
                                             

 

 

 

تعالی هبسم  

در هحل سبلي هعبًٍت آهَزضی داًطگبُ بب تالٍت آیبتی از کالم ا... هجیذ آغبز  11/1/6931 یکطٌبِرٍز  61سبعت  6931جلسِ ضَرای پژٍّطی داًطگبُ در سبل  ًْویي

 هَضَعبت ریلهِ جلسِ گردیذ. در ایي جلسِ هذیر پژٍّطی داًطگبُ ضوي عرض خَش آهذگَیی بِ اعضبی ضَرای پژٍّص بِ بیبى اّذاف برگساری جلسِ فَق پرداخت. در ادا

 ر گردیذ. هَرد بحث قرار گرفت ٍ تصویوبت الزم اتخب

 هحَرّای جلسِ:

 تصوین گیری در خصَظ:

 تصَیب ًْایی طزح ّا 

 :جلسِ هصَبات

در بیوبراى تحت درهبى بب ًگْذارًذُ بَپرًَرفیي،  هقبیسِ ٍسَسِ هصرف هَاد " بتی تحت عٌَاىتحقیق.عرح  .1

گردد ٍ فرم رضبیت آگبّبًِ ًیس عٌَاى تصحیح قرار گرفت ٍ هقرر ضذ هَرد بحث ٍ بررسی  "ًگْذارًذُ هتبدٍى ٍ تٌتَر اپیَم 

 هجذد بِ کویتِ اخالق ارسبل ضَد. تکویل ٍ

 

تعییي الگَی فٌَتیپی هقاٍهت آًتی بیَتیکی ایشٍلِ ّای ّلیکَباکتز پیلَری جذا  "تحت عٌَاى  عرح تحقیقبتی  .2

دی تزبت  ّای گَارشی ًْن ّای گَارشی هزاجعِ کٌٌذُ بِ درهاًگاُ بیواری شذُ اس بیواراى هبتال بِ بیواری

هَرد بحث ٍ بررسی ٍ تصَیب ًْبیی قرار گرفت ٍ هقرر ضذ جْت بررسی ّسیٌِ ّبی عرح   "7931-7931حیذریِ درسال 

   بِ کویتِ بَدجِ ارسبل گردد.

 

قرار گرفت ٍ هَرد بحث ٍ بررسی  " برضکست اصالحبت ًظبم سالهت بررسی عَاهل هؤثر" عٌَاى تحقیقبتی تحتعرح  .3

 هقرر ضذ اصالحبت هَرد ًظر تَسظ هجری هحترم اًجبم ضَد ٍ در جلسبت بعذ جْت تصَیب ًْبیی بررسی گردد. 

 

 تعییي ًقطِ بزش سي تشخیص سزطاى رٍدُ بشرگ با استفادُ اس هذل ًقطِ تغییز " عرح تحقیقبتی تحت عٌَاى .4

 بَدجِ ارسبل گردد.هَرد بحث ٍ بررسی ٍ تصَیب ًْبیی قرار گرفت ٍ هقرر ضذ جْت بررسی ّسیٌِ ّبی عرح بِ کویتِ  " شفا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             

 

 

 

 

 

 
  قزار گزفتطزح ّای داًشجَیی با عٌاٍیي سیز هَرد بحث ٍ بزرسی ٍ تصَیب ًْایی: 

 ضْر درهبًی-بْذاضتی ٍاحذّبی پَضص تحت خبًَارّبی بیي در پرسیذ هذل اسبس بر خَراکی رٍغي هصرف بب هرتبظ عَاهل بررسی  .6

 حیذریِ تربت

 ٍ زًذگی کیفیت بب آى ارتببط ٍ( TPB)ضذُ ریسی برًبهِ رفتبر تئَری اسبس بر اًذیطی هثبت ّبی کٌٌذُ تعییي الگَی ارائِبررسی  .1

 حیذریِ  تربت ضْر داًطجَیبى در زًذگی از رضبیت

 داغ  صفحِ ٍ فرهبلیي هذل در صحرایی هَش در دردی ّبی رفتبر بر زعفراى گلبرگ عصبرُ تأثیربررسی  .9

 : ِسایز هصَبات جلس 

 استاى در بارداری اس ًاشی هیز ٍ هزگ هیشاى بز سالهت ًظام تحَل طزح تاثیز " داًطجَیی تحت عٌَاى عرح تحقیقبتی .6

 قرار ًگرفت.ًظر اکثریت اعضبء ضَرای پژٍّطی هَرد تصَیب بب  "رضَی خزاساى

 

 

                                                      : جلسِاعضای 

                                                                    دکتز اصدری سرهْزی   

 دکتز بذر افشاى   

 دکتز رًجبز   

 دکتز داٍدی      

 دکتز قاسوی    

                  پَریَسف                                                                                                                       علی   

                                                 خاًن حسیٌی      

                                                                                 خاًن ًجفی    

 خاًن بزجستِ      

   خاًن کبیزیاى  

   خاًن آسهَدُ  


