
 

 گردیذ، ٍ هصَتات ریل در هَرد ّر کذام تِ تصَیة رسیذ.عٌَاى ٍ یک پرٍپَزال ترگسار  6جلسِ تِ هٌظَر تررسی ٍ داٍری 

 

 

  جلسه شًرای پژيهشی کمیته تحقیقات داوشجًیی چهارمیه مًضًع:

 جلسِ تِ هٌظَر تررسی ٍ داٍری پرٍپَزال ّا ترگسار گردیذ؛ هصَتات ریل در هَرد ّر کذام تِ تصَیة رسیذ.

 مصًبه پیشىهادیداير  عىًان طرح تحقیقاتی داوشجًیی ردیف

تررسی ارتثاط تیي احساس پیری تا سثک زًذگی  1

 ( 1311سالوٌذاى ضْرستاى ترتت حیذریِ در سال ) 

 

 جٌاب آقای عثاس قذرتی ترتتی

 جٌاب آقای دکتر حسیي رًجثر

 سرکار خاًن سویِ ترزًًَی

ًیاز تِ اعوال اصالحات ٍ 

سپس ارسال تِ کارضٌاس 

 ارجاع حْت اصالح -پژٍّاى

تررسی پیاهذ ّای رفتاری ًاضی از قرًطیٌِ در کَدکاى  2

 - covidسالِ درطی ضیَع کرًٍا ٍیرٍس ) 7 – 12

 1311( در ضْر ترتت حیذریِ سال 19

 سرکار خاًن آًاّیتا زًذی

سرکار خاًن طاّرُ سرتَزی 

 حسیي آتادی

ًیاز تِ اعوال اصالحات ٍ 

سپس ارسال تِ کارضٌاس 

 ارجاع حْت اصالح -پژٍّاى
تررسی داًص، ًگرش ٍ عولکرد داًطجَیاى پرستاری ٍ  3

حیذریِ در ارتثاط تا  هاهایی داًطگاُ علَم پسضکی ترتت

 1311در سال  11کٍَیذ 

سرکار خاًن طاّرُ سرتَزی 

 حسیي آتادی

 هحثَتِ سرکار خاًن دکتر

 عثذاللْی

ًیاز تِ اعوال اصالحات ٍ 

سپس ارسال تِ کارضٌاس 

 ارجاع حْت اصالح -پژٍّاى

4 
 

تررسی ضیَع سالک ٍ تاثیر عَاهل تْذاضت هحیطی تر 

آى در ضْرستاى ترتت حیذریِ ٍ سرخس طی سال 

 ۰۰۱۱تا  ۰۹۳۱ّای 

ًیاز تِ اعوال اصالحات ٍ  سرکار خاًن دکتر هرین فرٍغی

سپس ارسال تِ کارضٌاس 

 ارجاع حْت اصالح -پژٍّاى

 در جلسه: همکاران محترم حاضر

 دکتر فریواُ تْطتیسرکار خاًن  دانشجویی:سرپرست کمیته تحقیقات 

  اعضای شورای پژوهشی:

 دکتر حسیي رًجثر،استاد صذیقِ عثاسپَر، استاد سویِ ترزًًَی، استاد ًیرُ کثیری، استاد هحوذ سرهذی

 اعضای غائیب:

 استاد  زّرُ زادُ احوذ، استاد  طاّرُ حسیي آتادی، استاد احساى هظلَهی

 : سرکار خاًن هْال رضاییکمیته تحقیقات دانشجویی کارشناس

 جٌاب اقای حسیي تختیاری دبیر:

                                 19/07/1399خ :تاری 10-12ساعت برگزاری جلسه:

 بسمه تعالی

حیدریه تربت پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی تحقیقات کمیته پژوهشیشورای  جلسه صورت  

  
  4:شماره جلسه   

 



 

 

 


