
 شناسه اخالق عنوان طرح مجري تاریخ تصویب 

29/1/96  ایرانی نسخه پایایی و روایی ، عاملی ساختار تعیین    دکتر رنجبر 

         شواهد بر مبتنی مراقبت پرسشنامه

IR.THUMS.REC.1396.1   

29/1/96  اساس بر) course plan( درس طرح کارآیی بررسی   آقاي حشمتی 

 تربت پزشکی علوم دانشگاه اساتید دیدگاه از  بزنف مدل

  1394 سال در حیدریه

IR.THUMS.REC.1396.2 

29/1/96  در هاري و گزیدگی حیوان اپیدمیولوژیک بررسی آقاي سرمدي 

  1385-95 سال از مشهد شهرستان

IR.THUMS.REC.1396.3  

29/1/96  اکسید با شده اصالح و خام فعال کربن کارایی مقایسه دکترداوودي 

  آبی هاي محلول از) II(مس سنگین فلز حذف در آهن

IR.THUMS.REC.1396.4 

29/1/96 برجسته خانم   اکسید با شده اصالح و خام فعال کربن کارایی مقایسه 

 محلول از کاتیونی و آنیونی هاي رنگ حذف در آهن

 آبی هاي

IR.THUMS.REC.1396.5 

29/1/96 قاسمیدکتر    معیار,پمپاژقلبی روي بر وریدي استرپتوکیناز اثر    

TIMIبا بیماران در نواري تغییرات روند و آنژیوگرافی در 

  قدامی انفارکتوس

IR.THUMS.REC.1396.6   

 

29/1/96  

 و بارداري در ترومبوآمبولی خطر عوامل و بروز بررسی   دکتر قاسمی

  کوهورت مطالعه یک:  زایمان از پس

IR.THUMS.REC.1396.7  

1/4/96 دکتر امید  

   عزیزي

 Aبررسی مولکولی بتاالکتامازهاي وسیع الطیف کالس 

)ESBLs کرباپنمازهاي کالس ،(D متالوبتاالکتامازهاي ،

و  C (ampC)، سفالوسپورین هاي کالس Bکالس 

در سویه هاي اسینتوباکتر  2، 1اینتگرون هاي کالس 

  باومنی مقاوم به چند دارو در ایران

IR.THUMS.REC.1396.8   

1/4/96    IR.THUMS.REC.1396.9  نقش سرمایه هاي اجتماعی در توسعه پایدار روستایی   دکتر قویدل 

29/1/96 علیزاده آقاي  در دختران  یجاتوسبز یوهعوامل مرتبط با مصرف م یبررس 

 یدبر اساس مدل پرس یدریهشهرستان تربت ح یرستانیدب

  1395سال در

IR.THUMS.REC.1396.10  

17/3/96 میرسرطان معده با میزان  بررسی ارتباط میزان مرگ و آقاي سرمدي 

نیترات و نیتریت آب آشامیدنی در تربت حیدریه و مشهد 

  1385- 95طی سالهاي 

IR.THUMS.REC.1396.11   

17/3/96 میر بیماري هاي قلبی و  بررسی ارتباط میزان مرگ و آقاي سرمدي 

عروقی با کیفیت آب آشامیدنی شهر تربت حیدریه و 

  1385-95مشهد طی سالهاي 

IR.THUMS.REC.1396.12   

17/3/96  

 

 

 

و اختالل  ، افسردگیبررسی سطح استرس، اضطراب خانم آزموده

استرس بعد از تروما در زنان با سقط و بارداري خارج 

  بارداري طبیعی داراي رحمی و مقایسه آن با زنان

IR.THUMS.REC.1396.13   

  1396سال  – مصوب کمیته اخالق دانشگاه لیست طرح هاي تحقیقاتی



17/3/96 بررسی ارتباط نگرش به نقش جنسیتی و نگرش نسبت به  خانم آزموده 

قاعدگی با شدت درد قاعدگی در دانشجویان دختر دانشگاه 

  تربت حیدریه علوم پزشکی

IR.THUMS.REC.1396.14   

17/3/96 تاثیر آموزش مبتنی بر الگوي روي بر میزان سازگاري با  خانم آزموده 

  بارداري در زنان نخست باردار

IR.THUMS.REC.1396.15   

1/4/96 شهرستان تربت  یانسالزنان مبررسی وضعیت سالمت  خانم علیزاده   

  یدریهح

IR.THUMS.REC.1396.16   

1/4/96 بررسی عوامل مرتبط با استفاده از مواد شوینده در  آقاي حشمتی 

مصارف خانگی بر اساس مدل پرسید در زنان مراجعه 

کننده به مراکز خدمات جامع سالمت شهرستان تربت 

  96جام در سال 

IR.THUMS.REC.1396.17   

28/4/96 تعیین الگوي فنوتیپی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله هاي   خانم حمیدي 

هلیکوباکتر پیلوري جدا شده از بیماران مبتال به 

هاي گوارشی مراجعه کننده به درمانگاه  بیماري

هاي گوارشی نهم دي تربت حیدریه درسال  بیماري

1397 -1396  

IR.THUMS.REC.1396.21   

28/4/96 	 سرمی مس و بیماري مالتیپل  بررسی رابطه بین سطح  آقاي سرمدي

  "اسکلروزیس: یک مرور نظام مند و متاآنالیز 

IR.THUMS.REC.1396.22   

28/4/96 	 بینی بیماري سرطان پستان با استفاده از شبکه هاي پیش  دکتر دهقان

  عصبی فازي

IR.THUMS.REC.1396.23 

28/4/96 	 یادگیري  ارتباط توانایی آینده پژوهی با کیفیت تجارب  خانم شریفی

  دانشجویان

IR.THUMS.REC.1396.24 

28/4/96 	 بررسی میزان رضایت مندي ساکنین حاشیه شهر تربت   آقاي علیزاده

  حیدریه از ارائه خدمات طرح تحول نظام سالمت

IR.THUMS.REC.1396.25 

28/4/96 	 بیماران با اسطوخودوس بر اضطراب  يعصاره یرتاث  دکتر اژدري

  یترالم يیچهپروالپس در سندروم

IR.THUMS.REC.1396.26   

28/4/96 	 بررسی وضعیت بهداشتی و ایمنی مهدکودك هاي   خانم برجسته

  1395- 96شهرستان تربت حیدریه در سال 

IR.THUMS.REC.1396.27   

18/5/96 بررسی دانش و نگرش پرستاران شاغل در بیمارستان هاي  دکتر رنجبر 

 (تله نرسینگ)راه دورمنتخب مشهد در زمینه پرستاري از 

  1396در سال

IR.THUMS.REC.1396.28 

18/5/96 آقاي دکتر  

 خطیبی

بررسی عوامل مؤثربرشکست اصالحات نظام سالمت:   

  زمرور سیستماتیک و متاسنت

IR.THUMS.REC.1396.29   

18/5/96 آقاي دکتر  

 خطیبی

برآورد پزشکان متخصص فعال در ایران با استفاده از 

  بازصید سه منبعی-صیدروش 

IR.THUMS.REC.1396.30 

18/5/96 ژن  آپولیپوپروتئین  بررسی فراوانی پلی مورفیسم هاي خانم ایرانی فر 

E)APOEدر جمعیت افراد سالم  خراسان (  

IR.THUMS.REC.1396.31   

 

18/5/96  

 

) در مبتالیان به ASDبررسی شیوع اختالالت طیف اوتیسم( خانم ایرانی فر

   ) DSداون(سندرم 

IR.THUMS.REC.1396.32 



18/5/96 خانم دکتر  

 عبدالهی

تعیین نقطه برش سن تشخیص سرطان روده بزرگ با 

  استفاده از مدل نقطه تغییر شفا

IR.THUMS.REC.1396.33   

7/6/96 	
	
	
 

علیزاده آقاي  اساس بر خوراکی روغن مصرف با مرتبط عوامل بررسی 

 واحدهاي پوشش تحت خانوارهاي بین در پرسید مدل

  حیدریه تربت شهر درمانی- بهداشتی

IR.THUMS.REC.1396.34 

7/6/96 	
 

 اساس بر اندیشی مثبت هاي کننده تعیین الگوي ارائه  " آقاي جعفري

 با آن ارتباط و) TPB(شده ریزي برنامه رفتار تئوري

 شهر دانشجویان در زندگی از رضایت و زندگی کیفیت

  حیدریه تربت

IR.THUMS.REC.1396.35 

7/6/96 	
 

 در دردي هاي رفتار بر زعفران گلبرگ عصاره تأثیر دکتر اژدري

  داغ صفحه و فرمالین مدل در صحرایی موش

IR.THUMS.REC.1396.36 

7/6/96 	
 

سرمديآقاي   ناشی میر و مرگ میزان بر سالمت نظام تحول طرح تاثیر 

  رضوي خراسان استان در بارداري از

IR.THUMS.REC.1396.37 

7/6/96 	
 

 بارداري پیامد با بارداري از پیش مراقبت ارتباط بررسی خانم صالحی

  زایمان و

IR.THUMS.REC.1396.38 

7/6/96 	
 

خانم یوسف 

 پور

 توسعه با نوآوري جو و اجتماعی سرمایه رابطه بررسی

  پزشکی تربت حیدریه علوم دانشگاه کارکنان سازمانی

IR.THUMS.REC.1396.39 

7/6/96 	
 

بررسی ارتباط عوامل اقلیمی و محیطی با روند مرگ و  آقاي سرمدي

  1390- 95میر سرطانها در شهر تربت حیدریه از سال 

IR.THUMS.REC.1396.40 

7/6/96 	
 

خانم اشرفی 

 زاوه

بررسی ارتباط خودکارامدي جنسی بارضایت زناشویی 

بهداشتی شهرستان تربت زنان مراجعه کننده به مراکز 

  حیدریه

IR.THUMS.REC.1396.41 

7/6/96 	
 

بررسی کیفیت خدمات بهداشتی ارایه شده در طرح  طاهره شریفی

مراقبین سالمت مراکز جامع خدمات سالمت در شهرستان 

  تربت حیدریه

IR.THUMS.REC.1396.42 

7/6/96 	
 

سالمت شهر ارزیابی آگاهی، نگرش و رفتار داوطلبین  علیرضا جعفري

  در مورد طب مکمل و جایگزین تربت حیدریه

IR.THUMS.REC.1396.43 

15/8/96 عصاره گلبرگ زعفران بر حافظه و یادگیري  تاثیر  سیبرر دکتر اژدري 

وآسیب اکسیداتیو بافت مغز در مدل اختالل حافظه به 

  وسیله اسکوپاالمین

IR.THUMS.REC.1396.44 

15/8/96 اثر کلسیم و ویتامین ب یک بر شدت دیسترس مقایسه  خانم کبیریان 

  قاعدگی

IR.THUMS.REC.1396.45 

15/8/96 تعیین کننده هاي رفتار دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی  خانم منفرد 

  تربت حیدریه در رابطه با حوادث ترافیکی :

  مطالعه اي براساس مدل اعتقاد بهداشتی

IR.THUMS.REC.1396.46 

15/8/96 در  یدریهشهر تربت حیان و عملکرد دانشجو یدگاهد خانم منفرد 

در  یدمحافظت کننده از نور خورش يخصوص رفتار ها

 مطالعه اي براساساز سرطان پوست:  یهاول یشگیريپ

  )SCT(یاجتماع یشناخت یهنظر

IR.THUMS.REC.1396.47 



15/8/1396 بررسی اثر عصاره هاي بخش هاي مختلف اسطخودوس  دکتر اژدري 

پذیري نورونی، شکل پذیري سیناپسی و بر تحریک 

اکتساب و بیان تحمل به اثرات ضد دردي آسپیرین در 

  هیپوکمپ موش هاي صحرایی

IR.THUMS.REC.1396.48 

20/9/1396 بررسی کارایی فرآیند جذب زیستی و تصفیه آنزیمی  آقاي زارعی 

پساب هاي روغنی با استفاده از قارچ آسپرژیلوس نایژر و 

  استخراج شده از آنآنزیم 

IR.THUMS.REC.1396.49    

20/9/1396 فتوکاتالیستی حذف فورفورال توسط  بهینه سازي فرایند دکتر بذرافشان 

 (Fe3O4)نانوذرات سوپرپارامغناطیس اکسید آهن 

  سنتزشده از محیط هاي آبی

IR.THUMS.REC.1396.50   

20/9/1396 بررسی تجزیه فتوکاتالیستی فنل با استفاده از نانو ذرات  دکتر مسافر 

سنتزشده در  (Fe3O4)سوپرپارامغناطیس اکسید آهن 

  محیط آبی

IR.THUMS.REC.1396.51   

20/9/1396 بررسی دانش و نگرش دانشجویان پرستاري و مامایی  دکتر رنجبر 

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در زمینه پرستاري از 

  1396دوردر سالراه 

IR.THUMS.REC.1396.52   

20/9/1396 بارفتارهاي ارتقاء  بررسی ارتباط جایگاه مهارسالمت خانم منفرد 

دهنده سالمت وکیفیت زندگی دانشجویان شهرتربت 

  1396- 97حیدریه درسال 

IR.THUMS.REC.1396.53   

20/9/1396 مراکز سالمندان تحت پوشش  یسبک زندگ یبررس آقاي علیزاده 

  96درسال  یدریهتربت حستان شهر خدمات جامع سالمت

IR.THUMS.REC.1396.54   

20/9/1396 براختالل   یحاناندام هوایی ر الکلی–یعصاره آب اثر یبررس دکتر بهشتی 

  درموش صحرایی یناز اسکوپوالم یاشن حافظه

IR.THUMS.REC.1396.55 

10/10/96 	  اي چندرسانه و عملی  آموزش روش دو تاثیر مقایسه     خانم ارمی

 نهضت آموزشیاران عملکرد و آگاهی بر ریوي قلبی احیاي

  آموزي سواد

IR.THUMS.REC.1396.56 

10/10/96 	 صاره زردچوبه بر اضطراب و افسردگی القا تاثیر عبررسی  دکتر بهشتی

  در موش هاي صحراییپلی ساکارید لیپو  شده به وسیله

IR.THUMS.REC.1396.57 

10/10/96 	  یندهبا نگرش نسبت به آ یلیتحص یزهارتباط انگ یبررس خانم شریفی

 یدریهتربت ح یدانشگاه علوم پزشک یاندر دانشجو یشغل

  1396در سال 

IR.THUMS.REC.1396.58 

10/10/96 	  گیاه هیدروالکلی عصاره سرطانی ضد تاثیر بررسی دکتر اژدري

 7- میشیگان سرطان بنیاد سرطانی رده  در قرقاط

)MCF-7 (آزمایشگاه محیط در  

IR.THUMS.REC.1396.59 

10/10/96 	 بررسی ارتباط مصرف سیب زمینی با مرگ و میر:انالیز اینده  زینب بیدل

و مروساختارمند و متاانایز  نگر مطالعه کوهورت گلستان 

  شواهد موجود

IR.THUMS.REC.1396.60 



                                                                                                                                     :آدرس اینترنتی

http://amoozesh.thums.ac.ir 

  

10/10/96 	 دکتر امید 

 عزیزي

ها در  مکانیسم مقاومت به فلوروکینولونبررسی مولکولی 

ایزوله هاي اشریشیاکلی جدا شده از نمونه هاي بالینی 

  1396-1397درسال   بیمارستان هاي شهر کرمان

IR.THUMS.REC.1396.61 

10/10/96 	  محیط از سرب فلزي یون بیولوژیکی جذب کارایی بررسی آقاي زارعی

  تریکودرما قارچ توسط آبی

IR.THUMS.REC.1396.62 

10/10/96 	  ریسک و توکسوکارا انگل سرمی وضعیت بررسی دکتر محقق

 در  ایالم شهرستان کودکان در آن به مرتبط فاکتورهاي

  1397- 1396 سال

IR.THUMS.REC.1396.63 

10/10/96 	 بررسی مشخصات و تکنولوژي هاي تصفیه فاضالب  محمد سرمدي

  یک مرورنظام مند- کارواش

IR.THUMS.REC.1396.64 

10/10/96 	   نسخه فارسی پرسشنامهبررسی ساختار عاملی و پایایی  مریم تاتاري

  پرستارانکیفیت زندگی حرفه اي در 

IR.THUMS.REC.1396.65 

9/11/96 بررسی تاثیر فعالیت هاي پژوهشی بر پیشرفت تحصیلی  محمد سرمدي 

  دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

IR.THUMS.REC.1396.66 

9/11/96 تاثیر ارزشیابی تکوینی مبتنی بر دانشجو برپیشرفت  جواد احمدي 

  تحصیلی دانشجویان درس خون شناسی

IR.THUMS.REC.1396.67 

9/11/96 علیزادهآقاي   اساس مدل  بر یجنس یتعوامل مرتبط با رضا یبررس 

شهر  جامع سالمتزنان مراجعه کننده به مراکز  در یدپرس

  1396-97سال در یدریهتربت ح

IR.THUMS.REC.1396.68 

9/11/96 با  جنسی عملکردارتباط سالمتی، شادمانی و  بررسی خانم کبیریان 

  متاهل در زنان جوان جنسی ذهنی بهزیستی

IR.THUMS.REC.1396.69 


