ع)  شاهرود و 

سطل بازيافتعوامل مرتبط با آن

طرح - پايان نامه اعالم شروع شدهبررسي پيامد 14، 30، 60 و 90 روزه بيماران مبتال به كوويد 19 در شهرستان شاهرود9930دكتر حسين ابراهيمي241399/02/17
در حال ثبتبررسي تاثير  كوويد 19 برروي سالمت عمومي سالمت معنوي تنش اخالقي وحساسيت اخالقي99000103مليحه عامري25

طرح هاي اعالم شروع شدهبررسي تاثير اپيدمي كرونا  بر رفتار ها و  شاخص هاي سالمت روان منتخب، در كاركنان دانشگاه علوم پزشكي شاهرود9921فريبا زارع261399/02/06

27
دكتر حسين شيباني

99000011
بررسي تاثير آموزش از طريق تماس تلفني و فضاي مجازي بر افسرگي، اضطراب و استرس خانواده بيماران مشكوك و مبتال به 

COVID-ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح
ارجاع به پژوهشگر جهت اصالحبررسي تاثير پاندمي كوويد-19 بر وضعيت تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شاهرود99000124نگار جاللي28
در دست داوري دانشكده/ مركزبررسي تاثير تغذيه بر ابتال و سرانجام بيماري كوويد-19 در سالمندان باالي 55 سال99000084دكتر حسين شيباني29
رد شدهبررسي تاثير گرمادرماني بر شاخص هاي فيزيولوژيك،عالئم باليني و پاراكلينيكي بيماران مبتال به 9913COVID-19دكتر حسين شيباني30

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالحبررسي تاثير مصرف ژل خوراكي رويال بر بهبود باليني و شاخص&not;هاي پاراكلينيكي بيماران مبتال به 99000008COVID-19دكتر حسين شيباني31

321399/04/17
مريم خرم روز

9967
بررسي تطابق رفتار افراد جامعه با اقدامات توصيه شده براي پيشگيري از ابتال به بيماري COVID-19 در شهرستان شاهرود

تصويب شده و در انتظار عقد قرارداد

331399/03/21
دكتر مژگان فرديد

9975
بررسي تطابق مطالعات مداخله اي انجام شده در حيطه COVID-19 از شروع بيماري با معيارهاي CONSORT: يك مطالعه 

در دست كميته اخالقسيستماتيك ريويو و متاآناليز

در دست كارشناس دانشكده/ مركزبررسي رابطه تعداد تخت هاي بيمارستاني با مرگ و مير بر اثر كرونا در شهرستان هاي استان سمنان مطالعه اكولوژيك99000142علي بازوبندي34

351398/12/07
مرتضي كرماني

98137
بررسي سطح آگاهي دانشجوها در ارتباط با ويروس كرونا و ارزيابي ارتباط آن با استرس افراد حين اپيدمي بيماري كرونا جديد 

در دست اجرا2019 ( COVID-19)  در شهر شاهرود
ارجاع به پژوهشگر جهت اصالحبررسي سالمت روان خانواده بهبوديافتگان كوويد19شهرستان شاهرود در سال 990001471399مريم سالمت منش36
رد شدهبررسي سيرباليني، آزمايشگاهي و outcome كوتاه مدت در بيماران مصرف كننده مواد مخدر مبتال به 99000014CoVID-19اميرحسام خيريه37

381399/02/16
سعيده متحدي

9932
بررسي شيوع  اختالل اضطراب فراگير و افسردگي در طول دوره اپيدمي COVID-19   در كاركنان مركز بهداشتي درماني امام 

در دست اجراحسين شاهرود

391399/03/20
اسماعيل شريعتي

9958
بررسي شيوع اختالل استرس پس از تروما ( PTSD )  بدنبال اپيدمي COVID-19 در كاركنان سالمت دانشگاه علوم پزشكي 

در دست كارشناس بودجهشاهرود
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طرح ها ي و پايان نامه هاي مرتبط با كوويد-19 ( به روزرساني 99/10/13) 

40
اسماعيل شريعتي

99000168
بررسي شيوع اختالل استرس پس از تروما ( PTSD)  در بيماران مبتال به COVID-19 ترخيص شده از مراكز درماني دانشگاه علوم 

رد شدهپزشكي شاهرود
ارجاع به پژوهشگر جهت اصالحبررسي شيوع اختالل افسردگي  و وسواسي-جبري و عوامل مربوط به آن طي اپيدمي COVID-19 در شاهرود99000064شيوا شكوري41

42
دكتر مرضيه روحاني 

99000161رصاف
بررسي صحت كيت تشخيصي االيزا و برآورد شيوع سرمي آنتي باديهاي كوويد 19 در شهرستان شاهرود: يك مطالعه 

در حال ثبتسرواپيدميولوژي
ارجاع به پژوهشگر جهت اصالحبررسي عالئم گوارشي در بيماران كوويد_19 و عوامل موثر بر آن99000149مبينا اميري43
در دست كارشناس بودجهبررسي فرصت ها و چالش هاي پاندمي كوويد 19 از ديدگاه مديران و متخصصان نظام سالمت ايران: يك مطالعه كيفي9968دكتر مژگان فرديد441399/04/17
در دست كميته اخالقبررسي كمي تظاهرات سي تي اسكن در بدو بستري بيماران كوويد 19 به وسيله هوش مصنوعي9946دكتر احمد رنجبر451399/03/12
در دست كارشناس پژوهشيبررسي كيفيت زندگي  و كيفيت زناشويي در زنان مبتال به ويروس كوويد 19  شهرستان شاهرود سال 990000541399زينب عامري46

47
ميترا نمازي

99000170
بررسي مقايسه اي ويژگي هاي شخصيتي و مكانيزم هاي دفاعي در افراد مبتال به ويروس covid-19 و افراد عادي ( مطالعه موردي: 

در حال ثبتبيمارستان امام حسين شهر شاهرود) 

481399/06/15
غزاله ياوري

9984
بررسي مقايسه اي ميزان ترس از بيماري كوويد-19  دانشجويان علوم پزشكي و غير علوم پزشكي شهر شاهرود در سال 1399

در دست كميته اخالق

491399/04/21
دكتر رضا جعفري

9929
بررسي ميزان ايمونوگلوبولين  IgA وIgG  در بيماران بهبود يافته COVID-19 در بيمارستان امام حسين ( ع)  شاهرود 1399

در دست اجرا

501399/01/16
دكتر حسين شيباني

9914
بررسي ميزان خوشبيني، خودكارآمدي و هوش معنوي بر شدت عالئم و پيĤمد بيماران مبتال به كوويد 19 بستري در بيمارستان امام 

طرح هاي اعالم شروع شدهحسين ( ع)  شهرستان شاهرود در سال 1399

511399/03/07
سميه رضايي

9950
بررسي ميزان شيوع استرس پس از سانحه ( PTSS)   و عوامل خطر مرتبط با آن در كاركنان شاغل در بيمارستان هاي مركز درمان 

طرح هاي اعالم شروع شدهكرونا تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي شاهرود در سال 1399
ارجاع به پژوهشگر جهت اصالحبررسي ميزان كشندگي بيماري ويروس كرونا _ 2019، يك متاآناليز بر اساس شواهد موجود98000281مصطفي ديانتي نسب52

531399/01/16
دكتر حسين شيباني

9912
بررسي ميزان همبستگي عاليم باليني، آزمايشكاهي، راديولوژي و ارتباط آنها با outcome كوتاه مدت در مبتاليان به كوويد19.

در دست اجرا

در دست كميته بودجهبررسي وضعيت رعايت قرنطينه خانگي ( خانه نشيني)  سالمندان ايران در دوران اپيدمي كوويد 19: يك پيمايش تلفني9943دكتر محسن شتي541399/02/20

55
دكتر امير نوياني

99000130
 (case series ) بررسي يافته هاي راديولوژيك در بهبوديافتگان كوويد-19 پس از سه ماه از ترخيص كه همچنان عالمت دارند

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

561398/12/07
رضا جعفري

98136
پيش بيني ميان كنش اپي توپ هاي PLP   3CL-pro,  ويروس COVID-19 با مولكول هاي  HLA انساني با استفاده از مدلينگ 

تصويب شده و در انتظار عقد قراردادمولكولي



4 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني شاهرود PM12:18     1/2/2021

گردش كارعنوان طرحكد رهگيريثبت كننده طرحتاريخ تصويبرديف
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571398/12/07
رضا جعفري

98135
پيش بيني ميان كنش گيرنده هاي شبه تول ( Toll-like receptor)  متصل شونده به ساختارهاي PLP   3CL-pro,  ويروس 

طرح هاي اعالم شروع شدهCOVID-19 با استفاده از مدلينگ مولكولي

581398/12/07
ميالد بازقلعه

98132
-COVID تأثيربرنامه آموزش مديريت استرس برسالمت روان و عملكرد شغلي پرستاران در مواجهه با بيماران مشكوك و مبتال به

تصويب شده و در انتظار عقد قرارداد19

591399/01/16
دكتر طاهره ناصري بوري 

9909آبادي
تبيين تجربه استادان و دانشجويان علوم پزشكي شاهرود از آموزش مجازي در اپيدمي كرونا ويروس جديد

طرح هاي اعالم شروع شده
در دست شوراي دانشكده/ مركزتعيين شبكه هاي اجتماعي انتخابي كاركنان دانشگاه علوم پزشكي شاهرود براي دريافت اخبار مربوط به ويروس كرونا99000069دكتر امير نوياني60
تصويب شده و در انتظار عقد قراردادتعيين ميزان ويروس كرونا در فاضالب شهري:مطالعه موردي شهر شاهرود9971دكتر سعيد ناظمي611399/04/21

621398/12/07
دكتر مسلم جعفري ثاني

98134
COVID-19 و آناليز ميانكنش آن با پروتئين هاي اصلي FDA غربالگري داروهاي ثبت شده در

تصويب شده و در انتظار عقد قرارداد
در دست كارشناس دانشكده/ مركزكوويد19 در بين كاركنان مراقبت سالمت ( Health Care Workers) : يك مرور سيستماتيك و متاآناليز99000154دكتر مژگان فرديد63

64
زهرا بنار

9960
كيفيت خواب پرستاران شاغل در بخش هاي بستري بيماران كرونا ويروس در بيمارستان هاي شاهرود و عوامل مرتبط با آن

رد شده

تصويب شده و در انتظار عقد قراردادگزارش چند مورد بروز افزايش فشار خون ناگهاني متعاقب ابتال به بيماري 9949Covid-19دكتر حسين شيباني651399/03/07
تصويب شده و در انتظار عقد قراردادگزارش يك مورد مبتال به بيماري Covid-19 با تظاهرات پوستي شبه آبله مرغان.9948دكتر حسين شيباني661399/03/07
رد شدهمقايسه تاثير ديابت نوع 1 و 2 در شيوع و مرگ و مير ناشي از كوويد-19 در شاهرود  در سال هاي 1398 و 990000801399كيميا رشيدان67
ارجاع به پژوهشگر جهت اصالحمقايسه عاليم و نشانه هاي كوويد-19 در سالمندان و ساير گروه هاي سني: يك مطالعه مرور سيستماتيك9966دكتر علي دادگري681399/04/17
خاتمه يافتهنوزاد 18 روزه با عاليم و تصاوير باليني مشكوك به كوويد 19( گزارش مورد) 98139سپيده مهدوي691399/01/11

70
اسماعيل شريعتي

775
تاثير ارتباط تحت وب بين پرستار و عضو خانواده بر استرس درك شده عضو خانواده بيمار مشكوك و مبتال  به COVID-19 : يك 

پايان نامه -در دست اجراكارآزمايي تصادفي موازي
پايان نامه -در دست اجرامقايسه شدت پنوموني ناشي از بيماري COVID-19 در سالمندان با ساير گروه هاي سني815سوده سادات حسيني71

72
نعيمه طاهريان

809
بررسي ارتباط بين كرونا ويروس و قرنطينه با اضطراب و افسردگي در خانواده پرسنل درماني بيمارستان امام حسين( ع)  شهرستان 

پايان نامه -در دست اجراشاهرود درسال 1399

73
دانشجو ياسمن عالقه مند

786
بررسي ارتباط ويژگي هاي دموگرافيك و باليني با برخي پارامترهاي هماتولوژيك و فاز حاد التهابي در سالمندان مبتال به كوويد 19 

پايان نامه -در دست اجرادر اسفند 1398 و فروردين 1399 در شهرستان شاهرود
پايان نامه -در دست اجرابررسي آسيب پذيري سالمندان مبتال به كوويد19 بر اساس داده هاي ارزيابي پرستاري812فاطمه كشاورزيان74
پايان نامه -در دست بررسيبررسي عوامل خطر ابتال و مرگ كوويد-19. يك مطالعه كوهورت مبتني بر جمعيت827هژبر جمالي اترگله75
پايان نامه -در حال ثبت بررسي ارتباط تغييرات الكتروليتها با شدت عالئم و پيش آگهي بيماري در بيماران مبتال به كوويد-19دكتر حسين باقري- دانشجو76
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گردش كارعنوان طرحكد رهگيريثبت كننده طرحتاريخ تصويبرديف

طرح ها ي و پايان نامه هاي مرتبط با كوويد-19 ( به روزرساني 99/10/13) 

دكتر حسين باقري- دانشجو77
توصيف استفاده از داروهاي ضدالتهاب غيراستروئيدي  ( NSAIDs)  و ارتباط آن با شدت و پيامد بيماري در بيماران مبتال به كوويد 

پايان نامه -در حال ثبت 19
دكتر حسين باقري- دانشجو79

بررسي ارتباط ميزان مراقبت از خود ( Self-care)  ( رفتارهاي خود مراقبتي)  پرسنل مراقبت كننده از بيماران مبتال به كوويد-19 با 
كاركنان ساير با آن مقايسه و 19 كوويد بيماري گيري همه ط در آنان زندگ پايان نامه -در حال ثبت كيفيت

دكتر حسين باقري- دانشجو80
 بررسي ارتباط تغيير روش	هاي مختلف اكسيژن درماني ( تغيير در نوع دستگاه تحويل اكسيژن به بيمار)  با وضعيت اكسيژناسيون و 	

كوويد-19 بيماري پيامد و پايان نامه -در حال ثبت شدت
پايان نامه -در حال ثبت  بررسي ارتباط اختالالت اسيد و باز ( عدم تعادل گازهاي خوني)  با شدت عالئم و پيامد بيماري در بيماران مبتال به كوويد-19دكتر حسين باقري- دانشجو81
پايان نامه -در حال ثبت شيوع خشونت خانگي در پاندمي كويد در شهرستان شاهرودسپيده مهدوي- دانشجو82

دكتر حسين باقري- دانشجو
بررسي ارتباط بين وضعيت گازهاي خوني شرياني و اختالالت اسيد-باز با بروز عالئم باليني و پيامد بيماري كوويد-19 در 

1398-1399 شاهرود (ع) حسين امام پايان نامه -در حال ثبت بيمارستان
دكتر حسين باقري- دانشجو

بررسي ارتباط عملكرد كليوي با شدت عالئم و پيامد بيماري كوويد-19 در بيماران بستري در بخش مراقبت‐ويژه و مقايسه آن با 
1398-1399 شاهرود (ع) حسين امام بيمارستان در بيماران پايان نامه -در حال ثبت ساير

در حال ثبتبررسي درمان ها و تداخالت دارويي در نسخ مربوط به كوويد19
در حال ثبتدر مادران باردار كرونايي IUGR ميزان شيوع اليگوهيدرامينوز و	

در حال ثبتبرررسي عاليم و عوارض و ويژگي هاي باليني در كودكان	ومقايسه افراد مبتال با افراد غيرمبتالخانم دكتر خليلي و آقاي عنايت راد

خانم دكتر تيموري

بررسي ارتباط بين ايندكس هاي متابوليك TC/HDL ، LDL/HDL ، TYG(TG/FBS)، TG/HDL ، URIC ACID/HDL با 
در حال ثبتشدت بيماري كوويد 19 ( TC:توتال كلسترول، TG: تري گليسريد) 

در حال ثبتمقايسه پارامترهاي منتخب خوني در بيماران بستري كرونايي با جمعيت مراجعه كننده تست هاي پيش از ازدواج به مركز عظيمادكتر يارمحمدي و دكتر آتشي و همكاران
در حال ثبتبررسي انواع درمانهاي صورت گرفته در كودكان و نوزادان مبتال به كوويد  19 در بيمارستان هاي شاهروددكتر افسانه صادقيان و همكاران
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وضعيتكد طرحنويسنده اصليعنوانرديف
سابميت98126خانم دكتر طالبييافته هاي دموگرافيك، باليني، آزمايشگاهي در بيماران كويد 119
چاپ98126آقاي دكتر خسرويگزارش وضعيت اپيدمي، و ارائه مدل وضعيت آينده3
چاپ98139خانم مهدوي – آقاي دليريگزارش يك مورد ابتال به كويد 19 در نوزاد 15 روزه4
5Serial interval covid   19 in shahroud  سابميت98126خانم زارع- آقاي دكتر خسروي
در دست نگارش98126 آقاي دكتر اماميانبررسي شبكه تماس و ابتال به كويد 619
در دست نگارش98126آقاي دكتر پور حسينيبررسي رابطه اختالل آنزيمهاي كبدي و عوامل موثر بر آن در كوويد 719
در دست نگارش98126آقاي عنايت رادسير شاخصهاي CBC در بيماري كوويد 819
سابميت98126آقاي دكتر پور حسينييافته هاي راديولوژيك در كوويد 919
در دست نگارش98126آقاي دكتر خسرويبررسي ارزش تشخيص تستهاي مختلف در كوويد 1019
سابميت98126آقاي دكتر دادگري و خانم عالقه مندارتباط مصرف دخانيات و ابتال به كوويد در افراد باالي 55 سال11
12LCA سابميت98126آقاي دكتر حسين زادهالگوي اپيدميولوزيك عالئم سندرميك كوويد با استفاده از
سابميت98126آقاي دكتر شيبانيبررسي پيامد 15روزه يكماهه و دوماهه بيماران مبتال به كوويد 1319
سابميت98126آقاي دكتر شيبانيبررسي پرزنتاسيون هاي قلبي عروقي بيماران مبتال به كوويد 1419
در دست نگارش98126آقاي دكتر شيبانيبررسي وضعيت فانكشن طرف راست وچپ قلب در بيماران مبتال به كوويد 1519
سابميت98126آقاي دكتر شيبانيبررسي اثر دارهاي ACEI در پروگنوز بيماري كوويد 1619
در دست نگارش98126آقاي دكتر شيبانيتعيين اثرايتال به  انواع بيماريهاي قلبي عروقي درپروگنوز كوويد 1719
تصويب پروپوزال9929آقاي دكتر رضا جعفريبررسي سطوح انتي بادي و اينترلوكينها و انواع ساب تايپهاي آن در كوويد 1819
سابميت98126خانم دكتر طالبيآناليز بقا در كوويد 1919
در دست نگارش98126آقاي دكتر حسين ابراهيميICU care و پيامدهاي باليني در كوويد 2019
21case series آماده سابميت98126خانم زارعبررسي بارداران مبتال به كوويد 19به صورت كوهورت يا
آماده سابميت98126خانم دكتر گليبررسي ارتباط غير خطي برخي عوامل موثر بر ابتال / مرگ بيماران مبتال به كوويد 2219
در دست نگارش98126خانم دكتر روحانيبررسي ارتباط برخي عوامل موثر بر مرگ بيماران توسط رگرسيون الجيك23
سابميت98126خانم دكتر قنبريانبررسي توزيع جغرافيايي كوويد 19 در شاهرود24
در دست نگارش98126خانم دكتر فرديد-خانم دكتر خرم روزبررسي هزينه هاي بيماران كرونايي بستري و فوتي در بيمارستان امام حسين شاهرود25
در دست نگارش98126آقاي دكتر ميررضايي- خانم دكتر صادقيانبررسي  بروز covid 19 در HCWs در شاهرود و عوامل مرتبط با آن26
27covid-19 در دست نگارش98126آقاي دكتر آتشيوضعيت انعقادپذيري در بيماران بستري
در دست نگارش98126خانم رضاييارتباط مصرف داروهاي انعقادي با شدت بيماري28

مقاالت مرتبط با كوويد-19 (به روزرساني 99/10/13)
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وضعيتكد طرحنويسنده اصليعنوانرديف

مقاالت مرتبط با كوويد-19 (به روزرساني 99/10/13)

آماده سابميت98126آقاي دكتر حسين زادهبررسي پارامترهاي آزمايشگاهي مرتبط با كوويد 2919
در دست نگارش98126آقاي عرفان كاظمي- آقاي دليريارتباط ابتال به آسم و ديابت با پيامد بيماري كوويد 3019
در دست نگارش98126آقاي دكتر احمد رنجبرارتباط يافته هاي راديولوژيك با پيامد و عوارض ناشي از ابتال به كوويد 19 با استفاده از هوش مصنوعي31
در دست نگارش98126آقاي كرمانيبررسي ميزان استرس و آگاهي دانشجويان پزشكي و غيرپزشكي شاهرود32
در دست نگارش98126خانم نريمانيبررسي ارتباط گروه هاي خوني و شدت عالئم بيماري33
در دست نگارش98126آقاي كرمانيبررسي ارتباط مصرف دخانيات و ابتال به كوويد 3419
در دست نگارش98126دكتر ميررضاييبررسي ارتباط عالئم و ابتال به كوويد 19در كارمندان35
در دست نگارش98126آقاي هاني عزيزي كيابررسي ارتباط بيماري سرطان، كليوي، مغزي عصبي و ابتال به كوويد 3619
در دست نگارش98126آقاي دكترشيباني -خيريه- خانم آنيتا امين زادهبررسي تاثير تغذيه بر سير باليني و سرانجام كوويد در سالمندان باالي 55 سال37
در دست نگارش98126خانم دكتر حاجي مير قاسمي، خدابندهارتباط تعداد لنفوسيت ها با o2 saturation در كوويد 3819
در دست نگارش98126خانم دكتر حاجي مير قاسميارتباط سطح فريتين با شدت و مرگ در افراد مبتال39
40COVID-19 در دست نگارش98126خانم اسديارتباط بين عالئم گوارشي و سير باليني بيماري در بيماران

در دست نگارش98126خانم غزاله ياوريتعيين ميزان همراهي CPK ، O2 saturation ، CRP ، Troponin 1 با يافته هاي اكوكارديوگرافي41

42COVID-19 بر درگيريهاي قلبي و عروقي بيماران BMI در دست نگارش98126خانم بيتا عزميتعيين اثر

43 Survey Clinical adverse  , Mortality, and Laboratory Results of   
Cardiovascular Comorbidities in COVID   -19 Patientsدر دست نگارش98126خانم عاطفه زيروحي

44 Morbidity, Mortality and Clinical Adverse Outcomes Cause Asthma in       در دست نگارش98126خانم عرفان كاظمي
45The association between COVID   -19 and diabetes در دست نگارش98126آقاي علي منصور سميعي

1.بررسي پيامدهاي شغلي (رضايت شغلي، انگيزه شغلي، استرس شغلي، دلبستگي شغلي، فرسودگي شغلي) 46
پيشنهاد عنوان98126آقاي دكتر باقري و دانشجويان ارشد ويژهبيماري كوويد-19 در كادر درماني

2- بررسي ارتباط (نقش) منابع حمايتي (مديريتي، خانوادگي، اجتماعي و ...) با (در بهبود) كيفيت زندگي 47
پيشنهاد عنوان98126آقاي دكتر باقري و دانشجويان ارشد ويژه(نگراني – اضطراب – ترس – استرس، خستگي) پرسنل درماني در طي همه گيري بيماري كوويد-19

3- بررسي ارتباط استراتژيهاي سازگاري بكارگرفته شده توسط پرسنل درماني با كيفيت زندگي (نگراني – 48
اضطراب – ترس – استرس، خستگي) آنان در طي همه گيري بيماري كوويد-19

آقاي دكتر باقري و دانشگاه علوم پزشكي 
پيشنهاد عنوان98126شاهرود دانشجويان ارشد ويژه
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4- بررسي ارتباط نگراني (اضطراب، ترس، استرس، خستگي .....) كادر درماني شاغل در بخش هاي مختلف با 49
پيشنهاد عنوان98126آقاي دكتر باقري و دانشجويان ارشد ويژهعملكرد نقش آنان در خانواده و جامعه در طي همه گيري بيماري كوويد 19

5- پيامدهاي ادراري (آزمايشات و عالئم ادراري) بيماري كوويد-19 (بررسي ارتباط شدت عالئم بيماري 50
پيشنهاد عنوان98126آقاي دكتر باقري و دانشجويان ارشد ويژهكوويد-19 با مشكالت ادراري)

51Missing imputation model in covid     19پيشنهاد عنوان98126آقايان دكتر گالب پور و دكتر خسروي

52 Multistate Survival models to predict the associated risk factors on         
the Progression of Covid   -19 in Hospitalized Patients  در دست نگارش98126خانم دكتر رقيه علياري

بررسي شيوع تجويز آنتي بيوتيك در بيماران بستري مبتال به كوويد- 19 و ارتباط آن با مورتاليتي و 53
پيشنهاد عنوان98126آقاي دكتر پور حسينيموربيديتي و طول مدت بستري

Total52
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