
 09طرح های تحقیقاتی مصوب سال 

 اساهی ّوکاراى داًطکذُ هجزی ػٌَاى طزح ردیف

ّای ) 1 کسیي  َاع هاءالطؼیز هَجَد در ایزاى  G2,G1,B2,B1 )Aflatoxin totalتؼییي هقذار آفالَت در ًا

 1391در سال 

ًُ ظزی-هجتثی هؼیٌی فز   فیزٍس

ذاضت  ْت

 رضا سلگی–سیذ جوال حسیٌی 

َئي اس جز 2 َل ذ اسى سًی کاتالیشٍریحذف ت ُ اس فزاٌی ُ تا استفاد د َای آَل   یاىّ 

 رجة رضیذی

 

 تْذاضت

ی ًَذ-دکتز حاتن گَدٌی ِ تیزًا  فاطو

ًاضتا ) 3 ٍ سطح سزهی قٌذ خَى  سى  ل FBSتزرسی تغییزاتٍ  ًیوسال ٍا ( در دٍرّی اهتحاًات پایاى تزم 

م پشضکی لزستاى91-91سال تحصیلی ) ُ ػَل َیاى دًاطگا  ( دًاطج

  حسیي خلخالیاهیز

 پشضکی

ٌاس هزدًای ین -ػشیش کاهزاى-دکتز هْ فزساد اتزّا

ّادی-سادُ  دکتز ػلی فز

ٍ ػلل هزتثط تا آى در ضْز خزم  4  ُ ُ ها جذ ٌاسیَى کَدکاى سیزّ  ٍاکسی ی تأخیز هادراى در  ًٍا تزرسی فزا

 89-91آتاد در سال 

َردی   ػلی ضّا

 پشضکی

ى تختی-فزساد اتزّین سادُ-ػشیش کاهزاى -ارکتاَی

شادی فز -کثزی کزهی  هیثن ْت

َاهل هزتثط تا آى در هادراى ضیزدُ 5 ٍ ػ َاد غذایی  ضؼیت دریافت ه دارای فزسًذ سیز یک  تزرسیٍ 

 1391سال ضْزستاى خزم آتاد در سال 

 

 سجاد رٍستا

 

 پشضکی

ٌاس هزدًای ّین سادُ-دکتز هْ ِ -فزساد اتز ػاطف

ِ کطَری-رٍستا ِ صحزاگزد خزم -سوی فاطو

ْام-آتاد  سؼیذ صالحی-جؼفزی هجذ ال

َاهل هزتثط  تا آى در ضْز خزم آتاد 6 ٍ ػ  ِ ّای تکاهلی کَدکاى یکسال   ارسیاتی ضاخص 

 کثزی کزهی

 

ذاضت  ْت

ّین سادُ ِ -سّزا تیات-سّزا فالح-فزساد اتزا فتًا

 هزیذی

َاد آلی طث 7 ٍ رسَب دّی ضیویایی حذف ه َاگَالسیَى  ّای الکتزٍک ُ اس رٍش  یؼی اس آب تا استفاد

 تطذیذ یافِت

ی ِ ضوس خزم آتادی   دکتز حاتن گَدٌی سلواى  –دکتز قذرت ال

ٍیٌِ  قش

ِ تیواراى تستزی در تخص  8 ضغ تغذی ٍتیي تیوارستاى تزٍ  ُ تا غذای ر ِ ضذ َل ره ِ اثز غذای َف  ICUهقایس

سضی ػطای  ز خزم آتادتیوارستاى آَه

 

ٌاس هزدًای  دکتز هْ

زًاس تط  ُ کزتاس -یزیْه  نیفزساد اتزّا -یضْز

 سادُ

ّای سخت ) 9  ِ ٍ پزاکٌذگی کٌ ى  زم )Ixodidaeتؼییي َف ّایً   ِ ٍ کٌ  )Argasidae)   هاکیاى ٍ ّا  در دام 

 1391ضْزستاى خزم آتاد در سال 

زیاى دکتز هحوذ -هحوَد رضا طّا

 حسي کایذی

ِ حس-یرسگَد یدکتز هحوذ ػثذ   یٌیاسذال

زّ-یچگٌ هحوَد -یصفز یهْذ-یاحوذ ْت

زّ  یًزگس اتذال-یْت

تزرسی ٍضؼیت ایوٌی خاهَش کٌٌذُ ّای دستی ٍ آگاّی کارکٌاى جایگاّْای سَخت  11

 ضْزستاى خزم آتاد

   هحوذ فزیذى

ّای ه DASHتزرسی هیشاى پیزٍی اس الگَی غذایی  11 ٍ ضاخص  ی  َلٌی س هت ًا ِ ٍ ارتثاط آى تا هقٍا ط ت ّین فالحیزَت ِ تزک دکتز احوذ -دکتز اتزا  یثیاد واىیدکتز پ-کیً شداىیدکتز -فزسًا



 

ٍتلیال ذ  اسواػیل سادُ ػولکزد ًا

( در َّای ضْز خزم آتاد ٍ هقایسِ آى تا استاًذاردّای vocsارسیاتی تزکیثات آلی فزار ) 12

 هَجَد

 

 رجة رضیذی

ِ ضوس خزم آتاد  دکتز حاتن -یدکتز قذرت ال

رٍس يیػاتذ ذیس-یٌیگَد  یًَ


