
 ردیف
 مالحظات تاریخ تصویب شناسه اخالق مجری عنوان کامل طرح

 جلسه

1 

 اول

تعیین اثر درمان مبتنی بر شفقت و دیالکتیک 

درمانی برافسردگی، اضطراب و استرس، تنظیم 

هیجانی و خودکنترلی بعد از ترخیص بیماران 

 19بیماری کویدمبتال به 

 آقای دکتر

 عباس قدرتی
IR.THUMS.REC.1400.001 01/02/1400 - 

2 

 اول

بررسی باورپذیری افکار و احساسات اضطرابی در 

مورد ویروس کرونا در بین خانواده های آسیب 

 دیده و سالم

 آقای دکتر

 عباس قدرتی
IR.THUMS.REC.1400.002 25/12/1399 - 

3 

 دوم

زهر زنبورعسل بر سلول  یرجلدیز قیتزر ریتاث

 رت ییایمیوشیب یو فاکتورها یخون یها

 وسفی اسریدکتر  یآقا

 پور
IR.THUMS.REC.1400.003 04/03/1400 - 

4 

 دوم

 یاز باکتر یناش یعفونت ادرار وعیش یبررس

آن با  یکیوتیب یمقاومت انت نییوتع یاکالیاشرش

در مادران باردار مراجعه  یپیفنوت یروش ها

در  هیدریتربت ح یمرکز شگاهیکننده به آزما

 1400سال 

 دکتر  یآقا

 یزیزع امید
IR.THUMS.REC.1400.004 04/03/1400 - 

5 

 اول

 گلپر واژینال کرم درمانی تاثیر ای مقایسه بررسی

 به مبتال درزنان کلوتریمازول واژینال کرم و

 کلینیک به کننده مراجعه کاندیدایی ولوواژینیت

 1399 سال در حیدریه تربت احمدیه زنان

 خانم 

 مهین کیانی مسک
IR.THUMS.REC.1400.005 17/03/1400 - 

6 

 سوم

 و روان سالمت وضعیت ای مقایسه بررسی

 بخش درمانی بهداشتی پرسنل شغلی فرسودگی

 در بخشها سایر با ویروس کرونا با درگیر های

 سالمت جامع خدمات مراکز و ها-بیمارستان

 دوره در حیدریه تربت پرشکی علوم دانشگاه

 (nCoV-2019)19 -کووید بیماری اپیدمی

 خانم دکتر 

 مروارید ایرانی
IR.THUMS.REC.1400.006 12/03/1400 

 محترم محقق

 نکته این به

 که کنند توجه

 این در چون

 شرکت طرح

 کنندگان

 پرسنل

 بیمارستان

 به نباید هستند

 اجبار یا اکراه

 مطالعه وارد

 همچنین. شوند

 بدست نتایج

 نباید آمده

 انگ به منجر

 پرسنل به

 جان و خدوم

 که شود فشانی

 های بخش در

 قبول کرونا

 کرده زحمت

1400تربت حیدریه سال  یدانشگاه علوم پزشک در پژوهش قالاخ تهیمصوب کم یقاتیتحق یطرحها ستیل  



 هرگونه و اند

 به باید نتایج

 رفع منظور

 در مشکل

 منتشر حدی

 منجر که شود

 ریزی برنامه به

 سیاستگذاری و

 مدیران توسط

 بهبود منظور به

 و روحی شرایط

 آنها روانی

 .شود

7 

 سوم

 رعایت به نسبت مردم حساسیت میزان بررسی

 به ابتالی از درک و کننده پیشگیری رفتارهای

 و حیدریه تربت شهرستان در ویروس کرونا

 1400 سال دربهار

 آقای دکتر

 محسن پورصادقیان 
IR.THUMS.REC.1400.007 14/03/1400 

با توجه به 

انجام اصالحات 

و تاییدیه آقای 

دکتر رنجبر کد 

اخالق در تاریخ 

14/03/1400 

 صادر گردید.

8 

 سوم

بررسی ارتباط اکولوژیکی بروز و مرگ و میر ناشی 

با شاخص های آلودگی هوا در مناطق  19از کووید

 2020مختلف دنیا در سال 

 مهندسآقای 

 محمد سرمدی
IR.THUMS.REC.1400.008 17/03/1400 

با توجه به 

انجام 

اصالحات و 

اضافه شدن 

شهرها کد 

اخالق در 

تاریخ 

17/03/1400 

 صادر گردید.

9 

 دوم

 یاز گونه ها یناش یعفونت ادرار وعیش یبررس

آنها با  یکیوتیب یمقاومت آنت نییانتروکوک و تع

مراجعه کننده به  مارانیدر ب یپیفنوت یروش ها

در  هیدریشهرستان تربت ح یمرکز شگاهیآزما

 1400سال 

 دکتر  یآقا

 یزیعزامید 
IR.THUMS.REC.1400.009 08/04/1400 

با توجه به 

مشابهت طرح، 

عنوان به 

بررسی "

فراوانی شاخص 

های 

، esp) حدت

gelE ، asa)  و

الگوی مقاومت 

آنتی بیوتیکی 

گونه های 

انتروکوک جدا 

شده از بیماران 



بستری در 

بیمارستان نهم 

دی و 

آزمایشگاه 

مرکزی 

شهرستان 

تربت حیدریه 

در طی سال 

1400-1399" 

 تغییر یافت.

با تاییدیه مدیر 

پژوهش تاریخ 

صدور کد 

اخالق 

1400.03.31 

 گردید.

 

10 

 دوم

 یاز باکتر یناش یعفونت ادرار وعیش یبررس

 یکیوتیب یمقاومت آنت نییو تع هیپنومون الیکلبس

مراجعه  مارانیدر ب یپیفنوت یآن با روش ها

شهرستان تربت  یمرکز شگاهیکننده به آزما

 1400در سال  هیدریح

 دکتر  یآقا

 یزیعزامید 
IR.THUMS.REC.1400.010 08/04/1400 

به با توجه 

مشابهت طرح، 

عنوان به 

و  یبررس»

 هیسو ییشناسا

-فوق یها

 یزایماریب

 الیکلبس

و  هیپنومون

 یالگو نییتع

 یمقاومت آنت

و  یکیوتیب

 پیسروت

آنها  یکپسول

 یدر نمونه ها

 یبستر مارانیب

نهم  مارستانیب

شهرستان -ید

 هیدریتربت ح

سال  یدر ط

1400 – 1399» 

 ریمد هیدییتا با

 خیپژوهش تار

صدور کد 



اخالق 

1400.03.31 

 .دیگرد

11 

 چهارم

های تشخیص مولکولی و آنالیز فیلوژنیک گونه

شده از آوریهای جمعریکتزیا و ارلیشیا در کنه

دام های اهلی شهرستان تربت حیدریه در سال 

1400-1399 

 آقای دکتر 

 محسن نواری
IR.THUMS.REC.1400.011 12/05/1400 - 

12 

 پنجم

 کنترل پیچیده مداخله ارزشیابی و اجرا طراحی،

COVID19 مبتنی حیدریه تربت شهرستان در 

 مداخله نگاری نقشه رویکرد بر

 آقای دکتر ح

 شمتیهاشم 
IR.THUMS.REC.1400.012 12/05/1400 - 

13 

 پنجم

 تب بیماری اپیدمیولوژیک خصوصیات بررسی

 شهرستان در آن بر موثر عوامل و کنگو کریمه

 98 تا 90 سال از حیدریهتربت

 آقای دکتر 

 قربانیمحمد 
IR.THUMS.REC.1400.013 12/05/1400 - 

14 

 پنجم

 استفاده با آبی های محیط از سرب حذف بررسی

 ذرات _کیتوزان_گرافن اکسید نانوکمپوزیت از

 با فرایند مدلسازی: EDTA_مغناطیسی

 ANFISو  RSM، GRNN رویکردهای

 خانم دکتر 

 فروغیمریم 
IR.THUMS.REC.1400.014 12/05/1400 - 

15 

 پنجم

 سلولی سمیت ارزیابی و خصوصیات تعیین سنتز،

 وانادیل های کمپلکس باکتریایی ضد خواص و

 شرایط در پیریدوکسال بازهای شیف

 آزمایشگاهی

 آقای دکتر 

 عزیزیامید 
IR.THUMS.REC.1400.015 12/05/1400 - 

16 

 پنجم

 از ناشی حافظه اختالل بر متفورمین اثرات بررسی

 موش جوانی و نوجوانی دوره در اتانول مصرف

 صحرایی های

 خانم دکتر 

 بهشتیفریماه 
IR.THUMS.REC.1400.016 12/05/1400 - 

17 

 پنجم

 آنتی به مقاومت ژنوتیپی و فنوتیپی بررسی

 اشریشیا های ایزوله در آزیترومایسین بیوتیک

 شهرتربت فاضالب خانه تصفیه از شده جدا کلی

 1400 سال در حیدریه

 خانم دکتر 

 کاخکیسمانه 
IR.THUMS.REC.1400.017 27/02/1400 - 

18 

 پنجم

 فردی حفاظت تجهیزات و رفاهی نیازهای بررسی

 19 -کووید بخشهای در شاغل درمان کادر

 در حیدریه تربت شهرستان دی نهم بیمارستان

 1400 سال

 خانم

 نیری سمیه
IR.THUMS.REC.1400.018 02/06/1400 

با انجام 

اصالحات و 

اضافه کردن 

نامه دانشجو و 

تاییدیه کمیته 

اخالق کد 

اخالق صادر 

 گردید.



19 

 ششم

 40حذف ارتباط پلی مورفیسم الحاق /  بررسی

و افزایش  (MDM2جفت بازی در پروموتر  ژن)

 خطر سرطان پستان در خراسان رضوی

 - IR.THUMS.REC.1400.019 20/06/1400 دکتر محسن نواری

20 

 چهارم

بررسی اثر مصرف مزمن تورین بر بی دردی ناشی 

 های صحرایی نراز سدیم سالیسیالت در موش

خانم دکترمعصومه 

غالمی. آقای دکتر سید 

 سلیمانیمحمد احمدی 
IR.THUMS.REC.1400.020 21/06/1400 

بعد از انجام 

اصالحات کد 

اخالق صادر 

 گردید.

21 

 هفتم

موجود در  فالونمتوکسیبررسی اثر نوبیلتین، پلی

-SIRT1رسانی مرکبات، بر فعالسازی مسیر پیام

AMPK  در رده سلولیHepG2 کبدی 

 - IR.THUMS.REC.1400.021 06/07/1400 دکتر ایل بیگی

22 

 هفتم

 پرستاران در افسردگی و شغلی استرس بررسی

 آن مقایسه و 19-کووید بیمار با مرتبط های بخش

 سال در مشهد - بیمارستان هایبخش سایر با

1400 

 - IR.THUMS.REC.1400.022 04/07/1400 خانم نیره کثیری

23 

 هفتم

بررسی سواد سالمت درباره رفتارهای پیشگیری 

 کننده از سرطان روده بزرگ در مراجعین به مراکز

خدمات جامع سالمت شهرستان تربت حیدریه در 

 1400سال 

 - IR.THUMS.REC.1400.023 15/10/1400 دکتر فاطمهه پورحاجی

24 

 هفتم

 محور خانواده آموزشی مداخله تاثیر بررسی

 پیشگیری رفتارهای ارتقاء بر نظریه بر مبتنی

 دختر آموزان دانش در آهن فقر خونی کم کننده

 حیدریه تربت شهرستان اول کالس

دکتر محمدحسین 

 دلشاد
IR.THUMS.REC.1400.024 20/07/1400 

با توجه به 

تاییدیه آقای 

خطیبی 

 می پیشنهاد

 دانش که گردد

 پسر آموزان

 مورد هم

 بررسی

 قرارگیرند

 در حتی ولیکن

 اصرار صورت

 پژوهشگران

 فقط برانتخاب

 به دختران

 گروه عنوان

 هدف،

 کد اختصاص

 طرح به اخالق

 .است بالمانع

لذا در تاریخ 

کد  20/07/1400



اخالق دریافت 

 شد.

25 

 هشتم

تبیین راهکارهای برطرف کردن خألهای آموزشی 

دانشجویان در شرایط پساکرونا از دیدگاه اساتید، 

دانش آموختگان و دانشجویان: یک مطالعه کیفی 

 به روش تحلیل محتوا

 - IR.THUMS.REC.1400.025 26/07/1400 دکتر هاشم حشمتی

26 

 هشتم

ارزشیابی دوره های آموزش مجازی دانشگاه علوم 

پزشکی تربت حیدریه از دیدگاه دانشجویان و 

 (SCORMاساتید با توجه به استاندارد اسکرم)

 IR.THUMS.REC.1400.026 03/08/1400 دکتر فاطمه پورحاجی

بعد از انجام 

اصالحات در 

تاریخ 

03/08/1400 

کد اخالق صادر 

 گردید.

27 

 هشتم

بر تحمل به اثرات ضد دردی بررسی اثر متفورمین 

 های صحرایی نرسدیم سالیسیالت در موش
 IR.THUMS.REC.1400.027 11/08/1400 دکتر معصومه غالمی

 انجام از بعد

 در اصالحات

 تاریخ

 کد 11/08/1400

 صادر اخالق

 .گردید

28 

 هشتم

ررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مردم در استان ب

در  19خراسان رضوی نسبت به واکسن کووید 

 1400سال 

 IR.THUMS.REC.1400.028 12/08/1400 یره کثیرین

 انجام از بعد

و  اصالحات

تاییدیه اقای 

 دکتر رنجبر در

 تاریخ

 کد 12/08/1400

 صادر اخالق

 .گردید

29 

 نهم

های مدل اعتقاد بررسی ارتباط بین سازه

های کشاورزان در استفاده از بهداشتی با رفتار

 1400سموم آفت کش در تربت حیدریه در سال

 - IR.THUMS.REC.1400.029 17/08/1400 خانم زهره زاده احمد

30 

 چهارم

بررسی الکسی تایمیا، اختالل استرس پس از 

تروما و کیفیت زندگی جنسی در زنان تحت 

 هیسترکتومی و توبکتومی

 IR.THUMS.REC.1400.030 13/09/1400 خانم مریم آرادمهر

 انجام از بعد

 کد اصالحات

 صادر اخالق

گردید) 

13/09/1400) 



31 

 دهم

 هیدروژل باکتریایی ضد خاصیت ارزیابی و تهیه

 عنوان به کاربرد جهت کروسین حاوی کایتوزان

 پوش زخم

 خانم دکتر

 سعیده عسکریان
IR.THUMS.REC.1400.031 08/10/1400 - 

32 

 دهم

 حافظ رفتارهای های کننده پیشگویی تعیین

 پزشکی علوم دانشجویان بین در زیست محیط

 اعتقاد مدل های سازه براساس حیدریهتربت

 1400 سال در بهداشتی

 آقای دکتر

 هاشم حشمتی
IR.THUMS.REC.1400.032 08/10/1400 - 

33 

اول 

 حیوانات

 عملکردی اختالالت بر متفورمین تاثیر بررسی

 در الکل مزمن مصرف ناشی از کلیوی و کبدی

 صحرایی نر هایموش بزرگسالی تا نوجوانی دوران

 بهشتی فریماه دکتر

 بیگی ایل داود دکتر
IR.THUMS.REC.1400.033 08/10/1400 - 

34 

 نهم

بررسی اثر کروسین بر اختالالت رفتاری ناشی از 

 استرس مزمن مالیم در موش های صحرایی نر
 IR.THUMS.REC.1400.034 08/10/1400 دکتر فریماه بهشتی

در تاریخ 

و  06/10/1400

در اولین جلسه 

کمیته اخالق 

در کار با 

حیوانات 

آزمایشگاهی 

کد اخالق صادر 

 گردید.

35 

اول 

 حیوانات

 حافظه اختالل بر سیستئین استیل اثرات بررسی

 شده القا تیروئیدی کاری کم از ناشی یادگیری و

 نوجوانی دوران در تیویوراستیل پروپیل بوسیله

 صحرایی های موش

 - IR.THUMS.REC.1400.035 08/10/1400 بهشتی فریماه دکتر

36 

 نهم

ارائه مدل مدیریت موجودی در زنجیره تامین دارو 

 بر مدیریت توزیع کننده مبتنی
 IR.THUMS.REC.1400.036 12/10/1400 دکتر علی اکبر حسنی

در تاریخ 

بعد  12/10/1400

از شفاف سازی 

مجری محترم 

کد اخالق صادر 

 گردید.

37 

 دهم

 بهداشتی های پروتکل رعایت وضعیت بررسی

 و حیدریه تربت شهرستان مشاغل برخی در کرونا

 شغلی امنیت با آن ارتباط

 خانم

 فیض عارفیمریم 
IR.THUMS.REC.1400.037 14/10/1400 

در  تاریخ 

کد  14/10/1400

اخالق بعد از 

انجام اصالحات 

 صادر گردید.

38 

 دهم

 رفتارهای با رابطه در سالمت سواد بررسی

 بالغین در معده سرطان از کننده پیشگیری

 شهرستان سالمت جامع مراکز به کننده مراجعه

 1400 سال در حیدریه تربت

حسین دکتر محمد 

 دلشاد
IR.THUMS.REC.1400.038 15/10/1400 

 تاریخ  در

 کد 15/10/1400

 از بعد اخالق

 اصالحات انجام

 .گردید صادر



39 

 یازدهم

 و سالمت اجتماعی هایکنندهتعیین رابطه بررسی

 سال در حیدریهتربت شهرستان در معده سرطان

1400 

 خانم دکتر

 فاطمه پورحاجی

 آقای دکتر

 محمد حسین دلشاد

IR.THUMS.REC.1400.039 15/10/1400 - 

40 

 هشتم

بررسی تاثیر مالقات برنامه ریزی شده آنالین 

ویدیویی بر اضطراب، استرس و افسردگی بیماران 

 19بستری مبتال به کویید 

 IR.THUMS.REC.1400.040 27/10/1400 محمد نمازی نیا

بعد از انجام 

اصالحات و 

تایید دکتر 

رنجبر و دکتر 

عبدالهی در 

تاریخ 

 کد 27/10/1400

اخالق صادر 

 گردید.

41 

 دهم

 ورود از ناشی درد بر مجازی واقعیت تأثیر بررسی

 تحت بیماران وریدی شریانی فیستول به سوزن

 همودیالیز درمان

 آقای

 محمد نمازی نیا
IR.THUMS.REC.1400.041 27/10/1400 

درتاریخ 

27/10/1400 

بعد از انجام 

اصالحات و 

تایید خانم 

دکتر عبدالهی 

کد اخالق صادر 

 گردید.

42 

 دوازدهم

 نابارور زوجین روانی سالمت بر 19-کوید تاثیر

 با مشترک طرح) سریع سیستماتیک مرور یک

 (بجنورد پزشکی علوم دانشگاه

 خانم دکتر

 مروارید ایرانی
IR.THUMS.REC.1400.042 12/11/1400 

در تاریخ 

بعد  12/11/1400

از انجام 

اصالحات 

مجری محترم و 

تایید داوری 

آقای دکتر 

رنجبر کد 

اخالق صادر 

 گردید.

43 

 یازدهم

 از پیشگیرانه رفتارهای های کننده بینی پیش

 شده ریزی برنامه رفتار تئوری براساس 19کووید

 علوم دانشگاه پوشش تحت جمعیت بین در

 1400سال  حیدریه تربت پزشکی

 آقای حسین امانی

 آقای دکتر

 هاشم حشمتی
IR.THUMS.REC.1400.043 19/11/1400 

در تاریخ 

بعد  19/11/1400

از انجام 

اصالحات 

توسط مجری 

محترم و تایید 

آقای دکتر 

رنجبر کد 

اخالق صادر 

 گردید.



44 

 دوازدهم

 عملیات زمانی های شاخص ای مقایسه بررسی

 قبل حیدریه تربت بیمارستانی پیش اورژانس های

 19 -کووید پاندمی از بعد و

 آقای

 محمدرضا صباغی
IR.THUMS.REC.1400.044 25/11/1400 

در تاریخ 

25/11/1400 

بعد از انجام 

اصالحات 

مجری محترم 

کد اخالق صادر 

 گردید.

45 

 دوازدهم

 پرسنل افسردگی و اضطراب استرس، بررسی

 پاندمی در ایران شرق بیمارستانی پیش اورژانس

 19 -کوید

 آقای

 محمدرضا صباغی
IR.THUMS.REC.1400.045 27/11/1400 

در تاریخ 

1400/11/27 

بعد از اصالحات 

مجری محترم و 

تایید داوری 

خانم دکتر 

عبدالهی کد 

اخالق صادر 

 گردید.

46 

 سیزدهم

 سالمت آزمایشگاه اطالعات گرداوری مدل طراحی

 جمعیتی

آقای دکتر حسین 

 ابراهیم پور

 علیزاده هادی دکتر آقای

 سیوکی

IR.THUMS.REC.1400.046 03/12/1400 

در تاریخ 

کد  03/12/1400

اخالق صادر 

 گردید.

47 

 سیزدهم

 رفتارهای ارتقای بر مرتبط عوامل بررسی

 آموزان دردانش پدیکولوزیس از کننده پیشگیری

 کاربردی حیدریه شهرتربت ابتدایی مقطع دختر

 سالمتی باور مدل از

آقای دکتر هادی علیزاده 

 سیوکی
IR.THUMS.REC.1400.047 09/12/1400 

در تاریخ 

09/12/1400 

بعد از انجام 

اصالحات 

توسط مجری 

محترم کد 

اخالق صادر 

 گردید.

48 

 سیزدهم

 پایه بر هیدروژل تنی برون ارزیابی و تهیه

 سلول رده در کروسین حاوی کایتوزان و آلژینات

 l929 فیبروبالست

خانم دکتر سعیده 

 عسکریان
IR.THUMS.REC.1400.048 09/12/1400 

 خیدر تار

09/12/1400 

بعد از انجام 

اصالحات 

 یتوسط مجر

محترم کد 

اخالق صادر 

 .دیگرد



49 

 چهاردهم

افراد  یدوره ا یمراقبت ها یریگیروند پ یبررس

مزمن تحت پوشش مراکز  یهایماریمبتال به ب

در  هیدریجامع خدمات سالمت شهر تربت ح

 19دیکوو یدوران پاندم

 - IR.THUMS.REC.1400.049 23/12/1400 خانم سمیه نیری

50 

 چهاردهم

زنان و  یها یزیموثر بر خونر ییدارو اهانیگ

 ینیبال یها ییبر کارآزما کیستماتیمرور س ییماما

 انجام شده

خانم سیده عادله 

 رحمانیان
IR.THUMS.REC.1400.050 23/12/1400 - 

 


