
 

 

 

 «5931طرحهای تصویب شده در سال 

 

  1931 سال در توکسوکارا انگل های تخم به تاکستان شهر عمومی های پارک چمن آلودگی بررسی -1

 فرد پناهی مسعود مرادنیا، مریم موسوی، شقایق:  مجریان/مجری خانوادگی نام و نام

 سرائی صحنه سرائی مهرزاد دکتر: استادراهنما

 

 پنوموفیال لژیونال نظر از کوثر و قدس های بیمارستان آبرسانی های سیستم باکتریولوژیک بررسی - 2

 فرد پناهی مسعود مرادنیا، مریم موسوی، شقایق:  مجریان/مجری خانوادگی نام و نام

 قزوینی فتوحی فاطمه: استادراهنما

 

 از قزوین دندانپزشکی دانشکده جراحی و پریو بخش دندانپزشکی های یونیت آب و سطوح آلودگی بررسی - 9

 کلی اشرشیا و پنوموفیال لژیونال های باکتری وجود ها، فرم کلی تعداد نظر

 فرد پناهی مسعود مرادنیا، مریم موسوی، شقایق:  مجریان/مجری خانوادگی نام و نام

 قزوینی فتوحی فاطمه: استادراهنما

 

 آب و سطوح در ائروژینوزا سودوموناس و اورئوس استافیلوکوکوس آلودگی و ها باکتری تعداد بررسی -4

 قزوین دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی های یونیت

 موسوی شقایق فرد، پناهی مسعود  ، امیرحسنی:  مجریان

  قزوینی فتوحی فاطمه: استادراهنما

 

 دوپامین هیدروکسی-6 سم توسط شده القاء پارکینسونیسم رفتاری عالئم با کراتینین سطح بین ارتباط بررسی -1 

 صحرایی موش در

  دوست حق هاشم دکتر آقای جناب راهنمایی به صالحی فاطمه

    1936 ل سا کرج شهرستان دخترانه ابتدایی مقطع معلمان در سالمت ی دهنده ارتقاءزندگی  سبک بررسی -6

 آمنه دکتر خانم سرکار راهنمایی به طرقی حسینی محمد شیما ، پشتی توران ، شکرالهی فاطمه خانم مجریان توسط

  باریکانی

 

 1936 سال کرج شهرستان پسرانه ابتدایی مقطع معلمان در سالمت ی دهنده ارتقاءزندگی  سبک بررسی -7

  باریکانی آمنه دکتر خانم سرکار راهنمایی به  شاکری فرناز ، صیادی نغمه خانم مجریان توسط

 

    قزوین شهرستان دخترانه ابتدایی مقطع معلمان در سالمت ی دهنده ارتقاءزندگی  سبک بررسی -8

 باریکانی آمنه دکتر خانم سرکار راهنمایی به ، کاظمی زهرا کاظمی فاطمه خانم
 

 



 

 

 

    قزوین شهرستان  پسرانه مقطع معلمان در سالمت ی دهنده ارتقاءزندگی  سبک بررسی -3

 باریکانی آمنه دکتر خانم سرکار راهنمایی به  کاظمی زهرا کاظمی فاطمه خانم مجریان توسط

 

 هیدروکسی-6 سم توسط شده القاء پارکینسونیسم رفتاری عالئم با گلوگز سرمی سطح بین ارتباط بررسی -11

  صحرایی موش در دپامین

 دوست حق هاشم دکتر آقای جناب راهنمایی به گلعذاری سربازی علی آقای

 

-6 سم توسط شده القاء پارکینسونیسم رفتاری عالئم با روبین بیلی سرمی سطح بین ارتباط بررسی -11

 صحرایی موش در دپامین هیدروکسی

 دوست حق هاشم دکتر آقای جناب راهنمایی به راستگو نفیسه خانم

 

 شده القاء پارکینسونیسم رفتاری عالئم با  توتال  چگال کم بسیار پروتئین لیپو سرمی سطح بین ارتباط بررسی -1 2

 صحرایی موش در دپامین هیدروکسی-6 سم توسط

 دوست حق هاشم دکتر آقای جناب راهنمایی به راستگو نفیسه خانم 

 

 شرایط در B 2نوع فیبروبالستی رشد فاکتور گیرنده پروتئین ساختار بر کامپفرول فالونوئید تاثیر بررسی - 19

  آزمایشگاهی
  IN VITRO 

 پیری حسین دکتر آقای جناب راهنمایی به فالح اصل سجاد آقای

 

 هیدروکسی-6 سم توسط شده القاء پارکینسونیسم رفتاری عالئم با کلسیم سرمی سطح بین ارتباط بررسی  -14

 صحرایی موش در دپامین

   دوست حق دکتر:   راهنما استاد  سربازی علی:  مجری

 

 

 سفید توت ،(Hibiscus sabdariffa)ترش چای ،(Nelumbo nucifra)مردابی الله گیاه 9 مهاری اثرات بررسی -11

(Morus alba) لیپاز آنزیم فعالیت بر 

  عالی دکتر راهنما استاد        پناهی پرستو رحمانی مهران مجری

 

 ،آلوئه(Hibiscus sabdariffa)ترش چای ،(Nelumbo nucifera)مردابی الله گیاه4 مهاری اثرات بررسی  -16

 .آمیالز آلفا فعالیت روی بر (Smilax excelsa)،اُزمَلِک(Aloe vera)ورا

  عالی دکتر دکتر راهنما استاد      رحمانی مهران  زرآبادی کیانا سیده  توکلی عباس:  مجری
 

 



 

 

 

 )   دارچین ، ( Nelumbo nucifera)مردابی الله ، ( Aloe vera)ورا آلوئه گیاه4 مهاری اثرات بررسی  -17

Cinnamomum zeylanicum) انجیلی درخت و( Parrotia persica)  گلوکوزیداز آلفا آنزیم فعالیت بر 

 عالی دکتر راهنما استاد        توکلی عباس پناهی پرستو  زرآبادی کیانا سیده  توکلی عباس:  مجری

 

 عصبی بنیادین سلولهای میر و مرگ میزان بر "آ بیسفنول"اثر بررسی  -18

 یزدانی الهه: مجری خانوادگی نام و نام

  دارابی شهرام دکتر : راهنما استاد

 

 بر میزان مرگ و میر سلولهای بنیادین چربی "آ سفنولیب"بررسی اثر -13

 یاسمن ابراهیمی کیا: مجری خانوادگی نام و نام

  دارابی شهرام دکتر:   راهنما استاد

 

 

 

تعداد  عنوان کارگاه ردیف

 کارگاه

تعداد 

شرکت 

 کنندگان

تاریخ 

 برگزاری

ساعت 

 برگزاری

 مکان برگزاری

1 search 1 1612:91 91/1/34 نفر-

14:91 

سایت پزشکی 

 دانشکده 

2 search 1 1112:91 7/2/34 نفر-

14:91 

سایت پزشکی 

 دانشکده 

جستجوی عناوین نو درمجالت معتبر  9

 علمی

 سالن ابن سینا  12:91-14 26/7/34 نفر49 1

نحوه تکمیلی پرسشنامه تحقیقاتی  4

برای پایان نامه و طرح تحقیقات 

 دانشجویی

 1/8/34 نفر68 1
 

کالس شماره یک  14-12:91

 دانشکده پزشکی 

1 
مدیریت آشنایی با نرم افزارهای 

 ستنادات علمیااطالعات و  پیشرفته

endnote 

کالس شماره یک  12:91-14 9/3/34 نفر29 1

 دانشکده پزشکی 

 1/8/34 18 1 کارگاه پروپوزال نویسی 6
 

کالس شماره یک  14-12:91

 دانشکده پزشکی 

آشنایی با بانک های اطالعاتی پزشکی  7

 و نحوه جستجوی مقاالت پزشکی

-12:91 24/3/34 نفر11 1

14:91 

سایت پزشکی 

 دانشکده 



 

 

 

 4 کالس شماره

 یدانشکده پزشک

91/11 

91/17 

 4 یسیکارگاه پروپوزال نو 1 91 17/3/31

دانشکده  سایت

 پزشکی 

  91/12 

91/14 

آشنایی با پایگاهای اطالعات پزشکی  1 19 27/11/31

 و نحوه دریافت مقاالت

 

1 

دانشکده  سایت

 یپزشک

91/12 

91/14 

آشنایی با پایگاهای اطالعات پزشکی  1 12 4/12/31

 و استراتژی سرچ

 

6 

دانشکده  سایت

 یپزشک

  91/12 

91/14 

 آشنایی با نرم افزارهای استنادات 1 6 11/12/31

ENDNOTE 

7 

دانشکده  سایت

 یپزشک

 یپرداز دهیو ا قیروش تحق 1 18 18/12/31 14-19
 

8 

فن آوری اطالعات در آموزش  8

 پزشکی 

سایت پزشکی  11-12 91/6/34 نفر18 1

 دانشکده 

استراژی جستجو در پایگاههای  3

 اطالعاتی پزشکی برای علوم پایه 

سایت پزشکی  12-2:91 24/3/34 نفر24 1

 دانشکده 

استراژی جستجو در پایگاههای  11

اطالعاتی پزشکی برای رزیدنت های 

 داخلی و بیهوشی 

سایت پزشکی  11-12 8/11/34 نفر11 1

 دانشکده 

استراژی جستجو در پایگاههای  11

اطالعاتی پزشکی برای علوم پایه و 

 استاجر 

سایت پزشکی  11-12 11/11/34 نفر11 1

 دانشکده 

پایگاههای استراژی جستجو در  12

اطالعاتی پزشکی برای رزیدنتهای 

 داخلی و بیهوشی

سایت پزشکی  12-2:91 11/11/34 نفر11 1

 دانشکده 

  سالن ابن سینا 11 -17 11/8/31 91 1 روش تحقیق و ایده پردازی 1

 یدانشکده پزشک

مقاالت در  یآموزش روش جستجو  2

 1مرحله  یاطالعات یبانک ها

 4کالس شماره  14 -91/11 17/8/31 46 1

 یدانشکده پزشک

9 

 

 

 

 

مقاالت در  یآموزش روش جستجو 

 2مرحله  یاطالعات یبانک ها

 نایسالن ابن س 11 -17 16/3/31 48 1

 یدانشکده پزشک



در سالن آمفی تاتر دانشگاه علوم پزشکی «  51/7/5931 » نخستین همایش پژوهشی دانشجویی دانشکده پزشکی مورخ

 برگزار گردید

 

 


