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 های تحقیقاتی مصوب:طرح -11

افراد با ایست مدت بعد از احیای قلبی ریوی و عوامل پیش گویی کننده آن در بررسی بقای طوالنی .5

 5901-5901های کننده به بیمارستان دکتر حشمت در رشت طی سالقلبی مراجعه

بررسی تاثیر دمای محیط بر بروز ایست قلبی خارج بیمارستانی: یک مطالعه مرور سیستماتیک و  .2

 فراتحلیل

روناویروس در بیماران مبتال به ک 50طراحی مدل پیشگویی کننده عوامل مرتبط با شدت بیماری کووید .9

 نوپدید در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت

های ایسکمیک قلب بر اساس ای اطالعات دموگرافیک بیماران و فراوانی انواع بیماریبررسی مقایسه .1

کننده به بیمارستان دکتر حشمت در بین بیماران مراجعه (ICD -10) دسته بندی بین المللی بیماریها

 دوره مشابه سال قبل با 50-رشت در دوره شیوع کووید

 یدر سال ها یجاده ا کیحوادث تراف یامدهایبروز و پ زانیبر م ییوهواآب یرهایمتغ ریتاث یبررس .1

 5900تا  5901

ی موزشآچه های قلبی در مراجعین به مرکز بررسی پیروی دارویی در بیماران تحت جراحی تعویض دری .6

 01مانی دکتر حشمت رشت سال و در

حاد در بیماران مبتال به انفارکتوس حاد میوکارد بستری در مراکز درمانی رشت در بررسی آغازگرهای  .1

 5901سال 

 با سندرم حاد کرونری: مطالعه ی مرور نظام مند D بررسی ارتباط تیپ شخصیتی .1

و سالمت روان دانشجویان علوم پزشکی و فاکتور های  50-بررسی ارتباط بین اپیدمی کووید .0

 :یک مرور سیستماتیکدموگرافیک موثر بر آن 
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