
مجري طرحعنوان طرحردیف
شماره طرح 

کد اخالق طرحتاریخ شروعتاریخ تصویبمصوب
شماره 

صورتجلسه 
اخالق

2
بررسی همبستگی نتایج سه روش DINO, PTAI, MAPO به منظور ارزیابی روش حمل بیمار در 

98111398/02/171398/08/01IR.SHMU.REC.1398.0031عظیم کریمیبیمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال 1396

98121398/02/171398/03/04IR.SHMU.REC.1398.0171فاطمه حیدري نژادبررسی تاثیر مصاحبه انگیزشی بر زندگی امیدوارانه و شأن ذاتی بیماران مبتال به سرطان دستگاه گوارش4

5
بررسی فراوانی فقر آهن و کم خونی ناشی از آن در مادران باردار و عوامل مرتبط باآن در استان گلستان در 

98131398/02/171398/03/04IR.SHMU.REC.1398.0051مصطفی مجیدنیاسال 1397

98401398/05/261398/08/01IR.SHMU.REC.1398.0443عظیم کریمیبررسی ارتباط افسردگی با کیفیت زندگی دانشجویان علوم پزشکی شاهرود در سال99 -11398

98421398/05/261398/08/22IR.SHMU.REC.1398.0664امیر آتشیبررسی مقایسه اي دو روش جداسازي سلول هاي تک هسته اي خون محیطی9

98611398/07/071398/08/14IR.SHMU.REC.1398.0784ملیحه عامريبررسی تاثیر روش خودانعکاسی مراقبین بیمار سکته مغزي بر فشار مراقبتی و جنبه هاي عملکردي بیمار8

3
بررسی غلظت و توزیع باکتري ها و قارچ هاي منتقله از هوا در فضاهاي مختلف خوابگاه هاي دختران دانشگاه 

98771398/08/181398/09/26IR.SHMU.REC.1398.0955مرجان قنبریانعلوم پزشکی شاهرود بر اساس دستور العمل ASTM  و ارتباط آن با پارامترهاي محیطی

7
طراحی و ساخت میز و نیمکت ارگونومیک متناسب با ابعاد آنتروپومتریکی دانش آموزان دوره اول متوسطه 

98801398/08/181398/11/01IR.SHMU.REC.1398.1045عظیم کریمیمدارس شهر شاهرود

13
بررسی ارتباط بین اختالالت اسکلتی-عضالنی و نمره استرین شغلی بر اساس روش ارزیابی سریع تنش اداري 

98811398/08/181398/11/01IR.SHMU.REC.1398.1036عظیم کریمیدر کارکنان بخش اداري بیمارستان شهید مدرس شهر تهران

طرح هاي مصوب کمیته تحقیقات دانشجویی در سال 1398



مجري طرحعنوان طرحردیف
شماره طرح 

کد اخالق طرحتاریخ شروعتاریخ تصویبمصوب
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طرح هاي مصوب کمیته تحقیقات دانشجویی در سال 1398

98851398/10/081398/12/12IR.SHMU.REC.1398.1387حسین شیبانیبررسی تاثیر آموزش  هاي افزایش عزت نفس  بر بهبود نتایج قلبی در مبتالیان به بیماریهاي  قلبی عروقی15

10
جذب ترکیب دارویی نیتروگلیسرین از محلول&zwnj;هاي آبی با استفاده از نانوذرات پیریت تهیه شده از 

98991398/10/091398/12/12IR.SHMU.REC.1398.1478علی مشایخ صالحیزائدات معادن

14
بررسی توزیع آلودگی فلوراید در منابع تامین کننده ي آب آشامیدنی با استفاده از سیستم اطالعات 

98901398/09/131398/11/02IR.SHMU.REC.1398.1106مرجان قنبریانجغرافیایی و ارتباط آن با شاخص در مناطق شهري استان فارس در سال هاي 89تا97

11
حذف ترکیب دارویی سیپروفلوکساسین با استفاده از نانوذرات کربن فعال بدست آمده از زائدات الستیک 

981001398/10/091398/11/01IR.SHMU.REC.1398.1257علی مشایخ صالحیخودرو

12
همبستگی بین فراوانی اخذ گواهینامه هاي رانندگی و مالکیت اتومبیل توسط زنان با فراوانی طالق در ایران: 

98931398/09/131399/04/15IR.SHMU.REC.1398.1307علی اکبر رودباريیک مطالعه اکولوژیک

6
بررسی شیوع درماتیت دست در کارکنان خدماتی بیمارستان آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی 

981301398/12/071399/04/07IR.SHMU.REC.1398.1659فریده صادقیانشاهرود در سال 1399

16
بررسی سطح آگاهی دانشجوها در ارتباط با ویروس کرونا و ارزیابی ارتباط آن با استرس افراد حین اپیدمی 

981371398/12/071399/04/16IR.SHMU.REC.1398.1769مرضیه روحانی رصافبیماري کرونا جدید 2019 (COVID-19) در شهر شاهرود


