
 مشخصات طرح هاي مصوب کمیته تحقیقات دانشجویی در سال 60. *** 

:

شماره طرح  مجری طرح  عنوان طرح 

مصوب 

تاریخ 

تصویب 

کد اخالق  تاریخ شروع 

 نتایج ارزیابی

 سوزنی آسپیراسیون

 در تیروئید( FNA) ظریف

 به شده ارسال های نمونه

 مرکز پاتولوژی بخش

 آذر 7 درمانی آموزشی

 در 66-57 سال در گرگان

54-50 سالهای با مقایسه

 سرای فرزانه

 وآقای لو

 ابولفضل

 -پور اجدی

آذر دکتر 

هوش

606220644 20/2/60  12/5/60 26ir.goums.rec.1396

 بیماری  بروز بررسی

 و احشایی لیشمانیوز

 آن بر موثر عوامل

 کننده مراجعه  درکودکان

  اموزشی  مرکز   به

  کودکان طالقانی  درمانی

 تا 1457های سال طی در

 1467 سال

 نگار

 و جهانشاهی

 لیال دکتر

  جویباری

606446675 46/4/60 16/1/65 71ir.goums.rec.1396

 طب از استفاده بررسی

 و جایگزین و مکمل

 های ویژگی با آن همراهی

 در شناختی جمعیت

 عروقی-قلبی بیماران

  به به کننده مراجعه

 فاطمه حضرت بیمارستان

 ساری( ع) زهرای

 امیرالمومنین و( مازندران)

 بخش و کردکودی( ع)

 آذر پنج بیمارستان قلب

(گلستان) گرگان

 لک جواد

 خانم و زایی

  لیال  دکتر

  جویباری

606446676 46/4/60 16/1/65 ir.goums.rec.1396.52

 بیماران تجربیات تبیین

 در هنر از دیالیز بخش

 یک: پرستاری مراقبت

 شناسی پدیده مطالعه

  عطیه

 نیکخواه

  جویباری,

606446606 46/4/60 16/1/65 ir.goums.rec.1396.53



 و دهان سالمت  بررسی

 آموزان دانش در دندان

 روستای ابتدایی مقطع

 اساس بر نصرآباد

 OIDPشاخص

 فاطمه

 و  میرزایی

 لیال دکتر

   جویباری

606446601 46/4/60 16/1/65 ir.goums.rec.1396.54 

 مشخصات بررسی

 بالینی و دموگرافیک

 به مبتال بیماران

 مراجعه نوروفیبروماتوز

 انجمن به کننده

 ایران نوروفیبروماتوز

  اردالن سحر

 لیال دکتر و

 جویباری

606515155 15/5/60 16/1/65 ir.goums.rec.1396.186 

 زیسته تجربه بررسی

 آتروفی به مبتال بیماران

 یک: عضالنی -نخاعی

 شناسی پدیدار  مطالعه

 اصغر علی

 جسمی

 و مرغزار

 لیال دکتر

 جویباری

606515155 15/5/60 16/1/65 ir.goums.rec.1396.187 

 بیماران معنوی تجارب

 نوروفیبروماتوز به مبتال

 یک نوع

 نفیسه

  پور حکمتی

 لیال دکتر و

 جویباری

606515156 15/5/60 16/1/65 ir.goums.rec.1396.188 

 خود درجه بررسی

 گیری تصمیم در مختاری

 در درمانی های مراقبت

 مرکز در بستری کودکان

 طالقانی درمانی آموزشی

   1460 سال در گرگان

  فرشته

  عراقیان

 و مجرد

 بابایی طاهره

 پور

606515166 15/5/60 16/1/65 ir.goums.rec.1396.189 

 موارد فراوانی بررسی

  پستان خودازمایی انجام

 آگاه و مطلع زنان در

 انجام به نسبت

 درشهرستان خودآزمایی

 سال در  گنبد

 کیمری مهسا

  آقای و

 آرخی محمد

606515161 15/5/60 16/1/65 ir.goums.rec.1396.190 

 ژیک اپیدمیولو بررسی

 کیست به مبتال بیماران

  به کننده مراجعه تخمدان

 درمانی آموزشی مرکز

 دانشگاه شیرازی صیاد

 "گلستان پزشکی علوم

 کوثر

 و میرزاعلی

  صفا فاطمه

 دکتر خانم و

 ثناگو اکرم

606515162 15/5/60 16/1/65 ir.goums.rec.1396.191 



 همبستگی بررسی

 ارزش با اخالقی شجاعت

 در ای حرفه های

 جراحی های تکنولوژیست

  درمانی آموزشی مراکز در

 1460 سال در گرگان

 فاطمه

 سادات

 و حسینی

 زهرا خانم

رویانی

601620275 20/16/60 16/1/65 ir.goums.rec.1396.264

 خانم و شهریاری علی

 میرشکار زهرا

 علی

 و شهریاری

 زهرا خانم

میرشکار

601620276 20/16/60 16/1/65 ir.goums.rec.1396.265

 ، توارثی الگوی بررسی

 پراکندگی میزان و شدت

 ناتوان بیماران جغرافیایی

 گلستان استان در ذهنی

 اوالد مرتضی

 شایان و نبی

بلخی

601121257 21/11/60 16/1/65 ir.goums.rec.1396.302

 نوع و میزان بررسی

 در خویشاوندی ازدواج

 فرزندان دارای والدین بین

 استان ذهنی ناتوان

 اوالد مرتضی

 فرزاد و نبی

آویز دست

601121257 21/11/60 16/1/65 ir.goums.rec.1396.309

 بیماران بالینی ارزیابی

 دراستان ذهنی ناتوان

 "گلستان

 اوالد مرتضی

 و نبی

 محسن

صداقت

601121257 21/11/60 16/1/65 ir.goums.rec.1396.303

.




