
 98ت علمی سال أهیمصوب های تحقیقاتی  طرح

 

 مجريان عنوان طرح رديف

1 
 زاده خسروی امید دکتر نژاد، احدی بهمن دکتر یمارستانیدر صنعت ب ییبازارگرا زانیسنجش م یبرا یابزار یطراح

2 

 یآنت تیوضع ،یالتهاب یفاکتورها ،ینیمقاومت انسول ک،یسمیگل تیبر وضع دیاس کیمکمل الاژ  ریتاث یبررس

دوسوکور  یتصادف ینیبال یینوع دو: کارآزما ابتیمبتلا به د مارانیدر ب miR146-a انیب زانیو م یدانیاکس

 ارشد( ینامه کارشناس انی)پا
 فروغی فرشاد دکتر حقیقیان، خادم حسین دکتر

3 

آن با  سهیو مقا سیاسکلروز پلیمالت مارانیدر ب یکیزیف تیفعال زانیخواب و م تیوضع ،ییغذا یالگو یبررس

 جوادی مریم دکتر ارشد( ینامه کارشناس انی)پا زدیافراد سالم در 

4 

نامه  انیپا) 13۳۱در سال  نیشهر قزو یورزشکاران حرفه ا یا هیدانش، نگرش و عملکرد تغذ یبررس

 شاهسوار شیری محمدرضا دکتر ارشد( یکارشناس

5 

 سکیسطح ر لیو تحل یابیدر ارز (HSI ) مارستانیب یمنیو شاخص ا FRAME کیعملکرد تکن سهیمقا

 زراوشانی ویدا دکتر ارشد( ینامه کارشناس انی)پا 13۳۱در سال  نیشهر قزو تیولا مارستانیپر خطر ب یبخش ها قیحر

6 

و  یالتهاب یها، فاکتورها نیپروستاگلاند و،یداتیشاخص استرس اکس یبر رو دیاتانل آم لیمکمل اولئوئ ریتاث

دو سوکور  ینیبال یی: کارآزمانیقزو یساکن خوابگاه دانشگاه علوم پزشک انیدر دانشجو هیاول سمنورهیعلائم د

 ارشد( ینامه کارشناس انیکنترل شده با دارونما )پا
 دکتر حسین خادم حقیقیان

7 

 یمختلف جهت کاهش صدا یها یکربندیبا پ یدیبریه یواکنش یجذب لنسریسا یکیعملکرد آکوست یبررس

 دکتر سعید احمدی ارشد( ینامه کارشناس انی)پا فوژیفن سانتر

۱ 
 دکتر سعید احمدی ارشد( ینامه کارشناس انی)پا یستونیکمپرسور پ یپالس یجهت کاهش صدا یانبساط لنسریو ساخت سا یطراح

۳ 

نامه  انی)پا 13۳۱ رانیا نیشده و نوشابه گازدار در شهر قزو یدرانواع آب بطر هاکیکروپلاستیم زانیم یبررس

 دکتر حمزه علی جمالی ارشد( یشناسکار

11 

با استفاده از روش سطح  ییشویفاضلاب قال هیجهت تصف یکیالکتر یانعقاد و شناورساز ندیفرآ ییکارا یبررس

 امام جمعه یدکتر محمد مهد ارشد( ینامه کارشناس انیپاسخ )پا

11 
 زاده یخسرو دیدکتر ام لی: مرور نظام مند و فراتحلرانیا یها مارستانیدر ب ماریب یمنیفرهنگ ا تیوضع یبررس

 


