
 کد طرح سال ارسال مجری طرح های در حال اجرا

 27321-136-02-95 1394 احمدیمریم  ارائه ی مدل دارونامه ی ملی برای ایران.

 26907-136-05-94 1394 مصطفی  لنگری زاده های پژوهشیایجاد سیستم خبره فازی جهت داوری طرح

بررسی عوامل مؤثر بر اضطراب پژوهش در دانشجویان دوره های دکترای تخصصی 

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 26888-136-05-94 1394 مریم احمدی

تاثیر عملکردکارکنان سالمت مراکز بهداشتی درمانی بر اتخاذ رفتارهای ارتقاء دهنده 

 مراکز بهداشتی درمانی شهرکرد 15-49سالمت در مادران 

 26404-136-04-94 1394 مریم احمدی

 26108-136-02-94 1394 طاهری شیخ عباس ارزیابی سیستم اطالعات آماری دانشگاه های علوم پزشکی کشور 

 31843-136-04-96 1396 مریم احمدی ارائه مجموعه حداقل داده های دیابت بارداری

 31522-136-03-96 1396 مریم احمدی ایجاد سیستم پشتیبان تصمیم به منظور تشخیص اختالل اضطراب اجتماعی

 14528-37-1-98 1397 هاله آیت الهی ارائه چارچوب برای مدل کسب و کار سالمت از راه دور

 14193-37-1-98 1397 عباس شیخ طاهری ارائه بازی برای بیماران مبتال به اختالل شناختی خفیف

 14220-37-1-98 1397 عباس شیخ طاهری ارائه ی نمونه اولیه سیستم ثبت سندرم همولیتیک یورمیک کودکان

 13878-37-4-97 1397 مصطفی  لنگری زاده ارائه برنامه کاربردی خودمراقبتی برای بعداز جراحی برداشت حنجره 

 13570-37-4-97 1397 مریم احمدی سیستم تصمیم یار بالینی برای تشخیص زود هنگام بیماری آلزایمرارائه 

ارائه دوره یادگیری الکترونیکی اکسیژن درمانی برای پزشکان و پرستاران شاغل در 

 بخش اورژانس
 13341-37-4-97 1397 هاله آیت الهی

 17531-37-1-99 1398 مریم احمدی بیماران مبتال به بیماری عروق کرونرارائه پرونده الکترونیک سالمت فردی برای 

ارائه سیستم پشتیبان تصمیم گیری مبتنی بر هستی شناسی برای درمان عالمتی بیماری 

 مالتیپل اسکلروزیس
 17088-37-4-98 1398 مریم احمدی

های عصبی از شبکهبینی بقای پیوند کلیه با استفاده ارائه سامانه مبتنی بر شواهد پیش

 مصنوعی
 14526-37-1-98 1398 مصطفی  لنگری زاده

 14546-37-1-98 1398 عباس شیخ طاهری ارائه ی هستی شناسی ایمنی بیمار برای پزشکی کودکان

 15250-37-2-98 1398 عباس شیخ طاهری ارائه برنامه کاربردی مبتنی بر تلفن همراه برای خود مدیریتی سرطان دهانه رحم

ارائه سیستم تشخیص فیبروز میوکارد در تصاویر تشخیص رزونانس مغناطیسی قلبی با 

 روش های یادگیری عمیق
 14812-37-1-98 1398 مصطفی  لنگری زاده

 16894-37-1-99 1399 مصطفی  لنگری زاده کاربرد انفورماتیک پزشکی در پزشکی شخصی: یک مرور نظام مند

مبتنی بر تلفن همراه هوشمند برای مراقبان غیررسمی ارائه برنامه کاربردی آموزشی 

 بیماران مبتال به زوال عقل
 19913-37-1-0 1399 عباس شیخ طاهری

http://research.iums.ac.ir/sub_admin/view_tarh_form.phtml?admin=mirch&seed=ABln8E47RN9rlzyjLgs5sMKGiQH3iTnHytMVeTaDRoGINPbpNS&cod_tarh=95-02-136-27321
http://research.iums.ac.ir/sub_admin/view_tarh_form.phtml?admin=mirch&seed=ABln8E47RN9rlzyjLgs5sMKGiQH3iTnHytMVeTaDRoGINPbpNS&cod_tarh=95-02-136-27321
http://research.iums.ac.ir/sub_admin/view_tarh_form.phtml?admin=mirch&seed=WHy3e1o7gtwGcmZMQGCJcEpjNzrFBjGUFLUlyfvSWqrDsuV0h&cod_tarh=94-05-136-26907
http://research.iums.ac.ir/sub_admin/view_tarh_form.phtml?admin=mirch&seed=WHy3e1o7gtwGcmZMQGCJcEpjNzrFBjGUFLUlyfvSWqrDsuV0h&cod_tarh=94-05-136-26907
http://research.iums.ac.ir/sub_admin/view_tarh_form.phtml?admin=mirch&seed=WHy3e1o7gtwGcmZMQGCJcEpjNzrFBjGUFLUlyfvSWqrDsuV0h&cod_tarh=94-05-136-26907
http://research.iums.ac.ir/sub_admin/view_tarh_form.phtml?admin=mirch&seed=3vIWIrWl1U0wqmLdBbhT9DNqrY84tcm0yth3PTRdw8p2pdMEq&cod_tarh=94-05-136-26907
http://research.iums.ac.ir/sub_admin/view_tarh_form.phtml?admin=mirch&seed=1WcPbM0FhsGpbfIjxSJDrS4yvtLEyRP8JxK01FfYmAAFv6me&cod_tarh=94-05-136-26888
http://research.iums.ac.ir/sub_admin/view_tarh_form.phtml?admin=mirch&seed=1WcPbM0FhsGpbfIjxSJDrS4yvtLEyRP8JxK01FfYmAAFv6me&cod_tarh=94-05-136-26888
http://research.iums.ac.ir/sub_admin/view_tarh_form.phtml?admin=mirch&seed=3vIWIrWl1U0wqmLdBbhT9DNqrY84tcm0yth3PTRdw8p2pdMEq&cod_tarh=94-05-136-26888
http://research.iums.ac.ir/sub_admin/view_tarh_form.phtml?admin=mirch&seed=WHy3e1o7gtwGcmZMQGCJcEpjNzrFBjGUFLUlyfvSWqrDsuV0h&cod_tarh=94-04-136-26404
http://research.iums.ac.ir/sub_admin/view_tarh_form.phtml?admin=mirch&seed=WHy3e1o7gtwGcmZMQGCJcEpjNzrFBjGUFLUlyfvSWqrDsuV0h&cod_tarh=94-04-136-26404
http://research.iums.ac.ir/sub_admin/view_tarh_form.phtml?admin=mirch&seed=3vIWIrWl1U0wqmLdBbhT9DNqrY84tcm0yth3PTRdw8p2pdMEq&cod_tarh=94-04-136-26404
http://research.iums.ac.ir/sub_admin/view_tarh_form.phtml?admin=mirch&seed=XBFnKv5qvqSXq7Z1E2QXo5PAGNSISI9XNlbFoZiafo090pnrA&cod_tarh=94-02-136-26108
http://research.iums.ac.ir/sub_admin/first_mojri_detail.phtml?admin=mirch&seed=XBFnKv5qvqSXq7Z1E2QXo5PAGNSISI9XNlbFoZiafo090pnrA&cod_tarh=94-02-136-26108
http://research.iums.ac.ir/sub_admin/view_tarh_form.phtml?admin=mirch&seed=XBFnKv5qvqSXq7Z1E2QXo5PAGNSISI9XNlbFoZiafo090pnrA&cod_tarh=94-02-136-26108
http://research.iums.ac.ir/sub_admin/view_tarh_form.phtml?admin=mirch&seed=qBWmxPYwqRk7PVhbAVOO3EVyEK5dyXseyANwfgr9IRHDIlwW&cod_tarh=96-04-136-31843
http://research.iums.ac.ir/sub_admin/view_tarh_form.phtml?admin=mirch&seed=qBWmxPYwqRk7PVhbAVOO3EVyEK5dyXseyANwfgr9IRHDIlwW&cod_tarh=96-04-136-31843
http://research.iums.ac.ir/sub_admin/view_tarh_form.phtml?admin=mirch&seed=DEGweleaNqbXH1d4EAy47U9oYOf5RM6jyjfT9KZsnn5NVzdm9&cod_tarh=96-03-136-31522
http://research.iums.ac.ir/sub_admin/view_tarh_form.phtml?admin=mirch&seed=DEGweleaNqbXH1d4EAy47U9oYOf5RM6jyjfT9KZsnn5NVzdm9&cod_tarh=96-03-136-31522
http://iresearch.iums.ac.ir/show_stat_tarh.phtml?xyz=Y29kX3Rhcmg9MTA3NzE4MA--TWpNek9BJTNEJTNE
http://iresearch.iums.ac.ir/show_stat_tarh.phtml?xyz=Y29kX3Rhcmg9MTA1NjcwNQ--TWpNek9BJTNEJTNE


ارائه برنامه کاربردی آموزشی مبتنی بر تلفن همراه هوشمنند برای مراقبان غیر رسمی 

 بیماران مبتال به زوال عقل
 20335-37-1-0 1399 عباس شیخ طاهری

 19525-37-3-99 1399 مصطفی  لنگری زاده پرونده سالمت فردی جهت تعامل با پزشک خانواده با فناوری بالک چینارائه 

 18774-37-2-99 1399 هاله آیت الهی ارائه سیستم تصمیم یار بالینی برای ارزیابی خطر ابتال به سرطان دهانه رحم

 16894-37-1-99 1399 مصطفی  لنگری زاده نظام مندکاربرد انفورماتیک پزشکی در پزشکی شخصی: یک مرور 

 22195-37-3-1400 1400 فرحناز صدوقی ارائه ی هستی شناسی خدمات یکپارچه شکستگی

 20574-37-1-0 1400 مصطفی  لنگری زاده ارائه مدل پیش بینی سندرم هلپ با استفاده از داده کاوی

های قلبی براساس سیگنال های آریتمییار بالینی تشخیص ارائه سیستم تصمیم

 الکتروکاردیوگرام
 21035-37-1-1400 1400 فرحناز صدوقی

های پروزودیک گفتاری با استفاده از ارائه سیستم تصمیم یار برای تشخیص نارسایی

 یادگیری عمیق
 20909-37-1-1400 1400 مصطفی  لنگری زاده

 

 


