سومین جلسه کمیته اخالق در پژوهش پژوهشکده سالمت در تاریخ  55/3/5ساعت  03:11با تالوت آیاتی از کالم ا ..مجید در اتاق شورای معاونت پژوهشی دانشگاه تشکیل و موارد ذیل مورد بحث و
بررسی قرار گرفت( .ثبت)531113 - 55/3/01 :

کد

جلسه

طرح

شورا

0

3100

//

2

265

//

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان طرح تحقیقاتی

آقای ارمیا فرخی ،خانم دکتر

مقایسه هوش هیجانی در زنان 04-04ساله با و بدون

آنژال حمیدیا و آقای دکتر فرزان

اختالل افسردگی اساسی

بودجه مصوب/

پایان نامه/

ریال

آزاد

01/111/111

پایان نامه

مطرح ،بعد از ارسال فرم رضایت آگاهانه از قیم
قانونی  ،با کد Mubabol.HRI.REC.9315.9

خیرخواه

1

مالحظات

(تاریخ  )15/0/5مورد موافقت قرار گرفت

خانم معصومه سلیمانی نژاد،

تاثیر دوزهای مختلف عصاره کیوی بر پارامترهای اسپرم

آقای دکتر محسن پورقاسم

،بافت های تناسلی و سطح هورمون  LHو  FSHدر رتهای

25/111/111

آزاد

مطرح و با کد MUBABOL,HRI.REC.9315.0
(تاریخ  )15/0/5مورد موافقت قرار گرفت.

مذکر بالغ و نابالغ

در ضمن رعایت موازین اخالقی انجام پژوهش بر
روی حیوانات آزمایشگاهی یادآوری و تاکید می
گردد.

3

355

121

5

خانم محبوبه احمدی و آقای

موانع به کارگیری روشهای غیر دارویی کنترل درد در

دکتر یداله زاهدپاشا

نوزادان بستری در بخش های مراقبت ویزه نوزادان توسط

5/011/111

پایان نامه

مطرح و با کد MUBABOL,HRI.REC.9315.3

ارشد

(تاریخ  )15/0/5مورد موافقت قرار گرفت.

پرستاران
1

3951

101

5

315

- 120

جناب آقای دکتر یداله زاهدپاشا،

رابطه زمان ترخیص نوزادان با نوع زایمان

21/111/111

گرانت 52

خانم مهرانگیز بالغی و اقای

مطرح و با کد MUBABOL,HRI.REC.9315.0
(تاریخ  )15/0/5مورد موافقت قرار گرفت.

دکتر محمدحسین کالنتر
خانم فرزانه اردونی اول و آقای

بررسی مهار بیان ژن  TGFβRIIتوسط  siRNAدر رده

91/111/111

پایان نامه

مطرح و با کد MUBABOL,HRI.REC.9315.5

6

1

03

دکتر عباس آزادمهر

سلولیU-373 MG

315

//

آقایان دکتر :مرتضی مجاهدی،

بررسی شیوه تعیین مزاج توسط متخصصین طب سنتی

سید علی مظفرپور

ایران :یک مطالعه به روش دلفی

(تاریخ  )15/0/5مورد موافقت قرار گرفت.

سرکار خانم دکتر مولود آقاجانی

بررسی هراهی شخصیت ،پلی مورفیسم های ژن انتقال

مطرح ،ضمن ارسال رضایت آگاهانه ،با کد

دهنده سروتونین (HTT) 5و آنزیم مونوآمین اکسیداز

( MUBABOL,HRI.REC.9315.7تاریخ

)(MAO-Aبا شدت عالئم یائسگی و افسردگی در زنان

 )15/0/5مورد موافقت قرار گرفت.

3
9

3161

//

(تاریخ  )15/0/5مورد موافقت قرار گرفت.
21/111/111

آزاد

مطرح و با کد MUBABOL,HRI.REC.9315.6

یائسه شهر بابل
نامه دکتر احسان شمسی گوشی

1

توانمندسازی اعضای کمیته های اخالق در پژوهش

قرائت گردید.

دبیر کمیته ملی اخالق در
پژوهش
5

3162

01

315

-122

خانم سیده کوثر اسماعیل نژاد

بررسی ارتباط پاسخ HBs Abو بیان TLR 0،3،0با فصل

01

گنجی ،آقایان دکتر :مهدی

تولد کودکان  3-5ساله

ارشد

مطرح و با کد MUBABOL,HRI.REC.9315.8
(تاریخ  )15/0/5مورد موافقت قرار گرفت.

شهبازی ،موسی محمد نیا
افروزی
``

1

آقایان :مهدی سلطان زاده

مقایسه سطح سرمی کاتلیسیدینLL37 ، MBLو فیکولین-

یامجی ،دکتر موسی محمد نیا

Mو بیان ژن  NOD9و  NOD0در بافت معده بیماران

افروزی ،دکتر مهدی شهبازی

مبتال به گاستریت  H.pyloriمثبت و منفی

آقای محمد قاسم زاده

مقایسۀ سطح بیان برخی مارکرهای پذیرندگی رحم در

151/111/111

حسنکالیی ،خانم دکتر صدیقه

سلولهای بنیادی مزانشیمی خون قاعدگی زنان دارای عدم

خرید دستگاه

ارشد

مطرح ،مقرر گردید رضایت آگاهانه ارسال
گردد.
آیا افرادی که وارد مطالعه می شوند
اندیکاسیون آندوسکپی دارند؟

00

3515

//

موفقیت النه گزینی مکرر ) (RIFو بدون  RIFدر سیکل

آزاد

مطرح و با کد MUBABOL,HRI.REC.9315.1
(تاریخ  )15/0/5مورد موافقت قرار گرفت.

02

356

//

1

اسماعیل زاده

ART

آقایان دکتر :عباس آزاد مهر،

بررسی اثرات ان-استیل سیستئین بر فاکتورهای

علی اکبر مقدم نیا

ایمونولوژیکی در فیبروز ریوی ناشی از مصرف بلئومایسین در

( MUBABOL,HRI.REC.9315.94تاریخ

رت

 )15/0/5مورد موافقت قرار گرفت.

//

مطرح و با کد

در ضمن رعایت موازین اخالقی انجام پژوهش بر
روی حیوانات آزمایشگاهی یادآوری و تاکید می
گردد.
03

395
3

//

خانم رقیه پورباقر ،آقای دکتر

بررسی اثر مایع ، Healstarمایع رویی فیبروبالستهای پیر

امراله مصطفی زاده

انسانی و مایع فولیکولی بر بیان ژنهای  Stemnessمعرف
سلولهای بنیادی در رده های سلولهای بنیادی سرطانی و

251/111/111

دکترای

مطرح و با کد

پژوهش محور

( MUBABOL,HRI.REC.9315.99تاریخ
 )15/0/5مورد موافقت قرار گرفت.

خونساز
01

نامه دکتر احسان شمسی گوشی

کارگاه توانمند سازی ویژه اپیدمیولوژیست های کمیته

دبیر کمیته ملی اخالق در

اخالق در پژوهش

پژوهش

قرائت گردید.

چهارمین جلسه کمیته اخالق در پژوهش پژوهشکده سالمت در تاریخ  55/1/5ساعت  02:11با تالو ت آیاتی از کالم ا ..مجید در اتاق شورای معاونت پژوهشی دانشگاه تشکیل و موارد ذیل مورد بحث
و بررسی قرار گرفت( .شماره ثبت 531152 :تاریخ)55/1/01 :

کد

جلسه

طرح

شورا

0

3111

//

2

3956

-05

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان طرح تحقیقاتی

احترام خادمی ،آقای دکتر

مطالعه ارتباط بین تعداد تکرار های چهارنوکلئوتیدی GTTT

حسین درویش و خانم دکتر

در پروموتر ژن  CYTH0با بیماری اسکیزوفرنی

بودجه مصوب/

پایان نامه/

ریال

آزاد

111/111/35

ارشد

مالحظات

مطرح ،موارد ذیل مطرح گردید
 -0در روش کار مشخص گردد چند

هاله اخوان نیاکی

شهر و کدام شهرها و کدام مراکز
درمانی
 -2همکار روانپزشکی به طرح اضافه
گردد
 -3آیا رضایت آگاهانه قبال در قالب مطالعات
دیگر بصورت عام گرفته شده و یا بطور
خاص و صرفا برای این مطالعه گرفته
شده است؟

123

مشترک آقای محمد گل ،خانم

مطالعه اثرفینگولیمود بر حفاظت غالف میلین هیپوکامپ در

دکتر مریم قاسمی کاسمان

مدل کیندلینگ شیمیایی القایی با پنتیلن تترازول

51/111/111

آزاد

مطرح و با کد
( MUBABOL,HRI.REC.9315990تاریخ
 )15/0/5مورد موافقت قرار گرفت
در ضمن رعایت موازین اخالقی انجام پژوهش بر
روی حیوانات آزمایشگاهی یادآوری و تاکید می

گردد.
مشترک خانم ها دکتر :زینت

مقایسه ارزش تشخیصی هموگلوبین گلیکوزیله و قند خون

السادات بوذری و سمیرا مصباح

ناشتا و تست چالش گلوکز در غربالگری دیابت بارداری

ارزیابی سطح پروالکتین،تستوسترون thyroid ،T0،

( MUBABOL,HRI.REC.9315990تاریخ
 )15/0/5مورد موافقت قرار گرفت

3

3253

//

1

2509

-06

مشترک خانم ها دکتر :نرگس

121

کالنتری،معصومه بیانی ،صدیقه

stimulating hormoneو

اسماعیل زاده

(dehydroepiandrosterone(DHEAدر زوج های

5

3509

6

3151

21/111/111

دستیاری

مطرح و با کد
( MUBABOL,HRI.REC.9315993تاریخ
 )15/0/5مورد موافقت قرار گرفت

11/111/111

آزاد

مطرح و با کد

نابارور آلوده به توکسوپالسما گوندی
//

مشترک خانم شقایق عسگریان

بررسی اثر سیتوتوکسیک  SiRNA MCL-9بر سرطان

امیری و آقای دکتر عباس

خون ALLاز نوع لنفوسیتT

91/111/111

ارشد

مطرح و با کد
( MUBABOL,HRI.REC.9315995تاریخ
 )15/0/5مورد موافقت قرار گرفت

آزادمهر
پاسخ به اصالحات (اخالق):

مقایسه سطح سرمی کاتلیسیدینLL37 ، MBLو فیکولین-

آقایان :مهدی سلطان زاده

Mو بیان ژن  NOD9و  NOD0در بافت معده بیماران

( MUBABOL,HRI.REC.9315996تاریخ

یامجی ،دکتر موسی محمد نیا

مبتال به گاستریت  H.pyloriمثبت و منفی

 )15/0/5مورد موافقت قرار گرفت

افروزی ،دکتر مهدی شهبازی

11/111/111

ارشد

مطرح و با کد

پنجمین جلسه کمیته اخالق در پژوهش پژوهشکده سالمت در تاریخ  55/6/0ساعت  02:11با تالوت آیاتی از کالم ا ..مجید در اتاق شورای معاونت پژوهشی دانشگاه تشکیل و موارد ذیل مورد بحث و
بررسی قرار گرفت( .شماره ثبت/ 511101 :پ م ت  ،تاریخ)55/ 6 / 9 :

کد

جلسه

طرح

شورا

0

3121

123

2

3535

121

3

3110

//

1

3915

//

ردیف

نام و نام خانوادگی

مشترک خانم ها :دکتر مینا مطلب

عنوان طرح تحقیقاتی

بررسی تاثیر آلوم در بهبود زخم تجربی زبان در رت

بودجه مصوب/

پایان نامه/

ریال

آزاد

111/111/5

آزاد

مالحظات

مطرح و با کد

نژاد ،فریبا اصغرپور و آقای دکتر علی

( MUBABOL,HRI.REC.9315997تاریخ

اکبر مقدم نیا

 )15/6/9مورد موافقت قرار گرفت .در ضمن رعایت
موازین اخالقی انجام پژوهش بر روی حیوانات
آزمایشگاهی یادآوری و تاکید می گردد.

 09پ

مشترک خانم ها :لیال نوروزی،

بررسی تاثیر اپی ژنتیک داروی دیسولفیرام بردمتیالسیون

دکتر زهرا بابازاده ،آقای دکتر

پروموتور ژن  RASSF9Aدر رده سلول سرطانی پستان

35/111/111

ارشد

مطرح و با کد
( MUBABOL,HRI.REC.9315.98تاریخ
 )15/6/9مورد موافقت قرار گرفت .رضایتنامه

محسن پورقاسم

آگاهانه ارسال گردد
مشترک آقای دکتر غالم عباس

بررسی شیوع Age related macular degeneration

روستایی ،خانم ها :بی بی ناز

و همراهی ان با عملکرد تیروئید و سطح سرمی روی درسا

قلیجی ،عادله سرداری ،آقایان

لمندان شهرامیر کال درسال 15

31/111/111

پایان نامه 2

مطرح و با کد

دانشجو

( MUBABOL,HRI.REC.9315.91تاریخ
 )15/6/9مورد موافقت قرار گرفت .رضایتنامه

دکتر :ابراهیم میکانیکی ،سید رضا

آگاهانه ارسال گردد

حسینی
مشترک خانم نادیا حیدری و آقای

بررسی همراهی سطح سرمی  MicroRNA 904با سرطان

دکتر هادی پارسیان

پستان در مراحل اولیه بیماری

11/111/111

ارشد

مطرح و با کد
( MUBABOL,HRI.REC.9315.04تاریخ

 )15/6/9مورد موافقت قرار گرفت.
5

3932

//

6

3161

125

9

3910

//

1

3160

//

5

2199

//

مشترک خانم فاطمه پاک منش و

بررسی شاخص های آنزیمی آنتی اکسیدانی و عناصر جزئی

آقای دکتر سلیمان محجوب

در زنان مبتال به سرطان پستان قبل و بعد از شیمی درمانی

مشترک خانم سمانه آصفی و

ارزیابی سطح  IgEبند ناف نوزادان و ارتباط آن با عوامل

آقایان دکتر :ایرج محمدزاده،

مادری موثر بر آن

11/111/111

ارشد

مطرح و با کد
( MUBABOL,HRI.REC.9315.09تاریخ
 )15/6/9مورد موافقت قرار گرفت .رضایتنامه
آگاهانه مربوط به مطالعه قبلی ارسال گردد.
درضمن آیا رضایتنامه طرح قبلی مختص به همان
طرح بوده است یا بصورت کلی گرفته شده است.

 09پ

31/111/111

پ

مطرح و با کد
( MUBABOL,HRI.REC.9315.00تاریخ
 )15/6/9مورد موافقت قرار گرفت  .رضایتنامه از

محسن حق شناس

والدین ضمیمه گردد.
مشترک خانم ها :فائزه همایونی،

بررسی اثر پالمیتوئیل اتانول آمید بر غلظت خارج سلولی

دکتر تنا رحیمی تحت عنوان آآتنا

گلوتامات و آسپارتات در ناحیه هیپوکامپ رت به دنبال

( MUBABOL,HRI.REC.9315.03تاریخ

رحیمی

تشنج ناشی از کائینیک اسید

 )15/6/9مورد موافقت قرار گرفت .در ضمن رعایت

مشترک خانم ها دکتر :فاطمه امیر

بررسی فاکتورهای موثر بر احتباس ادراری پس از زایمان

خانلو ،آزیتا قنبرپور

طبیعی»

مشترک خانم ها دکتر :زهرا

بررسی تاثیر افزودن دوز کم  hCGبه  fshنوترکیب در پاسخ

بصیرت ،مریم یگانگی

فولیکوالر در زنان تحت درمان سیکل های تزریق داخل

05/111/111

آزاد

مطرح و با کد

موازین اخالقی انجام پژوهش بر روی حیوانات
آزمایشگاهی یادآوری و تاکید می گردد.
9/111/111

دستیاری

مطرح و با کد
( MUBABOL,HRI.REC.9315.00تاریخ
 )15/6/9مورد موافقت قرار گرفت

05/111/111

دستیاری

مطرح و موارد ذیل از سوی کمیته توصیه گردید.
الف -درعنوان با توجه به اینکه اصطالح دوز کم در

 HCGتعریف نشده است به جای این اصطالح

سیتوپالسمی اسپرم .کارآزمایی بالینی

کلمه جا دیگری جایگزین گردد
ب -در رضایت گاهانه عوارض باید حتما قید گردد
01

3551

//

00

3121

126

02

3155

//

03

3621

126

مشترک خانم مژگان فیروز بخت و

تحلیل و تبیین ارتباط سرمایه اجتماعی محل کار با وضعیت

آقای دکتر آرام تیرگر

سالمت و رفتارهای باروری در زنان ارائه کننده خدمات

011/111/111

دکترای

مطرح و با کد

پژوهشی

( MUBABOL,HRI.REC.9315.05تاریخ

بهداشتی و درمانی

 01پ

 )15/6/9مورد موافقت قرار گرفت

آقایان :سید احسان سمائی ،دکتر

بررسی وضعیت نگرش نسبت به مسائل ایمنی و تعیین مهمترین

محمود صادقی حداد

فاکتورهای روانی-اجتماعی تاثیرگذار بر آن ،در بین پرستاران

( MUBABOL,HRI.REC.9315.06تاریخ

بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بابل؛9315

 )15/6/9مورد موافقت قرار گرفت

آقایان دکتر بهرام رنجبر و موسی

اثر تجویز خوراکی روی بر سطح سرمی بیلیروبین در نوزادان

احمدپور

رسیده با زردی

خانم مریم نیکپور و آقای دکتر آرام

طراحی و روانسنجی ابزار سالمت باروری و تحلیل وضعیت سالمت

تیرگر

زنان نوبت کار

5/111/111

31/111/111

آزاد

دستیاری

مطرح و با کد

مطرح و با کد
( MUBABOL,HRI.REC.9315.07تاریخ
 )15/6/9مورد موافقت قرار گرفت .در رضایت
آگاهانه قسمت خطرات و جبران خطر تکمیل
گردد.

 01پ

91/111/111

دکترای

مطرح و با کد

پژوهشی

( MUBABOL,HRI.REC.9315.08تاریخ
 )15/6/9مورد موافقت قرار گرفت

ششمین جلسه کمیته اخالق در پژوهش پژوهشکده سالمت در تاریخ  55/6/3ساعت  02:11با تالوت آیاتی از کالم ا ..مجید در اتاق شورای معاونت پژوهشی دانشگاه تشکیل و موارد ذیل مورد بحثث
و بررسی قرار گرفت( .شماره ثبت/ 511100 :پ م ت  ،تاریخ)55/ 6 / 5 :

126

0

3311

2

3955

121

3

3163

121

1

3162

121

 01پ

خانم آذین دریایی و آقایان دکتر:

مقایسه فراوانی سکته های مغزی و عوامل خطر آن در بیماران

علیجان احمدی آهنگر ،پیام سعادت

شهری و روستایی شهرستان بابل در سال 9315

01/111/111

پ

مطرح و با کد
( MUBABOL,HRI.REC.9315.01تاریخ
 )15/6/3مورد موافقت قرار گرفت

تحت

خانم شیال شاه منصوری ،آقایان

« بررسی اثر عصارهای اتانولی و متانولی میوه زیتون بر

دکتر :حامد حسین کاظمی ،سید

استرپتوکوکوس موتانس

05/111/111

پ

مطرح و با کد
( MUBABOL,HRI.REC.9315.34تاریخ

علی اصغر سفیدگر ،علی اکبر

 )15/6/3مورد موافقت قرار گرفت

مقدم نیا
آقایان دکتر ابراهیم ذبیحی ،عبدالعلی

بررسی اثرات ژنوتوکسیک و بیو شیمایی سم فیپرونیل در ماهی

بودجه دانشگاه

موحدی نیا

سفید دریای خزر

خرمشهر

آقایان دکتر ابراهیم ذبیحی ،عبدالعلی

بررسی تاثیر نونیل فنول بر فعالیت ماکروفاژهای در تاس ماهی

بودجه دانشگاه

موحدی

ایرانی )(Acipenser Persicusاز طریق گیرنده آلفا استروژن

خرمشهر

آزاد

( MUBABOL,HRI.REC.9315.39تاریخ
 )15/6/3مورد موافقت قرار گرفت .در ضمن

فقط خرید

رعایت موازین اخالقی انجام پژوهش بر روی

دستگاه

حیوانات آزمایشگاهی یادآوری و تاکید می گردد.

()51/111/111

در شرایط آزمایشگاهی

فقط خرید
دستگاه
()011/111/111

مطرح و با کد

آزاد

مطرح و با کد
( MUBABOL,HRI.REC.9315.30تاریخ
 )15/6/3مورد موافقت قرار گرفت .در ضمن
رعایت موازین اخالقی انجام پژوهش بر روی
حیوانات آزمایشگاهی یادآوری و تاکید می گردد.

5

3111

پاسخ به اصالحات طرح مشترک

مطالعه ارتباط بین تعداد تکرار های چهارنوکلئوتیدی GTTT

(جلسه  1اخالق)

در پروموتر ژن  CYTH0با بیماری اسکیزوفرنی

111/111/35

ارشد

مطرح ،با توجه به اینکه نمونه های بیمار از طرح
با عنوان »مطالعه یک پلی مورفیسم تک
نوکلوتیدی اسکیزوفرنی به بیماری دو قطبی و

احترام خادمی ،آقای دکتر حسین

تعیین شیوع آن در بیماران مبتال به اسکیزوفرنی

درویش و خانم دکتر هاله اخوان

و دو قطبی در جمعیت ایران » که همکار آن از

نیاکی

دانشگاه بابل بوده است .حقوق معنوی دانشگاه
علوم پزشکی بابل تاکید می گردد ضمن رعایت
موارد ذکر شده با کد

( MUBABOL,HRI.REC.9315.30تاریخ
 )15/6/3مورد موافقت قرار گرفت
نامه آقای دکتر احسان شمسی

6

هدف نظارت اخالق بر نتایج و پژوهش های زیست پزشکی

قرائت گردید

کوشکی
9

2950

1

3120

05پ
129

آقای دکتر علیجان احمدی آهنگر،

بررسی هایپوناترمی در بیماران مبتال به سکته مغزی حاد و

خانم ها :طاهره حق شناس ،دکتر

همراهی آن با پیش آگهی سکته مغزی

6/844/444

پ

مطرح،موارد ذیل توصیه گردید.
-0

بهاره بازویار ،آقای دکتر پیام سعادت

پرسشنامه مربوطه ضمیمه گردد.

 -2پروگنوز تعریف شود که آیا به میزان
بقای بیماران مد نظر می باشد و یا یافته
های بالینی و برگشت عالئم نورولوژیک
مد نظر است و تنها دوره دو تا سه روز
اول درمان بررسی خواهد شد؟
 -3 -3چک لیست ضمیمه گردد.
21پ

آقای احمد کارخاه و خانم الهه

بررسی بیوانفورماتیکی پروتئین  HSP64برای طراحی واکسن به

5/444/444

آزاد

مطرح و با کد

رمضانی

منظور القای پاسخ های ایمنی به سمتT helper0

آقایان :سید مهدی شکرآبی ،دکتر

بررسی اثر سمیت سلولی فراکشن های بدست آمده از زهر مار

هادی پارسیان  ،دکتر دالور شهاب

کبری ایرانی بر سلولهای سرطان کولون

( MUBABOL,HRI.REC.9315.33تاریخ
 )15/6/3مورد موافقت قرار گرفت

5

3693

21پ

01

3639

//

زاده

54/444/444

ارشد

( MUBABOL,HRI.REC.9315.30تاریخ

با حمایت مالی

 )15/6/3مورد موافقت قرار گرفت

استیتو پاستور

آقای شهرام ایرانی ،خانم دکتر مریم

تاثیر تمرینات ورزشی بر میزان تعادل در سالمندان مبتال به

عباس زاده و آقای دکتر سید رضا

اختالل وضعیت جلو آمده سر

مطرح و با کد

05/444/444

مطرح و با کد

پ

( MUBABOL,HRI.REC.9315.33تاریخ
 )15/6/3مورد موافقت قرار گرفت .ارسال

حسینی

رضایتنامه تاکید می گردد.
مطرح ،مقرر گردید ،پروپوزال به شورا ارائه گردد

00

نامه خانم دکتر اسماعیل زاده

درخصوص قرارداد

02

خانم محبوبه حسینی قلعه و آقای

تاثیرعصاره آبی گزنه ،شوید و خارمریم بر سطح سرمی آهن در

مصوب

دکتر دردی قوجق

رت های با بار آهن اضافه

شورا نشد

آقایان :هیوا محمدی زاد ،دکتر

نقش بیومارکرهای آلفا دفنسین و کاتلسیدین  LL-37در پیشگوئی

موسی محمدنیا افروزی ،دکتر

اسکار کلیوی در کودکان مبتال به پیلونفریت حاد و ریفلکس ادرار

مهدی شهبازی

از مثانه به حالب

بعد از بررسی علمی و تخصصی ،به کمیته اخالق
بازگردانده شود..

03

1115

05پ
129

05/444/444



ارشد

هفتمین جلسه کمیته اخالق در پژوهش پژوهشکده سالمت در تاریخ  55/1/05ساعت  03:11با تالوت آیاتی از کالم ا ..مجید در اتاق شورای معاونت پژوهشی دانشگاه تشکیل و موارد ذیل مورد بحث
و بررسی قرار گرفت( .شماره ثبت/ 511139 :پ م ت  ،تاریخ)55/5/0 :
کد

جلسه

ردیف

طرح

شورا

9

3706

09پ

0

0741

09پ

3

0713

09پ

0

3439

09پ

نام و نام خانوادگی

بودجه مصوب /ریال

عنوان طرح تحقیقاتی

خانم سیده کوثر اسماعیل نژاد گنجی

بررسی ارتباط پاسخ  HBs Abبا وزن تولد و نوع زایمان در

و آقایان دکتر :مهدی شهبازی ،موسی

کودکان  3-5ساله

7/444/444

پایان نامه /آزاد

آزاد

آقایان محمد محمدی ودکتر شهریار
سواد کوهی

یهای مجاری صفراوی

آقایان علی حقیقی کناری و دکتر

بررسی فراوانی عفونت محل جراحی(پورت نافی) پس از جراحی

علی درزی

الپاراسکوپیک کیسه صفرا به روش  Hassonطی سالهای

مطرح و با کد MUBABOL.HRI.REC.9315936
) تاریخ  )15/8/91مورد موافقت قرار گرفت.

محمدنیا افروزی
ارزش تشخیصی  MRCPدر مقایسه با  ERCPدر تشخیص بیمار

مالحظات

8/444/444

پایان نامه

مطرح و با کد MUBABOL.HRI.REC.9315937
) تاریخ  )15/8/91مورد موافقت قرار گرفت.

7/444/444

پایان نامه

مطرح،مورد ذیل توصیه گردید:
 -9با توجه به اینکه مطالعه مربوط به سالهای

 9313-9314در شهرستان بابل

 9310-13میباشد،امکان اخذ رضایتنامه
مقدور نمی باشد.لذا روش کار کامال" بر
اساس مطالعات پرونده ای تنظیم شود.

09پ

5

خانم محبوبه حسینی قلعه قافه وآقای

تاثیرعصاره آبی گزنه ،شوید و خارمریم بر سطح سرمی آهن در

دکتر دردی قوجق

رت های با بار آهن اضافه

دکتر علی مظفرپور و خانم فاطمه

اثر خولنجان بر فاکتورهای اسپرموگرام

کلنگی میاندره
3641

05/444/444

پایان نامه

مطرح و با کد MUBABOL.HRI.REC.9315938
) تاریخ  )15/8/91مورد موافقت قرار گرفت.

34/444/444

پایان نامه

مطرح،موارد ذیل توصیه گردید:
 -9عنوان ناقص است باید کاملتر گردد.
 -0در مورد پالسبو توضیح داده شود .
 -3طرز تهیه خولنجان ذکر گردد.
 -0آیا تاخیر در شروع درمان در گروه کنترل
مشکلی ایجاد نمی کند ؟

 -5درسامانه  IRCTثبت گردد.
6

3081

09پ

7

3640

00پ

8

0406

00پ

خانم ها دکتر فاطمه غفاری و مولود

بررسی تاثیر طب فشاری بر شدت درد و اضطراب افراد تحت

شریفی

بیوپسی مغز استخوان

آقایان حمزه نصراله پور و دکتر سید

اطبای طبرستان پس از اسالم تا قرن  94هجری شمسی

آزاد

95/444/444

) تاریخ  )15/8/91مورد موافقت قرار گرفت.
پایان نامه

94/444/444

علی مظفرپور

1

0079

94

3979

00پ

99

3966

00پ

90

3106

00پ

93

3109

00پ

90

3609

00پ

مطرح و با کد MUBABOL.HRI.REC.9315.04
) تاریخ  )15/8/91مورد موافقت قرار گرفت.

آقایان دکتر علی شبستانی منفرد و

اثرات محافظت پرتویی مالتونین در برابر استرس اکسیداتیو ناشی

دکتر مهدی پور امیر و خانم سودابه

از تشعشع ید 939-در بیماران پرکاری تیروئید

آزاد

34/444/444

خانم ها دکتر زهرا بصیرت و

مقایسه اختالالت روانی وشخصیتی در زنان نارور با و بدون سندرم

دکترمحبوبه فرامرزی

پلی کیستیک تخمدان

دکتر سید فرزاد جاللی و دکتر صدرا

بررسی پیامد های داخل بیمارستانی بیماران تحت درمان با PCI

یادسار

اورژانسی در بیمارستان آیت ا ..روحانی شهرستان بابل

دکترکامیار امین و دکترمجتبی

بررسی عمکلرد دیاستولی بطن چپ قلب قبل و بعد از

قبادی قادیکالیی

Percutaneous Coronary Intervention

دکتر مهدی فرهادی و دکترمحمد

مقایسه اثر آرامبخشی دو داروی کتامین و پروپوفول همراه با

رضا اسماعیل دوکی

میدازوالم خوراکی جهت اندوسکوپی فوقانی گوارش کودکان

دکتر بهرام شکارچی و دکترحمید

فراوانی عفونت ادراری عالمت دار بعد از بیوپسی ترانس رکتال

شافی

پروستات بین سالهای 10-81در شهرستان بابل

خانم دکتر شقایق احسانی وآقای

پروکلسی تونین خون بند ناف یک مارکر تشخیصی زودهنگام

مطرح و با کد MUBABOL.HRI.REC.9315909
(تاریخ  )15/8/91مورد موافقت قرار گرفت.

علیدادی شمس آبادی
00پ

مطرح و با کد MUBABOL.HRI.REC.9315931

94/444/444

آزاد

مطرح و با کد MUBABOL.HRI.REC.9315900
(تاریخ  )15/8/91مشروط به ارسال رضایتنامه مورد
موافقت قرار گرفت.

95/444/444

پایان نامه

مطرح و با کد MUBABOL.HRI.REC.9315.03
(تاریخ  )15/8/91مورد موافقت قرار گرفت.

05/111/111

پایان نامه

مطرح و با کد MUBABOL.HRI.REC.9315.00
(تاریخ  )15/8/91مورد موافقت قرار گرفت.

85/444/444

پایان نامه

مطرح و با کد MUBABOL.HRI.REC.9315.05
(تاریخ  )15/8/91مورد موافقت قرار گرفت.

1/444/444

پایان نامه

مطرح و با کد MUBABOL.HRI.REC.9315.06
(تاریخ  )15/8/91مورد موافقت قرار گرفت.

05/444/444

پایان نامه

مطرح و با کد MUBABOL.HRI.REC.9315.07

دکتر محسن حق شناس مجاوری

سپتی سمی زودرس نوزاد

خانم زهرا اروجی و آقای دکتر

تاثیر ویتامین  Dبر عملکرد سلول های بتای پانکراس در مبتالیان

مرتضی علیجانپور

به دیابت تیپ یک

خانم زلیخا رمضانی ،آقای دکتر یداله

مقایسه تاثیر گرمای موضعی و ملودی بر شدت درد ناشی از

زاهدپاشا ،خانم دکتر سیده رقیه

خونگیری پاشنه پا در نوزادان بستری در بخش ...

(تاریخ  )15/8/91به شرط ارسال رضایتنامه آگاهانه از
والدین مورد موافقت قرار گرفت.

95

3879

001

96

0408

001

97

3391

03پ

98

0904

03پ

91

0976

03پ

04

3844

03پ

دکتر هاله اخوان نیاکی و الهام قدمی

09

3578

03پ

آقای دکتر رمضان رجب نیا و خانمها

34/444/444

پایان نامه

مطرح و با کد MUBABOL.HRI.REC.9315.08
(تاریخ  )15/8/91مورد موافقت قرار گرفت .ضمنا"
عنوان به " تاثیر ویتامین  Dبر عملکرد پانکراس در
مبتالیان به دیابت تیپ یک" تغییر یابد.

6/684/444

پایان نامه

(تاریخ  )15/8/91مورد موافقت قرار گرفت.

جعفریان امیر
خانم مارال یوسفی و دکتر دردی

اندازه گیری سطح سرمی و ادراری سارکوزین در بیماران تازه

قوجق

تشخیص داده شده مبتال به سرطان پروستات

خانمها  :سمیه اسمعیلی  ،دکتر

اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر مشارکت مجازی بر استرس 94/444/444

افسانه ارزانی و آقای دکتر یداله زاهد

والدین دارای نوزاد نارس بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان

95/444/444

پایان نامه

خانم فاطمه حامد  ،دکتر سیده رقیه

پایان نامه

90/444/444

پایان نامه

مطرح و با کد MUBABOL.HRI.REC.9315.50
(تاریخ  )15/8/91مورد موافقت قرار گرفت.

شناس
فراوانی پلی مورفیسم های ژن های  HMGB9 , SLC0A9در

34/444/444

آزاد

بیماران بتاتاالسمی اینترمدیا و ماژور

سیفی کناری

مطرح و با کد MUBABOL.HRI.REC.9315.59
(تاریخ  )15/8/91مورد موافقت قرار گرفت.

جعفریان امیری دکتر محسن حق

:الهه فردوسی شاهاندشتی و الهام

مطرح و با کد MUBABOL.HRI.REC.9315.54
(تاریخ  )15/8/91مورد موافقت قرار گرفت.

پاشا
اثر ماساژ شکمی بر تحمل تغذیه ای نوزادان بسیار کم وزن

مطرح و با کد MUBABOL.HRI.REC.9315.01

بررسی میزان آلودگی باکتریایی پول های رایج کشور در شهر بابل

مطرح و با کد MUBABOL.HRI.REC.9315.53
(تاریخ  )15/8/91مورد موافقت قرار گرفت.

بدون بودجه

پایان نامه

مطرح،موارد ذیل توصیه گردید:
با توجه به روش کار به نظر می رسد طرح در سال
 9310اجرا و به اتمام رسیده در صورتیکه اشکال در
نگارش روش کار وجود داشته باشد،موارد پس از تغییر

در متن پروپوزال لحاظ شده تا مجددا" در جلسه آتی
مطرح گردد .همچنین عنوان برای پایاننامه دانشجو
پزشکی عمومی مناسب نمی باشد.
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0877
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0719

007

دکتر زهرا بصیرت  ،دکتر مریم

بررسی تاثیر افزودن دوز کم  hCGبه  fshنوترکیب در پاسخ 95/444/444

یگانگی

فولیکوالر در زنان تحت درمان سیکل های تزریق داخل

پایان نامه

(تاریخ  )15/8/91مورد موافقت قرار گرفت.

سیتوپالسمی اسپرم .کارآزمایی بالینی
آقای دکتر علیجان احمدی آهنگر،

بررسی هایپوناترمی در بیماران مبتال به سکته مغزی حاد و

خانم ها :طاهره حق شناس ،دکتر

همراهی آن با پیش آگهی سکته مغزی

بهاره بازویار ،آقای دکتر پیام سعادت

مطرح و با کد MUBABOL.HRI.REC.9315.50

6/844/444

پایان نامه

مطرح و با کد MUBABOL.HRI.REC.9315955
(تاریخ  )15/8/91مورد موافقت قرار گرفت.

هشتمین جلسه کمیته اخالق در پژوهش پژوهشکده سالمت در تاریخ  15/94/0ساعت  90:34با تالوت آیاتی از کالم ا ..مجید در اتاق شورای معاونت پژوهشی دانشگاه تشکیل و موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار
گرفت( .شماره ثبت/104450:پ م ت  ،تاریخ)15/94/99 :
کد

جلسه

ردیف

طرح

شورا

9

0713

09پ

0

3641

09پ

3

3071

 00پ

0

3779

 00پ

5

3089

 00پ

نام و نام خانوادگی

عنوان طرح تحقیقاتی

آقایان علی حقیقی کناری و دکتر علی

بررسی فراوانی عفونت محل جراحی(پورت نافی) پس از جراحی

درزی

الپاراسکوپیک کیسه صفرا به روش  Hassonطی سالهای

(پاسخ به هفتمین جلسه کمیته اخالق)
دکتر علی مظفرپور و خانم فاطمه

بودجه مصوب/

پایان نامه/

ریال

آزاد

7/444/444

پایان نامه

مطرح و با کد
MUBABOL.HRI.REC.9315956

 9313-9314در شهرستان بابل
اثر خولنجان بر فاکتورهای اسپرموگرام

مالحظات

(تاریخ  )15/94/0مورد موافقت قرار گرفت.
34/444/444

پایان نامه

مطرح و با کد
MUBABOL.HRI.REC.9315957

کلنگی میاندره

(تاریخ  )15/94/0مورد موافقت قرار گرفت.

(پاسخ به هفتمین جلسه کمیته اخالق)

در ضمن درسامانه  IRCTثبت گردد.

جناب آقایان:دکتر امیر مرتضی

مطالعه مولکولی سویه های استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس

ابراهیم زاده نامور و دکتر رمضان

جداشده از نمونه های بدست آمده ازبخشهای مختلف

رجب نیا و میثم مقصود لو

35/444/444

پایان نامه

MUBABOL.HRI.REC.9315958

بیمارستان روحانی در سال 10-15

جناب آقای دکتر مرتضی مجاهدی

« بررسی ساختار اسطورههای آفرینش با تمرکز بر اسطورۀ

و سرکار خانم فاطمه همتی ترحمی

آفرینش گیاه و کاربرد گیاهان دارویی در ایران باستان»

مطرح و با کد

(تاریخ  )15/94/0مورد موافقت قرار گرفت.
94/444/444

پایان نامه

مطرح و با کد
MUBABOL.HRI.REC.9315951
(تاریخ  )15/94/0مورد موافقت قرار گرفت.

جناب آقایان :دکتر مرتضی

« رابطه مزاج با شاخص های تعیین مزاج در طب سنتی

تامین اعتبار از

مجاهدی و دکتر مظفر پور و خانم

ایران»

منابع مالی خارج

دکتر ثاقبی

از دانشگاه علوم
پزشکی بابل

آزاد

مطرح و با کد
MUBABOL.HRI.REC.9315.64
(تاریخ  )15/94/0مورد موافقت قرار گرفت.
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0070

 00پ

8
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 00پ
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3006

 00پ

94

3115

 00پ

99

3900

 00پ

جناب آقای دکتر احمد تمدنی و

« ارتباط بین ژنوتایپ و فنوتایپ بیماران مبتال به بتا

سرکار خانم دکتر لیال قره داغلی

تاالسمی اینترمدیا (جهشها در نواحی مختلف ژن بتا

04/444/444

پایان نامه

MUBABOL.HRI.REC.9315.69

هموگلوبین شامل  IVS IIکدون  00کدون 34و »)...
سرکار خانم محبوبه نصیری و آقای

« بررسی تأثیر برنامه خود مدیریتی مدل5آ بر خود

مجتبی مرادی

کارآمدی سالمندان مرد مبتال به پر فشاری خون»

سرکار خانمها  :دکتر آتنا رحیمی

« بررسی تجویز داروی نامناسب در سالمندان شهر امیر

،دکترافسانه داداشی حاجی و آقای

کال با استفاده از معیار »Beers

مطرح و با کد

(تاریخ  )15/94/0مورد موافقت قرار گرفت.
95/444/444

پایان نامه

مطرح و با کد
MUBABOL.HRI.REC.9315960
(تاریخ  )15/94/0به شرط ارسال رضایتنامه
آگاهانه مورد موافقت قرار گرفت.

5/444/44

پایان نامه

مطرح و با کد
MUBABOL.HRI.REC.9315963

دکتر سید رضا حسینی

(تاریخ  )15/94/0مورد موافقت قرار گرفت.

جناب آقایان دکتر سید رضا

« بررسی شیوع پرکاری تیرویید و کم کاری تیرویید در

حسینی ،دکتر محمد علی بیانی و

سالمندان شهر امیرکال»

7/444/444

پایان نامه

مطرح و با کد
MUBABOL.HRI.REC.9315960

مجید یاری تلوکی

(تاریخ  )15/94/0مورد موافقت قرار گرفت.

سرکار خانمها  :دکتر اذر شیرزادیان،

« بررسی کیفیت زندگی و سالمت روان در خانم های مبتال

دکتر سودابه تیرگر طبری و دکتر

به مالسما مراجعه کننده به بیمارستان شهید یحیی نژاد

فاطمه رمضانپور

بابل در سال»9315-16

جناب آقای دکتر علی اصغر درزی و

« ارزیابی هیستوپاتولوژیک کیسه صفرا در بیماران تحت

خانم دکتر ثمین سیفی پاشا

کوله سیستکتومی الپاراسکوپی مراجعه کننده به بیمارستان

7/444/444

پایان نامه

مطرح و با کد
MUBABOL.HRI.REC.9315965
(تاریخ  )15/94/0مشروط به استفاده از مشاور یا
روانپزشک به عنوان همکار مورد موافقت قرار
گرفت.

444/444/7

پایان نامه

مطرح و با کد
MUBABOL.HRI.REC.9315.66

(تاریخ  )15/94/0مورد موافقت قرار گرفت.

های تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل در طی سال های
»9388-9310
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 00پ
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 00پ

90

0901

 00پ

95

3810

 00پ

96

0990

 00پ

سرکار خانمها  :هنگامه کریمی و

« بررسی ارتباط بسامد مصرف مواد غذایی ،صبحانه و میان

نسترن نوروزی پر شکوه

وعده با خودکارآمدی و سالمت عمومی دانش آموزان دوره

5/111/111

آزاد

مطرح و با کد
MUBABOL.HRI.REC.9315967

دوم متوسطه شهر رامسر»

(تاریخ  )15/94/0مورد موافقت قرار گرفت.
35/444/444

آزاد

مطرح و با کد

جناب آقایان  :دکتر هادی پارسیان

طرح تحقیقاتی مشترک تحت عنوان « مطالعه همراهی بین

،دکتر عبداالمیر عالمه و خانم سحر

شاخص های التهابی و وضعیت آنتی اکسیدانی با میزان

MUBABOL.HRI.REC.9315968مورد موافقت

رستمی منصور

پروتئین کلوتو و اریتروپویتین مترشحه در کلیه و سیستم

قرار گرفت .در ضمن رعایت موازین اخالقی انجام

عصبی مرکزی در مدل تجربی انسفالومیلیت خود ایمند» .

پژوهش بر روی حیوانات آزمایشگاهی یادآوری و
تاکید می گردد.

سرکار خانمها  :سمیه جعفریان

تحت عنوان « بررسی شیوع فرسودگی شغلی و عوامل

جلودار و آقایان  :دکتر سید رضا

مرتبط با آن در کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهرستان

حسینی و دکتر حسن اشرفیان

بابل»

5/444/444

آزاد

مطرح و منوط به انتشار مقاله با مجوز اخالق و
افزودن همکار روانپزشک با کد
MUBABOL.HRI.REC.9315961

امیری

(تاریخ  )15/94/0مورد موافقت قرار گرفت.

جناب آقایان  :احمد کارخاه فرخانی

« طراحی بیوانفورماتیکی یک واکسن پلی توپی برای تقویت

و دکتر فرزین صادقی

پاسخ های ایمنی علیه ویروس هپاتیت .»C

5/444/444

آزاد

مطرح و با کد
MUBABOL.HRI.REC.9315.74
(تاریخ  )15/94/0مورد موافقت قرار گرفت.

سرکار خانمها  :دکتر مانا بازی برون

« بررسی عوارض زونای چشمی در بیماران مراجعه کننده

و مهرنوش قاسمی

به بیمارستان آیت اهلل روحانی شهر بابل در سال های
(»)9388-15

0/444/444

آزاد

مطرح و با کد
MUBABOL.HRI.REC.9315.79
(تاریخ  )15/94/0به شرط رعایت حقوق معنوی
سایر متخصصین{باتوجه به زمان مطالعه 88-15
و عدم حضور محققین در سالهای قبل موافقت

مکتوب اعضاء هیات علمی گروههای مربوطه
(گروه چشم و گروه عفونی )اخذ گردد }مورد
موافقت قرار گرفت.
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جناب آقای دکتر آرام تیرگر و خانم

« بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی محل کار و سالمت روان

مژگان فیروزبخت

کارگران صنعتی در کارخانجات شهرستان بابل»

جناب آقای مهدی دهقان و سرکار

« بررسی رشد گفتار و زبان در کودکان  4تا  6سال حاصل

خانم دکتر صدیقه اسماعیل زاده

از شیوه های باروری کمکی در مرکز درمانی ناباروری فاطمه

7/444/444

آزاد

مطرح و موارد ذیل توصیه گردید :
 .9مشارکت روانشناس یا روانپزشک در
طرح
 .0حجم نمونه و روش نمونه گیری
مشخص گردد

94/444/444

آزاد

مطرح بعد از تغییر عنوان به " بررسی رشد گفتار
و زبان در کودکان زیر شش سال متولد شده از
شیوه های باروری کمکی در مرکز درمانی ناباروری

الزهرا تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی بابل»

فاطمه الزهرا بابل " با کد
MUBABOL.HRI.REC.9315970
(تاریخ  )15/94/0مورد موافقت قرار گرفت.

جناب آقایان :دکتر سید غالمعلی

تحت عنوان « ارزیابی تاثیر حفاظتی  -Nاستیل سیستئین

جورسرایی ،رسول خردمندی و

بر تغییرات هیستوپاتولوژیکی بافت بیضه و پارامترهای

سرکار خانم دکتر فریده فیضی

اسپرم ،ناشی از آسیب کلرپیریفوس در موش سوری»

جناب آقایان :دکتر مرتضی

« بررسی سیر پیدایش و پیشرفت شیوه های بی هوشی ،بی

مجاهدی و سید امین موسوی

حسی و بی دردی در ایران باستان و دوره تمدن اسالمی تا

طارسی

سده سیزده هجری»

34/444/444

پایان نامه

مطرح و با کد
MUBABOL.HRI.REC.9315973
(تاریخ  )15/94/0مورد موافقت قرار گرفت .در
ضمن رعایت موازین اخالقی انجام پژوهش بر روی
حیوانات آزمایشگاهی یادآوری و تاکید می گردد.

94/444/444

پایان نامه

مطرح و با کد
MUBABOL.HRI.REC.9315970

(تاریخ  )15/94/0مورد موافقت قرار گرفت.
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سرکار خانمها  :دکتر مهرآئین و

« بررسی دقت تشخیصی  MRماموگرافی در مقایسه با

دکتر سارا یحیی زاده

ماموگرافی همراه با اولتراسوند در بیماران باریسک متوسط

98/444/444

پایان نامه

MUBABOL.HRI.REC.9315975

وباالی سرطان پستان».
جناب آقایان :دکتر امراهلل مصطفی

تحت عنوان « تاثیر  siRNAاختصاصی  miR989cبر بیان

زاده و خانم هاجر صفری

 FOXP3در سلول های تک هسته ای خون محیطی در

(تاریخ  )15/94/0مورد موافقت قرار گرفت.
35/444/444

پایان نامه

جناب آقایان :دکتر دردی قوجق ،
دکتر فرزان خیرخواه و سید عیسی

سنتتاز و گلوتامین سنتتاز سرم در بیماران افسرده

طاهری تاری

(Major depressive disorder (MDDقبل و

مطرح و با کد
MUBABOL.HRI.REC.9315976

شرایط کشت فاقد سرم»
« مقایسه سطح سرمی گلوتامات دهیدروژناز ،آسپارژین

مطرح و با کد

(تاریخ  )15/94/0مورد موافقت قرار گرفت.
35/444/444

پایان نامه

مطرح و با کد
MUBABOL.HRI.REC.9315977
(تاریخ  )15/94/0مورد موافقت قرار گرفت.

پس از مصرف کتامین»

 .9فرم رضایت نامه آگاهانه ضمیمه گردد.
 .0در سامانه  IRCTثبت گردد.
جناب آقای دکتر سید علی

« تأثیر فلوس در یبوست زنان باردار»

04/444/444

آزاد

مظفرپور و سرکار خانم دکتر صدیقه

مطرح و موارد زیر توصیه گردید :


اسماعیل زاده

با توجه به احتمال تراتوژنیسته در خانم
های باردار لطفا مستندات بی ضرر بودن
آن در انسان ارائه گردد.


سرکار خانمها :دکتر آتنا رحیمی و

« ارزیابی مواجهه با داروهای آنتی کولینرژیک در سالمندان

کیمیا راعی و جناب آقای دکتر

شهر امیرکال با استفاده از دو معیار  DBIو »ADS

سید رضا حسینی

5/444/444

پایان نامه

فرم رضایت آگاهانه ضمیمه گردد.

مطرح با کد :
( MUBABOL.HRI.REC.9315983تاریخ
 )15/94/0مورد موافقت قرار گرفت
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سرکار خانمها  :دکتر افسانه ارزانی و

« عملکرد پرستاران در زمینه ترانسفوزیون خون و فرآورده

سمانه صفت بقا

های خونی بر اساس دستورالعمل های کشوری

آزاد

94/444/444

مطرح و با کد
MUBABOL.HRI.REC.9315971
(تاریخ  )15/94/0مورد موافقت قرار گرفت.

هموویژیالنس در بخش مراقبت ویژه نوزادان مرکز آموزشی
و درمانی جامع زنان یاس علوم پزشکی تهران ».
07

دکتر یداله زاهد پاشا و دکتر عابس

تأثیر سین پبیوتیک به همراه فتوتراپی در مقایسه با

احمدی جزی

فتوتراپی در کاهش بیلی روبین در نوزادان ترم

دکتر مهرداد ساروی و

تعیین ارتباط بین کمپلکس قطعه شده  QRSو عوارض

04/444/444

پایان نامه

مطرح و با کد

MUBABOL.HRI.REC.9315.84
(تاریخ  )15/94/0مورد موافقت قرار گرفت.
8/444/444

پایان نامه

سکته قلبی در بیماران دچار سکته قلبی با قطعه  STباال در

دکتر محسن امیدوار

 PCIاولیه کرونر

دکتر محمد هادی یداله پور

بررسی دیدگاه دانشجویان دکترای تخصصی دانشگاه علوم

مطرح و با کد

MUBABOL.HRI.REC.9315.89
(تاریخ  )15/94/0مورد موافقت قرار گرفت.
آزاد

8/444/444

مطرح و منوط به انتشار مقاله با مجوز اخالق با
کد MUBABOL.HRI.REC.9315980

پزشکی بابل نسبت به مرگ از روی ترحم

(تاریخ  )15/94/0مورد موافقت قرار گرفت.

نهمین جلسه کمیته اخالق در پژوهش پژوهشکده سالمت در تاریخ 15/99/03ساعت  90:34با تالوت آیاتی از کالم ا ..مجید در اتاق شورای معاونت پژوهشی دانشگاه تشکیل و موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
/ 104480پ م ت  ،تاریخ)15/90/09 :
(شماره ثبت:
کد

جلسه

طرح

شورا

ردیف

00

9
0958

نام و نام خانوادگی

عنوان طرح تحقیقاتی

جناب آقای دکتر آرام تیرگر و

بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی محل کار و سالمت روان

خانم مژگان فیروزبخت

کارگران صنعتی در کارخانجات شهرستان بابل

بودجه مصوب/

پایان نامه/

ریال

آزاد

7/444/444

آزاد

مالحظات

مطرح و با کد

MUBABOL.HRI.REC.9315980

(اصالحی

(تاریخ  )15/99/03با توجه به متعهد شدن مجری

ه)

محترم مبنی بر استفاده از روانپزشک به عنوان

همکار مورد موافقت قرار گرفت.
0

0965

05

3

0440

06

0

0016

06

آقایان دکتر موسی محمد نیا

بررسی فراوانی سلولهای  exhausted Tدر بیماران هپاتیت

افروزی  ،دکتر محمد رضا

Bمزمن فعال و غیر فعال

35/444/444

کارشناس

مطرح و با کد

ارشد

MUBABOL.HRI.REC.9315.85

حسنجانی روشن و هیوا محمدی

(تاریخ  )15/99/03مورد موافقت قرار گرفت .

زاد
دکتر کوروش ابراهیم نژاد گرجی و

تعیین سطوح دز مرجع برای آزمون های رایج رادیولوژی

دکتر محمدرضا دیوبند و خانم

دیجیتال در استان مازندران

04/444/444

پایان نامه

مطرح و با کد

(ارشد)

MUBABOL.HRI.REC.9315986

سیده زینب حسینی مطلق

(تاریخ  )15/99/03مشروط به

رعایت اصول

اخالقی مورد موافقت قرار گرفت .قابل ذکر است
حفظ حقوق معنوی دانشگاه (نویسنده اول و
مسئول ) الزامی است .
مشترک سرکار خانم ها  :هنگامه

بررسی تأثیر آموزش سبک زندگی ارتقاء دهنده سالمت بر

کریمی و راضیه ترابی چافجیری

شادکامی سالمندان.

04/444/444

پایان نامه

مطرح و با کد
MUBABOL.HRI.REC.9315987
(تاریخ  )15/99/03مورد موافقت قرار گرفت.

5

0134

07پ

سرکار خانم ها  :دکتر
سانازآزادفروز و دکتر آنژال حمیدیا
و دکترمریم سلیمانی نژاد

شیوع اختالالت خلقی در مادران کودکان  90-6سال مبتال
به اختالل بیش فعالی و نقص توجه مراجعه کننده به
کلینیک روانپزشکی شهرستان بابل در سال 13-15

8/444/444

پایان نامه
دکتری حرفه
ای

مطرح و با کد
MUBABOL.HRI.REC.9315988
(تاریخ  )15/99/03مورد موافقت قرار گرفت.

6

3194

07پ

سرکار خانمها  :دکتر فاطمه
باکویی ،زهرا غفاری و دکتر افسانه
بختیاری

بررسی فروانی ترس از زایمان و ارتباط آن با حمایت
اجتماعی و مشخصات فردی -اجتماعی در زنان باردار
مراجعه کننده به بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم
پزشکی بابل

گرانت پژوهشی

آزاد

مطرح و با کد
MUBABOL.HRI.REC.9315981
(تاریخ  )15/99/03مورد موافقت قرار گرفت

7

0909

07پ

دکتر سلیمان محجوب

بررسی تغییرات سرمی مس ،روی ،سلنیوم در زنان مبتال به
اندومتریوزیس قبل و بعد از تجویز -Nاستیل سیستئین

گرانت پژوهشی

آزاد

مطرح و با کد
MUBABOL.HRI.REC.9315914
(تاریخ  )15/99/03مورد موافقت قرار گرفت

8

3054

07پ

سرکار خانم ها دکتر رقیه اکبری و
فاطمه حبیب نیا

شیوع دیابت شیرین پس از پیوند در بیماران پیوند کلیه
بیمارستان شهید بهشتی بابل 9388-10

0/444/444

کمیته
دانشجویی

مطرح و با کد
MUBABOL.HRI.REC.9315919

(تاریخ  )15/99/03مورد موافقت قرار گرفت
1

0489

08پ

جناب آقای دکتر محمدرضا
صالحی عمران و خانم دکتر سمانه
عربی

تشنج دوره نوزادی و پیامد های کوتاه مدت ان در نوزادان
بستری در بیمارستان کودکان امیرکال

5/144/444

پایان نامه
دستیاری

مطرح و با کد
MUBABOL.HRI.REC.9315910
(تاریخ  )15/99/03مورد موافقت قرار گرفت

94

0917

08پ

جناب آقای دکتر زاهدپاشا و
سرکارخانم ها پروین عزیزنژاد
روشن و منیژه اسد زاده

میزان و علل مرگ و میر نوزادان شهرستان بابل در طی
سالهای13 - 10

8/444/444

پایان نامه
کارشناسی
ارشد

مطرح و مورد زیر توصیه گردید :
 .9با توجه به گزارشات سالیانه مرگ و میر
مرکز بهداشت  ،آیا موضوع در حد پایان
نامه کارشناسی ارشد می باشد؟
 .0آیا داده ها با توجه به مشخص نبودن
علت دقیق مرگ  ،قابل استناد می
باشد؟

99

0040

08پ

جناب آقای دکتر موسی احمدپور
و خانم ها دکتر افسانه ارزانی و
لیال فیروزیان

تاثیر آموزش بسته مراقبت معنوی به پرستاران بر
رضایتمندی والدین دارای نوزاد بستری در بخش مراقبت
های ویژه نوزادان دانشگاه علوم پزشکی بابل

1/044/444

پایان نامه
کارشناسی
ارشد

مطرح و با کد
MUBABOL.HRI.REC.9315913
(تاریخ  )15/99/03مورد موافقت قرار گرفت .در
ضمن بسته های مراقبت معنوی ضمیمه گردد.

90

0947

08پ

جناب آقای دکتر امرا ...مصطفی
زاده و دکتر موسی محمدنیا
افروزی و خانم گیلدا پارسا منش

بررسی اثر کشت در محیط فاقد سرم سلول های مغز
استخوان بر تظاهرات  GVHDدر موش های)(BALB/c

35/444/444

پایان نامه
کارشناسی
ارشد

مطرح و با کد
MUBABOL.HRI.REC.9315910
(تاریخ  )15/99/03مورد موافقت قرار گرفت .در
ضمن رعایت موازین اخالقی انجام پژوهش بر روی
حیوانات آزمایشگاهی یادآوری و تاکید می گردد.

93

0494

08پ

جناب آقای دکتر سهراب حاللخور
و سرکار خانم ها سهیال حسین
زاده و میترا قلی پور

بررسی اثر پی پرین بر مسیر سیگنالی  Wnt/B-cateninو 34/444/444
تعامل آن با فاکتور رونویسی  FoxO3در مدل حیوانی
بیماری آلزایمر

پایان نامه
کارشناسی
ارشد

مطرح و با کد
MUBABOL.HRI.REC.9315915
(تاریخ  )15/99/03مورد موافقت قرار گرفت .در
ضمن رعایت موازین اخالقی انجام پژوهش بر روی
حیوانات آزمایشگاهی یادآوری و تاکید می گردد.

90

3708

08پ

جناب آقایان دکتر موسی محمدنیا
افروزی  ،دکتر مهدی شهبازی،
دکتر سهیل ابراهیم پور و مهدی
سلطان زاده

بررسی فراوانی سلول های  TCD0تولید کننده اینترلوکین0
و گیرنده اینترلوکین  0در بیماران کولیت اولسراتیو

7/444/444

کمیته
دانشجویی

مطرح و با کد
MUBABOL.HRI.REC.9315916
(تاریخ  )15/99/03به شرط ارسال رضایتنامه
آگاهانه مورد موافقت قرار گرفت.

95

3705

08پ

جناب آقایان :دکتر موسی
محمدنیا افروزی  ،دکتر مهدی

بررسی فراوانی سلول های  TCD0تولید کننده
اینترلوکین 09وگیرنده اینترلوکین 09در بیماران کرون

7/444/444

کمیته
دانشجویی

مطرح و با کد
MUBABOL.HRI.REC.9315917

(تاریخ  )15/99/03به شرط ارسال رضایتنامه
آگاهانه مورد موافقت قرار گرفت.

شهبازی  ،دکتر سهیل ابراهیم پور
و هیوا محمدی زاد
96

0043

08پ

جناب آقایان دکتر ابراهیم زاده
نامور و رضا گریوانی

بررسی فراوانی ژن های magAو fimHدر بین سویه های
کلبسیال پنومونیه جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان
های شهرستان بابل

5/444/444

کمیته
دانشجویی

مطرح و با کد
MUBABOL.HRI.REC.9315918
(تاریخ  )15/99/03به شرط ارسال رضایتنامه
آگاهانه مورد موافقت قرار گرفت.

97

0059

08پ

سرکار خانم فاطمه نصیری

ارزش پیشگویی پروتئین پالسمایی مرتبط با حاملگی
)(PAPP-Aو هورمون گنادوتروپین آزاد انسانی(free B-
) hCGدر سه ماهه اول بارداری با وزن کم هنگام تولد در
شهرستان بابل در سال9317-9315

95/444/444

آزاد

مطرح و موارد ذیل توصیه شد:
 .9درصورتیکه آزمایش  PAPPطبق برنامه
روتین غربالگری نباشد و اندیکاسیون
نداشته باشد تحمیل هزینه آن به بیمار/
بیمه از لحاظ اخالقی مورد سوال می
باشد.
 .0یکی از همکاران زنان به عنوان مجری
طرح در نظر گرفته شود.

98

0930

01پ

جناب آقایان دکترعلیجان احمدی
آهنگر ،دکتر منصور بابایی و دکتر
حجت خوش منظر

ناتوانی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان امیرکال  :مطالعه
آینده نگر  5ساله

1/444/444

پایان نامه
دستیاری

مطرح و با کد
MUBABOL.HRI.REC.9315911
(تاریخ  )15/99/03به شرط ارسال رضایتنامه
آگاهانه مورد موافقت قرار گرفت.

91

3703

01پ

بررسی سطح سرمی  miR-943در بیماران پره دیابتی و
جناب آقایان :دکتر پارسیان،
دکترفرزین صادقی و خانم مهنوش دیابتی نوع 0
رفیعی

35/444/444

پایان نامه
کارشناسی
ارشد

مطرح و با کد
MUBABOL.HRI.REC.93159944
(تاریخ  )15/99/03به شرط ارسال رضایتنامه
آگاهانه مورد موافقت قرار گرفت.

04

3593

01پ

سرکارخانم ها :دکتر سوسن
موعودی ،مریم روحانی و جناب
آقای دکتر قدیمی

اثر بخشی داروی متفورمین در جهت کنترل عارضه افزایش
وزن ناشی از مصرف والپرواتسدیم در بالغین

94/444/444

پایان نامه
دکتری حرفه
ای

ارجاع به شورای اخالق دانشگاه

09

3193

01پ

سرکار خانم دکتر سوسن موعودی
و جناب آقای دکتر خیرخواه و
خانم دکتر مروارید علیشاه

مقایسه اثر بخشی سه داروی اسسیتالوپرام ،ونالفاکسین و
بوسپیرون بر عالئم و کیفیت زندگی بیماران مبتال به
سندروم روده تحریک پذیر

05/444/444

پایان نامه
دستیاری

ارجاع به شورای اخالق دانشگاه

00

3550

01پ

سرکار خانم دکتر سوسن موعودی
و جناب آقای دکتر محمد علی
بیانی و خانم آزاده طالب نیا

تاثیر مقایسه اثر بخشی داروی سرترالین و فلوکسیتین در
بیماران دیابتی مبتال به افسردگی

8/444/444

پایان نامه
دکتری حرفه
ای

ارجاع به شورای اخالق دانشگاه

03

3116

01پ

جناب آقایان :دکترمسعودبهرامی و
دکتر حامد ابوالحسنی

مقایسه تزریق  subacromialکتوروالک ،بتامتازون LAو
تریامسینولون در درمان سندرم Impingement

95/444/444

پایان نامه
دستیاری

مطرح و موارد ذیل توصیه شد:
 .9آیا نرم افزاری که Randomise
همزمان اثرات مربوط به همسان سازی
درد اولیه  ،سن و جنس را انجام میدهد
وجود دارد؟ نام نرم افزار اشاره گردد.
 .0تاکید گردد که تزریق توسط فردی که
ارزیابی نهایی را انجام می دهد  ،صورت
نگیرد.
 .3در سامانه  IRCTثبت گردد.
 .0رضایتنامه آگاهانه ضمیمه گردد.

00

0407

01پ

سرکارخانم معصومه محمدزاده و
آقای مهدی صفرپور

بررسی آگاهی ،نگرش و عملکرد زنان مراجعه کننده به مرکز
بهداشتی و درمانی امیرکال نسبت به سرطان پستان و روش
های غربالگری آن در سال 9315

5/444/444

آزاد

مطرح و با کد
MUBABOL.HRI.REC.93159949
(تاریخ  )15/99/03به شرط ارسال رضایتنامه
آگاهانه مورد موافقت قرار گرفت.

05

0354

01پ

سرکارخانم ها  :دکترمریم قاسمی
کاسمان ،دیانا انیسیان و آقای
محسن خلیلی

بررسی اثرات ضد تشنجی نانوپیپرین در مدل کیندلینگ
شیمیایی القا شده با پنتیلن تترازول در موش سوری

95/444/444

آزاد

مطرح و با کد
MUBABOL.HRI.REC.93159940
(تاریخ  )15/99/03مورد موافقت قرار گرفت .در
ضمن رعایت موازین اخالقی انجام پژوهش بر روی
حیوانات آزمایشگاهی یادآوری و تاکید می گردد.

06

0307

01پ

سرکارخانمها  :دکترمریم قاسمی
کاسمان وآقای رضا نعیمی

اثر نانو کورکومین بر ترمیم میلین و اثرات ضد التهابی آن در
مدل تجربی دمیلیناسیون کورپوس کالوزوم

90/444/444

آزاد

مطرح و با کد
MUBABOL.HRI.REC.93159943
(تاریخ  )15/99/03مورد موافقت قرار گرفت .در
ضمن رعایت موازین اخالقی انجام پژوهش بر روی
حیوانات آزمایشگاهی یادآوری و تاکید می گردد.

07

0305

01پ

جناب آقای دکتر سهراب کاظمی
و خانمها :شقایق علیزاده طبری ،
مهسا لران اصفهانی

"اثر کاربرد موضعی سیلیمارین بر ترمیم زخم در موش
صحرایی بزرگ

95/444/444

آزاد

مطرح و با کد
MUBABOL.HRI.REC.93159940
(تاریخ  )15/99/03مورد موافقت قرار گرفت .در
ضمن رعایت موازین اخالقی انجام پژوهش بر روی
حیوانات آزمایشگاهی یادآوری و تاکید می گردد.

08

0398

01پ

جناب آقایان :دکترمرتضی
مجاهدی ،امین واحدی و محمد

بررسی رابطه شاخص های آنتروپومتریک با مزاج در طب
سنتی ایران

5/444/444

آزاد

مطرح و با کد MUBABOL.HRI.REC.93159945

(تاریخ  )15/99/03مورد موافقت قرار گرفت.

زمانی
01

0404

01پ

دکترامیرمرتضی ابراهیم زاده نامور
و مجید حیدرپور

بررسی فراوانی ژن های kpnو mrkDدر بین سویه های
کلبسیالپنومونیه جداشده از بیماران بستری در بیمارستان
های شهرستان بابل

5/444/444

آزاد

34

0957

01پ

سرکارخانم ها  :دکترافسانه
بختیاری،مائده دهقان و زهرا
احمدی

بررسی ارتباط تیپ شخصیتی و اضطراب مادر با نوع و پیامد
زایمان

0/444/444

آزاد

39

0987

01پ

جناب آقای دکتر موسی یمین فیروز
و دکتر آرام تیرگر

خود استنادی در ایران و دیگر کشورها :یک مطالعه مقایسه
ای

7/444/444

آزاد

30

کد
رهگیر
ی:
9031
175

-

آقایان  :دکتر شادمهر میر دار،
دکتر محمد رعنایی و علی برزگری بر نشانگرهای زیستی آنکسین VEGF 9TAM, IIو  LI-94در

33

کد
رهگیر
ی:
9096
460

-

اثر یک دوره تمرین ورزشی شنای زیر بیشینه و مکمل تیموکینون

(تاریخ  )15/99/03مورد موافقت قرار گرفت.

آقایان  :دکتر منصور اسالمی ،
دکتر محمد تقی پور  ،خانم ها :
دکترراحله مهرآیین و سمیه
حسین زاده

مطرح و با کد MUBABOL.HRI.REC.93159947
(تاریخ  )15/99/03مورد موافقت قرار گرفت.
مطرح و با کد MUBABOL.HRI.REC.93159948
(تاریخ  )15/99/03مورد موافقت قرار گرفت.

-

پایان نامه
دکتری

مطرح و با کد
MUBABOL.HRI.REC.93159941
(تاریخ  )15/99/03مورد موافقت قرار گرفت .در
ضمن رعایت موازین اخالقی انجام پژوهش بر روی
حیوانات آزمایشگاهی یادآوری و تاکید می گردد.

پایان نامه
دکتری

مطرح و با کد MUBABOL.HRI.REC.9315.994
(تاریخ  )15/99/03مورد موافقت قرار گرفت.

رت های در معرض نیتروزآمین کتون مشتق از تنباکو

تعیین انحراف کشکک و بازوی گشتاوری تاندون کشککی با
استفاده از  MRIدر زوایای مختلف زانو در فاز اتکای دویدن
در مبتالیان درد کشککی – رانی

مطرح و با کد MUBABOL.HRI.REC.93159946

-

دهمین جلسه کمیته اخالق در پژوهش پژوهشکده سالمت در تاریخ 15/90/09ساعت  90:34با تالوت آیاتی از کالم ا ..مجید در اتاق شورای معاونت پژوهشی دانشگاه تشکیل و
موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت( .شماره ثبت/ 104481 :پ م ت  ،تاریخ)15/90/ 05 :

ردیف

کد

جلسه شورا

نام و نام خانوادگی

عنوان طرح تحقیقاتی

طرح
جناب آقای دکتر زاهدپاشا و

میزان و علل مرگ و میر نوزادان شهرستان بابل در

9

0917

08پ

سرکارخانم ها پروین عزیزنژاد روشن و

طی سالهای13 - 10

0

0059

08پ

سرکار خانم فاطمه نصیری

3

3116

01پ

جناب آقایان :دکترمسعودبهرامی و

مقایسه تزریق  subacromialکتوروالک،

دکتر حامد ابوالحسنی

بتامتازون LAو تریامسینولون در درمان سندرم

بودجه مصوب/

پایان نامه/

ریال

آزاد

8/444/444

پایان نامه
کارشناسی

منیژه اسد زاده

ارشد

مالحظات

در پاسخ به سواالت نهمین جلسه کمیته اخالق
مجددا" :
مطرح و با کد
( MUBABOL.HRI.REC.93159994تاریخ
 )15/90/09مورد موافقت قرار گرفت.

ارزش پیشگویی پروتئین پالسمایی مرتبط با

95/444/444

آزاد

مجددا" :

حاملگی ) (PAPP-Aو هورمون گنادوتروپین آزاد
انسانی ) (free B-hCGدر سه ماهه اول بارداری

مطرح و با کد

با وزن کم هنگام تولد در شهرستان بابل در

( MUBABOL.HRI.REC.93159999تاریخ

سال9317-9315

Impingement

در پاسخ به سواالت نهمین جلسه کمیته اخالق

 )15/90/09مورد موافقت قرار گرفت.
95/444/444

پایان نامه
دستیاری

در پاسخ به سواالت نهمین جلسه کمیته اخالق
مجددا" :
مطرح و با کد
( MUBABOL.HRI.REC.93159990تاریخ
 )15/90/09مورد موافقت قرار گرفت.

در ضمن درسامانه  IRCTثبت گردد.
0

3141

 34پ

5

0997

34پ

6

0908

 34پ

7

0079

34

8

3199

 34پ

آقای دکتر محمد تقی حمیدیان و

نتایج اندوسکوپی اولتراسونوگرافی ) (EUSدر موارد

خانم مریم رمضانپور

CBDدیالته با علت نامشخص در بیماران مراجعه

( MUBABOL.HRI.REC.93159993تاریخ

کننده به بیمارستان آیت اله روحانی بابل در سال

 )15/90/09مورد موافقت قرار گرفت.

8/444/444

پایان نامه

مطرح و با کد

"9315
دکتر نرجس گرجی و خانم دکتر مریم

مقایسه اثر "مصرف همزمان شربت رانیتیدین و

نعیمی

شربت به" بر عالیم ریفالکس گاستروازوفاژیال در

35/444/444

پایان نامه

مطرح و با کد
MUBABOL.HRI.REC.93159990

کودکان  90تا  08ماه با شربت رانیتیدین.

(تاریخ  )15/90/09منوط به اینکه در مورد عوارض
احتمالی "شربت به" در فرم رضایت نامه آگاهانه
توضیح داده شود  ،مورد موافقت قرار گرفت .در
ضمن قابل ذکر است حفظ حقوق معنوی دانشگاه
(نویسنده اول و مسئول ) الزامی است.
همچنین درسامانه  IRCTثبت گردد.
94/444/444

پایان نامه

مطرح و با کد

آقایان :دکتر اسمعیل نژاد گنجی و

بررسی پیامد عمل جراحی تعویض کامل مفصل زانو

دکتر عبدالمجید قرجه

در بیمارستانهای شهیدبهشتی وآیت اله روحانی

( MUBABOL.HRI.REC.93159995تاریخ

بابل طی سالهای 9310-9316

 )15/90/09مورد موافقت قرار گرفت.

( مشروط به اجرای طرح با حداقل سی مورد نمونه
)
سرکار خانم ها :دکتر مریم قاسمی

تحت عنوان « اثرات ضد توموری نانوکورکومین بر

کاسمان ،مریم غالمی تبار و فاطمه

رده سلول سرطانی »HeLa

5/444/444

احمدی

آزاد(کمیته

مطرح و با کد

تحقیقات

( MUBABOL.HRI.REC.93159996تاریخ

دانشجویی)

 )15/90/09مورد موافقت قرار گرفت.

پایان نامه

مطرح و با کد

آقایان :دکتر فیروزجاهی  ،دکتر بابایی

بررسی همبستگی سطح سرمی و مایع مفصلی hs

و دکتر حسین باصره

CRP/IL 94, 97در بیماران مبتال به استئوارتریت

( MUBABOL.HRI.REC.93159997تاریخ

عالمت دار زانو.

 )15/90/09مورد موافقت قرار گرفت.

05/444/444

1

3173

 34پ

94

3765

 34پ

99

3604

 34پ

90

0936

 34پ

93

0038

 34پ

90

0389

 34پ

95

0956

 34پ

آقای دکتر فیروزجاهی و خانمها :دکتر

مقایسه سطح سرمیMBL ، Pentraxin-3و

رقیه اکبری و نازیال شمسی جام خانه

CRP hsقبل و بعد از پیوند کلیه

آقای دکتر رمضان رجب نیا و علی

تشخیص گونه های بروسال با استفاده از تکنیک

معینی زنجانی

تکثیر هم دما به واسطه حلقه ) (LAMPو مقایسه

( MUBABOL.HRI.REC.93159991تاریخ

آن با روش واکنش زنجیره ای پلیمراز)(PCR

 )15/90/09مورد موافقت قرار گرفت.

04/444/444

پایان نامه

مطرح و با کد
( MUBABOL.HRI.REC.93159998تاریخ
 )15/90/09مورد موافقت قرار گرفت.

34/444/444

پایان نامه

مطرح و با کد

آقای دکتر فرزان خیرخواه و خانم

بررسی سالمت روانی در بیماران کاندید CABG

فاطره قلی پورگودرزی

» coronary artery bypassgraft

آقایان  :دکتر داود صبور  ،دکتر محمد

بررسی تغییر بیان  RNAهای بلند غیر رمز گذار

شفیعی و خانم زهرا روحی نژاد

CCAT9 ، PVT9و انکوژن مجاور آن ها در نمونه

( MUBABOL.HRI.REC.93159909تاریخ

های بافتی بیماران مبتال به سرطان مری

 )15/90/09مورد موافقت قرار گرفت.

(ارائه تفاهم نامه با دانشگاه علوم پژشکی گلستان و

در ضمن قابل ذکر است حفظ حقوق معنوی دانشگاه

همچنین رعایت حقوق معنوی دانشگاه علوم

(نویسنده اول و مسئول ) الزامی است .

7/444/444

پایان نامه

مطرح و با کد
( MUBABOL.HRI.REC.93159904تاریخ
 )15/90/09مورد موافقت قرار گرفت.

35/444/444

پایان نامه

مطرح و با کد

پزشکی بابل (نفر اول یا مسئول مقاله) مورد تاکید
است.
آقای دکتر سهیل ابراهیم پور و دکتر

سلول های Tتنظیمی وعفونت های باکتریایی

-

آزاد

مطرح و با کد
( MUBABOL.HRI.REC.93159909تاریخ

محمد رضا حسنجانی

 )15/90/09مورد موافقت قرار گرفت.
سرکار خانمها  :مولود شریفی ریزی و

بررسی آگاهی  ،خودکارامدی و عملکرد پرستاران

فرزانه یزدان پناه

در مورد پیشگیری و کنترل عفونت های

( MUBABOL.HRI.REC.93159900تاریخ

بیمارستانی در بیمارستان امام سجاد رامسر (ع)

 )15/90/09مورد موافقت قرار گرفت.

آقای مهدی دهقان و محمد شریف پور

بررسی فضای واکه ای وساختار سازه ای واکه های

6/444/444

7/444/444

آزاد

آزاد

مطرح و با کد

مطرح و با کد

زبان فارسی در افراد 98-04ساله با گویش

( MUBABOL.HRI.REC.93159903تاریخ

مازندرانی ساکن مازندران

 )15/90/09مورد موافقت قرار گرفت.

96

0004

 34پ

97

0099

036

98

3176

 34پ

91

0369

 34پ

04

0071

 34پ

09

0356

 34پ

00

0007

34پ

03

3871

 34پ

5/444/444

سرکار خانمها  :دکتر عارفه بابازاده،

بررسی بروز عفونت مرتبط با کاتتر موقت همودیالیز

خانم دکتر معصومه بیانی و آقای

در بیماران همودیالیزی شهرستان بابل  ،طی

( MUBABOL.HRI.REC.93159900تاریخ

دکتر فرشید اولیایی

سالهای  9314تا 9315

 )15/90/09مورد موافقت قرار گرفت.

آقای دکتر هادی پارسیان و خانم نادیا

ارزیابی سطح سرمی سارکوزین در مبتالیان به

حیدری

سرطان پستان

آقای دکتر ابوالفضل داودآبادی و خانم

بررسی خواص ضدمیکروبی باکتری های اسید

الناز زارع میرزایی

الکتیک جدا شده از نمونه های ماست و شیر محلی

( MUBABOL.HRI.REC.93159906تاریخ

بر علیه سویه های شیگال

 )15/90/09مورد موافقت قرار گرفت.

04/444/444

آزاد

آزاد

مطرح و با کد

مطرح و با کد
( MUBABOL.HRI.REC.93159905تاریخ
 )15/90/09مورد موافقت قرار گرفت.

سرکار خانمها  :دکتر آتنا رحیمی ،

بررسی اثر سمیت عصبی تری کلوزان با استفاده

شقایق علیزاده طبری و مهسا لران

ازمدل های تجربی in vivoدرموش سوری NMRI

1/444/444

90/444/444

اصفهانی
5/444/444

آزاد

مطرح و با کد

کمیته

مطرح و با کد

تحقیقات

( MUBABOL.HRI.REC.93159907تاریخ

دانشجویی

 )15/90/09مورد موافقت قرار گرفت.

آزاد

مطرح و با کد

سرکار خانمها  :سمیه جعفریان جلودار

بررسی عالئم اختالالت اسکلتی-عضالنی و ارتباط

 ،زهرا اقالری و آقای دکتر سید رضا

آن با عوامل جمعیت شناختی در کارکنان مراکز

( MUBABOL.HRI.REC.93159908تاریخ

حسینی

بهداشتی درمانی شهرستان بابل

 )15/90/09مورد موافقت قرار گرفت.

سرکار خانمها  :دکتر مریم قاسمی و

بررسی اثر کورکومین بر بیان پروتئین کلوتو و

سحر رستمی

اریتروپویتین در مدل حیوانی بیماری صرع

جناب آقایان  :دکتر علیجان احمدی

فراوانی حمالت صرعی وعوامل همراه با آن در

آهنگر و سید رضا حسینی

سالمندان امیرکال»

سرکار خانم دکتر ثریا خفری

پیش بینی میزان موفقیت ناباروری بیماران تحت

گرانت

درمان  ARTبه روش نئورا فازی

()34/444/444

97/444/444

آزاد

مطرح و با کد
( MUBABOL.HRI.REC.93159901تاریخ
 )15/90/09مورد موافقت قرار گرفت .در ضمن
رعایت موازین اخالقی انجام پژوهش بر روی حیوانات
آزمایشگاهی یادآوری و تاکید می گردد.

5/444/444

آزاد

مطرح و با کد
( MUBABOL.HRI.REC.93159934تاریخ
 )15/90/09مورد موافقت قرار گرفت.

آزاد

مطرح و با کد
( MUBABOL.HRI.REC.93159939تاریخ

 )15/90/09مورد موافقت قرار گرفت.
دکتر مریم قاسمی کاسمان و آقای

مطالعه اثر داروی پرگابالین بر ترمیم میلین در مدل

گرانت (

00

3893

 34پ

دانیال دانش دوست

تجربی دمیلیناسیون کیاسمای بینایی موش

) 95/444/444

05

3848

34پ

دکتر عبداالیمان عموئی

06

0306

 01پ

فاطمه عرب

07

0014

030

08

0919

035

آزاد

مطرح و با کد
( MUBABOL.HRI.REC.93159930تاریخ
 )15/90/09مورد موافقت قرار گرفت.

صحرایی :مطالعه الکتروفیزیولوژیک و
هیستوپاتولوژیک

در ضمن رعایت موازین اخالقی انجام پژوهش بر
روی حیوانات آزمایشگاهی یادآوری و تاکید می
گردد.

بررسی میزان حذف نیترات ،فسفات و سولفاید از

95/444/444

آزاد

مطرح و با کد

شیرابه های زباله شهری به روش

( MUBABOL.HRI.REC.93159933تاریخ

الکتروکوآگوالسیون

 )15/90/09مورد موافقت قرار گرفت.

بررسی آگاهی دانش آموزان دبیرستانی بابلسردرباره

گرانت

کمیته

مطرح و منوط به انتشار مقاله با مجوز کمیته

ایدز

()5/444/444

تحقیقات

اخالق با کد MUBABOL.HRI.REC.93159930

دانشجویی

(تاریخ  )15/90/09مورد موافقت قرار گرفت.

خانم ها دکتر :مینا مطلب نژاد ،

بررسی سالمت دهان و کیفیت زندگی وابسته به آن

گرانت

نیلوفر جنابیان ،فاطمه صیادی ،فاطمه

در سالمندان شهر امیرکال()9315

بلدی ،آتنا شیرزاد ،الهام محمودی،

مطرح و با کد
( MUBABOL.HRI.REC.93159935تاریخ

()35/444/444

 )15/90/09مورد موافقت قرار گرفت.

آقایان دکتر :امیر کیاکجوری ،محمد
حاجی میرزامحمد و خانم دکتر زهرا
السادات مدنی
طرح تحقیقاتی مشترک آقایان دکتر

بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل 7/444/444

کوروش ابراهیم نژاد گنجی ،محمود

نسبت به تقلب و عوامل تاثیرگذار بر آن

حاجی احمدی و علی شبستانی منفرد

واحد EDC

مطرح و منوط به انتشار مقاله با مجوز کمیته
اخالق با کد MUBABOL.HRI.REC.93159936
(تاریخ  )15/90/09مورد موافقت قرار گرفت.
در ضمن در عنوان واژه " تقلب در امتحان " اضافه
گردد.

آقای دکتر نیا افشار و خانم دکتر مینا

بررسی اثر گلیسیریل تری نیترات( )GTNموضعی

مطلب نژاد

بر ترمیم زخم دهانی در رت های هایپرگلیسیمیک

سرکار خانم دکتر زهرا اکبریان و خانم

« علل مرگ و میر نوزادان بستری شده در بخش

شقایق کرفی

مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان ایت اهلل روحانی

( MUBABOL.HRI.REC.93159938تاریخ

بابل طی سالهای»9381 - 9315

 )15/90/09مورد موافقت قرار گرفت.

01

0964

030

34

0038

34

39

0308

34

سرکار خانم دکتر شیما سام

30

0375

34

سرکار خانم مژده غیاث طبری

33

0064

037

خانم ها :دکتر محبوبه فرامرزی و

بررسی هوش اخالقی دانشجویان پزشکی در مقاطع

زینب آریانیان وآقای امید غالم قاسمی

مختلف تحصیلی

34/444/444

پایان نامه

مطرح و با کد

دستیاری

( MUBABOL.HRI.REC.93159937تاریخ
 )15/90/09مورد موافقت قرار گرفت .در ضمن
رعایت موازین اخالقی انجام پژوهش بر روی حیوانات
آزمایشگاهی یادآوری و تاکید می گردد.

ارزیابی عوامل مؤثر بر انتخاب رشته های تخصصی

5/444/444

آزاد(کمیته

مطرح و با کد

پزشکان در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم

تحقیقات

( MUBABOL.HRI.REC.93159931تاریخ

پزشکی بابل

دانشجویی)

 )15/90/09مورد موافقت قرار گرفت.

آزاد(کمیته

مطرح و با کد

مراجعه کننده به مرکز بهداشت شهرستان بابل در

تحقیقات

( MUBABOL.HRI.REC.93159904تاریخ

سال "9315

دانشجویی)

 )15/90/09مورد موافقت قرار گرفت.

پایان نامه

مطرح و با کد

"بررسی میزان شیوع کم کاری تیروئید در نوزادان

5/444/444

پایان نامه

مطرح و با کد

5/444/444

7/444/444

( MUBABOL.HRI.REC.93159909تاریخ
 )15/90/09مورد موافقت قرار گرفت.

