
تاریخ تصویب 

 کمیته اخالق
 شناسه اخالق عنوان طرح مجری

01/2/93  خاًن ػادلی 
تزرعی تاثیز آهَسػ رفتارّای خَد هزالثتی تز پیؾگیزی اس دیاتت 

 IR.THUMS.REC.1394.1 تارداری

01/2/93  خاًن آسهَدُ 

هَثز تز هیشاى تارٍری سًاى هزاجؼِ وٌٌذُ تِ هزاوش  تزرعی ػَاهل

 IR.THUMS.REC.1394.2  93در عال  تْذاؽتی درهاًی ؽْزعتاى تزتت حیذریِ

01/2/93  خاًن ػادلی 
 تزرعی اثز پزًَؽی تز ؽذت درد دیغوٌَرُ اٍلیِ

IR.THUMS.REC.1394.3 

01/2/93  دوتز خادهی 

دٍ  یيت یواىاس سا یتوٌذیٍ رضا یواىؽذت درد ، عَل سااثزات   

آب همغؼز در  یزجلذیس یكٍ تشر یلفٌتاً یكتا تشر یحغیرٍػ ت

یؼیعث یواىسا یذسًاى واًذ  
IR.THUMS.REC.1394.4 

01/2/93  خاًن آسهَدُ 

تزرعی ارتثاط عالهت هؼٌَی تا راّثزدّای هماتلِ ای درد سایواى 

ؽْزعتاى تزتت در سًاى  هزاجؼِ وٌٌذُ تِ هزاوش تْذاؽتی درهاًی 

0293حیذریِ در عال   
IR.THUMS.REC.1394.5 

01/2/93  خاًن آسهَدُ 

تزرعی همایغِ ای تخویي ٍسى جٌیي تا لاًَى جاًغَى، لاًَى دیز 

ٍ اػتماد هادر تا ٍسى ٍالؼی ًَساد در سًاى هزاجؼِ وٌٌذُ تِ 

0293تیوارعتاى ّای تزتت حیذریِ در عال   
IR.THUMS.REC.1394.6 

01/2/93  خاًن آسهَدُ 

تزرعی ارتثاط ًَع سایواى تا ؽیَع ؽذت ٍ رًج ًاؽی اس تی 

هاُ تؼذ اس سایواى در سًاى ًخغت سای  2اختیاری اعتزعی ادرار 

 IR.THUMS.REC.1394.7  0293هزاجؼِ وٌٌذُ تِ تیوارعتاى ّای تزتت حیذریِ در عال 

01/2/93  

 
 آلای خلفی

تثؼیت اس رصین تزرعی ارتثاط عَاد عالهت ،داًؼ عالهت ٍ 

درهاًی در تیواراى آرتزیت رٍهاتَییذ تیوارعتاًْای ؽْز هؾْذ در 

0293عال   

        

 

IR.THUMS.REC.1394.8 

01/2/93  آلای خلفی 

تزرعی ارتثاط ویفیت سًذگی ٍ  ؽادواهی داًؾجَیاى تا هؾخصِ 

ّای دهَگزافیه ٍالذیي در داًؾگاُ ّای ؽْزعتاى تزتت حیذریِ 

0293در عال  
IR.THUMS.REC.1394.9 

01/2/93  آلای پَریَعف 

ٍ الىلی سػفزاى   تزرعی آسهایؾگاّی اثز وؾٌذگی  ػصارُ آتی

 تزویغت صیاردیا الهثلیا

IR.THUMS.REC.1394.10 

مصوب کمیته اخالق  1395ماقبل سال لیست طرح های تحقیقاتی

  دانشگاه



03/7/93  آلای پَریَعف 

ویفیت آسهایؾگاُ ّای تؾخیص عثی ؽْزعتاى  تزرعی ٍضؼیت

0293تزتت حیذریِ در عال   

 IR.THUMS.REC.1394.11 

03/7/93  خاًن جوؼِ پَر 

ّای  ّای تتاالوتاهاس ٍ هتالَتتاالوتاهاس تاعیل تزرعی فٌَتایپی آًشین

ّای تالیٌی تیوارعتاى ًْن دی تزتت گزم هٌفی جذا ؽذُ اس ًوًَِ

0293در عال  حیذریِ  
IR.THUMS.REC.1394.12 

03/7/93  خاًن تخؾی 

هذیزیت داًؼ در تیي پزعتاراى ارتثاط فزٌّگ ایوٌی تیوار ٍ 

 ؽاؿل در تیوارعتاى ًْن دی ؽْزعتاى تزتت حیذریِ در عال

0293 

 

IR.THUMS.REC.1394.13 

03/7/93  خاًن آسهَدُ 

تزرعی آگاّی ، ًگزػ ، ػولىزد ، خَدوار آهذی ٍ هَاًغ درن 

ؽذُ در راتغِ تا هزالثت هثتٌی تز ؽَاّذ در تیي هاهاّای ؽاؿل 

0293پشؽىی تزتت حیذریِ در عال در داًؾگاُ ػلَم   
IR.THUMS.REC.1394.14 

3/8/92  خاًن الذعی 

عال هزاجؼِ  4تزرعی هیشاى آگاّی ٍ ػولىزد هادراى وَدن سیز 

وٌٌذُ تِ پایگاُ تْذاؽتی ٍ خاًِ ّای تْذاؽت درتارُ تیواری 

 اعْالی حاد وَدواى
IR.THUMS.REC.1394.15 

3/8/92  دوتز وَثزی 
تزرعی هؾىالت دّاى ٍ دًذاى عالوٌذاى ٍ ػَاهل هزتثظ تا آى در 

 ؽْزعتاى تزتت حیذریِ 
IR.THUMS.REC.1394.16 

3/8/92  آگاّی ٍ ًگزػ پزعتاراى ًغثت تِ پزعتاری هثتٌی تز ؽَاّذ آلای ػغگزی 
IR.THUMS.REC.1394.17 

3/8/92  
آلای ًاصزی 

 ویا

ّوَدیالیشیتؼییي ػلل ًارعایی هشهي ولیِ در تیواراى   
IR.THUMS.REC.1394.18 

 

11/01/92  
 دوتز هیزی

در افزاد  17تزرعی ارتثاط تیي  عٌذرم هتاتَلیه ٍ ایٌتزلَویي 

 هثتال تِ اعىیشٍفزًی  
IR.THUMS.REC.1394.19 

 

11/01/92  
 آلای حؾوتی

جَ اخاللی داًؾجَیاى اتاق ػول داًؾگاُ ػلَم پشؽىی تزرعی 

92تزتت حیذریِ عال   
IR.THUMS.REC.1394.20 

 

0/01/91  
خلفیآلای   

تزآٍرد ػَاهل هَثز تز اًگیشػ پزعتاراى جْت ؽزوت در تزًاهِ 

ّای آهَسػ حیي خذهت در تیوارعتاى ّای ًْن دی ٍ راسی ٍ 

0291ارتؼ ؽْزعتاى تزتت حیذریِ درعال   
IR.THUMS.REC.1394.21 

 

11/01/92  
 خاًن پاؽیة

سًذگی تز هیشاى اضغزاب تؼییي تاثیز آهَسػ هْارت ّای 

 داًؾجَیاى هتاّل داًؾگاُ ػلَم پشؽىی تزتت حیذریِ
IR.THUMS.REC.1394.22 

 

11/01/92  
 خاًن پاؽیة

 تؼییي تاثیز آهَسػ هْارت ّای سًذگی تز عالهت ػوَهی 
IR.THUMS.REC.1394.23 

 

11/01/92  
 خاًن پاؽیة

 تؼییي تاثیز آهَسػ هْارت ّای سًذگی تز افغزدگی
IR.THUMS.REC.1394.24 

0/01/91  آلای ػلیشادُ 

تزرعی تاثیز آهَسػ تز اعاط الگَی اػتماد تْذاؽتی تز 

خَدآسهایی عزعاى پغتاى در سًاى هزاجؼِ وٌٌذُ تِ هزوش 

 تْذاؽتی درهاًی
IR.THUMS.REC.1394.25 

0/01/91  آلای وؾاٍرس 
 تزرعی راتغِ تیي ویفیت سًذگی واری ٍ تؼْذ عاسهاًی واروٌاى

 عتادی داًؾگاُ ػلَم پشؽىی ٍ ارائِ راّىارّای هٌاعة
IR.THUMS.REC.1394.26 



0/01/91  آلای خلفی 

تزرعی ًوایِ تَدُ تذًی ٍ ارتثاط آى تا هتـییز ّای التصادی، 

اجتٌواػی در دختزاى داًؼ آهَس هماعغ اتتذایی،راٌّوایی ٍ 

 هتَعغِ
IR.THUMS.REC.1394.27 

0/01/91  آلای تیوَری 

ارسیاتی ظزفیت ّای تٌفغی ٍ تزرعی اثزات ریَی در ؽاؿلیي 

وارگاّْای هَاجِْ تا عیلیظ آساد در هٌغمِ تحت پَؽؼ 

 داًؾگاُ ػلَم پشؽىی تزتت حیذریِ
IR.THUMS.REC.1394.28 

0/01/91  آلای خلفی 
تزآٍرد ػَاهل هَثز تز اجزای فزآیٌذ پزعتاری اس دیذگاُ پزعتاراى 

تزتت حیذریِؽاؿل در تیوارعتاى ّای   
IR.THUMS.REC.1394.29 

0/01/91  آلای خلفی 

تزآٍرد هیشاى هَاجِْ خاًَارّای تحت پَؽؼ داًؾگاُ ػلَم 

پشؽىی تزتت حیذریِ تا ّشیٌِ ّای ووز ؽىي جْت دریافت 

 خذهات عالهتی
IR.THUMS.REC.1394.30 

20/3/92  آلای تیوَری 

 –ارسیاتی پَعچزّای واری ٍ تزرعی ؽیَع اختالالت اعىلتی 

ػضالًی در تیي وارگزاى عٌگ تزی ٍ عٌگ تزاؽی تا اعتفادُ اس 

 REBAرٍػ 

IR.THUMS.REC.1394.31 

20/3/92  آلای تالزیاى 
ؽٌاعایی هَاًغ هَجَد در عاختارّا ٍ فزآیٌذ ّای عاسهاًی جْت 

آهَسؽی ًْن دی اجزای هذیزیت ویفیت فزاگیز در تیوارعتاى  IR.THUMS.REC.1394.32 

00/9/92  خاًن پاؽیة 

تزرعی اثز تخؾی آهَسػ هذیزیت اعتزط تز رضایت ؽـلی، 

تاٍرّای خَدوارآهذ، عالهت ػوَهی ٍ اعتزط ؽـلی در پزعتاراى 

 ؽاؿل  تیوارعتاى ًْن دی
IR.THUMS.REC.1394.33 

00/9/92  
 آلای ػغار

 

اعتفادُ اس رٍػ ارسیاتی  ػضالًی تا-تزرعی اختالالت اعىلتی

در واروٌاى داًؾگاُ ػلَم پشؽىی تزتت ) rosaعزیغ تٌؼ اداری)

 حیذریِ
IR.THUMS.REC.1394.34 

00/9/92  آلای ػغار 
تزرعی ٍضؼیت فزعَدگی ؽـلی درتیي واروٌاى داًؾگاُ ػلَم 

 پشؽىی تزتت حیذریِ
IR.THUMS.REC.1394.35 

00/9/92  آلای ػلی ًضاد 

پیؾگیزی وٌٌذُ اس تیواری ّای للثی ٍ ػزٍلی تزرعی رفتارّای 

در واروٌاى هزوش تْذاؽت ؽْزعتاى تزتت حیذریِ تز اعاط هذل 

 اػتماد تْذاؽتی
IR.THUMS.REC.1394.36 

00/9/92  آلای خلفی 

ؽیَع اختالالت خَاب در ارتثاط تا ویفیت سًذگی در سًاى تاردار ٍ 

ؽْزعتاى تزتت  ؿیز تاردار هزاجؼِ وٌٌذُ تِ پایگاُ ّای تْذاؽت

 حیذریِ
IR.THUMS.REC.1394.37 

18/01/92  خاًن پاؽیة 

تؼییي راتغِ فزٌّگ عاسهاًی، ًگزػ وار آفزیٌاًِ ٍ رفتار 

ؽْزًٍذی عاسهاًی در واروٌاى عتادی داًؾگاُ ػلَم پشؽىی تزتت 

 حیذریِ
IR.THUMS.REC.1394.38 

20/3/92  خاًن ػادلی 
واًگزٍیی هادر ٍ ًَساد تزرعی همایغِ ای تواط پَعتی ؽىوی ٍ 

 تالفاصلِ تؼذ اس تَلذ تز رفتارّای دلثغتگی هادر
IR.THUMS.REC.1394.39 

18/01/92  خاًن پاؽیة 
تزرعی اثزتخؾی آهَسػ هْارتْای پیؼ اس اسدٍاج تز اًتظار اسدٍاج 

 ٍ ووزٍیی داًؾجَیاى 
IR.THUMS.REC.1394.40 

18/01/92  آلای ػلی ًضاد 
ای هادراى تاردار رٍعتایی ؽْزعتاى تزتت تزرعی رفتارّای تـذیِ 

0292حیذریِ تز اعاط هذل اػتماد تْذاؽتی در عال   
IR.THUMS.REC.1394.41 

18/01/92  آلای خلفی 
تزرعی فزعَدگی ؽـلی، ؽذت خغتگی ٍ رضایت ؽـلی در 

0292پزعتاراى تیوارعتاى ّای ؽْزعتاى تزتت حیذریِ در عال   
IR.THUMS.REC.1394.42 

18/01/92 تزرعی راتغِ تیي عثه ّای تفىز تا تفىز اًتمادی خالق  آلای خلفی  IR.THUMS.REC.1394.43 



 داًؾجَیاى داًؾگاُ ػلَم پشؽىی تزتت حیذریِ

18/01/92  دوتز خادهی 

تزرعی همایغِ ای تاثیز دارٍّای هتَولَپزاهیذ،پزٍپَفال، آتزٍپیي 

ٍ اًذاًغتزٍى در واّؼ تَْع ٍ اعتفزاؽ تیواراى حیي ػول 

جزاحی عشاریي تحت تی حغی اعپایٌال تا دارٍی هارواییي در 

 تیوارعتاى ًْن دی ٍ راسی ؽْزعتاى تزتت حیذریِ در عال 

0292 

IR.THUMS.REC.1394.44 

02/01/92  آلای خلفی 
تزرعی اختالالت خَاب ٍ راتغِ آى تا اػتیاد تِ ایٌتزًت در تیي 

0292داًؾجَیاى داًؾگاُ ّای تزتت حیذریِ در عال   
IR.THUMS.REC.1394.45 

18/01/92  دوتز خادهی 

تزرعی همایغِ ای دٍ رٍػ تی حغی اعپایٌال هیذالیي ٍ 

ووز درد در پاراهذیي در تیواراى ارتَپذی اس ًظز هیشاى عزدرد ٍ 

0292تیوارعتاى ّای ؽْزعتاى تزتت حیذریِ در عال   
IR.THUMS.REC.1394.46 

02/01/92  خاًن هیزی 

ارتمای ػولىزد احیای للثی ریَی تین درهاًی تیوارعتاى آهَسؽی 

ًْن دی داًؾگاُ ػلَم پشؽىی تزتت حیذریِ  : یه هغالؼِ الذام 

 پضٍّی
IR.THUMS.REC.1394.47 

02/01/92 تْزاهیخاًن    

تزرعی ؽیَع ٍ هماٍهت آًتی تیَتیىی ػفًَت ّای تاوتزیال تخؼ 

هزالثت ّای ٍیضُ تیوارعتاى ًْن دی تزتت حیذریِ در عال 

0293 
IR.THUMS.REC.1394.48 

02/01/92  دوتز اصدری 
تزرعی اثز ػصارُ اتیل اعتاتی صوؾ آًـَسُ تز درد ًَرٍپاتی دیاتتی 

هَػ ّای صحزایی ًزًاؽی اس تشریك اعتزپتَسٍتَعیي در   
IR.THUMS.REC.1394.49 

02/01/92  دوتز اصدری 
در ب 2تاثیز اعتفادُ تَام اس ػغل ٍ اعیذّای چزب اهگا تزرعی  

  ّثَد سخن دیاتت
IR.THUMS.REC.1394.50 

02/01/92  آلای حؾوتی 

ػَاهل هزتثظ تا رفتارّای پیؾگیزی وٌٌذُ اس تیواری اتَال تز 

در داًؾجَیاى داًؾگاُ ػلَم پشؽىی اعاط هذل اػتماد تْذاؽتی 

 تزتت حیذریِ
IR.THUMS.REC.1394.51 

00/9/92  آلای ػلیشادُ 
تزرعی تاثیز آهَسػ هثتٌی تز هذل اػتماد تْذاؽتی در راتغِ تا 

 IR.THUMS.REC.1394.52 تیواری تاالعوی در تیي داًؼ آهَساى ؽْز تزتت حیذریِ 

00/9/92  آلای ػلیشادُ 
در راتغِ تا تزرعی تاثیز آهَسػ هثتٌی تز هذل اػتماد تْذاؽتی 

در تیي داًؼ آهَساى ؽْز تزتت حیذریِ تْذاؽت دّاى ٍ دًذاى  IR.THUMS.REC.1394.53 

00/9/92  آلای ػلیشادُ 

 رفتارّای تزتز هذل اػتماد تْذاؽتی  هثتٌی آهَسػ تاثیز

حیذریِآرایؾگزاى تزتت  تیي در ایذس اس وٌٌذُ پیؾگیزی  IR.THUMS.REC.1394.54 

00/9/92  تاثیز آهَسػ تْذاؽت تز رفتارّای تـذیِ ای سًاى تاردار آلای ػلیشادُ 
IR.THUMS.REC.1394.55 

17/00/93  خاًن پاؽیة 

تزرعی تؼییي تاثیز گزٍُ درهاًی ؽٌاختی رفتاری تز پیؾزفت 

تحصیلی داًؾجَیاى داًؾگاُ ػلَم پشؽىی ؽْزعتاى تزتت 

 حیذریِ
IR.THUMS.REC.1394.56 

17/00/93  خاًن پاؽیة 
تزرعی جَ عاسهاًی داًؾگاُ ػلَم پشؽىی تزتت حیذریِ ٍ ارتثاط 

 آى تا تؼْذ عاسهاًی ٍ فزعَدگی ؽـلی واروٌاى داًؾگاُ  
IR.THUMS.REC.1394.57 

17/00/93  دوتز رًجثز 
تحلیل ػاهلی ادراوات داًؾجَیاى پیزاپشؽىی داًؾگاُ ػلَم 

حیذریِ در راتغِ تا آهَسػ ایوٌی تیوار پشؽىی تزتت  
IR.THUMS.REC.1394.58 

17/00/93 ّا ٍ ػَاهل خغز  ، درهاىداًؼ هزتثظ تا تیواری ّای ػزٍق للثی دوتز رًجثز 
IR.THUMS.REC.1394.59 



 

در تیواراى هزاجؼِ وٌٌذُ تِ هزاوش تاستَاى للثی هؾْذ در عال  آى

0293 

17/00/93  دوتز اصدری 
تیوَویٌَى تز حافظِ، یادگیزی ٍ آعیة اوغیذاتیَ  تزرعی اثز  

 تالت هـش در هذل اختالل حافظِ الما ؽذُ تَعیلِ اعىَپَالهیي
IR.THUMS.REC.1394.60 

17/00/93  
آلای حغي 

 سادُ

ارائِ یه رٍػ َّؽوٌذ تِ هٌظَر تؾخیص تیواری ػزٍق وزًٍز   

 للة تا اعتفادُ اس رٍػ تزویة خثزُ ّا
IR.THUMS.REC.1394.61 

3/01/93  
دوتز ؽیخ 

 الغایفِ

اعالػات  یزیتهذ یار ینتصوَّؽوٌذ  یغتنع یعزاح  

یَْؽیت( AIMDSS( 
IR.THUMS.REC.1394.62 

3/01/93  آلای تیوَری 
خَاب در  اختالل تز صذا تا هَاجِْ اس ًاؽى آسردگى اثز تزرعى

ّای تحت پَؽؼوارگزاى وارگاُ  
IR.THUMS.REC.1394.63 

3/01/93  
رضایی آلای 

 هٌؼ

تزرعی  عزٍ اپیذهیَلَصی ٍ هَلىَالر تَوغَپالعوَسیظ در  

 ؽْزعتاى تزتت حیذریِ
IR.THUMS.REC.1394.64 

00/9/92  آلای ػلیشادُ 

تزرعی ارتمای رفتارّای HBMتاثیزتزًاهِ آهَسؽی هثتٌی تز هذل 

پیؾگیزی وٌٌذُ استْذاؽت دّاى ٍدًذاى در داًؼ آهَساى همغغ 

0291تزتت حیذریِ درعال اتتذایی ؽْزعتاى   

 

IR.THUMS.REC.1394.65 

00/9/92  آلای ػلیشادُ 

تاثیز آهَسػ تْذاؽت تز اعاط هذل اػتماد تْذاؽتی تز رفتارّای 

پیؾگیزی وٌٌذُ اس ػفًَت ادراری در سًاى تاردار هزاجؼِ وٌٌذُ تِ 

 پایگاّْای تْذاؽتی تزتت حیذریِ

 

IR.THUMS.REC.1394.66 

00/9/92 ػلیشادُآلای    
تاثیر آموزش بهداشت بر رفتارهای تغذیه ای زنان باردار 

 مراجعه کننده به پایگاههای بهداشتی شهرستان تربت حیدریه

 
IR.THUMS.REC.1394.67 

00/9/92  آلای ػلیشادُ 

تاثیر آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده در 
پوشش مراکز رابطه با بیماری ایدز بر رابطین بهداشتی تحت 

 بهداشتی درمانی شهر تربت حیدریه

 

IR.THUMS.REC.1394.68 

00/9/92  آلای ػلیشادُ 

نسبت  عملکردتاثیر برنامه آموزشي مدون برآگاهي،نگرش، 
پدیکلوزیس سر ابتال به به دانش آموزان دخترانه مقطع  در 

  2931ابتدایي شهرستان تربت حیدریه در سال 
 

IR.THUMS.REC.1394.69 


