عناوین طرحهای مصوب سالهای 39-09

ردیف نام دانشکده

عنوان طرح

سال 09
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 88-88

6

بررسی عوامل موثر بر مرگ و میر پری ناتال در بیمارستان آموزشی ،تخصصی زنان مبینی سبزوار در سال88-88

7

بررسی شیوع و عادات مصرف دخانیات در کارکنان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سبزواردر سال 0981

8

بررسی ادراک کارکنان درمانی در مورد فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستانهای شهر سبزوار و عوامل مرتبط با آن در سال 0981

0

بررسی سیستم های هورمونی و قلبی -تنفسی در رقابت فوتبال

19

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 0981

18

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

10

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

29

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  03-93سال ساکن شهر سبزوار در سال . 88

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 81-80
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
0981

28

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

20

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

39

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 0981در بیمارستان امداد شهید دکتر بهشتی سبزوار

سال 01
1

2

3

بررسی شیوع  3عامل 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 98-03سال
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

0

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

19

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 0980

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  9بر 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

10

0980

29

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 80

23

بررسی علل تاخیر در مراجعه بیماران دچار سکته قلبی به بخش اورژانس قلب بیمارستان واسعی در سال 80-89

24

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

سال 02
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 0989

3

دانشکده بهداشت

بررسی خود ارزیابی دانشجویان ترم7و 8پرستاری در دستیابی آنان به مهارتهای بالینی پرستاری داخلی_جراحی سال80-89

4

دانشکده پزشکی

بررسی ارتباط محیط آموزشی با خودکارامدی بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشکاه علوم پزشکی سبزوار در سال0980

5

دانشکده بهداشت

بررسی موانع شخصی خالقیت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال0989

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

0

دانشکده پزشکی

بررسی وضعیت سالمت روان دانشجویان و عوامل مرتبط با آن در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار سال0980

بررسی اثرات مکمل پروبیوتیک ها بر پارامترهای خونی و برخی شاخص آنتروپومتریک در بیماران ضربه مغزی بستری شده در
ICUبیمارستان امداد سبزوار در سال0980

 19دانشکده  1391/03/07طراحی در رایانه آنتی ژن های نو ترکیب از پروتئین های سطحی(gp21و)gp46،p19ویروس HTLV-1به منظور طراحی سنجش االیزا

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

دانشکده پرستاری

11

12

13

14

15

دانشکده 1392/02/16
پرستاری
دانشکده
پرستاری99/19/0989
دانشکده 1392/03/26
پزشکی
دانشکده

پرستاری-

98/8/89

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

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 سال0989

بررسی سرواپیدمیولوژی سرخجه در دانشجویان دختر

16

داشکده پزشکی

17

داشکده پزشکی

18

داشکده پزشکی 08/8/89تاثیر 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

10

دانشکده پرستاری

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

29

دانشکده پزشکی

بررسی اپیدمیولوژیک سوانح و حوادث در شهرستان سبزوار طی سال های  0986تا0980

21

پرستاری-

دانشکده
97/8/89

22

دانشکده پزشکی

23

دانشکده پرستاری

24

دانشکده پزشکی

25
26

بررسی میزان مرگ و میر نوزادان مراقبتهای ویژه نوزادان شهر سبزواروشیوع عوامل مرتبط با آن در طی سال های 0980_0983

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

دانشکده پزشکی ارزیابی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار بر اساس استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران در سال 0980
داشکده پزشکی 08/8/89بررسی تاثیر کپسول خوراکی پودر زنجبیل بر سندرم پیش قاعدگی در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 0989

27

دانشکده پزشکی

28

دانشکده پزشکی

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 0981_0981

20

دانشکده پزشکی

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

39

دانشکده پزشکی

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

31

32

33

دانشکده 1392/05/30
پزشکی

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

دانشکده پزشکی

تترازول در موش صحرایی

دانشکده  1392/02/29بررسی اثر محافظت نورونی عصاره آبی و متانلی گل ختمی خبازی Althaea officinalisدر مقابل آسیب اکسیداتیو حاصل ازH2O2در
پزشکی سلولهای Pc12

34

داشکده پزشکی08/8/89

35

دانشکده پزشکی

36

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

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

دانشکده 1392/9/17
پزشکی

بررسی سمیت سلولی cگیاهfarneciferolو microlobinبرگرفته از گیاه فروال بر روی سه رده سلولیHELA MCF-7وk562

 37دانشکده  1392/9/20بیان و تخلیص قطعات آنتی ژن اختصاصی(پوشش و کپسیه) برای تشخیص دقیق عفونت ویروس HTIV-1

پزشکی

38

30

49

_دانشکده
پزشکی99/7/0989
دانشکده پزشکی
دانشکده

پرستاری

مامایی

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