
طرح/ پایان  کد ردیف
 نامه

مجری  عنوان
 مسئول

تاریخ 
 تصویب

 به المبت ترم پره نوزادان در روبین بیلی میزان گیری اندازه ی مقایسه پایان نامه 36179 1
 .پوستی تست و آزمایشگاهی روش دو به زردی

دکتر نسرین 

هاشمیان 

 نژاد

11/1/1931 

 بهبود یرتأث و ارتوپدی شایع های شکستگی دنبال به خواب کیفیت بررسی پایان نامه 08969 1

 آن روی شکستگی

دکتر سید 

مهدی میر 

 حمیدی

11/1/1931 

 هب آبی های محلول از  اورنج اسید و بلک اسید رنگ حذف کارایی تعیین طرح 09906 9

 گرافن اکسید ذرات نانو وسیله

دکتر محمد 

 حسین ساقی

11/1/1931 

 بتالم بیماران خواب کیفیت و برخستگی محمدی گل رایحه  تاثیر بررسی طرح 09900 4

 درمانی شیمی تحت پستان سرطان به

 خانم سرکار

فاطمه 

 برزوئی

11/1/1931 

 درد شدت روی بر والسالوا مانور و فکر انحراف تکنیک تاثیر مقایسه پایان نامه 09299 5
 بخش به کننده مراجعه بیماران در محیطی وریدی کاتتر جایگذاری
 سال در اسفراین شهرستان( ره)خمینی امام بیمارستان اورژانس

1936 

جناب آقای  

 حسن خلیلی

11/1/1931 

طرح منتج از  09226 7

 پایان نامه

 مغزی سکته با 8-اینترلوکین و ایریسین سرمی سطح بین ارتباط بررسی

 ایسکمیک

دکتر حافظ 

 حیدری

11/1/1931 

6 09276 

 

 اصالح( ZIF-8) ایمیدازول زئولیتی چارچوب فتوکاتالیزوری قابلیت مطالعه طرح

 رنگ بتخری در روی اکسید یا اسید تنگستوفسفریک هیستامین، با شده

 صنعتی آلی های

دکتر مجتبی 

فتاحی 

 عبدی زاده

11/1/1931 

طرح منتج از  09169 1

 پایان نامه

 های نورون روی بر اسطوخودوس گیاه الکلی هیدرو عصاره اثر بررسی

 روش با نر صحرایی های موش در اجباری شنا استرس تحت پورکنژ

 هیستوشیمی وایمونو هیستولوژی

دکتر رحیم 

 گل محمدی

11/1/1931 

3 09299 

 

 از منتج طرح

 نامه پایان

 مزاج گرم بیماران خون قند کنترل بر تغذیه بر مبتنی مزاج تعدیل تاثیر

 1709 -06سال سبزوار شهرستان 2 نوع دیابتی

دکتر حمیده 

 یزدی مقدم

11/1/1931 

سرکار خانم  زایمان از پس اندوه و معنوی هوش بین ارتباط طرح 09186 11

معصومه 

 شریف زاده

11/1/1931 

 حل راه و رفتاری-شناختی رویکرد دو با زوجی مشاوره اثربخشی مقایسه طرح 09212 11

 .باردار درزنان زایمان از پس افسردگی و اندوه از پیشگیری در محور

سرکار خانم 

معصومه 

 شریف زاده

11/1/1931 

 برنامه و خدمات طراحی منظور به معلوالن نیازهای سنجش و شناسایی طرح 06918 11

 عمومی های کتابخانه برای متناسب های

دکتر منصوره 

 فیض آبادی

11/1/1931 

رقیه دکتر  محیطی نوروپاتی عالیم بر سوزنی طب تاثیر بررسی طرح 09299 19
 زردشت

15/1/1931 

14 02221 

 

 رد هماتولوژی و بیوشیمیایی فاکتورهای برخی بر حجامت تاثیر بررسی طرح

 پزشکی علوم دانشگاه سنتی طب سالمتکده به کننده مراجعه بیماران

 تصادفی بالینی مطالعه یک: سبزوار

دکتر صمد 

 ناظمی

15/1/1931 

 نظر از رینوپالستی عمل از پس بیماران مندی رضایت میزان بررسی پایان نامه 09109 15

 ستانبیمار به کننده مراجعه بیماران در شناسی زیبایی و تنفسی معیارهای

 1709 سال در حشمتیه

 

دکتر محمود 

 حکمت شعار

15/1/1931 



 برش از قبل پیشگیرانه بیوتیک آنتی تجویز اثربخشی میزان مقایسه پایان نامه 09298 17

 شگیریپی در ناف بند کالمپ از بعد بیوتیک آنتی تجویز با سزارین جراحی

 سزارین از پس عفونت از

دکتر میترا 

 افتخار یزدی

15/1/1931 

 قعرو پوستی مداخله تحت که بیمارانی ثانویه و اولیه پیامدهای بررسی پایان نامه 09292 16

 تا 02 های سال بین در حشمتیه بیمارستان در اند گرفته قرار اولیه کرونر

09 

دکتر جواد 

 موحدزاده

15/1/1931 

 مانده عقب و دارو به مقاوم صرع بیماران با خانواده یک ژنتیکی آنالیز پایان نامه 08222 11

 (NGS) جدید نسل یابی توالی نوین های تکنولوژی توسط ذهنی

جناب آقای 

 ابوالفضل راد

15/1/1931 

 از منتج طرح 09198 13

 نامه پایان

 تارهایرف برارتقاء محافظت انگیزش برتئوری مبتنی آموزشی مداخله تاثیر

 سالمت جامع مراکز کشاورزان -دردامدار مالت تب از کننده پیشگیری

 06سال جغتای شهرستان روستایی

دکتر رضا 

 شهر آبادی

1/9/1931 

 ماستریخت بالینی تدریس پرسشنامه فارسی ی نسخه یابی انطباق طرح 06990 11

(MCTQ) 

 رقیهدکتر 

 زردشت

1/9/1931 

 های بخش بالینی محیط در اخالقی قضاوت از پرستاران تجربه تبیین طرح 06999 11

 کیفی محتوای تحلیل یک: ویژه مراقبت

رقیه دکتر 

 زردشت

1/9/1931 

 نانوسنسور یک از استفاده با ادرار و خون سرم در دیازپام گیری اندازه طرح 06999 11

 اویح سیلیکای مولکولی شده حک پلیمرهای با شده طراحی فلورسنتی

 کربنی کوانتومی نقاط

دکتر علیرضا 

 مسلم

1/9/1931 

 فیتکی و خون چربی های پروفایل بر تغذیه بر مبتنی مزاج تعدیل تاثیر طرح 09229 19

 سبزوار شهرستان 2 نوع دیابتی مزاج گرم بیماران زندگی

دکتر حمیده 

 یزدی مقدم

13/9/1931 

 باند(PAHs)  معطر ای چندحلقه های هیدروکربن و ها المنت گیری اندازه طرح 09996 14

 با مواجهه از ناشی ریسک ارزیابی و سبزوار هوای معلق ذرات  ذرات با شده

 آنها

دکتر محمد 

 میری

13/9/1931 

15 09229 

 

-2 و سیتارابین سرطان ضد داروهای تئوری کنش برهم ی مطالعه طرح

 حامل های سیستم عنوان به Fe3O4 مغناطیسی نانوذره با فلوراسیل

 هدفمند دارویی

دکتر اکبر 

 پژهان

13/9/1931 

 بیماری هب مبتال بیماران حافظه بر شنبلیله بذر جوانه عصاره تاثیر بررسی طرح 09226 17

 آلزایمر

سرکار خانم 
 اعظم زرقی

13/9/1931 

16 09221 

 

 دگیزن کیفیت و مراقبتی خود رفتارهای بر بالینی مسیر تاثیر بررسی طرح

 قلبی نارسایی به مبتال بیماران

دکتر حمیده 

 یزدی مقدم

13/4/1931 

 در مجدد پذیرش گویی¬پیش در IADL وADL  های¬ر¬ابزا دقت بررسی نامهپایان 06992 11

 در بزوارس حشمتیه بیمارستان در بستری قلبی بیماری به مبتال سالمندان

 1706 سال

دکتر 

عبدالقادر 

 عصاررودی

13/4/1931 

 کودکان و تشنج تب عود دچار کودکان در د ویتامین سرمی سطح بررسی نامهپایان 08279 13

 جتشن اولین وقوع از پس ماهه شش دوره در عود بدون تشنج تب به مبتال

 سبزوار حشمتیه بیمارستان در

 کاظمدکتر 

 پور حسن

13/4/1931 

 و طبیعی و سزارین روش دو به شده متولد نوزادن در ناف بند طول مقایسه پایان نامه 08120 91

 بزوارس مبینی شهیدان بیمارستان در نوزادی پیامدهای با آن رابطه بررسی

 1706 سال در

دکتر ژیال 

 آگاه

13/4/1931 

 در D ویتامین هیدروکسی-22 سرمی سطح ای مقایسه بررسی پایان نامه 09278 91

 سالم افراد و پسوریازیس

محمد دکتر 

شفیع 

 مجددی

13/4/1931 



 از منتج طرح 09297 91

 نامه پایان

 در ینپالت سیس از ناشی فضایی حافظه اختالل بر آلوپورینول اثر بررسی

 نر صحرایی های موش

دکتر مرضیه 

 کفعمی

13/4/1931 

 تاف میزان با تحصیلی رشته به دانشجویان عالقه میزان ارتباط بررسی طرح 06927 99

 الس در سبزوار پزشکی علوم دانشگاه در آن بر موثر عوامل و آنها تحصیلی

1706 

دکتر حمید 

 جوینی

13/4/1931 

94 09999 

 

 بعد استفراغ و تهوع کاهش بر ایمعده-بینی یلوله گذاشتن تأثیر بررسی طرح

 هایبیمارستان در سیستکتومیکوله الپاراسکوپی بیماران در عمل از

 1709 سال در گنبدکاووس شهرستان

سرکار خانم 

صدیقه 

 خلیلی شومیا

1/5/1931 

95 09118 

 

 به مبتال بیماران زندگی سبک در خودمراقبتی مداخالت آموزش  تاثیر طرح

 1709 سال در مشهد شهر اسکلروزیس مولتیپل

دکتر رضا 

 شهرآبادی

1/5/1931 

 شگاهدان دانشجویان در آن بر موثر عوامل و اینترنت به اعتیاد شیوع بررسی طرح 06922 97

 1706 سال در سبزوار پزشکی علوم

دکتر حمید 

 جوینی

1/5/1931 

 از منتج طرح 06928 96

 نامه پایان

 زودرس هشدار امتیازدهی ابزارهای ی¬کننده پیشگویی قدرت مقایسه

 وWorthing (WPS ) فیزیولوژیکی  امتیازدهی سیستم ،( NEWS)ملی

 قلبی، ایست بینی پیش در ،(REMS) پزشکی اورژانس سریع امتیازدهی

 به مبتال بیماران در میر و مرگ و ویژه مراقبت های¬بخش در پذیرش

 قلب ایسکمیک بیماری

دکتر 

عبدالقادر 

 عصاررودی

1/5/1931 

 ین،سال نرمال تزریق بدون و با تراشه لوله ساکشن تأثیر ایمقایسه بررسی پایان نامه 06996 91

 بیماران در برونکواسپاسم، بروز میزان و فیزیولوژیک هایشاخص روی بر

 مکانیکی تهویة تحت

آقای حسن 

 خلیلی

1/5/1931 

 و ROSC نتایج بر زمان دقیق کننده مدیریت پرستار حضور تأثیر بررسی پایان نامه 06927 93

CO2 عیواس بیمارستان تنفسی قلبی ایست بیماران در بازدمی انتهای 

 06 سال در سبزوار

موسی آقای 

الرضا تدین 

 فر

1/5/1931 

 خانواده 2 رد سانگر یابی توالی روش توسط ناشنوایی ژنتیکی دالیل بررسی پایان نامه 09962 41

 ایرانی

دکتر محمود 

 حکمت شعار

1/5/1931 

  آن نیمکا الگوی تهیه و اقلیمی عناصر با سالک بیماری روند رابطه بررسی طرح 06912 41

 طی سبزوار  شهرستان در(GIS)جغرافیایی اطالعات سیستم از استفاده با

 1709-09 های سال

دکتر محمد 

 میری

1/5/1931 

طرح منتج از  06980 41

 نامه پایان

 ارتقای بر کودک، راهبر خود آموزشی بسته ارزشیابی و طراحی،اجرا: 

 سبزوار شهر ابتدایی آموزان دانش در آن وضعیت و ای تغذیه  آگاهی

دکتر حمید 

 جوینی

1/5/1931 

طرح منتج از  06999 49

 پایاننامه

 بر مبتنی قندی مواد مصرف کاهش توانمندسازی برنامه تاثیر بررسی

 79-89 زنان شکمی چاقی و بدنی توده نمایه بر ای نظریه چند تئوری

 جوین شهرستان سال

دکتر 

معصومه 

 هاشمیان

1/5/1931 

 برای وب بر مبتنی الکترونیکی بوک الگ ارزشیابی و اجرا طراحی، طرح 09192 44

 هوشبری و عمل اتاق دانشجویان کارآموزی

دکتر حمیده 

 یزدی مقدم

7/7/1931 

مدل سازی حذف فلوراید از محلول های ابی توسط چارچوب های  طرح 06929 45

 فلزی، مطالعه ایزوترم، کینتیک، ترمودینامیک -آلی
 

دکتر محمد 
 حسین ساقی

7/7/1931 

 بیمارستان در کمپلکس با ساده تشنج و تب درکودکان FC تکرار مقایسه پایان نامه 08271 47

 سبزوار حشمتیه

 

دکتر کاظم 

 حسن پور

16/7/1931 



 خانواده 2 رد سانگر یابی توالی روش توسط ناشنوایی ژنتیکی دالیل بررسی پایان نامه 09962 46

 ایرانی

دکتر محمود 

 حکمت شعار

9/6/1931 

دکتر ژیال  نارس نوزادان در تیروئیدی اختالالت ثبت طرح 06999 41

 آگاه

9/6/1931 

 از منتج طرح 06969 43

 نامه پایان

 های تاررف ارتقاء بر شایستگی مدل بر مبتنی آموزشی مداخله تاثیر بررسی

 دوم متوسطه دختر آموزان دانش در مواد مصرف سوء از کننده پیشگیری

 1706 سال در آزادشهر شهر

 دکتر رضا

 شهر آبادی

9/6/1931 

 هیومیدیفایر و(   HME)گرماورطوبت مبدل فیلتر تاثیر ای مقایسه بررسی پایان نامه 06997 51

 تحت بیماران ریه مکانیک های شاخص و گازی تبادالت بر   کننده گرم

 ویژه های مراقبت های بخش در بستری   CPAP مد با مکانیکی تهویه

 مشهد( عج) قائم بیمارستان

جناب آقای 

 حسن خلیلی

9/6/1931 

 از منتج طرح 06996 51

 نامه پایان

 ودهنگامز اکستوباسیون از بعد باال جریان با بینی ازکانوالی استفاده تاثیر

 زمرک در کودکان قلب جراحی از پس ریوی عوارض و تنفسی پارامترهای بر

 1706 سال مشهد شهرستان( ع) رضا امام پژوهشی آموزشی

 

مژگان دکتر 

 انصاری

9/6/1931 

 بین در زیبایی جراحی عمل به نسبت نگرش بر موثر عوامل بررسی طرح 09210 51

 1706 سال در سبزوار پزشکی علوم دانشگاه پسر و دختر دانشجویان

 

سرکار خانم 

صدیقه 

 خلیلی شومیا

9/6/1931 

 از منتج طرح 06966 59

 نامه پایان

 اکسید ی نانوذره کمک با UV +  H2O2 تلفیقی فرایند کارایی بررسی

 آبی های محلول از استامینوفن حذف در نقره

دکتر احمد 

 اله آبادی

9/6/1931 

54 08168 

 

 و مادر  ، پدر سالمندان نگهداری مرکز سالمندان سالمت جامع  ارزیابی طرح

 . سبزوار شهرستان منزل مقیم

دکتر رقیه 

 زردشت

16/6/1931 

 وندر بر معمولی پانسمان و مانیوکا عسل پماد با پانسمان تاثیر مقایسه طرح 09222 55

 دیابتی پای زخم ترمیم

آقای مهدی 

 جمال نیک

16/6/1931 

طرح منتج از  06961 57

 نامهپایان

 از استفاده با آبی های محلول از فتاالت اتیل دی حذف میزان بررسی

 کاتالیستی زنی ازن فرآیند

 

دکتر احمد 

 اله آبادی

16/6/1931 

طرح منتج از  06920 56

 نامهپایان

 های زباله دفن محل خاک در سنگین فلزات خطر ارزیابی و میزان بررسی

 سبزوار شهری

 

دکتر محمد 

 حسین ساقی

16/6/1931 

 میزان در ترکیبی تدریس روش بکارگیری  تاثیر ای مقایسه بررسی طرح 06982 51

 روش و مدیریت درس دو تدریس در دانشجویان رضایتمندی و یادگیری

 تحقیق

 

دکتر فاطمه 

 قارداشی

16/6/1931 

 یادگیری بر سنتی، و الکترونیک آموزش روش دو ای مقایسه بررسی طرح 06922 53

 سبزوار پزشکی علوم دانشگاه هوشبری دانشجویان در بیهوشی ماشین

خانم آرزو 

داوری نیا 

 مطلق قوچان

16/6/1931 

 با انتونوکس گاز و نوروآگزیال درد بی زایمان های روش ارتباط بررسی طرح 09297 71

 زایمان از بعد افسردگی

خانم مژده 

خانم  -ناوی

معصومه 

 شریف زاده

16/6/1931 



 رب مادر شیر و پستان محافظ ، اریترومایسین ژل بخشی اثر ی مقایسه طرح 09162 71

 شیرده مادران پستان شقاق

خانم مژده 

خانم  -ناوی

معصومه 

 شریف زاده

16/6/1931 

71 08217 

 

 در هکشید طول مستقیم غیر روبینمی هیپربیلی علل و فراوانی بررسی نامهپایان

 الس در سبزوار حشمتیه بیمارستان نوزادان بخش در شده بستری نوزادان

 .بیماران این با برخورد بالینی راهنمای یک ی تهیه جهت 1709

دکتر سید 

مرتضی 

 راستی ثانی

16/6/1931 

 


