
9911- ترتت حیدریهعلوم پزشکی   دانشگاه کمیته اخالق مصوب لیست طرحهای تحقیقاتی  

تاریخ 

 تصویة
 ردیف شناسه اخالق عنوان طرح مصوب مجری

12/05/1399 
آقای هٌْذس 

 سرهذی

 تیواری هرگ ًرخ ٍ اًتطار ضریة ًرخ کوَى، درٍُ ترآرٍد

 هتاآًالیس ٍ ساختارهٌذ هرٍر هطالعِ یک: 19 کَییذ
IR.THUMS.REC.1398.003 1 

 آقای رکاء 27/08/1399
 تا ّوسهاى پرستاراى اخالقی پریطاًی ٍ عوَهی سالهت راتطِ

 کٍَیذ پاًذهی
IR.THUMS.REC.1399.005 2 

 آقای اعتصاهی راد 27/08/1399

 ٍ هحتول هَارد کلیٌیکی ٍ اپیذهیَلَشیکی هطخصات تررسی

 داًطگاُ هجوَعِ در( 19 کٍَیذ) جذیذ ٍیرٍس کرًٍا قطعی

 99-1398 سال در حیذریِ ترتت پسضکی علَم
IR.THUMS.REC.1399.006 3 

27/08/1399 
دکتر آقای 

 پَرصادقیاى

 تیواری از( جْاًی گیری ّوِ) پاًذهیک خطر درک تررسی

 تْار در تیواری دٍرُ پیک در( COVID-19) ٍیرٍس کرًٍا

 ایراى در1399

IR.THUMS.REC.1399.004 4 

16/09/1399 
آقای هٌْذس 

 سرهذی

 ترتت ضْر عوَهی هعاتر سطح در هاسک از استفادُ تررسی

 .1399 سال طی 19کَییذ پاًذهی طَل در حیذریِ
IR.THUMS.REC.1399.007 5 

16/09/1399 
آقای هٌْذس 

 سرهذی

 ّای تیواری ترٍز ٍ ضیَع اکَلَشیکی ارتثاط تررسی

 دًیا هختلف هٌاطق در َّا ٍ آب کیفیت تاضاخص ًَرٍلَشیکی

  2019 سال در

IR.THUMS.REC.1399.008 6 

 آقای دکتر رًجثر 16/09/1399

 هاهایی ٍ پرستاری داًطجَیاى عولکرد ٍ ًگرش داًص، تررسی

 در 19 کٍَیذ تا ارتثاط در حیذریِ ترتت پسضکی علَم داًطگاُ

 .1399 سال

IR.THUMS.REC.1399.009 7 

19/09/1399 
آقای هٌْذس 

 سرهذی

 تر هحیطی تْذاضت عَاهل تاثیر ٍ سالک ترٍز ٍ ضیَع تررسی

 تا 1390 ّای سال طی سرخس ٍ حیذریِ ترتت ضْرستاى در آى

1400 

IR.THUMS.REC.1399.010 8 

19/09/1399 
آقای هٌْذس 

 سرهذی

 از پیطگیری تْذاضتی ّای دستَرالعول رعایت ٍضعیت تررسی

 در حیذریِ ترتت ضْرستاى جوعیت ٍ ّا ارگاى در کرًٍا تِ اتتال

 19کَییذ گیری ّوِ طَل

IR.THUMS.REC.1399.011 9 

15/10/1399 
خاًن هٌْذس فیض 

 عارفی

 ّای هراقثت ٍظایف در اًساًی خطاّای ارزیاتی ٍ ضٌاسایی

 تکٌیک از استفادُ تا زایواى از پس ٍ زایواى تارداری، دٍراى

CREAM ُگسترد 

IR.THUMS.REC.1399.012 11 

15/10/1399 
خاًن هٌْذس فیض 

 عارفی

 در زایواى تِ هرتَط فرآیٌذّای در اًساًی خطای ارزیاتی

 از استفادُ تا حیذریِ ترتت ضْرستاى تیوارستاى هاهایی کارکٌاى

 هٌْذسی رٍیکرد تکٌیک

IR.THUMS.REC.1399.013 11 



 

  

 خاًن عادلیاى 15/10/1399
 اًتقال تذًثال کاهل هَل تا دٍقلَیی تارداری هَرد یک گسارش

 مسپرا سیتَپالسوی درٍى یقرتس از حاصل فریس جٌیي دٍ
IR.THUMS.REC.1399.014 12 



 


