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 زهرا السادات اسدی

 علی اصغر خسروآبادی

 سعید شجاعی

 مجید فالحی

 98-99ارزیابی درونی گروه بهداشت عمومی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، نیم سال دوم سال تحصیلی 
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 فاطمه قارداشی

یا اکبرزادهرو  

 علی اصغر خسروآبادی

98-99ارزیابی درونی گروه آموزشی هوشبری دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال   

 

98-99بزوار در سال ارزیابی درونی گروه آموزشی اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی س فاطمه قارداشی 3  



 رویا اکبرزاده

 سعید شجاعی

 علی اصغر خسروآبادی
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 طاهره توفیقیان

 علی اصغر خسروآبادی

 سعید شجاعی

98-99ارزیابی درونی گروه آموزشی پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال   

 

5 
 وحیده مقدم حسینی

 

98-99وم پزشکی سبزوار در سال ارزیابی درونی گروه آموزشی مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه عل  
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 مجید فالحی

 علی اصغر خسروآبادی

 سعید شجاعی

 احمد اله آبادی

 زهرا السادات اسدی

98-99ارزیابی درونی گروه آموزشی بهداشت محیط و حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال   

 



 دکتر مریم هاشمیان 8

98-99ایه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، نیم سال دوم سال تحصیلی ارزیابی درونی گروه علوم پ  
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 دکتر نعمت اله شموسی

 مصطفی راد

 

بررسی دیدگاه دانشجویان و فارغ التحصیالن پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در مورد میزان اثر بخش بودن زبان 

 1399سی در در سال انگلیسی دانشگاهی در مقطع کارشنا

8 
 محمد حسین ساقی

 احمد اله آبادی

آر توسط لجن فعال خشک شده از محیط های آبی 3بررسی میزان جذب راکتیو اورنج   

 

 

11 
 رضا کوشکباغی

 علیرضا قربانی

98سبزوار در سال  یعوامل مؤثر بر تصادفات درون شهر یبررس  

 

 شناختی سازماندهی در میزان یادگیری دانشجویان بررسی تاثیر استفاده از راهبرد محسن کوشان 11

 مصطفی راد 12
عمل و  دیدگاه اساتید دانشگاه در باره نقاط قوت و ضعف ارزشیابی بالینی دانشجویان در گروههای پرستاری و مامایی ، اتاق

1398هوشبری در سال   



 حسن خلیلی

 عبدالقادر عصاررودی

 

13 

 زهرا السادات اسدی

نیوحیده مقدم حسی  

 

 

بزواردرمانی شهرستان س -بررسی ارتباط سازه های مدل بزنف با خشونت خانوادگی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی  

 

14 

 مریم برآبادی

 عزت صمدی پور

 

 

 بررسی میزان تطابق مصرف آنتی بیوتیک پروفیالکسی قبل از اعمال جراحی و مصرف مسکن پس از اعمال جراحی با دستورالعمل

 1399در بخش جراحی بیمارستان واسعی در نیمه دوم سال  12و9مراقبت های مدیریت شده 

15 

 دکتر محمد جواد نمازی

 دکتر هوشنگ رفعت پناه

 دکتر  حمید دانشور

ابی کاربرد آنها و ارزی BALB/cدر موشهای  Lishmania infantumبررسی پاسخ ایمنی ایجاد شده توسط انگل های تضعیف شده 

 و هامسترBALB/c به عنوان واکسن در موشهای



 دکتر عبدالرحیم رضائی

16 

 معصومه هاشمیان

 وحیده مقدم حسینی

 زهرا السادات اسدی

 دکتر رقیه جوان

ی شهر سبزوار بررسی تاثیر آموزش بر اساس مدل قصد رفتار  بر انتخاب روش زایمان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمان

99در سال   

 

81  

 زهرا علی آبادی

 طیبه نوروزی نژاد

 دکتر حسن عبداله زاده

1398ل بررسی شیوع برخی عوارض توبکتومی در خانم های مراجعه کننده به بیمارستان شهیدان مبینی  شهر سبزوار در سا  

 

 

19 
 دکتر محمد محمدزاده

 

یلن تترازول در موش سوریبررسی اثر عصاره آبی برگ گیاه شوید بر تشنجات صرعی ناشی از کیندلینگ پنت  

 

18 

 سید مهدی رضوی

 احمد باشتنی

 شکراله زرقانی

1398ال بررسی شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی در کشاورزان شهرستان سبزوار و ارتباط آن با برخی از عوامل مرتبط در س  

 



 

21 

 مرتضی حقیقی

 دکتر محمد محمدزاده

 

تان شهید مبینی شهرستان و مایکوپالسما ژنیتالیوم در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارسبررسی شیوع باکتریهای کالمیدیا تراکوماتیس 

 Duplex PCRسبزوار به روش 

 

21 

 دکتر رحیم گل محمدی

 

 

ژن  4اگزون  82بررسی پلی مورفیسم کدون  P53 در نمونه های سرطانی و سالم پستان با روش   PCR در مراجعه کنندگان به  

ر سبزواربیمارستانهای شه  
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 دکتر نعمت اله شموسی

 دکتر کاظم حسن پور

 جواد مهدوی نسب

بررسی مقایسه ای دیدگاه های دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در خصوص پوشش دانشجویان با موازین اسالمی 

 1398در سال 
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 اکبر احمدی آسور

 احمد اله آبادی

 

 

ی ساختمان در بین کارکنان ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سبزواربررسی میزان شیوع عالیم بیمار  

 

 



24 

 دکتر رقیه جوان

 دکتر هاشمیان

 دکتر نخعی

 

یرخواران بررسی اثر سوء مصرف مواد مخدر توسط مادران بر طول مدت شیردهی انحصاری و ارتباط آن با شاخص های تن سنجی ش

89شیر مادر خوار شهرستان سبزوار در سال   

 

25 

دکتر محمدرضا شگرف 

 نخعی

 ابوالقاسم ابراهیمی

 حسن چشمی

 سید احمد احمدی نسب

 عفت مسکنی

 

ر عملکرد واحدهای بررسی تاثیر سبک رهبری مدیران مراکز بهداشتی درمانی و پایگاه های بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ب

براساس مدل فیدلر 1398متبوعه در سال   

 

 

 98ساکن شهر سبزوار در سال 35-15در افراد  یشناخت تیجمع یرهایب و ارتباط آن با متغ تیهپات یماریاز ب یآگاه یررسب ی آبادیمحمد حسن عل 26

28 
 دکتر نسرین هاشمیان نژاد

 

ر اقتصادی خانواده د-تعیین فراوانی نوزادان با وزن پایین و نوزادان کوچکتر از سن حاملگی و ارتباط آن با وضعیت اجتماعی

 1398-81متولدین بیمارستان مبینی سبزوار در سال 

 بررسی و شناسایی گونه های مختلف ماالسزیا در دانشجویان بومی دانشگاه های سبزوار دکتر حسین معالیی 29



28 

 مصطفی راد

 حسن خلیلی

 دکترسید جمال میر موسوی

 1398ای  علوم پزشکی خراسان رضوی سال پرستاری و مامایی دانشگاهه 9ارزیابی صالحیت بالینی دانشجویان ترم 

31 

 احمد اله آبادی

انیدکتر ابوالفضل رحمانی ث  

 سعید شجاعی

 معصومه هاشمیان

 بازنگری در ارائه دروس تئوری و عملی رشته های مختلف بهداشت

 

 

31 

  کاظم مسکنی

فر موسی الرضا تدین  

 رویا اکبرزاده

 حسن روانساالر

 

 

 ای دانشجویان از طریق تلفیق دانشجویان ترم های مختلف در گروه های کار آموزیارتقای سطح یادگیری مهارته

پور حسن کاظم دکتر 32 کنفرانس دئویو لهیبوس دور راه از آموزش ستمیسی بررس  سبزواری پزشک علوم دانشگاه در( سکال تله)   



ییزد دهیشور محمد دکتر  

انیکامران هومن دکتر   

یرموسویم دجمالیس دکتر   

ریجریی موسو رضایعل دکتر  

یمراد لیخل  
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 مریم برآبادی

 مرضیه معراجی

 

 

 بررسی عملکرد پزشکان در نحوه مستندسازی گواهی فوت در بیمارستان واسعی سبزوار

 

34 

 سید مهدی رضوی

 محمدرضا شگرف نخعی

 حسین کالته عربی

گاه علوم پزشکی ار در کارکنان معاونت بهداشتی دانشبررسی سطح و شدت فرسودگی شغلی و ارتباط آن با شرایط فیزیکی محیط ک

1398سبزوار   

 



35 

 سید مهدی رضوی

 علیرضا قربانی

دکتر محمدرضا شگرف 

 نخعی

 

در  کیدموگراف عوامل از یشهر سبزوار و ارتباط آن با برخ ییپنجم ابتدا هیپاآموزان پسردانش یعضالن یاختالالت اسکلت یبررس

 1398سال 

36 

یسمیه نصراله  

 طاهره توفیقیان

 

سال  اولویت بندی شاخصهای تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در

98تحصیلی   

 

38 

 علیرضا قربانی

 حمید عالمی

 احمد دولت آبادی

خانواده،در جمعیت تحت پوشش دانشگاه  بررسی عوامل موثر بر میزان رضایتمندی دارندگان دفترچه بیمه روستایی از خدمات پزشک

 1398علوم پزشکی سبزوار در سال 

 کیوانلو 39
99-98سبزوار در سال  یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو یمهارتها و عادات مطالعات یبررس  

 

 98در سال  یدرس نظر یکالس هاحضور در  یسبزوار برا یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو ی زهیعلل کاهش انگ یفراوان نییتع الهام آزموده 38



41 

 مریم برآبادی

 مرضیه معراجی
 بررسی ارزیابی عملکرد بخش مدارک پزشکی بیمارستانهای شهر سبزوار

41 

 دکتر ابراهیم شیرزاده

 نسرین فاضل

 حبیب اهلل اسماعیلی

 

 

 چشمتعیین ارتباط روش های پیش گیری از بارداری بر روی فشار داخل چشم  و ابعاد بیومتریک 

42 

 وحیده مقدم حسینی

 محسن کوشان

 

98-81سبزوار در سال  یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو در یلیتحص زشیو انگ یارتباط سبک دلبستگ یبررس  

43 
 آقای دکتر شموسی

 آقای راد

رستان های شهر در بیما ABCDEبررسی مقایسه ی چگونگی اعالم خبر مرگ بیمار توسط پرستاران به همراهیان با استراتژی های 

 سبزوار در سال

 با وزن طبیعی تاثیر پیوگلیتازون بر سیکل های قاعدگی در بیمارانبررسی  دکتر صدیقه قندی 44



 دکتر محمدی

 دکتر راضیه دهقانی

 

45 
 زهرا دولت آبادی

 دکتر جواد کرباس فروشان

98یالیز سبزوار در سال بررسی عوامل موثر بر بروز بیماریهای کلیوی مرحله نهایی در بیماران همود  

 

46 

 محمدعلی یعقوبی فر

 سمیه صالح آبادی

 فتانه نظری

 خانم پرویزی

 خانم زارعی

99-98زوار سال بررسی تاثیر آموزش استاندارد بر نگرش و عملکرد زنان باردار به نوع زایمان در بیمارستان شهیدان مبینی شهر سب  

 

 رضا حکمت شعار 48
قانون گردش به راست با احتیاط در تقاطع ها در شهر سبزواربررسی نگرش رانندگان از   

 

 دکتر مریم هاشمیان 49
پتاسیم)-انسولین–اثرات محلول گلوکز بررسی GIK فتن ساله بیماران مبتال به انفارکتوس میوکارد همراه با باالر 1(برمیزان مرگ ومیر 

 stقطعه 



  دکتر علیرضا وکیلی

48 

 عزت صمدی پور

 زهره مهدوی

چشمی حسن  

 

 1398بررسی چگونگی ارائه خدمات بهداشتی درمانی بیمارستان واسعی سبزوار از دیدگاه بیماران بستری درسال

 99سال

1 

 خانم رشیدی

 مهین بداغ آبادی

 دکتر نخعی

 محسن کوشان

1398در سال  بررسی میزان استرس شغلی و ارتباط آن با سالمت عمومی در پرسنل مراکز بهداشتی درمانی شهرستان سبزوار  

2 

 نعمت اله شموسی

 محسن کوشان

 

بزوار در بررسی استراتژی های نگارش و به چاپ رساندن مقاله در مجالت بین المللی توسط پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی س

99سال  



3 

 دکتر محمدجواد نمازی

 دکتر حمید دانشور

 

Evaluation of use of an attenuated line of lishmania mexicana in immunization of BALB/C mice a 

virulent malaria parasite Plasmodium chabaudi adami DS 
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 محسن کوشان

 نعمت اله شموسی

 دکتر پژهان

 

 بررسی میزان رعایت موازین اخالقی در مقاالت منتشر شده در نشریات علمی پژوهشی علوم پزشکی کشور

 

5 
 فروغ السادات مرتضوی

 خدیجه میرزاییدکتر 

هر سبزواربررسی دیدگاه های زنان باردار و ارائه دهندگان مراقبت مامایی نسبت به ارتقاء مشارکت مردان در مراقبت از زنان باردار در ش  

 

6 
 دکتر رحیم گل محمدی

 دکتر محمد محمدزاده

گر داروی ضد تشنجی والپرویکتغییرات هیستولوژیک در قشر مغز موش سوری پس از تزریق اتانول به عنوان مداخله   

8 

اندکتر عباس افالطونی  

 دکتر صدیقه قندی

 

 

pcosمقایسه اثر مت فورمین با اورلیستات بر تحریک تخمک گذاری در بیماران  چاق   

 



 

 

 

9 

 دکتر اکرم کوشکی

 طاهره توفیقیان

 

ان دختر دانشگاه علوم پزشکی سبزوارو ژلوفن بر شدت درد دیسمنوره اولیه در دانشجوی 3مقایسه اثر اسیدهای چرب امگا   

8 
 دکتر محمدمحمدزاده

 دکتر اکبر پژهان

PTZاثر کوتاه مدت عصاره آبی و الکلی برگ گیاه شوید بر تشنجات ناشی از تزریق  در موش سوری   

 

11 

 مصطفی عباسی

 خدیجه محمدی

 حسن روانساالر

 

یبررسی تاثیر آوای قرآن کریم بر برخی فاکتورهای سیستم ایمن  

 

 

 بررسی مقایسه ای تاثیر میزوپروستول واژینال با اکسی توسین وریدی برای القای زایمان دکتر ژیال آگاه 11



 نسرین فاضل

12 

 احمد اله آبادی

 حجت اله الهی

 

خانوار شهرستان سبزوار برای مطالعه و احداث شبکه های جمع آوری فاضالب 211اولویت بندی روستاهای باالی   

 

  
 

13 

یه نصرالهیسم  

 اکرم سبحانی

 مهدی گل افروز

نظری در سال  بررسی نظرات دانشجویان واساتید دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در مورد محتوای پرسشنامه و فرایند ارزشیابی دروس

1399 

14 
 مصطفی راد

 حسن خلیلی

1399ی وم پزشکی سبزوار در سال تحصیلویژگی های استاد موثر بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه عل  

 

15 

 علی اصغر خسروآبادی

 مهدی گل افروز

 سمیه صالح آبادی

94-98روند نتایج ارزشیابی دروس نظری اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سالهای  

 

 



 سمیه نصرالهی

 اکرم سبحانی مقدم

 

16 

 سیده فاطمه رهنما

 مریم کریمی نقندر

 فروزمهدی گل ا

بزواربررسی توانایی تفکر انتقادی و تصمیم گیری بالینی دانشجویان پرستاری و پرستاران شاغل در بیمارستانهای س  

 

18 

 حسن خلیلی

 مصطفی راد

 

99بررسی صحت فشارسنجهای بیمارستانهای شهر سبزوار در سال   

 

19 

 علیرضا هاشمی ثانی

 فرزانه ذوالجاللی

 مهدی آمدنی

 

ر بهشتی  سبزوار عوامل خطر کله سیستیت کالکالوز در بیماران بستری بخش جراحی عمومی بیمارستان امداد شهیددکتبررسی فراوانی 

1399 

 



18 

 دکترحمید دانشور

 دکترمحمدجواد نمازی

 دکتر عبدالصمد مظلومی

ی در سگ در ناحیه اندمیک بر علیه بیماری لیشمانیوز احشای leishmania infantum H-lineکارآزمایی واکسن  تضیف شده انگل 

 شهرستان مشکین شهر استان اردبیل

 98سال 

1 

انسید علی اکبر شمسی  

 عبدالرحیم رضایی

 دکترکاظم حسن پور

 غالمرضا فرنوش

96-98تعیین گونه های عامل لیشمانیوز پوستی در شهرستان سبزوار در سال   

 

 

2 

 اکرم کوشکی

 طاهره توفیقیان

 فاطمه رهنمای رهسپار

 کابریآرش ا

 بررسی وضعیت آنتی اکسیدانهای دریافتی و ارتباط آن با شاخص های خونی در کودکان تاالسمی و سالم

 

 



3 

 دکتر رقیه جوان

 مرجان نادرپور

 

ه مراکز بررسی میزان آگاهی از عوارض و نحوه استفاده صحیح قرص لوونورژسترول و عوامل مرتبط با آن در خانم های مراجعه کننده ب

درمانی شهر سبزوار بهداشتی  

 

4 

یفروغ السادات مرتضو  

 مهین بداغ آبادی

 آرش اکابری

 

 بررسی حضور همسر در مراقبت های بارداری بر پیامد زایمان

5 

یفروغ السادات مرتضو  

 محسن کوشان

 آرش اکابری

 بررسی ارتباط نیایش با سرعت پیشرفت زایمان

 

 

6 

 فاطمه قارداشی

 رویا اکبرزاده

 

98ات فردی شرکت کنندگان در نمازجمعه شهر سبزوار در سال بررسی خصوصی  

 

ICSبررسی میزان شیوع عالیم اوروژنیتال و عوامل مرتبط با آن در زنان منوپوز براساس تعریف  نسرین فاضل 8 در شهر سبزوار در   



  

9 

 دکتر حسین معالیی

 دکتر مهدی زرگریان

 

 

بینی سبزوارمقایسه آن با یافته های بالینی در خانم های مراجعه کننده به بیمارستان مبررسی عوامل اتیولوژیک عفونت های واژینال و   

 

8 

 محمدعلی یعقوبی فر

 کاظم مسکنی

 آرش اکابری

 فاطمه شهابی پور

 

AEP بررسی پذیرش و بستری غیرمقتضی بیماران  براساس پروتکل  98در بیمارستان های شهرسبزوار در سال   

 

11 

 سمیه صالح آبادی

 جواد گنجلو

 

 دستکش طبی سه الیه مقاوم به ورود سوزن

 



 

11 

 سمیه صالح آبادی

 سمیه نصرالهی

 مهدی گل افروز

 

دانشگاه علوم  بررسی مشکالت آموزش بالینی و راهکارهای بهبود کیفیت آن از دیدگاه مربیان بالینی و دانشجویان پرستاری و مامایی

98-99پزشکی سبزوار در سال  

 

12 

لوجواد گنج  

 سمیه صالح آبادی

 

 ماسک دو کاره پیشگیری و درمان

13 

 علی ساقی

 جواد گنجلو

 

 تنفسی،گوارشی و عروق-گوشی پزشکی آموزشی با قابلیت پخش صداهای قلبی

14 
 دکتر معالیی

 لورا روزادو

-RFLPن مبینی سبزوار به روشهای بررسی و شناسایی عوامل مختلف کاندیدیایی جدا شده از خانم های مبتال به ولوواژینال در بیمارستا

PCR  وFTIR 

 بررسی وضعیت فیبرهای عصبی در آندومتر زنان نابارور با و بدون آندومتر دکتر قندی 15



اندکتر عباس افالطونی  

 دکتر نسرین قاسمی

 پروفسور فریزر

 

16 

 طاهره توفیقیان

 الدن نجار

 آرش اکابری

دگی بیماران مبتال به انفارکتوس میوکارد بستری در بخش سی سی یو و قلب بیمارستان بررسی میزان تاثیر مشاوره فردی بر کیفیت زن

 1396واسعی سبزوار سال 

18 

انخانم دکتر مریم هاشمی  

 دکتر شوریده یزدی

 محسن حیطه

توسعه  ت وارزیابی وضعیت آموزشی، پژوهشی و امکانات آموزشی، پژوهشی و درمانی واسعی طبق معیارهای رتبه بندی مرکز مطالعا

 آموزش پزشکی

 

 96سال 

1 

 محمدعلی یعقوبی فر

 دکتر شاکری نژاد

 

95بررسی کیفیت و ایمنی محصول سوسیس و کالباس در سطح عرضه در شهر سبزوار در سال   

 



2 

 موسی الرضا تدین فر

 نغمه رزاقی
 مراکز بهداشتی درمانی سبزوار بررسی شیوع انواع همسرآزاری و عوامل مرتبط با آن در زنان متاهل مراجعه کننده به

3 

 آرش اکابری

 دکتر کاظم حسن پور

 معصومه هاشمیان

 93-95سال روستای طرسک در سال های اخیر  2مقایسه وضعیت رشد کودکان زیر 

4 
 دکتر اکرم کوشکی

 مهدی گل افروز

 96ال در کارکنان مراکز درمانی شهر سبزوار در س BMIبررسی ارتباط کلسیم دریافتی با شاخص  

96بررسی کیفیت زندگی سالمندان شهر سبزوار در سال  مهدی جعفرزاده فخاری 5  

6 

غ فرو دانشکده پزشکی

 السادات مرتضوی

 آرش اکابری

 دکتر میترا الداغی

 بیمارستان مبینی NICUبررسی میزان مرگ و میر نوزادی و شانس بقای نوزادان پذیرفته شده در واحد 



8 

 هما صادقی

 آرش اکابری

 

 بررسی ارتباط میزان دیالتاسیون سرویکس در بدو اینداکشن با میزان موفقیت اینداکشن

 

 

9 

 مهین بداغ آبادی

 محسن کوشان

 

96بررسی وضعیت سالمت عمومی زنان یائسه ساکن شهر سبزوار در سال   

 

8 

 دکتر کاظم حسن پور

 دکتر سیدرضا شهامی

 محمد عابدی

 دکتر مجید غضنفری

 

 96و برخی عوامل مرتبط با آن در جمعیت شهر سبزوار سال  Bمیولوژیک هپاتیت بررسی سرواپید

11 

 نسرین فاضل

 معصومه هاشمیان

 دکتر محمد رمضانی

 بررسی تاثیر عسل بر واژنیت کاندیدایی



 

11 

 مریم داورزنی

 فاطمه رازقندی

 مهدی گل افروز

 96وزه معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی سبزوار در سال بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان از عملکرد واحدهای مختلف ح

12 

 الدن نجار

 اکبر پژهان

 حمیده یزدی مقدم

 

 بررسی سن بلوغ در دختران و پسران شهر سبزوار

13 
 محمد محمدزاده

 دکتر اکبر پژهان

 بررسی اثر اتانول برکارآیی داروی ضدتشنجی درموش صحرایی

 

14 

 معصومه هاشمیان

ادیحسن علی آب  

 احمد اله آبادی

96ر سال بررسی کیفیت اجرای برنامه های مداخله ای در پیشگیری و کاهش بیماری سالک در مناطق سالک خیز شهرستان سبزوار د  

 



 آرش اکابری

15 

 مهین بداغ آبادی

 دکتر راحله احمدی

 آرش اکابری

 96بررسی پیامد زایمان به دو روش عدم لمس پرینه و لمس پرینه در کنترل مرحله دوم زایمان در مراجعین به بیمارستان مبینی در سال 

16 

 دکتر محمدجواد نمازی

 حمید دانشور

یسیدعبدالرحیم رضای  

 هوشنگ رفعت پناه

 

 

واکسن در عفونت به انگل وحشی و مقایسه روش های  به عنوان lishmania major انگل تضعیف شده capacity و Safty بررسی

 BALB/c تشخیص و تعیین شدت عفونت لیشمانیازیس در موش های

18 

 مهری صباغزاده

 محمدعلی یعقوبی

 دکتر اکبر پژهان

96-98بررسی وضعیت رضایتمندی دانشجویان از امکانات آموزشی دانشکده علوم پزشکی سبزوار در سال   



 مریم هاشمیان 19
مراه با باال رفتن قطعه پتاسیم بر کلینیک و پاراکلینیک بیماران مبتال به آنفارکتوس میوکارد ه-انسولین-ررسی اثرات محلول گلوکزب ST که  

 تحت درمان با استرپتوکیناز قرار گرفته اند

18 
 دکتر مریم هاشمیان

 آرش اکابری

عوامل موثر بر آن  سبزوار نسبت به روشهای غربالگری سرطان پستان وبررسی آگاهی ،نگرش و عملکرد کارکنان خانم بیمارستان واسعی 

1398در سال   

 

 95سال 

1 
 فاطمه رهنما رهسپار

 حمیده یزدی مقدم
 بررسی تاثیر گاز انتونوکس به عنوان عامل زایمان بی درد بر آپگار نوزادان

2 

 فاطمه قارداشی

 فاطمه رهنما رهسپار

 عباس رضا عظیمی

هر سبزوارحرکتی در کودکان پیش دبستانی آموزش دیده در مهدهای کودک با سایر کودکان در ش –ی رشد شناختی بررسی مقایسه ا  

 

3 
 رمضانعلی خمیرچی

 اسماعیل توانا

 بررسی میزان جوش شیرین و نمک در انواع نانهای نانوایی های شهر سبزوار

 

 در بیمارستان شهیدان مبینی شهر سبزوار ACOGآن با معیارهای بررسی میزان شیوع هیسترکتومی و فراوانی علل  نسرین فاضل 4



5 
 مهین بداغ آبادی

 دکتر عباس حیدری

 بررسی تجارب قربانیان خشونت خانوادگی در زنان ساکن شهرسبزوار

 

 دکتر حسین معالیی 6

زوار به روش به بیمارستان مبینی سب بررسی و شناسایی گونه های مختلف کاندیدا در واژنیت کاندیدیایی در خانم های مراجعه کننده

APIآزمایش مستقیم، کیت  و روش مولکولی   PCR-RFL 

 

8 

 محمدرضا بهروزیخواه

اندکترسیدمهدی زرگری  

 حسن روانساالر

 بررسی مارکرهای اتوایمیون تیروئیدی در بیماران مبتال به هیپوتیروئیدی در شهرستان سبزوار

9 

دکتر محمود رضا 

 آذرپژوه

ناهگ رفعت پدکتر هوشن  

 دکتر کاظم حسن پور

 

 1395در شهر سبزوار در سال  HTLV1بررسی سرواپیدمیولوژیک عفونت 

 دانشکده علوم پزشکی سبزوار   88-93بررسی وضعیت تحصیلی فارغ التحصیالن ورودی سال های علی اصغر خسروآبادی 8



 محمدجعفر جغتایی

 عصمت بیات

 

11 
 علی اصغر خسروآبادی

 سیدمهدی رضوی
 1395بررسی میزان شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی براساس مدل نوردیک در کارکنان دانشکده علوم پزشکی شهر سبزوار در سال 

11 

 محمدعلی یعقوبی فر

 رمضانعلی خمیرچی

 

 بررسی وضعیت جمع آوری و دفع زباله های بیمارستانی در بیمارستانها و مراکز درمانی شهر سبزوار

 محمدی دکتر رحیم گل 12
P53بررسی بیان پروتئین  در سرطان پستان با روش ایمونوهیستوشیمی در مراجعه کنندگان به بیمارستان های شهر سبزوار   

 

13 

یفروغ السادات مرتضو  

 اکرم کوشکی

 

 بررسی ارتباط رژیم غذایی با بروز اختالالت هیپرتانسیون سه ماهه سوم بارداری

 94سال 



1 

 مهدی گل افروز

سادپورمجید فر  

 دکتر عباس حیدری

 بررسی فراوانی ضایعات مغزی در کلیشه های سی تی اسکن مغز در سه ماهه دوم

 

 

2 
 محسن کوشان

 دکتر ربانی زاده

 بررسی شیوع عوامل خطر خودکشی در افراد اقدام کننده به خودکشی در اورژانس بیمارستان واسعی سبزوار

3 
 مریم داورزنی

 مهدی گل افروز

 ان رضایت دانشجویان از وضعیت امتحانات پایان ترمبررسی میز

4 
محمد رضا قاسمی دکتر 

 عباس حیدری

1394بررسی میزان رعایت منشور حقوق بیمار در بیمارستان های شهرستان سبزوار   

 

5 

رمضانعلی خمیرچی  

دکتر سید مهدی 

 زرگریان

 ر سبزواربررسی آلودگی های قارچی ، انگلی و باکتریال استخرهای شنا در شه

6 
 سیده فاطمه رهنما

معصومه هاشمیان  رویا 

 بررسی میزان شیوع عوامل خطر مرتب با ناهنجاریهای مادرزادی در نوزادان متولد شده ناهنجار در بیمارستان مبینی



 اکبرزاده

8 

دن دکتر عباس حیدری ال

 نجار

 زهرا استاجی

بتالء به بیماری های عروق کرونر در بخش سی سی یو ، قلب و اورژانسهاس بررسی استراتژی و درک پرستاران در اداره درد بیماران م

 1394داخلی بیمارستان واسعی سبزوار در سال 

9 

حمیده یزدی مقدم زهرا 

 استاجی

 دکتر عباس حیدری

 بررسی کیفیت زندگی پرستاران در بخشهای مختلف بیمارستان های سبزوار

8 

زهرا دولت آبادی مهدی 

حسین  گل افروز  محمد

 پیشوایی

بررسی مقایسه ای میزان شدت درد بعد از عمل جراحی در دو روش بیهوشی عمومی و بی حسی نخاعی در بیماران سزارین شده در 

 بیمارستان مبینی سبزوار و ایزدی قم

11 

دکتر ابراهیم شیرزاده 

دکتر وحید یاسایی  

 پرفسور هیلگر روپر

 شبکیه) نابینایی( در یک جمعیت کرد اسفراینیبررسی ژن جداشدگی مادرزادی غیر سندرمی 

 93سال 



1 

موسی الرضا تدین فر 

زهرا استاجی رویا 

اکبرزاده فاطمه رهنما 

رقیه زردشت اکرم 

 کوشکی الدن نجار

 بررسی سبک زندگی مردم شهر سبزوار

 بررسی الگوی وزن گیری مادران در ماه های مختلف بارداری  2

 رمان نفخ پس از سزارین و پروالکتین خونتاثیر اسانس زیره بر د  3

4 
 احمد اله آبادی

 رمضانعلی خمیرچی

 بررسی بهینه سازی قابلیت تبدیل زباله به کود پشته ای در شهرستان سبزوار

 بررسی شیوع اختالالت جنسی و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به درمانگاه های شهر سبزوار  5

 1394سال سبزوار در سال  2در کودکان زیر  NCHS   خصهای تن سنجی و مقایسه آن با استانداردبررسی وضعیت شا  6

 1394بررسی تاثیر شیر مادر روی عیوب انکساری و قدرت بینائی دانش آموزان مقطع ابتدائی شهر سبزوار در سال   8

 بررسی تاثیر هیدراتاسیون بر پیامد لیبر زنان مهین بداغ آبادی 9



 92سال

 هما صادقی 1
 بررسی مقایسه دوزهای مکمل آهن ) تأثیر دریافت آهن مکمل به صورت روزانه و دوبار در هفته (

 

 بررسی میزان رضایتمندی بیماران مراجعه کننده از خدمات ارائه شده در بخش ها و درمانگاههای اورژانس محمد رضا قاسمی 2

 تید زبان انگلیسی دانشگاه های دولتی ایران در مورد آموزش زبان انگلیسی از طریق اینترنتبررسی نظرات کارشناسی اسا نعمت اله شموسی 3

4 

 دکتر اکبر پژهان

 دکتر عباس حیدری

 الدن نجار

 بررسی وضعیت فشار خون در مردم شهرستان سبزوار

یحمید رضا بهنام وشان 5  Flashد بر اساس روش تعیین استاندارد فشار خون در نوزادان در طی یک هفته پس از تول 

6 

 زهرا استاجی

 فاطمه رهنما رهسپار

 الدن نجار

بررسی تاثیر استفاده از تکنیک انحراف فکر و لمس بر کاهش شدت درد ناشی از تزریق واکسن ثالث در کودکان مراجعه کننده به مراکز 

 بهداشتی درمانی سبزوار

 تختخوابی واسعی 161بیماران مبتال به بیماریهای عروق کرونر بستری در بیمارستان  بررسی نیازهای آموزشی مراقبت ار خود در رقیه زرتشت 8



 بررسی شیوع اختالالت شایع چشمی در سبزوار دکتر ابراهیم شیرزاد 9

8 
 مهدی جعفرزاده

یحمید رضا بهنام وشان  

 CCUویکرد جامع نگری در بخش مقایسه درک بیماران قلبی و پرستاران از عوامل استرس زای بیماری در بیمارستان با ر

11 
 کاظم مسکنی

 علی اصغر خسروآبادی

 بررسی عوامل مؤثر بر میزان تصادفات برون شهری

11 

 اکرم کوشکی

رمحمد علی یعقوبی ف  

 حمیدرضا بهنام وشانی

 فاطمه رهنما رهسپار

 بررسی میزان دریافت انرژی و مواد مغذی در زنان باردار

 

12 
 رمضانعلی خمیرچی

ه هاشمیانمعصوم  

 1392بررسی میزان آلودگی بروسلوزیس و عوامل مرتبط با آن در روستائیان شهرستان سبزواردر سال 

 مهین بداغ آبادی 13
بررسی میزان شیوع خشونت جسمی اعمال شده از سوی همسران بر علیه زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان شهیدان مبینی 

 92سبزوارسال



 91 سال

1 

رضا بهنام وشانیحمید  

 محسن کوشان

 مهدی گل افروز

 دکتروفایی نژاد

بررسی نگرش و عملکرد خانواده های بومی روستاهای شهرستان سبزوار در ارتباط با تاثیر جون در درمان بیماری های فرزندانشان وعوامل 

 مرتبط باآن

یفروغ السادات مرتضو 2  

سبزوار در  ان برمدت مراحل زایمانی در زنان بستری جهت زایمان در بیمارستان مبینیبررسی اثرات داروهای تجویز شده در طی فاز زایم

1391سال  

 

 

 نعمت ا... شموسی 3
سنجش بسندگی زبانی دانش آموختگان وزارت بهداشت و بررسی میزان همبستگی آن با صحت تلفظ واطالع جمعیت مورد مطالعه از 

 در سبزوارIPAکاربرد

4 
 عباس حیدری

قاسمی محمدرضا  

 1391بررسی موانع آموزش به بیمار در محیطهای بالینی از دیدگاه پرستاران ومدیران پرستاری در بیمارستان های شهر سبزوار

یفروغ السادات مرتضو 5 نی بررسی مقایسه ای ارتفاع رحم ومحیط شکم در پیشگویی سن حاملگی جنین در مادران بستری جهت زایمان در بیمارستان شهیدان مبی 



 وارائه فرمول1391سبزوار در سال  

6 
 مهدی جعفرزاده

 عباس حیدری

پیوسته پرستاری بررسی نظرات فارغ التحصیالن دوره کارشناسی پرستاری در خصوص محتوی برنامه آموزشی پرستاری مقطع کارشناسی  

 

 کاظم مسکنی 8
عتیاد به کلینیک ترک اعتیاد معتادان خود معرف بهزیستی بررسی عوامل موثردر مراجعه،موفقیت وشکست معتادان خود معرف جهت ترک ا

 سبزوار

9 
 رویا اکبرزاده

 صدیقه یوسف زاده

 بررسی میزان آگاهی مادران باردار مراجعه کننده به درمانگاههای شهرستان سبزوار از روش های پیشگیری از ایدز

8 
 معصومه هاشمیان

 علی اصغر خسروآبادی

 1391نحوه عملکرد معلمین شهرستان سبزوار در قبال عوامل خطرساز بیماری های قلبی و عروقی در سال بررسی میزان آگاهی نگرش و 

11 
 الدن نجار

 عباس حیدری
 بررسی ارتباط بین سبک زندگی با پرفشاری خون اولیه

 محسن کوشان 11
شکی سبزواردانشکده علوم پز92-91بررسی وضعیت  سالمت عمومی دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی   

 



 1391درمانی شهر سبزوار سال_بررسی برخی عوامل مرتبط با جنسیت جنین در مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی  زهره بلوریان 12

13 
 اکرم کوشکی

رمحمد علی یعقوبی ف  

نده آبهای آشامیدنی سخت در روستاهای بررسی شیوع پرفشاری خون در مناطق دارای آبهای آشامیدنی سبک درمقایسه با مناطق مصرف کن

 شهرستان سبزوار

14 
 محسن کوشان

 عباس حیدری
 بررسی عادت های مطالعه و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی سبزوار

15 

 محمد رضا بهروزیخواه

 سید مهدی زرگریان

 حسن روان ساالر

سال در شهر سبزوار و مقایسه آن با مقادیر 21کلسترول در سرم افراد باالیLDLکلسترول وHDL_تری گلیسرید _بررسی میزان کلسترول 

 مربوط در شهر سبزوار

 91 سال

1 
 نسرین مرادی

 سید مهدی زرگریان

ساله  مراجعه کننده به مراکز درمانی سبزوار45_15بررسی میزان شیوع برخی از عفونت هادر سقط های عادتی در خانم های   

 

2 
 ابراهیم شیرزاد

 عباس حیدری

 %5مقایسه کاهش فلور میکروبی ملتحمه در بیماران به کاتاراکت ؟پس از مصرف قطره کلرمفنیکل ومحلول بتادین



3 

 محسن کوشان

 صدیقه سوری

 حوا مصلی تبار

یر در دانشجویان دانشکده بررسی میزان وقوع رخدادهای استرس زا در یکسال اخیر ورابطه آن با برخی از شکایات جسمی در یکسال اخ

 علوم پزشکی سبزواردر سال تحصیلی

4 
 مهدی گل افروز

 فاطمه رهنما
 1391بررسی میزان رضایت  بیماران بستری شده در بیمارستان های شهرستان سبزوار  در سال

 88 سال

 بررسی فلور قارچهای موجود در هوای شهر سبزوار حسین معالیی 1

2 

 دکتر فاطمه بهدانی

ر محمدرضا دکت

 سرگلزایی

یدکتر اسماعیل قربان  

1388مطالعه ارتباط سبک زندگی با افسردگی و اضطراب در دانشجویان سبزواردرسال تحصیلی   

 

 الدن نجار 3

ر سو مصرف مواد بررسی مقایسه عوارض زودرس)فاز بیمارستانی( انفارکتوس حاد میوکارد در بیماران مبتال سو مصرف  مواد افیونی و غی

یونی بستری در بخش سی سی یوبیمارستان حشمتیه سبزواراف  

 



4 
 رضا خاشعی

 اسماعیل قربانی
 بررسی برخی عوامل باکتریان شایع در عفونت های دستگاه تنفسی و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی

5 

 عباس حیدری

 محسن کوشان

 

91_1388سالتاری دانشکده علوم پزشکی سبزواربررسی ارتباط بین سبکهای اسنادی با عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پرس  

 

 89سال

1 

 رضا خاشعی

یدکتر اسماعیل قربان  

 رحیم گل محمدی

وتیکی آنها در باکتریال شایع در گاسترو آنتریتهای)عفونت های اسهالی( کودکان  و نوجوانان وتعیین حساسیت آنتی بی بررسی عوامل

1389شهرستان سیزواردرسال   

 

 

ادیمهین بداغ آب 2  

ه مراکز بررسی مقایسه ای اثر حمام آب و سرکه وحمام آب جوش شیرین بر درمان واژیینیت کاندیدایی در زنان متاهل مراجعه کننده ب

1389بهداشتی درمانی شهرستان سبزوار در سال   

 

 یک های متفاوت همودیالیز در بیماران همودیالیزی مبتال به نارسایی مزمن کلیهبررسی مقایسه ای کفایت تکن سعید واقعی 3



 عباس حیدری

یدکتر اسماعیل  قربان  

وشانی حمیدرضا بهنام  

4 

 رحیم گل محمدی

آقای دکتر ابراهیم 

 شیرزاد

 رضا خاشعی

در مزدوجین مراجعه کننده به آزمایشگاه مرکز ELISAبررسی سرواپیدمیولوژی وتعیین تیترآنتی بادی ضد سرخچه با استفاده از تکنیک 

 1389ن سبزوار در سالبهداشت شهرستا

 88سال

یعلی اصغر خسرو آباد 1  
88-1389بررسی وضعیت قد،وزن،بینایی و دندانهای دانش آموزان اول راهنمایی شهر سبزوار در سال تحصیلی   

 

 صدیقه یوسف زاده 2

 بررسی اثربخشی وعوار روشهای پیشگیری از بارداری

 

 سرواپیدمیولوژی توکسوپالسموزیس و عوارض چشمی آن در مادران حامله حسین معالیی 3



 دکتر ابراهیم شیرزاد

 نمازی محمد جواد

 حمیدرضا بهنام

 بررسی وضعیت تغذیه ای شیرخواران زیر یکسال روستاهای شهرستان سبزوار محمدرضا بهروزیخواه 4

 86سال

1 
 صدیقه یوسف زاده

 صدیقه جعفرزاده

 زنان یائسه شهر سبزواربررسی سن متوسط یائسگی و عوارض زمان یائسگی در 

 

 بررسی مقایسه ای مشکالت جسمی ،اجتماعی و اقتصادی در بیماران تحت درمان با دو نوع دیالیز خونی و دیالیز صفاتی رحیم گل محمدی 2

 ری خونی شریانیبررسی تعیین میزان معیار کمای کالسگو بیماران ضربه مغزی و ارتباط آن با نوع و محل هماتوم و گازومت رحیم گل محمدی 3

 1385بر میزان در بیماران مراجعه کننده به کلینیک تزریقات بیمارستان حشمتیه سبزوار سالzبررسی تاثیر روش تزریق عضالنی  الدن نجار 4

 فریبرز پویان 5

روی ناخن جویدن بررسی سن متوسط یائسگی و عوارض زمان یائسگی در زنان یائسه شهر سبزوار ابداع و بررسی نوعی درمان رفتاری 

 1385اطفال و بزرگساالن شهرستان سبزوار

 



 بررسی میزان شیوع درماتوفیتوزیس در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار حسین معالیی 6

8 
 انسیه محبوب

 مهین تفضلی
 1386بررسی عوارض بستن لوله ها )توبکتومی(درزنان شهری مراجعه کننده به بیمارستان شهیدمبینی درسال

 85سال

 چاقی و ارتباط آن با ریسک فاکتورهای موثر در بیماریهای قلبی و عروقی مهدی جعفرزاده فخاری 1

 محسن کوشان 2
بررسی دیدگاه نوجوانان دبیرستان های شهرستان سبزوار و دانشکده علوم پزشکی پیرامون ارزشهای فردی اجتماعی واخالقی در 

 1388شهرسبزوار در سال

یدریعباس ح 3  
بررسی میزان آگاهی و نگرش کادر پرستاری شاغل در بیمارستانهای دانشکده پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی سبزوار نسبت به طرح 

 انطباق پزشکی با موازین شرع مقدس

 مهدی گل افروز 4
مانی سبزواربررسی میزان رضایت شغلی بهرورزان مرد و زن تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،در  

 

5 

 فاطمه علیپور

 ناهید شکوهی فر

 

فال و اورژانس بررسی عوامل  خطر ساز در عفونت های دستگاه تنفسی تحتانی در بخش اطفال و اورژانس در کودکان بستری در بخش اط

88بیمارستان حشمتیه سبزوار در سال  

 



 

 84 سال

1 

 محمد جواد نمازی

رموسی الرضا تدین ف  

 محسن کوشان

د ابراهیم زادهسعی  

 محمد واحدیان

 بررسی تاثیر ازدواج برکارایی وکیفیت تحصیلی دانشجویان سبزوار

 محسن کوشان 2

1384ساله شهرسبزواردر سال 6تا5در بهره هوشی  کودکان بررسی عوامل  موثر   

 

 

 محسن کوشان 3
1384کی سبزواراجتماعی  در افسردگی  دانشجویان دانشکده علوم پزش_بررسی تأثیرعوامل روانی  

 

 بررسی  اپیدمیولوژیک میزان   آلودگی  به انگل های روده ای وتعیین عوامل مساعد کننده  این میزان ها در سبزوار محمد جواد نمازی 4



 

5 

 محمد جواد نمازی

 محسن  کوشان

 دکتر علم الهدی

 

 ترم آخر  استان خراسانبررسی سبک های شناختی و تاثیر آنها بر موفقیت تحصیلی دانشجویان پرستاری 

 مهدی گل افروز شهری 6
 بررسی اولویت نیازهای اساسی در کارکنان دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی سبزوار وارائه پیشنهادات

 

8 
رموسی الرضا تدین ف  

 

 85_1384بیمارستان حشمتیه CCUبررسی عوامل خطر در بروز بیماریهای عروق کرونر قلب در بیماران بستری در بخش های قلب و

 

 بررسی وضعیت سالمت نوزادان متولد شده در زایشگاه برادران شهید مبینی سبزوار دکتر شهرزاد معالج 9

8 
مهدی جعفری زاده 

 فخار

پشنهادات مقایسه نظرات دانشجویان ،مربیان  وپرسنل پرستاری مامایی نسبت به آموزش بالینی در دانشکده علوم پزشکی سبزوار و ارائه 

 1384کاربردی 

 حمیدرضا بهنام وشانی 11
بررسی میزان آگاهی مادران دارای فرزند شیرخوار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر سبزوار نسبت به تغذیه شیرخوار با شیر مادردر 

 1384سال



 محمد واحدیان

 رحیم گل محمدی 11
بیمارستان قائم)ع( ،امام رضا)ع(،سینا بنت الهدی و امداد  بستری و مراجعه کننده ر بیمارانتعیین میزان دررفتگی مادرزادی  مفصل ران د

 سبزوار

12 

 دکتر سعید روزرخ

 دکتر شهرزاد معالج

 محمد واحدیان

 بررسی عوامل موثر در شروع موفقیت آمیز روند شیر دهی در ساعات اول بعد از زایمان

13 
محمدرضا بهروزی 

 خواه
 شیرخواران زیر یکسال شهر سبزوار و تاثیر آن بر رشد جسمانیبررسی وضعیت تغذیه ای 

14 

 محمدرضا قاسمی

 محسن کوشان

 سعید واقعی

85-84بررسی نظرات  دانشجویان پیرامون مسائل و مشکالت آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی سبزوار در سال   

 

یعلی اصغر خسرو آباد 15  1384زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر سبزوار در سالبررسی علل حاملگیهای ناخواسته در  

 83 سال

 1383ساله شهرستان سبزوار 48_15رفتار باروری زنان متاهل  بررسی محمد واحدیان 1



یحمید رضا بهنام وشان  

 


