« عناوين طرحهاي تحقيقاتي از آذر ماه » 2931
 -2عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي رابطه بين فرسودگي شغلي وتيپهاي شخصيتي جان هالنددرپزشکان و اساتيد دانشکده پزشکي شهرهمدان
مجري  /مجريان  :دکتر سعادت ترابیان  -دکتر محمد احمدپناه
رديف

1

گروه مخاطب

دانشجویان

پيام پژوهش

اشنایی با شیوه های بررسی و مطالعه در روانشناسی کار و مدیریت رفتار سازمانی
**********************

 -1عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي کاربرد روش الکتروکواگوالسيون در حذف رنگ اسيد رد  21با استفاده از آند آهن پودري از
محيط هاي آبي

دکتر علیرضا رحمانی ،شیما زمانی مقدم ،حسنی بیات

مجري  /مجريان:
رديف

1

گروه مخاطب

دانشجویان

پيام پژوهش

آشنایی با روشهای پیشرفته تصفیه فاضالب
**********************

 -9عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي کارآيي روش الکتروشيميايي جهت حذف رنگ اسيد رد  21از محيط هاي آبي
مجري  /مجريان  :دکتر علیرضا رحمانی ،سیما ملکی ،زهره بریزی
رديف

1

گروه مخاطب

دانشجویان

پيام پژوهش

آشنایی با روشهای پیشرفته تصفیه رنگ
**********************

 -4عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي کارايي روش الکتروفنتون جهت تثبيت لجن فعال مازاد فاضالب کشتارگاه طيور همدان
مجري  /مجريان  :دکتر علیرضا رحمانی ،زهره بریزی ،سیما ملکی

رديف

1

گروه مخاطب

دانشجویان

پيام پژوهش

آشنایی با روشهای پیشرفته تصفیه فاضالب
**********************

 -5عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي فاکتورهاي پيش بيني کننده قصد ازدواج در بين دانشجويان مجرد دانشگاه علوم پزشکي همدان با
بهره گيري از تئوري رفتار برنامه ريزي شده در سال 2931
مجري  /مجريان  :رضا شهرآبادی -سعید دشتی
رديف

گروه مخاطب

1

دانشجویان

2

دانشجویان

پيام پژوهش

مشخص گردید که قصد ازدواج در دانشجویان با نگرش آنها نسبت به پیامدهای ازدواج و
هنجارهای انتزاعی مثل دوستان و والدین و قدرت درک شده آنها برای قصد ازدواج
رابطه مثبت معنی داری وجود دارد
وجود رابطه مثبت بین رغبت به ازدواج و قصد ازدواج
**********************

 -6عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي کاربرد روش الکتروکواگوالسيون در حذف رنگ اسيد رد  21از محلولهاي آبي
مجري  /مجريان  :دکتر علیرضا رحمانی ،محمد بازدار
رديف

1

گروه مخاطب

دانشجویان

پيام پژوهش

آشنایی با روشهای پیشرفته تصفیه فاضالب
**********************

 -7عنوان طرح تحقيقاتي

مقايسه کارايي فرآيند اولتراسوند/فنتون و اولتراسوند/نانورس در تجزيه رنگ آزو-اسيد بلو  229از منابع آبي
مجري  /مجريان  :دکترعبدالمطلب صید محمدی -امیر شعبانلو
رديف

1

گروه مخاطب

دانشجویان

پيام پژوهش

آشنایی با روشهای پیشرفته تصفیه پساب های آلوده به ترکیبات رنگی

**********************
 -1عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي ميزان آشنايي و استفاده دانشجويان تحصيالت تکميلي دانشگاه علوم پزشکي همدان از پايگاه هاي
چندرسانه اي پزشکي موجود در کتابخانه ملي ديجيتال
مجري  /مجريان  :سمیه حسینی راد ،مریم پاشائی
رديف

1

گروه مخاطب

دانشجویان

پيام پژوهش

به دلیل کاربرد فراوان پایگاه های چندرسانه ای جهت اهداف آموزشی و تحقیقی نیاز به
آموزش و آشنایی بیشتر وجود دارد.
*********************

 - 3عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي بکارگيري دستورالعمل تزريقات ايمن پيشگيرنده از بروز صدمات ناشي از سرسوزن و وسايل تيز و برنده از
ديدگاه دانشجويان دانشکده پرستاري مامايي همدان در سال 2931
مجري  /مجريان  :علیرضا ابراهیم خانی ،مینا بگیان
رديف

پيام پژوهش

گروه مخاطب

1

دانشجویان

آگاهی یافتن از احتمال آسیب وصدمه با وسایل نوک تیز وبرنده

2

دانشجویان

آگاهی یافتن از جنبه های پیشگیری از صدمه با وسایل نوک تیز وبرنده

**********************
 -21عنوان طرح تحقيقاتي

جداسازي و شناسايي با کتريهاي گوگردخوار از لجن تصفيهخانه فاضالب پااليشگاه نفت تهران
مجري  /مجريان  :رضا شکوهی  ،محمد یوسف علیخانی
رديف

1

پيام پژوهش

گروه مخاطب

محققین ،کارشناسان و دانشجویان
رشتههای بیوتكنولوژی ،
میكروبیولوژی ،مهندسی بهداشت
محیط ،محیط زیست ،صنعت آب و
فاضالب و نظایر اینها

 -1شناخت و معرفی میكروارگانیزمهای تجزیه کننده گوگرد در حضور ترکیبات
نفتی نظیر پاالیشگاه های نفت و منابع آب و خاک آلوده به مواد نفتی
 -2آشنایی بیشتر با روشهای جداسازی و شناسایی اینگونه باکتریها

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

 -22عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي ميزان آشنايي دانشجويان پرستاري ومامايي دانشکده پرستاري و مامايي همدان
از اصول اخالق حرفه اي در سال تحصيلي 2932 - 31
مجري  /مجريان :صادق رضایی،مرتضی شهنوازی
رديف

پيام پژوهش

گروه مخاطب

1

دانشجویان

آگاهی یافتن از وظایف حرفه ای

2

دانشجویان

آگاهی یافتن از وظایف قانونی

3

دانشجویان

آگاهی یافتن از وظایف اخالقی
**********************

- 21عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي کارايي روش الکتروليز جهت تثبيت لجن فعال حاصل از تصفيه خانه فاضالب کشتارگاه طيور
مجري  /مجريان :دکتر علیرضا رحمانی  ،مهندس قاسم آذریان
رديف

1

گروه مخاطب

دانشجویان

پيام پژوهش

آشنایی با روشهای تثبیت لجن تصفیه خانه

**********************
- 29عنوان طرح تحقيقاتي

طراحي بسته آموزش الکترونيکي دوره کارآموزي در عرصه دانشجويان بهداشت عمومي
در خصوص مبارزه با بيماريهاي واگير و غير واگير
مجري  /مجريان :دکتر سعید بشیریان ،مجید براتی ،یداله فتحی
رديف

1

گروه مخاطب

دانشجویان

پيام پژوهش

با توجه به پیشرفت تكنولوژی آموزشی ،استفاده از روش های نوین آموزشی در
روند آموزش منجر به یادگیری موثرتر ،پایدارتر و عمیق تر می شود.
**********************

- 24عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي تاثير ترکيب آموزش الکترونيک با آموزش سنتي بر مهارت علمي و عملي دانشجويان
کارشناسي بهداشت عمومي در درس کار آموزي در عرصه(بخش تنظيم خانواده)
مجري  /مجريان  :دکتر سید محمد مهدی هزاوه ای ،سیده زینب هاشمی ،سارا شاه آبادی ،مریم دالوری ،حسین میسر
رديف

1

پيام پژوهش

گروه مخاطب

دانشجویان کارشناسی بهداشت
عمومی

استفاده از فیلم آموزشی قبل از ورود دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی به دوره
کارآموزی در عرصه

**********************
-25عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي مقايسه ي ميزان آگاهي دانشجويان هوشبري و پرسنل بيهوشي از اصول اخالق حرفهاي
در سال تحصيلي 2931
مجري  /مجريان  :ندا رفیعی ،زهرا ابراهیمی فرزاد
رديف

پيام پژوهش

گروه مخاطب

1

دانشجویان

رعایت اصول اخالقی حرفه ای

2

دانشجویان

تشویق در زمینه رعایت اصول اخالقی –حرفه ای

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

بررسي فرآيند جذب فنل با استفاده از سيليکا آئروژل سنتز شده از محلول هاي آبي
مجري  /مجريان  :دکتر علیرضا رحمانی  ،مهندس فاطمه ناظمی و مهندس فاطمه برجسته عسگری
رديف

1

گروه مخاطب

دانشجویان

پيام پژوهش

آشنایی با روشهای پیشرفته تصفیه آب و فاضالب

**********************
-27عنوان طرح تحقيقاتي

در مقايسه کارايي فرايند الکتروفنتون متداول (نوع  )2و الکتروفنتون با توليد الکتريکي)( H1O1نوع (1در
حذف رنگ هاي "اسيد بلک "2و "اسيد بلو" 229
مجري  /مجريان  :امیر شعبانلو ،جمال مهرعلی پور ،دکتر علیرضا رحمانی
رديف

1

گروه مخاطب

دانشجویان

پيام پژوهش

آشنایی با روشهای پیشرفته تصفیه فاضالب

*********************
- 21عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي کارايي فرايند ازن زني توام با کاربرد کلسيم پراکسايد در حذف آنتي بيوتيک سيپروفلوکساسين ()CIP
از محيط هاي آبي
مجري  /مجريان  :صبا مجیدی  ،جمال مهرعلی پور ،دکتر علیرضا رحمانی
رديف

2

گروه مخاطب
دانشجويان

پيام پژوهش
آشنايي با روشهاي پيشرفته تصفيه فاضالب

**********************
 -23عنوان طرح تحقيقاتي

اسکن بدون تزريق در بيماران CTبررسي موقعيت کولون نسبت به کليه در پوزيشن هاي پرون و سوپاين و لترال به وسيله
کانديد عمل جراحي PCNL
مجري  /مجريان
دکتر ساسان محرابي
دکتر سيد حبيب اهلل موسوي بهار
رديف
2

گروه مخاطب
دانشجويان

پيام پژوهش
شيوع پايين موقعيت رتوکولون نسبت به کليه که در حدود  2درصد ميباشد

**********************
 -11عنوان طرح تحقيقاتي

بررسي عوامل موثر بر مصرف صبحانه در بين دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشکي همدان بر اساس تئوري شناختي
اجتماعي در سال 2931

مجري  /مجريان  :نوشين سليمي
رديف
2

گروه مخاطب

پيام پژوهش

دانشجويان دختر دانشگاه

نتايج اين مطالعه نشان دادکه در طراحي مداخالت تغذيه اي براي افزايش مصرف

علوم پزشکي همدان

صبحانه در دانشجويان دختر بايد بر استراتژيهاي افزايش خودکارآمدي و حمايت
 .اجتماعي تأکيد بيشتري نمود

*********************
-12عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي کارايي پِرسولفات فعال شده به روش الکتريکي با الکترودهاي آهن در حذف TSS ، CODو رنگ از فاضالبهاي صنعتي

مجري  /مجريان  :مصطفي ليلي
رديف
2

گروه مخاطب
دانشجويان

پيام پژوهش
آشنايي با روشهاي پيشرفته تصفيه فاضالب صنعتي با شدت آلودگي باال
*********************

 -11عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي مقايسهاي حذف آنيلين از محيطهاي آبي با استفاده از جذب بر روي بنتونيت ،بنتونيت اصالح شده با هگزا دسيل
تري متيل آمونيوم برومايد و پلي (اتيلن گليکول) بوتيلاتر و نانوذرات ()MgO،ZnO،TiO1

مجري  /مجريان  :مصطفي ليلي
رديف
2

گروه مخاطب
دانشجويان

پيام پژوهش
آشنايي با برخي روشهاي ساده و ارزانقيمت در حذف آاليندههاي
زيستمحيطي

******************
 -19عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي تاثير قرص ويتامين  B6در ترکيب با کلسيم بر عالئم سندرم قبل از قاعدگي

مجري  /مجريان  :دکتر سيده زهرا معصومي-مريم عطاء اللهي
رديف
2

گروه مخاطب
دانشجويان،دختران،زنان

پيام پژوهش
بهبود عالئم سندرم قبل از قاعدگي با استفاده از ويتامينها و مکملها امکانپذير مي
باشد و با استفاده از ويتامينها و مکملها مي توان عوارض استفاده از داروهاي
شيميايي را کاهش داد و سبب ارتقا کيفيت زندگي زنان شد.
*********************

-14عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي مقايسهاي کارايي فرايند الکتروپراکسون و فرايند ازن/هيدروژن پراکسايد(پراکسون) در حذف آنتي بيوتيک
سفترياکسون از محيط هاي آبي

مجري  /مجريان  :محمد رضا سمرقندي
رديف
2

گروه مخاطب
دانشجويان

پيام پژوهش
آشنايي با روشهاي پيشرفته تصفيه فاضالب صنعتي خاص و با شدت آلودگي باال
**********************

 -15عنوان طرح تحقيقاتي
بررسي ويژگي هاي قاعدگي طبيعي در دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشکي همدان

مجري  /مجريان  :مريم عباسعلي زاده (دانشجو) ،دکتر مهناز خطيبان (استاد راهنما) ،گيتا سنگستاني (مشاور علمي) ،مريم
فرهاديان (مشاور آماري)
رديف
2

گروه مخاطب
دختران گروه سني  11الي

پيام پژوهش
نياز به اطالعات کافي در مورد قاعدگي ،الگوي نرمال آن و عوامل موثر بر آن

 91سال

جهت برخورد با مشکالت احتمالي در اين راستا
**********************

