طرح های تحقیقاتی مصوب سال 98
سدیف

هجشی

ػٌَاى عشح

داًطکذُ

اساهی ّوکاساى

1

تشسسی هیضاى هصشف گَضت تیي هشدم ضْش خشم اتذ دس سال  ٍ1389ػلل گشایص تِ آى

دکتش اتشاّین فالحی

پضضکی

دکتش خاعشُ ػٌثشی -فشصاد اتشاّین صادُ دٌّج

2

اسصیاتی کیفیت خذهات تْذاضتی ٍدسهاًی اسائِ ضذُ تَسظ هشاکض تْذاضتی ٍدسهاًی ضْشی خشم آ

هحوذ جَاد عشاحی-تٌْام لطکش آسا

پضضکی

تٌْام لطکشاسا -هجیذ تیضًی

تاد اص دیذگاُ هشاجؼِ کٌٌذگاى تِ ایي هشاکض دس سال 1389
3

اًذاصُ گیشی ٍ تشسسی خصَصیات فیضیکی ضیویایی

دکتش حاتن گَدیٌی

تْذاضت

دکتش لذست الِ ضوس خشم آتاد-هْذی ػثذالْی

رسات کَچکتش اص  11هیکشٍى  Pm10هَجَد دس
َّای ضْشستاى خشم آتاد دس سال 1389
4

اسصیاتی سیسک فاکتَسّای تِ ٍجَد آٍسًذُ اختالالت اسکلتی ػضالًی تا استفادُ اص سٍش
 (QEC) Quick Exposure Checkدس کاسخاًِ سٌگ صیگَسات

5

تجضیِ فتَکاتالیستی آالیٌذُ سًگی هتیلي تلَ دس فاضالب تا استفادُ اص اکسیذ سٍی

تْذاضت

6

ضٌاسایی ٍ تؼییي فَى هایت گشد ٍ غثاس دس خَاتگاّای داًطجَیی دس ضْش خشم آتاد دس

دکتش لذست الِ ضوس خشم آتادی

دکتش حاتن گَدیٌی-هٌْذس سضا
تْذاضت

هحوَد سضا عاّشیاى

سال 91-89
7

ًَسیِ-فاعوِ سضیذیاى

لیال تاجیک

تمَیت ضذُ تا سیلیس ٍ تثثیت ضذُ تش سٍی ضیطِ

هحوذ فشیذٍى-سجة سضیذیً-فیسِ

تْذاضت

دسٍیطی-هٌْذس اهیش ضیخ هحوذی-
صّشا ًَسی هغلك
اسذالِ حسیٌی-حاتن گَدیٌیً-اّیذ
جْاًثاًیً-ثی الِ کشیوی-

تشسسی جٌثِ ّای اپیذهیَلَطیک ،تالیٌی،آصهایطگاّی ٍ دسهاًی هثتال تِ تة هالت دس

ػثاس فشاّاًی -دکتش هحوذ حسیي

کتایَى تختیاس-ػضیض کاهشاًی-هٌْذس

تیواساى تستشی دس تیواسستاى ػطایش خشم آتاد دس سالْای 89-84

لاسًٍی

اتشاّیوی-سلیواى جافشیاى-فشٍصاى

تْذاضت
8

تشسسی استثاط الگَّای غزایی تا سٌذسم هتاتَلیک دس افشاد  18تا  51سال ضْش خشم آتاد

9

تشسسی فشٌّگ هشتثظ تا سالهت دس دٍسُ تاسداسی،صایواى ٍ ،هشالثتْای کَدکاى صیش

دکتش اتشاّین
فالحی

کشدستاًیً-گیي تیشاًًَذ
دکتش کاٍیاًی-دکتش ػٌثشی-اسواػیل

پضضکی

صادًُ-اّیذ لاضی-همیوی هٌفشد-فشضاد
صاسػی-حاجیؼلی-کسَسی-خضایی-سؼیذ
سٍستا-ػاعفِ فشح تخص

ػضیض کاهشاى

یکسال دس ضْشستاى خشم آتاد سال 1391

11

تشسسی اپیذهیَلَطیکی ٍ تالیٌی تیواساى دچاس ّیپَتیشٍئیذی ًَصاداى دس استاى لشستاى

کتایَى تختیاس-فشٍصاى کشدستاًی-ػثاس
تْذاضت

ػضیض کاهشاى

دس تیي سالْای 1389-1385

فشاّاًی-فشصاد اتشاّین صادُ-فتح الِ ضفیغ
صادُ
دکتش غالهشضا لطکشآسا-فشصاد اتشاّین

تْذاضت

11

اسصیاتی اختالالت اسکلتی-ػضالًی کاسگشاى دس ضْش خشم آتاد ٍ اسائِ ساّکاسی تشای آى

لیال تاجیک

تْذاضت

12

تشسسی ضیَع افت تحصیلی ٍ ػَاهل هشتثظ تا آى دس داًطگاُ ػلَم پضضکی لشستاى دس

فشصاد اتشاّین صادُ

پضضکی

صادُ-یاسش هحوذی-هشادی کیا
هحوذ فشیذى-کثشی کشهی-فشصاد اتشاّین
صادُ

سالْای  1385تا 1389

دکتش هٌْاص هشداًی-سْیال فؼلی-هحوذ
سضا سٌایی هٌص-هحسي ػلی پٌاّی-
دکتش سمشاط فمیِ صادُ

13

تصفیِ ضیشاتِ هشکض دفي صتالِ ضْشی تا استفادُ اص تشکیة فشایٌذ اکسیذاسیَى
کاتالیستی ٍ ساکتَس تیَلَطیک جشیاى ًاپیَستِ هتَالی

14

همایسِ اثش سٍش تغییش یافتِ عشح کاسایی تین ( )TEDتا سخٌشاًی تش ػولکشد تحصیلی ٍ

ػثاس سضایی-حاتن گَدیٌی-سضا دسٍیطی
دکتش لذست الِ ضوس خشم آتادی
دکتشاتشاّین فالحی-ضیشیي لاضی

تْذاضت

چطوِ سلغاًی

15

سضایتوٌذی داًطجَیاى کاسضٌاسی تغزیِ دس دسس سطین دسهاًی 2ٍ1

پضضکی

همایسِ هیضاى ضیَع ػَاسض تاسداسی تیي صًاى ضاغل ٍ خاًِ داس هشاجؼِ کٌٌذُ تِ هشاکض

پیشاپضضکی فاعوٌِ جٌاًی-فشصاد اتشاّین صادُ-تٌت

تْذاضتی دسهاًی ضْش خشم آتاد دس سال 1391-1389

16

هشتثظ تا آى دس سال تحصیلی 91-89
17

تشسسی هاّی ّای پشٍسضی ٍ هاّی ّای آتْای آصاد هَجَد دس سغح ضْش خشم آتاد اص

آصادپَس-ػثاس فشاّاًی-فشٍصاى کشدستاًی
پیشاپضضکی فشصاد اتشّین صادُ-سؼیذ فشٍغی-سیذ ػلی
هَسَی-ػلی لغفی همذم-حاهذ ًیاصی

کتایَى تختیاس
دکتش هٌْاص هشداًی

ًظش اسصش غزایی ٍ فلضات سٌگیي
18

الْذی هؼیشیً-ذا دسخطاى-هٌْاص

کتایَى تختیاس

تشسسی ٍضؼیت سالهت سٍاًی داًص آهَصاى همغغ هتَسغِ ضْش خشم آتاد ٍ ػَاهل

دکتش صادق سضاپَس-فشصاد اتشاّین صادُ-
پضضکی

تشسسی ضیَع ضة ادساسی ٍ ػَاهل هشتثظ تا آى دس کَدکاى دتستاًی ٍ پیص دتستاًی
ضْش خشم آتاد دس سال 1389

ػلی فشّادی

هشضیِ سضیذی-تشصٍ سضائیاى
دکتش فتح اهلل ضفیغ صادُ -دکتش ػلی

کتایَى تختیاس

پیشاپضضکی

فشّادی-فشصاد اتشاّین صادًُ -ذا دسخطاى-
هٌْاص آصادپَس

