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 شماره عنوان استاد راهنما

 دانشگاه به  وابسته دی نهم بیمارستان در آن با مرتبط عوامل و بیمارستانی های بروزعفونت میزان بررسی آقای محمد  سرمدی

 1 1390-96 سالهای طی حیدیه تربت پزشکی علوم

 2 مولتیپل اسکلروزیسبررسی تاثیر عرض جغرافیایی و درآمد کشورها در شیوع، بروز و سن شروع بیماری  آقای محمد  سرمدی

 3 بررسی تاثیر رفاه و شاخص توسعه انسانی در شیوع و بروز و سن شروع بیماری مولتیپل اسکروزیس آقای محمد  سرمدی

 4 بررسی اپیدمیولوژیک انواع سرطان های گوارش، پستان، پروستات در شهرستان تربت حیدریه آقای محمد  سرمدی

 5 اپیدمیولوژیک ام اس در شهر مشهد و تاثیر ماه تولد در ریسک ابتال به ام اسبررسی  آقای محمد  سرمدی

 6 اشعه فرابنفش خورشید و میزان ازن در انتشار جغرافیایی مولتیپل اسکلروزیس  در کشورهای مختلف دنیا آقای محمد  سرمدی

خانم زاده احمد، خانم 

 7 مادران بادر تحت پوششنقش سواد سالمت بهورزان بر سالمت روان  کثیری

خانم زاده احمد، خانم 

 8 تاثیر کالس های آمادگی برای زایمان بر بروز و نشانه های پراکالمپسی کثیری

خانم زاده احمد، خانم 

 9 97تا  90بررسی شیوع و علل مرگ ومیر سرطانها در طی سال های  کثیری

خانم زاده احمد، خانم 

 10 در تربت حیدریه 97و 96ومیر نوزادن و مقایسه آن در سال های بررسی شیوع و علل مرگ  کثیری

خانم زاده احمد، خانم 

 11 بررسی شیوع و عوامل مرتبط با دیابت بارداری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشت در تربت حیدریه کثیری

 12 97تا  92سال ساله مرگ مادران و عوامل موثر بر آن در  5بررسی روند  خانم زاده احمد

 در حذف رنگ اسیداورانژ از پسابهای -بعنوان یک ماده دوستدار محیط زیست-بررسی کارایی نانوکیتوزان  دکتر فروغی

 صنعت نساجی.
13 
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 دکتر فروغی
 رنگ از پسابهای صنعتتبدیل تایرهای مستعمل به کربن فعال و کاربرد آن بعنوان ماده حذف کننده 

 14 نساجی.

یدکتر فروغ بررسی حذف تقویت شده هیومیک اسید در نمونه آبهای حاوی کدورت توسط کیتوزان بعنوان ماده کمک  

 منعقد کننده.
15 

یاهلل زارع نیام یآقا  16 بررسی نوع و تراکم بیوآئروسل ها در هوای بخشهای مختلف بیمارستان نهم دی تربت حیدریه 

یاهلل زارع نیام یآقا  بررسی نحوه دفع زباله های بیمارستانی شهرتربت حیدریه 

 ارزیابی شاخصهای میکروبیولوژی و شیمیایی آب مرکز دیالیز بیمارستان نهم دی تربت حیدریه
17 

یاهلل زارع نیام یآقا  18 بررسی وضعیت آلودگی بیولوژیکی در آرایشگاه های مردانه شهر تربت حیدریه 

یاهلل زارع نیام یآقا  19 بررسی وضعیت بهداشت محیط آرایشگاه های زنانه شهر تربت حیدریه و عوامل موثر بر آن 

بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در شهرستان تربت حیدریه طی  دکتر قربانی

 97-90سالهای 
20 

در کارکنان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در سال بررسی شیوع چاقی و اضافه وزن  دکتر قربانی

97 
21 

 22 97تعیین بار ناشی از مهمترین عوامل موثر بر مرگ و میر در شهرستان تربت حیدریه در سال  دکتر قربانی

مورد  )97-93بررسی میزان بروز طالق و عوامل موثر بر آن در شهرستان تربت حیدریه طی سالهای  دکتر قربانی

 شاهدی(
23 

بررسی وضعیت شاخص های بهداشت دندانی در بین دانش آموزان نوبت اول دبیرستان در شهرستان  دکتر قربانی

 97تربت حیدریه در سال 
24 

 25 97-90بررسی علل مرگ و میر به دلیل حوادث جاده ای در شهرستان تربت حیدریه طی سالهای  خانم کثیری

 26 سال و علل مرتبط با آن در شهرستان تربت حیدریه 5شیوع ناهنجاری مادرزادی در کودکان زیر بررسی  خانم کثیری

 27 تاثیر برنامه های آموزشی بر کیفیت زندگی سالمندان در تربت حیدریه خانم کثیری
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 28 بررسی شیوع رفتارهای پرخطر در نوجوانان شهرستان تربت حیدریه خانم کثیری

 29 شغلی در کارکنان ستادی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریهبررسی میزان استرس  خانم کثیری

شناسایی و تحلیل کیفیت فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب آشامیدنی و منابع تامین آب شرب  دکتر داوودی

 شهرستان تربت حیدریه
30 

 31 شناسایی کمیت و کیفیت فاضالب تولیدی در شهر تربت حیدریه دکتر داوودی

 32 بررسی و تحلیل کمی و کیفی پسماندهای خانگی شهرستان تربت حیدریه دکتر داوودی

 33 بررسی و تحلیل کمی و کیفی پسماندهای بخش بهداشت و درمان شهرستان تربت حیدریه دکتر داوودی

 34 بررسی و تحلیل کمی و کیفی پسماندهای صنعتی شهرستان تربت حیدریه دکتر داوودی

داوودیدکتر  ارزیابی اثرات زیست محیطی محل دفن پسماندهای تربت حیدریه و ارائه راهکارهای مناسب جهت تعدیل  

 اثرات منفی
35 

 36 اپیدمیولوژی محیط و شناسایی عوامل محیطی و بار بیماری های مرتبط با آن دکتر داوودی

 37 مقایسه با استانداردهای کیفیت هوای آزادبررسی شاخص های کیفیت هوای تربت حیدریه و  دکتر داوودی

 38 بررسی وضعیت بهداشت محیط اماکن عمومی )مساجد، مدارس، درمانگاه ها، مهدهای کودک، و...( دکتر داوودی

 39 بررسی وضعیت بهداشت محیط اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی در شهر تربت حیدریه دکتر داوودی


