جذول مشخصات طرح مصوب کمیته تحقیقات دانشجویی درسا99
عنوان طرح

مجری طرح

کذ تصویة

تاریخ تصویة

فسناز فتحی

998007/97

99/04/14

تاریخ شروع

کذ اخالق

طرح
1

ویژگی های هربی بالینی اثر بخص از دیذگاه دانطجویاى پرستاری و هاهایی دانطگاه علوم

99/06/29

IR.MEDILAM.REC.1399.154

پسضکی ایالم در سال 1399
2

بررسی هوش هعنوی و ههارت های ارتباطی و رابطه ی آى ها با هوذلی با بیواراى در

998005/95

شهال رضایی

99/04/14

99/06/29

IR.MEDILAM.REC.1399.161

دانطجویاى اتاق عول و هوضبری دانطگاه علوم پسضکی ایالم درسال1398_99
3

هقایسه ی ارزضیابی بالینی دانطجویاى اتاق عول از دیذگاه هربیاى ودانطجویاى اتاق عول

998004/94

ؾْال زضبیی

99/04/14

99/06/29

IR.MEDILAM.REC.1399.160

بیوارستاى های آهوزضی ضهر ایالم در سال 1399
4

ارزیابی ارگونوهیکی وضعیت پوسچرهای کاری پرسنل اتاق عول و پرستاراى ضهرایالم به

998002/92

ػبعفِ ػصیصی

99/04/14

99/06/29

IR.MEDILAM.REC.1399.159

روش REBA
5

ارزضیابی کاراهوزی و کارورزی دانطجویاى علوم آزهایطگاهی از دیذگاه دانطجویاى در

998015/105

هْػب هحودی

99/04/14

99/06/29

IR.MEDILAM.REC.1399.153

دانطگاه علوم پسضکی ایالم در سال 1399
6

ویژگی های هربی بالینی اثر بخص از دیذگاه دانطجویاى پیراپسضکی دانطگاه علوم

998001/91

فریبا میرزایی

99/04/14

99/06/29

IR.MEDILAM.REC.1399.157

پسضکی ایالم در سال 1399
7

ارزیابی ارگونوهیکی وضعیت پوسچرهای کاری دنذانپسضکاى ضهرایالم به روش REBA

پردیس هَسَی

998003/93

99/04/14

99/06/29

IR.MEDILAM.REC.1399.158

8

بررسی وضعیت DMFTدر کودکاى و نوجواناى هبتال به دیابت نوع یک ،در هقایسه با

عارف نظری

998006/96

99/04/14

99/06/29

IR.MEDILAM.REC.1399.156

کودکاى سالن در ضهر ایالم در سال1399
9

بررسی ػلل ایجاد حَادث در ضرکت تَزیغ برق استاى ایالم بیي سال ّای  99تا ٍ97
ارائِ راّکارّای پیطگیراًِ

19

IR.MEDILAM.REC.1399.174
رٍیا پاضایی

998010/100

99/05/08

99/06/29
IR.MEDILAM.REC.1399.175

بررسی آسیب ّای جسوی ٍ رٍحی ًاضی از ًَبت کاری بر رٍی پرسٌل ضاغل در ادارُ
برق ایالم ٍ اثرات آى بر خاًَادُ ّای آًْا“

ػاعفِ ػسیسی

998014/104

1

99/05/08

99/06/29

11

بررسی ػَاهل جغرافیایی هَثر بر ضیَع بیواری کٍَیذ 19-با استفادُ از سیستن اعالػات
جغرافیایی ))GISدر استاى ایالم در بازُ زهاًی هاُ ّای اسفٌذ تا تیر 1398-1399

12

IR.MEDILAM.REC.1399.176
فائسُ هحوذ ضاّی

998009/99

99/05/08

99/06/29

" بررسی هیساى هقبَلیت  ،هحاسي ٍ چالص ّای آهَزش الکترًٍیک از هٌظر داًطجَیاى

IR.MEDILAM.REC.1399.177

داًطگاُ ػلَم پسضکی ایالم ،سال۹۹۱۱

ًرگس ًظری الَری

998013/103

99/05/08

99/06/29

13

بررسی استرس ًاضی از بیواری کَیذ  19در داًطجَیاى ػلَم پسضکی ایالم

صبا ادیبی

998011/101

99/05/08

99/06/29

14

بررسی ارتباط کذ ارزیابی ریسک با ضاخص ّای حَادث ًاضی از کار (ضرکت پترٍضیوی
سبالى)

15

IR.MEDILAM.REC.1399.179
پریسا صیذی

998012/102

99/05/08

99/06/29
IR.MEDILAM.REC.1399.180

بررسی داًصً ،گرش ٍ رفتارّای پیطگیری کٌٌذُ از بیواری سالک در هردم ضْرستاى
ّای هْراى ٍ دّلراى

IR.MEDILAM.REC.1399.178

ًرگس ًظری الَری

99/05/08

99/12/20

998047/178
16

17

IR.MEDILAM.REC.1399.181

بررسی ضیَع چاقی ٍ اضافِ ٍزى ٍػَاهل هرتبظ با آى در داًص آهَزاى هقغغ ابتذایی
ضْرایالم ،سال1399

هحوذ صادق رحوتی

بررسی سالهت ػوَهی در زًاى با بارداری ًاخَاستِ ضْر ایالم در سال 1399

ضٌْاز سلَسِ

998008/98

99/05/08

99/06/29

99/97/23

99/99/19

IR.MEDILAM.REC.1399.231

998017/131
18

IR.MEDILAM.REC.1399.224

بررسی داًص ٍ رفتار ّای پیطگیری کٌٌذُ از پَکی استخَاى در زًاى در سي بارٍری
هراجؼِ کٌٌذُ بِ هراکس جاهغ سالهت ضْر ایالم در سال ۹۹۱۱

99/97/23

هرین ٍیسی

99/99/19

998021/135
19

ضیَع دیابت بارداری ٍ ػَاهل هرتبظ با آى در زًاى هراجؼِ کٌٌذُ بِ هراکس بْذاضتی ٍ
درهاًی سغح ضْر ایالم -سال 1399

29

21

R.MEDILAM.REC.1399.221
سحر یَسفی

998022/136

99/97/23

99/99/19
IR.MEDILAM.REC.1399.222

بررسی رابغِ ضاخص تَدُ بذًی با سغح آالًیي آهیٌَتراًسفراز سرهی ( )ALTدر بیواراى
گَارضی ضْر ایالم

اهیرحسیي سلیوی

998018/132

99/97/23

99/99/19

بررسی اثر هصرف استاتیي در خغر ابتال بِ سرعاى کبذ :بِ رٍش هرٍر هٌظن ٍ هتااًالیس

سویرا تردُ

998020/134

99/97/23

99/99/19

2

IR.MEDILAM.REC.1399.223

22

" بسزغی ازتببط فسٌّگ غبشهبًی بب داًؽ ٍ ػولکسد کبزکٌبى اتبق ػول ًػبت بِ زػبیت

99/97/23

IR.MEDILAM.REC.1399.219

اصَل پَشیؿي دّی جساحی دز بیوبزغتبى ّبی آهَشؾی دزهبًی داًؿگبُ ػلَم پصؾکی ایالم
دز غبل 1499-1399
23

ػقیل رستوی

99/99/19

998016/130

IR.MEDILAM.REC.1399.220

99/97/23

بسزغی ازتببط فسٌّگ غبشهبًی بب داًؽ ٍػولکسد کبزکٌبى اتبق ػول ًػبت بِ هسالبت اش
ًوًَِّبی بیَلَضیک جساحی دز بیوبزغتبىّبی آهَشؾی دزهبًی داًؿگبُ ػلَم پصؾکی ایالم
دز غبل 1499-1399

بْارُ قٌبری

998019/133

24

بسزغی داًؽ ًٍگسؼ داًؿجَیبى داًؿگبُ ػلَم پصؾکی ایالم دز خصَـ اّدا ػضَ

زیٌب سارایی

998923/137

25

بسزغی کبزاهَشی ٍ کبزٍزشی داًؿجَیبى پسغتبزی اش دیدگبُ داًؿجَیبى دز داًؿگبُ ػلَم
پصؾکی ایالم دز غبل 1398

26

27

28

9989224/138

صبا ادیبی

ػقیل رستوی

IR.MEDILAM.REC.1399.204
99/12/20
IR.MEDILAM.REC.13990205

99/11/11
998033/164

99/11/25
IR.MEDILAM.REC.13990207

99/11/11

بسزغی هیصاى داًؽ ٍػولکسد تکٌَلَضیػت ّبی اتبق ػول ًػبت بِ اصَل جساحی ایوي دز
بیوبزغتبى ّبی اهَشؾی ٍ دزهبًی داًؿگبُ ػلَم پصؾکی ایالم دز غبل 1399-1499

پرستَغالهی

998032/163

29

ازشیببی هَاًغ پطٍّؿی داًؿجَیبى َّؾبسی ٍ اتبق ػول ػلَم داًؿگبُ پصؾکی ایالم

کَثرکریوی

998030/161

39

" ؾبیغ تسیي ػلل هساجؼِ شائساى ازبؼیي بِ اٍزضاًع بیوبزغتبى اهبم حػیي(ع) هْساى دزغبل
1400

99/19/91

998031/162

رػٌا رٍضٌفکر

99/11/25
99/11/11

99/12/20

لقواى هَهٌی

3

IR.MEDILAM.REC.13990206

IR.MEDILAM.REC.1399.285

99/11/11
998025/156

IR.MEDILAM.REC.1398.656

IR.MEDILAM.REC.1399.342

99/11/11

بسزغی هیصاى آگبّی پسغٌل َّؾبسی ٍ اتبق ػول ًػبت بِ هٌببغ حسیك ٍ زاّْبی پیؿگیسی
ٍ کٌتسل اى دز بیوبزغتبًْبی آهَشؾی ٍابػتِ بِ داًؿگبُ ػلَم پصؾکی ایالم

98/19/21

99/19/91

99/97/23

بسزغی همبیػِ اى کیفیت ٍ هدت بی دزدى دازٍى فٌتبًیل ٍ غَفٌتبًیل اضبفِ ؾدُ بِ دازٍى
بَپیَاکبئیي دز بی حػى اغپبیٌبل دز ػول جساحی فتك ایٌگَیٌبل

99/99/19

99/11/25

31

بسزغی ازتببط بیي غببمِ ابتال بِ بیوبزی تَکػَپالغوَش ٍ ؾدت بیوبزی COVID-19

سویرا تردُ

998028/159

32

بسزغی ؾدت بیوبزی  COVID-19دز بیوبزاى بب غببمِ غبلک

زیٌب سارایی

998034/165

33

بسزغی ؾدت بیوبزی کٍَید 19-دز شًبى ببزداز بس اغبظ تؼداد ببزدازی ٍ گسٍُ خًَی

اػظن عاّری

998027/158

34

بسزغی ازتببط بیي غببمِ هصسف هکول ّبی غرایی دز یک غبل اخیس ٍ ؾدت بیوبزی
کٍَید1499-1-

35

36

فائسُ هحوذ ضاّی

زّراسلغاًؼلی

37

بسزغی غغح لٌد خَى ًبؾتب دز افساد هبتال بِ بیوبزی  COVID-19دز بیوبزاى غیس دیببتیک

هْذی ضْبازی

998038/169

38

همبیػِ اًداشُ اثس دٍ پسٍتئیي ً ٍ Aβ42 ٍ t-tauػبت  t-tau / Aβ42دز  CSFبیوبزاى

49

99/12/20
IR.MEDILAM.REC.1399.283
99/11/25
99/12/18

998039/170

99/12/20

هْال دٍستؼلی

99/12/20

998037/168

IR.MEDILAM.REC.6299.310
99/12/20
IR.MEDILAM.REC.6299.301

99/12/18

دیدگبُ ًگسؼ داًؿجَیبى هٌْدغی بْداؾت حسفِ ای داًؿگبُ ػلَم پصؾکی ایالم دزهَزد
هرین ّاضوی

998040/171

4

IR.MEDILAM.REC.6299.299

IR.MEDILAM.REC.6299.298

99/12/18

بسزغی هکبًیػن ٍ ػولکسد الیبف غلَلص ببشیببی ؾدُ اش زٍشًبهِ شاید ٍ ػبهل داز ؾدُ بب

زؾتِ تحصیلی ٍ آیٌدُ ؾغلی ٍ ػَاهل هستبظ بب آى دزغبل1399

IR.MEDILAM.REC.6299.327

99/12/18
هْذی ضْبازی

IR.MEDILAM.REC.1399.284

IR.MEDILAM.REC.6299.303

99/11/11

دز غلَل ّبی ّال

IR.MEDILAM.REC.6299.313

99/12/20

998029/160

کَثرخضری

گسٍُ ّبی آهیٌی دز حرف زًگ کسیػتبل ٍیٍَلِ

99/11/25

99/11/11

998026/157

39

99/11/11

998035/166

بسزغی اثس ًبًَ ذزات هع بس زٍی اًگل تَکػَ پالغوب گًَدی غَیِ  RHکؿت دادُ ؾدُ

هبتال بِ آلصایوس ٍ ازتببط آًْب بب ؾدت فساهَؾی :هسٍز غیػتوبتیک ،هتبآًبلیص ٍ هتبزگسغیَى

99/11/11

99/12/20

99/11/11

بسزغی ازتببط بیي غببمِ هصسف فػت فَد دز  6هبُ اخیس ٍ ؾدت بیوبزی دز افساد هبتال بِ
بیوبزی کَید19-

99/11/11

99/12/20

IR.MEDILAM.REC.13990265

99/12/20

41

42

99/12/20
IR.MEDILAM.REC.6299.295

99/12/18
هْسا سؼادت فر

998046/177

99/12/20
IR.MEDILAM.REC.6299.311

99/12/18

بسزغی ازتببط غبک شًدگی بب کیفیت شًدگی داًؿجَیبى پسغتبزی داًؿگبُ ػلَم پصؾکی
ایالم

44

فاعوِ رضیذی

998041/172

بسزغی ازتببط بیي کیفیت خَاة ٍ ػولکسد ؾٌبختی غبلوٌداى غبکي جبهؼِ ؾْس ایالم
دزغغح هساکص بْداؾتی دزهبًی ؾْس ایالم دز غبل 1399

43

99/12/18

بسزغی ازتببط بیي ًگسؼ داًؿجَیبى داًؿگبُ ػلَم پصؾکی ایالم ًػبت بِ غبلوٌداى ٍ توبیل
داًؿجَیبى بِ اًجبم هسالبتْبی آًبى دز غغح هساکص بْداؾتی -دزهبًی ؾْس ایالم غبل ۹۹۱۱

IR.MEDILAM.REC.6299.314

ّستی ػسیسًژاد

99/12/20

998036/167

IR.MEDILAM.REC.6299.297

99/12/18

همبیػِ اًداشُ اثس دٍ پسٍتئیي ً ٍ Aβ42 ٍ p-tau 181ػبت  p-tau 181 / Aβ42دز
 CSFبیوبزاى هبتال بِ آلصایوس ٍ ازتببط آًْب بب ؾدت فساهَؾی :هسٍز غیػتوبتیک ،هتبآًبلیص ٍ
هتبزگسغیَى

45

سیذ رضا ادریسی

998042/173

IR.MEDILAM.REC.6299.331

99/12/18

بسزغی داًؽً ،گسؼ ٍ ػولکسد هسدم اغتبى لسغتبى دز خصَـ زػبیت بْداؾت فسدی ٍ
هحیغی بِ هٌظَز پیؿگیسی اش بیوبزی کٍَید19 -

یاسرهْکی

998043/174

46

اپیدهیَلَضی بیوبزی غبلک دز ؾْسغتبى دّلساى دز غبل ّبی  1391تب 1398

فاعوِ صحرائی

998044/175

47

بسزغی ٍ تحلیل پبغخ بیوبزغتبى بِ حبدثِ آتؽ غَشی اش عسیك یک هغبلؼِ هَزدی بس
اغبظ بسًبهِ ّبی آهبدگی بیوبزغتبًی دز شهیٌِ هدیسیت حَادث ٍ بالیب

99/12/20

99/12/20
99/12/18

99/12/20

IR.MEDILAM.REC.6299.300

99/12/18
ػلی صاحبی

998045/176

5

IR.MEDILAM.REC.6299.296

99/12/20

6

