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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان اريدآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان  :دستگاه اجراییدانشگاه /

  نام مجري  عنوان  طـــــرح ردیف
رشته  مدرك و

  تحصیلی
  به ریال اعتبار طرح  نام ناظر

مدت 
 قرارداد

  سال خاتمه  سال شروع
انجام  وضعیت
  طرح

1 
بررسی رابطه بین سبک یادگیري دانشجویان پزشکی 

تدریس مناسب (مقطع علوم پایه و بالینی ) و روشهاي 
 از نظر آنها در دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 انصرافی 1389  1388 ماه PHD - 000/560/14 12 دانشجوي مهري دارائی

2 
حذف نیترات از آب آشامیدنی با استفاده از کنسرسیوم 
باکتري هاي دینتریفایر تثبیت شده بر روي کربن فعال 

 در یک راکتور بستر شناور
 حاتم گودینی

 PHD  بهداشت
 محیط

 خاتمه یافته 1389  1388  ماه 12 000/036/88 -

3 
تاثیر تزریق طوالنی مدت گرلین بر روند باز سازي ( 
رژنراسیون ) سلولهاي بافت بیضه رت متعاقب ایجاد 

 استرس گرمایی در آن
 خاتمه یافته 1389  1388  ماه 12 000/540/75 - دامپزشک آرش خردمند

4 
طح پروالکتین در موش تاثیر رژیم نوري روي س

   PHD   سعید محمدزاده  صحرایی
 خاتمه یافته 1389  1388 ماه12  000/542/56 - فیزیولوژي

5 
بررسی تاثیر یک متد فعال آموزشی بر میزان تفکر 

انتقادي دانشجویان پرستاري دانشگاه علوم پزشکی 
  لرستان

کارشناسی ارشد   کبري کرمی
 بهداشت محیط

 خاتمه یافته 1388  1388 ماه7  100/705/20 -

6 
بررسی وضعیت آموزش درمانگاهی از دیدگاه 

دانشجویان پزشکی بیمارستان شهداي عشایر خرم اباد 
 87-88در نیمسال دوم سال تحصیلی 

 دکتر بابک هادیان
فوق تخصص 
 داخلی

 خاتمه یافته 1389  1388 ماه12 500/129/10 -

7 
ارزیابی خاصیت آنتی اکسیدانی هورمون گرلین و 

 خاتمه یافته 1389  1388 ماه12 000/740/71 - دامپزشک آرش خردمند  در تخمدان موشهاي رت MDAیین میزان تع
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  نام مجري  عنوان  طـــــرح ردیف
رشته  مدرك و

  تحصیلی
  به ریال اعتبار طرح  نام ناظر

مدت 
 قرارداد

  سال خاتمه  سال شروع
انجام  وضعیت
  طرح

8 
شناسایی و جمع آوري اطاعات و اسناد مربوط به تاریخ 

 انصرافی  1390  1388  ماه24  000/100/52 -  لیسانس  حسن نیکنام  1387لغایت  1300علوم پزشکی استان لرستان از سال 

 کومورفوتیپ عقربهاي استان لرستانبررسی ا 9
دکتر شاهرخ 

دکتر نائب  -نویدپور 
 زاده

  دانشجوي
PHD      430/496/74 24خاتمه یافته  1390  1388  ماه 

10 
بررسی میزان آهن در آرد و نان غنی شده و نیز فراهم 

زیستی آن در نانهاي غنی شده استان لرستان با 
  Caco-2استفاده از سلولهاي اپیتلیال روده

 انصرافی  1389  1388  ماه15 334/148/86 -  تغذیه   PHD  دکتر ابراهیم فالحی

11 
بررسی سرولوژیک توکسو کاریازیس عصبی در افراد 

مبتال به اختالالت عصبی ( تشنج ، صرع . ) در مراجعین 
 به بخش اعصاب بیمارستان عشایر

 دکتر محمد زیبایی
 PHD    انگل

 شناسی
 خاتمه یافته 1388  1388 ماه 6 880/888/55 -

12 
 Sleepبررسی شیوع بیماري آسم ریوي 

apnea,COPD  و  88در شهرستان خرم آباد در سال
  تعیین عوامل خطر ساز احتمالی

  انصرافی  1390  1388 ماه 24 200/482/80 - فوق تخصص ریه دکتر علی امیري

13 
بررسی علل بستري و پیامدهاي ناشی از آن در بیماران 

کارشناس ارشد   حشمت اله حیدري  بیمارستان شهداي عشایر ICUبستري در بخش هاي 
 پرستاري

 خاتمه یافته  1389  1388  ماه15  600/072/24 -

14 
بررسی نیازهاي آموزش مداوم و نحوه اجراي آن از 

دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستانهاي تابعه دانشگاه 
 88علوم پزشکی لرستان در سال 

 فریده ملکشاهی
کارشناس ارشد 

 پرستاري
 خاتمه یافته  1389  1388  ماه11 000/555/12 -

15 
بررسی نیازهاي آموزشی اعضاء هیات علمی دانشگاه 

 طاهره طوالبی  علوم پزشکی لرستان به روش تري انگولیشن
کارشناس ارشد 

 پرستاري
 خاتمه یافته  1389  1388  ماه12 300/857/25 -
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  نام مجري  عنوان  طـــــرح ردیف
رشته  مدرك و

  تحصیلی
  به ریال اعتبار طرح  نام ناظر

مدت 
 قرارداد

  سال خاتمه  سال شروع
انجام  وضعیت
  طرح

16 
بررسی اثر ضد درد شیر مادر در مقایسه با شیر 

 % هنگام خونگیري وریدي50نوعی و گلوکز مص
 دکتر فریبا طرهانی

متخصص 
 خاتمه یافته  1389  1388  ماه12 21100000 -  کودکان

17 

بررسی تاثیر برنامه آموزشی کسب مهارتهاي عملی در 
داروخانه بر یادگیري دانشجویان رشته پزشکی 

- 89دانشگاه علوم پزشکی خرم آباد در سال تحصیلی 
  و زایمان در بخش زنان 88

متخصص زنان   دکتر ناهید لرزاده
 خاتمه یافته  1389  1388  ماه15  23000000 -  وزایمان

18 
در  Bبررسی فراوانی کلونیزاسیون استرپتوکوك گروه 

هفته مراجعه کننده  27- 38کانال زایمانی زنان باردار 
  به بیمارستان عسلیان

 دکتر محمد ناظر
متخصص 

 خاتمه یافته  1389  1388  ماه12 13182400 دکترحسن زادگان  بیماریهاي عفونی

19 
در شهر خرم آباد در سال  HEVبررسی میزان شیوع 

 دکتر محمد ناظر  1388
متخصص 

 خاتمه یافته  1389  1388  ماه12  75024400 دکتر لک  بیماریهاي عفونی

20 
بررسی اثر تصحیح حرکت تنفسی با استفاده از یک 

ریافت الگوریتم اتوماتیک در کیفیت تصاویر قلب د
 positron emission tomographyشده با 

دکتر کوروش 
 ابراهیم نژاد گرجی

 PHD    فیزیک
 انصرافی  1390  1388  ماه16  18700000 محمد رسولی  پزشکی

21 

بررسی کارایی استفاده از لجن فعال مازاد تثبیت شده 
) از محلولهاي VIبه آلزینات کلسیم جهت حذف کروم(

ب بستر ثابت با جریان رو ستون جذ آبی با استفاده از
  به باال

دکتر قدرت اله 
  شمس خرم آبادي

 PHD  بهداشت
 خاتمه یافته  1389  1388  ماه12  5630326 حاتم گودینی  محیط

22 
بررسی شیوع توکسوپالسموز در (گوسفند و گاوهاي) 

 کوروش چراغی پور  88کشتار شده در شهرستان خرم آباد در سال 
کارشناس ارشد 
 انگل شناسی

 خاتمه یافته 1389  1388 ماه 12 51588316 اد فالحیشیرز
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  نام مجري  عنوان  طـــــرح ردیف
رشته  مدرك و

  تحصیلی
  به ریال اعتبار طرح  نام ناظر

مدت 
 قرارداد

  سال خاتمه  سال شروع
انجام  وضعیت
  طرح

23 
بررسی وضعیت سالمت روان در پرستاران شاغل در 

 خاتمه یافته 1389  1388  ماه12  21340000  سعید فروغی  کارشناس افسانه بدري زاده  88بیمارستانهاي دولتی شهر خرم آباد در سال 

24 
بررسی میزان شیوع انگل هاي گوارشی به روشهاي 

 آقاي ابراهیم بادپروا  88ع تشخیص در استان لرستان در سال متنو
کارشناس ارشد 
 انگل شناسی

  خاتمه یافته  1390  1388  ماه15  155620900  دکتر شیرخانی

25 

بررسی تاثیر بکارگیري تکنیکهاي نوتوانی تنفسی بر 
عملکرد تنفسی بیماران مبتال به بیماري انسدادي مزمن 

اه بیمارستان شهداي ریوي مراجعه کننده به درمانگ
  88عشایر خرم آباد در سال 

دکتر علی 
امیریشیرین 
  حسنوند

فوق تخصص 
ریهکارشناس 
  پرستاري

  انصرافی  1390  1388  ماه18  60465000  دکتر احمدي نژاد

26 
بررسی فراوانی عوامل ایجاد کننده عفونت بیمارستانی 
در بیماران بستري شده بیمارستان شهداي عشایر طی 

  یین میزان مقاومت دارویی در آنهایک سال و تع
 دکتر مهران لک

متخصص 
  خاتمه یافته 1389  1388  ماه12  21371100  دکتر رهام  بیماریهاي عفونی

27 
تاثیر تحریک تخمک گذاري بر بیان مولکولهاي 
  اینتگرین هاي جنین در مرحله بداستوسیت

دکتر ماندانا بیگی 
دکتر مژده - بروجنی

  صالح نیا

 PHD   
  PHD - آناتومی

  بافت شناسی
 خاتمه یافته 1389  1388  ماه12  149489700  دکترمقدسی

- دکتر خلعتبري  بررسی تمایز عصبی از سلولهاي بنیادي ساخت چربی 28
 دکتر فخر طه

 PHD   
  PHD - آناتومی

  آناتومی

دکتر بیگی 
 خاتمه یافته 1389  1388  ماه12  69558000  بروجنی

29 
تفکر انتقادي و تاثیر آموزش مشکل مدار بر مهارتهاي 

 آگاهی فراشناختی دانشجویان پرستاري
 خاتمه یافته  1390  1388  ماه24 23540000  طاهره جوادي  ارشدپرستاري محمد غالمی

30 
بررسی سنجش آنتی بادي هیداتیدز در جمعیت باالي 

سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی و  8
  89آزمایشگاههاي مرکزي شهر خرم آباد در سال 

 کتر محمد زیبایید
 PHD    انگل

  خاتمه یافته  1390  1388 ماه 18 29940000  مریم دلفان  شناسی
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  نام مجري  عنوان  طـــــرح ردیف
رشته  مدرك و

  تحصیلی
  به ریال اعتبار طرح  نام ناظر
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31 
) با  BGP1 –Antiبررسی ارتباط اتو آنتی بادي (

 کارشناس ارشد  مریم دلفان  سندرم حاد کرونري
  خاتمه یافته  1390  1388  ماه 12  5995200  دکتر نامداري  ایمنی شناسی

32 
در سویه هاي  bla SHV و bla TEMبررسی ژن هاي 

کلبسیال پنومونیه جدا شده از نمونه هاي کلینیکی 
 بیمارستانهاي  خرم آباد

فرانک رضایی سمیه 
 دلفانی

 خاتمه یافته  1391  1388 ماه 24 454/816/87  دکتررضاپور  میکروبیولوژي

33 
ارزشیابی صالحیت بالینی دانشجویان پرستاري 

 انه قدیریانفت  OSCEدانشگاه پزشکی لرستان به روش 
 کارشناس ارشد
  انصرافی  1389  1388 ماه 12 390/564/13  مجیدمیري  پرستاري

34 
بررسی تاثیر رایحه اسطو خودوس فرانسوي بر میزان 

درد و دریافت داروهاي ضد درد در بیماران پس از عمل 
  جراحی آپاندکتومی

کارشناس ارشد   خانم فتانه قدیریان
  اتمام یافته 91 18/5/88  ماه 12  000/861/24  پرستو کردستانی  پرستاري

35 
بررسی ارزش غذایی و خصوصیات کیفی انجیر 

(مشترك با جهاد  شهرستان خرم آباد و پلدختر
  )دانشگاهی

کارشناس ارشد   آقاي سالحورزیان
  اتمام یافته 1/6/89 1/6/88 ماه 12  070/608/24  نرگس ابدالی  زراعت

36 
افظه بررسی اثر عصاره آبکی کندر بر یادگیري و ح

  اتمام یافته 1/5/89 9/5/88 ماه 12  000/000/29  دکتر مجید طاعتی  پزشک عمومی  آقاي امیر فرشچی  فضایی موش صحرایی نر

37 
طرح مقایسه ترکیبات فرار آکوتیپ هاي مختلف مریم 

(مشترك با  نخودي در رویشگاههاي استان لرستان
  جهاد کشاورزي)

  آقاي علی محمدیان
کارشناس ارشد 

ابع مهندسی من
  طبیعی

دکتر سید پیمان 
  اتمام یافته 1/6/89 1/6/88 ماه 12  337/064/34  هاشمی

38 
تاثیر زعفران بر شدت سندرم قبل از قاعدگی در 

  دختران دانشجو
خانم سهیال پیرداده 

  بیرانوند
کارشناس ارشد 

  در حال انجام  15/4/93  31/6/88  ماه 28  00/840/45  مژگان مسعودي  مامایی
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39 
اي عصاره برگ زیتون و رزمارینیک بررسی مقایسه 

اسید بر مهار نفروتوکسیسیتی حاد القا شده بواسطه 
  جنتامایسین در رت

دکتري بافت   دکتر مجید طوافی
  شناسی

دکتر بهرام 
  اتمام یافته 1/2/89 1/6/88 ماه 8  100/593/83  رسولیان

40 
بررسی تاثیر عصاره گیاه بالك کوهش (سیمی فوگل) بر 

ی در خانمهاي سنین منوپوز کاهش عالئم یائسگ
  شهرستان خرم آباد

کارشناس ارشد   خانم فاطمه یاري
پروپوزال کامل   -   31/6/88 ماه 12  600/422/36  فاطمه جنانی  مامایی

  نیاورده

41 
و   Anti-inflammatoryبررسی خواص 

Immunomodulatory  عصاره چاي سبز در ضایعات
  تروماتیک نخاع موش صحرایی

دکتر علیرضا 
  بريخلعت

 PHD   علوم
  اتمام یافته  23/8/89  30/4/88 ماه 18  996/232/143  مریم دلفان  تشریح

42 
سرم در  LDLاثرات عصاره برگ گردو بر اکسیداسیون 

بیوشیمی  PHD   دکتر حسن احمدوند  In vitroمحیط 
 بالینی

دکتر مسعود 
  اتمام یافته  13/6/90  13/6/89 ماه 12  200/670/79  علیرضایی

43 
درمانی اسانس ساتوریا خوزستانیکا بر بررسی اثر 

در  Leishmania majorلیشمانیوز جلدي ناشی از 
  BALB/cموش 

 -دکتر بهرام دلفان 
  فرناز خیراندیش

دکتري تخصصی 
  اتمام یافته  11/7/91 11/5/90 ماه 14  213/669/45  شیرزاد فالحی  فارماکولوژي

44 

بررسی تاثیر امواج فراصوت در شکستن خواب و 
وانه زنی بذور گیاهان دارویی باریجه و زیره تسریع ج

سیاه و بررسی تغییرات احتمالی در ترکیبات اسانس 
  گیاه باریجه

  خانم نرگس ابدالی
کارشناس ارشد 
بیو تکنولوژي 
  کشاورزي

  اتمام یافته  16/3/90 16/3/89  ماه 12  000/000/20  آزاده خونساري
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45 

 تاثیر عصاره الکلی برگ زیتون بر میزان فعالیت
آنزیمهاي آنتی اکسیدان بافت بیضه و فاکتورهاي 

مرتبط با تحرك و باروري اسپرم در مدل حیوانی موش 
  صحرایی (مشترك با دانشگاه لرستان)

دکتر مسعود 
  علیرضایی

دکتري 
  دامپزشکی

دکتر رضا 
  اتمام یافته  12/8/90  12/8/89 ماه 12  000/000/20  شهسواري

46 

ولید آلکالوئیدهاي استفاده از کاشت ریشه موئین در ت
اسکوپوالمین و هیوسیاموس در دو گونه 

Hyoscyamun kurdicus  وHyoscyamun 
tenuiacaulis (سرمایه گذاري شخصی)  

دکتري علوم   آقاي بردیا مرادي
  باغبانی

دکتر احمد 
  درحال انجام  24/11/92 24/11/90 ماه 24  000/285/36  اسماعیلی

47 

رین بیان بر روي بررسی اثر عصاره پروتئینی ریشه شی
مهار رشد رده هاي سلولی سرطانی در مقایسه با 

سلولهاي نرمال (مشترك با مرکز تحقیقات ایمونولوژي، 
  آسم و آلرژي دانشگاه علوم پزشکی تهران)

 PHD   دکتر علی شیخیان
  درحال انجام  9/9/90  9/3/89  ماه 18  000/943/21  دکتر افشین نظري  ایمونولوژي

48 
گل مغربی در سندرم پیش از  بررسی تاثیر روغن

کارشناس ارشد   ماندانا ساکی  قاعدگی
  درحال انجام  30/5/91 30/5/90 ماه 12 700/951/48  خانم جنانی  پرستاري

49 
سرم  LDLاثرات عصاره برگ زیتون بر اکسیداسیون 

کارشناس ارشد   شاهرخ باقري  In vitro در محیط
  درحال انجام  18/2/89  18/2/88 ماه 12 360/595/56    بیو شیمی

50 

 Althaeaبررسی تاثیر عصاره هاي ابی گیاه ختمی 
officinalis L.  و یونجهMedicago sativa L.   در

درمان بیماري پارکینسون ایجاد شده در موش هاي 
  صحرایی

کارشناس ارشد   مریم رضایی
  درحال انجام  23/11/90  23/11/89 ماه 12 200/178/61  دکتر مقدسی  علوم جانوري
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51 

ی تاثیر روش درمان حساسیت زدایی از طریق بررس
)همراه با EMARحرکت چشم و بازپردازش آن (

فلوکستین بر کاهش نشانه هاي افسردگی و مقایسه آن 
  با داروي فلوکستین به تنهایی

متخصص اعصاب   هدایت نظري
 وروان

  خاتمه یافته 1390  1389  ماه 18 40125000 فروغی

52 
 87ورودي سال بررسی میزان رضایت دانشجویان 

دانشگاه علوم پزشکی لرستان از عملکرد مدیریت 
  خدمات آموزشی

 خاتمه یافته 1389  1389 ماه9 100000000 خانم ملکشاهی کارشناس سیما سپهوند

53 
بررسی اکولوژي پشه خاکیها ( خانواده سایکودیده) در 

  شهرستان خرم آباد
دکتر محمدحسن 

 کائدي
 PHD    حشره

  شناسی
محمد رضا 

 ریانطاه
 خاتمه یافته 1391  1389 ماه26 92020000

54 
بررسی رابطه استرس شغلی با سالمت روانی،تیپ 

شخصیتی و رویدادهاي استرس زایی زندگی پرستاران 
  لرستان 115شاغل در اورژانس 

  انصرافی 1389  1389 ماه2 40000000 ماندانا ساکی پزشک عمومی دکتر ایرج عبدي

55 
تنظیم کننده به وسیله  T بررسی القاء تولید سلولهاي

سلولهاي دندریتیک مجاور شده با سلولهاي بنیادي 
  خون قاعدگی

- دکتر علی شیخیان
دکتر سید محمد 

  موذنی

 PHD   
 ایمونولوژي

دکتر فرهاد 
 شاهسوار

 خاتمه یافته 1391  1389 ماه24 257755500

56 
اشرشیاکلی fimhنمایش پروتیین نو ترکیب 

  یوروپاتوزن در سطح گونه
ر غالمرضا دکت

  گودرزي
دکتري باکتري 

 شناسی
 خاتمه یافته 1390  1389 ماه18 105803200 صادق رضاپور

57 
بررسی اضطراب وافسردگی دانشجویان با صحت 

مدارك بازیابی شده هنگام جستجوي از اینترنت در 
  دانشجویان پرستاري دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 انصرافی 1389  1389 ماه3 10601000 فتانه قدیریان ارشدپرستاري مریم پیوستگر
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58 
بررسی تاثیر آموزش مهارتهاي زندگی بر عملکرد 

اجتمایی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم 
 پزشکی لرستان

 انصرافی 1389  1389 ماه8 14769000 ماندانا ساکی ارشدپرستاري مجید میري

59 
بررسی تاثیرگرلین بر تغغیرات بیوشیمیایی بافتی  

ت اسپرم بدنبال ایسکمیا پرفیوزن در بیضه موش وکیفی
  بزرگ ازمایشگاهی

 دامپزشک  دکتر مجید طاعتی
سید عزت اله 

 رفیعی
 خاتمه یافته 1390  1389 ماه15 27662216

60 
بررسی ارتباط بین تغییرات فاکتورهاي التهابی مغز 

فاکتورر نکروز دهنده  "بتا  1(غلظت اینتر کولین 
  ) با حافظه e2 توموري و پروستا گالندین

دکتر مهر نوش 
  مقدسی

 PHD   
 فیزیولوژي

دکتر بهرام 
 رسولیان

  خاتمه یافته 1390  1389 ماه15 196862577

61 
در قوم لر (ساکن استان kirبررسی فراوانی ژنهاي 

  لرستان)و مقایسه ان با سایر اقوام ایرانی
دکتر فرهاد 
 شاهسوار

 PHD   
 خاتمه یافته 1390  1389 ماه12 177832500 صادق رضاپور ایمونولوژي

62 

بررسی وتحلیل میزان کسورات اعمال شده سازمان 
بیمه خدمات درمانی نسبت به صورت حسابهاي  ارسالی 
بیمارستانهاي اموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

 1388در سال 

 علی محمدي
ارشد مدارك 
  پزشکی

غفار -دکتر امرایی
 خاتمه یافته 1390  1389  ماه12 19407729  علی محمودي

63 
بررسی وضعیت فرسودگی شغلی پرستاران  شاغل در 

 خاتمه یافته 1391  1389  ماه6  18352190  نسرین گله دار  پرستاري ارشد  فاطمه گودرزي  بیمارستان هاي دولتی استان لرستان

64 
د ابزان مصرف گوشت بین مردم شهر خرم آبررسی می

 خاتمه یافته 1389 1389  ماه6 23000000  مزگان خسروي  تغذیه PHD   حیدکتر ابراهیم فال  و علل گرایش به آن1389در سال 

65 
بررسی تاثیر پیش درمانی با اکسیژن بر مهار  نفرو 

   PHD   دکتر مجید طوافی  توکسیسیتی حاد القاء شده بواسطه جنتامایسن در رت
 خاتمه یافته 1390  1389  ماه12  46825000 دکترمقدسی فیزیولوژي

mailto:SPLR@CHMAIL.IR


  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان اريدآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  نام مجري  عنوان  طـــــرح ردیف
رشته  مدرك و

  تحصیلی
  به ریال اعتبار طرح  نام ناظر

مدت 
 قرارداد

  سال خاتمه  سال شروع
انجام  وضعیت
  طرح

66 

هی ارایه کنندگان مراقبت بهداشتی بررسی میزان آگا
درمانی از جنبه هاي قانونی مدارك پزشکی در 

بیمارستان هاي آموزشی وابسته به دانشگاه علوم 
  1389پزشکی لرستان در سال 

 محمد صادق احمدي
ارشد مدارك 
 خاتمه یافته 1390  1389 ماه12 16500000 علی محمدي  پزشکی

67 
کان  وعلل آن بررسی میزبان خشونت شغلی علیه پزش

در اورزانس هاي بیمارستانهاي شهر خرم اباد در سال 
1389 

 خاتمه یافته 1390  1389 ماه12 15025000 ناهید لرزاده  پزشک عمومی دکتر سیمین کاظمی

68 
هیدروکسی ویتامینی  25بررسی ارتباط سطح سرمی 

D  با مقادیرFEV1  در بیماران مبتال به بیماریهاي
  انسدادي مزمن ریوي

تر علیرضا دک
 آذرگون

 خاتمه یافته 1390  1389 ماه 9 55719500  دکتر امیري  فوق تخصص ریه

69 
 Msبررسی وضعیت سالمت روان در بیماران مبتال به

(مولتیپل اسکلروزیس)شهرستان خرم آباد در 
  1389سال

کارشناس   افسانه بدري زاده
 خاتمه یافته 1390  1389  ماه 12  2254500  نسرین گله دار  پرستاري

70 
ارزیابی تاثیر هورمون گرلین بر میزان ایو پتو زیس رده 

 خاتمه یافته 1390  1389  ماه12  43542950  دکتر خسروبیگی  دامپزشک  دکتر آرش خردمند  هاي مختلف سلولی در بیضه مشهاي رت

71 
ارزیابی کیفیت خدمات بهداشتی ودرمانی ارائه شده 
توسط مراکز بهداشتی ودرمانی شهري خرم آ باد از 

  1389یدگاه مراجعه کنندگان به این مراکز در سال د

محمد جواد 
 لشکر آرا- طراحی

 مار وآ
  اپیدمیولوژي

دکتر غالمرضا 
 خاتمه یافته 1390  1389 ماه12 17500000  رالشکر آ

72 
بررسی تاثیر تخمک گذاري بر فراساختاري فولیکولهاي 

 تخمدانی موش سوري در زمان النه گزینی
دکتر ماندانا بیگی 

 جنیبرو
 PHD دکتر غالمرضا   آناتومی

 راآلشکر 
 خاتمه یافته 1390  1389 ماه12 17500000
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73 
بررسی عملکرد فرایند الکتروشیمایی در حذف فسفر از 
پساب تصفیه شده خروجی از سیستم لجن فعال تصفیه 

  1389خانه فاضالب شهر خرم آباد در سال 
کارشناس ارشد   صمد یاراحمدي

 خاتمه یافته 1390  1389 ماه12 55000000  يدکتر تمجید  بهداشت محیط

74 
اندازه گیري و بررسی خصوصیات فیزیکی 

موجود  Pm10میکرون  10شیمیاییذرات کوچکتر از 
  1389درهواي شهرستان  خرم آباد در سال 

بهداشت  PHD   دکتر حاتم گودینی
 خاتمه یافته 1390  1389  ماه 12  12960000 بهرام کمره اي  محیط

75 
دمیولوژي توکسوپالسموز در کودکان بررسی سرواپی

عقب مانده ذهنی مراکز توانبخشی شهرستان خرم آباد 
  1389در سال 

  انصرافی 1390  1389  ماه 15  20000000  دانشجویی  دانشجو  حسام رحمتی

76 
در ارزیابی بیماران با    nihssو GCSمقایسه 

حوادثعروق مغزي بستري وارتباط آن بامورتالیتی 
 1389یمارستان منتخب در سال هنگام ترخیص در ب

 خاتمه یافته 1390  1389 ماه 15 14600000 دانشجویی  دانشجو مهدي محسنی

77 
بررسی فراوانی واپیدمیولوژي بیماري سل در استان 

 88- 1387لرستان در سال 
 خاتمه یافته 1390  1389 ماه12 10197650  دکتر امیري  متخصص داخلی دکتر مریم رهام

78 
استان  AIDS,HIVیک بیماري |مطالعه اپیدمیولوژ

 خاتمه یافته 1390  1389  ماه12  8651230 دکتر ناظر  متخصص داخلی  دکتر مریم رهام  1389- 1381لرستان از سال 

79 
بررسی اثرات سایتو تو کسیک کمپلکس هاي جدید 

  پالتین

دکترفرهاد 
دکتر امیر -شاهسوار

  حسن زرنایی

 PHD 
  درحال اجرا  1391  1389  ماه 24  311771000  دکتر ورزي  ایمونولوژي

80 
تعیین میزان شیوع افسردگی در زنان چاق مراجعه 

 خاتمه یافته  1391  1389 ماه24 20910000 دکتر صدیقه ندري  دانشجو ایوب رضا زاده  1389کننده به مراکز بهداشتی شهر خرم آباد در سال 
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81 
بررسی تاثیر دوز باال وپایین بر بافت تخمدان در زمان 

ارشد زیست   فاطمه ساکی  موش سفید آزمایشگاهیالنه گزینی در 
 خاتمه یافته  1391  1389  ماه12  2000000  دکتر محمد زیبایی  شناسی

82 
بررسی فراوانی آمپوتاسیون تروماتیکدر ناحیه انگشتان 
دست و عوامل مرتبط با ان در بیماران مراجعه کننده به 

  84- 88بیمارستان شهداي عشایر در سالهاي 
 خاتمه یافته 1390  1389  ماه 6  20910000  دکتر صدیقه ندري  انشجود  سیاوش پیریایی

دکتر نادر تاجیکو   در بیماران مبتال به سلHLA/KIRآنالیزهاي ژنوتیپی  83
  دکترفرهاد شاهسوار

 PHD 
 خاتمه یافته  1391  1389  ماه 24  150000000  دکترشیخیان  ایمونولوژي

84 
شاهد مقایسه طرحواره هاي ناسازگار اولیه دانشجویان 

و ایثاگر با دانشجویان عادي دردانشگاههاي استان 
  1389لرستان در سال 

 حسنعلی ویسکرمی
دانشجو دکتري 
 خاتمه یافته 1390  1389  ماه12  43080000 دکتر علی فرهادي  روانشناسی

85 
تخمین تابع تولید بیمارستانهاي زیر مجموعه دانشگاه 

 نیخلیل موم  90- 1389علوم پزشکی لرستان طی سالهاي 
کارشناس ارشد 
  مدیریت خدمات

نصراله نصر حیدر 
 آبادي

 خاتمه یافته 1390  1389 ماه 12 24940000

86 

بررسی مقایسه هاي وضعیت سیستم اطالعات مراقبت 
بهداشتی اولیه در مراکز بهداشتی اولیه در مراکز 

درمانی شهري و روستایی استانهاي لرستان –بهداشتی 
  1389و تهران در سال 

نصر حیدر نصراهللا 
  آبادي

ارشد مدارك 
  پزشکی

جهانبخش 1136
 رضانژادي

 خاتمه یافته 1390  1389  ماه12  48260000

87 
بررسی اثر سیلدینافیل در پیش گیري از زایمان 

زودرس القا شده به کمک لیپوپولی ساکارید در موش 
  سوري

 PHD   دکتر بهرام دلفان
  فارماکولوژي

دکتر مهرنوش 
  انصرافی  1391  1389  ماه 18  148600000  مقدسی

88 
بررسی اکولوژي پشه خاکیها (خانواده  سایکودیده) در 
  شهرستانهاي سپیددشت و پلدختر استان لرستان

دکتر محمد حسن 
 کائدي

 PHD  حشره
 خاتمه یافته 1391  1389  ماه24  106091300 محمدرضا طاهري  شناسی
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89 
اندازه گیري میزان فلزات آرسنیک، جیوه، سرب 

سدیم، پتاسیم، آهن، روي و مس در  ،کادمیوم، کروم،
  چاي سیاه مصرفی استان لرستان

 روشنک هدایتی فر
ارشد سم 
 خاتمه یافته 1390  1389 ماه 4 32351280 طرح دکتر فالحی  شناسی

90 
بررسی اثر آزیترومایسین بر سطح شنوایی مبتالیان به 

 درحال اجرا 1390  1389  اهم12 48966020 دکتر محمد نظري  متخصصپوست  دکتر جوانبخت  آکنه ولکاریس

91 
مقاییسه شش روش رنگ آمیزي وشش نوع محیط 
کشت با هم و با روشهاي روتین آزمایشگاهی در 
  تشخیص انگل تک یاخته اي بالستوسیس هومینس

 ph.Dدانشجوي   ابراهیم باد پروا
 خاتمه یافته 1390  1389  ماه 12  82400000  بهروز عزت پور  انگل شناسی

92 
یفیت زندگی بیماران دیالیزي مراجعه ارزیابی تعیین ک

کننده به بیمارستان  شهداي عشایر خرم آباد 
  1389درسال

 دکتر بابک هادیان
-متخصصداخلی
 نفرولوژیست

 خاتمه یافته 1390  1389  ماه 12  7695000 پریسا نامداري

93 
تعیین هویت انگلهاي توکسوکارا دریافت هاي جوجه با 

 و PCRاستفاده از روشهاي انگل شناسی 
  سئکونسینگ

انگل   PHD   دکترمحمد زیبایی
 خاتمه یافته 1390  1389  ماه 12 96800000 دکتر شاهسوار  شناسی

94 
از محلولهاي  38مقایسه حذف رنگ آزوي اسید زرد 

آبی توسط جاذب خاك اره واکسیداسیون پیشرفته 
  شبه فنتون

 خاتمه یافته 1390  1389  ماه12  47720000  نفیسه نوریه  بهداشت محیط  مهدیه سردار

95 
اکسیداسیون فاضالب حاوي آنتی بیوتیک غیر بتا 

توسط فرایند شبه فنتون  الکتام کالریترومایسین
  تاریک و فوتوشبه فنتون

امیر شیخ محمدي 
 دیزیج

 خاتمه یافته 1390  1389  ماه 9  64218800 بهرام کمره ایی بهداشت محیط
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96 
ي از محلولهاي آبی با جذب بر رو  Gحذف پنی سیلین 

  پوست بلوط تصفیه شده
امیر شیخ محمدي 

 دیزیج
 خاتمه یافته 1390  1389 ماه 9 56719600 حامد میرحسینی  بهداشت محیط

97 
ررسی رابطه گونه ، نوع تغذیه،فصل کشتار بر نسبت 

تغذیه و  PHD   دکتر علی کیانی  در گوشت قرمز 3- : مگا6 -اسیدهاي چرب خانواده امگا
  خاتمه یافته 1390  1389 ماه12 200000000  دکتر مردانی  فیزیولوژي دام

98 
مطالعه مقایسه اي نشانگرهاي استرس اکسیداتیو 

وپروفایل آنتی اکسیداتیو در بیماران گلوکوم و افراد 
  سالم

دکتر غالمرضا 
  خاتمه یافته 1390  1389 ماه12  120580400  دکترمقدسی  بیوشیمی PHD   شهسواري

99 
در جمعیت  IIو I کالس  HLAبررسی فراوانی ژنهاي

  لک استان لرستان

دکتر علی محمد 
دکتر فرهاد   - ورزي 

 شاهسوار

 PHD 
 - ایمونولوژي

PHD 
 ایمونولوژِي

  درحال اجرا 1391  1389 ماه 18 1105000000  دکتر شیخیان

100 
بررسی اثر پیش درمانی با اکسیژن بر میزان اثر ضد 

-OVCRتوموري داروي سیسپالتین بر ردهاي سلولی 
  in vItroمحیط در  Helaو   3

  ph.D  دکتر بهرام رسولیان
  خاتمه یافته 1391  1389 ماه 24 551940000 دکتر مجید طوافی  فیزیولوژي

101 
ارزیابی ریسک فاکتورهاي به وجود آورنده اختالالت 

 Quick (QEC)اسکلتی عضالنی با استفاده از روش 
Exposure Check در کارخانه سنگ زیگورات 

  لیال تاجیک
شد کارشناس ار
بهداشت 
 اي حرفه

  انصرافی 1390  1389  ماه 20  47990000  دکتر گودینی

102 
تجزیه فتوکاتالیستی آالینده رنگی متیلن بلو در 
فاضالب با استفاده از اکسید روي تقویت شده با 

  سیلیس و تثبیت شده بر روي شیشه

دکتر قدرت اله 
 شمس خرم آبادي

ph.D   بهداشت
 محیط

 خاتمه یافته 1390  1389 اهم 8 95950000 مهندس فریدون

103 
شناسایی و تعیین فون مایت گرد و غبار در خوابگاهاي 

کارشناسی ارشد   محمود رضا طاهریان  90- 89دانشجویی در شهر خرم آباد در سال 
 خاتمه یافته 1390  1389  ماه 10  38720000 دکتر کایدي  حشره شناسی
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104 
 بررسی جنبه هاي اپیدمیولوژیک ،بالینی،آزمایشگاهی و

درمانی مبتال به تب مالت در بیماران بستري در 
  89-84بیمارستان عشایر خرم آباد در سالهاي 

 -عباس فراهانی
دکتر محمد حسین 

  قارونی

کارشناسی ارشد 
آموزش 

 ph.D-بهداشت
بهداشت مواد 

  غذایی

 خاتمه یافته 1390  1389  ماه 12  28329870 آقاي طاهریان

105 
رفتار شهروندي  بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و

سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در 
 90- 89سال 

کارشناس ارشد   مسعود فرهادي نیا
 خاتمه یافته 1390  1389  ماه  4  20190000  طاهره طوالبی  مدیریت اموزشی

106 

بررسی اپیدمیولوژي آنمی و آنمی  فقر آهن در بیماران 
ستان بالغ مراجعه کننده به کلینیک داخلی بیمار

شهداي عشایر شهرستان خرم آباد از ابتداي بهمن 
  .1390لغایت انتهاي اردیبهشت ماه  1389

دکتر ابوالفضل 
 دل زنده

دکتر مجید   متخصص داخلی
 عبدالهیان

 خاتمه یافته 1390  1389  ماه4  67169820

107 
و تعیین   Real-Time PCRارزیابی روش کشت و 

  Bروه الگوي حساسیت میکروبی استرپتوکوك هاي گ
  در زنان باردار مراجعه کننده به کلینیک هاي خرم آباد

دکتر غالمرضا 
  گودرزي

 PHD  باکتري
  خاتمه یافته 1391  1389 ماه 16 460390000  بهروز عزت پور  شناسی پزشکی

108 

بررسی الگوي مقاومت آنتی بیوتیکی و شیوع ژن هاي 
آنزیم هاي تغییر دهنده آمینوگلیکوزیدها در میان 

ي استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بینی سویه ها
  PCRپرسنل بیمارستانهاي منتخب خرم آباد به روش 

دکتر غالمرضا 
  گودرزي

 PHD  باکتري
 خاتمه یافته 1391  1389 ماه 18 340018600  دکترخیراندیش  شناسی پزشکی

109 
تعیین میزان ایزومرهاي ترانس و درصد اسیدهاي چرب 

 دنبه در استان لرستاندر روغن هاي حیوانی مصرفی و 
کارشنانس ارشد   روشنک هدایتی فر

 خاتمه یافته 1390  1389  ماه 4  72110000  دکتر فالحی  سم شناسی
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110 
بررسی تاثیر هورمون گرلین بر میزان فعالیت آنزیمهاي 
آنتی اکسیدانی و پر اکسیدان لیپیدها متعاقب ایسکمی 

  ناشی از پیچ خوردگی بیضه در موشهاي رت
 دامپزشک ردمنددکتر آرش خ

دکتر بهرام 
 رسولیان

  انصرافی 1390  1389  ماه 12  97682000

111 
نقش اپیوئیدهاي درون زاد در اختالالت چشمی در 

  زمینه سیروز
دکتر دلفان،دکترا 

 دهپور
PhD 

  خاتمه یافته ا 1390  1389  ماه6  107400000  دکتر افشین نظري  فارماکولوزي

112 
متابولیک در  بررسی ارتباط الگوهاي غذایی با سندرم

 سال شهر خرم آباد 50تا  18افراد 
 خاتمه یافته  1391  1389  ماه 18  303054300  خانم خسروي  پزشکی  دکتر ابراهیمفالحی

113 
تعیین ارتباط هوش هیجانی و رفتارهاي مراقبتی در 

 خاتمه یافته  1390  1389 ماه 6 25400000  کتایون بختیار پرستاري کبري کرمی  پرستاران بیمارستانهاي شهر خرم آباد

114 
بررسی میزان غلظت تري هالومتان ها در منابع تامین 

کارشناسی ارشد   مهدي کرباسی  کننده آب شرب شهرستان خرم آباد
 خاتمه یافته  1391  1389  ماه  24  89950000  دکتر شمس   عمران

115 

بررسی الگوي مقاومت و شیوع ژنهاي آنزیم هاي تغییر 
ر میان ایزوله هاي ) دAMEsدهنده آمینو گلیکوزیدها(

جدا شده از بیماران مبتال به عفونت   E.coliبالینی 
  ) در شهرستان دلفانUTIsهاي دستگاه ادراري (

 خاتمه یافته  1390  1389  ماه 12  62300000  دکتر زیبایی  دانشجو  میه مومنی منفردس

116 

طراحی و ساخت سازه ژنی نوترکیب بیان کننده ژن 
ون نمودن آن در ، کل  MT1حفاظت کننده سلولی 

سلول هاي بنیادي مزانشیمی و بررسی میزان افزایش 
بقا سلولی و بررسی اثرات حفاظت کنندگی آنها در 
  کشت همزمان این سلولها با سلولهاي بنیادي خونساز

 علی اصغر کیانی
کارشناسی ارشد 
 خاتمه یافته  1390  1389 ماه 12 192500000  دکترورزي  هماتولوژي
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117 
ابتال به بیماري کبد چرب در افراد مبتال تعیین فراوانی 

فوق تخصص   دکتر بابک بهاروند  به بیماري عروق کرونر
 خاتمه یافته  1390  1389  ماه  9  241080000 دکتر رئوفی  قلب

118 
تعیین فراوانی ابتال به استئوپروز در افراد مبتال به 

فوق تخصص   دکتر بابک بهاروند  بیماري عروق کرونر
 خاتمه یافته  1390  1389  ماه 9  101702000  دکتر رئوفی  قلب

119 
بررسی شیوع بیماري هاي عروق کرونر و ریسک 

سال  35فاکتورهاي خطر ابتال به آن در جمعیت باالي 
  در شهرستان بروجرد

 دکتر علی ملکی
متخصص قلب و 

 خاتمه یافته  1390  1389  ماه 12 563826000 دکتر بهاروند  عروق

120 
در  NKاي سلول هاي آنالیز فنوتیپی زیر مجموعه ه

  قوم لر ساکن استان لرستان
دکتر -دکتر ورزي

  فرهاد شاهسوار
 PHD 

  - ایمونولوژي
دکتر سمیه 
 شاهرخی

  درحال اجرا  1391  1389 ماه 24 2580000000

121 
بررسی فرهنگ مرتبط با سالمت در دوره 

بارداري،زایمان، و مراقبتهاي کودکان زیر یکسال در 
  شهرستان خرم آباد

  انصرافی  1391  1389 ماه 15 56336150 کبري کرمی    انعزیز کامر

122 
بررسی اپیدمیولوژیکی و بالینی بیماران دچار 

هیپوتیروئیدي نوزادان در استان لرستان در بین 
 1389-1385سالهاي 

  انصرافی  1390  1389 ماه 8 27570000  کبري کرمی    عزیز کامران

123 
فنیل افرین و postconditioninigبررسی اثر 

ناحیه اي قلب ایزوله موش   IRسم آن بر ضایعات مکانی
  صحرایی

 افشین نظري
 دانشجوي 

PHD 
  فیزیولوژي

دکتر بهرام 
 رسولیان

  درحال اجرا  1390  1389 ماه 6 401569600

124 
عضالنی کارگران در شهر -ارزیابی اختالالت اسکلتی

  بهمن حسنوند  خرم آباد و ارائه راهکاري براي آن
کارشناس ارشد 
 فیزیولوژي
  ورزشی

مهندس رجب 
 رشیدي

 خاتمه یافته  1390  1389 ماه 8 96020000
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انجام  وضعیت
  طرح

125 
بررسی شیوع افت تحصیلی و عوامل مرتبط با آن در 

تا  1385دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سالهاي 
1389  

کارشناس ارشد   فرزاد ابراهیم زاده
  درحال اجرا  1390  1389 ماه 12 30305000 مهدي صفري  آمار زیستی

126 
رابه مرکز دفن زباله شهري با استفاده از تصفیه شی

ترکیب فرایند اکسیداسیون کاتالیستی و راکتور 
 بیولوژیک جریان ناپیوسته متوالی

دکتر قدرت اله 
 شمس خرم آبادي

ph.D   بهداشت
 محیط

  درحال اجرا  1391  1389 ماه 18 1350639000  نفیسه نوریه

127 
 )TEDمقایسه اثر روش تغییر یافته طرح کارایی تیم (

با سخنرانی بر عملکرد تحصیلی و رضایتمندي 
  2و1دانشجویان کارشناسی تغذیه در درس رژیم درمانی 

دکترابراهیم 
شیرین -فالحی

 قاضی
 خاتمه یافته  1391  1389 ماه 12 18600000 مردانی  دکتري تغذیه

128 
مقایسه میزان شیوع عوارض بارداري بین زنان شاغل و 

کز بهداشتی درمانی شهر خانه دار مراجعه کننده به مرا
  1390-1389خرم آباد در سال 

کارشناس ارشد   کتایون بختیار
 پرستاري

 خاتمه یافته  1392  1389 ماه 24 43255800 طاهره جوادي

129 
بررسی وضعیت سالمت روانی دانش آموزان مقطع 

متوسطه شهر خرم آباد و عوامل مرتبط با آن در سال 
  90- 89تحصیلی 

س ارشد کارشنا  کتایون بختیار
 پرستاري

سید محمود 
 طاهریان

 خاتمه یافته  1392  1389 ماه 24 31625400

130 
بررسی مقایسه اي اثر تجویز اکسیژن مکمل بر تهوع و 

استفراغ در بیماران سزارین الکتیو تحت بی حسی 
 نخاعی

 نسرین گله دار
کارشناس ارشد 

 پرستاري
 فتهخاتمه یا  1390  1389 ماه 10 95917623  دکترصدیقه  ندري

131 
در ساکنان  Bleeding Timeتعیین رنج نرمال آزمون

 دکتر علی ملکی  شهرستان بروجرد
متخصص قلب و 

 خاتمه یافته  1391  1389  ماه12  27356000  دکتر رفیعی  عروق
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مدت 
 قرارداد

  سال خاتمه  سال شروع
انجام  وضعیت
  طرح

132 
بررسی فراوانی افت تحصیلی دانشجویان پرستاري و 
مامایی و عوامل موثر بر آن از دیدگاه دانشجویان و 

  مامایی خرم آباد- انشکده پرستارياعضا هیئت علمی د
 سیده فاطمهقاسمی

کارشناس ارشد 
 پرستاري

 خاتمه یافته  1391  1389  ماه12  24720000  فاطمه جنانی

133 
سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت ضد میکروبی 

 ترکیبات جدید فسفینیل اوره
 شیمی PHD  نیلوفر درستی

دکتر حسن 
 یافته خاتمه  1390  1389 ماه 9 706683000  احمدوند

134 
بررسی ماهی هاي پرورشی و ماهی هاي آبهاي آزاد 

موجود در سطح شهر خرم آباد از نظر ارزش غذایی و 
  فلزات سنگین

 خاتمه یافته  1391  1389 ماه 12 49700000 مژگان خسروي  تغذیه PHD  دکتر مهناز مردانی

135 
خواص آنتی اکسیدانی رزمارینیک اسید و اثر آن بر 

 بیوشیمی PHD  دکتر حسن احمدوند  In vitroم در محیط سرLDL  اکسیداسیون 
دکترغالمرضا 
 شهسواري

 خاتمه یافته  1391  1389 ماه 12 2772466000

136 
بررسی و مقایسه میزان آگاهی کارکنان و بیماران مرکز 

آموزشی درمانی شهداي عشایر در ارتباط با احکام 
  شرعی بیماران بستري

-شهین شاهرخی
 خدیجه حیدري زاده

سانسپرستاريلی
فوق لیسانس - 

  پرستاري

دکتر مهرداد 
 ویسکرمی

  انصرافی  1391  1389 ماه12 22084000

137 
مقایسه تاثیر داروهاي دگزامتازون و پرومتازین بر طول 

 فاطمه جنانی  مدت مراحل زایمانی و اپگار نوزادي
فوق لیسانس 

  انصرافی  1391  1389 ماه 12 29120000  دکتر صدیقه ندري  مامایی

138 
سه عملکرد جنسی زنان بر اساس مدل زایمان در مقای

زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی دانشگاهی شهر 
  خرم آباد

 مژگان مسعودي
فوق لیسانس 

 خاتمه یافته  1391  1389 ماه 12 45600000  فاطمه یاري  مامایی
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139 

بررسی مناسبت و قابلیت اجرایی منشور حقوق بیمار از 
اکز آموزشی درمانی دیدگاه پرستاران شاغل در مر

دانشگاه علوم پزشکی لرستان،شناسایی موانع و ارائه 
  1389- 90راهکارهاي عملیاتی 

 طاهره طوالبی
 ph.Dدانشجوي 

 پرستاري
 خاتمه یافته  1391  1389 ماه 12 28840000 فاطمه ولیزاده

140 
برداشتهاي اعضاي هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 

 روندشهین ساال  از سالمت جسمی در قرآن
فوق لیسانس 
 پرستاري

 خاتمه یافته  1391  1389 ماه 12 22738000 فاطمه قاسمی

141 
بررسی عوامل باکتریال شایع سپتسمی نوزادان بستري 

 در بیمارستان آموزشی درمانی شهید مدنی
 فاطمه قاسمی

کارشناس ارشد 
 پرستاري

  درحال اجرا  1392  1389 ماه 15 30750000  فامه محمدي پور

142 
هی و نگرش پرسنل آموزشی و درمانی بررسی آگا

دانشگاه علوم پزشکی لرستان شهر خرم آباد در مورد 
  طرح انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس

 فاطمه قاسمی
کارشناس ارشد 

 پرستاري
پرستو کردستانی 

 خاتمه یافته  1391  1389  ماه12 23800000  مقدم

143 
ول بررسی مشکالت روانی اجتماعی والدین کودکان معل

  1389ذهنی تحت پوشش مرکز بهزیستی خرم آباد 
 -فریده ملکشاهی
 علی فرهادي

 ph.Dدانشجوي 
آموزش 

 ph.D-بهداشت
 روانشناسی

 خاتمه یافته  1391  1389 ماه 10 35480000 طاهره طوالبی

144 
بررسی شیوع کودك آزاري در مدارس راهنمایی خرم 

 فریده ملکشاهی  90- 89آباد در سال تحصیلی 
 ph.Dدانشجوي 

 آموزش بهداشت
 خاتمه یافته  1391  1389 ماه 10 27820000 رضا حسین آبادي

145 
تاثیر آموزش به روش کارائی تیمی بر تفکر انتقادي، 

اعتماد بنفس و رضایت دانشجویان پرستاري در 
 1389-90سال

 شهین رئوفی
کارشناس ارشد 

 پرستاري
دکتر علی 
 هخاتمه یافت  1391  1389 ماه 18 35758500  شیخیان
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146 
بررسی نگرش اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم 

پزشکی لرستان در مورد آموزش الکترونیک در سال 
1390  

 شهین رئوفی
کارشناس ارشد 

 پرستاري
دکتر مجید 
 عبدالهیان

 خاتمه یافته  1391  1389 ماه 10 23400000

147 
بررسی رعایت حریم انسانی از دیدگاه بیماران بستري 

 فاطمه ولیزاده  آباددر بیمارستان شهداي خرم 
کارشناس ارشد 

 پرستاري
 خاتمه یافته  1391  1389 ماه 12 29240000 شهین رئوفی

148 
بررسی شیوع شب ادراري و عوامل مرتبط با آن در 
کودکان دبستانی و پیش دبستانی شهر خرم آباد در 

  1389سال 
 کتایون بختیار

کارشناس ارشد 
 پرستاري

 خاتمه یافته  1392  1389 ماه 24 38399000 فاطمه جنانی

149 
ارزیابی مقایسه اي روش هاي ایمونوکروماتوگرافی و 

  AMIاالیزا براي سنجش مارکرهاي قلبی در بیماران 
دکترغالمرضا 
 خاتمه یافته  1390  1389 ماه 8 40000000 دکتر مریم هرمزي  بیوشیمی PHD   شهسواري

150 
 - sگلوتاتیون  T1و  M1بررسی پلی مورفیسم ژنتیکی 

  در بیماران گلوکوماي ایرانی ترانسفراز
دکترغالمرضا 
دکتر علی   بیوشیمی PHD   شهسواري

 خسروبیگی
 خاتمه یافته  1391  1389 ماه 12 100620000

151 
بررسی تاثیر کشندگی غلظت هاي مختلفی از عصاره 
برگ درخت زیتون بر پروتواسکولکس هاي کیست 

  In vitroهیداتیک در شرایط 
ل دکتري انگ  دکتر محمد زیبایی

  اتمام یافته 19/12/91 9/8/89  ماه10  804/529/17  بهروز عزت پور  شناسی

152 
در  4و1بر بیان ژنهاي آکواپورین curcuminبررسی اثر 

سلولهاي اپیتلیالی شبکه ي کوروئیدي بطن هاي جانبی 
  ( پایان نامه )in vitro رت در محیط 

دکتري زیست   دکتر محمد نبیونی
  اتمام یافته 3/5/91 3/5/90 ماه12  000/750/27  دکتر شهسواري  سلولی و تکوینی

153 
بررسی تنش خشکی و مقادیر مختلف کود نیتروژن و 

(پایان فسفر بر روي خصوصیات فیزیولوژیکی گشنیز
  نامه)

کارشناس ارشد   محمد مهدي جمالی
  درحال انجام 22/4/90 22/4/89 ماه12  -   -   کشاورزي
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154 
بر عصاره پوست گردو بررسی اثر درمانی اسانس 
در  Leishmania major لیشمانیوز جلدي ناشی از
  Balb/c موش

کارشناس ارشد   علی چگنی شرفی
  اتمام یافته 23/12/90 23/11/89  ماه 13  142/531/53  دکتر زیبایی  انگل شناسی

155 
بررسی اثر انواع محلولهاي غذایی بر روي گیاه دارویی 

کارشناس ارشد   داد دالوندمهر  بابونه آلمانی در سیستم هیدروپونیک(پایان نامه)
  درحال انجام 22/4/90 22/4/89 ماه12  -   -   کشاورزي

156 
بر لیشمانیوز جلدي ناشی عصاره برگ زیتون بررسی اثر 

  BALB/cموش در  Leishmania major از

 –دکتر بهرام دلفان 
دکتر فرناز 
  خیراندیش

دکتري تخصصی 
  اتمام یافته 11/7/91 11/5/90  ماه14  000/400/28  آقاي سبزواري  فارماکولوژي

157 
بر جلوگیري از بروز استئوپروز  DMSOتأثیر مصرف 

  یائسگی در رتهاي ماده
دکتر احمد 
  پور تمجیدي

کارشناس ارشد 
  اتمام یافته  21/10/91 21/10/89 24  000/937/174    علوم تشریح

158 

خالص سازي و بررسی خواص کینتیکی آنزیم 
) با  Lathyrus Sativusهیستامیناز از گونهء خلر( 
 Ion-exchangeاستفاده از تکنیکهاي
chromatography  وSDS- PAGE  

دکتر مسعود 
  علیرضاییمشترك

دکتري 
  اتمام یافته  7/8/90  2/6/89 ماه 12  000/600/33  دکتر شهسواري  دامپزشکی

159 
  

 بررسی اثر آنتی اکسیدانی رزمارینیک اسید و ویتامین 
E CoQ10 وکو انزیم بر روي الین سلولی U937  

آقاي فواد عبدا... 
  پور

کارشناس ارشد 
  درحال انجام  1/4/91 1/4/90 ماه 12  840/238/118  دکتر شهسواري  بیوشیمی بالینی

160 

بررسی تاثیر سطوح مختلف تراکم بوته و کود نیتروژنه 
بر عملکرد گل خشک ، میزان و ترکیب اسانس گیاه 

 Matricaria   chamomillaدارویی بابونه (
L.امه))(پایان ن  

دکتري حرفه اي   آقاي علی خورگامی
  زراعت

دکتر حمیدرضا 
  اتمام یافته  91  25/10/89 ماه 12  000/500/29  عیسوند
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161 
بررسی اثر عصاره رزماري بر نوروپاتی دیابتی در شرایط 

in vivo  وin vitro.  آیت کائیدي  
کارشناس ارشد 

فیزیولوژي 
  جانوري

دکتر بهرام 
  اتمام یافته  11/1/91  11/11/89 14  000/510/138  رسولیان

162 
بررسی تاثیر عصاره آبی دارچین بر مهار تکثیر 
کارشناس علوم   وحیده اسدالهی  سلولهاي رده لوسمی حادمیلوییدي انسانی

  اتمام یافته  28/9/90 12/5/90  ماه12  000/500/9  فواد عبداله پور  جانوري

163 
بررسی اثر عصاره برگ زیتون بر نوروپاتی دیابتی در 

  in vitro و   in vivo شرایط

دکتر سعید 
اسماعیلی 
  ماهانیمشترك

 PHD 
  اتمام یافته  14/2/91  14/12/89 ماه 14  000/000/80  -   فیزیولوژي

164 

بررسی آثار پیش درمان با روغن زیتون و عصاره برگ 
زیتون بر لیپیدومیکس، میانجی هاي التهابی، و آنزیم 

در هاي آنتی اکسیدان در پدیده تحمل به ایسکمی 
  مدل سکته مغزي رت

دکتر محمدرضا 
  مشتركبیگدلی

دکتري تخصصی 
  فیزیولوژي

دکتر مهرنوش 
  اتمام یافته  24/11/93 24/11/90 ماه36  100/920/116  مقدسی

165 
اثرات آنتی اکسیدانی اولئوروپئین خالص شده از برگ 
زیتون در پیشگیري از زخم ناشی از اتانول در  موش 

  صحرایی نر

دکتر مسعود 
  اییعلیرض

دکتري 
  اتمام یافته  6/12/90 6/4/90 ماه8  000/480/41  دکتر دلفان  دامپزشکی

166 
بررسی خواص آنتی اکسیدانی عصاره گیاه فداله، مرزه 
گل درشت و ویتکس و بررسی خواص آنتی اکسیدانی 

  عصاره گیاه جوشن، کاله و مفرح
 اتمام یافته  12/6/91 15/11/89 ماه 12  000/443/162  دکتر شهسواري    PHD   دکتر حسن احمدوند
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مدت 
 قرارداد

  سال خاتمه  سال شروع
انجام  وضعیت
  طرح

167 

مرزه خوزستانی، ریشنگري، آویشن و   اثر اسانس
عصاره برگ زیتون و ترکیبات کارواکرول، تیمول و 

 Botrytisاولئوروپین بر بازدارندگی رشد قارچ 
cinerea عامل بیماري پوسیدگی خاکستري  

مصطفی 
  نیامشترك درویش

دکتري بیماري 
شناسی گرایش 
  قارچ شناسی

  درحال انجام  19/5/91  19/5/90 ماه 12  000/780/50  بازگیردکتر 

168 
(ساتوریا خوزستانیکا جمزاد)  تاثیر افزودن اسانس مرزه

به آب اشامیدنی، بر پروفیل اسید هاي چرب و میزان 
  کلسترول عضالت سینه و ران در مرغ گوشتی

حشمت اله خسروي 
  نیامشترك

دکتري علوم 
  اتمام یافته  5/11/90  23/3/90 ماه 12  000/500/73  بهروز عزت پور  طیور

کارشناس ارشد   شورانگیز بیرانوند  بررسی تأثیر اسطوخودوس بر شدت و عالئم دیسمنوره 169
پروپوزال کامل   15/12/90 15/12/89 ماه 12  000/500/39  فاطمه یاري  پرستاري

  نیاورده

170 
بررسی اثرات آنتی اکسیداتیو اسانس و عصاره هاي 

در شرایط   Phlomisجنس گونه از  3متانولی 
Invitro در سه مرحله نموي  

  دکتر حمزه امیري
دکتري 

فیزیولوژي 
  گیاهی

  درحال انجام  18/3/91 18/3/90 ماه 12  000/695/49  دکتر علیرضایی

171 

بررسی اثر اولئوروپئین و پیش درمانی با اکسیژن بر 
میزان سمیت سلولی داروي سیسپالتین بر رده هاي 

در  GP-293و  AD-293انی سلولهاي کلیوي انس
  in vitroمحیط 

  آیت کائیدي
کارشناس ارشد 

فیزیولوژي 
  جانوري

  درحال انجام  10/5/92 10/5/90 ماه24  000/135/146  فواد عبداله پور

172 

بررسی ترکیبات شیمیایی و تاثیر عصاره گیاهان 
echinophora cinerea   وSatureja rechingeri  

ست ژیاردیا المبلیا و بر روي الین هاي سلولی  و کی
  In –Vivoو In –Vitro ژیاردیا  موریس تحت شرایط

  آقاي بهروز عزت پور
کارشناس ارشد 
انگل شناسی 
  پزشکی

دکتر فرناز خیر 
  درحال انجام  22/6/91  22/12/89  ماه18  000/661/127  اندیش
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انجام  وضعیت
  طرح

173 
با    شده کوپل استخراج میکرو روش یک طراحی

HPLC اندازه گیري براي وسنانوپر مواد از استفاده با 
  درپالسما اولئوروپئین

دکتري شیمی   هاشمی پیمان دکتر
  تجزیه

دکتر علیرضا 
  اتمام یافته  24/11/90  22/12/89  ماه 12  500/329/39  غیاثوند

174 

بررسی اثر عصاره برگ زیتون و ترکیب اصلی آن 
(اولئوروپین) بر ایجاد تحمل و وابستگی به مرفین در 

تغییرات ملکولی گیرنده اوپیوئیدي  رتهاي نر: با تکیه بر
  و کانال هاي کلسیمی

دکتر سعید 
اسماعیلی 
  ماهانیمشترك

 PHD 
  اتمام یافته 22/7/91 22/11/89  ماه16  000/848/64  محمد رضا حیدري  فیزیولوژي

175 
بررسی خواص آنتی اکسیدانی عصاره گیاهان 

satureja rechingeriو ،echinphora cinerea  کارشناس ارشد   فواد عبدا... پور
  درحال انجام  27/9/89  27/1/89  ماه8  000/260/70  دکتر هرمزي  بیوشیمی بالینی

176 
بررسی اثر تنش خشکی بر ویژگیهاي مورفولوژیکی و 

فیزیولوژیکی، ترکیبات اسانسی و فعالیت آنتی 
  اکسیدانی مرزه خوزستانی

  دکتر حمزه امیري
دکتري 

فیزیولوژي 
  گیاهی

  درحال انجام  17/5/91 17/5/90  ماه12  400/567/49  دکتر اسماعیلی

177 
تخم شوید وماساژرحم در کنترل خونریزي مقایسه 

کارشناس ارشد   پروین آستی  بعداز زایمان
  درحال انجام  27/2/91  27/1/89  ماه 25  000/025/57  فاطمه یاري  مامایی

178 

 .Lاسفرزه (گیاه  هیدروالکلیتاثیر عصاره هاي  مقایسه
( Plantago Psyllium گل قاصد  و(Taraxacum 

officinale L.)  در مقایسه با اکسید روي بر روند
  بهبود زخم پوستی در موش صحرایی

کارشناس ارشد   مریم رضایی
  علوم جانوري

دکتر حسین 
  اتمام یافته  1/5/92 9/12/90  ماه 4  500/113/19  مطوریان
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مدت 
 قرارداد

  سال خاتمه  سال شروع
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  طرح

179 

بررسی میزان ایجاد آپوپتوز و مهار تولید فاکتور رشد 
) عصاره هاي ده گیاه دارویی VEGFعروقی (اندوتلیال 

منطقه لرستان بر روي رده هاي سلولی سرطانی پستان 
  و کولون

کارشناس ارشد   خانم معتمدي
  درحال انجام  17/1/93 12/7/91  ماه 18  000/855/220  آیت کایدي  ایمنولوژي

180 
تاثیر مکمل عصاره هسته انگور بر ریسک 

کارشناس ارشد   محمدي پورفاطمه   فاکتورهایبیماري قلبی عروقی
  درحال انجام  9/12/91 9/12/90  ماه 12  000/785/75  امیر رئوفی  پرستاري

181 
بررسی باززایی الین هاي خالص از گیاه مرزه خوزستانی 

  به منظور تولید مواد دارویی همگن و مرغوب
دکتر جواد  
  هادیانمشترك

دکتري علوم 
  باغبانی

محمد رضا 
  اتمام یافته  8/9/92  8/9/90  ماه 24  000/850/99  عبدالهی

182 

ارزیابی پتانسیل کشت درون شیشه اي گیاه دارویی 
سرخارگل در پاسخ به تیمارهاي انتقال ژنی با واسط 

Agrobacterium  نوع ریز نمونه و هورمونهاي
  فیتوشیمیایی

دکتر علیرضا 
  زبرجدي

دکتري اصالح 
  نباتات

محمد رضا 
  درحال انجام  30/8/91 30/8/90  ماه 12  900/050/83  عبدالهی

183 
بررسی اثر روغن و عصاره زیتون بر نقص هاي 

  نورولوژیک بیماري نورودجنرتیو
دکتر محمدرضا 

  بیگدلی
دکتري تخصصی 
  درحال انجام  25/11/92  25/11/90  ماه 24  000/190/133  دکتر مقدسی  فیزیو لوژي

184 
غربالگري و شناسایی ریزوباکتري هاي اندوفیت مرزه 

ی تاثیر آنها در افزایش عملکرد و خوزستانی و بررس
  اسانس

دکتر محسن 
  فرزانهمشترك

دکتري بیماري 
  شناسی گیاهی

یونس رضایی 
  درحال انجام  24/5/92 24/11/90  ماه 18  000/160/83  دانش

185 
تاثیر شرایط اقلیمی و نوع خاك بر میزان مواد ، 

خاصیت آنتی اکسیدانی و درصد بازده اسانس درختچه 
  رستانمورد در استان ل

دکتر بابک پیله 
  ورمشترك

دکتري 
  اتمام یافته  91  18/1/90  ماه 12  400/360/44  حمزه امیري  جنگلداري
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  به ریال اعتبار طرح  نام ناظر
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186 
بررسی ارتباط مارکر هموسیستئین با بیماریهاي عروق 

  محیطی

دکتر مرتضی نوع 
دکتر - پرست

  سیاوش بیرانوند

متخصص جراحی 
-عمومی

متخصص 
  بیهوشی

دکتر علیرضا 
 آذرگون

  خاتمه یافته  1391  1390  اهم 12  157000000

187 
بررسی تاثیر ماساژ بر شدت درد زایمان در طول مرحله 

اول زایمان زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان 
  1390خیریه عسلیان در سال 

 فاطمه جنانی
فوق لیسانس 

  انصرافی  1391  1390 ماه 18 34650000 سهیال پیرداده  مامایی

188 
ن دیابتی نوع دو کنترل بررسی اپیدمیولوزریک بیمارا

نشده در بیمارستان شهداي عشایر از فروردین سال 
 89تا اسفند سال  88

 دکتر مژگان کاویانی
فوق تخصص 

  غدد
دکتر ابوالفضلزنده 

 دل
  خاتمه یافته  1391  1390 ماه12 30450460

189 
بررسی اپیدمیولوزریک بیماران دیابتی که به علت 

اي عشایر از کتواسیدوز دیابتی در بیمارستان شهد
 90تا خرداد  88خرداد 

 دکتر مژگان کاویانی
فوق تخصص 

  درحال اجرا  1391  1390 ماه12 29885000 دکتر بابک هادیان  غدد

190 
بررسی میزان سطوح سرمی هموسیستئین و ارتباط آن 
با پراکسیداسیون لیپیدي و آدیپوسایتوکادین ها در پره 

  اکالمپسی

دکتر علی 
  خسروبیگی

 PHD 
  خاتمه یافته  1391  1390  ماه 12  128885000  دکتر مریم هرمزي  الینیبیوشیمیب

191 

بررسی آلودگی هلیکوباکتر در نمونه پاتولوژي 
تومورهاي سیستم ادراري بیماران تحت عمل جراحی 

در بیمارستان شهداي  1390در شش ماه اول سال 
  عشایر خرم آباد

دکتر عبدالرضا   فلوشیب کلیه دکتر محمد حیدري
 خیرالهی

  انصرافی  1391  1390  ماه 6  31000000
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192 
استفاده از سلول هاي بنیادي مزانکایمال مهندسی 

در درمان مدل موشی  CD40Lو  TNF-aشده با ژن 
  فیبروسارکوما

دکتر سمیه 
  شاهرخی

ph.D  
  ایمونولوژي

دکتر علی محمد 
 ورزي

  خاتمه یافته  1391  1390  ماه 18  381970000

193 
وده با استفاده از فرایند حذف تولوئن از جریان هواي آل

 رجب رشیدي  ازن زنی کاتالیزوري
 ph.Dدانشجوي 

بهداشت حرفه 
  اي

دکتر قدرت اله 
 شمس خرم آبادي

  خاتمه یافته  1391  1390  ماه 18  280975000

194 
بررسی امکان طوالنی کردن پنجره زمانی حفاظتی 

درسمیت حادکلیوي  O2ناشی از پیش درمانی با
  راییسیسپالتین در موشهاي صح

  ph.D  دکتر بهرام رسولیان
  درحال اجرا  1391  1390  ماه 24  173990000  دکتر بابک هادیان  فیزیولوژي

195 
بررسی مقایسه اي سرواپیدمیولوژي آلودگی به 

Neosporiassis  در گله هاي گوسفند سالم و گله هاي
  لرستان-گوسفند سقط کرده شهرستان الشتر

کارشناس ارشد   بهروز عزت پور
  خاتمه یافته  1391  1390  ماه 12  84310000  دکترشیخیان  اسیانگل شن

196 

بررسی فراوانی ژن هاي مقاومت به اریترومایسین 
)ermA,ermB,ermC  msrA, در سویه هاي (

استافیلوکوکوس جدا شده از بینی پرسنل 
بیمارستانهاي منتخب شهرستان خرم آباد با روش 

PCR  

  فرزاد طهماسبی
دانشجوي 

کارشناسی ارشد 
  کروبیولوژيمی

دکتر حامد 
 لشگریان

  خاتمه یافته  1391  1390  ماه 12  192520000

197 
) G2,G1,B2,B1تعیین مقدار آفالتوکسین هاي (

Aflatoxin total  در انواع ماءالشعیر موجود در ایران
  . 1390در سال 

-مجتبی معینی فر
 فیروزه نظري

کارشناسی ارشد 
- سم شناسی

 ph.Dدانشجوي 
  سم شناسی

یتی روشنک هدا
 فر

  درحال اجرا  1391  1390  ماه 12 241890000
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198 
بررسی کیفیت مستند سازي فرم گزارش پرستاري در 

 1389بیمارستانهاي آموزشی شهر خرم آباد ، سال 
نصراله نصر 
 حیدرآبادي

کارشناسی ارشد 
مدیریت خدمات 

  بهداشتی
  خاتمه یافته  1390  1390  ماه 3 41270000 علی محمدي

199 
تشنج زودهنگام بدنبال سکته مغزي  بررسی میزان بروز

فوق تخصص اپی   دکتر پرویز بهرامی  1390در شهر خرم آباد در سال 
  درحال اجرا  1391  1390  ماه 10  48170000 دکتر میرزاده  لپسی

200 
در  D3هیدروکسی ویتامین  25بررسی سطح سرمی 

تخصص اپی  فوق  دکتر پرویز بهرامی  1390بیماران مبتال به صرع شهر خرم آباد در سال 
  خاتمه یافته  1391  1390  ماه 10  97553000  دکتر میرزاده  لپسی

201 

تعیین تأثیر مداخله آموزشی بر مبناي مدل اعتقاد 
بیماران  A1cبهداشتی بر رفتار و میزان هموگلوبین 

دیابتی تحت پوشش کلینیک دیابت بیمارستان امام 
  1390خمینی الشتر در سال 

 مریم امیري
کارشناسی ارشد 

  خاتمه یافته  1390  1390  ماه 4  40670000 پریسا نامداري  وزش بهداشتآم

202 

بررسی تغییرات وزن و سطح سرمی قند خون ناشتا 
)FBS در دورهی امتحانات پایان ترم نیمسال اول (

) دانشجویان دانشگاه علوم 90- 91سال تحصیلی (
 پزشکی لرستان

 امیرحسین خلخالی
دانشجوي 
کارشناسی 
 تغذیه

م دکتر ابرهی
  خاتمه یافته  1391  1390 ماه 12 31090000  فالحی

203 
بررسی فراوانی تأخیر مادران در واکسیناسیون کودکان 
زیر هجده ماه و علل مرتبط با آن در شهر خرم آباد در 

  89- 90سال 
دانشجوي   علی شاهوردي

  خاتمه یافته  1390  1390  ماه 7  24090000 فاطمه رئیسی  بهداشت عمومی

204 
ی پزشکی و زیست محیطی منابع بررسی زمین شناس

  1390آب زیر زمینی دشت سیالخور در سال 
دکتر یوسفی 
  رادخداکرمی فرد

ph.D  زمین
ارشد -شناسی

  زمین شناسی

دکتر حاتم 
 گودینی

  خاتمه یافته  1391  1390 ماه 12 182500000
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان اريدآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  نام مجري  عنوان  طـــــرح ردیف
رشته  مدرك و

  تحصیلی
  به ریال اعتبار طرح  نام ناظر

مدت 
 قرارداد

  سال خاتمه  سال شروع
انجام  وضعیت
  طرح

205 

بررسی میزان رضایتمندي بیماران بخش جراحی و 
شهر خرم  بخش نورولوژي بیمارستان شهداي عشایر

آباد از وضعیت کمی و کیفی تغذیه در تابستان سال 
1390  

  زهرا جهانی
دانشجوي 
کارشناسی 
 پرستاري

  خاتمه یافته  1391  1390 ماه 9 13750000  مژگان خسروي

206 
بررسی وضعیت دریافت مواد غذایی و عوامل مرتبط با 

آن در مادران شیرده داراي فرزند زیر یک سال 
 1390سال شهرستان خرم آباد در 

 سجاد روستا
دانشجوي 
کارشناسی 
 تغذیه

دکتر اعظم محسن 
 زاده

  خاتمه یافته  1391  1390 ماه 22 34200000

207 
ارزیابی شاخص هاي تکاملی کودکان یکساله و عوامل 

 مرتبط  با آن در شهر خرم آباد
 کبري کرمی

کارشناسی ارشد 
  خاتمه یافته  1391  1390 ماه 8 25400000  رجب رشیدي  پرستاري

208 

تعیین میزان بارگذاري داروهاي ضد سرطان 
دکسوروبیسین، سیس پالتین و تاکسول توسط سیستم 

هاي دارورسانی بر پایه نانولوله هاي کربنی و بررسی 
 in vitroخواص ضد سرطانی آن ها در محیط 

کارشناسی ارشد   مهدیه کالنتري
  انصرافی  1391  1390  ماه 30  155410000  دکتر دادخواه  شیمی آلی

209 
بررسی تأثیر تماس پوستی مادر بر درجه حرارت بدن و 
کارشناسی ارشد   شورانگیز بیرانوند  موفقیت تغذیه با شیر مادر در نوزادان ترم سزارینی

  خاتمه یافته  1391  1390  ماه 18  29660000  پروین آستی  پرستاري

210 
حذف مواد آلی طبیعی از آب با استفاده از روش هاي 

رسوب دهی شیمیایی تشدید  الکتروکواگوالسیون و
  یافته

 دکتر حاتم گودینی
ph.D  بهداشت

  محیط
امیر شیخ محمدي 

 دیزیج
  خاتمه یافته  1391  1390 ماه  8 64300000

211 
مقایسه اثر غذاي فورموله شده با غذاي روتین 

بیمارستان بر وضع تغذیه بیماران بستري در بخش 
ICU بیمارستان آموزشی عشایر خرم آباد  

  خاتمه یافته  1391  1390 ماه 12 55550000  مژگان خسروي  تغذیه ph.D ز مردانیدکتر مهنا
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان اريدآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  نام مجري  عنوان  طـــــرح ردیف
رشته  مدرك و

  تحصیلی
  به ریال اعتبار طرح  نام ناظر

مدت 
 قرارداد

  سال خاتمه  سال شروع
انجام  وضعیت
  طرح

212 
) و Ixodidaeتعیین فون و پراکندگی کنه هاي سخت (

در دام ها و ماکیان   )Argasidaeکنه هاي نرم (
  1390شهرستان خرم آباد در سال 

محمود رضا 
دکتر - طاهریان

  محمد حسن کایدي

کارشناسی ارشد 
حشره شناسی 

 ph.D -شکیپز
حشره شناسی 

  پزشکی

دکتر فرناز خیر 
 اندیش

  خاتمه یافته  1391  1390  ماه 20  187952600

213 
بررسی فراوانی انواع خشونت اعمال شده نسبت به 
پرستاران و استراتژي مقابله اي پرستاران شاغل در 

  1390بیمارستانهاي شهر خرم آباد 
کارشناسی ارشد   رضا حسین آبادي

 پرستاري
  خاتمه یافته  1391  1390  ماه 12  27920000  روندشهین ساال

- مهناز صمدبیگ  ارزیابی کیفی وب سایت هاي اطالعات سالمت فارسی 214
 مریم احمدي

کارشناسی ارشد 
  -مدارك پزشکی

نصر اله نصر 
 حیدرآبادي

  درحال اجرا  1391  1390  ماه 24  62721000

215 
و ارتباط  DASHبررسی میزان پیروي از الگوي غذایی 

مقاومت انسولینی و شاخص هاي مربوط به آن با 
  عملکرد اندوتلیال

دکتر ابراهیم 
دکتر احمد -فالحی

  اسماعیل زاده
 PHD خاتمه یافته  1391  1390  ماه 16  181500000 دکتر مهناز مردانی  تغذیه  

216 
بررسی وضعیت ایمنی خاموش کننده هاي دستی و 
  فریدن محمد  آگاهی کارکنان جایگاههاي سوخت شهرستان خرم آباد

کارشناسی ارشد 
بهداشت حرفه 

  اي
  انصرافی  1390  1390  ماه 6  64410000  سکینه مهدوي

217 
بررسی کیفیت مراقبتهاي دوران بارداري،حین بارداري 

،عوامل 1390و بعد از زایمان استان لرستان در سال 
  مؤثر بر آن و ارائه راهکار

 فرحناز چنگاوي
کارشناسی ارشد 

 مامایی
  خاتمه یافته  1391  1390  ماه 12  36550000 سهیال پیرداده

218 
مقایسه اولویتهاي ارزشیابی مدرسین از دیدگاه اساتید 

 حشمت اله حیدري  1390و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان،
کارشناسی ارشد 

 پرستاري
  خاتمه یافته  1390  1390  ماه 6  24220000 شهین رئوفی
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان اريدآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  نام مجري  عنوان  طـــــرح ردیف
رشته  مدرك و

  تحصیلی
  به ریال اعتبار طرح  نام ناظر

مدت 
 قرارداد

  سال خاتمه  سال شروع
انجام  وضعیت
  طرح

219 
اري و بررسی دیدگاههاي مربیان و دانشجویان پرست

مامایی در مورد شاخص هاي آموزش بالینی اثربخش در 
  1390سال 

کارشناسی ارشد   شهین رئوفی
 پرستاري

  خاتمه یافته  1390  1390  ماه 6  24220000 شهین ساالروند

220 
تأثیر توپ زایمانی بر شدت و کیفیت درد در طول دوره 

کارشناسی ارشد   پروین آستی  زایمان
 مامایی

  درحال اجرا  1392  1390  ماه 24  30850000  سهیال پیرداده

221 

بررسی اپیدمیولوژیک بیماري هاي چشمی و دهان و 
دندان ساکنین منطقه ززوماهرو شهرستان الیگودرز در 

استان لرستان و مداخالت درمانی مورد نیاز در 
  90تابستان

دکتر اردشیرشیخ 
 آزادي

متخصص 
 پزشکی قانونی

  خاتمه یافته  1391  1390  ماه 9  346835000 علی شاهوردي

222 
 132بررسی وضعیت سیستم هاي آبرسانی تعداد 

خانوار شهرستان الیگودرز در سال  20روستاهاي باالي 
1390  

کارشناسی ارشد   رضا پیري علم
  خاتمه یافته  1391  1390  ماه 9  49620000 نفیسه نوریه  بهداشت محیط

223 
بررسی شیوع هایپوتیروئیدي در زنان باردار شهر خرم 

 1390ل آباد در سا
 دکتر مژگان کاویانی

فوق تخصص 
  غدد

دکتر علیرضا 
  خاتمه یافته  1391  1390 ماه 12 98876830  آذرگون

224 
در پرسنل پرستاري  D بررسی سطح ویتامین

 1390بیمارستان شهداي عشایر خرم آباد در سال 
 دکتر مژگان کاویانی

فوق تخصص 
  ه یافتهخاتم  1391  1390 ماه 12 96363800 دکتر مرید کاظمی  غدد

225 
) در هواي شهر خرم vocsارزیابی ترکیبات آلی فرار (

 رجب رشیدي  آباد و مقایسه آن با استانداردهاي موجود
 ph.Dدانشجوي 

بهداشت حرفه 
  اي

امیر شیخ محمدي 
 دیزیج

  خاتمه یافته  1392  1390 ماه 16 378595000
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان اريدآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  نام مجري  عنوان  طـــــرح ردیف
رشته  مدرك و

  تحصیلی
  به ریال اعتبار طرح  نام ناظر

مدت 
 قرارداد

  سال خاتمه  سال شروع
انجام  وضعیت
  طرح

226 
بررسی عوامل مؤثر در شکایت بیمار از پزشک معالج در 

دگان به معاونت درمان دانشگاه علوم مراجعه کنن
  پزشکی لرستان

دکتر سیاوش 
امیدعلی -بیرانوند
رامین -پاپی

  خسروي

متخصص 
ارشد - بیهوشی

-بهداشت محیط
  پزشک عمومی

دکتر غفارعلی 
 محمودي

  خاتمه یافته  1391  1390 ماه 7 26220000

227 
بررسی تأثیر ذکر مذهبی در کنترل درد پس از عمل 

  جراحی سزارین

یاوش دکتر س
دکتر  -بیرانوند

  مرتضی نوع پرست

متخصص 
-بیهوشی 

متخصص جراحی 
  عمومی

  خاتمه یافته  1392  1390 ماه 7 33450000  دکتر صدیقه ندري

228 
در ساکنان  Bleeding Timeتعیین رنج نرمال آزمون

 دکتر علی ملکی  شهرستان بروجرد
متخصص قلب و 

  عروق
دکتر بهرام 
 رسولیان

  خاتمه یافته  1391  1390 ماه 6 378595000

229 

بررسی جنبه هاي اپیدمیولوژیک و بالینی ندول هاي 
تیروئید و مقایسه اي ارزش تشخیصی روش هاي 

FNA,Touch Print,Crush Print  با پاتولوژي در
بیماران مبتال به ندول هاي تیروئید  بستري در 

بیمارستان شهداي عشایر شهر خرم آباد در نیمسال 
 1390اول 

مدي دکتر مجتبی اح
  نژاد

فوق تخصص 
  توراکس

دکتر سیروس 
  خاتمه یافته  1391  1390 ماه 6 70000000  کاظمی

230 
بررسی تأثیر تزریق پروژسترون پس از تحریک تخمک 

و رسپتورهاي آن در زمان  VEGFگذاري بر بیان ژن 
  پیش از النه گزینی

دکتر ماندانا بیگی 
 آناتومی  PHD   بروجنی

دکتر غالمرضا 
  خاتمه یافته  1392  1390 ماه 28 239245000  گودرزي
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان اريدآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  نام مجري  عنوان  طـــــرح ردیف
رشته  مدرك و

  تحصیلی
  به ریال اعتبار طرح  نام ناظر

مدت 
 قرارداد

  سال خاتمه  سال شروع
انجام  وضعیت
  طرح

231 
آلفا توکوفرول – Dاثر ترکیبی زهر زنبور عسل و 

سوکسینات بر روي تکثیر و القاء تمایز رده ي سلولی 
  )HL-60سرطانی پرومیلوسیتی انسانی (

 اعظم یاراحمدي
دانشجوي 

کارشناسی ارشد 
 تکوین سلولی

  هخاتمه یافت  1391  1390 ماه8 14020000 علی اصغر کیانی

232 
بررسی کیفیت زندگی و افسردگی زنان باردار سه ماهه 
سوم بارداري در معرض خشونت خانگی مراجعه کننده 

  به بیمارستان عسلیان
متخصص زنان و   دکتر زهرا طاولی

  خاتمه یافته  1390  1390 ماه 4 35550000 دکتر هدایت نظري  زایمان

233 

بررسی موربیدیتی نوزادي در ختم بارداري به روش 
رین غیر اورژانسی ترم با توجه به مدت زمان سزا

بارداري در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 
  عسلیان

متخصص زنان و   دکتر زهرا طاولی
  زایمان

دکتر معصومه 
 غفارزاده

  خاتمه یافته  1390  1390 ماه 4 21706800

234 
بررسی شیوع چاقی،اضافه وزن و کم وزنی و عوامل 

زان شهر خرم آباد در سال مرتبط با آن در دانش آمو
 91تحصیلی 

  خاتمه یافته  1391  1390 ماه 18 135700000 مژگان خسروي  تغذیه ph.D  دکتر ابراهیم فالحی

235 
 B12بررسی شیوع آنمی مگالوبالستیک و سطح سرمی 

و اسید فولیک در بیماران مبتال به صرع شهر خرم آباد 
  1390در سال 

فوق تخصص اپی   دکتر پرویز بهرامی
  سیلپ

دکتر علیرضا 
  خاتمه یافته  1391  1390  ماه10  45714480  آذرگون

236 

 FAN  ،Touch Imprintبررسی مقایسه اي 
Cytology  و  Crush Imprint Cytology   با

در تشخیص تومورهاي پستان  Permanentپاتولوژي 
و غدد لنفاوي زیر بغل در بیماران بستري شده در 

  بیمارستان شهداي عشایر

ی احمدي دکتر مجتب
  نژاد

فوق تخصص 
  توراکس

دکتر عزت اله 
 رفیعی

  خاتمه یافته  1391  1390  ماه  6  98784000
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان اريدآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  نام مجري  عنوان  طـــــرح ردیف
رشته  مدرك و

  تحصیلی
  به ریال اعتبار طرح  نام ناظر

مدت 
 قرارداد

  سال خاتمه  سال شروع
انجام  وضعیت
  طرح

237 
بررسی تأثیر هورمون گرلین بر تغییرات بافتی و 

آنزیمهاي آنتی اکسیدانی متعاقب ایجاد 
  کریپتورکیدیسم در بیضه موش رت

دکتر غالمرضا   دامپزشک  دکتر آرش خردمند
 شهسواري

  خاتمه یافته  1391  1390  هما 12  47900000

238 
بررسی ارتباط فقر آهن و کم خونی فقر آهن با چاقی در 

 سال 18- 30زنان چاق 
  خاتمه یافته  1391  1390  ماه 12  101360409  دکتر مهناز مردانی  تغذیه ph.D  دکتر ابراهیم فالحی

239 
بررسی مقاومت و حساسیت باکتریها در کشت هاي 

ایر خرم آباد در درخواستی در بیمارستان شهداي عش
  1389سال 

دکتر شهرام   متخصصداخلی دکتر مریم رهام
 شکري دریکوند

  خاتمه یافته  1391  1390  ماه 6  27250000

240 
اثر ایزوترتینوین بر میزان اسید فولیک،هموسیستئین 

و بعضی مارکرهاي بیوشیمیایی و خونی در بیماران مبتال 
 به آکنه ولگاریس

  انصرافی  1391  1390  ماه 12  68960000   میبیوشی PHD  دکتر حسن احمدوند

241 

بررسی ارتباط سطح سرمی آدیپونکتین و ایجاد 
استئونکروز ترماتیک سر استخوان فمور در بیماران 

دچار تروماي مفصل هیپ مراجعه کننده به بیمارستان 
تا  1/10/1390شهداي عشایر خرم آباد از تاریخ 

31/3/1391  

 دکتر یوسف فالح
متخصص و جراح 

 رتوپديا
دکتر علی محمد 

 ورزي
  درحال اجرا  1391  1390  ماه 12  94700000

242 
بررسی رابطه بین شادي،افق هاي زمانی و سالمت روانی 
با عملکرد تحصیلی دانشجویان جدیدالورود (نیمسال 

  ) دانشگاه علوم پزشکی لرستان90تحصیلی 
 دکتر علی فرهادي

 PHD 
روانشناسی 
 عمومی

  خاتمه یافته  1391  1390  ماه 4  27970000 دکتر مهناز مردانی

243 
بررسی نگرش پرستاران نسبت به افشاي خطاهاي 

کارشناسی ارشد   شورانگیز بیرانوند  پزشکی به بیماران و عوامل مرتبط با آن
  پرستاري

حشمت اله 
 حیدري

  خاتمه یافته  1391  1390  ماه 10  29680000
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  لرستان اريدآموزش و پژوهش استاندفتر 
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  نام مجري  عنوان  طـــــرح ردیف
رشته  مدرك و

  تحصیلی
  به ریال اعتبار طرح  نام ناظر

مدت 
 قرارداد

  سال خاتمه  سال شروع
انجام  وضعیت
  طرح

244 
جداسازي و شناسایی باکتریهاي الکتیک اسید در 

لبنی سنتی شهرستان خرم آباد با توان  محصول
  پروبیوتیک

  خاتمه یافته  1391  1390  ماه 12  97882700 دکتر فالحی  تغذیه ph.D دکتر مهناز مردانی

245 
بررسی میزان مقاومت به انواع آسپرین هاي موجود در 

 دکتر علی ملکی  بازار بر اساس زمان خون روش استاندارد شده
متخصص قلب و 

  عروق
 دکتر مصطفی
  انصرافی  1391  1390  ماه 12  183116000  چراغی

246 
بررسی علل بروز و عدم گزارش دهی خطاهاي دارویی 
از دیدگاه دانشجویان و مربیان پرستاري و مامایی خرم 

  آباد
 شهین رئوفی

کارشناس ارشد 
 پرستاري

  خاتمه یافته  1391  1390  ماه 9  29390000 مژگان مسعودي

247 
بر درد ناشی از  بررسی تأثیر ماساژ نقاط فشاري

خونگیري وریدي در بیماران مراجعه کننده به 
  1390بیمارستان شهداي عشایر خرم آباد در سال 

 رضا حسین آبادي
فوق لیسانس 
 پرستاري

  خاتمه یافته  1391  1390  ماه 12  39900000 فاطمه محمدي پور

248 
بررسی تأثیر دوز پایین آسپرین بر مورفولوژي اندومتر 

می هورمونهاي استروژن و رحم موش و سطح سر
  پروژسترون در زمان النه گزینی

دکتر ماندانا بیگی 
  خاتمه یافته  1391  1390 ماه 15 65800000 دکتر مجید طوافی آناتومی  PHD   بروجنی

249 

) و Ixodidaeبررسی میزان آلودگی کنه هاي سخت (
در دام هاي شهرستان   )Argasidaeکنه هاي نرم (

کنگو  –خونریزي دهنده کریمه خرم آباد به ویروس تب 
)CCHF(  

دکتر محمد حسن 
  کایدي

ph.D  حشره
  شناسی پزشکی

دکتر غالمرضا 
 گودرزي

  خاتمه یافته  1391  1390 ماه 20 167351400

250 
حذف آنتی بیوتیکهاي سفیکسیم و سفتریاکسون از 

محیط آبی با استفاده از اکسیداسیون پیشرفته 
H2O2/UV  

دکتر قدرت اله 
  يشمس خرم آباد

ph.D  بهداشت
  درحال اجرا  1391  1390 ماه 8 107085000  مهدیه سردار  محیط
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  به ریال اعتبار طرح  نام ناظر

مدت 
 قرارداد

  سال خاتمه  سال شروع
انجام  وضعیت
  طرح

251 
در اهدا  Occlt HBVارزیابی مولکولی عفونت 

دکتر صادق   ژنتیک ph.D دکتر حامد لشگریان  کنندگان خون شهر خرم آباد
 رضاپور

  انصرافی  1392  1390  ماه24  340236400

252 
ط آن با و ارتباp53بررسی موتاسیونهاي شایع در ژن 
دکتر صادق   ژنتیک ph.D دکتر حامد لشگریان  سرطان معده

 رضاپور
  انصرافی  1393  1390  ماه 36  402099000

253 
و TLR-2بررسی پلی مورفیسم هاي شایع ژن هاي 

TLR-4  در بیماران مبتال به سل ریوي قوم لر ساکن
  استان لرستان

دکتر فرهاد 
دکتر  -شاهسوار

 علی محمد ورزي

 PHD 
 - ایمونولوژي

PHD 
 ایمونولوژِي

دکتر حامد 
 لشگریان

  پایان یافته  1392  1390 ماه 12 558000000

254 

بررسی رابطه بین بازه جابجایی غضروف تیرویید و 
میزان مشکل بودن انجام اینتوباسیون در بیماران تحت 
عمل جراحی در بیمارستان شهداي عشایر خرم آباد در 

 1390زمستان 

 دکتر بهروز فرزان
متخصص 

 وشیبیه
  پایان یافته  1391  1390 ماه 6 49950000  دکتر سپیده وهابی

255 
بررسی اثرات مقادیر مختلف آرسنیک بر تغییرات 

و ارزیابی مارکرهاي  MWMحافظه فضایی در مدل 
  اتوفاژي و آپوپتوز در ناحیه هیپوکامپ موش صحرایی نر

دکتر محمد شریف 
دکتر مهرنوش -زاده

 مقدسی

 PHD 
 - فارماکولوژي

PHD 
 یزیولوژيف

  پایان یافته  1392  1390 ماه14 140125000 بدون ناظر

256 

(مقاومت به متی   mecAبررسی فراوانی ژن هاي 
استافیلوکوکوس  A,Bسیلین) و انتروتوکسین هاي 

اورئوس در بین سویه هاي بالینی و جدا شده از بینی 
  پرسنل بیمارستانهاي منتخب خرم آباد

دکتر غالمرضا 
  گودرزي

 PHD ي باکتر
  شناسی پزشکی

دکتر حامد 
 لشگریان

  درحال اجرا  1392  1390 ماه 18 64300000
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انجام  وضعیت
  طرح

257 
بررسی خواص آپوپتوتیک سریوم (النتانید) بر رشد و 

بقاي سلولهاي آدنوکار سینوم معده در حضور 
 in vitroترانسفرین 

دکتر ابوالفضل زنده 
 دل

 متخصص داخلی
دکتر مهرنوش 

 مقدسی
  ایان یافتهپ  1392  1390 ماه 12 97940000

258 
بررسی خواص ضد سرطانی سریوم (النتانید) بر رشد و 

بقاي سلولهاي آدنوکار سینوم معده در حضور 
 in vitroترانسفرین 

دکتر ابوالفضل زنده 
 دل

 متخصص داخلی
دکتر ماندانا بیگی 

  خاتمه یافته  1392  1390 ماه 12 97190000  بروجنی

259 
 توکسینبررسی وضعیت میزان آلودگی به سموم  آفال

G1,G2,B1,B2  در خوراك دام و آفالتوکسینM1  در
  شیر هاي خام و فرآوري شده

کارشناس ارشد   روشنک هدایتی فر
  سم شناسی

دکتر حاتم 
  انصرافی  1392  1390 ماه 12 240620000  گودینی

260 
با استفاده از  Cتعیین بار و ژنوتیپ ویروس هپاتیت 

به در بیماران مبتال  Real-Time RT-PCRتکنیک 
  این بیماري در سطح شهرستان خرم آباد

- امید علی پاپی
دکتر کیانا 

حمید - شاهزمانی
 مخیري

کارشناسی ارشد 
-بهداشت محیط

دکتراي ویروس 
-شناسی
 لیسانس

دکتر غالمرضا 
 گودرزي

  پایان یافته  1391  1390 ماه 12 2609284875

261 
 2010تا  2006تعیین نرخ جراحی آب مروارید در سالهاي 

  یراندر کشور ا
دکتر سید حسن 

 هاشمی
متخصص چشم 

  پایان یافته  1393  1390 ماه 24 1200000000   پزشکی

262 
مناطقی از  HBsAgبررسی سرواپیدمیولوژیک بیماري 

شهرستان کوهدشت (گراب،پادروند،چغابل) و منطقه 
  تنگ پنج از شهرستان سپیددشت در سال

دکتر اردشیر شیخ 
  آزادي

متخصص 
  پایان یافته  1392  1390  ماه12  141150000    پزشکی قانونی
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  نام مجري  عنوان  طـــــرح ردیف
رشته  مدرك و

  تحصیلی
  به ریال اعتبار طرح  نام ناظر

مدت 
 قرارداد

  سال خاتمه  سال شروع
انجام  وضعیت
  طرح

263 
ارزیابی عملکرد سلول هاي مزانکیمال حاصل از مغز 

در مدل تجربی  IFN-ßاستخوان حامل ژن 
  آنسفالومییت اتوایمیون

دکتر سمیه 
  شاهرخی

ph.D  
  انصرافی  1393  1390 ماه 30 60000000 آیت کایدي  ایمونولوژي

264 
بررسی اثرات ضد سرطانی مشتقات جدید 

  درحال اجرا  1393  1390 ماه 24 145215000 فؤاد عبداله پور  شیمی  ph.D دکتر نیلوفر درستی  فامید روي رده هاي سلول سرطانی انسانسیکلوفس

265 
هاي گیاهی در کاهش فعالیت تأثیر استفاده از اسانس

  هاآنزیم پراکسیداز در برخی سبزي
عبداله احتشــام 

  نیا
کارشناس ارشد 

  باغبانی
عبدالحسین 

  درحال انجام 4/10/90 24/11/90  ماه 6  572/792/33  ی نژادرضای

266 
عصاره زیتون در تنظیم آنزیم هاي آنتی اکسیدانی در 

  فغان فزونگري  بیماري واریکوسل در مدل موش صحرایی
کارشناس علوم 
آزمایشگاهی 
  دامپزشکی

  درحال انجام  27/3/91 27/3/90 ماه 12  000/550/67  مریم هرمزي

267 
 - ]6[اثر ضد توموري ترکیبات  بررسی و مقایسه

؛ به   GP-293جینجرول و آلیسین بر رده سلولی 
  in vitroعنوان مدلی از سرطان بافت کلیوي؛ در محیط

  آیت کائیدي
کارشناس ارشد 

فیزیولوژي 
  جانوري

  درحال انجام 1/6/92 1/6/90  ماه 24  000/660/245  دکتر بیگی

268 
ن و نقش کروسین بر آریتمی هاي ناشی ازرپرفیوژ

آنتی اکسیدانی درقلب موش بزرگ  سیستم
  (پایان نامه) آزمایشگاهی نر

  زهرا جهان بخش
کارشناس ارشد 

فیزیولوژي 
  پزشکی

منصور اسماعیلی 
  درحال انجام 1/6/91 1/6/90 ماه 12  000/685/31  دهج

269 
بررسی تأثیر جفت بلوط دردرمان شل شدگی عضالت 

  کف لگن
دکتر ناهید 
  لرزادهمشترك

ن و متخصص زنا
  درحال انجام  1/3/91  1/6/90  ماه 9  000/700/58  دکتر یاري  زایمان

270 

بررسی تاثیر بسترهاي کاشت مختلف در سیستم 
هیدروپونیک بر روي رشد، عملکرد، میزان و ترکیبات 

 Pelargonium)شمعدانی معطر    اسانس 
graveolens)  

عبدالحسین رضایی 
  نژاد

دکتري تولیدات 
  اتمام یافته 11/11/91 11/11/90 ماه 12  400/591/63  بهمن زاهدي  گیاهی
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271 
بررسی اثرات ضد قارچی اسانس و عصاره هاي متانولی 

در سه  Invitroدر شرایط   Thymus گونه از جنس  3
  مرحله نموي

  عبدالناصر محمدي
کارشناس ارشد 
قارچ شناسی 
  پزشکی

  درحال انجام  28/3/92  28/3/91 ماه 12  410/770/33  دکتر سپهوند

272 
ررسی اثر خشکی بر خصوصیات فیزیولوزیک و ب

  hortensisگیاه              تغییرات کیفی و کمی اسانس
Satureja(پایان نامه)  

کارشناس ارشد   نیلوفرخوشبخت
  درحال انجام  6/9/91  6/9/90  ماه12  000/000/15  احمد اسماعیلی  زیست شناسی

273 
 در سلول 5بررسی اثر کورکومین بر بیان ژن آکواپورین

  سکینه آذري  (پایان نامه )﴾ HT-29 ﴿سرطانی روده بزرگ انسان 
دانشجوي 

کارشناسی ارشد 
  زیست شناسی

  اتمام یافته 27/9/91 27/9/90 ماه12  000/300/120  آیت کایدي

274 

بررسی خواص انعقادي عصاره گیاه مایه پنیر 
Withania coagulans L.  بر الگوي الکتروفورتیک

SDS-PAGE صل از آب پنیر و بهینه پروتئین هاي حا
، غلظت مناسب pHکردن شرایط انعقاد از جمله دما، 

کلرید کلسیم در مقایسه با مایه پنیر استاندارد 
  (کیموزین)

دکتر مسعود 
دکتر رضا   دکتري بیوشیمی  علیرضایی

  درحال انجام  28/12/91  28/3/91  ماه 9  000/000/60  شهسواري

275 

 Saturejaبررسی اثر عصاره مرزه خوزستانی (
Khuzestanica در مدل هاي مختلف درد و (

برهمکنش آن با خواص ضددردي و پردردي مرفین و 
  بررسی نقش آن بر روند تحمل و وابستگی به مرفین

دکتر سعید 
اسماعیلی ماهانی 

  مشترك

دکتري 
 فیزیولوژي

دکتر محمد 
  در حال انجام  20/6/93  20/10/91  ماه20  000/938/94  شعبانی
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  نام مجري  عنوان  طـــــرح ردیف
رشته  مدرك و

  تحصیلی
  به ریال اعتبار طرح  نام ناظر

مدت 
 قرارداد

  سال خاتمه  سال شروع
انجام  وضعیت
  طرح

276 
و اسانس ساتوریا   صاره برگ زیتونبررسی اثر ع

خوزستانیکا بر روي ماکروفاژهاي حاوي آماستیگوت 
  لیشمانیا ماژور در محیط آزمایشگاه

دکتر فرناز 
  خیراندیش،

دکتري تخصصی 
  اتمام یافته  8/2/92 8/6/91 ماه8  500/888/58  ابراهیم باد پروا  انگل شناسی

277 
بر  بررسی اثر عصاره هیدرو الکلی جفت دانه بلوط

پروماستیگوت و آماستیگوت لیشمانیا ماژوردر محیط 
  آزمایشگاهی

دکتر فرناز 
  خیراندیش،

دکتري تخصصی 
  اتمام یافته  8/4/91 8/8/90  ماه8  000/178/33  مریم رضایی  انگل شناسی

278 
بررسی اثر آنتی اکسیدانی و سیتوتوکسیسیتی عصاره 

آبی و الکلی میوه نسترن کوهی بر روي الین سلولی     
  (پایان نامه)

کارشناس ارشد   صید جعفر فرهادي
  درحال انجام  8/11/91  8/11/90  ماه 12  000/890/76  مریم رضایی  بیوشیمی

279 
بررسی تأثیر بتائین و هورمون گرلین بر کنترل آسیب 

  دکتر آرش خردمند  ناشی از کادمیوم در بیضه موشهاي رت
دانشیار مامایی 

وبیماریهاي 
  تولید مثل دام

  اتمام یافته  24/3/92  24/3/91  ماه 12  000/500/80  دکتر هرمزي

280 
بررسی اثر آنتی باکتریال ،آنتی اکسیدانی و بهبود زخم 

 Pistacia(  در موش صحرایی نر عصاره پسته وحشی
khinjuk(  

کارشناس ارشد   مژگان آزادپور
  جامدرحال ان  28/3/92  28/3/91  ماه 12  000/110/42  دکتر درستی  میکروبیولوژي

281 

شناسایی موادتشکیل دهنده اسانس وبررسی فعالیت 
)، Ammi majus Lهاي آنتی اکسیدانی آمی مجوز(

) و باریجه ,.Ferula-assa-foetida Lآنغوزه (
)Ferula gumosa Boiss(  

دکتر  حسن 
  احمدوند

دکتري بیوشیمی 
  بالینی

دکتر مسعود 
  افتهاتمام ی  12/2/92  12/6/91  ماه 16  000/800/92  علیرضایی
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  نام مجري  عنوان  طـــــرح ردیف
رشته  مدرك و

  تحصیلی
  به ریال اعتبار طرح  نام ناظر

مدت 
 قرارداد

  سال خاتمه  سال شروع
انجام  وضعیت
  طرح

  محمد مهرنیا  فلور استان لرستان معرفی گونه هاي داروئی 282
کارشناس ارشد 
سیستماتیک 

  گیاهی

دکتر حسین 
  درحال انجام  27/9/92 27/3/91  ماه 18  000/000/76  مطوریان

283 
فرآورده هاي گیاهی  10بررسی میزان آلودگی میکروبی 

کارشناس زیست   فرزانه حیدري،  1390منتخب عطاري هاي شهر خرم آباد در سال 
  اتمام یافته  5/4/92  5/4/91  ماه 12  000/200/75  خانم محرري  شناسی

284 
اکسیدانی و خاصیت ضد میکروبی بررسی فعالیت آنتی

بیان در مقایسه با چند عسل عسل سیب و شیرین
  موجود در بازار استان لرستان

کارشناس ارشد   امین سالحورزیان
  زراعت

دکتر نیلوفر 
  اتمام یافته  14/6/92 14/6/91  ماه 12  250/965/54  درستی

285 
کلسترول LDLبررسی اثر خاکشیر در کاهش 

دکتر ابولفضل زنده   دکتري تغذیه  دکتر مهناز مردانی  درمقایسه بالوستاتین
  اتمام یافته  6/6/92 6/6/91  ماه 12  000/506/110  دل

286 
مقایسه اثرات اولئوروپئین و گرلین در پیشگیري از 

نیتراتیو ناشی از لیپو پلی ساکارید  استرس اکسیداتیو و
)LPSدر کلیه موشهاي صحرایی نر ،(  

  درحال انجام  6/6/92  6/6/91  ماه 12  600/431/120  سهیال پور خداداد  یمیدکتري بیوش  دکتر علیرضایی

287 
اثر حفاظتی عصاره برگ زیتون بر مدل بیماري التهابی 

 trinitrobenzene) القاء شده توسط IBDروده (
sulfonic acid )(TNBS در موش آزمایشگاهی  

دکتري تخصصی   دکتر احمد دهپور
  اتمام یافته  31/3/92  31/3/91  ماه 12  200/493/109  افشین نظري  فارماکولوژي

288 
بر تشنج هاي القا شده  عصاره برگ زیتون بررسی اثرات

تداخل  یبررس: توسط پنتیلن تترازول در موش سوري
  پیوئیدرژیکو او کیترژرینهاي  ستمیآن با س

دکتر احمد 
  دهپورمشترك

دکتري تخصصی 
  اتمام یافته  31/3/92 31/3/91  ماه 12  000/380/64  افشین نظري  فارماکولوژي
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  به ریال اعتبار طرح  نام ناظر

مدت 
 قرارداد

  سال خاتمه  سال شروع
انجام  وضعیت
  طرح

289 
آباد استخراج، شناسایی و مقایسه کشت شده در خرم

اجزاي تشکیل دهند اسانس هفت گونه اکالیپتوس با 
  SPME-GC-MSاستفاد از روش 

کارشناس ارشد   رضا کرمیان،
  منابع طبیعی

دکتر روح اهللا 
  درحال انجام  28/3/92  28/3/91  ماه 12  000/320/69  حیدري

290 

تاثیر سطوح مختلف عناصر غذایی آهن و روي بر میزان 
اسانس و ماده موثره سیترونلول در گیاه بادرنجبویه 

(Melissa officinaliss L.)   کشت شده در اطراف
  شهر خرم آباد

اسفندیار حسنی 
  مقدم

ناس ارشد کارش
  باغبانی

دکتر خسرو 
  اتمام یافته  30/3/92  30/3/91  ماه 12  000/300/110  عزیزي

291 

استخراج و اندازه گیري ترکیبات فالونوئیدي کامفرول و 
 Rosa)کوئرستین در گلبرگهاي درختچه نسترن کوهی 

canina L.)    در استان لرستان با استفاده از روشهاي
  HPLCجداسازي نوین جفت شده با 

اسفندیار حسنی 
  مقدم

کارشناس ارشد 
  باغبانی

سید پیمان 
  درحال انجام  30/3/92  30/3/91  ماه 12  000/874/68  هاشمی

292 

بر  اسانس روغنی ساچوریاخوزستانیکابررسی اثرات 
فاکتورهاي سرمی وپراکسیداسیون لیپیدي، وضعیت 

در آنزیم هاي آنتی اکسیدانی واسکلروز گلومرولی 
  تیکموش صحرایی نر دیاب

دکتري بیوشیمی   حسن احمدوند
  اتمام یافته  18/1/93  18/1/92  ماه 12  000/000/102  خانم دکتر هرمزي  بالینی

293 

 سبز زیره بذر گیاهان  آبی عصاره تاثیر بررسی
cyminum L.)    (Cuminum انیسون و anisum 

L.)  (Pimpinella لوپرامید با مقایسه در 
loperamide)   (پذیر تحریک دهرو سندرم بهبود بر 
  صحرایی موش در شده ایجاد

  رضایی مریم
کارشناس ارشد 

فیزیولوژي 
  جانوري

  درحال انجام  3/11/91  3/2/91  ماه 9  000/208/84  آیت کایدي
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انجام  وضعیت
  طرح

294 
میوه بلوط پوست  هیدروالکلیعصاره اثر مهاري 

)Quercus infectoria( اکسیداسیون  برLDL   سرم
  in vitroدر محیط 

س ارشد کارشنا  شاهرخ باقري
  درحال انجام  1/3/93 1/9/91  ماه 18  000/700/76  دکتر خسرو بیگی  بیو شیمی

295 

 syzygium بررسی اثر عصاره هیدروالکلی میخک
aromaticum)  برشاخص هاي استرس اکسیداتیو و

سیتوکین هاي سرمی در سمیت کبدي ناشی از 
  تیواستاماید در موش صحرایی نر

دکتري   راحله عصایی
  در حال انجام  31/3/92  31/3/91  ماه 12  000/442/135  تر موسويدک  فیزیولوژي

296 
اثرات ضد پرتوي عصاره برگ زیتون بر میزان آپوپتوز و 

کارشناس ارشد   مهرداد غالمی  شمارش لنفوسیت هاي خون محیطی
  در حال انجام  3/2/92  3/2/91  ماه 12  76.925.000  دکتر کیانی  فیزیک پزشکی

297 
بر آپاپتوز ناشی از  Oleuropeinبررسی اثرات 
Deltamethrin    کورتکس مغزدر سلولهاي عصبی 

  موش صحرایی
دکتري بافت   دکتر مجید طوافی

  در حال انجام  14/8/92  14/2/91 ماه 18  500/413/140  دکتر بیگی خانم  شناسی

298 

و مورد بر تعدیل  تاثیر اسانس هاي مرزه خوزستانی
غ هاي سرکوب ایمنی ناشی از افالتوکسیکوزیس در مر

بهبود خلق و افزایش قدرت شناختی با مصرف  گوشتی
Mellisa  officinalis,Foeuculum vulgaris  در
  مبتال یان به درجات خفیف تا متوسط آلزایمر

حشمت اله خسروي 
  نیا مشترك

دکتري علوم 
  در حال انجام  12/4/92 12/6/91 ماه 10  000/250/174  مجید خالداري  طیور

299 

ده بتائین بر افزایش هموسیستئین اثرات پیشگیري کنن
پالسما و استرس اکسیداتیو مغز ناشی از تجویز 

levodop  در موشهاي صحرایی نر: بعنوان یک مدل
  درمان از بیماري پارکینسون

  در حال انجام  6/6/92 6/6/91  ماه 12  000/500/94  مریم رضایی  دکتري بیوشیمی  مسعود علیرضایی

mailto:SPLR@CHMAIL.IR


  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان اريدآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  نام مجري  عنوان  طـــــرح ردیف
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  سال خاتمه  سال شروع
انجام  وضعیت
  طرح

300 

درصد) 60از برگ زیتون(تاثیراولئوروپئین خالص شده 
سطح سرمی برخی از سایتوکاین هاي مرتبط  بر میزان

ونقش آنتی اکسیدانی آن در مغز TH17با سلول هاي 
  موش صحرایی نر

کارشناس ارشد   زینب شاکرمی
  ایمنی شناسی

دکتر سمیه 
  در حال انجام  24/4/92 24/4/91  ماه 12  000/410/97  رخیهشا

301 
در دوزهاي  Aspirin resistanceبررسی فراوانی 

 Bleeding Timeمختلف آسپرین ها بر اساس 
  استاندارد شده در شهرستان بروجرد

متخصص قلب و   دکتر علی ملکی
  عروق

دکتر مصطفی 
 چراغی

  پایان یافته  1392  1391  ماه 12  149172800

302 

بررسی اثر بخشی درمان نگهدارنده با متادون بر آسیب 
ل وابستگی به مواد هاي روانی در افراد مبتال به اختال

مخدر مراجعه کننده به کلینیک ترك اعتیاد دانشگاه 
  علوم پزشکی لرستان

متخصص اعصاب   دکتر مهدي هدوي
  انصرافی  1391  1391  ماه 6  31590000    و روان

303 
تعیین فروانی لیستریا مونو سیتوژنز در نمونه هاي 

واژینال و رکتال زنان باردار مراجعه کننده به کلینیک 
  PCRمنتخب خرم آباد به روش هاي 

 پگاه شکیب
کارشناس ارشد 
  خاتمه یافته  1392  1391 ماه 10 73900000 دکتر سهیال اکبري  میکروبیولوژي

304 
بررسی شیوع انگلهاي کریپتواسپوریدیوم و بالستو 
سیستیس ( انگلهاي زئونوز ) در پرندگان شهرستان 

  خرم آباد
 ابراهیم بادپروا

دانشجوي 
دکتري انگل 

  سی پزشکیشنا

دکتر فرناز خیر 
 اندیش

  خاتمه یافته  1391  1391 ماه 9 40395000

305 
بررسی مقایسه اي تاثیر آرامسازي بنسون و ماساژ 

استروك سطحی پشت بر سطح اضطراب و عالئم حیاتی 
  بیماران مبتال به آنژین صدري ناپایدار

 محمد غالمی
دانشجوي 

  خاتمه یافته  1392  1391 اهم 15 31887625 پرستو کردستانی  دکتري پرستاري
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306 
بررسی مقایسه اي تاثیر انجام ترکیبات حسی توسط 
اعضاء خانواده و پرستاران بر سطح هوشیاري و عالئم 

  ICUحیاتی بیماران بستري در 
 طاهره طوالبی

 ph.Dدانشجوي 
  خاتمه یافته  1392  1391 ماه 18 71850000 پرستو کردستانی  پرستاري

307 
تم اطالعات بیمارستانی بر کیفیت تاثیر استفاده از سیس

 طاهره طوالبی  آموزش به بیمار در بخشهاي قلب و مراقبت ویژه قلبی
 ph.Dدانشجوي 

  درحال اجرا  1392  1391 ماه 16 78640000 شهین رئوفی  پرستاري

308 
بررسی رضایت شغلی کارکنان مدارك پزشکی مراکز 

 هادي نیامسعود فر  درمانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان –آموزشی 
کارشناس ارشد   

مدیریت 
  آموزشی

دکتر منیره تحویل 
 دارزاده

  خاتمه یافته  1391  1391 ماه 6 23130000

309 

در تشدید  Dتعیین اثرات مکمل هاي خوراکی ویتامین  
) و  COPDحمالت بیماریهاي انسدادي مزمن ریوي ( 
) در  FEV1تغییرات حجم هواي اولین ثانیه بازدمی ( 

  شدید COPDمبتالیان به 

دکتر ابوالفضل زنده 
  خاتمه یافته  1391  1391  ماه 6  34700000 دکتر علی امیري  متخصص داخلی  دل

310 
بررسی شیوع سندرم متابولیک در دانشجویان دانشگاه 

  افتهخاتمه ی  1391  1391 ماه 12 59195000 مژگان خسروي  تغذیه Ph.D دکتر مهناز مردانی  90- 91علوم پزشکی لرستان در سال تحصیلی 

311 
مقایسه تاثیر اجراي منتور شیپ توسط دانشجویان 

سال باالتر و پرستاران بخش بر آگاهی و مهارت بالینی 
  و خود کار آمدي بالینی دانشجویان پرستاري

دکترمجید عبد   ارشد پرستاري شهین ساالروند
 الهیان

  خاتمه یافته  1392  1391 ماه 24 38090000

312 
ان از رفتارهاي مقایسه درك پرستاران و سالمند

مراقبتی پرستاران بخشهاي ویژه در بیمارستانهاي 
  1391دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 

 ph.Dدانشجوي   مژگان خادمی
  انصرافی  1391  1391  ماه 6  32370000 فاطمه محمدي پور  پرستاري
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313 
بررسی سرواپیدمیولوژي فاسیولیازیس انسانی و « 

در روستاي پیرآباد تعیین جنس و گونه حلزون ناقل ، 
  1391شهرستان دورود در سال 

دکتر فرناز خیر 
 اندیش

Ph.D  انگل
  خاتمه یافته  1392  1391 ماه 12  149830000 ابراهیم بادپروا  شناسی پزشکی

314 
بر اساس  Aspirin resistanceمقایسه تعیین 
Bleeding Time  و تست استاندارد ترومبوکسانB2 

  ادرار در شهرستان بروجرد
 دکتر علی ملکی

متخصص قلب و 
  عروق

دکتر مصطفی 
 چراغی

  خاتمه یافته  1392  1391 ماه 12 79200000

315 
بررسی ارتباط شاخص توده بدنی و نتایج جراحی باي 

پس عروق کرنر دربیمارستان قلب وعروق شهید مدنی 
  خرم آباد

متخصص   دکتر حسن تیموري
  خاتمه یافته  1392  1391  ماه 12  52480000 دکتر علی پوریا  بیهوشی

316 
بررسی میزان سطوح لپتین وآدیپونکتین در دیابت 

  حاملگی
دکتر علی خسرو 

 بگی
Ph.Dخاتمه یافته  1392  1391 ماه 12 77600000  دکتر زهرا طاولی  بیوشیمی  

317 
بررسی سطح سرمی آنتی بادي هاي ضد مایکوپالسما 

پنومونیه در بیماران مبتال به حوادث عروق مغزي 
  به بیمارستان شهداي عشایر خرم آبادمراجعه کننده 

دکتر شهرام   متخصص عفونی دکتر مریم رهام
  خاتمه یافته  1392  1391 ماه 12  98645000  شکري دریکوند

318 
بررسی نگرش دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم 
پزشکی لرستان نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی 

  خود و راهکارهاي تقویت انگیزش ایشان
ارشد اموزش   نامداري پریسا

  درحال اجرا  1392  1391  ماه 18  28500000 دکتر علی فرهادي  بهداشت

319 
بررسی تاثیر پیگیري تلفنی توسط پرستار بر میزان 
  خاتمه یافته  1391  1391 ماه 6 88594000  محبوبه بیات  ارشد پرستاري آرزو شاهسواري  تبعیت از رژیم درمانی در مبتالیان به دیابت نوع دوم
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320 
بررسی شیوع و عوامل مرتبط با افسردگی در زنان 

باردار مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی 
  1391شهرستان الیگودرز در سال 

ارشد آموزش   رفعت سید امامی
  خاتمه یافته  1391  1391 ماه 6 380190000 محبوبه بیات  بهداشت

321 
مقایسه مدل رگرسیون لوجستیک ، برابیت و آنالیز 

در پیش بینی حاملگی ناخواسته در  تشخیصی خطی
 شهر خرم آباد

 - فرزاد ابراهیم زاده 
  کتایون بختیار

ارشد آمار 
  خاتمه یافته  1392  1391 ماه 15 35715000  مهدي صفري  زیستی

322 
سال شهر خرم آباد با  2بررسی روند رشد کودکان زیر 

و  "معادالت بر آورد گر تعمیم یافته "استفاده از 
 NCHSد آنها با معیارهاي مقایسه وضعیت رش

 -فرزاد ابراهیم زاده
  مهدي صفري

ارشد آمار 
  درحال اجرا  1392  1391 ماه 18 39620000 دکتر علی فرهادي  زیستی

323 
بررسی وضعیت بیومس و قارچ ها در ریزگردهاي هواي 

 1391شهر خرم اباد در تابستان و پاییز سال 
بهداشت  Ph.D  دکتر حاتم گودینی

  محیط
 ادریس حسین

 زاده
  خاتمه یافته  1392  1391 ماه 10 86400000

324 
مقایسه سالمت روانی کادر پرستاري نوبت کار و صبح 
کار در بیمارستانهاي آموزشی دانشگاه علوم پزشکی 

 1391لرستان در شهر خرم آباد در سال 
ارشد بهداشت   آرزو اسماعیل زاده

  ه یافتهخاتم  1392  1391 ماه 10 39098050 کتایون بختیار  حرفه اي

325 
بررسی میزان جذب کادمیوم با استفاده از گرانول هاي 

لجن فعال فاضالب شهري پوشیده شده با نانو ذرات 
 آهن از محلولهاي آبی

دکتر قدرت اله 
  شمس خرم ابادي

Ph.D  بهداشت
  محیط

ادریس حسین 
 زاده

  درحال اجرا  1392  1391 ماه 12 89300000

326 
در  HISو  WBGTبررسی مقایسه اي شاخص هاي 

ارزیابی استرس گرمایی کارگران صنایع گرم استان 
 لرستان

ارشد بهداشت   سکینه مهدوي
  حرفه اي

فاطمه رئیسی 
 يدهکرد

  درحال اجرا  1392  1391 ماه 12 52360400
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327 
عضالنی در بین  –ارزیابی ریسک اختالالت اسکلتی 

آرایشگران زن شهر خرم آباد با استفاده از روش 
REBA 

رشد بهداشت ا  سکینه مهدوي
  خاتمه یافته  1391  1391 ماه 6 41842200 کتایون بختیار  حرفه اي

328 
بررسی ارتباط پرفشاري خون و شاخص توده بدنی و 

نسبت دور کمر به باسن در جامعه بزرگساالن شهر خرم 
 1391آباد در سال 

  تهخاتمه یاف  1391  1391 ماه 6 22224500 دکتر مهناز مردانی  ارشد تغذیه  مژگان خسروي

329 
بررسی عوامل مرتبط با فعالیت فیزیکی در بیماران 

کارشناسی ارشد   حشمت اله حیدري  بر اساس مدل فرانظري پروچسکا IIمبتال به دیابت نوع 
 پرستاري

  خاتمه یافته  1392  1391 ماه 12 37150000 فریده ملکشاهی

330 
بررسی فراوانی دیابت بارداري در زنان ساکن شهر خرم 

 دکتر مژگان کاویانی  1391آباد در سال 
فوق تخصص 

  غدد
دکتر حسن گنجی 

  درحال اجرا  1392  1391 ماه 9 113655200  زاده زواره

331 
بررسی آگاهی پزشکان درباره تشخیص و درمان 

 بروسلوز در شهر خرم آباد

دکتر علیرضا مؤید 
شهین - کاظمی

  ساالروند

متخصص 
-داخلی

کارشناس ارشد 
  پرستاري

  خاتمه یافته  1392  1391 ماه 12 40975000 1300

332 
بررسی شیوع کم خونی و عوامل مرتبط با آن در بانوان 
باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر 

 1389لغایت  1385خرم آباد از سال 
دکتر ابراهیم   تغذیه PHD  دکتر مهناز مردانی

 فالحی
  خاتمه یافته  1392  1391 ماه 9 34350000

333 
 PSAایی کم چرب بر روي سطح تعیین تأثیر رژیم غذ

  در بیماران مبتال به سرطان پروستات
دکتر عبدالرضا 

  خیرالهی
متخصص 
 اورولوژي

دکتر ابراهیم 
 فالحی

  انصرافی  1391  1391 ماه 6 48888940

334 
بررسی شیوع افسردگی و عوامل مرتبط با آن در 

ش ارشد اموز  پریسا نامداري  1391کودکان دبستانی شهر خرم آباد در سال 
  درحال اجرا  1392  1391 ماه 14 36500000  دکتر مهدي هدوي  بهداشت
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335 
مقایسه تأثیر پرومتازین خوراکی با میدازوالم بر 

 ساله کاندید جراحی 8 -3اضطراب کودکان 
متخصص   دکتر صدیقه ندري

  خاتمه یافته  1391  1391 ماه 6 24795000  سپیده وهابی  بیهوشی

336 
و  Oct4  ،Nanogبررسی بیان ژن هاي خود بازسازي 

Sox2 )در رده هاي سلولی سرطان پانکراسMIA 
paca-2 ,PA-TU-8902,AsPC-(  

دکتر ابوالفضل زنده 
 دل

 متخصص داخلی
دکتر غالمرضا 
 گودرزي

  خاتمه یافته  1392  1391 ماه 12 99630000

337 
بررسی میزان آگاهی و نحوه نگرش در مورد بهداشت 

  سمیرا رشنو  کی لرستانباروري در دانشجویان دانشگاه علوم پزش
دانشجوي  
کارشناسی 
 مامایی

  خاتمه یافته  1392  1391 ماه 24 30565000 شهین رئوفی

338 

بررسی مقایسه اي سالمت روان در پرستاران بخش 
هاي اورژانس و غیر اورژانس بیمارستان عشایر و 

بیمارستان تأمین اجتماعی خرم آباد و ارتباط آن با 
  1391ر سال برخی شاخص هاي محیط کار د

  یشیما هاشم
دانشجوي  
کارشناسی 

  بهداشت عمومی
  خاتمه یافته  1392  1391  ماه12  31645000  کبري کرمی

339 
علیه هلیکو باکتر پیلوري در  IgGبررسی سطح سرمی 

ساله مراجعه کننده به بیمارستان  14تا  1کودکان 
  1390 - 1391کودکان شهید مدنی در سال 

دکتر غالمرضا   متخصص اطفال  دکتر ساسان ساکت
 گودرزي

  خاتمه یافته  1391  1391 ماه 4 50290000

340 
در پیشگیري از بروز زایمان  3بررسی تاثیر امگا 

  زودرس در زنان باردار
دکتر معصومه 
 غفارزاده

متخصص زنان و 
 زایمان

 
نیاز به هزینه 

 ندارد
  خاتمه یافته  1391  1391 - 

341 
دي پرده تاثیر عصاره کبد موش بر تمایز سلول هاي بنیا

کارشناسی ارشد   وحیده اسدالهی  In vitroآمنیون به سلولهاي هپاتوسیت در شرایط 
 سلولی تکوینی

دکتر سمیه 
 شاهرخی

  خاتمه یافته  1392  1391 ماه 12 99670000
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342 
بررسی اثر کفش طبی با راکر پاشنه تا پنجه بر روي 

معیارهاي سینماتیک راه رفتن و سینتیک مفصل مچ پا 
  انشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیدر دختران د

کارشناسی ارشد   معصومه ویسکرمی
  ارتوپدي فنی

دکتر محمد رضا 
  خاتمه یافته  1392  1391 ماه 15 54084000  غالمی

343 

مقایسه ارزش تشخیصی سونوگرافی با رادیوگرافی و 
MRL  در استئوآرتریت زانو در بیماران مراجعه کننده

شهداي عشایر خرم به کلینیک روماتولوژي بیمارستان 
  آباد

متخصص   دکتر هادي مجیدي
  درحال اجرا  1392  1391 ماه 11 27956000 دکتر یوسف فالح  رادیولوژي

344 
تاثیر رزمارینیک اسید بر مهار ضایعات کلیوي حاصل از 

 دکتر مجید طوافی  ري پرفیوژن کلیوي در رت –ایسکمی 
Ph.D  بافت

  شناسی
دکتر بهرام 
 رسولیان

  درحال اجرا  1392  1391 ماه 8 72100000

345 
بررسی ارتباط شاخص هاي خونی مربوط به آهن با 

  خاتمه یافته  1392  1391 ماه 10 99462400 دکتر مهناز مردانی  تغذیه PHD   دکتر ابراهیم فالحی  سندرم متابولیک

346 
بررسی مقایسه اي محل و شدت خونمردگی گردن در 
 موارد تشکیل کبودي نعشی در قدام گردن با مواردي
  که کبودي نعشی در خلف جسد تشکیل می گردد

دکتر اردشیر شیخ 
دکتر آرش - آزادي

  عکاظی

متخصص 
 - پزشکی قانونی

متخصص 
  پزشکی قانونی

دکتر پیمان 
  خاتمه یافته  1392  1391 ماه 18 204559000  آسترکی

347 
بررسی میزان بروز سرطان هاي شایع استان لرستان در 

  89تا  87سال هاي 
دکتر غالمرضا 

  انصرافی  1392  1391 ماه 6 37200000 مهدي صفري  دکتراي پزشکی  رآرالشک

348 

بررسی زمان استخوانی شدن مفصل بین بدنه و شاخ 
بزرگ استخوان هیوئید در اجساد ارجاع شده به سالن 
تشریح پزشکی قانونی بر اساس یتفته هاي پاتولوژي و 

  91- 92رادیولوژي قانونی طی سال 

دکتر اردشیر شیخ 
تر آرش دک- آزادي

  عکاظی

متخصص 
 - پزشکی قانونی

متخصص 
  پزشکی قانونی

  خاتمه یافته  1392  1391 ماه 14 231840000 دکتر آسترکی
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349 
و مالون در  small dense – LDLارزیابی سطح سرمی

آلدئید و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی پس از مصرف 
  استاتین در بیماران مبتال به آترو اسکلروزیس

دکتر غالمرضا 
دکتر علی   بیوشیمی Ph.D  يشهسوار

 خسروبگی
  انصرافی  1392  1391 ماه 6 61204000

350 
بررسی ارتباط بین مالتیپل اسکلروزیس و دیابت 

در بیماران مراجعه کننده به کلینیک  1میلیتوس نوع 
  اس در اصفهان ام

دکتر صادق   بیوشیمی Ph.D  دکتر پرویز بهرامی
  رادرحال اج  1392  1391 ماه 3 33300000  میرزاده

351 
مقایسه میزان بروز و شدت درد، تهوع و استفراغ در 
زنان یائسه با زنان غیر یائسه پس از جراحی ترمیم 

  ساعت اول بعد از عمل 24سیستوسل و رکتوسل در 
متخصص   دکتر سپیده وهابی

  بیهوشی
دکتر حسن 
 تیموري

  خاتمه یافته  1392  1391 ماه 6 46880000

352 
وزوز گوش ناشی از  بررسی تأثیر فلووکسامین بر روي

  کاهش شنوایی حسی عصبی
دکتر سیروس 

  کاظمی
جراح و متخصص 

ENT  
دکتر مجتبی 
 احمدي نژاد

  خاتمه یافته  1391  1391 ماه 2 58322750

353 
بررسی میزان ارتباط بیگانگی از کار با متغیرهاي 

دموگرافیک و شغلی پرستاران شاغل در بیمارستانهاي 
  1391دولتی شهر بروجرد در سال 

رضوان - مهوش کلهر
  نصرالهی

کارشناس ارشد 
- کتابداري

کارشناس ارشد 
مدد کاري 
  اجتماعی

  خاتمه یافته  1392  1391 ماه 6 23020000 گیتی نصرالهی

354 
فرهنگی موثر بر گرایش  –بررسی عوامل اجتماعی

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان به شرکت در 
  اردوهاي دانشجویی

شد کارشناس ار  مرتضی رشیدي
  انصرافی  1392  1391 ماه 6 30000000 سعید فروغی  علوم اجتماعی
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355 
بررسی تاثیر لیدوکایین و بوپیواکایین اینتراپریتونئال 

در بهبود درد بعد از جراحی کوله سیستکتومی 
  الپاراسکوپی

متخصص   دکتر صدیقه ندري
  انصرافی  1392  1391 ماه 12 32438000 دکتر بهروز فرزان  بیهوشی

356 

ندي پاتولوژیک کانسرهاي دستگاه گوارش و مرحله ب
ارتباط آن با درجه میکروسکوپی تومور و الگوي 

در  1391-1385میکروسکوپی حاشیه آن از سال 
  بیمارستان شهداي عشایر شهر خرم آباد

دکتر امید علی 
دکتر عزت اله   پاتولوژیست  عادلی

 رفیعی
  درحال اجرا  1391  1391 ماه 3 55540000

357 

یکی توکسوکاریازیس عصبی در بیماران بررسی سرولوژ
مبتال به مالتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به بخش 
نورولوژي بیمارستان شهداي عشایر در نیمسال اول 

1391  

انگل  Pd.D  دکتر محمد زیبایی
  انصرافی  1392  1391 ماه 9 27300000 بهروز عزت پور  شناسی

358 

شناسایی ژن مقاومت بتاالکتامازهاي 
TEM,CTXM.SHV  در اشریشیا کلی جدا شده  از

نمونه هاي ادرار از بیمارستان هاي منتخب خرم آباد با 
  PCRروش واکنش زنجیره اي پلیمر از 

آذین بهاروند 
  احمدي

دانشجوي 
کارشناسی ارشد 

  تکوینی

دکتر حامد 
  درحال اجرا  1392  1391 ماه 12 42959800  لشگریان

359 
ر د TNF-αبررسی پلی مورفیسم هاي شایع ژن 

  بیماران مبتال به سل ریوي قوم لر ساکن استان لرستان

دکتر فرهاد 
دکتر  -شاهسوار

 علی محمد ورزي

 PHD 
 - ایمونولوژي

PHD 
 ایمونولوژِي

دکترغالمرضا 
  انصرافی  1392  1391 ماه 12 100000000  گودرزي

360 
مقایسه میزان خونریزي پس از عمل در بیماران تحت 

گروه مصرف  عمل جراحی باي پس عروق کرونر در
  کننده آسپرین و آسپرین به همراه کلوپیدوگرل

جراح و متخصص   دکتر علی پوریا
  خاتمه یافته  1392  1391 ماه 12 51600000  دکتر بابک بهاروند  قلب و عروق
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361 
مقایسه فعالیت سرمی آنزیم هاي گاما گلوتامیل 

ترانسفر ازو آدنوزین دآمیناز در زنان مبتال به دیابت 
  ن باردار سالمحاملگی و زنا

دکتر علی خسرو 
دکتر ابوالفضل   بیوشیمی PHD   بگی

  درحال اجرا  1392  1391 ماه 12 38650000  زنده دل

362 
بررسی اثر فوتوکاتالیستی نانو ذرات اکسید روي تثبیت 

شده بر روي شیشه در تجزیه مواد آلی طبیعی از 
  محلول آبی

بهداشت  PHD   دکتر حاتم گودینی
  محیط

ادریس حسین 
  خاتمه یافته  1392  1391 ماه 13 134850000  دهزا

363 
پهنه بندي کیفیت آب رودخانه خرم آباد بر اساس 

) و سامانه اطالعات NSFWQIشاخص کیفیت آب (
  )GISجغرافیایی (

دکتر قدرت اله 
 شمس خرم آبادي

 PHD  بهداشت
  خاتمه یافته  1392  1391 ماه 12 77051000  رجب رشیدي  محیط

364 
) و LAMPهم دما به واسطه لوپ (کاربرد روش تکثیر 
در تشخیص  nested- PCR مقایسه آن با 

  توکسوپالسموزیس
کارشناسی ارشد   شیرزاد فالحی

  انگل شناسی
دکتر فرناز 
  خاتمه یافته  1392  1391 ماه 12 40000000  خیراندیش

365 

و فاکتورهاي خطر ساز  Cبررسی شیوع ویروس هپاتیت 
افراد معتاد به مواد مرتبط با انتقال این ویروس در بین 

مخدر در کمپ هاي ترك اعتیاد در استان لرستان در 
  1391سال 

کارشناسی ارشد   حسین نوروزیان
  میکروب شناسی

دکتر علی 
  خاتمه یافته  1392  1391 ماه 18 83850000  شیخیان

366 
بررسی دیدگاه اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم 

یی و پزشکی لرستان در مورد شیوه ها ، فرایند اجرا
  معیارهاي ارزشیابی کیفیت تدریس

دکتر ابوالفضل زنده 
  خاتمه یافته  1392  1391 ماه 4 19920000  فرزاد ابراهیم زاده  متخصص داخلی  دل
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367 
بررسی سطح رضایتمندي دانشجویان از برنامه ها و 
فرایندهاي آموزشی و پژوهشی در دانشکده هاي 

  1391دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 
 حسین زاده ادریس

 کارشناس ارشد
  خاتمه یافته  1392  1391 ماه 6 30000000  دکتر مهناز مردانی  بهداشت محیط

368 
بررسی کیفیت برگزاري گزارش صبحگاهی در 

بیمارستانهاي آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان و 
  راهکارهاي ارتقا آن از دیدگاه اساتید و دانشجویان

  دکتر خاطره عنبري
متخصص 
پزشکی 

  جتماعیا

دکتر مجید 
  خاتمه یافته  1392  1391 ماه 4 21750000  عبدالهیان

369 

مقایسه میزان یادگیري با روش تدریس تئوري و روش 
عملی درس اخالق پزشکی در  -تدریس تئوري

کارآموزان رشته پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی 
  لرستان

دکتر غفار علی 
  محمودي

متخصص 
  پزشکی قانونی

دکتر ابوالفضل 
  درحال اجرا  1392  1391 ماه 18 20788000  ه دلزند

370 
مقایسه صالحیت بالینی دانشجویان منتورشیپ ترم 
آخر پرستاري و پرستاران و ارزشیابی کیفی برنامه 

  منتورشیپ
 کارشناس ارشد  -رضا حسین آبادي

  درحال اجرا  1392  1391 ماه 12 27600000  شهین رئوفی  پرستاري

371 
ارتباط آن با سطح ید بررسی شیوع گواتر اندمیک و 

ساله شهر خرم آباد  6- 10ادراري در کودکان دبستانی 
  1391-92در سال تحصیلی 

فاطمه غالمی 
 گودرزي

دانشجوي 
  پزشکی

دکتر خاطره 
  خاتمه یافته  1392  1391 ماه 12 99510000  عنبري

372 
راهکارهاي ارتقاء کیفیت طرح منتورشیپ از دیدگاه 

کارشناسی ارشد   ريحشمت اله حید  دانشجویان پرستاري
 پرستاري

  خاتمه یافته  1392  1391 ماه 9 26864780  دکتر علی فرهادي

373 
مقایسه عوارض فتق اینگوینال اطفال در دو روش 

جراحی با باز کردن و بدون باز کردن فاشیاي اکسترنال 
  ابلیک در بیمارستان شهداي عشایر

دکتر هرمز 
  محمودوند

متخصص جراحی 
  عمومی

دکتر مهرداد 
  انصرافی  1392  1391 ماه 9 20860000  زاییمیر
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374 
بررسی حذف فتوکاتالیستی کروم شش ظرفیتی در 
 ادریس حسین زاده  حضور نانو ذرات اکسید روي از محلولهاي آبی

 کارشناس ارشد
  بهداشت محیط

دکتر حاتم 
  خاتمه یافته  1392  1391 ماه 6 49020000  گودینی

375 
ینی در تجارب دانشجویان پرستاري از رایزنی بال
کارشناسی ارشد   شهین ساالروند  دانشگاه علوم پزشکی خرم آباد

 پرستاري
  درحال اجرا  1392  1391 ماه 24 34650000  شهین رئوفی

376 
بررسی تاثیر اکسیژن در القاي پدیده پره کاندیشنینگ 

 شهین رئوفی  در بیماران تحت آنژیوپالستی عروق کرونر
کارشناس ارشد 

 پرستاري
دکتر طاهره 

  خاتمه یافته  1392  1391 ماه 12 82231000  یطوالب

377 
بر تکثیر،  miR-16و  miR-302بررسی تاثیر کالستر 

آپوپتوز و تهاجم رده هاي سلولی سرطان کولون و 
  پستان

  انصرافی  1393  1391 ماه 18 98595000  آیت کایدي   آرش جاوري

378 
بررسی اثر کوارستین روي نقایص لوله عصبی و 

ناشی از والپروات سدیم در ناهنجاري هاي اسکلتی 
  جنین هاي موش صحرایی

دکتر محمد رضا 
  درحال اجرا  1392  1391 ماه 12 54480000  احمد تمجیدي پور  دکتراي آناتومی  غالمی

379 
بررسی اثر کوارستین روي ناهنجاري هاي اسکلتی 
  ناشی از سیکلو فسفامید در جنین هاي موش صحرایی

دکتر محمد رضا 
  درحال اجرا  1392  1391 ماه 12 54480000  احمد تمجیدي پور  یدکتراي آناتوم  غالمی

380 
بررسی شیوع باکتري کوکسیال بورنتی در شیر نشخوار 

در  Trans-PCRکنندگان (بز،گوسفند،گاو) به روش 
  1391خرم آباد و شهرستان نورآباد در سال 

کارشناسی ارشد   حسین نوروزیان
  رحال اجراد  1393  1391 ماه 18 83010000    میکروب شناسی

381 
بررسی وضع تغذیه در بیماران دیالیزي مراجعه کننده 

دکتر ابراهیم   تغذیه Ph.D دکتر مهناز مردانی  به بیمارستان شهداي عشایر
  خاتمه یافته  1393  1391 ماه12 32159100  فالحی
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382 
تاثیر ساکشن باز و بسته بر میزان بروز پنومونی وابسته 

در بیماران بستري به ونتیالتور و وضعیت همودینامیک 
  در بخش مراقبت ویژه

  درحال اجرا  1392  1391 ماه 18 60152180  شهین رئوفی پرستاري ph.D دکتر طاهره طوالبی

383 
بررسی تاثیر اجراي برنامه باز توانی بر کیفیت زندگی، 

  درحال اجرا  1393  1391 ماه 12 69280000  شهین رئوفی پرستاري ph.D دکتر طاهره طوالبی  سطح امید و افسردگی بیماران همودیالیزي

384 
بررسی عملکرد ازن زنی کاتالیستی با استفاده از 
رئولیت اصالح شده با مس در حذف فرم آلدئید از 

  جریان هوا
 رجب رشیدي

 ph.Dدانشجوي 
بهداشت حرفه 

  اي

ادریس حسین 
  خاتمه یافته  1393  1391 ماه 16 266037300  زاده

385 
تري هاي بیماري زاي بررسی تاثیر پروبیوتیک ها بر باک

حلق بیماران تحت تهویه مکانیکی در بخش مراقبتهاي 
  ویژه بزرگساالن، یک کار آزمائی بالینی

 شهین رئوفی
کارشناس ارشد 

 پرستاري
دکتر طاهره 
  در حال اجرا  1393  1391 ماه 15 39978400  طوالبی

386 
مقایسه عوارض زایمان فیزیولوژیک با اکسی توسین در 

ري در زایشگاه بیمارستان عسلی شهر زنان باردار بست
  1392خرم آباد 

کارشناسی ارشد   پروین آستی
 مامایی

  خاتمه یافته  1393  1391 ماه 18 45263000  فرحناز چنگاوي

387 
رابطه بین جو سازمانی با کیفیت زندگی کاري کارکنان 
معاونتهاي آموزشی،تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم 

  1391پزشکی لرستان در سال 
  زانه ایزديفر

دانشجوي 
کارشناسی ارشد 

مدیریت 
 آموزشی

  خاتمه یافته  1392  1391 ماه 8 29420400  یزدانبخش غالمی

388 
بررسی نشانه هاي اضطراب در آزمون نقاشی آدمک 

  افسانه بدري زاده  ساله شهرستان خرم آباد 10کودکان 
دانشجوي 

کارشناسی ارشد 
 روانشناسی

  خاتمه یافته  1393  1391 ماه 12 17907000  سعید فروغی
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389 

بر فاکتورهاي سرمی و پراکسیداسیون  COQ10اثرات 
لیپیدي سرم و وضعیت آنزیم هاي آنتی اکسیدانی در 

موش صحرایی نر نفروتوکسیسیتی شده توسط 
  جنتامایسین

  خاتمه یافته  1393  1391 ماه12 66830000  دکتر مریم هرمزي بیوشیمی PHD  دکتر حسن احمدوند

390 
 –علل و تاثیر روشهاي درمان شناختی بررسی شیوع ت

رفتاري و مدیریت رفتار بر کاهش آن در دانشجویان 
  دانشگاه علوم پزشکی لرستان

کارشناس ارشد   معصومه موحدي
 روانشناسی

دکتر غفارعلی 
  خاتمه یافته  1393  1391 ماه 12 22400000  محمودي

391 
بررسی میزان جوش شیرین و نمک انواع نان در نانوایی 

هر خرم آباد با دو روش استاندارد و استفاده از هاي ش
  الکترود حساس به یون

 بیوشیمی PHD   دکتر مریم هرمزي
دکتر مهرنوش 

  درحال اجرا  1393  1391 ماه 14 147350000  مقدسی

392 
مقایسه تاثیر دو داروي موضعی پیروکسیکام و امال بر 
شدت درد ناشی از کانوالسیون فیستول در بیماران 

  دیالیزي
 یده ملکشاهیفر

 ph.Dدانشجوي 
 آموزش بهداشت

  درحال اجرا  1393  1391 ماه12 49755000  فاطمه قاسمی

393 
تعیین میزان فعالیت بدنی و عوامل مسعتد کننده و باز 

کارشناس ارشد   عباس فراهانی  دارنده آن در سالمندان
  انصرافی  1393  1391 ماه 12 30000000  فاطمه رئیسی  آموزش بهداشت

394 

 اهانیگ عصاره از استفاده با نقره ذرات نانو سنتز
ی آنت خواصی بررس و تونیز درخت برگ و زهیخوشار
 ضد و الیباکتری آنت انگل، ضد قارچ، ضد دان،یاکس

 سرطان

ه الدکتر  روح
 حیدري

 PHD  شیمی
  تجزیه

دکتر نیلوفر 
 درستی

 در حال انجام 12/12/92 12/6/91  ماه 18 000/385/147
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان اريدآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  نام مجري  عنوان  طـــــرح ردیف
رشته  مدرك و

  تحصیلی
  به ریال اعتبار طرح  نام ناظر

مدت 
 قرارداد

  سال خاتمه  سال شروع
انجام  وضعیت
  طرح

395 
ه ورا بر پرولیفراسیون و بیان بررسی اثر ژل آلوئ

) در  bFGFو  TFGβ1فاکتورهاي موثر در آنژیوژنز ( 
 سطح بیان ژن و پروتئین در سلولهاي فیبروبالست

 دکتر  مریم هرمزي
دکتري بیوشیمی 

 بالینی
غالم رضا 
 شهسواري

 در حال انجام 11/8/93 11/4/91 ماه28 200/901/334

396 
پروفیل اسیدهاي  بررسی تاثیر مصرف تفاله ي مرزه بر

چرب گوشت و سطح لیپوپروتیین هاي خون بره هاي 
 پرواري

علی - آرش آذرفر
 کیانی

دکتري تغذیه 
 نشخوار کنندگان

 در حال انجام 11/4/92 11/4/91 ماه12 000/991/89 - 

397 

 ،) Equisetum arvense(اسب دم گیاه تاثیر مقایسه
 Seidlitzia(اشنان و) (Urtica diociea گزنه

rosmarinus   (و تحریکی بالینی عالیم شدت بر 
 خیم خوش بزرگی به مبتال بیماران در انسدادي

 پروستات

 رضا حسین آبادي
کارشناس ارشد 

 پرستاري
 در حل انجام 2/5/92 2/5/91 ماه12 000/230/47 دکتر خیرالهی

398 

اثرات هموژنیزه جوانه هاي خلر (حاوي آنزیم 
استرس  هیستامیناز) در پیشگیري از ایسکمی و

اکسیداتیو ناشی از ایزوپرنالین در قلب موشهاي 
 صحرایی نر

دکتر مسعود 
 علیرضایی

دکتري 
 دامپزشکی

 درحال انجام 4/11/92 4/11/91 ماه12 000/695/106 افشین نظري

399 
)  بر مهار Carvacrolبررسی تاثیر کارواکرول (

حاد القا شده بواسطه جنتامایسین   نفروتوکسیسیتی
 در رت

 اسدالهیوحیده 
کارشناس علوم 

 جانوري
 در حال انجام 2/5/92 2/5/91 ماه12 000/837/68 دکتر رسولیان

400 
بررسی تاثیر پماد ترکیبی (مورد، روغن زیتون و موم 

(مشترك  زنبور عسل) بر درماتیت پوشکی شیرخواران
 با خرمان)

 دکتر مجید فیروزي
متخصص 
 کودکان

 حال انجام در 1/6/92 1/6/91 ماه 12 0 دکتر دلفان

mailto:SPLR@CHMAIL.IR


  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان اريدآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  نام مجري  عنوان  طـــــرح ردیف
رشته  مدرك و

  تحصیلی
  به ریال اعتبار طرح  نام ناظر

مدت 
 قرارداد

  سال خاتمه  سال شروع
انجام  وضعیت
  طرح

401 
بررسی میزان همبستگی درجه گرمی و سردي تعداي از 
مواد غذایی گیاهی و غیر گیاهی از دیدگاه طب سنتی با 

 محتواي ترکیبی آنها

صفیه مرادمند 
 جاللی

 درحال انجام 1/3/92 1/6/91 ماه9 000/500/39 مهدي صفري کارشناس تغذیه

402 
حافظه و  بررسی اثر نوروپروتکتیو عصاره برگ زیتون بر

موجود  DHEAفاکتورهاي التهابی،کورتیکوسترون و 
 در سرم رت بعد از ایجاد هیپوپرفیوژن مغزي

دکتر مهرنوش 
 مقدسی

دکتري 
 فیزیولوژي

 در حال انجام 1/7/92 1/6/91  ماه13  960/836/114 مریم رضایی

403 
اثرات اولئوروپین بر روي استرس اکسیداتیو و تخریب 

ی سین در هیپوکامپ موش حافظه فضایی ناشی از کلش
 آزمایشگاه

 سهیال پور خداداد
کارشناس ارشد 

فیزیولوژي 
 جانوري

دکتر بهرام 
 رسولیان

 در حال انجام 1/6/93 1/6/91 ماه24 110/627/107

404 

ارزیابی اثر ادجوانتی عصاره گیاهی درمنه خزري 
)Artemisia annua و پروپرانولول بر ایمنی زایی(

 زوئیتی تاکی کالاش ترشحی–آنتی ژن دفعی 
در موشهاي  RH سویه  گوندي توکسوپالسما

BALB/C 

 زهره خورشیدوند
کارشناس ارشد 
 انگل شناسی

 در حال انجام 1/6/92 1/6/91 ماه 12 000/680/149 دکتر محمد زیبایی

405 
شهرستان  بررسی عوامل مرتبط بر نگرش پزشکان

آباد نسبت به تجویز گیاهان دارویی و استلزامات خرم
  ایرش آنهپذ

 امین سالحورزیان
کارشناس ارشد 

 زراعت
 در حال انجام 30/9/92 30/9/91 ماه12 000/000/32 دکتر بهرام دلفان

406 
تعیین میزان خواص آنتی اکسیدانی گلبرگ زعفران 

crocus sativa)کارشناس ارشد   انیمحمدی علي آقا  ) در مزارع استان لرستان
 منابع طبیعی

دکتر غالم رضا 
 شهسواري

 در حال انجام 30/9/92 30/9/91 ماه12 000/400/86

407 
بررسی میزان تانن و تجزیه کمی و کیفی شش نوع گال 

مختلف .پوست .برگ .میوه وجفت درختان بلوط 
"Brantii(Fagaceae). Quercus infectoriagQ 

 مانیپ دیس دکتر
  یهاشم

دکتري شیمی 
 تجزیه

 در حال انجام 30/9/92 30/9/91 ماه12 000/082/84 دکتر حیدري
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان اريدآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  نام مجري  عنوان  طـــــرح ردیف
رشته  مدرك و

  تحصیلی
  به ریال اعتبار طرح  نام ناظر

مدت 
 قرارداد

  سال خاتمه  سال شروع
انجام  وضعیت
  طرح

408 
با روشهاي کالسیک   MSPDمقایسه روش استخراجی 

در استخراج اولئوروپئین از برگ درخت زیتون و 
  کارواکرول از اندام هوایی گیاه مرزه خوزستانی

 مانیپ دیس دکتر
 هیومرضی هاشم
  پوري دیرش

دکتري شیمی 
 تجزیه

نیلوفر دکتر 
 درستی

 حال انجام در 21/10/92 21/10/91 ماه12 360/483/50

409 

بررسی فعالیت هاي آنتی اکسیدانی عصاره هیدروالکلی 
)، Stachys  Iavandulifouliaچاي کوهی (

) و سمسا Stachys inflataاستاچیس اینفالتا (
)Dracocephaum kotschyi(  

دکتري بیوشیمی   دکتر حسن احمدوند
  بالینی

نیلوفر دکتر 
 درستی

  ر حال انجامد  21/8/92  21/10/91  ماه10  000/116/101

410 
بررسی اثر آنتی اکسیدانی اولئوروپوپئین خالص شده از 
عصاره برگ زیتون در بهبود با پروپوفول و کتامین در 

  موش صحرائی نر

دکتر مسعود 
  در حال انجام  21/10/92  21/10/91  ماه12  000/450/95  دکتر خسروبیگی  دکتري بیوشیمی  علیرضایی

411 
مرزه خوزستانی بر بررسی اثر اسانس و عصاره اتانلی 

شدت درد و التهاب مفصل در مقایسه با ملوکسیکام در 
  بیماران مبتال به استئو آرتریت

خانم مرضیه رشیدي 
  پور

کارشناس ارشد 
  شیمی

دکتر خاطره 
  در حال انجام  21/11/92  21/11/91  ماه 12  000/919/104  عنبري

کتر سهیال خانم د  بررسی اثر پماد مورد بر واژنیت (مشترك با خرمان) 412
  اکبري

متخصص زنان 
  در حال انجام  21/11/92  21/11/91  ماه 12  0  خانم جنانی  وزایمان

413 

سنتز نانو ذرات نقره با استفاده از عصاره جفت دانه 
) و تعیین خواص (Quercus  infectoriaدرخت بلوط 

-RMAوFS-60"ضد سرطان آن در رده هاي سلولی 
HHD 

دکتر روح ا... 
  حیدري.

ی دکتري شیم
  تجزیه

دکتر نیلوفر 
  در حال انجام  21/11/92  21/11/91  ماه 12  000/407/135  درستی
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان اريدآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  نام مجري  عنوان  طـــــرح ردیف
رشته  مدرك و

  تحصیلی
  به ریال اعتبار طرح  نام ناظر

مدت 
 قرارداد

  سال خاتمه  سال شروع
انجام  وضعیت
  طرح

414 

اثرات اولئورپئین بر فاکتورهاي سرمی و 
پراکسیداسیون لیپیدي سرم و وضعیت آنزیم هاي آنتی 
اکسیدانی واسکلروز گلومرولی در موشهاي صحرایی نر 

  دیابتیک

دکتري بیوشیمی   دکتر احمدوند
  در حال انجام  19/10/92  19/12/91  ماه 10  000/760/142  هرمزيدکتر   بالینی

415 
بررسی اثر عصاره آویشن کرمانی و مرزه خوزستانی بر 

رده هاي سلولی سرطان سینه و نوروبالستوما در 
  حضورو عدم حضور  نانو پارتیکل نیترات نقره

آقاي دکتر سعید 
  اسماعیلی

دکتري 
پروپوزال کامل   19/12/92  19/12/91  ماه 12  000/000/194  دکتر رسولیان  فیزیولوژي

  نیاورده

416 
بررسی تاثیر کشندگی غظلت هاي مختلفی مختلفی از 

عصاره ریشه درخت انار بر پرتو اسکولکس هاي کیست  
  (پایان نامه)         "in vitroهیداتیک در شرایط 

کارشناس ارشد   خانم بهناز ساجدي
  در حال انجام  19/12/92  19/12/91  ماه 12  642/682/19  دکتر بادپروا  میکروبیولوژي

417 
بررسی اثر عصاره آبی استویا ربادیانا پرتونی بر شاخص 

هاي واگردش استخوانی و کاهش توده استخوانی در 
  موش صحرایی نر دیابتی

دکتري   دکتر راحله عصایی
  در حال انجام  19/12/92  19/12/91  ماه 12  500/311/98  اسداهللا توکلی  فیزیولوژي

418 
) برخی از سبزیجات (No3سی میزان تجمع نیترات برر

  برگی کشت شده در شهرستان خرم آباد
اسفندیار حسنی 

  مقدم
کارشناس ارشد 

  باغبانی
دکتر قدرت ا ... 
  در حال انجام  24/1/93  24/1/92  ماه 12  000/000/89  شمس خرم آبادي

419 
خواص آنتی اکسیدانی عصاره هیدروالکلی برگ مورت و 

سرم در محیط LDLسیداسیون اثرات آن بر اک
Invitro 

کارشناس ارشد   خانم مریم قاسمی
  در حال انجام  24/1/93  24/1/92  ماه 12  000/760/75  دکتر مریم هرمزي  بیوشیمی

420 

) و pistacia . vera)بررسی اثر عصاره الکلی پسته 
بر روي   Pistacia (khinjukپسته وحشی (بنه ) (

لیشمانیا ترو پیکا مراحل پرو ماستیگوت و آماستیگوت 
  "In vitroبه صورت 

کارشناس ارشد   بهروز عزت پور
  در حال انجام    1/2/92  ماه 12  000/625/71  دکتر بادپروا  انگل شناسی
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان اريدآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  نام مجري  عنوان  طـــــرح ردیف
رشته  مدرك و

  تحصیلی
  به ریال اعتبار طرح  نام ناظر

مدت 
 قرارداد

  سال خاتمه  سال شروع
انجام  وضعیت
  طرح

421 

بررسی مقاومت آنتی بیوتیک و دزانفکتانت در کلبسیال 
هاي جدا شده  از بیماران بستري در بیمارستان شهداي 

و  qac E , qac Eنهاي عشایر خرم آباد و رابطه آن با ژ
  تاثیر عصاره پسته  وحشی برسویه هاي مقاوم 

کارشناس ارشد   مژگان آزاد پور
  در حال انجام  1/2/93  1/2/92  ماه 12  000/625/21  پگاه شکیب  میکروبیولوژي

422 

بررسی تاثیر سیلیمارین بر میزان سایتوکلین هاي 
و  IL-IV, IL-23, IFNY, TNFAالتهابی 

در بیماران مبتال به  TGFBهابی سایتوکلین ضد الت
  مالتیپل اسکروزیس

آقاي دکتر پرویز 
  در حال انجام  20/2/93  20/2/92  ماه 12  259749000  آقاي دکتر نیک فر  نورولوژیست  بهرامی

423 
تاثیر کپسول ساتورکس (مرزه کوهی) بر کاهش تري 

  گلیسرید خون(مشترك با خرمان)
آقاي دکتر علی 

  پوریا
فوق تخصص 
  جراحی قلب

آقاي دکتر 
  در حال انجام  20/2/93  20/2/92  ماه 12  0  جافریان

424 
بررسی فعالیت ضدباکتریال و شناسایی و ترکیب 
 دارویی برخی گیاهان خانواده شقایق لرستان

آقاي دکتر احمد 
 اسماعیلی

دکتري اصالح 
مهندسی - نباتات

  ژنتیک

دکتر پیمان 
  انجامدر حال   20/8/93  20/2/92  ماه 18  200/308/148  هاشمی

425 
مقایسه پیش آگهی اعمال جراحی سینوس پیلونیدال 

در بیماران مراجعه کننده به بیماارستان شهداي عشایر 
  1391- 1382خرم آباد در سالهاي 

دکتر مجتبی احمدي 
  ژاد ن

فوق تخصص 
  توراکس

دکتر فرانک 
 جاللوند

  پایان یافته  1392  1392  ماه 6  35440000

426 

ارو و عوامل مرتبط بررسی وضعیت مصرف خود سرانه د
با آن بر اساس الگوي اعتقاد بهداشتی در مادران باردار 
مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر خرم آباد 

  1391در سال 

فاطمه رییسی 
  دهکردي

کارشناس ارشد 
  درحال اجرا  1393  1392  ماه 18  32551600  کتایون بختیار  آموزش بهداشت
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان اريدآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  نام مجري  عنوان  طـــــرح ردیف
رشته  مدرك و

  تحصیلی
  به ریال اعتبار طرح  نام ناظر

مدت 
 قرارداد

  سال خاتمه  سال شروع
انجام  وضعیت
  طرح

427 
ز چالشهاي درمانی تجارب پزشکان متخصص عفونی ا
  بروسلوز در ایران

دکتر شهرام شکري 
شهین -دریکوند

 ساالروند

متخصص 
- عفونی

کارشناس ارشد 
  پرستاري

  درحال اجرا  1392  1392  ماه 24  65600000 

428 
بررسی فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه کارکنان درمانی 

  92در بیمارستان هاي آموزشی خرم آباد در سال 
دکتر علیرضا موید 

 ظمیکا
  درحال اجرا  1393  1392  ماه12  33000000  دکتر زنده دل  متخصص داخلی

429 
بررسی مقایسه اي سطح شاخص هاي آنتی اکسیدانی 
 مجید مجیدي مهر  سرم بیماران مبتال به دیابت نوع دو و افراد سالم

دانشجوي 
کارشناسی 
  پرستاري

  پایان یافته  1392  1392  ماه 6  39500000  فاطمه قاسمی

430 
ثیر دو سطح مختلف فشار مثبت انتهاي بازدم بررسی تا

، بر میزان بروز عوارض ریوي در بیماران تحت عمل 
  جراحی باي پس عروق کرونر

دکتراي   دکتر مژگان خادمی
 پرستاري

  قرارداد ندارد  1392  1392 ماه  8 76000000  مژگان مسعودي

431 
ارزیابی آمادگی سازمانی بیمارستانهاي آموزشی 

کی شهر خرم آباد در بکارگیري دانشگاه علوم پزش
  1391پرونده الکترونیک سالمت در سال 

سیده مهدیه 
  مهدیون

دانشجوي 
کارشناسی فن 
آوري اطالعات 

  سالمت

دکتر محمود 
  انصرافی  1392  1392  ماه 6 22460000  رسولی

432 
بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل قصد رفتاري بر 

ه سوء آگاهی و نگرش مادران شهر خرم آباد نسبت ب
  رفتار با کودك

 شیما هاشمی
دانشجوي 
کارشناسی 

  بهداشت عمومی
  پایان یافته  1393  1392  ماه 15 39820000  کتر علی فرهادي
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان اريدآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  نام مجري  عنوان  طـــــرح ردیف
رشته  مدرك و

  تحصیلی
  به ریال اعتبار طرح  نام ناظر

مدت 
 قرارداد

  سال خاتمه  سال شروع
انجام  وضعیت
  طرح

433 
بررسی کیفیت اطالعات گواهی هاي فوت در بیمارستان 
هاي شهداي عشایر و تامین اجتماعی شهر خرم آباد در 

  1392سال 
 شیوا مرئی

دانشجوي  
کارشناسی فن 

اطالعات آوري 
  سالمت

  قرارداد ندارد  1392  1392  ماه 6 29730000  محمد شرفی

434 
 -بررسی اثر کوارستین بر آسیب ناشی از ایسکمی
  ریپرفیوژن عصب سیاتیک در موش صحرایی بالغ

دکتر محمد رضا 
دکتر بهرام   دکتراي آناتومی  غالمی

  در حال اجرا  1393  1392  ماه 17 385061500  رسولیان

435 
سخه ي فارسی تست ارزیابی بیماري اعتبار سنجی ن

مزمن ریوي بر اساس معیارهاي پیشگامان جهانی 
  بیماري انسدادي مزمن ریوي

دکتر علیرضا 
  در حال اجرا  1393  1392  ماه 9 42280000  دکتر علی امیري  فوق تخصص ریه  آذرگون

436 
بررسی درك و انتظارات دانشجویان دانشکده پرستاري 

 محمد عطایی  از استاد ایده آل دانشگاه علوم پزشکی لرستان
دانشجوي 
کارشناسی 
  پرستاري

  پایان یافته  1393  1392  ماه 12 36960000  شهین رئوفی

437 

بررسی دیدگاه زنان باردار نخست زا نسبت به زایمان 
طبیعی و سزارین و عوامل مرتبط با آن بر اساس مدل 

قصد رفتاري در مراجعه کنندگان مراکز بهداشتی 
  1392م آباد در سال درمانی شهر خر

 معصومه شهریسوند
دانشجوي 
کارشناسی 

  بهداشت عمومی
  درحال اجرا  1393  1392  ماه12 31300000  کتایون بختیار

438 
بررسی سطح آگاهی پزشکان عمومی در مورد بیماري 

  92در شهرستان خرم آباد در سال  Eهپاتیت 
دکتر محمد رضا 

  ناظر
متخصص 

  بیماریهاي عفونی
دکتر غالمرضا 

  پایان یافته  1393  1392  ماه12 15000000  لعیطا

439 
جداسازي ژن کلسترول اکسیداز از میکروارگانیسم 
هاي خاك استان لرستان و کلون کردن آن در وکتور 

  مناسب

دکتر حامد اسمعیل 
  لشگریان

PHD  ژنتیک
  مولکولی

دکتر صادق رضا 
  درحال اجرا  1393  1392  ماه 12 99900000  پور

mailto:SPLR@CHMAIL.IR


  بسمه تعالی
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 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  نام مجري  عنوان  طـــــرح ردیف
رشته  مدرك و

  تحصیلی
  به ریال اعتبار طرح  نام ناظر

مدت 
 قرارداد

  سال خاتمه  سال شروع
انجام  وضعیت
  طرح

440 
کلسترول اکسیداز بدست آمده از کلونینگ و بیان ژن 

باکتریهاي بومی در وکتور بیانی و ارزیابی بازده آنزیم 
  نوترکیب

دکتر حامد اسمعیل 
  لشگریان

PHD  ژنتیک
  مولکولی

دکتر صادق رضا 
  درحال اجرا  1393  1392  ماه 18 99947300  پور

441 

بررسی شیوع پنومونی کالمیدیا پنومونیه به روش 
 به بیماریهاي تنفسی مراجعه سرولوژي در بیماران مبتال

کننده به بیمارستان شهداي عشایر خرم آباد در بهار و 
  1392تابستان 

دکتر محمد رضا 
  ناظر

متخصص 
  پایان یافته  1393  1392  ماه8 40215500    بیماریهاي عفونی

442 

 Real timeبررسی شیوع کالمیدیا  پنومونیه به روش 
PCR ی مراجعه در بیماران مبتال به بیماریهاي تنفس

کننده به بیمارستان شهداي عشایر خرم آباد در  بهار و 
  1392تابستان 

دکتر محمد رضا 
  ناظر

متخصص 
  پایان یافته  1393  1392  ماه 33155000    بیماریهاي عفونی

443 
مراجعه  1فراوانی بیماري سلیاك در بیماران دیابتی نوع 
  کننده به کلنیک غدد در خرم آباد

دکتر مجید عبد 
  الهیان

فوق تخصص 
  گوارش

دکتر سلیمان 
  در حال اجرا  1393  1392  ماه 18 61640000  جافریان

444 

بررسی پیش نیازها و امکان سنجی اجراي پروژه 
یادگیري الکترونیکی در دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی لرستان از دیدگاه 
اساتید،دانشجویان،مدیران و کارکنان اجرایی در سال 

  91- 92تحصیلی 

  لیال روئین
کارشناس ارشد 

تکنولوژي 
  آموزشی

  پایان یافته  1393  1392  ماه 5 28800000  مهدي صفري

445 
بررسی میزان رضایتمندي بیماران از خدمات اورژانس 

)، در دانشگاه علوم 115سیار فوریتهاي پزشکی (
  پزشکی لرستان

کارشناسی ارشد   حشمت اله حیدري
  در حال اجرا  1393  1392  هما 8 38600000  پروین آستی  پرستاري
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  بسمه تعالی
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  نام مجري  عنوان  طـــــرح ردیف
رشته  مدرك و

  تحصیلی
  به ریال اعتبار طرح  نام ناظر

مدت 
 قرارداد

  سال خاتمه  سال شروع
انجام  وضعیت
  طرح

446 
) بر sodium seleniteبررسی تاثیر سلنیت سدیم (

مهار نفروتوکسی حاد القاي شده بواسطه جنتامایسین 
  در رت

لیسانس زیست   مریم قاسمی
  شناسی

دکتر نسیم بیگی 
  در حال اجرا  1393  1392  ماه10 66279400  بروجنی

447 
اي بر شاخص ه Dبررسی تاثیر مکمل خوراکی ویتامین 

تن سنجی و پروفایل لیپیدي در خانم هاي داراي اضافه 
  وزن و چاق

دکتر مژگان   تغذیه PHD  دکتر ابراهیم فالحی
  پایان یافته  1393  1392  ماه 7  147664000  کاویانی

448 
بررسی ارتباط دریافت کلسیم رژیمی و شاخص هاي 

کارشناس ارشد   مژگان خسروي  آنتروپومتریک در افراد بزرگسال
  تغذیه

تر ابراهیم دک
  درحال اجرا  1393  1392  ماه 9 18690900  فالحی

449 
درمهار HPV E16Dبررسی کارایی دندریمري 

در موش TC-1رشدتومور ایجاد شده با رده سلولی 
C57B1/6 

دکتر سمیه 
  شاهرخی

PHD   
  ایمونولوژي

دکتر نسیم بیگی 
 بروجنی

  قرارداد ندارد  1393  1392  ماه12  259572000

450 
برتغییرات وعملکرد SDF-1ائین بررسی تاثیرکموک

  مزانشیمی بند ناف
دکتر سمیه 
  شاهرخی

PHD   
  ایمونولوژي

دکتر نسیم بیگی 
 بروجنی

  در حال اجرا  1393  1392  ماه18  200000000

451 
بررسی اثر انجماد بر سلولهاي بنیادي اسپروماتوگونی 

  انکپسوله در هیدروژل آلژینات
دکترمحمدرضاغالم

میه دکتر س  دکتراي آناتومی  ي
  قرارداد ندارد  1393  1392  ماه18  200000000  شاهرخی

452 
بررسی ارتباط بین دریافت مواد غذایی وسندرم 
  در حال اجرا  1393  1392  ماه12  47403200  دکتر مردانی  تغذیه PHD  دکتر ابراهیم فالحی  متابولیک در افراد بزرگسال شهر خرم آباد

453 

یدال مقایسه نتایج ترمیم اولیه جراحی سینوس پیلون
 closde sutionوtie-overساکرال در دو تکنیک 

drainage در بیماران بستري شده در بیمارستان
  شهداي عشایر

فوق تخصص   دکتر احمدي نژاد
 توراکس

  قرارداد ندارد  1392  1392  ماه6  26100250  دکتر فرشاد زارعی
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   
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  نام مجري  عنوان  طـــــرح ردیف
رشته  مدرك و

  تحصیلی
  به ریال اعتبار طرح  نام ناظر

مدت 
 قرارداد

  سال خاتمه  سال شروع
انجام  وضعیت
  طرح

454 
تعیین فون وپراکندگی کنه هاي سخت وکنه هاي نرم 

  انهاي الشتر والیگودرزدر دام و ماکیان شهرست
- دکترکایدي

  محمودرضا طاهریان

PHD    حشره
-شناسی

کارشناسی 
ارشدحشره 
 شناسی

  در حال اجرا  1394  1392  ماه20  138179200  بهروز عزت پور

455 
تعیین فون وپراکندگی کنه هاي سخت وکنه هاي نرم 

در دامهاي شهرستانهاي الشتر والیگودرزاستان لرستان 
  کنگو- ي دهنده کریمهبه ویروس تب خونریز

دکتر -دکتر کایدي
  چینی کار

PHD    حشره
 PHD  -شناسی

 حشره شناسی
  در حال اجرا  1394  1392  ماه24  79890000  دکتر زیبایی

456 

مقایسه تاثیر پماد کلوبتازول و نیتروگلیسیرین بر 
پیشگیري فلبیت سطحی ناشی از آنژیوکت در بیماران 

ان ولی عصر بستري در بخش جراحی مردان بیمارست
  139 2(عج) شهر اراك سال

کارشناس ارشد   شهین رئوفی
 پرستاري

  پایان یافته  10/8/93  10/8/92  ماه 12 58600000  فرحناز چنگایی

457 

اثرات سلنیت سدیم بر فاکتورهاي سرمی و 
پراکسیداسیون لیپیدي سرم و وضعیت آنزیم هاي آنتی 

اکسیدانی و اسکلروز گلومرولی در موش صحرایی نر 
  یابتیکد

  پایان یافته  10/8/93  10/8/92  ماه12 144850000  دکتر مریم هرمزي بیوشیمی ph.D  دکتر حسن احمدوند

458 
بررسی تاثیر محلول لیدوکائین گرم شده بر وضعیت 

متخصص   دکتر بهروز فرزان  همودینامیکی بیماران تحت بیحسی اسپاینال
  بیهوشی

دکتر سیاوش 
  قرارداد ندارد  10/8/93  10/8/92  ماه12 34450000  بیرانوند

459 
 6تا  2بررسی اثر نوازش و در آغوش گرفتن شیرخواران 
  ماهه توسط مادر بر درد ناشی از رگ گیري

دکتر سیاوش 
  بیرانوند

متخصص 
  در حال اجرا  10/8/93  10/8/92  ماه 12 25000000  دکتر بهروز فرزان  بیهوشی
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان اريدآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  نام مجري  عنوان  طـــــرح ردیف
رشته  مدرك و

  تحصیلی
  به ریال اعتبار طرح  نام ناظر

مدت 
 قرارداد

  سال خاتمه  سال شروع
انجام  وضعیت
  طرح

460 
در زوج هاي مبتال به  KIR/HLAآنالیزهاي ژنوتیپی 

فوق تخصص   دکتر سهیال اکبري  مکرر سقط
  زنان و زایمان

دکتر محمد رضا 
  در حال اجرا  10/2/94  10/8/92  ماه 18 492600000  غالمی

461 
و شدت آسم در Dبررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین 

کودکان بستري در بیمارستان شهید مدنی در سال 
1392  

دکتر اعظم محسن 
  زاده

متخصص 
  کودکان

دکتر مجید 
  پایان یافته  10/3/93  10/8/92  ماه 7 94663500  فیروزي

462 

در IVIGبررسی عوامل خطر در شکست درمانی 
بیماران مبتال به کاوازاکی بستري در بیمارستان هاي 

شهید مدنی و تامین اجتماعی خرم آباد طی 
  1391- 1381سالهاي

متخصص   دکتر فریبا طرحانی
  کودکان

دکتر علیرضا 
  پایان یافته  23/8/93  23/8/92  ماه12 31300000  نظامی

463 
برسی عوارض زودرس و دیررس عمل جراحی هرنی در 

سال مراجعه کننده به بیمارستان شهداي 16افراد زیر 
  1392- 1382عشایر خرم آباد از سال

دکتر مجتبی احمدي 
  نژاد

فوق تخصص 
  توراکس

دکتر مهرداد 
  پایان یافته  23/10/92  23/8/92  ماه2 28730000  میرزایی

464 

در بین hlyوiucD،sfa-papوانی ژن هايبرسی فرا
سویه هاي اشریشیاکلی اوروپاتوژنیک جدا شده در 

خرم آبادونورآبادوارتباط آنها با - شهرستان الشتر
  مقاومت آنتی بیوتیکی

 فوق لیسانس  علی کرمی دریکوند
دکتر محمدرضا 

  در حال اجرا  23/2/93  23/8/92  ماه 6 20586400  غالمی

465 
ه هاي خانواده ي برسی میزان آلودگی پش

)(جنسهاي آنوفل و culicidae familyکولیسیده(
  )West nile virusکولکس)به ویروس نیل غربی(

دکتر محمدحسن 
دکتر صادق -کایدي

  چینی کار

PHD    حشره
  شناسی

دکتر فرناز خیر 
  در حال اجرا  23/12/94  23/8/92  ماه 28  148200000  اندیش
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  نام مجري  عنوان  طـــــرح ردیف
رشته  مدرك و

  تحصیلی
  به ریال اعتبار طرح  نام ناظر

مدت 
 قرارداد

  سال خاتمه  سال شروع
انجام  وضعیت
  طرح

466 
در بافت  NKبررسی پراکندگی سلولهاي لنفوسیتی 

رحم موش پس از تیمار با دوز پایین آسپرین در روز 
  هفتم بارداري

دکتر ماندانا بیگی 
  بروجنی

PHD  علوم
  تشریح

دکتر سمیه 
  پایان یافته  6/2/94  6/10/92  ماه16  000/968/68  شاهرخی

467 

بررسی اثر پیش شرطی سازي سلولهاي بنیادي 
مزانشیم مغز استخوان موش صحرایی با اکسیژن بر 

بقاي آنها در برابر آسیب هاي ناشی از استرس 
  اکسیداتیو و هیپوکسی

 PHD  دکتر بهرام رسولیان
  در حال اجرا  6/10/94  6/10/92  ماه24  000/560/208  دکتر مجید طوافی فیزیولوژي

468 

در پیش بینی   GCSو  FOURمقایسه صحت و معیار 
مرگ و میر درون بیمارستانی بیماران با حوادث 

زي بستري در بخشهاي مراقبت ویژه تروماتیک مغ
  1392بیمارستانهاي آموزشی شهر خرم آباد در سال

کارشناسی ارشد   الهام سپهوند
 پرستاري

  در حال اجرا  6/6/93  6/10/92  ماه 8  000/983/25  يثریا ماسور

469 
بررسی ارتباط بین سطح سرمی سلنیم با تب و تشنج 

ارستان سال مراجعه کننده به بیم 5ماه تا 9در کودکان 
  1392شهید مدنی شهر خرم آباد در نیمه دوم سال

دکتر اعظم محسن 
  زاده

متخصص 
 کودکان

دکتر فریبا 
  در حال اجرا  6/4/93  6/10/92  ماه 6  000/000/90  طرحانی

470 
بررسی تأثیر سولفات روي بر کاهش سطح بیلی روبین 
کارشناسی ارشد   رانوندشورانگیز بی  سرم نوزادان ترم مبتال به زردي در حین انجام فتوتراپی

 پرستاري
  در حال اجرا  6/10/94  6/10/92  ماه 24  000/600/68  فاطمه قاسمی

471 
نیاز سنجی واحد هاي درسی دوره کارشناسی رشته 

  در حال اجرا  6/4/94  6/10/92  ماه 18  000/740/39  مژگان خسروي  تغذیه PHD  دکتر ابراهیم فالحی  علوم تغذیه از طریق دانشجویان

472 
ثر انجماد بر سلولهاي بنیادي اسپرماتوگونی بررسی ا

  انکپسوله شده در هیدروژن آگار
حامد اسمعیل 
  لشگریان

PHD  ژنتیک
  مولکولی

دکتر نسیم بیگی 
  قرارداد ندارد  6/3/95  6/10/93  ماه 17  705/640/365  بروجنی
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  سال خاتمه  سال شروع
انجام  وضعیت
  طرح

473 

بررسی اثر تزریق موضعی روپیواکائین بر روي تغییرات 
بیماران تحت  همودینامیک حین عمل جراحی در

کرانیوتومی در بیمارستان شهداي عشایر خرم آباد در 
  1391سال

دکتر سیاوش 
  بیرانوند

متخصص 
 بیهوشی

  قرارداد ندارد  6/10/93  6/10/93  ماه 12  000/881/42  دکتر صدیقه ندري

474 
بررسی ارتباط بین سطح سرمی سلنیوم و آسم در 

کودکان مراجعه کننده به کلینیک تخصصی کودکان 
  ارستان شهید مدنی خرم آبادبیم

  دکتر شکوفه احمدي
متخصص 
کودکان و 
  نوزادان

دکتر علیرضا 
  در حال اجرا  6/7/94  6/10/93  ماه 9  000/910/71  نظامی

475 
در  HISبررسی پذیرش سیستم اطالعات بیمارستان 

بین پرستاران بیمارستانهاي آموزشی شهر خرم آباد 
  1392در سال  TAMتحت الگوي پذیرش فن آوري 

  حسین برزه کار
کارشناسی 

ارشدفن آوري 
 اطالعات

جهانبخش رضا 
  پایان یافته  6/4/93  6/10/92  ماه 6  200/896/34  نژاد

476 

بررسی وضعیت رفتارهاي خود مراقبتی و عوامل مرتبط 
مراجعه کننده مراکز  2در بیماران مبتال به دیابت نوع 

درمانی شهر خرم آباد بر اساس الگوي عمل منطقی 
  یافته توسعه

فاطمه رییسی 
  دهکردي

کارشناسی ارشد 
  در حال اجرا  6/9/94  6/9/92  ماه 24  000/510/40  کتایون بختیار  بهداشت عمومی

477 
تعیین گونه هاي عقرب در مناطق عشایري صعب العبور 

  1392شهرستانهاي الیگودرز و سپید دشت در سال
–حمید مخیري 

  محمودرضا طاهریان

کارشناس 
-بهداشت محیط

اسی ارشد کارشن
  حشره شناسی

  قرارداد ندارد  6/9/93  6/9/92  ماه 12  000/420/99  - 

478 
در بیماران داراي  ABL-BCRبررسی شیوع فیوژن 

) در استان CMLمورفولوژي لوسمی میلوئید مزمن (
  1392لرستان در سال 

دکتر علی اصغر 
  کیانی

PHD 
  هماتولوژي

دکتر علی محمد 
  در حال اجرا  6/9/93  6/9/92  ماه 12  000/800/114  ورزي
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  نام مجري  عنوان  طـــــرح ردیف
رشته  مدرك و

  تحصیلی
  به ریال اعتبار طرح  نام ناظر
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 قرارداد

  سال خاتمه  سال شروع
انجام  وضعیت
  طرح

479 
دي - 4و3بررسی اثر آنتی اکسیدانی و آنتی آپوپتوزي 

ذوب -هیدروکسی فالون بر ساختار بافت بیضه منجمد
  شده موش نابالغ

دکتر ابولفضل زنده 
  آرمان موسوي-دل

متخصص 
  پایان یافته  6/4/93  6/10/92  ماه 18  450/934/99  دکتر افشین نظري  -داخلی

480 
ریپوفیوژن -شی از ایسکمیاثر سلنیوم بر آسیب نا

  عصب سیاتیک در موش صحرایی بالغ
دکتر ابوالفضل زنده 

دکتر ماندانا بیگی   متخصص داخلی  زهرا غریبی-دل
  در حال اجرا  6/4/93  6/10/92  ماه 18  200/997/99  بروجنی

481 
بررسی ارتباط اعتیاد به اینترنت با سالمت عمومی 
ال دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در س

1392  
کارشناسی ارشد   مسعود فرهادي نیا

  مدیریت
دکتر طاهره 
  پایان یافته  6/4/93  6/10/92  ماه 6  000/470/31  طوالبی

482 
در ژن  G894Tو  T-786Cبررسی پلی مورفیسم هاي 

) در eNOSآنزیم نیتریک اکسید سنتتاز اندوتلیالی (
  ) در استانCADبیماران داراي انسداد عروق کرونري (

دکتراي تخصصی   ک بهارونددکتر باب
  قلب

دکتر غالمرضا 
  در حال اجرا  2/8/93  2/12/92  ماه 9  000/000/150  شهسواري

483 
بررسی پتانسیل خورندگی ورسوبگذاري در شبکه 

  92توزیع شهري شهرستان  نور آباد در سال 
دکتر قدرت اله 
  شمس خرم آبادي

دکتري بهداشت 
 محیط

  در حال اجرا  2/12/93  2/12/92  ماه12  000/330/209  بهرام کمره اي

484 
در افراد  HBS  ,HCV  ,HIV  ,HEVبررسی شیوع 

  بی خانمان و کودکان خیابانی شهر خرم آباد
بهروز عزت 

  پورمژگان آزاد پور
کارشناسی ارشد 
  انگل شناسی

دکتر محمد رضا 
  در حال اجرا  2/12/93  2/12/92  ماه 12  000/900/99  ناظر

485 
یی در بخش زایمان ارتقا کیفیت مراقبت هاي ماما

بیمارستان تخصصی زنان و زایمان عسلیان شهر خرم 
  آباد

کارشناسی ارشد   فاطمه جنانی
  در حال اجرا  2/12/94  2/12/92  ماه 24  000/250/148  دکتر سهیال اکبري  مامایی

کارشناسی ارشد   شهین ساالروند Bتجارب زندگی خانواده هاي مبتال به هپاتیت  486
  پرستاري

دکتر فرحناز 
  در حال اجرا  2/12/94  2/12/92  ماه 24  000/350/48  چنگاوي
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  نام مجري  عنوان  طـــــرح ردیف
رشته  مدرك و
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مدت 
 قرارداد

  سال خاتمه  سال شروع
انجام  وضعیت
  طرح

487 
بررسی شیوع انگل هاي داخلی و خارجی در گربه هاي 

  1392ولگرد شهرستان خرم آباد در سال 
سید محمود رضا 

  طاهریان
کارشناسی ارشد 
  حشره شناسی

دکتر فرناز خیر 
  در حال اجرا  2/12/93  2/12/92  ماه 12  000/807/65  اندیش

488 
ر پیگیري تلفنی  برنامه هاي آموزشی بر کیفیت تأثی

  در حال اجرا  2/6/94  2/12/92  ماه 18  000/650/58  شهین رئوفی  دکتراي رستاري  دکتر طاهره طوالبی  زندگی و رضایتمندي بیماران سندرم حاد کرونري

489 
 -تأثیر تمرینات استقامتی همراه با مصرف مکمل ال

ز در موش هاي آرژنین بر آنژیوژنز بطن چپ و آپوپتو
  صحرایی نر مبتال به انفارکتوس قلبی

دکتراي   دکتر افشین نظري
  فیزیولوژي

دکتر مهرنوش 
  پایان یافته  2/12/94  2/12/92  ماه 24  500/900/99  مقدسی

490 
بررسی تأثیر سلنیوم بر شاخص هاي آنتی اکسیدانی 

ریپرفیوژن عصب  –سرم در آسیب ناشی از ایسکمی 
 الغسیاتیک در موش صحرایی ب

دکتر ابولفضل زنده 
  در حال اجرا  2/6/94  2/12/92  ماه 18  000/170/99  ينظر نیدکتر افش  یمتخصص داخل  دل

491 
ارائه الگویی جدید براي بهبود خدمات درمانی کلینیک 

دکتر سیاوش   جراح عمومی  دکتر فریبرز رشنو  شهداي عشایر با استفاده از شبیه سازي
  در حال اجرا  30/6/93  30/12/92  ماه 6  000/840/45  بیرانوند

492 
پیگیري پس از جراحی کیستیک اکینوکوکوزیس در 

  استان لرستان , غرب ایران
دکتر مجتبی احمدي 

  نژاد
فوق تخصص 
  توراکس

آقاي بهروز عزت 
  در حال اجرا  30/3/93  30/12/92  ماه 3  000/750/58  پور

493 
بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه 

  امیر یاراحمدي  1392ن در زمینه ناباروري در سال علوم پزشکی لرستا
دانشجوي 

کارشناسی علوم 
  آزمایشگاهی

دکتر ماندانا بیگی 
  در حال اجرا  30/12/93  30/12/92  ماه 12  33540000  بروجنی

494 
بررسی رابطه میزان دینداري و بهداشت روانی در بین 

  فاطمه پناهی  دانشجویان علوم پزشکی لرستان
دانشجوي 
 کارشناسی
  پرتوشناسی

دکتر مهرداد 
  پایان یافته  30/6/93  30/12/92  ماه 6  27375000  ویسکرمی
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  سال خاتمه  سال شروع
انجام  وضعیت
  طرح

495 
ساخت دستگاه اتوماتیک رنگ آمیزي و فیکس الم هاي 

 میکروبی جورجان
  ویدا حافظی

دانشجوي 
کارشناسی علوم 
  آزمایشگاهی

دکتر اصغر 
  در حال اجرا  30/6/93  30/12/92  ماه 6  40000000  سپهوند

496 
آگاهی از اصول حفاظت در برابر اشعه در  بررسی میزان

پرتو کاران شاغل در بیمارستان هاي آموزشی خرم آباد  
  1392در سال 

کارشناسپرتو    سارا میاحی
  شناسی

دکتر محمود 
  قرارداد ندارد  30/5/93  30/12/92  ماه 5  17850000  رسولی

497 
بررسی کیفیت اطالعات گواهی فوت در بیمارستان هاي 

  فائزه متقی پور  1391سال شهر بروجرد در 

دانشجوي 
کارشناسی 

فناوري اطالعات 
  سالمت

دکتر پرستو 
  قرارداد ندارد  30/5/93  30/12/92  ماه 5  22320000  بهاروند

498 

و  IMP-1و  VIM-1تعیین فراوانی بتاالکتامازهاي
NDM-1   در بین ایزوله هاي کلبسیا پنومونیه جدا

ا روش واکنش شده از نمونه هاي بالینی شهر خرم آباد ب
  )PCRزنجیره اي پلیمراز(

کارشناس ارشد   لیال آب خویی
  میکروبیولوژي

دکتر حامد 
  قرارداد ندارد  30/12/93  30/12/92  ماه 12  87030000  اسمعیل لشگریان

499 
میزان پراکسیداسیون لیپیدي و فعالیت آنزیم هاي 
آنتی اکسیدانی سرم بیماران قلبی عروقی مبتال به 

  دیابت
دکتراي تخصصی   بهارونددکتر بابک 

  قلب
دکتر علی 
  در حال اجرا  30/6/93  30/12/92  ماه 6  149800000  خسروبیگی

500 
اثرات سلنیت سدیم بر وضعیت آنتی اکسیدانی و 

تغییرات هیستومورفولوژیک کلیه در آسیب ناشی از 
 ریپرفیوژن کلیه در موش صحرایی نر-ایسکمی

ضا دکتر محمد ر  بیوشیمی PHD  دکتر حسن احمدوند
  در حال اجرا  30/12/93  30/12/92  ماه 12  1579000000  غالمی
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501 
بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر اضطراب بیماران 

کارشناسی ارشد   فاطمه قاسمی  همودیالیزي
توسط کمیته     14/1/93    49600000  خانم شهین رئوفی  پرستاري

  اخالق رد شد

502 

 بررسی ارزش تشخیصی کاپنو گرافی همراه با سمع در
تأیید جاي گذاري صحیح لوله بینی معده اي در بیماران 

با کاهش سطح هوشیاري در یکی از بیمارستان هاي 
  1392- 93دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 

دکتراي   دکتر مژگان خادمی
  پرستاري

دکتر طاهره 
  در حال اجرا  14/1/94  14/1/93  ماه 12  39600000  طوالبی

503 
تیل سولفوکساید بر مهار بررسی بافتی تأثیر دي م

نفروتوکسیستی حاد القا شده بواسطه جنتامایسین در 
  رت

دانشجوي   افشین حسنوند
  پزشکی

دکترعلی 
  در حال اجرا  14/9/93  14/1/93  ماه 9  47006800  اصغرکیانی

504 
بررسی شیوع عفونت باکتریوري در دانش آموزان دختر 

  1393پایه اول و دوم ابتدایی  شهر خرم آباد در سال
زهره میربیک 
  سبزواري

دانشجوي 
  پزشکی

دکترعلی اصغر 
  در حال اجرا  14/1/94  14/1/93  ماه 12  63060000  کیانی

  در استان لرستان Qبررسی سرواپیدمیولوژي تب  505
 -حمید مخیري

دکتر احسان 
  مصطفوي

کارمند معاونت 
بهداشتدکتراي 
  اپیدمیولوژي

  پایان یافته  14/7/94  14/1/93  ماه 18  84735000  دکتر جوادطراحی

506 
(تب خونریزي دهنده  CCHFبررسی سرواپیدمیولوژي 

  93کریمه کنگو) در گوسفندان استان لرستان در سال 

علی چگینی 
دکتر صادق - شرفی

  چینی کار

کارشناس ارشد 
انگل 
 PHDشناسی

 ویروس شناسی

دکتر علی 
  در حال انجام  14/9/94  14/1/93  ه20  8745000  شیخیان

507 
ن آگاهی و رفتار تغذیه اي تیم هاي بررسی تعیین میزا

دکتري تخصصی   دکتر مهناز مردانی  1392ورزشی شهر خرم آباد در سال 
 تغذیه

  در حال انجام  17/12/94  17/12/93  ماه 12  30000000  - 
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان اريدآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  نام مجري  عنوان  طـــــرح ردیف
رشته  مدرك و

  تحصیلی
  به ریال اعتبار طرح  نام ناظر

مدت 
 قرارداد

  سال خاتمه  سال شروع
انجام  وضعیت
  طرح

508 
بررسی شیوع چاقی شکمی و ارتباط آن با فشار خون 

باال در کارمندان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 
1392  

دکتري تخصصی   مهناز مردانیدکتر 
 تغذیه

  در حال انجام  17/12/94  17/12/93  ماه 12  42000000  مژگان خسروي

509 
ارزیابی رفتارهاي ارتقا دهنده سالمت و عوامل مرتبط با 

آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی 
  1392شهر خرم آباد در سال 

  دکتر خاطره عنبري
متخصص 
پزشکی 
 اجتماعی

  پایان یافته  17/6/94  17/12/93  ماه 6  000/906/18  تر علی فرهاديدک

510 

تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی 
بر آگاهی و رفتارهاي مراقبتی بهداشت دهان و دندان 
در مادران باردار تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی 

  خرم آباد

کارشناس ارشد   کتایون بختیار
 مامایی

ه  دکترخاطر
  در حال اجرا  17/12/94  17/12/193  ماه 12  000/642/56  عنبري

511 
ارتباط سرمایه اجتماعی و سالمت روان دانشجویان 

 92دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 
دانشجوي   زهرا طاهري

 کارشناسی
  در حال اجرا  17/8/94  17/12/93  ماه 8  000/000/41  دکتر علی فرهادي

512 
پوکی استخوان بر اساس رفتارهاي پیشگیري کننده 

سازه هاي مدل فرانظري پروچسکا در زنان مراجعه 
  کننده به مراکز بهداشتی درمانی خرم آباد

  در حال اجرا  17/12/94  17/12/93  ماه 12  000/715/32  پروین آستی دانشجوي  فریده ملکشاهی

513 
بررسی عوامل مرتبط سالمت روان دانشجویان 

دکتري تخصصی   لی فرهاديدکتر ع  دانشگاههاي استان لرستان
 روانشناسی

  در حال اجرا  17/12/94  17/12/93  ماه 12  000/379/47  معصومه موحدي

514 
اثر سیاه دانه بر رگزایی بافت تومور سرطان سینه در 

 Blab/cمدل حیوانی 
دکتر محمد رضا 

 بیگدلی
دکتري تخصصی 
 فیزیولوژي

 نجامدر حال ا 31/10/94 31/4/92 ماه30 298550000 آیت کایدي
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان اريدآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  نام مجري  عنوان  طـــــرح ردیف
رشته  مدرك و

  تحصیلی
  به ریال اعتبار طرح  نام ناظر

مدت 
 قرارداد

  سال خاتمه  سال شروع
انجام  وضعیت
  طرح

515 

هفته تمرین هوازي و مصرف عصاره کالله 8اثر همزمان 
ناحیه BDN .Fزعفران بر سیستم دفاع و میزان 

پیشانی کورتکس مغز موشهاي نر جوان به دنبال یک 
 وحله فعالیت استقامتی حاد و امنده ساز

 امیر خسروي
کارشناس ارشد 
 تربیت بدنی

دکتر مهرنوش 
 مقدسی

 در حال انجام 19/11/92 19/5/92 ماه6 150000000

516 
مطالعه کار آزمایی بالینی اثرات مصرف میوه عناب 

Ziziphus    Vulgaris  L   بر پروفایل لیپیدي و
 در بیماران مبتال به هایپر لیپیدي CRP _hsسطح 

دکتر صدیقه 
 عسگري دستجردي

دکتري تخصصی 
 فارماکوگنوزي

یکی از اعضاي 
هیات علمی مرکز 
تحقیقات قلب و 

صفهان با عروق ا
معرفی ریاست 
 محترم مرکز

 در حال انجام 19/5/94 19/5/92 ماه24 72500000

517 
بررسی اثرات الئورپئین بر تغییرات هیستومورفولوژیک 

کلیه و وضعیت آنتی اکسیدانی در موش صحرایی نر 
  نفروتوکسیسیتی شده توسط جنتامایسین

 احمد تمجیدي چور
کارشناس ارشد 
 علوم تشریح

یگی دکتر نسیم ب
 بروجنی

 در حال انجام 16/3/93 16/6/92 ماه9 147790000

518 
تاثیر پیش درمانی با عصاره هیدرو الکلی برگ زیتون بر 

برقراري _مهار ضایعات بافتی کلیه حاصل از ایسکمی 
  جریان خون مجدد کلیوي در رت

 لیال جعفري پور
کارشناس اتاق 

 عمل
 در حال انجام 16/6/93 16/6/92 ماه12 57987500 مریم رضایی

519 
بررسی تاثیر جفت بلوط در درمان همورویئد در مقایسه 

با پماد آنتی همورویید در بیماران مراجعه کننده به 
 مطب و درمانگاه بیمارستان عشایر خرم آباد

دکتر مجتبی احمدي 
نژاد و خانم فریبا 

 سپهوند
 فوق تخصص

دکتر میرزایی 
 (جراح)

 ر حال انجامد 16/6/93 16/6/92 ماه12 66000000

520 
بررسی اثر اسانس گیاه ریحان بر شدت سر درد و عود 

 حمالت سردرد در مبتالیان به سر درد میگرنی
 در حال انجام 16/6/94 16/6/92 ماه24 65410000 دکتر نیک فر نورولوژیست دکتر پرویز بهرامی
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان اريدآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  نام مجري  عنوان  طـــــرح ردیف
رشته  مدرك و

  تحصیلی
  به ریال اعتبار طرح  نام ناظر

مدت 
 قرارداد

  سال خاتمه  سال شروع
انجام  وضعیت
  طرح

521 
بر  .UImus glabra Lتعیین تاثیر عصاره آ؛بی نا رون 

ستگی استخوان در موش مدل تجربی ایجاد شک
 صحرایی نر

 مریم رضایی
کارشناس ارشد 
 علوم جانوري

خانم دکتر بیگی 
 بروجنی

 در حال انجام 12/4/93 12/8/92 ماه8 83630000

522 
کشنده طبیعی رحم در روز  Tبررسی جمعیت سلولهاي 

هفتم بارداري متعاقب تجویز عصاره الکلی اتانولی مریم 
 مان بارداريگلی به مدت دو هفته قبل از ز

دکتر نسیم بیگی 
 بروجنی

کلینیکال 
پاتولوژي و 

 دکتري تخصصی
 در حال انجام 12/8/93 12/8/92 ماه12 136000000 دکتر مجید طوافی

523 

بررسی اثرات مهارکنندگی اسانس و عصاره مرزه 
رشینگري و خوزستانی بر روي آنزیم هاي استیل کولین 

خواص ضد استراز و بوتیریل کولین استراز :بررسی 
 باکتري و سمیت در مقابل سلولهاي سرطانی انسان

 دکتر نیلوفر درستی
دکتري شیمی 

 معدنی
دکتر حسن 
 احمدوند

 در حال انجام 12/8/94 12/8/92 ماه24 148120000

524 
بررسی سرو اپیدمیولوژي و فاکتورهاي خطر عفونت 

توکسوپالسما گوندي در بیماران تحت همودیالیز 
  شهرستان خرم آ باد

کارشناسی ارشد   لیال بیرانوند
  انگل شناسی

دکتر غالمعلی 
 سبزواري

 در حال انجام 2/11/93 2/3/93  ماه 12  000/710/70

525 
تاثیر اجزاي لیپیدي و بار سطحی لیپوزوم ها بر فرایند 
آزاد سازي دارو از لیپوزوم بار گذاري شده در هیدروژل 

  تشکیل شونده در محل
دکتري   آزاده علی نقی

  وتیکسفارماسی
دکتر علی خوارزم 

  انصرافی 30/3/95 2/3/93  ماه 12  000/650/143  کیا

526 
 - ILآنالیز ژنوتیپی و آ للی پلی مورفیسم هاي ژن 

در بیماران مبتال به سل ریوي استان لرستان به 10
 PCR - RFLPروش

دکتر فرهاد 
 شاهسوار

PHDایمونولوژ
  ي

دکتر محمد رضا 
 ناظر

 در حال انجام 30/3/95 2/3/93 ماه 9 000/000/100

527 
تاثیر یک دوره تمرین ترکیبی بر میزان لپتین پالسما 
 شیرزاد صفري  در کارکنان مرد چاق شبکه بهداشت شهرستان پلدختر

کارشناس ارشد  
  پرستاري

دکتر حسن 
 احمدوند

  قرارداد ندارد 30/3/94 30/3/93 ماه 8 000/552/99
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان اريدآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  نام مجري  عنوان  طـــــرح ردیف
رشته  مدرك و

  تحصیلی
  به ریال اعتبار طرح  نام ناظر

مدت 
 قرارداد

  سال خاتمه  سال شروع
انجام  وضعیت
  طرح

528 
ي انسانی مطالعه سویه هاي کیست هیداتید در نمونه ها

  و حیوانی استان لرستان
دکتر فرناز 
 خیراندیش

PHD   انگل
  شناسی پزشکی

دکتر علی محمد 
 ورزي

  در حال انجام 30/3/94 30/3/93 ماه 24 560149600

529 
بررسی نمودار هاي مختلف امواج ثبت شده در اختراع 

دستگاه سمع قلب با شش لید از قلب بیماران 
  93در سال بیمارستان شهید مدنی خرم آباد 

فاضل ترخانسعید 
 بیگدلو

دانشجوي 
  قرارداد ندارد  30/12/93  30/3/93 ماه 24 103596000 دکتر بابک بهاروند  پزشکی

530 
قارچی(درماتوفیت ها و ,بررسی میزان آلودگی انگلی

قارچ هاي کراتینوفیلیک) و آنالیز خاك پارکهاي 
  عمومی شهرستانهاي استان لرستان

انگل  PHD  دکتر ابراهیم باد پروا
  شناسی پزشکی

دکتر روح اله 
 حیدري

  در حال انجام 30/3/94 30/3/93  ماه 12  136650000

531 
ریپرفیوژن  –اثر سلنیوم بر آسیب ناشی از ایسکمی 

  عضله گاسترو کنمیوس در موش صحرایی بالغ
- دکتر افشین نظري
  عطیه پیرهادي

PHD  
فیزیولوژیدانشج
  وي پزشکی

دکتر بهرام 
  قرارداد ندارد 30/3/94 30/3/93  ماه 12  98684000  رسولیان

532 

اثرات پیش درمانی گلوتاتیون بر وضعیت آنتی 
اکسیدانی و تغییرات هیستو مورفولوژیک کلیه در 

ریپرفیوژن کلیه در موش  –آسیب ناشی از ایسکمی 
  صحرایی نر

 بیوشیمی  PHD  دکتر حسن احمدوند
دکتر فواد عبداله 

  در حال انجام  30/12/93  30/3/93  ماه 9  99600000  پور

533 
بررسی اثر راه مصرف ، بر فارماکوکینتیک ترامادول و 

  متابولیت هاي اصلی آن در موش صحرایی

دکتر بهجت شیخ 
االسالمی بورقانی 

  فراهانی

PHD  داروسازي
  صنعتی

دکتر آزاده علی 
 نقی

  در حال انجام 30/3/94 30/3/93  ماه 12  513485000

534 
خص هاي سندرم و شا TNF-αبررسی سطوح سرمی 

  متابولیک در دیابت بارداري
دکتر علی خسرو 

دکتر غالمرضا   بیوشیمی  PHD  بکی
 شهسواري

  در حال انجام  30/3/94  30/3/93  ماه 12  64500000
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان اريدآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  نام مجري  عنوان  طـــــرح ردیف
رشته  مدرك و

  تحصیلی
  به ریال اعتبار طرح  نام ناظر

مدت 
 قرارداد

  سال خاتمه  سال شروع
انجام  وضعیت
  طرح

535 
مدیریت ارتباطاتی ائمه جماعات در دانشگاهها و ترسیم 

شاخص هاي ارزیابی ارکان مسجد , تراز دانشگاه 
  اسالمی

ل نهاد مسئو  مهدي مستاجران
 رهبري

دکتر بهرام 
 رسولیان

  قرارداد ندارد  30/9/93  30/3/93  ماه 6  66955000

536 
بررسی وضعیت ناقلین و مخازن لیشمانیوز جلدي در 

  کانون هاي جدید استان لرستان

حمید شیر 
محمدیدکتر محمد 
  حسن کایدي

PHD  داروسازي
  صنعتی

سید محمودرضا 
 طاهریان

  در حال انجام 30/3/95 30/3/93  ماه 24  113340000

537 
مقایسه سرواپیدمیولوژي توکسوپالسموزیس و 

توکسوکاریازیس در بیماران مبتال به اختالالت روانی 
  (شیزوفرنی و دوقطبی) با گروه کنترل

دکتر فرناز 
دکترعلی محمد   بیوشیمی  PHD  خیراندیش

  در حال انجام  3/5/95  3/5/93  ماه 24  156/019/960  ورزي

538 
دز سطحی غدد تیروئید ، بنا گوشی  اندازه گیري میزان

مسئول نهاد   فاطمه ناصرپور  و چشم ها در رادیوگرافی هاي پانورامیک دندان
 رهبري

  در حال انجام 3/5/94 3/5/93  ماه 12  000/191/55 فرهاد آزاد پور

539 
فعالیت پاراکسوناز و ارتباط آن با شاخص هاي آتروژنی 

قلب سرم بیماران قلبی عروقی مرکز فوق تخصصی 
  شهید مدنی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

دکتر مصطفی 
  چراغی

PHD  داروسازي
  قرارداد ندارد 3/11/93 3/5/93  ماه 6  000/880/80  دکتر بابک بهاروند  صنعتی

540 
بررسی میزان رابطه بین مهارتهاي ارتباطی و 

رضایتمندي زناشویی در زنان مراجعه کننده به مراکز 
  1393اد در سال بهداشتی درمانی شهر خرم آب

دانشجوي   اعظم علی حیدري
 بهداشت عمومی

  در حال انجام  3/5/94  3/5/93  ماه 12  27260000  مژگان مسعودي

541 
اندازه گیري و مقایسه دوز تابش بیماران در سه بخش 

  ناهید حسن پور  سنگ شکن در شهر خرم آباد
دانشجوي 
کارشناسی 
  رادیولوژي

دکتر محمود 
  در حال انجام  3/5/94  3/5/93  اهم 12  000/000/30  رسولیان
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان اريدآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  نام مجري  عنوان  طـــــرح ردیف
رشته  مدرك و

  تحصیلی
  به ریال اعتبار طرح  نام ناظر

مدت 
 قرارداد

  سال خاتمه  سال شروع
انجام  وضعیت
  طرح

542 
بررسی وضعیت تغذیه و عوامل مرتبط با آن در 

سالمندان تحت پوشش مراکز بهداشتی شهر خرم آباد 
 1393در سال 

 فاطمه سپهوندي
دانشجوي 
کارشناسی 
 پرستاري

دکتر ابراهیم 
 فالحی

  قرارداد ندارد 3/5/95 3/5/93 ماه 24 000/175/32

543 
 BALته ها و قارچ ها در نمونه بررسی فراوانی تک یاخ

بیماران مراجعه کننده به بخش برونکوسکوپی 
  1392بیمارستان هاي شهر خرم آباد در سال 

دکتر علیرضا 
 آذرگون

  در حال انجام 3/3/94 3/5/93 ماه 10 000/856/43 -  فوق تخصص ریه

544 
بررسی میزان شیوع پیتریازیس ورسیکالر در خوابگاه 

کی لرستان به سه روش: هاي دانشگاه علوم پزش
 تراشیدن پوست , استفاده از چسب اسکاچ و المپ وود

ساناز رستمیفاطمه 
 باقري

دانشجوي 
پزشکیدانشجوي 

 پزشکی

دکتر حامد 
 اسمعیل لشگریان

  قرارداد ندارد 3/9/93 3/5/93 ماه 4 000/750/24

545 
بررسی کیفیت زندگی و شیوع بیماري هاي مزمن در 

به مراکز بهداشتی درمانی سالمندان مراجعه کننده 
  93شهر خرم آباد در سال 

زینب ابراهیمی 
  رومشکان

دانشجوي 
کارشناسی 

  بهداشت عمومی

شهین 
 1877ساالروند

  قرارداد ندارد 3/5/94 3/5/93  ماه 12  000/320/27

546 
بررسی ارتباط داروهاي مصرفی حین و بعد زایمان بر 
ان شیردهی مادران مراجعه کننده به بیمارستان عسلی

  1393خرم آباد در سال 

سعیده مرادي 
  فرنداعزیزپوریان

دانشجوي 
پرستاریدانشجو
  ي کارشناسی

  قرارداد ندارد  3/8/93  3/5/93  ماه 3  000/900/41 کبري کرمی

547 
اندازه گیري دز تابشی بیماران در روش هاي 

آنژیوگرافی و آنژیوپالستی در مرکز قلب بیمارستان 
  1393شهید مدنی  خرم آباد در سال 

  آرزو ساکی
دانشجوي 
کارشناسی 
 رادیولوژي

دکتر کوروش 
 گرجی

  در حال انجام  3/11/93  3/5/93  ماه 6  000/355/29

548 
بررسی افکار خودکشی در سالمندان ایرانی و عوامل 

دانشجوي   افشین حسنوند  1393موثر بر آن در سال 
  پزشکی

دکتر خاطره 
  ندارد قرارداد  3/11/93  3/5/93  ماه 6  000/970/37  عنبري
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان اريدآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  نام مجري  عنوان  طـــــرح ردیف
رشته  مدرك و

  تحصیلی
  به ریال اعتبار طرح  نام ناظر

مدت 
 قرارداد

  سال خاتمه  سال شروع
انجام  وضعیت
  طرح

549 
بررسی فراوانی افسردگی در بیماران همودیالیزي 

مراجعه کننده به بیمارستان عشایر شهر خرم آباد در 
  1393سال 

  کبري سمیعی
دانشجوي 
کارشناسی 

  بهداشت عمومی
  در حال انجام 3/11/93 3/5/93  ماه 6  000/061/13 دکتر بابک هادیان

550 
لیزي مزمن ارزیابی کفایت همودیالیز در بیماران همودیا

مراجعه کننده به بخش همودیالیز بیمارستان شهداي 
  عشایر

دکتر آزیتا ظفر 
  در حال انجام  3/5/94  3/5/93  ماه 12  000/960/63 دکتر بابک هادیان  نفرولوژیست  محتشمی

551 
بررسی مرگ و میر نوزادان و عوامل مرتبط با آن در 

 روانپزشک  دکتر کوروش ساکی  92استان لرستان در سال 
تر غالمرضا دک

  قرارداد ندارد  10/8/93  10/5/93  ماه 3  000/000/35  لشگرآرا

552 
دارو رسانی وین بالستین به سرطان ریه با استفاده از 

کارشناس ارشد   بشرا امیري  نانو حامل نیوزومی
  شیمی معدنی

دکتر بهجت شیخ 
  در حال انجام  15/8/94  15/8/93  ماه 12  000/420/163  اسالمی

553 
ه تکنیک تکثیر هم دما به واسطه لوپ کاربرد و مقایس

)LAMP با روش (Real time  PCR  در تشخیص
  توکسو پالسموزیس در زنان باردار

دکتراي تخصصی   دکتر شیرزاد فالحی
  انگل شناسی

دکتر غلمرضا 
 گودرزي

  در حال انجام 15/2/95 15/8/93  ماه18  000/000/150

554 
ی در مطالعه تحلیلی وب سایت هاي بیمارستانهاي دولت

  ایران
 - شهین ساالروند  
  مهناز صمد بیک

دانشجوي 
دکتري 

پرستاریدانشجو
ي دکتري 

  مدارك پزشکی

  در حال انجام  15/8/95  15/8/93  ماه 24  000/000/50 دکتر ایمانی نصب

555 
( هیدرو کربنهاي آروما PAHبرسی حذف ترکیبات 

تیک جند حلقه اي ) با استفاده از روش الکتروفنتون 
  آبیدر محلولهاي 

  محمد بازدار
دانشجوي 

کارشناسی ارشد 
  بهداشت محیط

  در حال انجام  15/8/94  15/8/93  ماه12  000/040/40  بهرام کمره اي
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان اريدآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  نام مجري  عنوان  طـــــرح ردیف
رشته  مدرك و

  تحصیلی
  به ریال اعتبار طرح  نام ناظر

مدت 
 قرارداد

  سال خاتمه  سال شروع
انجام  وضعیت
  طرح

556 
دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

لرستان در ارتباط با آموزش سر پایی در درمانگاههاي 
  93-92ماژور در سال تحصیلی

  سیما سپهوند
کارشناسی 
مدیریت 
  آموزشی

غفار علی 
 محمودي

  در حال انجام 15/8/94 15/8/93  ماه 12  000/750/34

557 
 –برسی اثر تروکسر یوتین بر آسیب ناشی از ایسکمی 

  ریپرفیوژن بیضه در موش صحرایی نر
عبدالرضا خیراللهی 

  بهروز رستمی–
ارولوژیستدانشج
  وي پزشکی

دکتر بهرام 
 رسولیان

  در حال انجام  15/2/95  15/8/93  ماه 18  000/000/100

558 
بررسی ارتباط بین سرولوژي توکسوپالسموزیس و سقط 
جنین در زنان باردار داراي سابقه سقط خودبخودي در 

  خرم آباد

دکتر فرناز خیر 
  اندیش

PHD   انگل
  شناسی پزشکی

دکتر علی  
  در حال انجام  15/8/95  15/8/93 ماه 24  000/000/80  شیخیان

559 
اعدگی بر بروز و شدت بررسی ارتباط فازهاي سیکل ق

  سردرد بعد از بی حسی نخاعی
دکتر سپیده وهابی  

  زهرا زارعی- 

متخصص 
بیهوشیدانشجو
  ي پزشکی

  قرارداد ندارد  15/12/93  15/8/93  ماه 4  000/000/20  دکتر مراد خا نی

560 
بررسی رایطه سبک هاي ارتباطی اساتید با رضایت 
 مندي و عملکرد تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه

  علوم پزشکی لرستان
  عاطفه مبشر

کارشناس ارشد 
مدیریت 
  آموزشی

دکتر پرستو 
 بهاروند

  در حال انجام 15/2/94 15/8/93  ماه 6  000/340/29

561 
بررسی وضعیت چاه هاي شرب روستایی شهرستان 

  حدیث مرادي زاده  1393رومشگان در سال 
دانشجوي 
کارشناسی 
  بهداشت محیط

دکتر حاتم 
 گودینی

  قرارداد ندارد  15/2/94  15/8/93  ماه 6  000/718/27

562 
ارزیابی عملکرد بیمارستان شهید رحیمی خرم اباد بر 

کارشناسی ارشد    زهرا رحیمی  EFQMاساس الگوي تعالی سازمانی 
  در حال انجام  15/3/94  15/8/93  ماه 7  000/310/20  طاهره طرهانی  حسابداري
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان اريدآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  نام مجري  عنوان  طـــــرح ردیف
رشته  مدرك و

  تحصیلی
  به ریال اعتبار طرح  نام ناظر

مدت 
 قرارداد

  سال خاتمه  سال شروع
انجام  وضعیت
  طرح

563 
و  آگاهی و نگرش مادران در خصوص تشنج ناشی از تب

سال مراحعه کننده به  5پشگیري از آن در کودکان زیر 
  1393درمانگاه اطفال خرم آباد سال 

متخصص   دکتر آزاده جفرسته
  کودکان

دکتر اعظم محسن 
  در حال انجام  15/2/93  15/8/93  ماه 6  000/000/26  زاده

564 
برسی شیوع جراحی زیبایی و تاثیر آن در باال بردن 

مل جراحی زیبایی در شهر اعتماد به نفس افراد تحت ع
  93- 94باد در سال آخرم 

دکتر ابوالفضل 
  عباس زاده

فوق تخصص 
جراحی 
  پالستیک

دکتر مزگان 
  در حال انجام 15/8/94 15/8/13  ماه 12  000/650/49  جاریانی

565 

  p582s(rs11549465)برسی شیوع  دو پلی مورفیسم 
در  HIF-lalphaدر ژن  T4181(rs41508050)و  

راي انسداد عروق کرونر در بیمارستان قلب بیماران دا
  خرم آباد

دکتر علی اصغر 
  کیانی

PHD 
  قرارداد ندارد  15/2/94  15/8/93  ماه 6  000/000/100 فرهاد شاهسوار  هماتولوژي

566 
بررسی تاثیر کالس هاي زایمان فیزیولوژیک بر آگاهی 

دانشجوي   فاطمه بیرانوند  نگرش و عملکرد انتخاب روش خاتمه بارداري
  در حال انجام  15/8/94  15/8/93  ماه 12  000/040/21  دکتر سهیال اکبري  بهداشت عمومی

567 
بررسی وضعیت اعتیاد به اینترنت و ارتباط آن با سطح 

اعتماد به نفس و رضایت از زندگی در دانشجویان 
  93دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 

  پیام دالوند
دانشجوي 

کارشناسی علوم 
  آزمایشگاهی

  در حال انجام 15/8/94 15/8/93  ماه 12  000/120/30 رطاهره طوالبیدکت

568 
بررسی پراکنش آالینده هاي اتمسفري ناشی از کارخانه 

و مقایسه SCREEN3سیمان دورود توسط نرم افزار 
  آن با مدل گوس

دکتر رجب 
رشیدییوسف امیدي 

  خانی آبادي

دکتري بهداشت 
حرفه 

ایدانشجوي 
ارشد بهداشت 

  محیط

هرام دکتر ب
 اي کمره

  در حال انجام  20/9/94  20/9/93  ماه 12  000/540/47
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان اريدآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  نام مجري  عنوان  طـــــرح ردیف
رشته  مدرك و

  تحصیلی
  به ریال اعتبار طرح  نام ناظر

مدت 
 قرارداد

  سال خاتمه  سال شروع
انجام  وضعیت
  طرح

569 
بررسی ارتباط افسردگی با کنترل قند خون در بیماران 
مبتال به دیابت نوع دو در شهرستان خرم آباد در سال 

1393  

عباس فراهانیمهرداد 
  ولی پور

کارشناسی ارشد 
آموزش 

بهداشتکارشناس
ي ارشد  
  اپیدمیولوژي

  در حال انجام  20/3/94  20/9/93  ماه 6  000/146/43  ارکتایون بختی

570 
سال   50بررسی عوامل خطر سکته قلبی در بیماران زیر 

  دکتر علی پوریا  1393مراجعه کننده به بیمارستان قلب در شهر خرم آبا
فوق تخصص 

جراحی قلب و 
  عروق

دکتر نصراهللا 
 مرادي فر

  نجامدر حال ا 20/9/8/94 20/9/93  ماه 12  000/225/52

571 
عضالنی در جامعه  –بررسی شیوع اختالالت اسکلتی 

والیبالست ها و رابطه ان با برخی متغیر ها مانند سن ، 
  قد ، وزن و میزان فعالیت آنها

  سکینه مهدوي
کارشناسی ارشد 
بهداشت حرفه 

  اي

دکتر رجب  
 رشیدي

  در حال انجام  20/9/94  20/9/93  ماه 12  456/042/42

572 
ر گروههاي دانشجو یان از نظر رفتار بررسی تغییر در زی

هاي پر خطر در طول اولین سال تحصیلی در دانشگاه و 
  پیشگو کننده هاي آن

دکتر محمد جواد 
  طراحی

دکتراي 
  قرارداد ندارد  20/12/94  20/9/93  ماه 15  920/853/94  کتایون بختیار  اپیدمیولوژي

573 
تاثیر مداخله آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر 

آگاهی و مصرف خود سرانه دارو در سالمندان تحت 
  پوشش مراکز بهداشتی درمانی خرم آباد

 –کتایون بختیار 
  فاطمه بستامی

کارشناسی ارشد 
- مامایی 

کارشناسی ارشد 
  بهداشت

  در حال انجام 20/3/95 20/9/93  ماه 18  000/470/46 فاطمه بشیري

574 
ی و بررسی فلوراي قارچ هاي هوابرد در بخش هاي داخل

هواي آزاد اطراف بیمارستان هاي دانشگاهی فعال خرم 
  آباد با دو روش فعال و غیر فعال

دکتر اصغر 
سپهوندمهندس 
  فرامرز عظیمی

PHD  انگل
شناسیکارشناس
  ي ارشد بهداشت

  در حال انجام  20/9/94  20/9/93  ماه 12  000/740/81 سکینه مهدوي
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان اريدآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  نام مجري  عنوان  طـــــرح ردیف
رشته  مدرك و

  تحصیلی
  به ریال اعتبار طرح  نام ناظر

مدت 
 قرارداد

  سال خاتمه  سال شروع
انجام  وضعیت
  طرح

دکتراي   دکتر مژگان خادمی  لبیتجارب مبتالیان به سکته قلبی حاد از امداد ط 575
  پرستاري

دکتر طاهره 
  در حال اجرا  20/9/94  20/9/93  ماه 12  800/411/24  طوالبی

576 

بررسی آنتی ژن مدفوعی هلیکوباکتر پیلوري در 
کودکان با شکایت درد شکمی مزمن مراجعه کننده به 

کلینیک کودکان بیمارستان شهید مدنی شهر خرم آباد 
  کنترل و مقایسه آن با گروه

دکتر شکوفه احمدي 
  پورنیلوفر صادقیار

متخصص 
اطفالدانشجوي 

  پزشکی

دکتر غالمرضا 
 گودرزي

  در حال انجام 20/1/94 20/9/93  ماه 4  00/060/71

577 

بررسی شیوع پلی مورفیسم ژن آنژیوتنسین کانور 
-ACE) (ACE A2350G and Aتینگ آنزیم (

240T شاخص ) و ارتباط آن با میزان پروفایل لیپیدي و
هاي آتروژنی سرم در افراد داراي پر فشاري خون خرم 

  آباد

دکتر بابک هادیان  
  زهرا توکلی

فوق تخصص 
لوژیکدانشجنفرو

  وي پزشکی

دکتر غالمرضا 
 شهسواري

  در حال اجرا  20/6/94  20/9/93  ماه 9  000/100/174

578 
بررسی مولکولی میزان آلودگی توکسوپالسما گوندي در 

  93د در سال گربه هاي شهر خرم آبا

دکتر شیرزاد 
فالحیدکتر ابراهیم 

  بادپروا

PHD  انگل
  شناسی پزشکی

دکتر فرناز 
 خیراندیش

  در حال اجرا 9/11/94 9/11/93  ماه 12  93300000

579 

بررسی موفقیت واریکوسلکتومی اینگوئینال 
میکروسکوپی به روش انسداد وریدهاي گوبرناکولر در 

رولوژي بیمارستان بیماران مراجعه کننده به درمانگاه ا
  1392-93شهداي عشایر خرم آباد در سال 

دکتر امیر عباس شه 
  دوست

متخصص 
  ارولوژي

دکتر هرمز 
 محمودوند

  قراردادند ارد  9/11/94  9/11/93  ماه 12  800/947/52
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان اريدآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  نام مجري  عنوان  طـــــرح ردیف
رشته  مدرك و

  تحصیلی
  به ریال اعتبار طرح  نام ناظر

مدت 
 قرارداد

  سال خاتمه  سال شروع
انجام  وضعیت
  طرح

580 

بررسی فراوانی ،عوارض و آسیب هاي جسمی ناشی از 
ترامادول در مراجعه کنندگان به مسمومیت با 

اي آموزشی شهداي عشایر ،شهید رحیمی بیمارستان ه
 و بیمارستان تامین اجتماعی شهر خرم آباد در سال

1393  

  زهرا غالمی

دانشجوي 
کارشناسی 

بهداشت حرفه 
  اي

دکتر غفارعلی 
  قرارداد ندارد  9/10/94  9/11/93  ماه 11  000/385/37  محمودي

581 
بررسی ارتباط توان خودمراقبتی وسوادسالمت 

ري دربیمارستان هاي آموزشی دربیماران قلبی بست
  93شهر خرم آباد در سال

کلثوم محمدنیا 
  مطلق

دانشجوي 
کارشناسی 

  بهداشت عمومی
  در حال انجام 9/3/95 9/11/93  ماه 16  000/860/27 دکتر محمد غالمی

582 
و ریسک سالمتی  پوستورودي  زویزان دارزیابی م

قفسه سینه و  رادیوگرافی آزمون هاي در مارانیب
  خرم آباد شهر جمجمه در

  فاطمه پناهی
دانشجوي 
کارشناسی 
  رادیولوژي

دکتر کوروش 
 گرجی

  قرارداد ندارد  9/11/94  9/11/93  ماه 12  000/130/40

583 
تجربیات مربیان و دانشجویان از حضور دانشجویان با 

پایه بهیاري در فرایند آموزش دوره کارشناسی 
  پرستاري

کارشناسی ارشد   رضا حسین آبادي
  پرستاري

تر طاهره دک
  در حال اجرا  9/7/94  9/11/93  ماه 8  000/600/33  طوالبی

584 

فراوانی سنگ هاي ادراري و پیش گویی  بررسی میزان
برون سنگ شکن  دستگاه هايموفقیت میزان 
دربیمارستان هاي  genemed و  stors,wolfاندامی

  93- 94شهر خرم آباد درسال 

  مریم بیرانوند
دانشجوي 
کارشناسی 
  رادیولوژي

کتر محمود د
 رسولی

  قرارداد ندارد 9/1/95 9/11/93  ماه 14  000/000/42

585 
بررسی ارتباط میان پارکنیسون و توکسوپالسموزیس 

انگل  PHD  دکتر شیرزاد فالحی  93در بیماران شهر خرم اباد در سال 
  شناسی پزشکی

دکتر ابراهیم 
 بادپروا

  قرارداد ندارد  9/11/94  9/11/93  ماه 12  000/100/77
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان اريدآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  نام مجري  عنوان  طـــــرح ردیف
رشته  مدرك و

  تحصیلی
  به ریال اعتبار طرح  نام ناظر

مدت 
 قرارداد

  سال خاتمه  سال شروع
انجام  وضعیت
  طرح

586 
رسی ارگونومیک اختالالت عضالنی در خیاطان شاغل بر

کارشناسی ارشد   آرزو اسماعیل زاده  شهر خرم اباد RULAدر کارگاههاي خیاطی به روش 
 بهداشت

دکتر رجب 
  در حال انجام  9/11/94  9/11/93  ماه 12  000/630/29  رشیدي

587 
طراحی نرم افزار هوشمند پیش بینی خطر بیماري هاي 

تفاده از روش هاي هوش مصنوعی و کرونري قلبی با اس
  شاهدي-بر اساس یک مطالعه مورد

  سجاد فوالدوند
دانشجوي 
کارشناسی 
  رادیولوژي

مهندس مهدي 
 پدرام

  در حال اجرا 7/12/94 7/12/93  ماه12  000/000/100

588 
بررسی اختالالت خواب در بیماران مبتال به سندرم 

کرونري حاد در بخش ویزه قلب بیمارستان هاي 
  1392شی شهر خرم آباد در سال آموز

کارشناسی ارشد   الهام سپهوند
  در حال اجرا  7/6/94  7/12/93  ماه 6  000/000/24 ثریا ماسوري  پرستاري

589 
در تشخیص  LAMPکاربرد تکنیک 

مثبت و ایدزي  HIVکریپتوسپوریدیوزیس در افراد 
  شهرستان خرم آباد

دکتراي تخصصی   دکتر شیرزاد فالحی
 انگل شناسی

اصغر دکتر 
  در حال انجام  7/6/95  7/12/93  ماه 18  000/000/852  سپهوند

590 
بررسی میزان و علل لغو اعمال جراحی در اتاق عمل 

متخصص   دکتر صدیقه ندري  بیمارستان شهداي عشایر خرم آباد
  قرارداد ندارد 7/12/94 7/12/93  ماه 12  000/000/34 دکتر فریبرز رشنو  بیهوشی

591 
وامل خطر در افراد مبتال به بررسی اپیدمیولوژیک و ع

فوق تخصص اپی   دکتر پرویز بهرامی  صرع مراجعه کننده به بیمارستان هاي شهداي عشایر و
  لپسی

دکتر سارا 
 سواحلی

  قرارداد ندارد  7/6/94  7/12/93  ماه 6  000/000/36

592 
بررسی رایج ترین واژه هاي دانشگاهی در مجالت 

کارشناسی ارشد   یداهللا پورنیا  10پزشکی انگلیسی با ضریب تأثیر باالي 
 زبان انگلیسی

  در حال انجام  7/6/95  7/12/93  ماه 18  000/000/100  محمد الماسیان

593 

اثرات پیش درمانی گالیک اسید بر وضعیت آنتی 
اکسیدانی و تغییرات هیستو مورفولوژیک کلیه در 

ریپرفیوژن کلیه در موش  - آسیب ناشی از ایسکمی
  صحرایی نر

دکتري بیوشیمی   ونددکتر حسن احمد
 بالینی

 در حال انجام  6/3/94  6/3/93  ماه 16  000/065/112  دکتر افشین نظري
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان اريدآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  نام مجري  عنوان  طـــــرح ردیف
رشته  مدرك و

  تحصیلی
  به ریال اعتبار طرح  نام ناظر

مدت 
 قرارداد

  سال خاتمه  سال شروع
انجام  وضعیت
  طرح

594 
بررسی تاثیر عصاره هیدرواتانولی گیاه مریم گلی بر 

  سمیرا نوري نژاد  روند اسپرماتوژنز در رت نر نژاد ویستار
کارشناس ارشد 

فیزیولوژي 
 جانوري

 در حال انجام  6/3/94  6/3/93  ماه 18 000/910/146  دکتر مجید طوافی

595 
سی: -تهیه میکروامولسیون خوراکی حاوي پپتید

دکتري   دکتر آزاده علی نقی  طراحی، بهینه سازي و ارزیابی آن در موش هاي دیابتی
 فارماسیوتیکس

 در حال انجام  6/9/94  6/3/93  ماه 18 203400000  دکتر ندا اسالمی

596 
اقل بررسی مقایسه اي حداقل غلظت مهاري و حد

غلظت کشندگی زایلیتول و اسانس بو مادران و میخک 
  بر استراتپوکوك موتانس در محیط آزمایشگاهی

دکتر علی محمد 
  ورزي

دکتري 
 ایمنوهماتولوژي

آقاي بهروز عزت 
 در حال انجام  6/9/94  6/3/93  ماه 9 40000000  پور

597 

بررسی اثرات جهش زایی و ضد جهش زایی عصاره آبی 
هان جعفري ، بابونه، مورت ، موسیر، گونه هاي بومی گیا

گل همیشه بهار ،پونه و چاي کوهی در استان لرستان با 
  استفاده از تست ایمز

آقاي علی کرمی 
  دریکوند

فوق لیسانس 
 باکتري شناسی

 در حال انجام 20/1/94 20/4/93  ماه 18  000/780/246  دکتر اصغر کیانی

598 
دانی بررسی تاثیر عسل بر روي شاخصهاي آنتی اکسی

–سرم و بافت بیضه اي در آسیب ناشی از ایسکمی 
  ریپرفیوژن بیضه در موش سوري

خانم زهره میر بیک 
  سبزواري

دانشجوي 
 پزشکی

دکتر نسیم بیگی 
 در حال انجام  20/10/94 20/4/93  ماه 12 242574000  بروجنی

599 
بررسی تاثیر عسل بر روي شاخصهاي آنتی اکسیدانی 

تحت شیمی درمانی با  سرم و بافت بیضه اي موشهاي
  بوسولفان

دانشجوي   آقاي ضیاء عبیداوي
 پزشکی

دکتر نسیم بیگی 
 در حال انجام  20/10/94 20/4/93  ماه 24  000/900/318  بروجنی

600 
) بر Boswellia. Thuriferaبررسی عصاره کندر (

  خانم مریم علیپور  زمان حافظه ي کوتاه مدت دانشجویان دختر
کارشناسی ارشد 

فیزیولوژي 
 جانوري

دکتر مجتبی 
 در حال انجام  16/1/95 16/7/93  ماه 12 85435000  خاکساریان
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان اريدآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  نام مجري  عنوان  طـــــرح ردیف
رشته  مدرك و

  تحصیلی
  به ریال اعتبار طرح  نام ناظر

مدت 
 قرارداد

  سال خاتمه  سال شروع
انجام  وضعیت
  طرح

601 
  بررسی تاثیر عصاره اتانولی مریم گلی بر بیان ژن

VEGF ورستپور آن در زمان پیش از النه گزینی در
  موش سوري

دکتر نسیم بیگی 
  بروجنی

دکتري تخصصی 
کلینیکال 
 پاتولوژي

دکتر محمدرضا 
 در حال انجام 16/11/94 16/7/93  ماه 24 300/687/73  غالمی

602 

) با ZnSe    QDsسنتز روي سلنید کوانتوم دات ( 
استفاده از اسانس مرزه خوزستانی و اولنیک اسید و 

بررسی آن بر سلولهاي مزانشیم جدا شده از مغز 
  استخوان

خانم مرضیه رشیدي 
  پور

کارشناس ارشد 
 شیمی تجزیه

دکتر نسیم بیگی 
 در حال انجام  16/1/95 16/7/93  ماه 60 000/040/127  بروجنی

603 

مقایسه اثرات درمانی ژله رویال بتائین و هورمون گرلین 
، تغییرات آنزیمی ،  HSPA2بر بیان ژن 

هیستوپاتولوژي ،مرگ سلولی و کیفیت اسیرم متعاقب 
  عارضه واریکوسل در بیضه موشهاي رت

آقاي نعمت اهللا 
  اسدي

بیولوژي تولید 
 مثل

ندانا بیگی دکتر ما
 در حال انجام 10/3/95  10/9/93  ماه 9 142250000  بروجنی

604 
بررسی مقایسه ترکیبات شیمیایی و خواص آنتی 

اکسیدانی نعناع و ریحان در سه منطقه استان لرستان 
  (الشتر .پلدختر .الیگودرز)

رضا محمدرضایی 
خرم آبادي و پیمان 

  خسروي

کارشناسی علوم 
 آزمایشگاهی

دکتر رضا 
 در حال انجام 21/6/94  21/9/93  ماه 16  000/065/112  اريشهسو

605 

بررسی ترکیبات شیمیایی و آلی (فنلی ،تانن هاي 
متراکم و آنتوسیانین ) خواص ضد ژیاردیایی ،آنتی 

باکتریال و آنتی اکسیدانی گیاه 
Nectaroscordeumkoelzii  پیاز تابستانه لرستانی)

  ) براي اولین بار

شناس ارشد کار  مرضیه رشیدي پور
 شیمی تجزیه

دکتر حسن 
 در حال انجام 4/4/95  4/10/93  ماه 18 000/910/146  احمدوند
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان اريدآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  نام مجري  عنوان  طـــــرح ردیف
رشته  مدرك و

  تحصیلی
  به ریال اعتبار طرح  نام ناظر

مدت 
 قرارداد

  سال خاتمه  سال شروع
انجام  وضعیت
  طرح

606 

بررسی نتایج حاصل از درمان انواع سوختگی ها 
(حرارتی ، الکتریکی و شیمیایی ) با داروي ترکیبی و 
مقایسه آن با داروهاي متداول مورد استفاده در بخش 

  سوانح سوختگی بیمارستان ها

  علی محمدیان آقاي
دانشجوي 

دکتري منابع 
 طبیعی

 در حال انجام 4/10/94  4/10/93  ماه 18 203400000  دکتر فرشاد زارعی

دکتر سمیه   تعیین اثر کیتوزان و آلوئه ورا بر ترمیم زخم 607
  شاهرخی

دکتري 
 ایمونولوژي

دکتر رضا 
 در حال انجام  4/10/95  4/10/93  ماه 9 40000000  شهسواري

608 

اره بلوط،درمنه،آویشن بررسی اثر عص
شیرازي،مورد،دارچین،لیمو،رزماري و سیربر 

آگردیس و تریکوموناس گالینه -هیستوموناس مله 
  انگلهاي گوارشی پرندگان در شرایط آزمایشگاهی

  دکتر ابراهیم بادپروا
دکتري تخصصی 

انگل شناسی 
 پزشکی

دکتر شیرزاد 
 ل انجامدر حا  18/12/94  18/12/93  ماه 18  000/780/246  فالحی

609 
بررسی تاثیر سایز و مورفولوژي نانوذرات قلع تهیه شده 
توسط مرزه خوزستانی و ترکیبات فسفر بر روي خواص 

  بیولوژیکی
استادیار شیمی   دکتر نیلوفر درستی

 معدنی
دکتر روح ا... 
  در حال انجام  18/12/95  18/12/93  ماه 12 242574000  حیدري

610 
هاي ثانویه تابولیتاستخراج و اندازه گیري برخی از م

میوه درختچه نسترن کوهی رشد یافته در شرایط 
  زراعی و رویشگاههاي طبیعی

اسفندیار دکتر 
  حسنی مقدم

دکتري 
فیزیولوژي و 

اصالح درختان 
  میوه

آقاي  دکتر رضایی 
  در حال انجام  18/12/98  18/12/93  ماه 24  000/900/318  نژاد

611 
اکی بررسی تاثیر عصاره برگ زیتون بر روي ت

هاي توکسوپالسما گوندي تحت شرایط  زوئیت
  آزمایشگاهی

دکتري انگل   دکتر شیرزاد فالحی
  شناسی پزشکی

دکتر اصغر 
  در حال انجام  18/9/94  18/12/93  ماه 12 85435000  سپهوند
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  بسمه تعالی
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  لرستان داريآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  خرم آبادواحد دانشگاه آزاد اسالمی   :دستگاه اجراییدانشگاه /
 

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  طرحانجام  

1 
شناسایی کنه هاي پارازیت ملخ ها در شهرستان 

 سلسله
 زراعت جهانشیر شاکرمی

دانشگاه آزاد 
 خاتمه 89 88 12 29700000 اسالمی خرم آباد

2 
در سیستمهاي قدرت چند ماشینه جهت ssscطراحی 

 بهبود میرایی نوسانات بین ناحیه اي
 زراعت محمود رضا شاکرمی

دانشگاه آزاد 
 خاتمه 89 88 12 29900000 اسالمی خرم آباد

3 
بررسی اهداف سیاست خارجی ایاالت متحده در خلیج 

 رس پس از جنگ تحمیلی عراق علیه ایرانفا
 علوم سیاسی محمد ابوالفتحی

دانشگاه آزاد 
 درحال اجرا 89 88 12 29/540/000 اسالمی خرم آباد

4 
تخصیص منابع به گروه بهینه با استفاده از تحلیل 

 پوششی
 ریاضی کاربردي رضا فالح نژاد

دانشگاه آزاد 
 هخاتم 88 88 8 29/700/000 اسالمی خرم آباد

5 
ارزیابی شاخص هاي تحمل تنش خشکی جهت غربال 

 کردن ژنو تیپهاي گندم دیم
 اصالح نباتات رضا دریکوند

دانشگاه آزاد 
 خاتمه 88 88 6 30/000/000 اسالمی خرم آباد

6 
سنتز شناسایی وبررسی خصوصیت کاتالیزوري نانو 

وتاثیر فلزات واسطه در تغییر mcm-41اکتورهاي 
 خصوصیت کاتالیزور آن

 شیمی معدنی زهره دریکوند
دانشگاه آزاد 
 خاتمه 88 88 9 60/000/000 اسالمی خرم آباد

7 
استفاده از الکترود آلومینیم اصلح شده با پاالدیم 

i هگزاسیا نومزات به منظور اکسایش الکترو کاتالیتی
 (تیوسولفات)

 شیمی آزاده آزاد بخت
دانشگاه آزاد 
 خاتمه 88 88 5 27/460/000 اسالمی خرم آباد

8 
ارزیابی مقایسه اي میزان ومکانیسم مقاومت گیاه 

.)به سرب درمراحل جوانه rhus coriaria lسماق(
 زنی وگیاهچه اي در دو رویشگ سماق

 زیست شناسی بهروز دوستی
دانشگاه آزاد 
 خاتمه 89 88 10 59900000 اسالمی خرم آباد
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9 
درجه چربی بدن در مردان bmi.wc.whrهنجار یابی

 ساله شهرخرم آباد55تا 30
محمد رضا 
 مرادپوریان

تربیت بدنی و 
 علوم ورزش

دانشگاه آزاد 
 خاتمه 88 88 4 30/000/000 اسالمی خرم آباد

10 
بررسی تنوع ژنوتیپهاي گندم دیم با استفاده از نشانگر 

 وصفات مورفولوژیکیrappملکولی 
 اصالح نباتات رضا دریکوند

دانشگاه آزاد 
 خاتمه 90 88 24 59/652/500 اسالمی خرم آباد

11 
بررسی مدیریت تلفیقی بیماري برق زدگی نخود در 

 استان لرستان
 گیاه پزشکی سید حسین وفایی

دانشگاه آزاد 
 در حال اجرا 90 88 24 60/000/000 اسالمی خرم آباد

12 
تخمین موجودي درجریان ساخت با استفاده از درخت 

 تصمیم گیري
 مهندسی صنایع فرهاد ابراهیمیان

انشگاه آزاد د
 خاتمه 89 88 12 29/940/000 اسالمی خرم آباد

13 
سنتز،شناسایی ساختار بلوري وبررسی فعالیت 

کاتالیزوري کمپلکسهاي به دست آمده از چیلدامیک 
 اسید ومشتقات

 شیمی معدنی زهره دریکوند
دانشگاه آزاد 
 خاتمه 89 88 12 30/000/000 اسالمی خرم آباد

14 
نشگران درتوسعه پایدار تحلیل تعامل مشارکتی ک

 طبیعی (آب وخاك)
 ترویج آموزشی محمد عبدالملکی

دانشگاه آزاد 
 خاتمه 88 88 12 29/800/000 اسالمی خرم آباد

15 
ارائه روشهاي نوین در سنتز ترکیبات 

هتروسیکل:بنزآزپان،بنزآزوسان وبنزآزونان و بررسی 
 ساختار وعملکرد آنها به عنوان موادي با خواص دارویی

 شیمی ید منتیسع
دانشگاه آزاد 
 خاتمه 89 88 12 59/900/000 اسالمی خرم آباد

16 
تاثیر خصوصی سازي بر افزایش بهره وري شرکت پست 

 استان لرستان
 حسابداري ناصر نور خدایی

دانشگاه آزاد 
 خاتمه 90 88 7 29/990/000 اسالمی خرم آباد

17 
ارزیابی ورتبه بندي کیفیت آموزش با تکنیکهاي 

mcdmتئوري مجموعه فازيو 
 حسابداري فرهاد جابر زاده

دانشگاه آزاد 
 خاتمه 90 88 24 29/740/000 اسالمی خرم آباد
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18 
تحلیل دینامیکی تیر نامحدود کامپوزیتی تحت 

بارمتحرك بر بسترویسکو االستیک براساس تئوري 
 مرتبه سوم برشی

مهدي کرمی خرم 
 آبادي

 مکانیک
دانشگاه آزاد 
 خاتمه 90 88 24 150000000 اسالمی خرم آباد

19 
بررسی ادبیات عرفانی بر هویت دینی دانشجویان 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد
 ادبیات فارسی علی بیرانوند

دانشگاه آزاد 
 در حال اجرا 89 88 12 59/500/000 اسالمی خرم آباد

20 
در برخورد دهنده هادرونی bتولید مزونهاي قطبیده 

lhc) 0با استفاده از(r هاي محاسبه شده از حل عددي
 معدله شرودینگر

 مریم مومنی فیلی
فیزیک ذرات 

 بنیادي
دانشگاه آزاد 
 خاتمه 89 88 12 50/000/000 اسالمی خرم آباد

21 
سنجش میزان تمایل دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد خرم آباد به رعایت حجاب اسالمی
 جهانبخش غدیري

فقه و مبانی 
 حقوق اسالمی

انشگاه آزاد د
 خاتمه 89 88 12 50/000/000 اسالمی خرم آباد

22 
تحلیل معدالت دیفرانسیل پاره اي حاك بر پایداري 

 استوانه تقویت شده از جنس مواد تابعی
 ریاضی نادرامیدي

دانشگاه آزاد 
 خاتمه 89 88 12 50/000/000 اسالمی خرم آباد

23 
بررسی الگوهاي گردش جوي روزهاي همراه با بارش 

 رف سنگین در غرب ایرانب
 اقلیم شناسی بهروز پروانه

دانشگاه آزاد 
 خاتمه 89 88 12 90/000/000 اسالمی خرم آباد

24 
پترو ژنز توده آذرین چغلوندي ،شمال شرق شهرستان 

 خرم آباد
 سید وحید شاهرخی

زمین شناسی 
 اقتصادي

دانشگاه آزاد 
 خاتمه 89 88 12 45/000/000 اسالمی خرم آباد

25 
دینامیک وسنتیک جذب سطحی سافرافین  بررسی

 روي کربن فعال
 شیمی غزاله کوچک زاده

دانشگاه آزاد 
 خاتمه 89 88 12 21/486/000 اسالمی خرم آباد

26 
پهنه بندي ژئومورفولوژي دشت سیالخور به منظور 

 تعیین قابلیت کشاورزي
 جغرافیا سعید تقوي گودرزي

دانشگاه آزاد 
  90 88 14 99850000 اسالمی خرم آباد
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27 
بررسی خواص مکانیکی بتن هاي الیافی سبکدانه سازه 

 اي
 سازه رضا محجوب

دانشگاه آزاد 
 خاتمه 90 89 15 44775000 اسالمی خرم آباد

28 
مطالعه سنگ چینه اي ،زیست چینه اي ومحیط رسوبی 

 نهشته هاي الیگوسن میوسن در جنوب خاور
پروانه رضایی 
 روزبهانی

 زمین شناسی
د دانشگاه آزا

 خاتمه 90 89 15 79200000 اسالمی خرم آباد

29 
تحلیل پایداري تیر کامپوزیتی (تابعی )با الیه هاي 

 هوشمند (الیه محرك )پیزوالکتریک
مهدي کرمی خرم 

 آبادي
 مکانیک

دانشگاه آزاد 
 خاتمه 90 89 12 100000000 اسالمی خرم آباد

30 
حل عددي معادالت انتگرال با استفاده از توابع 

 ویولت وبلک پاسمثلثی،
 ریاضی مهدي قنبري

دانشگاه آزاد 
 خاتمه 90 89 13 49500000 اسالمی خرم آباد

31 
بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی استان 

 لرستان نسبت به دروس معارف اسالمی
 حسین فلسفی

فلسفه و معارف 
 اسالمی

دانشگاه آزاد 
 خاتمه 90 89 12 74300000 اسالمی خرم آباد

32 
رسی انگیزه دانشجویان در خواندن به زبان انگلیسی بر

 با توجه به زمان ومکان
 ثروت شیرخانی

آموزش زبان 
 انگلیسی

دانشگاه آزاد 
 خاتمه 90 89 13 29770000 اسالمی خرم آباد

33 
بررسی موقعیت شغلی فارغ التحصیالن زن دانشگاه 

 آزاد اسالمی در شهر خرم آباد
 فلسفه ثریا سالحورزي

آزاد دانشگاه 
 خاتمه 90 89 12 29/900/000 اسالمی خرم آباد

34 
تاثیر مستقیم وغیر مستقیم آموزه هاي نهج البالغه بر 

 اندیشه برخی از ادباي فارسی
 ادبیات فارسی مسعود سپهوندي

دانشگاه آزاد 
 خاتمه 89 89 6 50000000 اسالمی خرم آباد

35 
محاسبه برخی اندیسهاي توپولوژیک دسته نامتناهی از 

 انو ساختارهان
 ریاضی زهرایاراحمدي

دانشگاه آزاد 
 خاتمه 89 89 6 7/500/000 اسالمی خرم آباد

36 
ارزیابی ژنتیکی درژنوتیپهاي جنس مرزه با کمک 

 )RAPDنشانگر مولکولی (
 زیست شناسی بهروز دوستی

دانشگاه آزاد 
 درحال اجرا 92 89 36  اسالمی خرم آباد
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37 
د مدیران شهري با طراحی مدل ریاضی ارزیابی عملکر

 )DEAاستفاده از تحلیل پوششی داده ها (
 مدیریت امین رحیمی کیا

دانشگاه آزاد 
  90 89 12 980000 اسالمی خرم آباد

38 
اثر سطوح مختلف کود فسفره بر عملکرد 

 واجزاءعملکرد ارقام ماش
 زراعت کاظم طالشی

دانشگاه آزاد 
 خاتمه 90 89 12 36/270/000 اسالمی خرم آباد

39 
رابطه جهت گیري دینی وبهداشت روان دانشجویان 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد
 فلسفه حجت اله رفتاري

دانشگاه آزاد 
 درحال اجرا 90 89 10 29840000 اسالمی خرم آباد

40 
حداقل هزینه انرژي براي تغییر سطوح چربی 

 ویسپوپروتئین خون وزمان ماندگاري
 تربیت بدنی بهمن حسنوند

گاه آزاد دانش
 خاتمه 89 89 7 80000000 اسالمی خرم آباد

41 
اولویت بندي علت مراجعه دانشجویان دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد خرم آباد به مرکز مشاوره این دانشگاه در 
 78- 88سال تحصیلی 

 مدیریت آموزشی حسین مهرداد
دانشگاه آزاد 
 خاتمه 90 89 12 64450000 اسالمی خرم آباد

42 
مکانیسم گسیل فضاي پرتوهاي ایکس  بررسی تجربی

حاصل از گاز نئون وآرگون توسط دستگاه پالسماي 
 کانونی

 فیزیک پالسما افشین رومی
دانشگاه آزاد 
 خاتمه 90 89 18 110000000 اسالمی خرم آباد

43 
سنجش میزان حضور دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد خرم آباددر آیینهاي مذهبی
 جهانبخش غدیري

م و معارف علو
 اسالمی

دانشگاه آزاد 
 خاتمه 90 89 10 49/000/000 اسالمی خرم آباد

44 
بررسی اثر روش آبیاري وتراکم بوته بر عملکرد وکارایی 

 مصرف آب ذرت دانه اي
 زراعت مسعود رفیعی

دانشگاه آزاد 
 خاتمه 90 89 12 93/000/000 اسالمی خرم آباد

45 
هویت بررسی رابطه بین ترجیحات نظام ارزشی و

اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی درسال 
 89- 90تحصیلی 

 مدیریت آموزشی حسین مهرداد
دانشگاه آزاد 
 خاتمه 90 89 10 68600000 اسالمی خرم آباد
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46 
آکریلیک تحت فرآیند - سنتزنانو کامپوزیت نقره

 اولتراسونیک وبررسی خواص آنتی باکتریال آن
 شیمی تجزیه آزاده آزادبخت

اه آزاد دانشگ
 خاتمه 90 89 10 99750000 اسالمی خرم آباد

47 
بررسی تطبیقی یوتوپیاي تامس مور با شهر نیکان 

 نظامی
 زبان انگلیسی کتایون فرشید

دانشگاه آزاد 
 خاتمه 90 89 12 40000000 اسالمی خرم آباد

48 
سنتز شناسایی وبررسی خصوصیات ساختاري 

ساخته ii)pdو( II)NIومحاسباتی ترکیبات فلزي آلی(
 شده ازمشتقات آکریدین ودي پیکو لینیک اسید

 شیمی معدنی زهره دریکوند
دانشگاه آزاد 
 خاتمه 90 89 6 150/000/000 اسالمی خرم آباد

49 
شناسایی مهارتهاي زندگی از دیدگاه جالل الدین 

 مولوي بلخی
 علی فتح الهی

فلسفه و حکمت 
 اسالمی

دانشگاه آزاد 
 خاتمه 90 89 12 64220000 اسالمی خرم آباد

50 
مطالعه جذب سطحی کریوزویدین جی روي غربال هاي 

 مولکولی
 شیمی زینب پور قبادي

دانشگاه آزاد 
 خاتمه 90 89 6 50/000/000 اسالمی خرم آباد

51 
سه NHطیف سنجی مافوق صوت درون حفره اي (

 دو)Co)توسط لیزر موج پیوسته (
 فیزیک حمزه فوالدوند

دانشگاه آزاد 
 درحال اجرا 90 89 8 55000000 باداسالمی خرم آ

 ریاضی زهرا یاراحمدي بررسی خواص حاصلضرب تانسوري گرافها همبند 52
دانشگاه آزاد 
 خاتمه 90 89 7 72/750/000 اسالمی خرم آباد

53 
بررسی ابعاد والزامات توانمند سازي کشاورزان خرده 

 مالک براي توسعه پایداري کشاورزي
 یترویج آموزش محمد عبدالملکی

دانشگاه آزاد 
 خاتمه 90 89 10 85/000/000 اسالمی خرم آباد

54 
بررسی میزان عملکرد آنالیز شاخصهاي رشد برنج در 

 کشت توام با ماهی
 زراعت کاظم طالشی

دانشگاه آزاد 
 خاتمه 90 89 12 59750000 اسالمی خرم آباد

55 
بررسی رابطه ادبیات ملی با هویت ملی دانشجویان 

 می واحد خرم آباددانشگاه آزاد اسال
 ادبیات فارسی علی بیرانوند

دانشگاه آزاد 
  90 89 8  اسالمی خرم آباد
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56 
حل عددي معادالت انتگرال ولترا وفرد هلم خطی وغیر 

خطی به روش مستقیم با ا استفاده ازتوابع پایه اي 
 خاص

 ریاضی کاربردي زهرا ماسوري
دانشگاه آزاد 
 خاتمه 90 89 12 74700000 اسالمی خرم آباد

57 
تعیین ویژگیهاي جسمانی ،آنتروپومتریکی 

،روانشناختی وفیزیولوژیکی جودوکاران کوراش کاران 
 مرد نخبه و....

محمد رضا مراد 
 پوریان

 تربیت بدنی
دانشگاه آزاد 
 درحال اجرا 90 89 6  اسالمی خرم آباد

58 
طراحی وارزیابی پایدارسازهاي مبتنی 

ینه  جهت درسیستمهاي قدرت چند ماشstatcomبر
 بهبود میرایی نوسانات بین ناحیه اي

 برق امین سامانفر
دانشگاه آزاد 
 خاتمه 91 89 18 70000000 اسالمی خرم آباد

59 
سنتزوشناسایی تعدادي ازکمپلکسهاي بزرگ غیر 

 حلقوي با استفاده از شیف جدید
 شیمی معدنی سعید منتی

دانشگاه آزاد 
 تمهخا 90 89 8 99/500/000 اسالمی خرم آباد

60 
طراحی الگوریتم هوشمند ودینامیک رمز نگاري 

تغییري با استفاده از پارامترهاي محیطی وبایومتریک با 
 رویکرد نود گرا

 کامپیوتر سعید یزدان پناه
دانشگاه آزاد 
 تایید نشده 90 89 11 80/000/000 اسالمی خرم آباد

61 
تاثیر رژیمهاي دمایی بر صفات کمی وکیفی ارقام کلزا 

 یط مختلف رطوبتیدر شرا
 زراعت علی خورگامی

دانشگاه آزاد 
 درحال اجرا 91 89 24  اسالمی خرم آباد

62 
 AS(P,N))ازواکنش AS72تولید آزمایشگاهی (

GE74 به متحور استفاده در سیستم تصویر گرPET 
 فیزیک حمزه فوالدوند

دانشگاه آزاد 
 خاتمه 90 89 12 85/000/000 اسالمی خرم آباد

63 
موثر بر نوآوري وتولید علم در بین  بررسی عوامل

 دانشجویان واستادان دانشگاه
 معارف اسالمی معصومه الوندیان

دانشگاه آزاد 
 خاتمه 90 89 12 49500000 اسالمی خرم آباد
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64 
بررسی مقایسه ترمودینامیک حذف رنگی سافرانین از 

 و کربن فعالMCM-41محلول ها توسط 
 شیمی غزاله کوچک زاده

 دانشگاه آزاد
 خاتمه 90 89 7 76890000 اسالمی خرم آباد

65 
بررسی پایداري دامنه هاي طبیعی حوزه آبریز سد 

 GISایوشان با استفاده از 
 زمین شناسی سیامک بهاروند

دانشگاه آزاد 
 اجرا 90 89 6  اسالمی خرم آباد

66 
- سنتز وبررسی خصوصیات نانو کامپوزیت پلی استر 

رسی اثرات آنتی نقره تحت فرآیند اولتراسونیک وبر
 باکتریال آن

 شیمی آزاده آزاد بخت
دانشگاه آزاد 
 خاتمه 90 89 7 49/500/000 اسالمی خرم آباد

67 
دو) داخل محوطه بطنی Coبررسی اثرات فشارگاز (

برکلیه،پانکرآس وکبد در طی  اعمال جراحی ال 
 پاراسکوپی در مدل حیوانی سگ

 دامپزشکی محمد حجازي
دانشگاه آزاد 

 خاتمه 90 89 7 100000000 رم آباداسالمی خ

68 
ارزیابی مدلهاي اقلیمی جهت پیش اگاهی خشک  سالی 

 در استان لرستان طی دهه هاي آتی
 جغرافیا بهروز پروانه

دانشگاه آزاد 
  90 89 11 100000000 اسالمی خرم آباد

69 
پوشش دادن نانو لوله هاي کربنی با نانو ذرات اکسید 

 آنهاروي وبررسی ساختار وخواص 
 فیزیک رضا سپهوند

دانشگاه آزاد 
 خاتمه 90 89 7 50000000 اسالمی خرم آباد

 فیزیک امین دهقان نژاد c60نوسانات موج یون صوتی غبارروي مولکول  70
دانشگاه آزاد 
 خاتمه 91 90 12 50000000 اسالمی خرم آباد

71 
طراحی وشبیه سازي کنترل کننده بین تعمیم یافته 

 خطی چند ورودي چند خروجیبراي یک بویلر غیر 
حسین رضا 
 کرمپوریان

 مهندسی برق
دانشگاه آزاد 
 خاتمه 90 90 6 49/990/000 اسالمی خرم آباد

72 
تاثیر سازمانهاي غیر دولتی بین المللی به پایان بخشی 

 به مخاصمات مسلحانه
 حقوق هنگامه غضنفري

دانشگاه آزاد 
  90 90 9 100000000 اسالمی خرم آباد
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73 
ها، در کاهش  ددي میزان تاثیر بکارگیري تیغهبررسی ع
اي ناشی از امواج سطحی ایجاده شده در  اثرات لرزه

 مخازن ذخیره مایع
 عمران حمید رضا بابا علی

دانشگاه آزاد 
 خاتمه 91 90 18 80000000 اسالمی خرم آباد

74 
روشی براي انتخاب متغیرهاي ورودي وخروجی در 

 از آنتروپی تحلیل پوشش داده ها با استفاده
 ریاضی کاربردي رضا فالح نژاد

دانشگاه آزاد 
 خاتمه 90 90 8 49980000 اسالمی خرم آباد

75 
بررسی دامنه رکوردها براي توزیع یکنواخت روي بازه 

... 
 شیمی مجتبی نظري

دانشگاه آزاد 
 خاتمه 91 90 12 87290000 اسالمی خرم آباد

76 
واحد  بررسی فرهنگ سازمانی دانشگاه آزاد اسالمی

 خرم آباد با مدل دینسون
 مدیریت علی میر

دانشگاه آزاد 
 خاتمه 90 90 8 38000000 اسالمی خرم آباد

77 
افزایش آسان سازي ایمنی در آموزش مجازي ونرم 

 ikmافزار با استفاده از قالب کاري
 کامپیوتر سعید یزدان پناه

دانشگاه آزاد 
 خاتمه 90 90 6 50000000 اسالمی خرم آباد

78 
سی تطبیقی نقد معرفت فلسفی در نزد مکتب برر

 تفکیک و تیکنشتاین متقدم
 فلسفه عصمت اله عربان

دانشگاه آزاد 
 درحال اجرا 91 90 12 50000000 اسالمی خرم آباد

79 
محاسبه چگالی جریان روي ساختار پراکنده کننده 

الکترمغناطیس با استفاده ازمدلهاي معادله انتگرالی 
 فرد هلم نوع اول ودوم

 ریاضی کاربردي زهرا ماسوري
دانشگاه آزاد 
 خاتمه 91 90 10 990000000 اسالمی خرم آباد

80 
سنتز نانو کامپوزیتهاي پلیمرهاي هادي با استفاده از 

 آن براي حذف رنگ از پسابهاي رنگی
 شیمی محمد حسین فکري

دانشگاه آزاد 
 خاتمه 90 90 8 91985000 اسالمی خرم آباد

81 
ش دانشجویان دختر وپسر رشته بررسی ومقایسه نگر

هاي علوم انسانی وفنی مهندسی دانشگاه آزاد لرستان 
 نسبت به تفکرفمنیسم

ذبیح اله بهرامی 
 چگنی

فلسفه و حکمت 
 اسالمی

دانشگاه آزاد 
 خاتمه 90 90 8 65000000 اسالمی خرم آباد
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82 
بررسی ناهنجاریهاي ستون فقرات دانشجویان دانشگاه 

 آباد آزاد اسالمی واحد خرم
محمد رضا مراد 

 پوریان
 تربیت بدنی

دانشگاه آزاد 
 درحال اجرا 90 90 8 43700000 اسالمی خرم آباد

83 
مقایسه تحلیل گفتمان وسازه انگاري در تبیین منازعه 

 جمهوري اسالمی ایران وآمریکا
 روابط بین الملل علی فالح نژاد

دانشگاه آزاد 
 خاتمه 91 90 12 70000000 اسالمی خرم آباد

84 
تاثیر توجه درونی وبیرونی برمیزان یادگیري واجراي 

 دونوع مهارت حرکتی در افراد مبتدي وباتجربه
 تربیت بدنی محمد رضا پورفرخ

دانشگاه آزاد 
 خاتمه 90 90 8 42570000 اسالمی خرم آباد

85 
افزایش محدوده گذر صوت در تونلهاي با دماي فوق 

 صوت پیوسته
 مکانیک محمد حسنی

زاد دانشگاه آ
 خاتمه 91 90 12 50000000 اسالمی خرم آباد

86 
بررسی نوسانهاي آزاد میله هاي سازگار با خواص 

 فیزیکی متغیر تحت نیروي محوري
 مریم مومنی فیلی

فیزیک ذرات 
 بنیادي

دانشگاه آزاد 
 خاتمه 91 90 10 50000000 اسالمی خرم آباد

87 
بررسی رابطه کیفیت زندگی کاري اعضاي هیت علمی 

 گاه آزاداسالمی واحد خرم آباددانش
 مدیریت امین رحیمی کیا

دانشگاه آزاد 
 درحال اجرا 91 90 10 49500000 اسالمی خرم آباد

88 
سنجش تاثیر آگاهی ازحقوق شهروندي براساس امنیت 

درمیان دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم 
 آباد

 حقوق هنگامه غضنفري
دانشگاه آزاد 
 درحال اجرا 91 90 8 95000000 اسالمی خرم آباد

89 
محاسبه واندازه گیري طیف انرژي وتابع توزیع وابسته 

 به زمان نوترونهاي تولید شده
 فیزیک افشین رومی

دانشگاه آزاد 
 درحال اجرا 91 90 18 99900000 اسالمی خرم آباد

90 
مقایسه تاثیر دو نوع تمرین مقاومتی وهوازي پرترشح 

 د غیر فعال سالمهورمون رشد در مردان سالمن
 تربیت بدنی حمید رضا ملک نیا

دانشگاه آزاد 
 خاتمه 91 90 8 40000000 اسالمی خرم آباد

91 
ارئه چهار چوبی براي الویت بندي سرمایه فکري در 

 دانشگاه آزاد اسالمی
 حسابداري ناصر نور خدایی

دانشگاه آزاد 
 درحال اجرا 91 90 10 49500000 اسالمی خرم آباد
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92 

ترکیبات فرار نفت خام دومنطقه پلدختر جداسازي 
ونفت شهر کرمانشاه در دماي پایین با کمک 

التراسونیک به روش میکرو استخراج با فاز جامد از 
 gc/msفضاي فوقانی وشناسایی با

 شیمی آلی صبا صالحورزي
دانشگاه آزاد 
 خاتمه 90 90 7 49665000 اسالمی خرم آباد

 ادبیات فارسی عود سپهوندمس آواشناسی گویش لري سیالخوري 93
دانشگاه آزاد 
 خاتمه 91 90 9 68000000 اسالمی خرم آباد

94 
توسعه مدلهاي تعیین بهره وري درتحلیل پوشش داده 

دو مرحله اي مثبت ومنفی با بررسی پایه هاي DEAها 
 متفاوت زمانی

 ریاضی کاربردي رضا  فالح نژاد
دانشگاه آزاد 
 خاتمه 91 90 12 99950000 اسالمی خرم آباد

95 
بررسی عوامل طالق بین زوج هاي جوان شهرستان 

خرم آباد در دهه هشتاد وتطبیق آن با پیمایش مشابه 
 در دهه هفتاد

 حقوق قضایی علی دلفانی
دانشگاه آزاد 
 اجرا 91 90 8 40000000 اسالمی خرم آباد

96 
امکان سنجی ایجاد تعاونیهاي تولید باغداران گردو 

مدیریت بازاریابی آنها در وبررسی نقش آنها در 
 شهرستان تویسرکان

 کشاورزي محمد عبدالملکی
دانشگاه آزاد 
 در حال اجرا 91 90 12 81500000 اسالمی خرم آباد

97 
بهبود فرآیند بازرسی مشتریان با استفاده از ترکیب 

 مهندسی ارزش وداده کاري
 مهندسی صنایع فرهاد ابراهیمیان

دانشگاه آزاد 
 خاتمه 91 90 8 50000000 اسالمی خرم آباد

98 
با رویکرد p6رده بندي حلقه هاي متناهی ازمرتبه

 نوآوري وتولید علم
پروین   کریمی 

 بیرانوند
 ریاضی

دانشگاه آزاد 
 خاتمه 91 90 8 49500000 اسالمی خرم آباد

99 
هندسی گرافها با شاخص -ارتباط شاخص حسابی 

 توپولوژیک زگراب وراندیک
 ریاضی زهرا یاراحمدي

نشگاه آزاد دا
 خاتمه 91 90 12 108000000 اسالمی خرم آباد
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100 

در نمونه tncاندازه گیري همزمان ترکیبات منفجره 
- هاي آبی محیط زیست به روش میکرو استخراج مایع 

مایع پخشی کوبل شده با کروماتو گرافی مایع با کارایی 
 باال

 شیمی روح اهللا  حیدري
دانشگاه آزاد 
 خاتمه 91 90 8 75710000 اسالمی خرم آباد

101 
ارائه معادالت دینامیکی وطراحی کنترل کننده غیر 

 خطی ترکیب تطبیقی براي بازوي انعطاف پذیر
 فیزیک علی اکبر  نعیمی

دانشگاه آزاد 
 درحال اجرا 92 90 24 58100000 اسالمی خرم آباد

102 
تعیین ساختار وپایداري حرارتی کمپلکسهاي 

ZNوU02ک اسیدهابراساس مشتقات کربوکسیلی 
 شیمی معدنی زهره  دریکوند

دانشگاه آزاد 
 خاتمه 91 90 12 147200000 اسالمی خرم آباد

103 
سطحی در استان   بررسی و شناسایی قارچهاي سفیدك

 لرستان
 کشاورزي مصطفی درویش نیا

دانشگاه آزاد 
 درحال اجرا 92 90 24 50000000 اسالمی خرم آباد

104 
و دیم با استفاده از بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ هاي ج

 وصفات مو فولوژیک Isj،rapdنشانگرهاي مولکولی 
 اصالح نباتات رضا  دریکوند

دانشگاه آزاد 
 خاتمه 91 90 10 99282500 اسالمی خرم آباد

 شیمی تجزیه زینب  پورقبادي مطالعه ترمودینامک حذف رنگی توسط جاذب گیاهی 105
دانشگاه آزاد 
 خاتمه 91 90 8 49/965/000 اسالمی خرم آباد

106 
خشکی بر صفات کمی و کیفی کلزا در رژیم هاي  تاثیر

 مختلف دمایی
امیر حسین  شیرانی 

 راد
 کشاورزي

دانشگاه آزاد 
 درحال اجرا 91 90 12 499442000 اسالمی خرم آباد

107 
پیش بینی خشکسالی هواشناسی با استفاده از 

سیگنالهاي اقلیمی و شبکه عصبی مصنوعی  در استان 
 لرستان

 اقلیم شناسی مهران   لشنی زند
دانشگاه آزاد 
 خاتمه 91 90 12 49/850/000 اسالمی خرم آباد
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108 

سنتز و شناسایی دو کمپلکس باز شیف چهار دندانه اي 
 - n(- 2نا متقارن جدید با استفاده از متیل 

 3آمینواتان)آمینوسیکلوپنت دي تیو کربوکسیالت با 
بنز الدهیدو هیدروکسی  2 -دي ترشیو بوتیل  - 5و

 برسی خواص آنتی باکتري آنها

 شیمی معدنی سعید  منتی
دانشگاه آزاد 
 خاتمه 91 90 12 99/500/000 اسالمی خرم آباد

109 
ثر یک دوره تمرین مقاومتی با و بدون لیزر درمانی با  ا

عضالنی و بازگشت - هاي عصبی¬شدت باال بر سازگاري
 رم آبادبه حالت اولیه عضله اسکلتی در مردان جوان خ

 تربیت بدنی بهمن  حسنوند
دانشگاه آزاد 
  91 90 8 69/951/200 اسالمی خرم آباد

110 
بررسی ساختار بلوري و خصوصیت آنتی باکتریایی 
برخی از کمپلکس هاي فلزات واسطه  با استفاده از 

 لیگاندهاي دهنده نیتروژن و اکسیژن
 شیمی معدنی زهره دریکوند

دانشگاه آزاد 
 خاتمه 91 90 8 100000000 داسالمی خرم آبا

111 
ارائه روشی براي رتبه بندي تمام واحدهاي تصمیم 

گیرنده کارا (رأسی و غیررأسی) در تحلیل پوششی 
 داده ها

 ریاضی کاربردي رضا  فالح نژاد
دانشگاه آزاد 
 خاتمه 91 90 10 99/950/000 اسالمی خرم آباد

112 

 تهیه و ساخت  نانو حسگر در اندازه گیري ترکیبات
بیولوژیکی با استفاده از الکترود کربن شیشه اي اصالح 

شده با هیبریدي از نانو ذرات طال و پالتین کوت شده 
 بر روي نانوفیبر

 شیمی تجزیه آزاده آزاد بخت
دانشگاه آزاد 
 خاتمه 91 90 12 149000000 اسالمی خرم آباد

 فیزیک علی اکبر  نعیمی مدل سازي عددي پیل سوختی اکسید جامد 113
دانشگاه آزاد 
 درحال اجرا 92 90 18 49/000/000 اسالمی خرم آباد
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  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
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114 

سنتز و مطالعه اسپکتروسکوپی کمپلکس هاي جدید 
 - N-(2]-2بازشیف داراي گروه آزو با استفاده از  متیل 

با  "آمینواتان)آمینوسیکلوپنت دي تیوکربوکسیالت
 آلدهید هاي آزو

 شیمی معدنی منتی - سعید 
دانشگاه آزاد 

 خاتمه 91 90 12 146728000 می خرم آباداسال

115 
بررسی ارتباط متغیرهاي اقلیمی و شیوع  لیشیما نیوز 

 جلدي در شهرستان پلدختر
 جغرافیا پروانه  -بهروز

دانشگاه آزاد 
 درحال اجرا 91 90 8 50000000 اسالمی خرم آباد

116 
مایع پخشی - بهینه سازي روش میکرواستخراج مایع

رافی مایع با کارایی باال براي کوپل شده با کروماتوگ
 اندازه گیري داروي افاویرنز در نمونه هاي پالسما

 شیمی تجزیه حیدري -روح ااهللا 
دانشگاه آزاد 
 خاتمه 91 90 8 80/190/000 اسالمی خرم آباد

117 

اندازه گیري داروي گاباپنتین در پالسما، ادرار و 
با فرموالسیون هاي دارویی به روش کروماتوگرافی مایع 

کارایی باال به همراه استخراج و مشتق سازي قبل از 
دي  - 4،2- فلوئورو- 1تزریق به ستون با استفاده از 

 نیترو بنزن

 شیمی تجزیه زینب  پورقبادي
دانشگاه آزاد 
 خاتمه 91 90 8 89878000 اسالمی خرم آباد

118 
مطالعه و شبیه سازي ملزومات استفاده از سنکوییچ 

 ي ناشی از کلید زنیجهت کاهش اضافه ولتاژها
 برق امین  سامان فر

دانشگاه آزاد 
 خاتمه 91 90 10 50000000 اسالمی خرم آباد

119 
حذف رنگهاي بازي از محلول هاي آبی توسط جاذب 

 هاي مزو حفره گیاهی
 شیمی غزاله  کوچک زاده

دانشگاه آزاد 
 خاتمه 91 91 8 50000000 اسالمی خرم آباد

 فیزیک فیروز امیري بهاي لختاطالعات کوانتومی در چارچو 120
دانشگاه آزاد 
 درحال اجرا 92 91 18 80000000 اسالمی خرم آباد
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121 
تطبیق ادبیات مهدویت و اندیشه مدنیه ي فاضله از دو 

 دیدگاه شرق و غرب
 ادبیات فارسی مسعود سپه وندي

دانشگاه آزاد 
 خاتمه 91 91 8 50000000 اسالمی خرم آباد

122 
) mofsآلی ( -چوب فلز سنتز و بررسی نانو چار

جدیدي از فلزهاي واسطه به روي الیاف ابریشم تحت 
 فرایند سوند شیمی

 شیمی تجزیه آزاده   آزادبخت
دانشگاه آزاد 
 خاتمه 92 91 12 99750000 اسالمی خرم آباد

123 
بررسی سبک هاي زندگی فراغتی در میان دانشجویان 

 دانشگاه هاي خرم آباد
 مردم شناسی ابراهیم جمالی

دانشگاه آزاد 
 درحال اجرا 92 91 12 65000000 اسالمی خرم آباد

124 
بررسی میزان آگاهی وسنجش و نگرش شهروندان خرم 

 آباد نسبت به ازدواج موقت
 حقوق جهانبخش غدیري

دانشگاه آزاد 
 خاتمه 91 91 8 67000000 اسالمی خرم آباد

125 
بررسی میزان اهمالکاري تحصیلی دانشجویان دانشگاه 

سالمی واحد خرم آباد و باورهاي انگیزش مرتبط با آزاد ا
 90 - 91آن در سال تحصیلی 

 مدیریت عزت اهللا  قدم پور
دانشگاه آزاد 
 درحال اجرا 91 91 10 50000000 اسالمی خرم آباد

126 
بررسی اثرتنش خشکی بر ویژگی هاي فیزیولوژیکی 

 thymusترکیبات اسانس و فعالیت اکسیدان 
 سیزیست شنا حمزه امیري

دانشگاه آزاد 
 درحال اجرا 92 91 12 49950000 اسالمی خرم آباد

127 
کانی شناسی، ژئوشیمی وزایش طال در ناحیه قبغلوچه 

 سقز) -(جنوب غرب زاگرس 
 زمین شناسی سید وحید شاهرخی

دانشگاه آزاد 
 درحال اجرا 93 91 24 150000000 اسالمی خرم آباد

128 

هوازي، بی اثر خستگی ناشی از اجراي پروتکل هاي 
هوازي، ترکیبی، تناوبی بلند مدت و تناوبی شدید بر 
زمان واکنش انتخابی دانشجویان ورزشکار دانشگاه 

 1390آزاد اسالمی واحد خرم آباد سال 

امیر حمزه   سبزي 
 عبدلی

 تربیت بدنی
دانشگاه آزاد 
 خاتمه 91 91 9 69970000 اسالمی خرم آباد
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129 
نه و روانه هاي ماسه تغییر بستر و الگوي کانال رودخا

اي) حاصل از فعالیتهاي نئوتکتونیکی گسل جوان 
 زاگرس در پهنه دشت سیالخور

 جغرافیا سعید تقوي گودرزي
دانشگاه آزاد 
 درحال اجرا 91 91 6 49/008/000 اسالمی خرم آباد

130 
بررسی جنبه هاي زراعی، کیفی و سلولی تأثیر کود هاي 

و نخود در زیستی و شیمیائی بر کشت مخلوط جو 
 شرایط آبی و دیم

 کشاورزي مسعود رفیعی
دانشگاه آزاد 
 درحال اجرا 92 91 12 125/000/000 اسالمی خرم آباد

131 
هاي توپولوژیک زنجیرهاي پولیومینو و مقادیر  شاخص

 فرینه آنها
 ریاضی زهرا  یاراحمدي

دانشگاه آزاد 
 درحال اجرا 92 91 12 144/900/000 اسالمی خرم آباد

132 
پودر سیر و مریم گلی بر عملکرد، کلسترول سرم  تاثیر

هاي زرده تخم مرغ  و زرده تخم مرغ و پایداري چربی
 درمرغان تخمگذار

 دامپروري محمد آریانا
دانشگاه آزاد 
 درحال اجرا 92 91 12 93/000/000 اسالمی خرم آباد

133 
بررسی و اعتبار یابی ابعاد تعهد سازمانی  و عوامل موثر 

 العه:دانشگاه ازاد واحد خرم ابادبر ان(مورد مط
 مدیریت مهري دارایی

دانشگاه آزاد 
 درحال اجرا 92 91 12 50/000/000 اسالمی خرم آباد

134 
محاسبه شعاع ریشه میانگین مربعی الکتریکی و 

 مغناطیسی پروتون بر اساس مدل کیسه اي
 فیزیک مریم مومنی فیلی

دانشگاه آزاد 
 درحال اجرا 92 91 12 70/000/000 اسالمی خرم آباد

135 
برهمکنش پالس لیزر فوق سریع  پر توان با پالسماي 

 مغناطیسی کم چگال برخوردي
 فیزیک امین دهقانی نژاد

دانشگاه آزاد 
 درحال اجرا 92 91 10 50/000/000 اسالمی خرم آباد

136 
آلی -ساخت و بررسی نمونه اي از چارچوب هاي فلز

جی (الیاف) و داراي مراکز فلزي بر روي سطوح رشد خار
 بررسی رفتار

 شیمی شبنم شماعی
دانشگاه آزاد 
 خاتمه 92 91 12 70/000/000 اسالمی خرم آباد
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137 
الگو سازي و بررسی ظرفیت باربري پی هاي سطحی بر 

روي شیب هاي مسلح شده در خاك هاي استان 
 لرستان

 عمران مهدي رفتاري
دانشگاه آزاد 
 خاتمه 92 91 12 50/000/000 اسالمی خرم آباد

138 
بررسی اثرات اندازه برش و نوع تروکار بر پوست در 

 جراحی هاي الپاروسکوپیک طوالنی مدت
 دامپزشکی محمد حجازي

دانشگاه آزاد 
 درحال اجرا 92 91 12 90/000/000 اسالمی خرم آباد

139 
شناسایی توانمندي ها وجاذبه ها ي گردشگري ورزشی 

 استان لرستان
 تربیت بدنی جمشید همتی

گاه آزاد دانش
 خاتمه 92 91 12 50000000 اسالمی خرم آباد

140 
ارزیابی مکان هاي مناسب براي اکوتوریسم با استفاده 

 : مطالعه موردي استان لرستان، ایران AHPو   GISاز 
 جهانگردي اسفند یار نیازي

دانشگاه آزاد 
 در حال اجرا 92 91 12 70000000 اسالمی خرم آباد

141 
اره شکل دهی شده براي طراحی کنترل کننده دوب

سیستم توصیفی  بدست آمده از معادالت کنترل 
 وضعیت ربات

 کامپیوتر رضا  کردي
دانشگاه آزاد 
 در حال اجرا 92 91 12 49600000 اسالمی خرم آباد

142 
سنتز نانو ذرات نقره با استفاده از عصاره گیاهان مرزه 
خوزستانی و رزماري و بررسی خواص آنتی اکسیدان، 

 چ و آنتی باکتریال آنضد قار
 شیمی روح اهللا حیدري

دانشگاه آزاد 
 در حال اجرا 92 91 12 99390000 اسالمی خرم آباد

143 
زمینه سازي ظهور مهدي موعود (عج) در عرصه هاي 

 مختلف؛ مبانی، فرصتها و راهکارها
 ادبیات عربی کاظم  عظیمی

دانشگاه آزاد 
 اجرادر حال  92 91 12 88060000 اسالمی خرم آباد

 فلسفه علی  فتح الهی مطالعه اي تطبیقی خوارق در  قرآن، برهان و عرفان 144
دانشگاه آزاد 
 در حال اجرا 92 91 12 68925000 اسالمی خرم آباد

145 
بررسی تنوع ژنتیکی ارقام گندم نان و دوروم با استفاده 

 SSRاز نشانگر مولکولی 
 کشاورزي رضا  دریکوند

دانشگاه آزاد 
 در حال اجرا 92 91 11 99715000 اداسالمی خرم آب
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146 
بررسی مدیریت مدیریت آموزشی مبتنی بر روابط 
انسانی در افزایش کارایی دبیران مدارس متوسطه 

 نظري پسرانه دولتی آموزش و پرورش استان لرستان
 آموزش ابتدایی ابراهیم  پور حسینی

دانشگاه آزاد 
 ادر حال اجر 91 91 12 70000000 اسالمی خرم آباد

147 
مهدویت درشعر وادب فارسی باتطبیق برآیات وروایات 

 ازدیدگاه شیعه وسنی
سعیده ساکی 
 انتظامی

 ادبیات فارسی
دانشگاه آزاد 
 در حال اجرا 92 91 9 50000000 اسالمی خرم آباد

148 
ژئوشیمی وزمین شناسی اقتصادي معدن سرب روي  ِ

 ومس خلج شمال ابهراستان زنجان
 اسیزمین شن سید وحید شاهرخی

دانشگاه آزاد 
 در حال اجرا 93 92 18 100000000 اسالمی خرم آباد

149 
بررسی میزان گرایش دانشجویان دانشگاههاي استان 

 لرستان به هنجارهاي اخالقی
ذبیح اله بهرامی 

 چگنی
 فلسفه

دانشگاه آزاد 
 در حال اجرا 93 92 12 70000000 اسالمی خرم آباد

150 
کمپلکس  سنتز وبررسی اسپکتروسکوپی ساختار

 بازشیفت نامتقارن متیل
 شیمی سعید منتی

دانشگاه آزاد 
 در حال اجرا 93 92 12 990000000 اسالمی خرم آباد

151 
بررسی ساختار سازمانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

خرم آباد و رابطه ي آن با میزان رضایت شغلی و 
 1392توانمند سازي کارکنان در سال 

 مدیریت حسین مهرداد
آزاد  دانشگاه

 در حال اجرا 93 92 12 95250000 اسالمی خرم آباد

152 
بررسی اشعار شاعران لر و لک زبان از لحاظ دانش بدیع 

 و بیان
 ادبیات فارسی سعیده نیازي

دانشگاه آزاد 
 در حال اجرا 93 92 6 60000000 اسالمی خرم آباد

153 
طراحی و تهیه نانو حسگر الکتروشیمیایی و کاربرد ان 

یري مقادیر ناچیز انواع ترکیبات آلی و در اندازه گ
 معدنی مانند آب اکسیژنه و سیستئین

 شیمی آزاده آزاد بخت
دانشگاه آزاد 
 در حال اجرا 93 92 12 998500000 اسالمی خرم آباد

154 
بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهاي نخود با استفاده از 

 ssrنشانگر 
 کشاورزي رضا دریکوند

دانشگاه آزاد 
 در حال اجرا 93 92 10 99715000 اداسالمی خرم آب
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  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  طرحانجام  

155 
شناسایی و تهیه نقشه پراکنش پرندگان شکاري روز 

 ) در استان لرستانfalconiformesفعال (
حسین بارانی 
 بیرانوند

بیوسیستماتیک 
 جانوري

دانشگاه آزاد 
 در حال اجرا 93 92 12 49/950/000 اسالمی خرم آباد

156 

  گسترده براي-کننده ناحیهطراحی کنترل
STATCOMي قدرت چند ماشینه هادر سیستم

اي با در نظر گرفتن ناحیهجهت میرا نمودن نوسانات بین
 هاي ارسالیتاخیر مربوط به سیگنال

 برق محمود رضا شاکرمی
دانشگاه آزاد 
 در حال اجرا 94 92 16 99700000 اسالمی خرم آباد

157 
اثر کود زیستی و ورمی کمپوست بر روي عملکرد، اجزاء 

 ملکرد و اسانس گیاه دارویی رازیانهع
 کشاورزي کاظم طالشی

دانشگاه آزاد 
 در حال اجرا 94 92 15 105000000 اسالمی خرم آباد

158 
سنتز وبررسی خصوصیات ساختاري پولیمرهاي 

 کوئودریناسیونی
 شیمی زهره دریکوند

دانشگاه آزاد 
 خاتمه 94 92 12 100000000 اسالمی خرم آباد

159 
ه گیري همزمان سرب وروي وکادمیم جداسازي وانداز
 نمونه هاي آبی

 شیمی زینب پورقبادي
دانشگاه آزاد 
 در حال اجرا 93 92 12 999100000 اسالمی خرم آباد

160 
طراحی سیستم هوشمند کامپیوتري جهت تشخیص 

 شرکتهاي ورشکسته
 حسابداري شیرزاد میر

دانشگاه آزاد 
 رادر حال اج 93 92 9 45000000 اسالمی خرم آباد

161 
بررسی گراف مقسوم علیه صفر یک حلقه تعویض 

 ناپذیر
پروین کریمی 
 بیرانوند

 ریاضی
دانشگاه آزاد 
 در حال اجرا 93 92 12 50000000 اسالمی خرم آباد

162 
یک سیستم توصیه گر مبتنی بر الگوریتم هاي مکاشفه 

 اي
 کامپیوتر مجتبی صالحی

دانشگاه آزاد 
 درحال اجرا 93 92 12 50000000 اسالمی خرم آباد

163 
انباشت چند الیه نانو لوله هاي کربن و کمپلکس هاي 

عناصر واسطه بر روي الکترود هاي اصالح شده و 
 مطالعه خواص و کاربرد الکتروکاتالیزي آنها

 شیمی آزاده ازاد بخت
دانشگاه آزاد 
 درحال اجرا 93 92 12 100000000 اسالمی خرم آباد
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  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  طرحانجام  

 شیمی زهره دریکوند ولکولی کربوران هابررسی نظري برهمکنش هاي بین م 164
دانشگاه آزاد 
 درحال اجرا 93 92 12 100000000 اسالمی خرم آباد

165 
میزان برخورداري دانشجویان رشته هاي علوم انسانی 

 از مهارتهاي زندگی
 مدیریت آرش نظامی

دانشگاه آزاد 
 درحال اجرا 93 92 12 50000000 اسالمی خرم آباد

166 
اه وسیماي زن در ادبیات دیروز بررسی تطبیقی جایگ

 وامروز
 ادبیات فارسی مسعود سپهوند

دانشگاه آزاد 
 درحال اجرا 93 92 12 70000000 اسالمی خرم آباد

167 
بهینه سازي ساختمانهاي بتنی مسلح وفوالدي با تغییر 

 سیستم باربرجانبی
 آب -عمران  حمیدرضا باباعلی

دانشگاه آزاد 
 درحال اجرا 94 93 12 100/000/000 اسالمی خرم آباد

168 

سنتز و شناسایی باز شیفت حاوي فلزات عناصر واسطه 
- پاالدیم-مولیبدن- وانادیم-مس-نیکل-منیزیم- (روي

پالتین و بررسی رفتار کاتالیزوري آنها در واکنش هاي 
 اکسایش ترکیبات آلی

 شیمی معدنی سعید منتی
دانشگاه آزاد 
 ال اجرادرح 94 93 12 148/150/000 اسالمی خرم آباد

169 
مقایسه و ارزیابی عملکرد کنترل کننده پیش بین 

براي یک واحد  PIDوکنترل کننده  GPCتعمیم یافته 
 دیگ بخار

حسین رضا 
 کرمپوریان

-مهندسی برق
 کنترل

دانشگاه آزاد 
 در حال اجرا 94 93 12 49/800/000 اسالمی خرم آباد

 ریاضی را یاراحمديزه فولرین ها - )3،6عدد دو بخشی سازي یالی و رأسی ( 170
دانشگاه آزاد 
 در حال اجرا 94 93 15 125/600/000 اسالمی خرم آباد

171 
سنتز و بررسی ساختار بلوري و خصوصیت 

الکتروکاتالیستی ترکیبات کوئوردیناسیونی با استفاده 
 از فلزات اصلی و واسطه

 شیمی معدنی زهره دریکوند
دانشگاه آزاد 
 در حال اجرا 94 93 12 150/000/000 اسالمی خرم آباد
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  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  طرحانجام  

172 
ارائه یک اندیس بهره وري مالمکوئیست مبتنی بر 

 آنتروپی در تحلیل پوششی داده ها
 ریاضی رضا فالح نژاد

دانشگاه آزاد 
 در حال اجرا 94 93 16 99/000/000 اسالمی خرم آباد

173 
شناخت عرفان و اخالق در آثار امام خمینی (ره) و 

 بازتاب تأثیر آن درحیات بشري
 فتح الهی علی

فلسفه و حکمت 
 اسالمی

دانشگاه آزاد 
 در حال اجرا 94 93 12 76/220/000 اسالمی خرم آباد

174 
دیفرانسیل خطی و غیر  -حل عددي معادالت انتگرال 

 خطی با استفاده از فرم هاي برداري توابع پایه اي خاص
 ریاضی کاربردي زهرا ماسوري

دانشگاه آزاد 
 درحال اجرا 94 93 10 74/900/000 اسالمی خرم آباد

175 
تجزیه و تحلیل مدلسازي و شبیه سازي دینامیکی 

عملکرد خودرو در عبور از نا همواریهاي جاده بهمراه 
 اعتبار سنجی نتایج با داده هاي تجربی موجود

 بهمن سپهري
مهندسی 
 مکانیک

دانشگاه آزاد 
 درحال اجرا 94 93 12 75/000/000 اسالمی خرم آباد

176 
انتخاب تأمین کننده و تخصیص  مدلسازي مسئله

سفارش با رویکرد دو مرحله اي تحت شرایط وجود 
 تخفیف جزیی براي مقدار سفارش

 فرهاد ابراهیمیان
مهندسی صنایع 

و تحقیق در 
 عملیات

دانشگاه آزاد 
 در حال اجرا 94 93 12 49/800/000 اسالمی خرم آباد

177 
تأثیر یادگیري سازمانی و تسهیم دانش بر توسعه 

 مایه فکري در دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آبادسر
 مدیریت بازرگانی علی میر

دانشگاه آزاد 
 در حال اجرا 94 93 12 80/000/000 اسالمی خرم آباد

178 
بهبود الگوریتم آنالیز اجزامستقل با استفاده از روش 

 جدید جستجوي خطی
مهدي قنبري بسته 

 دیمی
 ریاضی کاربردي

دانشگاه آزاد 
 درحال اجرا 94 93 12 75/000/000 رم آباداسالمی خ

179 
متیل - N-هالو-2بررسی پایداري کنفورماسیون هاي 

پیپریدین (هالو:فلوئور، کلر و برم ) با استفاده از 
 NBOمکانیک کوانتم آغازین و تحلیل 

 شیمی محاسباتی غزاله کوچک زاده
دانشگاه آزاد 
 ادر حال اجر 94 93 11 50/000/000 اسالمی خرم آباد

180 
شناسایی بیماري هاي ویروسی مهم کدوئیان در استان 

 لرستان
 کشاورزي حسین وفایی

دانشگاه آزاد 
 در حال اجرا 94 93 15 107000000 اسالمی خرم آباد
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  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  طرحانجام  

181 
تاثیر جنبش هاي جدید خاور میانه بر سیاست خارجی 

 آمریکا
 علوم سیاسی علی فالح نژاد

دانشگاه آزاد 
 در حال اجرا 93 93 6 69/900/000 اسالمی خرم آباد

182 
بررسی دالیل اجتماعی باز تولید بدن در بین زنان شهر 

 خرم آباد
 علوم اجتماعی فرزانه سجادپور

دانشگاه آزاد 
 در حال اجرا 94 93 12 70/000/000 اسالمی خرم آباد

183 
اندازه گیري ولتامتري واکسیراسیون الکتروکاتالیتیکی 

رود اصالح شده کربن کلرو فنیر آمین با استفاده از الکت
 شیشه اي با نانو لوله هاي کربنی

 شیمی تجزیه زینب پورقبادي
دانشگاه آزاد 
 در حال اجرا 94 93 12 92/790/000 اسالمی خرم آباد

184 
ارائه رابطه اي براي پریود قاب هاي خمشی فوالدي نا 

 منظم در ارتفاع
 عمران فریدون امیدي نسب

دانشگاه آزاد 
 در حال اجرا 94 93 12 50/000/000 اسالمی خرم آباد

185 
مطالعه بررسی زمین لغزشی پلدختر وارتباط آن با 

 سفره آب زیرزمینی موجود درآن
 زمین شناسی سیامک بهاروند

دانشگاه آزاد 
 خاتمه 93 91 24 14/700/000 اسالمی خرم آباد

186 
بررسی مناسبترین الگوي گشت سویا بعد از برداشت 

 جو در استان لرستان
 اصالح نباتات ش حسنوندداریو

دانشگاه آزاد 
 خاتمه 93 92 12 5/200/000 اسالمی خرم آباد

187 
مقایسه عملکرد واجزا عملکرد ارقام والمینهاي خالص 

 سویا در استان
 اصالح نباتات داریوش حسنوند

دانشگاه آزاد 
 خاتمه 93 92 34 9/900/000 اسالمی خرم آباد

188 
ان میوه بررسی بیولوژي سوسک شاخک بلند درخت

 ونقش هرس در کنترل آن در شهرستان خرم آباد
 گیاه پزشکی سعید نظري

دانشگاه آزاد 
 خاتمه 93 91 22 6/640/000 اسالمی خرم آباد

189 
تاثیر تحصیل در دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد 

 81-80برسالمت روانی دانشجویان در سال تحصیلی 
 مدیریت آموزشی حسین مهرداد

د دانشگاه آزا
 خاتمه 93 91 22 8/500/000 اسالمی خرم آباد
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  دانشگاه پیام نور استان لرستان  دانشگاه /دستگاه اجرایی:
 

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  اعتبار طرح  نام ناظر
 به ریال

مدت 
  قرارداد

سال 
  شروع

سال 
  خاتمه

  وضعیت
  انجام طرح 

1 
استخراج کیتین از پوست میگو و تبدیل آن به 

      87  ماه  4  30000000    دکترا - شیمی  محمد صادقی  صنایع شیمیایی کیتوسان و بررسی نقش ارزنده آن در

 -اقتصاد  سعادتمهرمسعود   برآوردتابع قیمت هدانیک مسکن شهري خرم آباد 2
   87 ماه 4 21000000 علی کارشناسان  دکترا يدانشجو

3 

بررسی اثر هورمون جیبرلیک اسید بر خصوصیات 
منطقه زراعی و فیزیولوژیکی گندم در شرایط دیم 

  دآبا خرم
 - يکشاورز  زارع منش حدیث 

  90 87 ماه 8 25000000 بهروز دوستی  ارشد یکارشناس

-زیست شناسی  نظري سرنجه فرزانه   بررسی اکولوژیکی جکوي دم خشن 4
  90 87  20000000 بهروز دوستی  دکترا

5 

بررسی تاثیر روش آموزشی آزمون محور بر پیشرفت 
دانشگاه پیام نور  تحصیلی و رضایتمندي دانشجویان

  مرکز خرم آباد
  اختتام  88  87  27000000   دکترا - ایجغراف  جاوري مجید 

6 

بـررسی دیدگاه اعضاي علمی دانشگاه پیام نور استان 
لرستان در خصوص آموزش مجازي و ارائه یک الگوي 

  مناسب
 - یتیعلوم ترب  صفري نوش آفرین 

 اختتام 91 87  21000000   ارشد یکارشناس

7 
ی رابطه بین سابقه پیچیدگی مچ پا و نقص هاي بررس

 - یبدن تیترب  بابایی حمید   عملکردي در ورزشکاران منتخب استان لرستان
 اختتام  87  87  20000000 میر نصوري  ارشد یکارشناس

8 
تاثیرآن برکیفیت  بررسی سامانه حسابداري تحت وب و

 - يسابدارح  خرم ابادي مهدي   اطالعات حسابداري وتصمیم گیري مدیریت
  ارشد یکارشناس

امیر هوشنگ نظر 
 پوري

   87 ماه 6 23000000
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  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  اعتبار طرح  نام ناظر
 به ریال

مدت 
  قرارداد

سال 
  شروع

سال 
  خاتمه

  وضعیت
  انجام طرح 

9 
 11بررسی شیوع ناهنجاري هاي اسکلتی دانش اموزان 

 - یبدن تیترب  ططري منوچهر   سال شهرستان خرم آباد 18تا 
   87 ماه 6 21000000   ارشد یکارشناس

10 
درحال انقراض منطقه  و بررسی گونه هاي دارویی معطر

 -یشناس ستیز  حسنوندعارفه   شترکهمان ال
  90 87  20000000 رضوان بهلولی  ارشد یکارشناس

11 
بررسی و مقایسه علل وقوع آسیبهاي ورزشی در بین 

 - یبدن تیترب  ططري منوچهر   دانشجویان ورزشکار استان لرستان
  اختتام  87  87 ماه 6 21000000   ارشد یکارشناس

12 
ن ایرانی در تاثیر فراماسونري بر تفکرات روشنفکرا

مرتضی نعمتی   دکترا - تاریخ  ثریا شهسواري  انقالب مشروطیت ایران
      87  ماه 6  2000000  زرگران

امیرهوشنگ   مدیریت ارتباط با مشتري 13
      87  ماه 6  24000000    مدیریت- دکترا  نظرپوري

14 
بررسی اهداف ایا الت متحده آمریکا در منطقه خلیج 

 -یاسیعلوم س  یگانه محمد   2001سپتامبر  11فارس پس از حادثه 
  ارشد یکارشناس

مرتضی نعمتی 
 - زرگران
 -ابوالفتحی
 عسگري

15000000  88 89  

15 

بررسی برخی مولفه هاي تربیتی در کتاب هاي تعلیمی 
فارسی با تاکید برکلیله ودمنه،مرزبان نامه،سیاست 
نامه،و قابوسنامه وتطبیق آن با نظر علماي تربیتی 

  معاصر

 - یتیلوم تربع  سبزي پورامیر 
  دانشجوي دکترا

محمدرضا حسنی 
 جلیلیان

 اختتام  88 ماه 6 22000000

16 
بررسی پتانسیل هاي شن و ماسه کوهی اطراف خرم 

 -زمین شناسی  مهدیه صفی زاده  آباد جهت مصالح خرده سنگی
  کارشناسی ارشد

طاهر فرهادي 
      88    28000000  زارعی-نژاد
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  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  اعتبار طرح  نام ناظر
 به ریال

مدت 
  قرارداد

سال 
  شروع

سال 
  خاتمه

  وضعیت
  انجام طرح 

17 
بک هاي هویت در بررسی رابطه بین تفکر انتقادي و س

 - یروانشناس  مرادي کبري   بین دانشجویان دانشگاه پیام نور استان لرستان
  دکترا يدانشجو

داوود 
زهره  - کردستانی

 مجدآبادي
 اختتام  90  88  15000000

18 

بررسی رابطه بین رضایت زناشویی با مشکالت جسمی 
دوران بارداري و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار شهر 

  دخرم آبا
 - یروانشناس  امیريفاطمه 

 اختتام 89 88  25000000   ارشد یکارشناس

19 
بررسی رابطه بین رضایت زناشویی و مشکالت دوران 

 - روانشناسی  کبري مرادي  بارداري
  دانشجوي دکترا

عزت اله قدم 
حسین -پور

  شیبانی
25000000    88      

20 
هاي لوردوز کمري و کیفوز  جاريبررسی شیوع ناهن
 - تربیت بدنی  صدیقه اسالمی  ر سه رده سنی در شهرستان نورآباد پشتی دختران د

  دانشجوي دکترا
مسعود 

      88    30000000  پایگانیگل

 - جامعه شناسی  امراله کشاورز  بررسی عوامل اجتماعی اثرگذار بر ابعاد دینداري 21
  کارشناسی ارشد

– بخارایی
      88    20000000  اديد اله

22 

ادگیري بررسی عوامل موثر پذیرش سیستم ی
) بر اساس مدل پذیرش تکنولوژي ELSالکترونیک (

)TAM(  

امیرهوشنگ 
 -رحیمی نسب  دکترا - تیریمد  نظرپوري 

 اختتام  90  88  25000000 مصالیی

23 

بررسی فلورستیک منطقه دوآب الشتر ومقایسه 
گیاهان اندمیسم ودرمعرض خطرانقراض حوزه آبخیز 

  دوآب باذخیره گاه کهمان الشتر
 -یشناس ستیز  د حسنونعارفه 

  ارشد یکارشناس
 -دکتر امیري
 دکتر دوستی

   88 ماه 7 18000000

24 
بررسی میزان وابعاد دینداري دختران دانشگاه پیام نور 

 - اتیاله  مخلص سهام   مرکز خرم آباد
  اختتام  90  88  23457760   دکترا يدانشجو
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  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  اعتبار طرح  نام ناظر
 به ریال

مدت 
  قرارداد

سال 
  شروع

سال 
  خاتمه

  وضعیت
  انجام طرح 

25 
کاراته کاران  بررسی و مقایسه سطح اضطراب رقابتی

 - یبدن تیترب  ططري منوچهر   ستانمرد استان لر
  ارشد یکارشناس

مسعود 
 اختتام  88  88  30000000 گلپایگانی

26 

برسی ابعاد ساختار سازمان (تمرکز،پیچیدگی،رسمیت 
باتعهد کارکنان هیات علمی وغیر علمیدانشگاه پیام نور 

  استان لرستان
 - یتیعلوم ترب  حسنی راد تورج 

  ارشد یکارشناس
 - فرحبخش
 نظرپوري

 اختتام  88  25000000

27 

تاثیر وجین و علفکش هاي شیمیایی فومسافن، بنتازون 
و ایمازتاپیر و ترکیباتی از آنها بر عملکرد لوبیاي قرمز و 

  جمعیت علفهاي هرز آن در شهرستان الشتر

عبدالمجید 
  نژاد  سهیل

 - يکشاورز
 جاري 92 88 ماه 4 28000000 نصراله سوري  ارشد یکارشناس

 -اقتصاد  سعادت مهر مسعود   تقاضاي نیروي کار در استان لرستانتخمین تابع  28
  دکترا يدانشجو

 - مجید کوچکی
 امین قبادي

30000000  88   

29 
جداسازي، خالص سازي و بهینه سازي یک باکتري نفت 
  خوار از تنگ بیجار ایالم به منظور حفظ محیط زیست

کاویانی امیرارسالن 
  فرد

 -یشناس ستیز
   88 ماه 4 14900000 زانه نظري فر  ارشد یکارشناس

30 
حل عددي معادالت انتگرالی با استفاده از توابع متعامد 

 مثلثی
 احمدي قاسم 

 -یاضیر
 دکترا يدانشجو

 - بهمن غضنفري
 سمیه ملکی نژاد

 جاري  88 ماه 8 15000000

 -اقتصاد  مهر  سعادتمسعود   رابطه ریسک و سرمایه گذاري خصوصی در ایران 31
  ادکتر يدانشجو

جواد 
فرج  -بختیارزاده
 کاکاوند

   88 ماه 3 25000000

32 

مطالعه نقش و جایگاه مدیریت زنجیره تامین بر روي 
ارتباطات بین کنترل موجودي برنامه ریزي تولید و 

  برنامه ریزي حمل و نقل و یکپارچه سازي آنها 
 - صنایع  محمد رضا جعفري

  دانشجوي دکترا

محمد صالح 
احسان  - سهرابی

  دالهی فر
30000000    88      
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  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  اعتبار طرح  نام ناظر
 به ریال

مدت 
  قرارداد

سال 
  شروع

سال 
  خاتمه

  وضعیت
  انجام طرح 

33 

معرفی علف کش هاي جدید در کنترل علف هاي هرز 
(گوش موشی و جغجغک در مزارع گندم دیم شهرستان 

  سلسله
 - يکشاورز  امیري سعید 

  ارشد یکارشناس

عبدالرضا 
سعید -احمدي

 موسوي
  اختتام    88 ماه  4 30000000

34 
مقایسه ارقام مختلف لوبیا قرمز از نظر صفات رویشی و 

 - کشاورزي  حسین پورهادیان  ی در کشت بهاره ازنازایش
  کارشناسی ارشد

عبدالرضا 
سهیال - حمدي

  افکار
28000000    88      

35 
هاي مصدق و کاشانی در نهضت ملی  مقایسه استراتژي
  شدن صنعت نفت

مرتضی نعمتی 
  زرگران

 -علوم سیاسی
      88  ماه  9  30000000    دکترا

  ره سید رضاییطاه  رسیامهدویت و آخرالزمان در شعر ف 36
زبان و ادبیات 

 -فارسی
  کارشناسی ارشد

- قاسم صحرایی
      88  ماه 6  18000000  رضایی-جلیلیان

 -اقتصاد  سعادتمهر مسعود   برآورد تقاضاي نیروي کار در لرستان 37
   89 ماه  9 40000000 مجید علیزاده  دکترا يدانشجو

38 

بررسی تاثیرحذف برگ بعالوه اضافه کردن ساکارز 
بریده برخی ارقام رز گلخانه اي در شهرستان درعمرگل 
  خرم آباد

 -یشناس ستیز  حسنوند عارفه 
  ارشد یکارشناس

 - احمد معینی
 منصور مطلبی

25000000  89   

39 
بررسی دالیل ضعف دانش آموزان دو زبانه در مهارت 

      89  هما 12  25000000  مرادیان - قوامی   زبان شناسی  ژیال خانجانی  نوشتن و راهکارهاي رفع آن

40 
بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و رفاه ذهنی در بین 

برنامه ریزي رفاه   مراد برادران  کارکنان دانشگاه پیام نور
  ارشد-اجتماعی

-اعظم خطیبی
      89  ماه  8  25000000  احمد بخارایی
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  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  اعتبار طرح  نام ناظر
 به ریال

مدت 
  قرارداد

سال 
  شروع

سال 
  خاتمه

  وضعیت
  انجام طرح 

41 

بررسی ساختار پایداري ترمو دینامیکی و واکنش هاي 
پیرازول و  جامشینی الکتروفیلی بر روي ایمیدازول

با استفاده از  Sو  PوOآنالوگ هاي حاوي اتم هاي 
 و NBOروش هاي مکانیک کوانتومی آغازین و تحلیل 

 فتح الهی لیال 
 - یمیش

 ارشد یکارشناس

یعقوب سیاه 
دکتر  - منصور

 فرهادي
 اختتام 92 89  15000000

42 

بررسی عملکرد دهیاري ها در نظام نوین مدیزیت 
هاي بخش مرکزي شهرستان توسعه روستایی(دهیاري 

  کوهدشت
 - ایجغراف  خسروي کورش 

 اختتام  91  89  25000000 اسمعیلی- پروانه  ارشد یکارشناس

 -یعلوم اجتماع  کشاورز امراله   بررسی عوامل اجتماعی اثرگذار بر دینداري 43
  ارشد یکارشناس

 - دکتر بخارایی
نورالدین 

 دادي اله
   89 ماه6 25000000

44 
عی فرهنگی موثر بر نوسازي روانی بررسی عوامل اجتما

 -علوم اجتماعی  دادي هنورالدین ال  شهروندان شهر خرم آباد
      89  ماه 17  40000000  ترکارانی -قبادي  دانشجوي دکترا

45 
بررسی کارایی برخی علفکش ها در کنترل علف هاي 

 - يکشاورز  امیري سعید   هرز کلزا شهرستان سلسله
  ارشد یکارشناس

سیاح -موسوي
  اختتام  91  89 ماه 12 35000000 دعلیزی- فر

46 

بررسی مدل علی عملکرد قبلی، باورهاي معرفت 
شناسی،جهت گیري هدف،مهارت هاي 

خودتنظیمی،خودکارآمدي و عملکرد بعدي در درس 
ریاضی دانش آموزان سال اول دبیرستان هاي دولتی 

  شهر دلفان

 - یتیعلوم ترب  سبزي پورامیر 
  ارشد یکارشناس

فیروزه 
سعید - يغضنفر

کبري - فرحبخش
 مرادي

 اختتام  89 ماه 6 22000000

47 
بررسی و معرفی پتانسیل هاي ژئو توریسم استان 

 -یشناس نیزم  صفی زاده مهدیه   لرستان
   89 ماه 8 28000000   ارشد یکارشناس
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  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  اعتبار طرح  نام ناظر
 به ریال

مدت 
  قرارداد

سال 
  شروع

سال 
  خاتمه

  وضعیت
  انجام طرح 

48 

تاثیر آبیاري با پساب بر بهره وري آب و خصوصیات 
 فیزیکی و شیمیایی خاك و شاخصهاي رشد در گیاه

  چغندر قند
 - يکشاورز  زارع منش حدیث 

  93 89  286518048   ارشد یکارشناس

49 
رویکرد انتقادي به مفهوم دنیوي شدن در اندیشه 

 - الهیات  سهام مخلص  روشنفکران دینی
  دانشجوي دکترا

مجتبی 
 -ترکارانی

نورالدین 
  دادي اله

20855276    89      

50 

شیوع ناهنجاریهاي وضعیتی ستون فقرات دانش 
سال ناحیه خرم آباد و و ارتباط آن  18-11ان دختر آموز

  با فاکتورهاي آمادگی جسمانی
 - تربیت بدنی  صدیقه اسالمی

      89  ماه12  21000000    کارشناسی ارشد

 - حقوق  زارع شعار حسین   عوامل موثر در روسپیگري و بی مباالتی جنسی 51
 جاري  89 10 30000000 کبري مرادي  دکترا يدانشجو

52 
ام مختلف لوبیا قرمز از نظر صفات رویشی، قایسه ارق

 - يکشاورز  پورهادیان حسین   زایشی و فیزیولوژیکی در کشت بهاره شهرستان ازنا
 اختتام  89 ماه 24 28000000 حامد امیري  دانشجوي دکترا

53 
مقایسه فلور و تعیین وضعیت پراکنش علفهاي هرز در 

 - يکشاورز  سورينصراله   سطح باغهاي میوه شهرستان خرم آباد
 جاري  89 ماه 8 27000000 سعید امیري  دکترا يدانشجو

 - یبدن تیترب  علی باقر نظریان  نیازها واولویتهاي معلولًان حسی استان لرستان 54
   89  30000000 بابایی-ططري  ارشد یکارشناس

55 

ارایه راهکارها در جهت کاهش تاثیرات فرهنگ عشیره 
المی در اي بر انتخابات ادوار مجلس شوراي اس

  شهرستان خرم آباد
 -علوم سیاسی  محمد یگانه 

      90  ماه9  30000000  امراله کشاورز  ارشد
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 رشته تحصیلی 

  اعتبار طرح  نام ناظر
 به ریال

مدت 
  قرارداد

سال 
  شروع

سال 
  خاتمه

  وضعیت
  انجام طرح 

56 
ارایه مدل ارزیابی عملکردروساي مراکزوواحدهاي 

 - يحسابدار  خرم ابادي مهدي   دانشگاه پیام نوراستان لرستان
 اختتام  90 ماه 4 30000000 روح اله حسینی  ارشد یکارشناس

57 
ر تراکم کاشت بر تداخل علفهاي هرز در ارزیابی تاثی

 - يکشاورز  زارع منش حدیث   کشت ماش در شهرستان خرم آباد
 اختتام  90  18000000 عارفه حسنوند  ارشد یکارشناس

58 
ارزیابی شاخص پیش بینی عملکرد  تعدادي از گونه 

 - کشاورزي  الهام فاریابی   هاي گیاهی جهت توسعه کمربند سبز در شهرستان ازنا
      90    40000000  نصراله سوري  رشناسی ارشدکا

59 
استفاده از الگوریتم هاي هوش مصنوعی در تعیین 
      90  ماه 6  39900000  حسن علیزاده  کامپیوتر  سمیه امرایی  نواحی خطر پذیر استان لرستان در مقابله زلزله

60 

بررسی ابعاد فرهنگی اجتماعی هویت جوانان 
شهرستان  باتاکیدبربحران هویت (مطالعه موردي

  سلسله
 -یعلوم اجتماع  عباسی الهام 

 اختتام 92 90  25000000 فاطمه باقري  ارشد یکارشناس

 -یشناس ستیز  لونیآزاده   بررسی اثر آللوپاتی اندام هوایی گردو بر دو رقم از لوبیا 61
  اختتام    90 ماه 4 15000000 عارفه حسنوند  ارشد یکارشناس

62 

ن بارهنگ سرنیزه بررسی اثرات ضددردي عصاره گیاها
اي وگل قاصددرموش صحرایی دیابتی شده بوسیله 

 استرپتوزوسین
 حسنوند عارفه 

 -یشناس ستیز
 ارشد یکارشناس

 اختتام 92 90  3000000 سمیه فرهمند

63 
بررسی اثرکشت تأخیري برعملکرد و برخی خصوصیات 
 - يشاورزک  پورهادیانحسین   زراعی ارقام مختلف گندم نان در شرایط اقلیمی دورود

  اختتام  92  90 24 40000000   ارشد یکارشناس

64 
بررسی به کارگیري فارغ التحصیالن رشته حسابداري 
 - تیریمد  قاسمی غالمرضا   دانشجویان دانشگاه پیام نور آزاد و ملی در بازار کار

   90  25000000 افشین بازگیر  ارشد یکارشناس
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سال 
  شروع

سال 
  خاتمه

  وضعیت
  انجام طرح 

65 

ادران بررسی تاثیر آموزش روش هاي اصالح رفتار به م
کودکان با اختالل نارسایی توجه / بیش فعالی بر کاهش 

استرس والد گري و افزایش عملکرد رفتاري 
 فرزندانشان

 کردستانی داود 
 - یروانشناس
 دکترا

 جاري  90 ماه 5 36000000 فاطمه امیري

66 

بررسی تاثیر خصوصیات خاك و توپوگرافی بر تغییرات 
س با استفاده تراکم تاج پوشش درختی جنگل هاي زاگر

از تجزیه و تحلیل چند متغیره( مطالعه موردي: جنگل 
  کاکا رضا در استان لرستان

سهیل عبدالمجید 
  نژاد 

 - يکشاورز
 اختتام  90 ماه 12 30000000 حامد امیري  ارشد یکارشناس

67 

بررسی تاثیرانتشارگزارشهاي مالی میان دوره اي 
ان شرکتهاي پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهر
  برتصمیم گیري هاي اقتصادي استفاده کنندگان

 - يحسابدار  خرم اباديمهدي 
 اختتام  90 ماه 4 10000000 مهدي شرفی  ارشد یکارشناس

 - يکشاورز  امیري حامد   بررسی تاثیرکودها بر درصد اسانس گیاه دارویی باریجه 68
  اختتام  92  90  15000000   ارشد یکارشناس

69 
ستان لرستان با تاکید بر بررسی جایگاه توریسم در ا

برنامه ریزي رفاه   مراد برادران  اشتغال
      90  ماه 6  25000000  خانم افشار  ارشد-اجتماعی

70 

تري تیان و - 5و3و1بررسی خوا ص صورتبندي 
با استفاده  Pbو  Geو Siهاي ¬هاي حاوي اتم¬آنالوگ
هاي مکانیک کوانتومی آغازین و تحلیل ¬از روش
NBO  

 - یمیش  فتح الهیلیال 
   90  40000000 زهرا رستمی  ارشد یکارشناس

71 
هاي فرزندپروري والدین و ¬بررسی رابطه بین سبک

 - یتیعلوم ترب  حسنی راد تورج   آباد- اعتیاد زندانیان زندان مرکزي خرم
  ارشد یکارشناس

سید سعید 
 حسینی

 اختتام  91  90  15000000
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سال 
  خاتمه

  وضعیت
  انجام طرح 

72 
ن بررسی رابطه تقید به نماز و سالمت روان در دانشجویا

 - یتیعلوم ترب  صفري نوش آفرین   آباد¬دانشگاه پیام نور خرم
 اختتام 91 90  14900000 حسن علیاري  ارشد یکارشناس

73 

بررسی رابطه مولفه هاي هوش هیجانی و اعتیادپذیري 
در دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهرستان خرم 

  آباد
 - یتیعلوم ترب  سبزي پور امیر 

 اختتام  90 ماه 6 25000000 تانیداوود کردس  دانشجوي دکترا

74 
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت سیاسی 

 -یعلوم اجتماع  همتی رادفرزانه   دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد ازنا
  اختتام  92  90  25000000   ارشد یکارشناس

75 
بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر تعامالت و 

 - جامعه شناسی  مه باقريفاط  ارتباطات دانشجویان با اساتید
  کارشناسی ارشد

نور الدین اله 
      90    31714927  دادي

76 

بررسی عوامل جمعیت شناختی و روانشناختی موثر در 
افت تحصیلی دانشجویان علوم پایه دانشگاههاي پیام 

  نور لرستان
کارشناسی  -آمار  سعید مجد عرب

      90    15000000  داوودکردستانی  ارشد

77 
بر ایجاد هوشمندي در سازمان هاي  بررسی عوامل موثر

  دانش محور
امیرهوشنگ 

سید حسین   دکترا - تیریمد  نظرپوري 
 موسوي ندروند

   90 ماه12 40000000

78 

بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان رشته 
تربیت بدنی دانشگاه هاي پیام نور استان لرستان با 

 تاکید بر فعالیت هاي تربیت بدنی

جعفري سیروس 
 رآبادي ظف

 - یبدن تیترب
 ارشد یکارشناس

 جاري  90 ماه 8 25000000 صدیقه اسالمی

79 
بررسی نیاز هاي فرهنگی دانشجویان پیام نور استان 

 - یتیعلوم ترب  صفري نوش آفرین   لرستان
 اختتام 90 90  40000000 اردشیر محمودي  ارشد یکارشناس

80 
 تاثیر پذیري پویایی جمعیت علف هاي هرز از عملیات

 - کشاورزي  نصراله سوري  خاك ورزي و روش کاشت در کشت نخود
      90  ماه 6  40000000  نادر آزاد بخت  کارشناسی ارشد
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  خاتمه

  وضعیت
  انجام طرح 

81 
تاثیرات فرهنگ عشیر ه اي بر انتخابات ادوار مجلس در 

 -یاسیعلوم س  یگانه محمد   لرستان
 اختتام 91 90  30000000 امراله کشاورز  ارشد یکارشناس

82 
نده از فرزندان و نوادگان احمد جام تصحیح اشعار باقیما

 (ژنده پیل
ندیمی محمود 

 هرندي 
 - یفارس اتیادب

 دکترا
 اختتام  90 ماه8 14500000 عزت اله سپهوند

83 

ثر فواصل ردیف کاشت و تراکم بوته بر خصوصیات 
مورفولوژیکی، عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا قرمز رقم 

  صیاد در کشت بهاره ازنا
 - يکشاورز  پورهادیانحسین 

 اختتام  90  19000000 سعید امیري  دانشجوي دکترا

84 

جداسازي و خالص سازي یک ارگانیزم (هایی) (مخمر یا 
باکتري) با توان باالي تولید و تحمل الکل به منظور 

  استفاده در صنعت

کاویانی امیر ارسالن 
  فرد 

 -یشناس ستیز
  ارشد یکارشناس

فرزانه نظري 
 سرنجه

40000000  90   

85 

رابطه کاربرد شیوه هاي تشویق و تنبیه با عزت نفس 
دانش آموزان پسر ابتدایی و راهنمایی شهرستان 

  الیگودرز
 - یتیعلوم ترب  حسینی سید سعید

   90 12 25000000 تورج حسنی راد  ارشد یکارشناس

86 

سیاستهاي داخلی و خارجی دکتر مصدق در دوره 
و 1331تا1330نخست وزیري(اردیبهشت

  شمسی1332امردادت1331مرداد

نادري رمضان امین 
  آباد 

 - خیتار
  دکترا يدانشجو

مرتضی نعمتی 
      90 ماه 14 28000000  زرگران

87 
شبیه سازي ترابرد الکترونی در ترانزیستورهاي تک 

 - کیزیف  رمضانی ایرج   الکترونی با روش هاي مونت کارلو
 اختتام  90 ماه24 40000000 محمد ظاهري  ارشد یکارشناس

88 
-CPتکنیکی و طراحی راکتور هسته اي فرمی  شناخت

   90  2000000 ایرج رمضانی  دکترا - کیزیف  رناسی رش آعلی   1
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سال 
  خاتمه

  وضعیت
  انجام طرح 

      90  ماه 6  24000000    دکتري - جغرافیا  مجید جاوري  شناسایی موانع ایجاد دولت الکترونیک 89

90 
طراحی وتبیین مدل عوامل موثربرهوشمندي سازمانی 

  درسازمانهاي عصردانش
امیرهوشنگ 

سید حسین   دکترا - تیریمد  نظرپوري 
 موسوي ندروند

40000000  90   

91 
عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت سیاسی دانشجویان 

 - جامعه شناسی  همتی رادفرزانه   دانشگاه پیام نور
   90  25000000 محمد یگانه  ارشد یکارشناس

92 
فشرده سازي تصاویر شاخص ئدار بر اساس الگوریتم 

 -کامپیوتر  سمیه امرایی  ذرات بهینه سازي جمعیت
      90    12800000    کارشناسی ارشد

 -یشناس نیزم  هاشمی مهدي   کانسارها، پتانسیلها و نشانه هاي معدنی استان لرستان 93
  جاري    90 ماه 3 40000000 مهدیه صفی زاده  دکترا

94 

محاسبه تابع دي الکتریک سیستم گازي الکترون دو 
ر و وابسته به دما در بعدي (الالیه کوانتومی)دماي صف

  )RPAتقریب هاي فاز تصادفی و هابارد (
 - کیزیف  رمضانیایرج 

  اختتام    90  40000000 علی بهاري  ارشد یکارشناس

95 
مدیریت علف هاي هرز در زراعت چغندر قند در 

 - يکشاورز  امیري حامد   شهرستان الشتر استان لرستان
  اماختت    90  40000000 سهیال افکار  ارشد یکارشناس

96 

مقایسه سالمت روان دانشجویان سال اول و آخر 
-91دانشگاه پیام نور استان لرستان در سال تحصیلی 

90 
 کردستانی داود 

 - یروانشناس
 دکترا

 جاري  90 ماه 12 38500000 کبري مرادي

97 
مقایسه نگرش اخالق اجتماعی سیره علوي در شعر 

- ادبیات فارسی  طاهره حسنی  کهن و شعر امروز
  ارشد

حمود ندیمی م
      90    25000000  هرندي
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98 
مندي مشتریان از کیفیت خدمات  میزان رضایت
 - تربیت بدنی  منوچهر ططري  پوشیده خرم آباد راستخرهاي س

      90    28000000  علی باقر نظریان  دانشجوي دکترا

 - ایرانشناسی   رضا یوسفوند  نزاع هاي طایفه اي در دلفان و ریشه یابی علل آن  99
  دکترا

دین اله نورال
      90    40000000  دادي 

سید جالل موسوي   وضعیت فقهی و حقوقی عده زوجه نابارور 100
  نسب

کارشناسی  - فقه
      90    15000000  حسین اسمعیلی   ارشد

فالح عبدالحمید   والیت فقیه ازمنظرعقل ونقل 101
حسین   دکترا - اتیاله  نژاد 

 اسماعیلی
  جاري    90  20000000

102 
انتقال انرزي در سیستم هاي  اثر سایز کوانتومی بر نرخ

 - فیزیک  ایرج رمضانی  نانوسیمهاي استوانه اي و مکعبی کوپل شده
  58128000 علی آرش رناسی  ارشد یکارشناس

 
 اختتام 93 91 

 - اتیاله  گراوند علی   بررسی اندیشه وحدت وجود از دیدگاه عطار و اسپینوزا 103
 اختتام 92 91  22000000   ارشد یکارشناس

104 
پایه هاي تربیت شامل هدف، برنامه و روش با بررسی 

 - یتیعلوم ترب  شاهسواري محمود  تاکید بر نظریات پیاژه و غزالی
  ارشد یکارشناس

حسین حافظی 
 کن کت

   91 ماه9 15000000

105 
بررسی تاثیر سیاستهاي نوسازانه رضا شاه بر ایالت و 

  اختتام    91 87 20000000   دکترا - خیتار  شهسواريثریا   عشایر لرستان

106 

 ALTHAEAبررسی تاثیرعصاره گیاه ختمی (.
OFFICINALIS L در مقایسه با سولفادیازین نقره (

  بر روند بهبود زخم سوختگی در موش صحرایی
 -یشناس ستیز  حسنوندعارفه 

  92 91  50000000   ارشد یکارشناس

 -یشناس ستیز  یخچی وحید   بررسی تراکم کاشت در دو رقم آفتابگردان 107
   91 ماه4 15000000 آزاده لونی  ارشد یسکارشنا
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108 
ررسی تنوع احتمالی و خاستگاه آنکالوهاي توده ب

 -یشناس نیزم  ملکیلیال   گرانیتوئیدي شمال شرق الیگودرز
  جاري    91 ماه 12 30000000 هادي یگانه  ارشد یکارشناس

109 
بررسی رابطه بین آمادگی جسمانی و روانی ورزشکاران 

 - روانشناسی  فاطمه امیري  تی شهرستان دلفانرشته هاي فوتبال و کش
  کارشناسی ارشد

سیروس جعفري 
      91  ماه 6  10500000  ظفرآبادي

110 

بررسی رابطه سرسختی روانشنا ختی و سبکهاي 
دلبستگی با عزت نفس وخالقیت دانشجویان 

  دانشگاههاي پیام نور استان
 - یروانشناس  حسنوندبنفشه 

 اختتام  91 ماه 6 15000000 کبري مرادي  ارشد یکارشناس

111 
بررسی رابطه کیفیت زندگی کاري و تعهد سازمانی در 

 بین کارکنان دانشگاه پیام نور استان لرستان
 بازگیرافشین 

 - تیریمد
 ارشد یکارشناس

امیر هوشنگ نظر 
 اختتام 92 91 2 40000000 پوري

 اختتام 93 91  50000000 محمد آزاده دکترا -یاضیر ادیب مرجان  بررسی شبه ضربگرها روي رده خاصی از جبرهاي باناخ 112

113 
بررسی عدم گرایش جوانان شهرستانهاي الیگودرز و 

 - الهیات  حسین اسماعیلی  ازنا به مساجد و راهکارهاي افزایش انگیزه
  اختتام  93  91  ماه6  14000000    کارشناسی ارشد

114 
بررسی ویژگی هاي شخصیتی کارآفرینی دانشجویان 

 - یتیعلوم ترب  صفري نوش آفرین   انپیام نور استان لرست
 اختتام 92 91  10500000 تورج حسنی راد  ارشد یکارشناس

115 

تاثیر آموزش رفتاري والدین بر کاهش نشانه هاي 
افسردگی و بهبود شیوه هاي والدگري مادران کودکان با 

اختالل نارسایی توجه/فزون کنشی و کاهش رفتارهاي 
  برون ریزانه این کودکان

 -روانشناسی   دستانیداوود کر
      91    51000000  کبري مرادي  دکترا

 - الهیات  فرومن حیدر نژاد  تحلیل و بررسی روایات اسباب النزوا  116
      91  ماه 7  10500000  بهزاد عطاران  کارشناسی ارشد
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سال 
  خاتمه

  وضعیت
  انجام طرح 

117 
رابطه سبک هاي تفکر و ویژگی هاي شخصیتی 

 - یتیعلوم ترب  صفري رین نوش آف   کارآفرینی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان لرستان
 اختتام 92 91  44772000 تورج حسنی  ارشد یکارشناس

118 
شبیه سازي واکنش هاي هسته اي و محاسبه ي سطح 

  اختتام    91  20000000 ایرج رمضانی  دکترا - کیزیف  رناسی رش آعلی   مقطع هاي نوترونی

119 
وضعیت پراکنش علف هاي  شناسایی فلوروتعیین

 بیاکاري استان لرستانهرزدرسطح مزارع قطب لو
 حسنوندعارفه 

 -یشناس ستیز
 ارشد یکارشناس

حدیث زارع 
 منش

 اختتام  91 ماه 10 40000000

120 
طراحی و ارایه الگوي مفهومی یادگیري الکترونیکی 

 - علوم تربیتی  سکینه اشرفی فشی  دانشگاه پیام نور
  کارشناسی ارشد

نوش آفرین 
      91  ماه12  10500000  صفري

 - عیصنا  جعفري محمدرضا   مانیتور هوشمند خت پایهطراحی و سا 121
 اختتام 92 91  40000000 سمیه امرایی  دکترا يدانشجو

122 
مشکالت و نیاز هاي ورزشی مردان معلول حسی استان 

 - تربیت بدنی  علی باقر نظریان  لرستان
      91  ماه 4  29500000    کارشناسی ارشد

 - عیصنا  جعفري مدرضا مح  مطالعات توسعه صنایع تبدیلی استان لرستان 123
 جاري  91     دکترا يدانشجو

124 
مطالعه توسعه ي قابلیت هاي صنعتی، معدنی و تجاري 

 - عیصنا  جعفري محمدرضا   استان لرستان جهت جذب سرمایه گذار
 جاري  91     دکترا يدانشجو

125 
مقایسه آگاهی و سبک زندگی مرتبط با پوکی استخوان 

 - تربیت بدنی  علی باقر نظریان  غیر ورزشکار بین دو گروه دانشجویان ورزشکار و
      91  ماه 4  50000000  صدیقه اسالمی  کارشناسی ارشد

126 
میزان رضایتمندي، مشکالت و نیازهاي ورزشی مردان 

 - یبدن تیترب  نظریان علی باقر   معلول حسی استان لرستان
   91  29500000 حمید بابایی  ارشد یکارشناس
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 به ریال
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  قرارداد

سال 
  شروع

سال 
  خاتمه

  وضعیت
  انجام طرح 

127 
تان لرستان نسبت به نگرش ورزشکاران حرفه اي اس
 - یبدن تیترب  بابایی حمید   مشاوره روانشناسی ورزشی

  ارشد یکارشناس
سیروس جعفري 

 ظفرآبادي
   91 ماه4 23100000

128 
شیعی جبل عامل و تاثیر آن در بسط و  –نهضت علمی 

  گسترش تشیع دوازده امامی در ایران عصر صفوي
نادري رمضان امین 

  آباد 
 - خیتار
 اختتام 93 91  10500000 وذر کرم اللهیا  دکترا يدانشجو

129 
واژگان کاربردي داراي شباهت هاي معنایی، ساختاري و 

 –زبان انگلیسی   ایرج دلفانی  آوایی زبان هاي انگلیسی و فارسی
      91    10500000  طاهره کاظمی  کارشناسی ارشد 

130 
اثر بخشی آموزش هوش هیجانی  بر کاهش ولع مصرف 

 -روانشناسی   داوود کردستانی  ن مصرف کننده کراكو شدت اعتیاد در معتادا
  31752000  بنفشه حسنوند  دکترا

  جاري    92  ماه24  

131 

)  Bt تورینجنسیس  ( یلوسباس يباکتر ییکارا یابیارز
در مزارع نخود شهرستان  یوتیسالرو هل يبر رو

  سلسله
  27300000  سهیال افکار  ارشد - کشاورزي  مهري جوانمرد

  جاري    92  ماه24  

132 
کشی اسانس زنجبیل علیه مرحله بالغ رسی اثر حشرهبر

-زیست شناسی  آزاده لونی  اي حبوبات در شرایط آزمایشگاهیسوسک چهار نقطه
  جاري    92  ماه24  34020000  کاترین ابراهیمی  ارشد

133 
نانوساختاري دي  سازي ضخامت الیهبررسی تاثیر بهینه

  47460000  نیلوفر درستی  ارشد- شیمی  فتح الهی لیال   ياکسید تیتانیوم بر عملکرد سلول خورشیدي رنگینه ا
  جاري    92  ماه24  

134 

اقتصادي بر میزان –بررسی تاثیر عوامل اجتماعی 
آگاهی از حقوق و تکالیف شهروندي (مطالعه موردي 

  دانشجویان دانشگاه پیام نور خرم آباد)
  جاري    92  ماه24  20000000  امراله کشاورز  ارشد- حقوق  سهراب مظفري نیا

135 

بررسی جامعه شناختی ارتکاب به جرم در بین جوانان 
سال شهر خرم آباد و عوامل اجتماعی موثر بر  28تا  18
  آن

 -یعلوم اجتماع  الهام عباسی
  ارشد یکارشناس

نورالدین 
  دادي اله

21924000  
  جاري    92  ماه24  
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 به ریال
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  قرارداد
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  شروع

سال 
  خاتمه

  وضعیت
  انجام طرح 

136 

بررسی رابطه سبک هاي یادگیري و مهارت هاي تفکر 
و پیشرفت تحصیلی گروهاي انتقادي با خود کارآمدي 

مختلف تحصیلی در بین دانشجویان پیام نور شهرستان 
  کوهدشت

 - یتیعلوم ترب  حسنی راد تورج 
  اختتام  93  92  48000000   ارشد یکارشناس

137 
بررسی عوامل موثر در احساس امنیت اجتماعی جوانان 

 - حقوق  بیگی حمزه   شهر خرم آباد
 اختتام 93 92  11130000 سهراب مظفري  ارشد یکارشناس

138 
بررسی مضامین مشترك در شعر معاصر ایران و 
  33600000  ندیمی هرندي  ادبیات   طاهره حسنی  تاجیکستان با تاکید بر اشعار پنج شاعر برجسته

  جاري    92  ماه24  

139 

بررسی نقش مسیر بقاي سلولی و اتوفاژي در رشد و 
-Tي سلولی  سینه (رده هاي سرطانی تکثیر سلول

47Dور داروي دوکسوروبیسین) در حض  
 -زیست شناسی  فرزانه نظري

  دکترا
امیر ارسالن 
  جاري    92  ماه24  10500000  کاویانی فرد

بررسی نگرش شهروندان شهر خرم آباد نسبت به اثرات  140
  گردشگري و عوامل مؤثر بر آن

  جاري    92  ماه24  23940000  فرهاد زند    محمد الماسی

141 

موثر بر احساس  بررسی و رتبه بندي عوامل اجتماعی
امنیت(مطالعه موردي دانشجویان دانشگاه پیام نور 

  خرم آباد
 - حقوق  مظفري نیا سهراب 

  ارشد یکارشناس
فرنگیس 
 اختتام 93 92  50000000 منصوري

142 
بررسی واکنش آنی بورس بورس اوراق بهادار به انتشار 

 - يحسابدار  بادي آخرم مهدي   گزارشات اقتصادي بین المللی
 اختتام 93 92  50000000 مهدي شرفی  ارشد یکارشناس

143 
تاثیر اندازه بذر و شوري بر جوانه زنی و مراحل مختلف 

  رشد ذرت
سهیل عبدالمجید 
  نژاد 

 - يکشاورز
  جاري  93  92  58500000   ارشد یکارشناس
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سال 
  خاتمه

  وضعیت
  انجام طرح 

144 

تأثیر سطوح مختلف آسکوربیک اسید بر شاخص هاي 
 جوانه زنی و میزان فعالیت آنزیم هاي تنش در بذر

  .Triticum aestivum L)گندم تحت تنش شوري (
  جاري    92  ماه24  14000000  فرهاد زند  دکترا- کشاورزي  داود ارادتمند

145 
تبیین آگاهی از حقوق و تکالیف شهروندي(مطالعه 
 - حقوق  مظفري نیا سهراب   موردي دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز خرم آباد

  ماختتا  93  92  11908000   ارشد یکارشناس

 -وتریکامپ  فالحی داود   هاي سیا ر رائه روشی براي حفظ محرمانگی عامل 146
 جاري  92  14500000 سمیه امرایی  ارشد یکارشناس

147 

 رتبه بندي طرح هاي انگیزشی براساس تکنیک 
Topsis   مطالعه موردي دانشگاه  ازدیدگاه کارکنان )

  پیام نور استان لرستان
  جاري    92  ماه24  36500000  مرضا قاسمیغال  ارشد- مدیریت  روح اله حسینی

148 
فعالیت ضد میکروبی نانو ذرات نقره سنتز شده توسط 

  10500000  منصوره ملکی  دکترا- شیمی  نیلوفر درستی  عصاره گیاه بادرنجبویه  
  جاري    92  ماه24  

149 
مطالعات زمین شناسی،دگرسازي،کانی شناسی و 

 -زمین شناسی  مهدیه صفی زاده  ژئوشیمی کانسار سرب و روي گنهران، داران اصفهان
  23940000  مهدي هاشمی  ارشد

  جاري    92  ماه24  

150 

تصمیم -مقایسه کارکردهاي اجرایی( برنامه ریزي
گیري، سازمان دهی، بازداري پاسخ) و هوش هیجانی  

در دانش آموزان پسر نابینا و بینا مقطع راهنمایی شهر 
  خرم آباد

 - علوم تربیتی  تورج حسنی راد
  ارشد

حافظی  حسین
  کن کت

48468000  
  جاري    92  ماه24  

 -کامپیوتر  مونا عمادي  مدیریت کلید در شبکه هاي حسگر بی سیم 151
  کارشناسی ارشد

عباس نیک 
  جاري    93  10500000  آبادي
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  وضعیت
  انجام طرح 

152 
ایجاد بانک اطالعات هسته اي از سیزده عنصر کاربردي 

      93   ایرج رمضانی  دکترا - کیزیف  علی آرش رناسی  A>50در ناحیه جرمی 

153 
بررسی تأثیر بیو سوپر جاذب بر روي خصوصیات کمی و 
 - کشاورزي  سعید امیري  کیفی ارقام نخود به صورت کشت پاییزه  در شرایط دیم

  جاري    93  33000000  داوود ارادتمند  کارشناسی ارشد

154 
 در دفاعی سیستم بر متیل جاسمونات تاثیر بررسی
      93  21000000  نصراله سوري  دکترا - کشاورزي  سهیال افکار  (Mentha piperita)فلفلی نعناع دارویی گیاه

155 
خانواده بر  یو اجتماع ياقتصاد تیوضع ریتأث یبررس
 - علوم تربیتی  محمود شاهسواري  دانش آموزان پسر یشغل يها شیگرا

      93   تورج حسنی راد  کارشناسی ارشد

156 
سرمایه اجتماعی با انواع قانون گریزي در  بررسی رابطه

 - حقوق  نیا سهراب مظفري  کارکنان دولت در شهر خرم آبادبین 
  کارشناسی ارشد

فرنگیس 
      93    منصوري

157 
بررسی و تحلیل رشد ترك در ورقهاي کامپوزیتی جهت 

      93  10500000 مهندس نجف پور  دکترا -مکانیک  دکتر حمید مظفري  تعمیر با اتصال پچ کامپوزیتی

158 

بر کارایی تاثیر تخصص و تداوم انتخاب حسابرس 
سرمایه گذاري شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق 

  بهادار
 - حسابداري  سهیال لشگر آراء

  جاري    93  25000000  علی جمالی  کارشناسی ارشد

159 
تأثیر تکنولوژي آموزشی بر پیشرفت تحصیلی 

 - علوم تربیتی  نوش آفرین صفري  دانشجویان دانشگاه پیام نور خرم آباد
  کارشناسی ارشد

سعید سید 
  جاري    93    حسینی

160 
تحلیل انرژي و اگزرژي گرداورنده خورشیدي ترکیبی 

 -مکانیک  احسان نجف پور  آب و هوا با مخازن ذخیره متفاوت
  جاري    93  21000000  حمید مظفري  کارشناسی ارشد

161 
تخمین عملکرد محصول نخود زراعی با استفاده از 

 - يکشاورز  امیري سعید   ماشین بینایی
  جاري    93  10500000 ارادتمند  ارشد یکارشناس
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سال 
  خاتمه

  وضعیت
  انجام طرح 

162 

تعیین مدل پیش بینی عالئم وسواسی اجباري در 
دانشجویان بر اساس عوامل باورهاي فراشناختی، 

  نگرانی و طرحواره هاي ناکارآمد

مهدي حسنوند 
  عموزاده

 - روانشناسی
      93  21000000 دکتر کردستانی  کارشناسی ارشد

163 
انون گریزي در بین رابطه عوامل اجتماعی با انواع ق
 - حقوق  مظفري نیا سهراب   کارکنان دولت در شهر خرم آباد

  ارشد یکارشناس
فرنگیس 
 منصوري

 جاري  93  27216000

164 
ژئوشیمی و پترولوژي سنگ هاي آتشفشانی جنوب 

 -زمین شناسی  هادي یگانه فر   غرب زفرقند (اردستان)
  جاري    93  21000000  لیال ملکی  دکترا

165 
ر بازي هاي کامپیوتري بر کیفیت تحصیل مطالعه تاثی

 - علوم تربیتی  محمود شهسواري  ساله شهرستان الیگودرز 13تا  7دانش آموزان 
  جاري    93  18000000  امیر سبزي پور  کارشناسی ارشد

166 

مقایسه راهبردهاي تنظیم هیجان، جرات ورزي و ابراز 
وجود در دانش آموزان پسر با و بدون اختالل لکنت  

  وسطه شهرستان کوهدشتمقطع مت
 - روانشناسی  حسین سوري

  کارشناسی ارشد

مهدي 
حسنوند 
  عموزاده

  جاري    93  21000000

167 
نقد جامعه شناسی مدیحه سرایی در ادبیات عرب با 

 -عربی  بشیري  تاکید بر دوره سوم عباسی
      93   احمد کرمی  کارشناسی ارشد

168 
نقش فرهنگ و توانمند سازي منابع انسانی در تحول 

 - تیریمد  گراوند ایوب   سازمانی
  جاري    93     ارشد یکارشناس

169 
بررسی موانع توسعه مشاغل تولیدي در شهرستان 

 - يکشاورز  جوانمرد مهري   نهاوند
  جاري         ارشد یکارشناس

170 

بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان رشته 
تربیت بدنی دانشگاههاي پیام نور استان لرستان با 

  فعالیت هاي تربیت بدنی تاکید بر

جعفري سیروس 
  ظفرآبادي 

 - یبدن تیترب
        ارشد یکارشناس
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  اعتبار طرح  نام ناظر
 به ریال

مدت 
  قرارداد

سال 
  شروع

سال 
  خاتمه

  وضعیت
  انجام طرح 

171 
دادرسی اطفال ونوجوانان بزهکار و عملکرد آن در 

 - حقوق  مظفري نیا سهراب   استان لرستان
  ارشد یکارشناس

محمدرضا 
اله  - منظمی
 دادي

 اختتام   ماه 8 25000000

 - عیصنا  ي جعفرمحمدرضا   هرنگ پذیري سنگ گوهر 172
  جاري         دکترا يدانشجو

173 
ژانگ و حل دقیق  - مطالعه آماري مطالعه کار در پاریزي

 - بهاري  ایرج رمضانی  معادله ادواردز ویلکینسون و محاسبه پهناي سطح
          15000000    دادستانی 
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  دانشگاه لرستان  :دستگاه اجراییدانشگاه /
 

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  طرحانجام  

1 
 با دشت خرم آباد تعرق واقعی در و تبخیر برآورد

هاي  ياندازه گیر هاي ماهواره اي و داده استفاده از
 میدانی

 متین فر حمیدرضا
دانشیار،تولیدات 

 گیاهی
 خاتمه یافته 20/7/91 20/7/90  000/000/149 

2 
بخشی مبتنی  کارآیی برنامه توان بررسی اثربخشی و

 لرستان برجامعه در
 دار عباس معدن

استادیار،علوم 
 تربیتی

 خاتمه یافته 1/2/91 1/7/90  000/900/49 

3 
وصول   راهکارهاي ات معوق ومطالب بررسی علل ایجاد

 بانک سپه منطقه لرستان در آنها
 خاتمه یافته 11/4/91 11/7/90  000/000/150  استادیار،اقتصاد جعفري محمد

 خاتمه یافته 28/4/91 28/12/90  000/000/25   رسول ساکی مستندنگاري آثارمعنوي پژوهش و 4

 خاتمه یافته 17/3/90 17/9/89  000/000/295  دانشیار،ریاضی محمد خدابخشی نان و آرد اعطاء نشان گندم، طراحی نظام طبقه بندي و 5

 آمایش ورزش قهرمانی استان لرستان 6
–رحیم میرنصوري 

 رحمتی مسعود
استادیار،تربیت 

 بدنی
 خاتمه یافته 5/10/91 5/10/90  000/725/369 

7 
 استفاده از با فناوري کشور و هاي علم رتبه بندي پارك

 هاي فازي داده با تحلیل پوششی داده هاتکنیک 
 خاتمه یافته 11/2/91 11/2/90  000/000/345  دانشیار،ریاضی محمد خدابخشی

8 
مقایسه اثربخشی ارائه خدمات سازمان بهزیستی 

انواع واگذاري مدیریت به کارکنان درون  لرستان در
 انواع واگذاري سایر سازمانی با

 سعید فرح بخش
دانشیار،علوم 

 یتیترب
 خاتمه یافته 1/1/91 1/7/90  000/900/49 

9 
تدوین راهبردهاي توسعه ورزش  طرح جامع طراحی و

 استان لرستان به تفکیک شهرهاي استان همگانی در
 مسعود رحمتی

استادیار،تربیت 
 بدنی

 خاتمه یافته 28/1/91 28/7/90  000/000/200 
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  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  طرحانجام  

10 
 اقتصاد رشد هاي اقتصادي در بررسی سهم بخش

 لرستان
 خاتمه یافته 10/1/91 10/10/90  000/000/22  اقتصاد استادیار، محمد علیزاده

11 
مزیت یابی توسعه زیست  راهبردي و تدوین سند

 فناوري لرستان
 احمد اسماعیلی

 استادیار،
 کشاورزي

 خاتمه یافته 28/12/91 28/12/90  000/000/650 

12 
محوریت محله  مستندنگاري بافت قدیمی با پژوهش و

 باباطاهر درب
 خاتمه یافته 28/4/91 28/12/90  000/250/31   مهدي زرین جویی

13 
-  معنوي کشور راستاي آثار مستندنگاري در پژوهش و

 بافی بوریا
 خاتمه یافته 28/4/91 28/12/90  000/250/31   زینب بیرانوند

14 
 فرهنگی ، مستندسازي آثار پژوهش ساماندهی و

 تاریخی لرستان
 خاتمه یافته 28/4/91 28/12/90  000/500/37   نسترن مرادي

 خاتمه یافته 28/4/91 28/12/90  000/500/12   سمانه فیاضی پژوهش مستندنگاري میادین قدیمی خرم آباد 15

16 
گردآوري مدارك الزم جهت ثبت جهانی  پژوهش و

 هاي تاریخی پل
 خاتمه یافته 28/4/91 28/12/90  000/750/53   امین صفایی

17 
هاي مغناطیسی  اول پروژه مولدهاي میدان ازاجراي ف
 پرقدرت بسیار

   16/2/91  000/000/500  استادیار،برق علی میر

18 
جامع اطالعات ورزشکاران نخبه  طراحی نرم افزار

 لرستان
 مسعود رحمتی

استادیار،تربیت 
 بدنی

 خاتمه یافته 5/8/91 5/2/91  000/000/80 

 مسعود رحمتی ی لرستانکارکردهاي علمی ورزش هاي بومی محل 19
استادیار،تربیت 

 بدنی
 خاتمه یافته 5/8/91 5/2/91  000/000/300 
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  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  طرحانجام  

20 
میزان گرایش شهروندان  بر بررسی عوامل موثر

 هاي همگانی ورزش لرستانی به مشارکت در
 مسعود رحمتی

استادیار،تربیت 
 بدنی

 خاتمه یافته 5/8/91 5/2/91  000/000/40 

 مسعود رحمتی لتی شهروندان لرستانیهاي اسک بررسی ناهنجاري 21
استادیار،تربیت 

 بدنی
 خاتمه یافته 5/8/91 5/2/91  000/000/230 

22 
هاي استان لرستان به  بررسی ضایعات مغزي بوکسور
 روش تحلیل نوروسایکولوژیک

 مسعود رحمتی
استادیار،تربیت 

 بدنی
 خاتمه یافته 5/8/91 5/2/91  000/000/45 

23 
رتوسعه گردشگري ورزشی لرستان بررسی عوامل موثر ب

 جاذبه هاي ورزشی بر تاکید با
 مسعود رحمتی

استادیار،تربیت 
 بدنی

 خاتمه یافته 5/8/91 5/2/91  000/000/45 

24 
 فعالیت بدنی درکاهش و بررسی اثرات ورزش و

 آسیبهاي اجتماعی جوانان لرستان پیشگیري از
 مسعود رحمتی

استادیار،تربیت 
 بدنی

 خاتمه یافته 5/8/91 5/2/91  000/000/50 

25 
هاي  مربیان تیم نحوه عملکرد و ها بررسی توانایی
 ورزشی لرستان

 مسعود رحمتی
استادیار،تربیت 

 بدنی
 خاتمه یافته 5/8/91 5/2/91  000/000/35 

26 
بررسی میزان انگیزش شغلی کارمندان اداره کل ورزش 

 اساس نظریه هرزبرگ جوانان لرستان بر و
 مسعود رحمتی

ستادیار،تربیت ا
 بدنی

 خاتمه یافته 5/8/91 5/2/91  000/000/35 

27 
 هاي لرستان با پیش بینی تغییرات اقلیمی شهرستان

راستاي مدیریت منابع آب  مدل اقلیمی در 4 استفاده از
 طی دهه هاي آتی

 خاتمه یافته 22/12/91 22/4/91  000/000/140  استادیار،جغرافیا نصیري بهروز

28 
کاهش  رهاي عملی جهت کاهش تلفات وارائه راهکا
 ضعیف شبکه هاي توزیع فشار ولتاژنول در

 خاتمه یافته 15/8/92 15/5/91  000/000/200  استادیار،برق شاکرمی محمودرضا

 احمد اسماعیلی منابع آب بهره برداري بهینه از مدیریت و 29
استادیار، 
 کشاورزي

 خاتمه یافته 2/6/88 2/6/87  000/125/123 
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  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  طرحانجام  

30 
تدوین برنامه راهبردي دانشگاه لرستان  راحی وط

  1400 درافق زمانی
 خاتمه یافته 25/12/91 1/4/91  000/000/300  استادیار،مدیریت سپهوند رضا

31 
تعیین چگالی - ملی سنگ مصنوعی تدوین استاندارد

 روش آزمون -جذب آب ظاهري و
 کیانوش بارانی
 بیرانوند

 خاتمه یافته 28/3/92 28/12/91  000/000/30  استادیار،معدن

 بررسی بهینه سازي تولید تنگستات سدیم 32
 کیانوش بارانی
 بیرانوند

 خاتمه یافته 21/12/92 19/1/92  000/500/7  استادیار،معدن

33 
راستاي تهیه پرونده ثبت  مستندنگاري در پژوهش و
 ملی آنها

   6/4/91  000/000/10   سمانه فیاضی

 فیض اله شهبازي ها ي لرستان لبررسی دالیل خشکیدگی جنگ 34
دانشیار، تولیدات 

 گیاهی
 خاتمه یافته 11/6/94 11/2/93  000/000/920/2 

35 
 بررسی اثر بخشی اقدامات دولتی در افزایش

 گذاري لرستان سرمایه
 خاتمه یافته 1/2/94 1/11/93  000/000/70  استادیار، اقتصاد علی کارشناسان

36 
هاي شهري به روش  انپایدارسازي گودبرداري ساختم

 نیلینگ وانکر
   19/12/91  000/000/500  استادیار،عمران مجتبی حسینی

37 
وسرویس دهی آزمایشگاه  نوبت گذاري  تهیه نرم افزار

 مرکزي
   20/1/92  000/000/30  مربی،کامپیوتر مهرنوش شاکرمی

38 
توسعه  موانع سرمایه گذاري و و ها بررسی چالش
 لرستان اشتغال در

   22/4/92  000/000/31  استادیار،اقتصاد سپهوند رضا

39 
 استفاده از با بتن موجود در کاشت آرماتور مطالعه رفتار
 رزین کاشت

   29/2/92  000/000/250  استادیار،عمران مجتبی حسینی
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  طرحانجام  

   27/3/92  000/500/7  استادیار،اقتصاد رضا سپهوند لرستان در محاسباتی بخش دولتی کشور و یقوانین مال 40

41 
ارائه  استان لرستان و در کار پایش فضاي کسب و

 پیشنهادات جهت ارتقاء آن
   1/4/92  000/000/50  اقتصاد استادیار، رضا سپهوند

 لجن کارخانجات سنگبري از استفاده مجدد 42
کیانوش بارانی 

 بیرانوند
   24/1/92  000/000/30  معدن استادیار،

43 
هاي استان  تانپیش بینی تغییرات اقلیمی شهرس

 لرستان
   31/4/92  000/000/105  جغرافیااستادیار  بهروز نصیري

   28/2/92  000/985/48  مدیریتاستادیار  هوشنگ نظرپوري تحلیل راهکارهاي ارتقاء گمرك خرم آباد شناسایی و 44

45 
خصوصیات  تعیین اثرات متغیرهاي اقلیمی بر بررسی و
 روجردب -رودوهاي دشت د کیفی چاه کمی و

 حجت اله یونسی
 استادیار
 کشاورزي

 000/000/150  12/3/92   

46 
استان  در شهرداري هاي درآمد شناسایی منابع جدید

 لرستان
   10/4/92  000/000/150  استادیار،اقتصاد محمد علیزاده

47 
مقیاس  ساخت غشاهاي نانوحفره پلیمري در طراحی و

 آزمایشگاهی
   25/8/91  000/980/298  دانشیار،شیمی یعقوب منصور پناه

48 
ساخت آزمایشگاهی غشاهاي نانوفیلتراسیون براي 

 کیفیت آب بهبود حذف فلزات سمی سنگین آب و
   20/7/88  000/000/240  دانشیار،شیمی یعقوب منصورپناه

49 
ارزیابی دایک حفاظتی احداث شده دردشت 

 راستاي کنترل سیالب سیالخوردر
   20/12/88  000/000/129  میدانشیار،شی حسین ترابی پوده
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 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  طرحانجام  

  31/1/93 1/11/92  000/000/70  استادیار، اقتصاد علی کارشناسان بررسی بسترها و زمینه هاي تحقق اهداف 50

  30/4/91 1/12/90  000/525/32  استادیار، اقتصاد علی کارشناسان اثر افزایش فعالیت گمرك در رشد اقتصادي لرستان 51

 ازمانی درشرکت آباستقرار مدل تعالی س 52
 محمودرضا
 اسماعیلی

استادیار،مدیریت 
 آموزشی

 000/000/98  10/10/88 10/05/89  

53 
استفاده از  پیش بینی خشکسالی هیدرولوژیکی با

 ها سیگنال
 داریوش یاراحمدي

استادیار، 
 جغرافیا

 000/000/99  2/05/91 2/05/92  

54 
و قتل و  فراتحلیل اجتماعی در حوزه هاي سرقت

 کشی و... در استان لرستانخود
 عزت اله قدم پور

استادیار،روانشنا
 سی

 000/000/120  28/12/91 28/12/92  

55 
هاي منطقه  جذابیت مطالعه قابلیت سنجی امکانات و

 شیرز کوهدشت
 داریوش یاراحمدي

استادیار، 
 جغرافیا

 000/000/95  18/12/92 31/4/93  

  11/06/93 11/04/93  000/000/200  مربی، کامپیوتر مهرنوش شاکرمی به روستاییانامن خدمات رسانی  مطالعه ایجاد و بستر 56

57 
بتنی پیش اي دیوار بر شیء دستورالعمل طراحی لرزه 

 ساخته ترکیبی
  01/07/93 01/04/93  000/000/150  مربی، عمران اکبر یاري وند

 حجت اله یونسی رودودرد انجام مطالعه تعیین حق آبه تاالب تنور 58
استادیار، 
 کشاورزي

 000/000/390  31/02/93 31/08/94  

59 
آنها به  بررسی رفتار ارائه سه مدل ابتکاري میراگر و

 هاي همگرا قاب منظور کاربرد در
  25/08/93 25/04/93  000/000/450  استادیار،عمران مجتبی حسینی
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مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  طرحانجام  

60 
هاي تراکم ضربه اي براي بهبود  بررسی تکنیک

 هاي دانه اي خاك
  25/08/93 25/04/93  000/000/400  استادیار،عمران بی حسینیمجت

61 
جذب  داري و تحلیل و ارزیابی عوامل موثر بر نگه

 مشتریان بانک مسکن
  28/07/94 28/07/93  000/900/73  استادیار،مدیریت نجم الدین موسوي

62 
هاي حیاتی شبکه  ارزیابی آسیب پذیري لرزه اي شریان

 حمل و نقل لرستان
  25/04/94 25/04/93  000/000/644  استادیار، عمران دون امیدي نسبفری

63 
بررسی روشهاي بهسازي و مقاوم سازي لرزهاي مدارس 

 لرستان
  27/04/93 27/01/93  000/000/300  استادیار،عمران مجتبی حسینی

64 
دستورالعمل لرزه اي دیوارهاي ویژه و تیرهاي کوپل 

 بتنی مدارس
  01/07/93 01/04/93  000/000/150  ار،عمراناستادی مجتبی حسینی
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان داريآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRهش استانداری لرستان پست الکرتونيک دفرت آموزش و پژو 

  جهاد دانشگاهی لرستان  :دستگاه اجراییدانشگاه /
 

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  طرحانجام  

1 
 - بگ و ردي -تهیه طرح هادي روستاهاي معصوم آباد

شهرستان ده فیروزندو حسن آباد سنجابی از توابع 
 دلفان

فهیمه - فرهاد فرنیا
 صفري

 88 88  000/252/178 -  لیسانس
تحویل کارفرما 

 شد

2 
از  -چم تکله - تهیه طرح هادي روستاهاي آهنگري
 توابع شهرستان سلسله

فهیمه - فرهاد فرنیا
 صفري

 88 88  000/565/72 -  لیسانس
تحویل کارفرما 

 شد

3 
مشارکت  بررسی و تحلیل عوامل پیشبرنده و بازدارنده

-برداري بهینه از شبکه آبیاري سد خانمردمی در بهره
 آباد الیگودرز

 89 88  000/300/95 -  فوق لیسانس مریم ساکی
تحویل کارفرما 

  شد
 

4 
تاثیر استفاده از پساب فاضالب تصفیه شده شهري بر 
روي آلودگی میکروبی و شیمیایی گیاهان تحت آبیاري 

 آبادآن در شهر خرم
 فطمه نادري

فوق لیسانس 
 زراعت

 90 88  000/900/88 آباديخرم
تحویل کارفرما 

  شد
 

5 
بررسی و شناسایی عوامل موثر در تأخیر اجرایی پروژه 

 سد مروك
 پروانه نژادسبزي

فوق لیسانس  
 علوم اجتماعی

 - 000/400/84  88 89 
تحویل کارفرما 

  شد
 

6 
بررسی ارزش غذایی و خصوصیات کیفی انجیر 

 آباد و پلدخترشهرستانهاي خرم
 امین سالحورزیان

فوق لیسانس 
 زراعت

 88 88  070/608/24 نرگس ابدالی
تحویل کارفرما 

  شد
 

 پروانه نژادسبزي بررسی نقش زنان در اصالح الگوي مصرف آب روستایی 7
فوق لیسانس 
 علوم اجتماعی

اشرف 
 رحمانشاهی

000/325/96  
 

 89 89 
تحویل کارفرما 

  شد
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان داريآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRهش استانداری لرستان پست الکرتونيک دفرت آموزش و پژو 

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  طرحانجام  

8 
ر میزان رضایتمندي مشترکین بررسی عوامل موثر ب

 شرکت آبفاي استان لرستان
 پروانه نژادسبزي

فوق لیسانس 
 علوم اجتماعی

اسفندیار 
سحر -بصیري

 یاراحمدي
000/000/70  89 90 

تحویل کارفرما 
  شد
 

9 
بررسی روشهاي توانمندسازي نیروي کار بر اساس 

 باورهاي اسالمی ایرانی در استان لرستان
 پروانه نژادسبزي

لیسانس  فوق
 علوم اجتماعی

  شهریار شکیبایی
 

000/000/45  89 90 
تحویل کارفرما 

  شد
 

10 
 - گله یار -مکانتهیه طرح هادي روستاهاي شاه

گایکان و قلعه بردي از توابع شهرستان  - موشله
 الیگودرز

 مریم بیرانوندزاده
دانشجوي 

دکترا/برنامه 
 ریزي شهري

 - 000/000/220  89  - 
تحویل کارفرما 

  شد
 

11 
سازي شبکه مطالعه و بررسی ساماندهی و بهینه

 ایستگاههاي هواشناسی استان لرستان
 -  89  000/500/99 -  دانشجوي دکترا فاطمه درگاهیان

تحویل کارفرما 
 شد

12 
هاي آبهاي زیرزمین دشت تهیه نقشه برخی آالینده

 آباد استان لرستانخرم
علی خانمیرزایی 

 فرد
 -  89  000/360/139 -  دکترا

  در حال اجرا
  
 

13 
دورود در  -مطالعه شبیه سازي رفتار آبخوان بروجرد

و  MODFLOWهاي مختلف از طریق مدل دوره
 مقایسه نتایج با کارهاي انجام شده

 در حال اجرا -  89  000/500/99 -  فوق لیسانس پرویز یوسفوند

14 
بررسی و تعیین اثرات تغییر اقلیم بر آبدهی سرابهاي  - 

آباد در راستاي مدیریت ریسک کارستی شهر خرم
 منابع آبی

 92 27/12/88  000/525/128 -  فوق لیسانس هنگامه شیراوند
تحویل کارفرما 

 شد

15 
راهکارهاي افزایش راندمان انتقال و توزیع آبیاري در 

 شبکه هاي استان لرستان
محمد مهدي 
 رویوران

 در حال اجرا -  90  000/000/130 -  فوق لیسانس
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان داريآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRهش استانداری لرستان پست الکرتونيک دفرت آموزش و پژو 

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  طرحانجام  

 مریم بیرانوندزاده آباد و دورههرستانهاي خرمطرح مساجد ش 16
دانشجوي 

دکترا/برنامه 
 ریزي شهري

  000/750/83 حسین ساکی
 

 26/12/89  - 
تحویل کارفرما 

  شد
 

 مریم بیرانوندزاده طرح مساجد شهرستانهاي سلسله و کوهدشت 17
دانشجوي 

دکترا/برنامه 
 ریزي شهري

 90 90  000/250/60 حسین ساکی
تحویل کارفرما 

 شد

18 
پذیري ایستگاهها در برابر حوادث برررسی آسیب

 طبیعی
 سیامک شرفی

دانشجوي 
 - دکتراي جغرافیا
 ژئومورفولوژي

ملک محمد 
 منصوري

000/000/200  90 91 
تحویل کارفرما 

  شد
 

19 

ثبت شناسنامه مساجد شهرستانهاي پلدختر، بروجرد، 
نورآباد، دورود، ازنا و الیگودرز و ثبت شناسنامه بقاع 

تبرکه استان و تهیه اطلس جغرافیایی مساجد و بقاع م
 متبرکه استان

 مریم بیرانوندزاده
دانشجوي 

دکترا/برنامه 
 ریزي شهري

 -حسین ساکی
 آقاي فرجی

 در حال اجرا ادامه دارد 10/12/90  000/000/370

20 
سرتنگ برزه از - طرح هادي روستاهاي شریف آباد

 توابع شهرستان الیگودرز
 مریم بیرانوندزاده

دانشجوي 
دکترا/برنامه 
 ریزي شهري

 92 91  000/995/98 احسان صحرایی
تحویل کارفرما 

 شد

21 
چشمه از توابع شهرستان طرح هادي روستاي هفت
 آبادخرم

 مریم بیرانوندزاده
دانشجوي 

دکترا/برنامه 
 ریزي شهري

 92 91  000/590/47 فرهاد فرنیا
تحویل کارفرما 

 شد
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان داريآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRهش استانداری لرستان پست الکرتونيک دفرت آموزش و پژو 

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  طرحانجام  

22 
هاي اطالعاتی سوانح طبیعی استان لرستان با هتهیه الی

 GISاستفاده از 
 سیامک شرفی

دانشجوي 
 - دکتراي جغرافیا
 گرایش اقلیم

مدیریت بحران 
 استان لرستان

 در حال اجرا ادامه دارد 91  000/000/500/2

23 

اکسیدانی و خاصیت آنتی باکتریال بررسی فعالیت آنتی
یب و شیرین عسل زنبورهاي تغذیه شده با عصاره س

بیان در مقایسه با دیگر عسل هاي تولیدي منطقه 
 آبستان شهرستان خرم آباد

- امین سالحورزیان
 فاطمه نادري

فوق لیسانس 
 زراعت

دکتر نیلوفر 
 درستی

250/265/46  91 92 
تحویل کارفرما 

 شد

24 

هاي هاي طرحبررسی و ارزیابی میزان تحقق کاربري
- زم جهت تحققتوسعه شهري و ارائه راهکارهاي ال

 -آبادمطالعه موردي شهرهاي خرم -پذیري بیشتر
 نورآباد- بروجرد- دورود

 مریم بیرانوندزاده
دانشجوي 

دکترا/برنامه 
 ریزي شهري

 در حال اجرا ادامه دارد 92  000/000/300 صادق بهاروند

25 
دیناروند -تهیه طرح هادي روستاهاي دیناروند سفلی

 آبادعلیا از توابع شهرستان خرم
 مریم بیرانوندزاده

دانشجوي 
دکترا/برنامه 
 ریزي شهري

 در حال اجرا ادامه دارد 92  000/050/136 احسان صحرایی

26 
تهیه طرح هادي روستاي تیتکان از توابع شهرستان 

 الیگودرز بخش بشارت
 مریم بیرانوندزاده

دانشجوي 
دکترا/برنامه 
 ریزي شهري

 حال اجرا در ادامه دارد 91  000/000/53 فرهاد فرنیا

27 
بررسی میزان سیتوکسی سیتی سه نوع عسل بر روي 

رده سلولی سرطانی فیبروبالستوماي پوست با دو 
 MTTو LDHتکنیک 

 امین سالحورزیان
فوق لیسانس 

 زراعت
 در حال اجرا ادامه دارد 92  -  حسن احمدوند
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان داريآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRهش استانداری لرستان پست الکرتونيک دفرت آموزش و پژو 

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  طرحانجام  

28 
بررسی عوامل مرتبط بر نگرش پزشکان شهرستان 

 هان داروییآباد نسبت به تجویز گیاخرم
 امین سالحورزیان

فوق لیسانس 
 زراعت

 در حال اجرا ادامه دارد 92  000/000/30 بهرام دلفان

29 
هاي لرزه بر پایه سنجندهارائه سامانه پیش نشانگر زمین

هاي الکترومغناطیس جهت محافظت بهینه از سیستم
 نقل ریلی کشوروحمل

 محمد صارمی
دانشجوي دکترا 

 برق
معاونت مسکن و 

 ساختمان
 در حال اجرا ادامه دارد 93  000/390/682

30 
طراحی منطبق با اقلیم در شهر خرم آباد و تأثیر آن در 

 کاهش مصرف انرژي
 سیامک شرفی

دانشجوي دکترا 
جغرافیا/ژئومورفو

 لوژي

معاونت مسکن و 
 ساختمان

 در حال اجرا ادامه دارد 93  000/500/358

31 
گري استان بررسی فضاهاي مناسب عمومی و گردش

لرستان جهت استفاده  جانبازان و ارائه راهکارهاي 
 بهینه سازي

 مریم بیرانوندزاده
دانشجوي 

دکترا/برنامه 
 ریزي شهري

 در حال اجرا ادامه دارد 93  000/000/70 جهانبخش ثواقب

32 
اي روشهاي تشخصیصی رزبنگال و ارزیابی مقایسه

 ثبوت کمپلمان با مالئیناسیون در تشخیص مشمشه
  در حال اجرا ادامه دارد 93  000/000/50 جهانبخش پروانه دکترا/دامپزشکی مصطفی زبردست

 

33 
تشخیص و شناسایی مایکو پالسما سپتیکوم و سینوویه 

و ارزیابی نقش آن در سندرم تنفسی همراه با تلفات 
 هاي نیمچه گوشتیباالي شایع در گله

  در حال اجرا ادامه دارد 93  000/000/50 جهانبخش پروانه دکترا/دامپزشکی جواد گودرزي
 

34 
هاي بیوتیکبررسی الگوي مقاومت اشرشیاکلی به آنتی
 مورد مصرف در طیور گوشتی

  در حال اجرا ادامه دارد 93  000/000/50 جهانبخش پروانه دکترا/دامپزشکی الدین همتیمحی
 

35 
استفاده از واکسن آبله بزي در کنترل، پیشگیري و 

 ي واگیردرمان اکتیما
  در حال اجرا ادامه دارد 93  000/000/50 جهانبخش پروانه دکترا/دامپزشکی علی حسنوند
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان داريآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  شرکت آب منطقه اي لرستان   :دستگاه اجراییدانشگاه /
 

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  طرحانجام  

1 
 طراحی و ساخت شستشو دهنده ارتقاء یافته اتومبیل

 40  دعلیسیاوش زی  لیسانس برق  امین زینوند  
  خاتمه یافته 88  25/4/87  12  

 لیسانس برق امین زینوند طراحی و ساخت کنتورهاي دیجیتالی چند منظوره 2
عبدالوهاب 
 شماسی

 خاتمه یافته 88 25/4/87 12 50

3 
مدیریت و بهره برداري بهینه از منابع آب با استفاده از 
ارقام کلزا متحمل به تنش کم آبیاري در شرایط آب و 

  خرم آبادهوایی 
دکتري زراعت و   احمد اسماعیلی

  خاتمه یافته 89  2/6/87  12  98.5  احمد گودرزي  اصالح نباتات

4 
راهکارهاي تقویت مشارکت مردمی و محلی در نحوه 
  دکتري  امین رحیمی کیا  بهره برداري از بند انحرافی کهمان و کانال انتقال آن

  تهخاتمه یاف 89  21/12/87  12  99  نادر مختاري  مدیریت

5 
بررسی الگوي کشت متناسب با منابع آب منطقه 

 علی اصغر منتظر  کوهدشت
دکتري آبیاري و 

 زهکشی
حسن رضا حقی 

 آبی
  خاتمه یافته  89  8/11/87 18 99.9

6 
رواناب حوضه رودخانه تیره  -تعیین مدل بهینه بارش

 خاتمه یافته 92 91 6 150 سیاوش زیدعلی فیادکتري  جغرا بهروز پروانه  در ایستگاه مروك با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

7 
برداري از منابع آب زیرزمینی در  مدیریت بهینه بهره

  در دست اجرا  -  26/5/91 12 148 بهروز ابراهیمی دکتري علی طالبی  شرایط خشکسالی در دشت الشتر استان لرستان

8 
مطالعه و بررسی ذخائر منابع آب کارستی منطقه 

 آباد سفیدکوه خرم
داریوش حسن   دکتري یل رضاییخل

 نژاد
  در دست اجرا -  26/5/91 14 140

9 
هاي مهم استان  بررسی تغییر اقلیم بر آبدهی رودخانه

 لرستان
محمدعلی قربانی 
 گلزاري نژاد

حسن رضا حقی   دکتري
 آبی

 خاتمه یافته 92 26/5/91 12 149

mailto:SPLR@CHMAIL.IR


  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان داريآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  طرحانجام  

10 
هاي  آباد براساس شاخص مهندسی رودخانه خرم
 شبیخون تا چم انجیر)ژئومرفیک (از تنگ 

محمدحسین 
 رامشت

 دکتري
محمودرضا 
 رحمتی

 خاتمه یافته 92 26/4/91 12 149

11 
بررسی و تعیین اثرات متغیرهاي اقلیمی بر خصوصیات 

 بروجرد - هاي دشت دورود کمی و کیفی چاه
 یونسی لهحجت ا

دکتري تاسیسات 
 آبی

حسن رضا حقی 
 آبی

  خاتمه یافته 92 26/5/91 7 140

12 

هاي استان  ینی تغییرات اقلیمی شهرستانب پیش
-HADCMمدل اقلیمی ( 4لرستان با استفاده از 

INCM-IPCM-NCCCSM در راستاي مدیریت (
 هاي آتی منابع آب طی دهه

داوري گزارش   -  22/4/91 12 140 سعید رستمی  دکتري بهروز نصیري
  نهایی

13 
هاي آبیاري با استفاده از  طراحی بهینه شبکه

 خطی مختلط ریزي برنامه
حسین محمدولی 

 سامانی
  در دست اجرا  -  26/5/91 12 148 سیاوش زیدعلی  دکتري عمران

14 
ارزیابی شیمی آب و ژئو شیمی رسوبات بستر رودخانه 

 آباد استان لرستان کاکارضا، شهرستان خرم
داوري گزارش   -  27/8/91 12 50 شیدا برمه زیار  دکتري افشین قشالقی

  نهایی

15 
آب قابل تخصیص در سطح حوضه آبریز تعیین حداکثر 

کرخه تحت سناریوهاي مختلف توسعه با استفاده از 
 اي سازي بازه بهینه

  در دست اجرا  -  26/5/91 12 149.96 بابک شاهی نژاد  دکتري رضا کراچیان

16 

برآورد پهنه سیالب رودخانه کشکان استان لرستان از 
) و سیستم اطالعات mike11طریق تلفیق نرم افزار(

) در حد فاصل ایستگاه هیدرومتري GISجغرافیایی (
افرینه تا ایستگاه پلدختر و ارائه راهکارهایی جهت 

کنترل سیالب در نقاط بحرانی و جلوگیري از خطرات 
 احتمالی و حفاظت سواحل

داوري گزارش   -  4/4/88 12 98 رستمی سعید  دکتري عمران حمیدرضا باباعلی
  نهایی
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان داريآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  طرحانجام  

17 
موثر در تاخیر اجرایی پروژه  بررسی و شناسایی عوامل

 سد مروك
 پروانه نژادسبزي

کارشناسی 
 خاتمه یافته 89 23/4/88 12 84.4 فرهاد لک  برنامه ریزيارشد

18 
ارزیابی مشکالت تملک اراضی جهت احداث سد 
 ایوشان و ارائه پیشنهادهائی براي برطرف کردن آنها

 علی میر
 کارشناسی ارشد

 خاتمه یافته 89 24/5/88 12 98.9 علی بیرانوند  مدیریت

19 
تحلیل عوامل پیشبرنده و بازدارنده مشارکت مردمی و 

محلی در اجرا و بهره برداري شبکه آبیاري سد خان 
 آباد

 مریم ساکی
کارشناسی 

توسعه ارشد
  روستایی

 خاتمه یافته 89 88 10 95 سعید جلیلی

20 
ساخت آزمایشگاهی غشاهاي نانو فیلتراسیون براي 

 سنگین آب و بهبود کیفیت آبحذف فلزات سمی 
 خاتمه یافته 89 28/6/88 12 240 شیدا برمه زیار  دکتري شیمی یعقوب منصورپناه

21 

شناخت و بررسی عوامل اقتصادي، اجتماعی تاثیرگذار 
بر مدیریت پایدار منابع آب در بخش کشاورزي 

دشتهاي ازنا، کوهدشت و پلدختر استان لرستان در 
 شرایط خشکسالی

 خاتمه یافته 90 23/2/89 12 99 احمد گودرزي  دکتري زراعت نوشین اصولی

22 
ساماندهی و بهینه سازي شبکه ایستگاههاي 

 هواشناسی استان لرستان
حسن رضا حقی   دکتري اقلیم فاطمه درگاهیان

 آبی
 خاتمه یافته 89 25/6/88 12 99

23 
بررسی روند ایجاد فرونشست و فروچاله در آبخوان آب 

 ی کوهدشت و پهنه بندي خطر وقوع آنزیرزمین
 خاتمه یافته 89 26/8/88 12 99 بهروز ابراهیمی  دکتري احمد افراسیابیان

24 
) در شرکت آب EFQMاستقرار مدل تعالی سازمانی(

 منطقه اي لرستان
محمود رضا 
 اسماعیلی

زهرا حیدري   دکتري مدیریت
 مقدم

 خاتمه یافته 89 23/9/88 12 98

25 
فنی سیستم هاي آبیاري بارانی بررسی و ارزیابی 

 کالسیک ثابت اجرا شده در دشت کوهدشت
 عیسی معروفپور

دکتري آبیاري و 
 خاتمه یافته 89 26/12/88 7 90 سیاووش زیدعلی  زهکشی
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان داريآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  طرحانجام  

26 
ارزیابی دایک حفاظتی احداث شده در دشت سیالخور 

 GISو  RSدر راستاي کنترل سیالب با استفاده از 
 ی)(محدوده روستاي کپر جودک

 حسن ترابی پوده
دکتري تاسیسات 

 خاتمه یافته 89 20/12/88 12 129 بابک شاهی نژاد  آبی

27 
مطالعه شبیه سازي رفتار آبخوان بروجرد دورود در 

و مقایسه  modflowدوره هاي مختلف از طریق مدل 
 نتایج با کارهاي انجام شده

 91 18/1/88 12 99 بهروز ابراهیمی کارشناسی ارشد پرویز یوسفوند
در مرحله 

داوري گزارش 
 نهایی

28 
تهیه نقشه برخی آالینده هاي آبهاي زیرزمینی دشت 

 خرم آباد استان لرستان
 علی خانمیرزایی

دکتري 
 خاکشناسی

 خاتمه یافته 90 16/3/89 12 139 مظفر زیودار

29 
راهکارهاي افزایش راندمان نیروگاههاي برقابی دره 

 تخت
حسین رضا 
 کرمپوریان

 خاتمه یافته 89 25/12/88 8 99 المرضا توکلیغ دکتري برق

30 
بررسی و تعیین اثرات تغییر اقلیم بر آبدهی سراب هاي 

کارستی شهر خرم آباد در راستاي مدیریت ریسک 
 منابع آبی

 هنگامه شیراوند
 کارشناسی ارشد

 اقلیم
 خاتمه یافته 89 26/12/88 9 128 بهروز ابراهیمی

31 
ي جویچه اي و تراکم بررسی اثرات سطوح مختلف آبیار

 بوته بر کارایی مصرف آب در چغندرقند
 داریوش حسنوند

 کارشناسی ارشد
 زراعت

حسن رضا حقی 
 آبی

 خاتمه یافته 90 89 9 130

32 
راهکارهاي افزایش راندمان انتقال و توزیع در شبکه 

 هاي آبیاري استان(مطالعه موردي شبکه سیالخور)
محمد مهدي 
 رویوران

 کارشناسی ارشد
 یاريآب

 دردست اجرا -  26/12/89 12 130 امین بهنیا

33 
تعیین بهره وري آب محصوالت بهاره در استان لرستان 

 (مطالعه موردي: دشت چغلوندي)
 مراد سپهوند

دکتري خاك 
 شناسی

 خاتمه یافته 92 21/4/91 12 150 احمد گودرزي

34 
پیش بینی خشکسالی هیدرولوژیکی با استفاده از 

 شبکه عصبی در استان لرستان سیگنالهاي اقلیمی و
 خاتمه یافته 92 2/5/91 12 99 سیاوش زیدعلی دکتري اقلیم داریوش یاراحمدي
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان داريآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  طرحانجام  

35 
بررسی کاربري اراضی بر فرسایش خاك و تولید رسوب 
در حوضه آبخیز طالقانی خرم آباد با استفاده از تکنیک 

 هاي منشایابی رسوب
 -  2/5/91 12 50 سیاوش زیدعلی دکتري کاظم نصرتی

در مرحله 
داوري گزارش 

 نهایی

36 
طراحی و ساخت غشاهاي نانو حفره پلیمري در مقیاس 

آزمایشگاهی به منظور حذف آالینده ها براي کاهش 
 پدیده انسداد قطره چکانها در آبیاري قطره اي

 -  25/8/91 18 299 برمه زیار شیدا دکتري شیمی یعقوب منصور پناه
در مرحله 

داوري گزارش 
 نهایی

37 
یین میزان تبادل هیدرولیکی رودخانه و سفره آب تع

 سیامک بهاروند الشتر با استفاده از شبکه جریان زیرزمینی دشت
دکتري زمین 
 خاتمه یافته 89 10/5/88 6 99.99 بهروز ابراهیمی شناسی

38 
مدلسازي عددي و ارزیابی نشت و فرار آب از سدخان 

هاي دکتري سازه  محمد صدقی اصل آباد استان لرستان
  درحال اجرا  -   1/7/93  12  197450  سیاوش زیدعلی آبی
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  لیبسمه تعا
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان داريآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  لرستان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان  :دستگاه اجراییدانشگاه /
 

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  طرحانجام  

1 

بررسی عوامل و راهکارهاي موثر بر فراگیر نمودن 
یم در بین دانش آموزان مشغول فرهنگ حفظ قرآن کر

به تحصیل در مدارس ابندایی ، راهنمایی و متوسطه 
  شاهد در استان لرستان

دکتر حسین   ارشد  فرهاد طهماسبی
  اتمام  1392  1391  ماه 10  000/000/40  فالحی

2 
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رضایت مندي از 

دکتر محمد تقی   ارشد  مهدي گنجی  زمدگی جانبازان
  اتمام    1390  ماه 10  000/000/40  شیخی

دکتر حسن   ارشد  بهرام بیرانوند  بررسی وضعیت اشتغال جانبازان جنگ تحمیلی 3
  اتمام  1388  1388  ماه 10  000/000/40  گیوریان

4 
بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهاي ارتباطی بر رضایت 

دکتر زهرا   ارشد  اکرم باقري  زناشویی در همسران جانبازان
  اتمام  1389  1389  ماه 11  000/000/30  درویزه

5 
بررسی میزان اثربخشی طرح ها و برنامه هاي انجام 
شده بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان در 

  حوزه فرهنگی
دکتر جهانبخش   دکتري  سعید فرح بخش

  اتمام  1381  1381  ماه 10  000/000/40  ثواقب

6 
و  راهکارهاي جلب مشارکت عموم در تکریم از شهیدان

خانواده هاي شاهد استان لرستان ( از دیدگاه مردم و 
  مسئولین )

دکتر سید علی   ارشد  فرهاد طهماسبی
  اتمام  1382  1382  ماه 10  000/000/30  راستخانه

7 
بررسی میزان مصرف کاالهاي فرهنگی در بین دانش 

دکتر حسنعلی   دکتري  علی رشیدي پور  آموزان شاهد استان لرستان
  اتمام  1388  1388  ماه 8  000/000/30  ویسکرمی

8 
تاثیر آموزش ایمن سازي در مقابل استرس بر میزان 

دکتر محمد   ارشد  زهرا دانشور  سازگاري جانبازان مرد
  اتمام  1388  1388  ماه 9  000/000/20  عسگري
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  لیبسمه تعا
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان داريآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  طرحانجام  

9 
تاثیر ارتباط و تعامل کارکنان بنیاد شهید و امور 
ت ایثارگران با خانواده هاي شاهد و ایثارگر بر رضای

  مندي آنها در استان لرستان

عبداله فاضلی 
دکتر محمد   ارشد  شیرازي

  اتمام  1392  1392  ماه 10  000/000/40  طاهري

10 
مقایسه میزان اضطراب امتحان و موفقیت تحصیلی در 

دکتر شیرین   ارشد  طاهره اوالد قباد  فرزندان جانبازان و عادي
  اتمام  1390  1389  ماه 7  000/000/40  کوشکی

11 
ی اقتصادي ، اجتماعی ، فرهنگی و روانی نیازسنج

  کارمندان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان
سیده معصومه 

دکتر حسنعلی   ارشد  بخشی
  اتمام  1393  1392  ماه 10  000/000/70  ویسکرمی

12 
طرح اثربخشی سپاس از نظر متوالیان و جامعه هدف 

  %55  1394  1393  ماه 10  000/670/69  راستخانه علی  ارشد  حیدر یاري  بنیاد شهید و امور ایثارگران

13 
بررسی فضاهاي مناسب عمومی و گردشگري استان 
لرستان جهت استفاده جانبازان و معلولین و ارائه 

  راهکارهاي بینه سازي
  %50  1394  1393  ماه 10  000/000/70  جهانبخش ثواقب  ارشد  بیرانوند زاده
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان داريژوهش استانآموزش و پدفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  پژوهشکده تعلیم و تربیت  -اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان   :دستگاه اجراییدانشگاه /
 

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  طرحانجام  

1 
 هاي آموزشی فعال بر افزایشبررسی تأثیر روش

خالقیت در درس فیزیک و آزمایشگاه در بین دانش 
 آموزان دوره متوسطه استان لرستان

 پیام بهرامی چگنی
کارشناسی ارشد 

 فیزیک
حسن اسماعیل 

 زاده
 خاتمه یافته 88 87 یک سال 35000000

2 
شناسایی عوامل بازدارنده در ارتقاء بهره وري نظام 

 اداري
 احمد فرهاد پور

کارشناسی ارشد 
 آموزشی مدیریت

 خاتمه یافته 88 87 یک سال 40000000 حیدر یاري

3 
اي از دیدگاه والدین، بررسی اثربخشی خدمات مشاوره

 مدیران، معلمان و دانش آموزان استان لرستان
 مرادي زاده سهراب

  کارشناسی ارشد
 علوم تربیتی

 خاتمه یافته 29/8/88 24/3/87 یک سال 36000000 معصومه سرلک

4 
هاي فارسی، اجتماعی و دین و  ي کتابتحلیل محتوا

زندگی از حیث پاسخگویی به نیازهاي دانش آموزان 
 دوره متوسطه استان لرستان

 فرهاد طهماسبی
کارشناسی ارشد 
 جامعه شناسی

حسن    اسماعیل 
 زاده

 خاتمه یافته 3/1/89 16/4/88 یک سال 36000000

5 
در سطح مدارس  ICTسنجش عوامل اجرایی طرح
 تاناستان لرس

 پروین کرمی
کارشناسی ارشد 
 مدیریت آموزشی

 خاتمه یافته 89/ 2/ 22 88/ 16/4 یک سال 38000000 اسد یگانه

 خاتون ولی نژاد درجه بندي مدارس غیر انتفاعی استان لرستان 6
کارشناسی ارشد 
 علوم تربیتی

 خاتمه یافته 22/2/89 11/3/87 یک سال 40000000 علی حدادیان

7 
اي دانش نگرش و رفتار تغذیه ،اهیبررسی میزان آگ

 هاي ابتدایی و راهنمایی استان لرستانآموزان دوره
 نادیا رضایی

کارشناسی ارشد 
 ايعلوم تغذیه

فروزان 
 کردستانی

 خاتمه یافته 89 88 یک سال 40000000

8 
بررسی عوامل موثر در بروز انواع تخلفات اداري در آ. 

 پ استان لرستان
 قدرت بازگیر

ی ارشد  کارشناس
 جامعه شناسی

 خاتمه یافته 89 88 یک سال 40000000 حیدر یاري

9 
شیوه هاي گسترش فعالیت هاي تحقیقاتی و 
 آزمایشگاهی در مدارس استان لرستان

 پروین کرمی
کارشناسی ارشد 
 مدیریت آموزشی

عزت اله    قدم 
 پور

 خاتمه یافته 89 88 یک سال 38000000
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان داريژوهش استانآموزش و پدفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  طرحانجام  

10 
ینترنت و ماهواره) در ي جدید (اژبررسی نقش تکنولو

 دستیابی به اهداف تعلیم و تربیت در استان لرستان
 خیراهللا خیرایی

کارشناسی ارشد 
 مدیریت آموزشی

غالمعلی 
 ابوالفتحی

 خاتمه یافته 90 88 یک سال 40000000

11 
بررسی میزان آگاهی دانش آموزان استان لرستان از 

 رفتارهاي پرخطر
 علی احمد رفیعی

کارشناسی ارشد  
 جامعه شناسی

 خاتمه یافته 90 88 یک سال 40000000 شجاع عربان

12 
هاي   بررسی شکاف فرهنگی بین نسلی در بین خانواده

 دانش آموزان استان لرستان
 صفر طهماسبی

کارشناسی ارشد  
 جامعه شناسی

 خاتمه یافته 90 89 یک سال 40000000 علی فرهادي

13 
استان بررسی ابعاد و مولفه هاي مدارس بهره ور 

 لرستان
 محمدجعفر مهدیان

دکتراي   
 مدیریت آموزشی

 خاتمه یافته 91 89 یک سال 38000000 علی فرهادي

14 

هاي توزیع اعتبار بین بررسی و تدوین شاخص
ها و مناطق و تعیین ضریب محرومیت مناطق شهرستان

با توجه به فهرست جدید مناطق توسعه یافته و در حال 
 توسعه

 علی حدادیان
کارشناسی ارشد 
آمار               و 
 انفورماتیک

سید مجید 
 کوچکی

 خاتمه یافته 91/ 5/6 6/9/90 یک سال 38500000

15 
هاي اداري و بررسی رغبت معلمان به پذیرش مسئولیت
 مدیریت واحدهاي آموزشی

 محمد سبزواري
کارشناسی ارشد 
 مدیریت آموزشی

سیدعلی 
 راستخانه

 خاتمه یافته 5/1/92 17/11/90 یک سال 48000000

16 
بررسی موانع مشارکت اثربخش اولیا در زمینه تعلیم و 

 تربیت دانش آموزان در امر آ. پ استان لرستان
 علی بیرانوند

کارشناسی ارشد 
 علوم اجتماعی

 خاتمه یافته 6/2/92 30/11/90 یک سال 45000000 حیدر یاري

17 
ور شناسایی و تعیین مولفه هاي مدارس بهره ور به منظ

ارائه راهکارهاي مناسب براي بهبود آموزش متوسطه 
 استان لرستان

 محمد جعفر مهدیان
دکتراي   

 مدیریت آموزشی
 خاتمه یافته 8/3/92 28/10/89 یک سال 38000000 علی فرهادي

18 
بررسی عوامل مرتبط با افت تحصیلی فرزندان شاهد 
 شاغل به تحصیل در مدارس شاهد استان لرستان

 علی مریدي
ارشناسی ارشد ک

 مدیریت آموزشی
 خاتمه یافته 1/4/92 19/10/90 یک سال 40000000 شجاع عربان
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان داريژوهش استانآموزش و پدفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  طرحانجام  

19 
پژوهشی معلمان   برسی میزان دانش، نگرش و مهارت

 دوره متوسطه آ. پ استان لرستان
 رضا سیاه منصور

  کارشناسی ارشد
روانشناسی 
 تربیتی

 فتهخاتمه یا 8/11/92 15/11/91 یک سال 48000000 اسد یگانه

20 
بررسی و ارائه راهکارهاي حقوق شهروندي کارکنان 

 اداري   آ. پ استان لرستان
 ابراهیم سپهوند

کارشناسی ارشد  
 جامعه شناسی

 در حال اجرا  23/1/93 یک سال 6000000 خدانظر دریکوند

21 
بررسی میزان انگیزش تحصیلی دانش آموزان و ارائه 

 راهکارهاي ارتقاء آن
 سهراب مرادي زاده

  ارشناسی ارشدک
 علوم تربیتی

 در حال اجرا  21/1/93 یک سال 6000000 اسد یگانه

22 
هاي یادگیري بر انگیزش پیشرفت و  تاثیر سبک

عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه استان 
 لرستان

 عزت اله قدم پور
  دکتراي

روانشناسی 
 تربیتی

 در حال اجرا  23/1/93 یک سال 6000000 شجاع عربان

23 
رسی نقش اینترنت در اختالالت رفتاري دانش آموزان بر

 استان لرستان و راههاي کنترل آن
 فروزان امرایی

  کارشناسی ارشد
روان شناسی 

 تربیتی
 در حال اجرا  23/1/93 یک سال 6000000 احمد فرهادپور

24 
هاي اجتماعی در بین  دانش مطالعه میزان شیوع آسیب

 آموزان و راههاي کنترل آن
 پور وشنمجتبی ر

  کارشناسی ارشد
 جامعه شناسی

حسن اسماعیل 
 زاده

 در حال اجرا  23/1/93 یک سال 6000000

25 
هاي تربیتی اجتماعی در آموزش مهارتهاي  نقش فعالیت

 زندگی دانش آموزان استان لرستان
 مریم قاسمی پور

  کارشناسی ارشد
 جامعه شناسی

 در حال اجرا  20/1/93 یک سال 6000000 اسد یگانه

26 
بررسی تاثیر فناوري اطالعاتی و ارتباطی نوین بر رشد 

 اجتماعی دانش آموزان
 مسلم قبادیان

دکتراي تعلیم و 
 تربیت

 در حال اجرا  23/1/93 یک سال 6000000 شجاع عربان
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان داريآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  اداره کل تبلیغات اسالمی لرستان  :دستگاه اجراییدانشگاه /
 

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  طرحانجام  

1  
اجتماعی حاکم بر  –رصد جریانهاي تاثیر گذار فرهنگی 
 استان لرستان

بهرامیذبیح اله   
فلسفه و  دکترا 

 کالم
000/000/65 فرهاد طهماسبی ماه6   26/12/92  31/5/93  اتمام 

2   
بررسی نقش روحانیون مستقر بر فرهنگ دینی مردم 

 در مناطق روستایی لرستان
 جهاد دانشگاهی

 (پروانه نژاد سبزي)
 فوق لیسانس
 جامعه شناسی

000/000/65 فرهاد طهماسبی ماه6   26/12/92  31/5/93  اتمام 

3  
بررسی موانع و چالش هاي جذب نوجوانان و جوانان به 

 مسجد استان لرستان
 فوق لیسانس فرهاد طهماسبی

 جامعه شناسی
سید حسین 
 جزایري

000/000/60 ماه6   26/12/92  31/5/93  اتمام 

4   
رصد تهاجمات استراتژیک دشمن در جبهه جنگ نرم 

 علیه نظام جمهوري اسالمی ایران
دکترا  فضل اله دریکوند

 نشناسیاور
سید حسین 
 جزایري

000/000/70 ماه6   26/12/92  31/5/93  اتمام 
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان داريآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  اداره کل گمرك استان لرستان  :دستگاه اجراییدانشگاه /
 

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  طرحانجام  

1 
بررسی تأثیر افزایش فعالیت گمرك بر رشد اقتصادي 

 استان لرستان
1/12/90 5 27348750 گمرك لرستان راي اقتصاددکت علی کارشناسان  30/4/91  خاتمه یافته 

 شناسایی و تحلیل راهکارهاي ارتقاء گمرك خرم آباد 2
امیرهوشنگ 
10/10/91 4 48985000 گمرك لرستان دکتراي مدیریت نظرپوري  30/1/92  خاتمه یافته 
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششژوهشی  پ طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان داريآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان لرستان  :دستگاه اجراییدانشگاه /
 

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  طرحانجام  

1 
بررسی رابطه بین تغییرات اجتماعی و میزان گسترش 

 عی لرستاناجنما آسیب هاي
 لیال اکبري

  فوق لیسانس
 علوم اجتماعی

معاونت اجتماعی  
فرماندهی نیروي 

 انتظامی
 انجام شده 1390 1390 یکسال 000/000/100

2 
بررسی تأثیرگذاري برنامه هاي کانون هاي فرهنگی و 

 هنري مساجد و موسسات قرآنی لرستان
  فضل اهللا

 میر دریکوند
دکتراي 
 روانشناسی

  ناصر دولتشاه
 رشاد اسالمیا

 انجام شده 1392 1392 یکسال 000/000/130

 عزت اهللا قدم پور بررسی ارزیابی شاخص هاي فرهنگ عمومی لرستان 3
  دکتراي

 جامعه شناسی
 انجام شده 1392 1392 یکسال 000/000/150 روح اهللا بهرامی

4 
  بررسی راههاي گسترش فرهنگ کتابخوانی در اقشار

 مختلف مردم در خرم آباد
 سید حسین جزایري

فوق لیسانس 
 مدیریت

 انجام شده 1392 1392 یکسال 000/000/50 علی حیدري

 پروین گنجی تحلیل محتواي مطبوعات استان 5
  فوق لیسانس
 جامعه شناسی

 انجام شده 1392 1392 یکسال 000/000/90 ایرج کاظمی
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي دولج‹‹‹   

  لرستان داريآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  اداره کل زندانهاي لرستان  :دستگاه اجراییدانشگاه /

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  طرحانجام  

کارشناسی ارشد   مجتبی میرزایی  بررسی اطلس جغرافیایی جرم  در استان لرستان 1
  سیجامعه شنا

محمد علی 
  اتمام یافته  1391  1390    80000000  محمدي

 پروانه نژاد سبزي بررسی تبعات زندان بر زنان زندانی در استان لرستان 2
کارشناسی ارشد 
 جامعه شناسی

 اتمام یافته 1392 1391  50000000 سجاد مولوي

3 
بررسی نقش فعالیتهاي فرهنگی در اصالح و تربیت و 

 ی شرافتمندانه در لرستانبازگشت زندانی به زندگ
 نصیر کوشکی

کارشناسی ارشد 
 روان شناسی

دکتر مهناز 
 مهرابی زاده

 اتمام یافته 1392 1391  80000000

4 
تاثیر شغل زندانبانی بر پرسنل و خانواده آنها در 

 زندانهاي لرستان
 مریم مرادي

کارشناس ارشد 
 روان سنجی

مجتبی روشن 
 پور

 یافته اتمام 1393 1392    80000000

5 
روش هاي کاهش آسیب هاي اجتماعی در زندانهاي 

 لرستان
دکتر علی سیاه 

 منصوري
دکتري روان 
 شناسی

عزت اله دکتر 
 قدم پور

 اتمام یافته 1393 1392  132500000

6 
اثربخشی مولفه هاي هوش معنوي بر سالمت عمومی و 
 اصالح رفتار مددجویان کانون اصالح و تربیت لرستان

سیده مریم 
 سهرابیان

کارشناسی ارشد 
 روان شناسی

 اتمام یافته 1393 1392  000/000/50 کریم سپهوند

7 
بررسی درك و تجربه نوجوانان از بزهکاري (مطالعه 

 موردي کانون اصالح و تربیت خرم آباد)
 امین روشن پور

کارشناسی ارشد 
 جامعه شناسی

 فتهاتمام یا 1393 1392  95280000 مریم مرادنژاد

8 
اثربخشی اقدامات زندانهاي لرستان به منظور کاهش و 

 مجتبی میرزایی  کنترل آسیب هاي اجتماعی زندانهاي لرستان
کارشناسی ارشد 
  جامعه شناسی

محمد علی 
 محمدي

 اتمام یافته 1393  1392    000/000/60

9 
بررسی راهکارهاي بهنجارسازي مددجویان پس از 

کارشناسی ارشد   وريبهزاد دا  آزادي در استان لرستان
  جامعه شناسی

دکتر سارا 
 نوروزي

 اتمام یافته 1393 1392  98000000

10 
بررسی عوامل گرایش به نماز در بین مددجویان 

کارشناسی ارشد   نصیر کوشکی  زندانهاي لرستان
  روان شناسی

محمد علی 
  اتمام یافته  1392  1392    127350000  محمدي
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان داريآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  اداره کل تجهیز و نوسازي مدارس استان لرستان :دستگاه اجراییدانشگاه /
 

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  انجام طرح

1 
 و مردمی هاي مشارکت کسب هاي شیوه بررسی
 مدرسه فرهنگ رویجت نحوه و ساز مدرسه خیرین
 لرستان استان در سازي

 سنجی افکار مرکز
 ایران دانشجویان

 شعبه) یسنا(ا
 لرستان

 یافته اتمام 1390 1390 ماه6 82449998 پژوهشی شوراي 

2 
 کالبدي ریزي برنامه در کلیدي هاي مولفه شماسایی
 مالحظات با منطبق امن مدارس مدل طراحی و مدارس
 (مقدماتی مطالعات)نایرا در عامل عیر پدافند

 آزاداسالمی دانشگاه
 بروجرد واحد

 یافته اتمام 1390 1390 ماه6 300000000 پژوهشی شوراي دکترا

3 
 در تجدیدپذیر انرزي هاي سیستم گیري بکار

 لرستان آموزشی ساختمانهاي
 یافته اتمام 1391 1391 ماه6 198000000 پژوهشی شوراي دکترا تهران دانشگاه

4 
 دانش روانی هاي آسیب کاهش تجه راهکارهاي

 موجود آموزشی فضاهاي اساس بر مدارس در آموزان
 دانشگاهی جهاد

 لرستان استان
 یافته اتمام 1392 1392 ماه6 51018750 پژوهشی شوراي ارشد کارشناسی

5 
 صعب مناطق در آموزشی فضاهاي اجراي و طراحی
 العبور

 آزاداسالمی دانشگاه
 جنوب تهران واحد

 یافته اتمام 1392 1392 سال1 713625000 پژوهشی يشورا دکترا

6 
 استفاده با موجود بتن در آرماتور کاشت رفتار مطالعه

 کاشت رزین از
 یافته اتمام 1392 1392 ماه6 312500000 پژوهشی شوراي دکترا لرستان دانشگاه

7 
 استفاده با بتنی قطعات به ایی سازه غیر اجزاي اتصال

 لرستان استان مدارس در میخ کاشت تفنگ از
 آزاداسالمی دانشگاه
 آباد خرم واحد

 یافته اتمام 1392 1392 ماه6 500000000 پژوهشی شوراي ارشد کارشناسی

8 
 ساختمانها موجود بسته و باز پا دوبل ستونهاي تقویت

 مقاوم در آنها میانی حفره در ریزي بتن از استفاده با
 لرستان استان مدارس سازي

 المیاسدآزا دانشگاه
 آباد خرم واحد

 یافته اتمام 1392 1392 ماه6 500000000 پژوهشی شوراي ارشد کارشناسی
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان داريآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  انجام طرح

9 
 پیش بتنی برشی دیوار ایی لرزه طراحی دستورالعمل

 مدارس ویژه ترکیبی ساخته
 یافته اتمام 1393 1393 ماه6 187500000 پژوهشی شوراي ارشد کارشناسی لرستان دانشگاه

10 
 تیرهاي و ویژه دیوارهاي ایی هلرز طراحی دستورالعمل

 مدارس بتنی کوپل
 یافته اتمام 1393 1393 ماه6 187500000 پژوهشی شوراي دکترا لرستان دانشگاه

11 
 ساختمانهاي تعمیر براي باکتري تزریق نوین تکنولوزي

 بتنی
 آزاداسالمی دانشگاه
 آباد خرم واحد

 یافته اتمام 1393 1393 ماه6 308750000 پژوهشی شوراي ارشد کارشناسی

12 
 ایی لرزه سازي مقاوم و بهسازي روشهاي بررسی
 لرستان استان مدارس

 یافته اتمام 1393 1393 ماه6 375000000 پژوهشی شوراي دکترا لرستان دانشگاه
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  عالیبسمه ت
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان داريآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  استان لرستان اداره کل هواشناسی  :دستگاه اجراییدانشگاه /
 

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  طرحانجام  

1 
بررسی تغییرات اقلیمی ایستگاههاي هواشناسی استان 

 طی دههاي آتی

پژوهشکده 
دکتر  - شناسی هوا

 مهران لشنی زند
 خاتمه یافته 1389 1388 12 50000000 ابراهیم فتاحی دکترا

2 
پهنه بندي و پایش بالیاي جوي اقلیمی در استان 

 لرستان
پژوهشکده 
 خاتمه یافته 1390 1389 12 100000000 مژده پدرام دکترا هواشناسی

3 
و ترمودینامیکی پدیده  ، سینوپتیکییررسی آماري 

 تگرگ در استان لرستان
پژوهشکده 
 خاتمه یافته 1391 1390 12 70000000 فاطمه صحرائیان دکترا هواشناسی

 بررسی اثر تغییر اقلیم بر خشکسالی در استان لرسنتان 4
پژوهشکده 
 خاتمه یافته 1392 1391 12 70000000 هدایتی دکترا هواشناسی
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان داريآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان لرستان  :دستگاه اجراییدانشگاه /
 

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  طرحانجام  

1 
سنجش میزان آشنایی و رضایتمندي مردم از عملکرد 

 استان لرستاناستاندارد 
  جهاد دانشگاهی

سیدمحمد صادق 
 حسینی فرد

 انجام شد 1388 1388 4 15000000

2 
تعیین روش ازمون چگالی ظاهري و جذب آب سنگ 

 تدوین استاندارد –ساختمانی مصنوعی 

 دانشگاه لرستان
کیانوش بارانی 

 بیرانوند

  دکترا
 مهندسی معدن

رابط تدوین و 
پژوهش اداره 

استاندارد ایران 
عنایت شرفی  –  

 انجام شد 1392 1391 3 36500000
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان داريآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  لرستان منطقه نفتی هاي فراورده پخش ملی شرکت  :دستگاه اجراییدانشگاه /
 

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  طرحانجام  

1 
 بر) یکپارچه مدیریت سیستم( IMS استاندارد اثیرت

 نفتی هاي فراورده پخش ملی شرکت  کارکنان عملکرد
  لرستان منطقه

  ممیوند غالمرضا
 

 ارشد کارشناس
  دولتی مدیریت

 

 یافته خاتمه 1388 1388 سال یک 30000000 بابابیک کامران

2 
 نقش زاي استرس عوامل و  TQM رابطه بررسی
 منطقه نفتی هاي فراورده پخش ملی شرکت در کارکنان

  لرستان
 آسترکی شیدا

 ارشد کارشناس
  دولتی مدیریت

 

 یافته خاتمه 1388 1388 سال یک 30000000 بابابیک کامران

3 
 و نفتی مواد نگهداري مخازن از نفتی هاي لجن حذف

  ها کننده جدا
  نجفی اله نعمت

 

 ارشد کارشناس
 شیمی مهندسی

 یافته خاتمه 1389 1388 سال یک 40000000 بابابیک کامران

4 
 هاي فراورده مخازن پساب از نفتی آلودگی بار کاهش

  ابراهیمی اله فرض  لرستان منطقه نفتی
 ارشد کارشناسی

 کاربردي شیمی
 

 یافته خاتمه 1389 1388 سال یک 40000000 بابابیک کامران

5 
 ملی شرکت کارکنان نوآوري و عاطفی هوش بین رابطه

 لرستان منطقه نفتی اي فراورده پخش
 پور نجاتی فروزان

 ارشد کارشناس
 مدیریت

 یافته خاتمه 1389 1388 سال یک 30000000 ممیوند المرضاغ

6 
 وري بهره افزایش در فردي توسعه ریزي برنامه نقش

 لرستان منطقه نفتی اي فراورده پخش ملی شرکت
 ربیع اعظم

 خیرآبادي
 ارشد کارشناس

 مدیریت
 یافته خاتمه 1391 1390 سال یک 30000000 ممیوند غالمرضا

7 
 و تاسیسات پذیري آسیب کاهش راهکارهاي بررسی

 منطقه نفتی اي فراورده پخش ملی  شرکت تجهیزات
 عامل غیر پدافند دیدگاه لرستاناز

 رشنو رضایی عاطفه
 ارشد کارشناس
 بحران مدیریت

 یافته خاتمه 1393 1392 سال یک 50000000 نجفی اله نعمت
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان داريآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRلرستان  پست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری

  شرکت گاز استان لرستان  :دستگاه اجراییدانشگاه /
 

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  طرحانجام  

1 
ساخت و نصب یک نمونه کنترلر هیتر ایستگاه تقلیل 

 فشار
دکتر محمود فرزانه 

 گرد
 در حال اجرا 94 93 ماه 6 132.000.000 علیرضا قاسمی کانیکدکتراي م

2 
بررسی و شناخت عوامل مؤثر بر مصرف بهینه گاز 

 طبیعی مشترکین بخش خانگی گاز استان
  علی راستخانه
 حسین موالیی

کارشناسی ارشد 
 جامعه شناسی

 در حال اجرا 94 93 ماه 12 380.000.000 مجتبی جمالی

3 
هاي موثر بر رعایت ایمنی بررسی عوامل و راهکار

 مصرف گاز بین مشترکین استان
 صادق پیوسته

دکتراي       
 جامعه شناسی

 در حال اجرا 94 93 ماه 12 350.000.000 محمد صفري

 امکان بازیافت حرارت از گازهاي خروجی هیترها 4
دکتر محمد بهشاد 

 شفیعی
 دکتراي مکانیک

محمدرضا 
 یاراحمدي

 خاتمه یافته 92 91 ماه 12 299.880.000

5 
مطالعات اصالح الگوي مصرف از طریق طراحی و 

 ISO 50001استقرار نظام مدیریت انرژي 
مهندس سهیال 
 خوشنویسان

کارشناس ارشد 
 مکانیک

  شاهرخ همتی
 مسلم پارسا

 خاتمه یافته 93 92 ماه 12 415.390.000

6 
مناطق هیتر در گاز خروجی از  تعیین دماي بهینه مورد نیاز

 هوایی و توجه به تنوع شرایط آب مختلف استان با
دکتر محمود فرزانه 

 گرد
 خاتمه یافته 92 90 ماه 18 300.000.000 مهدي باجالن دکتراي مکانیک

7 
بررسی آسیب پذیري ایستگاهها در برابر حوادث 

 طبیعی
 دکتراي جغرافیا سیامک شرفی

ملک محمد 
 منصوري

 مه یافتهخات 91 90 ماه 12 200.000.000

8 
مدیریت پروژه مطالعات امکان سنجی انتقال گاز به 

 CNGصورت 
 محمد حسین صابر

کارشناسی ارشد 
 مهندسی شیمی

 خاتمه یافته 89 88 ماه 6 264.000.000 مهدي باجالن

9 
امکان سنجی تغییر آرایش لوله ها و استفاده از هدایت 

کننده جریان در هیترهاي گاز جهت کاهش مصرف 
 فزایش راندمانسوخت و ا

 خاتمه یافت 89 88 ماه 12 284.000.000 وحید رحمانی دکتراي مکانیک دکتر تورج یوسفی
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان داريپژوهش استانآموزش و دفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  شرکت آب و فاضالب روستایی استان لرستان  :دستگاه اجراییدانشگاه /
 

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  طرحانجام  

1 
 لرستان دار آب روستاهاي استقبال عدم دالیل بررسی

  درآمدن پوشش تحت از

 دانشگاهی جهاد
 -لرستان  واحد

آقاي سید علی نادر 
  دهقانی الوار

کارشناس ارشد 
جغرافیا برنامه 
  ریزي شهري

بهمن شمشیري ( 
  خاتمه یافته  1389  1388  ماه 12  96360000  همکار )

  بررسی نقش زنان در اصالح الگوي مصرف آب روستایی 2

 دانشگاهی جهاد
 -لرستان  واحد

خانم پروانه نژاد 
  سبزي

کارشناس ارشد 
جامعه شناسی 
  شهري ، صنعتی

اشرف 
رحمانشاهی ( 

  همکار )
  خاتمه یافته  1390  1389  ماه 12  96325000

3 
هاي نوین ساده گندزدایی آب  یافتن فن آوري

  آشامیدنی براي مناطق روستایی

آقاي دکتر محمد 
 –رضا خانی 

دانشکده استادیار 
بهداشت علوم 
  پزشکی آزاد تهران

دکتراي محیط 
  زیست

دکتر قدرت اله - 1
  شمس

 خرم آبادي
سعیدرضا -2

  هادیزاده (همکار)

  خاتمه یافته  1391  1390  ماه 13  150000000

4 
بررسی روش هاي نوین و ساخت دستگاه احیاء چاه هاي 

  عمیق متناسب با شرایط اقلیمی استان لرستان

دانشکده علوم و 
فنون نوین دانشگاه 

آقاي دکتر  –تهران 
  یرضا هاديعل

دکتراي مهندسی 
مکانیک ، طراحی 

  کاربردي

مظفر زیودار ( - 1
مدیر مطالعات 
 آب منطقه اي )

علی -2
طهماسبی 

  (همکار)

  در حال انجام  1394  1392  ماه 24  2881250000
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان داريآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRستان پست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لر 

  شرکت توزیع نیروي برق لرستان  :دستگاه اجراییدانشگاه /
 

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  طرحانجام  

1 
بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت مردم با شرکت توزیع 

 برق استان لرستان

ی جهاد دانشگاه
  واحد لرستان

 (فرهاد طهماسبی)

  فوق لیسانس
 مدیریت

  1387 ماه 12 50000000 حسین مهرداد
 

 خاتمه یافته 1388

2 
  بازآرایی شبکه توزیع  برق شهر خرم آباد

  جهت کاهش تلفات توزیع و متعادل سازي شبکه
 

دانشگاه آزاد 
  اسالمی واحد ساوه

(دکترمجید 
 گندمکار)

 دکتراي برق
رضا چاغروند 

درضا محمو
 شاکرمی

 خاتمه یافته 1388 1387 ماه 12 166000000

  تهیه نرم افزار بانک جامع اطالعات پستهاي توزیع 3
 

شرکت الماس رایانه 
  گهر

  ( میالد ترکاشوند)
 

 خاتمه یافته 1389 13989 ماه 6 30000000 رضا چاغروند لیسانس کامپوتر

4 
دف جایابی بهینه جبرانساز خازنی در شهرستان ازنا با ه

 بهبود کیفیت شبکه

دانشگاه تربیت دبیر 
  شهید رجایی

 (دکتر پیمان نادري)
 دکتراي برق

محمودرضا 
 شاکرمی

 خاتمه یافته 1391 1390 ماه 12 200000000

5 

بررسی میزان رضایت مندي مشترکین شرکت توزیع 
  90برق استان لرستان در سال 

 
  
 

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد خرم 

  آباد
 )( دکترعلی میر

 دکتراي مدیریت
کمیته تحقیقات 
 روابط عمومی

 خاتمه یافته 1391 1391 ماه 3 73000000

mailto:SPLR@CHMAIL.IR


  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان داريآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRستان پست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لر 

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  طرحانجام  

6 
ارائه راهکارهاي عملی جهت کاهش تلفات و کاهش 

 ولتاژ سیم نول

  دانشگاه لرستان
( دکترمحمود رضا 

 شاکرمی)
 دکتراي برق

  کمیته تحقیقات
 رضا چاغروند

 خاتمه یافته 1392 1391 ماه 15 200000000

7 
بررسی میزان رضایت مندي مشترکین شرکت توزیع 

  91برق استان لرستان در سال 
 

دانشگاه آزاداسالمی 
  واحد خرم آباد

 ( دکترعلی میر)
 دکتراي مدیریت

کمیته تحقیقات 
 روابط عمومی

 خاتمه یافته 1392 1392 ماه 9 190000000

8 
تدوین مدل سنجش رضایت مشترکین و بررسی آن در 

 1392ي برق استان لرستان در سال شرکت توزیع نیرو

دانشگاه آزاداسالمی 
  واحد خرم آباد

 ( دکترعلی میر)
 دکتراي مدیریت

کمیته تحقیقات 
 روابط عمومی

 در حال انجام 1393 1393 ماه 6 210000000

9 
طراحی و اجراي مدل بومی ارزیابی عملکرد و 

استعدادیابی کارکنان شرکت توزیع نیروي برق استان 
 لرستان

کت دانش بنیان شر
دانش گستران 

کارآمد( دکتر ناصر 
 برخوردار)

 دکتراي مدیریت
کمیته تحقیقات 
 منابع انسانی

 در حال انجام 1394 1393 ماه 9 500000000

10 
 هاي نوین افزایش قابلیت اطمینان شبکهتوسعه روش

 هاي توزیع و کاهش انرژي توزیع نشده

  دانشگاه لرستان
( محمود رضا 

  شاکرمی)
 

 اي برقدکتر
  کمیته تحقیقات
 رضا چاغروند

 در حال انجام 1395 1393 ماه 18 600000000
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان داريآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  اداره کل بازرسی استان لرستان  :دستگاه اجراییدانشگاه /
 

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  طرحانجام  

1 
آسیب شناسی نظارت سازمان بازرسی بر دستگاههاي 

 اجرایی
 علی میري

فوق لیسانس 
 ریتمدی

 پایان 1387 1387 ماه 9 000/000/7 حیدر یاري

2 
اي به شناسی و سنجش کیفیت خدمات بیمهآسیب

 مردم از سوي شرکت هاي بیمه در استان لرستان
 پایان 1393 1393 ماه 9 000/000/45 محسن جانجان دکتري مدیریت محمد جعفري

3 
بررسی دالیل عدم رعایت قانون برگزاري مناقصات در 

 دستگاههاي اجرایی استان لرستان و ارائه راهکار
 پایان 1393 1393 ماه 9 000/000/47 محسن جانجان دکتري اقتصاد رضا سپهوند
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان داريآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  اداره کل امور عشایر استان لرستان  :دستگاه اجراییدانشگاه /
 

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  طرحانجام  

1 
، اجتماعی و فرهنگی اسکان ارزیابی اثرات اقتصادي 
 عشایر استان لرستان

تحقیقات  مرکز
کشاورزي و منابع 
 طبیعی لرستان

 
اداره کل امور 
عشایر استان 
 لرستان

 اتمام طرح 1392 1391 12 200000000

2 
بررسی آثار هدفمندي یارانه ها بر جامعه عشایري 

 لرستان

مرکز تحقیقات 
کشاورزي و منابع 
 طبیعی لرستان

 
اداره کل امور 
عشایر استان 
 لرستان

 در حال انجام 1393 1392 12 200000000
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان داريآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  سازمان صنعت،معدن و تجارت لرستان  :دستگاه اجراییدانشگاه /
 

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  طرحانجام  

دانشگاه پیام   رنگ پذیري سنگ گوهره 1
ماه5 9900000  دکتري معدن نور(حسن علیزاده)  خاتمه طرح 90 90 

 مطالعه توسعه ي صنایع تبدیلی لرستان 2
دانشگاه پیام 

نور(محمد رضا 
 جعفري)

دکتري مهندسی 
ماه 8 78580000  صنایع  خاتمه طرح 92 91 

3 
مطالعات توسعه ي قابلیت هاي صنعتی،معدنی و تجاري 

 استان جهت جذب سرمایه گذار

دانشگاه پیام 
نور(محمد رضا 

 جعفري)

هندسی دکتري م
ماه 8 90000000  صنایع  خاتمه طرح 92 91 

 ها استفاده مجدد از لجن سنگبري 4
دانشگاه 

لرستان(کیانوش 
 بارانی بیرانوند)

دکتري معدن 
ماه9 30000000  گرایش فرآوري  خاتمه طرح 92 91 

5 
اولویت هاي سرمایه گذاري در استان با استفاده از 

 پتانسیل هاي معدنی
دانشگاه صنایع و 

 معادن
دکتري مکانیک 

ماه9 230000000  سنگ  92 93  
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان داريآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان لرستان  :دستگاه اجراییدانشگاه /
 

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  طرحانجام  

1 
مطالعه جهت ایجاد بستر امن ارتباطی براي خدمت 

زمینه طرح هاي هادي ، مسکن  به روستاییان دررسانی 
 روستایی و صدور سند روستایی در استان لرستان

 --  دانشگاه لرستان
بنیاد مسکن 

انقالب اسالمی 
 استان لرستان

200000000 2 1393 1393 
در حال تحویل 
گزارش نهایی 
 مطالعات
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان داريآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 LR@CHMAIL.IRSPپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان  :دستگاه اجراییدانشگاه /
 

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  طرحانجام  

  آمایش ورزش قهرمانی استان لرستان 1
دکتر حسن نایب 

  زاده
 مسعود رحمتی

ا تربیت دکتر
بدنی وعلوم 
  ورزشی

فرهاد نیکوخصال 
لیسانس تربیت 

 بدنی
  خاتمه یافته  10/10/91  10/10/90  یکسال 000/725/369

2 
بررسی توانایی ها ونحوه عملکرد مربیان تیم هاي 

  ورزشی استان لرستان

دکتر حسن نایب 
  زاده

 مسعود رحمتی

دکترا تربیت 
بدنی وعلوم 
  ورزشی

 فرهاد نیکوخصال
 

  حداکثر  000/000/35
 خاتمه یافته  31/4/92  4/2/91  یکسال

3 
بررسی اثرات ورزش وفعالیت بدنی در کاهش 

  وپیشگیري آسیب هاي اجتماعی جوانان استان لرستان

دکتر حسن نایب 
  زاده

  مسعود رحمتی

دکترا تربیت 
بدنی وعلوم 
  ورزشی

  فرهاد نیکوخصال
  
  

  خاتمه یافته  4/2/92  4/2/91  یکسال 000/000/50

4 
ه رشد اجتماعی جوانان ورزشکار و غیر ورزشکار مقایس

  استان لرستان
  غالم چگنی

 

کارشناس ارشد 
  مدیریت

مسعود  - 1
  رحمتی

  یداله حسامی -2
  حداکثر  000/600/98

 خاتمه یافته  31/3/92  1/1/91  یکسال

5 
بررسی راهکارهاي افزایش انگیزش شغلی مربیان تیم 

  هاي ورزشی استان لرستان
 غالم چگنی

  
س ارشد کارشنا

  مدیریت

مسعود  - 1
 - 2   رحمتی

  یداله حسامی
حداکثر   000/000/100

  خاتمه یافته  31/3/92  1/7/91  یکسال

6 

بررسی عوامل وراهکارهاي اجتماعی وسازمانی موثر بر 
ورفتاري) جوانان  ارتقاء تمایالت ( عاطفی، هنجاري

ونوجوانان استان لرستان به ورزش در رشته کشتی آزاد 
  1391- 1390فرنگی در دوره زمانی 

  فرید بهرامی
  

کارشناس ارشد 
  تربیت بدنی

عبدا...  - 1
 عزیزپور

  وحید ولیپور -2
  حداکثر  000/000/98

 خاتمه یافته  31/2/92  1/4/91  یکسال

mailto:LR@CHMAIL.IR


  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان داريآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 LR@CHMAIL.IRSPپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  طرحانجام  

7 

انواده تشکیل خ تحلیل مشکالت ازدواج و بررسی و
دربین جوانان مجرد استان لرستان (آسیب شناسی 

ارائه راهکارهایی در جهت   ازدواج وتشکیل خانواده)و
  1391نهادینه نمودن آن در سال 

کارشناس ارشد   فرهاد طهماسبی
  جامعه شناسی

خانم دکتر 
  فیروزه غضنفري

  
حداکثر   000/000/94

  خاتمه یافته  1/4/92  1/8/91  یکسال

8 
حی وتدوین راهبردهاي توسعه ورزش طرح جامع طرا

 خاتمه یافته  1/4/92  4/2/91  یکسال    فرهاد نیکوخصال    مسعود رحمتی  همگانی در استان لرستان

9 
بررسی عوامل موثر بر عدم رشد فوتبال در استان 

  غالم چگنی  لرستان
کارشناس ارشد 

تربیت بدنی 
  وعلوم ورزشی

دکتروحیدولیپور 
عضوهیات علمی 
  دانشگاه لرستان

  خاتمه یافته  31/4/93  5/10/92  ماه7  000/000/100

10 
بررسی سواد رسانه اي جوانان استان لرستان وتاثیر آن 

  معصومه بخشی  بر نوع چگونگی ومیزان استفاده از فضاي مجازي
کارشناس ارشد 

مطالعات 
  اجتماعی

دکتر نورالدین ا... 
دادي عضو هیات 
علمی دانشگاه 

  پیام نور

 خاتمه یافته  31/4/93  1/10/92  ماه 7  000/000/100

        
    
                         

mailto:LR@CHMAIL.IR


  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان داريآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 R@CHMAIL.IRSPLپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  سازمان انتقال خون استان لرستان  :دستگاه اجراییدانشگاه /
 

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  طرحانجام  

1 
بررسی سواپیدمیولوژیک عفونت سیتومگالوویروس 

دلفان بیرانوند ممری  دراهداکنندگان خون خرم آباد کارشناس ارشد  
  ایمونولوژي

دکترامیرحسین 
  خاتمه یافته  90 90 یکسال  50500000 تروند

2 
بررسی آگاهی مردم ازشرایط اهداي خون سالم وعوامل 

کارشناس ارشد  پروانه نژاد سبزي   جامعه شناختی موثر برآن در شهر خرم آباد
  جامعه شناسی 

مریم دلفان 
  درحال انجام 91 91 یکسال  35000000 بیرانوند

 

  
                                 



  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان داريآموزش و پژوهش استاندفتر 

 تایید محل                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  صدا و سیماي مرکز لرستان  :دستگاه اجراییدانشگاه /
 

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  انجام طرح 

1 
بررسی بایسته هاي شبکه استانی افالك در راستاي 

 اصالح الگوي مصرف
 پروین گنجی

  سی ارشد کارشنا
 خاتمه یافته 1388 1388    جامعه شناسی

2 
بررسی شاخص هاي نوسازي مناطق شهري استان 

 لرستان
 پروین گنجی

  کارشناسی ارشد 
 خاتمه یافته  1388 1388    جامعه شناسی

3 
بررسی شاخصه هاي فرهنگی عمومی درمناطق شهري 

ارشد جامعه   پروین گنجی   لرستان   
  پایان یافته  1388  1388  1      شناسی 

ارشد جامعه   پروین گنجی   بررسی مشکالت فرهنگی زنان روستایی خرم آباد 4
  پایان یافته  1388  1388  1      شناسی 

ارشد جامعه   پروین گنجی   بررسی مشکالت مدیران کل استان لرستان 5
  پایان یافته  1388  1388  1      شناسی 

  پایان یافته  1388  1388  1      ارشد مدیریت    علی مدنی  بررسی نقش و جایگاه مادر در فرهنگ لرستان 6

 پروین گنجی بررسی وظایف رسانه ملی ازدیدگاه امام و رهبري 7
  کارشناسی ارشد 
 خاتمه یافته 1388 1388    جامعه شناسی

  پایان یافته  1388  1388  1      لیسانس هنري   حجت اله حافظی   گیاهان دارویی  8

  پایان یافته  1388  1388  1      زیست لیسانس   اعظم مرادي   ماشته لرستان  9

پروین گنجی   محیط پژوهی صدا و سیماي مرکز لرستان  10
  محمدرضا کشوري 

ارشد جامعه 
  پایان یافته  1388  1388  1      شناسی 
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان داريآموزش و پژوهش استاندفتر 

 تایید محل                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  انجام طرح 

  پایان یافته  1388  1388  1      لیسانس زبان  مریم حسین پناه   مشاغل قدیم شهرخرم آباد 11

  پایان یافته  1388  1388  1      ارشد مدیریت   دنی علی م  معرفی آسیاب هاي تاریخی لرستان 12

 سعادت خودگو بررسی جایگاه کار در فرهنگ عامه مردم لرستان 13
  کارشناسی ارشد 

 خاتمه یافته  1390 1389    تاریخ

14 
بررسی عوامل جمعیت شناختی و اقتصادي و اجتماعی 

 مطلقه هاي شهرستان خرم آباد
 پروین گنجی

  کارشناسی ارشد 
 خاتمه یافته  1389 1389    اسیجامعه شن

15 
بررسی عوامل موثر بر اعتیاد  اینترنتی جوانان مناطق 

  پایان یافته  1389  1389  1      ارشد فقه   گلناز حائري   شهري لرستان

 سعادت خودگو ذاهاي سنتی مردم لرستاننان ها ، کلوچه ها و  16
  کارشناسی ارشد 

 خاتمه یافته 1389 1389    تاریخ

 سعادت خودگو ریخ مطبوعات و رسانه هاي جمعی در لرستانبررسی تا 17
  کارشناسی ارشد 

 خاتمه یافته  1391 1390    تاریخ

 سعادت خودگو بررسی صنایع دستی بروجرد 18
  کارشناسی ارشد 

 خاتمه یافته 1391 1390    تاریخ

19 
بررسی مفرغ هاي لرستان با تاکید بر نقش زن در این 

 آثار
 سعادت خودگو

  ی ارشد کارشناس
 خاتمه یافته 1390 1390    تاریخ

20 
تدوین استراتژي هاي خانواده مطلوب استان با سنجش 

 پروین گنجی  عملکرد ازدواج زوجین
  کارشناسی ارشد 
 خاتمه یافته  1390 1390    جامعه شناسی
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان داريآموزش و پژوهش استاندفتر 

 تایید محل                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  انجام طرح 

  پایان یافته  1390  1390  1      ارشد مدیریت   علی مدنی   سمندر خالدار لرستان 21

  پایان یافته  1390  1390  1      ارشد هنر  پروین مراحمی   لرستانصنایع دستی  22

  پایان یافته  1390  1390  1      ارشد مدیریت   علی مدنی   ماهی کور 23

ارشد گیاه   داوود فروتن   معرفی گونه هاي گیاهی لرستان 24
  پایان یافته  1390  1390  1      پزشکی 

25 
بررسی جایگاه زن و خانواده از دیدگاه مقام معظم 

 پروین گنجی   رهبري
  کارشناسی ارشد 
 خاتمه یافته  1391 1391    جامعه شناسی

 سعادت خودگو  بررسی صنعت ورشو در بروجرد 26
  کارشناسی ارشد 

 خاتمه یافته 1391 1391    تاریخ

ارشدجامعه   مجتبی روشن پور  بررسی موانع توریسم دراستان لرستان 27
  پایان یافته  1392  1391  1      شناسی 

28 
ان و علل نابرابري جنسیتی در  بین زنان و بررسی میز

 پروین گنجی   مردان شهر خرم آباد
  کارشناسی ارشد 
 خاتمه یافته 1391 1391    جامعه شناسی

  پایان یافته  1392  1391  1      ارشد مدیریت   سمیه نصیرزاده   بررسی نقش رسانه درآموزش مهارت هاي کارآفرینی  29

ارشد علوم   رحیمی  احمد  تاریخ زورخانه هاي لرستان 30
  پایان یافته  1391  1391  1      سیاسی 

  درحال انجام    1391  1      دکتراي اقتصاد  علی کارشناسان   راهکارهاي اشتغالزایی صنعت فرش دستباف 31
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان داريآموزش و پژوهش استاندفتر 

 تایید محل                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  انجام طرح 

  پایان یافته  1391  1391  1      ارشد سیاسی   شهرام حاتمی   راهکارهاي جذب سرمایه گذاري درلرستان 32

33 
نگ کار از دیدگاه مقام بررسی راهکارهاي تقویت فره

 پروین گنجی   معظم رهبري
  کارشناسی ارشد 
 خاتمه یافته 1392 1392    جامعه شناسی

ارشدجامعه   پروین گنجی   بررسی راهکارهاي موثر  بر افزایش نشاط اجتماعی  34
  درحال انجام     1392  1      شناسی 

35 
بررسی میزان استفاده و گرایش مردم به گیرنده هاي 

- علل و عوامل کاهش یا افزایش این گرایش دیجیتال و 
  مطالعه موردي (شهر خرم آباد )

  کارشناسی ارشد   پروین گنجی 
 خاتمه یافته  1392  1392    جامعه شناسی

36 
تحلیل محتواي مطبوعات فعال استان لرستان و 

  کارشناسی ارشد   پروین گنجی   سنجش میزان تأثیرگذاري آنها بر روند توسعه استان
 خاتمه یافته  1392  1392    ناسیجامعه ش

 سعادت خودگو  خرم آباد از نگاه گردشگران داخلی و خارجی 37
  کارشناسی ارشد 

 خاتمه یافته  1392 1392    تاریخ

  کارشناسی ارشد   سعادت خودگو  بررسی میادین تاریخی شهر خرم آباد 38
 خاتمه یافته  1393  1393    تاریخ

39 
دم از شبکه استانی بررسی میزان استقبال و رضایت مر

ساعته شدن و تأثیر آن بر گرایش به  20افالك پس از 
  1393مطالعه موردي شهر خرم آباد  –ماهواره 

  کارشناسی ارشد   پروین گنجی
 خاتمه یافته  1393  1393    جامعه شناسی

  کارشناسی ارشد   سعادت خودگو  مساجد تاریخی استان لرستان 40
  خاتمه یافته  1393  1393    تاریخ
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان داريآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپژوهش استانداری لرستان  پست الکرتونيک دفرت آموزش و

  ، صنایع دستی و گردشگري استان لرستاناداره کل میراث فرهنگی   :دستگاه اجراییدانشگاه /
 

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  طرحانجام  

1 
می فروش صنایع دستی بو ارتقاء شناسایی بازاریابی و

افشین    شرکت کلیک  صنایع دستی استان لرستان
ماه6 336666 باباحسینی  خاتمه یافته 1388 1388 

2 
هاي  وشهرك بازارچه ها نیاز هاي مورد زیرساخت ایجاد

  صنایع دستی دراستان لرستان
شرکت پرتوخط 

افشین    سوم
ماه6 28800000 باباحسینی  خاتمه یافته 1388 1388 

 کارشناسی ارشد علی مالزیري  نواربافی ( کارت بافی )لرستان   احیاء مستندنگاري و 3
ماه3 35000000 فرزانه عادلی   هنراسالمی   خاتمه یافته 1388 1388 

سمانه میرمصطفایی   رنگرزي سنتی لرستان  احیاء مستندنگاري و 4
ماه3 30000000 فرزانه عادلی    نژاد  خاتمه یافته 1388 1388 

 کارشناسی ارشد سیمارومی   ستانمستندنگاري گلیم بافی لر 5
ماه3 30000000 فرزانه عادلی   هنراسالمی   خاتمه یافته 1388 1388 

 کارشناسی ارشد زینب بیرانوند  مستندنگاري سیاه چادربافی لرستان 6
ماه3 30000000 فرزانه عادلی   هنراسالمی   خاتمه یافته 1388 1388 

 رشناسی ارشدکا راهله عرفان منش  بروجرد مستندنگاري ورشو 7
ماه3 30000000 فرزانه عادلی   هنراسالمی   خاتمه یافته 1388 1388 

 کارشناسی ارشد میثم رضایی مهوار   مستندنگاري قفل سازي بروجرد 8
ماه3 30000000 فرزانه عادلی   هنراسالمی   خاتمه یافته 1388 1388 

 دکارشناسی ارش عباس حمزه اي   استاندارد سازي ماشته بافی لرستان 9
ماه3 250000000 فرزانه عادلی   نایع دستی ص  خاتمه نیافته  1388 

10 
مستند نگاري البسه محلی ( پوشاك سنتی ) استان 

کارشناس  لیال پهلوانی   لرستان 
ماه3 30000000 فرزانه عادلی   طراحی دوخت  خاتمه یافته 1388 1388 
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان داريآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپژوهش استانداری لرستان  پست الکرتونيک دفرت آموزش و

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  طرحانجام  

11 
مستند نگاري فلزکاري لرستان مطالعه موردي 

  ي ، عالمت سازي ، زمودگريچاقوسازي ، مسگر
سمانه میرمصطفایی 

 نژاد
 کارشناسی ارشد
ماه3 400000000 فرزانه عادلی   صنایع دستی   خاتمه یافته 1389 1389 

12 
مستند نگاري بافته هاي عشایري لرستان مطالعه 
ماه3 35000000 عباس حمزه اي   کارشناس فرش  علی کشوري نیا   موردي خورجین بافی ، نمکدان بافی ، جل اسب   خاتمه یافته 1389 1389 

کارشناسی ارشد  مهدي راضی   آن  نحوه تولید مستندنگاري زیورآالت سنتی لرستان و 13
ماه3 350000000 فرزانه عادلی   طراحی صنعتی   خاتمه یافته 1389 1389 

مهدي نعمتی   مستندنگاري سازهاي  سنتی لرستان  14
 دارمرود

کارشناسی ارشد 
نه عادلی فرزا  صنایع دستی  ماه3 300000000   خاتمه یافته 1389 1389 

کارشناسی ارشد  محمدرضا شیروانی   مستندنگاري نمدمالی لرستان  15
ماه3 300000000 فرزانه عادلی   هنراسالمی   خاتمه یافته 1389 1389 

16 
مطالعه موردي چیت  - مستندنگاري حصیربافی لرستان 

 کارشناسی ارشد زینب بیرانوند  بافی ، سبدبافی ، ترکه بافی
ماه3 350000000 فرزانه عادلی   نایع دستیص  خاتمه یافته 1389 1389 

نواندیشان توسعه   طرح تفصیلی گردشگري شهرستان خرم آباد  17
اداره کل میراث مهندسین مشاور  پایدار آسیا

 خاتمه یافته  1388   950000 فرهنگی لرستان 

اداره کل میراث مهندسین مشاور  راهوندآبادي   گردشگري لرستان منطقه نمونه 29امکان سنجی  18
 1391 1388  1160000 فرهنگی لرستان 

منتظرتأییدکار
گروه 

 گردشگري

19 
مستند نگاري مواریث معنوي : روضه مدرسه  پژوهش و

ماه 4 20000000 محمدرضا اسدي    خوروي   بروجرد حجتیه و سقاخانه یا چهل منبر افته خاتمه ی 1391 1390   

20 
مستند نگاري بافت قدیمی محله درب  پژوهش و

کارشناس ارشد  مهدي زرین جویی   باباطاهر خرم آباد 
ماه 4 25000000 محمدرضا اسدي   معماري   خاتمه یافته  1391 1390 
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان داريآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپژوهش استانداری لرستان  پست الکرتونيک دفرت آموزش و

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  طرحانجام  

21 
هاي  گردآوري مدارك پرونده ثبت جهانی پل پژوهش و

کارشناس  امین صفایی زاده   تاریخی لرستان
ضا اسدي محمدر  معماري  ماه 4 43000000   خاتمه یافته  1391 1390 

22 
پژوهش ،تحقیق ومستندنگاري میادین قدیمی 

ماه 4 10000000 محمدرضا اسدي   کارشناس مرمت  سیده سمانه فیاضی   آباد خرم  خاتمه یافته  1391 1390 

23 
تهیه پرونده ثبتی مواریث  مستند نگاري و پژوهش و

، سبدبافی ، سیاه چادر  معنوي : بوریابافی ، چیت بافی
  بافی لرستان 

کارشناسی ارشد  زینب بیرانوند
ماه 4 25000000 محمدرضا اسدي   صنایع دستی   خاتمه یافته  1391 1390 

اداره کل میراث مهندسین مشاور  ایده پرداز محیط   هاي مناطق نمونه گردشگري لرستان  زیرساخت 24
 1391 1391  495000 فرهنگی لرستان 

أییدکارمنتظرت
گروه 

 گردشگري

25 
رتبه بندي جاذبه هاي اکوتوریستی استان لرستان بر 

 AHPاساس مدل 
 مهران لشنی زند

ي دکتري جغرافیا
طبیعی (اقلیم 

 شناسی)

حجت اله 
میلیون ریال 95 عباسیان ماه 6   انجام شده 1392 1391 

26 
تاسیسات بین راهی  بررسی و مطالعه راههاي باستانی و

 انی )لرستان (زاگرس می
دکتري  علی سجادي

 شناسی باستان
محمد رضا 
میلیون ریال165 محمدیان ماه6   انجام شده 1392 1391 
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان داريآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  لرستانمدیریت شعب بانک سپه منطقه   :دستگاه اجراییدانشگاه /
 

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  طرحانجام  

1 
بررسی علل ایجاد مطالبات معوق راهکارهاي وصول آن 

 نلرستادر بانک سپه منطقه 
–دانشگاه لرستان 

 دکتراي مدیریت دکتر محمد جعفري
دکتر علی 
 خاتمه یافته 1393 1390 9 150000000 کارشناسان
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان داريآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRژوهش استانداری لرستان پست الکرتونيک دفرت آموزش و پ

  هاي صنعتی استان لرستان شهركشرکت   :دستگاه اجراییدانشگاه /
 

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  طرحانجام  

1 
 با طراحی و استقرار نظام ارزیابی عملکرد کارکنان ( 

 رجه )د 360استفاده از روش 
 _ شرکت رهنما فن 

شرکت شهرکهاي 
 صنعتی لرستان 

75.000.000 4 1392/9/9 1393/1/2
0 

 خاتمه یافته

2 
طرح شناسایی ، آمارگیري ، ثبت و پردازش اطالعات  

هاي صنعتی استان  واحدهاي صنعتی مستقر در شهرك
 لرستان 

 _ شرکت آرنیکا طرح
شرکت شهرکهاي 
 صنعتی لرستان 

 خاتمه یافته 1393/1/1 1392/9/1 4 185.000.000

3 
مطالعات امکان سنجی طرحهاي پایین دستی  

 پتروشیمی لرستان
 _ شرکت سپهر فن آور

شرکت شهرکهاي 
 صنعتی لرستان 

176.000.000 5 1391/12/
12 

1392/5/3
0 

 خاتمه یافته

4 
 150امکان سنجی فنی ، اقتصادي و مکانیابی ( حدود 

 ادهکتار ) شهرك فرآوري سنگ خرم آب

شرکت مهندسین 
مشاور سازه گستر 

 آبراه
_ 

شرکت شهرکهاي 
 صنعتی لرستان 

300.000.000 4 1390/8/2
4 

1390/12/
24 

 خاتمه یافته

5 
 150امکان سنجی فنی ، اقتصادي و مکانیابی ( حدود 

 4هکتار ) شهرك صنعتی خرم آباد 

شرکت مهندسین 
مشاور سازه گستر 

 آبراه
_ 

شرکت شهرکهاي 
 صنعتی لرستان 

290.000.000 9 1389/12/
 در حال انجام _ 25

6 
 150امکان سنجی فنی ، اقتصادي و مکانیابی ( حدود 

 3هکتار ) شهرك صنعتی بروجرد 

شرکت مهندسین 
مشاور سازه گستر 

 آبراه
_ 

شرکت شهرکهاي 
 صنعتی لرستان 

290.000.000 9 1389/12/
25 

1390/9/2
5 

 خاتمه یافته

7 
توسعه صنایع کوچک و  مطالعه و تدوین برنامه هاي

 متوسط شرکت شهرکهاي صنعتی لرستان
شرکت فراکیفیت 

 پارس
_ 

شرکت شهرکهاي 
 صنعتی لرستان 

59.000.000 3 1388/11/
 خاتمه یافته 1389/2/9 9
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان داريآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRژوهش استانداری لرستان پست الکرتونيک دفرت آموزش و پ

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  طرحانجام  

8 
بررسی علل شکست و تعطیلی واحدهاي صنعتی و 

تأخیر در اجراي طرحهاي صنعتی مستقر در 
 هاي صنعتی شهرك

دانشگاه آزاد 
ی واحد خرم اسالم

 آباد
_ 

شرکت شهرکهاي 
 صنعتی لرستان 

65.900.000 3 1388/11/
9 

1389/2/3
0 

 خاتمه یافته
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان داريآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

    اداره کل پزشکی قانونی استان لرستان  :دستگاه اجراییدانشگاه /
 

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  طرحانجام  

1 
بررسی کیفی نمونه هاي کراك ارجاعی به آزمایشگاه 

  90ستان طی سال پزشکی قانونی استان لر

–پیمان آسترکی 
–نوشین غریبی 

شیرزاد ملکی 
 کردعلیوند

متخصص پزشکی 
-قانونی

کارشناس علوم 
 –آزمایشگاهی 

فوق لیسانس 
  شیمی 

سازمان پزشکی 
  اتمام یافته 1390 1390 یکسال  50000000 قانونی 

2          
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان داريآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRدفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان پست الکرتونيک 

  سازمان بهزیستی استان لرستان  :دستگاه اجراییدانشگاه /
 

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  انجام طرح 

1 
بررسی عوامل مرتبط با گرایش به خودسوزي در بانوان 

  انجام شده  85  84  یکسال  115000000  -   دکتري  دکتر علی دالور  استان لرستان

2 
آثار نکدي گري در کودکان خیابانی شهر هاي استان 

فوق لیسانس   قدرت اله نعمتی  لرستان
 انجام شده  85  84  یکسال  44100000  -   روانشناسی

فوق لیسانس   فیروزه غضنفري  بررسی خشونت در زنان لرستان 3
 م شدهانجا  85  84 یکسال  42000000  -   روانشناسی

4 
بررسی رابطه بین سرسختی روانشناختی ... ذر سازش 

فوق لیسانس   شجاع عربان  یافتگی کودکان زلزله زده لرستان
 انجام شده  85  84 یکسال  42000000  -   روانشناسی

5 
بررسی وضعیت کمی و کیفی روابط در زوجین شهر 

دکتري   راحله عصایی  85خرم آباد در سال 
 انجام شده  86  85 یکسال  47600000  ابتسام داشی  فیزیولوژي

6 
بررسی رابطه بین توسعه یافتگی و عوامل زمینه ساز 

 انجام شده  86  85 یکسال  42700000  -   -   سهیال بورقانی  آسیبهاي اجتماعی ( با تاکید بر اثرات تلویزیون )

7 
شناخت ویژگی هاي جامعه شناختی کودکان بی 

سرپرست و بد سرپرست و نقش مراکز حمایتی در 
  راقبت آنانم

سید جالل الدین 
  طاهري

فوق لیسانس 
 انجام شده  86  85 یکسال  43657000  وجیهه نظري  مدیریت

8 
مقایسه ویژگیهاي فردي ، تحصیلی ، اجتماعی، عاطفی ، 

 انجام شده  86  85 یکسال  89000000  *  دکتري  دکتر علی دالور  رفتاري کودکان آزار دیده در استان لرستان

9 
بر مزاحمتهاي خیابانی با تکیه بر بررسی عوامل موثر 

 انجام شده  86  85 یکسال  44000000  شجاع کرمی  فوق لیسانس  حسین موالیی  آسیبهاي اجتماعی
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان داريآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRدفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان پست الکرتونيک 

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  انجام طرح 

10 
بررسی مقایسه اي میزان رضایت مندي مددجویان از 
فوق لیسانس   شجاع کرمی  خدمات مراکز دولتی ، غیر دولتی و خیریه لرستان

 انجام شده  86  85 یکسال  45000000  سعید فرحبخش  روانشناسی

11 
بررسی شیوع رفتارهاي پرخطر در نوجوانان و جوانان 

فوق لیسانس   حمید ماکنعلی  استان لرستان
 انجام شده  86  85  یکسال  55000000  غالمرضا دالوري  روانشناسی

12 
بررسی نقش اقدامهاي کاهش آسیب بر میزان رفتار پر 

 انجام شده  86  85 یکسال  60000000  عزت اله قدم پور  دکتري عمومی  فرهودي فاطمه  خطر سوء مصرف در معتادان تزریقی لرستان

13 
آسیبهاي اجتماعی زنان و شیوه هاي توانمند سازي در 

 انجام شده  86  85 یکسال  37500000  *  فوق لیسانس  اعظم سپهوند  مقابل آسیبها

14 
بررسی عوامل و راهکارهاي موثر بر میزان تمایالت 

به دین در بین کودکان و عاطفی هنجاري و رفتاري 
  نوجوانان تحت  پوشش بهزیستی

 انجام شده  90  90  یکسال  49500000  غالمرضا دالوري  ارشد اجتماعی  فرهاد طهماسبی

15 
مقایسه اثر ارائه خدمات سازمان بهزیستی استان 

لرستان در انواع واگذاري مدیریت به کارکنان درون 
  سازمانیبا سایر انواع واگذاري

دکتراي مدیریت   سعید فرحبخش
  آموزشی

سید حسین 
 انجام شده  90  90  یکسال  49500000  جزایري

16 
طرح بررسی شیوع انواع آسیب هاي اجتماعی نوپدید 

 انجام شده  90  90  یکسال  49500000  ذبیح اهللا نادمی  ارشد اجتماعی  کورش محمدي  در استان

17 
بررسی اثر بخشی و کارائی برنامه توانبخشی مبتنی بر 

دکتري آموزش و   عباس معدن دار  استان لرستانجامعه در 
  پژوهش تطبیقی

سید حسین 
 انجام شده  90  90  یکسال  49500000  جزایري

18 
بررسی نگرش والدین و دختران دبیرستانهاي 

فوق لیسانس   حجت حق نظري  شهرستان خرم آباد نسبت به آموزش پیش از ازدواج
  بالینی

دفتر پیشگیري 
از آسیبهاي 
  بهزیستی

 انجام شده  90  90 یکسال  *
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان داريآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRدفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان پست الکرتونيک 

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  انجام طرح 

19 
بررسی اثربخشی و کارایی برنامه توانبخشی مبتنی بر 

  جامعه در استان لرستان
دکتر عباس معدن 

سید حسین   دکتري  دار
 انجام شده  91  90  یکسال  *  جزایري

20 
بررسی راهکارهاي عملیاتی کردن مواد قانون جامع 
  انجام شده  91  91  یکسال  49000000  قدرت نعمتی  ارشد مدیریت  پیایرج نیک   حمایت از حقوق معلولین در بهزیستی استان لرستان

21 
شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر ارتقاي سالمت 
 انجام شده  91  91  یکسال  49000000  ذبیح اهللا نادمی  ارشد روانشناسی  هوشنگ گراوند  اجتماعی  در سازمان بهزیستی استان لرستان

22 
یب هاي بررسی میزان تاثیر آموزش پیشگیري از آس

اجتماعی در گروه سنی پیش دبستان و دبستان در 
  سازمان بهزیستی استان لرستان

 انجام شده  91  91  یکسال  49000000  مراد سیفی  ارشد روانشناسی  زینب ابراهیمی

23 
شناسایی روش هاي موثر بر توانمند سازي سرپرست 
دکتري   عزت اهللا قدم پور  خانوار تحت پوشش  سازمان بهزیستی استان لرستان

  روانشناسی
حسنعلی ویس 

 انجام شده  91  91  یکسال  49000000  کرمی

24 
شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر ارتقاي سالمت 
 انجام شده  91  91  یکسال  49000000  ذبیح اهللا نادمی  ارشد روانشناسی  هوشنگ گراوند  اجتماعی  در سازمان بهزیستی استان لرستان

25 
از آسیب هاي  بررسی میزان تاثیر آموزش پیشگیري

اجتماعی در گروه سنی پیش دبستان و دبستان در 
  سازمان بهزیستی استان لرستان

 انجام شده  91  91  یکسال  49000000  مراد سیفی  ارشد روانشناسی  زینب ابراهیمی

26 
بررسی راهکارهاي عملیاتی کردن مواد قانون جامع 
دکتري   ایرج نیک پی  حمایت از حقوق معلوالن بهزیستی استان لرستان

 انجام شده  92  91 یکسال  *  قدرت اله نعمتی  روانشناسی

27 
شیوع شناسی رفتارهاي پر خطر در ارتباط با سوء 

 25تا  15مصرف مواد مخدر در میان نوجوانان و چوانان 
  سال در شهرهاي بزرگ استان لرستان

 انجام شده  93  92 یکسال  110772475  شجاع کرمی  فوق لیسانس  پیمان کامکار
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان داريآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRدفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان پست الکرتونيک 

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  انجام طرح 

28 
آموزشهاي گروهی عزت نفس ، خودکارمدي و  بررسی

انگیزش پیشرفت در زنان معلول تحت پوشش 
  بهزیستی شهرستان خرم آباد

فوق لیسانس   کلثوم کریمی نژاد
 انجام شده  93  93 یکسال 110772475  ابراهیم آذرینوند  مشاوره

29 
بررسی اثربخشی برنامه هاي مراکز نگهداري سازمان 

توانمندسازي فرزندان تحت بهزیستی استان لرستان بر 
  پوشش

 در حال انجام  94  93 یکسال 110772475  شیرین اکبري  دکتري  عزت اله قدم پور

30 
بررسی بررسی اثربخشی خدمات مشاوره در افزایش 

رفتارهاي سازگارانه مراجعین به مراکز مشاوره حضوري 
  در استان لرستان

 در حال انجام  94  93 یکسال 110772475  غالمرضا دالوري  دانشجوي دکتري  هوشنگ گراوند

31 
مقایسه نیم رخ روانی اجتماعی کودکان بی سرپرست 
نگهداري شده در مراکز با کودکان سپرده شده نزد 

  اقوام در استان لرستان
 در حال انجام  94  93 یکسال 110772475  ذبیح اله نادمی  فوق لیسانس  مهري به آفرین

32 
ی در بررسی علل و عوامل و شیوع شناسی خودکش

فوق لیسانس   فرهاد طهماسبی  93تا  90مناطق مختلف استان از سال 
 انجام شده  94  93 یکسال 110772475  رحیم بازگیر  جامعه شناسی
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  بسمه تعالی
  ›››   هسال گذشت ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان داريآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  اداره کل امور اقتصادي و دارایی  :دستگاه اجراییدانشگاه /
 

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  طرحانجام  

1 
بررسی ارزش افزوده بخش هاي اقتصادي در رشد 

 ر بخش کشاورزياقتصادي استان لرستان با تاکید ب

 محمد علیزاده
، الهام شاداب فر(همکاران : 

)هادي رضایی  
میلیون ریال 22 علی امرایی دکتري اقتصاد ماه 6   اتمام 91 90 

2 
بررسی تاثیر قانون هدفمندي یارانه ها بر ابعاد اقتصادي 

اجتماعی زندگی خانوار شهري ( مطالعه موردي: شهر 
 خرم آباد)

 مجتبی پورترکارانی
اران : مجید الیاسی، (همک

 صدیقه موسوي)

دانشجوي دکتري 
علوم اجتماعی 
گرایش توسعه 
 اقتصادي

 الهام شاداب فر
میلیون ریال 47 علی امرایی ماه 6   اتمام 91 90 

 بررسی و پایش کسب و کار  3

 رضا سپهوند
، الهام شاداب فرهمکاران : 

محسن عارف نزاد، مهدي 
)امیدزاده  

میلیون ریال 50 علی امرایی دکتري مدیریت ماه 6   اتمام 92 91 

4 
بررسی بسترها و زمینه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی 

 در استان لرستان و ارائه راهکارهاي الزم
 دکتري اقتصاد علی کارشناسان

 الهام شاداب فر
میلیون ریال 70 علی امرایی ماه 9   در حال انجام  93 

5 
ایه بررسی اثربخشی اقدامات دولتی در افزایش سرم

 گذاري استان لرستان
 دکتري اقتصاد علی کارشناسان

 الهام شاداب فر
میلیون ریال 70 علی امرایی ماه  9   در حال انجام  93 

  طرح دیگر به شرح ذیل در راستاي شرح وظایف و همچنین هسته پژوهشی در این اداره کل بانجام رسیده است: 26الزم به ذکر است 
 میلیون ریال 1800/ مجري : شرکت آرنیکا طرح / ناظر : الهام شاداب فر  ، علی امرایی / اعتبار  89-90 طرح امکان سنجی پروژه هاي قابل سرمایه گذاري استان لرستان 22 - 
 میلیون ریال 200/ اعتبار / مجري : شرکت آرنیکا طرح / ناظر : الهام شاداب فر  ، علی امرایی  1392 مطالعات جامع گردشگري استان لرستان - 
 میلیون ریال 200/ مجري : شرکت آرنیکا طرح / ناظر : الهام شاداب فر  ، علی امرایی / اعتبار  1392 آب استان لرستان-مطالعات کشاورزي - 
 الهام شاداب فر  ، علی امرایی / مجري : همکاران اداره کل شامل: تیمور هدایتی،   89-90کتاب راهنماي سرمایه گذاري استان لرستان ( ویرایش دوم)  - 
          / مجري : همکاران اداره کل شامل: تیمور هدایتی،  الهام شاداب فر  ، علی امرایی ، مهدي بازگیر 93( ویرایش سوم)  کتاب راهنماي سرمایه گذاري استان لرستان -
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان داريآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  استان لرستان اداره کل ثبت اسناد و امالك  :دستگاه اجراییدانشگاه /
 

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  طرحانجام  

1 
بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در 

 ثبت اسناد و امالك استان لرستانکارکنان سازمان 
پرستو کردستانی 

6/12/90 7 22000000 محسن مرادي دکترا مقدم  خاتمه یافته 1391 

2 
بررسی عوامل مؤثر در تصمیم گیري برون سپاري 

خدمات اداري ادارات ثبت اسناد و امالك استان 
 لرستان

6/12/90 7 23000000 محسن مرادي کارشناسی ارشد سیدحسین جزایري  خاتمه یافته 1391 

3 
شناسایی و اصالح زمینه هاي تشدید کننده فساد 
اداري و مالی در ادارات ثبت اسناد و امالك استان 

 لرستان
1/12/91 4 50000000 نصیر فوالدوند کارشناسی ارشد مهدي خرم آبادي  خاتمه یافته 1392 
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان داريآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

 

4          

5          

6          

7          

8          
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان داريآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRنداری لرستان پست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استا

  اداره کل ثبت احوال استان لرستان  :دستگاه اجراییدانشگاه /
 

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  طرحانجام  

1 
بررسی مسائل و مشکالت شبکه اعالم در ثبت وقایع 

  حیاتی
جهاد دانشگاهی 

  رستانواحد ل
پروانه نژادسبزي 
  فوق لیسانس

  پایان یافته  1391  1390  ماه 7  000/000/76  -

  عبدالرضا احمدي  تاثیر فناوري اطالعات در مدیریت منابع انسانی 2
) Ph.Dدکتري (

  رشته زراعت
  پایان یافته  1392  1391  ماه 7  000/800/15  -

3 
بررسی میزان رضایت مندي شغلی و سالمت اداري 

  کارکنان
  عبدالرضا احمدي

) Ph.Dدکتري (
  رشته زراعت

  پایان یافته  1392  1391  ماه 7  000/600/26  -
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان داريآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  لرستاناستان اداره کل حفاظت محيط زيست   :دستگاه اجراییدانشگاه /
 

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  طرحانجام  

  پارك علم وفناوري مکانیزاسیون جمع آوري پسماند شهري خرم آباد 1
کل محیط  اداره

 زیست لرستان
ازمحل اعتبارات 
 خاتمه یافته 1387 1385  متمرکزسازمان

 گذاري اقتصادي منابع اشترانکوه ارزش 2
دانشگاه آزاد 
   اسالمی همدان

ازمحل اعتبارات 
 خاتمه یافته 1387 1386  متمرکزسازمان

   شرکت مهاب قدس شناسایی منابع آالینده حوضه آبریز کرخه 3
ات ازمحل اعتبار

 خاتمه یافته 1387 1386  متمرکزسازمان

 خاتمه یافته 1387 1387  100000000   جهاد دانشگاهی مطالعه گونه ماهی کورغار 4

 خاتمه یافته 1388 1387  100000000   جهاد دانشگاهی سمندر لرستانی 5

 تمه یافتهخا 1388 1387  35000000   جهاد دانشگاهی گونه خزندگان بومی لرستان 30جمع آوري  6

 خاتمه یافته 1391 1390  22000000   فرهنگ ترکی جمع آوري اطالعات پایه دوزیستان لرستان 7

 خاتمه یافته 1391 1390  50000000   باقر نظامی بلوچی آموزش جوامع محلی به منظورحفاظت از پلنگ ایرانی 8

لوچیباقر نظامی ب مطالعه و گرد آوري اطالعات پلنگ ایرانی در لرستان 9  خاتمه یافته 1391 1390  45133000   

 مطالعه فون پروانه هاي استان لرستان 10
محمد حسین نیکجو 

 مفرد
  
 

 خاتمه یافته 1391 1390  20975000 
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان داريآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  طرحانجام  

11 
انجام مطالعات مدیریت منطقه حفاظت شده سفیدکوه 

  خرم آباد
شرکت مهندسین 
  خاتمه یافته 1391 1391  439500000    مشاور رویان

12 
تکمیل وبهنگام رسانی مطالعات تهیه طرح تفصیلی 

  خاتمه یافته 1391 1390  240000000    شرکت تکم  اشترانکوه

محمد حسین نیکجو   مطالعه فون پرندگان لرستان 13
  خاتمه یافته 1391 1391  44000000    مفرد

14 
مطالعه طرح لیمنولوژیک و بررسی علل مرگ ومیر 

زماعمران زیست آ  ماهیان دریاچه گهر   دردست اقدام 1390 1388  278000000    
  

15 
انجام مطالعات تفصیلی، اجرایی اثر طبیعی ملی غار 

  ماهی کور
مهندسن مشاور 
  دردست اقدام 94 93  247800000    پنگان آوران

16 
انجام مطالعات تعیین حق آبه تاالب هاي بیشه داالن 
بروجرد و تاالب هاي پلدختر و افزایش تعداد آبراهه 

  در روي جاده داخل تاالب هاهاي 

شرکت مهندسین 
  دردست اقدام 94 93  564300000    مشاور پنگان آوران

17 
انجام مطالعات تعیین حق آبه تاالب تنوردر دورود و 

دریاچه گهر و افزایش تعداد آبراهه هاي در روي جاده 
  داخل تاالب ها

معاونت پژوهشی 
  قدامدردست ا 94 93  390000000    دانشگاه لرستان

18 
و  بررسی و ارزیابی توان اکولوژیک منطقه شکار

  ممنوع هشتادپهلو صید
دانشگاه محیط 

  دردست اقدام 93 92  167000000    زیست

19 
هاي سمندر  بررسی و ارزیابی توان اکولوژیک زیستگاه

  لرستانی
دانشگاه محیط 

  دردست اقدام 93 92  232000000    زیست
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   ـرح هايط جدول‹‹‹   

  لرستان داريآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

    استان لرستان دامپزشکیاداره کل   :دستگاه اجراییدانشگاه /
 

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  انجام طرح 

1 
ارزیابی کیفی شیرخام با استفاده از تعیین اسیدیته ، 

ربی و شمارش سلول هاي دانسیته ، پروتئین ، چ
  سرماتیک

دکتري   عزیزاله نورالهی
  دامپزشکی

مرکز تحقیقات 
کشاورزي ومنابع 

  طبیعی
  خاتمه یافته  1389  1387  سال2  50000000

دکتري   نادر زکیان  بررسی آلودگی هاي انگلی طیور بومی استان لرستان 2
  دامپزشکی

مرکز تحقیقات 
کشاورزي ومنابع 

  طبیعی
  خاتمه یافته  1389  1387  "  54000000

3 
بررسی تداخل ایمونولوژیکی تویرکلوزپزیافاسیولوزیز، 

دکتري   جواد گودرزي  درگوساله ها
  دامپزشکی

مرکز تحقیقات 
کشاورزي ومنابع 

  طبیعی
100000000  "  1387    "  

4 
بررسی موارد سقط جنین ناشی از بروسلوز درگله هاي 

دکتري   مدیرکرم الهی  گوسفندي استان لرستان
  دامپزشکی

مرکز تحقیقات 
کشاورزي ومنابع 

  طبیعی
100000000  "  1387    "  

5 
اندازه گیري میزان بقایاي تتراسیکلین درالشه هاي 

دکتري   احسان سلیمانی  آباد گوسفند کشتارشده درخرم
  دامپزشکی

مرکز تحقیقات 
کشاورزي ومنابع 

  طبیعی
176940000  "  1387    "  

دکتري   جواد گودرزي  البررسی اثر مقایسه اي و تداخلی سل با فاسیو 6
  دامپزشکی

مرکز تحقیقات 
کشاورزي ومنابع 

  طبیعی
100000000  "  1387    "  
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   ـرح هايط جدول‹‹‹   

  لرستان داريآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  انجام طرح 

7 
بررسی کنترل داروهاي شرکت داروسازي داملران در 

pmsدکتري   جواد گودرزي  مراکز فروش
  دامپزشکی

مرکز تحقیقات 
کشاورزي ومنابع 

  طبیعی
102000000  "  1390    "  

8 
تارگاه هاي ) درکشccpکنترل نقاط بحران ( 

  طیوراستان
دکتري   جواد گودرزي

  دامپزشکی

مرکز تحقیقات 
کشاورزي ومنابع 

  طبیعی
  خاتمه یافته  1392  1390  "  80000000

9 
ارزیابی کیفی عسل با استفاده از تعیین خصوصیات 

کارشناسی ارشد   جهانبخش پروانه  آنالیزي و میکروبی
  آزمایشگاهی

مرکز تحقیقات 
کشاورزي ومنابع 

  طبیعی
  خاتمه یافته  1392  1390  "  100000000

10 
بررسی میزان آلودگی باکتریایی مرغ هاي کشتار شده 
در چهار کشتارگاه شهرستان خرم آباد در طی چهار 

  فصل
دکتري   حداد شفیعیان

  دامپزشکی

مرکز تحقیقات 
کشاورزي ومنابع 

  طبیعی
  خاتمه یافته  1392  1390  "  108000000

کارشناسی ارشد   جهانبخش پروانه  ت پس از فروشکنترل کمی و کیفی دارو و نظار 11
  خاتمه یافته  1392  1390  سال ٢  50000000  دکتر کریمی  آزمایشگاهی

12 

بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و خاصیت آنتی باکتریال 
عسل زنبورهاي تغذیه شده با عصاره سیب و شیرین 

بیان در مقایسه با دیگر عسل هاي تولیدي منطقه 
  رم آبادآبستان شهرستان خ

- امین سالحورزیان
  فاطمه نادري

فوق لیسانس 
  زراعت

دکتر 
  خاتمه یافته  1392  1391    46265250  نیلوفردرستی

13 
بررسی میزان شیوع لینگوانوالسرکا درگوسفندان 

کارشناسی ارشد   جهانبخش پروانه  کشتاري استان
  آزمایشگاهی

مرکز تحقیقات 
کشاورزي ومنابع 

  طبیعی
  درحال انجام    1391  "  50000000
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   ـرح هايط جدول‹‹‹   

  لرستان داريآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  انجام طرح 

14 
بررسی میزان سرب درنمونه هاي بافت عضله ،آب و 
دکتري   سعیده دارابی  خوراك ماهی قزل آال در مزارع پرورش ماهی استان

  دامپزشکی

مرکز تحقیقات 
کشاورزي ومنابع 

  طبیعی
  خاتمه یافته  1392  1391  "  35000000

15 
تشخیص کیفی باقیمانده هاي آنتی بیوتیکی درگوشت 

کارشناسی ارشد   صبا الماسی  )fpt( فاده از روش آزمایشات میکروبی قرمز با است
  آزمایشگاهی

مرکز تحقیقات 
کشاورزي ومنابع 

  طبیعی
  خاتمه یافته  1392  1391  "  20000000

16 
ارزیابی شیرخام در مراکز غیرمجاز ماست بندي از نقطه 

دکتري   زهرا پاشنه ساز  نظر بار میکروبی و بیماري بروسلوز
  دامپزشکی

تر بهروزي دک
  درحال انجام    1391  "  35000000  خواه

17 

بررسی وارزیابی میزان تحقق کاربري هاي طرح هاي 
توسعه شهري وارائه راهکارهاي الزم جهت تحقق 

 –مطالعه موردي شهرهاي خرم آباد  –پذیري بیشتر 
  نورآباد - بروجرد–دورود 

فوق لیسانس   مریم بیرانوندزاده
  درحال اجرا  ادامه دارد  1392    300000000  صادق بهاروند  جغرافیا

18 
 –تهیه طرح هادي روستاهاي دیناروندسفلی 
فوق لیسانس   مریم بیرانوندزاده  دیناروندعلیا ازتوابع شهرستان خرم آباد

  درحال اجرا  ادامه دارد  1392    136050000  احسان صحرایی  جغرافیا

19 
تهیه طرح هادي روستاي گل گل سفلی  ازتوابع 

فوق لیسانس   مریم بیرانوندزاده  شهرستان پلدختر
  درحال اجرا  ادامه دارد  1392    68195000  فرهاد فرنیا  جغرافیا

20 
بررسی وضعیت و تداخل اثر مایکوپالسما کالی 

سپتیکوم با بیماري کمپلکس سی آر دي در نیمچه هاي 
  گوشتی استان لرستان

دکتري   جواد گودرزي
  دامپزشکی

جهاد دانشگاهی 
  خاتمه یافته  1393  1392  سال ٢  50000000  استان لرستان

21 
بررسی میزان سرب و کادمیوم شیرخام مراکز جمع 

دکتري   دکتر حاتمی  آوري شیر استان 
  دامپزشکی

جهاد دانشگاهی 
  خاتمه یافته  1393  1392  سال ٢  45000000  استان لرستان
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   ـرح هايط جدول‹‹‹   

  لرستان داريآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  انجام طرح 

22 
ارزیابی تاثیر واکسن آبله روي اکتیماي واگیر 

دکتري   دکتر حسنوند  گوسفندان
  مپزشکیدا

جهاد دانشگاهی 
  در حال انجام  1393  1392  سال ٢  50000000  استان لرستان

23 
بررسی الگوي مقاومت میکروبی اي کالي به آنتی 

دکتري   دکتر همتی  بیوتیک
  دامپزشکی

جهاد دانشگاهی 
  در حال انجام  1393  1392  سال ٢  50000000  استان لرستان
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان داريآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 AIL.IRSPLR@CHMپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  آموزش و پژوهش استانداري لرستان دفتر  :دستگاه اجراییدانشگاه /
 

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  طرحانجام  

1 
تدوین سند راهبردي و مزیت یابی توسعه زیست 

 فناري استان لرستان
لرستان  دانشگاه

 (احمد اسماعیلی)
دکترا 

 بیوتکنولوژي
 خاتمه یافته 92 90 12 650000000 مجید خالداري

2 

شناخت و تحلیل موانع توسعه یافتگی روستایی 
استان لرستان با استفاده از تکنیک دلفی و ارائه 

 راهکارهاي برون رفت از آن

 - دانشگاه تهران
 دانشکده جغرافیا

 دکترا
دکتر نوشین 
 اصولی

 خاتمه یافته 92 90 12 98000000

3 

بررسی راهکارهاي کوتاه مدت و بلندمدت کاهش 
نرخ طالق در استان لرستان با تأکید بر روش هاي 

 خانواده درمانی

دکتر فیروزه 
 غضنفري

دکترا 
 روانشناسی

مجتبی 
 پورترکارانی

 در حال اجرا  91 12 130000000

4 

، فراتحلیل تحقیقات اجتماعی در حوزه هاي سرقت
خودکشی ، قتل عمد و نزاع دسته جمعی در استان 

 لرستان و ارائه راهکارهاي مقابله با آن

  دانشگاه لرستان
دکتر عزت اله قدم 

 پور

دکترا 
 روانشناسی

اکبر نقدي 
 سپهوند

 در حال اجرا  91 12 120000000

5 
شناسایی منابع جدید درآمد شهرداري ها در 

 استان لرستان

  دانشگاه لرستان
حمد دکتر م

 علیزاده
 دکترا اقتصاد

مهندس محمد 
 خدامی

 خاتمه یافته 93 91 12 150000000

6 

شناسایی راهکارهاي ارتقاي سبک زندگی اسالمی 
ایرانی خانواده سالم ویژه زوجین جوان در استان 

 لرستان

جهاد دانشگاهی 
سیده معصومه 

 بخشی

کارشناسی 
ارشد جامعه 
 شناسی

دکتر فیروزه 
 غضنفري

 در حال اجرا  91 12 120000000



  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان داريآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 AIL.IRSPLR@CHMپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  طرحانجام  

7 
هاي  تدوین راهکارهاي کاهش و پیشگیري از آسیب
 اجتماعی و فرهنگی نوپدید در استان لرستان

 ابراهیم سپهوند
کارشناسی 
ارشد جامعه 
 شناسی

فرهاد 
طهماسبی 
 نادري

 در حال اجرا  92 12 120000000

8 
) در  SOCطراحی ایجاد مرکز عملیات امنیت (

 استانداري لرستان
مهندسی  شرکت

 ارتباطی پیام پرداز
کارشناسی 
 ارشد

حمیدرضا 
 هاشمی

 در حال اجرا  92 12 750000000

9 
الزامات و مالحظات پدافند غیر عامل در آمایش 

 فضایی شهرهاي خرم آباد و بروجرد
دکتر مصطفی 
 محمدي ده چشمه

دکترا جغرافیا و 
برنامه ریزي 
 شهري

- ناصرسپهوند
امید امیدي شاه 

 آباد
 در حال اجرا  92 12 510000000

      
                             



  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان داريآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  کتابخانه هاي عمومی استان لرستان  :دستگاه اجراییدانشگاه /
 

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  طرحانجام  

1 
بررسی عوامل موثر بر وفاداري مشتریان کتابخانه هاي 

ستان هاي لرستان ، ایالم و عمومی ( مطالعه موردي ا
 خوزستان)

آقاي احسان گرایی 
با همکاري خانم 
 مریم کشوري

کارشناسان ارشد 
علم اطالعات و 
 دانش شناسی

نهاد 
هاي  کتابخانه

 عمومی کشور
 طرح اتمام 1392 1391 یک سال 13000000
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  بسمه تعالی
  ›››   تهسال گذش ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان داريآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  اداره کل راه و شهرسازي استان لرستان  :دستگاه اجراییدانشگاه /
 

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  طرحانجام  

1 
در طرح جامع و  یاراض يتحقق کاربر یزانم یابیارز

 یشترب یريهت تحقق پذالزم ج يرائه راهکارها
 کارشناسی ارشد جهاد دانشگاهی

مرکز تحقیات 
ساختمان و 
 مسکن

 پایان یافته 1392 1391 ماه 9 300،000،000

2 

راه ها در استان لرستان  یمنیا یشافزا يارائه متدولوژ
و  ییموثر در شناسا يشاخص ها یینبا استفاده از تع

ن جهت مدو ینقاط پرحادثه و ارائه روش يبند یتاولو
 ي: محورهاينقاط(مطالعه مورد ینشناسنامه دار کردن ا

 اد)خرم آب

سبحان ملکی 
 صادقی

 کارشناسی ارشد
مرکز تحقیات 
ساختمان و 
 مسکن

 پایان یافته 1392 1391 ماه 9 346،760،000

3 
موقت تراکم  یشمصوبه افزا یرآسیب شناسی تأث

 بر ساختار کالبدي شهر خرم آباد یساختمان
 دکتراي تخصصی يطاهر پریزاد

مرکز تحقیات 
ساختمان و 
 مسکن

 پایان یافته 1392 1391 ماه 9 230،000،000

4 

و شناخت آسیب هاي  يلرزه ا یريپذ یبآس یابیارز
موجود  يو ادار يتجار ی،مسکون يغالب در ساختمانها

با  يمقاوم ساز يدر استان لرستان و ارائه راهکارها
 روجرددورود و ب ي،در شهرها يمطالعه مورد

 دکتراي تخصصی عبدالرضا آسترکی
مرکز تحقیات 
ساختمان و 
 مسکن

 پایان یافته 1392 1391 ماه 9 150،000،000

5 

مطالعۀ وضعیت پایداري لرزه اي شیرواانی هاي سکونت 
پذیر شهري و ارائۀ راهکارهاي مقاوم سازي با محوریت 

جلوگیري از تخریب شیروانی و گودهاي نزدیک به 
 گسل

آزاد دانشگاه 
 اسالمی

 دکتراي تخصصی
مرکز تحقیات 
ساختمان و 
 مسکن

 پایان یافته 1392 1391 ماه 9 680،000،000
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  بسمه تعالی
  ›››   تهسال گذش ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان داريآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  طرحانجام  

6 
مطالعه و ارزیابی وجود پارامترهاي مقاوم لرزه اي در 
ساختمان هاي موجود و سنجش میزان تحقق ضوابط 

 آیین نامه اي در اجراي سازه هاي شهري
 دکتراي تخصصی فریدون امیدي نسب

تحقیات  مرکز
ساختمان و 
 مسکن

 پایان یافته 1392 1391 ماه 9 588،000،000

7 
زودرس آسفالت در سطح استان  یبعلل تخر یبررس

 تند يها یبدر محل گردنه ها وش یژهبو
دانشگاه آزاد 
 اسالمی

 کارشناسی ارشد
مرکز تحقیات 
ساختمان و 
 مسکن

 پایان یافته 1392 1391 ماه 9 347،000،000

8 
 ياز اجرا یناش يو ترك ها يروساز یبمعا یبررس

 بزرگ يانبساط پل ها يدرزها
دانشگاه آزاد 
 اسالمی

 کارشناسی ارشد
مرکز تحقیات 
ساختمان و 
 مسکن

 پایان یافته 1392 1391 ماه 9 363،000،000

9 
مشخصات خاك شهر خرم آباد و ارائه نقشه  یبررس

 يبند یزپهنهر يها
دانشگاه آزاد 
 اسالمی

 کارشناسی ارشد
رکز تحقیات م

ساختمان و 
 مسکن

 پایان یافته 1392 1391 ماه 9 680،000،000

10 
به روش  يشهر يها ساختمان يگودبردار یدارسازيپا

 و انکر یلینگن
 دکتراي تخصصی دانشگاه لرستان

مرکز تحقیات 
ساختمان و 
 مسکن

 پایان یافته 1392 1391 ماه 9 500،000،000

11 
 جهت اي یهال هاي نانوکامپوزیت طراحی و بررسی

 از بااستفاده ها ساختمان در انرژي مصرف سازي بهینه
  المان محدود تحلیل

 نور پیام دانشگاه
  دکتراي تخصصی  لرستان

مرکز تحقیات 
ساختمان و 
 مسکن

  پایان یافته  1393  1392 ماه 8  310،000،000

12 

 و ها دال گسیختگی بررسی براي معیاري پیشنهاد
 تخت هاي دال االتاتص سازي مقاوم راهکار ي ارائه
هاي  ورق از استفاده با پانچ برش در برابر مسلح بتن

FRP  

 رازي دانشگاه
  دکتراي تخصصی  کرمانشاه

مرکز تحقیات 
ساختمان و 
 مسکن

 پایان یافته 1393 1392 ماه 12  620،000،000

mailto:SPLR@CHMAIL.IR


  بسمه تعالی
  ›››   تهسال گذش ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان داريآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  طرحانجام  

13 
 سنجنده پایه بر لرزه زمین نشانگر پیش سامانه ارایه

  از بهینه محافظت جهت الکترومغناطیس هاي
  کشور نقل ریلی و حمل هاي سیستم

 دانشگاهی جهاد
  دکتراي تخصصی  لرستان

مرکز تحقیات 
ساختمان و 
 مسکن

 در حال انجام 1393 1392 ماه 8  682،390،000

14 
 آن تأثیر و آباد خرم شهر در اقلیم با منطبق طراحی

  انرژي مصرف کاهش در
 دانشگاهی جهاد

  دکتراي تخصصی  لرستان
مرکز تحقیات 
ساختمان و 
 مسکن

 در حال انجام 1393 1392 ماه 8  358،500،00

15 
 به آنها رفتار بررسی و میراگر ابتکاري مدل سه ارائه

  دکتراي تخصصی  لرستان دانشگاه  زیپر با همگرا قابهاي در کاربرد منظور
مرکز تحقیات 
ساختمان و 
 مسکن

 پایان یافته 1393 1392 ماه 4  450،000،000

16 
 خاکهاي بهبود براي اي ضربه تراکم تکنیکهاي بررسی

  دکتراي تخصصی  لرستان دانشگاه  دار مسئله اي دانه
مرکز تحقیات 
ساختمان و 
 مسکن

 پایان یافته 1393 1392 ماه 4  400،000،000

17 
 شبکه حیاتی شریانهاي اي لرزه پذیري آسیب ارزیابی

 لرستان استان در نقل و حمل
  دکتراي تخصصی  لرستان دانشگاه

یات مرکز تحق
ساختمان و 
 مسکن

 در حال انجام 1393 1392 ماه 12  644،000،000

18 
 درون بناهاي سازي مقاوم و ها کاربري یابی مکان
 موردي مطالعه –غیرعامل پدافند رویکرد با شهري

  آباد خرم

 صنعتی دانشگاه
  دکتراي تخصصی  کرمانشاه

مرکز تحقیات 
ساختمان و 
 مسکن

 حال انجامدر  1393 1392 ماه 12  255،000،000

19 
 غیر هاي خاك در ها شمع رفتار کاربردي بررسی
 ظرفیت رایج روابط اصالح و سازي بهینه جهت اشباع

  اشباع غیر خاکهاي ها در شمع باربري

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد خرم 

  آباد
  دکتراي تخصصی

مرکز تحقیات 
ساختمان و 
 مسکن

 در حال انجام 1393 1392 ماه 9  483،000،000
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  بسمه تعالی
  ›››   تهسال گذش ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان داريآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  طرحانجام  

20 
 با متناسب پذیر(آسفالتی)  انعطاف هاي وسازير طرح

  لرستان اقلیمی شرایط

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد خرم 

  آباد
  دکتراي تخصصی

مرکز تحقیات 
ساختمان و 
 مسکن

 پایان یافته 1393 1392 ماه 6  620،000،000

21 
 شهداي بیمارستان اي لرزه عملکرد ارزیابی مطالعات

  آباد خرم عشایر

دانشگاه آزاد 
می واحد خرم اسال

  آباد
  دکتراي تخصصی

مرکز تحقیات 
ساختمان و 
 مسکن

 در حال انجام 1393 1392 ماه 12  175،000،000

22 
 از استفاده با خاك مقاومت افزایش چگونگی بررسی
 مقاومت بهبود جهت بادي خاکستر و آهک مخلوط

  کشور هاي روسازي راه

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد خرم 

  آباد
  دکتراي تخصصی

رکز تحقیات م
ساختمان و 
 مسکن

 در حال انجام 1393 1392 ماه 9  385،000،000

23 
 میزان براساس آباد خرم شهري مناطق بندي طبقه

 راه نقشه وپیشنهاد زلزله دربرابر پذیري آسیب
  زلزله بحران مدیریت

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد خرم 

  آباد
  دکتراي تخصصی

مرکز تحقیات 
ساختمان و 
 مسکن

 در حال انجام 1393 1392 ماه 24  716،110،000

مرکز تحقیات   طرح جامع توسعه فرودگاه خرم آباد 24
  مشاور آرتک  ساختمان و مسکن

مرکز تحقیات 
ساختمان و 
 مسکن

 در حال انجام 1393 1392 ماه 9  1،350،000،000
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  بسمه تعالی
  ›››   سال گذشته ششپژوهشی   طـرح هاي جدول‹‹‹   

  لرستان داريآموزش و پژوهش استاندفتر 

 محل تایید                 SPLR@CHMAIL.IRپست الکرتونيک دفرت آموزش و پژوهش استانداری لرستان 

  استان لرستان اجتماعی رفاه، کار و اداره کل تعاون   :دستگاه اجراییدانشگاه /
 

  مدرك و  نام مجري عنوان  طـــــرح ردیف
 رشته تحصیلی 

  طرحاعتبار   نام ناظر
 به ریال

مدت 
  وضعیت  سال خاتمه  سال شروع  قرارداد

  طرحانجام  

1 
بررسی روش هاي توانمندسازي  نیروي کار براساس 

  خاتمه یافته  1390  1390  یکسال  000/000/40  شهریار شکیبایی  فوق لیسانس  پروانه نژاد سبزي  می  ایران در استان لرستانالگوي اسال

2 
بررسی مقایسه اي وضعیت فرهنگ  کار در بین کارگران  

عوامل مؤثر  تولیدي و و کارفرمایان واحدهاي صنعتی و
  به آن

  فوق لیسانس  حمید ماکنعلی
سید علی 

  نادردهقانی
  خاتمه یافته  1390  1390  یکسال  000/000/40

3 
افراد  بررسی نگرش به کاربین کارفرمایان ،کارگران و

  خاتمه یافته  1390  1390  یکسال  000/000/40  جهاد دانشگاهی  دکترا  پورترکارانی مجتبی  جویاي کار در استان لرستان

4 
بررسی وضعیت اخالق حرفه اي در واحدهاي تولیدي 

  استان لرستان

مرکز افکارسنجی 
دانشجویان ایران 

شعبه  (ایسپا)
  لرستان

  خاتمه یافته  1390  1390  یکسال  000/000/40  رحیمیآقاي   دکترا

5 
موانع سرمایه گذاري و توسعه  و بررسی چالش ها

  خاتمه یافته  1392  1392  یکسال  000/000/40  آقاي رحیمی  دکترا  رضا سپهوند  اشتغال در استان لرستان
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