
                                             

 

 

 

تعالی هبسم  

دس هحل ػالي هعاًٍت آهَصؿی داًـگاُ با تالٍت آیاتی اص کالم ا... هجیذ آغاص گشدیذ.  2/9/6931 سٍص یکـٌبِ 61ػاعت  6931جلؼِ ؿَسای پظٍّـی داًـگاُ دس ػال  دٍهیي

هَسد  هَضَعات ریل دس ایي جلؼِ هذیش پظٍّـی داًـگاُ ضوي عشض خَؽ آهذگَیی بِ اعضای ؿَسای پظٍّؾ بِ بیاى اّذاف بشگضاسی جلؼِ فَق پشداخت. دس اداهِ جلؼِ

ر گشدیذ. بحث قشاس گشفت ٍ تصویوات الصم اتخا  

 محورهای جلسه:

 تصوین گیشی دس خصَف:

  طشح ّای تحقیقاتی ًْاییٍ تصَیب بشسػی  -6

 :جلسه مصوبات

  گٌذم ػاقِ ًَآٍس بیَچاس  با تشکیب دس آلی کٌٌذُ اصالح یک عٌَاى بِ تاثیشکوپَػت اسصیابی "تحت عٌَاى ػشهذی  طشح آقای. 6

 بِ خاک اص ػٌگیي فلضات  اًتقال ٍ حشکت قابلیت ٍ بیَلَطیکی دػتشػی قابلیت کاّؾ جْت کٌِْ سٍصًاهِ ٍ

 تصَیب ؿذ. 13306666بَدجِ طشح ایـاى با هبلغ قشاس گشفت.  ًْاییهَسد بحث ٍ بشسػی ٍ تصَیب  "(ػبضیجات)گیاّاى

 با ؿذُ اصالح فعال کشبي ٍ پؼتِ پَػت اص ؿذُ تْیِ خام فعال کشبي کاسایی هقایؼِ "تحت عٌَاى  داٍٍدیطشح آقای دکتش .1

 طشح بَدجِقشاس گشفت.  ًْاییهَسد بحث ٍ بشسػی ٍ تصَیب  "  آبی ّای هحلَل اص( II)هغ ػٌگیي فلض حزف دس آّي اکؼیذ

 .تصَیب ؿذ 01666666ایـاى با هبلغ 

 ػایش هصَبات :

 ٍ  ایشاًی هَاسد دس 3131 ػال دس خَدکـی بشای اػتفادُ هَسد سٍؿْای تعییي "طشح آقای دکتش خطیبی تحت عٌَاى  .6

هَسد بحث ٍ بشسػی قشاس گشفت.  "  Latent Class Analysis اص اػتفادُ با  خَدکـی الگَی اػاع بش هَاسد بٌذی طبقِ

 ٍ هقشس ؿذ بشای اًجام اصالحات، هجذد بِ داٍسی اسػال ؿَد.

هَسد بحث ٍ  "ای حاؿیِ طَلی هذل اص اػتفادُ با  ػال 2 صیش کَدکاى ٍصى اختالل تحلیل "  عٌَاى تحت علیضادُ خاًن طشح .1

 ٍ هقشس ؿذ بشای اًجام اصالحات، هجذد بِ داٍسی اسػال ؿَد. قشاس گشفتبشسػی 

ی غزایی ٍ هَاد بشسػی عَاسض جاًبی، ػطح آگاّی ٍ فشاٍاًی هصشف هکول ّا "طشح خاًن دکتش کاخکی  تحت عٌَاى  .9

ٍ هقشس ؿذ بشای  گشفت قشاسهَسد بحث ٍ بشسػی  "3131ًیشٍصا دس باؿگاّْای بذًؼاصی ؿْشػتاى تشبت حیذسیِ دس ػال 

 اًجام اصالحات، هجذد بِ داٍسی اسػال ؿَد.

 "تاثیش گشٍُ دسهاًی یکپاسچِ ًگش بش کیفیت صًذگی ٍ اهیذ بِ صًذگی هعتادیي تحت دسهاى  "پاؿیب تحت عٌَاى خاًن طشح  .0

 ٍ هقشس ؿذ دس سًٍذ کویتِ تحقیقات داًـجَیی قشاس گیشد. هَسد بحث ٍ بشسػی ٍ تصَیب ًْایی قشاس گشفت.



                                             

 

 

 

 

 

   اعضای جلسه:

   خاًن ًجفی                                                                                                  قاػوی آقای دکتش   

 خاًن حؼیٌی                                                                                     آقای دکتش سًجبش      

  )ًوایٌذُ آقای دکتش اطدسی(عباػپَسخاًن                                                                                 آقای پَسیَػف   

  کبیشیاىخاًن    

 


