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 های اخیر:تری پروژهمهم

بر بیماران مبتال به سندرم ترک بنزودیازپین در مقایسه   با پالسبو در بیماران مراجعه کننده به    levebelبررسی اثر داروی  .1

 اورژانس بیمارستان روزبه 

دمانس  مراجعه کننده به درمانگاه تعیین عوارض ناخواسته دارویی و عوامل مرتبط با رخداد آن در مبتالیان به سندرمهای  .2

 نورولوژی بیمارستان روزبه

بررسی اثربخشی عصاره آلی بوسولیا در مقایسه با گروه شاهد در بهبود اختالالت شناختی بیماران با آسیب مغزی تروماتیک  .3

 بعد از فاز حاد

 پورال بیماران مبتال به دمانس فرونتوتم  DTIبررسی تاثیر مصرف عصاره آلی بوسولیا برعالیم رفتاری و شناختی و تغییرات  .4

کار آزمایی بالینی  جهت بررسی اثربخشی داروی جینکوبایلوبا در درمان پارکینسون ناشی از دارو در بیماران بستری در بخش  .5

 روانپزشکی

ریافت کننده بررسی اثربخشی داروی ریواستیگمین در کاهش اختالالت شناختی ناشی از الکتروشوک درمانی  در بیماران د .6
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