طرح های تحقیقاتی مصوب هیأت علمی سال 94
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نام طرح
جذب هیدروکربن های نفتی از منابع آب سطحی شیرین با
استفاده از نانوکامپوزیت های پلی پروپیلن/دی اکسید تیتانیوم و
پلی استایرن /دی اکسید تیتانیوم
تاثیر آموزش تنش زدايي بر مبناي مدل اعتقاد بهداشتي و تئوري
خودکارآمدي در کاهش اضطراب و نتايج حاملگي در زنان باردار
نخست زا شهر قزوين در سال 1931
تاثیر مداخله آموزشي مبتني بر نظريه مراحل تغییر بر میزان فعالیت
جسماني در زنان باردار شهر قزوين  ،سال 1931
بررسی ویژگی های عملکردی سیستم های تهویه صنعتی در
برخی از صنایع شهر قزوین
بررسی خصوصیات بیولوژیکی و ضد قارچی اسانس روغنی گیاه
درمنه کوهی ( )Artemisia Spergiciaعلیه قارچ های جدا شده از
گوشت چرخ شده
مقایسه اثر ضد التهابی پلی فنول های لوتئولین وآپی ژنین بر
فاکتورهای التهابی خون موش صحرایی نر
طراحی سیستم هوشمند برای تشخیص بیماری دیابت :با
استفاده از رویکرد دادهکاوی
بررسی عملکرد تصفیه خانه فاضالب شهر صنعتی البرز به روش
لجن فعال جهت استفاده مجدد از پساب در کشاورزی
شناسایی و تعیین غلظت سموم ارگانوکلره ،سموم ارگانوفسفره و
هیدروکربن های آروماتیک چندحلقوی در منابع آب شرب شهری در
استان قزوین
تعیین کیفیت میکروبی ،فیزیکوشیمیایی ،تقلبات ،آفالتوکسین M1
و باقیمانده تتراسایکلین نمونههای مراکز جمعآوری شیرخام استان
قزوین طی فصول 31-39
شناسایی وتعیین کمی باقیمانده" دی ان آ "خوک ،اسب ،االغ،
سگ و گربه و مرغ در فراورده های گوشتی به روش Real Time -
PCR
ارزیابی میزان مواجهه با گردوغبار آرد و بیوآئروسول ها و تاثیر آن بر
سالمت دستگاه تنفسی در کارگران کارخانجات آرد شهرستان
قزوین

مجریان
حمید کاریاب
دکتر عیسی محمدی زیدی
دکتر عیسی محمدی زیدی
دکتر احمد نیک پی
دکتر پیمان قجربیگی
دکتر نوروزی
محمدزکریا کیایی ،دکتر روح اهلل کلهر ،خانم
دکتر رفعت محبی فر
دکتر محمد مهدی امام جمعه
دکتر حمید کاریاب
دکتر پیمان قجربیگی
دکتر پیمان قجربیگی
دکتر علی صفری

