
 

 

 
طزح تِ ریال اػتثار  ردیف ػٌَاى طزح هجزی طزح داًؾکذُ 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی هزتثِ ػلوی تزم

تزرعی هیشاى ؽیَع پیتزیاسیظ ٍرعیکالز در خَاتگاُ  عاًاس رعتوی پشؽکی -داًؾجَ ّفتن پشؽکی  000/750/23
: ّای داًؾگاُ ػلَم پشؽکی لزعتاى تِ عِ رٍػ

 تزاؽیذى پَعت ، اعتفادُ اس چغة اعکاچ ٍ الهپ ٍٍد

1 

000/475/30 پزعتاری -داًؾجَ ّفتن پزعتاری  در تزرعی ٍضؼیت تغذیِ ٍ ػَاهل هزتثط تا آى  فاطوِ عپًَْذی 
عالوٌذاى تحت پَؽؼ هزاکش تْذاؽتی ؽْز خزم آتاد 

 1393در عال 

2 

000/355/27 پزتَؽٌاعی -داًؾجَ ؽؾن پیزاپشؽکی  تیواراى در رٍػ ّای  ٍس تاتؾیگیزی د اًذاسُ آرسٍ عاکی 
آًضیَگزافی ٍ آًضیَپالعتی در هزکش قلة تیوارعتاى 

 1393در عال  ؽْیذ هذًی خزم آتاد

3 

000/900/25 تْذاؽت ػوَهی -داًؾجَ پٌجن تْذاؽت  سیٌة اتزاّیوی  
 رٍهؾکاى

تزرعی کیفیت سًذگی ٍ ؽیَع تیواری ّای هشهي در 
عالوٌذاى هزاجؼِ کٌٌذُ تِ هزاکش تْذاؽتی درهاًی  

 93ؽْز خزم اتاد در عال 

4 

000/900/39 پزعتاری -داًؾجَ ّؾتن پزعتاری  سایواى تز  تزرعی ارتثاط دارٍّای هصزفی حیي ٍ تؼذ عؼیذُ هزادی فز 
ؽیزدّی هادراى هزاجؼِ کٌٌذُ تِ تیوارعتاى ػغلیاى 

 1393خزم آتاد درعال 

5 

پشؽکی -داًؾجَ چْارم پشؽکی  000/000/40 تزرعی افکار خَدکؾی در عالوٌذاى ایزاًی ٍ ػَاهل  افؾیي حغًٌَذ 
 1393 هؤثز تز آى در عال

6 

تْذاؽت ػوَهی -داًؾجَ ّفتن تْذاؽت 27260000 تزرعی هیشاى راتطِ تیي هْارتْای ارتثاطی ٍ  حیذریاػظن ػلی  
رضایتوٌذی سًاؽَیی در سًاى هزاجؼِ کٌٌذُ تِ هزاکش 

 1393تْذاؽتی درهاًی ؽْز خزم آتاد در عال 

7 

000/061/11 تْذاؽت ػوَهی -داًؾجَ ّفتن تْذاؽت  تزرعی فزاٍاًی افغزدگی در تیواراى ّوَدیالیشی  کثزی عویؼی 
تیوارعتاى ػؾایز ؽْز خزم آتاد در هزاجؼِ کٌٌذُ تِ 

 1393عال

8 

000/840/19 تْذاؽت ػوَهی -داًؾجَ ّفتن تْذاؽت  تزرعی تأثیز کالط ّای سایواى فیشیَلَصیک تز  فاطوِ تیزاًًَذ 
 آگاّی ًگزػ ٍ ػولکزد اًتخاب رٍػ خاتوِ تارداری

9 

000/990/26 تْذاؽت هحیط -داًؾجَ عَم تْذاؽت  ٍضؼیت چاّْای ؽزب رٍعتایی ؽْزعتاى تزرعی  حذیث هزادی سادُ 
 1393رٍهؾگاى درعال 

10 

000/120/30 پزعتاری -داًؾجَ ؽؾن پزعتاری   عطحاػتیاد تِ ایٌتزًت ٍ ارتثاط آى تا  ٍضؼیت تزرعی پیام دالًَذ 
اػتواد تٌفظ ٍ رضایت اس سًذگی در داًؾجَیاى 

 1393داًؾگاُ ػلَم پشؽکی لزعتاى در عال 

11 

000/000/39 کارؽٌاعی ارؽذ -داًؾجَ دٍم تْذاؽت  ّیذرٍکزتي ّای ) PAHتزرعی حذف تزکیثات  هحوذ تاسدار 
تا اعتفادُ اس رٍػ ( آرٍهاتیک چٌذ حلقِ ای

 الکتزٍفٌتَى در هحلَلْای آتی

12 

  

 داوشگاٌ علًم پزشکی لرستان

 معايوت تحقیقات ي فه آيری

 1393داوشگاٌ، سال  مصًب کمیتٍ تحقیقات داوشجًییحقیقاتی شىاسىامٍ طرحهای ت
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طزح تِ ریال اػتثار  ردیف ػٌَاى طزح هجزی طزح داًؾکذُ 
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000/990/39 پزتَؽٌاعی -داًؾجَ ّؾتن پیزاپشؽکی  ٍ ریغک عالهتی  پَعتٍرٍدی  سٍیشاى دارسیاتی م فاطوِ پٌاّی 
قفغِ عیٌِ ٍ  رادیَگزافی آسهَى ّای در هاراىیب

 خزم آتاد ؽْزجوجوِ در 

13 

000/600/26 تْذاؽت ػوَهی -داًؾجَ پٌجن تْذاؽت  تزرعی ارتثاط تَاى خَدهزاقثتی ٍعَادعالهت  کلثَم هحوذًیا هطلق 
درتیواراى قلثی تغتزی درتیوارعتاى ّای آهَسؽی 

 93ؽْز خزم آتاددرعال

14 

000/385/35 تْذاؽت حزفِ ای -داًؾجَ چْارم تْذاؽت  تزرعی فزاٍاًی ،ػَارض ٍ آعیة ّای جغوی ًاؽی اس  سّزا غالهی 
تزاهادٍل در هزاجؼِ کٌٌذگاى تِ هغوَهیت تا 

تیوارعتاى ّای آهَسؽی ؽْذای ػؾایز ،ؽْیذ رحیوی 
 ٍ تیوارعتاى تاهیي اجتواػی ؽْز خزم آتاد در عال

1393 

15 

پزتَؽٌاعی -داًؾجَ ّفتن پیزاپشؽکی  000/000/40 فزاٍاًی عٌگ ّای ادراری ٍ پیؼ  تزرعی هیشاى هزین تیزاًًَذ 
تزٍى عٌگ ؽکي  دعتگاُ ّایهَفقیت گَیی هیشاى 

درتیوارعتاى  stors,wolf  ٍ genemedاًذاهی
 93-94ّای ؽْز خزم آتاد درعال 

16 

000/191/55 پزتَؽٌاعی -داًؾجَ ؽؾن پیزاپشؽکی  دس عطحی غذد تیزٍئیذ ، تٌا گَؽی اًذاسُ گیزی هیشاى  فاطوِ ًاصزپَر 
 ٍ چؾن ّا در رادیَگزافی ّای پاًَراهیک دًذاى

17 

000/000/30 پزتَؽٌاعی -داًؾجَ ؽؾن پیزاپشؽکی  اًذاسُ گیزی ٍ هقایغِ دس تاتؼ تیواراى در عِ تخؼ  ًاّیذ حغي پَر 
 عٌگ ؽکي در ؽْز خزم آتاد

18 

پشؽکی -داًؾجَ پٌجن پشؽکی 103596000 تزرعی ًوَدار ّای هختلف اهَاج ثثت ؽذُ در اختزاع  فاضل تزخاى 
دعتگاُ عوغ قلة تا ؽؼ لیذ اس قلة تیواراى 

 93تیوارعتاى ؽْیذ هذًی خزم آتاد در عال 

19 
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      21 

      22 

      23 
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