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هجزی

ػٌَاى طزح

اعاهی ّوکاراى

داًؾکذُ

1

ًیاس عٌجی هٌطمِ تحت پَؽؼ پایگاُ تحمیمات جوؼیتی خزم آتاد در عال 1386

رجة رؽیذی

ً 13فز ًیزٍی هزدهی

2

تزرعی الَدگی اتْای سیزسهیٌی دؽت اسًا الیگَدرس تِ ًیتزات  ،فغفات ٍ پتاط در تْار ٍ

تْزام کوزُ ئی

ػلی جؼفزی  -عیذحاهذ هیز حغیٌی -
هحوذ جَاد طزاحی  -عؼیذ دّغتاًی

تاتغتاى عال 1387
3

تاثیز غٌی عاسی ؽیز تا ٍیتاهیي  Dتز ٍضؼیت تغذیِ ای ایي ٍیتاهیي در کَدکاى دتغتاًی

دکتز اتزاّین فالحی

4

تزرعی تاثیز تزًاهِ آهَسؽی « کغة هْارتْای تالیٌی در اٍرصاًظ » تز یادگیزی

دکتز هٌْاس هزداًی

دکتز علیواى ػثاعی  -دکتز هْزداد عیفی
 -فزساد اتزاّین سادُ

داًؾجَیاى رؽتِ پشؽکی داًؾگاُ ػلَم پشؽکی خزم آتاد در عال تحصیلی 1386-87

دکتز دلفاى  -دکتز لٌادی  -دکتز رفیؼی -
دکتز کاظوی -دکتز اعالهی سادُ  -دکتز
اهیزی  -دکتز هٌصَری  -دکتز ؽاّزخی -
دکتز حغیٌی  -دکتز ایاسی  -دکتز تْزاهی
 -دکتز صفا  -دکتز سارع  -دکتز حغي سادُ

5

تزرعی تاثیز آهَسػ تغذیِ ای در ٍضؼیت کن خًَی ًاؽی اس فمز آّي ٍ کلغین داًؼ

دکتز اتزاّین فالحی

آهَساى دختز همطغ دتیزعتاى
6

ؽٌاعایی ٍ تؼییي فَى هایت گزد ٍ غثار در هٌاسل هغکًَی ؽْز خزم آتاد در عال -87

دکتز هیٌَ رعتگار  -هزضیِ رؽیذ پَر -
سّزا طالثی  -خاًن لْزهاًی  -خاًن کزتاعی

عیذ هحوَد رضا طاّزیاى

اعذالِ حغیٌی ً -اّیذ جْاًثاًی

86
7

تزرعی ػَاهل هَثز تز ارتمای عطح رضایت هٌذی تیواراى هزاجؼِ کٌٌذُ تِ کلیٌیک ٍیضُ

تْزام هحمك

تیوارعتاى ػؾایز خزم آتاد اس خذهات درهاى عزپایی تا اعتفادُ اس تکٌیک آًالیش ّن

دکتز هحوذ حغي کایذی  -آلای هْذی
تیزجٌذی

پیًَذی (  ) Conjoint Analysisدر عال 1386
8

تزرعی هیاًگیي غلظت فلشات آرعٌیک  ،تارین  ،کادهیَم  ،جیَُ  ،عزب ٍ کزم در هٌاتغ

تْزام کوزُ ای

آب رٍدخاًِ ؽْز خزم آتاد در عال 1387
9

تزرعی هیشاى آفالتَکغیي ّای  2, G1, G 2, B 1Bدر تزخیٌِ ّای هَجَد در عطح ؽْز

عیذ حاهذ حغیٌی  -عؼیذ دّغتاًی -
ػلی جؼفزی  -هْذی تیزجٌذی

دکتز هٌْاس هزداًی

هْذی رحین اتَػلی  -هْذی هٌصَرُ

خزم اتاد در عال 1386
11

تزرعی ؽیَع اکغیَر در داًؼ آهَساى اتتذایی رٍعتاّْای ؽْزعتاى کَّذؽت در عال

هظاّزی  -دکتز صادق رضاپَر
اتزاّین تادپزٍا

تحصیلی 86

دکتز حغي اهیٌی سادُ  -ؽیزساد فالحی -
فزساد اتزاّین سادُ -دٍ ًفز کارؽٌاط
آسهایؾگاُ ّفت ًفز تَْرس

11

هذلثٌذی آهاری ػَاهل هَثز تز کویت ٍ کیفیت پضٍّؼ در داًؾگاُ ػلَم پشؽکی لزعتاى

فزساد اتزاّین سادُ

در عال 1387
12

تزرعی تاثیز پَدرّای ؽَیٌذُ تز خاصیت حؾزُ کؾی پؾِ تٌذّای آغؾتِ تِ عن

هْذی تیزجٌذی  -دکتز ؽیخیاى  -پزٍیي
یاراحوذی  -خاًن تذری سادُ  -هاَّتی

دکتز هحوذ حغي کایذی

دلتاهتزیي (  ) 1,2,3Kotabتؼذ اس  21 ، 15 ، 5تار ؽغتؾَ تا دعت

دکتز ػلی حك دٍعت  -سری فزاهزسی -
سیٌة فزاهزسی  -کیَهزث خویظ آتادی -
عؼیذ ًجفی

13

تزرعی هیشاى الَدگی هٌاتغ آتی تیوارعتاًْای دٍلتی ٍ خصَصی ؽْز خزم آتاد تِ تاکتزی
لضیًَال پٌَهَفیال در طی عال 87

عیذ حاهذ هیز حغیٌی

هحغي هحوذی  -عؼیذ دّغتاًی اطْز -
هْذی تیزجٌذی  -تْزام کوزُ ای  -ػلی
جؼفزی

