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بررسی روشهاي خوددرمانی تغذیه اي در بیماران دیابتیک 1
مراجعه کننده به کلینیک هاي دیابت

شهاندخت نجم 
آبادي

–دکتر نجومی 
دکتر مازیار مرادي 

1391آبان 1390آبان 

وموتورسیکلتتركبرمسافرحملبینارتباطبررسی2
مراجعهموتورسوارانمیاندرترافیکیآسیبهايرخداد
در ( 1390- 91سالدرسینابیمارستاناورژانسبهکننده

)مرکز تحقیقات تروما تصویب شده

-مریم حسینی دکتر کاربخش
دکتر سهیل 

سعادت

1390آبان 

بررسی پاسخدهی پرسشنامه ارزیابی کننده کیفیت زندگی 3
بیمارن مبتال به پروالپس اروژنیتال

دکتر حقیقیدکتر نجومی
دکتر مروت دار

91بهار 

90تابستان دکتر نجومیدکتر بهمنیمقایسه داکسی سیکلین و آزیترومایسین در بلفاریت خلفی 4
پارافین خوراکی و پلی اتیلن گلیکول در درمان مقایسه اثر 5

یبوست مزمن فانشکنال کودکان
90پاییز دکتر نجومیدکتر طالچیان

89ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان ورودي سال 6
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

90تابستان دکتر داوديدکتر نجومی

تحریک ساب تاالمیک احی کاشت الکترود و بررسی اثر جر7
برعالئم نرولوژیک بیماران با اختالل حرکتی کزمن

90پاییز دکتر نجومیدکتر ملکوتی

بر کیفیت زندگی بیماران کمر back schoolبررسی اثر 8
درد مزمن

90پاییز دکتر نجومیدکتر داد گستر

تحریک الکتریکی عصب تیبیالیس خلفی در بررسی اثر9
درمان بی اختیاري مدفوعی پس از عمل جراحی سرطان 

رکتوم

–دکتر به پو 
دکتر انارکی

90تابستان دکتر نجومی

90تابستان دکتر نجومیدکتر موسويبررسی اثر سکنجبین عنصلی بر اسم10
مؤثر بر بررسی فراوانی انجام فعالیت هاي ورزشی و عوامل 11

آن در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در 
1390سال 

دکتر مژده 
رمضانی

دکتر مهدیه 
دعایی

1391پاییز 1390پاییز 

10بررسی میزان بروز بیماري عروق کرونر در مراجعین به 12
کلینیک در شهر تهران که فاکتورهاي خطر بیماري را دارا 

بوده اند 

13881391مهدوي مزدهمیترادکتر حتمی

سال در 55بررسی نقش اچ دي ال پایین و سن پایین 13
پیامد هاي  سندروم کرونري حاد در چند بیمارستان شهر 

تهران

-دکتر مراديدکتر حتمی
دانشجو خانم 

فراهانی

13881391

برآورد بار ناشی از سکته مغزي در جمعیت ایران در سال 14
90

–دکتر نجومی دکتر مرادي
دکتر خلیلی

1390

بررسی مقایسه اي سیر سندرم متابولیک در سه دوره نظام 15
مراقبت عوامل خطر بیماریهاي غیر واگیر در ایران طی 

89و 86، 83سالهاي 

دکتر کوهپایه 
زاده

1390دکتر نمیرانیان

مقایسه عوامل خطر بیماریهاي قلبی عروقی بر اساس امتیاز 16
1390فرامینگهام بین استانهاي کشور بندي 

دکتر کوهپایه 
زاده

1390دکتر خلیلی

برآورد بار بیماري ها و عوامل خطر در ایران براي سال 17
1390

13891392دکتر مرادي
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تدوین نظام ثبت و جمع آوري شاخص هاي سالمت 18

اجتماعی
13901391دکتر مرادي

1390-- دکتر رضويبررسی سیستماتیک خسارات جنگ ایران و عراق19
1390--- دکتر رضويبررسی اثرات زیانبار جنگهاي شیمیایی عراق علیه ایران20
مروري جهت استخراج مفاهیم ، شاخصها و بررسی21

ابزارهاي عدالت در سالمت زنان
91مهر 90دي دکتر خیلتاشدکتر آزیتا رستمی

دکتر آزاده سیاري تعیین اولویتهاي پژوهشی در سالمت زنان22
فرد

91آذر 90دي دکتر خیلتاش

دکتر نادره تدوین برنامه جامع پیشگیري از سوء مصرف الکل23
معماریان

92فروردین 91فروردین دکتر خیلتاش

در IMP3بررسی میزان بروز مارکر ایمونوهیستوشیمی  24
در 90تا 80انکدروما و کندروسارکوما در فاصله سالهاي 

بیمارستان شفا

91دکتر مرادي الکهدکتر زارع میرزایی

بررسی هزینه اثر بخشی واکسیناسیون گروههاي در 25
91باالي آنفلوانزا در ایران در اسل مرجع معرض خطر

91دکتر خیلتاشدکتر مرادي الکه

تدوین ساختار اطالعات الزم و الگوریتم تصمیم گیري به 26
منظور ارزیابی خطر در مراجعین کلینیک پیشگیري و 

ارتقاي سالمت دانشگاه علوم پزشکی تهران

–دکتر نجومی دکتر میثمی
...دکتر مرادي و

91مهر 

بررسی ارتباط بین مصرف سیگار و سندرم متابولیک بر 27
اساس داده هاي کشوري طرح مراقبت از عوامل خطر 

بیماریهاي غیر واگیر

91مهر دکتر استقامتیدکتر میثمی

بررسی اثر بخشی اجراي الگوي پیشگیري از همسرآزاري 28
دانشگاه علوم پزشکی 4در مراقبتهاي بهداشتی اولیه در 

کشور

91دکتر نجومیدکتر بوالهري

الغريدستگاههايفناوريارزیابی29
Exilis,RF,3Max,Cryolipolysis

–دکتر نجومی 
دکتر مرادي الکه

9293دکتر یعقوبی

بررسی هزینه اثر بخشی خدمات طب تسکینی براي 30
بیماران مرحله نهایی

دکتر مرضیه 
دکتر –نجومی 

حزینی

93دکتر یعقوبی

بررسی اثر آسپیرین با دوز کم بر بهبود عالئم 31
رینوسینوزیت مزمن همراه پولیپ بینی و حساسیت به 

آسپیرین

–دکتر نجومی دکتر نبوي
دکتر سیما شکري

93

بررسی اثر آسپرین بادوز کم در بهبودي عالیم  بیماران 32
مبتال به آسم متوسط تا شدید حساس به آسپرین  

–دکتر نجومی دکتر عرشی
دکتر نرگس 

اسالمی

93

بررسی عوامل خطر قابل پیشگیري آلزایمر و 33
محاسبه خطر قبل انتساب به آنها در ایران و جهان

9494دکتر هزاردکتر نجومی
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94 94 دکتر یعقوبی دکتر نجومی در ایرانHPVبررسی هزینه اثر بحشی واکسن  1
94 94 دکتر یعقوبی دکتر نجومی هزینه اثر بخشی خدمات طب تسکینی 2
95 94 دکتر امینی دکتر نجومی بررسی و ارتقاي فرایندهاي حوزه مدیریت آموزش و 

..تکمیلی تحصیالت 
3

94 دکتر نجومی دکتر نجد 
مظهر

درارزیابی (Dorr)بررسی میزان پایایی تقسیم بندي دور
میزان استئوپروز پروگزیمال استخوان فمور در مشاهده 

کننده و بین مشاهده کنندگان

4

94 دکتر نجومی دکتر نجد 
مظهر

Terribleيبهایدر آسیرجراحیدرمان غجینتایبررس
Triadمارستانیدر ب1394تا 1389يدر آرنج در سالها

تهرانانیائیحیشفا 

5

94 آقاي عباسی دکتر نجومی اصالح اطالعات سما و ادغام با بایگانی الکترونیک 6
94 دکتر نجومی دکتر مهر پور -بررسی تاثیر فاکتور تحریک کنندة کلونی

در بهبود نورولوژیک (G-CSF)گرانولولوسیت 
بیماران سکتۀ مغزي ایسکمیک تحت حاد

7

94 خانم نجم آبادي دکتر رمضانی بررسی اعتیاد به اینترنت در دانشجویان پزشکی 8


