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IR.MEDSAB.REC  
  

  
 1395 سال تیرماه الی هاي مصوب فروردین طرح

  
شماره   تاریخ وصول  مرکز مربوطه  نام مجري  عنوان  ردیف

  جلسه
  کد اخالق  تصویبتاریخ 

سالویا سهندیکا بر درد اثر عصاره هیدروالکلی بررسی   ١
  در رتهاي نر با مدل فرمالین و صفحه داغ

  
  

مرکز تحقیقات سلولی   دکتر علیرضا مسلم
  مولکولی

25/12/94  1  23/1/95  IR.MEDSAB.REC.1395.1  

بررسی اثر ضد افسردگی ورباسکوزید در مدل هاي   ٢
  افسردگی در موش سوري

  

مرکز تحقیقات سلولی   ابولفضل رادجناب آقاي 
  مولکولی

25/12/94  1  23/1/95  IR.MEDSAB.REC.1395.2  
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٢ 
 

 کیولوژیدمیمطالعات اپ و متا آنالیز کیستماتیمرور س  ٣
 XRCC1 ژن سمیمورف یپول نیارتباط ب یبررس

  سرطان پستان سکیور
  

دکتر علیرضا موسوي 
  جراحی

مرکز تحقیقات سلولی 
  مولکولی

25/12/94  1  23/1/95  IR.MEDSAB.REC.1395.3  

بررسی دیدگاه دانشجویان در ارتباط با عوامل موثر بر   ۴
انتخاب رشته پزشکی و میزان تغییر در انگیزه آنها در 

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 
1394  

  EDC  25/12/94  1  23/1/95  IR.MEDSAB.REC.1395.5  دکتر اکرم کوشکی

بررسی میزان رضایت شغلی پرسنل درمان بیمارستان   ۵
  1394هاي سبزوار در سال 

  

کمیته تحقیقات   مجتبی رادجناب آقاي 
  دانشجویی

18/1/94  1  23/1/95  IR.MEDSAB.REC.1395.6  

بررسی عالقمندي دانشجویان علوم پزشکی سبزوار به   ۶
  1393رشته تحصیلی خود در نیمسال تحصیلی 

  

کمیته تحقیقات   مجتبی رادجناب آقاي 
  دانشجویی

18/1/94  1  23/1/95  IR.MEDSAB.REC.1395.7  

بررسی مقایسه اي معیارهاي نورتون و برادن در   ٧
پیشگویی وقوع زخم بستر در بیماران ترومایی بستري 
در بخش ویژه بیمارستان امداد شهر سبزوار در سال 

94  
  

کمیته تحقیقات   مجتبی رادجناب آقاي 
  دانشجویی

18/1/94  1  23/1/95  IR.MEDSAB.REC.1395.8  

شیوع تداخالت دارویی در پرونده هاي بیماران بررسی   ٨
بستري در بیمارستان هاي شهید بهشتی و واسعی 

  1394سبزوار در سال 
  

خانم اکرم قنبري سرکار 
  مقدم

کمیته تحقیقات 
  دانشجویی

18/1/94  1  23/1/95  IR.MEDSAB.REC.1395.9  
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٣ 
 

بررسی میزان آگاهی و نگرش دانش آموزان دوره دوم   ٩
شهر سبزوار در رابطه با بهداشت و متوسطه مدارس 

  1395ایمنی مواد غذایی در سال 
  

رمضانعلی جناب آقاي 
  خمیرچی

کمیته تحقیقات 
  دانشجویی

18/1/94  1  23/1/95  IR.MEDSAB.REC.1395.10  

بررسی استفاده از توالت هاي ورمی کمپوست در   ١٠
  تصفیه فاضالب روستایی

  

تحقیقات کمیته   رحمانی ثانیابوالفضل دکتر 
  دانشجویی

18/1/94  1  23/1/95  IR.MEDSAB.REC.1395.11  

بررسی قابلیت کرم هاي بومی منطقه سبزوار در   ١١
  تصفیه مرکب فاضالب خانگی و زباله تر

  
  

کمیته تحقیقات   رحمانی ثانیابوالفضل دکتر 
  دانشجویی

18/1/94  1  23/1/95  IR.MEDSAB.REC.1395.12  

در سنین مختلف و پیامدهاي بررسی فراوانی بارداري   ١٢
مرتبط با آن در بیمارستان مبینی شهرستان سبزوار 

  1394در سال 
  

سرکار خانم بی بی لیال 
  حسینی

کمیته تحقیقات 
  دانشجویی

18/1/94  1  23/1/95  IR.MEDSAB.REC.1395.13  

بررسی ارتباط کمال گرایی و سبک هاي فرزند پروري   ١٣
دانشجویان با مالك هاي انتخاب همسر در بین 

  دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
  

مرکز تحقیقات عوامل   سرکار خانم سمیه طزري
اجتماعی موثر بر 

  )SDH( سالمت

11/2/95  2  27/2/95  IR.MEDSAB.REC.1395.15  

زنان  انیاستخوان در م یپوک ی عوامل خطربررس  ١۴
ی درمان یمراجعه کننده به مراکز بهداشتساله 45-70

  1395سال- سبزوارستان شهر و بیمارستانهاي 
  

کمیته تحقیقات   سرکار خانم مرجان وجدانی
  دانشجویی

19/2/95  2  27/2/95  IR.MEDSAB.REC.1395.17  
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بررسی مقایسه اي آستیگماتیسم قبل و بعد از عمل   ١۵
جراحی ناخنک در بیماران مبتال به ناخنک مراجعه 

  94کننده به بیمارستان واسعی شهر سبزوار در سال 
  

توسعه تحقیقات  مرکز   قاسمی آریان علیرضا دکتر 
  بالینی واسعی

11/2/95  2  27/2/95  IR.MEDSAB.REC.1395.18  

مطالعه همگروهی تاثیر عوامل محیطی و ژنتیکی در   ١۶
  بروز بیماري هاي مزمن  در دو قلوهاي کشور

  

دکتر علیرضا موسوي 
  جراحی

مرکز تحقیقات سالمت 
  سالمندان

11/2/95  2  27/2/95  IR.MEDSAB.REC.1395.19  

بررسی تاثیر مصرف مکمل آلوئه ورا بر لیپیدپروفایل و   ١٧
مارکرهاي التهابی و آنتی اکسیدانی در بیماران 

  همودیالیزي
  

مرکز تحقیقات طب   دکتر اکرم کوشکی
  سنتی

29/2/94  3  10/3/95  IR.MEDSAB.REC.1395.16  

بر  با متادون و پالسبو اثر زعفران و متادون سهیمقا  ١٨
تحت درمان نگهدارنده  مارانیعالئم سندرم ترك در ب

  سبزواردر شهرستان  ادیترك اعت
  

  HSR  29/2/94  3  10/3/95  IR.MEDSAB.REC.1395.21  دکتر محمد نعمت شاهی

بررسی حساسیت و ویژگی کالپروتکتین مدفوع براي   ١٩
نوزادان ) NECتشخیص بیماري آنتروپاتی نکروزانت (

در مقایسه با روش هاي بررسی خونی و رادیولوژي 
  (معیار استاندارد) : یک مطالعه تست تشخیصی

  

توسعه تحقیقات  مرکز  الداغی عذرا  دکتر میترا
  بالینی واسعی

29/2/94  3  10/3/95  IR.MEDSAB.REC.1395.22  

 یبا سالمت عموم یارتباط مشارکت اجتماع یبررس  ٢٠
  1394در سال  سبزوارسالمندان شهر 

  

سرکار خانم اکرم قنبري 
   مقدم 

مرکز تحقیقات سالمت 
  سالمندان

29/2/94  3  10/3/95  IR.MEDSAB.REC.1395.23  
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 Nigella)  بررسی تاثیر مصرف روغن سیاه دانه    ٢١
Sativa Oil)  برقند خون، لیپید پروفایل سرم و

  التهاب سیستمیک در بیماران دیابتی نوع دو
  

مرکز تحقیقات طب   طاهره توفیقیانسرکار خانم 
  سنتی

29/2/94  3  10/3/95  IR.MEDSAB.REC.1395.24  

بررسی ارتباط بین عفونت هلیکوباکترپیلوري با   ٢٢
  سال 2درماتیت آتوپیک درکودکان زیر 

  

  HSR  29/2/94  3  10/3/95  IR.MEDSAB.REC.1395.25   دکتر مریم کرابی 

دانشگاه علوم پزشکی ارزیابی کارایی بیمارستان هاي   ٢٣
  السو-با استفاده از مدل پابن سبزوار

  

  HSR  29/2/94  3  10/3/95  IR.MEDSAB.REC.1395.26  سرکار خانم مریم برآبادي

ارزیابی اثرات ضد دردي عصاره هیدروالکلی بو مادران   ٢۴
  بر درد نوروپاتی در رت  Eو ویتامین 

  

جناب آقاي سید مهدي 
   بهشتی نصر 

  IR.MEDSAB.REC.1395.28  10/3/95  3  29/2/94  دانشکده پزشکی

بررسی رابطه افت تحصیلی با سبک تفکر و میزان   ٢۵
رضایت از زندگی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه 

  1395در شهر سبزوار در سال 
  

کمیته تحقیقات   جناب آقاي حسن ناعمی
  دانشجویی

29/2/94  3  10/3/95  IR.MEDSAB.REC.1395.30  

-سرب-غلظت فلزات سنگین(کادمیومبررسی   ٢۶
  آرسنیک) در آب آشامیدنی شهر سبزوار در سال

  

جناب آقاي رمضانعلی 
  خمیرچی

کمیته تحقیقات 
  دانشجویی

29/2/94  3  10/3/95  IR.MEDSAB.REC.1395.31  

مقایسه تاثیر دو روش آموزش برنامه ریزي شده و   ٢٧
نوشتاري بر اضطراب وخودکارامدي بیماران کاندید 

  1395آنژیوگرافی بیمارستان واسعی سبزوار در سال 

کمیته تحقیقات   سرکار خانم رویا اکبرزاده
  دانشجویی

29/2/94  3  10/3/95  IR.MEDSAB.REC.1395.32  
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بررسی اپیدمیولوژیک اختالالت شنوایی و عوامل   ٢٨
مرتبط با آن در مراجعین کلینیک بهداشت حرفه اي 

  مرکز بهداشت سبزوار در سال 
1395  

کمیته تحقیقات   جناب آقاي حسن ناعمی
  دانشجویی

29/2/94  3  10/3/95  IR.MEDSAB.REC.1395.33  

بررسی عوامل باکتریال موجود در نمونه هاي   ٢٩
بیولوژیک و الگوي مقاومت آنتی بیوتیک آنها در 

  تا  1390بیمارستان هاي شهر سبزوار از سال 
1394  

کمیته تحقیقات   دکتر حسین الیاسی
  دانشجویی

29/2/94  3  10/3/95  IR.MEDSAB.REC.1395.34  

بررسی انگیزه هاي باروري و ارتباط آن با نگرش به   ٣٠
مشوق هاي دولتی در خصوص فرزندآوري در زنان 

  درمانی شهر سبزوار- مراجعه کننده به مراکز بهداشتی
  

 -دانشکده پرستاري   سرکار خانم زهرا زارع 
  مامایی

29/2/94  3  10/3/95  IR.MEDSAB.REC.1395.35  

مقایسه تاثیر پالسماي غنی از پالکت و لیزر فراکشنال   ٣١
  با پالسماي غنی از پالك بر سیاهی زیر چشم

  

  HSR  29/2/94  3  10/3/95  IR.MEDSAB.REC.1395.36  دکتر مریم کرابی  

مقاومتی)  -تأثیر یک برنامه تمرین ترکیبی (استقامتی  ٣٢
مصرف مکمل زنجبیل بر  با دو شدت مختلف همراه با

برخی شاخص هاي تعادل اکسایشی در زنان چاق 
  داراي دیابت نوع دو

  

 دانشگاه حکیم  دکتر امیرحسین حقیقی
  سبزواري

29/2/94  3  10/3/95  IR.MEDSAB.REC.1395.38  

مقایسه تاثیر تامسولوسین با دارونما در پیشگیري از   ٣٣
 احتباس ادراري بعد از جراحی هاي هرنیورافی،

  واریکوسلکتومی و آنورکتال

شوراي توسعه   حمیدرضا باغانی اولدکتر 
تحقیقات بالینی 
  بیمارستان واسعی

٤ ٢٣/٣/٩٥ 31/3/95  IR.MEDSAB.REC.1395.40  
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بررسی تاثیر داروي آنتی کولینرژیک بر یوروفلومتري   ٣۴
  در بیماران مبتال به بزرگی خوش خیم پروستات

توسعه شوراي   حمیدرضا باغانی اولدکتر
تحقیقات بالینی 
  بیمارستان واسعی

٤ ٢٣/٣/٩٥ 31/3/95  IR.MEDSAB.REC.1395.41  

تعیین  ژنوتایپ کیست هیداتید دامهاي کشتارشده   ٣۵
   درکشتارگاه صنعتی  درسبزوار با روش

  PCR-RFLP  
  

مرکز تحقیقات سلولی   دکتر حسین الیاسی
  مولکولی

٤ ٢٣/٣/٩٥ 31/3/95  IR.MEDSAB.REC.1395.48  

ترجمه و اعتباریابی مقیاس ارزیابی چندبعدي   ٣۶
خستگی در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز 

  بهداشتی درمانی شهر سبزوار
  

  IR.MEDSAB.REC.1395.42  31/3/95 ٤ ٢٣/٣/٩٥  دانشکده پیراپزشکی  سرکار خانم فاطمه برزویی

بررسی اثرات آپوپتزي کافئیک اسید بر روي سلول   ٣٧
  پستانهاي سرطانی 

  

  IR.MEDSAB.REC.1395.43  31/3/95 ٤ ٢٣/٣/٩٥  دانشکده پزشکی  جناب آقاي حمید چشمی  

) پرتوهاي فوتونی و SAFبررسی کسر جذب ویژه (  ٣٨
 ارگانهاي داخلی فانتوم شبه انسانی الکترونی براي
  با استفاده ازروش مونت کارلو دیجیتال

  

  IR.MEDSAB.REC.1395.45  31/3/95 ٤ ٢٣/٣/٩٥  دانشکده پزشکی  جناب آقاي روح اله قهرمان

بررسی تاثیر اجراي طرح تحول سالمت و تغییرات   ٣٩
ارزش نسبی خدمات بر درصد کسورات  اعمال شده 

توسط سازمان هاي بیمه گر  به صورتحسابهاي 
  ارسالی بیمارستانهاي شهر سبزوار

  

  31/3/95  IR.MEDSAB.REC.1395.46 ٤ ٢٣/٣/٩٥  HSR  سرکار خانم مریم برآبادي
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٨ 
 

بررسی علل نارسایی مزمن کلیه دربیماران   ۴٠
  1394همودیالیزي شهرستان سبزوارسال

  

  31/3/95  IR.MEDSAB.REC.1395.49 ٤ ٢٣/٣/٩٥  HSR  سرکار خانم سمیرا فوجی

ی میزان افت شنوایی و عوامل موثر بر آن در بررس  ۴١
شاغلین صافکاري خودروي شهر سبزوار در سال 

1395  
  

کمیته تحقیقات   دکتر مجید فالحی
  دانشجویی

٤ ٢٣/٣/٩٥ 31/3/95  IR.MEDSAB.REC.1395.50  

بررسی ارتباط عمق بیهوشی با بروز لرز پس از عمل   ۴٢
در بیماران تحت اعمال جراحی ارتوپدي در 

  1394بیمارستان امداد شهید بهشتی سبزواردر سال  
  

کمیته تحقیقات   دکتر منیژه یوسفی مقدم
  دانشجویی

6/4/95  5  21/4/95  IR.MEDSAB.REC.1395.51  

اي در کنترل  , ث ,بررسی تاثیر مکمل هاي ویتامین آ  ۴٣
گلیسمیک و ریسک فاکتور هاي قلبی و عروقی در 

  موش هاي دیابتی با استرپتوزوتوسین
  

جناب آقاي سید مهدي 
  بهشتی نصر  

  IR.MEDSAB.REC.1395.53  21/4/95  5  6/4/95  دانشکده پزشکی

در شهرستان سبزوار در سال  uvبررسی میزان اشعه   ۴۴
1395  
  

کمیته تحقیقات   جناب آقاي ایوب رستگار
  دانشجویی

6/4/95  5  21/4/95  IR.MEDSAB.REC.1395.54  

بررسی میزان سواد سالمت و عوامل مؤثر بر آن در   ۴۵
جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 

  1394سال در 
  

  HSR     6/4/95  5  21/4/95  IR.MEDSAB.REC.1395.55  دکتر مریم توکلی

 


