طرحهای تحقیقاتي مرکزتحقیقات علوم بهداشتی سال 3131

ردیف

نام مجری

عنوان طرح

هزینه طرح

1

آقاي دكتر محمدرضا
سمرقندي

2

خانم دكتر مهناز وكيليان

000/900/22

11/9/49

20/2/49

در دست اقدام

9

آقاي دكتر عليرضا
رحماني

000/700/97

11/9/49

9/9/49

29/0/49

9

آقاي دكتر عليرضا
رحماني
آقاي دكتر محمدتقي
صمدي

000/400/90

17/9/49

29/10/49

در دست اقدام

000/000/94

17/9/49

21/9/49

در دست اقدام

6

دكتر جالل پورالعجل

000/700/19

4/7/49

6/2/49

7/11/49

7

دكتر منوچهر كرمي

000/000/700

12/11/49

12/12/49

در دست اقدام

2

نسا نوغان

000/700/16

17/11/49

12/12/49

4

دكتر مصطفي ليلي

000/920/29

11/10/49

12/12/49

10

دكتر محسن علي آبادي

مقایسه كارایي فرایندهاي فتوكاتاليستي  2UV/ZrOو
 2/ZrO2O2UV/Hدر حذف اتيدیوم بروماید از محيط هاي
آبي
بررسي رابطه كيفيت زندگي كاري و رضایت شغلي پرستاران
در بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي همدان
بررسي كارایي فرایند اكسيداسيون سونو شيميایي در حذف
رنگ آزو اسيد بلك  1در حضور افزودني هاي , 2SiO
 9SO2,Na9CUSOاز محيط هاي آبي
بررسي مقایسه اي كاربرد پاميس و زئوليت اصالح شده با
مس در حذف پنتاكلروفنل از محيط هاي آبي
بررسي مقایسه اي كارایي روش نانوفتوكاتاليست با استفاده از
فرآیند هاي , 2O2/H2,UV/ZrO2UV/ZrO
 2O2UV/MWCNT UV/MWCNTs/Hدر حذف
رنگزاي مستقيم قرمز  29از محيط هاي آبي
عوامل پيش بيني كننده ابتال به سل در بيماران  HIVمثبت:
مطالعه مورد شاهدي
راه اندازي نظام مراقبت دیده ور مبتني بر بيمارستان بيماري
هاي ناشي از هموفيلوس آنفلوآنزا و پنوموكوك در استان
همدان
بررسي برخي عوامل موثر بر الگوي تغذیه اي و ميان وعده
هاي غذایي در دانشجویان دانشكده پرستاري و مامایي دانشگاه
علوم پزشكي همدان در سال 1949
بررسي كيفيت آب استخرهاي شنا سرپوشيده واقع در
شهرستان همدان با تمركز بر آالینده هاي غيرمتداول و
خطرناك (از جمله محصوالت جانبي گندزدایي و قارچ ها)
طي سال هاي  1949 - 49و ارائه ي راهكارهاي پيشگيرانه
مطالعه خصوصيات آكوستيكي و تدوین بانك اطالعات علمي
مصالح ساختماني رایج در بناهاي صنعتي و اداري كشور

000/777/94

تصویب در
مرکز
11/9/49

تصویب در شورای
پژوهش دانشگاه
1/7/49

ارائه گزارش
نهایی
در دست اقدام

000/200/794

27/2/49

12/12/49

7
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11

دكتر محمد جواد
عصاري

12

دكتر عليرضا رحماني

19

دكتر سمرقندي

ارزیابي كمي و كيفي سيليس موجود در گردوغبار قابل
استنشاق حاصل از فعاليت هاي كشاورزي با استفاده از روش
طيف سنجي مادون قرمز تبدیل فوریه
بررسي كارایي روش الكتروشيميایي در تخریب رنگهاي
آزوي راكتيو آبي  24و راكتيو قرمز  142با استفاده از
الكترود اصالح شده  /stainless steel2/PbO9O9Coبه
منظور كاهش مصرف انرژي و افزایش عملكرد آن.
بررسي مقایسه اي كارایي فرایند الكتروپراكسون و فرایند
ازن/هيدروژن پراكساید(پراكسون) در تجزیه آنتي بيوتيك
سفتریاكسون از محيط هاي آبي

000/600/127/1

27/2/49

19/11/49

000/792/177/1

27/2/49

12/12/49

000/700/92

22/9/49

91/9/49

پایان یافته

