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 نام طرح ردیف
 مجریان

 

 بزرسی رٍایی ٍ پبیبیی ًسخِ فبرسی پزٍفبیل سبک سًذگی ارتقبء دٌّذُ سالهت 1

ّبدی  –دکتز هحوذی سیذی 

هعصَهِ  –اصغز کبربزد  –هزضذی 

 ضیبئیْب

 بزرسی تَسیع ًیزٍی اًسبًی در بخطْبی هختلف بیوبرستبًْبی ضْز قشٍیي 2
 دکتزهحبی فز

 آقبی کیبیی

 89تب  80بزرسی هیشاى بقبء ٍجذٍل عوز بزای بیوبراى هبتال بِ سزطبى هعذُ اس سبل  3
 اصغزکبربزد

 فزیببّبضوی

4 
در ارتببط بب اختالالت هبدرسادی تیزٍئیذ در  TSHبزآٍرد خطز تغییزات سطح سزهی 

 کَدکبى

 اصغزکبربزد

 فزیببّبضوی

5 
بزرسی هیشاى ارتببط عَاهل تٌص سا بب رضبیت ضغلی کبرکٌبى بیوبرستبًْبی ٍابستِ بِ 

 داًطگبُ

 هزین ضعببًی

 اصغزکبربزد

6 
سبخت ٍ تعییي ٍیضگی ّبی  رٍاًسٌجی پزسطٌبهِ  پیبهذ ّبی استعوبل سیگبر در 

 1390ایزاى در سبل 

 -پبکپَر  –دکتز هحوذی سیذی 

 هزضذی

7 
کبربزد تئَری :  1390بزرسی عَاهل تبثیز گذار بزاّذای خَى در ضْز قشٍیي در سبل 

 رفتبر بزًبهِ ریشی ضذُ

هحوذ حسیي  –دکتز هحوذی سیذی 

 هزضذی -احوذی 

8 
دیذگبُ پزسٌل در  سبخت ٍ ارسیببی رٍایی ٍ پبیبیی پزسطٌبهِ جَ ایوٌی بیوبرستبى اس

 1390بیوبرستبًْبی تببعِ داًطگبُ علَم پشضکی قشٍیي سبل 
 رستبک -دکتز هحوذی سیذی 

9 
بزرسی تبثیز چبرچَة بٌذی پیبم بز ارتقبء سالهت دّبى ٍ دًذاى در داًص آهَساى 

 1390دبیزستبًی ضْز قشٍیي سبل 
 دکتز اهیز پبکپَر حبجی آقب

10 
ضستطَ ٍ استزیلیشاسیَى ابشار جزاحی در کبرکٌبى بزرسی تبثیز آهَسش بز ًحَُ 

 ضبغل در اتبق عول ّبی تببعِ داًطگبُ علَم پشضکی قشٍیي

 کبربزد -هزین ضعببًی

 سلطبًی ضفیع خبًی -ّبضوی 

11 
بزرسی کبرآیی کبرتزیج هبسک ّبی تٌفسی هتذاٍل حذف بخبرات آلی بز اسبط 

 EN 14387:  2004استبًذارد 
 دکتز صفزی  -دکتز ًیک پی

12 
بزرسی ارتببط بیي چبقی ٍ تغییزات فطبر چطن در خبًن ّب ٍ آقبیبى هزاجعِ کٌٌذُ بِ 

 1390درهبًگبُ چطن بیوبرستبى بَعلی قشٍیي در سبل 

 -دکتز خلج 

 صذیقِ قزببًی

13 
ارسیببی سَاالت چْبر جَابی رضتِ ّبی بْذاضتی داًطکذُ بْذاضت بب تبکیذ بز 

 89 – 88سبختبر سَاالت در ًیوسبل اٍل سبل تحصیلی 

 دکتز هحوذ  هْذی اهبم جوعِ

 فزیبب ساّذی فز

14 
ضٌبسبیی هستقین عَاهل ٍلٍٍَاصیٌیت کبًذیذائی در استبى قشٍیي ٍ تعییي ٍفَر گًَِ 

 رٍضْبی هلکَلیّبی هختلف آًْب بب 

حسیي  –دکتز هحوذ رضب سبرٍخبًی 

 سْزابی

15 
تبثیز بزًبهِ ریشی بزای عول ٍ بزًبهِ ریشی بزای اس عْذُ بزآهذى  در ارتقبء فعبلیت 

 کبربزدی اس رفتبر بزًبهِ ریشی ضذُ:جسوبًی در هیبى بیوبراى ّوَدیبلیشی
 دکتز اهیز پبکپَر حبجی آقب

16 
ًظزیِ رفتبر بزًبهِ ریشی ضذُ در بْبَد تبعیت اس رصین اثز بخطی آهَش هبتٌی بز 

 دارٍیی
 دکتز عیسی هحوذی سیذی

 دکتز اهیز پبکپَر حبجی آقب پبیبیی ، رٍایی ٍ بَهی سبسی پزسطٌبهِ کیفیت سًذگی در بیوبراى هبتال بِ سزطبى هغش 17

 ارسیببی رٍایی ٍ پبیبیی پزسطٌبهِ کیفیت سًذگی هخصَظ یبئسگی 18
 –دکتز خلج  –دکتز هحوذی سیذی 

 خبًن بٌفطِ هحوذی سیذی

 

 


