
9317- ترتت حیدریهعلوم پزشکی   دانشگاه کمیته اخالق مصوب لیست طرحهای تحقیقاتی  

 ردیف شناسه اخالق عنوان طرح مصوب مجری تاریخ تصویة

 خبًن آصهَدُ 00/02/1301
 اًجبم بش ببسداس صًبى تصوین بش هَثش ػَاهل بشسسی

 اٍلیِ سضاسیي اص بؼذ ٍاطیٌبل صایوبى
IR.THUMS.REC.1397.001 1 

00/02/1301 
دکتش دیي  آلبی

 پٌبُ

 کَئتیبپیي ٍ ٍسیذی ّبلَپشیذٍل بیي ای همبیسِ

 بِ هبتال بیوبساى دسدسهبى سّص سشیغ خَساکی

 تبذیلی اختالالت

IR.THUMS.REC.1397.002 2 

 هیص هست آلبی 00/02/1301

 دس کیفیت استمبی جْت اػتببسسٌجی هذل عشاحی

 پضضکی ػلَم داًطگبُ آهَصضی ّبی گشٍُ

 حیذسیِ تشبت

IR.THUMS.REC.1397.003 3 

 خبًن آصهَدُ 00/02/1301
 تغزیِ هَفمیت  بش اًگیضضی هصبحبِ تبثیش بشسسی

 صا ًخست دسصًبى هبدس ضیش بب اًحصبسی
IR.THUMS.REC.1397.004 4 

30/02/1301 
آلبی دکتش 

 داٍٍدی

 پَضص بب تیتبًیَم الکتشٍد کبسایی بشسسی

 اص سًگ حزف بشای SnO2-Sb ًبًَکبتبلیستی

 الکتشٍضیویبیی اکسبیص سٍش بب فبضالة

IR.THUMS.REC.1397.005 5 

30/02/1301 
آلبی دکتش ایل 

 بیگی

 دس سببفتیي آدیپَکبیي سشهی سغح ای همبیسِ بشسسی

 ًشهبل بذًی تَدُ ضبخص بب افشاد ٍ چبق افشاد
IR.THUMS.REC.1397.006 6 

 خبًن تبتبسی 30/02/1301

 بب آهَصضی خذهبت اصکیفیت داًطجَیبى اسصیببی

 پضضکی ػلَم داًطگبُ دس سشٍکبل هذل اص استفبدُ

 1301 سبل دس حیذسیِ تشبت

IR.THUMS.REC.1397.007 7 

 خبًن اسحبق صادُ 03/04/1301

 ٍ پزیشش بش هبتٌی گشٍّی دسهبى اثشبخطی بشسسی

 اضغشاة بش سبیکَدسام ّبی هَلفِ بب ّوشاُ تؼْذ

 دس هٌفی ّبی اسصیببی اص تشس ٍ کوشٍیی اجتوبػی،

 اجتوبػی اضغشاة  اختالل بِ هبتال افشاد

IR.THUMS.REC.1397.008 8 

 دکتش خغیبیآلبی  03/04/1301

 هشاجؼِ بیوبساى دس اٍلیِ ببص-اسیذ اختالالت بشسسی

  هٌطب بب سیٌِ لفسِ دسد داسای اٍسطاًس بخص بِ کٌٌذُ

 للبی

IR.THUMS.REC.1397.009 9 

 دکتش لبسوی آلبی 03/04/1301

 ٍ  اٍسیک اسیذ سشهی سغح ای همبیسِ بشسسی

 ببالی فطبس بب بیوبساى دس هختلف ّبی اسگبى ػولکشد

 بِ کٌٌذُ هشاجؼِ بیوبساى دس 3 ٍ 2 تیپ سیَی ضشیبى

 حیذسیِ تشبت دی ًْن بیوبسستبى

IR.THUMS.REC.1397.010 11 



 دکتش ػلیضادُآلبی  03/04/1301

 پیطگیشی سفتبسّبی اتخبر بب هشتبظ ػَاهل بشسسی

 بِ کٌٌذُ هشاجؼِ صًبى دس سشٍیکس سشعبى اص کٌٌذُ

 کبسبشدی:  حیذسیِ تشبت ضْش دسهبًی بْذاضتی هشاکض

 هحبفظت اًگیضش تئَسی هذل اص

IR.THUMS.REC.1397.011 11 

03/04/1301  

 بب صًذگی سبک ٍ هجبصی فضبی بِ اػتیبد سابغِ

 پضضکی ػلَم داًطگبُ داًطجَیبى اجتوبػی سالهت

 1301سبل دس حیذسیِ تشبت

IR.THUMS.REC.1397.0012 12 

 دکتش خغیبیآلبی  11/04/1301

 ظشفیت آًتی اکسیذاًی تبم سطین غزایی استببط بشسسی

بب سیسک هشگ ٍ هیش ًبضی اص ػلل هختلف، سشعبى ٍ 

 ٍ سیستوبتیک هشٍس: بیوبسی ّبی للبی ٍ ػشٍلی

 هتبآًبلیض

IR.THUMS.REC.1397.0013 13 

11/04/1301 
آلبی هٌْذس 

 سشهذی

 بب ّیجبى ضٌبختی جَیی ًظن ساّبشدّبی استببط

 اسکلشٍصیس هَلتیپل بِ هبتال بیوبساى صًذگی کیفیت
IR.THUMS.REC.1397.0014 14 

 آلبی دکتش هحمك 11/04/1301

 بِ هشتبظ ػَاهل ٍ  دئَدًبلیس طیبسدیب  ضیَع بشسسی

 تشبت ضْشستبى سبل 5 صیش اسْبلی کَدکبى دس ابتال

 1301سبل دس حیذسیِ

IR.THUMS.REC.1397.0015 15 

 آلبی دکتش هحمك 11/04/1301

 ػَاهل ٍ پبسٍٍم کشیپتَسپَسیذیَم فشاٍاًی بشسسی

 ضْشستبى سبل 5صیش اسْبلی کَدکبى دس ابتال بِ هشتبظ

 1301سبل دس حیذسیِ تشبت

IR.THUMS.REC.1397.0016 16 

 خبًن آصهَدُ 02/05/1301

بشسسی بشٍص ٍ ػَاهل هشتبظ بب ابتالی ضذیذ صایوبى ٍ 

هَاسد ًضدیک بِ هشگ هبدساى بب استفبدُ اص سٍیکشد 

سبصهبى بْذاضت جْبًی دس بیوبسستبى ضْشستبى تشبت 

 1301حیذسیِ دس سبل 

IR.THUMS.REC.1397.0017 17 

 دکتش سًجبش 02/05/1301
 ی هغبلؼِ یک: جٌسی ػولکشد اختالل بش صػفشاى اثش

 فشاتحلیل
IR.THUMS.REC.1397.0018 18 

 خبًن اسحك صادُ 02/05/1301
ٍ ػالئن  بش اضغشاة پشٍپَفَلبب  داسٍدسهبًی تأثیش

 بیوبساى کبًذیذ آًذٍسکَپی ٍ کَلًََسکَپی حیبتی
IR.THUMS.REC.1397.0020 19 

02/05/1301 
سشبَصی خبًن 

 حسیي آببدی

ّفتِ توشیي َّاصی ٍ همبٍهتی بش ػَاهل  8همبیسِ اثش 

خغشصای لیپیذی للبی ػشٍلی بیوبساى صى هبتال بِ 

 پبسکیٌسَى

IR.THUMS.REC.1397.0021 21 

 خبًن اسحبق  صادُ 02/05/1301
تبثیش دسهبى گشٍّی هبتٌی بش پزیشش ٍ تؼْذ بش 

 اضغشاة هشگ بیوبساى هبتال بِ سشعبى
IR.THUMS.REC.1397.0019 21 



 IR.THUMS.REC.1397.022 22 هغبلؼِ کََّست داًص آهَصاى تشبت حیذسیِ دکتش خغیبیآلبی  21/00/1301

 آلبی اسبببی 21/00/1301

 المبضذُ تطٌج بش (Opiorphin) اپیَسفیي اثش بشسسی

 دس اپیَئیذی ّبی گیشًذُ ًمص: تتشاصٍل پٌتیلي ٍسیلِ بِ

 ًش سَسی هَش دس هسیش ایي

IR.THUMS.REC.1397.023 23 

21/00/1301 
دکتش خبًن 

 ػبذالْی

بضسگ بب تؼییي ًمغِ بشش سي تطخیص سشعبى سٍدُ 

 استفبدُ اص هذل ًمغِ تغییش ضفب
IR.THUMS.REC.1397.024 24 

 خبًن آصهَدُ 21/00/1301
بشسسی خطًَت خبًگی ٍ تَاًوٌذی دس هبدساى داسا ٍ 

 فبلذ ضبخص ّبی ببسداسی
IR.THUMS.REC.1397.025 25 

21/00/1301 
دکتش خبًن 

 ػسکشیبى

بشسسی اثشات سبیتَکسیک ػصبسُ گیبُ کبجیشُ 

(carthmaus Tinctorius بش سٍی سلَلْبی )

 سشعبًی پشٍستبت اًسبًی

IR.THUMS.REC.1397.026 26 

 دکتش سًجبشآلبی  21/00/1301

بشسسی هیضاى اػتیبد بِ ایٌتشًت ٍ هَببیل ٍ سابغِ ی آى 

بب کیفیت صًذگی دس پیطشفت تحصیلی داًطجَیبى 

 داًطگبُ ػلَم پضضکی تشبت حیذسیِ

IR.THUMS.REC.1397.027 27 

 خبًن آصهَدُ 21/00/1301

بشسسی ػَاهل هشتبظ بب اختالل استشس بؼذ اص تشٍهب 

پس اص صایوبى دس صًبى هشاجؼِ کٌٌذُ بِ هشاکض 

 بْذاضتی دسهبًی ضْش تشبت حیذسیِ

IR.THUMS.REC.1397.028 28 

 اسحبق صادُخبًن  21/00/1301
 ٍ اضغشاة بش اٍسالًذٍ پشستبسی فشآیٌذ اجشای تبثیش

 کَلًََسکَپی ٍ آًذٍسکَپی بیوبساى حیبتی ػالین
IR.THUMS.REC.1397.029 29 

 خبًن صادُ احوذ 05/12/1301
 تحت جبهؼِ دس ببسداس صًبى دس غزایی اهٌیت بشسسی

 1308 سبل دس حیذسیِ تشبت ضْشستبى پَضص
IR.THUMS.REC.1397.030 31 

 خبًن کثیشی 05/12/1301
 بشسسی فشاٍاًی حَادث ساًٌذگی ٍ بشخی ػلل هشتبظ

 01 -02بب آى دس ضْشستبى تشبت حیذسیِ عی سبلْبی 
IR.THUMS.REC.1397.031 31 

05/12/1301 
هٌْذس لبی آ

 سشهذی

( ٍ GNI)بشسسی استببط بیي سشاًِ دسآهذ کطَسّب 

. یک هغبلؼِ MSػشض جغشافیبیی بب ضیَع ٍ بشٍص 

 اکَلَطیک

IR.THUMS.REC.1397.032 32 

 آلبی حسیٌی 10/04/1308

 ٍ ًَصاداى دس هبدسصادی ّبی ًبٌّجبسی ضیَع بشسسی

 تشبت دس ّب آى بشٍص دس هَثش خغش ػَاهل تؼییي

 1303-1301ّبی سبل عی حیذسیِ

IR.THUMS.REC.1398.001 33 

 خبًن آصهَدُ 05/12/1301
 اص کبسبشدی سٍیکشدی:  ببسدسای دس تشٍهب هذیشیت

 ضَاّذ بش هبتٌی هشالبت
IR.THUMS.REC.1398.002 34 



 

  

 آلبی تیوَسی 05/12/1301

بشسسی استببط ببس رٌّی کبسی ٍ فشسَدگی ضغلی دس 

کبسهٌذاى ببًکْبی ضْشستبًْبی تشبت حیذسیِ ٍ 

 1301کبضوش دس 

IR.THUMS.REC.1398.003 35 

05/12/1301 
هٌْذس آلبی 

 کوبلی

 ضٌبسبیی فٌبٍسی اص استفبدُ بب َّضوٌذ دستبٌذ عشاحی

 سشیغ اعالػبت بِ دستشسی جْت سادیَیی فشکبًس

 بیوبساى

IR.THUMS.REC.1398.004 36 

05/12/1301 
آلبی دکتش ضیخ 

 الغبئفِ

بشسسی استببط سَاد سالهت ٍ سَاد سایبًِ ای دس بیي 

داًطجَیبى ػلَم پضضکی داًطگبُ ػلَم پضضکی تشبت 

 1301حیذسیِ دس سبل 

IR.THUMS.REC.1398.005 37 

 دکتش سًجبشآلبی  12/05/1301

بشسسی ًگشش داًطجَیبى پشستبسی ٍ هبهبیی تشبت 

دس صهیٌِ استفبدُ اص فٌبٍسی اعالػبت ٍ  حیذسیِ

 1301استببعبت دس اهش هشالبت اص بیوبس دس سبل 

IR.THUMS.REC.1398.006 38 



 


