طرح های تحقیقاتی مصوب سال 09
ردیف
1

ػٌَاى طزح
تؼییي هقذار آفالتَکسیي ّای ( Aflatoxin total )G2,G1,B2,B1در اًَاع هاءالطؼیز هَجَد در ایزاى

هجزی

2

حذف تَلَئي اس جزیاى َّای آلَدُ تا استفادُ اس فزایٌذ اسى سًی کاتالیشٍری

3

تزرسی تغییزات ٍسى ٍ سطح سزهی قٌذ خَى ًاضتا ( )FBSدر دٍرّی اهتحاًات پایاى تزم ًیوسال اٍل

دکتز حاتن گَدیٌی-فاطوِ تیزاًًَذ
دکتز هٌْاس هزداًی-ػشیش کاهزاى-فزساد اتزاّین
پشضکی
ػلی ضاَّردی

آتاد در سال 89-91
5

تْذاضت

اهیزحسیي خلخالی

سال تحصیلی ( )91-91داًطجَیاى داًطگاُ ػلَم پشضکی لزستاى
4

سیذ جوال حسیٌی –رضا سلگی
تْذاضت

رجة رضیذی

تزرسی فزاٍاًی تأخیز هادراى در ٍاکسیٌاسیَى کَدکاى سیز ّجذُ هاُ ٍ ػلل هزتثط تا آى در ضْز خزم

داًطکذُ

هجتثی هؼیٌی فز-فیزٍسُ ًظزی

در سال 1391

سادُ-دکتز ػلی فزّادی
ػشیش کاهزاى-فزساد اتزّین سادُ-کتایَى تختیار-

پشضکی

تزرسی ٍضؼیت دریافت هَاد غذایی ٍ ػَاهل هزتثط تا آى در هادراى ضیزدُ دارای فزسًذ سیز یک
سال ضْزستاى خزم آتاد در سال 1391

اساهی ّوکاراى

کثزی کزهی -هیثن تْشادی فز
دکتز هٌْاس هزداًی-فزساد اتزّین سادُ-ػاطفِ

سجاد رٍستا

پشضکی

رٍستا-سویِ کطَری-فاطوِ صحزاگزد خزم
آتاد-الْام جؼفزی هجذ-سؼیذ صالحی

6

ارسیاتی ضاخص ّای تکاهلی کَدکاى یکسالِ ٍ ػَاهل هزتثط تا آى در ضْز خزم آتاد

7

حذف هَاد آلی طثیؼی اس آب تا استفادُ اس رٍش ّای الکتزٍکَاگَالسیَى ٍ رسَب دّی ضیویایی

فزساد اتزاّین سادُ-سّزا فالح-سّزا تیات-فتاًِ
کثزی کزهی

8
9

دکتز حاتن گَدیٌی

تْذاضت

هزیذی
دکتز قذرت الِ ضوس خزم آتادی – سلواى

تطذیذ یافتِ

قشٍیٌِ

هقایسِ اثز غذای فَرهَلِ ضذُ تا غذای رٍتیي تیوارستاى تز ٍضغ تغذیِ تیواراى تستزی در تخص ICU

هْزًاس تطیزی -ضْزُ کزتاسی -فزساد اتزاّین

تیوارستاى آهَسضی ػطایز خزم آتاد

دکتز هٌْاس هزداًی

سادُ

تؼییي فَى ٍ پزاکٌذگی کٌِ ّای سخت ( ٍ )Ixodidaeکٌِ ّای ًزم ( )Argasidaeدر دام ّا ٍ هاکیاى

هحوَد رضا طاّزیاى-دکتز هحوذ

دکتز هحوذ ػثذی گَدرسی-اسذالِ حسیٌی

ضْزستاى خزم آتاد در سال 1391

حسي کایذی

چگٌی-احوذ تْزّی-هْذی صفزی-هحوَد

تزرسی ٍضؼیت ایوٌی خاهَش کٌٌذُ ّای دستی ٍ آگاّی کارکٌاى جایگاّْای سَخت

هحوذ فزیذى

تْزّیً-زگس اتذالی
11

ضْزستاى خزم آتاد
11

تزرسی هیشاى پیزٍی اس الگَی غذایی  ٍ DASHارتثاط آى تا هقاٍهت اًسَلیٌی ٍ ضاخص ّای هزتَط تِ

دکتز اتزاّین فالحی-دکتز احوذ

فزساًِ تزک-دکتز یشداى ًیک-دکتز پیواى ادیثی

ػولکزد اًذٍتلیال
12

اسواػیل سادُ

ارسیاتی تزکیثات آلی فزار ( )vocsدر َّای ضْز خزم آتاد ٍ هقایسِ آى تا استاًذاردّای
هَجَد

دکتز قذرت الِ ضوس خزم آتادی-دکتز حاتن
رجة رضیذی

گَدیٌی-سیذ ػاتذیي ًَرٍسی

