عنوان طرح

مجری طرح

تاریخ تصویب

گروه آموزشی

ردیف
1

ارزیابی ریسک حرارتی در نانوایی های شهرمیاندوآب با استفاده از
الگوی انیستتوی بهداشت حرفه ای استرالیا

مجری:خانم مهندس عزیزی
همکارطرح  :وحید متینی

19/3/11

بهداشت حرفه ای

2

مطالعه کیفیت خواب ،خواب آلودگی وشدت بی خوابی دردانشجویان
دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال1319

مجری :دکتر حاج آقازاده
همکار طرح  :سودا پناهی

19/3/11

بهداشت حرفه ای

3

بررسی دیدگاه مراجعه کنندگان درخصوص وضعیت پاسخگویی در
مراکز بهداشتی وابسته به مرکز بهداشت شهرستان ارومیه در سال 19

مجری طرح  :دکتر نبی لو
همکار طرح  :سیما احمدپور

19/1/7

گروه مدیریت و
اقتصاد سلامت

4

بررسی کیفیت برنامه های آموزشی و مشاوره ای مراکز مشاوره قبل از
ازدواج شبکه بهداشت شهرستان ارومیه ازدیدگاه زوجین در شرف
ازدواج در سال 19

مجری طرح  :دکتر امیرزاده
همکار طرح  :آیسان قلی
پور

19/1/7

بهداشت عمومی

9

بررسی جایگاه رابطین بهداشت در شبکه بهداشت شهرستان ارومیه
در سال 1319

مجری طرح  :دکتر نبی لو
همکار طرح  :محدثه
میرزایی

19/1/11

گروه مدیریت و
اقتصاد سلامت

1

ارزشیابی کارآموزی در عرصه دانشجویان بهداشت عمومی دانشکده
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1319

مجری طرح :دکتر یوسف
زاده
همکارطرح :ثمین میرزاپور

19/1/11

گروه مدیریت و
اقتصاد سلامت

7

بررسی میزان داروهای مازاد در خانوارهای شهر ارومیه در سال19

مجری طرح  :دکتر یوسف
زاده
همکار طرح :آنیتا حمداله
زاده

19/1/23

گروه مدیریت و
اقتصاد سلامت

8

بررسی شیوع سندرم پیش از قاعدگی در دانشجویان ساکن خوابگاه
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1319

مجری طرح  :دکتر عقلمند
همکارطرح :

19/1/23

گروه مدیریت و
اقتصاد سلامت

1

مطالعه شیوع خشونت خانوادگی و برخی عوامل موثر بر آن در زوج
های شهرستان ماکو در سال 5931

مجری طرح  :دکتر اسلاملو
همکارطرح  :رقیه صمد زاده

31/58/80

بهداشت عمومی

11

بررسی برخی از شاخص های تنظیم خانواده به دنبال محدودیت ههای
ارائه خدمات تنظیم خانواده دراجرای سیاست های جمعیتی در
شهرستان ارومیه در سال 1319

مجری طرح  :دکتر اسلاملو
همکارطرح  :طیبه نصرتی

19/11/19

بهداشت عمومی

11

بررسی تفاوت اضطراب مرتبط با مرگ در میان سالمندان ساکن شهر
ارومیه در سال 1319

مجری طرح  :دکتر امیرزاده
همکارطرح  :الهام اندیشی

19/11/19

بهداشت عمومی

12

بررسی کارایی فرایند فتوکاتالیستی نانو ذرات اکسید روی در حذف
دیکلوفناک از محیطهای آبی

مجری طرح  :دکترسید
جواد جعفری
همکارطرح  :مریم تیموری

11/1/31

بهداشت محیط

13

مطالعه ارتباط میان ارزیابی های جسمی با کیفیت زندگی مرتبط با
سلامت و وضعیت سلامت در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
ارومیه در سال 1311

مجری طرح  :دکتر سیروس
علی نیا

11/7/29

گروه مدیریت و
اقتصاد سلامت

14

بررسی کارایی فرایند اکسیداسیون پیشرفته UV/H2O2در تجزیه
سفتریاکسون

مجری طرح  :دکترسید
جواد جعفری
همکارطرح  :مریم تیموری

11/7/29

بهداشت محیط

19

بررسی تجزیه بیولوژیکی همزمان استامینوفن ،ایبوبروفن و کافئین
توسط راکتور ناپیوسته متوالی ( )SBRدر محیط های آبی

مجری طرح  :دکتر آقاپور

17/2/24

بهداشت محیط

11

مطالعه شیوه ثبت ،گزارش دهی و بررسی رویدادهای شغلی در صنایع
شهرستان ارومیه"

مجری طرح  :دکتر ابوالفضل
قهرمانی
همکارطرح  :زهرا صمدی

11/12/7

بهداشت حرفه ای

17

بررسی فرهنگ ثبت ،گزارش دهی و بررسی رویدادهای شغلی در
صنایع آذربایجان غربی

مجری طرح  :دکتر ابوالفضل
قهرمانی

11/12/7

بهداشت حرفه ای

همکارطرح  :زهرا صمدی
18

بررسی ساختار بازار جهانی دارو و اولویت بندی بازارهای هدف
صادراتی ایران

مجری طرح :حسن یوسف
زاده
همکارطرح  :سیدعلیرضا
اتوبیده

17/9/23

گروه مدیریت و
اقتصاد سلامت

11

کاربرد سیستم های بیوالکتروفنتون جهت تجزیه آلاینده های زیست
محیطی در فاضلاب

مجری طرح :دکتر ناهید
نویدجوی
همکار طرح :فاطمه سلطانی

1311/7/21

بهداشت محیط

21

بررسی ارتباط بین اضطراب بیماری کرونا و اختلال استرس پس از
سانحه با کیفیت زندگی در میان جمعیت عمومی شهر ارومیه در
سال 1311

مجری طرح:دکتر مینا
ماهری
همکار طرح :سیما قربان
زاده

1311/8/21

بهداشت عمومی

21

بررسی روش های گندزدایی و اقدامات بهداشت محیطی بیمارستان
های آموزشی و درمانی شهر ارومیه در شرایط شیوع بیماری کرونا در
سال

مجری طرح :دکتر ناهید
نویدجوی
همکار طرح :نیکو تیموری

1311/11/14

بهداشت محیط

22

ارزیابی تراز فشار صوت فردی و محیطی و ترسیم نقشه صوتی با
استفاده از نرم افزار  surferدر کارخانه سیمان ارومیه

مجری طرح :رسول همت
جو
همکار طرح :الهه مصطفی
پور

1311/11/14

بهداشت حرفه ای

23

کمی سازی اثرات بهداشتی منتسب به آلایندهای معیار هوا با
استفاده از نرم افزار  AirQدر شهرهای ارومیه و تبریز طی سال
1317

مجری طرح :فرشاد بهرامی
همکار طرح :سید الیاس
امینی

1311/11/14

بهداشت محیط

24

اولویت بندی معیارهای موثر در جانمایی محل دفن بهداشتی

مجری طرح :فرشاد بهرامی
همکار طرح :سید الیاس
امینی

1311/11/14

بهداشت محیط

پسماندهای جامد با استفاده از روش دلفی

29

بررسی کارایی فرایند  O3/H2O2در حذف آنتی بیوتیک
سفتریاکسون از محیط های آب

مجری طرح:دکتر سیدجواد
جعفری
همکار طرح :حیدر احدی

1411/2/24

بهداشت محیط

21

بررسی جمع آوری ،حمل و نقل و دفع پسماند بیمارستان های شهر
خوی با تاکید بر پسماند شیمیایی ،دارویی و پسماند مرتبط با
بیماری کووید  11در سال1411

مجری طرح :دکتر ناهید
نویدجوی
همکار طرح :فاطمه
محمودزاده

1411/3/24

بهداشت محیط

27

بررسی ارتباط بین اعتماد به سیستم بهداشتی-درمانی با تبعیت از
رفتارهای پیشگیرانه کووید 11-در میان جمعیت عمومی شهر
ارومیه در سال 1411

مجری طرح:دکتر مینا
ماهری
همکار طرح :حانیه شیریان

1411/3/24

بهداشت عمومی

28

آگاهی ،نگرش و عملکرد استفاده از پاراکوات در کشاورزان شهر
ارومیه

مجری طرح :دکتر عباس
جعفری
همکار طرح :سمیه عبدالهی
نژاد

1411/4/12

بهداشت حرفه ای

21

تحلیل هزینه اثربخشی استراتژی های تشخیصی کووید 11-در ایران

مجری طرح :دکتر حسن
یوسف زاده

1411/4/11

مدیریت و اقتصاد
سلامت

همکار طرح :فاطمه رحمن
زاده
31

بررسی پتانسیل انتقال ویروس کرونا از طریق سطوح دستگاه های
خودپرداز بانکی شهر ارومیه در سال 1411

مجری طرح :دکتر ناهید
نویدجوی
همکار طرح :مژگان حسن
زاده

1411/1/13

بهداشت محیط

31

مطالعه کیفیت خواب ،خواب آلودگی و کرونوتایپ در
پاکبانان شهرداری در شهر ارومیه در سال 1411

مجری طرح :دکتر محمد
حاج آقازاده
همکار طرح :زهرا موتاب

1411/11/23

بهداشت حرفه ای

