جدول گزارش طرح های تحقیقاتی مصوب در کمیته دانشگاهی اخالق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1395
ردیف
1
2

عنوان طرح
بررسی سرمایه اجتماعی واحد پرستاری بیمارستان های دانشگاه
علوم پزشکی شیراز در سال 1394
مقایسه اثر کاپتوپریل و کلونیدین در کاهش فشار خون در شرایط
پرفشاری خون

نام دانشجو

نام مجری اصلی

تاریخ ورود

تاریخ تصویب

سازمان متبوع

کد اخالق

نسرین شوری

سیدعلی ناجی

1394/07/18

1395/01/24

خوراسگان

IR.MUI.REC.1395.4.001

1394/11/20

1395/01/24

نجف آباد

IR.MUI.REC.1395.4.002

افروز کارگران

بررسی مقایسه ای تاثیر کمپرس سرد و گرم بر میزان درد ناشی از
3

تزریق آمیو دارون در بیماران قلبی مراجعه کننده به مرکز آموزشی

مریم سروستانی

درمانی افضلی پور کرمان در سال 1394
4

مقایسه میزان رعایت حفظ حریم خصوصی بیماران زن در بخش
های داخلی و جراحی زنان بیمارستانهای شهرضا در سال 1394

زهرا جلی

تعیین اثربخشی خانواده درمانی شناختی رفتاری بر احساس داغ
5

اجتماعی خانواده های دارای فرزند مبتال به بیماری سیکل سل در

معصومه زارعی

شهرستان منوجان در سال 1395
تجارب پرستاران از چالشهای معنوی و اخالقی مواجه شده در
6

مراقبت از نوزاد در بخش مراقبت ویژه نوزادان در شهر اصفهان سال

مرضیه ذهبی

1394
7

بررسی ارتباط سوادسالمت با مهارت تصمیم گیری بیماران مولتیپل-
اسکلروزیس ساکن در شهرستان جهرم سال 1394
بررسی تاثیر پیگیری تلفنی بر وضعیت سبک زندگی پس از ترخیص

8

بیماران بستری در بخش مراقبتهای قلبی سی سی یو بیمارستان
تامین اجتماعی ولی عصر(عج )قائمشهر سال 94

9
10
11

بررسی وضعیت سالمت اجتماعی مادران دارای کودکان مبتال به فلج
مغزی تحت نظارت سازمان بهزیستی استان قم سال 93
تبیین نیازهای مرتبط با نقش مادری در مادران مبتال به بیماری های
مزمن بستری شده دربیمارستان های شهر اهواز در سال 1395
تأثیر درمان با لیزر کم توان بر روی سطح  IL-6و  IL-8مایع شیار لثه
ای طی درمان ارتودنسی

فاطمه رادبه

دکتر سید احمد
میردامادی
غالمحسین
عبدیزدان
شایسته صالحی
حمیدرضا
روح افزا
دکتر نرگس
صادقی
دکتر حیدرعلی
عابدی

رضا حیدری

غالمحسین

گرجی

عبدیزدان

زهره خسروی
زهرا دورقی پناه
فرید محمدی

دکتر آرش
قدوسی
دکتر نرگس
صادقی
دکتر شیرین
زهرا فرهاد

1394/10/13

1394/12/08

1394/12/02

1394/11/26

1394/12/03

1394/07/13

1395/01/24

1395/01/24

1395/01/24

1395/01/24

1395/01/24

1395/01/24

خوراسگان

خوراسگان

خوراسگان

خوراسگان

خوراسگان

خوراسگان

IR.MUI.REC.1395.4.003

IR.MUI.REC.1395.4.004

IR.MUI.REC.1395.4.005

IR.MUI.REC.1395.4.006

IR.MUI.REC.1395.4.007

IR.MUI.REC.1395.4.008

1393/08/24

1395/01/24

خوراسگان

IR.MUI.REC.1395.4.009

1394/12/19

1395/01/24

خوراسگان

IR.MUI.REC.1395.4.010

1395/01/15

1395/01/24

خوراسگان

IR.MUI.REC.1395.4.011

مقایسه تاثیر لیزر کم توان 810nmو ) LED PBM ( 626 nmبر
12

میزان ثبات ایمپلنت و سطح بیومارکرهای التهابی  IL-1βو
پروستاگلندین  E2در بیماران تحت درمان با اوردنچر متکی بر

جعفر معماریان

دکتر محمد
کتابی

بدون نامه

1395/02/04

خوراسگان

IR.MUI.REC.1395.4.012

ایمپلنت فک پایین
بررسی اثر تزریق انفیلراسیون دگزامتازون ،همراه با بالک عصب
13

آلوئوالر تحتانی (لیدوکایین با اپی نفرین )1/100000در میزان درد حین

مهناز خیری

و بعد از کار  ،در دندانهای خلفی با پالپیت غیرقابل برگشت
بررسی میزان انطباق مراقبت از راه های هوایی مصنوعی با
14

استانداردهای پرستاری در بخشهای مراقبت ویژه بیمارستان

نادر حسنوند

گلستان اهواز در سال 1394
15

16

شیوع اختالالت رفتاری در دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم

رباب کوده

دبیرستانهای دخترانه تهران سال 1394

قاسم بیگی

بررسی تاثیر استفاده موضعی ترانکسامیک اسید در کاهش خونریزی
پس از عمل جراحی بای پس عروق کرونر قلب

دکتر محسن
میرمحمدصادقی
دکتر حیدرعلی
عابدی
دکتر مینو متقی

بدون نامه

1394/08/17

1394/09/18

1395/02/04

1395/02/01

1395/02/01

خوراسگان

خوراسگان

خوراسگان

IR.MUI.REC.1395.4.013

IR.MUI.REC.1395.4.014

IR.MUI.REC.1395.4.015

محسن
مهناز خیری

میرمحمد

1394/09/16

1395/02/04

نجف آباد

IR.MUI.REC.1395.4.016

صادقی

بررسی ارتباط بین نگرش مذهبی با راهکارهای مقابله با شرایط
17

پراسترس در مادران دارای کودک مبتال به صرع در استان کرمان در

زهره خراسانی

نرگس صادقی

1395/01/14

1395/02/09

خوراسگان

IR.MUI.REC.1395.4.017

سال 1395
بررسی ارتباط بین نمره  )Bispectral Index(BISو گروه بندی
18

19

)Gross Motor Function Classification System(MFCS
هنگام بیهوشی عمومی دندانپزشکی در بیماران فلج مغزی
تجارب مادران دارای فرزند مبتال به فنیل کتونوری بیمارستان امین

فهیمه

شهر اصفهان سال 1395

نصیری نصب

بررسی رابطه رفتار شهروند سازمانی پرستاران با فرهنگ ایمنی
20

بیمارستان ازدیدگاه پرستاران در بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه
در سال 94

21

امیر رحمان

مرضیه
جعفرپناه

ندا احمدی
روزبهانی

شایسته صالحی

بهروز رضایی

تأثیر ماساژ بازتابی کف پا بر سالمت عمومی سالمندان مقیم سرای

معصومه

حیدرعلی

سالمندان شهر کرمانشاه در سال 1394

فتاح پور

عابدی

بدون نامه

1395/02/26

خوراسگان

IR.MUI.REC.1395.4.018

1395/02/05

1395/02/26

خوراسگان

IR.MUI.REC.1395.4.019

1394/06/23

1394/11/10

1395/02/26

1395/02/26

خوراسگان

خوراسگان

IR.MUI.REC.1395.4.020

IR.MUI.REC.1395.4.021

22
23

مقایسه میزان آزاد شدن  RANKLو  OPGدر مایع شیار لثه ای حین
حرکت ارتودنتیک دندان همراه و بدون درمان لیزر کم توان
تاثیر آدامس حاوی  CPP-ACPبر غلظت کلسیم،فسفات و آلکالین
فسفاتاز بزاق کودکان  7-11ساله مبتال به پوسیدگی شدید
مقایسه سواد سالمت دختران دبیرستانی و مادران آنها در مورد

24

سالمت زنان در دبیرستانهای دوره دوم آموزش و پرورش ناحیه 6
اصفهان سال 1395

محمود سلیمانی
اوین فتاحی
مرضیه سعیدی
کوپایی

ارتباط بین نمره ) BIS(Bispectral indexو گروه بندی
25

) IQ(Intelligence Quotientهنگام بیهوشی عمومی

پیمان کلینی

دندانپزشکی در بیماران ناتوان ذهنی
مقایسه کیفیت لوله گذاری تراشه در دو تکنیک بیهوشی با
26

پروپوفول/رمی فنتانیل و سوفلوران/رمی فنتانیل درکودکان
کاندیدای کار دندانپزشکی تحت بیهوشی عمومی

27
28
29
30

31

32
33
34

بیماران همودیالیزی بیمارستان مطهری گنبد کاووس در سال 1394
مقایسه تاثیر هشت هفته تمرینات اینتروال هوازی و تداومی بر
میزان تغییرات میوستاتین و  TGFB1سرمی شناگران دختر نخبه
بررسی ارتباط میزان عملکرد خانواده در زمینه استانداردهای

بدون نامه

1395/03/17

خوراسگان

IR.MUI.REC.1395.4.026

مینو متقی

01395/03/04

ندا خیام پور

آرش قدوسی

بدون نامه

1395/03/18

خوراسگان

IR.MUI.REC.1395.4.028

پرستو افقری

روشنک غفاری

بدون نامه

1395/03/17

خوراسگان

IR.MUI.REC.1395.4.029

وحید اصفهانیان

بدون نامه

1395/03/30

خوراسگان

IR.MUI.REC.1395.4.030

روی دو داربست مختلف

بررسی تاثیر برنامه توانمندسازی خانواده محور بر خود کارآمدی

بدون نامه

1395/03/17

خوراسگان

IR.MUI.REC.1395.4.025

1395/03/17

ملک احمدی

بیمارستان های منتخب استان خراسان شمالی در سال 1394

کاویانی

1395/02/15

1395/03/08

خوراسگان

IR.MUI.REC.1395.4.024

خوراسگان

تعیین میزان چسبندگی و تکثیر سلولهای بنیادی مغز استخوان بر

ترخیص شده از بیمارستان بر میزان بستری مجدد نوزاد در

دکتر ناصر

بدون نامه

1395/03/08

خوراسگان

IR.MUI.REC.1395.4.023

IR.MUI.REC.1395.4.027

بهناز

بررسی تاثیر مشاوره تلفنی توسط پرستار به مادر نوزاد نارس

مینو متقی

خدادادیان

ماژور مراجعه کننده به درمانگاه امام رضا(ع)شهراصفهان

beam CTافراد باالی  6سال

جوادی نژاد

روزبهانی

اصفهانی

بررسی آناتومی فورامن تیمپانیک یا  Huschkeبه روی تصاویر cone

دکتر شهرزاد

مهران

تبیین نیازهای مراقبتی تجربه شده بیماران در مبتال به تاالسمی

موجود اینترنت به روش آنالیز محتوا

امینی

ندا احمدی

مهناز طباخان

بررسی روانشناختی جنایی قاتلین سریالی ایران بر اساس داده های

دکتر شیرین

1395/01/15

1395/02/26

خوراسگان

IR.MUI.REC.1395.4.022

منا اکبریان
ثانوی
عطیه اخلی
غزاله درشمال
سیده فاطمه

فروزنده دشتی
دکتر رضا
مسعودی
دکتر خسرو
جاللی
نرگس صادقی

1394/07/29

1395/04/23

خوراسگان

IR.MUI.REC.1395.4.031

1394/11/28

1395/04/23

خوراسگان

IR.MUI.REC.1395.4.032

1395/03/29

1395/04/23

خوراسگان

IR.MUI.REC.1395.4.033

1395/04/01

1395/04/23

خوراسگان

IR.MUI.REC.1395.4.034

مراقبت از نوزاد با برخی مشخصات خانوادگی در خانوادههای مراجعه

موسوی

کننده به درمانگاههای شهر اردبیل در سال 1395
بررسی تاثیر مداخالت پرستاری بر خود مراقبتی بیماران مبتال به
35

فشار خون باال تحت نظر خانه های بهداشت مناطق یک و دو

طیبه اقبالی

شایسته صالحی

1395/02/06

1395/04/23

خوراسگان

IR.MUI.REC.1395.4.035

شهرستان کرمانشاه در سال 1395
36
37

بررسی میزان شدت عوامل مرتبط بااختالالت رفتاری کودکان
خیابانی در شهر تهران در سال1394
مقایسه سندرم روده تحریک پذیر( )IBSو استرس شغلی پرستاران و
معلمان در سطح شهر خرم آباد در سال 1395
بررسی مقایسه ای تاثیر عصاره گل سرخ و زعفران بر افسردگی،

38

اضطراب و استرس کارگران صنایع شیمیایی ایران شهر اصفهان در
سال 1395
بررسی میزان آگاهی ،نگرش و عملکرد فارغ التحصیالن رشته

39

دندانپزشکی شاغل در استان اصفهان از اصول دندانپزشکی قانونی و
اخالق دندانپزشکی در سال 1395

نازنین سواری

دکتر مینو متقی

1394/11/17

1395/04/23

خوراسگان

IR.MUI.REC.1395.4.036

مهتاب اسکینی

دکتر مینو متقی

1395/03/29

1395/05/17

خوراسگان

IR.MUI.REC.1395.4.037

سمیه گرجی

دکتر بهزاد

رسول رزمجو

ذوالفقاری

سیدفرزاد

دکتر آرش

آریان فر

قدوسی

ارزیابی سمیت سلولی دو نوع پالک و پیچ مورد استفاده در
40

جراحیهای ماگزیلوفاشیال در محیط کشت فیبروبالستهای لثه ای و

مسعود وطنی

سلولهای بنیادی مغز استخوان انسان

دکتر احمد
متقی

1395/03/26

بدون نامه

بدون نامه

1395/05/05

1395/05/20

1395/05/20

ارتباط با صنعت

خوراسگان

خوراسگان

IR.MUI.REC.1395.4.038

IR.MUI.REC.1395.4.039

IR.MUI.REC.1395.4.040

مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده فاز ، 3دو بازو با کنترل فعال،
همراه با کورسازی بیمار ،ارزیابی کننده پیامدها و تحلیل گر داده ها
برای بررسی بدتر نبودن( )non-Inferiorityداروی تراستوزمب
41

ساخت شرکت آریوژن( )™AryoTrustدر مقایسه با تراستوزمب
ساخت شرکت ژن تک – رووش ( )®Herceptinدر بیماران مبتال به

دکتر مکاریان

دکتر سید رضا

دکتر شاه کرمی

صفایی

خوراسگان

بدون نامه

IR.MUI.REC.1395.4.041

سرطان سینه Human Epidermal Growth Factor Receptor
2مثبت
42
43

مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین ماکزس و مصرف گلوتامین بر سطح

عفت نصری

مایوستاتین و قدرت انفجاری دست در دختران والیبالیست

نصرآبادی

مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین ماکزس و مکمل گلوتامین بر سطح
آیریزین و قدرت انفجاری دست در دختران والیبالیست

منیره عمومی

غالمرضا شریفی

1395/04/26

1395/05/17

خوراسگان

IR.MUI.REC.1395.4.042

غالمرضا شریفی

1395/04/26

1395/05/17

خوراسگان

IR.MUI.REC.1395.4.043

44

بررسی رعایت مفاد منشور حقوق بیماران توسط پرستاران در مراکز
بستری سالمندان استان خوزستان در سال 1394

زینب جعفری

غالمحسین
عبدیزدان

1395/02/27

1395/07/10

خوراسگان

IR.MUI.REC.1395.4.044

اثر لیزر دیود پر توان  810nmبر تعداد میکروارگانیسمهای
45

پریوپاتوژن Actinomyces odontolyticus, Prevotella
 intermediaو  prevotella melaninogenicaدر مایع شیار لثه

فرزاد یحیی پور

علیرضا عمرانی

بدون نامه

1395/06/30

خوراسگان

IR.MUI.REC.1395.4.045

ای بیماران دارای بند ارتودنسی
46
47

مقایسه میزان افزایش مارکر متابولیتی  L-Phenylalanineدر بزاق

یاسمن صالحی

سمانه شیرانی

بدون نامه

1395/06/29

خوراسگان

IR.MUI.REC.1395.4.046

عطیه گروسی

آرش قدوسی

1395/03/29

1395/06/30

خوراسگان

IR.MUI.REC.1395.4.047

افسانه نفریه

دکتر ناهید

طالخونچه

اکرمی

بررسی تاثیر ویتامین  cبر بروز فیبریالسیون دهلیزی پس از اعمال

زهرا محمودیان

دکتر محسن

جراحی بای پس کرونر قلب

اصفهانی

میرمحمدصادقی

بیماران مبتال به سرطان سینه با افراد سالم
فرآیند اخذ رضایت نامه آگاهانه از بیماران تحت جراحی چشم در
بیمارستان فیض اصفهان در سال 1395
اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب آوری ،رضایت از

48

زندگی و بهزیستی روانشناختی مادران و اضطراب و افسردگی
کودکان مبتال به دیابت نوع

49

1395/05/07

بدون نامه

1395/06/30

1395/08/08

نجف آباد

نجف آباد

IR.MUI.REC.1395.4.048

IR.MUI.REC.1395.4.049

مقایسه آزمایشگاهی خاصیت ضد میکروبی سه سمان ،MTA
50

بیودنتین و CEM Cementبر باکتریهای انتروکوکوس فکالیس،
استرپتوکوکوس موتانس و قارچ کاندیدا آلبیکانس به روش انتشار

پریناز استکی

دکترمریم زارع
جهرمی

بدون نامه

1395/07/24

خوراسگان

IR.MUI.REC.1395.4.050

آگار
51

ارزیابی آناتومی فورامن منتال،لوپ قدامی کانال مندیبل،کانال

پریسا سادات

دکتر روشنک

اینسایزیو و فورامن لینگوال بر روی تصاویر .CBCT

محمودی

غفاری

مقایسه ازمایشگاهی ریز نشت اپیکالی سه ماده MTA
52

 ,CEMcement, Biodentineبه عنوان ماده پر کننده انتهای

المیرا احمدپور

ریشه با استفاده از روش نفوذ میکروبی

دکتر مسعود
خبیری

بدون نامه

بدون نامه

1395/07/24

1395/07/24

خوراسگان

خوراسگان

IR.MUI.REC.1395.4.051

IR.MUI.REC.1395.4.052

تاثیر همزمان یک جلسه تمرین مقاومتی برونگرا به همراه انسداد
53

54

جریان خون بر سطوح اینترلوکین 15و عامل نکروز تومور آلفا در

محمدحسین

دکتر فرزانه

افراد غیر ورزشکار

کشاورز قرابایی

تقیان

بررسی تأثیر مراقبتهای آموزشی حمایتی بر کیفیت زندگی بیماران

سید علیرضا

دکتر شایسته

1395/06/14

1395/07/24

خوراسگان

IR.MUI.REC.1395.4.053

1395/02/27

1395/07/25

خوراسگان

IR.MUI.REC.1395.4.054

مبتال به هپاتیت بی مزمن مراجعه کننده به درمانگاه مطهری و مرکز

موسوی

صالحی

تحقیقات میکروبشناسی شهر شیراز در سال 1395
ارتباط مصرف خود سرانه داروهای اعصاب و روان با سطح اضطراب و
55

افسردگی در بین دانشجویان دندانپزشکی و تعدادی از رشته های
دانشگاه آزاد اسالملی واحد اصفهان

56

57

58

59
60

مقایسه تاثیر اجرای مدل های مراقبت مشارکتی و مراقبت در منزل
ترمیمی بر فعالیت های فیزیکی حمایت اجنماعی سالمندان
Double blind randomized clinical trial of safety
and efficacy of radiowave-induced heat therapy
plus topical liposomal Amphotericin B in
comparison with heat therapy for the treatment
of cutaneous leishmaniasis caused by
Leishmania major (Phase 3)shmania major
)(Phase 3
Open trial of safety and efficacy of topical
nano-liposomal form of Amphotericin B in
comparison with national standard treatment
for the treatment of cutaneous leishmaniasis
)caused by Leishmania major (Phase 3
بررسی عوامل خطر و نقش روش های درمانی در پیامد بیماران مبتال
به کانسر تیروئید استان اصفهان
بررسی مقایسه ای اثر داروی آکاریوز باردار و نمابر وزن –مارکرهای
متابولیک التهابی و قلبی در بیماران سندرم متابولیک

سید سینا

فاطمه رشیدی

هاشمی

میبدی

میالد برجی

مینو متقی

علی خامسی

بدون نامه

بدون نامه

1395/08/03

1395/08/08

دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه آزاد اصفهان
خوراسگان

IR.MUI.REC.1395.4.055

IR.MUI.REC.1395.4.056

1395/08/02

1395/08/19

مرکز تحقیقات پوست

IR.MUI.REC.1395.4.057

1395/08/02

1395/08/19

مرکز تحقیقات پوست

IR.MUI.REC.1395.4.058

رخساره معمار

رخساره معمار

1395/08/09

1395/09/16

نوشین خلیلی

نوشین خلیلی

1395/08/09

1395/09/16

پور

علی خامسی
پور

مرکز تحقیقات غدد و
متابولیسم
مرکز تحقیقات غدد و
متابولیسم

IR.MUI.REC.1395.4.059
IR.MUI.REC.1395.4.060

مقایسه مالحظات پرستاری ریکاوری در بیهوشی ناشی از کوکتل
61

کتامین – فنتانیل با پروپوفول -لیدوکائین در بیماران آندوسکوپی

الهام اسدروز

مینو متقی

1395/07/12

1395/09/06

خوراسگان

IR.MUI.REC.1395.4.061

بیمارستان خاتم االنبیاء در تهران در سال 1395
بررسی تاثیر آموزش الکترونیک (آموزش از طریق لوح فشرده) بر
62

سطح سواد سالمت بیماران ایسکمیک قلبی بستری در بخش های
ویژه بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی لرستان سال

توران فالحی

شایسته صالحی

1395/01/22

1395/09/06

خوراسگان

IR.MUI.REC.1395.4.062

1395
مقایسه سبک زندگی مادران باردار سرکالژ شده با گروه شاهد در
63

بیمارستان صالح الدین ایوبی

زریان امین نژاد

مینو متقی

1395/07/13

1395/09/06

خوراسگان

IR.MUI.REC.1395.4.063

شیرین زهرا
64

بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن بتا دیفنسین )DEFβ.1(1با

ترانه جاللی

پریودنتیت مزمن با استفاده از روش  PCRدر یک جمعیت ایرانی

فرهاد
مریم استاد

بدون نامه

1395/09/06

خوراسگان

IR.MUI.REC.1395.4.064

شریف
مقایسه تاثیر  8هفته تمرین مقاومتی همراه با مصرف کراتین و
65

گلوتامین بر سطح مالون دی آلدئید( )MDAو بافت کلیه موشهای

پریا حقی پور

غالمرضا شریفی

1395/07/25

1395/10/06

خوراسگان

IR.MUI.REC.1395.4.065

کوچک آزمایشگاهی ماده
مقایسه ابعاد مختلف حافظه در بیماران مبتال به استروک ایسکمیک
66

و افراد سالم و بررسی تاثیر سه روش توانبخشی شناختی  ،آموزش
یادآوری خاص و آموزش ذهن آگاهی بر حافظه بیماران مبتال به

نگار کریمیان

حمید طاهر
نشاط دوست

دانشگاه اصفهان
1394/02/26

1395/09/06

روانشناسی

IR.MUI.REC.1395.4.066

استروک ایسکمیک
مقایسه اثربخشی درمان تحریک مغزی و شناختی-رفتاری بر شدت
67

پرخوری خود تنظیم گری و اضطراب زنان مبتال به پراشتهایی

بهناز حاجیان

ایلناز سجادیان

بدون نامه

1395/10/01

خوراسگان

IR.MUI.REC.1395.4.067

عصبی مراجعه کننده به مراکز تغذیه شهر اصفهان
68

69

70

71

مقایسه اثرات داروی آریپی پرازول با اثرات داروی نورتریپتیلین بر

دکتر حجت اهلل

دکتر حجت اهلل

سندرم روده تحریک پذیر

رحیمی

رحیمی

مقایسه سطح اضطراب وافسردگی بین دانشجویان سال اخر
دندانپزشکی وپزشکی شهر اصفهان
امکان سنجی تولید تصاویر  CTمجازی از  MRIبااستفاده از توالی
پالس  STEدر ناحیه سر برای طراحی درمان پرتودرمانی
کشف و تبیین تجارب پرستاران تیم احیا در بیمارستان های دولتی
استان قم در سال 1395

کمال عطاری

72

رشیدی میبدی

1395/03/19

1395/10/19

بدون نامه

1395/10/06

سیما احمدیان

جباری دکتر

1395/08/15

1395/10/25

سلیقه راد
الهام باقری

دکتر رضا
مسعودی

بیماریهای گوارش

IR.MUI.REC.1395.4.068

پورسینای حکیم

دکتر ایرج

1395/07/03

1395/11/13

خوراسگان
دانشگاه اصفهان
مهندسی هسته ای
خوراسگان

IR.MUI.REC.1395.4.069

IR.MUI.REC.1395.4.070

IR.MUI.REC.1395.4.071

غالم حسین

بررسی رابطه سالمت معنوی با رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت در
بیماران مبتال به صرع بزرگ در بیمارستان های وابسته به دانشگاه

دکتر فاطمه

مرکز تحقیقات

آزاده جلیلی

عبد یزدان

1395/07/03

1395/11/25

خوراسگان

IR.MUI.REC.1395.4.072

علوم پزشکی استان خوزستان در سال1395
73

بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با هراس اجتماعی

حسین

مینو متقی

1395/07/19

1395/11/25

خوراسگان

IR.MUI.REC.1395.4.073

دانش آموزان راهنمایی شهرستان الشتر سال 1394
بررسی رابطه اقدامات پرستاران و نتایج برنامه های بازتوانی در
74

بیماران مبتال به سکته مغزی بر اساس اسناد موجوددر بیمارستان
های منتخب علوم پزشکی شهر اصفهان در سال 1394-1395

75

تاثیر روان درمانگری مثبت گرا ی مبتنی بر خوشبینی بر نشانگرهای
زیستی روانی بیماران کرونر قلبی مزمن

پوراسماعیل
دکتر شایسته
شهرزاد

صالحی

تاجمیری

نرگس محمدی

علیرضا
آقایوسفی

بدون نامه

1395/11/04

1395/11/25

1395/11/25

دانشکده پرستاری
مامایی خوراسگان
پژوهشکده قلب و
عروق

IR.MUI.REC.1395.4.074

IR.MUI.REC.1395.4.075

بررسی تاثیر اصالح الگوی مصرف آب بر شدت دیسمنوره اولیه،
76

بهناز ترکان

تعداد و تنوع داروهای مصرفی در دیسمنوره اولیه و کیفیت زندگی

1395/02/05

1395/12/25

خوراسگان

IR.MUI.REC.1395.4.076

دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان(خوراسگان)
استراتژیهای مداخالتی برای بهبود دانش ،نگرش و عملکرد جامعه و
77

پرسنل بهداشتی درخصوص کنترل،پیشگیری و درمان افزایش چربی
خون

دکتر نضال
صراف زادگان
دکتر محمد رضا

بررسی نوع و فراوانی جهش های ژنی بیماریهای شبکیه چشم در 50
78

1395/11/04

1395/11/30

اخالقی

خانواده در جمعیت استان اصفهان

دکتر منصور

79

بررسی نوع و فراوانی جهش های ژنی در بیماران مبتال به ناشنوایی
غیرسندریک در استان

سهیلی پور

1395/04/27

تصویب نشد

مقایسه اثر تزریق داخل ویتره همزمان متوتروکسات و آواستین در
80

مقایسه با تزریق آواستین به تنهایی در بیماران دیابتی با ادم منتشر

بهروز اولیا

دانشگاه علوم پزشکی
1395/04/27

1395/12/10

81

اختالل متابولیسم میتوکندریایی و عالئم میگرن در بیماران مبتال به
میگرن پیروی کننده از رژیم غذایی با تیرامین کنترل شده

82

بررسی تاثیر اریترومایسین خوراکی با دوز متوسط در درمان عدم

اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی
1395/11/17

1395/12/14

اصفهان
بیمارستان فیض

دکتر مژگان
پریسا حاجی

نوریان

هاشمی
اشرف السادات

دانشگاه علوم پزشکی
1395/12/02

1395/12/17

اصفهان
دانشکده تغذیه

دکتر امیر محمد

صدور تاییدیه

دانشکده پزشکی

ماکوال در سال تحصیلی  96-95بیمارستان فیض اصفهان
اثر مکمل یاری توام کوآنزیم  Q10و ال-کارنی تین بر سطح شاخص

اصفهان

تصویب نشد

دانشکده پزشکی

دکتر فرهاد
فاضل

عروق

IR.MUI.REC.1395.4.077

دانشگاه علوم پزشکی

صالحی
دکتر سعید

پژوهشکده قلب و

1395/09/14

1395/10/18

دانشگاه علوم پزشکی

ارجاع به مدیریت پژوهشی
پس از بررسی

ارجاع به مدیریت پژوهشی
جهت بررسی
صدور تاییدیه

تحمل تغذیه در نوزادان پره ترم

موسوی

اصفهان

آرمانیان

دانشکده پزشکی
دکتر احمد
83

بررسی تاثیر انسولین اینترانازال بر بهبود حس بویایی در بیماران
مبتال به هایپوسمیا مراجعه کننده به بیمارستان امین در سال 95

آرش شرفیان

رضاییان

1395/10/11

1395/12/07

دکتر افشین
84

امیرپور

اثرات هورمون رشد بر یافته های اکوکاردیوگرافی در مبتالیان به

دکتر بهزاد

نارسایی قلبی چهار هفته پس از سکته قلبی

یاوری

عوامل مرتبط با خشونت خانگی علیه کارکنان زن متاهل

حجت شیخ

حجت شیخ

بیمارستانها....درسال 1395

بردسیری

بردسیری

ایمیل از مدیریت
پژوهشی

دانشگاه علوم پزشکی
1395/08/12

1395/11/24

1395/11/02

1395/11/12

اصفهان
بیمارستان خورشید

صدور تاییدیه

ارجاع به مدیریت پژوهشی
پس از بررسی و تایید

دانشگاه علوم پزشکی
85

اصفهان
کمیته تحقیقات

صدور تاییدیه

دانشجویی

86

اجرای طرح پژوهشی :Forma02
Prospective, open-label, uncontrolled, phase III study
to assess the efficacy and safety of Octafibrin for ondemand treatment of acute bleeding and to prevent
bleeding during and after surgery in subjects with
congenital fibrinogen deficiency

حمید هورفر

1395/07/13

1395/09/15

حمید هورفر

87

88

بوتیرات/کیتوسان /بیوگالس به منظور مهندسی بافت عاج دندان ،در
مدل حیوانی (سگ)

89

بررسی تاثیر تجویز محلول ( GIKگلوکز ،انسولین ،پتاسیم) بر پیامد
های کلینیکی پس از اعمال جراحی قلب اطفال تحت پمپ قلبی

المللی چند مرکزی

دانشگاه علوم پزشکی

ارسال نمونه به خارج از کشور درطرح پژوهشی Forma02

ساخت و ارزیابی داربست نانوکامپوزیتی پلی هیدروکسی

مطالعه بالینی بین

صدور تاییدیه

1395/11/05

1395/11/23

اصفهان
دانشکده پزشکی

تاییدیه کمیته ملی

دانشگاه علوم پزشکی
محمدرضا

1395/09/07

فروغی

1395/11/24

اصفهان
مرکز تحقیقات مواد

صدور تاییدیه

دندانی ترابی نژاد
آزاده توانگر

دکتر مجتبی
منصوری

1395/09/06

دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان

صدور تاییدیه

دانشکده پزشکی

ریوی در بیماران بستری در بیمارستان شهید چمران در سال 1395

دانشگاه علوم پزشکی

بررسی تأثیر حنا بر زخم فشاری درجه یک بیماران بستری در بخش
90

های مراقبت ویژه بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی

زهرا رفیعی

اصفهان سال 1395

مریم اقبالی
بابادی

1395/10/27

1395/11/04

اصفهان
دانشکده پرستاری

صدور تاییدیه

مامایی
دانشگاه علوم پزشکی

91

تأثیر آموزش خودمراقبتی بر وضعیت سالمت عمومی زنان آسیب
پذیر :یک مطالعه کارآزمایی میدانی

زهرا باقرصاد

1395/09/30

زهرا برومند

اصفهان
دانشکده پرستاری

صدور تاییدیه

مامایی
دانشگاه علوم پزشکی
92

«چگونه مواد همدم من شد؟» حاصل از پایان نامه« :توانمندسازی

زهرا برومند

زنان درمعرض خطر بیماریهای مقاربتی»

سهیال محمدی

1395/03/09

1395/09/06

اصفهان
دانشکده پرستاری

صدور تاییدیه

مامایی
عنوان :بررسی کارایی خون محیطی در مقایسه با مغز استخوان در
93

روشهای سیتوژنتیکی کاریوتایپ و  FISHدرتشخیص بیماران مبتال
به  AML/MDSبه صورت آزمایشی در بیمارستان امید اصفهان در

ژاله اسدی

دکتر منصور
صالحی

دانشگاه علوم پزشکی
1395/11/17

1395/12/08

دانشکده پزشکی

سالهای  95و 96
بررسی تاثیر پروفیالکتیک تجویز عضالنی  ACTHبر سردرد ،پس از
94

بی حسی اسپاینال در جراحی سزارین در مقایسه با گروه شاهد در

محمدرضا مساح

بیمارستان های الزهرا و شهید بهشتی اصفهان در سال 1394-95

دکتر میترا جبل
عاملی

دانشگاه علوم پزشکی
1395/06/29

1395/07/26

95

متادون خوراکی بر کاهش میزان درد در بیماران مبتال به سرطان
مراحل پایانی مراجعه کننده به بیمارستان سید الشهدا اصفهان در

مهدی ابراهیمی

مجیدی نژاد

دانشگاه علوم پزشکی
1395/11/23

1396/01/15

اندازه گیری میزان اکتیویته تابشهای مواد رادیو اکتیو در نمونه های
96

فاضالب خام مراکز پزشکی هسته ای ،و فاضالب ورودی و خروجی
تصفیه خانه فاضالب جنوب اصفهان و مقایسه آنها با استانداردهای

نرگس کدخدایی

1395/07/10

1395/08/11

جهانی در سال 1392
97

بررسی اثر کنجد( )Sesamum indicumبر ختم سقط ناقص و

زهرا آقابابایی

دکتر محمد

اصفهان

صدور تاییدیه

دانشکده پزشکی

سالهای 97 -95

نرگس کدخدایی

اصفهان

تصویب نشد

دانشکده پزشکی

مقایسه تاثیر درمان با مورفین استنشاقی  ،فنتانیل ترنس درمال و
دکتر سعید

اصفهان

صدور تاییدیه

1394/10/07

1395/03/17

دانشگاه علوم پزشکی

تاریخ نامه کمیته اخالق به

اصفهان

سردبیر مجله دانشکده

دانشکده بهداشت

بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی

صدور تاییدیه

تبیین سقط از منظر طب ایرانی

اصفهان

مظاهری

دانشکده پزشکی
تحصیالت تکمیلی
تبیین خونریزی زیاد رحمی مبتنی بر طب سنتی ایران و کار آزمایی

دانشگاه علوم پزشکی

بالینی تاثیر کپسول کندر
98

( ) Boswellia serrataو کپسول زنجبیل ()Zingiber officinale

رضیه اسحاقیان

بر کاهش خونریزی زیاد رحمی در سنین

دکتر محمد
مظاهری

1394/12/22

1395/03/17

دانشگاه علوم پزشکی

بررسی عوامل مرتبط با رفتار پرخطر جنسی در زنان مراجعه کننده
99

اکرم ثالثی

فریبا فهامی

1395/02/19

1395/02/19

و بهزیستی استان اصفهان در سال 1395

100

اصفهان
دانشکده پرستاری
مامایی
دانشگاه علوم پزشکی

بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش به دو روش گروهی ولوح فشرده بر
آگاهی و نگرش مادران در مورد کودک آزاری جنسی در مراکز

دانشکده پزشکی

صدور تاییدیه

تحصیالت تکمیلی

18-45سال

به مراکز و پایگاه های خدمات اجتماعی وابسته به معاونت بهداشتی

اصفهان

پیمانه لک

بهداشتی –درمانی منتخب شهر اصفهان درسال 1395

دکتر مهناز
نوروزی

1395/02/18

1395/02/18

اصفهان
دانشکده پرستاری
مامایی

نکات اصالحی ارسال و اعالم
نتیجه به معاون پژوهشی
دانشکده واگذارشد
نکات اصالحی ارسال و اعالم
نتیجه به معاون پژوهشی
دانشکده واگذارشد

دانشگاه علوم پزشکی
101

ارزیابی اثردرمانی روغن گوشت زیتون اشباع شده با ازون در

دکتر

مقایسه با داروی گلوکانتیم بر زخم های لیشمانیوز جلدی

سیدحسین

اصفهان
1395/11/24

1396/01/19

حجازی

مرکز تحقیقات
بیماریهای پوستی و

اعالم نتیجه بررسی به
مدیریت پژوهشی

سالک صدیقه طاهره
تخمین خطر عمری و خطر سنی -شرطی تشخیص اچآیوی در
102

جمعیت عمومی کشور ایران بر اساس اطالعات سال 1390تا 1394

مرضیه محبوبی

دکتر محمدرضا
مرآثی

دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان

1395/12/20

دانشکده بهداشت

دکتر بهزاد
103

تعیین تاثیر ویتامین ای بر سطح سرمی بیلی روبین در نوزادان نارس
با سن 34تا37هفته.....

ناهید مرادی

برکتین
علیرضا صادق
نیا

در دست بررسی

دانشگاه علوم پزشکی
1395/12/07

1395/12/18

اصفهان
دانشکده پزشکی

صدور تاییدیه

