طزح َای  HSRداوطگاٌ علًم پشضکی جیزفت

سال 3131
میشان فلشات سىگیه کادمیًم ،سزب ،مس،ویکل ي در سثشی َای کطت ضذٌ در اراضی ضُزستان درحال اجزا
جیزفت

سال3131
تزرسی میشان آگاَی ي وگزش ي عملکزد کطايرسان گلخاوٍ دار ضُزستان جیزفت در راتطٍ تا
اثزات سًاد تُذاضتی ي سیست محیطی کارتزد سمًم در سال 3131

در حال اجزا

سال 3131
تزرسی عًامل خطز مزتثط تا يسن پاییه َىگام تًلذ در جمعیت تحت پًضص مزکش تُذاضت
ضُزستان جیزفت در سال َای 31-39

در حال اجزا

تزرسی میشان ضاخص تًدٌ تذوی در داوص آمًسان اتتذایی ضُزی ي ريستایی ضُزستان جیزفت
ي ارتثاط آن تا عادت غذایی در سال 31

در حال اجزا

تزرسی ضیًع پزٌ کالمپسی در مزاکش تُذاضتی درماوی ياتستٍ داوطگاٌ علًم پشضکی جیزفت در
سال 31

درحال اجزا

تزرسی سالمت ريان ي يیژگی َای ضخصیت تا احساس غزتت در داوطجًیان علًم پشضکی
جیزفت

درحال اجزا

سال 3131
تزرسی يضعیت تُذاضت محیط مذارس ضُزستان جیزفت تزاساس طزح یکىًاخت ساسی کطًری در
سال تحصیلی 31-31

در حال اجزا

تزرسی يضعیت مذیزیت پسماوذَای تیمارستان َا ضُز جیزفت ي ارائٍ الگًی مىاسة مذیزیت پسماوذ

در حال اجزا

تزرسی کیفیت میکزيتی ي ضیمیایی آتمیًٌ َای سىتی در آتمیًٌ فزيضی َای ضُز جیزفت در سال31

درحال اجزا

تزرسی میشان ضیًع اوگلُای ريدٌ ای در ضُزستان ريدتار جىًب در سال 39-3131

در حال جزا

تزرسی پزاکىذگی مکان سزطان َای ضایع ي ارتثاط آن تا عًامل اقلیمی ي جغزافیایی در ضُزستان
َای تحت پًضص داضگاٌ علًم پشضکی جیزفت تا استفادٌ اس ساماوٍ اطالعات جغزافیایی يسىجص اس راٌ
دير

در حال اجزا

تزرسی ضیًع اختالالت ريان پشضکی ي عًامل جمعیت ضىاختی مزتثط تا آن در مزاجعیه تٍ مزکش
خذمات جامع سالمت ضُزی جیزفت

در حال اجزا

سال3139
تزرسی يضعیت ضاخص َای تُذاضت محیط تیمارستان َای آمًسضی تحت پًضص داوطگاٌ
علًم پشضکی جیزفت
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درحال اجزا

