عنوان

نگارش

بررسی میزان آگاهی ،نگرش و
عملکرد پرسنل بیمارستان های
دانشکده علوم پزشکی نیشابور در
زمینه مدیریت پسماند پزشکی

ملیحه رحمتی پور

بررسی میزان آگاهی ،نگرش و
عملکرد کشاورزان در زمینه
نگهداری سموم در شهرستان
نیشابور و روستا های تابعه

الهام قلندریان-سحر باذوق

بررسی میزان غلظت فلزات
سنگین کمپوست تولیدی از
کارخانه کمپوست مشهد در طی
سال های 97-1391

مهسا خوش اخالق

آنالیز کیفیت شیمیایی و
میکروبی آب های زیرزمینی
اطراف محل دفن زباله شهر
نیشابور

ابراهیم مقولی

بررسی غلظت فلزات سنگین در
چاه های اطراف محل دفن زباله
های نیشابور در سال 98-97

علی صباحی

استاد راهنما

دکتر علی اکبر محمدی

دکتر علی اکبر محمدی

دکتر علی اکبر محمدی

دکتر علی اکبر محمدی

دکتر علی اکبر محمدی

سال

1397

1398

1398

1398

1400

بررسی غلظت فلزات سنگین
(کروم ،کادمیوم ،منگنز ،آرسنیک،
سرب) در خاک و محصول
کشاورزی آبیاری شده با پساب
صنعتی (مطالعه موردی :شهرک
صنعتی خیام)

آفرین مهدیار-معصومه
خیرآبادی

دکتر صفورا جوان

1397

مروری بر روش های تصفیه
فاضالب صنعتی

زهره کمال-مهدیه معمورئی-
شمیم سادات علوی مقدم

دکتر صفورا جوان

1399

اندازه گیری مقدار فلزات سنگین
در چای مصرفی مردم شهرستان
نیشابور

فاطمه عابدی-پریسا مطهری فر

بررسی آلودگی میکروبی سطوح
در تماس با دست در بیمارستان
های نیشابور در سال -1399
1400

سکینه قدوسی نیا-زهرا مومنی

دکتر صفورا جوان

بررسی اپیدمیولوژی بیماری
کویید  19در شهرستان نیشابور
در سال 1399

پروین توکلی نژاد-سید رضا
مرعشی

دکتر صفورا جوان

1400

مروری بر روش های تصفیه آب
آشامیدنی

زهره حسنی-عطیه محمودی

دکتر صفورا جوان

1400

دکتر صفورا جوان

1399

1400

سنجش تعداد باکتری های
استافیلوکوک اورئوس،هتروتروف
و اشرشیا کالی در عابر بانک های
شهرستان نیشابور سال 97

نرگس سادات نواب-اعظم
رباطی-مریم سالمی

بررسی آلودگی میکروبی آبمیوه
های دست ساز در آبمیوه فروشی
های شهر نیشابور در زمستان 97
و بهار 98

فاطمه دانایی-زهرا مهرآبادی

بررسی آلودگی بستنی های
سنتی در واحد های صنفی
قنادی و کافی شاپ نیشابور در
زمستان  97و بهار 98

فاطمه احمد آبادی-مرضیه
نعمتی

دکتر ابوالفضل نعیم آبادی

بررسی غلظت فلزات سنگین در
ذرات معلق ته نشین شده روی
سطوح منازل در سال 97

سهیال حاجی آبادی-سارا
زهدی-فاطمه شهابی زاده-
نجمه محمدی

دکتر ابوالفضل نعیم آبادی

بررسی وضعیت بهداشتی
آرایشگاه های زنانه شهر نیشابور
در سال 1397

حسین امامیان-سجاد شرفی

بررسی غلظت فلزات سنگین در
ذرات معلق ته نشین شده بر روی
سطوح خیابان های شهر نیشابور
در سال 98-97

سعید سلیمانی-جواد نظرپور

بررسی وضعیت بهداشت محیطی
مهد کودک های شهرستان
نیشابور در سال 1398

ثریا شیبانی-فاطمه مهدوی

طراحی چک لیست عوامل
محیطی موثر بر سرطان معده
برای مطالعات مورد شاهدی در
ایران

فائزه کرمی

بررسی آلودگی میکروببی ظروف
رستوران های شهرستان نیشابور
در سال 97

بهاره عصاری-مریم رود خانگی

بررسی وضعیت بهداشتی خوابگاه
های دانشگاه های دولتی
شهرستان نیشابور در سال 1398

سپیده حیدری-فهیمه گوهری

بررسی میزان آب مجازی با
استفاده از شاخص رد پای آب در
محصوالت کشاورزی و بخشی از
محصوالت دامی شهرستان
نیشابور

زهرا جاللی-فاطمه غیشاوی-
زهرا غالمی

مهندس وحید کاظمی مقدم

امکان سنجی کاهش حجم
پسماند های پلی استایرن با
استفاده از ضایعات پوستی پرتقال

سیده اعظم حسینی-فاطمه
صاحبی

دکتر محمد ماروسی

دکتر ابوالفضل نعیم آبادی

دکتر ابوالفضل نعیم آبادی

دکتر ابوالفضل نعیم آبادی

دکتر ابوالفضل نعیم آبادی

دکتر ابوالفضل نعیم آبادی

مهندس وحید کاظمی مقدم

مهندس وحید کاظمی مقدم

مهندس وحید کاظمی مقدم

1397

1398

1398

1398

1398

1399

1399

1397

1397

1398

1398

1397

بررسی شیوع بیماری سالک در
شهر نیشابور و عوامل تاثیرگذار بر
آن

فاطمه ایزانلو-فاطمه رجبی-
محمد جواد نجاتی

دکتر محمد ماروسی

1400

بررسی وضعیت بهداشتی نانوایی
ها در شهر نیشابور

حدیته زرنده ای-معصومه
طاهری-فاطمه سعادت

دکتر محمد ماروسی

1400

بررسی شیوع بیماری تب مالت
در شهر نیشابور و عوامل
تاثیرگذار بر آن

فاطمه سادات حسینی-زهرا
فرزانه

دکتر محمد ماروسی

1400

