طرح های تحقیقاتی مصوب هیأت علمی سال 95
رديف

عنوان طرح

مجریان

1

مطالعه ترکیبات شیمیایی ،خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد باکتریایی اسانس گیاه
خارمشک ( )Echinophora orientalisدر محیط کشت آزمایشگاهی و مدل غذایی

دکتر پیمان قجربیگی-دکتر رزاق
محمودی

2

ارزیابی اثر عصاره آلوئه ورا ( )ALOE VERAو باکتری پروبیوتیک الکتوباسیلوس
کازئی بر کیفیت بهداشتی و ارگانولپتیکی ماست

دکتر رزاق محمودی-دکتر پیمان
قجربیگی

3

شناسایی خطاهاي مرتبط با برچسب گذاری نمونه های پاتولوژی در
بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دکتر روح هللا کلهر

4

بررسي خطاي انساني اپراتورهاي اتاق كنترل به روش  Creamدر يكي مجتمع
هاي پتروشیمي

دکتر سکینه ورمزیار

5

مقایسه ی حداکثر اکسیژن مصرفی در فرد و حرفه ی فوریت های پزشکی به
وسیله تست های ورزشی هوازی و بررسی ارتباط نتایج حاصل از تست ها با
ظرفیت تنفسی

دکتر سکینه ورمزیار

6

بررسی ارتباط حداکثر اکسیژن مصرفی با ابعاد آنتروپومتریک مرتبط در بین
دانشجویان فوریت های پزشکی

دکتر سکینه ورمزیار

7

ارزیابی میزان تطابق ارگونومیکی و رضایت مندی کاربران از میزهای لپ تاپ موجود
در جهت بهینه سازی و طراحی مجدد میز

دکتر سکینه ورمزیار

8

اندازه گیری میزان آکریالمید در انواع ته دیگ غذاهای متداول در ایران

دکتر پیمان قجربیگی-دکتر رزاق
محمودی

9

مقایسه اثرات مکمل یاری خوراکی گیاهان خرنوب ،کورکومین و مکمل پروپولیس بر
فراسنج های اسپرم ،برخی فاکتورهای التهابی و میزان هورمونهای جنسی در
مردان نابارور ایدیوپاتیک:کارآزمایی بالینی دوسوکور تصادفی شده

دکتر حسین خادم حقیقیان

11

مقایسه تاثیر کندر خوراکی و کورکومین بر فاکتور های خونی و التهابی در بیماران
آرتریت روماتویید

دکتر مریم جوادی
قرارداد با دانشگاه

11

بررسی میزان رضایتمندی کاربران از صندلی های آموزشی موجود و صندلی بهینه
ساخته شده

دکتر سکینه ورمزیار

12

ارزیابی غلظت بی فنیل های چند کلره( )PCBsدر برند های مختلف تخم مرغ با
استفاده از روش کروماتوگرافی گازی متصل به طیف نگار جرمی در سطح شهر
تهران بین سالهای  1391تا 1391

دکتر پیمان قجربیگی-دکتر رزاق
محمودی

13

بررسی تاثیر پوشش خوراکی کنسانتره پروتئین آب پنیر و اسانس دانه گیاه زنیان
و گیاه اناریجه بر کیفیت ماندگاری میوه های توت فرنگی و گیالس

دکتر رزاق محمودی-دکتر پیمان
قجربیگی

