
 شناسه اخالق عنوان طرح مجری  تاریخ تصویب

18/1/95  برجسته خانم 
بررسی وضعیت بهداشت محیط مساجد شهر طبس در سال 

95-94 
IR.THUMS.REC.1395.1   

18/1/95  خانم برجسته 
بررسی وضعیت بهداشتی و ایمنی روستا مهدهای  

 1395شهرستان زاوه در سال 
IR.THUMS.REC.1395.2 

18/1/95 برجسته خانم   
مقایسه وضعیت بهداشتی و ایمنی مدارس غیر انتفاعی و 

  IR.THUMS.REC.1395.3 1395دولتی مقطع ابتدایی شهرستان کاشمر در سال 

18/1/95  

 خانم جعفری

 

 

 

بررسی  دانش و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 

 تربت حیدریه نسبت به آموزش الکترونیکی
IR.THUMS.REC.1395.4 

 

18/1/95  
 خانم صفایی

تحلیل ساختاری ارتباط عملکرد جنسی با افسردگی،  

اضطراب، تصویر بدنی و نگرش نسبت به یائسگی در زنان 

  یائسه 
IR.THUMS.REC.1395.5  

18/1/95  دکتر داوودی 
منابع آب  یداریپا یو شاخص ها یمیاییش یفیتک یبررس  

   1394-95 یبادشهرستان تا یشرب روستاها
IR.THUMS.REC.1395.6   

 

18/1/95  
علیزادهآقای   

 بر خانگی حوادث وقوع از پیشگیرانه رفتارهای بررسی 

 زیر کودک دارای مادران در محافظت انگیزش تئوری اساس

 تربت شهر درمانی بهداشتی مراکز پوشش تحت سال 6

 حیدریه

IR.THUMS.REC.1395.7  

 

15/2/95  
 آقای قدرتی

ردگی بیماران دیابتی مراجعه بر افس زنجبیلبررسی تاثیر 

 1395آریان سال کننده به کلینیک دیابت 
IR.THUMS.REC.1395.8   

 

15/2/95  
 خانم عباسپور

تاثیر آموزش هوش هیجانی بر بهزیستی  بررسی

روانشناختی پرستاران شاغل در بیمارستان های شهر تربت 

  حیدریه 

IR.THUMS.REC.1395.9   

 

15/2/95  
 دکتر خطیبی

ریه  منابع مختلف ثبت سرطان  رآورد میزان کامل بودنب  "

مبتنی بر جمعیت در استان اردبیل با استفاده از روش گیر و 

 1387و 1385بازگیر،

IR.THUMS.REC.1395.10  

11/3/95 حشمتیآقای    

بررسی پیش بینی کننده های آداب فرهیختگی دانشجویی 

پزشکی بر اساس مدل بزنف در دانشجویان دانشگاه علوم 

 1395-94تربت حیدریه در سال 

IR.THUMS.REC.1395.11   

20/4/95  آقای طهان 
اثر بخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی به شیوه 

 گروهی بر بهزیستی روانشناختی و شکیبایی پرستاران
IR.THUMS.REC.1395.12  

20/4/95  دکتر خطیبی 
 محاسبه بارناشی ازسوانح وحوادث ترافیکی درشهرستان

 1390تربت حیدریه درسال
IR.THUMS.REC.1395.13   

20/4/95  آقای سلیمانی 

شیوع سرمی آنتی بادی  واریسال زوستر در زنان باردار 

مراجعه کننده به آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی 

 95تربت حیدریه در سال 

IR.THUMS.REC.1395.14   

  1395 سال – مصوب کمیته اخالق دانشگاه لیست طرح های تحقیقاتی



20/4/95  آقای قرایی 

 یهاافتهیر آهن بر اساس فق یعلت بروز آنم یبررس

مبتال به  مارانیدر ب کیو آندوسکوپ کیکولونوسکوپ

 مارستانیدر ب افتهیکاهش  یبا کسر جهش یقلب یینارسا

 1395سال  در هیدریتربت ح ید9

IR.THUMS.REC.1395.15   

20/4/95  خانم تاتاری 

برآورد مستقیم  امید به زندگی جمعیت تحت پوشش 

-94بت حیدریه  در سال های دانشگاه علوم پزشکی تر

1393 
IR.THUMS.REC.1395.16   

20/4/95  خانم عباسپور 

بررسی مقایسه ای تجهیزات بالینی پایگاه های اورژانس 

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  با استانداردهای  115

 1395وزارت بهداشت در سال 
IR.THUMS.REC.1395.17   

20/4/95  خانم میری 
 شهرستان معلمان عملکرد و نگرش آگاهی،بررسی وضعیت 

 عروقی قلبی های بیماری از پیشگیری با رابطه در  رشتخوار
IR.THUMS.REC.1395.18   

20/4/95    IR.THUMS.REC.1395.19 بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی برهویت اجتماعی خانم تاتاری 

20/4/95  خانم میری 
تربت 115 ورژانسامیزان آگاهی وعملکردکارکنان ارزیابی 

 مورد مفهوم تریاژحیدریه در
IR.THUMS.REC.1395.20   

27/4/95  خانم میری 
وضعیت کفایت همودیالیز بیماران مراجعه کننده به  یبررس

 1395مراکز همودیالیز شهرستان تربت حیدریه در سال 
IR.THUMS.REC.1395.21  

27/4/95  خانم میری 
ی کارشناس یآموزشدر دوره  ضرورت  وجود  آزمون جامع

 پرستاری
IR.THUMS.REC.1395.22   

27/4/95  آقای سلیمانی 
 در HTLV1 ویروس علیه بادی آنتی سرمی شیوع بررسی 

 1395 سال در حیدریه تربت شهرستان MS به مبتال افراد
IR.THUMS.REC.1395.23   

27/4/95  آقای علیزاده 
مند بیماران سالشدن بررسی علل عفونی منجر به بستری 

 در بخش عفونی بیمارستان نهم دی تربت حیدریه
IR.THUMS.REC.1395.24   

27/4/95  آقای سلیمانی 
در افراد زندانی  Bشیوع آلودگی به ویروس هپاتیت 

 1395شهرستان تربت حیدریه در سال 
IR.THUMS.REC.1395.25   

27/4/95  آقای تدین 
ت بررسی علل کسورات بیمه ای در بیمارستان های ترب

 1394حیدریه در سال 
IR.THUMS.REC.1395.26   

27/4/95  
سربوزی خانم 

 حسین آبادی

بررسی تاثیر آموزش به بیمار و پیگیری تلفنی توسط 

پرستار برسبک زندگی و بستری مجدد بیماران نارسایی 

 قلبی
IR.THUMS.REC.1395.27   

27/4/95  خانم تاتاری 

مل موثربرآن وعوا  ییزناشو یمند تیرضا زانیم یبررس

شاغل بیمارستان نهم دی شهرستان نهم دی  درپرستاران

 تربت حیدریه

IR.THUMS.REC.1395.28   

27/4/95  خانم ارمی 
برنامه آموزش خود مراقبتی وتغییر سبک  بررسی تاثیر 

 زندگی در کنترل  بیماری پر فشاری خون
IR.THUMS.REC.1395.29   

27/4/95  آقای علیزاده 
علل وعوامل مرتبط بامرگ ومیرنوزادان در شهر بررسی 

 تربت حیدریه
IR.THUMS.REC.1395.30   

20/8/95 پاشیب خانم   
 به امید و زندگی کیفیت بر نگر یکپارچه درمانی گروه تاثیر

 درمان تحت معتادین زندگی
  IR.THUMS.REC.1395.31 



20/8/95 پاشیب خانم   
 در ارتباطی رتهایمها بر متقابل رفتار تحلیل درمان تاثیر

 پزشکی علوم دانشگاه اساتید میان
IR.THUMS.REC.1395.32 

20/8/95  
 دکتر آقای

 خطیبی

 یک:  بارداری دیابت و نوزادان ماکروزومی بین ارتباط

 متاآنالیز و سیستماتیک بررسی
IR.THUMS.REC.1395.33   

20/8/95  
 دکتر آقای

 خطیبی

 سال 18 از رکمت سنی گروه در آهن فقر خونی کم شیوع

 متاآنالیز و سیستماتیک مطالعه یک از استفاده با ایران
IR.THUMS.REC.1395.34   

20/8/95  
 دکتر آقای

 خطیبی

 یک:  بارداری دیابت با خانوادگی دیابت سابقه بین ارتباط

 متاآنالیز و سیستماتیک بررسی
IR.THUMS.REC.1395.35   

20/8/95 علیزاده خانم   
 مدل از استفاده با سال 2 زیر کودکان وزن اختالل تحلیل

 ای حاشیه طولی
IR.THUMS.REC.1395.36   

20/8/95 طحان آقای   

,  آوری تاب بر گرا مثبت روانشناسی مداخله بخشی اثر

 علوم دانشگاه دانشجویان شادکامی و روانی سالمت

 حیدریه تربت پزشکی

IR.THUMS.REC.1395.37 

20/8/95  خانم تاتاری 

پس از عمل جراحی در واحد ریکاوری اتاق  بررسی عوارض

عمل بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی تربت حیدریه در 

 1395سال 

IR.THUMS.REC.1395.38 

20/8/95  
آقای حسن 

 زاده

بررسی علل کنسل شدن اعمال جراحی در بیمارستان نهم 

 1395تا1393دی شهرستان تربت حیدریه طی سال های 
IR.THUMS.REC.1395.39 

20/8/95  آقای علیزاده 

شده  یزیرفتار برنامه ر یبر  تئور یاموزش  مبتن ریتاث

زنان باردار مراجعه کننده به  یا هیتغذ یبرارتقاء رفتارها

 هیدریشهرتربت ح  یدرمان یمراکز بهداشت

IR.THUMS.REC.1395.40 

20/8/95  آقای علیزاده 

بر رفتار های  یمدل اعتقاد بهداشت یسنجش سازه ها

یه ای معلمان زن مدارس ابتدایی شهرستان تربت تغذ

 حیدریه
IR.THUMS.REC.1395.41 

20/8/95  دکتر اژدری 
مقایسه وسوسه مصرف مواد در بیماران تحت درمان با 

 نگهدارنده بوپرنورفین , نگهدارنده متادون و تنتور اپیوم
IR.THUMS.REC.1395.42 

7/11/95 پاشیبخانم    

اورژانس پیش بیمارستانی توصیف بار کاری کارکنان 

شهرستان تربت حیدریه و ارتباط آن با ویژگی های 

 شخصیتی 
IR.THUMS.REC.1395.43 



                                                           
                                       
 

7/11/95  خانم پاشیب 
تحلیل رفتار متقابل بر مهارتهای ارتباطی زنان  تاثیر درمان

 متاهل
IR.THUMS.REC.1395.44   

7/11/95  
آقای محمد 

 سرمدی

الح کننده آلی در ارزیابی کمپوست به عنوان یک اص

جهت  کهنه روزنامه و نوآور یونجه Biocharترکیب با  

 و حرکت و قابلیت 1کاهش قابلیت در دسترس بیولوژیکی

 "از خاک به گیاهان)سبزیجات( فلزات سنگین 2انتقال

IR.THUMS.REC.1395.45   

7/11/95  
محمد آقای 

  سرمدی

 ابتدایی مدارس ایمنی و محیط بهداشت وضعیت بررسی

 1395-1394تحصیلی سال در حیدریه تربت شهرستان
IR.THUMS.REC.1395.46   

7/11/95  
محمد آقای 

 سرمدی

بررسی عوامل مرگ و میر شهرستان تربت حیدریه در 

 95-93های سال
IR.THUMS.REC.1395.47   

7/11/95  
محمد آقای 

 سرمدی

بررسی کیفیت آب آشامیدنی شهرستان تربت حیدریه با 

 IWQISنرم افزار استفاده از 
IR.THUMS.REC.1395.48 

7/11/95  
محمد آقای 

 سرمدی

بررسی وضعیت انتشار جغرافیایی بیماری مالتیپل 

اسکلروزیس در بخش های مختلف شهر تربت حیدریه و 

 عوامل موثر بر آن
IR.THUMS.REC.1395.49   

7/11/95 شریفی خانم   
مرکزی بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان ستاد 

 1396در سال  تربت حیدریهدانشگاه علوم پزشکی 
IR.THUMS.REC.1395.50   

7/11/95  خانم آزموده 
بررسی ارتباط شاخص توده بدنی با عملکرد جنسی و تصور 

 از بدن زنان باردار
IR.THUMS.REC.1395.51 

7/11/95  آقای خطیبی 

 1393 سال در خودکشی برای استفاده مورد روشهای تعیین

 الگوی اساس بر موارد بندی طبقه و  ایرانی موارد در

 Latent Class Analysis از استفاده با  خودکشی
IR.THUMS.REC.1395.52   

7/11/95  دکتر اژدری 
تاثیر  عصاره اسطوخودوس بر کیفیت خواب بررسی  "

 معتادان در حال ترک با متادون
IR.THUMS.REC.1395.53   

7/11/95  آقای سلیمانی 

 بیماران در(  EBV)ویروس بار اپشتاین پیدمیولوژیسروا

 تربت شهرستان در( MS)اسکلروزس مالتیپل به مبتال

 1395 سال در حیدریه

IR.THUMS.REC.1395.54 

7/11/95  خانم جمعه پور 

بررسی فراوانی باکتریوری بدون عالمت در زنان باردار 

مبتال به دیابت حاملگی و سالم مراجعه کننده به مراکز 

 95درمانی شهر تربت حیدریه در سال 

IR.THUMS.REC.1395.55   

7/11/95  دکتر کاخکی 
 مصرف فراوانی و آگاهی سطح جانبی، عوارض بررسی

 باشگاههای در نیروزا مواد و غذایی ی¬ها مکمل
IR.THUMS.REC.1395.56   



 

 آدرس اینترنتی :

http://amoozesh.thums.ac.ir 

 1395 سال در حیدریه تربت شهرستان


