
 جدول طرح های کمیته تحقیات

 مجری استاد راهنما عنوان طرح ردیف

 و سن های آفت به سمنان استان در شده برداشت های گندم آلودگی میزان بررسی 1

 1811 لغایت 1831 های سال در سیاهک

 ناصحی رضا حمید

 نیا

 ابوالفضل نعمتی فر

 شهر صنایع در ها آن مدیریت نحوه و مایع خطرناک های پسماند میزان بررسی 2

 1811 سال در سمنان

 ناصحی رضا حمید

 نیا

 بهاره مرادی

 طی دامغان شهرستان والیت بیمارستان در بیمارستانی های عفونت شیوع بررسی 8

 1811 الی 1811 های سال

 ناصحی رضا حمید

 نیا

 مرضیه خان بیکی

 در دامغان شهر های قنادی در استفاده مورد های روغن پراکسید میزان بررسی 1

 1818سال زمستان

 ناصحی رضا حمید

 نیا

 فاطمه احراری

نانو  ترکیبی کاربرد با آبی های محلول از کادمیوم آلودگی حذف قابلیت بررسی 5

 برنج شلتوک سیلیکای و تیتانیوم اکسید دیفتوکاتالیستی 

 ناصحی رضا حمید

 نیا

 عبدالرحمان محمودی

 در شاغل بهداشتی کارکنان در آن با مرتبط عوامل و شغلی فرسودگی میزان بررسی 6

 1818-11 های سال در دامغان شهرستان

 نیلوفر ساویز همامی ستاره

 شهر درمانی بهداشتی مراکز به کننده مراجعه باردار زنان آموزشی های نیاز بررسی 7

 با مرتبط عوامل و بارداری دوران در حوادث و سوانح از پیشگیری پیرامون دامغان

 1818-11 های سال در آن

 اعظم شعبانی فر همامی ستاره

 مراجعه شیرده مادران در آن با مرتبط عوامل و جنسی عملکرد اختالل شیوع بررسی 3

 1818-11 سالهای در دامغان شهرستان شهری درمانی بهداشتی مراکز به کننده

 سحر طیبی همامی ستاره

 چپکرود و بابلسر ساری، آباد فرح دریای سواحل آبی میکروبی آلودگی بررسی 1

 1815 تابستان در جویبار

 آتنا مریخ معینیان اهلل خلیل

 در آن های چالش و هاری بیماری مخزن ولگرد حیوانات با مبارزه وضعیت بررسی 11

 1811تا  1811 های سال در دامغان شهرستان

 محمد سلمانی معینیان اهلل خلیل

 میکروبی، کیفیت بر دامغان شهر های دانشگاه های سردکن آب تاثیر بررسی 11

 1818زمستان و پاییز در آب فیزیکی و شیمیایی

 مریم شامانی معینیان اهلل خلیل

 شهید سد از خروجی آب در کدورت با آن ارتباط و باکتریولوژیکی کیفیت بررسی 12

 1811 سال تابستان و بهار در دامغان شاهچراغی

 علی مدرسی معینیان اهلل خلیل

 سال طی سمنان شهرستان صنایع در کار از ناشی صدمات و حوادث تحلیل و تجزیه 18

 1811شهریور پایان تا 1812 های

 بشارت عباس زاده دهدشتی علیرضا

 مرضیه بلجی کنگرلو دهدشتی علیرضا دامغان والیت بیمارستان پاتولوژی بخش هوای در فرمالدئید انتشار میزان بررسی 11

 بهار در دامغان شهرستان شرب آب توزیع شبکه در نیترات غلظت میزان بررسی 15

1815 

 مهدی محمود سید

 نیا

 میثم کرمی

 و خام شلتوک از استفاده با آبی های محلول از بلو متیلن رنگ حذف کارایی بررسی 16

 برنج شلتوک سیلیکای

 مهدی محمود سید

 نیا

 زینب والئی

 لطیفه حاجی لی دو جی

 مهدی محمود سید 1811 سال بهار در  دامغان والیت بیمارستان فاضالب خانه تصفیه کارایی بررسی 17

 نیا

 سهیال شورگشتی

 مهدی محمود سید آبی محیط از سرب حذف در برنج شلتوک سیلیکای جاذب های اندازه تاثیر بررسی 13

 نیا

 سیده نرجس علوی

 بهداشت دانشکده دانشجویان تحصیلی افت در موثر عوامل و فراوانی بررسی 11

 1815 سال در دامغان

 گوهر کمی رحیمی سجاد

 


