بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان
معاونت تحقیقات و فناوری

گزارش فعالیت تکمیل و بروزرسانی مستمر اطالعات سامانه انتشار نتایج طرح های تحقیقاتی
تعداد طرح های خاتمه یافته سه ماهه دوم  11 :مورد
تعداد خبر تهیه شده و درج شده در پایگاه نتایج پژوهش های سالمت کشور( سه ماهه دوم)  11 :مورد
لینک سامانه طرح های تحقیقاتی دانشگاه /http://pajouhesh.lums.ac.ir :

تعداد و عناوین طرح های تحقیقاتی پایان یافته دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سه ماهه دوم 69

ردیف

1

عنوان طرح
بررسی اثر آرسنیک بر حافظه فضایی و ارزیابی مارکرهای اتوفاژی و آپوپتوز در ناحیه هیپوکامپ مغز موش صحرایی نر

مجری

تاریخ اتمام

دکتر محمد شریف زاده

69/40/21

دکتر قدرت اله شمس خرم
آبادی

69/40/12

دکتر علی پوریا

69/40/10

دکتر قدرت اله شمس خرم
آبادی

69/40/42

دکتر فرهاد شاهسوار

69/0/24

دکتر مجتبی خاکساریان

69/40/24

دکتر شیرزاد فالحی

69/40/29
69/40/21

2

پهنه بندی کیفیت آب رودخانه خرم رود خرم آباد بر اساس شاخص کیفیت آب ( )NSFWQIو سامانه اطالعات جغرافیایی ()GIS

3

بررسی عوامل خطر سکته قلبی در بیماران زیر  04سال مراجعه کننده به بیمارستان قلب در شهر خرم آباد در سال 62

4

بررسی میزان جذب کادمیوم با استفاده از گرانولهای لجن فعال فاضالب شهری پوشیده شده با نانو ذرات آهن از محلولهای آبی

5

مروری سیستماتیک بر نقش سلولهای کشندهی طبیعی در النه گزینی به همراه متاآنالیز

6

بررسی اثر عصاره و اسانس گیاه دارویی بن سرخ بر فعالیت آنزیم های سیکلواکسیژناز cox-1,cox-2

7

بررسی ارتباط میان پارکینسون و توکسوپالسموزیس در بیماران شهر خرم آباد در سال 62

8

چالش های تجربه شده توسط پرستاران در اجرای طرح تحول نظام سالمت در ایران

شهین ساالروند

9

ارزیابی ریسک ناشی از خطرات به روش تحلیل درخت خطا ( )FTAدر واحد بوتن 2-شرکت پتروشیمی لرستان در سال 60

مرضیه کوثری

69/40/21

11

بررسی تأثیر عصاره اتانولی مریم گلی بر بیان ژن های رگزایی بافت تخمدان موش سوری در زمان النه گزینی

دکتر نسیم بیگی بروجنی

69/40/26

11

بررسي تاثير اكسيژن در القاي پديده پره كانديشنينگ در بيماران تحت آنژيوپالستي عروق كرونر

شهین رئوفی

69/49/20

