طرح های مصوب سال 1395
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عنوان طرح
بررسی تغییرات ّیستَلَشی ٍ هَرفَهتری رحن ٍ تخوذاى رت ّبی هبدُ ًبببلغ ،هتؼبقب تجَیس
بیسفٌَل آ
پیص درهبًی بب رٍغي آٍیطي در تقلیل صذهبت ًبضی ایسکوی -ری پرفیَشى کلیَی در هَش صحرایی
بررسی تبثیر ضذ هیکرٍبی ػصبرُ طبیؼی  5گیبُ بَهی هٌطقِ دزفَل ػلیِ ػَاهل ػفًَت زای
ببکتریبیی ٍ قبرچی
بررسی تبثیر هیساى بیسفٌَل آ هَجَد در هبیغ فَلیکَلی ٍ سرم خَى ،بر ًتبیج حبصل از سیکل ّبی
هیکرٍایٌجکطي
بررسی ضیَع بیذاری حیي ػول در استفبدُ از دٍ رٍش رایج القب ٍ ًگْذاری بیَْضی در بیوبرستبى
گٌجَیبى دزفَل در جراحیّبی ارتَپذی بب استفبدُ از دستگبُ BIS
هقبیسِ هیساى آگبّی حیي بیَْضی در افراد هؼتبد بِ تریبک ٍ غیر هؼتبد تحت ػول جراحی ارتَپذی،
هراجؼِ کٌٌذُ بِ بیوبرستبى دکتر گٌجَیبى دزفَل در سبل 1395
بررسی اثر ایوًََهَدیَالتَری هالس ًیطکر بر سلَلْبی هًًََکلئبر خَى هحیطی بیوبراى هبتال بِ
کَلیت اٍلسراتیَ
بررسی ػَاهل هَثر بر رفتبرّبی غرببلگری سرطبى پرٍستبت در کبرکٌبى داًطگبُ ّبی ػلَم پسضکی :
دزفَل براسبس الگَی اػتقبد بْذاضتی ،سبل 1395
بررسی برخی ػَاهل هرتبط بب ًبٌّجبری ّبی هبدرزادی در بیوبرستبى دکتر گٌجَیبى دزفَل :یک
هطبلؼِ هَرد ضبّذی
بررسی رابطِ هیساى گرد ٍ غببر َّا ( )PM10بب فراٍاًی ٍ ػلل هأهَریتّبی پیص بیوبرستبًی
داًطگبُ ػلَم پسضکی دزفَل در سبل  1393الی 1395
هقبیسِ تبثیر اسبًس ٍ برگ گیبّبى هَسیر ,گل سرخ ٍ چبی سبس بر حفظ کیفیت ٍ هبًذگبری هبست
بررسی ػَاهل هربَط بِ برًبهِ ارتقبء سالهت (بب تورکس بر ػَاهل قبًًَی ٍ هحیطی) جْت طراحی
برًبهِ ای برای کبّص حَادث ترافیکی هٌجر بِ جرح هرتبط بب هَتَرسَاراى ضْر دزفَل در سبل1395
بررسی رابطِ فؼبلیت ّبی رٍزهرُ زًذگی بب فبکتَرّبی بیَضیویبیی خَى در بیوبراى هبتال بِ دیببت
ًَع 2هراجؼِ کٌٌذُ بِ بیوبرستبى دکتر گٌجَیبى در سبل 1395
بررسی هیساى رػبیت اصَل ایوٌی در اجرای پرٍسیجرّبی درهبًی ٍ هراقبتی در بخص اٍرشاًس
بیوبرستبى گٌجَیبى دزفَل
بررسی هقبیسِ ای تبثیرٍضؼیت ًیوِ ًطستِ ٍطبقببز بر هیساى فبکتَرّبی التْببی خَى بؼذ از ػول "
جراحی آپبًذکتَهی دربیوبرستبى بسرگ دزفَل ٍ بیوبرستبى اهبم ػلی(ع) اًذیوطک در سبل"1395

مجری
سیذُ هْسب پَ هَسَی

لیال جؼفری پَر

هرضیِ اًؼبم

سیذُ هْسب پَ هَسَی

فرّبد ًؼٌبػی

سبرا آدرٍیطی

ػبذالکرین ضیخی

لیال هسؼَدی یکتب

ًرگس هجیذی پَر

حویذرضب آقبببببییبى

هرین افطبری

هرین هظبّری

احوذی هبشیي

هطْرُ هَسَی

هحوذ هٌیؼی

