
                                             

 

 

 

تعالی هبسم  

دس هحل سالي هعاًٍت آهَصضی داًطگاُ تا تالٍت آیاتی اص کالم ا... هجیذ آغاص  61/8/6931 یکطٌثِسٍص  61ساعت  6931جلسِ ضَسای پظٍّطی داًطگاُ دس سال  دٍاصدّویي

 هَضَعات ریلهِ جلسِ گشدیذ. دس ایي جلسِ هذیش پظٍّطی داًطگاُ ضوي عشض خَش آهذگَیی تِ اعضای ضَسای پظٍّص تِ تیاى اّذاف تشگضاسی جلسِ فَق پشداخت. دس ادا

 ر گشدیذ. هَسد تحث قشاس گشفت ٍ تصویوات الصم اتخا

 هحَرّای جلسِ:

 تصوین گیشی دس خصَظ:

  طزح ّا عٌَاىتصَیة 

 تصَیة ًْایی طزح ّا 

 :جلسِ هصَتات

ب ّای رٍغٌی تا استفادُ اس قارچ ًشیوی پساارایی فزایٌذ جذب سیستی ٍ تصفیِ آتزرسی ک"عٌَاى  طشح تحقیقاتی تحت .1

تِ  خاًن صّشا جثل عاهلیقشاس گشفت ٍ  ٍ تصَیة عٌَاى تشسسیهَسد تحث ٍ  "ًشین استخزاج شذُ اس آىآسپزصیلَط ًایضر ٍ آ

 طشح هعشفی ضذًذ. ٍ داٍس عٌَاى ًاظش

هَسد  "تزرسی جذب تیَلَصیکی یَى فلشی سزب اس هحیط آتی تَسط قارچ تزیکَدرها " طشح تحقیقاتی تحت عٌَاى .2

 .طشح اًتخاب گشدیذٍ داٍس ى ًاظش تِ عٌَا آقای هحوذ سشهذی  قشاس گشفت ٍ عٌَاىتحث ٍ تشسسی ٍ تصَیة 

 " یک هزٍرًظام هٌذ-تزرسی هشخصات ٍ تکٌَلَصی ّای تصفیِ فاضالب کارٍاش " طشح تحقیقاتی تحت عٌَاى .3

 طشح هعشفی گشدیذ.ٍ داٍس تِ عٌَاى ًاظش  آقای دکتش داٍدی هَسد تحث ٍ تشسسی ٍ تصَیة عٌَاى قشاس گشفت ٍ

تاثیش تشجستِ تَدى پشٍستات تِ داخل هـثاًِ دس سًََگشافی دس پاسخ تِ دسهاى  "طشح تحقیقاتی تحت عٌَاى  .4

 ٍ تصَیة عٌَاى قشاس گشفت.هَسد تحث ٍ تشسسی  "آلفا تالکش دس تیواساى هثتال تِ تضسگی خَش خین پشٍستات 

 

تزرسی تاحیز دارٍی آًتی کَلیٌزصیک تز یَرٍفلَهتزی در تیواراى هثتال تِ تشرگی  "طشح تحقیقاتی تحت عٌَاى   .5

 قشاس گشفت. هَسد تحث ٍ تشسسی ٍ تصَیة عٌَاى  "خَش خین پزٍستات 

 

 
 ٍ تصَیة ًْایی  تا اًجام اصالحات هزتَط تِ ّز طزح هَرد طزح ّای داًشجَیی تا عٌاٍیي سیز تحج ٍ تزرسی

 :قزار گزفت

در  یذهحافظت کٌٌذُ اس ًَر خَرش یدر خصَص رفتار ّا یذریِشْز تزتت حیاى ٍ عولکزد داًشجَ یذگاُد .6

  (SCT)یاجتواع یشٌاخت یًِظز هطالعِ ای تزاساطاس سزطاى پَست:  یِاٍل یشگیزیپ

تا 6هَاسدی هاًٌذ ًظشی ًذاسم،گاّی اٍقات ٍ ... ٍ ضواسُ گزاسی پشسطٌاهِ تش هثٌای  حزفاصالحات : پشسطٌاهِ اصالح ضَد)

5) 



                                             

 

 

 

 

 تزافیکی حَادث تا راتطِ در حیذریِ تزتت پششکی علَم داًشگاُ داًشجَیاى رفتار ّای کٌٌذُ تعییي .1

عصارُ گلثزگ سعفزاى تز حافظِ ٍ یادگیزی ٍآسیة اکسیذاتیَ تافت هغش در هذل اختالل حافظِ تِ ٍسیلِ  تاحیز .3

  اسکَپاالهیي

 هقایسِ احز کلسین ٍ ٍیتاهیي ب یک تز شذت دیستزط قاعذگی .4

  اصالحات : هحل اجشا ٍ جاهعِ پظٍّص ٍ ّوچٌیي کلوِ هکول تِ عٌَاى اضافِ ضَد.

 اعضای جلسِ : 

 صسهْشی  دکتش اطدسی

 دکتش تزس افطاى

 دکتش سًجثش

 دکتش داٍدی

 علی پَسیَسف

 خاًن حسیٌی

 خاًن اسهی

 خاًن تشجستِ

 خاًن آصهَدُ

 

 

 


