
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   :Acupuncture     ترجمه ی  دکتر علیرضا صالحی،مریم مرزبان،محمدهادی ایمانیه،نسرین شکرپور 
  
 کتاب شربت کده عطار هارونی نویسنده دکتر منیژه عبدالهی 

 برگزاری جلسه معارفه جهت دانشجویان جدیدالورود .*      

 انتشار یک شماره از نشریه دانشجویی ایده برتر.*       

 جستجوی پیشرفته در منابع علمی.*       

 Endnote/ پروپوزال نویسی /  Excel   /PowerPointکارگاه آموزشی با عناوین روش تحقیق /  7برگزاری *     

 کار با پرسشنامه  پژوهشی. و         

 

 

 پژوهشی مراکزتحقیقاتی دانشکده محووالت مقاالت و کنگره ها       

 عملکرد کتابخانه دانشکده

 8102 معاوکت پژوهشی -پیردپزشنی هدکشناد

 باشگاه تحقیقات دانشجویی

                      افزایش عناوین فارسی و التین کتابخانه بر اساس رفرنس های شورای عالی برنامه ریزی و نیاز اساتید و دانشجویان 

  شرکت در نمایشگاه استانی و تهیه کتب از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 

  برگزاری کارگاههای اموزشی بانک های اطالعاتی پزشکی 

  ارائه خدمات تحویل مدرک 

  تهیه جزوه های آموزشی مورد نیاز دانشجویان 

  جداسازی کتب معیوب و ارسال به صحافی 

  تهیه گزارشات آماری از سرویس امانت و پیگیری  دیرکرد منابع 

  شلف خوانی وسیاهه برداری مجموعه 

  وجین منابع فارسی والتین 

  ارتقاء فرایند آماده سازی مخزن کتابخانه 

 دستاوردهاي مركز تحقیقات علوم و فناوری تشخیص آزمایشگاهی 
 آزاد در پالسما را حداقل به مدت دو هفته در حرارت اتاق دارا می باشد.DNAکه توانایی نگهداری   CfDNAمحلول نگهدارنده

 آمریکا Artusمشابه  one step multiplex Real Time RT-PCRبر اساس تکنیک HIV-1کیت داخلی تعیین کمی 

 تولید آزمایشگاهی آنزیم گاالکتوز دهیدروژناز جهت کیت های تشخیصی بیماری گاالکتوزمیا

 به کمک نانو ذره های طال جهت جداسازی و تشخیص اختصاصی ویروس های پاپیلومای پرخطر انسانی از نمونه های بافتی و سلولیDNAتولید کیت استخراج 

 DNA Polymeraseتولید آزمایشگاهی آنزیم 

 تولید آزمایشگاهی استرپتوکیناز تغییر یافته جهت استفاده در جراحی ها

 درمانی و یا مطالعات سلول های بنیادی RNAسنتتیک پایدار جهتRNAتولید  

 جهت استفاده در تولید کیت های تشخیصی آنتی ژن مربوط به آن Cتولید پروتئین نوترکیب هپاتیت 

 کیت ژنوتایپیک 

 از ژل به کمک نانوذرات مگنت ) در حال انجام( DNAکیت استخراج
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علوم آزمایشگاهی رادیولوژی زبان انگلیسی مدیکا  ژورنالیزم عمومی

شکینمودار ت داد مقا ت به ت کی   روه های دانشکده پیراپز

 دستاوردهای مرکز تحقیقات در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز 

دکتر فرامرز امین الری                        

 دکتر فرهاد پاکدل

 دکترمحمد رفعت بخش  

 دکتر نسرین شکرپور 

 دکتر فاطمه صدیق        

 دکتر علی مهبودی  

 دکتر نسرین شکرپور

 دکتر الله خجسته

 دکتر فاطمه فاضلی

 دکتر علی مهبودی

 دکتر منیژه عبدالهی                      

 دکتر نسرین شکرپور

 دکتر فاطمه صدیق

 کتابهای چاپ مجدد

 دکتر نسرین شکرپور

 دکتر علی مهبودی 
 دکتر نسرین شکر پور 

 دگتر فاطمه صدیق 

 دکتر علی مهبودی 

 دکتر محمد رفعت بخش

 دکتر قدرات اهلل کامیاب
 

 دکتر نسرین شکرپور

 دکتر فاطمه صدیق

 کتاب  های  منتشر شده 
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علوم آزمایشگاهی رادیولوژی زبان انگلیسی مدیکا  ژورنالیزم عمومی

ینمودار سرانه تولید مقا ت   روه های دانشکده پیراپزشک
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علوم آزمایشگاهی رادیولوژی زبان انگلیسی مدیکا  ژورنالیزم عمومی

سرانه شرکت در کنگره به ت کی   روه های دانشکده 
پیراپزشکی
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علوم آزمایشگاهی رادیولوژی زبان انگلیسی مدیکا  ژورنالیزم عمومی

نمودار شرکت در کنگره به ت کی   روه های دانشکده 
پیراپزشکی

 ت اهم نامه ها : 

Analysis and improvement of the physical aspects of 3D image-based brachytherapy ; University of Texas South west-
ern Medical Center 

 
 سنتز مشخصه یابی و بررسی خواص دزیمتری نقاط کوانتومی کادمیوم، فلوراید، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران

 انجام طرح های تحقیقاتی مشترک با مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی
 تولید محصو :

  )جهت کنتر  کی ی دستگاه تومو رافی کامپیوتری( CTDIساخت فانتوم دزیمتری 

 ثبت اختراع:
 ح اظ الکترومغناطیسی رایانه های لپ تاپ
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