
 

 15/11/93تا تاریخ  93عناوین طرح های مصوب سال 

 عنوان طرح ردیف
تاریخ 

 تصویب

شماره 

 جلسه

شماره 

قرارداد 

 سامانه

کد/کد 

 سامانه

بررسی فراوانی دیابت بارداری و عوامل خطرساز مرتبط در زنان مراجعه کننده   .1

 1393-94به بیمارستان شهیدان مبینی شهر سبزوار در سال 

 علی منظوری، فاطمه رودسرابی، مریم امیرپور مجریان:

 علی حسین زاده -ژیال آگاه اساتید:

 

16/5/93 146 

 

9301 

93039 

بررسی شیوع مرگ و میر مادران باردار برحسب متغیرهای مرتبط در دوره ی   .2

 ( در بیمارستان مبینی سبزوار82-92ساله)10

 زهرا کمیلی محدثه شهیدی، مجریان:

 رویا باغانی - علی حسین زاده-ناعمی : حسن اساتید

26/1/93 137  
9302 

93040 

بررسی توزیع فراوانی مرگ و میردر سالمندان شهر سبزوار بر حسب عوامل خطر   .3

 (13/6/93)پایان گزارش 1392تا  1390مرتبط در سال های 

 سحرسادات علوی: انیمجر

 زاده نیحس یعل- یناعم حسن: اساتید

2/2/93 138  
9304 

93041 

کارگاه های سنجش و ارزیابی توامان پرتوهای مادون قرمز و فرابنفش   .4

 1393در سال    شهر سبزوارری جوشکا

 مهدی شریفی  آقای-الهام سادات قریشی –فاطمه طالبی  مجریان:

16/2/93 139  
9307 

93042 



 رخشانی-رضا حکمت شعار اساتید:

پرستاری از دیدگاه پرستاران ، اساتید و بررسی عوامل موثر بر عدم اجرای فرآیند   .5

 1393دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 
 حمیده جمعه تندکی: انیمجر

 رحیم اکرمی -حسن خلیلی: دیاسات

16/2/93 

139  
9308 

93043 

 حذف دیکلوفناک از محیطهای آبی توسط کربن فعال بررسی   .6

 طزرقی سمیه زارعی_مجریان: مهناز ترابی

 اساتید راهنما: احمد اله آبادی

30/2/93 140  
9309 

93044 

 (82-92)سال گذشته 10ژی سالك در شهرستان سبزوار در  بررسی اپیدمیولو  .7

 سحر سالوری -الهه مسعود یار: انیمجر

 حسین الیاسی :راهنما دیاسات

30/2/93 

140  
93010 

93045 

بخش جوین شهرستان سبزوار در سال  بررسی میزان نیترات و نیتریت آب آشامیدنی  .8

1393 

  نجمه زعفرانیه-صفیه اصغری نیکان: انیمجر

 حمید رضا کریمی ثانی  -احمد اله آبادی: راهنما دیاسات

30/2/93 140  
93011 

93046 

بررسی میزان کیفیت مراقبت های پرستاری و عوامل مؤثر بر آن از دیدگاه بیماران و   .9

 1393های شهر سبزوار در سال پرستاران در بیمارستان 

 حمیده جمعه تندکی مجریان:

 رخشانی-جواد گنجلو اساتید:

13/3/93 141  
93012 

93047 

شهرهای  عمومی آب استخرهای و روشهای گندزدایی کروبییموضعیت بررسی   .10

 91-92در سال  جوین-سبزوار

 مرتضی دلک آبادی: انیمجر

13/3/93 141  
93013 

93048 



 یرخشان-خمیرچی: دیاسات

بررسی میزان رضایتمندی مادران از کیفیت مراقبتهای مامایی ارائه شده در واحد   .11

 1393زایشگاه بیمارستان شهید مبینی سبزوار سال 

 زهرا بهشتی نوروزی: انیمجر

 رخشانی-لیال حسینی:دیاسات

13/3/93 141  
93015 

93049 

 1393سبزوار درسال بررسی کمی وکیفی پسماندهای صنعتی در شهرک صنعتی   .12

 محمد محمدجانی مجریان:

 علی حسین زاده -رمضانعلی خمیرچی اساتید:

24/4/93 144  
93016 

93050 

برسی آگاهی و نگرش و عملکرد مراجعین به مراکزبهداشتی درمانی شهر سبزوار در   .13

 93رابطه تفکیک زباله در مبدا در سال 

 سمیه کوچی –مجریان: عاطفه ابارشی 

 دکتر صفاری -دکتر اله آبادی -محمد علی یعقوبی فراساتید: 

24/4/93 144  
93017 

93051 

متابولیسم چربی در  بررسی اثر مقایسه ای  عصاره هیدروالکلی گیاه اسطوخودوس بر   .14

 موش های سوری  با رژیم غذایی پر چرب 

 سید جواد داوری ثانی –مجریان: علی عابدی

 بهشتی نصر سید مهدی-اساتید: دکتر اکبر پژهان

16/5/93 146  
93018 

93052 

با استانداردهای موجود اورژانس های پیش بیمارستانی شهر سبزوار  مقایسه وضعیت  .15

 1393در سال 

 امید صبوری ، اسماعیل صبوری مجریان:

 علی حسین زاده-مجتبی راد اساتید:

14/10/93 158  

93019 



به رشته تحصیلی خود  در بررسی  عالقمندی دانشجویان علوم پزشکی سبزوار   .16

  1393نیمسال تحصیلی 

 میالد علی اکبری ، یصبور دیام: انیمجر

 زاده نیحس یعل-راد یمجتب: دیاسات

16/5/93 146  
93020 

93053 

از خدمات ارایه شده در  بستری بررسی میزان رضایت مندی بیماران  .17

 آزمایشگاهی(علوم  -اتاق عمل)1393در سال  بیمارستان های شهر سبزوار

 زهرا باوفامقدم  -مجریان: زینب مالئی

 ،احسان صفاریاستاد راهنما: محمدعلی یعقوبی فر

24/4/93 144 

 

93021 

93054 

بررسی میزان آگاهی دانشجویان دوره کارآموزی بالینی دانشگاه علوم   .18

 92 -93بهزیستی و توانبخشی تهران از حقوق بیمار در سال 

 مرجان وجدانی -فاطمه اهتمام: انیمجر

 مرجان وجدانی: راهنما استاد

25/06/93 149  

93022 

93056 

 بررسی ارتباط خشونت تجربه شده دردوران بارداری با روند پیشرفت زایمان  .19

 زهرا بهشتی نوروزی –محبوبه بهتری  مجریان:

 زاده نیحس یعل -استاد راهنما: رویا باغانی

 

4/8/93 150  

93023 

میزان حذف رنگ متیلن بلو با استفاده از کربن فعال تهیه شده از بررسی مقایسه ای   .20

 گونه های گیاهی منطقه کویری سبزوار

 زهرا آدینه پور زیارت-مجریان:افسانه شریفی عشرت آبادی

 حمیدرضا کریمی ثانی-احمد اله آبادی-اساتید راهنما:ابوالفضل رحمانی

4/8/93 150  

93024 

و فلوئورسنت   بنفش ساطع شده از المپ های کم مصرفبررسی میزان اشعه ماورای   .21

 در آرایشگاه های زنانه سطح شهر سبزوار

 فاطمه نوازی _معصومه حسامی نیا : انیمجر

 محمد حسن رخشانی-اکبر احمدی اسور :راهنما دیاسات

18/8/93 
 

151  

93027 



 1393درمان بیمارستان های سبزوار در سال  پرسنل بررسی میزان رضایت شغلی  .22

  اسماعیل صبوری –امید صبوری : انیمجر

 علی حسین زاده-مجتبی راد: راهنما دیاسات

09/09/93 154  

93028 

در کارکنان دانشگاه علوم  و عوامل مرتبط با آن سندرم بینایی رایانهشیوع بررسی   .23

 1393پزشکی سبزوار در سال

 اعظم منصوری–مریم کریمی -معصومه بالغی اینالو مجریان:

 دارینی-اکرمی-اساتید:احمدی آسور

7/10/93 156  

93029 

مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی در زمینه زردی مادران  آگاهیبررسی میزان   .24

 .1393نوزادن در شهرسبزواردرسال 

 سمیه طالبی-مهناز حسینی-ریحانه توکلی راد: انیمجر

 رخشانی-ناعمی:دیاسات

25/8/93 

152  

93030 

  تعیین عوامل موثر بر تمایل به فرزندآوری در زوجین ایرانی  .25

  بتول کمالی منش -یجعفرزاده اصفهان یعل -ی: رضا جعفرزاده اصفهانانیمجر

 یاصفهان جعفرزاده یعل -ژیال آگاه :دیاسات

9/9/93 154  

93031 

سال اخیر در شهر سبزوار در سال  10 بررسی روند موارد حیوان گزیدگی در طی  .26

1393 

  عاطفه نظرپور -اسما زمانی: انیمجر

 رحیم اکرمی -حسن ناعمی: دیاسات

9/9/93 

154  

93032 

سال  -بررسی مشکالت جسمانی سالمندان ساکن در سرای سالمندان شهر سبزوار  .27

1393 

  فاطمه اهتمام، سمیه صالح آبادی، عارفه پورطالب :انیمجر

 فرشته خیرآبادی-احسان صفاری-مرجان وجدانی: دیاسات

16/9/93 155  

93033 

نگرش کارکنان، اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه علوم  مقایسه  .28

 پزشکی سبزوار نسبت به افراد دارای ناتوانی)معلول( 

 -نجمه محمودآبادی-وجدانی مرجان-فاطمه اهتمام: انیمجر

16/9/93 155  

93034 



 صفاری-معصومه آران: دیاسات

  از خاک( VIشش ظرفیتی )بررسی تاثیر مواد آلی بر میزان نشت کروم   .29

 فاطمه مشکانی  -علی سیفی رضوانی    -امیر عفت پناهی: انیمجر

  حمیدرضا کریمی ثانی -علی حسین زاده -زهرا رضایی -ایوب رستگار: دیاسات

7/10/93 156  

93035 

 گیت ضدعفونی گمرک توسط اِّزن زنی کاتالیستیبررسی تصفیه پذیری فاضالب   .30

 یحیی جلیلی دربندی :انیمجر

 احمد اله آبادی :دیاسات

07/10/93 

156  

93036 

بررسی مقایسه ای کارایی کربن فعال تهیه شده از چوب درختان سرو   .31

 ،کاج،توت،بیدهندی در جذب انتی بیوتیک آموکسی سیلین

 الهه قربانی ، هاجر چنارانی: انیمجر

 یآباد اله احمد -ابوالفضل رحمانی ثانی :دیاسات

14/10/93 

158  

93037 

 حسب بر سبزوار خون اهداکنندگان درHIV  و B،C  هپاتیت شیوعبررسی   .32

 92تا  88بین سال های  آن ها دموگرافیک خصوصیات

 احسان سهرابی -. سعید یاژن : انیمجر

 صفاری-مجددی: دیاسات

21/10/93 

159  

93038 

 1393 سال در سبزوار شهر یها مهدکودک طیمح بهداشت تیوضع یبررس  .33

 یثان یزارع درضایحم-ینیدار فاطمه-یلیاسماع: . انیمجر

 ریدل هوشمند هیراض-یثان یرحمان ابوالفضل: دیاسات

14/10/93 

158  

93039 

 1393بررسی کیفیت فاضالب خشک شویی های شهر مشهد  در سال   .34

  مسعود فضلی نژاد: . انیمجر

 ساقی-رخشانی-خمیرچی: دیاسات

21/10/93 

159  

93040 



بررسی  مقایسه ای وضعیت کیفی ورمی کمپوست های تولیدی در شهر سبزوار   .35

 و مشهد

 رویا قرائتی-سمیه محمدابادی : انیمجر

 زهرا رضایی-یرچیخم: دیاسات

21/10/93 

159  

93041 

میکروبی آب شرب درسطح شهر تربت  بر وضعیت بررسی تاثیر آبسردکنها   .36

 1393جام در سال 

 محمد ابراهیم رحمتی: انیمجر

 اکرمی-یرچیخم: دیاسات

21/10/93 

159  

93042 

 بررسی مدیریت پسماندهای دندانپزشکی شهر سبزوار  .37

 زهره حسینی، ساناز سلطانی: انیمجر

 هوشمند دلیر-یرچیخم: دیاسات

28/10/93 160  

93044 

شپش سر و عوامل موثر بر آن در مدارس ابتدایی شهر سبزوار بررسی شیوع   .38

 1393در سال 

 مهناز ترخاصی: انیمجر

 حسین زاده-ناعمی: دیاسات

28/10/93 160  

93045 

بررسی وضعیت شاخص های بهداشت محیط در بیمارستان های آموزشی شهر سبزوار   .39

 1393در نیمسال دوم سال 

 مالزم الحسینیریحانه –فهیمه رازقندی : انیمجر

 هوشمند دلیر-رمضانعلی خمیرچی: دیاسات

28/10/93 160  

93046 

 

 



 92طرح های مصوب  

 

 متاهل شاغل در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار الکترونیکی آموزه های قرانی بر رضایت زناشویی بانوان بررسی تاثیرآموزش 

 مجریان: سمیرا فوجی

 دکتر صفاری-محسن آبادیمریم -استاد راهنما: عزت صمدی پور
20/1/92 

 
9201 

 1392مادران در شهرستان سبزوار در سال  کودکان توسطبررسی شیوه ی مدیریت تب 

 سمیه طالبی – اکرم ملک خواهی –شهربانو طالبی  مجریان:

 ،احسان صفاریرهنما فاطمه خانم استاد راهنما:

12/6 

 
9208 

 کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سبزواربررسی تاثیر انس با قرآن بر کیفیت زندگی 

 مجریان:سمیرا فوجی

 استاد راهنما: عزت صمدی پور،احسان صفاری
20/1/92 9209 

 )ارشد پرستاری(1392بررسی رابطه نگرش مذهبی و رضایت از زندگی و سالمت روانی در دانشجویان علوم پزشکی سبزوار در سال 

 مجریان: نرجس حشمتی فر،  اکرم ملکخواهی

 تاد راهنما: محسن کوشان،محمدحسن رخشانیاس
19/4 92010 

 1392بررسی عملکرد آموزشی پرستاران از دیدگاه پرستاران و بیماران ترخیص شده از بیمارستانهای شهر سبزوار در سال  

 گلدسته دالور -حمیده جمعه تندکی -فرمجریان: نرجس حشمتی

 یاسر تبرائی -استاد راهنما: عزت صمدی
28/3 92011 

  1392در سال GHQ-28 مدل اساس بربررسی وضعیت سالمت عمومی پرسنل بیمارستان های شهر سبزوار 

 مجریان: صفیه اصغری نیکان

 استاد راهنما: آقای یعقوبی،احسان صفاری
23/10 92012 



 )مامایی( 92ر سال بررسی عوامل موثر بر میزان قاطعیت دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار د

 فریبا کیقبادی-مجریان:مینا قلعه نوی

 تبرائی-استاد راهنما:باغانی

 

20/1 92013 

 .1391بررسی میزان شیوع سوء رفتار با سالمندان در زنان سالمند شهرسبزوار در سال

 فرزانه کیقبادی -مجریان: :  فریبا کیقبادی

 رخشانی-استاد راهنما: وحیده مقدم حسینی
17/2 92014 

 )ارشد پرستاری( 1392بررسی موانع حساسیت اخالقی از دیدگاه پرستاران بیمارستان واسعی سبزوار در سال 

 مجری: نرجس حشمتی فر

 استاد راهنما:  دکترمحدثه محسن پور،دکتر رخشانی

28/3 

 
92015 

 بررسی تاثیر تماس با دودهای دست دوم مواد مخدر بر پیامدهای زایمانی

 رضا جعفرزاده اصفهانی -طرح: بتول کمالی منش)مامایی(مجریان 

 یاسر تبرایی -استاد راهنما: مرضیه موسوی یزدی

28/3 

 
92016 

 1392بررسی مقایسه ای عوامل خطر استروک در بیماران بستری با اولین حمله استروک و حمله مجدد در بیمارستان واسعی سبزوار در سال

 اسالمی مجریان: وجیهه بلند نظر، وجیهه

 صفاری-حسن خلیلی-استاد راهنما: یعقوبی فر
19/4 92017 

 بررسی میزان استرس در مادران دارای کودک دیابتی نوع یک و را هبردهای مقابله ای

 مجریان: سمیرا فوجی، شهربانو طالبی

 دکتر صفاری -استاد راهنما: محسن کوشان
17/2 92020 

 1392ایمنی در بخش اتاق عمل، بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سالارزیابی میزان رعایت استانداردهای 

 عاطفه نینوا)این دو نفر در صورت جلسه نیستند بعدا اضافه شده اند( -زینب مالئی -سمیرا فوجی-مجریان: حسین طبسی اصل

 اساتید: خانم رویا اکبرزاده، رحیم اکرمی
12/6/92 92022 



 1382-92زندگی در مردان و زنان شهرستان سبزوار طی سالهای بررسی میزان امید به

 مجریان: سعید روستا زاده، نعیمه حکمت پور، سجاد یونسی

 اساتید: آقای حسن ناعمی، یاسر تبرایی ، سوسن کرامتی

12/6 

 
92023 

 1392دانشگاه علوم پزشکی سبزوارسال  بررسی عوامل موثر در برقراری ارتباط موثر بین دانشجو و استاد از دیدگاه دانشجویان پرستاری

 سجاد ترابی سالمی-محمدرضا توکلی فر-مجریان: سعید یاژن 

 اساتید: آقای یعقوبی فر،احسان صفاری
15/10 92024 

هر سبزوار در سال بررسی میزان نیازمندی بیماران سکته مغزی به ارائه مراقبت های پرستاری و خدمات بازتوانی در منزل از دیدگاه همراهان آن ها در ش

1393. 

 مجریان: سعید روستا زاده، نعیمه حکمت پور، سجاد یونسی، محمدرضا بهمن آبادی

 استاد راهنما: آقای مسکنی،اکرمی

8/12 92026 

لیست ارزیابی طبی واحدهای خصوصی و مراکز آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار براساس چک  -رعایت استانداردهای آزمایشگاههای تشخیص  بررسی

 1392کنترل کیفیت در بهار سال 

 سعید یاژن -مجریان: احسان سهرابی 

 ،احسان صفاری استاد راهنما: محمد علی یعقوبی فر

15/10 92027 

 بیمارستان واسعی ccuبررسی کیفیت خواب و عوامل موثر بر آن در بیماران بستری در بخش 

 مجریان:سمیرا فوجی

 تدین فر، رحیم اکرمی استاد راهنما: موسی الرضا

19/4 92029 

 بررسی کارایی کربن فعال تهیه شده از ساقه پنبه برای حذف آنیلین از محلول های آبی 

 فاطمه جراحی -مجریان: زینب رازقندی

 رخشانی-احمد اله آبادی-استاد راهنما: مهندس رستگار

15/10 92030 

 " 1392همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز همودیالیز بیمارستان واسعی سبزوار در سالآلودگی بیماران کیفیت خواب و خواببررسی 

 مجریان: سمیه نیری، اکرم حسینی

 استاد راهنما: هاجر صادقی،زهرا استاجی، ،زهرا جعفرزاده،یاسر تبرائی

12/6 92031 



کتورهای همودینامیک در بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر در دارو بر درد، اضطراب و برخی فاتاثیر دو روش تجسم هدایت شده و پیش مقایسه

 1392بیمارستان واسعی سبزوار سال 

 مجریان: سمیرا فوجی

 اساتید: موسی الرضا تدین فر، محدثه محسن پور، محمد حسن رخشانی

 

19/4 92032 

 1392های اورژانس سبزوار در سال بررسی اضطراب مرگ و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان فوریت پزشکی و تکنسین 

 فرزانه کیقبادی -مجریان: محمود حسین زاده

 استاد راهنما: هاجر صادقی، دکتر رضا فروزان

21/7 92033 

 1392بین معنویت و رضایت زناشویی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال  بررسی رابطه

 مجریان: سمانه اتیه دوست، سمیرا فوجی

 رحیم اکرمی -راهنما: سرکار خانم صمدی پوراستاد 

5/8/92 92034 

 93بررسی ارتباط نگرش مذهبی و  سالمت روان در سالمندان شهر سبزواردر  سال

 مجریان: وجیهه اسالمی، نسرین سدیدی، سمیرا فوجی )کارشناسی بهداشت عمومی، پرستاری(

 استاد راهنما: محمد علی یعقوبی فر،رخشانی

 

8/12 92039 

 علوم آزمایشگاهی( -)اتاق عمل1392بررسی میزان رضایت مندی بیماران بستری از خدمات ارایه شده در بیمارستان های شهر سبزوار در سال 

 زهرا باوفامقدم  -مجریان: زینب مالئی

 استاد راهنما: محمدعلی یعقوبی فر،احسان صفاری

23/10 92040 

 1392رستان سبزوار نسبت به روشهای درمانی طب مکمل در سال بررسی میزان آگاهی و نگرش پزشکان عمومی شه

 الهه کاوسی -مجریان: فاطمه اهتمام

 استاد راهنما: دکتر فاطمه سلطانی،حسن ناعمی،یاسر تبرائی

23/10 92043 



 بررسی تاثیر آرام سازی بنسون بر میزان خستگی بیماران همودیالیز

 مجریان: نرجس حشمتی فر

 محمدحسن رخشانی -کوشان استاد راهنما: محسن

5/8/92 92044 

 بررسی میزان آگاهی از معضالت مصرف فست فود در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار مجریان: گالله افشاری،مریم صانعی باغانی

 استاد راهنما: جناب آقای مهندس خمیرچی، یاسر تبرائی
24/11 92051 

 )بهداشت محیط(1393یندجمع آوری ،انتقال ودفع مواد زائد شهرسبزواردر سالبررسی ایمنی و بهداشت شاغلین درفرآ

 اکرم مرآتی- مجریان: سمیراصادقی

  آقای یاسر تبرایی  –استاد راهنما: مهندس حکمت شعار 

8/12 92053 

 از محلول های آبی3زرد بررسی کارائی مواد منعقده کننده) کلروفریک، سولفات فرو و  سولفات آلومینیوم( در  حذف رنگ دیسپرس 

 ساجده طهماسبی -مجریان: عاطفه مالیجردی

 علی حسین زاده-زهرا رضایی–احمد اهلل آبادی  -استاد راهنما: ایوب رستگار

24/11 92055 

 1392واسعی  در سالبررسی تاثیر مشاوره پرستاری با استفاده از فیلم بر میزان اضطراب بیماران تحت آندوسکوپی فوقانی بستری شده در بیمارستان 

 مجریان: مرتضی عنایتی فرد، سمانه آتیه دوست

 استاد راهنما: آقای جواد گنجلو،علی حسین زاده

 

7/11 92057 

 1392بررسی شیوع مسمومیت های دارویی وشیمیایی دربیماران مراجعه کننده به بیمارستان واسعی شهرسبزوار در سال

 مجریان: الهام گل محمدی

 علی حسین زاده -رضاحکمت شعاراساتید: 

20/12 92061 

 93سبزوار در سال یسال دانشگاه علوم پزشک60 یدربازنشستگان باال یسبک زندگ یبررس

 مجریان: زهرا کمیلی، سمانه محمدنژاد، محدثه شهیدی

 حسین زاده-اساتید:ناعمی

20/12 92062 



 1393سطح شهر سبزوار در سالتولیدی در کارواش های موجود در   بررسی کمی وکیفی فاضالب 

 مجریان:احمد قائمی

 رخشانی-اساتید: رحمانی

 

18/12 92063 

 



 91سال 

)بهداشت 90ال بررسی سن بارداری در مادران مصرف کننده و غیر مصرف کننده مکمل های بارداری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی سبزوار س

 عمومی(

 ملیحه بهنامی نژاد-نویمجریان:سمیرا قلعه 

 رخشانی-فاضل-استاد راهنما:مسکنی

10/3 91001 

 )بهداشت عمومی(91در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال  بررسی عوامل موثر بر گرایش دانشجویان به انجام پژوهش

 سعیده حسینی-مجریان:سمانه کرابی

 ،رخشانیاستاد راهنما:ناعمی

10/3 91002 

 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار و ارائه راهکارهای مدیریتی )بهداشت محیط( انرژی در خوابگاه های دانشجوییبررسی میزان مصرف 

 ریحانه ابراهیمی-کاظم امیری-مجریان:حمیدرضا پنبه ای

 ،رخشانیاستاد راهنما:رحمانی

10/3 91003 

 )مامایی(آدرنال موش صحرایی-هیپوفیز-محور هیپوتاالموس بررسی نقش فاکتور رشد عصب در اثربخشی استرس ناشی از شنای اجباری بر فعالیت

 علیرضا نصرتی-حسین خسروی-مجریان:مینا قلعه نوی

 ،تبرائیاستاد راهنما:محمدزاده

10/3 91004 

 واسعی)پزشکی(بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی در بیماران مبتال به پنومونی اکتسابی ونتیالتور بستری شده در بخش مراقبت ویژه بیمارستان 

 فائزه عباسی -افسانه رضایی کالت -مجریان:رضا جعفرزاده اصفهانی

 استاد راهنما:

10/3 91005 

 به روش جذب سطحی با استفاده از سنگ دولومیت و زئولیت از محلول های آبی 1بررسی کارایی و مکانیسم حذف رنگ اسیدبالک

 حمید رضا پنبه ای-مجریان: کاظم امیری

 استاد راهنما:ساقی 

 

21/8 

 

 

 

91007 

 )بهداشت عمومی(1391*بررسی الگوی دیسمنوره در دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 

 معصومه اسماعیل زاده–مجریان:سمانه شریفان 

 رخشانی-محسن پور-استاد راهنما:یعقوبی

30/7 

 

 

91010 



 )بهداشت عمومی(91دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار و  برخی عوامل موثر بر آن در سال *بررسی کیفیت زندگی در  

 مریم سلیمی-مجریان:الهه قراری

 محمدحسن رخشانی -استاد راهنما :محمدعلی یعقوبی فر

9/6 91011 

 یاه ویتوار در مناطق گرمسیری)بهداشت محیط(*بررسی تاثیر رشد ذرت شیرین آبیاری شده با دو پساب  بیمارستانی خروجی از نی معمولی و گ

 علی اوغازیان-حوریه نداف-مجریان:اعظم اکبری زاده

 استاد راهنما :رحمانی

30/7 91012 

 )بهداشت عمومی( 1391*بررسی میزان خوددرمانی و علل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 

 زهرا آسا-مجریان: وحیده نجفی

 آقای تبرایی -استاد راهنما: آقای خسروآبادی 

 

30/7 91015 

در سال  درمانی شهر سبزوار –اکز بهداشتی رمورد مصرف قطره آهنِ مراجعه کننده به مدرماهه  6-24بررسی آگاهی و نگرش مادران دارای شیرخوار * 

 )بهداشت عمومی(1391

 سحرباشتنی-معصومه نیستانی  -مجریان: آسیه ملکی 

 رخشانی-کوشان-استاد راهنما: یعقوبی فر

9/6 91016 

 )مامایی(1391های آموزشی سبزوار و عوامل مرتبط با آن در سال*بررسی ارتباط آشفتگی اخالقی و فرسودگی هیجانی پرستاران و ماماهای بیمارستان

 مجریان: فریبا کیقبادی، فرزانه کیقبادی

 ،تبرائیاستاد راهنما: هاجرصادقی

9/6 91019 

 بررسی میزان رعایت کدهای اخالقی هنگام انجام معاینات واژینال در زنان بستری در بخش زایمان توسط دانشجویان مامایی)مامایی(

 مریم باغجری      -مجریان: فاطمه فرامرزی

  ،تبرائیاستاد راهنما: رویا باغانی

9/6 91020 

 و مقایسه با شاخص های کشوری )بهداشت عمومی( 89تا   86انشگاه علوم پزشکی سبزواردر سالبررسی شاخص های ملی سالمت در معاونت بهداشتی در د

 مجریان: کاظم رحمانی

  ،تبرائیاستاد راهنما: علی اصغر خسروابادی

9/6 91021 

 .)مامایی(1391در سال  های آموزشی سبزوار از دیدگاه پرستارانهای بیمارستانبررسی عوامل موثر بر سالمت خواب بیماران بستری در بخش

 فریبا کیقبادی -مجریان: فرزانه کیقبادی

9/6 91022 



 یاسر تبرایی -استاد راهنما: هاجر صادقی

 . )مامایی(1391های آموزشی سبزوار در سال های بیمارستانبررسی عوامل موثر بر سالمت خواب از دیدگاه بیماران بستری در بخش

 یقبادیفریبا ک -مجریان: فرزانه کیقبادی

 یاسر تبرایی -استاد راهنما: هاجر صادقی

9/6 91023 

 )مامایی(1391بررسی تاثیر جویدن آدامس بر نفخ پس از سزارین در زنان مراجعه کننده به بیمارستان شهید مبینی سبزوار در سال  -

 مجریان: صدیقه مشکانی، بتول کمالی منش

 ،تبرائیاستاد راهنما: مرضیه موسوی یزدی

1/11 91024 

 (بهداشت محیط)88در معاونتهای درمان،غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال  بررسی شاخص های ملی سالمت

 مجریان:الهام محرمی

 کرامتی-تبرائی-استاد راهنما:رحمانی

10/3 91025 

 )مامایی(PCRبررسی شیوع ابتال به تریکوموناس واژینالیس در زنان باردار شهرستان سبزوار به روش 

 مجریان: صدیقه مشکانی، بتول کمالی منش

 ،رخشانیاستاد راهنما: مرتضی حقیقی حسن آباد

3/10 91026 

 )بهداشت عمومی( 90-87در سال  بررسی الگوی فصلی زایمان زودرس در شهرستان سبزوار

 مرضیه دولت آبادی-الهام یزدی نیا-مجریان:نرگس قلعه نوی

 رخشانی-معصومه هاشمیان-راهنما:مسکنیاستاد 

10/3 91028 

 بررسی امکان دیکلریناسیون از آب با استفاده از کربن فعال پودری و گرانولی )بهداشت محیط(

 مریم تاتار-مجریان:سیده فاطمه موسوی

 ،رخشانیاستاد راهنما:اله آبادی

12/9 91029 

 )بهداشت محیط( احذف فسفر از محلول های آبی به کمک پلی الکترولیته

 حوریه بهاری نیا-مجریان:فاطمه برقبانی

 استاد راهنما:ساقی، رخشانی

21/8 91030 

 )بهداشت عمومی( 1391دانشگاه های شهر سبزوار؛ سال دانشجویان در دارو خودسرانه مصرف بررسی میزان 

 مجریان: سید حسین دلبری، ملیحه رضایی

 ،تبرائیاستاد راهنما:قربانی

3/10 91031 



 )مامایی(صحراییپنتلین تترازول در موش های  کیندلینگ بر تشنجات ناشی از cبررسی تاثیر ویتامین 

 بتول کمالی منش-مجریان:صدیقه مشکانی

 استاد راهنما:محمدزاده

30/7 91032 

 )بهداشت عمومی( در سال scl-90rوضعیت سالمت روان و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سبزوار بر اساس پرسشنامه 

 مجریان:احسان شهرستانکی

 ،رخشانیاستاد راهنما:دل آرا

21/8 

 

 

91034 

 )بهداشت عمومی( 91 م پزشکی به مصرف دخانیات در سالبررسی علل گرایش دانشجویان پسر ساکن خوابگاه دانشگاه علو

 سجاد آخرتی-مجریان:محمود وارسته

 ،تبرائیاستاد راهنما:خسروآبادی

30/7 91035 

 )بهداشت عمومی( 91بررسی میزان شیوع اعتیاد به اینترنت و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 

 مریم محبتی فاروجی-بخشیارمجریان:آتنا 

 ،رخشانییعقوبی-استاد راهنما:مسکنی

30/7 

 

91036 

 )بهداشت محیط( بررسی تصفیه پذیری فاضالب بیمارستانی توسط گیاهان ویتیور و گل ناز در مقایسه با نیزارهای مصنوعی در مناطق گرمسیری

 ابراهیم منوچهریان-مجریان:مهران عیوض زاده

 استاد راهنما:رحمانی

21/8 91037 

 در حذف نیترات از محلول های آبی)بهداشت محیط( 2کارایی نانوذرات آهن ظرفیت بررسی 

 رامین نوری-مجریان:الیاس برجی

 ،رخشانیاستاد راهنما:ساقی

21/8 

 

91038 

 )بهداشت محیط( بررسی میزان پراکسید در روغن های مصرفی در ساندویچ فروشی های شهر سبزوار

 فاطمه شیر محمدی-حسینیمجریان:سحر 

 ،رخشانیاستاد راهنما:خمیرچی

1/11 91039 

 )بهداشت محیط( بررسی میزان آلودگی انگلی سبزیجات مصرفی شهر سبزوار

 کژال احمدی-مجریان:طاهره علی نیا

 ،رخشانیاستاد راهنما:خمیرچی

3/10 91040 

 91041 1/11 )ارشد پرستاری(1392ازدواج آنان در سالبررسی دیدگاه سالمندان مجرد شهر سبزوار پیرامون عوامل مؤثر بر 



 

 

 مجریان: فاطمه برزوئی، محبوبه محبی سرسیاه

 استاد راهنما:محسن پور

ای از دیدگاه دانشجویان اتاق عمل و هوشبری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال بررسی عوامل استرس زای آموزش بالینی و راهبردهای مقابله

 )هوشبری(1391

 یان: حسن عبادی، امین رضوانی نژاد ، حسین طبسی اصلمجر

 خانم بورآبادی -یاسر تبرایی -استاد راهنما: هاجر صادقی

12/9 

 

 

91042 

 در شهر سبزوار)بهداشت حرفه ای( 91-92در سال  REBAارزیابی ریسک اختالالت ارگونومیکی در شاطران شاغل در نانواییهای سنتی به روش 

 علی ملیحی -مهریمجریان: حمید رضا 

 ،رخشانیاستاد راهنما: احمدی آسور

 

12/9 91044 

 )بهداشت حرفه ای( 1391در سال  درسطح شهرسبزواری سنتیی های نانواشاطران کاتاراکت در  ابتال بهی بررس

 مریم پروندی –مرضیه گلچمن  –مجریان: زینب بیکدلو 

 ،رخشانیاستاد راهنما: اکبر احمدی آسور

1/11  

91046 

 1391تولیدی در کارواش های موجود در  سطح شهر سبزوار در سال بررسی کمی وکیفی فاضالب 

 نرگس فخارطبسی )بهداشت محیط(-محمد سلمانی -مجریان طرح: محمد اعتمادی فرد

 ،رخشانیاستاد راهنما:دکتر رحمانی

3/10  

91048 

اخالقی در رابطه با مراقبت از سالمندان تحت عمل جراحی در شهر سبزوار در سال بررسی میزان آگاهی دانشجویان و کارکنان اتاق عمل از مالحضات 

 )پرستاری(1391

 نرجس حشمتی فر -مجریان: اکرم شهرآئینی

 ،رخشانیاستاد راهنما: خانم دکتر محسن پور

 

3/10 

 

91052 



 

 90سال

تاریخ  استاد راهنما مجری عنوان طرح 

ب
صوی

ت
 

آلومینات سدیم و سولفات فریک و سولفات آلومینیوم در تصفیه شیرابه مقایسه کارایی  90001

 90زباله شهر سبزوار در بهار 

 23/1 اله آبادی،ساقی،تبرائی محمد بواناتی

بررسی شیوع افسردگی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشکده های پیراپزشکی و  90002

 بهداشت

بتول ارشادی کیا، فریبا طیبی،اکرم 

 شجری

 6/2 ،تبرائییعقوبی،کوشان،

بررسی نگرش دانشجویان علوم پزشکی سبزوار نسبت به روشهای اورژانس پیشکیری از  90003

 90حاملگی در سال 

جالل اکبری پارسا،امیر ترابی،ابوالفضل 

 داورزنی

 13/2 مسکنی،تبرائی

اهای بیمارستان بررسی نگرش دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار و مام 90004

 شهید مبینی نسبت به انجام زایمان در منزل

سیده فاطمه میررفیعی،زینب 

 عزیزی،آزاده سادات اسدی

 20/2 ،تبرائیفاضل

متاهل نسبت به ازدواج در دوران دانشجویی در دانشگاه علوم  بررسی نگرش دانشجویان 90005

 پزشکی سبزوار

سمیرا صامی محبوب،حمیده ابراهیمی 

 بیدی اول،مریم

 25/2 ،تبرائی مسکنی،

دانشگاه علوم پزشکی بررسی رابطه کیفیت زندگی و عزت نفس در دانشجویان پرستاری  90006

 سبزوار

سمیه سادات سلیمانی،محبوبه اورعی 

 قدیری

 13/2 ،تبرائی حیطه،کوشان،

درمانی نسبت به آموزشهای -بررسی دیدگاه های کارشناسان شاغل در مراکز بهداشتی 90007

 ضمن خدمت انجام شده 

فهیمه گندمی،ام البنین گفتی،لیال 

 طالقانی

 25/2 ،تبرائی ناعمی،

بررسی آکاهی و ارتباط آن با مشخصات جمعیت شناختی مادران مراجعه کننده به  90008

سبزوار در خصوص اهمیت بهداشت و دندان کودک از درمانی شهری -مراکز بهداشتی

 بدو تولد

 25/2 ،تبرائی هاشمیان، زکیه آقائیان،الهام الهامی نسب

 13/2 ،رحمانی،کرامتیتبرائی احمدرضا رامشینیدر سال  دانشگاه علوم پزشکی سبزواربررسی شاخص های آموزشی در حوزه سالمت در  90009



88 

یمیایی آب شرب روستاهای بخش داورزن شهرستان سبزوار در بررسی کیفیت فیزیکو ش 90010

 پاییز 

محمدعلی کرابی،محسن حسن 

 آبادی،علی علینژاد

 6/7 ،تبرائی خمیرچی،

 27/7 ،تبرائی عصاررودی، رحیمه طاهری،محمد خیرخواه بررسی میزان شیوع برخی از عوارض بیهوشی در ریکاوری بیمارستان های شهر سبزوار 90011

 2/9 ساقی فاطمه دارینی،اعظم امینی محمدیه بررسی میزان حذف رنگ اسید بالک از محلول های آبی با استفاده از نانو ذرات آهن 90012

بررسی رابطه بین هدایت الکتریکی و کل جامدات محلول در منابع آب شرب روستاهای  90013

 شهر جوین در پاییز

 9/9 اله آبادی فاطمه بازقندی،نیره جمال آبادی

از فاضالب سنتتیک نساجی با استفاده از پوسته  3بررسی میزان حذف رنگ اسید اورنج  90014

 تخم مرغ

 9/9 ساقی مرضیه محمدی کالوشک،سکینه روکی

مصطفی ترخاصی،عمید  بررسی وضعیت میکروبی آب شرب شهر ریوش و روستاهای حومه 90015

 شمسایی،حمیدرضا زارعی ثانی

 23/9 ،تبرائی رحمانی،

مقایسه ویژگی های کود حاصله از بیوگاز و ورمی کمپوست تولید شده در کارخانه  90016

 کمپوست مشهد

مصطفی ترخاصی، حمیدرضا زارعی 

 ،فاطمه دارینیثانی

 21/10 ،تبرائی ساقی،خمیرچی،

بررسی کمی و کیفی فاضالب بیمارستان مبینی سبزوار و ارائه روشی مناسب برای  90017

 تصفیه

 21/10 اله آبادی قه رفعت،فاطمه نعمتیصدی

بررسی وضعیت بدنی کارگران صنایع تولید صنایع تولید ماشین های الکتریکی سنگین  90018

 به روش روال

 21/10 حکمت شعار،رخشانی سمیرا حسین زاده

بررسی میزان جامدات محلول و سختی آبهای معدنی دماوند و کوهرنگ در شهرستان  90019

 سبزوار

سعیده ادیب،راهله موسوی،اشرف غارت 

 پور

 8/10 ،تبرائی رحمانی،

 8/10 احمدی آسور فهیمه زرین فرد،مریم فیض عارفی طراحی دستگاه مکانیکی سرقالب زن  90020

بررسی اتاقک های جاذب صوت بر میزان مواجهه کارگران با صدا در کارخانه کابل  90021

 خودرو سبزوار

کوچکسرایی،علی ابوالفضل مقدسی 

 لطفی

 12/10 ،تبرائی ،حکمت شعار

بررسی شیوع اختالالت عملکرد جنسی در زنان متاهل مراجه کننده به مراکز بهداشتی  90022

 درمانی سبزوار

 12/10 ،تبرائی فاضل، صدیقه مشکانی،بتول کمالی منش



اموزی در عرصه بررسی عملکرد دانشجویان در دوره کاراموزی کارآموزی بالینی و کار 90023

 در رابطه با رعایت منشور حقوق بیمار دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

فرزانه کیقبادی،فائزه خوشبخت،فریبا 

 کیقبادی

 21/10 صادقی،موسوی

 در کلیوی های سنگ درمان در آن انواع و دارویی گیاهان مصرف فراوانی بررسی 90024

 سبزوار واسعی بیمارستان به کننده مراجعه کلیه سنگ به مبتالیان

فاطمه فرامرزی،الناز مجداالسالمی،ندا 

 بیدخوری

 23/9 اکرم کوشکی،یاسر تبرائی

مامایی  –بررسی ارتباط بین باورهای مذهبی و باورهای مرکزی دانشجویان پرستاری  90025

 90دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 

مینا قلعه نوی،رویا طبسی،الهام 

 رامشینی

 24/12 تبرائیصادقی،

 

 89سال 

 عنوان طرح مجریان استاد راهنما

ف
ردی

 

 فهیمه جمالی -محمدجواد ساده محسن کوشان
بررسی نظر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار نسبت به آینده شغلی خود در سال 

89 
1 

 فهیمه جمالی -محمدجواد ساده رمضانعلی خمیرچی
شهر سبزوار در زمینه بازیافت مواد زاوئد جامد  2 بررسی میزان آگاهی و نگرش زنان منطقه

 89در سال 
2 

محمدحسن  -موسی الرضا تدین فر

 رخشانی
 حمید رحیمی

بررسی شیوع و علل حوادث منجر به بستری در مراجعین به بخش اورژانس بیمارستان های 

 89امداد و واسعی سبزوار در شش ماهه دوم 
3 

 محمدعلی کرابی محمدحسن رخشانی  -احمد اله آبادی
بررسی میزان آگاهی مهندسین و ناظرین ساختمان شهر سبزوار از تاثیرات عدم رعایت 

 89بهداشت مسکن در سال
4 

 محمدعلی جباری مهدی اکبرزاده -رمضانعلی خمیرچی
-90بررسی مقایسه ای وضعیت بهداشتی آرایشگاه های زنانه و مردانه شهر سبزوار در سال

89 
5 



 

 

 

 

 

 

 -احمد اله آبادی –ابوالفضل رحمانی 

 یاسر تبرائی -مهدی اسدی
 6 90و بهار  89بررسی مقایسه ای نیتریت و نیترات آب آشامیدنی شهر سبزوار در پاییز سال  محمد حسین نوربخش -محمد خیرخواه

 علی اصغر قلعه نوی 
ن به تعیین الگوی مصرف مواد مخدر و بررسی خصوصیات جمعیت شناختی در مراجعی

 89شهرستان سبزوار در سال  MMTو  DLCمراکز 
7 

 یاسر تبرائی -زهرا سادات اسدی
مریم  -قاسم محمودی -احمد رضا رامشینی

 قاسم آبادی

درمانی شهر –بررسی مهارت های ارتباطی کارمندان واحد بهداشت خانواده مراکز بهداشتی 

 89-90سبزوار 
8 

 یاسر تبرائی -نسرین فاضل
زهره طاهری  -سید محمودمطهره سادات 

 سمیرا کریمی یزدی-نژاد

بررسی شیوع مصرف انواع داروهای گیاهی و علل مصرف ان در خانم های باردار مراجعه 

 90کننده به بیمارستان مبینی سبزوار در سال
9 

 فاطمه دارینی 
بررسی وضعیت بهداشت محیط خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 

 90در سال 
10 



 

 88سال 

 عناوین طرح ها مجریان طرح استاد راهنما و مشاور آمار تاریخ تصویب

ف
دی

ر
 

آرش  -موسی الرضا تدین فر 21/2/88

 اکابری

بررسی میزان آگاهی بیماران مبتال به نارسایی قلبی بستری در بیمارستان واسعی  فاطمه رمضانیان -صفا دالور

 87-88کننده بیماری در سال سبزوار از برخی عوامل تشدید 

1 

 

 

 

 

 -آرش اکابری -حسن روانساالر 21/2/88

 دکتر پژهان

تأپیر آوای قرآن کریم بر سیستم ایمنی بدن با اندازه گیری گلبول های سفید در  خدیجه محمدی -مصطفی عباسی

 دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

2 

 -سیده فاطمه علویان -طزریوجیهه  آرش اکابری -نسرین فاضل 21/4/88

محبوبه  -مرضیه صفایی -فاطمه نجیب

 جهان کیوانلو -آموزگار

بررسی فراوانی علل ناباروری در زوجین سبزواری مراجعه کننده به مطب 

 87متخصصین زنان و کلینیک  های ناباروری در سال 

3 



م اعظ -لیال سلیمانی -راحله ایرجی فر آرش اکابری -نسرین فاضل 21/4/88

 هدی پیرانی -ساالری

تأثیر آموزش بر تمایل زنان باردار پیرامون انجام زایمان در منزل در مراکز بهداشتی 

 87درماتی شهرستان سبزوار در سال

4 

محمد حسن  -معصومه هاشمیان 17/8/88

 رخشانی

معصومه  -مریم السادات نقیبی نسب

 زهرا رمضانی -شریف زاده

آموزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم پزشکی بررسی مقایسه ای نیاز های 

 1388سبزوار در مورد برخی از اجزای بهداشت باروری در سال 

 

 

5 

محمد حسن  -نسرین فاضل 17/8/88

 رخشانی

مریم السادات  -معصومه شریف زاده

 اعظم کیوانلو -نقیبی نسب

 6 88بررسی کیفیت زندگی کاری ماماهای شاغل در شهر سبزوار در سال 

17/8/88 

 

محمد حسن  -معصومه هاشمیان

 رخشانی

بررسی فراوانی عوامل مؤثر بر طول مدت شیردهی در مادران کودکان شیرخوار  زهرا رمضانی -الهام فرزادمنش

 88مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان سبزوار در سال 

7 

بررسی  پوسچر های کاری کارگران پرس کار کارخانه کابل خودرو سبزوار در سال  حامد سنجری -محسن موسی فخاری مجید فالحی 16/10/88

88 

 

 

8 



محمدحسن  -محسن حیطه 16/10/88

 رخشانی

اکرم -زهره داورزنی-معصومه جلمبادانی

 قاسمی

وضعیت خود مراقبتی بیماران دیابتیک و عوامل فردی و اجتماعی موثر بر آن در 

 88شهرستان سبزوار در سال مراجعه کنندگان به مرکز دیابت 

9 

محمدحسن -حسن ناعمی 4/11/88

 دکتر عبداله زاده-رخشانی

فرزانه سعادت طلب بتول –عفت مسکنی 

 طاهره کرابی-کالته میمری

بررسی مقایسه ای روند رشد قبل و بعد از شروع تغذیه تکمیلی در کودکان زیر 

 89سبزوار در سال درمانی شهر –یکسال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی 

10 

 -علی اصغر خسروآبادی 27/11/88

 محمدحسن رخشانی

آذر دولت -اکرم باقرزاده–مریم حیدری 

 آبادی

درمانی شهری و مراجعه –مقایسه میزان شیوع سزارین در کارمندان مراکز بهداشتی 

 89کنندگان به مراکز بهداشتی شهر سبزوار در سال 

11 

محمدحسن  -کاظم مسکنی 27/11/88

 رخشانی

عوامل موثر بر اختالل وزن در دانش آموزان پسر پایه سوم راهنمایی مدارس  عشیو محمد ابراهیم سلیمانی -ابوالفضل مروی

 88-89دولتی شهر سبزوار در سال تحصیلی 

12 

مراجعه کننده به کلینیک دیابت شهرستان شیوع عوارض دیابت در بیماران دیابتی  اقدس ناصح نژاد -زهرا محمدی زهرا سادات اسدی 27/11/88

 89سبزوار در سال 

13 

محسن  -محمدحسن رخشانی 12/12/88

 حیطه

زینب  -اعظم باشتنی -اکرم بهمدی

 شرفی فهیمه حسین آبادی

 14 89رابطه حاملگی ناخواسته با افسردگی بعد از زایمان زنان شهر یبزوار در سال 



 

 87سال

تاریخ  نوع مطالعه استاد راهنما و مشاور مجریان عنوان طرح ردیف

 تصویب

مدت 

 اجرا

میزان آستانه شنوایی دانشجویان علوم پزشکی سبزوار در سال بررسی  121

87 

کاظم  -محمد ناصر الیق

الهه  -زهرا شریفی -حیدرپور

 نامنی

 –مقطعی  آرش اکابری -مجید فالح

 توصیفی

یک  28/7/87

 سال

مراجعه کننده  CVAبررسی فراوانی مشکالت جسمی بیماران مبتال به  122

 به بیمارستان واسعی سبزوار در ماه اول بعد از ترخیص

محمدصادق  -هدی رجب زاده

 جمال آبادی

آرش  -موسی الرضا تدین فر

 دکتر ساالری -اکابری

یک  5/12/87 

 سال

معصومه شریف   -اعظم کیوانلو بررسی ارتباط شاخص توده بدنی مادر با نتایج مادری و جنینی 123

 منیره نوروزی  -زاده 

آرش  -فروغ السادات مرتضوی

 اکابری

 -توصیفی

 -مقطعی

 تحلیلی

یک  3/4/87

 سال

تأثیر آموزش بر تمایل زنان باردار پیرامون انجام زایمان در منزل در  124

 87مراکز بهداشتی درماتی شهرستان سبزوار در سال

 -لیال سلیمانی -راحله ایرجی فر

 هدی پیرانی -اعظم ساالری

یک  21/4/88 مداخله ای آرش اکابری -فاضلنسرین 

 سال

بررسی فراوانی علل ناباروری در زوجین سبزواری مراجعه کننده به  125

 87مطب متخصصین زنان و کلینیک  های ناباروری در سال 

سیده فاطمه  -وجیهه طزری

مرضیه  -فاطمه نجیب -علویان

جهان  -محبوبه آموزگار -صفایی

 کیوانلو

 -توصیفی آرش اکابری -نسرین فاضل

 تحلیلی

یک  21/4/88

 سال

محمدحسن -احمد اله آبادی 25/12/88

 رخشانی

 -مریم احیایی -طاهره خورسندی

 فرزانه داعی-محمدعلی کرابی

تاثیر آموزش بر میزان آگاهی و عملکرد متصدیان رستوران های شهر سبزوار از 

 88موازین بهداشتی در سال 

15 



بررسی نگرش دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار و  126

ماماهای بیمارستان شهیدان مبینی نسبت به انجام زایمان در منزل در 

 87سال 

اعظم یعقوبی  -آزاده سادات اسدی

 نژاد

 -توصیفی آرش اکابری -نسرین فاضل

 تحلیلی

یک  21/4/88

 سال

بررسی میزان فراوانی علل صدمات راکبین موتور سیکلت مراجعه  127

 87کننده به اورژانس بیمارستان امداد شهر سبزوار در سال 

آرش  -موسی الرضا تدین فر مهدی خیری  -سعیده پور حاجی

 اکابری

 -توصیفی

 مقطعی

یک  5/12/87

 سال

قلبی بستری در بررسی میزان آگاهی بیماران مبتال به نارسایی  128

بیمارستان واسعی سبزوار از برخی عوامل تشدید کننده بیماری در 

 87-88سال 

آرش  -موسی الرضا تدین فر فاطمه رمضانیان -صفا دالور

 اکابری

 -توصیفی

 مقطعی

یک  21/2/88

 سال

تأپیر آوای قرآن کریم بر سیستم ایمنی بدن با اندازه گیری گلبول های  129

 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار سفید در دانشجویان

 -آرش اکابری -حسن روانساالر خدیجه محمدی -مصطفی عباسی

 دکتر پژهان

یک  21/2/88 تجربی

 سال

بررسی میزان رضایتمندی مراجعان از دریافت خدمات در مراکز  

 درمانی شهری شهرستان -بهداشتی

 -توصیفی ناعمی،اکابری،مهدی کوشکی سعیده فسنقری

 مقطعی

یک  5/4/87

 سال

بررسی میزان شیوع عفونتهای ادراری و عوامل مرتبط با آن در کودکان  

 87زیر دو سال شهر سبزوار در سال 

 -توصیفی ناعمی،اکابری،مهدی کوشکی آرزو نجاتی،زهرا رامشینی

 مقطعی

یک  5/4/87

 سال

 

 86سال



 عناوین طرح ها مجریان طرح استاد راهنما و مشاور آمار تاریخ تصویب

ف
دی

ر
 

آرش  -رمضانعلی خمیرچی 31/2/86

 اکابری

 86بررسی وضعیت بهداشت محیط مساجد شهر سبزوار در سال  سمانه هاشمی -فاطمه دارینی

 

  

1 

 

 

بررسی کیفیت زندگی در بیماران سرطانی تحت درمان با شیمی درمانی در  عاطفه ریوندی -اکرم قنبری آرش اکابری -مهدی جغفرزاده 23/3/86

 امید مشهدبیمارستان 

2 

 -آرش اکابری -الدن نجار 12/5/86

 دکتر شیری

وجیه  -آقای عابدی -آقای گل محمدی

 زکیه ریحانی -جعفری

 3 میزان شیوع واریس در پرستاران شاغل در بیمارستان های شهر سبزوار 

 -مرتضی صانعی نژاد -غفور همایی آرش اکابری -یعقوبی فرد 30/8/86

 مکارنسیم گند -مرضیه آذر فرسا

میزان اگاهی و عملکرد والدین از کیف استاندارد و درصد استفاده از آن توسط دانش 

 آموزان 

4 

محمد  -مصطفی عباسی -سیران محمدی آرش اکابری -کوشان 30/8/86

 رضا مرادی

مالک های انتخاب همسر از دیدگاه دانشجویان دانشکده علوم پزشکی سبزوار در 

 86سال 

5 



 

 

 85سال

 6 86مشکالت حرفه ای ماماهای شاغل در شهر سبزوار در سال  رقیه السادات علیکی آرش اکابری -فاضلنسرین  28/9/86

آرش  -موسی الرضا تدین فر 28/9/86

 اکابری

 -پودینه -هدی رجب زاده -فاطمه نودهی

 طالبی

آگاهی از برنامه های خود مراقبتی در بیماران مبتال به بیماری های عروق رونر 

 86قلب بیمارستان واسعی شهر سبزوار در سال  بستری در بخش

7 

سمیه  -زهرا باشتنی -اکرم کاووسی آرش اکابری-اله آبادی 1/12/86

 محمدی 

 8  86میزان سرانه آب مصرفی مردم شهر سبزوار و عوامل مؤثر بر آن در سال 

میزان آگاهی دانش آموزان دبیرستان های شهر درگز در مورد بیماری ایدز و راه  شیما فخار -گندمکار آرش اکابری -ناعمی 1/12/86

 های انتقال آن 

9 

زکیه  -وجیهه جعفری -مهدی پیرانی آرش اکابری -جعفرزاده 15/12/86

 ریحانی

 10 86در شهر سبزوار در سال  2کیفیت زندگی بیماران مبتال به دیابت ملیتوس نوع 

 عناوین طرح ها مجریان طرح استاد راهنما و مشاور آمار تاریخ تصویب

ف
دی

ر
 



مهدی   -فاطمه رهنما رهسپار 2/2/85

 محمد حسن رخشانی  -گل افروز

بررسی علل شکاف موجود  بین تئوری و عمل از دیدگاه اعضا هیأت علمی و  معصومه السادات مرزانی

علوم پزشکی سبزوار  پرستاری و پرستاران فارغ اتحصیل دانشکده 7-8دانشجویان 

 .85در سال 

1 

 
 

 

 

 -اکرم کوشکی -مهدی گل افروز 27/2/85

 محمد حسن رخشانی

 2 85ساله شهر سبزوار در سال  50-70بررسی میزان کاروتنوئید های دریافتی افراد  خانم دلبری -خانم کرامتی

محمد  -موسی الرضا تدین فر 10/3/85

 حسن رخشانی

هموراژیک و بیماران ایسکمی بر اساس تست  CVAبررسی پیش آگهی بیماران  جراحی -خانزاده -حمیده صادقی

NIH  85در شهر سبزوار در سال 

3 

محمد حسن  -جواد گنجلو 24/8/85

 رخشانی

بررسی میزان آگاهی و نگرش و عملکرد پزشکان و داروسازان و ماماهای شهرستان  اکرم قنبری

 سبزوار در مورد طب گیاهی

4 

محمد حسن  -کرم کوشکیا 25/7/85

 رخشانی

ساله( شهر سبزوار و مقایسه آن  12-18بررسی الگوی غذایی دانش آموزان نوجوان ) کرامتی -دلبری

 85بت هرم غذایی استاندارد در سال 

5 

فاطمه رهنما  -اکرم کوشکی 8/9/85

 محمد حسن رخشانی  -هسپار

درمانی شهر  -شیرده مراجعه کننده به مراکز بهداشتیبررسی الگوی غذایی زنان  فریده کروژدهی -سمیه باعثی

 85سبزوار در سال 

6 



 

 

 

 74تا  84سال 

 84بستری در بیمارستان واسعی شهر سبزوار در سال  CVAبررسی میزان شیوع علل قلبی در بیماران مبتال به  84006

  1384بررسی ارتباط فیتواسترول های دریافتی با لیپید پروفایل سرم بیماران همودیالیز ی شهرستان سبزوار در سال  84005

 84-85مبتال به تاالسمی ماژور در شهرستان های مشهد و سبزوار در سال بررسی مشکالت در بیماران  84004

 بررسی الگوی قاعدگی و اختالالت مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه های سبزوار  84003

 84-85بررسی کیفیت میکروبی و شیمیایی آب قنات ها و چشمه های مناطق تفریحی اطراف شهرستان سبزوار در سال  84002

 1384بررسی میزان عزت نفس در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی سبزوار در سال  84001

 بررسی نگرش دانشجویان نسبت به مواد مخدر 83007

 بررسی مقایسه ای اثر فتوتراپی و ترنجبین بر زردی نوزادان بستری در بیمارستان واسعی سبزوار 83006

  یدگاه دانشجویانبررسی علل گرایش به بد حجابی از د 83005

 بررسی مقایسه ای اثر فتوتراپی و ترنجبین بر زردی نوزادان بستری در بیمارستان واسعی سبزوار            83006

 بررسی نگرش دانشجویان دانشکده علوم پزشکی سبزوار نسبت به مواد مخدر 83007

 83بررسی وضعیت تغذیه سالمندان شهر سبزوار در سال  83001

 83بررسی کیفیت میکروبی ، شیمیایی آب های شرب روستاهای آب رسانی نشده شهرستان سبزوار در سال  83002

محمد حسن  -مهین بداغ آبادی 22/9/85

 رخشانی

بررسی نحوه عملکرد مشاورین ازدواج در خصوص تنظیم خانواده در مراکز  نسرین رئوفی -مرضیه صبوری فرد

 85-86درمانی شهرستان سبزوار در سال  -بهداشتی

7 



 83در سال  پژوهشبررسی آگاهی و نگرش دانشجویان دانشکده علوم پزشکی سبزوار نسبت به  83003

 1383بررسی وضعیت بهداشت محیط نانوایی های شهرستان سبزوار در سال  83004

 بررسی میزان شیوع بلوغ دیر رس و عوامل مرتبط با آن در دختران دبیرستانی شهرستان سبزوار  82007

 82بررسی میزان شیوع خونریزی رحمی و عوامل مرتبط با آن در دختران دانش آموز دبیرستانی سبزوار در سال  82005

 ی مبارزه با سل در سبزواربررسی میزان آگاهی بهورزان شاغل در خانه های بهداشت از برنامه  82004

ار در سال بررسی و مقایسه کیفیت زندگی در بیماران همودیالیزی بستری شده در بخش دیالیز بیمارستان واسعی با افراد غیر دیالیزی در شهرستان سبزو 82008

82-81 

 82 بررسی اثر شیر مادر بر اسهال در کودکان زیردو سال در مرکز بهداشت سبزوار در سال 82001

              82بررسی استانداردهای قد و وزن و دور سر به هنگام تولد در نوزادان شهرستان سبزوار و برخی عوامل مؤثر بر آن در سال  82003

 82بررسی میزان شیوع آلودگی به انگل سارکوسیس در دام های کشتار شده در کشتارگاه سبزوار در سال  82002

بیمارستان  CCUبررسی ویژگی های درد قفسه سینه بر اساس محل انفارکتوس قلبی در الکتروکاردیوگرام در بیماران انفارکتوس میوکارد بستری در بخش  81001

 تختخوابی سبزوار 160

 81-82سبزوار در سال  بررسی میزان آگاهی زوجین در شرف ازدواج مراجعه کننده به مرکز بهداشت سبزوار پیرامون ایدز در شهرستان 81002

 81-82بررسی میزان رضایت دانشجویان از دانشکده علوم پزشکی سبزوار از چند جنبه در سال تحصیلی  81003

 81ساله دانشکده علوم پزشکی سبزوار در سال  25تا  18بررسی تأثیر تخم شوید بر دیسمنوره اولیه در دانشجویان  81004

 81پرستاری در بیمارستان های شهر سبزوار در سال بررسی نحوه ثبت گزارش  81005

 80بررسی میزان رضایتمندی از عمل وازکتومی و عوامل مؤثر بر آن در افراد وازکتومی شده در مراکز درمانی سبزوار در سال  80001

 80-81بررسی میزان شیوع و علل کیفوزیس و اسکولوزیس در دختران شهرستان سبزوار در سال  80002

حشمتیه  بررسی عوامل مؤثر بر میزان بیلی روبین غیر مستقیم در نوزادان مبتال به زردی فیزیولوژیک بستری در بخش های نوزادان بیمارستان مبینی، 80003

 80شهرستان سبزوار در سال 

کالس یک در بیمارستان امداد شهرستان سبزوار در بررسی میزان شیوع عوارض ریکاورری به دنبال اضطراب قبل از عمل جراحی در بیماران تحت جراحی  80004

 80سال 

 بر روند بیماریابی سل و بهبود بیماران مسلول در شهرستان سبزوار DOTSبررسی تأثیر اجرای طرح ادغام سل در نظام شبکه و راهکار  80005



80006 

 

 نوزادان متولد شده در بیمارستان شهید مبینی در شهرستان سبزوار بررسی میزان شیوع و عوامل مستعد کننده مایع آمنیوتیک آغشته به مکونیوم در

 برر سی وضعیت تغذیه و بعضی عوامل مؤثر بر آن در دختران دبیرستان های سبزوار  79001

 بررسی تأثیر  افسردگی بر سالمت مادر و جنین 79002

 ساله در شرف ازدواج 25تا  15بررسی میزان شیوع کم خونی فقر آهن و تاالسمی در بین دختران  79003

 بررسی کمی و کیفی فاضالب های  صنعتی شهرستان سبزوار و امکان اختالط آن با فاضالب های شهری 79004

 بررسی میزان شیوع برخی ناهنجاری های سیستم تناسلی دانش آموزان پسر دبیرستانی 79005

 تخمین وزن جنین با استفاده از اندازه گیری ارتفاع رحم و محیط شکم مادر در زنان بستری جهت زایمان در بیمارستان مبینی  79006

 79بررسی سن بلوغ و عوامل مؤثر بر آن در دختران دوره راهنمایی شهر سبزو.ار در سال  79007

 79شی در دانش آموزان سال اول دبیرستان شهرستان سبزوار در سال با ضریب هو RHبررسی رابطه بین گروه های خونی و عامل  79008

 اپلیکاتور و روش اسپچوال در زنان مراجعه کننده به درمانگاه  –بررسی مقایسه ای نتایج حاصل از پاپ اسمیر با روش اسپچوال  79009

 

 79درمانی از عملکرد واحد مراقبت از کودکان زیر دو سال در سال  –بررسی میزان رضایتمندی مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی  79010

 79مقایسه نگرش دانشجویان مجرد در دانشگاه علوم پزشکی و تربیت معلم نسبت به تنظیم خانواده و وسایل پیشگیری در سال  79011

 بررسی میزان شیوع برخی اختالالت رفتاری و عوامل خانوادگی مؤثر در کودکان دبستانی شهر سبزوار  79012

 بررسی میزان شیوع کیست هیداتیک در دام های ذبح شده شهرستان سبزوار 78001

 78-79آموزان دختر دبیرستانی سبزوار در سال بررسی میزان شیوع برخی از عالئم جسمی و روانی و ارتباط آن با برخی مشکالت خانوادگی در دانش  78003

 بررسی شیوع و علل آنومالی های مادرزادی در نوزادان متولد شده در بیمارستان شهید مبینی سبزوار 78002

 بررسی میزان شیوع و عوامل مرتبط بر بروز عفونت های روده ای در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان هاشمی نژاد مشهد  78004

 های مختلف جنبهبررسی میزان رضایت مندی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی سبزوار از  78006

 بررسی میزان شیوع افسردگی و عوامل مرتبط با آن در خانم های باردار 78007

 بررسی میزان شیوع سزارین در اول زاهای مراجعه کننده به بیمارستان مبینی سبزوار 78008

 78افت و پیشرفت تحصیلی دانشکده علوم پزشکی سبزوار در سال بررسی علل  78009

 78ساله شهرستان سبزوار در سال  3-6بررسی علل سوء تغذیه در کودکان  78005



 78بررسی تکنیک های تنفسی آموزش در بارداری و تأثیر آن در حاملگی در سال  78010

 بررسی نگرش و آگاهی مردان در رابطه با وازکتومی در شهرستان سبزوار  78011

 78بررسی میزان مهارت کادر پرستاری در اورژانس های بیمارستان سبزوار در سال  78012

 بررسی عوامل مؤثر بر سقط خود به خود در زنان مراجعه کننده به بیمارستان شهیدان مبینی سبزوار 78013

 ارت دانش آموزان دختر سال چهارم دبیرستان پیرامون انتخاب همسر در شهر سبزواربررسی نظ 77001

 77بررسی عوامل مؤثر بر تعیین جنسیت در متولدین بیمارستان مبینی شهر سبزوار در سال  77002

در شیرخواران شهر سبزوار در سال  Dبررسی میزان آگاهی مادران مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی در مورد روش های پیشگیری از کمبود ویتامین  77003

78-77 

 77بررسی عوامل مؤثر بر پوسیدگی دندان در دانش آموزان سال پنجم و چهارم ابتدایی سال  77004

 نش آموزان مقطع دبیرستان در مورد جوش های غرور جوانیبررسی میزان آگاهی دا 77005

 77بررسی تأثیر مشکالت شدید خانوادگی بر میزا استرس دانش آموزان شهری و روستایی سبزوار در سال  77006

 77-78بررسی عوامل مؤثر بر میزان افسردگی دانشجویان دانشگاه های سبزوار در سال تحصیلی  77007

 77ن شیوع و علل سزارین در زنان مراجعه کننده به بیمارستان شهیدان مبینی شهرستان سبزوار در سال بررسی میزا 77008

 77-78بررسی عوامل مؤثر بر ناراحتی های کلیوی در شهرستان سبزوار در سال  77009

 بیماران ایدز بررسی میزان آگاهی دانش آموزان دبیرستان سبزوار در مورد راه های انتقال و پیشگیری از 77010

 77بررسی کیفیت دیالیز در بیماران بستری در بخش همودیالیز بیمارستان حشمتیه در سال  77011

 بررسی میزان نماز خوانی در دانشجویان و ارتباط آن با افسردگی در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی سبزوار  76002

 79دانشجویان دانشکده علوم پزشکی سبزوار در سال  کیفیت نماز خواندن و رابطه آن با افسردگی در 76001

 خانوادگی به خودکشی در مراجعین به بخش اورژانس  –بررسی تأثیر عوامل فردی  74001

 74ال بررسی میزان آگاهی از مراقبت از خود در بیماران مبتال به انفارکتوس قلبی در هنگام ترخیص در بخش قلب بیمارستان حشمتیه سبزوار در س 74002

 74سال در شهرستان سبزوار در سال  35اجنماعی بر فشار خون باال در افراد باالی  –بررسی میزان تأثیر عوامل روانی  74003

 

 


