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 از فتیییوترا ی هیییا  المییی  فاصییی ه تیییا یر بررسیییی 

 بی یییریبی  کییاه  مییینان بییر نییوزاد بییدن سیی  

 دچییییار نییییوزادان در فتییییوترا ی عییییوار  ی سییییر 

 زرد 

رقیه نم خا

 زردشت

 

 دانشجو

 مه  ریی فاط
11/2/96 8/3/96 (IR.MEDSAB.REC.1396.1) 

 بیمییییاران در CRP یESR فرایانییییی بررسییییی 

 حاد ا اندیسیت
دکتر قاسم  آقا 

 اف
 دانشجو

 اعظم کریمی
17-2-96 8/3/96 (IR.MEDSAB.REC.1396.2) 

 ترکیبییییی تمییییری  ا رگیییی ار  آسییییتانه تعیییییی  

 هیییا  شیییاخ  برخیییی بیییر( مقیییایمتی- هیییواز )

 بیمیییاران در اکسایشیییی ترساسییی ی درد نری یییاتی 

 محی ی نری اتی به مبتال دی نوع دیابتی

 دکتر آقا 

 سیدرضا

 ع ارزاده حسینی

 دانشجو

 امیر  طیبه

  ارسا

 8/3/96 (IR.MEDSAB.REC.1396.3 ) 

 مییرتب  طبیعییی غیییر هییا  یافتییه فرایانییی تعیییی  

 نوریافتالمیییی  بیمیییاران MRI ی CT scan در

 96 الس در سبنیار شهرستان در اربیتال ی

 دکتر آقا 

 شیرزاد
 دانشجو

 ریشنی نسری 

26-2-96 8/3/96 (IR.MEDSAB.REC.1396.4) 

 سییییلنالین  بیییر هموسیسیییت ی  ا یییر بررسیییی 

CD28 ها -لنفوسیت در T 
 دکترحافظ آقا 

 حیدر 
 دانشجو

 مسکنیسمانه 
 8/3/96 (IR.MEDSAB.REC.1396.5) 

 (IR.MEDSAB.REC.1396.8) 8/3/96 96-3-7 دانشجودکتر خانم  در جنتامایسیییی  مح یییول بخشیییی ا یییر بررسیییی 
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 کیییاه  ی تیییرمیم بیییر لی سیییا نرمیییال بیییا مقایسیییه

  ار  رایمی زنان ری  بر ا ینیوتومی برش درد
 سوئین 

 
 احمد  شکیبا

هیدریکسیییی 25بررسیییی ارتبیییاس سییی   سیییرمی    

 فعال با بیمار  آلو سی آره آتا D3 ییتامی 
 دانشجو دکتر کرابیخانم 

 دلدار بهار 
7-3-96 8/3/96 (IR.MEDSAB.REC.1396.9) 

 بیمییاران در D ییتییامی  سیی   ارتبییاس بررسییی 

 همسیییان شیییاهد  میییورد م العیییه یییی  ییتی یلیییو

 شده

 کرابی دکترخانم 

 
 دانشجو

 مشهد 
7-3-96 8/3/96 (IR.MEDSAB.REC.1396.10) 

  ییی  درد میییدیریت در گابیییا نتی  تیییا یر بررسیییی 

 سناری  عمل از
 دکترخانم 

 مس ول) سوئین 

 (اجرایی

 حاجی راسا خانم

 سید 
7-3-96 22/3/96 (IR.MEDSAB.REC.1396.12) 

 کننییده مراجعییه افییراد ایلیییه عالیییم شیییوع بررسییی 

 بییییه مییییراجعی  در تخمییییدانی هییییا  تییییوده بییییا

 سیییال در سیییبنیار مبینیییی شیییهیدان بیمارسیییتان

 قیییرار ال یییاراکتومی تحیییت کیییه 94 تیییا 87  هیییا 

 گرفتند

 آگاه دکتر خانم

 (اجرایی مس ول)

 (IR.MEDSAB.REC.1396.13) 22/3/96 96-3-20 انیچم زهرا خانم

  ) تعهیید بییر مبتنییی درمییان ا ربخشییی بررسییی 

ACT   ) ی  منفیییی افکیییار سیییرکوبی بیییر 

 ناباریر زنان در  شده آموخته درماندگی

 دکتر آقا 

 نامنی ابراهیم

 (اجرایی مس ول)

 خانم سرکار

  یرانی حمیده
 22/3/96 (IR.MEDSAB.REC.1396.14) 

 طبیعیییی زایمیییان از  ییی  عیییوار  یوعشییی بررسیییی 

 حسیییی بیییی شییییوه بیییه درد بیییی زایمیییان ریش در

 در مداخ ییییه بیییدین  طبیعیییی  زایمیییان  ی نخیییاعی 

 بیمارسیییتان بیییه کننیییده مراجعیییه حام یییه زنیییان

 94-95 سال در سبنیار مبینی شهید

 مونا دکتر خانم

 جعفریان

 (اجرایی مس ول)

 (IR.MEDSAB.REC.1396.15) 22/3/96 96-3-22 محمدزاده آقا 

 حیییییای  چهیییییاردارییی رژییییییم مقایسیییییه " 

 اسیییتاندارد داریییییی سیییه رژییییم بیییا لوف وکساسیییی 

 دکتر آقا 

 مولو 

 دانشجو

 عید  صالحه
22-3-96 22/3/96 (IR.MEDSAB.REC.1396.21) 
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 بیییه  ی یییور  ه یکوبیییاکتر کنیییی ریشیییه جهیییت

 مراجعیییه بیمیییاران در درمیییان ایل خییی  عنیییوان

 سبنیار یاسعی بیمارستان به کننده

 

-مقیییایمتی) ترکیبیییی تمیییری  هفتیییه 12 تیییا یر 

 از برخیییی بیییر سیییویا آجییییل مصیییرف ی( هیییواز 

 تیییییراکم ی جسیییییمانی آمیییییادگی شاخصیییییها 

 اضیییافه دارا  ی چیییاق یائسیییه زنیییان در اسیییتخوان

 یزن

 رییاخانم 

 عسکر 

 مفید  نفیسه

 صدر
 22-3-96 (IR.MEDSAB.REC.1396.22) 

 ی تیییرمیم بیییر تیییوئی  فنیییی کیییر  تیییر یر بررسیییی 

 زیوتومی ا ی زخم درد کاه 

 دکترخانم 

 مس ول) سوئین 

 (اجرایی

 خانم سرکار

 عظیمی سمانه

 سوته

10-4-96 19-4-96 (IR.MEDSAB.REC.1396.23) 

 از  یشییییلیر  در تامسولوسییییی  تییییا یر بررسییییی 

 سناری  جراحی از بعد ادرار  احتباس

 دکتر باغانی آقا 

 

 (IR.MEDSAB.REC.1396.24) 96-4-19 96-4-17 آباد  ع یرضا

 ی) مقایمتی -هواز ( ترکیبی یرزشی تمری  دیره ی   تر یر 

 ی لیپید  راکسیداسیون بر Q10 کوآننیم مکمل مصرف

 بیییه مبیییتال زنیییان در ضداکسایشیییی شاخصیییها  برخیییی

 اسک ریزی  مولتیپل

دکتر امیر  آقا 

 حسی  حقیقی

 صفیه ابراهیمی

 لوشاب

)دانشجو  دکترا  

رشته فینیولوژ  

 یرزشی(

 19-4-96 (IR.MEDSAB.REC.1396.26) 

بررسییییی کیفیییییت  خییییدمار آموزشییییی   در دانشییییکده  

 هیییا   دانشیییلاه ع یییو   نشیییکی سیییبنیار   از دییییدگاه     

 بر اساس مدل سرکوال  دانشجویان 

 دکتر آقا 

 مس ول) کی یر 

 (اجرایی

 مهد  آقا 

 س مانیان
14-11-96 7-12-96 IR.IAU.S.REC.1396.3 

 بییا بسییته ئییهارا ریش بییه آمییوزش تییا یر مقایسییه 

 عم کیییرد ی نلیییرش دانییی   بیییر آموزشیییی کارگیییاه

 هییییا  ازمحدیدکننییییده اسییییتفاده در  رسییییتاران

 ییژه مراقبت بخ  در فینیکی

 محس  آقا 

 مس ول) کوشان

 (اجرایی

 محمد  آقا 

 خواجه
11-4-96 19-4-96 (IR.MEDSAB.REC.1396.29) 



 کمیته دانشگاهی اخالق در پژوهش

 
 

 1396های مصوب سال  پایان نامه
 

4 
 

 عفونییت بییا ندیلوکیسییتی  آکنییه ارتبییاس بررسییی 

  ی ور  ره یکوباکت فعال

 کرابی دکترخانم 

 (اجرایی مس ول)

 خانم سرکار

 نژاد س جوقی
11-4-96 19-4-96 (IR.MEDSAB.REC.1396.30) 

بررسیییی ارتبیییاس بیییی  تریییییرار هورمیییون هیییا     

 تیریئید  با بیمار  آلو سی آره آتا

 کرابی دکترخانم 

 (اجرایی مس ول)
 (IR.MEDSAB.REC.1396.31) 96-4-19 96-4-14 حسینی

 بیییر اکیییالیپتوس دار طعیییم آبنبیییار  یرتیییر بررسیییی 

 از ناشییی صییدا خشییونت ی سییرفه گ ییودرد  شییدر

 جراحییی اعمییال بیهوشییی در تراشییه گیی ار  لولییه

 شاهرید شهرستان در ارتو د 

 گنج و آقا 

 (اجرایی مس ول)
 (IR.MEDSAB.REC.1396.32) 96-4-19 96-4-11 آرا نظم  سولماز

 دی بیییییه هپیییییاری  داری  ا  مقایسیییییه بررسیییییی 

 انفوزییییییون ی متنیییییایب یریییییید  تنریییییی  یشر

 APTT نتیییای  بیییر سیییرن    مییی  بیییا میییدای 

 سیییییندر  بیمیییییاران در احتمیییییالی  یعیییییوار 

 نیشابور بهم 22 دربیمارستان حاد  کرینر 

 راد دکتر آقا 

 (اجرایی مس ول)
 (IR.MEDSAB.REC.1396.35) 96-5-2 96-4-11  ور صانعی

بررسییییی عوامییییل خ ییییر مییییرتب  در ایجییییاد درد  

 لنی در دیران حام لیل
 دکتر آقا 

  دیرحمیم

 (ییاجرا مس ول)

 (IR.MEDSAB.REC.1396.36) 96-5-2 96-4-28 یلی زاده آقا  

 موضیییعی سیییفازیلی  مح یییول ا ربخشیییی بررسیییی 

 عفونیییت درکیییاه  سیییالی  نرمیییال بیییا درمقایسیییه

 سناری  برش

 دکترخانم 

 مس ول) سوئین 

 (اجرایی

 (IR.MEDSAB.REC.1396.37) 96-5-2 96-4-21 فهیمی الهه خانم

 هیییا سییین  ایجیییاد بیییر میییو ر عوامیییل بررسیییی 

 بسیییتر  ییییا کننیییده مراجعیییه کودکیییان در ک ییییو 

 شهرسیییییتان حشیییییمتیه بیمارسیییییتان در شیییییده

 1395 سال در سبنیار

 دکترخانم 

 کیخسری 

 (اجرایی مس ول)

 (IR.MEDSAB.REC.1396.38)  96-6-25 سجاد  آقا 

 همقایسییی در ناخواسیییته بیییاردار  عیییوار  بررسیییی 

 خواسته باردار  با

 میترا دکترخانم 

  یند  افتخار

 م یحه خانم

 مهربخ 
28-4-96 2-5-96 (IR.MEDSAB.REC.1396.39) 



 کمیته دانشگاهی اخالق در پژوهش

 
 

 1396های مصوب سال  پایان نامه
 

5 
 

 (اجرایی مس ول)

 زنیییان در زایمیییان از  ییی  افسیییردگی بیییریز میییینان 

 96 سال سبنیار مبینی بیمارستان

  آگاه دکترخانم 

 (اجرایی مس ول)

 مهتاب خانم

 امینی
28-4-96 

 

 

 

2-5-96 (IR.MEDSAB.REC.1396.40) 

 بییر گریهییی شیییوه بییه معنادرمییانی تییا یر بررسییی 

 فرهنلییییی بازنشسییییتلان اجتمییییاعی مشییییارکت

 شیییهر  یییریرش ی آمیییوزش بازنشسیییتلان کیییانون

 بجنورد

 دکتر آقا 

 جعفرزاده

 (اجرایی مس ول)

 مرضیه خانم

  اکناد
28-4-96 2-5-96 (IR.MEDSAB.REC.1396.41) 

 سیییاهدانه  ریغیی موضییعی اسییتعمال ا ییر مقایسییه 

 مفصییییل بییییردرد دیک وفنییییاک موضییییعی ژل بییییا

 سییالمتکده بییه کننییده مراجعییه سییالمندان زانییو 

 در  سییبنیار  نشییکی ع ییو  دانشییلاه سیینتی طییب

 1396 سال

 دکتر راد آقا 

 (اجرایی مس ول)
 (IR.MEDSAB.REC.1396.47) 96-5-24 96-4-28 فاطمه عنین 

 لیماه 4  ایان از آه  مکمل مصرف شریع تا یر بررسی 

رشد  ها  شاخ  بر ماهلی 6 با مقایسه در  

 بیییالینی کارآزمیییایی م العیییه یییی : شییییرخواران

 شده تصادفی

 امامی دکتر آقا 

 (اجرایی مس ول)

 (IR.MEDSAB.REC.1396.48) 96-5-24 96-5-23 زهرا خاکسار

 نوریتوکسیسیییییته ی مورتییییالیتی فرایانییییی بررسییییی 

 ی ارگانوفسیییفره سیییمو  بیییا مسیییمومیت از ناشیییی

 در شییده انجییا  درمییان ی سییم نییوع بییا آن ارتبییاس

 یاسیییعی بیمارسییتان  بیییه کننییده  مراجعیییه بیمییاران 

 1396 سال در

 دکتر آقا 

 مس ول) سریش

 (اجرایی

 (IR.MEDSAB.REC.1396.49) 96-5-24 96-5-22 رنجبر

بررسیییی ارتبیییاس بیییی  میییینان فعالییییت بیییدنی ی     

شیییاخ  تیییوده بیییدنی بیییا اخیییتالل خیییواب در      

محمد دکتر  آقا 

 شوریده یند 

سید بهریز 

 جعفرزاده
23-5-96 6-6-96 (IR.MEDSAB.REC.1396. 57) 
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 2مبتالیان به دیابت تی  

بررسیییی ارتبیییاس ابیییتال بیییه نارسیییایی ق بیییی  بیییا    

اخیییتالل تحمیییل گ یییوکن در بیمیییاران بسیییتر  در   

 بیمارستان  حشمتیه سبنیار

 یمان دکتر  آقا 

 حسی  زاده

 (IR.MEDSAB.REC.1396.58) 96-6-6 96-5-23 حس  مومنی

تییییا یر تجییییوین همنمییییان آب  رتقییییال   بررسییییی 

همیییراه بیییا فنوباربیتیییال بیییر سییی   سیییرمی آن در  

 کودکان مبتال به تشن 

امید دکتر  آقا 

 غالمی

 

مرتضی توس ی 

 زاده
6-6-96 6-6-96 (IR.MEDSAB.REC.1396.59) 

بررسییی تییا یر حمایییت بییه صییورر مشییایره ت فنییی     

در دیران  یییی  از زایمییییان بییییر مییییینان تر یییییه  

 در نوزادان انحصار  با شیر مادر

کاظم دکتر  آقا 

 حس   ور

 

 (IR.MEDSAB.REC.1396.60) 96-6-6 96-5-23 محمد نی  انجا 

بررسیییی افسیییردگی در زنیییان بیییاریر ی نابیییاریر ی      

 عوامل مو ر بر آن

محمد دکتر  آقا 

رضا شلرف 

 نخعی

 (IR.MEDSAB.REC.1396.61) 96-6-6 96-5-23 محد ه مظاهر 

ی  1000بررسییییی مقایسییییه ا  تییییر یر هپییییاری      

گاز هییا  خییون  (یاحیید بییر نتیجییه  )سیی      5000

شیییریانی بیمیییاران بخییی  مراقبیییت هیییا  یییییژه    

 1396بیمارستان ها  سبنیاردر سال 

 مجتبی راد آقا 

 

 (IR.MEDSAB.REC.1396.62) 96-6-6 96-5-23 رضا براباد 

مقایسیییه خصیصیییه هیییا  شخصییییتی  شیییادکامی     

عیییینر نفیییی  ی تصییییویر از بییییدن در دایط بییییان  

 عاد  جراحی زیبایی ی افراد

دکتر  آقا 

محمدرضا شلرف 

 نخعی

 (IR.MEDSAB.REC.1396.65) 96-6-6 96-5-23 خانع ی دایر 

بررسیییی ارتبیییاس درک  رسیییتاران از ییژگیییی هیییا    

شیییر ی ی حماییییت سیییازمانی  بیییا بیلیییانلی شیییر ی 

در  رسیییییتاران شیییییاغل در بیمارسیییییتان هیییییا   

 یابسته به دانشلاه ع و   نشکی سبنیار

دکتر  آقا 

محمدرضا 

 قاسمی

 فاطمه قنلی

 
14-6-96 14-6-96 (IR.MEDSAB.REC.1396.68) 

 (IR.MEDSAB.REC.1396.69) 96-6-14 96-6-14 مرجان رازقند دکتر عقیل  آقا بررسییییی عوامییییل مییییرتب  بییییر عفونییییت ادرار     
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کودکیییان بسیییتر  شیییده در بیمارسیییتان حشیییمتیه  

 1395سبنیار در سال 

  اله کیخسری 

 بییا مرربییی گییل ریغیی  ی گابییا نتی  ا ییر مقایسییه 

 نوری یییاتی از ناشیییی درد بیییر  السیییبو ی گابیییا نتی 

 مراجعییییه 2 نییییوع دیابیییت  بیمییییاران در محی یییی 

 1396 سال نیشابور دیابت ک ینی  به کننده

رییا اکبر خانم 

 زاده

 (IR.MEDSAB.REC.1396.75) 96-8-22 96-8-15 زهره نصرا باد 

 بیمییییاران درد بییییر گننییییه تا یراسییییپر  بررسییییی 

 بییه کننییده جعییهمرا  میینم  درد کمییر بییه مبییتال

 سبنیار شهرستان ارتو د  درمانلاه

محس   آقا 

 کوشان

96-8-22 96-8-15 آزاده خانی  (IR.MEDSAB.REC.1396.76) 

 مصییییرف از ناشییییی هییییا  آریتمییییی   مقایسییییه 

 ق یییب نیییوار در هیییا ا ییییو  سیییایر بیییا  متیییادین

  سیییالها  طیییی بسیییتر  مخیییدر میییواد مسیییمومی 

 سبنیار یاسعی بیمارستان در 94-95

دایید دکتر  آقا 

 یشسر

حمید رضا 

 رشید 
21-8-96 22-8-96  (IR.MEDSAB.REC.1396.77) 

بررسییی یافتییه هییا  رادیولوژییی  بیمییاران مبییتال       

بیییییه اسپوندی ودیسیییییکیت بریسیییییالیی ی نقییییی  

ریسییی  فاکتورهیییا  میییرتب  بیییه آن دربیمیییاران    

یاسییییعی   مراجعییییه کننییییده بییییه بیمارسییییتان    

 .96تا 88شهرستان سبنیار از سال 

دکتر دکتر  آقا 

 رامی  شهر اینی
سحر ابراهیم زاده 

  یرشهید
20-8-96 22-8-96  (IR.MEDSAB.REC.1396.78) 

تیییا یر زایییییه تیییاب  ی میییینان نیییور درییییافتی در   " 

 RBCدر یییی  یاحییید BOD رانیییدمان حییی ف

 خورشید  در من قه گرمسیر  سبنیار

دکتر آقای

 ابوالفضل رحمانی

96-8-22 96-8-16 الها  عاق ی  (IR.MEDSAB.REC.1396.80) 

امکییییان  یییی یر  اسییییتفاده از سیییی ول هییییا       

 خورشییییید  بییییرا  راه انییییداز  ییییی  یاحیییید

(RBC) جهییییت حیییی ف BOD  فاضییییالب در

 من قه گرمسیر  سبنیار

دکتر  آقا 

 ابوالفضل رحمانی

ع ی اسماعیل 

 زاده
16-8-96 22-8-96  (IR.MEDSAB.REC.1396.81) 
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بررسیییی تیییا یر گیییریه حمیییایتی همتاییییان بیییر       

ران مبیییتال بیییه دیابیییت نیییوع دی   افسیییردگی بیمیییا 

مراجعیییه کننیییده بیییه ک ینیییی  دیابیییت دانشیییلاه   

 ع و   نشکی سبنیار

دکتر  آقا 

 مص فی راد

 (IR.MEDSAB.REC.1396.82)   96-9-13 96-9-11 زهرا رحیمی

 یمیییییای  کیفییییییت خیییییواب در  رسیییییتاران     

 بازنشسته شمال شرق ایران

دکتر  آقا 

 عصارید 

 (IR.MEDSAB.REC.1396.83)   96-9-13 96-9-4 تکتم میکانیکی

بررسیییییی تیییییر یر کیییییاربرد موضیییییعی اسیییییان   

اسییی وخودیس بیییر شیییاخ  هیییا  فینیولوژیییی  ی  

شیییدر درد ناشیییی از جایلییی ار  کیییاتتر یریییید    

در بیمیییییاران بسیییییتر  در بخییییی  جراحیییییی    

 بیمارستان امداد شهید بهشتی سبنیار

 (IR.MEDSAB.REC.1396.84)   96-9-13 96-9-11 کیدنتدانشجو  آقا  خ ی ی

 مییادرزاد  هییا  ناهنجییار  خ ییر عوامییل بررسییی 

 1394 ی 1393  سال طی باردار  مادران در

دکتر  آقا 

 شهرآئینی

 

 (IR.MEDSAB.REC.1396.85) 96-9-13 96-8-14 فرزانه جرتایی

بررسییی ا ییر ایرا ییت  بییر اخییتالل حافظییه فضییایی       

 ناشی از تنری  بتاآمی وئید در موش صحرایی

 دکتر آقا  

 محمدزاده

 

صیییییییییییدر  

 جرتایی

4-9-96 13-9-96  (IR.MEDSAB.REC.1396.87) 

حیییی ف مخ ییییوس ع ییییف کیییی  آتییییرازی  یف یییین  

سیییینلی  کییییری  از آب آلییییوده بییییا اسییییتفاده از   

 جاذب کرب  فعال به ریش  یوسته

اله  دکتر آقا 

 آباد 

 (IR.MEDSAB.REC.1396.89) 96-9-22 96-9-18 مهناز حکم اباد 

 بررسیییی فرآینییید فوتیییو کاتالیسیییتی بیییا اسیییتفاده از 

نیییانو کامپوزییییت ری  اکسیییید ی اکسیییید گیییراف     

بییرا  حیی ف فتییاالر هییا      LED تحییت تییاب  

 د  اتیل فتاالر از مح ول ها  آبی

 (IR.MEDSAB.REC.1396.90) 96-9-22 96-9-18 سحر حسینی ساقی دکتر آقا 

 (IR.MEDSAB.REC.1396.93) 96-8-15 96-8-14 م یحه ابراهیمیامیر  دکتر آقا  –مقایسیییه دی برنامیییه تمیییری  ترکیبیییی )هیییواز     
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 ریییو  عم کییرد بییر متفییایر شییدر بییا( مقییایمتی

 تال به دیابت نوع دیمب زنان در

  حسی  حقیقی

 بییا تنییایبی –تییا یر هشییت هفتییه تمییری  هییواز       

 عوامیییییل از برخیییییی بیییییر متفیییییایر حجیییییم دی

 زنیییان در کبییید  ی عریقیییی – ق بیییی خ رزاییییی

 خون چربی اختالل به مبتال

امیر  دکتر آقا 

 حسی  حقیقی

هلفقار  ریحانذی  

 
14-8-96 15-8-96  IR.MEDSAB.REC.1396.94) 

تیییا یر مصیییرف دی دیز مخت یییف چیییا  سیییبن بیییر    

ژ  در حیییی  متابولیسیییم سوبسیییترا ی هنینیییه انیییر

ی  ییی  از یییی  ج سیییه فعالییییت هیییواز  در زنیییان  

 چاق ی دارا  اضافه یزن

امیر  دکتر آقا 

 حسی  حقیقی

 فاطمه ذیلفقار 

 
14-8-96 15-8-96  (IR.MEDSAB.REC.1396.95) 

ا ییر تمرینییار ترکیبییی )مقییامتی ی هییواز  ( بییا ی       

بیییدین محیییدیدیت جرییییان خیییون بیییر برخیییی      

شییییاخ  هییییا  عصییییبی عضییییالنی ی عم کییییرد  

 عضالنی در زنان سالمند

سید دکتر  آقا 

 ع یرضا حسینی

96-8-15 96-8-14 مهدیه ابراهیم نیا  (IR.MEDSAB.REC.1396.96) 

تمییری  مقییایمتی بییا ی    تییا یر سییه برنامییه مخت ییف   

بیییدین محیییدیدیت جرییییان خیییون بیییر برخیییی از    

شیییییاخ  هیییییا  هیییییایپرتریفی  سیییییارکو نیا ی  

 عم کرد عضالنی در زنان سالمند

 دکتر آقا 
محمدرضا 

 حامد  نیا

اکر  شریفی 

 مقد 

 

14-8-96 15-8-96  (IR.MEDSAB.REC.1396.97) 

تییا یر دی شیییوه تمرینییار مقییایمتی بییا تاکییید بییر       

راه رفیییت  در جهیییار مخت یییف بیییر  تیییوان همراه بیییا

کیفییییت یکیییارکرد عصیییبی عضیییالنی در میییردان     

 سالمند

دکتر رییا خانم 

 عسکر 

سید مجتبی 

  یرمبر زاده
14-8-96 15-8-96  (IR.MEDSAB.REC.1396.98) 

 

بررسیییی ی شیییبیه سیییاز  ا یییرار شیییرای  آب ی      

هیییوایی ی آلیییودگی هیییوا بیییر رشییید  نمیییو ی بیییریز   

 سق  جنی 

 دکتر آقا 

 انتظار  ع یرضا

انشجو فاطمه د

 میوانی
14-8-96 15-8-96  (IR.MEDSAB.REC.1396.99) 
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 -تییییا یر دی نییییوع برنامییییه ترکیبییییی )هییییواز      

مقیییایمتی( بیییر برخیییی شیییاخ  هیییا  نوری یییاتی ی 

مبیییتال بیییه   2عم کیییرد  در زنیییان دییییابتی نیییوع   

 نوری اتی محی ی

دکتر  آقا 

محمدرضا 

حامد  

نیا)مس ول 

 اجرایی(

96-8-15 96-8-14 خانم ندا بدر   (IR.MEDSAB.REC.1396.100) 

بررسییییی کیفیییییت زنییییدگی مییییراقبی  خییییانلی    

یالیییدی  سیییالمند شیییهدا  مبیییتال بیییه بیماریهیییا   

 1396منم  در شهرستان کاشمر در سال

 (IR.MEDSAB.REC.1396.117) 96-10-13 96-10-9 راعی مرضیه راد دکتر آقا 

مقایسییه تییا یر خودارزیییابی قنیید خییون بییر سیی         

ر بیمییییاران سییییالمند  هموگ ییییوبی  گ یکوزی ییییه د 

تحیییت درمیییان بیییا ی بیییدین     2دیابتیییی  نیییوع  

 انسولی 

دکتر  آقا 

 عصارید 

 

 (IR.MEDSAB.REC.1396.118) 96-10-13 96-10-4 اریافر اتوسا

 براللیییو  مبتنیییی سیییاز  توانمنییید برنامیییه تیییا یر 

 ارتقییییا  در بهداشییییتی رفتییییار فرآینیییید رییکییییرد

 میانسال زنان فینیکی فعالیت

دکتر خانم 

معصومه 

 هاشمیان

 (IR.MEDSAB.REC.1396.120) 96-10-13 96-9-28 ب مالیجرد زین

مقایسیییه ا یییر درمیییانی تیییر  ک ریاسیییتی  اسیییید    

درصیید بییا کرایییوترا ی در درمییان زگیییل کییف       40

 یییا: یییی  م العیییه کیییار آزمیییایی بیییالینی تصیییادفی 

 شده

دکتر مریم خانم 

 کرابی

مریم خیر خواه 

 کالته
9-11-96 16-11-96 (IR.MEDSAB.REC.1396.121) 

بررسیییی ارزییییابی تنریییی  ماینوسییییک ی  بیییرری      

سییا ختییار بییا فتییی نییورین هییا  جیییریس دندانییه      

ا  هیپوکیییا مییی  در میییوش صیییحرایی نرصیییرعی    

 شده

گل دکتر  آقا 

  محمد

 (IR.MEDSAB.REC.1396.131) 96-11-16 96-11-14 ع ی منظور 

بررسییی صییحت ابیینار اصییالا شییده   امتیییازدهی      

در  ییییی  بینییییی  (MEWS) هشییییدار زیدرس

 دکتر آقا 

  عصارید 

96-11-16 96-11-14 مفتوحیان  (IR.MEDSAB.REC.1396.132) 
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قییییایگ نییییاگوار جیییید  در بیمییییاران بسییییتر  در ی

 بیمارستان قائم مشهد

 

بیییر رینییید   HT1A-5بررسیییی نقییی  گیرنیییده    

نییوریژنن ناحیییه شییکن  دندانییه دار درتشیین  هییا       

 ناشی از کیندلین  الکتریکی موش صحرایی

دکتر آقا  

 محمدزاده

حیدر نیا  زینب

 کالتی
15-11-96 16-11-96  (IR.MEDSAB.REC.1396.135) 

 BTEX  بررسی غ ظت در هوا  شهر مشهد ی ارتباس آن 

 با کاربر  اراضی ی ترافی  ی  ارامترها  هوا شناسی

دکتر احمد آقا  

 اله آباد 

دانشجو ایمان 

 فاض ی

7-11-96 16-11-96  (IR.MEDSAB.REC.1396.137) 

 بییییریز کییییاه   ری  ی ییییی ف  نتوکسییییی ا ییییر 

 تحیییت  بیمیییاران در قیییرار بیییی  یییا  سیییندری 

 همودیالین

زهرا م دکتر خان

 میرحسینی

 

آقا  رضا صابر  

 راد

24-11-96 30-11-96 (IR.MEDSAB.REC.1396.138) 

 دبعییی درد بیییر یریییید  اسیییتامینوف  تیییا یر بررسیییی 

 شکسیییتلی دچیییار بیمیییاران در جراحیییی عمیییل از

 هی 

آقا  دکتر سید 

مهد  

 میرحمید 

آقا  مص فی 

 جعفر ور
28-11-96 30-11-96 (IR.MEDSAB.REC.1396.139) 

یت بررسی تا یر ریغ  بابونه موضعی بر بهبود درمات 

الینی آتو ی  خفیف تا متوس  شیرخواران: کارآزمایی ب

 دی سو کور تصادفی

 
دکتر آقا   

  کیخسری 

) مس ول 

     اجرایی(

 

دانشییییجو نییییدا 

 سیرغانی
28-11-96 30-11-96 (IR.MEDSAB.REC.1396.143) 

بررسیییی مقایسیییه ا  تیییا یر تحریییی  الکتریکیییی     

ی یاکیین  بازتییابی  ییا بییر مییینان    (Tens)  وسییت

درد ی خسیییتلی بیمیییاران  ییی  از جراحیییی بیییا     

 یی  عییریق کرینییر در بیمارسییتان امییا  رضییا )ع(      

 96-97 مشهد سال

  مجتبی راد قا آ 

       )مس ول اجرایی(

 

صیییرر  تقیییی   

 زاده مهنه
28-11-96 30-11-96 (IR.MEDSAB.REC.1396.144) 

 (IR.MEDSAB.REC.1396.152) 96-12-7 96-12-6دانشییییییییییجو دکتر آقا  بررسییییی مییییینان رعایییییت اندیکاسیییییون صییییحی   

http://research.medsab.ac.ir/main/cartable.action
http://research.medsab.ac.ir/main/cartable.action
http://research.medsab.ac.ir/main/cartable.action
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کارگییی ار  سیییوند میییتمک  فیییولی در بیمیییاران     

بسیییتر  بخشیییها  داخ یییی ی اعصیییاب بیمارسیییتان  

 ماهه 6یاسعی سبنیار در بازه زمانی 

 یدرضا باغانیحم

 )مس ول اجرایی(

 آناهید مجمگ

مقایسییییه دی دیز متفییییایر آتوریاسییییتاتی  جهییییت  

 Acute در بیمیییییاران LDL کیییییاه 

coronary syndrome   مراجعیییه کننیییده بیییه

ی  1397بیمارسیییتان حشیییمتیه سیییبنیار در سیییال   

 MDR1 ارتباس آن با   ی مرفیسم ژن

دکتر آقا  

 غالمی

 )مس ول اجرایی(

 

دانشییجو خ یییل  

 زاده
6-12-96 7-12-96 (IR.MEDSAB.REC.1396.153) 

بررسیییی ارتبیییاس کیییم خیییونی فقیییر آهییی  ی تیییب    

سیییاله  6ماهیییه تیییا  6یتشییین  سیییاده در کودکیییان 

 بستر  شده در بیمارستان حشمتیه سبنیار

دکتر کاظم آقا  

 حس   ور 

 )مس ول اجرایی(

شییییاد  ایییییند 

 بخ 
6-12-96 14-12-96 (IR.MEDSAB.REC.1396.154) 

 CVS ی آمنیوسیییینتن از ناشییییی عییییوار  بررسییییی 

 ک ینییییی  بییییه کننییییده مراجعییییه مییییادران در

 سیییبنیار  نشیییکی ع یییو  دانشیییلاه  رینیییاتولوژ 

 1396 ی 1395 ها  سال درطی

خانم دکتر افتخار 

 مس ول) یند 

 (ییاجرا

شیییییما خییییانم 

 نصیرنیا
13-12-96 14-12-96  (IR.MEDSAB.REC.1396.158) 

تییییا یر افسییییردگی در دیران بییییاردار  برشییییاخ   

هیییییا  آنتری ومتریییییی  نوزادان یییییی  م العیییییه 

 کهورر همسان شده

دکتر آقا  

شلرف 

)مس ول نخعی

 اجرایی(

ساراشیییییینوایی 

 زارع
 14-12-96  (IR.MEDSAB.REC.1396.159) 

بررسیییی مقایسیییه ا یییر تیییر  ک ریاسیییتی  اسیییید    

TCA ) 20% )  ی بییییا ترکیییییب اسییییترییید

ترتینیییییوئی  موضیییییعی در درمیییییان میییییاکوالر    

آمی ویییییدیز: یییی  م العیییه   کارآزمیییایی بیییالینی  

 دی سو کور تصادفی شده

 دکتر کرابیخانم 

 )مس ول اجرایی(

 

ادریییییییییییی  

 ارزیمند 
13-12-96 14-12-96 (IR.MEDSAB.REC.1396.160) 

 (IR.MEDSAB.REC.1396.161) 96-12-7 96-12-06اقییییا  رامییییی  آقا  دکتر  رییی م ی مییر   ی نییناع بییا  مییرتب  عوامییل  یبررسیی 
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 شیییده  ربسیییت ینناعییی میییارانیب در آن از یناشییی

 1396 سال در سبنیار امداد مارستانیب در

 سریش

 مس ول) 

 (ییاجرا

 

 حیدرزاده

 یکیییاکوت اهییییگ یدریالک ییییه عصیییاره ا یییر یبررسییی 

 میییوش در خیییون  هیییا یچربییی ی قنییید نانییییم بیییر

  یاستر توزیس با شده یابتید  سور  ها

 آقا  دکتر  ژهان

 (ییاجرا مس ول)

 

آقا  امیر افسر  

)دانشجو  

 ( نشکی

14-12-96 19-12-96 (IR.MEDSAB.REC.1396.165) 

بررسییی تییا یر مداخ ییه آموزشییی مبتنییی بییر مییدل      

گسیییترده بیییر   -فرآینییید میییواز  توسیییعه یافتیییه   

آمییییادگی در برابییییر بالیییییا در سییییفیران سییییالمت 

 1396شهر سبنیار ) 

 محتر  همکار

جناب آقا  دکتر 

 ع ی مهر 

 (ییاجرا مس ول)

خانم اعظم 

برغمد  

)دانشجو  

 ( نشکی

19-12-96 19-12-96 (IR.MEDSAB.REC.1396.166) 

بررسیییی نقییی  سییییریتونی  در ا یییر ضیییید درد      

رزمارینیییی  اسیییید بیییر درد ایجیییاد شیییده در میییدل 

 درد نوری اتی بست  عصب نخاعی در رر

سرکار خانم 

 بهاره امی  دکتر

 )مس ول اجرایی(

 فاطمه نوریز 

)دانشجو  ارشد 

 فینیولوژ (

16-12-96 19-12-96 (IR.MEDSAB.REC.1396.173) 

بررسیییی مقایسیییه ا  تیییا یر آمیییوزش یییییدئویی ی     

تجسییم هییدایت شییده بییر اضیی راب بیمییاران قبییل      

از آندیسیییییییکو ی در بیمارسیییییییتان یاسیییییییعی  

 1396سبنیاردر سال 

جناب آقا  

ضا موسی الر

 مس ول) تدی  فر

 (ییاجرا

خانم اعظم 

شامخی 

)دانشجو  ارشد 

  رستار (

19-12-96 19-12-96 (IR.MEDSAB.REC.1396.177) 

بررسیییی ا یییر درمیییانی افییینیدن  یییودر خیییوراکی      

 ریبیوتیییی  در کودکیییان مبیییتال بیییه آسیییم خفییییف 

 تا متوس  به درمان استاندارد

 هوم  طهرانی

 

الهه رز  ارا 

 فرزقی

دانشجو  

 حرفه ا  شکی ن

20-12-96 23-12-96 (IR.MEDSAB.REC.1396.179) 

 


