ردیف

1

2

عنوان طرح تحقیقاتی

بررسی دانش ،نگرش و عملکرد پزشکان عمومی شهر شیراز
درمورد طب سنتی ایران ،طب مکمل و جایگزین درسال 1388
بررسی دانش و نگرش دانشجویان اینترن داشکده پزشکی شیراز
درمورد طب سنتی ایران ،طب مکمل و جایگزین درسال 1388

مجری اول

دکتر محمد هادی ایمانیه

دکتر علیرضا صالحی

3

صرع در طب سینایی

دکتر علی اکبر اسدی پویا

4

بررسی انواع سردرد و درمانهای آنها در طب سنتی ایران

دکتر عبدالعلی محقق زاده

5

بررسی بیماری سنگ کلیه و مثانه در طب سنتی ایران

6

مقایسه تاثیرات پودر سنجد و روغن زیتون و کرم سیلور
سولفادیازین بر بهبود سطح زخم سوختگی درجة دو عمیق در

دکتر عبدالعلی محقق زاده
میترا ادراکی

7

مرحله اول تاسیس و راه اندازی کتابخانه ابن سینا

دکتر ایمانیه

8

مطالعة مروری بیماری برص در طب سنتی ایران

دکتر عبدالعلی محقق زاده

9

مطالعة حجامت در طب سنتی ایران

10

بررسی تاثیر پودر بادام زمینی به عنوان درمان مکمل بر بهبود
عالئم بیماری سل ریوی خلط مثبت

دکتر عبدالعلی محقق زاده
زینت محبی

11

آراء ابن سینا در خصوص آب مروارید در کتاب قانون

دکتر محمود نجابت

12

ارجوزه طبی

دکتر نیمروزی

13

بررسی بیماری رفالکس در طب سنتی ایران

دکتر عبدالعلی محقق زاده

14

بیماری های دهان ودندان در طب سنتی ایران

دکتر پویا فریدی

15

بررسی چاقی در طب سنتی ایران

دکتر عبدالعلی محقق زاده

افسردگی در بیماران بستری در بیمارستان های آموزشی دانشگاه

دکتر عبدالعلی محقق زاده

بررسی اثرعصارة گیاه افتیمون و اسطوخدوس در درمان
16

علوم پزشکی شیراز درسال 1388-1389
17

بررسی تطبیقی روش های درمانی ناتوانی جنسی در مردان در
طب سنتی ایران و طب رایج

دکتر نیمروزی

بررسی میزان اثر فرآورده سنتی(شربت به) در پیشگیری از
18

حمالت سردرد بیماران مبتال به سردرد میگرن دارنده شاخص

شریعت عبدالحمید

های سردرد مشارکتی معده
19

20

بررسی میزان تاثیر دو فراوده سنتی سفوف گشنیر بر سردردهای
میگرنی دارای شاخص سردرد مشارکت معده

شریعت عبدالحمید

بررسی اثر بخشی کایروپرکتیک در درمان بیماری ها

دکتر صالحی

سوختگی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان قطب الدین

دکتر حامدی

بررسی اثر یک فرموالسیون موضعی گیاهی در بهبود زخم
21

شیراز
22

23

24

اندازه گیری میزان آهن کل و اکسید های آهن دو یا سه ظرفیتی
در آب آهن تاب و ریم آهن
عناصر چهار گانه از دید کتب اصلی طب سنتی ایران(طب ایرانی)
کار آزمایی بالینی دو سو کور در زمینه درمان ریفالکس معدی
مر,ی بوسیله حب آالس در مقایسه با امپرازول

دکتر نجابت

دکتر ایمانیه

دکترکاظم حسینی اصل

25

بررسی جامع صرع در کتب طب سنتی ایران

دکتر یوسفی پور

26

A N ew D efinition of H ealth
مقایسه ی دیدگاه طب سنتی ایران و طب نوین در تشخیص و

اسدی پویا علی اکبر

27
28
29
30

درمان بیماری صرع
بررسی علمی کتاب فصول االعراض ،همراه با توضیحات و تعلیقات
مطالعه تاثیر عرقیات سنتی ایران در سطح سلولی
ارزیابی میزان استفاده از موارد طب حاشیه در بیماران مبتال به
صرع.

دکتر نیمروزی
منیژه عبدالهی
دکتر ثقه االسالم
دکتر اسدی پویا

31
32
33
34

بررسی تاثیر قرص چای سیاه در درمان اسهال حادغیر باکتریایی
در کودکان  2تا سال ماجعه کننده به بیمارستان شهید دستغیب
فاکتور های پیش بینی کننده استفاده از طب سنتی ،مردمی و
مکمل در بیماران درمانگاه گوارش اطفال
بررسی شیوع استفاده از طب سنتی در بیماران دیابتی مراجعه
کننده به درمانگاه های غدد شهید فقیهی و شهید مطهری شیراز
بررسی اثر آب پیاز بر روی نرمال فلورای پلک و ملنحمه و
تغییرات هیستوپاتولوژیک ملتحمه چشم در نمونه حیوانی

دکتر ایمانیه
دکتر سید محسن دهقانی
دکتر مصباح شمس
دکتر نجابت

35

بررسی بیماری ها درمان ها و داروها در دیوان خاقانی

دکتر عبد اللهی

36

مطالعه تاثیر عرقیات سنتی ایران در سطح سلولی

عاطفه ثقه االسالم

37

38
39

بررسی خصوصیات ضد باکتری و ضد قارچی عصاره روغنی
اویشن بر برخی از باکتری ها و قارچهای بیماری زای دهان
مقایسه تاثیر بادکش درمانی گیاهی با عصاره اسطوخودوس در
نقطه  Ren 4و کپسول مفنامیک اسید بر شدت درد قاعدگی
بررسی اثرات ایمیونومدوالتوری مصرف فرآورده خوراکی حاوی
مان شکر سرخ در بیماران مبتال به سرطان های (solid

دکتر فانی

مرضیه اکبر زاده
آزاده حامدی

)tumorsتحت شیمی درمانی بستری شده در بیمارستان نمازی
40

41

42

43

تبیین قواعد غمز(ماساژ) پا در طب سنتی ایران
بررسی اثر عصاره چای سبز در درمان بیماران مبتال به اختالل
غدد میبومین وخشکی چشم
کارآزمایی بالینی دوسوکور در زمینه درمان ریفالکس معدی
مروی درکودکان  12- 6ساله بوسیله حب اآلس در مقایسه با
کارآزمایی بالینی دوسوکور در زمینه درمان ریفالکس معدی
مروی درکودکان  12- 6ساله بوسیله حب اآلس در مقایسه با

دکتر همایونی

دکتر نجابت

زحلی نژاد

دکتر ایمانیه

امپرازول
44

45

46

سرگیجه از دیدگاه حکیم عقیلی خراسانی شیرازی در کتاب
معالجات
بررسی اثربخشی عصاره کامل  500میلی گرمی شیرین بیان در
بیماران مبتال به ایسکمیک حاد مغزی
بررسی علل بی اشتهایی و درمان های پبشنهادی از دیدگاه حکیم
محمد اکبر ارزانی دانشمند طب سنتی ایران در کتاب میزان الطب

دکتر نیمروزی

دکتر برهان حقیقی

دکتر صالحی

47

بررسی و ارزیابی اثر بخشی طب سوزنی در درمان بیماریها

دکتر علیرضا صالحی

48

بررسی اثر ضد میکروبی عصاره مورد بر میکربهای دهانی

دکتر فانی

49
50
51
52

53

54

اهمیت نقش تصمیم گیرنده در به کار گیری طب حاشیه در صرع
در کودکان و بزرگساالن
بررسی اصول تغذیه صحیح در سالمندان بر اساس مبانی طب
سنتی ایران
بررسی اثرات ضد میکروبی اسانس  10گیاه دارویی بومی ایران
بر ضد عوامل اصلی ایجاد کننده عفونت های دهانی
مقایسه ی اثر خاکشیر در درمان یبوست فونکسیونل اطفال -17
 12سال با درمان های رایج
بررسی اثربخشی عصاره کامل  500میلی گرمی شیرین بیان در
بیماران مبتال به سکته ی ایسکمیک حاد مغزی
بررسی اثربخشی عصاره کامل 800میلی گرمی شیرین بیان در
بیماران مبتال به سکته ی ایسکمیک حاد مغزی

دکتر اسدی پویا
دکتر محمد علی نظری نیا
کامیار زمردیان
دکتر مجید نیمروزی

دکتر برهانی حقیقی

دکتر برهانی حقیقی

مقایسه تاثیر مراقبت حمایتی مادر و طب فشاری بر شدت درد،
55

طول مدت لیبر و سرانجام زایمان زنان باردار مراجعه کننده به

مرضیه اکبر زاده

بیمارستان شوشتری شیراز 1391
56

بررسی اثر استفاده از وان آب گرم پیش از زایمان در پیامد های
مادری و نوزادی زایمان

مجتبی حیدری

57

بررسی اثر زنجبیل در کنترل قند خون بیماران دیابتی نوع دو،
کارآزمایی بالینی شاهد دار تصادفی شده ی دوسویه کور

مصباح شمس

بررسی میزان رضایتمندی بیماران از درمانها و نحوه ارائه خدمات
58

در کلینیک های طب سنتی دانشگاه های علوم پزشکی در تهران و

فتانه دباغیان

عوامل موثر بر آن در سال 1392
59

بررسی اثربخشی و بی خطری فرآورده موضعی حنظل در
رادیکلوپاتی لومبوساکرال

دکتر حیدری

بررسی تطبیقی مزاج بر مبنای طب سنتی ایران با مدل پنج عاملی
60

شخصیت در کارمندان دانشکده پزشکی شیراز در سال  1392و

محمد مهدی پرویزی

1393
61
62

بررسی خصوصیت ضد باکتری عصاره سماق بر باکتریهای مولد
عفونت لثه و بوسیدگی دندانی
سنجش خاصیت آنتی باکتریال ریزوم زردچوبه بر باکتری های
دهانی

محمد مهدی فانی
دکتر فانی

مقایسه اثر اصالح رژیم غذایی همراه یا بدون فراورده سنتی لبوب
63

(یک داروی ترکیبی) با استفاده از دارونما برای درمان کاهش

دکتر نام اور جهرمی

باروری مردان ،یک کارآزمایی بالینی تصادفی دوسویه کور
بررسی تاثیر اروماتراپی اسطوخدوس بر درد ناشی از تزریق
64
65

عضالنی سولفات منیزیم در مبتالیان به پره اکالمپشی مراجعه
کننده به بیمارستانهای آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی
شیراز سال
تهیه شربت استاندارد شده از مان شکر سرخ

خانم وزیری
دکتر حامدی

فرموالسیون و بررسی مقایسه ای اثر داروی برگرفته از طب سنتی
66

ایران با داروی دیدروژسترون در درمان الیگومنوره در بیماران

دکتر حسین خانی

مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک
67
68

مطالعه تاثیر عرقیات (گرم و سرد) سنتی ایران بر رشد سلول
بررسی سالمت روان دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
شیراز سال 1394

عاطفه ثقه االسالم
دکتر صالحی

بررسی دیدگاه دانشجویان شرکت کننده در دوره MD/MPH
69

دانشگاه علوم پزشکی شیراز نسبت به این دوره آموزشی سال

دکتر صالحی

1394
70

71

بررسی رابطه بین سطح اقتصادی اجتماعی ،فعالیت فیزیکی و
سالمت اجتماعی در دانشجویان داشگاه علوم پزشکی شیراز
آنالیز دستگاهی پنج نمونه گل ارمنی موجود در بازار شیراز و
ارزیابی خصوصیات آزمایشگاهی آنها در ترمیم زخم

دکتر صالحی

دکتر حسین خانی

بررسی تاثیر کپسول نرم روغن گل محمدی در کنترل عالئم
72

بیماران مبتال به کولیت اولسرو در مقایسه با دارونما و کارآزمایی

دکتر پاساالر

بالینی دو سوکور
بررسی تطبیقی مزاج(مزاج سنجی)بر مبنای طب سنتی ایران با
73

مدل پنج عاملی شخصیت در کارمندان دانشکده پزشکی شیراز

دکتر پاساالر

در سال 1394
74

75

بررسی نقش مومیایی در درمان بیماری ها در طب سنتی ایرانی
بررسی اثر مربای وج بر آلزایمر خفیف تا متوسط در بیماران
مراجعه کننده به درمانگاه تخصص مغز و اعصاب

فرزانه زارع

دکتر پاساالر

بررسی شیوع استفاده از گیاهان دارویی دارای تداخل با وارفارین
76

و ارتباط آن با بروز و شدت خونریزی در مراجعین کلینیک

دکتر حیدری

وارفارین دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1394
بررسی فراوانی استفاده از طب مکمل و جایگزین در بیماران
77

مراجعه کننده به کلینیک های گوارش و کبد وابسته به دانشگاه

دکتر صالحی

علوم پزشکی شیراز :یک مطالعه مقطعی
78

بررسی نقش مومیایی در درمان بیماری ها در طب سنتی ایرانی

مهدی شهریاری

تهیه و فرموالسیون دهانشویه از صمغ  commiphora myrhaو
79

مقایسه آن با سوسپانسیون تریامسینولون  %0/2در درمان بیماران

دکتر حسین خانی

مبتال به لیکن پالن دهانی
80

81

82

83

84
85
86
87
88
89

بررسی اثر بخشی فرآورده مبتنی بر طب سنتی ایران در پیشگیری
از حمالت سردرد بیماران مبتال به سردردهای میگرنی
بررسی دانش  ،نگرش و عملکرد اساتید بالینی دانشکده پزشکی
شیراز در مورد طب سنتی مکمل
بررسی سالمت معنوی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان پزشکی
مقطع علوم پزشکی شیراز در سال 1394
بررسی عوارض جانبی گیاه دارچین در مطالعات انسانی :یک
مطالعه ی مرور نظام مندبر اساس PRISMA
بررسی فرآورده های سنتی مورد استفاده در عطاری های شهر
ستان شیراز در سال 1396
بررسی اثربخشی معجون گلقند در پیشگیری از حمالت سردرد
بیماران مبتال به سردرد های تشنی
بررسی تالیفات و ترجمه های خاندان حنین ابن اسحاق ،تالشگران
عصر ترجمه در ایران
بررسی اجرای طرح آموزش همتایان در گروه ام پی اچ دانشکده
پزشکی شیراز
تاثیر ترکیب عسل ونمک بر بازمعدنی سازی سطح مینای معدنی
زدایی شده
تاثیر ترکیب عسل و نمک بر سختی سطح مینای معدنی زدایی
شده

دکتر مساوات

دکتر صالحی

دکتر صالحی

دکتر حیدری

دکتر صالحی
دکتر مساوات
دکتر پاساالر
شیدا بنی هاشمی
مریم کار اندیش
مریم کار اندیش

بررسی اثرات هیستوپاتولوژیک و استریولوژیک اسانس گل
90

محمدی در درمان کولیت اولسراتیو القا شده در موش های

دکتر پاساالر

صحرایی نر
91
92

معرفی کتاب مجموعه بقایی :یک قرابادین قرن  18میالدی
بررسی شیوع و الگوی استفاده از طب سنتی در درمان زردی
نوزادی قم1395

دکتر حسین خانی
دکتر حیدری

بررسی تاثیر فرآورده موضعی روغن میوه حنظل بر قند و چربی
93

خون بیماران دیابتی مراجعه کننده به کلینیک غدد و متابولیسم

دکتر مساوات

دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1395
94

پزشکی نظامی زنان در صدر اسالم

دکتر صالحی

95

تحلیلی پیرامون عزالدین کیشی ،پزشک دربار قراختاییان کرمان

دکتر صالحی

96
97

98

بررسی اثر فرآورده سنتی رازیانه بر دیسمنوره ،یک مطالعه مرور
نظام مند
بررسی اثر فرآورده های سنتی شیرخشت در درمان زردی
نوزادی،یک مطالعه ی مرور نظام مند
تولید موش های بالب سی توموری و بررسی اثر بخشی عصاره ی
جکوی دم خشن ()cyrtopodion scabrum

دکتر صالحی
دکتر صالحی

دکتر ثقه االسالم

بررسی اثر سکنجبین ساده بر میزان درخواست آب افراد تحت
99

نظر در مرکز مراقبت از معلولین مغزی :یک کارآزمایی بالینی

دکتر جالدت

تصادفی سازی شده
100
101
102
103

بررسی اتنوپاتی گیاهان دارویی شهرستان داراب
بررسی اثربخشی زنجبیل در گاستروپارزی دیابتی و کنترل عالیم
آن ،کارآزمایی بالینی دو سویه کور
بررسی تاثیر  Tribulus Terrstrisبر وضعیت اکسیدانی در
سرم زنان مبتال به دیابت

دکتر پاساالر
دکتر حیدری
دکتر زال

طراحی و ساخت دستگاه آزمایشگاهی سنجش رنگ ادرار

دکتر پاساالر

کودکی در کودکان  12-0ساله مراجعه کننده به درمانگاه امام

دکتر صالحی

بررسی شیوع تجربیات بد ناشی از عوامل اجتماعی در دوران
104

رضا شیراز 1396
105

خضاب و حنا از نگاه تاریخ پزشکی و طب سنتی

بابک دانشفرد

بررسی شیوع و نحوه ی استفاده از طب سنتی و مکمل در بیماران
106

مراجعه کننده به انجمن ام اس شهر شیراز در تابستان سال

دکتر صالحی

 1396با استفاده از پرسشنامه بین المللی
107

بررسی وضعیت سالمت معنوی شهروندان باالی  15سال مناطق
شهری شیراز در سال 96

دکتر صالحی

بررسی میزان و نحوه استفاده از طب سنتی و مکمل و جایگزین
108

در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه های دانشگاه علوم

دکتر صالحی

پزشکی دزفول
بررسی اثر عصاره آبی اسطوخدوس بر بیان ژنهای ژنهای -GSK,
109

 3β Per2و  Baml1در یک مدل موشی استرس خفیف مزمن (

دکتر خوشدل

)C M S
110

بررسی الگوی غذایی براساس مواد غذایی با طبیعت گرم  ،سرد و
معتدل در بیماری ام اس  -یک مطالعه مورد شاهدی

دکتر شریفی

بررسی مقایسه ای کارایی روش های استخراج ترکیبات پلی
111

فنولیک با فعالیت آنتی اکسیدانی از گیاه آویشن شیرازی بهینه

دکتر ایزدیان

سازی روش و شناسایی ترکیبات
ارزیابی مقایسه ای اثرات دارویی و ترکیبات زیست فعال در
112

عصاره های آبی گیاهان آویشن ( Zatariaو Thymus

دکتر ایزدیان

)Sppمورد مصرف در ایران
مطالعه اتنوفارماکولوژیک برای شناسایی و معرفی موثرترین
113

ترکیبات زیست فعال گیاهان دارویی موثر بر درمان بیماری
آلزایمر در ایران

دکتر ایزدیان

