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ــاي     1 ــاري هـ ــاليني بيمـ ــات بـ ــي مشخصـ بررسـ

  بدخيم پستان در سبزوار

ــم   دكتر حسام اف  ــين معلـــ متـــ

  شهري

16-1-95  23-01-95    IR.MEDSAB.REC.1395.4  

ــه  2 ــاثير مقايسـ ــتفاده تـ ــتك از اسـ ــاي بالشـ  هـ

ــاوي ــرا ژل حـ ــا كتيـ ــوم بـ ــگيري در فـ  از پيشـ

ــم ــتر زخـ ــاران در بسـ ــايي بيمـ ــتري ترومـ  بسـ

ــت بخـــش در ــاي مراقبـ ــژه هـ ــتان ويـ  بيمارسـ

  مشهد هاي

دكتـــر مصــــطفي  

  راد 

  IR.MEDSAB.REC.1395.14    95-02-27  95-2-5  جواد شكيبا مهر

ــاثير  3 ــك ت ــرين دوره ي ــي تم ــي ورزش ــا تركيب  ب

 كـــوآنزيم مكمـــل مصـــرف و هـــوازي غالـــب

Q10 و التهـــابي فاكتورهـــاي برخـــي بـــر 

ــبي رشــــــد ــاران عصــــ ــل بيمــــ  مولتيپــــ

  اسكلروزيس

 اميــــــر دكتــــــر

  حقيقي  حسين

  IR.MEDSAB.REC.1395.20    95-03-10  95-3-1  نخزري جواد

 بـــر  هـــوازي تمـــرين  هفتـــه هشـــت  اثـــر  4

ــرات ــرخ تغييـــ ــدي نيمـــ ــبت ليپيـــ  ،نســـ

 هــاي ژن بيــان و A1 بــه B آپوليپــوپروتئين

LXR-α,ABCG5  مـــردان در مونوســـيتها 

  قلبي پسباي عمل از پس ميانسال

 اميــــــر دكتــــــر

  حقيقي  حسين

ــد ــه رامبــ  خواجــ

  اي

1-3-95  10-03-95   IR.MEDSAB.REC.1395.27    
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 و تركيبـــي ورزشـــي تمـــرين دوره يـــك تــاثير   5

ــرف ــل مص ــوآنزيم مكم ــر  Q10 ك ــي ب  برخ

ــابي فاكتورهـــــاي ــد و التهـــ ــبي رشـــ  عصـــ

  اسكلروزيس مالتيپل به مبتال بيماران

  IR.MEDSAB.REC.1395.29   95-03-10  95-2-25  امين احمدي  دكتر حقيقي 

 برنامــــه يــــك از مختلــــف شــــدت دو اثــــر  6

ــي ــان تمرينـ ــتقامتي( همزمـ ــاومتي – اسـ ) مقـ

ــر ــي ب ــاخص از برخ ــاي ش ــتم ه  ايمنــي سيس

ــردي و ــان در عملكـ ــاق زنـ ــافه داراي و  چـ  اضـ

  دو نوع ديابتي وزن

دكتــــــر رويــــــا 

  عسگري

  IR.MEDSAB.REC.1395.37   95-03-10  95-2-25  انسيه شريفي

 ويـــژه تمرينـــي برنامـــه يـــك تـــاثير مقايســـه  7

 و)عمليــــاتي – مهــــارتي( نشــــاني آتــــش

 و مقـــــاومتي – هـــــوازي (تركيبي تمـــــرين

ــارتي ــاتي – مهـــ ــر) عمليـــ ــازگاري بـــ  ســـ

 وعملكــــــــردي ايمونولوژيكي،هورمــــــــوني

  نشان آتش مردان

اميرحســــــــــين   دكتر حقيقي 

  دلشاد

1-3-95  10-03-95   IR.MEDSAB.REC.1395.39  

ــي  8 ــر بررســ ــاني اثــ ــش درمــ ــرده پوشــ  پــ

ــك ــاني امنيوتيــ ــر انســ ــرميم بــ ــل تــ  محــ

ــت ــت برداشــ ــاران گرافــ ــوختگي بيمــ  در ســ

  1394 استاندارد درمان با مقايسه

 مهــــاجر  بهــــاره   دكتر واهب 

  كوهستاني

24-3-95  31-03-95    IR.MEDSAB.REC.1395.44  

 فيلــينپنتوكســي درمــانيپــيش تجــويز اثــر  9

ــوراكي ــر خـ ــد درد بـ ــل از بعـ ــي عمـ  و جراحـ

ــروز ــاي بــ ــه هايپرآلژزيــ ــاران در ثانويــ  بيمــ

  آپاندكتومي جراحي عمل تحت

ــر ــمد دكتـــ  صـــ

   ناظمي

ــا آقــــــاي  رضــــ

  راد صابري

10-3-95  31-03-95    IR.MEDSAB.REC.1395.47  

ــي  15 ــاثير بررس ــرص ت ــاع ق ــر نعن ــگيري ب  از پيش

ــوع ــتفراغ و تهــ ــد اســ ــل از بعــ ــق عمــ  فتــ

ــا خــــــانم  رويــــ

  اكبرزاده

 IR.MEDSAB.REC.1395.52    95-04-21  95-4-15  برآبادي محمد
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ــال ــاران اينگواينـ ــتري بيمـ ــتان در بسـ  بيمارسـ

  1395 سال در سبزوار امداد

ــي  16 ــاثير بررسـ ــول تـ ــاليز محلـ ــرد ديـ ــر  سـ  بـ

 بـــا درمـــان تحـــت بيمـــاران خـــواب كيفيـــت

  سبزوار واسعي بيمارستان در همودياليز

 مصــــطفي دكتـــر 

   راد

 IR.MEDSAB.REC.1395.57    95-04-21  95-4-15  قنبرآبادي رقيه

ــي  31 ــر بررسـ ــاره اثـ ــدروالكلي عصـ ــدر هيـ  در كنـ

 فرزنــدان  فضــايي  حافظــه  بــر  بــارداري  دوران

  صحرايي هاي موش در اول نسل

ســـــيد جـــــواد    خانم دكتر آگاه 

  داروري ثاني

18-5-95  25-05-95      IR.MEDSAB.REC.1395.60 

ــي  40 ــش بررسـ ــروتونين نقـ ــده و سـ ــايگيرنـ  هـ

ــرتونيني ــر سـ ــر بـ ــاري اثـ ــومين مهـ  در كوركـ

ــنج ــاي تشـ ــي هـ ــيلن از ناشـ ــرازولپنتـ  در تتـ

  نر سوري موش

 آقـــــاي جنـــــاب

 محمـــــد دكتـــــر

  محمدزاده 

 IR.MEDSAB.REC.1395.61     95-05-25  95-5-19  احمد اربابي

ــا اضــــطراب ارتبــــاط بررســــي  41  اســــتفراغ بــ

 مراجعـــه بـــاردار هـــاي خـــانم در بـــارداري

  سبزوار مبيني بيمارستان به كننده

 IR.MEDSAB.REC.1395.62     95-05-25  95-5-18  شايان فاضل  دكتر آگاه 

ــي  42 ــزان بررســ ــروز ميــ ــش بــ ــه شــ  ي ماهــ

ــايي ــاد نارسـ ــه حـ ــس كليـ ــذيرش از پـ  در پـ

 واســعي بيمارســتان ويــژه مراقبتهــاي بخــش

  آن به مربوط خطر عوامل و سبزوار

 IR.MEDSAB.REC.1395.63     95-05-25  95-5-18  معين يزدان فر  دكتر عماد زاده 

ــي  43 ــاثيرقطره بررس ــي ت ــن بين ــل روغ ــه گ  بنفش

  سالمندان خواب بركيفيت

 IR.MEDSAB.REC.1395.76   95-07-14  95-6-21  مليحه حجازيان  جواد گنجلو 

 عصـــــاره درمـــــاني¬تأثيررايحـــــه بررســـــي  44

 عضـــالني اســـكلتي ســـرخبردردمزمن¬گـــل

ــالمندان ــداري ســـــــــــ  مراكزنگهـــــــــــ

  1395 مادروپدرسبزوار

 IR.MEDSAB.REC.1395.77   95-07-14  95-6-1  عنبريسميه   استاجي
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ــي  45 ــك بررســ ــي تاثيرتحريــ ــب الكتريكــ  عصــ

 (TENS) پوســــــــت ازطريـــــــق 

 دردوتهـــــــــــوع بافركانسباالبرشـــــــــــدت

ــتفراغب ــاران واســ ــدازعمل يمــ ــي بعــ  جراحــ

 دربيمارســــتان  جلــــدي  نفروســــتوليتوتومي

  1395 مشهدسال) عج( قائم

رادنـــــــــــــوش   حسن خليلي 

  شادمهري

21-6-95  14-07-95   IR.MEDSAB.REC.1395.78 

ــي  46 ــاثير بررس ــه ت ــود برنام ــديريتي خ ــي م  مبتن

ــر ــدل ب ــر 5A م ــت ب ــدگي كيفي ــالمندان زن  س

ــتال ــه مبـ ــندرم بـ ــاد سـ ــري حـ ــهر كرونـ  شـ

  1395 سال بجنورد

 مصــــطفي دكتـــر 

  راد 

 IR.MEDSAB.REC.1395.79   95-07-14  95-7-10  زهرا جوانبخش

ــي  47 ــترس بررســـ ــارداري دوران در اثراســـ  بـــ

 نســـل فرزنـــدان واضـــطراب فضـــايي برحافظـــه

  صحرايي درموشهاي اول

  IR.MEDSAB.REC.1395.88    95-08-5  95-8-5  كوثرسلماني  خانم دكتر آگاه 

ــاثيرمحلول بررســــي  48  دياليزسردبرســــندرم تــ

 درمـــان تحـــت قراردربيمـــاران¬بـــي پـــاي

  باهمودياليز

 مصــــطفي دكتـــر 

  راد

  IR.MEDSAB.REC.1395.92    95-08-5  95-8-5  احسان كاشاني

ــي  49 ــاثير بررســ ــل افــــزودن تــ ــه تادافيــ  بــ

ــين ــان در تامسولوســ ــاس درمــ ــاد احتبــ  حــ

  پـــالزي هـــايپر بـــه مبـــتال بيمـــاران در ادراري

  پروستات خيم خوش

ــر   ــاي دكتـــ آقـــ

   -باغاني

  IR.MEDSAB.REC.1395.96   95-09-3  95-8-14  خانم عاملي

ــي  50 ــاثير بررس ــدازي راه ت ــي ان ــر مبتن ــواهد ب  ش

 عمــــل از پــــس بيمــــاران درد و تهــــوع بـــر 

  اينگوينال هرني جراحي

  IR.MEDSAB.REC.1395.101   95-09-3  95-8-5  زهرا غازي  راد  دكتر آقاي

ــه اثـــر بررســـي "  51 ــه روش دو اي مقايسـ  تهويـ

ــاوب ــاري متنـ ــگ اجبـ ــده هماهنـ ــا و شـ  رهـ

 IR.MEDSAB.REC.1395.103    95-09-3  95-8-5  فرهنگيان  خانم     خليلي حسن
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ــازي ــار سـ ــوايي راه فشـ ــر هـ ــاي بـ  پارامترهـ

 دربيمــــاران  هموديناميــــك و اكسيژناســــيون

ــاي ــر تروم ــت بخــش در س ــاي مراقب  ويــژه ه

 ســــال  در مشــــهد طالقــــاني بيمارســــتان

1395  

ــي  52 ــاثير بررس ــي آموزشــي مداخلــه ت  بــر مبتن

ــازه ــاي سـ ــوي و بزنـــف مـــدل هـ ــاد الگـ  اعتقـ

 پيشــــگيري رفتارهــــاي برارتقــــاء بهداشــــتي

ــده ــمانيوز از كننــ ــدي ليشــ ــش در جلــ  دانــ

  1395 نيشابور شهر آموزان

 علــــــي آقــــــاي

   مهري

 الرضــــا موســــي

  قدسي

1-9-95  24-09-95    IR.MEDSAB.REC.1395.104 

 عمــــومي ســــالمت ســــواد ســــطح بررســــي  53

  1395سال در بردسكن شهر بزرگساالن

  معصــــومه دكتــــر

   هاشميان

 IR.MEDSAB.REC.1395.105   95-09-24    عسكريان خانم

ــي  54 ــر بررس ــل اث ــاني مكم ــامين درم ــرD ويت  ب

  گوارش دستگاه ميكروبيوم تغييرات

ــر ــور دكتـــ  غيـــ

  مبرهن 

 IR.MEDSAB.REC.1395.108   95-09-24  95-8-26  آقاي طباطبايي

 بـــر مبتنـــي آموزشـــي مداخلـــه بخشـــي اثـــر  55

 توســـعه شـــده ريـــزي برنامـــه رفتـــار تئـــوري

 زنـــان انحصـــاري شـــيردهي برعملكـــرد يافتـــه

ــاردار ــت بـ ــهر زا نخسـ ــمر شـ ــال در كاشـ  سـ

1395  

 IR.MEDSAB.REC.1395.109   95-09-24  95-8-23  مريم حيدري  مهري  علي

 و پروبيوتيــك( بيوتيــك ســين تــاثير بررســي  58

 تـــا2 نـــوزادان زردي درمـــان بر)بيوتيـــك پـــره

  روزه14

 IR.MEDSAB.REC.1395.110   95-09-24  95-8-26  سرورياري  دكتر الداغي 

ــابي  59 ــاتوژن ارزي ــاي پ ــايع ه ــال ش ــاد باكتري  ايج

ــده ــت كننـ ــي و ادراري عفونـ ــت بررسـ  مقاومـ

  عوامل اين به نسبت بيوتيكي آنتي

  (IR.MEDSAB.REC.1395.116)   95-10-15  95-10-14  اكرامي مهران    باغاني دكتر
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٦ 

 

ــي  60 ــيوع بررسـ ــتالل شـ ــل اخـ ــد پروفايـ  از ليپيـ

 ژنتيكـــي و محيطـــي مختلـــف عوامـــل لحـــاظ

ــاط و ــا آن ارتبـ ــتال بـ ــه ابـ ــاري بـ ــاي بيمـ  هـ

 هموديــاليز تحــت بيمــاران در عروقــي-قلبــي

 ســـــال در ســـــبزوار واســـــعي بيمارســــتان 

1394  

ــر ــدا دكتــــ  نــــ

  راستگو

 (IR.MEDSAB.REC.1395.121)   95-11-11  95-11-3   عباسي فائزه

 تــــوان و ســــالمت ســــواد ارتبــــاط بررســــي  61

 ســالمندان  زنــدگي  كيفيــت  بــا  خــودمراقبتي 

  95 سال بجنورد شهر

ــاحل    گنجلو آقاي ــنگ ســ  ســ

  سفيدي

3-11-95  11-11-95   (IR.MEDSAB.REC.1395.122) 

 ليپيـــدپروفايل بـــر كوركـــومين تـــاثير بررســـي  62

 بيمــــاران در  سيســــتميك التهــــاب و ســـرم 

  همودياليزي

 اكـــــرم دكتـــــر

   كوشكي

 حــــاجي مــــريم

  كبودان نژاد

2-11-95  11-11-95   (IR.MEDSAB.REC.1395.123) 

 بــر بابونــه اســانس استنشــاق تــاثير بررســي  63

ــطراب ــاران اضــ ــد بيمــ ــكوپي كانديــ  اندوســ

ــتگاه ــوارش دســ ــاني گــ ــتان در فوقــ  شهرســ

  مشهد

   خليلي حسن

  

 (IR.MEDSAB.REC.1395.125)   95-11-11  95-11-2  غالمي خانم

ــاثير بررســـي  64 ــر گروهـــي گـــويي خـــاطره تـ  بـ

 شــــادكامي  و تنهــــايي احســــاس ميــــزان

ــالمندان ــاكن ســ ــراي در ســ ــالمندان ســ  ســ

  سبزوار شهرستان مادر

 (IR.MEDSAB.REC.1395.126)   95-11-11  95-11-2  اكبري علي    قاسمي دكتر

ــي  66 ــر بررس ــاه اث ــدت كوت ــد و م ــدت بلن ــه م  س

 و ،هــــوازي  هــــوازي  بــــي  تمرينــــي روش

 سيســـتم عوامـــل از برخـــي بـــه مقـــاومتي

 شــــادي هــــاي هورمــــون و  اندوكانابينوئيــــد

    جوان  مردان در

ــر ــدي دكتــ  حامــ

    نيا

ــاي ــلم اقـــ  مســـ

  شريفي

11-11-95  11-11-95   (IR.MEDSAB.REC.1395.127) 
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٧ 

 

ــه  67 ــر مقايسـ ــي اثـ ــوزش بخشـ ــي آمـ ــر مبتنـ  بـ

ــرام پيامـــك ــا ،تلگـ ــوزش بـ ــوري آمـ ــر حضـ  بـ

ــكايت ــايع شــ ــارداري دوران شــ ــان در بــ  زنــ

 بهداشــــتي مركــــز پوشــــش تحــــت بــــاردار

  مشهد يك شماره درماني

 معصــــومه دكتــــر

    هاشميان

 (IR.MEDSAB.REC.1395.128)   95-11-11    مسعودي خانم

ــه  68 ــي مقايسـ ــيدگي فراوانـ ــاي پوسـ ــداني هـ  دنـ

ــان در ــمي كودكــ ــت آســ ــان تحــ ــا درمــ  بــ

ــتيروئيدهاي ــاقي كورتيكواســــــ  و استنشــــــ

  سالم كودكان

ــاظم ــن  كــ  حســ

   پور

 (IR.MEDSAB.REC.1395.129)   95-11-11  95-11-3  ابراهيمي مينا

 روغـــن موضـــعي مصـــرف اثربخشـــي ارزيـــابي  75

ــه  Matricariachamomilla) بابونـــ

L.) و بهبــود بــر مكمــل روشــي عنــوان بــه 

  شيرخواران كوليك عالئم كاهش

ــاي ــر آقـــ  دكتـــ

  پور صالحي

 (IR.MEDSAB.REC.1395.130)   95-11-11  95-11-4   افضلي بهزاد

ــي  76 ــي بررس ــان اثربخش ــي درم ــر مبتن ــد ب  تعه

(  ACT   ) ــر ــركوبي ب ــار س ــي افك  و  منف

  نابارور زنان در  شده آموخته درماندگي

ــر ــراهيم دكتــ  ابــ

  نامني

  (IR.MEDSAB.REC.1395.138)    95-12-23  95-12-20  پيراني حميده

ــعيت بررســــي  77 ــالمندان ســــالمت وضــ  در ســ

  1395 سال در سبزوار شهر

    گنجلو آقاي

  

 (IR.MEDSAB.REC.1395.140)    95-12-23  95-12-21  اردانه فاطمه

 و فشار،كشــــيدن همزمــــان تــــاثير مقايســــه  78

ــازي ــريع رهاسـ ــا پوســـت سـ ــداول روش بـ  متـ

ــر ــي درد بـ ــق از ناشـ ــالني تزريـ ــه عضـ  مراجعـ

ــدگان ــه كنن ــش ب ــات بخ ــعي تزريق ــال واس  س

1395  

 (IR.MEDSAB.REC.1395.141)    95-12-23  95-12-21  ساالري مريم  راد دكتر

ــي  79 ــين تــاثير بررس ــاي بيوتيــك س  موجــود ه

ــران در ــر ايــ ــان بــ ــهال درمــ ــاد اســ  در حــ

  (IR.MEDSAB.REC.1395.143)    95-12-23  95-12-21  ناظمي زهره    الداغي دكتر
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٨ 

 

ــان ــه6 كودك ــا ماه ــاله 5 ت ــه س ــده مراجع  كنن

  كلينيك به سرپايي

 تيوپنتـــال ســـديم توســـط بيهوشـــي مقايســـه  80

ــا ــول ب ــاهش در پروپوف ــاز ك ــه ني ــدر ب ــد مخ  بع

 شكســـــــتگي جراحـــــــي در عمـــــــل از

  تيبيوفيبوالر

ــد ــت محمــ  نعمــ

   شاهي

ــه ــدالعلي  عادلـ عبـ

  زاده

21-12-95  23-12-95    (IR.MEDSAB.REC.1395.146)  

ــي "  81 ــاط بررســ ــوش ارتبــ ــاني هــ  و هيجــ

ــت ــيلي موفقيـ ــجويان در تحصـ ــگاه دانشـ  دانشـ

  سبزوار پزشكي علوم

ــر ــريم دكتـــ  مـــ

    توكلي

 (IR.MEDSAB.REC.1395.152)    95-12-23  95-12-22  علوي آتنا

ــه  82 ــاره  مقايســ ــي تاثيرعصــ ــان تركيبــ  گياهــ

 بـــــا وگشـــــنيز شاهتره،بيدمشك،كاســـــني

ــامين ــود در E ويت ــزيم بهب ــاي آن ــدي  ه  كب

      چرب كبد به مبتاليان در

 مهــــدي دكتــــر

  مولوي

 (IR.MEDSAB.REC.1395.153)    95-12-23  95-12-22  صهبايي احسان

 مهــار يــك اســيد، كالووالنيــك اثــر بررســي  83

ــده ــابتي كننــ ــاز رقــ ــر بتاالكتامــ  درد روي بــ

ــاتي ــا نوروپــ ــده القــ  و STZ توســــط شــ

ــم ــاي مكانيسـ ــالي هـ ــر احتمـ ــاع در درگيـ  نخـ

  نر صحرايي موش

  (IR.MEDSAB.REC.1395.155)    95-12-23  95-12-22  كالهدوز خانم   امين بهاره دكتر

 درد عالئــــم بــــر اثرآلوپورينــــول بررســــي  84

 مــزمن فشــردگي مــدل محيطــي نوروپاتيــك

 تغييـــرات بررســـي و(CCI) ســـياتيك عصـــب

  نر صحرايي موش در  نخاع، در مولكولي

ــد    امين بهاره دكتر ــفري احمــ  صــ

  آبادي سلطان

22-12-95  23-12-95    (IR.MEDSAB.REC.1395.159)  

ــي  85 ــر بررس ــل اث ــاري مكم ــامين ي ــر D ويت  ب

ــوي ــيون الگـ ــاي ژن متيالسـ ــرتبط هـ ــا مـ  بـ

ــي ــتي، دسترسـ ــام زيسـ ــي پيـ ــرد و دهـ  عملكـ

ــا    95-12-23  95-12-22  فاضلي  آقاي   محمدزاده دكتر ــه توجــه ب ــن اينكــه ب ــوط طــرح اي  مرب

 در و باشــد  مــي  مشــهد  دانشــگاه  بــه

ــه ــگاهي كميتــ ــهد دانشــ ــد مشــ  كــ
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٩ 

 

ــالق  D ويتامين ايمني ــه اخـ ــازي گرفتـ ــه نيـ ــدور بـ  صـ

  نيست اخالق كد مجدد

 


