
 

 

 

 

 

 

 88ت علمی سال أهیمصوب های تحقیقاتی  طرح

 

 مجریان طرح عنوان طرح ردیف

1 
مگاهرتز تلفن همراه( بر ظرفيت تام  059اثر امواج مايكروويو )

 آنتي اكسيداني خون خرگوش

ويدا مهندس  -دكتر علي صفري وارياني

 دكتر مجيد سيرتي ثابت -زراوشاني

2 
مگاهرتز تلفن همراه( بر تغييرات  059تعيين اثر امواج ماكروويو )

 سرمي هورمونهاي جنسي و كورتيزول در خرگوش نر

دكتر علي  -محمد رضا ساروخانيدکتر 

معصومه  -مجيد آسيابانها -صفري وارياني

 ضيائيها

3 
مگاهرتز تلفن همراه( بر تغييرات  059تعيين اثر امواج ماكروويو )

 پارامترهاي سلولهاي خوني در خرگوش نر

مهدي زاهد  -محمد رضا ساروخاني دكتر

معصومه  -دكتر علي صفري وارياني -پناه

 ضيائيها

4 
قرمز( در دانش آموزان  -مطالعه شيوع کوررنگی مادرزادی )سبز

 99-90ساله شهر قزوین در سال  7-11سنين 

دکتر  -معصومه ضيائيها -دكتر محمد خلج

 عيسی محمدی زیدی

مالحظات زیست محيطی نظارت و بازرسی از روند پيشرفت  5
 پروژه پاالیشگاه اصفهان

 دکتر محمد مهدی امام جمعه

 دکتر احمد نيک پی نظارت و بازرسی سد و نيروگاه گتوند 6

 دکتر احمد نيک پی نظارت و بازرسی سد شنجور رزن 7

نظارت و بازرسی رعایت مالحظات زیست محيطی طرح توسعه  9

 پاالیشگاه شازند اراک
 پی دکتر احمد نيک

 مهندس محمد شریف حسينی نظارت و بازرسی سد ونيروگاه سيمره 0

 دکتر احمد نيک پی نظارت و بازرسی پاالیشگاه گاز بيد بلند 19

 دکتر محمد مهدی امام جمعه نظارت و بازرسی طرح توسعه مجتمع پتروشيمی اراک 11

 دکتر محمد مهدی امام جمعه نظارت و بازرسی سد اسکله صدف 12

 مهران قلعه نویمهندس  اندازه گيری عوامل زیان آور محيط کار شرکت دیسال 13

 سعيد احمدی اندازه گيری عوامل زیان آور محيط کار شرکت سيم کابل ابهر 14

 مهران قلعه نویمهندس  اندازه گيری عوامل زیان آور محيط کار شرکت سرما آفرین 15

 مهندس ویدا زراوشانی شرکت ماد بافتاندازه گيری عوامل زیان آور محيط کار  16

 مهندس ویدا زراوشانی اندازه گيری عوامل زیان آور محيط کار شرکت صنعتی هنکل 17

 سعيد احمدی اندازه گيری عوامل زیان آور محيط کار شرکت ابهر برزنت 19

 دکتر احمد نيک پی پروژه تحقيقاتی بررسی نمک زدایی از آبهای شور بوئين زهرا 10
 


