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39عناوین طرحهای مصوب سالهای     
   

 ردیف
 

 
 طرح عنوان 

 39سال 

 in vitroدر شرایط MCF7برروی سلولهای سرطانی  launaea acanthodesبررسی اثر سمیت و ضد سرطانی عصاره متانولی اندام هوایی گیاه   1

 بررسی اثر شیوع بیماری انتروبیوزیس در مهد کودک های شهر سبزوار  2

 مقایسه اثر بخشی میزوپروستول زیرزبانی ،خوراکی و واژینال در درمان سقط فراموش شده طی سه ماه اول بارداری  3

 مقایسه اثر کرایوتراپی و دارو درمانی در مقابل دارو درمانی صرف در درمان سرویسیت مزمن عالمت دار  4

 تحصیلی در دانشگاه بررسی رابطه بین استقامت ذهنی، موفقیت در کنکور و عملکرد  5

 در مراجعه کنندگان به بیمارستان های شهر سبزوارPCR_RFLPدر نمونه های سرطانی و سالم پستان با روش AURKAبررسی پلی مورفیسم   6

 بررسی اثر کالووالنیک بر کنترل عالیم رفتاری ناشی از سندورم محرومیت از الکل در موش صحرایی نر  7
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 تعیین ژنوتیپ انگل توکسوپالسما گوندی از نمونه های بیولوزیک در بیمارستان )زایشگاه(شهر سبزوارتشخیص ملکولی و   8

 روانی ناشی از سکته مغزی در بیماران_مقایسه اثرات سیتالوپرام ، متیل مندیت و دارونما بر پیامدهای عصبی  9

 3939با استفاده از راهنمای بالینی استاندارد زانو در بیمارستان واسعی سبزوار MRIتعیین مناسبت تجویزهای   11

 توسط آمبلی پرنین به روش محاسباتیFasRو TNFRوMcl-1شبیه سازی رایانه ای مهار پروتئین های  11

12  
در موش صحرایی یک مطاله بررسی اثرآملی پرنین بر کاهش دردهای نوروپاتی و بهبود اثر ضد دردی مورفین در مدل نوروپاتی ناشی از بستن مزمن عصب سیاتیک 

 آزمایشگاهی و محاسباتی

 مروری بر اثرات سایتوتوکسیک ترکیب آمبلی پرنین بر رده های مختلف سلولهای سرطانی  13

 بررسی تاثیر هیدروالکلی ریزوم زنجبیل بر روی فاکتورهای  خونی و مسمومیت کبدی در موش صحرایی  14

 در مراحل تکوینی میانسال بر تشنجات صرعی ناشی از کیندلینگ پنتیلن تترازول در موش سوری بررسی اثر اسانس گلبرگ گل طاووسی  15

 PCL2در سلولهای H2O2بررسی اثر محافظت نورونی کالووالنیک اسید در مقابل آسیب اکسیداتیو حاصل از   16

 بررسی رابطه ساختار و اثر مشتقات رزواتول آمید  17

 Topomer COMFAبا استفاده از  MMP-12بررسی یافتن مهار کننده های اختصاصی آنزیم   18

 In silicoبه روش  ferulaبر گرفته از گیاه  Microlobinو  farneciferolبررسی القا احتمالی آپوپتوز توسط   19

 3939بیمارستان شهید مبینی در سال شیوع و عوامل مرتبط با خونریزی های بعد از زایمان در زنان مراجعه کننده به  21
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 39_39بررسی دیدگاه دانشجویان  و اساتید رشته بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی سبزوار درباره  دوره کارآموزی در سال تحصیلی  21

 صنعتی اسیدی:مدلسازی تعادلفترمودینامیک وسنتیکبارور شده با تیتان زرد برای حذف و بازیابی اورانیوم و توریم از فاضالب های  XAD-7استفاده از رزین   22

23  
راسایکلین از آب و فاضالب مطالعه جنبه های تعدلی ،سینیکی وترمودینامیکی ومقایسه راندمان حذف آنتی بیوتیک های سولفامتوکسازول،کلروتتراسایکلین فلوکساسین و تت

 نانو لوله های کربنی معمولی و اصالح شدههای مختلف توسط رزین پلی استایرنی معمولی و اصالح شده و 

 در جمعیت سالمندان ایرانی مبتال به بیماری آلزایمر دیررسTREM2مطالعه همراهی واریانت های اگزون دو ژن   24

 بررسی اثر طیف انرژی بر پارامترهای دوزیمتری چشمه های براکی تراپی گسیل کننده فوتون به روش مونت کارلو  25

26  
یر مراجعه کننده به کلینیکهای اثر فلوکسیتین بر شدت عالیم بالینی و یافته های اکو کاردیو گرافیک در بیماران مبتال به پروالبس دریچه میترال و اختالل اضطراب فراگ بررسی

 قلب در سطح شهر مشهد در سال

 نوزادان بیمارستان شهید مبینی شهرستان سبزوار منابع باکتریهای ایجاد کننده عفونتهای بیمارستانی در بخش مراقبتهای ویژه  27

 ایران_ارزیابی شیوع آسم و محرک های آن در زنان باردار در سبزوار  28

 بررسی میزان تابش گامای زمینه در سطح شهر سبزوار  29

 شهرستان سبزوارحمایت اجتماعی و تاثیر آن بر کفیت زنان مراقبت کننده از بیماران مبتال به سرطان پستان در   31

 39بررسی وضعیت کنترل کیفی استریلیزاسیون در بیمارستان های شهر سبزوار سال  31

 تععین عوامل موثر بر اقدام خود کشی در مراجعه کنندگان به مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار  32
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 بهبود زخم اپی زیاتومی در زنان نخست زابررسی اثر پماد ترکیبی گل راعی با گل همیشه بهار بر شدت درد و   33

 بررسی تاثیر آموزش راهبرد های یادگیری خود گردان در کاهش افت تحصیلی  دانشجویان  34

 در سلول های پیشیا پاستوریس به مظور طراحی سنجش سریع برای شناسایی آنتی بادی در سرم بیماران Bبیان برون تنی آنتی ژن مرکزی ویروس هپاتیت   35

 تاثیر شیفت شب بر کارکردهای اجرایی مغ و تکانشگری پرستاران  36

 در هیپوکمپ رتهای نر گنادکتومی شده دیابتی  BDNFبررسی اثر تستوسترون بر حافظه شناختی و میزان بیان فاکتور   37

 مروری بر رژیم درمانی در سندرم روده تحریک پذیر  38

 نسخه دانشجویی     –ترجمه، بومی سازی و اعتباریابی مقیاس تعلل ورزی درسی سولومون   39

 بازنگری کارآموزی بهداشت جامعه دانشجویان پرستاری پسر در راستای آموزش پاسخگو به نیاز جامعه    41

 ترجمه و اعتباریابی مقیاس های نگرانی کمبریج، اضطراب بارداری و ترس از زایمان ویجما )فرم قبل از زایمان و بعد از زایمان(   41

 بررسی تاثیر اجرای یک برنامه آموزشی توسط دانشجویان پسر پرستاری برای همسران زنان باردار بر میزان تمای زوجین به زایمان طبیعی   42

 Mcl-1و بیان ژن  CLLبررسی اثر سمیت سلولی ترکیب اوراپتن بر سلولهای سرطانی رده   43

 بررسی اثرات آتورواستاتین و سیمو استاتین بر ایجاد تحمل به مورفین در موش سوری  44

 پرنین آمبلیبررسی تغییرات بیان ژن سایتوکین های پیش التهابی در نخاع موش های صحرایی نوروپاتی درمان شده با    45
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 در ناخنک چشم SOX2,Oct4بررسی بیان ژن های  46

47  
در هیپوکامپ مغزی به دنبال کیندلینگ شیمیایی با  Real-time   PCRبه روش   GABAAو  TNF-α NMDAهای ,¬بررسی تاثیرات فعالیت بدنی بر  میزان بیان ژن گیرنده

 پنتیلن تترازول در موش صحرایی

 Real time PCRدر نمونه های بافتی نرمال و سرطانی معده انسانی به روش  OCT4بررسی بیان ژن   48

 MEIS1و  بررسی  بیان ژن   shRNA retrovirusبا مکانیسم   KYSE-30در رده سلولی  EZH2مهار ژن   49

 مقایسه تاثیر سن حاملگی )به هفته( بر پیامدهای  نوزادی  در حاملگی پره ترم دیردرس با حاملگی ترم   51

 بازنگری کارآموزی بهداشت جامعه دانشجویان پرستاری پسر در راستای آموزش پاسخگو به نیاز جامعه    51

 بررسی اثر عصاره هیدرو الکلی گیاه بومادران بر تشنجات صرعی ناشی از کیندلینگ پنتیلن تترازول در موش سوری   51

 3939مقایسه عوارض ماسک حنجره ای و لوله تراشه در بیماران تحت بیهوشی عمومی در بیمارستان های سبزوار در سال   52

 "برآورد دوز ارگانهای ناحیه سر بیماران هنگام انجام اقدامات فلوروسکوپی قلبی   53

 دارای حفاظ  در براکی تراپی سرطان پروستات  359Gdتعیین پارامترهای دوزیمتری چشمه   54

 3939در سال بررسی میزان فشارخون و شاخص نمایه توده بدنی در مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی شهرستان سبزوار  55

  3939بررسی آمادگی یادگیری الکترونیکی  دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال   56

 HTLV-Iطراحی سنجش ایمنوکروماتوگرافی تک مرحله ای با استفاده از پپتیدهای سنتتیک برای غربالگری عفونت   57
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 3933در بیمارستان واسعی سبزوار در نیمه اول سال  CVAعوامل موثر بر تعداد روزهای بستری بیماران مبتال به  58

 استفاده از زباله های شهری )به جز قابل فساد و شیشه ای و فلزات( به جاذب های صوتی  59

61    

 بررسی شیوع ناتوانی و ارتباط آن با سالمت جسمی و روانی در سالمندان شهر سبزوار  61

 بررسی اولویتهای پژوهشی بر اساس مدلهای تطبیق یافته هانلون در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار   62

 ه دیابتیبررسی اثرات توام ورزش داوطلبانه و تستوسترون بر آنژیوژنز و مسیر سیگنالینگ داخل سلولی آن  در عصب سیاتیک رت های نر  گنادکتومی شد  63

 3939منیزیوم و نارسایی قلب در بیماران تحت همودیالیز  بیمارستان واسعی سبزوار در سال  بررسی ارتباط بین سطح سرمی  64

 ( بر متابولیسم گلوکوز و چربی در موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوسینFerula szowitsinanاثر عصاره گیاه کمای بیابانی )  65

 بر استرس اکسیداتیو ناشی از دیابت در رت نر دیابتی شده VITEX PSEUDO –NEGUNDOبررسی اثر عصاره گیاه   66

 در کارکنان و  دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار HBVبررسی پاسخ ایمنی به واکسن   67

 بررسی سواد سالمت و ارتباط آن با شاخصهای جمعیت شناختی در سالمندان شهر سبزوار  68

 39-3939باپیامدهای نوزادی در بیمارستان شهیدان مبینی سبزوار سالبررسی رابطه ی طول بند ناف   69

71  
ساله در بیماران مراجعه کننده به مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا  5بررسی عوامل موثر بر پیش آگهی و نتایج درمان بیماران مبتال به سرطان پستان طی یک دوره  

 (3931ـ3931مشهد )
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71  
شده در بیمارستان شهیدان  میزوپروستول واژینال ، المیناریا و ایزوسورباید دی نیترات واژینال در آماده سازی سرویکس قبل ازالقای لیبر در زنان حامله ترم بستریبررسی  اثر 

 مبینی سبزوار

  "بررسی مشخصات  بالینی بیماری های بدخیم پستان در سبزوار  72

 فلوتیکازون با اسپری بینی مومتازون بر درمان عالیم رینیت آلرژیک مقایسه تاثیر اسپری های بینی  73

74  
سال با آپاندیسیت ساده و  پرفوره  مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان امداد شهید دکتر  33ادراری در کودکان زیر   phبررسی رابطه تعداد گلبول های قرمز و سفید و سطح  

 39-39بهشتی سبزوار در سال 

75  
مبتال به آپاندیسیت حاد مراجعه کننده به بیمارستان امداد  سال 35( با پرفوراسیون آپاندیس در بیماران باالی CRP) C -بررسی ارتباط سطح بیلی روبین تام و پروتئین واکنشی 

  "39۔39شهید دکتر بهشتی سبزوار در سال 

 3933-39سال مراجعه کننده به بیمارستان قائم در سال های  39مواد سوزاننده در اطفال زیر اجتماعی ناشی از بلع -بررسی پیامدهای زیانبار اقتصادی  76

  3939بررسی شیوع کم وزنی هنگام تولد و ارتباط وزن تولد نوزادان با فصول سال در بیمارستان شهیدان مبینی سبزوار در سال   77

 3939اران تحت همودیالیز مزمن بیمارستان واسعی سبزوار در سال بررسی شیوع اختالالت تستهای عملکرد تیروئید در بیم  78

 3939های صفراوی در بیماران همودیالیزی مزمن بیمارستان واسعی سبزوار طی سال ¬بررسی شیوع سنگ   79

 3939-3933سبزوار طی سالهای بررسی سرواپیدمیولوژی بیماری بروسلوز در مراجعه کنندگان به آزمایشگاه کلینیک ویژه دانشگاه علوم پزشکی   81

 بررسی ارتباط وزن جفت با وزن  تولد نوزادان متولد شده در بیمارستان  شهید مبینی سبزوار   81
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 ازیابی آمادگی عملکردی سالمندان شهر تهران و مقایسه آن با نرم های جهانی  

 ساله31_11کنترل در سالمندان تاثیر تغییرات مرتبط با سن در سیستم های حسی بر متغیرهای کیتیک   82

 فرهنگی نسبت به ظاهر در جوانان میانسال و سالمندان_مقایسه تصویر بدنی و نگرش های اجتماعی  83

 مقایسه تاثیرخواب یا بیداری بر تثبیت حافظه حرکتی پنهان در جوانان ،میانساالن و سالمندان تهرانی  84

 پرسشنامه کیفیت زندگی سالمندان ایرانیساخت و بررسی ویژگی های رواسنجی   85

 FFAAسال)11آزمون ارزیابی آمادگی عملکردی در افراد باالی "اعتبار و روانسازی نسخه فارسی   86

 3939بیماران رفتاری_روانی و بار مراقبت در مراقبان ،بیماران مبتال به دمانس و ارتباط با آنها با ویژگی کارکردی ،روانی_بررسی وضعیت سالمت جسمی  87

 شکاف ارزشی نسل ها بررسی مقایسه ای جوانان،میانساالن و سالمندان در شهر تهران  88

 بررسی و شناسایی منابع الکترونیکی مناسب جهت استفاده محققان حوزه سالمندی در ایران  89

 39-39ی تازه متولد شده در شهر سبزوار در سال  بررسی شیوع ناهنجاری های مادرزادی سگمان قدامی چشم و ضمایم در نوزادان زند ه  91

 سال بستری در بخش اطفال بیمارستان واسعی سبزوار 3-5بررسی  عوامل خطر مسمومیت با سرب و عوارض ناشی از آن در کودکان   91

 مراجعه کننده به بیمارستان شهید مبینی سبزواربررسی ارتباط بین هموگلوبین و هماتوکریت مادر با سن جنینی و وزن هنگام تولد در زنان باردار   92

 39_39مبینی شهر سبزوار در سال  بررسی میزان شیوع باکتریوری بدون عالمت و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی باکتریهای یافت شده در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان  93

بت های ویژه نوزادان بررسی مقایسه ای نگرش مادران و پرستاران در خصوص اهمیت و میزان حمایت های پرستاری از والدین دارای نوزادان نارس بستری در بخش مراق  94
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 3939بیمارستان شهید مبینی سبزوار در سال 

 صحراییبررسی اثرعصاره  آبی چای سبز بر حافظه فضایی در مدل آلزایمری موشهای   95

 ( در موش صحرایی CCIبررسی اثر حفاظتی گلوکوزامین در مدل درد نوروپاتی فشردگی مزمن عصبی )  96

  3939ارزیابی  وضعیت تغذیه بیماران مبتال به سرطان تحت شیمی درمانی  مراجعه کننده بیمارستان واسعی سبزوار در سال    97

 فرآیندهای ازن زنی تنها، ازن زنی کاتالیزوری و جذب با استفاده از کربن فعال شده با اورهحذف علف کش آترازین ازآب آلوده در   98

  sclerorhachis platyrachisدر موش سوری قبل و بعد از تیمار با عصاره گیاه  DMBAدر سرطان پستان القا شده با  Nanogو  Oct4 ،Sox2بررسی بیان   99

 و استرس اکسیداتیو در بیماران همو دیالیزی  hsCRPبررسی تا ثیر مصرف مکمل پروبیوتیک بر روی لیپید پروفایل سرم ،   111

 FAASش نالیز آنها به رواستخراج فاز جامد سرب، جیوه و کادمیم از بافتها و نمونه های دیگر در انسان با استفاده از پلیمرهای اصالح شده با لیگاندهای آزو و آ   111

 بر میزان یادگیری دانشجویان در آموزش علوم پایه پزشکی  تعیین تاثیر  استفاده از ابزار شبیه سازی، مدلسازی و بیوانفورماتیک   112

 نیکل از منابع آبی آلودهاستفاده از کربن فعال گرانولی بارور شده با دی هیدروکسی آنتراکینونها جهت حذف فلزات سنگین جیوه، سرب، کادمیم، روی مس و   113

 از محیط های آبی آلوده توسط کربن فعال اصالح شده با نانوذرات مغناطیسی آهن   بررسی حذف انتاکاپون  114

 بررسی آگاهی و عملکرد کشاورزان شهرستان سبزوار  درباره جنبه های بهداشت محیطی استفاده از آفت کش ها    115

 بررسی اثر مداخله ای گرهای آب لیمو،کودشیمیایی و کاربن بر تست ادراری مرفین    116
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 3939بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سالمت سالمندان دیابتی نوع دوم مراجعه کتتده به کلینیک دیابت سبزوار و عوامل مرتبط با آن در سال   117

  39بررسی عملکرد دستگاههای استریلیزاسیون مراکز بهداشتی درمانی سبزوار در سال   118

 39شیوع مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه های سبزوار در سال   119

  3939-3939بررسی شیوع و علل گرایش مصرف دخانیات در دانش آموزان مقطع راهنمایی و دبیرستان شهر سبزوار در سال تحصیلی   111

  39بررسی عوامل زمینه ساز بروز  خطاهای پرستاری از دید گاه  پرستاران  در بیمارستان های شهر سبزوار در سال  111

  Cell Counterبررسی اختالل ایجاد شده توسط امواج ماکرویو تابشی موبایل بر عملکرد دستگاه    112

 تولید شده در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری  ipsتعیین ویژگی پر توانی سلول های   113

 بر هورمون های مترشحه تیروئیدی  GSMبررسی اثر امواج میکروویو تابشی از تلفن های همراه    114

 ار با رویکرد بازاریابی اجتماعی تلفیقی برنامه ی مداخله ای مبتنی بر جامعه جهت  ارتقای رفتارهای خود مراقبتی پیشگیری از فشار خون باال در  شهر سبزو  115

 و ارتباط آنها با فعالیت و روندبیماری های التهابی روده HMGBIو  TOOL LIKE RECEPTORبیومارکر   116

  3939ساله شهرستان سبزوار در سال  51تا 35بررسی میزان شیوع اختالالت عملکرد جنسی و عوامل روانی مرتبط با آن در زنان   117

 3939-بررسی ارتباط وضعیت شناختی با عملکرد روزانه در ساکنین سرای سالمندان سبزوار  118

 بررسی میزان هوش فرهنگی مدیران در تعامل با مراجعین   119
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 3939بررسی رابطه دسترسی دائمی به فضای مجازی و میزان انزوای اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی  سبزوار در سال  121

 طراح کیت تشخیص مولکولی برای تعیین جنسیت جنین  121

 3939بررسی میزان رضایت جنسی و رضایت از تصویر بدنی در زنان زایمان کرده شهرستان سبزوار   122

 روایی و پایابی نسخه فارسی پرسشنامه کیفیت زندکی سازمان جهانی بهداشت نسخه سالمندان  123

 مطالعات همگروهی آینده نگر با موضوع سالمندیازیابی هدفمند   124

 بررسی شیوع ناتوانی و ارتباط آن با سالمت جسمی و روانی در سالمندان شهر سبزوار  125

 ساخت و بررسی ویژگی های رواسنجی مقیاس فعالیت روزمره زندگی  سالمندان ایرانی  126

 in vitro( در شرایطVitex pseudo negundoگیاه هنده بید ) بررسی اثرات سمیت سلولی و ضد سرطانی عصاره میوه  127

 sclerorhachis platyrachis( عصاره متانولی گیاه LD50بررسی سمیت حاد )  128

 به روش مونت کارلو Mv 33برای انرژی Siemens ONCORبررسی فاکتورهای تأثیرگذار در شبیه سازی دستگاه شتابدهنده خطی  129

 بررسی اثر نانو ذرات طال  بر افزایش دوز در رادیوتراپی  با حالت الکترونی شتابدهنده خطی زیمنس از طریق شبیه سازی مونت کارلو   131

131   

132   

 سبزوار(بیمارستان واسعی icuشیوع کلونیزاسیون میکروبی سویه های جداشده از لوله تراشه بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه)  133
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 حذف علف کش آترازین ازآب آلوده در فرآیندهای ازن زنی تنها، ازن زنی کاتالیزوری و جذب با استفاده از کربن فعال شده با اوره  134

135  
بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در  ارزیابی نیروی انسانی بیمارستان های آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سبزوار مطابق با ضوابط و استانداردهای پرسنلی وزارت

 3939سال 

 تاثیرآوای قرآن و صدای محیطی بر رشد گیاهان آپارتمانی  136

 بررسی تاثیرآموزش کارآفرینی بر نیات کارافرینانه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار  137

 بررسی میزان سوئ رفتار و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شر سبزوار  138

 استعالجی و عوامل موثر بر آنبررسی میزان مرخصی های   139

 3939ماهه دوم سال  1بررسی خدمات مصرفی و هزینه های پزشکی سالمندان بستری در مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی واسعی سبزوار طی   141

141  
های طرح و حل مسئله توسط دانشجویان و مقایسه آن با روش سخنرانی در واحد درسی زنان و بررسی چالش ها و قابلیت های اجرایی تلفیق آموزش مبتنی بر وبالگ و روش 

 3939مامایی دانشجویان پزشکی در سال 

 بررسی میزان و علل پریشانی اخالقی در پرسنل اتاق عمل بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی سبزوار  142

 و مراقبت های بهداشتی در شیردهی، از دیدگاه طب سنتی و مقایسه با طب نوینبررسی و تدوین دستورات مرتبط با تغذیه   143

 3939واسعی سبزوار  اضطراب مرگ و حمایت اجتماعی در بیماران تحت درمان با همودیالیز در بیمارستان بررسی میزان "  144

 برروی موش سوری Cinnamomum verum بررسی اثرات ضد افسردگی دارچین  145
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  3939بررسی ارتباط زمان خستگی با کیفیت ماساژ قلبی در پرسنل درمانی و پایگاههای اورژانس سبزوار   146

 بر مارکرهای التهابی و آنتی اکسیدانی در بیماران مبتال به بیماریهای عروق کرونرقلب Q10بررسی اثرات مصرف کو آنزیم  147

 س اساتید دانشگاه علوم پزشکی سبزوار بر اساس حیطه های نظریه بتوریت و توماسبررسی روایی و پایای فرم ارزیابی کیفیت تدری  148

 بر علیه لیشمانیوز احشایی در سگ در بعضی از مناطق اندمیک استان آذربایجان شرقی  Leishmania infantum H-lineکار آزمایی فاز دو واکسن تضعیف شده انگل   149

 دانه بر لیپیدپروفایل ومارکرهای التهابی و آنتی اکسیدانی در بیماران همودیالیزیبررسی تاثیر مصرف روغن سیاه   151

 3939رستان سبزوار در سالبررسی و شناسایی عوامل میکروبی کاندیدای پستان و عالئم ایجاد کننده آن در خانم های شیرده مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شه  151

152  
ترم بستری شده در بیمارستان شهیدان مبینی  بررسی اثر میزوپروستول واژینال ،المیناریا و ایزوسورباید  دینترات واژینال در اماده سازی سرویکس قبل از القای لیبر در زنان حامله 

 سبزوار 

 39سبزوار  در سال  بررسی ارتباط  به اینترنت با اضطراب اجتماعی در دانشجویان  دانشگاه  علوم پزشکی  153

 39پایان نامه 

 بررسی تاثیر تمرینات پیالتس بر عزت نفس دانشجویان دختر پرستاری  1

 3939در کنترل درد حین تعویض پانسمان بیماران بستری در بخش سوختگی بیمارستان واسعی در سالTENSبررسی تاثیر   2

 3939پرستاران شاغل در بیمارستان های شهر سبزوار در سال بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر کاهش اضطراب   3

 3939بررسی تاثیر بیان احساسات به صورت گروهی بر میزان اضطراب بیماران در شرف آنژیوگرافی عروق کرونری در بیمارستان واسعی شهر سبزوار  4
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 3939بیماران مبتال به نارسایی قلب و مراقبین آنها در بخش قلب بیمارستان امام رضا )ع( مشهد در سال بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر نیازهای خود مراقبتی بر کیفیت زندگی   5

 بررسی تاثیر طب فشاری بر کیفیت خواب بیماران نارسائی مزمن قلبی  6

 بخش اعصاب بیمارستان واسعی سبزوار بررسی تاثیر آموزش مراقبت از بیمار بر کیفیت زندگی مراقبین بیماران مبتال به سکته مغزی بستری در  7

 بیمارستان قائم مشهد ICUبررسی تاثیر مکمل پروبیوتیک بر برخی مشکالت گوارشی بیماران سکته مغزی بستری در بخش   8

9  
ساله بستری در بخش 39تا1ترس و اضطراب کودکان بررسی مقایسه ای تاثیر برنامه آشناسازی روند بستری به کمک نقشه های مفهومی دیداری با روش جهره به چهره بر میزان 

 کودکان شهر سبزوار

 3939بررسی تاثیر طب فشاری در نقطه ی نیگان بر درد و اضطراب بیماران تحت جراحی هرنی اینگوینال در بیمارستان امداد شهر سبزوار در سال  11

  3939یماران مبتال به نارسایی مزمن کلیه بیمارستان امام رضا )ع( شهر مشهد در سالبررسی تاثیر محلول دیالیز سرد بر وضعیت خارش حین همودیالیز ب  11

 بررسی تاثیر  اسانس بابونه بر تسکین درد بیماران پس از عمل جراحی سزارین  12

13  
ساله بستری در بخش 39تا1بر میزان ترس و اضطراب کودکان  بررسی مقایسه ای تاثیر برنامه آشناسازی روند بستری به کمک نقشه های مفهومی دیداری با روش جهره به چهره

 کودکان شهر سبزوار

   
   
   
   
   
   

 




