
  استاد راهنما  عنوان طرح  ردیف

بررسی عوامل موثر بر جراحت بت وسایل نوك تیز و برنده در اتاق عمل هاي   1

  1387بیمارستانهاي آموزشی قزوین در سال 

  فریبا هاشمی

با کربن فعال ساخته شده در ) مرك(مقایسه ظرفیت جذب اشباعی کربن فعال استاندارد   2

  آزمایشگاه

  دکتر احمد نیک پی

در بیمارستان دکتر شریعتی تهران و ارائه راهکار براي  MISبررسی استقرار سیستم   3

  86استقرار سیستم در بیمارستانهاي دیگر سال

  دکتر رفعت محبی فر

بررسی وضعیت برنامه هاي آموزشی بدو و ضمن خدمت کارکنان بیمارستانهاي اموزشی   4

  88سال  دانشگاه علوم پزشکی قزوین از دیدگاه کارکنان در

  دکتر رفعت محبی فر

بررسی تناسب صندلی هاي موجود با ابعاد بدن دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه   5

  علوم پزشکی قزوین

  دکتر احمد نیک پی

در دانشگاه علوم پزشکی  (HIV)بررسی میزان آگاهی دانشجویان نسبت به بیماري ایدز  6

  87سالقزوین و دانشگاه بین المللی امام خمینی در 

  دکتر رضا قاسمی برقی

بررسی آگاهی تکنسین هاي اتاق عمل در مواجهه با اعمال جراحی عفونی در اتاق عمل   7

  هاي بیمارستانهاي آموزشی

  فریبا هاشمی

عضالنی در بین کارکنان -ارزیابی پوسچرهاي کاري و شیوع اختالالت اسکلتی  8

 Bodyو چارت RULAاز روش فروشگاههاي زنجیره اي شهرستان قزوین با استفاده 
map  1387و ارائه راهکارهاي کنترلی در سال  

  سکینه ورمرزیار

بررسی فضاهاي فیزیکی اتاق هاي عمل بیمارستانهاي آموزشی درمانی استان قزوین و   9

  مقایسه با استانداردهاي موجود

  فریبا هاشمی

یري موشهاي صحرایی نر در بر حافظه و یادگ) کلینوپتیلولیت(بررسی اثر زئولیت طبیعی   10

  معرض سرب

  دکتر احمد نیک پی

گوي سان در کارخانه چینی -بررسی استرس هاي گرمایی با استفاده از شاخص دماي تر  11

  البرز،الوند و شیشه قزوین

  دکتر احمد نیک پی

کارکنان شاغل در بخش هاي مختلف کارخانه چینی ) پوسچر کاري(ارزیابی وضعیت بدنی  12

  وینالبرز قز

  دکتر احمد نیک پی

بررسی میزان کمر درد در بین کارکنان دانشکده بهداشت، پیراپزشکی و دانشکده   13

  پرستاري و مامایی دانشگاه قزوین

  سکینه ورمرزیار

  دکتر نعمت اهللا غیبی  بررسی اثر امیگدالین بر درد ناشی از فرمالین در موشهاي سوري  14

بر شمارش و تغییرات ساختاري سلولهاي خونی ) وپتیلولیتکلین(بررسی اثر زئولیت طبیعی   15

  موش هاي صحرایی نر قرار گرفته در معرض سرب

  دکتر محمدرضا ساروخانی

سنجش میزان آگاهی دانش اموزان دختر دوره متوسطه پایه اول نسبت به بیماري ایدز در   16

  87- 88شهرستان قزوین در سال تحصیلی 

  معصومه ضیائیها

یزان آگاهی،نگرش و رفتار پرسنل اتاق عمل از راههاي کنترل عفونت در اتاق بررسی م  17

  87عمل بیمارستانهاي آموزشی استان قزوین

  فریبا هاشمی

ارزیابی میزان مواجهه با صدا و افت شنوایی ناشی از آن در شاغلین صنایع صافکاري   18

  88-87اتومبیل شهرستان قزوین و ارائه راهکارهاي پیشنهادي در سال 

  سعید احمدي

بررسی شاخص هاي رشدي بدو تولد نوزادان مراقبت شونده در مراکز بهداشتی درمانی   19

  87شهر قزوین و برخی عوامل موثر بر آن سال

  فریبا زاهدي فر

  دکتر سعید آصف زاده  88-87بررسی کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال تحصیلی   20

  دکتر نعمت اهللا غیبی  ثر مالتونین بر درد ناشی از فرمالین در موشهاي سفید صحراییبررسی ا  21

در مرکز آموزشی  Servqualبررسی کیفیت خدمات رسانی از طریق بکارگیري مدل   22

  87درمانی کوثر 

  دکتر رفعت محبی فر



  سکینه ورمرزیار  لبررسی اثر نوع و تراز فشار موسیقی بر بازده کاري دانشجویان در تست تردمی  23

فسفات دهیدروژناز 6-روي فعالیت آنزیم گلوکز) کلینوپتیلولیت(بررسی اثر زئولیت طبیعی   24

  اریتروسیت موش هاي در معرض سرب

  دکتر مجید سیرتی

  اصغر کاربرو  88برسی روند و شیوع سوانح و حوادث در شهرستان قزوین در سال  25

ی در بیمارستانهاي آموزشی قزوین در سال بررسی وضعیت نگهداشت تجهیزات پزشک  26

87-88  

  مهصومه حسینی

بررسی تاثیر ارزشیابی کارکنان در بهبود عملکرد منابع انسانی از دیدگاه کارکنان مراکز   27

  88درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین  –اموزشی 

  عزیز رضاپور

هرستان قزوین در رابطه با بررسی میزان آگاهی معلمان دوره ابتدایی مدارس دخترانه ش  28

  87بهداشت بلوغ و تغییرات این دوران سال

  معصومه ضیائیها

تعیین فراوانی موتاسیونهاي آلفا تاالسمی در داوطلبین ازدواج مراجعه کننده به مرکز   29

  88-87بهداشت بلندیان در سالهاي 

  دکتر محمدرضا ساروخانی

  امیر حسین نافذ  87شهر قزوین در سال بررسی کمی و کیفی زباله هاي دندانپزشکی   30

  مهران قلعه نوي  و ارائه راهکار کنترلی FEMAارزیابی ایمنی دستگاه کاردینگ نساجی توسط روش   31

تعیین میزان مواجهه پرسنل کپی و تکثیر با ذرات قابل استنشاق تونر در دانشکده هاي   32

  علوم پزشکی قزوین

  محمد شریف حسینی

  ویدا زراوشانی  یمنی کارکنان اتاق عمل شاغل در بیمارستانهاي استان قزوینبررسی نگرش ا  33

  معصومه حسینی  EFQMارزیابی عملکرد بیمارستان قدس قزوین با بهره گیري از مدل تعالی سازمانی   34

دانشگاه ) پزشکی(مقایسه هزینه ها و درآمدهاي دانشجویان خوابگاهی دختر،پسر و خارجی  35

  ینعلوم پزشکی قزو

  عزیز رضاپور

با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کادر ) دورنگرایی و برونگرایی(بررسی رابطه شخصیت   36

  رسمی پرستاري در مراکز آموزشی درمانی قزوین

  اصغر کاربرو

ارزیابی سیستم تهیه،توزیع،نگهداري،کنترل و مصرف دارو در بیمارستان هاي آموزشی   37

  قزوین

  اصغر کاربرو

  شهرام رستاك  )دست و پا cpm(اعمال کننده حرکات ایزوتونیک ماهیچه هاي دست و پا  دستگاه  38

مگاهرتز بر حافظه در موش سوري نر با  950بررسی اثر امواج تلفن همراه با فرکانس   39

  استفاده از آزمون اجتنابی غیر فعال

  دکتر علی صفري واریانی

  دکتر محمدرضا ساروخانی  دانشگاهی شهر قزوین رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستانهاي  40

بررسی شدت روشنایی عمومی در خوابگاههاي دانشجویی برادران دانشگاه علوم پزشکی   41

  89قزوین در سال 

  دکتر احمد نیک پی

بررسی نحوه مدیریت پسماند از مبدا در شهر قزوین و مقایسه ان با چند شهر داخلی در   42

  89سال

امام دکتر محمد مهدي 

  جمعه

بررسی وضعیت بهداشت محیط کلیه مقاطع تحصیلی مدارس شهرستان آبیک در نیمه   43

  89دوم سال

  دکتر حمزه علی جمالی

مقایسه تامین مالی و هزینه هاي بیمارستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشکی زنجان در طی   44

  )پایان نامه( 88-84برنامه چهارم توسعه اقتصادي

  فر دکتر رفعت محبی

بررسی وضعیت خدمات جراحی در بیمارستان هاي عمومی کشور ایران بر اساس برنامه   45

  )پایان نامه(سازمان جهانی بهداشت

  دکتر رفعت محبی فر

دانشکده بهداشت  5و  4ارزیابی آموزش بالینی رشته اتاق عمل از دیدگاه دانشجویان ترم   46

  88و پیراپزشکی قزوین سال

  فریبا هاشمی

دکتر محمد مهدي امام   (EC)از فاضالب شرکت هنکل توسط فرایند انعقاد الکتریکی  CODذف ح  47

  جمعه

دکتر محمد مهدي امام در فاضالب صنعتی شرکت ایران  (EC)حذف کدورت توسط روش انعقاد الکتریکی   48



  جمعه  کانسار

  ر حمزه علی جمالیدکت  بررسی تصفیه فاضالب صنعت نساجی توسط فرایند انعقاد و لخته سازي  49

  

50  

دانشکده بهداشت و پیراپزشکی تحلیل کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان

  SERVQUAL :1390دانشگاه علوم پزشکی قزوین بر اساس مدل 

  رفعت محبی فردکتر 

  

51  

مادران باردار در انتخاب نوع زایمان در بررسی تاثیر عوامل اپیدمیولوژیک و فیزلولوژیک

  89تا  85زوین از سال شهر ق

  اصغر کاربرو

بیمارستان شهید رجایی شهر قزوین ) ICU(ارزیابی تراز صدا در بخش مراقبت هاي ویژه   52

  1390در سال 

  دکتر احمد نیک پی

  دکتر حمزه علی جمالی  فاضالب صنایع تولید فرش و موکت با استفاده از فرآیند فنتون CODبررسی کاهش   53

54  

از پساب آب صابون مصرفی در صنایع با استفاده از فرآیند انعقاد    CODبررسی حذف 

  (EC)الکتریکی 

دکتر محمد مهدي امام 

  جمعه

  حمید کاریاب  بیمارستان شهید رجایی قزوین مختلفبخش هاي  در سطوح و هوا بررسی بار میکروبی  55

  

56  

ور خورشید در حضور و عدم استفاده از نگندزدایی آب آشامیدنی آلوده شده با کلیفرم ها با

  1390در سال  TiO2حضور فتوکاتالیست 

  دکتر حمزه علی جمالی

  دکتر حمزه علی جمالی  UV/ TiO2از محیط آبی به روش BTEXتعیین میزان حذف   57

  دکتر حمزه علی جمالی  حذف کادمیوم با استفاده از زئولیت طبیعی  58

دکتر محمد مهدي امام   )Ec(نعقاد الکتریکیحذف نیترات از آب و فاضالب توسط فرایند ا  59

  جمعه

تاثیر آگاهی  از وضعیت رشته تحصیلی  بر میزان رضایت از رشته تحصیلی در بررسی   60

درمانی -دانشجویان کارشناسی اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی 

  قزوین

  شهرام رستاك

یشگاه هاي دانشگاه علوم پزشکی بررسی وضعیت بهداشت، ایمنی و محیط زیست آزما  61

  1390قزوین در سال 

  دکتر احمد نیک پی

به صورت خوراکی  بر روي فاکتور هاي بیوشیمیایی درلیس وپروپبررسی اثرمصرف    62

  موش صحرایی نر

  دکتر نعمت اهللا غیبی

غلظت برخی فلزات سنگین در پساب خروجی از تصفیه خانه شهر صنعتی البرز در بررسی   63

  90 سال

  دکتر حمزه علی جمالی

جراحی بیمارستانهاي دانشگاهی اصفهان در سال  –ارزیابی مدیریت ریسک بیهوشی   64

  )پایان نامه( ECRIبا استفاده از استانداردهاي موسسه  1390

  دکتر سعید آصف زاده

مقایسه وضعیت مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین و دانشگاه آزاد اسالمی   65

  90-89زوین در سال ق

  فریبا هاشمی

در مراجعین سر پایی و بیماران  (TFT)بررسی وضعیت آزمون هاي عملکردي تیروئید   66

  89بستري در بیمارستان بو علی قزوین سال

  دکتر محمد رضا ساروخانی

بررسی زمان انتظار بیماران سرپایی بیمارستان هاي آموزشی و درمانی دانشگاه علوم   67

  وینپزشکی قز

  دکتر رفعت محبی فر

  دکتر سعید آصف زاده  )پایان نامه(بازاریابی خدمات دندانپزشکی با استفاده از شبکه عصبی شهرستان قزوین   68

میزان علل و هزینه هاي بازگشت خون و فراورده هاي خونی در بیمارستانهاي استان   69

  )پایان نامه( 89قزوین

  دکتر رفعت محبی فر

  دکتر رفعت محبی فر  89تضاد و ابهام در پرستاران شاغل در بیمارستان شهید رجایی قزوین بررسی میزان   70

  دکتر حمزه علی جمالی  تصفیه فاضالب صنایع شوینده با استفاده از فرایند فنتونامکان سنجی  71

  دکتر حسن اژدري  اثرات مختلف استرس حاد و مزمن روي آزمون فرمالین در موش صحرایی  72

  سعید احمديسی میزان شدت صدا و کاهش شنوایی ناشی از آن در شاغلین صنایع در و پنجره برر  73



  سازي

در PHAتعیین خطرات شغلی در واحد بسته بندي قرص شرکت پاکشو با استفاده از روش   74

  1390سال 

  ویدا زراوشانی

اي شهر قزوین بررسی وضعیت استفاده از تلفن همراه میان دانش آموزان مقاطع دبیرستانه  75

  89-88و نظرات دانش آموزان در باره تاثیرات ان

  دکتر عیسی محمدي زیدي

  حبیب اهللا مهدي پور  میزان آلودگی میکروبی الرنگوسکوپ در مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی  76

رابطه رفتار شهروندي سازمانی با کیفیت زندگی کاري کارکنان بیمارستانهاي آموزشی   77

  1389سته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین سال درمانی واب

  دکتر رفعت محبی فر

  ویدا زراوشانی  آنالیز ایمنی مشاغل در واحد بسته بندي پودر شرکت پاکشو  78

بررسی نقش هاي مدیریت انسانی در بیمارستانهاي آموزشی درمانی دانشگاههاي علوم   79

  )نامهپایان (پزشکی ایران و تهران بر اساس مدل الریچ 

  دکتر رفعت محبی فر

  ویدا زراوشانیWBGTبررسی استرس گرمایی نانوایی هاي شهر قزوین با استفاده از شاخص   80

  دکتر مهرزاد سرایی  بررسی آلودگی پارکهاي عمومی شهر قزوین به تخم هاي توکسوکارا  81

وثر برآن در بررسی میزان رعایت اصول استریل در هنگام سوند گذاري مثانه و عوامل م  82

  اتاق عمل

  فریبا هاشمی

بررسی اپیدمیولوژیک عوامل خطر در سرطان سینه در بیمارستانهاي آموزشی شهرستان   83

  90قزوین سال 

  واصغر کاربر

بررسی میزان آگاهی مدیران بیمارستان هاي آموزشی شهر قزوین از سبک هاي مدیریت   84

  88در سال 

  پریسا شجاعی

  دکتر نعمت اهللا غیبیPTZج موبایل بر موشهاي صحرایی صرعی ناشی از تزریق بررسی اثرات اموا  85

  واریانی دکتر علی صفري  طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیري قوس کمر و مقایسه کارایی آن با شاخص  86

  دکتر نعمت اهللا غیبی  بررسی  اثرات امواج موبایل بر موشهاي افسرده شده تزریق رزرپین  87

و ارائه راه هاي  و نیتریت  درآب آشامیدنی بخش خرمدشت غلظت نیتراتبررسی   88

  پیشنهادي جهت حذف یا کاهش آن

دکتر محمد مهدي امام 

  جمعه

هاي مدیریتی دانشجویان کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی سنجش مهارت  89

  1390دانشگاه علوم پزشکی قزوین به منظور تعیین اهداف آموزشی 

  عید آصف زادهدکتر س

تأثیر آموزش کارگاهی مهارت هاي مدیریت زمان و استرس بر دانشجویان کارشناسی   90

  1390مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
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