
 طرح های پژوهشی دانشکده پزشکی

 ردیف عنوان مجریان طرح تاریخ تصویب کد اخالق

IR.GMU.REC.250.7931 59/4/0.  دکتر نرجس بحری ، امیر رضا نصیر زاده

صدیقه  –، حسین نظامی ، مهر ناز صفرنیا 

 سادات کاظمی نیا

ارتباط اضطراب همراه زائو طی مراحل زایمانی با رضایت 

 ی زایمان در زنان نخست زا مندی از تجربه

2 

.2501IR.GMU.REC. 231 10/4/01  دکتر نرجس بحری ، دکتر علیرضا

محمدزاده ، دکتر جلوه جلیلی ، دکتر 

 فاطمه محمد زاده ، سیده فائزه مجتهدی

هیدروکسی ویتامین -13ارتباط واژینوز با سطح سرمی 

D  در زنان مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی زنان

 01-00بیمارستان عالمه بهلول گنابادی در سال 

1 

IR.GMU.REC.250..993 

12/21/0. 

دکتر  -دکتر اعظم السادات محمودیان  .1/22/0

دکتر علیرضا محمود -داود ساالر باشی  

 -آبادی

 -دکتر هوشنگ محمدپور

 دکتر جعفر حاجوی

در سندرم تخمدان تحریك پذیر  کورکومینبررسی تأثیر 

و رشد فولیكولی در بیماران مبتال به سندرم تخمدان پلی 

 کیستیك تحت درمان ناباروری برون تنی

 

5 

IR.GMU.REC.25017241 

01/1/29 

دکتر نرجس بحری ، مهری صفاری ، محمد  01/29/21

قربانی ، دکتر اعظم السادات محمودیان ، 

 نسیم خواجویان 

تاثیر روغن تخم کدو سبز بر شدت شقاق درد و نوک پستان 

 زنان شیرده 

 

4 

IR.GMU.REC.2501.991 

12/21/0. 

مقایسه اثرات محافظتی کندر و بوسولیك اسید بر آسیب  دکتر  مریم مقیمیان -معصومه فانی  .22/22/0

های بافتی ، استرس اکسیداتیو سرم و پارامترهای اسپرم 

(در موش LPSلیپوپلی ساکارید )در التهاب ناشی از 

 صحرایی

3 

IR.GMU.REC.250..9.0 

21/0/0. 

دکتر نرجس بحری ، ندا شریفی، دکتر  .21/0/.

فاطمه هادیزاده ، دکتر هدی عزیزی ، 

 حسین نظامی

 میزان بر لیبر چهارم مرحله در پا رفلكسولوژی تاثیر

 زایمان از پس خونریزی و درد پس

2 

IR.GMU.REC.250..911 

21/0/0. 

 -عاطفه ابراهیمیان -دکتر رقیه رحمانی 21/1/01

 محمد رضا رحمانی -زهرا سبزه

 میزان بر آدامس جویدن و مجازی واقعیت اثربخشی مقایسه

 از تجربه زایمان مادران رضایتمندی و اضطراب درد، شدت

. 



IR.GMU.REC.250..909 

21/0/0. 

./21/0. 

 -سعیده رجب زاده -دکتر رقیه رحمانی

 الهه بنفشه -نگار شفاعی

 اهیگهای هیدروالكلی غنچه رعصارهیتاث یبررس

ی در اتومیز یزخم اپ میدرد و ترمشدت  زانیمبرخكیم

به بیمارستان شهید چمران فردوس مراجعه کننده مادران 

 وبیمارستان عالمه بهلول شهرستان گناباد

1 

IR.GMU.REC.250..910 

21/0/0. 

فریبا مردانی  -طالسازفاطمه هادی زاده  .21/0/.

دکتر حسن  -دکتر نرجس بحری  -

 رخشنده

بررسی تاثیر کرم رزماری بر شدت درد و بهبود زخم اپی 

 مارستانیمراجعه کننده به ب ینخست زازیاتومی در زنان 

 آموزشی ودرمانی شهید مطهری شهرستان مرودشت

0 

IR.GMU.REC.250..912 

21/0/0.  

 رقیه رحمانی 22/4/01

 سادات کاظمی نیاصدیقه 

 فاطمه هادیزاده

 حسین نظامی

بینی مدل پیش بررسی شیوع دیستوشی شانه و طراحی

کرده در بیمارستان آن در مادران زایمانبالینی کننده 

 2502-.250شهیدان مبینی سبزوار در سال 

29 

IR.GMU.REC.2501.949 

10/5/01  

 

12//501 

 بالل برازوان و دکتر عباسعلی عباس نژاد

ارزیابی اثر ژل رویال بر قدرت بنیادی گری سلول های 

 "بنیادی مزانشیمی انسانی تحت شرایط دیابتی

22 

IR.GMU.REC.2501.210 

1/29/01  

 

25/0/01 
دکتر مریم مقیمیان ، معصومه فانی ، بالل 

 برازوان ، دکتر علیرضا ابراهیم زاده 

بررسی اثر کارواکرول بر آسیب بیضه پارامترهای اسپرم 

و استرس اکسیدانیو در التهاب ناشی از لیپویلی ساکارید  

(LPS   در موش صحرایی ) 

21 

IR.GMU.REC.25017219 

19/1/01 

رقیه رحمانی بیلندی، هانیه گوهری  22/01/.

،دکتر عباسعلی عباس نژادو اعظم السادات 

 محمودیان 

و سلولی نمونه خون  یسرم یهارمارک بررسی ارتباط

زودرس در زنان باردار مراجعه کننده به  نمایزا با مادران

 بیمارستان بهلول گناباد

 

25 

IR.GMU.REC.25017230 

01/22/. 

 

59/22/01 

دکتر رقیه رحمانی ، فاطمه هادیزاده ، 

 دکتر خسرو شفقی و اسماء ساالر

خوراکی بر شكایات شایع سه  B2بررسی تاثیر ویتامین 

به مراکز سالمت ی اول بارداری زنان مراجعه کننده ماهه

 2501-2500جامعه شهرگناباد  سال 

 

24 

IR.GMU.REC.225017241 

01/29/14 

01/22/59 
دکتر فاطمه هادیزاده ، محرم اصغر پور ، 

 دکتر رقیه رحمانی ،  دکتر حسن رخشنده 

 یگل بهار نارنج بر آتروف یحاو نالیکرم واژ ریتاث یبررس

 مراجعه کننده به ائسهیواژن در زنان 

23 



 00نور در سال  ینیامام خم مارستانیزنان ب درمانگاه 

IR.GMU.REC.2501.22. 

10/./01 

./22/01 

محمد خواجه روشنایی،دکتر مریم مقیمیان 

 ،دکتر اعظم السادات محمودیان 

اثر ماینوسایكلین  برآسیب های بافت شناسی ، استرس 

بعد از  Bcl1و  BAXبیان ژن های  واکسیداتیو 

 تورشن/دتورشن در تخمدان موش صحرایی بالغ

22 

IR.GMU.REC.2501.254 

1/29/01 

مریم مقیمیان، زینب محمدی، سید مصطفی  22/01/.

حسینی انواری، اعظم السادات محمودیان، 

سید حسین ابطحی، معصومه فانی، بالل 

 برازوان

 

اسیب های بافتی، تغییرات  ،اثر کریسین بر فولیكولوژنز

هورمونی و استرس اکسیداتیو در موش صحرایی بالغ پس 

 دتورشن تخمدان /از تورشن

2. 

IR.GMU.REC.2501.259 

1/29/01 

./22/01 
مریم مقیمیان، مرضیه ابراهیمی، رضا 

 علمی مهر، بالل برازوان، معصومه فانی

 

بررسی اثر سافرانال برآسیب های بافت شناسی، استرس 

اکسیداتیو و پارامترهای اسپرم ناشی از تورشن/دتورشن 

 در بیضه موش صحرایی بالغ

21 

 21/29/01 نیاز به کد اخالق نیست
،دکتر فاطمه  نرجس بحری دکتر

 هادیزاده  و اعظم محمدی 

بررسی تاثیر نوشتن افكار و احساسات بر سالمت روانی 

 پس از زایمان: یك مطالعه مرور سیستماتیك

20 

IR.GMU.REC. 2501 .35  

./22/01  

 

دکتر نرجس بحری ، اعظم محمدی ،  21/29/01

فاطمه هادیزاده ،فاطمه شقاقی ، دکتر 

 فاطمه محمد زاده ، نسرین بحری منا لرکی 

 از پس استرس اختالل ترجمه و روان سنجی پرسشنامه

 در زنان ایرانی  ناتال پری سانحه

19 

IR.GMU.REC. 2501 .33  

10/5/01  

 

11/5/01 
دکتر مریم معاون سعیدی ، دکتر محسن 

 صاحبان ملكی 

عوامل موثر بر کیفیت خواب شاغلین مراجعه کننده به 

 مراکز طب کار دانشگاه علوم پزشكی گناباد 

12 

IR.GMU.REC.250..51 

0./21/12 

 

22/4/01 
دکتر –قریشی  –دکتر فاطمه هادیزاده 

 رقیه رحمانی 

تاثیر تصمیم گیری مشارکتی بر انتخاب نوع زایمان و 

 پیامدهای شناختی آن در زنان باردار با سابقه سزارین قبلی 

11 

IR.GMU.REC.250..12 

0./0/21 

 

دکتر نرجس بحری ، صدیقه سادات  19/0/01

کاظمی نیا ، فاطمه شقاقی ، دکتر اعظم 

 السادات محمودیان ، مهندس حسین نظامی 

ر  انسانی بهار نارنج بر شدت درد مراحل اول و بررسی تاثی

 دوم زایمان و رضایت از زایمان در خانمهای نخست باردار 

15 



 29/4/00 نیاز به دریافت کد اخالق نیست
،دکتر مریم موسوی،  دکتر میالد خراسانی

 مهسا موسوی

 miR-242aبررسی متاآنالیز ارتباط پلی مورفیسم 

(rs1029224) با ابتال به سرطان سینه 

 

14 

IR.GMU.REC.2501.222 

10/./01 

1/4/00 

دکتر میترا صالحی ، دکتر محمد حسن 

مینوئیان ، دکتر اعظم السادات محمودیان ، 

 دکتر نرجس بحری، سیمین طیرانی

بررسی شیوع و عوامل مرتبط با تریكو مونیازیس 

 مراجعین به،واژینیت کاندیدیایی و واژینوز باکتریال در 

زنان بیمارستان عالمه بهلول گنابادی در سال  درمانگاه

2500 

13 

IR.GMU.REC.2501.22. 

10 /./01 

1/4/00 

دکتر مریم مقیمیان، دکتر اعظم السادات 

 محمودیان،محمد خواجه روشنایی

اثر ماینوسایكین بر آسیب های بافت شناسی ، استرس 

بعد از تورشن /  BC21و BAXاکسیداتیو و بیان ژن های 

 درتورشن در تخمدان موش صحرایی بالغ

12 

 29/4/00 نیاز به دریافت کد اخالق نیست
دکتر میالد خراسانی ، دکتر مریم 

 موسوی، مهسا موسوی

 miR-242aبررسی متاآنالیز ارتباط پلی مورفیسم 

(rs1029224) با ابتال به سرطان سینه 

 

1. 

IR.GMU.REC.2500,911 

10/9./2500  

 

13/4/00 
دکتر نگار شفاعی ،زهرا ندافی ،دکتر 

 فاطمه محمد زاده ، دکتر نجمه داودیان

تاثیرمیوه عناب بر شاخص های گالیسمیك و پروفایل های 

: یك کار آزمایی بالینی  1لیپیدی افراد مبتال به دیابت نوع 

 تصادفی دو سو کور کنترل شده با دارنما

11 

IR.GMU.REC.2499.94. 

23/4/2499  

2./5/2499 

 مریم مقیمیان، زینت حیدرنیا کالتی،

 معصومه فانی، حسین ابطحی، دکتر شفاعی

و عصاری الكلی گیاه خرفه   بررسی اثرات پرامی پكسول

و آسیب بافتی ناحیه ی   بر حافظه،  شكل پذیری سیناپسی

 شكنج دندانه دار در موش های صحرایی نر بالغ.

 

 

10 

IR.GMU.REC.2500,939 

 

2499/5/5 
سید حسین  -معصومه فانی –مریم مقیمیان 

 سید محمد مهدی کبریایی  -ابطحی

 

 ، استرس اکسیداتیو و بررسی تغییرات بافت شناسی بیضه

پارمترهای اسپرم در موش های صحرایی نر پیر تحت تیمار 

 با پالسمای غنی 

 

59 

IR.GMU.REC.2500.222 

12/22/2500  

 –محمد امین مومنی  –عباسعلی عباس نژاد  2499/5/15

 رخساره اصغری –داود ساالر باشی 

 

اثر نانوسیلیمارین و سیلیمارین بر کبد چرب غیر مقایسه 

 الكلی موش های صحرایی بالغ

 

52 



IR.GMU.REC.2499,91. 

5/5/2499  

 

جالل مردانه لیلی -علیرضا محمدزاده 15/5/2499

زهرا شكوهی زاده ، حمیده ارساپور و 

 خوشه چین

در واژن زنان Bشیوع کلونیزاسیون استرپتوکوس گروه 

حامله مراجعه کننده به بیمارستان فاطمیه شهر همدان در 

 2499سال 

51 

IR.GMU.REC.2500,912 

11/9./2500  

 

10/29/2500 
میترا صالحی، جعفر حاجوی ، نجمه آگاه ، 

 جلیل  مشاری و سعید عرفان پور 

سرواپیدمیولوژی توکسوکار زیایس در کودکان بررسی 

ساله مراجعه کننده به بیمارستان عالمه بهلول  24-2

 2500گنابادی در سال 

55 

IR.GMU.REC.2499 922/ میترا صالحی ، سلیمان جعفری ، حسین  4/2499/.1 

نوری ، نسیم خواجویان، محمد حسن 

 مینوئیان 

زعفران  و مزارع بررسی آلودگی خاک پارک های عمومی

 2499توکسوکارا در شهرستان گناباد در سال  به تخم

54 

IR.GMU.REC.2500,902 

12/2291/2500  

 

29/1/00 
مریم مقیمیان ، رضا نظری، معصومه فانی ، 

 هدی صادق ممعصومه غالمی ، 

بررسی اثرات ضد دردی تجویز طوالنی مدت ایزووالین و 

با مرفین و سیدیم  cross toleranceتحمل متقاطع

 سالیسالت در موش صحرایی نر 

53 

IR.GMU.REC.2500,9.1 

24/9./2500  

 

29/1/2500 
مریم مقیمیان ، سهراب آذین ، معصومه فانی 

، سید حسین ابطحی ، معصومه غالمی  

 فریماه بهشتی

 

بر اختالل یادگیری و حافظه و  cبررسی اثر ویتامین 

آسیب اکسیداتیوناشی از استرس مزمن مالیم بر هیپو کامپ 

 موش صحرایی نر 

52 

IR.GMU.REC.2500,912 

11/2./2500  

29/./2500 

داود ساالر باشی ، جعفر حاجوی، فرهنگ 

 سلطانی 

بررسی اثربخشی فرموالسیون خوراکی عصاره بنه در 

بهبود بالینی بیماران مبتال به آرتریت روماتوئید و تاثیر آن 

  TNF-α و . IL-2بر سطح سرمی سایتوکاین های 

 

5. 

IR.GMU.REC.2501,211 

2/21/2501  

نرجس بحری ، حمیده چوپان ،علیرضا  22/00/.

محمدزاده ،جالل مردانه ، فاطمه محمد 

 اده ز

بررسی ارتباط باکتریورری بدون عالمت با پره اکالمیسی 

 در زنان تحت پوشش مراکز سالمت جامعه شهر گناباد

 

51 

IR.GMU.REC.2500,9.9 

21/2/2500  

 

نرجس بحری ، فاطمه کمالی ، فاطمه  21/22/00

محمدزاده ، فاطمه هادیزاده ، سید امیر 

 طباطبایی زاده و نسیم خواجویان 

مصرف سویق جو بر میزان قند خون زنان یائسه پره تاثیر 

 2500-دیابتیك ، گناباد

50 

IR.GMU.REC.2500,255 

13/21/2500  

 

میترا صالحی ، شراره قلی زاد ، جعفر  22/21/00

 حاجوی 

بررسی سرو اپیدمیواوژی انگل توکسو پالسما در خانم 

 2499های سنین باروری در شهرستان گناباد در سال 

49 

IR.GMU.REC.2500,215 

10/22/2500  

 

1./21/250

0 
نرجس بحری ، اعظم السادات محمودیان ، 

 فاطمه محمدزاده ، زهره زمانی 

شیوع سندروم ادراری تناسلی یائسگی و رتبه بندی عوامل 

 2499-مرتبط با آن در خانم های یائسه شهر گناباد 

42 



IR.GMU.REC.2499,921 

25/91/2499  

 

نرجس بحری ، طاهره فتحی نجفی ،  29/2500/.2

فرنوش شریفی، ساره دشتی ، فاطمه 

محمدزاده ، میالد ایرانشاهی ، احمدرضا 

عطاردی بیمرغی ،حسین اعلمی ، رویا 

 رحیمی 

بررسی تاثیرشیالجیت ) مومیایی( بر شدت بیماری 

 یك مطالعه کار آزمایی بالینی سه سو کور 20-کووید

41 

IR.GMU.REC.2499, 932  

 

 

رقیه رحمانی ،فائزه غفوری مقدم ، فاطمه  24/92/2499

محمدزاده ، نرجس بحری ، محمدرضا 

 رحمانی

بررسی تاثیر نگهداری از گیاه داخل آپارتمانی بر 

افسردگی ، اضطراب و کیفیت زندگی در زنان پس از 

 2499زایمان در شهر گناباد در سال 

45 

IR.GMU.REC.2499, 911  

 

24/92/2499 

رحمانی ، معصومه فیاضی ،حسن  رقیه

شجاعی ، نسیم خواجویان ، محمدرضا 

 رحمانی

بررسی اثر بخشی اپلیكشن آموزش های خود مراقبتی 

بر کیفیت زندگی ،  20دوران بارداری در پاندمی کووید 

افسردگی ، اضطراب کرونا و ترس از زایمان در زنان 

ل باردار تحت پوشش مراکز  سالمت جامعه شهر گناباد سا

2499 

44 

IR.GMU.REC.2499.22. 

 

حسن شجاعی مند، علیرضا محمودآبادی،  11/92/2499

 مجتبی محمدپور، ملیحه شارعی نیا

 

طبقه بندی خودکار تصاویر سونوگرافی جنین مبتنی بر 

 گیرییادگیری عمیق و ادغام تصمیم
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ی، صاحبان ملكمحسن حسن شجاعی مند،  4/5/2499 نیاز به دریافت کد اخالق نیست

 یعبدالجواد خواجو

 

 منددر ایران: یك نگاشت نظام تالیجیسالمت دکاربردهای 
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IR.GMU.REC.24997920 22/./2499  محمد امین مومنی  –عباسعلی عباس نژاد- 

 -داود ساالر باشی   -سعید محرابی  

 مریم علیشاهی

بر  نیو آتورواستات نیماریلیس ن،یماریلیاثر نانوس سهیمقا

 یهادر موش ویداتیاسترس اکس ،یدیپیل لیپروفا

 پرچرب میبا رژ شده هیتغذ ییصحرا

4. 

          

IR.GMU.REC.24997911 

داوود  ی،فرهنگ سلطان ی،جعفر حاجو 1/1/2499

ی، نسیم خواجویان، مجتبی ساالرباش

 کفیلی

و ارتباط آن با شدت  Dبررسی سطح سرمی ویتامین 

بیماری در مبتالیان به آرتریت روماتوئید مراجعه کننده 

 به بیمارستان عالمه بهلول گناباد
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IR.GMU.REC.2499.945 1/1/2499  دکتر سید حسین ابطحی، دکتر عباسعلی

عباس نژاد، دکتر محمود رضا متقی 

 شهری ، علی سنگونی

تاثیر استنشاق اسانس نعناع بر عملكرد تنفسی ، سیستم 

بافری خون و درد عضالنی در بازیكنان فوتسال متعاقب 

 یك جلسه تمرین شدید 

40 

IR.GMU.REC.249979.9   محمد  -عباسعلی عباس نژاد سعید محرابی

سید  -داود ساالر باشی  -امین مومنی

 -مطهره شكرگزار -حسین ابطحی 

 زینب حیدرنیا

اثر نانوسیلیمارین، سیلیمارین و آتورواستاتین بر مقایسه 

های در موش .IL-2)و  (TNF-αفاکتورهای التهابی 

 صحرایی هایپرلیپیدمی
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IR.GMU.REC.2499.940 

 
دکتر عباسعلی عباس نژاد، دکتر علیرضا  29/0/2499

محمد زاده ، دکتر عبد الجواد خواجوی ، 

 مهندس حسن احمدی و فاطمه علی نیا 

به  بررسی ارتباط مشخصات فردی و شاخص های ورودی

دانشگاه با عملكرد تحصیلی دانشجویان پزشكی دانشگاه 

 " 2510-01علوم پزشكی گناباد در سال های 

32 

IR.GMU.REC.2499.  312  

 
11/0/2499 

 عباس یعباسعل دکتر، انیمیمق میدکتر مر

 دکتری، ابطح نیحس دیس دکتر، نژاد

 ایدرنیح نتیزی،فان معصومهی، نگار شفاع

 یکالت

 

 و نقش رسپتور های گابا یعصاره گل ساعت ریتاثبررسی 

و تعداد نورون های ناحیه ی هیپوکمپ در  یبر افسردگ

بالغ اوارکتومی شده و مقایسه آن  ماده موش های صحرایی

 با پروژسترون. 

 

 

31 

IR.GMU.REC.2499.  209  

4/22/2499مورخ   

20/29/2499 

 شادان نوید ، دکتر زهرا سعادتیان ، دکتر  

 رقیه رحمانی دکتر 

و  C2..T)ارتباط بین پلی مورفیسم های  بررسی

A2101C )   متیلن تتراهیدروفوالت (ژن

:   تخمدان پلی کیستیكسندرم  با   MTHFRردوکتاز(

 شاهد مورد مطالعه كی
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IR.GMU.REC.2499.202 

 

2 4/22/2499مورخ   

19/29/2499 

 شادان نوید ، دکتر زهرا سعادتیان ، دکتر

 فاطمه محمدزادهدکتر

با پلی ( AGA) ارتباط بین الوپسی اندروژنیكبررسی 

متیلن (( ژن A2101Cو  C2..T) مورفیسم های

در جمعیت    MTHFRتتراهیدروفوالت ردوکتاز(

 2492-2499گناباد سال 
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IR.GMU.REC.2500. 202  

 

دکتر میالد خراسانی ، دکتر محمد امین  3/22/2499

مومنی ، دکتر داود ساالر باشی و حانیه 

 چهكندی 

و  Iآنژیوتانسین ارتباط پلی موفیسم ژن مبدل 

 2دیابت نوع 
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IR.GMU.REC.2499. 412  

 

دکتر جعفر حاجوی ،دکتر جواد صادقی  19/29/2499

نسب، دکتر علی محمد مختاری و سید 

 رضا میری 

ساله   24-3در کودکان  IgAبررسی شیوع  نقص انتخابی 

 مراجعه کننده به مراکز سالمت جامعه شهرستان گناباد
32 

IR.GMU.REC.2499.205 

 

دکتر سید حسین ابطحی و دکتر علیرضا  19/22/2499

 محمدزاده و فاطمه طاهری 

ترانس ايزومراز توسط  -بررسي بيان آنزيم سيس 
باكتري سودوموناس پوتيدا در حضور غلظتهاي 

مختلف نمك و اسيد هاي صفراوي ، قندهاي 
 هاي متفاوت PH متفاوت ،و

3. 

 


