جدول مشخصات طرح مصوب کمیته تحقیقات دانشجویی سال 0011

عنوان طرح

1

بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایالم در خصوص آزمون
های الکترونیک حضوری و غیرحضوری در سال 1400

مجری طرح

کد تصویب

تاریخ
تصویب

لقمان مومنی

1400801
0/114

28/06/1400

تاریخ شروع
طرح
01/10/1400

کد اخالق

261IR.MEDILAM.REC.1400.

A survey of students' perception regarding electronic
exams Presence and not in Presence of Ilam university of
Medical sciences in 2021
2

بررسی اثر ماساژ درمانی در نقطه هوگو بر درد کاتتر وریدی در افراد
مراجعه کننده به بخش های بستری بیمارستان امام خمینی«ره» شهر
ایالم

راضیه ولدبیگی

1400800
4/83

28/06/1400

10/07/1400

IR.MEDILAM.REC.1400.141

The effect of massage therapy at Hugo point on venous
catheter pain in patients referred to Imam Khomeini
Hospital in Ilam

3

بررسی شیوع ایده خودکشی و اقدام خودکشی طی بیماری همه گیر
 :COVID-19به روش مرور منظم و متاانالیز
Study the Prevalence of Suicidal Ideation and Suicidal
Attempt during the COVID-19 pandemic: A Systematic
Review and Meta-Analysis Study

سمیرا ترده

1400800
3/70

28/06/1400

10/07/1400

IR.MEDILAM.REC.1400.124

IR.MEDILAM.REC.1400.125

10/07/1400

28/06/1400

1400800
1/68

مریم زمانی

بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عالیم افسردگی و
افکار خودکشی در دانشجویان افسرده

4

The Effectiveness of acceptance and commitment based
therapy (ACT) on depressive symptoms and Suicidal
Ideation in Depressive Students

IR.MEDILAM.REC.1400.122

10/07/1400

28/06/1400

1400800
2/69

اسماعیل قادری

 سال12بررسی اتیولوژی سوختگی و شدت آن در کودکان کمتر ا ز
1395-9 بستری در بیمارستان امام خمینی ایالم در سالهای

5

The assessment of etiology and severity of burn injuries
in children under 12 years old admitted to Imam
Khomeini Hospital, Ilam, 1395-9
IR.MEDILAM.REC.1400.129

10/07/1400

28/06/1400

1400800
5/84

رعنا روشن فکر

 در، مقایسه اثر داروی گاباپانتین و پرگابالین خوراکی بعنوان پیش دارو
کنترل درد بعد از جراحی ارتوپدی بر روی اندام فوقانی در بیمارستان
امام خمینی (ره) ایالم = یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده

6

Comparison of the oral pregabalin and gabapentin
effects as a premedication in pain control after
orthopedic surgery on the upper limb in Ilam Imam
Hospital
271IR.MEDILAM.REC.1400.

01/10/1400

22/08/1400

1400800
9/113

عقیل رستمی

بررسی عوامل موثر بردیسترس اخالقی در دانشجویان اتاق عمل و
1444-1441 هوشبری دانشگاه علوم پزشکی ایالم در سال
Investigating the effective factors of moral distress in
operating room and anesthesia students of Ilam
2421-2422University of Medical Sciences in

7

IR.MEDILAM.REC.1400.200

01/10/1400

22/08/1400

1400801
2/116

عقیل رستمی

بررسی ارتباط نگرش به اثربخشی کارتیمی و تصمیم گیری بالینی با
فرهنگ ایمنی بیمار در کارکنان اتاق عمل بیمارستان های آموزشی شهر
ایالم

8

The relationship between attitude to effectiveness of
teamwork and clinical decision making with patient
safety culture of Operating room staff in the Ilam
educational hospitals
بررسی سطح آلرژی و ائوزینوفیلی خون محیطی در مبتالیان به لکنت
زبان مراجعه کننده به بهزیستی شهرستان ایالم

271IR.MEDILAM.REC.1400.

16/09/1400

22/08/1400

1400800
98/95

مریم ابوعلی

Evaluation of the level of allergy and peripheral blood
eosinophilia in patients with stuttering referred to the
welfare of Ilam city
عصری درگیری شناختی بیماران-بررسی رابطه بین تیپ های صبحی
جبری در شهر ایالم-مبتال به اختالل وسواس فکری

276IR.MEDILAM.REC.1400.

16/09/1400

22/08/1400

1400800
6/93

رستمی دهباالیی

تکرای

14

Evaluation of the relationship between morning and
evening types in cognitive involvement of patients with
obsessive-compulsive disorder in Ilam
بررسی سرواپیدمیولوژیکی بیماریهای ویروسی سیتومگال ویروس و
هرپس سیمپلکس در زنان با سابقه سقط مکرر در شهر ایالم

زینب قدمی

9

Seroepidemiological study of cytomegalovirus and
herpes simplex virus diseases in women with recurrent
abortion in Ilam

11

برسالمت روانیcovid-19تاثیر ایزوالسیون اجتماعی طی شیوع
۰۰۱۱اجتماعی سالمندان مقیم منزل شهرایالم درسال

277IR.MEDILAM.REC.1400.

16/09/1400

22/08/1400

1400800
7/94

سارا رستمی
دهباالیی

The effect of social isolation during the outbreak of
covid-19 on mental and social health of the elderly living
at home in Ilam province in 2021
بررسی موانع مشارکت پرستاران در پژوهش های بالینی در
.درمانی شهر ایالم-بیمارستانهای آموزشی

271IR.MEDILAM.REC.1400.

01/10/1400

22/08/1400

1400801
1/115

زینب سارایی

مهسا چناری

سیده زهرا علوی

اد ملک.محمد ج
ملکی

15

Investigating Of Environmental Health Indicators Of
Aligudarz City Hospitals In 2021
بررسی ارتباط بین سطح خود مراقبتی و کیفیت زندگی بیماران دچار
انفارکتوس میوکارد بستری در بخش های مراقبت ویژه بعد از ترخیص
14 از بیمارستان های آموزشی ایالم در سال

IR.MEDILAM.REC.1400.223

14

Evaluation of health literacy level and related factors in
students of Ilam University of Medical Sciences
بررسی وضعیت شاخص های بهداشت محیط بیمارستان های شهرستان
۰٠۱۱ الیگودرز در سال

IR.MEDILAM.REC.1400.221

13

Study of barriers to nurses' participation in clinical
research in teaching and medical hospitals in Ilam
بررسی سطح سواد سالمت و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه
علوم پزشکی ایالم

IR.MEDILAM.REC.1400.222

12

Evaluation of the relationship between self-care level and
quality of life of patient with myocardial infarction
admitted to intensive care units after discharge from

16

teaching-hospitals of ilam in 2021

