
 

 گشدیذ، ٍ هصَثبت ریل دس هَسد ّش کذام ثِ تصَیت سسیذ.ػٌَاى ٍ یک پشٍپَصال ثشگضاس  6جلسِ ثِ هٌظَس ثشسسی ٍ داٍسی 

 

 

  جلسه شًرای پژيهشی کمیته تحقیقات داوشجًیی پىجمیه مًضًع:

پیشٍ ًبهِ هؼبٍى هحتشم سشپشست هؼبًٍت تَسؼِ ی هذیشیت ٍ هٌبثغ داًشگبُ ػلَم پضشکی تشثت حیذسیِ هجٌی ثش 

ششایط فؼلی جْت کٌتشل ٍ هذیشیت پیشگیشی اص اثتالء ثِ ٍیشٍس اهکبى ثشگضاسی جلسبت ثِ صَست هجبصی دس 

؛ کشًٍب، پٌجویي جلسِ شَسای پژٍّشی داخلی کویتِ تحقیقبت داًشجَیی ثِ صَست هجبصی ثشگضاس گشدیذ

 هصَثبت ریل دس هَسد ّش کذام ثِ تصَیت سسیذ.

 مصًبه داير پیشىهادی عىًان طرح تحقیقاتی داوشجًیی ردیف

سفتبسدسهبًی دیبلکتیک ثش ًشخَاس فکشی ، اثشثخشی  1

هسئَلیت پزیشی افشاطی ٍ ًشبًگبى ثبلیٌی افشاد داسای 

 اختالل ٍسَاس

خبًن دکتش آًبّیتب صًذی سشکبس

 جٌبة آقبی دکتش قذستی –
ًیبص ثِ اػوبل اصالحبت ٍ 

سپس اسسبل ثِ کبسشٌبس 

 اسجبع حْت اصالح -پژٍّبى
اثشثخشی طشحَاسُ دسهبًی ثش تٌظین ّیجبى ٍ ًشبًگبى  2

 اججبسی –ثبلیٌی دس ثیوبساى هجتال ثِ اختالل ٍسَاسی 

خبًن دکتش آًبّیتب صًذی سشکبس

 جٌبة آقبی دکتش قذستی –

ًیبص ثِ اػوبل اصالحبت ٍ 

سپس اسسبل ثِ کبسشٌبس 

 اسجبع حْت اصالح -پژٍّبى
ًشبًگبى  اثشثخشی طشحَاسُ دسهبًی گشٍّی ثشکبّش 3

 ظین ّیجبى افشاد دسگیش شکست ػبطفیثبلیٌی ٍ تٌ

خبًن دکتش آًبّیتب صًذی سشکبس

 جٌبة آقبی دکتش قذستی –
ًیبص ثِ اػوبل اصالحبت ٍ 

سپس اسسبل ثِ کبسشٌبس 

 اسجبع حْت اصالح -پژٍّبى
4 

 
ّبی هذل اػتقبد ثْذاشتی ثب  ثشسسی استجبط ثیي سبصُ

اص سوَم آفت کش دس ّبی کشبٍسصاى دس استفبدُ  سفتبس

 1311تشثت حیذسیِ دس سبل 

سشکبس  -جٌبة آقبی دکتش دلشبد

 خبًن دکتش پَسحبجی
ًیبص ثِ اػوبل اصالحبت ٍ 

سپس اسسبل ثِ کبسشٌبس 

 اسجبع حْت اصالح -پژٍّبى
ثشسسی ساثطِ ٍسَاس هشگ ٍ اضطشاة هشگ ثب هیبًجی  5

گشی تٌظین ّیجبى ثب ػالئن اختالل اضطشاة فشاگیش دس 

 افشاد هجتال ثِ ٍیشٍس کشًٍب

خبًن دکتش آًبّیتب صًذی سشکبس

 جٌبة آقبی دکتش قذستی –

ًیبص ثِ اػوبل اصالحبت ٍ 

سپس اسسبل ثِ کبسشٌبس 

 اسجبع حْت اصالح -پژٍّبى

ثشسسی سَاد سالهت دسثبسُ سفتبسّبی پیشگیشی کٌٌذُ  6

اص سشطبى سٍدُ ثضسگ دس هشاجؼیي ثِ هشاکض خذهبت 

 1311شْشستبى تشثت حیذسیِ دس سبل جبهغ سالهت 

 -جٌبة آقبی دکتش حشوتی

 آقبی دکتش ػلیضادُ جٌبة

ًیبص ثِ اػوبل اصالحبت ٍ 

سپس اسسبل ثِ کبسشٌبس 

 اسجبع حْت اصالح -پژٍّبى

( ٍ طشحَاسُ دسهبًی STهقبیسِ تبثیش طشحَاسُ دسهبًی ) 7

( ثش هسئَلیت پزیشی افشاطی ٍ ًشبًگبى ESTّیجبًی )

خبًن دکتش آًبّیتب صًذی سشکبس

 جٌبة آقبی دکتش قذستی –

ًیبص ثِ اػوبل اصالحبت ٍ 

سپس اسسبل ثِ کبسشٌبس 

                                 03/09/1399خ :تاری 10-12ساعت برگزاری جلسه:

 بسمه تعالی

حیدریه تربت پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی تحقیقات کمیته پژوهشیشورای  جلسه صورت  

  
  5:شماره جلسه   

 



 (OCSججشی ) –ثبلیٌی افشاد هجتال ثِ ػالئن ٍسَاسی 

 

 اسجبع حْت اصالح -پژٍّبى

 

 

 در جلسه: همکاران محترم حاضر

 ثْشتیدکتش فشیوبُ سشکبس خبًن  سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی:

  اعضای شورای پژوهشی:

 دکتش حسیي سًججش،استبد صذیقِ ػجبسپَس، استبد سویِ ثشصًًَی، استبد ًیشُ کثیشی، استبد هحوذ سشهذی

 اعضای غائیب:

 استبد  صّشُ صادُ احوذ، استبد  طبّشُ حسیي آثبدی، استبد احسبى هظلَهی

 : سشکبس خبًن هْال سضبییکمیته تحقیقات دانشجویی کارشناس

 جٌبة اقبی حسیي ثختیبسی دبیر:

 


