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١ 
 

  

  

  نام کمیته 
  

  شماره شناسه کمیته

  
  

  کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
  

  
  

IR.MEDSAB.REC  
  

  
 1395 سال تیرماه الی پایان نامه هاي مصوب فروردین

  
مقطع   دانشجو  استادراهنما  عنوان  ردیف

  تحصیلی
تاریخ   مرکز مربوطه

  وصول
شماره 
  جلسه

تاریخ 
  تصویب

  کد اخالق

بررسی مشخصات بالینی بیماري هاي بدخیم   ١
  پستان در سبزوار

  

دکتر حسام 
  قاسم اف

آقاي متین معلم 
  شهري

حرفه  پزشکی
  اي

/25/12  دانشکده پزشکی
94  

1  23/1/95  IR.MEDSAB.REC.1395.4  

مقایسه تاثیر استفاده از بالشتک هاي حاوي   ٢
ژل کتیرا با فوم در پیشگیري از زخم بستر 

ترومایی بستري در بخش مراقبت در بیماران 
  هاي ویژه بیمارستان هاي مشهد

دکتر مصطفی 
  راد

آقاي جواد 
  شکیبامهر

کارشناسی 
 ارشد پرستاري

دانشکده پرستاري 
  مامایی -

11/2/95  2  27/2/95  IR.MEDSAB.REC.1395.14  
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٢ 
 

تاثیر یک دوره تمرین ورزشی ترکیبی با   ٣
 Q10غالب هوازي و مصرف مکمل کوآنزیم 

بر برخی فاکتورهاي التهابی و رشد عصبی 
  بیماران مولتیپل اسکلروزیس

  
  

دکتر امیر حسین 
  حقیقی

جواد آقاي 
  نخزري خداخیر

Phd 
فیزیولوژي 

  ورزشی

 دانشگاه حکیم
  سبزواري

29/2/94  3  10/3/95  IR.MEDSAB.REC.1395.20  

تغییرات  بر هوازيهفته تمرین  هشتاثر   ۴
به  B آپولیپوپروتئیننیمرخ لیپیدي ،نسبت 

A1  و بیان ژن هايLXR-α,ABCG5  
عمل  مونوسیتها در مردان میانسال پس از

  پس قلبیباي
  

دکتر امیر حسین 
  حقیقی

آقاي رامبد 
  خواجه اي

Phd 
فیزیولوژي 

  ورزشی

 دانشگاه حکیم
  سبزواري

29/2/94  3  10/3/95  IR.MEDSAB.REC.1395.27  

تاثیر یک دوره تمرین ورزشی ترکیبی و   ۵
بر برخی   Q10مصرف مکمل کوآنزیم 

فاکتورهاي التهابی و رشد عصبی بیماران 
  مبتال به مالتیپل اسکلروزیس

  

دکتر امیر حسین 
  حقیقی

آقاي امین 
  احمدي

Phd 
فیزیولوژي 

  ورزشی

 دانشگاه حکیم
  سبزواري

29/2/94  3  10/3/95  IR.MEDSAB.REC.1395.29  

اثر دو شدت مختلف از یک برنامه تمرینی   ۶
مقاومتی) بر برخی از  –همزمان (استقامتی 

شاخص هاي سیستم ایمنی و عملکردي در 
  زنان چاق  و داراي اضافه وزن دیابتی نوع دو

  
  

دکتر رویا 
  عسکري

خانم انسیه 
  شریفی

کارشناسی 
تربیت  ارشد

  بدنی

 دانشگاه حکیم
  سبزواري

29/2/94  3  10/3/95  IR.MEDSAB.REC.1395.37  
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٣ 
 

مقایسه تاثیر یک برنامه تمرینی ویژه آتش   ٧
عملیاتی)و تمرین  –نشانی( مهارتی 
 –مقاومتی و مهارتی –ترکیبی(هوازي 

عملیاتی) بر سازگاري ایمونولوژیکی،هورمونی 
  وعملکردي مردان آتش نشان

  
  

دکتر امیر حسین 
  حقیقی

آقاي امیر حسین 
  دلشاد

Phd 
فیزیولوژي 

  ورزشی

 دانشگاه حکیم
  سبزواري

29/2/94  3  10/3/95  IR.MEDSAB.REC.1395.39  

بررسی اثر درمانی پوشش پرده امنیوتیک   ٨
انسانی بر ترمیم محل برداشت گرافت 
بیماران سوختگی در مقایسه با درمان 

  1394استاندارد 
  

دکتر مجتبی 
  واهب

خانم بهاره 
مهاجر 

  کوهستانی

حرفه  پزشکی
  اي

  IR.MEDSAB.REC.1395.44  31/3/95 ٤ ٢٣/٣/٩٥  پزشکیدانشکده 

فیلین درمانی پنتوکسیاثر تجویز پیش  ٩
درد بعد از عمل جراحی و بروز خوراکی بر 

هایپرآلژزیاي ثانویه در بیماران تحت عمل 
  جراحی آپاندکتومی

  
  

دکتر صمد 
  ناظمی

آقاي رضا صابري 
  راد

حرفه  پزشکی
  اي

  IR.MEDSAB.REC.1395.47  31/3/95 ٤ ٢٣/٣/٩٥  دانشکده پزشکی

بررسی تاثیر قرص نعناع بر پیشگیري از   ١۵
تهوع و استفراغ بعد از عمل فتق اینگواینال 
بیماران بستري در بیمارستان امداد سبزوار 

  1395در سال 
  

سرکار خانم رویا 
  اکبرزاده

آقاي محمد 
  برآبادي

کارشناسی 
  ارشد پرستاري

دانشکده پرستاري 
  مامایی

6/4/95  5  21/4/95  IR.MEDSAB.REC.1395.52  
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٤ 
 

بررسی تاثیر محلول دیالیز سرد  بر کیفیت   ١۶
یالیز در همود تحت درمان با یمارانبخواب 

  بیمارستان واسعی سبزوار
  

دکتر مصطفی 
  راد

خانم رقیه 
  قنبرآبادي

کارشناسی 
  ارشد پرستاري

دانشکده پرستاري 
  مامایی

6/4/95  5  21/4/95  IR.MEDSAB.REC.1395.57  

 


