مجری

ردیف

عنوان طرح

1

عوامل ماندگاری در درمان افراد مراجعه کننده به مراکز
ترک اعتیاد

2

طراحی و ارزیابی اپلیکیشن آموزشی و خودمراقبتی
پیشگیری از خودکشی و افسردگی

3

طرح ریجستری مسمومیت عمدی و غیر عمدی

4

بررسی میزان اثربخشی آموزش مهارت مدیریت خشم بر

دکتریوسف
ویسانی ،دکتر فتح
اله محمدیان

طرح ریجستری ثبت موارد اقدام به خودکشی

دکتر کورش سایه

دکتر فتح اله

سال
97

شورای
هماهنگی مبارزه
با مواد مخدر

97

دانشگاه علوم
پزشکی ایران

محمدیان،
ویسانی،کاظمی نیا
دکتر سید کاظم
ملکوتی

ارسال شده به

معاونت
تحقیقات

دکتر خلیقی ،دکتر
محمدیان ،دکتر
ویسانی

کاهش میزان پرخاشگری در دانش آموزان دبیرستانی پسر
شهرستان ملکشاهی – سال 1397

5

97

معاونت
پیشگیری از
وقوع جرم

97

معاونت
تحقیقات

میری ،دکتر
ممشلی ،دکتر
نوراله یادگاری و...
6

مداخله در پیشگیری از خودکشی

8

بررسی میزان و عوامل موثر میزان رفتار ،احساس و افکار
پرخاشگرانه در جمعیت باالی  18سال شهر ایالم در سال
1397
بررسی روند خودکشی منجر به مرگ در جوانان و نوجوانان
استان ایالم(بررسی  5ساله)

10

بررسی و تحلیل تأثیرات احداث سد مخزنی دویرج دهلران
بر روی کمیت و کیفیت چاه های آب شرب منطقه و ارائه
راهکار

دکتر سجاد
مظلومی ،دکتر
حشمت اهلل
نورمرادی و دکتر
علی عمارلویی

11

بررسی وضعیت کیفی و منابع تولید آلودگی هوای شهر
ایالم

دکتر علی
عمارلویی ،دکتر
حشمت اهلل
نورمرادی و دکتر

9

دکتر فتح اله
محمدیان ،دکتر
یوسف ویسانی

97

امور اجتماعی
استانداری

دکتر یوسف
ویسانی

97

مرکز بهداشت
شهرستان ایالم

دکتر محمدیان

97

پزشکی قانونی

97

شرکت آب و
فاضالب شهری
استان ایالم

97-96

سازمان حفاظت
محیط زیست
استان ایالم

سجاد مظلومی
12

بررسی اثرات اجرای طرح های فاضالب و مطلوبیت چاه ها
و قنوات خارج از مدار شهر ایالم و مشخص نمودن وضعیت
موجود

دکتر علی
عمارلویی

---

شرکت آب و
فاضالب شهری
استان ایالم

13

بررسی کمیت و کیفیت پسماندهای ویژه استان ایالم

دکتر علی
عمارلویی

1385

سازمان حفاظت
محیط زیست
استان ایالم

14

بررسی شاخص های زیست محیطی شهر ایالم

دکتر علی
عمارلویی

84-83

سازمان حفاظت
محیط زیست
استان ایالم

