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بررسي تغييرات آنزيمهايو تستهاي عملكرد كليه متعاقب مصرف   1
  گلوكانتيم در بيماران مبتال به ليشمانيوز جلدي

  
  مقاله كامل

پژوهشي  -فصلنامه علمي
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زشكي و خدمات دانشگاه علوم پ
  بهداشتي درماني كاشان
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1376  
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  صفر علي طاالري
  رضوان منيري
  احمد ارشادي
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ISSN:1029-7855 

خدمات  دانشگاه علوم پزشكي و
  بهداشتي درماني كاشان

  تابستان  10  سوم
  

1378  
  

  صفر علي طاالري
  زريچهر وكيلي

  امير حسين  امامي
  

بر رسي وضعيت ضايعه هاي پاتولوژيك آپانديس بخش   3
  1372 -73كاشان طي سال هايدانشگاه علوم پزشكي پاتولوژي 
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  بهداشتي درماني كاشان

  زمستان  12  سوم
  زريچهر وكيلي  1378  

  منصور سياح

فراواني مول هيداتيفرم در نمونه هاي ارسالي به آزمايشگاههاي   4
  1371-78پاتولوژي كاشان درسال 
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پژوهشي  -فصلنامه علمي
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ISSN:1029-7855 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات 
  بهداشتي درماني كاشان

  زمستان  24  ششم
  1381  

  زريچهر وكيلي
  سيما راستي  الهه مصداقي نيا  غالمعباس موسوي
  فرشيد آچاك
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  صفر علي طاالري
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  خالصه مقاله  ارزيابي اهداف يادگيري گروههاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي كاشان  8

مجله ايراني آموزش در 
 علوم پزشكي  

ISSN:1608-9359  
  

دانشگاه علوم پزشكي 
و خدمات بهداشتي 

  اصفهاندرماني
  1381  آذر  7  

  مهرداد مهديان
  رضوان منيري
  زريچهر وكيلي

  رمضانييداله 

9  
بررسي تشخيص هاي پاتولوژيك ندول هاي تيروئيد در افراد يوتيروئيد به روش 

FNA  سيتولوژي  
غدد درون ريز و  ءمجله  خالصه مقاله

  متابوليسم ايران 

دانشگاه علوم پزشكي 
و خدمات بهداشتي 
 درماني شهيد بهشتي

  تابستان   ويژه نامه 
  زريچهر وكيلي  1380  

10  Fasting     Effects    On Blood Biochemical Parameters Abstract  
Iranian Journal of 

Endocrinology and 
Metabolism  

دانشگاه علوم پزشكي 
و خدمات بهداشتي 
 درماني شهيد بهشتي

 Autumn   ويژه نامه 
  2001  

Z.Vakili 
A. Samadi 
M. sayyah  

11  Attitude of the faculty members of Kashan UMS to course planning Abstract  
Iranian Journal of 
Medical Education 

 
  

دانشگاه علوم پزشكي 
و خدمات بهداشتي 
  درماني شهيد بهشتي

    
Fall  
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2003  

Z.Vakili 
M.Mahdian 

F.Saberi 
S.Miranzadeh 
M.Hosseinian 

R.Moniri  

آن  ءو رابطه mg/ dL 200باالي در افراد با كلسترول HDLو  LDLبررسي ميزان   12
 BMI با سن، جنس و

  خالصه مقاله

  پژوهش در پزشكي
  مجله پژوهشي

  دانشكده پزشكي
  

دانشگاه علوم پزشكي 
و خدمات بهداشتي 
  درماني شهيد بهشتي

27  4      
  زريچهر وكيلي 

  محمود اسحق حسيني 
  صفرعلي طاالري

13  Survey of educational objectives of Kashan University of Medical 
Sciences Departments in 2002  

 
Abstract 
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Iranian journal of 
Medical Education 

ISSN 1608-9359 

دانشگاه علوم پزشكي 
و خدمات بهداشتي 
  درماني شهيد بهشتي

  8   
    2002  

M.Mahdian 
R.Moniri 
Z.Vakili, 

Y.Ramazani 
  



٦

  

  

    

مل
 كا
قاله

م
قاله  

ه م
الص

خ
مي  

ش عل
زار

گ
  

اب
 كت
نقد

  

    

دم
 چن
سال

  

اره
شم

  

    سال  ماه

14  
ــزان اجــراي  طــرح درس از نظــر دانشــجويان    ــاي بررســي مي ــكده ه دانش

     پيراپزشكي و پرستاري و مامايي  دانشگاه علوم پزشكي كاشان
  خالصه مقاله

مجله ايراني آموزش در 
) پيوست (علوم پزشكي   

9359 

لعات و توسعه مديريت مطا
آموزش پزشكي دانشگاه علوم 

پزشكي و خدمات بهداشتي 
  درماني استان اصفهان

  14شماره 
ISSN : 
1608-
9359  

 1384  آبان
  

  زريچهر وكيلي مهرداد مهديان
  رضوان منيري 

  اكبرعلي اصغر زاده
  معصومه حسينيان
  فرزانه صابري 
  صديقه ميران زاده

15  
و زايمـان دانشـگاه علـوم پزشـكي كاشـان درسـال       گزارش ارزيابي دروني گروه زنان 

1385   
  

  خالصه مقاله

گام هاي توسعه در آموزش 
 پزشكي 

مجله  مركز مطالعات و 
 توسعه آموزش پزشكي 
4242- ISSN 1735  

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات 
  كرمانبهداشتي درماني

 ويژه نامه 
خالصه 
  مقاالت

  1385  اسفند

  زريچهر وكيلي
  ليال ايرانشاهي
  زهره طبسي

  منصوره صميمي
  فريبا بهنام فر

  فاطمه فروزانفرد
  ميترا بهرشي

  الهه مصداقي نيا
  مريم صبوري كاشان

16  
بررسي خصوصـيات روان سـنجي آزمـون هـاي چهارگزينـه اي گروههـاي دسـتياري        

  دانشگاه علوم پزشكي كاشان 
 

  خالصه مقاله

گام هاي توسعه در آموزش 
 پزشكي 

مجله  مركز مطالعات و 
 توسعه آموزش پزشكي
4242- ISSN 1735  

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات 
  كرمانبهداشتي درماني

 ويژه نامه 
خالصه 
  مقاالت

  1385  اسفند

 زريچهر وكيلي 
منصور سياح    

 اسماعيل فخاريان
   سيد اصغر رسولي نژاد

 زيبا مسيبي 
  رضوان منيري

وم پزشـكي كاشـان درسـال    گزارش ارزيابي دروني گـروه روان پزشـكي دانشـگاه علـ      17
   1385درسال  1385

  

گام هاي توسعه در آموزش   خالصه مقاله
   پ

 ويژه نامه 
خالصه 
  مقاالت

  1385  اسفند

 ليال ايرانشاهي
 زريچهر وكيلي
 گودرز عكاشه

 افشين احمد وند
 فاطمه سادات قريشي 

 فاطمه عصاريان
 زهرا سپهر منش
  مريم صبوري كاشاني
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18  
  آزمون هاي دستياران دانشگاه علوم پزشكي كاشان   بررسي  مقايسه اي تاكسونومي

  
  خالصه مقاله

گام هاي توسعه در 
 آموزش پزشكي 

 مجله  مركز مطالعات و
 توسعه آموزش پزشكي
4242- ISSN 1735  

دانشگاه علوم پزشكي و 
خدمات بهداشتي 

  كرماندرماني

 ويژه نامه 
خالصه 
  مقاالت

  1385  اسفند

سيد اصغر رسولي نژاد
 زريچهر وكيلي 
 اسماعيل فخاريان

رضوان منيري –زيبا مسيبي   

 منصور سياح
 منصوره مومن هروي 

 عليرضا سليماني 
 زهره طبسي

 ري كاشانيمريم صبو

  

نظرسنجي از دانشجويان در مورد ضرورت ادغام آموزش مهـارت هـاي     19
  خالصه مقاله  باليني در كوريكولوم آموزشي  

 مجله علمي پژوهشي 
دانشگاه علوم پزشكي و 

خدمات بهداشتي درماني 
 شهيد صدوقي يزد

 
ISSN-1562-272X

دانشگاه علوم پزشكي و 
خدمات بهداشتي درماني 

  يزد شهيد صدوقي

 ويژه نامه 
خالصه 
  مقاالت

  1386  اسفند
 منصوره مومن هروي زريچهر وكيلي

 معصومه باغباني 

20  
طرح ادغـام آمـوزش مهـارت هـاي بـاليني در كوريكولـوم آموزشـي        

  خالصه مقاله  كاشان دانشجويان  دانشگاه علوم پزشكي

 مجله علمي پژوهشي 
دانشگاه علوم پزشكي و 

خدمات بهداشتي درماني 
صدوقي يزدشهيد   

 
ISSN-1562-272X

دانشگاه علوم پزشكي و 
خدمات بهداشتي درماني 

  شهيد صدوقي يزد

 ويژه نامه 
خالصه 
  مقاالت

  1386  اسفند

 منصوره مومن هروي
 اسماعيل فخاريان

 احمد طالبيان 
  زريچهر وكيلي

 

21  
  

ارزيابي ميزان رعايت اصول اخالق حرفه ا ي توسط  اساتيد از ديـدگاه  
ــجويا ــكيدانشـــــــــــــــــــــــ  ن پزشـــــــــــــــــــــــ

 دانشگاه عاوم پزشكي كاشان
  

 مجله سبز   خالصه مقاله
دانشگاه علوم پزشكي و 

خدمات بهداشتي درماني 
  شيراز

 ويژه نامه 
خالصه 
  مقاالت

  1388  ارديبهشت
 زريچهر وكيلي 
 طاهره مازوچي
 عليرضا مروجي 

رعايـت اصـول    از  اساتيد دانشگاه عـاوم پزشـكي كاشـان    خود ارزيابي   22
 مجله سبز   خالصه مقاله  ه ا ياخالق حرف

دانشگاه علوم پزشكي و 
خدمات بهداشتي درماني 

  شيراز

 ويژه نامه 
خالصه 
  مقاالت

  1388  ارديبهشت
 طاهره مازوچي
 زريچهر وكيلي
 عليرضا مروجي 

 مجله سبز   خالصه مقاله  ارزشيابي برنامه آموزشي دستياري داخلي  23
دانشگاه علوم پزشكي و 
ني خدمات بهداشتي درما

  شيراز

 ويژه نامه 
خالصه 
  مقاالت

  1388  ارديبهشت

 زريچهر وكيلي
 منصوره مومن هروي

 ليال ايرانشاهي
 زهرا سليماني
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ارزيابي پايايي و شاخص هاي روان سنجي آزمون هاي كتبي چند   24
 مجله سبز   خالصه مقاله  دانشگاه عاوم پزشكي كاشان گزينه اي دانشكده بهداشت 

و  دانشگاه علوم پزشكي
خدمات بهداشتي درماني 

  شيراز

 ويژه نامه 
  1388  ارديبهشت  خالصه مقاالت

  منصور سياح
  زريچهر وكيلي
  رضوان منيري

  مريم صبوري كاشاني

  تدوين مدلي براي  ارزشيابي برنامه آموزشي دستياري داخلي  25
 مجله سبز   خالصه مقاله  

دانشگاه علوم پزشكي و 
خدمات بهداشتي درماني 

  شيراز

 نامه  ويژه
  1388  ارديبهشت  خالصه مقاالت

 ليال ايرانشاهي
 زريچهر وكيلي 

 منصوره مومن هروي
 زهرا سليماني
 اعظم باقري
 مريم صبوري
 سميه طالبيان

 

 مجله سبز   خالصه مقاله  آموزش،استاد راهنماي توانمند : مداخله   26
دانشگاه علوم پزشكي و 

خدمات بهداشتي درماني 
  شيراز

 ويژه نامه 
  1388  ارديبهشت  ه مقاالتخالص

مهردادمهديان
 فخرالسادات ميرحسيني
 اكبر علي اصغر زاده 
 فاطمه رنگرز جدي

 رضا رضايي
 زريچهر وكيلي 

27  
Assessment of the Relation between 
Serum Zinc & Magnesium Levels in 
Children with Febrile Convulsion   

Fulltext  
Iranian 

Journal Of  
Pathology 

Iranian 
Society of 
Pathology 

Volume 
4, 

Number 
4 

Fall  2009  

Talebian A, 
Vakili Z 

Talari SA 
Kazemi Sm 
Mousavi GA 
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 عنوان مقاله

نوع 
 مقاله

به 
 زبان
 

 نام نشريه

مشخصات 
 تاريخ انتشار ل انتشارحم نشريه

 اسامي مهكاران
به ترتيب 

 اولويت
شامل نام (

ب )متقاضي 
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ت
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م
ل
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ش
ر
ا
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ن
چ
 
ل
ا
س

 

 سال ما ه شهر آشور

1 

The prevalence of Pityriasis Versicolor and its relationship 
with serum levels of cholesterol and triglyceride among 

swimmers in Kashan and Aran-Bidgol swimming pools in 
2001  

Full text English 

Flora and fauna 
 

An International 
Research Journal 

of Biologic 
Sciences 

 

Vol.9 No 2 
ISSN   0971-

6920 
INDIA UTTAR 

PRADESH December 200
3 

SA.Talari, 
GH R. Vali 

liZ.Vaki 
 

2 

Sensivity & specificity of laboratory based serological 
tests (ELISA) for detection of helicobacter pylori 

infection comparing to histopathological test 

 

 

Abstract English 

International  
Journal of 
Infectious 
Diseases 

 Mexic Cancum March 200
4 

Z.Vakili, 
H. Sharifi, 
R.Moniri, 

V.Mehrzad, 
H.Ehteram, 

GH.Mousavi 

3 Comparison of IgG,IgM-IFA and IgG,IgM-ELISA in 
Toxoplasma gondii Serology 

Full text English 

UTTAR   PRADESH 
JOURNAL OF 
ZOOLOGY, 

 

Volme 
24,Number 1, 

Year 2004, 
ISSN : 0256-

971X 

INDIA UTTAR 
PRADESH April 200

4 
SA.Talari, 
M.Arbabi 
,Z.Vakili 

4 Helicobacter  pylori  and  its  related  risk  factors Abstract English 

CLINICAL  
MICROBIOLOGY  
AND INFECTION 

 

VOLUME 10, 
SUPPLEMENT 

3 ,2004 

Czech 
Republ

ic 
Prague May 200

4 

Z.Vakili, 
H. Sharifi, 
R.Moniri, 

V.Mehrzad, 
H.Ehteram, 

GH.Mousavi 
H.Ahmadi 

5 Comoaring  The  Efficacy  And Side  Effects Of  Anthihelminthic  In  
Treatment  Of  Giardiasis  In  Adults  Full Text English 

Uttar Pradesh Journal 
Of  Zoology  

ISSN 0256-971X 

   
Vol 25  

 
No.3 

 Uttar Pradesh 
Zoological 

India Uttar 
Pradesh 

 2005 

S.A. Talari 
H. Afzali  
G.Shajari  
A. Khaliphae 
Soltani 
E. Fakharian 
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  ملليشركت در مجامع علمي و  بين ال -٨

 

Society M.R . Talari 
Z. Mokhtari 
A. Aliasgharzadeh 
Z.Vakili 

ف
ي
د
ر

 

 عنوان مقاله

نوع 
 مقاله

 به زبان
 

 نام نشريه

مشخصات 
 تاريخ انتشار حمل انتشار نشريه

 اسامي مهكاران
به ترتيب 

 اولويت
شامل نام (

ب )متقاضي 
ا
ت
آ
 
د
ق
ن

ی 
م
ل
ع
 
ش
ر
ا
ز
گ

 

ه
ل
ا
ق
م
 
ه
ص
ال
خ

 

ل
م
ا
آ
 
ه
ل
ا
ق
م

 

 

ه
ر
ا
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م
د
ن
چ
 
ل
ا
س

 

 سال ما ه شهر آشور

6 Childhood cutaneous leishmaniasis : report of117 cases from Iran  Full Text English 

The Korean Journal 
Of  Parasitology  
ISSN 0023-4001 

On-line ISSN 1738-
0006 

vol.44,No.
4 Korea Seoul Decemb

er 
2006 

Safar Ali Talari 
Rezvan Talaei 
Gholamreza Shajari 
Zarichehr Vakili 
Abbas  
Taghaviardakani 

7 Determination of LDL & HDL in subjects with serum cholesterol levels above 
200 mg/dL Full Text English 

Uttar Pradesh Journal 
Of  Zoology  

ISSN 0256-971X 

Vol 26 
No.1 Uttar 

Pradesh 
Zoological 

Society 

India Uttar 
Pradesh April 2006 

, Z Vakil 
Eshagh Hosseini,M 
Talari, S.A 
Mousavi,G.H 
Fakharian,E 
Moshtaghi,S 

 
 

ف
ي
د
ر

 

دعوت يا 
 مأموريت

 )مشاره سند(
 حمل برگزاری موضوع حبث جممع تاريخ

نقش و 
حنوه 
 شرآت

آالمی يا 
 پوسرت

 سخنرانی  آجا موضوع گزارش يا سخنرانی
 چاپ شده

اسامی مهكارا 
 ن به ترتيب

مل نام شا( 
 )متقاضی 

٣٠/٠٢/١٣٧٧ ١ 
 پ/١٨٥٥/٢٩

لغايت    ٣٠/٠٢/٧٧
٣١/٠٢/٧٧ 

مسينار غربا لگری سرطاای 
 زنان

٢٢١١٤: آد  

دانشگاه علوم 
پزشکی و 

خدمات هبداشتی 
 درمانی کاشان

 زريچهر وآيلی خالصه مقاالت هيپر پالزي آندومرت آالمی



١١

 

٧٨/ ٢٦/٠٢  ٢   
 ٣٠/٠٢/٧٨لغايت 

يولوژی و چهاردمهني کنگره فيز
 فارماکولوژی

دانشگاه علوم 
پزشکی و 

خدمات هبداشتی 
درما نی هتران

T4,T3,TSH پوسرت تأثري روزه بر   خالصه مقاالت 
زهره ترك 

 نژاد
 زريچهر وآيلی

١٤/٠٧/١٣٨٠ ٣ 
 ع/ت/٧٩٨١

١٤/٠٧/٨٠ 
 ١٧/٠٧/٨٠لغايت

ششمني آنگره بني ا ملللی غدد 
 درون ريز

 ١١٠٢٨٣٧:    آد 

دانشگاه علوم 
ی و پزشک

خدمات هبداشتی 
درمانی شهيد 

 هبشتی

 پوسرت

تشخيص های پاتولوژيک 
ندول های تريوئيد در 

افراديو تريوئيد به روش 
FNA  سيتولوژی 

غدد درون ريز و  ءجمله
متابوليسم ايران 

١٣٨٠،تابستان   
 زريچهر وآيلی

٢١/٠٧/١٣٨٠ ٤ 
 ع/ت/٧٩٨٢

لغايت  ١٨/٠٧/٨٠
 کنگره روزه داری و سالمت ٢٠/٠٧/٨٠

نشگاه علوم دا
پزشکی و 

خدمات هبداشتی 
درمانی شهيد 

 هبشتی

تأثري روزه بر فاکتو ر  آالمی
 های بيوشيميايی خون

Iranian Journal of 
Endocrinology and Metabolism, 

Autumn 
2001 

Z.Vakili 
A. Samadi 
M. sayyah 

٠٩/٠٨/٨١ ٥ 
٣١٠٧/١٣٣ 

لغايت  ٠٤/٠٨/٨١
٠٩/٠٨/٨١ 

 (مهايش ساليانه پاتولوژی
 )آلينيكال ،آناتوميکال

 ١١٠٣٢١٢: آد 

دانشگاه علوم 
پزشکی و 

خدمات هبداشتی 
 درمانی هتران

 آالمی

تعيني فراوانی مول 
هيداتيفرم در منونه های 
ارسالی به آزمايشگاههای 
پاتولوژی کاشان درسال 

١٣٧١-٧٨  

 زريچهر وآيلی خالصه مقاالت

٢٠/٠٩/٨١ ٦ 
 پ/٦٤/٩-٣١٨

لغايت  ٨١/ ١٨/٠٩
٢٠/٠٩/٨١ 

پانزدمهني کنگره بني   املللی 
پزشکی جغرافيايی و پنجمني  

 مهايش کشوری آموزش پزشکی

دانشگاه علوم 
پزشکی و 

خدمات هبداشتی 
 درمانی شريا ز

 پوسرت

ارزيابی اهداف يادگريی 
 گروههای آموزشی

دانشگاه علوم پزشکی 
 کاشان

Iranian journal of Medical 
Education 
No 8, 2002 

 
ISSN 1608-9359 

M.Mahdian 
R.Moniri 
Z.Vakili, 

Y.Ramazani 
 

 
٧  June 11-14,2004 10th European Symposium on 

Urolithiasis (2th EULIS Meeting) 
Istanbul, 
Turkey 

poster 
Epidemiology  Of Urolithiasis  in 

Kashan 

Urolithiasis, Proceeding of 
Tenth European  Urolithiasis 

Symposium, 
ISSBN : 975-7375-35-7 

Z. Vakili 
GH. A Mousavi 

SA. Talari 

١١/٠٩/٨٢ ٨ 
 .ت/م  ١٣٥٦٥

٠٩/٠٩/٨٢ 
 ١١/٠٩/٨٢لغايت

ششمني مهايش کشوری آموزش 
پزشکی و اولني مهايش بني 
املللی اصالحات و مديريت 

 تغيري در آموزش پزشکی

دانشگاه علوم 
پزشکی و 

خدمات هبداشتی 
درمانی شهيد 

 هبشتی

 پوسرت
بررسي نگرش اعضاء هيات 

علمي دانشگاه علوم پزشكي 
 آاشان در مورد طرح درس

Journal of Medical Education 
Supplement 1,vol. 4,No.1 

,Fall 2003 
 

Z.Vakili 
M.Mahdian 

F.Saberi 
S.Miranzadeh 
M.Hosseinian 

R.Moniri 

١٩/١٢/٨٢ ٩ 
 ع. ت /٢٤٧٧١

 لغايت١٧/١٢/٨٢
١٩/١٢/٨٢ 

دومني کنگره پيشگريی از 
 بيماريهای غريواگري

دانشگاه علوم 
پزشکی و 

خدمات هبداشتی 
نی شهيد درما

 هبشتی

 پوسرت

LDLبررسی ميزان  و  
HDL در افراد با  

mg/ dLکلسرتول باالی  ٢٠٠ 
آن با سن،  ءو رابطه

 BMI جنس و

 پژوهش در پزشکی
جمله پژوهشی  -

 دانشکده پزشکی
 ٤،مشاره  ٢٧، سال 

زريچهر  
 وکيلی

حممود اسحق 
 حسينی

صفر علی 
 طاالری

غالمعباس 
 موسوی

١٠  March ,2004 11th International Congress On 
Infectious Diseases Cancum, Mexic Poster 

Sensivity & specificity of 
laboratory based serological 
tests (ELISA) for detection of 
helicobacter pylori infection 

comparing to 
histopathological test 

International  Journal of 
Infectious Diseases 

Z.Vakili, 
H. Sharifi, 
R.Moniri, 

V.Mehrzad, 
H.Ehteram, 

 GH.Mousavi 
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١١  March, 2004 11th International Congress On 
Infectious Diseases Cancum, Mexic Poster 

Comparison of IgG,IgM-IFA 
and Igg,IgM-ELISA in 

Toxoplasma gondii Serology 

International  Journal of 
Infectious Diseases 

SA.Talari, 
M.Arbabi 
,Z.Vakili 

١٢  1- 4 May 2004 
 

14th European Congress Of  Clinical 
Microbiology and Infectious Diseases 

Prague , zech 
Republic 

پذيرش 
خالصه  
مقاله 
برای 

چاپ در 
Proceedi
ng Book 

Helicobacter  pylori  and  its  
related  risk  factors 

CLINICAL  
MICROBIOLOGY  AND 

INFECTION 
VOLUME 10, 

SUPPLEMENT 3 ,2004 

Z.Vakili, 
H. Sharifi, 
R.Moniri, 

V.Mehrzad, 
H.Ehteram, 

GH.Mousavi 
H.Ahmadi 

 ٨٣/پ/١٣٠١ ١٣
٠٣/١٠/٨٣ 

١/١٠/٨٣             
لغايت 
٣/١٠/٨٣  

ب اجنمن آسي  مهايش ساليانه آسيب شناسی ايران
 آالمی  شناسي ايران 

بررسي  فراواني آمني  فقر 
آهن در سه ماهه حاملگي در 

 آاشان
 
 

 خالصه مقاالت

 زريچهر وآيلي
امري حسني 

 امامي
علريضا اسالمي 
 امحد ارشادي

 

 ٨٣/پ/١٣٠١ ١٤
٠٣/١٠/٨٣ 

١/١٠/٨٣             
لغايت 
٣/١٠/٨٣  

اجنمن آسيب  مهايش ساليانه آسيب شناسی ايران
انشناسي اير اپيدميولوژی سنگهای  پوسرت 

 خالصه مقاالت ادراری در آاشان

 زريچهر وآيلي
غالمعباس 

 موسوی
صفر علی 

 طاالری
 

٢٤/٠٨/٨٤ ١٥ 
 ه /١٧٥٥/٧

٢١/٠٨/٨٤ 
لغايت 

٢٤/٠٨/٨٤  
 هفتمني  مهايش کشوری آموزش پزشکی 

دانشگاه علوم 
پزشکی و 

خدمات هبداشتی 
 درمانی تربيز

 پوسرت

م بررسی طرح درس های علو
پايه تدوين شده توسط 

اعضاء هيئت علمی دانشگاه 
علوم پزشکی کاشان   از 

نظر اصول نگارش  طرح درس 
 ١٣٨١-٨٣در سال های 

جمله ايرانی آموزش در 
 ١٤علوم پزشکی  مشاره 

١٣٨٤) پيوست (  
ISSN : 1608-9359 

 زريچهر وآيلي
 رضوان منريي
مهرداد 
 مهديان

معصومه 
 حسينيان

فرزانه صابری 
ه صديق

 مريانزاده

٢٤/٠٨/٨٤ ١٦ 
 ه /١٧٥٥/٧

٢١/٠٨/٨٤ 
لغايت 

٢٤/٠٨/٨٤  

هفتمين  مهايش کشوری 
 آموزش پزشکی 

دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات 
هبداشتی درمانی 

 يزترب

 پوسرت

زان اجرای  طرح يبررسی م
درس از نظر دانشجويان 

دانشکده های پيراپزشکی و 
  ييپرستاری و ماما

دانشگاه علوم پزشکی 
 ان   کاش

جمله ايرانی آموزش 
در علوم پزشکی  

) وست پي( ١٤مشاره 
١٣٨٤ 

ISSN : 1608-9359 

 مهرداد مهديان
 زريچهر وآيلي 

 رضوان منيری 
 اکرب علی اصغر زاده
 معصومه حسينيان
 فرزانه صابری 

 صديقه ميران زاده

١٧   

9th International Union 
Against Sexually Transmitted 

Infections (IUSTI), World 
Congress

(IUSTI) Poster 
Prevalence Of Scabies In Kashan – 

Iran 
Book Of  Program and 

Abstracts 

Safar Ali  Talari 
Ahmadi Hadi 

Moshtaghi Said Shajari 
Gholamreza Talari Mohammad 



١٣

  
  
 

Reza 
Mokhtari Zahra 

Vakily Zarichehr 

 ٨٤/پ/١٦٧٨ ١٧
٠١/١٠/٨٤ 

٢٩/٠٩/٨٤ 
ت يلغا

٠١/١٠/٨٤ 

ب سيش ساالنه آيمها
 ي ايرانشناس

ب ياجنمن آس  
رانيشناسی ا عفونت هليكوباآرت  پوسرت 

 پيلوری و عوامل خطر آن
خالصه مقاالت مهايش 
 آسيب شناسي ايران

 ،زريچهروآيلی
 حسني شريفی ،
 رضوان منريی،

ولی اله مهرزاد، 
 غالمعباس موسوی،
 حسن احرتام،

 سيد هادی امحدی
 

 پ/٢٧٧٤/٢٩ ١٨
٢٢/٠٢/٨٥ 

٢٠/٠٢/٨٥ 
لغايت 

٢٢/٠٢/٨٥ 

هفتمني مهايش سراسری 
 علوم تشرحيي ايران

دانشگاه علوم 
پزشكی  و خدمات 
هبداشتی درمانی  

 آاشان

 پوسرت

بررسي فراواني 
تومورهاي دستگاه اعصاب 

مرآزي در آاشان در 
 ١٣٧٠-٨٠ساهلاي 

 
 

خالصه مقاالت هفتمني 
مهايش علوم تشرحيي 

 ايران

   ريچهر وآيليز   
 سيدغالمعباس موسوي

حسن احرتام   

١٩  
10-12 
May 
2006 

13th  Asia-Oceania Congress 
Of Endocrinology Iran, Tehran Poster Effect of Metformin in Serum 

Level of B12 and Folic Acid 
Scientific  Program and 

Abstract Book 

Ebadi A, 
Arbabi B, 

Taghaddosi M 
Sadr F 

Zamani B 
Vakili Z 

٢٠  September    
14-18 AMEE 2006 Genoa, Italy Poster 

Attitude of faculty members of 
Kashan University of Medical 
Sciencesabout course planning  

ABSTRACTS 

i.VakilZ 
M.Mahdian 

F. Saberi 
S.Miranzade 

M. Hosseinian 
R.Moniri 

 

٢١  September    
9-14 

The NETWORK 
Towards Unity For Helth Programme 

Annual Conference ,2006 
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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات هبداشتی 
 درمانی کاشان

٣٠/٠٣/٨١ 
 پ/٣٦٥٥/٢٩

اصول تفسري آزمايشهاي رايج در  ١٢
 تشخيص بيماريها

برنامه مدون آموزش مداوم ويژه  
 پزشكان عمومی

 ٣٩٠٢٠٣٠١: آد 

١٨/٠٣ /
 ٢١/٠٣/٨١لغايت٨١

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات هبداشتی 
 درمانی کاشان

٣٠/٠٣/٨١ 
 پ/٣٦٥٥/٢٩

١٣ 
 ارزش تشخيصي

HbA2, OFT,CBC, MCV, MCH 
 در تشخيص تاالمسي

 آارگاه پيشگريی از بروز موارد تاالمسی
 ١١٢٢٠٣٠: آد 

٠٢/٠٥/٨١ 
 ٠٣/٠٥/٨١لغايت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات هبداشتی 
 ی کاشاندرمان

٠٩/٠٦/٨١ 
 پ/٦٨٧٢/٢٩

مسينار آموزشی پرسنل علوم  اصول اجنام آزمايش های بيوشيمي ١٤
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات هبداشتی  ١٢/١٠/٨١ آزمايشگاهی

 درمانی کاشان
٠٩/٠٢/٨٢ 
 پ/٦١/٣/٢/٢٩



١٩

 

 
      

 
 

 
 

مسينار آموزشی پرسنل علوم  اصول اجنام آزمايش های سرولوژی ١٥
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  ١٩/١٠/٨١ آزمايشگاهی

 هبداشتی درمانی کاشان
٠٩/٠٢/٨٢ 
 پ/٦٨/٣/٢/٢٩

مسينار آموزشی پرسنل علوم  اصول اجنام آزمايش های بيوشيمي ١٦
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  ١٠/١١/٨١ آزمايشگاهی

 هبداشتی درمانی کاشان
٠٩/٠٢/٨٢ 
 پ/٦٥/٣/٢/٢٩

ينار آموزشی پرسنل علوم مس اصول اجنام آزمايش های سرولوژی ١٧
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  ٠٨/١٢/٨١ آزمايشگاهی

 هبداشتی درمانی کاشان
٠٩/٠٢/٨٢ 
 پ/٦٤/٣/٢/٢٩

 تبيني اهداف آارگاه ١٨
کارگاه آموزشی نگارش و بام بندی 

 اهداف
 ٢٩٢٢٤٨٢٠٢: آد 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  ٢٨/٠١/٨٢لغايت٢٨/٠١/٨٢
 نهبداشتی درمانی کاشا

٢٣/٠٢/١٣٨٢ 
 پ/٢٢٣٢/٢٩

راهها ي  تشخيص آزمايشگاهی ايدز  ١٩
 و هپاتيت

کنفرانس برخورد با بيماران مبتال 
 به ايدز و هپاتيت

 ١٨٢٢٤٨٢٠٤: آد 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  ١٢/٠٤/٨٢

 هبداشتی درمانی کاشان
٢٩/٠٤/١٣٨٢ 

 پ/٥٦٠١/٢٩

 هيپر پالزي آندومرت ٢٠
ويژه برنامه مدون آموزش مداوم 

 متخصصني زنان
 ٣٩٠٣١٠٠١: آد 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  ٢٤/٠٧/٨٢لغايت٢١/٠٧/٨٢
 هبداشتی درمانی کاشان

١٥/٠٨/١٣٨٢ 
 پ/١١٣٦٧/٢٩

آشنايی با پنج گام اول ارزيابی  ٢١
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  ٠٤/١١/٨٢ ارزيابی درونیآار گاه     درونی

 هبداشتی درمانی کاشان
٠٨/١١/٨٢ 
 پ/٦٣٨/٣/٢/٢٩

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  ٠٤/١١/٨٢ ارزيابی درونیآار گاه     هدايت  آار گروهی  ٢٢
 هبداشتی درمانی کاشان

١٨/١١/١٣٨٢ 
 پ/ ٧٠٣/٣/٢/٢٩

 راهكار های عملی فنون تدريس  آموزش مهارهتای مطا لعه ٢٣
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  ٢٧/٠١/٨٣ )١(بالينی 

 ی کاشانهبداشتی درمان
٢٥/٠٣/٨٣ 
 پ/٢٨٦/٣/٢/٢٩

اصول  طراحی  آزمون های چهار  ٢٤
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  ٢٩/٠٤/٨٣ آار گاه مقدما تی سنجش آزمون گزينه ا ی

 هبداشتی درمانی کاشان
٠٦/٠٧/١٣٨٣ 
 پ/  ٢٩/ ٧٩٧/٣/٢

٢٥ 
 ارزش تشخيصي

HbA2, OFT,CBC, MCV, MCH 
 در تشخيص تاالمسي

 االمسیکنفرانس علمی  ت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  ١٤/٠٦/٨٤ ١٨٢٢٤٨١٠:    آد 

 هبداشتی درمانی کاشان
١٩/٠٧/٨٤ 
 پ/٨٦٨٣/١/٢/٢٩

اصول  طراحی  آزمون های چهار  ٢٦
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  ٠٨/٠٩/٨٤ آار گاه سنجش آزمون ها گزينه ا ی

 هبداشتی درمانی کاشان
٢٩/١١/٨٤ 
 پ/٣٧٠/٣/٢/٢٩

طراحی  آزمون های چهار  اصول  ٢٧
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  ٢٢/٠٩/٨٤ آار گاه سنجش آزمون ها گزينه ا ی

 هبداشتی درمانی کاشان
٢٩/١١/٨٤ 
 پ/٣٧٠/٣/٢/٢٩

 پاپ امسير ٢٨

برنامه مدون آموزش مداوم يک 
ويژه  ) ٢(روزه هبداشت باروری 

 پزشكان عمومی
 ٣٣٠١٠٢٥: آد 

ی و خدمات دانشگاه علوم پزشک ١٠/٠٩/٨٤
 هبداشتی درمانی کاشان

١٣/١٠/٨٤ 
 پ/١١٩٤٤/١/٢/٢٩

اصول  طراحی  آزمون های چهار  ٢٩
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  ٣/١٠/٨٥ آار گاه سنجش آزمون ها گزينه ا ی

 پ/١٢/١٠/٨٥/٥٧٦/٣/٢/٢٩ هبداشتی درمانی کاشان



٢٠

 
 
  

             

   
 
 
 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  ١٥/١١/١٣٨٥ آار گاه آموزشی تدوين طرح درس  بيان اهداف کارگاه ٣٠
 هبداشتی درمانی کاشان

٠٣/٠٤/١٣٨٦ 
 پ/٢١٨٩/١/٢/٢٩

اصول  طراحی  آزمون های چهار  ٣١
و خدمات دانشگاه علوم پزشکی  ٢٩/٢/١٣٨٦ آار گاه آموزشی سنجش آزمون ها گزينه ا ی

 هبداشتی درمانی کاشان
٢٩/٠٣/١٣٨٦ 
 پ/١٧٩٣/١/٢/٢٩

 تشخيص آزمايشگاهی ايدز و هپاتيت ٣٢
کنفرانس علمی يک روزه ايدز و 

 هپاتيت
 ١٨٢٢٤٨٦٠٤: آد 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  ٣١/٢/١٣٨٦
 هبداشتی درمانی کاشان

٢٣/٠٣/٨٦ 
 پ/١٧٤٧/١/٢/٢٩

 تشخيص آزمايشگاهی بروسلوز ٣٣

مدون آموزش مداوم يک برنامه 
روزه تب مالت  ويژه  پزشكان 

 عمومی
 ٣٣٠١٠٤٩: آد 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  ٢٤/٤/١٣٨٦
 هبداشتی درمانی کاشان

٠٧/٠٥/١٣٨٦ 
 پ/٢٣٤٧/١/٢/٢٩

کارگاه طراحی و حتليل مواد آزمون  بيان اهداف کارگاه ٣٤
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  ٠٤/٠٥/١٣٨٦ های تشريحی 

 اشتی درمانی کاشانهبد
١٥/٠٥/١٣٨٦ 
 پ/٢٥٠٤/١/٢/٢٩

٣٥ 

 بيان اهداف کارگاه ---
امهيت تدوين طرح درس و حنوه  ---

نگارش طرح درس طبق الگوی کميته 
 برنامه ريزی درسی 

 مجع بندی واختتاميه ---
 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  ١٣/٠٤/١٣٨٧ آار گاه آموزشی تدوين طرح درس
 شانهبداشتی درمانی کا

٣١/٠٤/١٣٨٧ 
 پ/٢٤٦٠/١/٢/٢٩

 توده های  تشخيص پاتولوژی  ٣٦
 پستان 

کنفرانس علمی يک روزه 
تشخيص،درمان و مشاوره توده های 

 پستان 
 ١٩٢٢٤٨٧٠٢:  آد 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  ٠٨/٠٨/١٣٨٧
 هبداشتی درمانی کاشان

١٥/١١/١٣٨٧ 
 پ/٧٩١٤/١/٢/٢٩

بيماری های  تشخيص پاتولوژی  ٣٧
 لتهابی روده  ا

کنفرانس علمی يک روزه بيماری 
 های التهابی وعملکردی روده

 ١٨٢٢٤٨٧٠٦:  آد 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  ٠٥/١٠/١٣٨٧

 هبداشتی درمانی کاشان
٢١/١١/١٣٨٧ 
 پ/٨٢٢٢/١/٢/٢٩

٣٨ 

 بيان اهداف کارگاه
 مفاهيم ارزيابی 

 حوزه ی هيئت علمی وپژوهش
 حوزه ی دانشجو 

 يابیحوزه ی ارزش
 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  ١٠/٢/٨٨تا٩/٢/٨٨ آار گاه ارزيابی درونی
  هبداشتی درمانی لرستان

٣٩ 
 ارزش تشخيصي

HbA2, OFT,CBC, MCV, MCH 
 در تشخيص تاالمسي

کنفرانس علمی يک روزه پيشگيری 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  ٦/٣/١٣٨٨ از بروز تاالمسی ماژور

 تانهبداشتی درمانی لرس
١٢/٣/١٣٨٨ 
 پ/٢٢٣٢/١/٢/٢٩

کنفرانس علمی يک روزه تازه های  تشخيص آزمايشگاهی آنفلونزا ٤٠
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  ٢٦/٧/١٣٨٨ آنفلونزای انسانی  و پرندگان 

 هبداشتی درمانی لرستان
٤/٨/١٣٨٨ 

 پ/١٠١٦٠/١/٢/٢٩
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 سرپرستي پايان نامه هاي دوره كارشناسي ارشدو دكتري - 11

    
ف
ردي

 

 عنوان پايان نامه

 تاريخ  نوع پايان نامه تحصيليءعنوان دوره

 محل انجام
  ناسامي همكارا

 به ترتيب الويت

سمت در 
  ارتباط با
 پايان نامه

شد
ي ار

ناس
رش

كا
 

ي  
شك

 پز
روه

ي گ
موم

ي ع
ترا

دك
 

وره
د

ء  
صي

خص
ت

 

را،
دكت

Ph
.D

.
  

  شروع
 

 پايان

1 

تعيين فراواني فرمهاي هيستولوژيك تومورهاي خوش خيم و بدخيم ريه در نمونه هاي ارسالي به 
  1373لغايت  1367از سال مراكز پاتولوژي دانشگاه علوم پژشكي اصفهان 

 
 

دكتراي پزشكي 
  عمومي

 

  توصيفي
 

06/10/1373  
 

01/03/1374  
 

دانشگاه علوم پزشكي 
 كاشان

  مژگان مهديزاده
  زريچهر وكيلي

 سياحمنصور 

مشاور 
  تحقيقاتي
 

2 

تعيين ارتباط سرطانهاي اپيدرمال پوست با سن وجنس در بيماران مبتال به ضايعات پوستي 
 1373شان و بيمارستان رازي تهران در سال بيوپسي شده در كا

دكتراي پزشكي 
 عمومي

دانشگاه علوم پزشكي  31/3/1374 15/01/1374 تحليلي-توصيفي
 كاشان

  محمد قرايي
  زهرا صفائي نراقي
  زريچهر وكيلي
 احمد ارشادي

مشاور 
  تحقيقاتي
 

ف
ي
د
ر

 

 عنوان آتاب به زبان اصلی

 نوع فعاليت

مربوط به 
 درس

 نوع آتاب

تاريخ  ناشر چاپ چندم
 انتشار

 اسامي مهكاران
 به ترتيب اولويت

 )شامل نام متقاضي (

ف
ي
ل
 
أ
ت

 

ف
ي
ن
ص
ت

 

ه
مج
ر
ت

ح 
ي
ح
ص
ت

پ 
ا
چ
 
د
ي
د
جت

 

ی
س
ر
د

 

ی
س
ر
د
 
ك
م
آ

 

ه
ي
ا
پ

 

١ TIETZ TEXTBOOK  OF CLINICAL 
CHEMISTRY  ( ENDOCRINOLOGY) بيوشيمی ترمجه

 اول درسیبا لينی
انتشارات 

 اصالنی
)سعيدی(  

هبار  
١٣٨٣ 

 زريچهر وآيلی
 عباس صمدی



٢٢

3  
  
 

  
ون ناشتا، نيتروژن اوره تعيين ميزان تاثير روزه بر فاكتورهاي بيوشيميائي خون ازقبيل قند خ

خون، كراتينين، اسيد اوريك، تري گليسيريد، كلسترول در مردان سالم در بهمن و اسفند ماه 
  1373سال 

 

  
دكتراي پزشكي 

 عمومي

  
  تجربي

 

  
15/07/1374 

  
12/11/1374 

  
دانشگاه علوم پزشكي 

 كاشان

  
  زريچهر وكيلي
  زهره ترك نژاد
 منصور سياح

  
  استاد راهنما

  
 

4 

ن ميزان تاثير روزه داري بر غلظت سرمي سديم، پتاسيم، كلسيم و فسفر در گروهي از تعيي
  مردان سالم

  
 

دكتراي پزشكي 
  عمومي

 

  تجربي
 

دانشگاه علوم پزشكي  24/11/1374 16/08/1374
  كاشان

 

  زريچهر وكيلي
  زهره ترك نژاد
  منصور سياح

 

  استاد راهنما
  
 

5 

سرمي  تري يدو تيرونين،تيروكسين آزاد و هورمون  تعيين ميزان تاثير روزه داري بر غلظت
  ق.ه 1415رمضان –محركهء تيروئيد در افراد مذكر سالم شهر كاشان 

 

دكتراي پزشكي 
  عمومي

 

  15/08/1374 تجربي
 

27/12/1374  
  

 

دانشگاه علوم پزشكي 
 كاشان

  زريچهر وكيلي
  زهره ترك نژاد
  منصور سياح

  
 

  استاد راهنما
  
 

6 

ير روزه بر آنزيمهاي آسپارتات آمينو ترانسفراز، آالنين آمينو ترانسفراز، آلكاالن تعيين ميزان تاث
 فسفاتاز و الكتات دهيدروژناز در مردان سالم

دكتراي پزشكي 
  عمومي

 

  تجربي
 

13/70/1374 10/11/1374  
 

دانشگاه علوم پزشكي 
  كاشان

 

  زريچهر وكيلي
  زهره ترك نژاد
  منصور سياح

  
 

 استاد راهنما

7 
ن فراواني بدخيمي در تومورهاي غير تيروئيدي سر وگردنو ارتباط آن با سن و جنس در تعيي

 در بيمارستانهاي نقوي و شهيد بهشتي بستري شده اند 1366-73بيمارني كه از سال 

دكتراي پزشكي 
 عمومي

دانشگاه علوم پزشكي  03/11/1374  تحليلي-توصيفي
  كاشان

 

زريچهر  محمد جوانمردي
 ياحمنصور سوكيلي 

مشاور 
 تحقيقاتي

8 

 ,BUN(و تستهاي عملكردي كليه)ALP,SGPT,SGOT(بررسي تغييرات آنزيمهاي كبدي 

Cr (متعاقب مصرف گلوكانتيم در بيماران مبتال به ليشمانيوز جلدي  
  

 

دكتراي پزشكي 
  عمومي

 

  كارآزمايي
 باليني

08/09/1374  
  

 

30/09/1375  
 

دانشگاه علوم پزشكي 
 كاشان

  زريچهر وكيلي
  فرعلي طاالريص

  احمد ارشادي
 

استاد 
راهنماي 

  اول     
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ف  
 محل انجام تاريخ  نوع پايان نامه تحصيليءعنوان دوره عنوان پايان نامهردي

  اسامي همكاران
 به ترتيب الويت

سمت در 
  ارتباط با
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روه
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  شروع
 

 پايان

 پايان نامه

9  
 

تعيين تغييرات عوامل خوني  متعاقب مصرف گلوكانتيم در بيماران مبتال به ليشمانيوز جلدي 
  1374دوم سال ء درشهرستان كاشان در نيمه

 

دكتراي پزشكي 
  عمومي

 

 كارآزمايي
  باليني

  
 

08/09/1374  
  

 

علوم  دانشگاه 
 پزشكي كاشان

  زريچهر وكيليصفرعلي طاالري 
  احمد ارشادي

 

  استاد راهنماي
  دوم

 

10 

بر رسی فراوانی انواع ضايعات پاتولوژيك آپانديس و 
ارتباط ـن با سن وجنس بيماران در منونه های ارسالی به 

  ١٣٧٢ – ٧٤طی سال های  خبش پاتولوژی 
 

دكتراي پزشكي 
  عمومي

 

-توصيفي
  تحليلي

 

14/12/1374  
  

 

دانشگاه علوم  28/08/1375
 پزشكي كاشان

 زريچهر وکيلی
 علی اکرب طاهريان

  منصور سياح 
 

 استاد راهنما

11 

سرم در  HDLو  LDLبررسی ميزان ليپو پروتئين های 
افرادمراجعه کننده به آزمايشگاه مرکزی کاشان که 

می باشندو تعيين  ٢٠٠ mg/ dLدارای کلسرتول باالی
 1375در سال  BMI سن، جنس ،ديابت وارتباط آن با 

  
دكتراي پزشكي 

 عمومي

-توصيفي
  تحليلي

 

20/08/1375  
 

24/12/1375   
دانشگاه علوم 
 پزشكي كاشان

  حمموداسحق حسينی
 زريچهر  وکيلی
 صفر علی طاالری
  غالمعباس موسوی

 

  
  استاد راهنماي

  دوم
 

12 

دبيزستان شهر كاشان در سال  بررسي شيوع كم خوني فقر آهن در دانش آموزان دختر سال سوم
  تحصيلي 

76-1375 

دكتراي پزشكي 
  عمومي

 

  01/07/1375 توصيفي
  

 

دانشگاه علوم  13/05/1376
  پزشكي كاشان

 

  زريچهر وكيلي
غالمعباس  محسن تقي زاده
 موسوي

استاد راهنماي 
  اول   

  
 

13 

راجعه كننده به تعيين فراواني آنمي فقر  آهن در سه ماههء سوم حاملگي نزد زنان حامله م
 1376كلينيك هاي كاشان در سال 

دكتراي پزشكي 
  عمومي

 

توصيفي 
 آيندهنگر

  
01/07/1376  

 

  
20/07/1377  

  
 

دانشگاه علوم 
 پزشكي كاشان

  زريچهر وكيلي امير حسين امامي
  عليرضا اسالمي
 احمد ارشادي

  استاد راهنماي
  دوم

 

14  
 

لي به آزمايشگاههاي پاتولوژي كاشان از تعيين فراواني مول هيداتيفرم در نمونه هاي ارسا
  31/6/1378لغايت   1/7/1371

 

دكتراي پزشكي 
  عمومي

 

  توصيفي
 

13/10/1378 17/01/1379  
 

دانشگاه علوم 
  پزشكي كاشان

 

  زريچهر وكيلي
  الهه مصداقي نيا
  سيما راستي

  غالمعباس موسوي
 

استاد راهنماي 
 اول     

15 

در نمونه  1379تا پايان سال  1376ادراري از فروردين  بررسي فراواني انواع مختلف سنگهاي
  هاي ارسالي به آزمايشگاههاي تشخيص طبي شهرستان كاشان    

 

دكتراي پزشكي 
 عمومي

  توصيفي
  

 

08/02/1380  
 

05/06/1382  
  
 

دانشگاه علوم 
  پزشكي كاشان

 

  زريچهر وكيلي
  غالمعباس موسوي  

 

  استاد راهنما
و مشاور 
 تحقيقاتي

  1370-80فراواني تومورهاي دستگاه اعصاب مركزي در كاشان در سالهاي  بررسي 16
 

دكتراي پزشكي 
  عمومي

 

  توصيفي
 

05/12/1381  
  
  

 

05/08/1382  
  

 

دانشگاه علوم 
 پزشكي كاشان

    زريچهر وآيلي
 غالمعباس موسوی 

 

  استاد راهنما 
و مشاور 

  تحقيقاتي    
 

  



٢٤

  
  
  
  
    

ف
ردي

 

 عنوان پايان نامه

 تاريخ  نوع پايان نامه تحصيليءعنوان دوره

 محل انجام
  اسامي همكاران
 به ترتيب الويت

سمت در 
  ارتباط با
 پايان نامه
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17 

نسبت به هيستو پاتولوژي در   ELISAبررسي حساسيت و ويژگي تست سرولوژي به روش 
  تشخيص  عفونت هليكوباكتر پيلوري 

  
 

  
  دوره ي تخصصي

 داخلي 

/25/08 ارزش تشخيصي
1381 

20/11/1380  
 

دانشگاه علوم 
  پزشكي كاشان

 

 حسني شريفی
 زريچهروآيلی
 رضوان منريی

 غالمعباس موسوی
 

  استاد راهنماي
  دوم
 

18 

  بررسی فراواني پروتئينوري در زنان باردار مبتال به پره اآالمپسي
 ١٣٨٤جعه آننده به زايشگاه شبيه خواني آاشان در سال مرا 

  دكتراي پزشكي عمومي
 

  توصيفي
 

دانشگاه علوم  1385شهريور  
  پزشكي كاشان

 

  زريچهر وآيلي
  زهره طبسي  
  محسن تقدسي 
  سيدغالمعباس موسوي 

 

استاد راهنماي 
 اول   

19 
وگلوبين در تشخيص بررسي ارزش تشخيصي ميكروكروماتوگرافي نسبت به الكتروفورز هم

 تاالسمي مينور 
  دكتراي پزشكي عمومي

 
  توصيفي

 
 3/2/1386 

دانشگاه علوم 
  پزشكي كاشان

 

  حسن احترام 
  زريچهر وكيلي 
 غالمعباس موسوي

  استاد راهنماي
  دوم
 

  دكتراي پزشكي عمومي بررسي ارتباط سطح روي ومنيزيوم سرم با تشنج ناشي از تب در كودكان  20
 

 30/3/1386  تحليلي 
دانشگاه علوم 
  پزشكي كاشان

 

  احمد طالبيان
  زريچهر وكيلي 
  صفرعلي طاالري
  غالمعباس موسوي

 

  استاد راهنماي
  دوم
 

  بررسي مقاومت چند دارويي در باسيل هاي گرم منفي جداشده از نمونه هاي بيماران سرپايي   21
  دكتراي پزشكي عمومي

  
  8/12/1386    توصيفي

دانشگاه علوم 
  نپزشكي كاشا

  

  زريچهر وكيلي 
  رضوان منيري 
  عليرضا مروجي 

استاد راهنماي 
  اول   

  بررسي حساسيتتست اليزا در تشخيص بيماري بروسلوز   22
  دكتراي پزشكي عمومي

  
  11/2/1387    ارزش تشخيصي

دانشگاه علوم 
  پزشكي كاشان

  

  زريچهر وكيلي
  منصوره مومن هروي

  عليرضا شريف
  غالمعباس موسوي

 استاد راهنماي
  اول   



٢٥

  

23  
بررسي كيفيت خدمات آموزشي در مقاطع كارورزي و كار آموزي پزشكي از ديدگاه 

1388فراگيران و اساتيد در دانشگاه علوم پزشكي كاشان در سال   
  دكتراي پزشكي عمومي

 
 20/7/1388  مقطعي

دانشگاه علوم 
  پزشكي كاشان

 

  زريچهر وكيلي
 محمد صباحي 

استاد راهنماي 
 اول   

24  
سال مراجعه كننده به  5ماه تا 6يسه فريتين در تشنج تب و تب بدون تشنج در كودكان مقا

 88تا بهار  87بيمارستان شهيد بهشتي كاشان از پاييز 
  دكتراي پزشكي عمومي

 
 21/7/1388  اپيدميولوژيك تحليلي 

دانشگاه علوم 
  پزشكي كاشان

 

  احمد طالبيان
  زريچهر وكيلي

 سيد عليرضا مروجي 

  اهنماياستاد ر
  دوم
 

 
    

ف
ردي

 

 عنوان پايان نامه

 تاريخ  نوع پايان نامه تحصيليءعنوان دوره

 محل انجام
  اسامي همكاران
 به ترتيب الويت

سمت در ارتباط 
  با

 پايان نامه
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25  
در شهرستان كاشان و تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي شيگال بررسي فراواني شيگلوزيس 

  هاي جدا شده
 

كارشناسي ارشد 
  ميكروبيولوژي 
 

  توصيفي
 

10/08/1379  
  

 

20/11/1380  
  

 

دانشگاه آزاد 
  اسالمي واحد قم

 

  فريدون ملك زاده
  احمد خورشيدي
  زريچهر وكيلي
  حسين اكبري

 

 مشاور تحقيقاتي

 آريل استراز و پارا اكسوناز در بزرگساالن شهرستان كاشان   تعيين فعاليت آنزيمهاي 26
  كارشناسي ارشد

 سم شناسي 
  توصيفي

 
01/07/1375 21/07/1376  

 

دانشگاه علوم 
  پزشكي
 تهران

  محمود قاضي خوانساري 
  عباس صمدي 
  مهشيد افشار 
  پروين پاساالر 
 زريچهر وكيلي

 استاد مشاور

         
         
 

  حال اجرا و پايان يافته خانم دكتر زريچهر وكيلي در فهرست طرحهاي
  

عنوان طرح.طرح آد طرح رديف  وضعيت طرح 
مست در
 طرح

 نوع 
 مهكاري

بررسي٢٧٣٠٨  اولجمري خامته يافتهتاثري روزه بر فاآتورهاي بيوشيميايي خون

٧٩٢٤ ٣ 

تاندارددر مقايسه با تست اس ELISA حساسيت و ويژگي تست سرولوژي به روش بررسي   

 اول جمري خامته يافته هليكوباآرتپيلوري هيستوپاتولوژي در تشخيص عفونت



٢٦

مقايسه٤٨٤٤٣  پنجمجمري در دست اجرادو روش آرام خبشي وريدي در عمل جراحي کاتاراکت حتت بيحسي رتر و بولبار

بررسي٥٨٥٠٢  سومجمري تهخامته يافارتباط سطح روي و منيزيوم سرم در کودکان با تب و تشنج

٨٥١٥ ٦ 

تعيني ارزش تشخيصي تست آنيت ژن هليکوباکرت پيلوري در مدفوع در تشخيص عفونت 

 سوم جمري در دست اجرا پيلوري هليکوباکرت

٨٥٣٧ ٧ 

بررسي اپيدميولوژيک عفونتهاي عمقي گردن در بيماران بسرتي در بيمارستان متيين 

١٣٨٦لغايت مهرماه  ١٣٨٥مهرماه سال  کاشان از  اصلي مهكار در دست اجرا 

مقايسه٨٨٦٤٠  پنجمجمري در دست اجرادو داروي فنتانيل و رمي فنتانيل در عمل جراحي کاتاراکت حتت بيحسي سطحي

٨٦٥٢ ٩ 

ارزيابي پايائي آزمواي آموزشي معلم ساخته چند گزينه اي دانشکده هاي دانشگاه 

١٣٨٦-٨٧کاشان در سال حتصيلي  علوم پزشکي  اصلي مهكار اجرا در دست 

٨٧١٢ ١٠ 

بررسي نقش لوح آموزشي در آموزش پيشگريي از سوانح و حوادث ترافيکي در کودکان پيش

١٣٨٧دبستاني کاشان در سال     ناظر در دست اجرا 

١٣٨٧سرواپيدميولوژي هيداتيدوزيس انساني در بالغني شهرستان کاشان سال  بررسي ٨٧١٨ ١١    ناظر در دست اجرا .

٨٧٢٤ ١٢ 

بيمارستان نقوي کاشان از مهرماه  ICU اپيدميولوژي بيماران بسرتي شده در خبش بررسي

١٣٨٥تا مهرماه  ١٣٧٥    ناظر در دست اجرا 

   ناظر در دست اجرا تاثري فوليتيک اسيد خوراکي بر سطح مهوسيستئني خون بيماران مهودياليزي بررسي ٨٧٣٦ ١٣

٨٧٤٧ ١٤ 

مقايسه ه آب دانه انار و پوست انار و آنيت بيوتيک هاي رايج اثر ضد ميکروبي عصار

 هليکوباکرت پيلوري جدا شده از منونه هاي بيوپسي بيماران مراجعه کننده به بر روي

١٣٨٧بيمارستان شهيد هبشيت کاشان در سال     ناظر در دست اجرا 

٨٧٥٧ ١٥ 

رش گلبول سفيد مايعبا مشا High Senitive CRP و آميناز و D نتايج تست آدنوزين مقايسه  

مفصل در تشخيص افرتاقي آرتريت التهابي از غري التهابي در بيماران با آرتريت 

مراجعه کننده به درمانگاه ختصصي روماتولوژي در شهرستان کاشان در طي سال  زانو

   ناظر در دست اجرا ١٣٨٧

ارانو فاکتورهاي خطر مرتبط با آن در پرست HCV ميزان عفونت بررسي ٨٧٦١ ١٦  Needle- Stick   ناظر در دست اجراشده   



٢٧

در بيمارستان شهيد هبشيت کاشان تا پايان ١٣٨٧خرداد 

٨٧٦٤ ١٧ 

بررسي فراواني نسيب تغيريات آنزميهاي کبدي و ارتباط آن با يافته هاي سونوگرايف کبد 

١٣٨٧بيماران مبتال به کبد چرب مراجعه کننده به کلينيک گوارش در سال  در    ناظر ت اجرادر دس 

بيش فعالييت در کودکان -سطح سرمي فريتني با اختالل کم توجهي  بررسي ٨٧٧٠ ١٨    ناظر در دست اجرا 

٨٧٧٦ ١٩ 

تعيني ضريب پايايي پرسشنامه ارزيابي عملکرد اساتيد دانشگاه علوم پزشکي کاشان 

١٣٨٨دانشجويان در مرکز توسعه آموزش در سال حتصيلي  توسط    ناظر در دست اجرا 

٨٧٧٧ ٢٠ 

بررسي ارزش تشخيصي تعيني نقطه برش نسبت نوتروفيل به لنفوسيت در تشخيص آپانديسيت 

   ناظر در دست اجرا کمپليکه در بالغني حاد و

 اصلي مهكار در دست اجرا اثر سري بر سطح مهوسيستئني پالمساي خون افراد مبتال به بيماري ايسکميک قليب بررسي ٨٨١٣ ٢١

٨٨١٦ ٢٢ 

مقايسه سال مراجعه  ٥ماه تا  ٦فريتني در تشنج تب و تب بدون تشنج در کودکان 

١٣٨٨تا پايان سال  ١٣٨٨بيمارستان شهيد هبشيت کاشان از پائيز  کننده به  سوم جمري در دست اجرا 

   ناظر در دست اجرا رابطه مالمسا با اختالالت سطح سرمي هورمون ها و شاخص هاي تريوئيدي بررسي ٨٨١٨ ٢٣

٨٨٢٠ ٢٤ 

در بيماران مبتال   PTH, BNP فراواني هايپرتانسيون پوملونر و رابطه آن با سطح بررسي

درمان با دياليز مراجعه کننده به مرکز مهودياليز  به نارسايي مزمن کليه حتت

١٣٨٧شهرستان کاشان در سال   اصلي  مهكار در دست اجرا 

٨٨٢٥ ٢٥ 

سرتي با تب طول کشيده به دو روش کشتعفونتهاي قارچي در بيماران ب بررسي  BHI و روش 

BACTEC  ١٣٨٨-٨٩در سال  اصلي ناظر در دست اجرا 

٨٨٢٧ ٢٦ 

بررسي اثر چاي، آب قند و آب پرتغال رقيق شده بر ميزان برگشت پذيري آسيب 

   ناظر در دست اجرا از ايلئوس پس از عمل در خرگوش پاتولوژيك ناشي

٨٨٣٤ ٢٧ 

سيم وتغيريات پتا بررسي  PH  پريتوئن در تشخيص زودرس ايسکمي مزانرت  در الواژ تشخيصي

   ناظر در دست اجرا در رت

٨٨٤٢ ٢٨ 

در منونه هاي سرطان پستان در شهر  Cox-2 , H - B EGF , and ST6 Gall  بيان ژاي بررسي

   ناظر در دست اجرا کلينيکي کاشان و ارتباط آن با نتايج پاتو



٢٨

٨٨٤٥ ٢٩ 

بررسي وع انگلهاي روده اي در آودآان افغاني مدارس ابتدايي و راهنمايي مقيم شي

 سوم جمري در دست اجرا 89-88 آاشان سال

 
 


