عناوین طرحهای مصوب سالهای 93-90

عنوان طرح

ردیف نام دانشکده

سال 90
1

بررسی اثرات مصرف پروبیوتیکها بر فاکتورهای التهابی در بیماران مبتال به دیابت نوع دو

2

بررسی شیوع رشد نامطلوب کودکان در کودکان زیر یکسال مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهر سبزوار و عوامل موثر بر آن

3

بررسی اپیدمیولوژیک سرطان پستان در زنان شهرستان سبزوار

4

بررسی وضعیت رشد و الگوی غذایی و مواد مغذی دریافتی در دانش آموزان دبستانی روستای طرسک

5

میزان اثربخشی انواع سورفاکتانت در درمان دیسترس تنفسی نوزادان ترم و نارس بستری در بخش  NICUبیمارستان برادران شهید مبینی
در سالهای 89-88

6

بررسی عوامل موثر بر مرگ و میر پری ناتال در بیمارستان آموزشی ،تخصصی زنان مبینی سبزوار در سال88-89

7

بررسی شیوع و عادات مصرف دخانیات در کارکنان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سبزواردر سال 1390

8

بررسی ادراک کارکنان درمانی در مورد فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستانهای شهر سبزوار و عوامل مرتبط با آن در سال 1390

9

بررسی سیستم های هورمونی و قلبی -تنفسی در رقابت فوتبال

10

تعیین شیوع باکتریهای نایسریا گونوره و اوره آپالسما اوره آلیتیکوم در زنان باردار شهرستان سبزوار به روش Duplex PCR

11

بررسی میزان شیوع سندرم متابولیک در خانم های بالغ نابارور دارای سندرم پلی کیستیک مراجعه کننده به کلینیک ناباروری

12

بررسی بیان ژن  MDM2و  PTENدر سرطان پستان با روش ایمنوهیستوشیمی در بیماران مبتال به سرطان پستان شهر سبزوار

13

بررسی تاثیر افشره شوید بر شدت نفخ بعد از عمل سزارین در زنان سزارین شده در بیمارستان شهیدان مبینی سبزوار

14

بررسی شاخص های ملی سالمت در معاونت های درمان ،غذا و دارو در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

15

بررسی کارآیی جلبک قهوه ای به عنوان یک سیستم بیوجذب در حذف رنگ آزو از فاضالب سنتتیکی

16

بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی کود حاصله از ترکیب فضوالت دامی و طیور با استفاده از سیستم بیوگاز

17

بررسی نیازهای اطالعاتی و امکانات دسترسی به منابع اطالعات در اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1390

18

بررسی کارآیی نانو ذرات آهن در حذف سیانید از محیط های آبی

19

تعیین و تشخیص گونه های عامل لیشمانیوز پوستی در شهرستان سبزوار به روش Nested-PCR

20

تبیین تجارب پرستاران از آموزش بالینی در بخش اورژانس

21

بررسی آگاهی از بیماری هپاتیت ب و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی در افراد  15-35سال ساکن شهر سبزوار در سال . 89

22

بررسی زمینه های انگیزش شغلی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه های سبزوار

23

24

25

26

27

بررسی مشکالت آموزش بالینی در بخش مراقبت های ویژه رشته پرستاری و بلوک زایمان رشته مامایی از دیدگاه مربیان ،پرسنل و
دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
بررسی فاصله بین انتظارات و خدمات آموزشی ارائه شده به دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار با استفاده از مدل SERVQUAL
بررسی سطح آگاهی،نگرش و عملکرد شاغلین واحدهای پذیرایی بین راهی شهرستان سبزوار در خصوص اهمیت بهداشت مواد غذایی
در سال 90-91
تبیین تجربه مادران درمورد درد نوزادانشان در بخش مراقبت ویژه نوزادان
بررسی ارتباط بین روش زایمانی و عملکرد جنسی زنان در طوالنی مدت در مادران نخست زای مراکز بهداشتی درمانی سبزوار در سال
1390

28

بررسی اثر عصاره گیاه  Tanacetum Sonboliiبر روی تشنج ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوری

29

بررسی اثر عصاره آبی برگ گیاه شوید بر تشنجات صرعی ناشی از کیندلینگ آمیگدال در موش صحرایی

30

بررسی رابطه عوامل فردی و آموزشی با صالحیت بالینی از دیدگاه دانشجویان ترم آخر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

31

بررسی میزان آگاهی و عملکرد پرستاران از CPRدر  6ماهه اول سال 1390در بیمارستان امداد شهید دکتر بهشتی سبزوار

سال 91
1

2

3

بررسی شیوع  5عامل مهم عفونت های مقاربتی در مردان و زنان شهرستان سبزوار با روش  PCR Multiplexو مقایسه آن با روش
Real Time PCR
بررسی اثربخشی پرومتازین ،مرفین و دیکلوفناک در تسکین درد بیماران بعد از عمل جراحی آپاندکتومی بین 49-15سال
بررسی تأثیرات فعالیت بدنی بر میزان غلظت های  IL_1B,TNF_aدر هیپوکامپ مغزی به دنبال کیندلینگ شیمیایی با پنتیلن تترازول در
موش صحرایی

4

محاسبه کارکرد استقالل سالمندان ایرانی و پرتقالی  :یک مطالعه بین فرهنگی

5

بررسی علل و پیامدهای شش ماهه سقوط مجدد در سالمندان مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان های رسول اکرم(ص) و سینا

6

مقایسه اثر سه دوز خوراکی میدازوالم بر کاهش میزان اضطراب جداسازی اطفال از والدین

7

بررسی تاثیر مواجه زودرس بالینی در آموزش پزشکی

8

9

بررسی تأثیر ژل آلوئه ورا در بهبود زخم اپی زیاتومی
بررسی نقش فاکتور رشد عصب در اثربخشی استرس ناشی از شنای اجباری بر فعالیت محور هیپوتاالموس-هیپوفیز-آدرنال موش
صحرایی

10

بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه مریم گلی سهندی ( )Sahandica Salviaبرروی تشنج های ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوری

11

القای تشکیل فیبرهای آمیلوئیدی در لیزوزیم سفیده تخم مرغ و بررسی نقش پلی فنلها در تشکیل یا مهار آن

12

بررسی موانع مدیریتی و وابسته به اخالق ابراز خطاهای کاری پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی شهرستان سبزوار در سال 1391

13

بررسی میزان کارائی فرآیند ازن و کربن فعال مگنیتی در حذف آنیلین از فاضالب

14

بررسی عصاره الکلی دانه کرفس بر تشنجات صرعی ناشی از کیندلینگ پنتیلن تترازول در موش سوری

15

مقایسه اثرپروتئین مورفوژنتیک استخوانی  4بر تمایز سلولهای بنیادی حاصل از انتقال هسته به رده سلولهای زایا در محیط کشت تعلیقی
ساده و محیط های کشت سه بعدی شده با آلژینیت

16

بررسی میزان موفقیت مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده(از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار)

17

تاثیر به کارگیری مدل مراقبت پیگیر بر کیفیت خواب افراد مبتال به دیابت نوع دو

18

ویژگیهای بالینی مراقبتهای تسکینی در مبتالیان به بیماری پارکینسون پیشرفته

بررسی ارتباط تناسب شخصیت پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار با رشته پرستاری با کیفیت زندگی کاری آنان در سال

19

1391

20

بررسی نقش معنویت و مراقبت معنوی از بیماران از دیدگاه پرستاران و دانشجویان پرستاری

21

بررسی مقایسه ای سطح رضایتمندی شغلی بهورزان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار قبل و بعد از اجرای برنامه پزشک خانواده

22

بررسی شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی در بین شاغلین نانوایی شهرستان جوین در سال 91

23

بررسی علل تاخیر در مراجعه بیماران دچار سکته قلبی به بخش اورژانس قلب بیمارستان واسعی در سال 91-92

24

مقایسه تاثیر استعمال خارجی روغن سیاهدانه و استامینوفن بر دردهای زانوهای سالمندان سالمندان مقیم خانه سالمندان سبزوار

سال 92
1

2

دانشکده پزشکی

بررسی میزان عالئم افسردگی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار توسط پرسشنامه ی سنجش میزان افسردگی دانشجویان

بررسی شیوع ناراحتیهای اسکلتی عضالنی کارکنان بانک ها و موسسات مالی شهر سبزوار در سال 1392

3

دانشکده بهداشت

بررسی خود ارزیابی دانشجویان ترم7و 8پرستاری در دستیابی آنان به مهارتهای بالینی پرستاری داخلی_جراحی سال91-92

4

دانشکده پزشکی

بررسی ارتباط محیط آموزشی با خودکارامدی بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشکاه علوم پزشکی سبزوار در سال1391

5

دانشکده بهداشت

بررسی موانع شخصی خالقیت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال1392

6

دانشکده پزشکی

بررسی اثر ضد تشنجی عصاره متانولی و جزء های مختلف اندام هوایی علف مار بادکنکی با استفاده از مدل تشنجی ptzدر موش سوری

7

دانشکده پزشکی

8

دانشکده بهداشت

بررسی جذب سطحی ترکیبات فنلی بر روی کربن فعال مگنتی تهیه شده از سبوس برنج

9

دانشکده پزشکی

بررسی وضعیت سالمت روان دانشجویان و عوامل مرتبط با آن در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار سال1391

10

1391/03/07دانشکده

طراحی در رایانه آنتی ژن های نو ترکیب از پروتئین های سطحی(gp21و)gp46،p19ویروس HTLV-1به منظور طراحی سنجش االیزا

بررسی اثرات مکمل پروبیوتیک ها بر پارامترهای خونی و برخی شاخص آنتروپومتریک در بیماران ضربه مغزی بستری شده در
ICUبیمارستان امداد سبزوار در سال1391

11

12

13

14

15

پزشکی

برای تشخیص آنتی بادی های  HTLV-1در نمونه سرمی بیماران

دانشکده پرستاری

بررسی مقایسه ای استفاده مداوم و منقطع ازگاز انتونوکس در طی مرحله اول زایمان بر طول مدت زایمان

1392/02/16دانشکده
پرستاری
دانشکده
پرستاری22/02/1392
1392/03/26دانشکده
پزشکی
دانشکده پرستاری-
28/8/92

بررسی تاثیر متوکلوپرامید بر عوارض گوارشی و درد بعد از سزارین

مقایسه تاثیر ژل استرادیول و شیاف میزوپروستول واژینال در آماده سازی سرویکس

بررسی اثر سایتوتوکسیک داروهای فلودارابین ،کالدریبین و کلرامبوسیل بر سلولهای  CLLدرحضور Umbelliprenin

بررسی کیفیت زندگی کودکان مبتال به تاالسمی ماژور در شهر سبزوار سال1392

بررسی سرواپیدمیولوژی سرخجه در دانشجویان دختر

16

داشکده پزشکی

17

داشکده پزشکی

18

داشکده پزشکی 19/9/92تاثیر موسیقی درمانی با اهنگهای مناسب انتخابی و غیر انتخابی بر آستانه درد ،اضطراب،پاسخ های رفتاری و عالئم همودینامیک

بررسی شرایط مورفولوژیک سلولی و هماتوژنتیک در رتها پس از القای سرطان غدد پستانی با  DMBAبه عنوان مدل حیوانی سرطان
پستان

19

دانشکده پرستاری

بررسی ارزش تشخیصی منحنی افاسمان در فرم پارتوگراف در تشخیص عدم پیشرفت زایمان

20

دانشکده پزشکی

بررسی اپیدمیولوژیک سوانح و حوادث در شهرستان سبزوار طی سال های  1386تا1391

21

دانشکده پرستاری-
27/8/92

بررسی میزان مرگ و میر نوزادان مراقبتهای ویژه نوزادان شهر سبزواروشیوع عوامل مرتبط با آن در طی سال های 1391_1385

ببررسی کیفی متابولیتهای ثانویه و بررسی کمی و کیفی خاصیت آنتی اکسیدان عصاره متانولی ،هگزانی،کلروفرمی،اتیل استانی ریشه گیاه

22

دانشکده پزشکی

23

دانشکده پرستاری

24

دانشکده پزشکی

25

دانشکده پزشکی

26

داشکده پزشکی 19/9/92بررسی تاثیر کپسول خوراکی پودر زنجبیل بر سندرم پیش قاعدگی در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 1392

27

دانشکده پزشکی

28

دانشکده پزشکی

 platyrachis sclerorhachisبه روش کروماتوگرافی الیه نازک(( TLC
تاثیر زور زدن خودبخود و فعال در مرحله دوم زایمان بر درد،خستگی و تجربه زایمن مادران نخست زا
بررسی کیفی متابولیتهای ثانویه و بررسی کمی و کیفی خاصیت آنتی اکسیدان عصاره متانولی ،هگزانی،کلروفرمی،اتیل استانی ساقه و
برگ گل گیاه  platyrachis sclerorhachisبه روش کروماتوگرافی الیه نازک(TLC
ارزیابی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار بر اساس استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران در سال 1391

بررسی امکان تشخیص خودکار آریتمی ها و مشکالت قلبی با اندازه گیری تغییرات حجم خون مویرگی
بررسی میزان اشتغال به کار فارغ التحصیالن رشته کتابداری و اطالع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و ایران در بیمارستان
های شهر تهران در سالهای 1390_1380

29

دانشکده پزشکی

بررسی اثرات بالینی استعمال موضعی روغن سیاه دانه بر دیسمنوره اولیه و درد پیش قاعدگی دختران دانشجو

30

دانشکده پزشکی

بررسی سرو اپیدمیولوژی توکسوپالسموزیس در بین دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

31

32

33

1392/05/30دانشکده
پزشکی

دانشکده پزشکی

تترازول در موش صحرایی

1392/02/29دانشکده
پزشکی

سلولهای Pc12

34

35

دانشکده پزشکی

37

بررسی اثر  6هفته تمرین هوازی بر روی نورون های ناحیه هیپوکامپ و لیپو پروتئین های خون به دنبال کیندلینگ شیمیایی با پنتلین

بررسی اثر محافظت نورونی عصاره آبی و متانلی گل ختمی خبازی Althaea officinalisدر مقابل آسیب اکسیداتیو حاصل ازH2O2در

داشکده پزشکی19/9/92

36

بررسی تاثیر عصاره شوید بر میزان پروتئین  PAPP-Aدر موش های سوری باردار شده صرعی شده با پنتلین تترازول

1392/9/17دانشکده
پزشکی
1392/9/20دانشکده

بررسی نقش سلولهای گلیا در تغییرات آستانه درد حاد در تست پس زدن دم و اثر ضد دردی مورفین بدنبال بستن مزمن عصب سیاتیک
در موش صحرایی
مقایسه اثر یک جلسه فعالیت بدنی مقاومتی دایره ای در صبح بر میزان ریسک فاکتورهایقلبی_عروقی در پسران چاق

بررسی سمیت سلولی cگیاهfarneciferolو microlobinبرگرفته از گیاه فروال بر روی سه رده سلولیHELA MCF-7وk562
بیان و تخلیص قطعات آنتی ژن اختصاصی(پوشش و کپسیه) برای تشخیص دقیق عفونت ویروس HTIV-1

پزشکی

38

39

40

_دانشکده
پزشکی22/7/1392
دانشکده پزشکی
دانشکده پرستاری
مامایی

بررسی اثر آنتی پرولیفراسیون سه داروی هومیوپاتی  Phosphor،Sepiaو Pulsatillaبر روی رشد سلولهای سرطان پستانMCF-7 ،

طرح پایلوت بررسی مقدماتی انجام مطالعه کوهورت آینده گر به منظور بررسی ارتباط عوامل ژنتیک در بروز بیماری های مزمن

مقایسه حساسیت اخالقی در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی سبزواربا شاغلین در این رشته ها در سال1392
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دانشکده پیراپزشکی

بررسی تاثیر دم کرده گل گاو زبان بر کیفیت خواب بیماران مبتال به بیماری عروق کرونربستری در بخش قلب بیمارستان واسعی سبزوار
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دانشکده پیراپزشکی

برری تاثیر استفاده از نرم افراز آموزشی بر میزان بستری مجدد بیماران مبتال به نارسایی قلبی در بیمارستان واسعی سبزوار در سال1392
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دانشکده پزشکی

بررسی رفتار های شبه اضطرابی در موش های صحرائی نر دارای استرس مزمن مادرزادی
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دانشکده پزشکی

تاثیر بروز مداوم ژن  SOX2در رده سلولی سرطان مری بر بیان ژنهای تکاملی
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دانشکده پزشکی
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دانشکده بهداشت

بررسی کیفیت ارائه خدمات کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،با استفاده از LIBQUALدر سال 92
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دانشکده بهداشت

بررسی وضعیت بهداشتی سطوح تجهیزات پزشکی در کنترل عفونت های بیمارستانی به روش  ICNAو accدر سال 1392

بررسی اثر حضور پروتزهای دندانی و مواد دندانسازی بر آلودگی فوتونی در پرتو درمانی با پرتو الکترونی از طریق شبیه سازی مونت
کارلو

بررسی ریسک فاکتورهای شغلی اسکلتی_عضالنی به روش های  PULA,REBA ,QECو ارزیابی مقایسه ای نتایج در یکی از صنایع
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دانشکده بهداشت
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دانشکده بهداشت
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دانشکده بهداشت
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مرکز بهداشت
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دانشکده بهداشت
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دانشکده بهداشت
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دانشکده پیراپزشکی
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دانشکده پزشکی

مروری بر مکانیسم های سلولی مولکولی اثرات رزوراترل در قلب و عروق
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دانشکده بهداشت

استفاده از روش تحلیل کواریانس جها ارزیابی اثر بخشی مطالعات مداخله ای

کشور در سال92
بررسی تاثیر عوامل موثر در فعال سازی کربن فعال وتعیین شرایط بهینه در جذب اسید هیومیک از اب شرب
بررسی غلظت ذرات  PM 2_5در هوای بخش های نوزادان ،اتاق عمل و  ICUبیمارستان واسعی سبزوار سال 93/92و ارائه راهکارهای
کنترل
بررسی روند رشد قبل وبعد از شروع تغذیه تکمیلی در کودکان زیر یکسال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر سبزوار در
سال1392
بررسی و پهنه بندی میزان پرتو های فرابنفش و مادون قرمز و مقایسه با استانداردها در کارخانه فروکروم سبزوار
بررسی کارایی کربن فعال تهیه شده از زائدات کشاورزی در حذف رنگ متیلن بلو از محلول های آبی در راکتور بستر ثابت جریان
پیوسته
بررسی میزان آگاهی،نگرش و عملکرد موتور سواران شهر سبزوار در خصوص کاله ایمنی و رابطه آن با خصوصیات دموگرافیک آنها در
سال 1392

مطالعه پلی مورفیسم های مستعدد کننده بیماری پارکینسون تک گیر دیررس و شناسایی ژنومی در شکل تک گیر زودرس و خانوادگی
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مرکز سالمندان
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مرکز سالمندان

تاثیر تمرین ویبرشن کل بدن و تمرین ذهنی بر عوامل مختلف آمادگی جسمانی کیفیت زندگی سالمت روان مردان سالمند
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مرکز سالمندان

بررسی ارتباط بین اختالالت بینایی با تعادل عملکردی و زمین خوردن در سالمندان
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دانشکده پزشکی

بررسی عوامل موثر بر انفارکتوس قلبی بستری شده در بیمارستان واسعی سبزواردر نیمه اول سال1391

بیماری پارکینسون در جمعیت سبزوار

بررسی میزان ناتوانی سالمندان مقیم خانواده مراجعه کننده به مراکز بهداشتی در مانی شهر سبزوار و ارتباط آن با نوع بیماری در
سال93_92
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سال 93
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بررسی اثر سمیت و ضد سرطانی عصاره متانولی اندام هوایی گیاه  launaea acanthodesبرروی سلولهای سرطانی  7MCFدر
دانشکده پزشکی

شرایطin vitro

دانشکده پزشکی

بررسی اثر شیوع بیماری انتروبیوزیس در مهد کودک های شهر سبزوار
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دانشکده پزشکی

مقایسه اثر بخشی میزوپروستول زیرزبانی ،خوراکی و واژینال در درمان سقط فراموش شده طی سه ماه اول بارداری
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دانشکده پزشکی

مقایسه اثر کرایوتراپی و دارو درمانی در مقابل دارو درمانی صرف در درمان سرویسیت مزمن عالمت دار
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بررسی رابطه بین استقامت ذهنی ،موفقیت در کنکور و عملکرد تحصیلی در دانشگاه
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بررسی پلی مورفیسم AURKAدر نمونه های سرطانی و سالم پستان با روش PCR_RFLPدر مراجعه کنندگان به بیمارستان های شهر
دانشکده پزشکی

سبزوار
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دانشکده پزشکی

بررسی اثر کالووالنیک بر کنترل عالیم رفتاری ناشی از سندورم محرومیت از الکل در موش صحرایی نر

8

دانشکده پزشکی

تشخیص ملکولی و تعیین ژنوتیپ انگل توکسوپالسما گوندی از نمونه های بیولوزیک در بیمارستان (زایشگاه)شهر سبزوار
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دانشکده پزشکی

مقایسه اثرات سیتالوپرام  ،متیل مندیت و دارونما بر پیامدهای عصبی_روانی ناشی از سکته مغزی در بیماران
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تعیین مناسبت تجویزهای MRIزانو در بیمارستان واسعی سبزوار با استفاده از راهنمای بالینی استاندارد 1393
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شبیه سازی رایانه ای مهار پروتئین های1Mcl-وTNFRو FasRتوسط آمبلی پرنین به روش محاسباتی
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بررسی اثرآملی پرنین بر کاهش دردهای نوروپاتی و بهبود اثر ضد دردی مورفین در مدل نوروپاتی ناشی از بستن مزمن عصب سیاتیک در
دانشکده پزشکی

موش صحرایی یک مطاله آزمایشگاهی و محاسباتی

دانشکده پزشکی

مروری بر اثرات سایتوتوکسیک ترکیب آمبلی پرنین بر رده های مختلف سلولهای سرطانی
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بررسی تاثیر هیدروالکلی ریزوم زنجبیل بر روی فاکتورهای خونی و مسمومیت کبدی در موش صحرایی
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بررسی اثر اسانس گلبرگ گل طاووسی در مراحل تکوینی میانسال بر تشنجات صرعی ناشی از کیندلینگ پنتیلن تترازول در موش سوری

16
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بررسی اثر محافظت نورونی کالووالنیک اسید در مقابل آسیب اکسیداتیو حاصل از 2O2Hدر سلولهای 2PCL
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بررسی رابطه ساختار و اثر مشتقات رزواتول آمید
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دانشکده پزشکی

بررسی یافتن مهار کننده های اختصاصی آنزیم  12MMP-با استفاده از Topomer COMFA
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دانشکده پزشکی

بررسی القا احتمالی آپوپتوز توسط  farneciferolو  Microlobinبر گرفته از گیاه  ferulaبه روش In silico
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شیوع و عوامل مرتبط با خونریزی های بعد از زایمان در زنان مراجعه کننده به بیمارستان شهید مبینی در سال1393
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بررسی دیدگاه دانشجویان و اساتید رشته بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی سبزوار درباره دوره کارآموزی در سال تحصیلی93_92
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استفاده از رزین 7XAD-بارور شده با تیتان زرد برای حذف و بازیابی اورانیوم و توریم از فاضالب های صنعتی اسیدی:مدلسازی
دانشکده بهداشت

تعادلفترمودینامیک وسنتیک
مطالعه جنبه های تعدلی ،سینیکی وترمودینامیکی ومقایسه راندمان حذف آنتی بیوتیک های سولفامتوکسازول،کلروتتراسایکلین فلوکساسین
و تتراسایکلین از آب و فاضالب های مختلف توسط رزین پلی استایرنی معمولی و اصالح شده و نانو لوله های کربنی معمولی و اصالح
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دانشکده بهداشت

شده

مرکز سالمندان

مطالعه همراهی واریانت های اگزون دو ژن 2TREMدر جمعیت سالمندان ایرانی مبتال به بیماری آلزایمر دیررس
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بررسی اثر طیف انرژی بر پارامترهای دوزیمتری چشمه های براکی تراپی گسیل کننده فوتون به روش مونت کارلو
بررسی اثر فلوکسیتین بر شدت عالیم بالینی و یافته های اکو کاردیو گرافیک در بیماران مبتال به پروالبس دریچه میترال و اختالل اضطراب

دانشکده پزشکی

فراگیر مراجعه کننده به کلینیکهای قلب در سطح شهر مشهد در سال
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دانشکده پیرا پزشکی

ارزیابی شیوع آسم و محرک های آن در زنان باردار در سبزوار_ایران
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بررسی میزان تابش گامای زمینه در سطح شهر سبزوار
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بررسی وضعیت کنترل کیفی استریلیزاسیون در بیمارستان های شهر سبزوار سال93
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تععین عوامل موثر بر اقدام خود کشی در مراجعه کنندگان به مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
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دانشکده پرستاری و
مامایی

بررسی اثر پماد ترکیبی گل راعی با گل همیشه بهار بر شدت درد و بهبود زخم اپی زیاتومی در زنان نخست زا

دانشکده پرستاری و
مامایی
دانشکده پزشکی

بررسی تاثیر آموزش راهبرد های یادگیری خود گردان در کاهش افت تحصیلی دانشجویان
بیان برون تنی آنتی ژن مرکزی ویروس هپاتیت  Bدر سلول های پیشیا پاستوریس به مظور طراحی سنجش سریع برای شناسایی آنتی بادی

در سرم بیماران
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دانشکده پزشکی

تاثیر شیفت شب بر کارکردهای اجرایی مغ و تکانشگری پرستاران
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بررسی اثر تستوسترون بر حافظه شناختی و میزان بیان فاکتور  BDNFدر هیپوکمپ رتهای نر گنادکتومی شده دیابتی
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مروری بر رژیم درمانی در سندرم روده تحریک پذیر
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ترجمه ،بومی سازی و اعتباریابی مقیاس تعلل ورزی درسی سولومون – نسخه دانشجویی
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ترجمه و اعتباریابی مقیاس های نگرانی کمبریج ،اضطراب بارداری و ترس از زایمان ویجما (فرم قبل از زایمان و بعد از زایمان)
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بررسی تاثیر اجرای یک برنامه آموزشی توسط دانشجویان پسر پرستاری برای همسران زنان باردار بر میزان تمای زوجین به زایمان طبیعی
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دانشکده پزشکی_علوم
پایه

بررسی اثر سمیت سلولی ترکیب اوراپتن بر سلولهای سرطانی رده  CLLو بیان ژن 1Mcl-

دانشکده پزشکی

بررسی اثرات آتورواستاتین و سیمو استاتین بر ایجاد تحمل به مورفین در موش سوری

دانشکده پزشکی_علوم
پایه

بررسی تغییرات بیان ژن سایتوکین های پیش التهابی در نخاع موش های صحرایی نوروپاتی درمان شده با آمبلیپرنین
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دانشکده پزشکی_مورد
شاهدی

بررسی بیان ژن های 4,Oct2SOXدر ناخنک چشم

دانشکده پزشکی_علوم

بررسی تاثیرات فعالیت بدنی بر میزان بیان ژن گیرنده¬های  TNF-α NMDA,و  GABAAبه روش  PCR Real-timeدر هیپوکامپ

پایه

مغزی به دنبال کیندلینگ شیمیایی با پنتیلن تترازول در موش صحرایی

دانشکده پزشکی_علوم
پایه

بررسی بیان ژن  4OCTدر نمونه های بافتی نرمال و سرطانی معده انسانی به روش Real time PCR

دانشکده پزشکی

مهار ژن  2EZHدر رده سلولی  30KYSE-با مکانیسم  shRNA retrovirusو بررسی بیان ژن 1MEIS

دانشکده
پزشکی_بررسی مفطعی

مقایسه تاثیر سن حاملگی (به هفته) بر پیامدهای نوزادی در حاملگی پره ترم دیردرس با حاملگی ترم
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پایه

بررسی اثر عصاره هیدرو الکلی گیاه بومادران بر تشنجات صرعی ناشی از کیندلینگ پنتیلن تترازول در موش سوری
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پزشکی_بررسی مفطعی

مقایسه عوارض ماسک حنجره ای و لوله تراشه در بیماران تحت بیهوشی عمومی در بیمارستان های سبزوار در سال 1393
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برآورد دوز ارگانهای ناحیه سر بیماران هنگام انجام اقدامات فلوروسکوپی قلبی"
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دانشکده
پزشکی_مداخله ای

تعیین پارامترهای دوزیمتری چشمه  Gd153دارای حفاظ در براکی تراپی سرطان پروستات

دانشکده
پزشکی_بررسی مفطعی

بررسی میزان فشارخون و شاخص نمایه توده بدنی در مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی شهرستان سبزوار در سال1392
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بررسی مقطعیEDC

بررسی آمادگی یادگیری الکترونیکی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1393
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پزشکی

طراحی سنجش ایمنوکروماتوگرافی تک مرحله ای با استفاده از پپتیدهای سنتتیک برای غربالگری عفونت HTLV-I
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دانشکده بهداشت

عوامل موثر بر تعداد روزهای بستری بیماران مبتال به CVAدر بیمارستان واسعی سبزوار در نیمه اول سال 1391
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دانشکده بهداشت
ساخت مواد

استفاده از زباله های شهری (به جز قابل فساد و شیشه ای و فلزات) به جاذب های صوتی
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دانشکده پزشکی
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مرکز سالمندان

بررسی شیوع ناتوانی و ارتباط آن با سالمت جسمی و روانی در سالمندان شهر سبزوار
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سایر

بررسی اولویتهای پژوهشی بر اساس مدلهای تطبیق یافته هانلون در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
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بررسی اثرات توام ورزش داوطلبانه و تستوسترون بر آنژیوژنز و مسیر سیگنالینگ داخل سلولی آن در عصب سیاتیک رت های نر
دانشکده پزشکی

گنادکتومی شده دیابتی
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بررسی ارتباط بین سطح سرمی منیزیوم و نارسایی قلب در بیماران تحت همودیالیز بیمارستان واسعی سبزوار در سال 1393

65

دانشکده پزشکی

اثر عصاره گیاه کمای بیابانی ( )Ferula szowitsinanبر متابولیسم گلوکوز و چربی در موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوسین

66

EDC

بررسی اثر عصاره گیاه  VITEX PSEUDO –NEGUNDOبر استرس اکسیداتیو ناشی از دیابت در رت نر دیابتی شده

67

EDC

بررسی پاسخ ایمنی به واکسن  HBVدر کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

68

EDC

بررسی سواد سالمت و ارتباط آن با شاخصهای جمعیت شناختی در سالمندان شهر سبزوار

69

دانشکده پزشکی

بررسی رابطه ی طول بند ناف باپیامدهای نوزادی در بیمارستان شهیدان مبینی سبزوار سال94-1393

70

71

بررسی عوامل موثر بر پیش آگهی و نتایج درمان بیماران مبتال به سرطان پستان طی یک دوره  5ساله در بیماران مراجعه کننده به مرکز
دانشکده پزشکی

تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا مشهد (1390ـ)1386
بررسی اثر میزوپروستول واژینال  ،المیناریا و ایزوسورباید دی نیترات واژینال در آماده سازی سرویکس قبل ازالقای لیبر در زنان حامله

دانشکده پزشکی

ترم بستری شده در بیمارستان شهیدان مبینی سبزوار

72

دانشکده پزشکی

بررسی مشخصات بالینی بیماری های بدخیم پستان در سبزوار"

73

دانشکده پزشکی

مقایسه تاثیر اسپری های بینی فلوتیکازون با اسپری بینی مومتازون بر درمان عالیم رینیت آلرژیک

74

بررسی رابطه تعداد گلبول های قرمز و سفید و سطح  phادراری در کودکان زیر  18سال با آپاندیسیت ساده و پرفوره مراجعه کننده به
دانشکده پزشکی

اورژانس بیمارستان امداد شهید دکتر بهشتی سبزوار در سال 93-94

75

76

بررسی ارتباط سطح بیلی روبین تام و پروتئین واکنشی )C (CRP -با پرفوراسیون آپاندیس در بیماران باالی  15سال مبتال به آپاندیسیت
دانشکده پزشکی

حاد مراجعه کننده به بیمارستان امداد شهید دکتر بهشتی سبزوار در سال 94۔"93
بررسی پیامدهای زیانبار اقتصادی-اجتماعی ناشی از بلع مواد سوزاننده در اطفال زیر  14سال مراجعه کننده به بیمارستان قائم در سال های

دانشکده پزشکی

1388-92

77

دانشکده پزشکی

بررسی شیوع کم وزنی هنگام تولد و ارتباط وزن تولد نوزادان با فصول سال در بیمارستان شهیدان مبینی سبزوار در سال 1392

78

دانشکده پزشکی

بررسی شیوع اختالالت تستهای عملکرد تیروئید در بیماران تحت همودیالیز مزمن بیمارستان واسعی سبزوار در سال 1393

79

دانشکده پزشکی

بررسی شیوع سنگ¬های صفراوی در بیماران همودیالیزی مزمن بیمارستان واسعی سبزوار طی سال 1393

80

81

بررسی سرواپیدمیولوژی بیماری بروسلوز در مراجعه کنندگان به آزمایشگاه کلینیک ویژه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار طی سالهای -1389
دانشکده پزشکی

1392

دانشکده پزشکی

بررسی ارتباط وزن جفت با وزن تولد نوزادان متولد شده در بیمارستان شهید مبینی سبزوار

82

ازیابی آمادگی عملکردی سالمندان شهر تهران و مقایسه آن با نرم های جهانی

83

تاثیر تغییرات مرتبط با سن در سیستم های حسی بر متغیرهای کیتیک کنترل در سالمندان 80_60ساله

84

مقایسه تصویر بدنی و نگرش های اجتماعی_فرهنگی نسبت به ظاهر در جوانان میانسال و سالمندان

85

مقایسه تاثیرخواب یا بیداری بر تثبیت حافظه حرکتی پنهان در جوانان ،میانساالن و سالمندان تهرانی

86

ساخت و بررسی ویژگی های رواسنجی پرسشنامه کیفیت زندگی سالمندان ایرانی

87

اعتبار و روانسازی نسخه فارسی "آزمون ارزیابی آمادگی عملکردی در افراد باالی 60سال(FFAA
بررسی وضعیت سالمت جسمی_روانی و بار مراقبت در مراقبان ،بیماران مبتال به دمانس و ارتباط با آنها با ویژگی کارکردی

88

،روانی_رفتاری بیماران1393

89

شکاف ارزشی نسل ها بررسی مقایسه ای جوانان،میانساالن و سالمندان در شهر تهران

90

بررسی و شناسایی منابع الکترونیکی مناسب جهت استفاده محققان حوزه سالمندی در ایران

91

دانشکده پزشکی

بررسی شیوع ناهنجاری های مادرزادی سگمان قدامی چشم و ضمایم در نوزادان زند ه ی تازه متولد شده در شهر سبزوار در سال 93-94

92

دانشکده پزشکی

بررسی عوامل خطر مسمومیت با سرب و عوارض ناشی از آن در کودکان  1-5سال بستری در بخش اطفال بیمارستان واسعی سبزوار

93

94

95

بررسی ارتباط بین هموگلوبین و هماتوکریت مادر با سن جنینی و وزن هنگام تولد در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان شهید مبینی
دانشکده پزشکی

سبزوار
بررسی میزان شیوع باکتریوری بدون عالمت و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی باکتریهای یافت شده در زنان باردار مراجعه کننده به

دانشکده پزشکی

بیمارستان مبینی شهر سبزوار در سال 94_93

دانشکده

بررسی مقایسه ای نگرش مادران و پرستاران در خصوص اهمیت و میزان حمایت های پرستاری از والدین دارای نوزادان نارس بستری در

پرستاری_مامایی

بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان شهید مبینی سبزوار در سال 1393

96

دانشکده پزشکی

بررسی اثرعصاره آبی چای سبز بر حافظه فضایی در مدل آلزایمری موشهای صحرایی

97

دانشکده پزشکی

بررسی اثر حفاظتی گلوکوزامین در مدل درد نوروپاتی فشردگی مزمن عصبی ( )CCIدر موش صحرایی

98

دانشکده پزشکی

ارزیابی وضعیت تغذیه بیماران مبتال به سرطان تحت شیمی درمانی مراجعه کننده بیمارستان واسعی سبزوار در سال 1393

99

100

101

102

103

104

105

اصالح سطح پلیمرهای پلی استایرنی ماکرومتخلخل با باکتریهای گرم-مثبت و کاربرد آنها در تغلیظ فلزات سنگین در نمونه های
دانشکده پزشکی

بیولوژیکی و حذف این فلزات از منابع آلوده
بررسی بیان  2Sox ،4Octو  Nanogدر سرطان پستان القا شده با  DMBAدر موش سوری قبل و بعد از تیمار با عصاره گیاه

دانشکده پزشکی

platyrachis sclerorhachis

دانشکده پزشکی

بررسی تا ثیر مصرف مکمل پروبیوتیک بر روی شاخص های تن سنجی CRP،و استرس اکسیداتیو در بیماران همو دیالیزی
استخراج فاز جامد سرب ،جیوه و کادمیم از بافتها و نمونه های دیگر در انسان با استفاده از پلیمرهای اصالح شده با لیگاندهای آزو و

دانشکده پزشکی

آنالیز آنها به روش FAAS

EDC

تعیین تاثیر استفاده از ابزار شبیه سازی ،مدلسازی و بیوانفورماتیک در آموزش علوم پایه پزشکی بر میزان یادگیری دانشجویان
استفاده از کربن فعال گرانولی بارور شده با دی هیدروکسی آنتراکینونها جهت حذف فلزات سنگین جیوه ،سرب ،کادمیم ،روی مس و

دانشکده بهداشت

نیکل از منابع آبی آلوده

دانشکده بهداشت

بررسی حذف انتاکاپون از محیط های آبی آلوده توسط کربن فعال اصالح شده با نانوذرات مغناطیسی آهن

106

دانشکده بهداشت

بررسی آگاهی و عملکرد کشاورزان شهرستان سبزوار درباره جنبه های بهداشت محیطی استفاده از آفت کش ها

107

HSR

بررسی اثر مداخله ای گرهای آب لیمو،کودشیمیایی و کاربن بر تست ادراری مرفین

108

HSR

بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سالمت بیماران دیابتی نوع دوم مراجعه کننده به کلینیک دیابت سبزوار و عوامل مرتبط با آن در سال 93

109

HSR

بررسی عملکرد دستگاههای استریلیزاسیون مراکز بهداشتی درمانی سبزوار در سال 93

110

HSR

شیوع مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه های سبزوار در سال 93

111

HSR

بررسی شیوع و علل گرایش مصرف دخانیات در دانش آموزان مقطع راهنمایی و دبیرستان شهر سبزوار در سال تحصیلی 1394-1393

112

HSR

فراوانی خطاهای پرستاری و عوامل موثر بر آن دید گاه پرستاران در بیمارستان های شهر سبزوار در سال93

113

دانشکده پزشکی

بررسی اختالل ایجاد شده توسط امواج ماکرویو تابشی موبایل بر عملکرد دستگاه Cell Counter

114

دانشکده پزشکی

تعیین ویژگی پر توانی سلول های  ipsتولید شده در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

115

دانشکده پزشکی

بررسی اثر امواج میکروویو تابشی از تلفن های همراه  GSMبر هورمون های مترشحه تیروئیدی
برنامه ی مداخله ای مبتنی بر جامعه جهت ارتقای رفتارهای خود مراقبتی پیشگیری از فشار خون باال در شهر سبزوار با رویکرد بازاریابی

116

117

اجتماعی تلفیقی
دانشکده پزشکی

بیومارکر  TOOL LIKE RECEPTORو  HMGBIو ارتباط آنها با فعالیت و روندبیماری های التهابی روده

118

119

120

121

122

دانشکده پیراپزشکی
مرکز تحقیقات سالمت
سالمندان
شورای پژوهشی
فرهنگی
شورای پژوهشی
فرهنگی
شورای پژوهشی
فرهنگی

بررسی ارتباط وضعیت شناختی با عملکرد روزانه در ساکنین سرای سالمندان سبزوار1393-

بررسی سواد سالمت وارتباط آن با شاخص های جمعیت شناختی وسالمندان شهر سبزوار

بررسی میزان هوش فرهنگی مدیران در تعامل با مراجعین

بررسی رابطه دسترسی دائمی به فضای مجازی و میزان انزوای اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکس سبزوار در سال1393

طراحی کیت تشخیص مولکولی برای تعیین جنسیت جنین

پایان نامه 92

1

2

3

دانشکده پرستاری و

بررسی تاثیر خاطره گویی بر میزان عزت نفس و احساس تنهایی سالمندان ساکن خانه سالمندان مادر شهرستان سبزوار در

مامایی

سال1392

دانشکده پرستاری و
مامایی
دانشکده پرستاری و

بررسی تاثیر ماساژبازتابی بر کنترل درد در بیماران آپاندکتومی بستری در بیمارستان امام رضا(ع)شهر مشهد

مقایسه تاثیر محلول کلر هگزین و مسواک در پیشگیری از ضایعات دهانی در بیماران بستری شده در بخش آی سی یو

مامایی

4

5

6

7

8

9

10

دانشکده پرستاری و
مامایی
دانشکده پرستاری و
مامایی
دانشکده پرستاری و
مامایی

بیمارستان های سبزوار

تاثیر خنده درمانی بر میزان خستگی بیماران مبتال به سرطان پستان،تحت اشعه درمانی خارجی

مقایسه تاثیر آموزش بر اساس الگوی خود مراقبتی اورم با روش رایج بر کیفیت زندگی بیماران دیابتیک نوع 2

تاثیر خود تعالی بر سالمت جسمی بیماران تحت درمان با همودیالیز شرکت کننده در گروه همتایان

دانشکده پرستاری و

بررسی تاثیر تجسم هدایت شده بر درد ،اضطراب و برخی فاکتورهای همودینامیک در بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر

مامایی

در بیمارستان واسعی سبزوار سال1392

دانشکده پرستاری و
مامایی

بررسی تاثیر تجسم هدایت شده بر اضطراب بیماران قبل از اعمال جراحی شکم

دانشکده پرستاری و

بررسی تاثیر روش آرام سازی بنسون بر کیفیت خواب بیماران مزمن قلبی بستری در بخش قلب بیمارستان محمد واسعی

مامایی

شهرستان سبزوار در سال1392

دانشکده پرستاری و
مامایی

بررسی تاثیر آرام سازی بنسون بر خستگی بیماران همودیالیز

11

12

13

14

15

16

دانشکده پرستاری و

بررسی کیسه یخ بر درد ناشی از کشیدن بخیه های محل برش جراحی برداشت ورید پا در بیماران تحت عمل جراحی قلب

مامایی

باز ( )CABGبیمارستان امام رضا (ع)در سال 1392

دانشکده پرستاری و

بررسی تاثیر اجرای دستور العملهای مبتنی بر شواهد بر کیفیت استاندارد های مراقبت پرستاری در بیماران آنژین صدری در

مامایی

بیمارستان خاتم انبیا گنبد کاووس

دانشکده پرستاری و
مامایی
دانشکده پرستاری و
مامایی

بررسی تاثیر مکمل الکارنیتین خوراکی بر کیفیت خواب بیماران همودیالیزی بیمارستان شیروان در سال1392

" بررسی تأثیر به کار گیری مدل مراقبت مشارکتی بر کیفیت خواب بیماران مبتال به نارسایی قلبی

دانشکده پرستاری و

بررسی تاثیر طب فشاری بر کاهش میزان اضطراب در بیماران تحت درمان با همودیالیز مراجعه کننده به بیمارستان آموزشی

مامایی

نهم دی شهرستان تربت حیدریه سال 92

دانشکده پرستاری و

بررسی تاثیر استنشاق عصاره گیاه اسطوخودوس بر میزان اضطراب بیماران مبتال به انفارکتوس قلبی

مامایی

بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان قلب الزهرا ،شیراز سال 2931

پایان نامه 93

1

دانشکده پرستاری و
مامایی

بررسی تاثیر تمرینات پیالتس بر عزت نفس دانشجویان دختر پرستاری

2

3

4

5

6

7

8

دانشکده پرستاری و
مامایی
دانشکده پرستاری و
مامایی

بررسی تاثیر TENSدر کنترل درد حین تعویض پانسمان بیماران بستری در بخش سوختگی بیمارستان واسعی در سال1393

بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر کاهش اضطراب پرستاران شاغل در بیمارستان های شهر سبزوار در سال 1393

دانشکده پرستاری و

بررسی تاثیر بیان احساسات به صورت گروهی بر میزان اضطراب بیماران در شرف آنژیوگرافی عروق کرونری در بیمارستان

مامایی

واسعی شهر سبزوار1393

دانشکده پرستاری و

بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر نیازهای خود مراقبتی بر کیفیت زندگی بیماران مبتال به نارسایی قلب و مراقبین آنها در بخش

مامایی

قلب بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در سال 1393

دانشکده پرستاری و
مامایی

بررسی تاثیر طب فشاری بر کیفیت خواب بیماران نارسائی مزمن قلبی

دانشکده پرستاری و

بررسی تاثیر آموزش مراقبت از بیمار بر کیفیت زندگی مراقبین بیماران مبتال به سکته مغزی بستری در بخش اعصاب بیمارستان

مامایی

واسعی سبزوار

دانشکده پرستاری و
مامایی
دانشکده پرستاری و

بررسی تاثیر مکمل پروبیوتیک بر برخی مشکالت گوارشی بیماران سکته مغزی بستری در بخش  ICUبیمارستان قائم مشهد

بررسی مقایسه ای تاثیر برنامه آشناسازی روند بستری به کمک نقشه های مفهومی دیداری با روش جهره به چهره بر میزان ترس

مامایی و اضطراب کودکان 6تا12ساله بستری در بخش کودکان شهر سبزوار
دانشکده پرستاری و بررسی تاثیر طب فشاری در نقطه ی نیگان بر درد و اضطراب بیماران تحت جراحی هرنی اینگوینال در بیمارستان امداد شهر
مامایی سبزوار در سال1393
دانشکده پرستاری و بررسی تاثیر محلول دیالیز سرد بر وضعیت خارش حین همودیالیز بیماران مبتال به نارسایی مزمن کلیه بیمارستان امام رضا (ع)
مامایی شهر مشهد در سال1393

