کد 1

کد2

عنوان طرح

مجری

وضعیت

3009145

3005810

بررسی کارایی روش تلفیقی بیوراکتور غشایی اسفنجی غوطه&;notور  -اولتراسونیک با هوادهی منقطع در تصفیه فاضالب بیمارستانی با هدف استفاده
مجدد از پساب در مصارف داخلی بیمارستان&;notهای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

سید علیرضا موسوی

در دست دبیر

3009999

3006662

بررسی تعیین کننده های شناختی پیش بینی کننده استفاده از کرم ضدآفتاب در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

حسن غریب نواز

در دست دبیر

3009756

3006419

مروری بر کارایی نانو لوله&;zwnjهای کربنی در حذف آنتی&;zwnjبیوتیک&;zwnjها از محیط&;zwnjهای آبی

حسنا جانجانی

در دست دبیر

3009844

3006507

بررسی وضعیت عملکرد بهداشت ،ایمنی و محیط زیست ()HSEو ارتباط آن با استرس شغلی در مدل شبکه عصبی؛ مطالعه موردی :صنایع چاپ پویش
و دایکات در سال 1397

شعیب رحیمی

در دست مدیر گروه

3010070

3006733

بررسی عوامل شناختی اجتماعی پیش بینی کننده انجام رفتارهای پیشگیری از دیابت در افراد در معرض خطر مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی
شهر کرمانشاه

شیوا خشیج

در دست داوری دانشکده/مرکز

3009845

3006508

ارزیابی کیفیت خدمات کلینیک های ویژه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با استفاده از مدل سروکوال شش بعدی

علی کاظمی کریانی

در دست کارشناس ستاد

3009541

3006206

پیش بینی کننده های رفتارهای رانندگی نا ایمن در شهر کرمانشاه بر اساس تئوری انگیزش محافظت در سال 1397

سیروس کبودی

در دست کارشناس ستاد

3009297

3005962

تبیین تجارب مدیران درارائه خدمات بهداشتی درمانی در زلزله 1396کرمانشاه

رویا صفری فرامانی

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3009981

3006644

بررسی کارایی فتوکاتالیستی نانوکامپوزیت  FeTiO3/Graphene Oxideدر حذف فنل از محیط های آبی

مسعود مرادی

در دست داوری دانشکده/مرکز

3009586

3006249

بررسی وضعیت سیستم مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست ( )HSE-MSدر بیمارستان های استان کرمانشاه در سال 1397

شعیب رحیمی

در دست کارشناس ستاد

3009776

3006439

بررسی شیوع اختالالت اسکلتی & ;ndashعضالنی ناشی از کار در رانندگان ایرانی:مطالعه مرور سیستماتیک و متا آنالیز

حامد یار محمدی

در دست مدیر گروه

3008050

96290

بررسی ارتباط مواجهه صوتی و سایر فاکتورهای فردی شغلی با سطح سرمی کلسترول و فشار خون :مطالعه موردی کارگران شاغل در صنایع نساجی
سوادکوه در سال96

میالد عباسی

تایید شده

3010140

3006803

بررسی کارایی نانو کامپوزیت  Fe3O4/Activated Carbonآمین دار شده در حذف فلز سنگین کادمیوم ( )IIاز محلول&;notهای آبی

یاسر واثقیان

در دست مدیر گروه

3009842

3006505

بررسی میزان آلودگی میکروبی شیر و فرآورده&;zwnjهای لبنی سنتی در شهرستان کرمانشاه در سال1397

یونس سهرابی

در دست داوری دانشکده/مرکز

3009328

3005993

بررسی وضعیت انگیزش /نگرش یادگیری زبان خارجی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1397

سید علیرضا موسوی

در دست مدیر گروه

3008501

97396

بررسی عوامل خطر مرتبط با مرده زایی و پیامدهای بارداری در مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی در ایران

شهاب رضا ٔییان

تایید شده

3009330

3005995

ساخت و بررسی کارایی کربن فعال عامل دار تهیه شده از زائدات باغی پوشش داده شده با ذرات نانو تیوب کربن عامل دار در حذف آنتی بیوتیک اکسی
تتراسایکلین از محیط های آبی

سید علیرضا موسوی

در دست دبیر

3009824

3006487

بررسی پتانسیل خطر فلزات سنگین بر سالمت انسان در برنج های مصرفی -شهرستان کرمانشاه

یونس سهرابی

در دست داوری دانشکده/مرکز

3009860

3006523

بررسی فراوانی آلودگی های میکروبی در شیرینی های عرضه شده در شهر کرمانشاه

میثم مرادی

در دست داوری دانشکده/مرکز

3009320

3005985

ارزیابی اثر ذرات معلق ریز هوا ( )PM2.5بر شاخص های سالمت کودکان زیر  5سال در  25شهر منتخب ایران

کیومرث شرفی

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

بررسی تجزیه فتوکاتالیستی ایبوپروفن با استفاده از هیبرید  / - CUS Fe3O4گرافن

3009725

3006388

مقداد پیرصاحب

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

از محلول&;notهای آبی

3010029

3006692

بررسی عوامل محیطی و رفتارهای پیشگیرانه در بیماری لیشمانیازیس بر اساس مدل بزنف در مراجعه-کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی
شهرستان&;notهای زلزله& ;notزده سرپل ذهاب و قصرشیرین در سال 1397

انور اسدی

در دست داوری دانشکده/مرکز

3008814

3005480

بررسی عوامل شناختی پیش بینی کننده موثر در آموزش مراقبت های دهان و دندان به کودکان توسط زنان دارای کودک  3تا  6ساله مراجعه کننده به
مراکز بهداشتی درمانی شهر کرمانشاه

محمد فتاحی

در دست کارشناس ستاد

3009786

3006449

تاثیرات خستگی ذهنی بر عملکرد فیزیکی و ورزشی در بسکتبالیست های استان کرمانشاه

عین اله سکینه پور

در دست مدیر گروه

3010006

3006669

تعیین میزان کارایی حذف استامینوفن از محلول های آبی با استفاده از فرایند تلفیقی اکسیداسیون پیشرفته پرسولفات سدیم - O3/فرات پتاسیم

مریم خشیج

در دست داوری دانشکده/مرکز

3009605

3006268

بررسی اپیدمیولوژیک و برآورد بار اقتصادی مسمومیت&;zwnjهای ناشی از مصرف قارچ&;zwnjهای وحشی در استان کرمانشاه در سال 1397

علی کاظمی کریانی

در دست کارشناس ستاد

3009887

3006550

شناسایی عوامل بازدارنده و تسهیل کننده دسترسی زنان دارای معلولیت به خدمات سالمت :یک مطالعه مروری نظام مند در مطالعات کیفی

شاهین سلطانی

در دست کارشناس ستاد

3009417

3006082

امکان سنجی احداث نیروگاه بادی در استان کرمانشاه با استفاده از شبکه&;notهای عصبی مصنوعی

سید علیرضا موسوی

در دست کارشناس ستاد

3009368

3006033

بررسی نابرابری اقتصادی-اجتماعی در وضعیت سالمت دانش آموزان متوسطه اول ( 12تا  16ساله) شهر کرمانشاه در سال 1397

ستار رضایی

در دست کارشناس ستاد

3009994

3006657

بررسی پیامدهای خروج آمریکا از برجام بر عرضه خدمات سالمت در بیمارستان ها  :یک مطالعه کیفی در شهر کرمانشاه

شاهین سلطانی

در دست داوری دانشکده/مرکز

3009340

3006005

پیگیری وضعیت روانشناختی جوانان  15-35سال در شهرستان روانسر در یک دوره پنج ساله(فاز پیگیری مطالعه کوهورت روانسر)

مهدی مرادی نظر

در دست دبیر

3009154

97403

بررسی فاکتورهای مؤثر بر فشارخون با استفاده از روش رگرسیون چندکی تاوانیده

امیرحسین هاشمیان

تایید شده

3010050

3006713

طراحی و تولید یک نرم افزار جامع جهت تشخیص تومور در تصاویر  MRIمغز

مقداد پیرصاحب

در دست دبیر

3010049

3006712

طراحی و ساخت پپتیدهای آگونیست چندگانه علیه گیرنده  DR5با هدف القای آپوپتوز در سلولهای سرطانی

مقداد پیرصاحب

در دست دبیر

3010023

3006686

طراحی و ساخت حسگرهای الکتروشیمیایی حساس بر پایه نانوکامپوزیت های متشکل از نانو ورقه &;zwnjهای گرافن ،نانولوله های کربنی و
نانوساختارهای فلزی یا اکسید فلزی برای تشخیص سریع مرفین و متادون

مقداد پیرصاحب

در دست دبیر

3009726

3006389

مقداد پیرصاحب

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

بررسی تجزیه فتوکاتالیستی آفت&;notکش دیازینون با استفاده ازهیبرید / WO3-Fe3O4گرافن
از محلول&;notهای آبی

3010046

3006709

بررسی اثر مواجهه با صدا بر استرس شغلی در کارگران صنایع نساجی سوادکوه

میالد عباسی

در دست مدیر گروه

3009041

3005706

ارزیابی مدیریت بحران مبتنی بر اصول هفت گانه مهندسی مقاومت پذیری در بیمارستانهای استان کرمانشاه در سال 1397

شعیب رحیمی

در دست کارشناس ستاد

3009660

3006323

توسعه کامپوزیت ایده&;notال فرایند کاتالیستی فنتون ناهمگن و کاربرد آن در حذف آنتی&;notبیوتیک&;notها از محلول&;notهای آبی

مقداد پیرصاحب

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3009986

3006649

بررسی کارآیی فرایند فنتون غیر همگن پراکسید هیدروژن فعال شده با گرافن اکساید مگنت شده ( )MGO/H2O2برای حذف سم دیازینون به عنوان مدل
سموم کشاورزی ارگانوفسفره از آب های زیرزمینی

مسعود مرادی

در دست داوری دانشکده/مرکز

3009595

3006258

ارزیابی آگاهی ،نگرش و عملکرد کشاورزان استان کرمانشاه در ارتباط با استفاده از سموم آفت کش ،خطرات بهداشتی و نحوه دفع باقی مانده آنها

کیومرث شرفی

در دست داوری دانشکده/مرکز

3009161

3005826

ارزیابی مواجهه تنفسی کارگران صنعت جوشکاری با فلزات سنگین و اثرات آن&;zwnjها در واحدهای صنعتی باختر فلز ،ایستا صنعت و
خانه&;notسازی

شعیب رحیمی

دردست کمیته/شورا ستاد

3007640

3004308

بررسی تآثیر شیوه آموزش چهره به چهره و نرم افزار کششی بر شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی در کاربران کامپیوتر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

کیمیا هلشی

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3009100

97342

بررسی ارتباط مواجهه صوتی با افسردگی ،اضطراب و کیفیت زندگی مرتبط با سالمت در کارکنان نیروگاه حرارتی بیستون

فاطمه رجعتی

تایید شده

3009465

97381

بررسی کارآیی فرایند اکسیداسیون پیشرفته بر پایه پرسولفات ( )+UV/Na2S2O8/Fe2برای حذف ماالتیون از محلول های آبی

مسعود مرادی

تایید شده

3009495

97382

بررسی کارایی فرآیند تلفیقی  -UVپتاسیم پروکسی دی&;notسولفات در حذف آنیلین از محلول&;notهای آبی

یاسر واثقیان

تایید شده

3008777

3005443

بررسی رابطه بین خستگی شغلی با جو ایمنی در پرستاران با استفاده از مدل معادالت ساختاری ))SEM

حامد یار محمدی

در دست داوری دانشکده/مرکز

3009472

3006137

بررسی اقدامات بهداشت محیط در زلزله آبان ماه کرمانشاه

زهرا عطافر

در دست کارشناس ستاد

3009513

3006178

بررسی تأثیر تمرین در آب بر فاکتورهای خطر سقوط در بیماران نوروپاتی دیابتی

امیرحسین هاشمیان

در دست کارشناس ستاد

3009238

3005903

بررسی تاثیر تمرین پله بر فاکتورهای خطر مرتبط با سقوط در سالمندان مبتال به اختالل شناخت خفیف

عین اله سکینه پور

در دست کارشناس ستاد

3008353

97363

بررسی میزان خستگی شغلی در کارمندان بانک های سطح شهر قصرشیرین در سال1397

افشین دارسنج

تایید شده

3009022

3005687

بررسی کارایی و مدلسازی فرآیند فنتون در حذف رنگ راکتیو قرمز  2از محلول های آبی

سید علیرضا موسوی

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3009329

3005994

بررسی کارایی و مدلسازی فرآیند فنتون در حذف آنیلین از محلول&;notهای آبی

سید علیرضا موسوی

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3009753

97360

بررسی امتیاز تنوع غذایی و عوامل خطرساز سندرم متابولیک در بیماران مبتال به کبد چرب غیرالکلی

یحیی پاسدارخشکناب

تایید شده

3009466

3006131

بررسی کارایی و مدلسازی فرآیند ترکیبی  -UVهیدروژن پراکسید در حذف آنتی بیوتیک اکسی تتراسایکلین ( )OTCاز محلول&;notهای آبی

مسعود مرادی

سطل بازیافت

3009390

97331

بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سودوموناس آئروژینوزا جداسازی شده از فاضالب بیمارستانی

تایید شده

3005990

95115

ارزیابی آگاهی و نگرش پرسنل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در ارتباط با اهمیت مواد زائد جامد و غیر جامد خطرناک خانگی و تأثیر آن در مدیریت
پسماند و فاضالب شهری در سال 1394

کیومرث شرفی

تایید شده

3005987

95107

مدفوعی ده نوع از پرمصرف ترین
ارزیابی کارایی مراحل مختلف متداول ترین روش گندزدایی سبزیجات(در ایران) در کاهش کلیفرم کل و کلیفرم
ِ
سبزیجات خوراکی

کیومرث شرفی

تایید شده

3009854

3006517

بررسی نشانگر زیستی اکسیداتیو استرس مالون دی آلدئید در هوای بازدمی افراد نوجوان سالم و آسمی و ارتباط آنها با ذرات معلق هوا

زهرا عطافر

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3008427

3005094

بررسی میزان غلظت بنزن در هوای محیط کار و ارتباط آن با متابولیت اسید موکونیک در ادرار کارگران در معرض در پتروشیمی کرمانشاه

اکبر برزگر شنگل

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3009612

3006275

ارزیابی اثر اصالحی  5اسید مختلف ( )HNO3, H3PO4, C2H4O2 ,HCl, H2SO4بر کارایی اسکوریا در حذف فنل از محلول های آبی -مدل
سازی و بهینه سازی فرآیند (با روش  RSMو شبکه عصبی مصنوعی) و تعیین ایزوترم و سنتیک واکنش

مسعود مرادی

در دست کارشناس ستاد

3009318

3005983

بررسی میزان فلزات سنگین سرب ،کادمیم ،جیوه و آرسنیک در خاک و سبزیجات آبیاری شده با فاضالب شهری تصفیه شده شهر کرمانشاه و جنوب شهر
تهران در سال  1397و ارزیابی ریسک سالمت

نظیر فتاحی

در دست دبیر

3009232

97261

های آبی;&notاسید بلو  193از محلول سولفات در حذف رنگ;&notپتاسیم پروکسی دی  UV-کارایی و مدلسازی فرآیند ترکیبی بررسی )1-1

سید علیرضا موسوی

تایید شده

3009064

97152

ارزیابی و اولویت بندی ریسک&;notهای ایمنی ،بهداشت و محیط زیست ( )HSEدر بیمارستان&;notهای آموزشی درمانی شهر کرمانشاه

مسعود مرادی

تایید شده

3006512

97047

بررسی کارایی فرایند فعال سازی پرسولفات با استفاده از اشعه فرابنفش در حذف  2و  4دی نیتروفنل از محیط های -آبی

مقداد پیرصاحب

تایید شده

3008545

97041

بررسی اصالح زیست حسگرهای مبتنی بر فلورسانس جهت شناسایی ژن سرطان سینه  )BRCA1( 1در نمونه&;notهای سرم به منظور تشخیص
سرطان سینه در مراحل آغازی

مقداد پیرصاحب

تایید شده

3006493

95523

بررسی میزان آالیندهای آنتی بیوتیکی در فاضالب بیمارستان امام رضا شهر کرمانشاه

سمیرا خاموطیان

تایید شده

3009174

97262

بررسی تأثیر زمان ماند لجن و نرخ جریان هوا بر حذف نیتروژن از محلول آبی در یک راکتور ناپیوسته متوالی ()SBR

سید علیرضا موسوی

تایید شده

3006194

97205

بررسی تاثیر آموزش بر روی اگاهی ،نگرش و عملکرد زنان در خصوص مدیریت مواد شوینده و گندزدا :مطالعه موردی شهر کرمانشاه

علی الماسی

تایید شده

3009016

3005681

بررسی امکان استفاده از گیاه لوفا در ساخت دستگاه پاک کننده آبهای سطحی ()seabin

امیرحسین نافذ

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3009774

3006437

بررسی شیوع اختالالت اسکلتی & ;ndashعضالنی ناشی از کار در رانندگان ایرانی:مطالعه مرور سیستماتیک و متا آنالیز

یونس سهرابی

سطل بازیافت

3008732

97239

بررسی میزان بالنکیت ،جوش شیرین و نمک انواع نان در نانوایی های شهر کرمانشاه

یونس سهرابی

تایید شده

3009360

97225

اپیدمیولوژی بیماری مالتیپل اسکلروزیس در استان کرمانشاه :سال های  1386تا 1396

علی گراوند

تایید شده

3009450

3006115

بررسی کاهش سمیت محلول آفت&;notکش&;notهای دیازینون و  4 ,2دی تصفیه شده با فرآیند الکتروفوتوکاتالیست با الکترودهای NiTiO2-
 NT/AC-PTFEفعال&;zwnjشده با منبع نور فرابنفش و مرئی بر جلبک کلرال ولگاریس

مقداد پیرصاحب

در دست کارشناس ستاد

3009616

3006279

بررسی عوامل موثر بر میزان استرس و اضطراب قبل از عمل جراحی و راهکارهای تعدیل آن ،در بیماران تحت عمل جراحی بیمارستان امام رضا شهر
کرمانشاه در سال 1397

علی گراوند

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3009321

3005986

بررسی ارتباط بین حمایت اجتماعی درک شده و رفتار خود مراقبتی در کنترل بیماری دیابت نوع 2

فاطمه رجعتی

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3008323

3004990

بررسی تاثیر خود مراقبتی بر کیفیت زندگی بیماران دارای سوختگی در بیمارستان امام خمینی کرمانشاه در سال 139۶

صبا کریمی

در دست کارشناس ستاد

3007583

3004251

میزان رضایتمندی بیماران بستری شده از خدمات ارائه شده در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بعد از اجرای طرح تحول نظام
سالمت سال 1395

ستار رضایی

سطل بازیافت

3009334

3005999

بررسی میزان آگاهی ،نگرش و عملکرد مردم شهر کرمانشاه در زمینه تولید و مدیریت پسماندهای الکترونیکی در سال 1397

امیرحسین نافذ

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3008294

3004961

بررسی اثر مواجهه با صدا بر استرس شغلی با تاکید بر تکنیک های عینی و ذهنی در کارگران صنایع یک نساجی

میالد عباسی

در دست دبیر

3009160

3005825

بررسی شاخص های رسیدگی و تثبیت در طول فرایند کمپوست سازی رآکتوری با استفاده از مخلوط لجن فاضالب بیمارستانی و زائدات باغبانی

امیرحسین نافذ

در دست دبیر

3009523

3006188

مطالعه امکان سنجی تولید کمپوست توسط کرم خاکی (ورمی کمپوست) از زائدات پر مرغ

امیرحسین نافذ

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3009467

3006132

بررسی کارایی و مدلسازی فرآیند ترکیبی  -UVهیدروژن پراکسید در حذف آنتی بیوتیک اکسی تتراسایکلین ( )OTCاز محلول&;notهای آبی

مسعود مرادی

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3008515

96422

بررسی میزان خوداظهاری سالمت و عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با آن در شهر کرمانشاه در سال  :1396مطالعه مقطعی بر پایه جمعیت

شهاب رضا ٔییان

تایید شده

3009159

3005824

ارزیابی آسیب¬پذیری بیمارستان¬های استان کرمانشاه در برابر زلزله در سال 1397

شعیب رحیمی

در دست دبیر

3008926

97118

بررسی اثر شاخص توده بدنی در ابتدای بارداری بر ابتال به دیابت بارداری  :دوز-پاسخ متاآنالیز

ندا ایزدی

تایید شده

3009487

3006152

بررسی کیفیت زندگی یک هفته و یک سال بعد از سکته قلبی با استفاده از پرسشنامه MacNew

ثریا سیابانی

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3009264

3005929

بررسی تاثیر الگوی سازگاری روی بر میزان خستگی بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس

صبا کریمی

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3008783

3005449

مقایسه تاثیر دارودرمانی و ریلکسیشن بر کاهش تنیدگی بیماران کرونر قلبی بیمارستان امام علی (ع) شهر کرمانشاه

خدامراد مومنی

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3006249

96266

بررسی میزان آگاهی ،نگرش و عملکرد زنان شهر کرمانشاه در زمینه مدیریت مواد زا ٔید جامد خانگی در سال 1395

میترا محمدی -بهداشت محیط

تایید شده

3009167

97091

آیا نابرابری اقتصادی -اجتماعی در کیفیت زندگی مرتبط با سالمت در غرب ایران (شهرهای کرمانشاه و سنندج) وجود دارد؟ :شواهدی مبتنی بر رویکرد
اوکساکا-بلیندر

ستار رضایی

تایید شده

3008843

97007

بررسی کارایی پراکسید هیدروژن با حضور کاتالیست کربن دات برای حذف سبز فنل از محلول آبی

مقداد پیرصاحب

تایید شده

3009138

97089

بررسی تمایل به فعالیت در مناطق محروم در میان دانشجویان پزشکی بعد از فارغ التحصیلی در غرب ایران در سال 1396

ستار رضایی

تایید شده

3009108

97090

سنجش نابرابری اقتصادی-اجتماعی در میزان خوداظهاری سالمت و مهمترین فاکتورهای تعیین کننده آن در جمعیت عمومی شهر کرمانشاه در سال 1396
بر اساس شاخص تمرکز و منحنی تمرکز

ستار رضایی

تایید شده

3008813

3005479

بررسی عوامل شناختی پیش بینی کننده استفاده از کرم ضدآفتاب در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1397

ابوذر کشاورزی

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3008025

3004692

بررسی کارآیی فرایند اکسیداسیون پیشرفته بر پایه پرسولفات ( )+UV/Na2S2O8/Fe2برای حذف ماالتیون از محلول های آبی

مسعود مرادی

سطل بازیافت

3008584

3005250

بررسی ارتباط بین کاهش سریع وزن با قدرت عضالنی و وضعیت تغذیه ای کشتی گیران  13-18ساله شهرکرمانشاه

یحیی پاسدارخشکناب

در دست مسئول پژوهش دانشکده/مرکز

3008766

3005432

بررسی میزان آکریالمید و عوامل تاثیر گذار برآن در نان :مرور ساختاریافته و متاآنالیز

فاطمه یارمحمدی

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3008510

96419

بررسی شیوع هزینه های کمرشکن و روند زمانی آن در ایران با استفاده از رویکرد مرور نظام مند و متاآنالیز

علی کاظمی کریانی

تایید شده

3009019

96668

بررسی ارتباط دوز-پاسخ شاخص توده بدنی با دیابت بارداری در زنان باردار شهر کرمانشاه

فرید نجفی

تایید شده

3008559

96653

بررسی حذف نیترات از محلولهای آبی با استفاده از نانوکامپوزیت N-TiO2/Al2O3/chitosan

انور اسدی

تایید شده

3008337

3005004

 :بررسی عوامل رفتاری مرتبط با کیفیت زندگی زنان یا ٔیسه تحت پوشش مرکز بهداشت و درمان شهر کرمانشاه:کاربرد مدل پرسید

میترا ابوالفتحی

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3009005

96646

ارزیابی عملکرد بیمارستان های ایران با استفاده از مدل پابن السو :یک مطالعه نظام مند و متا آنالیز

ستار رضایی

تایید شده

3007370

96642

بررسی سینتیک کارایی پودر کربن فعال تهیه شده از گیاه بوالغ اوتی (  ) N.microphyllumبه عنوان یک جاذب ارزان&;zwnjقیمت در حذف رنگ
متیلن بلو از محلول های آبی

سید علیرضا موسوی

تایید شده

3008743

96623

بررسی ترجیحات بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های شهر کرمانشاه درباره مؤلفه های مرتبط با کیفیت خدمات بستری

علی کاظمی کریانی

تایید شده

3008379

96639

بررسی کارایی فرآیند گندزدایی توسط نور خورشید ( )SODISبر روی حذف پارامترهای میکروبی از آبهای آلوده در شهر کرمانشاه در سال 1396

امیرحسین نافذ

تایید شده

3008139

96275

بررسی روند سال های از دست رفته عمر به علت مرگ زودرس ناشی از خودکشی در ایران طی سال های 1385 -94

ندا ایزدی

تایید شده

3008812

3005478

بررسی نابرابری اقتصادی  -اجتماعی دریافت آزمایشات غربالگری سرطان و عوامل موثر بر آن در میان سالمندان ایران در سال 1396

فرزاد جلیلیان

در دست دبیر

3008696

96491

بررسی نابرابری اقتصادی -اجتماعی در کیفیت زندگی مرتبط با سالمت در شهر کرمانشاه :شواهدی مبتنی بر شاخص و تمرکز

ستار رضایی

تایید شده

3008776

3005442

بررسی میزان فلزات سنگین در برنج های مصرفی درایران (:مطالعه مرور ساختار یافته و متاآنالیز)

فاطمه یارمحمدی

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3008036

96593

بررسی اثر نانوذرات دی اکسید تیتانیوم دوپ شده با فلزات آهن ،کروم ،و نیکل بر آسیب شناسی بافتی و شاخص های استرس اکسیداتیو ماهی کپور
معمولی و ماهی گلد فیش تحت شرایط آزمایشگاهی در دوره سمیت حاد

مقداد پیرصاحب

تایید شده

3008726

3005392

بررسی میزان آلودگی میکروبی و حذف آنها توسط تابش  UVدر ادویههای فلهای و بستهبندیشده در سطح شهر کرمانشاه در سال 1396-97

انور اسدی

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3008754

3005420

نیازسنجی تعیین کنندههای شناختی اجتماعی استفاده از خدمات دندان پزشکی در جمعیت شهری ایران مبتنی بر رویکرد نقشه نگاری مداخله

بهزاد کرمی متین

در دست دبیر

3008233

96577

اثرات نوع و غلظت ماده خشک و  pHنهایی تخمیر بر ویژگی های بیوشیمیایی ،میکروبی و حسی دوغ پروبیوتیک

رضا محمدی

تایید شده

3008788

96572

بررسی وضعیت هوش معنوی و ارتباط آن با عوامل زمینه ای در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

مهدی میرزایی علویجه

تایید شده

3006103

3002867

بررسی کارایی و تعیین سنتیک جذب رنگ های متیلن بلو و راکتیو قرمز  2توسط کربن فعال تهیه شده از ضایعات درخت انگور

سید علیرضا موسوی

سطل بازیافت

3008831

96556

ارزیابی ترجیحات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه درباره قراردادهای کار در مناطق محروم با استفاده از روش آزمون انتخاب گسسته
()DCE

علی کاظمی کریانی

تایید شده

3008703

96560

بررسی تعیین کننده های شناختی اجتماعی رفتارهای کاهش مواجه با آلودگی هوا در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

مهدی میرزایی علویجه

تایید شده

3008127

96551

بررسی وضعیت خودکشی در بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان شهدای شهرستان هرسین طی سال های 1390-1395

آمنه اسدی

تایید شده

3008529

96421

بررسی رابطه جنسیت با خطر بروز کم کاری مادرزادی تیرو ٔیید :مرور سیستماتیک و مطالعه متاآنالیز

شهاب رضا ٔییان

تایید شده

3008533

96418

برآورد شیوع کلی خطاهای دارویی و میزان گزارش دهی ان در میان پرستاران در ایران :یک مطالعه نظام مند و متاآنالیز

ستار رضایی

تایید شده

3008759

3005425

بررسی ترجیحات و تمایل به پرداخت مردم ایران برای خرید بیمه دندانپزشکی با استفاده از روش های تحلیل توأمان و ارزش گذاری مشروط

علی کاظمی کریانی

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3008758

3005424

بررسی نابرابری اقتصادی-اجتماعی در استفاده از خدمات دندانپزشکی و عوامل تاثیرگذار بر آن با استفاده از رویکرد شاخص تمرکز در کشور ایران در
سال 1396

ستار رضایی

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3008114

96530

بررسی منابع ایجاد کننده استرس شغلی و راه های تطابق با آن در کارمندان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه طی سال 1396

شعیب رحیمی

تایید شده

3008035

3004702

بررسی سطح سرمی فلزات سنگین و آفت¬کش¬های اورگانوکلرین در بیماران دیابتی و ارتباط آن با شیوع دیابت نوع  2در استان کرمانشاه

مقداد پیرصاحب

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3008059

96506

پیگیری  4ساله افراد شرکت کننده در مطالعه&;zwnjی همگروهی جمعیتی بیماری&;zwnjهای مزمن غیر واگیر در شهرستان روانسر طی سالهای
 1396تا 1399

مهدی مرادی نظر

تایید شده

3007254

96179

اندازه گیری ترکیبات موجود در گیاه اورنیتوگالوم آکواتوم لیلیاسه و بهینه سازی روش استخراج اینولین به کمک روش سطح پاسخ از آن

رضا محمدی

تایید شده

3007351

95446

بررسی تاثیر طرح تحول نظام سالمت بر عملکرد بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با استفاده از مدل پابن السو

ستار رضایی

تایید شده

3008493

96404

سنجش تاثیر مصرف سیگار بر کیفیت زندگی مرتبط با سالمت در جمعیت عمومی شهر کرمانشاه در سال 1396

ستار رضایی

تایید شده

3008060

96089

بررسی تاثیر طرح تحول نظام سالمت بر دسترسی و کیفیت خدمات بیمارستانی در بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی کرمانشاه با استفاده از سری
های زمانی منقطع ( 1391 -1395

ستار رضایی

تایید شده

3008266

96476

بررسی حذف فتوکاتالیستی داروی نوروتوکسیک Clioquinolاز محلول های آبی با استفاده از نانوکامپوزیت های کیتوسان ZnO/و کیتوسانTiO2/

انور اسدی

تایید شده

3008720

96478

بررسی جو ایمنی و عوامل مرتبط با آن در پرستاران توانبخش بیمارستانهای کرمانشاه

حامد یار محمدی

تایید شده

3007929

96473

بررسی میزان خستگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بیمارستان های شهر کرمانشاه

سودابه اسکندری

تایید شده

3008129

96471

توسعه ظرف استخراجی جدید برای میکرواستخراج مایع-مایع جریان پیوسته با استفاده از حالل های آلی سبکتر از آب و کاربرد آن در استخراج و پیش
تغلیظ داروهای آمیتریپتیلین و کلومیپرامین در نمونه های ادرار

نظیر فتاحی

تایید شده

3008695

3005361

بررسی وضعیت تعهد سازمانی اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی و حرفهای آنها

بهزاد کرمی متین

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3005645

94352

سید علیرضا موسوی

تایید شده

بررسی تغییرات غلظت فلزات سنگین و مواد مغذی در ورمی کمپوست تهیه شده
از مخلوط ضایعات (روزنامه ،چمن و کودگاوی)

3008336

3005003

بررسی ارتباط کیفیت زندگی واختالالت اسکلتی – عضالنی ،کیفیت خواب ،شدت خستگی دررانندگان کامیونهای باربری شهر کرمانشاه -سال1396

میترا ابوالفتحی

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3006038

95214

استفاده از خدمات دندانپزشکی و عوامل موثر بر استفاده از این خدمات در میان خانوارهای شهر کرمانشاه در سال 1394

ستار رضایی

تایید شده

3008318

96240

بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سالمت و فاکتورهای تاثیر گذار بر آن در جمعیت عمومی شهر کرمانشاه در سال 1396

ستار رضایی

تایید شده

3007944

96398

بررسی میزان بارکاری پرستاران در بخش های مختلف بیمارستان های ایران:مرورساختار یافته و متآنالیز

حامد یار محمدی

تایید شده

3005137

3002232

بررسی تأثیر مداخله آموزشی بر ارتقاء رفتارهای تغذیهای دانشآموزان دختر دوره اول دبیرستان بر اساس مدل بزنف

امیرحسین هاشمیان

در دست مسئول پژوهش دانشکده/مرکز

3008579

96386

بررسی میزان فلزات سنگین منابع آب آشامیدنی شهر کرمانشاه در سال 1396-97

سمیه محمدی

تایید شده

3007812

96322

اثر مکمل آلفالیپو ٔییک اسید بر پروفایل لیپیدی ،استرس اکسیداتیو و اضافه بار آهن در بیماران مبتال به تاالسمی ماژور

هادی عبداله زاد

تایید شده

3007055

96320

بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری پرستاران شاعل در بیمارستانهای ]موزشی  -درمانی شهرکرمانشاه با میزان درک و ارزیابی آنان از بار کاری در سال
1395

شعیب رحیمی

تایید شده

3007577

96315

ساخت فیلترهای ابرآبدوست و ابر آبگریز جهت جداسازی پیوسته و سریع مخلوط نفت-آب

مقداد پیرصاحب

تایید شده

3007634

3004302

بررسی اثر مصرف زیرگروههای مواد لبنی بر روی سکته ی مغزی و بیماری عروق کرونرقلبی :سیستماتیک ریویو ومتا آنالیز

ملیحه خرمداد

سطل بازیافت

3008120

96329

بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری پرسنل فوریت پزشکی شاغل در پایگاه¬های فوریت پزشکی شهر کرمانشاه با میزان درک و ارزیابی آنان از بار کاری
در سال 1396

شعیب رحیمی

تایید شده

3008554

3005220

تشخیص سرطان پروستات با استفاده از پروب فلورسانس به منظور اندازه¬گیری بسیار حساس آنتی¬ژن  PSAدر نمونه ¬های سرم و بررسی اثر
خاموش کننده¬های نوری مختلف بر گزینش پذیری و حساسیت پروب طراحی شده

مقداد پیرصاحب

در دست دبیر

3008411

3005078

آنالیز مقادیر کم دیازینون در نمونه های بیولوژیک و آب های محیطی با استفاده از روش جدید استخراج فاز جامد پخشی کمک شده با امواج اولتراسونیک
بر پایه ی نانوصفحات مغناطیسی شده ی گرافن اصالح شده با تیتانیوم دی اکساید و تعیین غلظت آن با دستگاه کروماتوگرافی مایع مجهز به دتکتور DAD

فریبرز امیدی

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3005869

3002689

بررسی ارتباط کیفیت زندگی با متغیرهای موثر در رفتارهای پیشگیری کننده از بیماریهای قلبی عروقی بر اساس تئوری شناختی اجتماعی در جمعیت
باالی  20سال ساکن در شهرک هوانیروز کرمانشاه در سال 1393-94

فاطمه رجعتی

در دست کارشناس ستاد

3008005

96247

3008373

96310

بررسی میزان باقیمانده آفت کش های تری آزین در آبمیوه ،میوه و سبزیجات سطح شهر کرمانشاه به کمک تکنیک های میکرو استخراج و آنالیز با
کروماتوگرافی مایع با کارآیی باال در سال 1396
مقایسه پروت ٔیین ،کربوهیدرات و چربی گزارش شده روی برچسب مواد غذایی با

نظیر فتاحی

تایید شده

یحیی پاسدارخشکناب

تایید شده

مقدار بدست آمده از آزمایشات

3008497

3005163

بررسی تاثیر پیری جمعیت و هزینه های سالمت بر روی رشد اقتصادی

علی کاظمی کریانی

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3007811

96237

اثرات مکمل خوراکی کوآنزیم کیوتن بر سطوح سرمی برخی از بیومارکرهای التهاب عروقی و آدیپوکاینها در بیماران آرتریت روماتو ٔیید :کارآزمایی
بالینی تصادفی شاهددار

هادی عبداله زاد

تایید شده

3008495

3005161

بررسی عوامل خطر مرتبط با مرده زایی و پیامدهای بارداری در مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی در برخی استانهای کشور

شهاب رضا ٔییان

سطل بازیافت

3008441

3005108

مولفه¬های سواد سالمت و ارتباط آن با رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
بررسی ٔ

آرش ضیاءپور

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3007003

3003671

بررسی اثر مصرف لبنیات بر بروز دیابت نوع دو (یکی از بیماریهای تهدید کننده سالمت ) :متا آنالیز مطالعات هم گروهی آینده

ملیحه خرمداد

سطل بازیافت

3008310

3004977

خودمراقبتی

صبا کریمی

سطل بازیافت

3008011

96133

بررسی ارتباط میان شدت سوختگی و عامل ایجاد کننده سوختگی باپیش آگهی درمان در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی استان کرمانشاه در
سال های  1392تا 139۵

صبا کریمی

تایید شده

3008057

3004724

بررسی تاثیر افزودن اسانس ون و آنتی اکسیدان غیر طبیعی  TBHQدر تشکیل ترکیبات حلقوی آروماتیک در همبرگر

معین بشیری

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3007969

96148

بررسی شیوع استفاده از انواع مختلف وسایل الکترونیکی و رابطه آن با اختالالت اسکلتی – عضالنی در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه علوم
پزشکی کرمانشاه در سال 1396

مسعود خسروی پور

تایید شده

3008217

3004884

بررسی ارتباط بین مواجهه با صدا و روشنایی در محیط کار و ابتال به اختالالت اسکلتی – عضالنی

مسعود خسروی پور

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3008082

96113

در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

ستار رضایی

تایید شده

3007588

96108

بهینه سازی روش استخراج فاز جامد پخشی با کمک امواج اولتراسونیک بر پایه نانو ذرات پلیمر قالب یونی با استفاده از روش طراحی آزمایش و کاربرد
آن برای پایش مقادیر کم یون های نقره در نمونه های محیطی

مسعود قنبری کاکاوندی

تایید شده

3007165

96107

استفاده از روش جدید استخراج فاز جامد پخشی بر پایه نانو ذرات پلیمر قالب یونی با کمک امواج اولتراسونیک برای استخراج و تعیین مقادیر کم یون
سرب در نمونه های محیطی و بیولوژیکی

مسعود قنبری کاکاوندی

تایید شده

3007645

96047

بررسی کارایی فرآیند الکتروفتوکاتالیستی با الکترودهای  NiTiO2-NT/AC-PTFEفعال شده با منبع نور فرابنفش در حذف آموکسیسیلین از فاضالب
بیمارستانی

مقداد پیرصاحب

تایید شده

3007484

3004152

بررسی برخی از عوامل شناختی اجتماعی مرتبط با انجام رفتارهای پیشگیری کننده از هپاتیت ب در میان پرستاران شهر کرمانشاه

بهزاد کرمی متین

سطل بازیافت

3007137

3003805

بررسی میزان شیوع هیپوتیروئیدی درکودکان زیر یکسال شهر کرمانشاه طی سال های 1390-1394

خدیجه جمشیدی

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3007548

3004216

بررسی عوامل شناختی اجتماعی مؤثر بر استفاده از کرم ضدآفتاب در پیشگیری از سرطان پوست توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی کرمانشاه

بهزاد کرمی متین

سطل بازیافت

3006981

96023

بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری پرستاران  ICU, CCUو اورژانس بیمارستانهای تهران با میزان درک و ارزیابی آنان از بار کاری در سال 1395

شعیب رحیمی

تایید شده

3007540

96022

بررسی وضعیت رفتارهای ایمن ترافیکی و عوامل پیش بینی کننده آن در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

بهروز حمزه

تایید شده

3007298

3003966

بررسی ماهیت و چرایی استعمال قلیان در جوانان به عنوان یک پدیده اجتماعی :یک مطالعه کیفی با رویکرد پدیده شناسی

مهدی خزلی

دردست کمیته/شورا ستاد

3007954

3004621

بررسی نیازهای سالمت دختران نوجوان شهر کرمانشاه در سال 1395

حسین اشتریان

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3007297

95625

بررسی میزان تاثیر برنامه توانمندسازی زنان در جهت کاهش افکار و قصد خودکشی در شهرستان گیالنغرب :ارائه یک مدل مداخله ای

مهدی خزلی

تایید شده

3007632

3004300

شیوع خطاهای دارویی و عوامل موثر بر بروز آن در پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1395

ستار رضایی

سطل بازیافت

3007538

95704

بررسی میزان سرب در منابع آب آشامیدنی در ایران :مطالعه متاآنالیز

یونس سهرابی

تایید شده

3007788

95710

وضعیت انجام رفتارهای پیشگیری کننده از هپاتیت ب در میان پرستاران شهر کرمانشاه بررسی -

بهزاد کرمی متین

تایید شده

3008012

3004679

The relationship between the severity of the burn and burn factors in patients referred to Imam Khomeini
hospital in Kermanshah province in the years 2013 to 2016
صبا کریمی

سطل بازیافت

بیمارستان امام خمینی استان کرمانشاه در سال های  1392تا تعیین بررسی ارتباط بین شدت سوختگی و عامل سوختگی در بیماران مراجعه کننده به
139۵

3007405

95450

بررسی میزان آلودگی صوتی و افت شنوایی ناشی از آن در کارخانجات سیمان کرمانشاه در سال 1395-96

علی امیدیان دوست

تایید شده

3006354

95572

بررسی وضعیت بهداشتی سطوح تجهیزات پزشکی در کنترل عفونت های بیمارستانی در بیمارستان های امام رضا(ع) ،فارابی و طالقانی شهر کرمانشاه
به روش  ICNAو ACC

شعیب رحیمی

تایید شده

3006881

95588

بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در زمینه اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری در سال 1395

رضا رستمی

تایید شده

3007164

3003832

کاربرد یک سنسور الکتروشیمیایی جدید بر پایه ی ماده ی مزوپروس اصالح شده برای شناسایی الکتروشیمیایی مقادیر کم یون های کادمیوم در نمونه های
زیست محیطی

مسعود قنبری کاکاوندی

در دست کارشناس ستاد

3007274

3003942

بررسی میزان رضایتمندی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان¬های شهرکرمانشاه از کیفیت خدمات بهداشتی درمانی ارائه شده پس از اجرای طرح تحول
نظام سالمت در سال 1395

رضا رستمی

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3007485

3004153

ارزیابی ریسک بهداشتی آالیندههای هوای واحد پخت ضایعات دریکی از کشتارگاه های صنعتی طیور استان گلستان

مسعود قنبری کاکاوندی

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3007293

95568

بررسی مقایسه ی سالمت معنوی و ارتباط آن با میزان افسردگی در دانشجویان دانشکده های علوم قرآنی و بهداشت

مصطفی جعفری

تایید شده

3007470

3004138

بررسی وضعیت چابکی سازمانی و ارتباط آن با سرمایه های فکری در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان روانسر

شعیب رحیمی

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3007469

3004137

بررسی وضعیت عملکرد سازمانی و ارتباط آن با سرمایه های فکری در مراکز بهداشتی درمانی شهر کرمانشاه

شعیب رحیمی

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3007468

3004136

بررسی وضعیت چابکی سازمانی و ارتباط آن با عملکرد سازمانی در مراکز بهداشتی درمانی شهر کرمانشاه با استفاده از مدل سازی معدالت ساختاری

شعیب رحیمی

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3007052

3003720

ارزیابی روند تغییرات خشکسالی در شهرهای استان کرمانشاه در طی  10-50سال اخیر ،با استفاده از روش آماری شاخص بارش استاندارد()SPI

کیومرث شرفی

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3007218

3003886

ارزیابی شاخص های تن سنجی و عوامل مؤثر بر آن در دانش آموزان  10-13ساله شهر کرمانشاه در سال 1395

زهرا محمدی

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3007416

3004084

تحلیل فاکتورهای پیش بینی کننده رفتار خود تنظیمی فشار خون در بین بیماران فشار خونی شهر کرمانشاه بر مبنای تئوری رفتار برنامه ریزی شده در
سال 1395

سیروس کبودی

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3007186

3003854

بررسی وضعیت تغذیه انحصاری با شیر مادر تا  6ماهگی و برخی عوامل مرتبط با آن در کودکان زیر  6ماه تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی و
پایگاه¬های سالمت شهر کرمانشاه در سال 1395

شعیب رحیمی

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3006487

3003196

بررسی مقادیر غلظت آنتی بیوتیک های متداول در فاضالب بیمارستان امام رضا در شهر کرمانشاه

فاطمه اسدی

سطل بازیافت

3007539

3004207

عوامل پیش بینی کننده آموزش به بیمار در میان پرستاران شهر کرمانشاه

بهروز حمزه

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3007341

3004009

بررسی میزان غلظت فلزات سنگین درسایت کمپوست تولیدی شهر کرمانشاه 139۵

رضا رستمی

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3007320

3003988

بررسی میزان غلظت عناصر سنگین(کروم،منگنز،مس ) در منابع تامین کننده آب شرب روستا های استان کرمانشاه

یونس سهرابی

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3007315

3003983

بررسی وضعیت میکروبی و شاخص های فیزیکیوشیمیایی آب استخرهای شنای شهر کرمانشاه در سال 1395

یونس سهرابی

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3005857

3002683

بررسی وضعیت مدیریت دفع فاضالب بیمارستانی در بیمارستانهای شهر کرمانشاه در سال 1395

شعیب رحیمی

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3006985

95496

بررسی وضعیت اضطراب دوران بارداری و عوامل زمینه ای مرتبط با آن در میان زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کرمانشاه

فرزاد جلیلیان

تایید شده

3006983

95495

بررسی عوامل پیش بینی کننده مصرف میوه و سبزیجات در خانوارهای شهر کرمانشاه با بهره گیری از نظریه رفتار برنامه ریزی شده

فرزاد جلیلیان

تایید شده

3007391

95526

بررسی میزان شیوع فرسودگی شغلی پرستاران در ایران(مطالعه متاآنالیز)

حامد یار محمدی

تایید شده

3007441

3004109

بررسی رابطه ی سواد سالمت مادران و لوسمی حاد در کودکان بستری در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گرمانشاه در سال 1395

خلیل مرادی

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3007004

95487

بررسی اثر مصرف زیرگروههای مواد لبنی بر بروز دیابت نوع دو متا آنالیز مطالعات هم گروهی آینده نگر

ملیحه خرمداد

تایید شده

3006409

95485

بررسی میزان سم آترازین و متابولیت های آن  ،آندو سولفان و فوزالن در آب آشامیدنی شهر کرمانشاه با روش ترکیب استخراج با فاز جامد و
میکرواستخراج مایع -مایع پخشی و آنالیز با کروماتوگرافی مایع با کارآیی باال در سال 1394-95

نظیر فتاحی

تایید شده

3005462

95489

تولید هیدروژن در بیوراکتور تلفیقی پتوی لجن بی هوازیبا جریان باال رونده و بستر ثابت ( )UASB-FFاز فاضالب های با بار آلی باال

پرویز محمدی

تایید شده

3006984

95459

بررسی عوامل شناختی پیش بینی کننده قصد رفتار مصرف نمک در خانوارهای شهر کرمانشاه

فرزاد جلیلیان

تایید شده

3006986

95460

بررسی وضعیت انجام فعالیت بدنی منظم و عوامل پیش بینی کننده آن با بهره گیری از الگوی باور سالمتی در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

فرزاد جلیلیان

تایید شده

3006889

95448

بررسی استرس حرارتی با استفاده از شاخص  HUMIDEXو شاخص WBGTدر شرکت کاشی بیستون کرمانشاه در سال 95

اکبر برزگر شنگل

تایید شده

3007205

3003873

بررسی اثر مصرف زیرگروههای مواد لبنی بر بروز دیابت نوع دو :متا آنالیز مطالعات هم گروهی آینده نگر

ملیحه خرمداد

سطل بازیافت

3005616

94504

ارزشیابی کیفیت خدمات بهداشتی درمانی ارائه شده در مراکز بهداشتی درمانی استان کرمانشاه در سال 1394

مهدی مرادی نظر

تایید شده

3006963

3003631

بررسی مواجهه شغلی کارگران با گردوغبار سیمان  ،سیلیس کریستالی و اثرات آن بر عملکرد دستگاه تنفسی در کارخانه سیمان سامان غرب – سال1395

علی امیدیان دوست

سطل بازیافت

3007450

3004118

آرش ضیاءپور

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3007453

3004121

بررسی رابطه بین ابعاد یادگیری فردی ،گروهی و سازمانی دانشگاه یادگیرنده
و کارآفرینی سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری بر اساس مدل والتون و سالمت روانی
آرش ضیاءپور
(مطالعه تجربی :کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکَی کرمانشاه در سال )1395

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3007456

3004124

بررسی وضعیت سالمت معنوی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

آرش ضیاءپور

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3007225

3003893

بررسی وضعیت بهداشت محیط و ایمنی مدارس شهر پاوه در سال 1395

دیاری عبداله زاده

سطل بازیافت

3007440

3004108

بررسی رابطه ی سواد سالمت مادران و لوسمی حاد در کودکان بستری در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1395

خلیل مرادی

سطل بازیافت

3007231

95404

برآورد بار اقتصادی سرطان ریه برای کشور ایران

ستار رضایی

تایید شده

3007179

3003847

بررسی میزان آگاهی ،عملکرد و نگرش کارکنان بیمارستان های شهر کرمانشاه در خصوص مدیریت پسماند بیمارستانی

طیبه دشتله

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3007296

3003964

بررسی وضعیت فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی مخازن شهری شبکه توزیع شهر کرمانشاه

یونس سهرابی

سطل بازیافت

3006618

95200

بررسی همبستگی بین عوامل خطر بیماری های غیر واگیر و سرطان های شایع در ایران :مطالعه اکولوژیک

مهدی مرادی نظر

تایید شده

3006485

95165

بررسی نوع و میزان آب مصرفی در کارواش های موجود در کالن شهر کرمانشاه و وجود فرایندهای تصفیه پساب در این واحدها

تایید شده

3007390

3004058

بررسی میزان شیوع فرسودگی شغلی پرستاران در ایران(مطالعه متاآنالیز)

حامد یار محمدی

سطل بازیافت

3006460

3003169

بررسی پیشبینی تعداد موارد خودکشی منجر به مرگ طی سالهای  1394تا  1397استان کرمانشاه با استفاده از سریهای زمانی

زینب مرادی نظر

سطل بازیافت

3006635

95195

بررسی روند سال های از دست رفته عمر به علت مرگ زودرس ناشی از سوانح ترافیکی در استان کرمانشاه طی سال های 1388-93

ندا ایزدی

تایید شده

3007192

3003860

بررسی وضعیت عملکرد سازمانی و ارتباط آن با سرمایه های فکری در مراکز بهداشتی درمانی شهر کرمانشاه

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3007191

3003859

بررسی وضعیت چابکی سازمانی و ارتباط آن با سرمایه های فکری در مراکز بهداشتی درمانی شهر کرمانشاه

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3007336

3004004

آنالیز کیفیت شیمیایی آب ورودی و خروجی به دستگاه دیالیز بیمارستان امام رضا(ع) شهر کرمانشاه

3007190

3003858

بررسی وضعیت چابکی سازمانی و ارتباط آن با عملکرد سازمانی در مراکز بهداشتی درمانی شهر کرمانشاه

3006178

95215

بررسی میزان و علل نگرانی و عوامل مرتبط به آن در بیماران بستری در بخش های مختلف بیمارستان های آموزشی کرمانشاه

یونس سهرابی

سطل بازیافت
سطل بازیافت

ثریا سیابانی

تایید شده

()1394

3006900

3003568

ارتباط میزان مواجهه نقاشان خودرو با ایزوسیانات¬ها و غلظت متابولیتهای آن در ادرار و سطح ایمنوگلوبولین  IGEدر خون آنها (کرمانشاه)1395،

اکبر برزگر شنگل

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3006988

95328

ارزیابی وضعیت عادات غذایی در میان خانوارهای شهر کرمانشاه

مهدی میرزایی علویجه

تایید شده

3006991

95329

بررسی عوامل پیش بینی کننده کشف زودرس عالئم سرطان در میان جمعیت شهری جوانرود بر اساس نظریه انگیزش محافظت

مهدی میرزایی علویجه

تایید شده

3006990

95330

بررسی عوامل پیش بینی کننده انجام ماموگرافی در میان زنان شهر کرمانشاه با بهره گیری از نظریه رفتار برنامه ریزی شده

مهدی میرزایی علویجه

تایید شده

3007187

3003855

بررسی وضعیت چابکی سازمانی و ارتباط آن با عملکرد سازمانی در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان روانسر

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3007189

3003857

بررسی وضعیت عملکرد سازمانی و ارتباط آن با سرمایه های فکری در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان روانسر

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3007188

3003856

بررسی وضعیت چابکی سازمانی و ارتباط آن با سرمایه های فکری در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان روانسر

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3005894

95295

بررسی سطح آلودگی صوتی در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 94

سید علیرضا موسوی

تایید شده

3007177

3003845

بررسی میزان غلظت عناصر سنگین(کروم،منگنز،مس ) در منابع تامین کننده آب شرب روستا های استان کرمانشاه

یونس سهرابی

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3007178

3003846

آنالیز کیفیت شیمیایی آب ورودی و خروجی به دستگاه دیالیز در یکی از بیمارستان های شهر کرمانشاه

یونس سهرابی

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3006620

95118

تاثیر عوامل خطر بیماری های غیر واگیر در بروز سرطان های شایع در ایران

مهدی مرادی نظر

تایید شده

3006856

95105

بررسی نابرابری اجتماعی -اقتصادی در وضعیت سالمت سالمندان در ایران

ندا ایزدی

تایید شده

3006777

95100

بررسی دیدگاهها و چالشهای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در ارتباط با آموزش الکترونیکی

فرزاد جلیلیان

تایید شده

3007162

3003830

کاربرد یک سنسور الکتروشیمیایی جدید بر پایه ی ماده ی مزوپروس اصالح شده برای شناسایی الکتروشیمیایی مقادیر کم یون های کادمیوم در نمونه های
زیست محیطی

مسعود قنبری کاکاوندی

سطل بازیافت

3007161

3003829

کاربرد یک سنسور الکتروشیمیایی جدید بر پایه ی ماده ی مزوپروس اصالح شده برای شناسایی الکتروشیمیایی مقادیر کم یون های کادمیوم در نمونه های
زیست محیطی

مسعود قنبری کاکاوندی

سطل بازیافت

3007042

95266

تولید گرانول بی هوازی با استفاده از زئولیت در یک بیوراکتور تلفیقی بی هوازی با جریان رو به باال (  )UASB-FFبه منظور تولید گاز هیدروژن

پرویز محمدی

تایید شده

3006989

3003657

بررسی عود اعتیاد و رابطه آن با موانع و منافع ماندگاری در درمان نگهدارنده با متادون در میان وابستگان به مواد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد
شهر کرمانشاه

مهدی میرزایی علویجه

در دست کارشناس ستاد

3006030

95251

ارزیابی میزان مواجهه با صدا و افت شنوایی ناشی از آن در شاغلین صافکاریهای شهر کرمانشاه  -سال 94-95

مسعود قنبری کاکاوندی

تایید شده

3006163

95228

بررسی امنیت غذایی در خانوارهای شهر کرمانشاه در سال 1394

مصطفی نچواک

تایید شده

3006126

95193

بررسی وضعیت مصرف قرص آهن و اسید فولیک توسط زنان باردار شهر کرمانشاه 1394

ثریا سیابانی

تایید شده

3006209

3002946

بررسی کارایی سیستم تلفیقی فیزیکی ،شیمیایی و راکتور زیستی رشد چسبیده هوازی در تصفیه فاضالب سینتتیک حاوی سفکسیم و سفالکسین

علی الماسی

در دست کارشناس ستاد

3006965

3003633

ارزیابی پارامترهای شنوایی کارگران مواجهه یافته با صدا در کارخانه سیمان سامان غرب – سال 95

علی امیدیان دوست

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3005838

95145

تطبیق فرهنگی و تعیین ویژگی های روانسنجی پرسشنامه خودکارآمدی فعالیت ورزشی در بیماران قلبی

فاطمه رجعتی

تایید شده

3006810

3003479

بررسی وضعیت سالمت معنوی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

آرش ضیاءپور

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3006399

95125

بررسی وضعیت محیط زیست ،بهداشت و ایمنی ( )S&EHدر سطح آزمایشگاه های گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
در سال 1394

تایید شده

3006519

95143

بررسی اثر سختی و قلیاییت آب برکارایی گندزدایی سایاسپت در کنترل باکتری سودوموناس آئروژینوزا

تایید شده

3006811

3003480

بررسی رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت در بین دانشجویان
آرش ضیاءپور
(مطالعه موردی :دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال )1394

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3006049

95141

تطبیق فرهنگی و تعیین ویژگی های روانسنجی پرسشنامه خودکارآمدی معلولین

فاطمه رجعتی

تایید شده

3006859

95111

علل شروع اعتیاد به مواد مخدر واقدام به درمان درمعتادان مراجعه کننده به مراکز MMT

بهروز حمزه

تایید شده

3005778

95117

بررسی وضعیت شیوع آلودگی انگلی روده ای در دانش آموزان تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی روستایی گشکی

فاطمه رجعتی

تایید شده

3005768

95116

تبیین تجربیات زیست شده بیماران ایسکیمی قلبی در رابطه با بیماری شان

فاطمه رجعتی

تایید شده

3005803

95098

بررسی رابطه فاکتورهای اجتماعی – اقتصادی و تغذیه ای با مقاومت انسولینی در زنان چاق

مصطفی نچواک

تایید شده

3005134

95074

بررسی کارایی روش های مختلف فعال سازی کربن تهیه شده از ضایعات گیاه ذرت در حذف رنگ رود آمین  Bو متیلن بلو و مقایسه آن با کربن گلد
استاندارد

سید علیرضا موسوی

تایید شده

3006858

3003527

علل شروع اعتیاد به مواد مخدر واقدام به درمان درمعتادان مراجعه کننده به مراکز MMT

بهروز حمزه

سطل بازیافت

3006243

3002969

سنجش میزان آگاهی و نگرش مردم شهر کرمانشاه در خصوص استفاده از ماسک های موجود در مواجهه با پدیده ریزگرد

هیوا حسینی

در دست کارشناس ستاد

3005862

95061

بررسی آگاهی ،نگرش و عملکرد مردم شهر کرمانشاه در ارتباط با ایمنی مواد غذایی و بهداشت آن

مریم خشیج

تایید شده

3005394

95048

بررسی تاثیر رایحه بهار نارنج بر اضطراب و عالیم حیاتی بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر

حسین اشتریان

تایید شده

3006227

3002962

بررسی عملکرد پیل سوختی میکروبی با بسترکربن فعال برای تولید الکتریسیته و حذف هم-زمان  CODوترکیبات نیتروژن

سید علیرضا موسوی

سطل بازیافت

3006723

3003392

بررسی دیدگاهها و چالشهای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در ارتباط با آموزش الکترونیک

سطل بازیافت

3005798

95026

بررسی میزان جیوه و نقره تخلیه شده به شبکه جمع آوری فاضالب شهری شهر کرمانشاه از طریق واحدهای دندانپزشکی شهر کرمانشاه در سال 1394

تایید شده

3006673

95018

اثربخشی نمایشگاه هفته سالمت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (تونل عبرت) بر درک خطر نوجوانان از ابتال به HIV/AIDS

فرزاد جلیلیان

تایید شده

3006672

95019

اثربخشی نمایشگاه هفته سالمت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (تونل عبرت) بر ترس درک شده از ابتالی به دیابت در نوجوانان

مهدی میرزایی علویجه

تایید شده

3006671

95020

اثربخشی نمایشگاه هفته سالمت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (تونل عبرت) بر تهدید درک شده از مصرف سیگار در نوجوانان

مهدی میرزایی علویجه

تایید شده

3005806

95011

بررسی میزان آلودگی میکروبی صفحه کلید دستگاه های خودپرداز بانکی شهرکرمانشاه در سال 1394

حبیبه مسکینی

تایید شده

3005981

94599

بررسی پیامد ترخیص با رضایت شخصی در مراجعه کنندگان به اورژانس مسمومیت بیمارستان امام خمینی کرمانشاه 1394

تایید شده

3006513

3003222

بررسی مقادیر غلظت آنتی بیوتیک های متداول در فاضالب بیمارستان امام رضا در شهر کرمانشاه

مقداد پیرصاحب

سطل بازیافت

3005986

94498

 :بررسی اثربخشی برنامه آموزشی براساس مدل بزنف(  )BASNEFبر شیوه زندگی مرتبط با رفتارهای تغذیه ای ،فعالیت بدنی وبرخی عوامل
خطرسازبیماریهای قلبی عروقی درکارکنان شرکت آب وفاضالب کرمانشاه

بهروز حمزه

تایید شده

3005646

94506

طرح جامع بررسی سطح آلودگی صوتی بر حسب نوع کاربری مناطق در شهر کرمانشاه با ارائه نقشه پهنه بندی و راهکارهای کنترلی -مطالعه موردی
سال 1394

سید علیرضا موسوی

تایید شده

3005980

94509

بررسی میزان رضایت از تحصیل و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1394

خدیجه جمشیدی

تایید شده

3005698

94412

بررسی تاثیر فاکتورهای کالن اقتصادی -اجتماعی موثر بر هزینه های سالمت خا نوارها در استان های کشور ()1385-1392

ستار رضایی

تایید شده

3005961

94427

سنجش کیفیت خدمات درمانی از دیدگاه بیماران بستری شده با استفاده از مدل سروکوآل :مطالعه موردی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
کرمانشاه

ستار رضایی

تایید شده

3005957

94459

بررسی عوامل موثر بر انجام خودآزمایی پستان در میان زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کرمانشاه با بهره گیری از مدل اعتقاد بهداشتی

فرزاد جلیلیان

تایید شده

3005996

94460

ارزیابی وضعیت اضطراب امتحان و عوامل زمینه ای مرتبط با آن در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

فرزاد جلیلیان

تایید شده

3005888

94461

بررسی شیوع و عوامل مرتبط با مصرف خودسرانه دارو در میان زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر کرمانشاه در سال 1394

بهزاد کرمی متین

تایید شده

3005861

3002684

بررسی روند بیماریهای شغلی و پروفایل سالمت کارگران شاغل در کارخانه قند بیستون کرمانشاه طی سالهای 1391-1393

مسعود قنبری کاکاوندی

در دست کارشناس ستاد

3005887

94462

بررسی عوامل مرتبط با قصد رفتاری انجام آزمایش خون مخفی در مدفوع جهت غربالگری سرطان کولورکتال در میان افراد باالی  50سال شهر روانسر

بهزاد کرمی متین

تایید شده

3005992

94468

بررسی عوامل موثر بر حضور در کالس درس ،ساختار هدف&;zwnjهای ادراک شده کالس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
کرمانشاه

فرزاد جلیلیان

تایید شده

3006017

94469

بررسی موانع آموزش به بیمار از نظر پرستاران شاغل در بیمارستان&;zwnjهای آموزشی درمانی شهر کرمانشاه

فرزاد جلیلیان

تایید شده

3006146

3002899

بررسی ک ّمی و کیفی زباله های دندانپزشکی شهر کرمانشاه در سال 1394

امیرحسین نافذ

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3005805

94388

تعیین وضعیت و روند نابرابری در توزیع منابع بخش سالمت در شهرستان های استان کرمانشاه در یک دوره ی زمانی  7ساله ()1384-1390

ستار رضایی

تایید شده

3006449

3003158

بررسی رابطه¬ی اعتیاد به اینترنت با کیفیت خواب و بهداشت روان در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

آرش ضیاءپور

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3006489

3003198

بررسی کارایی فرایند فعال سازی پرسولفات با استفاده از اشعه فرابنفش در حذف  2و  4دی نیتروفنل از محیط های آبی

فاطمه اسدی

سطل بازیافت

3005627

3002520

بررسی روایی خودگزارش دهی بیماری دیابت در مطالعه پایلوت کوهورت روانسر

ندا ایزدی

در دست دبیر

3005673

3002566

بررسی روایی خود گزارش دهی مصرف و مواجهه با دود سیگار:مطالعه کهورت روانسر

ماری عطایی

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3006087

3002857

ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی با مدل  :SERVQUALدیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

ستار رضایی

سطل بازیافت

3006390

3003101

بررسی آگاهی ،نگرش و عملکرد اهالی شهر تبریز در خصوص روش های کاهش آب مصرفی در منازل ()1394

سید علیرضا موسوی

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3006026

3002798

بررسی میزان سم آترازین و متابولیت های آن در آب آشامیدنی شهر کرمانشاه با روش ترکیب استخراج با فاز جامد و میکرواستخراج مایع -مایع پخشی و
آنالیز با کروماتوگرافی مایع با کارآیی باال در سال 1394-95

مدیر سیستم

سطل بازیافت

3006340

3003057

بررسی میزان آگاهی ،نگرش و عملکرد زنان شهر کرمانشاه در زمینه مدیریت مواد زائد جامد خانگی در سال 1394

میترا محمدی -بهداشت محیط

سطل بازیافت

3005506

3002446

بررسی مؤلفه های تاثیر گذار بر رضایت دانشجویان از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1394

خدیجه جمشیدی

سطل بازیافت

3005799

3002656

مطالعه ی همگروهی ارزیابی روانشناختی جوانان  15-34سال در شهرستان روانسر

حبیب اله خزائی

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3005983

3002756

بررسی اثربخشی برنامه آموزشی براساس مدل بزنف(  )BASNEFبر شیوه زندگی مرتبط با رفتارهای تغذیه ای ،فعالیت بدنی وبرخی عوامل
خطرسازبیماریهای قلبی عروقی درکارکنان شرکت آب وفاضالب کرمانشاه

بهروز حمزه

سطل بازیافت

3005864

3002687

بررسی رابطه اختالالت لیپیدی با نوبت کاری در کارکنان شرکت پلی اکریل ایران سال 1394

مهدی مرادی نظر

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3005972

3002748

ارزیابی آگاهی و نگرش پرسنل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در ارتباط با اهمیت مواد زائد جامد و غیر جامد خطرناک خانگی و تأثیر آن در مدیریت
پسماند و فاضالب شهری در سال 1394

کیومرث شرفی

سطل بازیافت

3005598

3002491

بررسی عوامل مرتبط با خودکشی به روش مسمومیت در میان زنان کرمانشاهی در نیمه دوم سال 1394

خدیجه جمشیدی

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3005327

3002347

بررسی آگاهی ،نگرش و عملکرد مردم شهر کرمانشاه در ارتباط با ایمنی مواد غذایی و بهداشت آن

حسنا جانجانی

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3005375

3002371

بررسی میزان جیوه و نقره تخلیه شده به شبکه جمع آوری فاضالب شهری شهر کرمانشاه از طریق واحدهای دندانپزشکی شهر کرمانشاه در سال 1394

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3005813

3002669

بررسی کیفیت زندگی بیماران بستری مبتال به نارسایی قلبی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمانشاه در سال 1394

ارجاع به پژوهشگر جهت اصالح

3006627

3003308

بررسی اپیدمیولوژیک موارد مسمومیت عمدی و غیر عمدی در شهرستان کرمانشاه از سال 1394-1385

مسعود قنبری کاکاوندی

در حال ثبت

