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مشخصات
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کد اختصاصی اخالق

تاریخ بررسی در کمیته اخالق 95/1/18
فاطمه مقدم تبریزی

" بررسی اثر خوراکیاری با اسید های آمینه شاخه دار همراه ویتامین ب 6بر شاخص مقاومت انسولینی ،لیپوکالین ،2اینترلوکین  ،18پروفایل لیپیدی سرمی و ترکیب بدن در
زنان دارای اضافه وزن و چاقی تیپ یک دریافت کننده رژیم غذایی کم انرژی

سعید قوام زاده

ir.rec.umsu.1395.1
ir.rec.umsu.1395.2

" بررسی تاثیر هیپنوتیزم درمانی بر درد زمینه ای و اضطراب ناشی از درد بیماران مرد بستری در بخش سوختگی مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی ارومیه در سال -95
.1394

حسین جعفری زاده

ir.rec.umsu.1395.3

بررسی تاثیر عصاره سیر کهنه به عنوان عامل واسطه گر در تاثیر ورزش بر پارامترهای متابولیکی در زنان چاق و دارای اضافه وزن مبتال به سرطان پستان

عصاره هیدرو الکلی افسنطین بر اشکال پروماستیگوتی و آماستیگوتی انگل لیشمانیا ماژور  IFNγو IL4بررسی اثرات سیتوتوکسیک و تولید سیتوکاین های "
 )Balb/Cو بهبود زخم در موش های (MHOM/IR/75/ER

خسروحضرتی تپه

ir.rec.umsu.1395.4
ir.rec.umsu.1395.5
ir.rec.umsu.1395.6
ir.rec.umsu.1395.7
ir.rec.umsu.1395.8

) و ترمیم لیشمانیوز پوستی در  MRHO/IR/75/ERبر پروماستیگوتها وآماستیگوتهای لیشمانیا ماژور(  "Artemisia dracunculusبررسی اثرات ضد لیشمانیایی عصاره
مدل موشی

خسروحضرتی تپ

ir.rec.umsu.1395.9

و کاهش آسیب پرفیوژن مجدد در سلولهای فئوکروماسیتومایی  )PTEN/MAPK p38بر مسیر التهابیSF1670بررسی اثر مهار کننده پروتئین همولوگ فسفاتاز و تنسین(
PC12

محمد حسن خادم
انصاری

ir.rec.umsu.1395.10

تاثیر بکارگیری الگوی مراقبت پی گیر بر رفتار های خود مراقبتی بیماران مبتال به نارسایی قلبی بستری در بیمارستان عباسی میاندوآب در سال 1394- 95

علیرضا رحمانی

) بر پروماستیگوت ها و اماستیگوتهای لیشمانیا ماژور ))Curcuminو مشتق اصلی آن کورکومین( "Curcuma longaفعالیت آنتی لیشمانیایی زردچوبه
 Invivoو  )In vitroدر (MRHO,IR,75,ER

شهرام خادم وطن

ir.rec.umsu.1395.11
ir.rec.umsu.1395.12

بررسی اثر اتانول امین اولئات بر درمان ضایعات پایوژنیک گرانولومایی

زهرا گهر فر

مقایسه تاثیر تزریق کریستالوئید وریدی با حجم های متفاوت بر روی تهوع و استفراغ بعد از عمل در کله سیتکتومی الپاراسکوپیک با بیهوشی عمومی

شهریار صانع

بررسی کفایت گزارش های پاتولوژی سرطان پستان در بیمارستان های دولتی و خصوصی ارومیه در طی سال های 1391-1393

فریبا عباسی

بررسی ارتباط بین کلسیفیکاسیون دریچه ا ی قلبی و ویژگی های بالینی و آزمایشگاهی در بیماران همودیالیزی دچار هیپرپاراتیروئیدی ثانویه

سعید آبخیز

بررسی اثرات درمان ترکیبی رتینوئیک اسید و آتورواستاتین در اترواسکلروز تجربی القا شده در خرگوش
 Balb/توکسوپالسما گوندی درموشهای  RHارزیابی اثر ادجوانتی مخلوط آلوم -پروپرانولول بر ایمنی زایی آنتی ژن های دفعی -ترشحی سویه

لیال زارعی
خسرو حضرتی

ir.rec.umsu.1395.13
ir.rec.umsu.1395.14
ir.rec.umsu. 1395.15

فئو سیتوکرومایی آدرنال رت  PC12و باز مانی سلول های Bcl-2 ،Bax ،Cleaved Caspase 3اثر نیتریت سدیم در فعالیت حیاتی میتوکندری ها  ،بیان پروتئین های
بعد از محرومیت از اکسیژن و گلوکز

محمد حسن خادم
انصاری

بررسی تاثیر اجرای الگوی خود مراقبتی اورم بر فعالیت های روزانه زندگی در بیماران مزمن انسدادی ریوی بستری در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در
سال1394-95

حسین حبیب زاده

ir.rec.umsu.1395.16

" بررسی تاثیر آموزش مراقبت خانواده محور بر فراوانی بستری مجدد بیماران مبتال به بیماری انسدادی مزمن ریه بستری درمراکزآموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
1395

رحیم بقایی

ir.rec.umsu.1395.17

درفش پور

ir.rec.umsu.1395.18

بررسی تعامل ورزش و هورمون های جنسی بر تقویت طوالنی مدت سیناپسی هیپوکامپ در برشهای زنده مغز بچه موش های صحرایی هیپوتیروئید

تعیین کمی و کیفی میزان تولید بیوفیلم و ارتباط آن با سروتیپ و ویروالنس لیستریا منوسیتوژنز جدا شده از منابع غذایی ،بالینی و دامی

لیدا لطف الهی

بررسی سطح خونی کلوتو در بیماران مبتال به پرفشاری خون و افراد دیابتیک مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان سیدالشهدا شهرستان ارومیه در سال 1394

کمال خادم وطن

بررسی تاثیر آموزش تلفیقی بر شدت اضطراب بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونری در مراجعه کنندگان به مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال
1394-95

حسین حبیب زاده

اثرات گلوتامین,ال االنین گلوتامین ومتفورمین بر بقای فالپ پوستی در موش صحرایی

مجتبی کریمی پور

بررسی علل،ارزیابی های انجام شده و پیامد زودرس در بیماران با هموپتزی مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) از سال  1390تا سال 1394

مهدیا غالمنژاد

 .بررسی ارتباط بین سالمت معنوی با درد و اضطراب ناشی از درد بیماران سوختگی بستری در مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی ارومیه در سال 1394-95

مدینه جاسمی

مبتال به انسفالومیت C57BL/6برالتهاب طناب نخاعی در موشهای مادهDتاثیر تجویز فرم فعال ویتامین
بررسی فراوانی زورگویی در محل کار و ارتباط آن با فرسودگی شغلی در میان پرستاران شاغل در مراکز آموزشی و درمانی آموزشی ارومیه در سال 1395
دخیل در مقاومت به ماکرولیدها ،لینکوزامید و استرپتوگرامین در استرپتوکوک آگاالکتیه جدا  mefو  "ermتعیین حساسیت آنتی بیوتیکی ،فنوتیپ و تکثیر مولکولی ژنهای
شده از زنان باردار
بررسی هیستوپاتولوژیک توده های مدیاستینال در بیمارستان امام خمینی ارومیه در طول سالهای  1390تا 1394
تاثیر نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم بر تکامل لوله عصبی جنین موش سوری

تهمینه پیروی
رحیم بقایی
لیدا لطف الهی
فرحناز نوروزی نیا
معصومه زیرک جوانمرد

ATCC 25416بررسی اثرات ضد باکتریایی نانو ذرات نقره برروی میزان تشکیل بیوفیلم بورخولدریا سه پشه
با کشت جهت تشخیص بالستوسیستیس هومی نیس در نمونه های مدفوع افراد مراجعه  "PCRمقایسه روشهای گسترش مستقیم،تغلیظ فرمالین اتر،رنگ امیزی تری کروم و
کننده به ازمایشگاههای بیمارستانهای اموزشی ارومیه
اثرات لوپروالید و سترورلیکس ،آنالوگهای هورمون آزادکننده گنادوتروپین ،بر آندومتر رحم موش های صحرایی بالغ
بررسی هیستوپاتولوژیک نمونه های بیماران مراجعه کننده با خشونت صدا به بیمارستان امام خمینی(ره) ارومیه طی سال های  1390تا 139
بررسی فعالیت ضد قارچی توام کربن فعال و کیتوزان بر قارچ کاندیدا البیکنس در شرایط آزمایشگاهی
بند ناف نوزادان"Dمطالعه ارتباط نمایه توده بدنی مادر باردار با سطح ویتامین

نیما حسینی جزنی
خسرو حضرتی
تهمینه پیروی
پریدخت اسماعیل زاده
آناهیتا فتحی
فاطمه بهادری

سرم خون در بند ناف نوزادان و مادران دیابتیک و غیردیابتیک بستری شده در بیمارستان مطهری ارومیه سال D1395-1394بررسی مقایسهای سطح ویتامین

سریه گل محمدلو

 IB bulky, IIB,مرحله)(sccبررسی اثر شیمی درمانی نئواجونت براساس سیس پالتین در کاهش مرحله بیماری مبتالیان به سرطان سلولهای سنگفرشی سرویکس

هاله آیت الهی

کننده به بیمارستان طالقانی ارومیه در سال  1395مقایسهی ویژگیهای ویتیلیگو با شروع در دوران کودکی و شروع دیررس در بیماران مراجعه

اکبر مختارپور

بررسی اثرات آتورواستاتین و مالتونین و تجویز تواُم آنها بر نوروپاتی محیطی در موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

باقر پورحیدر

بررسی ویژگی های کلینیکی و پاراکلینیکی بیماران مبتال به ماستیت گرانولوماتوز ایدیوپاتیک مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه طی سالهای 1384-1394

رحیم محمودلو

ویژگی های کراتومتریک وفراوانی بیماری های قرنیه در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه چشم بیمارستان امام خمینی ارومیه در سه ماه اول سال  2016میالدی

قادر مترجمی زاده

بررسی ویژگی های هیستوپاتولوژیک لنفوم های بدخیم در نمونه های ارسالی به بخش پاتولوژی بیمارستان امام خمینی ارومیه بین فروردین  1389تا فروردین 1394

معصومه پورجبلی

و دیگر بیماران که به دلیل سایر علل تحت انجام این روشOHSSبررسی پیامد انتقال جنین های فریز شده در بیماران مبتال به
بررسی مقایسه ای عوامل خطرزای مواجهه شغلی با اجسام نوک تیز و ترشحات بیمار درپرستاران بالینی شاغل در بیمارستانهای جنرال وداخلی خوی درسال 1395

معصومه حاجی شفیعها
ثریا زینل پور

مطالعه ابعاد آنتروپومتری دست و نیروی چنگش آن در جمعیتی از کشاورزان ،مکانیک های خودرو و کارکنان دفتری در شهر ارومیه

محمد حاج آقا زاده

) در ساختمان سازیهای مسکونی شهر ارومیهPATHارزیابی مواجهه با عوامل خطر ارگونومیکی کارگران آرماتوربند و آجر چین با روش "پوسچر ،فعالیت ،ابزارها و حمل بار" (

محمد حاج آقا زاده
رسول زرین

بررسی ارتباط الگوهای غذایی و خطر سرطان معده
ارتباط میان الگوهای غذایی ،ناامنی غذایی ،عادات غذایی ،اضافه وزن و چاقی در بین دانش آموزان دختر  12-15ساله ی نوجوان شهر ارومیه

محمد علیزاده

ir.rec.umsu.IR.1395.19
ir.rec.umsu.IR.1395.20
ir.rec.umsu.IR.1395.21
ir.rec.umsu.IR.1395.22
ir.rec.umsu.IR.1395.23
ir.rec.umsu.IR.1395.24
ir.rec.umsu.IR.1395.25
ir.rec.umsu.IR.1395.26
ir.rec.umsu.IR.1395.27
ir.rec.umsu.IR.1395.28
ir.rec.umsu.IR.1395.29
ir.rec.umsu.IR.1395.30
ir.rec.umsu.IR.1395.31
ir.rec.umsu.IR.1395.32
ir.rec.umsu.IR.1395.33
ir.rec.umsu.IR.1395.34
ir.rec.umsu.IR.1395.35
ir.rec.umsu.IR.1395.36
ir.rec.umsu.IR.1395.37
ir.rec.umsu.IR.1395.38
ir.rec.umsu.IR.1395.39
ir.rec.umsu.IR.1395.40
ir.rec.umsu.IR.1395.41
ir.rec.umsu.IR.1395.42
ir.rec.umsu.IR.1395.43
ir.rec.umsu.IR.1395.44
ir.rec.umsu.IR.1395.45
ir.rec.umsu.IR.1395.46
ir.rec.umsu.IR.1395.47
ir.rec.umsu.IR.1395.48
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محمدرضا امیری نیک پور

ir.rec.umsu.IR.1395.49

ارزیابی کاربردپذیری سیستم اطالعات داروخانه مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ارومیه در سال 1395

بهلول رحیمی

و استرپتوکوکوس موتانس  ATCC 35668بررسی تاثیر غلظت های مختلف عصاره متانولی بابونه ماتریکاریکا بر روی باکتریهای پوسیدگی زا(الکتوباسیلوس کازئی 3939
ATCC
 ATCC35668واسترپتوکوکوس موتانس ATCC 39392بررسی تاثیر غلظت های مختلف عصاره متانلی نعناع بر روی باکتری های پوسیدگی زا (الکتوباسیلوس کازئی

حافظ واحد پور
حافظ واحد پور

تعیین ارزش پیشگویی کننده سطح سرمی پروکلسیتونین مادر در تشخیص کوریوآمنیونیت مادران مبتال به پارگی زودرس و نارس پرده های آمنیوتیک

فرزانه برومند

بررسی حذف ماالشیت گرین از محیط های آبی با فرایند ازن زنی
تحلیل استنادی مقاالت در زمینه انفورماتیک پزشکی نمایه شده در پایگاه استنادی علوم تا انتهای سال میالدی 2015
بررسی پیامد کوتاه مدت کرانیوتومی دکمپرسیو وسیع در بیماران مبتال به آسیب تروماتیک مغزی شدید همراه با ضایعه فضاگیر جمجمه

حسن خرسندی
بهلول رحیمی
آیدین کاظم پور آذر

ارتباط غلظت سرمی اوریک اسید و فعالیت سرمی آنزیم گزانتین اکسیداز با شدت گرفتگی عروق کرونری در بیماران تحت آنژیوگرافی

جعفر نوروززاده

بررسی فراوانی کراتیت در معرض در بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام خمینی ارومیه

محمد امین ولی زاده
حسنلویی

مقایسهی پاسخ به سه گروه درمان تزریق داخل زجاجیه ای تریامسینولون ،بواسیزوماب و بصورت ترکیبی در بیماران مبتال به انسداد ورید مرکزی شبکیه
بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر سناریو بر عملکرد پرستاران در مراقبت از بیماران مبتال به سندرم کرونری حاد در پرستاران شاغل در بخشهای ویژه قلبی مراکز آموزشی درمانی
ارومیه در سال 1394-95
بررسی رابطه نسبت نوتروفیل ،پالکت و مونوسیت به لنفوسیت در بقای بیماران مبتال به سرطان سلول غیر کوچک ریه
مطالعه ریسک فاکتورهای سرطان ریه در زنان استان آذربایجان غربی ایران از سال  1385تا 1394
تشخیص داده شده در بیوپسی سوزنی کلیه ( BKبانفروپاتی ناشی از ویروس PCRمقایسه نتایج سیتولوژی سلولهای دکوی و واکنش زنجیرهی پلیمراز(
بررسی افسردگی و اضطراب در بیماران مبتال به سرطان بستری در مراکز درمانی شهر ارومیه سال 1395
بررسی پیامد ازوفاژکتومی نجاتبخش در بیماران مبتال به کانسر مری در بیمارستان امام خمینی (ره) در سالهای  1380تا 1394

قادر مترجمی زاده

محمدحسین رحیمی راد

ir.rec.umsu.IR.1395.61

علیرضا رحمانی

مهدیا غالمنژاد
فرزانه حسینی قرالری
نادر آقاخانی
رحیم محمود لو

ارزیابی کارایی استفاده از مایع شستشوی حاوی اکسیبوتینین در تسکین عالیم ادراری پس از جراحی رزکسیون پروستات از طریق مجرا "

علی تهرانچی

و ریبوفالوینUVAبررسی تغییرات بافتی لنز و قرنیه خرگوش بعد از کالژن کراس لینکینگ با اشعه
و ریبوفالوینUVAبررسی تغییرات بافتی عنبیه خرگوش بعد از عمل کالژن کراس لینکینگ با اشعه

علی مسعودی

بررسی ارتباط بین الگوی غذایی و امنیت غذایی با بیماری عروق کرونر قلب در شهرستان آمل مطالعه مورد شاهدی

سکینه نوری

برآورد متوسط خطر القای سرطان ناشی از اسکن سی تی شکم و لگن مورد استفاده در سیستم های طراحی درمان پرتودرمانی
تشخیصی "Xارزیابی اثر حفاظتی نانو کامپوزیتهای تقویت شده با نانولوله کربن هیدروژندار در برابر پرتوهای یونیزان در محدوده ی انرژی اشعه
بررسی تفاوت های تشخیص هیستوپاتولوژیک ضایعات پوستی بین گزارش کننده ها در بخش های پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه "
" بررسی دیدگاه دانشجویان پزشکی مقطع بالینی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در مورد کاربرد دروس علوم پایه در مسائل بالینی

ir.rec.umsu.IR.1395.52
ir.rec.umsu.IR.1395.53
ir.rec.umsu.IR.1395.54
ir.rec.umsu.IR.1395.55
ir.rec.umsu.IR.1395.56
ir.rec.umsu.IR.1395.57
ir.rec.umsu.IR.1395.58
ir.rec.umsu.IR.1395.59
ir.rec.umsu.IR.1395.60

علی مسعودی

بررسی تاثیر برنامه غذایی طراحی شده بر سالمت روان بیماران تحت درمان با همودیالیز در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 95-1394

ir.rec.umsu.IR.1395.50
ir.rec.umsu.IR.1395.51

نصراهلل جبارزاده
حسین حبیب زاده
رضا زهدی اقدم
فریبا عباسی
نازآفرین قاسم زاده

ir.rec.umsu.IR.1395.62
ir.rec.umsu.IR.1395.63
ir.rec.umsu.IR.1395.64
ir.rec.umsu.IR.1395.65
ir.rec.umsu.IR.1395.66
ir.rec.umsu.IR.1395.67
ir.rec.umsu.IR.1395.68
ir.rec.umsu.IR.1395.69
ir.rec.umsu.IR.1395.70
ir.rec.umsu.IR.1395.71
ir.rec.umsu.IR.1395.72
ir.rec.umsu.IR.1395.73
ir.rec.umsu.IR.1395.74
ir.rec.umsu.IR.1395.75

بررسی تأثیر مشارکت همسر در کالسهای آموزشی دوران بارداری بر موفقیت شیردهی در مادران مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهدا شهرستان ارومیه درسال-1394
)1395

مریم مسگرزاده

تغییرات آنتی بادی تیروئید پراکسیداز ،شاخص های اختالالت تیروئیدی تحت بالینی و حجم تیروئید بعد از دریافت مکمل ید در دانشجویان ساکن در خوابگاه های دخترانه
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

جعفر نوروززاده

ir.rec.umsu.IR.1395.76

فردین میرزا طلوعی

ir.rec.umsu.IR.1395.77
ir.rec.umsu.IR.1395.78
ir.rec.umsu.IR.1395.79

بررسی ارتباط پارامترهای آنتروپومتریک با سایز گرفت تاندونی همسترینگ در بیماران کاندید بازسازی رباط صلیبی قدامی
بررسی سواد سالمت در بیماران قلبی – عروقی مراجعه کننده به بیمارستان سید الشهدا ارومیه در سال 1394
) در شهر  GISدر هوای اطراف پمپ بنزین ها به وسیله دستگاه گاز کروماتوگرافی و پهنه بندی آن با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی ( "BTEXبررسی غلظت های
ارومیه در سال 1395

شاکر ساالری لک
علی احمد آقاپور

تولید سوسیس فراسودمند به وسیله جایگزینی نیتریت با نانوفیبرهای طبیعی ،اسانس پونه کوهی و رنگدانههای چغندر قرمز

سایه نسیم فر

بررسی فراوانی تظاهرات دهانی در مبتالیان به نارسایی پیشرفته کلیوی تحت درمان همودیالیز در بیمارستان امام خمینی ره ارومیه در سال 1395

جعفری حیدر لو

ir.rec.umsu.IR.1395.80
ir.rec.umsu.IR.1395.82

جلسه شماره  168مورخ 95/2/29
مقایسه ی پاسخ به سه گروه درمان تزریق داخل زجاجیه ای تریامسینولون ،بواسیزوماب و بصورت ترکیبی در بیماران مبتال به انسداد
ورید مرکزی شبکیه

قادر مترجمی زاده

-------

تاثیر کلونیدین خوراکی قبل از عمل بر روی درد شانه در کله سیستکتومی الپاراسکوپیک با بیهوشی عمومی

شهریار صانع

ir.rec.umsu.IR.1395.86

بررسی رابطه بین عوامل روانی – اجتماعی کار با نارسائیهای شناختی در بین پرستاران بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
در سال 1395

تیمور اللهیاری

ir.rec.umsu.IR.1395.87

در زنان غیر مبتال و مبتال به سرطان سینه و بررسی ارتباط آن با کلسیفیکاسیون و تراکم Fetuin-Aمقایسه ی سطح پالسمایی
بافت سینه

فاطمه خردمند

ir.rec.umsu.IR.1395.88

بر بیان ژنهای کاسپاز ،3گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی ،دهیدرو پیریمیدین AAGتأثیر تیمار همزمان اگزالی پالتین ،کاپسیتابین و-17
سرطان کولورکتالHT-29/HCT-116دهیدروژناز و نیتریک اکساید سنتاز در رده های سلولی

فاطمه خردمند

ir.rec.umsu.IR.1395.89

ارتباط بین سطوح سرمی ماتریکس متالوپروتئناز  8و روی با متاستاز در سرطان سینه

فاطمه خردمند

ir.rec.umsu.IR.1395.90

بررسی تاثیر کیفیت شیمیایی آب شرب بر توزیع بیماریهای فشارخون  ،عوارض دندانی و سنگ کلیه در روستاهای اشنویه در دهه
اخیر

جواد جعفری

ir.rec.umsu.IR.1395.91

مطالعه اثرپیوند موضعی ماست سل های مغز استخوان همراه با کاندوئیت نانو رشته ای کیتوزان برروی بهبود شاخص عملکردی و
ترمیم اعصاب محیطی  :مدل نقیصه عصب سیاتیک رت

لیال زارعی

ir.rec.umsu.IR.1395.92

در مراکز آموزشی درمانی شهر ارومیه در سال Computrised Physician Order Entry1395امکان سنجی پیاده سازی

بهلول رحیمی

ir.rec.umsu.IR.1395.93

خادم محمد حسن
انصاری

ir.rec.umsu.IR.1395.94

بررسی اثر بخشی مدل مراقبت پیگیر بر لغزش و اشتیاق بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون مراجعه کننده به مرکز آموزشی
درمانی رازی ارومیه در سال 1395

مولود رادفر

ir.rec.umsu.IR.1395.95

بررسی تأثیر مراقبت خانواده محور بر تبعیت از درمان در بیماران مبتال به دیابت نوع دو مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستان
مدنی شهرستان خوی در سال "1394 -1395

معصومه همتی
مسلک پاک

ir.rec.umsu.IR.1395.96

بررسی حذف ماالشیت گرین از محیطهای آبی با استفاده از بیوراکتور هوازی هیبریدی

علی احمد آقاپور

ir.rec.umsu.IR.1395.97

فرزانه حسینی
قرالری

ir.rec.umsu.IR.1395.98

کلیه ارزیابی فعالیت آنزیم های لیپواکسیژناز5-
̨
لیپواکسیژناز 12-و آنزیم هم اکسیژناز 1-قبل و بعد از پیوند

"بررسی نقش ریتوکسیماب در درمان بیماران مبتال به نفریت لوپوسی

علیرضا رستم زاده

ir.rec.umsu.IR.1395.99

سکینه نوری
سعیدلو

ir.rec.umsu.IR.1395.100

بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی در خودکنترلی فشارخون بیماران مبتال به پرفشاری خون مراکز بهداشتی
درمانی ارومیه

مرادعلی زارعی پور

ir.rec.umsu.IR.1395.101

بررسی تاثیر مشاور زوج محور بر افسردگی بعد از زایمان زوجین مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان ارومیه در سال
1395

سهيال ربيعي پور

ir.rec.umsu.IR.1395.102

بررسی اثر درمان های دارویی با ترکیبات مختلف اینترفرون بتا در درمان بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس از نقطه نظر
CTLA-4 PD1 TimLAG-3مکانیسم عملکرد دارو بر ژن های مهاری

عادل محمدزاده

ir.rec.umsu.IR.1395.103

و سطح آلوپرگنانولون هیپوکمپ و تشنج ناشی از  GABAAگیرنده γ2و α1تاثیر استرس بی حرکتی پره ناتال بر بیان ژن زیر واحد
پنتیلن تترازول در موش صحرایی

احسان صبوری

ir.rec.umsu.IR.1395.104

شهرام خادم وطن

ir.rec.umsu.IR.1395.105

فاطمه خردمند

ir.rec.umsu.IR.1395.106

بررسی تاثیر جراحی بای پس عروق کرونر بر سطح عملکرد بیماران تنگی عروق کرونر در بیمارستان طالقانی ارومیه درسال 1394

نادر جنگی

ir.rec.umsu.IR.1395.107

بررسی سطح سواد سالمت و ارتباط آن با کیفیت زندگی در افراد مبتال به بیماری قلبی مراجعه کننده به مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی و
درمانی جنوب استان آذربایجان غربی در سال 1395

سهیال آهنگرزاده

ir.rec.umsu.IR.1395.108

فاطمه مقدم
تبریزی

ir.rec.umsu.IR.1395.109

شاه صنم غیبی

ir.rec.umsu.IR.1395.110

محمدرضا محمدی
فالح

ir.
rec.umsu.IR.1395.111

ارزیابی ارتباط بین ضخامت چربی اپی کاردیال با روش اکوکاردیوگرافی و بیماری عروق کرونری در بیماران بستری شده در بیمارستان
سیدالشهدا

بر مقاومت در برابر انسولین ،چربی های احشایی و آدیپونکتین در زنان دچار سندرم تخمدان پلی Dبررسی اثر خوراکیاری ویتامین
Dکیستیک و کمبود ویتامین

میزان فراوانی و تنوع ژنتیکی آمیب آزادزی اکانتاموبا با استفاده از کشت و روش های مولکولی در منابع آبی شهرستان ارومیه
بر میزان بیان ژنهای فاکتور رشد اندوتلیال عروقی و ماتریکس متالوپروتئیناز AAGاثر تیمار همزمان کاپسیتابین  ،ایرینوتکان و -17
 9HT-29در رده سلولی

در مقابله با سرطان در مبتالیان به سرطان پستان تحت شیمی FOCUSبررسی تاثیر مداخله ی خانواده محور مبتنی بر برنامه
درمانی مراجعه کننده در مراکز آموزشی-درمانی و پژوهشی ارومیه در سال 1395
خونریزی گوارشی در کودکان ( در بیمارستان مطهری در طی سالهای  1386تا  outcome 1393بررسی اتیولوژی و

بر کیفیت مایع منی در مردان با اختالالت اسپرم بعد از واریکوسلکتومی"Cمطالعه اثرات ویتامین

جلسه شماره  169مورخ 95/3/22
مقایسه تاثیر پیشگیرانه اندانسترون ،فنیل افرین و افدرین بر افت فشار خون در جراحی سزارین انتخابی با بی حسی داخل نخاعی
اثر مصرف ماست سین بیوتیک بر اکوژنیسیته و شاخص های عملکرد کبدی در بیماران مبتال به کبد چرب غیر الکلی
مقایسه ی پاسخ به سه گروه درمان تزریق داخل زجاجیه ای تریامسینولون ،بواسیزوماب و بصورت ترکیبی در بیماران مبتال به انسداد
ورید مرکزی شبکیه

نازلی کرمی

rec.umsu.IR.1395.112

محمد علیزاده

rec.umsu.IR.1395.113

قادر مترجمی زاده

rec.umsu.IR.1395.114

لیال زارعی

rec.umsu.IR.1395.115

سرطان پستان در معرض رادیوتراپی ،هایپرترمی و تاموکسیفنT1بررسی میزان زنده مانی سلولهای رده 4

ژاله بهروزکیا

rec.umsu.IR.1395.116

بررسی سطح آگاهی دندانپزشکان عمومی شهرستان ارومیه در ارتباط با ریالین و ری بیس پروتزهای کامل و پارسیل متحرک در سال 1395

لقمان رحمانی

rec.umsu.IR.1395.117

نادرآقاخانی

rec.umsu.IR.1395.118

جعفر کاظم زاده

rec.umsu.IR.1395.119

سید جواد جعفری

rec.umsu.IR.1395.120

تاثیر نور المپ فلوروسنت فشرده و کورکومین بر ترمیم زخم در موش های صحرایی نژاد ویستار

ناصر خلجی

rec.umsu.IR.1395.121

بررسی قدرت باند برشی کامپوزیت های با پایه ی سایلوران با سه روش باندینگ مختلف به مینا

محمدعلی محمدی

rec.umsu.IR.1395.122

بررسی تاثیر مصاحبه انگیزشی بر خودکارآمدی در مدیریت دیابت مبتالیان به دیابت نوع دو مراجعه کننده به انجمن دیابت بوکان 1395

معصومه همتی مسلک پاک

rec.umsu.IR.1395.123

بررسی تأثیر آموزش روانی خانواده بر فراوانی بستری مجدد در بیماران مبتال به اسکیزوفرنی در مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی ارومیه سال 1395

سهیال اهنگرزاده

rec.umsu.IR.1395. 124

) متداول و اصالح شده با کربن فعال گرانولهSBRبررسی حذف استامینوفن از محیطهای آبی با استفاده از فرایند راکتور بیولوژیکی منقطع (

علی احمد آقاپور

rec.umsu.IR.1395. 125

بررسی فراوانی هیپوتیروئیدی در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه مامایی بیمارستان مطهری شهرستان ارومیه در سال 1395

ندا ولی زاده

rec.umsu.IR.1395. 126

بررسی فراوانی اعتیاد و انواع آن در افراد دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه فوق تخصصی غدد بیمارستان امام خمینی ارومیه در سال 1395

ندا ولی زاده

rec.umsu.IR.1395. 127

پایش فردی ،محیطی و بیولوژیکی کارکنان اتاق عمل مواجهه یافته با ایزوفلوران در بیمارستان امام خمینی ارومیه

عباس جعفری

rec.umsu.IR.1395. 128

ساخت و بررسی پانسمانهای نانوفیبری حاوی آلبومین در ترمیم زخم

آناهیتا فتحی

rec.umsu.IR.1395. 129

ارائه یک سامانه اتوماسیون جامع مراکز بهداشتی درمانی با هدف دستیابی به پرونده الکترونیک خانوار

نادر وفاشعار

rec.umsu.IR.1395. 130

طراحی سامانه اتوماسیون تجمیع دفاتر و پرونده الکترونیک خانوار

صمد داوطلب

rec.umsu.IR.1395. 131

شیوع پوسیدگی زودرس شدید دندانهای شیری و ریسک فاکتورهای مرتبط با آن در کودکان زیر سه سال شهر ارومیه در سال 1395

مهشید شادفر

rec.umsu.IR.1395. 132

تاثیر هشت هفته تمرینات شدت متوسط و شدت باال اینتروال بر میزان بیان پروتئین سیکلواکسیژناز  2-و آنتی ژن تکثیر هسته ای
سلولی در موش های دارای سرطان کولون القاء شده با دی متیل هیدرازین

احسان صبوری

rec.umsu.IR.1395. 133

نادر جنگی اسکویی

rec.umsu.IR.1395. 134

اکبر مختارپور

rec.umsu.IR.1395. 135

ارزیابی تغییرات مارکرهای استرس اکسیداتیو بزاق در بیماران مبتال به پریودنتیت مزمن متوسط تا شدید

سید امیر سیدی

rec.umsu.IR.1395. 136

ارزیابی تغییرات مارکرهای استرس اکسیداتیو بزاق قبل و بعد از جراحی دندان عقل

سید امیر سیدی

rec.umsu.IR.1395. 137

بررسی اثرات درمان ترکیبی ال کارنتین با آتورواستاتین در اترواسکلروز تجربی در خرگوش

بررسی تاثیر اجرای برنامه ی خود مراقبتی بر اساس الگوی اورم بر کیفیت زندگی بیماران مبتال به نارسایی قلبی بستری در مرکز آموزشی درمانی
سیدالشهدای ارومیه در سال 1395

بررسی کیفیت زندگی و عوامل موثر بر آن در زنان با سابقه سوختگی بستری شده در استان آدربایجان غربی.
بررسی کارایی فرایند الکتروفنتون در حذف ماالشیت گرین از محیط های آبی

بررسی تاثیر آنژیوپالستی کرونر برکالس عملکردی بیماران ایسکمیک قلبی از فروردین سال  1393تا آذر سال 1394

برسی ارتباط بین پسوریازیس و سطح سرمی اسید اوریک

