ّفشبد ٍ ّفشویي صَرسجلعِ وویشِ اخالق داًؽىذُ دسؼىی
1397/11/ 09
َفتاد ي َفتمیه خلغٍ ومیتٍ اخالق داوؾىدٌ پشؽىی تٍ مىظًر رػایت اصًل اخالق پشؽىی در طزح َا ي پایان وامٍ َای تٍ ؽزح سیز در ريس
عٍ ؽىثٍ مًرخ  1397/11/09اس عاػت  8الی  10در مؼايوت پضيَؾی داوؾىدٌ پشؽىی تزگشار ؽد.

طرح ّب ٍ دبیبى ًبهِ ّبی داًؽىذُ دسؼىی

 پایان وامٍ تٍ راَىمایی خاوم/آلای دوتز ظیذ احوذ رئیط العبدار  ،متؼلك تٍ خاوم  /آلای هرضیِ ؼىَری آراًی تا ػىًان :ثررظ ی اث رسسریك هَضؼی ّیبلَرًٍیه اظیذ سحز ّذایز اٍلشراظًَذ ثرای درهبى ظٌذرم سًَل وبرح :یه وبرآزهبیی ثبلیٌی ي ود پضيَاان 16818
مطزح ي ممزر ؽد اَداف اختصاصی ي فزضیات تًعط مدزی تاسوًیغی ؽًود ي مؾاير آمار طزح ویشتغییز یاتىد ي اس حیث تی خطز تًدن ريػ
اخزا تٍ  1وفز داير مزتثط ارعال ؽًد.

 پایان وامٍ تٍ راَىمایی خاوم/آلای دوتز ؼجٌن طْراًی  ،متؼلك تٍ خاوم  /آلای ًیوب دظشگیر تا ػىًان :ارزیبثی اثر آظ شبزساًشیي ث ر رٍیدرٍفیالوعی ػفًَشْبی هىرر ادراری ي ود پضيَان  16120مطزح ي ممزر ؽد تزواد ي ديس داري تًعاط مدازی مؾاص

ؽاًد ي اس حیاث

محزيمیت اس داري ي درماوُای ريتیه تزای  1وفز داير مزتثط ارعال ؽًد.

 پایان وامٍ تٍ راَىمایی خاوم/آلای دوتز دریچْر دَر اًصبری  ،متؼلك تٍ خاوم  /آلای هلیىب وشبثذار تا ػىًان :ثررظی همبیعِ ای اظشفبدُ ازاًعَلیي ًئَردیذ ٍ رزَالر در وٌشرل  ٍ GDMاثر آى در ًشبیج زایوبى ي ود پضيَان  15291مطزح ي ممزر ؽد یه وفز متصص

غدد تٍ تیم

اضافٍ ؽًد ي اس حیث تی خطز تًدن تزای  1وفز داير مزتثط ارعال ؽًد.

 پایان وامٍ تٍ راَىمایی خاوم/آلای دوتز حعیي ًبیت آلبیی  ،متؼلك تٍ خاوم  /آلای هحعي وَؼب تا ػىًان :ثررظی اث ر ثخؽ ی دره بىجراحی در همبیعِ ثب درهبى هحبفظِ وبراًِ در ثیوبراى هجشال ثِ ؼىعشگی ووری ٍ سَراظیه ثب ًورُ  4ثر اظبض همیبض &;quotوالظ ِ
ثٌذی آظیت ّبی سَراوَلَهجبر ٍ ؼذر آظیت& ;quotدر ثیوبرظشبى اهبم حعیي(ع) در ظبل  1395-97ي ود پضيَان  15550مداددا
مطزح ي ممزر ؽد تٍ مدزی اطالع دادٌ ؽًد مطالؼٍ اس وًع تًصیفی-ممطؼی اعت تا وغثت تٍ اصاالح پزيپاًسال الاداع تؼما آیاد.تىا تاٍ
درخًاعت خاوم دوتز یايری پزيپًسال تزای دوتز دايد خلیلی (اپیدمیًلًصیغت) ارعال ؽًد .

 پایان وامٍ تٍ راَىمایی خاوم/آلای دوتز رضب هیٌبیی  ،متؼلك تٍ خاوم  /آلای زّرا دّمبًی سفشی تا ػىًان :همبیعِ ًشبیج درهبى جراح ی ٍغیرجراحی در ؼىعشگی ّبی یه طرفِ اظشخَاى وبلىبًئَض در ثیوبراى هراجؼِ وٌٌذُ ثِ ثیوبرظشبى اخشر طی ظ بل  1394-96ي واد
پضيَان  16433مطزح ي تا تاوید تز رػایت مًارد سیز مًرد تصًیة لزار گزفت.
 -1اخذ رضایت وامٍ وتثی آگاَاوٍ اس آسمًدوی َا
 -2ػدع تحمی َشیىٍ اضافی واؽی اس اوداع تحمیك تٍ آسمًدوی َا
 -3حفظ اعزار آسمًدوی َا

ود اخالق:

IR.SBMU.MSP.REC.1397. 646

 پایان وامٍ تٍ راَىمایی خاوم/آلای دوتز هحوذ ّبدی فرجَ  ،متؼلك تٍ خاوم  /آلای ًیلَفر ؼریفیبى تا ػىًان :سؽ خیص وبرثبدٌوبزّ ب درایسٍلِ ّبی ولجعیال دٌَهًَیِ جذا ؼذُ از ثیوبراى هراجؼِ وٌٌذُ ثِ ثیوبرظشبى ّبی طبلمبًی ٍ لجبفی ًصاد ؼ ْر سْ راى در ظ بل ّ بی
 1398-1397ي ود پضيَان  16211مطزح ي تا تاوید تز رػایت مًارد سیز مًرد تصًیة لزار گزفت.
 -1اخذ رضایت وامٍ وتثی آگاَاوٍ اس آسمًدوی َا
 -2حفظ اعزار آسمًدوی َا
ود اخالق:

IR.SBMU.MSP.REC.1397.647

 پایان وامٍ تٍ راَىمایی خاوم/آلای دوتز زّراء فبضلی ػطبر  ،متؼلك تٍ خاوم  /آلای ظیذُ هٌب حعیٌی تا ػىًان :ثررظی ثیبى شى Twist- 1در ظلَل ّبی ثٌیبدی هساًؽیوی سیوبر ؼذُ ثب  EGCGچبی ظجس ي ود پضيَان  16160مطزح ي تا تاوید تاز رػایات ماًاسیه اخاالق در
پضيَؼ مًرد تصًیة لزار گزفت.
ود اخالق:

IR.SBMU.MSP.REC.1397.648

 پایان وامٍ تٍ راَىمایی خاوم/آلای دوتز هحوذ ّبدی فرجَ  ،متؼلك تٍ خاوم  /آلای آزادُ اظوؼیلی تا ػىًان :سؼییي ثیَفیلن در ظَغ ّبیاًشرٍوَوَض فىبلیط جذا ؼذُ از ًوًَِ ّبی ادراری ثیوبراى هراجؼِ وٌٌذُ ثِ ثیوبرظشبى آیز اهلل طبلمبًی ؼْر سْراى در ظ بل ّ بی
 1398-1397ي ود پضيَان  16233مطزح ي تا تاوید تز رػایت مًارد سیز مًرد تصًیة لزار گزفت.
 -1اخذ رضایت وامٍ وتثی آگاَاوٍ اس آسمًدوی َا
 -2حفظ اعزار آسمًدوی َا
ود اخالق:

IR.SBMU.MSP.REC.1397.649

 پایان وامٍ تٍ راَىمایی خاوم/آلای دوتز هعؼَد ًؽیجی ٍ دوشروبهراى هشمی  ،متؼلك تٍ خاوم  /آلای ظَلوبز ثرززر جاللی تا ػىاًان :اث رهذریذیي ایٌشرادلَرال ثر درد ثؼذ از ػول وَلِ ظیعشىشَهی ثبز ي ود پضيَان  16921مطزح ي ممزر ؽد خُت دايری تٍ  1وفاز داير مازتثط
ارعال ؽًد.

 پایان وامٍ تٍ راَىمایی خاوم/آلای دوتز ًریوبى هصفب  ،متؼلك تٍ خاوم  /آلای ؼبدی دبیذارفر تا ػىًان :ثررظی حضَر آًشی ثبدی در ظرمدرظٌل ثخػ  ICUػلیِ دذشیذ ّبی ایوًََشًیه درٍسئیي  ompAطراحی ؼذُ از اظیٌشَثبوشرثَهبًی .ي ود پضيَان  14444مطازح ي تاا
تاوید تز رػایت مًارد سیز مًرد تصًیة لزار گزفت.
 -1اخذ رضایت وامٍ وتثی آگاَاوٍ اس آسمًدوی َا
 -2ػدع تحمی َشیىٍ اضافی واؽی اس اوداع تحمیك تٍ آسمًدوی َا
 -3حفظ اعزار آسمًدوی َا
ود اخالق:

IR.SBMU.MSP.REC.1397. 650

 -طزح تحمیماتی خاوم/آلای دوتز فبرض ًجبری  ،ػلی اصغر ظبجذی تا ػىًان :ثررض ػلل هري ٍهیر وَدوبى زیر  5ظبل ،ارجبػی ث ِ

ظبلي سؽریح ظبزهبى دسؼىی لبًًَی سْراى در ظبل ّبی  1393-94ي ود پضيَان  8988مطزح ي تا تاوید تز رػایات ماًارد سیاز ماًرد
تصًیة لزار گزفت( .گرنت حمایت از پایان نامه های دستیاری)
 -1حفظ اعزار آسمًدوی َا
-2رػایت مًاسیه اخالق در پضيَؼ
ود اخالق:

IR.SBMU.MSP.REC.1397.651

 طزح تحمیماتی خاوم/آلای دوتز ّبدی ػظیوی  ،تا ػىًان :ارزیبثی ظبخشبر ثالغی ٍ زثبى ًَؼشبری چىیذُ& ّ;zwnjبی اًگلیع یهمبالر دصٍّؽی حَزُ ػلَم دسؼىی :هَرددصٍّؽی هجلِ آهَزغ دسؼىی داًؽگبُ ؼْیذ ثْؽشی سْ راى در ظ بل  1397ي واد پضيَاان
 14384مطزح ي تا تاوید تز رػایت مًاسیه اخالق در پضيَؼ مًرد تصًیة لزار گزفت.
ود اخالق:

IR.SBMU.MSP.REC.1397. 652

 طزح تحمیماتی خاوم/آلای دوتز رضب هبظشری فراّبًی  ،حعیي چبٍؼی تا ػىًان :ثررظی اثر سجَیس هىرر هز آهفشبهیي ثر ثیبى درٍفبیلشًیّ ،وبٌّگی حروشی ٍ هطبلؼبر ثبفشی در جعن هخطط هَغ ّبی صحرایی ثبلغ ًر ي ود پضيَان  14467مطزح ي تا تاوید تز رػایات
اصًل اخاللی در رفتار تا حیًان َای تحت آسمایؼ مًرد تصًیة لزار گزفت.
ود اخالق:

IR.SBMU.MSP.REC.1397. 653

 پایان وامٍ تٍ راَىمایی خاوم/آلای دوتز اهیرحعیي حعیٌی  ،متؼلك تٍ خاوم  /آلاای ػبطفِ ظبدار هیرثبرل تاا ػىاًان :ثررظ ی ؼ یَعاخشالالر رٍاى دسؼىی در وَدوبى ثب ثی اخشیبری هذفَػی ٍ ػَاهل هرسجط ثب آى در ثیوبراى هراجؼِ وٌٌذُ ثِ ثیوبرظ شبى هفی ذ ي واد
پضيَان  16902مطزح ي تا تاوید تز رػایت مًارد سیز مًرد تصًیة لزار گزفت.
 -1حفظ اعزار آسمًدوی َا
 -2اخذ رضایت وامٍ وتثی آگاَاوٍ اس يلی لاوًوی آسمًدوی َا
 -3ػدع تحمی َشیىٍ اضافی واؽی اس اوداع تحمیك تٍ يلی لاوًوی آسمًدوی َا
ود اخالق:

IR.SBMU.MSP.REC.1397. 654

 پایان وامٍ تٍ راَىمایی خاوم/آلای دوتز ؼجٌن ثسهی  ،متؼلك تٍ خاوم  /آلای فْیوِ صوذی تا ػىًان :ثررظی همبیعِ ای حعبظیز اخالل یداًؽجَیبى دسؼىی داًؽگبُ ػلَم دسؼىی ؼْیذ ثْؽشی در اثشذا ٍ اًشْبی دٍرُ ی ثبلیٌی ي ود پضيَان  16985مطزح ي تا تاوید تز رػایت
مًارد سیز مًرد تصًیة لزار گزفت.
 -1اخذ رضایت وامٍ وتثی آگاَاوٍ اس آسمًدوی َا
 -2حفظ اعزار آسمًدوی َا
ود اخالق:

IR.SBMU.MSP.REC.1397. 655

 پایان وامٍ تٍ راَىمایی خاوم/آلای دوتز زّراء فبضلی ػطبر  ،متؼلك تٍ خاوم  /آلای فرزل هحلَجی تا ػىًان :ثررظی ثیبى شى  Msx2درظلَل ّبی ثٌیبدی هساًؽیوی سیوبر ؼذُ ثب  EGCGچبی ظجس ي ود پضيَان  16164مطزح ي تا تاوید تز رػایت مًاسیه اخاالق در پاضيَؼ
مًرد تصًیة لزار گزفت.
ود اخالق:

IR.SBMU.MSP.REC.1397. 656

 پایان وامٍ تٍ راَىمایی خاوم/آلای دوتز زّراء فبضلی ػطبر  ،متؼلك تٍ خاوم  /آلای یبظوي دٌَّی تا ػىًان :ثررظی ثی بى شى FGFR2در ظلَل ّبی ثٌیبدی هساًؽیوی سیوبر ؼذُ ثب  EGCGچبی ظجس ي ود پضيَان  16162مطزح ي تا تاوید تز رػایت مًاسیه اخالق در پضيَؼ
مًرد تصًیة لزار گزفت.
ود اخالق:

IR.SBMU.MSP.REC.1397. 657

 پایان وامٍ تٍ راَىمایی خاوم/آلای دوتز حویذرضب حمیمز خَاُ  ،متؼلك تٍ خاوم  /آلای ػلی راوری ًصاد تا ػىًان :یبفشِ ّبی اسف بلی در MRIهغسی ثیوبراى هجشال ثِ ظردرد هراجؼِ وٌٌذُ ثِ هروس آهَزؼی درهبًی ؼْذای سج ریػ در ظ بل  1398ي واد پضيَاان 16980
مطزح ي ممزر ؽد مًارد سیز تمىظًر پاعصگًیی تٍ مدزی اػالع ؽًد:
 .1طزح وارآسمایی تالیىی ویغت ي وارتزدی اعت  .2.ػلت  MRIي ارخاع تزای  MRIچیغت؟ .3یه وفز َمىار وًريلًصیغت تٍ تیم اضاافٍ
ؽًد.

 پایان وامٍ تٍ راَىمایی خاوم/آلای دوتز هْذی زَدرزی  ،متؼلك تٍ خاوم  /آلای ّلیب ایراى دٌبُ تا ػىًان :ثررظ ی هَلى َلی شى ّ بی CTX-M-15, TEM, SHVدر اؼرؼیب ولی هَلذ ثشبالوشبهبز جذا ؼذُ از ثیوبراى هجشال ثِ ػفًَز ّبی دظشگبُ ادراری ي واد پضيَاان
 15401مطزح ي تا تاوید تز رػایت مًارد سیز مًرد تصًیة لزار گزفت.
ود اخالق:

IR.SBMU.MSP.REC.1397. 658

 پایان وامٍ تٍ راَىمایی خاوم/آلای دوتز هْذی زَدرزی  ،متؼلك تٍ خاوم  /آلای ًعین ًصرسی ًیب تا ػىًان :ثررظی والض ّبی ایٌشگرٍى ٍالگَی همبٍهز دارٍئی در ظَیِ ّبی اظشبفیلَوَوَض اٍرئَض جذا ؼذُ از زخن ي ود پضيَان  15411مطزح ي تا تاوید تز رػایات ماًارد
سیز مًرد تصًیة لزار گزفت.
 -1اخذ رضایت وامٍ وتثی آگاَاوٍ اس آسمًدوی َا
 -2ػدع تحمی َشیىٍ اضافی واؽی اس اوداع تحمیك تٍ آسمًدوی َا
 -3حفظ اعزار آسمًدوی َا
ود اخالق:

IR.SBMU.MSP.REC.1397. 659

 پایان وامٍ تٍ راَىمایی خاوم/آلای دوتز افؽیي هرادی  ،متؼلك تٍ خاوم  /آلای ًرزط اهلل یبری تا ػىًان :سؼییي هیساى ث رٍز سَهَرّ بیثذخین دظز ٍ هچ دظز در ایراى ي ود پضيَان  16843مطزح ي تا تاوید تز رػایت مًارد سیز مًرد تصًیة لزار گزفت.
 -1اخذ رضایت وامٍ وتثی آگاَاوٍ اس آسمًدوی َا
 -2حفظ اعزار آسمًدوی َا
ود اخالق:

IR.SBMU.MSP.REC.1397. 660

 پایان وامٍ تٍ راَىمایی خاوم/آلای دوتز حجز الِ ػجبض زادُ  ،متؼلك تٍ خاوم  /آلای ػبلیِ رٍظشب طعَجی تا ػىًان :ثررظ ی ه رٍریسبثیرار ظلَل درهبًی ثر درهبى ًبٌّجبری ّبی ؼجىیِ ي ود پضيَان  17043مطزح ي تا تاوید تز رػایت مًاسیه اخالق در پاضيَؼ ماًرد
تصًیة لزار گزفت.
ود اخالق:

IR.SBMU.MSP.REC.1397. 661

 پایان وامٍ تٍ راَىمایی خاوم/آلای دوتز هْذی زَدرزی  ،متؼلك تٍ خاوم  /آلای هرین هرداًؽبّی تا ػىًان :سؼییي والض ّبی ایٌشگرٍى درظَیِ ّبی اظشبفیلَوَن اٍرئَض همبٍم ثِ هَدیرٍظیي جذا ؼذُ از ثیوبراى ظَخشگی ي ود پضيَان  15394مطزح ي تا تاویاد تاز رػایات
مًارد سیز مًرد تصًیة لزار گزفت.
 -1اخذ رضایت وامٍ وتثی آگاَاوٍ اس آسمًدوی َا
 -2ػدع تحمی َشیىٍ اضافی واؽی اس اوداع تحمیك تٍ آسمًدوی َا
 -3حفظ اعزار آسمًدوی َا
ود اخالق:

IR.SBMU.MSP.REC.1397. 662

 پایان وامٍ تٍ راَىمایی خاوم/آلای دوتز افؽیي هرادی  ،متؼلك تٍ خاوم  /آلای زّرا اؼجغ زادُ تا ػىاًان :سؼییي هیساى ثرٍز سَهَرّ بیظیعشن اػصبة هروسی در وَدوبى ٍ ًَجَاًبى وَچىشر از  19ظبل در ایراى ي ود پضيَان  16907مطزح ي تا تاوید تز رػایات ماًارد سیاز
مًرد تصًیة لزار گزفت.
 -1اخذ رضایت وامٍ وتثی آگاَاوٍ اس آسمًدوی َا
 -2حفظ اعزار آسمًدوی َا
ود اخالق:

IR.SBMU.MSP.REC.1397. 663

 پایان وامٍ تٍ راَىمایی خاوم/آلای دوتز افؽیي هرادی  ،متؼلك تٍ خاوم  /آلای هجیٌب اظوؼیلی تا ػىًان :سؼییي هی ساى ث رٍز سَهَرّ بیاظشخَاًی ثذخین در وَدوبى ٍ ًَجَاًبى وَچىشر از  19ظبل در ایراى ي ود پضيَان  16898مطزح ي تا تاوید تز رػایت مًارد سیاز ماًرد
تصًیة لزار گزفت.
 -1اخذ رضایت وامٍ وتثی آگاَاوٍ اس آسمًدوی َا

 -2حفظ اعزار آسمًدوی َا
ود اخالق:

IR.SBMU.MSP.REC.1397. 664

 پایان وامٍ تٍ راَىمایی خاوم/آلای دوتز هْرًَغ حعبض یگبًِ  ،متؼلك تٍ خاوم  /آلای ثیشب ػلی ًصاد تا ػىًان :ثررظی اوَوبردیَزرافیهدر وَدوبى هجشال ثِ وبٍازاوی در ثیوبرظشبى هفیذ از ظبل  94سب  97ي ود پضيَان  16971مطزح ي تا تاوید تز رػایت مًارد سیز مًرد تصًیة
لزار گزفت.
 -1حفظ اعزار آسمًدوی َا
 -2اخذ رضایت وامٍ وتثی آگاَاوٍ اس يلی لاوًوی آسمًدوی َا
ود اخالق:

IR.SBMU.MSP.REC.1397. 665

 پایان وامٍ تٍ راَىمایی خاوم/آلای دوتز هصدُ حبووی ٍاال  ،متؼلك تٍ خاوم  /آلاای ػبطفِ ًجفی خَاُ تاا ػىاًان :ثررظ ی فٌَس بیذی ٍهَلىَلی همبٍهز ًعجز ثِ فعفَهبیعیي در ثیي ظَیِ ّبی اؼریؽیب والی جذا ؼذُ از ثیوبراى هجشال ثِ ػفًَز ادراری در ثیوبراى دیًَ ذ
ولیِ هراجؼِ وٌٌذُ ثِ ثیوبرظشبى لجبفی ًصاد در ظبل  97ي ود پضيَان  16147مطزح ي تا تاوید تز رػایت مًارد سیز ماًرد تصاًیة لازار
گزفت.
 -1اخذ رضایت وامٍ وتثی آگاَاوٍ اس آسمًدوی َا
 -2ػدع تحمی َشیىٍ اضافی واؽی اس اوداع تحمیك تٍ آسمًدوی َا
 -3حفظ اعزار آسمًدوی َا
ود اخالق:

IR.SBMU.MSP.REC.1397. 666

 پایان وامٍ تٍ راَىمایی خاوم/آلای دوتز داٍر اهبًی ظمسچی  ،متؼلك تٍ خاوم  /آلای هحعي رظشگبری دَیبًی تا ػىًان :همبیعِ دبظخ ّبیایوٌی َّهَرال ػلیِ ٍاوعي ّبی ًَسرویت آًفلَاًسا ثر دبیِ ی ثبوشری الوشَوَوَض الوشیط ثیبى وٌٌذُ ی آًشی شى ًَراهیٌی ذاز ()NA
در دٍ حبلز داخل ظلَل ٍ ظطحی در هَغ  BALB/cي ود پضيَان  16328مطزح ي تا تاوید تز رػایت اصًل اخاللی در رفتار تا حیًان
َای تحت آسمایؼ مًرد تصًیة لزار گزفت.
ود اخالق:

IR.SBMU.MSP.REC.1397. 667

 طزح تحمیماتی خاوم/آلای دوتز هحجَثِ هٌصَری خرلبًی  ،ظَلوبز حعٌی تا ػىًان :ثررظی راثطِ آظن ٍآلرشی ثِ ؼیر زبٍ در وَدوبىهراجؼِ وٌٌذُ ثِ ثیوبرظشبى وَدوبى هفیذ ي ود پضيَان  16312مطزح ي تا تاوید تز رػایت مًارد سیز مًرد تصًیة لزار گزفت.
 -1حفظ اعزار آسمًدوی َا
 -2اخزا طزح تا َماَىگی پشؽه مؼالح تیماران
 -3اخذ رضایت وامٍ وتثی آگاَاوٍ اس يلی لاوًوی آسمًدوی َا
 -4ػدع تحمی َشیىٍ اضافی واؽی اس اوداع تحمیك تٍ يلی لاوًوی آسمًدوی َا

 -5ػدع محزيمیت آسمًدوی َا اس درمان ريتیه
ود اخالق:

IR.SBMU.MSP.REC.1397. 668

 طزح تحمیماتی خاوم/آلای دوتز ظْبم اًصبری  ،اًعیِ لطفؼلی تا ػىًان :ؼٌبظبیی زًَِ ّبی درٍى ووذلىط وبًذیذا آلجىٌط جذا ؼذُاز ثیوبراى هجشال ثِ وبًذیذیبزیط ثب اظشفبدُ از شى  )Hyphal wall protein 1 (HWP1ي ود پضيَان  13268مطزح ي تا تاوید تز
رػایت مًارد سیز مًرد تصًیة لزار گزفت.
 -1اخذ رضایت وامٍ وتثی آگاَاوٍ اس آسمًدوی َا
 -2ػدع تحمی َشیىٍ اضافی واؽی اس اوداع تحمیك تٍ آسمًدوی َا
 -3حفظ اعزار آسمًدوی َا
ود اخالق:

IR.SBMU.MSP.REC.1397. 669

 طزح تحمیماتی خاوم/آلای دوتز ػجذالِ اهیٌی  ،زّرا ًبهَردَر تا ػىًان :ثررظی اثر الشْبة ًبؼی از لیذَدلی ظبوبریذ در دیػ از سَلذ ٍاظشرض دط از سَلذ ثر رٍی هیلیي ظبزی ٍ سوبیس الیگَدًذرٍظیز در ًبحیِ دری فرًٍشبل در هَغ ّبی ًر ث بلغ ي واد پضيَاان 14666
مطزح ي تا تاوید تز رػایت اصًل اخاللی در رفتار تا حیًان َای تحت آسمایؼ مًرد تصًیة لزار گزفت.
ود اخالق:

IR.SBMU.MSP.REC.1397. 670

 طزح تحمیماتی خاوم/آلای دوتز هبًذاًب ظشبری ً ،یىَ حعیي خبى ًبظر تا ػىًان :همبیعِ اث رار لیذ َ دل ی ظ بوبریذّبی ٍ E.coli P.gingivalisثر ثیبى شًْبی المب وٌٌذُ دیری (ؼبهل  )P16INK4A ٍ SIRT1 ،P21Cip1 ،TP53در ظلَلْبی ثٌی بدی دبل خ
دًذاى اًعبى ي ود پضيَان  13216مطزح ي تا تاوید تز رػایت مًاسیه اخالق در پضيَؼ مًرد تصًیة لزار گزفت.
ود اخالق:

IR.SBMU.MSP.REC.1397. 671

 پایان وامٍ تٍ راَىمایی خاوم/آلای دوتز هصدُ حبووی ٍاال  ،متؼلك تٍ خاوم  /آلای دَیب سیؽِ ثری تا ػىاًان :ثررظ ی فراٍاً ی شًْ بی qnrA,Bدر ثبوشری ظَدٍهًَبض آئرٍشیٌَزا جذاؼذُ از زخن ظَخشگی ي ود پضيَان  17191مطزح ي تا تاوید تز رػایت مًارد سیز ماًرد
تصًیة لزار گزفت.
 -1اخذ رضایت وامٍ وتثی آگاَاوٍ اس آسمًدوی َا
 -2ػدع تحمی َشیىٍ اضافی واؽی اس اوداع تحمیك تٍ آسمًدوی َا
 -3حفظ اعزار آسمًدوی َا
ود اخالق:

IR.SBMU.MSP.REC.1397. 672

 -پایان وامٍ تٍ راَىمایی خاوم/آلای دوتز هؼصَهِ هیرزاهرادی  ،متؼلك تٍ خاوم  /آلای هؼصَهِ اصالًذَر تا ػىًان :ثررظی ػَالت حبهلگی

در زًبى ثبردار هجشال ثِ فیجرٍم رحن هراجؼِ وٌٌذُ ثِ درهبًگبُ دری ًبسبل ي ود پضيَان  17097مطزح ي تا تاوید تز رػایت مًارد سیز مًرد
تصًیة لزار گزفت.
ود اخالق:

IR.SBMU.MSP.REC.1397. 673

 طزح تحمیماتی خاوم/آلای دوتز حویذ لبئذی  ،دوتز هیرداٍد ػوراًی تا ػىًان:ثررظ ی ثی بى وو ی شى ّ بی miR-،miR-186 miR-155-5p ٍ miR-15b،15aدر ًوًَِ ّبی ثبفشی ثیوبراى هجشال ثِ ظرطبى هؼذُ در همبیعِ ثب ثبفز ًرهبل ي ود پضيَان 15849
مطزح ي تا تاوید تز رػایت مًارد سیز مًرد تصًیة لزار گزفت.
 -1اخذ رضایت وامٍ وتثی آگاَاوٍ اس آسمًدوی َا
 -2ػدع تحمی َشیىٍ اضافی واؽی اس اوداع تحمیك تٍ آسمًدوی َا
 -3حفظ اعزار آسمًدوی َا
ود اخالق:

IR.SBMU.MSP.REC.1397. 674

 پایان وامٍ تٍ راَىمایی خاوم/آلای دوتز هًَب لبضی  ،متؼلك تٍ خاوم  /آلای ظبحل ؼفیؼی دٍلز آثبدی تاا ػىاًان :ثررظ ی فراٍاً ی ٍهمبٍهز اًشی ثیَسیىی ظَدٍهًَبض ائرٍشیٌَزا جذا ؼذُ از ثیوبراى ثعشری هجشال ثِ ػفًَز ادراری ي ود پضيَان  16870مطزح ي تا تاوید
تز رػایت مًارد سیز مًرد تصًیة لزار گزفت.
 -1اخذ رضایت وامٍ وتثی آگاَاوٍ اس آسمًدوی َا
 -2ػدع تحمی َشیىٍ اضافی واؽی اس اوداع تحمیك تٍ آسمًدوی َا
 -3حفظ اعزار آسمًدوی َا
ود اخالق:

IR.SBMU.MSP.REC.1397. 675

 پایان وامٍ تٍ راَىمایی خاوم/آلای دوتز ظؼیذ ولجبظی  ،متؼلك تٍ خاوم  /آلای فریجب حك ٍیردی لَ تا ػىًان :ثررظی ّوجعشگی ظطح B12ظرم ثب همذار آلجَهیٌَری در ثیوبراى هجشال ثِ دیبثز هلیشَض هراجؼِ وٌٌذُ ثِ ثیوبرظشبى لموبى حىین در ظبل 1397 -98ي ود پضيَاان
 15582مطزح ي تا تاوید تز رػایت مًارد سیز مًرد تصًیة لزار گزفت.

ود اخالق:

IR.SBMU.MSP.REC.1397. 676

پایان وامٍ تحمیماتی خبًن دوشر زیٌت ثی زٍال دعتیار تصصصی رؽتٍ پًعت تٍ راَىمایی آلای دوتز محمد ؽُیدی دادرط تا ػىًان"تزرعی میشان اثزتصؾی ي ػًارض داريی  Inginol mebutateدر ممایغٍ تا داريی  podophyllinدر درمان تیماران مثتال تٍ
 Anogenital wartمزاخؼٍ وىىدٌ تٍ تیمارعتاوُای ؽُدای تدزیؼ ي لممان حىیم ؽُز تُزان در عالُای  "97-96در ومیتٍ اخالق
مزوش تحمیمات پًعت تا وداخالق  IR.SBMU.SRC.REC.1397.009مطزح ي مًرد تصًیة لزار گزفت.
-پایان وامٍ تحمیماتی خبًن دوشر الِْ رحوبًی خَاُ دعتیار تصصصی رؽتٍ پًعت تٍ راَىمایی خاوم دوتز عُیال وصیزی تا ػىًان "تزرعی

عطح ًَرمًوُای خىغی ي آودريصن َا ي  TSHدر خاومُای مثتال تٍ لیىه پالوًپیالریظ ي ممایغٍ آن تا گزيٌ وىتزل عالم مزاخؼٍ وىىدٌ تٍ
درماوگاَُای پًعت تیمارعتان ؽُدا ي لممان در عالُای  "98-97در ومیتٍ اخالق مزوش تحمیمات پًعت تا
وداخالق  IR.SBMU.SRC.REC.1397.007مطزح ي مًرد تصًیة لزار گزفت.
پایان وامٍ تحمیماتی خبًن دوشر زّرُ رخؽبى دعتیار تصصصی رؽتٍ پًعت تٍ راَىمایی خاوم دوتز فزیثا للمىارپًر تا ػىًان "تزرعیوغثت وًتزيفی لىفًعیت ي پالوت -لىفًعیت ي میاوگیه پالوتُا در تیماران مثتال تٍ پمفیگًط ي گزيٌ وىتزل عالم مزاخؼٍ وىىدٌ تٍ
درماوگاَُای پًعت تیمارعتاوُای ؽُدا ي لممان ي ارتثاط آن تا ؽدت تیماری در عالُای  "98-96در ومیتٍ اخالق مزوش تحمیمات پًعت تا
وداخالق  IR.SBMU.SRC.REC.1397.0011مطزح ي مًرد تصًیة لزار گزفت.
پایان وامٍ تحمیماتی خبًن دوشر زّراظبدار حعي زادُ طجبطجبیی دعتیار تصصصی رؽتٍ پًعت تٍ راَىمایی خاوم دوتز وغتزن وماسی تاػىًان "تزرعی ویفیت سودگی ي اضطزاب ي افغزدگی در تیماران مثتال تٍ لیىه پالوًپیالریظ در ممایغٍ تا گزيٌ ؽاَد در تیمارعتان لممان ي
ؽُدا اس طزیك پزعؾىامٍ  HADSي  DLQLدر عال  "98-97در ومیتٍ اخالق مزوش تحمیمات پًعت تا
وداخالق  IR.SBMU.SRC.REC.1397.005مطزح ي مًرد تصًیة لزار گزفت.
پایان وامٍ تحمیماتی خبًن دوشر فرؼشِ ًَری دعتیار تصصصی رؽتٍ پًعت تٍ راَىمایی خاوم دوتز وغتزن وماسی تا ػىًان "تزرعی ویفیتسودگی ي خًاب در تیماران مثتال تٍ لیىه پالوًپیالریظ مزاخؼٍ وىىدٌ تٍ درماوگاٌ پًعت تیمارعتاوُای لممان ي ؽُدا در عال  97در ممایغٍ
تا گزيٌ وىتزل عالم" در ومیتٍ اخالق مزوش تحمیمات پًعت تا وداخالق IR.SBMU.SRC.REC.1397.003 :مطزح ي مًرد تصًیة
لزار گزفت.
پایان وامٍ تحمیماتی خبًن دوشر صجب آلبزادُ فرد دعتیار تصصصی رؽتٍ پًعت تٍ راَىمایی خاوم دوتز حمیدٌ مزيج تا ػىًان " تزرعیممایغٍای میشان اثزتصؾی اعتفادٌ تزویثی اس لیشر غیزتصزیثی فزوؾىال  Nd:YAP 1340nmدر وىار لیشر فزوؾىال Er:YAP
 2940nmي ویش لیشر فزوؾىال دی اوغیدوزته  nm1060در درمان ضایؼات اعتزیاآلثا " در ومیتٍ اخالق مزوش تحمیمات پًعت تا
وداخالق IR.SBMU.SRC.REC.1395.36 :مطزح ي مًرد تصًیة لزار گزفت.
پایان وامٍ تحمیماتی خبًن دوشر فبطوِ ػطبزادُ دعتیار تصصصی رؽتٍ پًعت تٍ راَىمایی خاوم دوتز فُیمٍ ػثداللُی مدد تا ػىًان"تزرعی عطح عزمی واتلیغیدیه ي يیتامیه  Dدر تیماران مثتال تٍ يیتیلیگً ي ارتثاط آن تا پلی مًرفیغم رعپتًر يیتامیه  Dدر ممایغٍ تا
گزيٌ وىتزل عالم" در ومیتٍ اخالق مزوش تحمیمات پًعت تا وداخالق IR.SBMU.SRC.REC.1397.001 :مطزح ي مًرد تصًیة
لزار گزفت.
پایان وامٍ تحمیماتی خبًن دوشر سبرا ثرار دعتیار تصصصی رؽتٍ پًعت تٍ راَىمایی آلای دوتز محمد ؽُیدی دادرط تا ػىًان "ممایغٍالگًی تًسیغ ایىتزلًویه  17ي  23در ضایؼات تیماران مثتال تٍ آلًپغی اعىار گذار در سمیىٍ لیىه پالوًپیالریظ ي دیغىًیید لًپًط
اریتماتًسيط" در ومیتٍ اخالق مزوش تحمیمات پًعت تا وداخالق IR.SBMU.SRC.REC.1397.008 :مطزح ي مًرد تصًیة لزار
گزفت.
پایان وامٍ تحمیماتی خبًن دوشر ظویِ جؼفری ًذٍؼي دعتیار فًق تصصصی رؽتٍ غدد تٍ راَىمایی آلای دوتز مدید يلی سادٌ تا ػىًان"تزرعی ارتثاط  15مًرد اس پلی مًرفیغم َای صن  TPOتا مثثت ؽدن  TPO ABدر خمؼیت مطالؼٍ تیزيیید تُزان در پیگیزی  12عالٍ"
در ومیتٍ اخالق پضيَؾىدٌ غدد درين ریش ي متاتًلیغم تا وداخالق IR.SBMU.ENDOCRINE.REC.1397.123 :مطزح ي مًرد
تصًیة لزار گزفت.
پایان وامٍ تحمیماتی خبًن دوشر ًفیعِ ًمذی دَر دعتیار تصصصی رؽتٍ تیًُؽی تٍ راَىمایی آلایان دوتز تُزيس فزساوگان ي دوتز ػلیزضاخُاوگیزی فزد تا ػىًان "ممایغٍ تزرعی ػملىزد للة واودیدَای اَدای للة ،تا اعتفادٌ اس اوًواردیًگزافی ي مًویتًریىگ َمًدیىامیه

پیؾزفتٍ" در ومیتٍ اخالق مزوش تحمیمات ع ي تیماریُای ریًی تا وداخالق IR.SBMU.NRITLD.REC.1394.223 :مطزح ي
مًرد تصًیة لزار گزفت.
پایان وامٍ تحمیماتی خبًن دوشر هْعب ثؽبرر دعتیار تصصصی رؽتٍ اطفال تٍ راَىمایی آلای دوتز ومی دارا تا ػىًان "تزرعی الگًیآوديعىًپیه دعتگاٌ گًارػ فًلاوی در وًدوان مثتال تٍ تیماری مشمه ولیًی مزاخؼٍ وىىدٌ تٍ تیمارعتان مفید طی عالُای  "97-92در
ومیتٍ اخالق داوؾگاٌ تا وداخالق IR.SBMU.RETECH.REC.1397.265 :مطزح ي مًرد تصًیة لزار گزفت.

پایان وامٍ تحمیماتی آلبی دوشر هحوذ دَری دعتیار تصصصی رؽتٍ اريلًصی تٍ راَىمایی آلای دوتز تاته خًاومزد تا ػىًان "تزرعی اثزپزيپًفًل در عىگ داخ حالثی" در ومیتٍ اخالق داوؾگاٌ تا وداخالق IR.SBMU.RETECH.REC.1397.865 :مطزح ي مًرد
تصًیة لزار گزفت.
پایان وامٍ تحمیماتی آلبی دوشر هرسضی فالح وروبى دعتیار تصصصی رؽتٍ اريلًصی تٍ راَىمایی آلای دوتز تاته خًاومزد تا ػىًان"تزرعی تلًن اػصاب پزيعتات تا لیديواییه -تزیامغیىًلًن اس طزیك روتًع تحت َدایت عًوًگزافی در ممایغٍ تا تشریك تًتاوظ در
مدزای پزيعتاتیه در درمان تیماران مثتال تٍ عىدريع درد لگىی مشمه مزاخؼٍ وىىدٌ تٍ تیمارعتان ؽُدای تدزیؼ" در ومیتٍ اخالق مزوش
تحمیمات تیماریُای ولیًی ي مداری ادراری تا وداخالق IR.SBMU.UNRC.1397.18 :مطزح ي مًرد تصًیة لزار گزفت.
پایان وامٍ تحمیماتی آلبی دوشر صبلح غیبثی دعتیار تصصصی رؽتٍ اريلًصی تٍ راَىمایی آلای دوتز تاته خًاومزد تا ػىًان "تزرعیپیامدَای ريیىزد رادیًتزاپی َىگاع ػم خزاحی رادیىال پزيعتاتىتًمی در تیماران تا واوغز پزيعتات پیؾزفتٍ مًضؼی مزاخؼٍ وىىدٌ تٍ
تیمارعتان ؽُدای تدزیؼ اس عال  96تا  "98در ومیتٍ اخالق مزوش تحمیمات تیماریُای ولیًی ي مداری ادراری تا
وداخالق IR.SBMU.UNRC.1397.18 :مطزح ي مًرد تصًیة لزار گزفت.
پایان وامٍ تحمیماتی خبًن دوشر هحجَثِ ظبدار هیرّبؼوی دعتیار تصصصی رؽتٍ داخلی تٍ راَىمایی خاوم دوتز فزيؽ فزلاوی تا ػىًان"تزرعی ارتثاط تیماری سخم پپتیه تا چالی ي عطح خًوی اوغًلیه ي لیپید پزيفای " در ومیتٍ اخالق داوؾگاٌ تا
وداخالق IR.SBMU.RETECH.1397.662 :مطزح ي مًرد تصًیة لزار گزفت.
پایان وامٍ تحمیماتی آلبی دوشر اثَالفضل طحبى دعتیار تصصصی رؽتٍ داخلی تٍ راَىمایی آلای دوتز حغیه يویلی تا ػىًان "تزرعیعطح  HbA1cي وغة  AIb/crادرار در تیماران تغتزی ؽدٌ تا تؾصی

اوًاع  ACSدر تیمارعتان ؽُید مدرط در عال  "95-94در

ومیتٍ اخالق داوؾگاٌ تا وداخالق IR.SBMU.RETECH.1395.823 :مطزح ي مًرد تصًیة لزار گزفت.

حبضریي وویشِ:
دوشر ػلی طجیجی

دوشر هحوذ حعي لذیبًی

دوشر هْرزاد ویبًی

رئیط وویشِ

دصٍّؽگر

هشخصص اخالق زیعز دسؼىی

دوشر حویذ وریوبى

دوشر درٍیي یبٍری

دوشر هرسضی ػجذالججبری

حمَلذاى

ادیذهیَلَشیعز

رٍحبًی

دوشر هحوذسمی حعیٌی طجبطجبیی

دوشر هرضیِ راهٌذی

دصٍّؽگر

ًبظر هؼبًٍز سحمیمبر ٍ في آٍری داًؽگبُ

دوشر ظیذػلی ضیبیی

خبًن ًعریي خبطری

دصٍّؽگرٍ دثیر وویشِ

ًوبیٌذُ جبهؼِ

