
 

  برگزاری جلسه معارفه جهت دانشجویان جدیدالورود 

  جلسه ژورنال کالب تخصصی جهت دانشجویان علوم آزمایشگاهی  2برگزاری 

 برگزاری انتخابات جهت تعیین اعضای شورای باسگاه پژوهشی دانشکده و اعضای مسئول در کمیته ی مرکزی 

  کارگاه آموزشی با عناوین روش تحقیق / 5برگزاریExcel   /PowerPoint  / پروپوزال نویسی /Endnote 

  مرکز پزشکی هسته ای -2مرکز سرطان شناسی  -1تور بازدید از مراکز علمی :  2برگزاری 

  انتشار یک شماره از نشریه دانشجویی ایده برتر 

 
 

 پژوهشی مراکزتحقیقاتی دانشکده محصوالت مقاالت و کنگره ها       

 عملکرد کتابخانه دانشکده

 معاوکت پژوهشی -پیردپزشنی  هدکشناد

2017هستاورههای پژوهشی سال   

 کتابهای منتشر شده
 

 فرامرز امین الری     دکتر فرهاد پاکدل

 محمد رفعت بخش   دکتر نسرین شکرپور

 فاطمه صدیق           دکتر علی مهبودی

 دکتر نسرین شکرپور

 شاداب مصلحی

 دکتر علی مهبودی

 دکتر نسرین شکرپور

 شاداب مصلحی

 دکتر علی مهبودی

 دکتر الله خجسته  

 دکتر نسرین شکرپور  

 دکتر زهرا شهسوار      

 دکتر علی مهبودی

 دکتر نسرین شکرپور

 دکتر علی مهبودی

 دکتر الله خجسته

 دکتر نسرین شکرپور

 فاطمه فاضلی

 دکتر علی مهبودی

 دکتر حبیب اله گل فشان

 دکتر صدیقه شریف زاده

 دکتر محمد حسین قهرمانی

 سید محمد جعفری

 دکتر الله خجسته

 دکتر نسرین شکرپور

 شاداب مصلحی

 دکتر الله خجسته

 دکتر نسرین شکرپور

 دکتر زهرا شهسوار

 دکتر سارا کاشفیان نائینی

 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 

 ارتقاء فرایند خرید کتاب 

  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 

 ( )مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیریونساز
  ثبت اختراع( حفاظ الکترومغناطیسی رایانه های لپ تاپ( 

  تولید محصول( ساخت فانتوم دوزیمتری(CTDI  )جهت کنترل کیفی دستگاه توموگرافی کامپیوتری( 

 )مرکز تحقیقات علوم و فناوری تشخیص آزمایشگاهی(
  طراحی و تولید اولیه کیت تشخیص کمی و کیفیHIV  

  ثبت اختراع( تولید کیت استخراج(DNA  به کمک نانوذره های طال جهت جداسازی و تشخیص اختصاصی ویروس های پاپیلومای پرخطر انسانی از نمونه

 های بافتی و سلولی

  تولید آزمایشگاهی آنزیمDNA Polymerase 

  تولید آزمایشگاهی استرپتوکیناز تغییر یافته جهت استفاده در جراحی ها 

  تولید ماده ی نگهدارنده ی سلولDNA  وRNA  

  تولیدRNA  سنتتیک پایدار جهتRNA  درمانی و یا مطالعات سلول های بنیادی 

  نولید پروتئین نوترکیب هپاتیتC جهت استفاده در تولید کیت های تشخیصی آنتی ژن مربوط به آن 

 تولید آزمایشگاهی آنزیم گاالکتوز دهیدروژناز جهت کیت های تشخیصی بیماری گاالکتوزمیا 

  ثبت اختراع( طراحی واکسن نوترکیب هپاتیت (C با استفاده از شبح باکتریایی 
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