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 -2عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي مقايسهاي رضايت از زندگي دانشآموزان استثنايي نابينا و ناشنوا با دانشآموزان مدارس عادي شهر همدان
مجري  /مجريان  :فاطمه اشتراني ،الهام اشتراني
رديف

پيام پژوهش

گروه مخاطب

2

دانشآموزان ناشنوا

ارتقاي کيفيت زندگي در اين دانشآموزان

1

دانشآموزان نابينا

با تنظيم برنامه هاي آموزشي و فرهنگي باعث بهبود زندگي و احساس نگرش

متوليان تعليم و تربيت در آموزش

مثبت در دانشآموزان استثنايي شوند

و پرورش

**********************
 -1عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي وضعيت روشنايي مدارس در شهر همدان در سال تحصيلي 32-31
مجري  /مجريان  :محمد ياري -حسين خالقي مجد – محمد کريمي
رديف

پيام پژوهش

گروه مخاطب

2

متوليان امر آموزش و پرورش

اطالع از ميزان متوسط روشنائي کالس هاي درس شهر همدان

1

مديران نظام مهندسي استان

اعمال حساسيت ويژه در طراحي سيستم روشنائي کالس هاي درس در سطوح
مختلف

**********************
 -9عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي حذف غلظت هاي باالي فنل در فاضالب شور با استفاده از فرايند UV/S1O81
مجري  /مجريان  :مهدي کمري
رديف

پيام پژوهش

گروه مخاطب

2

وزارت نيرو

معرفي يک روش مناسب جهت تصفيه فاضالب هاي شور آلوده به فنل

1

وزارت صنعت معدن و تجارت

معرفي يک روش مناسب جهت تصفيه فاضالب هاي شور آلوده به فنل

**********************

-4عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي تاثير کمک منعقد کننده کيتوزان در حذف کدورت و کليفرم مدفوعي در فرايند انعقاد با کلرور فريک و
پلي آلومينيوم کلرايد به عنوان منعقد کننده در تصفيه آب
مجري  /مجريان سيده اعظم مبارکيان ،فاطمه طاهرخاني
رديف
2

گروه مخاطب
وزارت نيرو

پيام پژوهش
معرفي يک کمک منعقد کننده آلي و موثر در حذف کدورت با کلرور فريک و پلي
آلومينيوم کلرايد جهت استفاده در تصفيه خانه هاي آب
*********************

-5عنوان طرح تحقيقاتي
مقايسه عملکرد مسير وابران شنوايي در کودکان سالم و دچار اختالل در خواندن با استفاده از
مهار دگرسويي گسيل هاي صوتي گذراي گوش
مجري  /مجريان :مرتضي حميدي نهراني
ردي

پيام پژوهش

گروه مخاطب

ف
2

سازمان آموزش پرورش

کودکان دچار اختالل يادگيري نياز به تجهيزاتي براي بهبود درک گفتار در نويز دارند.

استثنايي

**********************
-6عنوان طرح تحقيقاتي
جداسازي و شناسايي با کتريهاي گوگردخوار از لجن تصفيهخانه فاضالب پااليشگاه نفت تهران
مجري  /مجريان  :رضا شکوهي  ،محمد يوسف عليخاني
رديف
2

پيام پژوهش

گروه مخاطب
محققين ،کارشناسان و دانشجويان
رشتههاي بيوتکنولوژي ،
ميکروبيولوژي ،مهندسي بهداشت
محيط ،محيط زيست ،صنعت آب و
فاضالب و نظاير اينها

 -2شناخت و معرفي ميکروارگانيزمهاي تجزيه کننده گوگرد در حضور
ترکيبات نفتي نظير پااليشگاه هاي نفت و منابع آب و خاک آلوده به مواد
نفتي
-1آشنايي بيشتر با روشهاي جداسازي و شناسايي اينگونه باکتريها

**********************

-7عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي ميزان موارد مثبت کاذب نتايج اولين آزمون غربالگري شنوايي  OAEدر گروه زايمان سزارين
در مقايسه با زايمان طبيعي
مجري  /مجريان  :دکتر فرهاد فراهاني
رديف
2

پيام پژوهش

گروه مخاطب
سازمان بهزيستي /معاونت

ميزان رد شدن آزمون غربالگريي شنوايي در گروه زايمان طبيعي بيشتر از سزارين

پيشگيري

مي باشد در حالي که مثبت کاذب در گروه سزارين بيشتر از طبيعي است

**********************
-8عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي استراتژي مداخلهاي خنککننده براي کاهش استرين حرارتي در آتش نشانان
مجري  /مجريان  :مهدي محمديان مستانآباد
رديف
2

گروه مخاطب
مديران سازمان آتشنشاني

پيام پژوهش
استفاده از روشهاو استراتژيهي کاربردي کاهش استرين حرارتي در سالمت
آتشنشانان بسيار مؤثر خواهد بود.

*********************
 -3عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي مهارت هاي خواندن دانش آموزان شنوا و کم شنواي مقطع ابتدايي شهر همدان
مجري  /مجريان  :محمد رضايي
رديف
2

گروه مخاطب
معلمين آمورش و پرورش

پيام پژوهش
توجه معلمين و دست اندرکاران مدارس به مهارت هاي خواندن دانش آموزان
شنوا و کم شنواي مقطع ابتدايي در مدارس و ارجاع دانش آموزان دچار
اختالل به متخصصين گفتار درماني

**********************

 -21عنوان طرح تحقيقاتي
تأثير آموزش بهداشت دهان ودندان از طريق ايفاي نقش بر رعايت رفتارهاي بهداشتي دانشآموزان پسر دوره اول
متوسطه (راهنمايي) کمتوانذهني آموزش پذير شهر همدان

مجري  /مجريان  :فاطمه اشتراني ،الهام اشتراني
رديف

پيام پژوهش

گروه مخاطب

2

دانش آموزان

توجه به بهداشت دهان و دندان و آگاهي از مسائل مربوط به آن

1

اولياي مدرسه

آشنايي با موارد اهميت بهداشت دهان و دندان در دانش آموزان کم توان ذهني
*********************

 -22عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي کارايي پاميس با پوشش آهن درحذف فلورايد از محيط هاي آبي

مجري  /مجريان  :منيره طرالنيآذر
رديف

پيام پژوهش

گروه مخاطب

2

سازمان آب و فاضالب

معرفي روشهاي ارزان قيمت و موثر در تصفيه آب و فاضالب شهري

1

مراکز صنعتي

معرفي روشهاي ارزان قيمت و موثر در تصفيه فاضالبهاي صنعتي
**********************

 -21عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي تاثير برنامه آموزشي الگوي صحيح مصرف صبحانه در بين دانش آموزان پايه اول متوسطه شهر همدان با بهره
گيري از تئوري رفتار برنامه ريزي شده در سال 2939-2934

مجري  /مجريان  :فاطمه رخشاني
رديف

گروه مخاطب

2

مدارس

1

دانش آموزان

پيام پژوهش
با توجه به وضعيت نامناسب مصرف صبحانه ،لزوم افزايش برنامه غذايي سالم در
بوفه مدارس ديده مي شود.
با توجه به وضعيت نامناسب مصرف صبحانه ،لزوم افزايش کالس هاي آموزشي

توسط کارشناسان مجرب تغذيه در اين گروه ديده مي شود
**********************
 -29عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي عوامل مرتبط با پيشگيري از آسيب هاي ناشي از حوادث مدرسه اي در دانش آموزان دوره اول دبيرستان
شهرستان فامنين بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي در سال 2931

مجري  /مجريان  :دکتر فروزان رضاپور شاه کالئي
رديف

گروه مخاطب

2

دانش آموزان

1

مسئولين بهداشت مدارس

9

سياستگزاران در حوزه

پيام پژوهش
پيشگيري از آسيب هاي ناشي از حوادث مدرسه اي در بين دانش آموزان و
يادگيري راههاي آن بسيار مهم است.
باال بودن ميزان آسيب هاي رخ داده جهت دانش آموزان به ويژه خراشيدگي و
پيچ خوردگي باال مي باشد و در نتيجه پيشگيري از آسيب در ارتقاء سالمت دانش
آموزان مهم است.
ايجاد فرهنگ رفتاري و آموزش مهارت هاي ايمني به دانش آموزان جهت کاهش
آسيب ها و ارتقاء سالمت دانش آموزان بسيار ارزشمند است.

آموزش و پرورش

**********************
-24عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي تاثير وجود مواد آلي طبيعي ( )NOMبر روي ظرفيت آلوميناي فعال در جذب سطحي فلورايد؛ با کاربرد روش
رويه پاسخ

مجري  /مجريان  :محمدرضا سمرقندي
رديف

گروه مخاطب

2

شرکت آب و فاضالب

پيام پژوهش
تصميم گيري در جهت مديريت مناسب در تصفيه آب (بصورت موردي)
**********************

 -25عنوان طرح تحقيقاتي
سنجش نيازهاي آموزشي دختران نوجوان دبيرستاني پيرامون بهداشت باروري شهر همدان در سال
2931

مجري  /مجريان  :فاطمه دلفروز -مريم کوشا
رديف
2

گروه مخاطب
دختران دبيرستاني

پيام پژوهش
واقعه بلوغ و نوجواني يکي از حساسترين مراحل زندگي انسان است .در بيشتر
کشورهاي در حال توسعه غالباً برنامهها و سياستهاي منسجم و مدوني براي حفظ
و حمايت بهداشت جنسي نوجوانان وجود ندارد که خود از موانع اصلي ترويج
بهداشت باروري در نوجوانان بهشمار ميرود .با توجه به اهميت موضوع محققين
بر آن شدند تا به بررسي نيازهاي بهداشت باروري دختران نوجوان شهر همدان
بپردازند.

**********************
 -26عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي عوامل موثر بر مصرف غذاهاي فوري در ميان زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي و درماني شهر همدان بر اساس
نظريه شناختي اجتماعي در سال 2931
مجري  /مجريان  :دکتر اکرم کريمي نوشين بيرانوندپور ،مهناز شريفي ،دکتر فروزان رضاپور شاه کالئي ،دکتر عباس مقيم
بيگي
رديف
2

پيام پژوهش

گروه مخاطب
ادارات و ارگانهاي دولتي و

طراحي برنامه هاي آموزشي تغذيه سالم و استفاده از روشهاي پخت سالم و

خصوصي

سريع براي کارمندان زن مي تواند در کاهش مصرف غذاهاي فوري کمک کننده
باشد.

**********************
-27عنوان طرح تحقيقاتي
تعين شيوع اختالل لکنت در کودکان پيش دبستاني شهر همداندر سال32
مجري  /مجريان :فرزاد ويسي ،شکوفه هاشمي ،هيمن رضوانپور ،سعيد موسوي ،محمد رضايي
رديف
2

گروه مخاطب
معلمين آمورش و پرورش

پيام پژوهش
توجه معلمين و دست اندرکاران مدارس به اختالالت گفتاري به خصوص لکنت در
مدارس و ارجاع دانش آموزان دچار اختالل به متخصصين گفتار درماني

**********************

