
عٌَاى ٍ یک پرٍپَزال ترگسار گردید، ٍ هصَتات ذیل در هَرد ّر کدام تِ تصَیة  6 جلعِ تِ هٌظَر تررظی ٍ داٍری

 رظید.

 

 

 پرٍپَزال ترگسار گردید. ٍ هصَتات ذیل در هَرد ّر کدام تِ تصَیة رظید.چْار جلعِ تِ هٌظَر تررظی ٍ داٍری 

-66ّای ؼْرظتاى ترتت حیدریِ در ظال تررظی ٍضعیت تْداؼتی ٍ ایوٌی هْدکَدک " طشح تحقیقاتی تا ػٌَاى -

" تْسط هجری داًشجْ خاًن هِسا چیي سری هٌَِ  ّ بَ راٌُوایی استاد هحترم خاًن فاطوَ برجستَ عسکری بَ 5961

 تصْیب ًِایی رسید.

" تْسط هجری داًشجْ آزادٍ حقاًی بررسی وضعیت سالمت زنان میانسال شهرستان تربت حیدریهطرح تحقیقاتی با عٌْاى " -

 ّ بَ راٌُوایی استاد هحترم خاًن علیسادٍ رد شد.

 "بررسی وضعیت بهداشت محیط و ایمنی مدارس ابتدایی شهر تربت حیدریه در سال تحصیلیطرح تحقیقاتی با عٌْاى  -

 تْسط هجری داًشجْ خاًن طاُرٍ جِاى آرا ّ بَ راٌُوایی استاد هحترم آقای سرهدی بَ تصْیب رسید. "5931-5931

پیؽگَیی رفتارّای پیؽگیری کٌٌدُ از تیواری ّای قلثی ٍعرٍقی تراظاض هدل اعتقاد تْداؼتی درتیي  عٌَاى 

 5966هعلواى زى ؼاغل در هدارض ؼْر ترتت حیدریِ در ظال

 تا هذًظش قشاس دادى اصالحات ریل پشٍپَصال ًَؿتِ ٍ قؼوت ّای اصالح ؿذُ ّایالیت ؿَد. هصَتِ

 اصالحات

 .اؿکاالت ًگاسؿی تشسػی ؿَدکل هتي اص لحاظ 
 تشسػی هدذد پشٍپَصال هٌَط تِ ًثَد هـکالت ًگاسؿی، فًَتی ٍ ... هی تاؿذ.

 ػٌَاى اًگلیؼی ًیاص تِ تشسػی داسد. عٌَاى

تیاى 
 هعالِ

 سفشًغ ّا قذیوی اػت. اص آهاس ٍ سفشًغ ّای خذیذتش اػتفادُ ؿَد.

 هَخَد ًثَد. 01ٍ  6، 5سفشًغ ّای ؿواسُ 

 ًاتوام اػت. ّذف اص اًدام پظٍّؾ چیؼت؟ اّویت هؼالِ کذام اػت؟تیي هؼالِ 

تعریف 
 ٍاشُ ّا

 ٍاطُ ّای صیش تؼشیف ػولی ٍ ًظشی ؿَد:

 هذل اػتقاد تْذاؿتی -0

 ػاصُ حؼاػیت دسک ؿذُ -2

 ػاصُ ؿذت دسک ؿذُ -3

 ػاصُ هَاًغ دسک ؿذُ -4

 هٌافغ دسک ؿذُ،  -5

 اقذام تشای ػول -6

 تیواسی قلثی ػشٍقی فقط تؼشیف ًظشی کٌیذ -7

 پیـگیشی اص تیواسی قلثی ػشٍقی فقط تؼشیف ػولی ؿَد.   -8

                                 1396/4/4خ :تاری           14_12:جلعِ ترگساری ظاعت

 تعوِ تعالی

حیدریِ ترتت پسؼکی علَم داًؽگاُ داًؽجَیی تحقیقات کویتِ جلعِ صَرت  

  
 13   :ؼوارُ جلعِ   

 



 دس تؼاسیف ػولی سٍؽ اًذاصُ گیشی دس هطالؼِ ؿوا رکش هی ؿَد.

 قؼوت کَچکی اص تیواسی ّای قلثی ػشٍقی  تؼشیف ؿذُ اػت.

 تؼشیف ػولی تیواسی ّای قلة ػشٍقی ًیاص تِ تاصتیٌی داسد.

 هدذد ًَؿتِ ؿًَذ. اػذاد ٍ اسقام رکش گشدد)ًتایح ٍ یافتِ ّا( ًِ ًتیدِ گیشی هقالِ.تا تَخِ تِ ػاختاس تشسػی هتَى  هرٍر هتَى

 تا تَخِ تِ ػٌَاى آیا هقاالت تِ سٍصتش ٍخَد ًذاؿتِ اػت؟

اّداف ٍ 
 فرضیات

 دس هَسد خَدکاسآهذی صحثتی ًـذُ اػت اها دس پشػـٌاهِ آهذُ اػت.

 کٌیذ.دس اّذاف اختصاصی سفتاس ٍ ػولکشد سا یکؼاى ػاصی 

 دس ّذف اختصاصی ؿـن تقیِ ػاصُ ّا چی؟ خَدکاسآهذی؟ هَاًغ دسک ؿذُ؟ اقذام تشای ػول؟

ّذف ّفتن تِ ایي صَست ًَؿتِ ؿَد: استثاط تیي ػاصُ ّای هذل اػتقاد تْذاؿتی تا سفتاس پیـگیشی کٌٌذُ اص 

 تیواسی قلثی ػشٍقی.

 ؽ ًیؼت.دس اّذاف اختصاصی ػِ تای آخش ّذف خاًثی اػت ًیاصی تِ ًگاس

 اصالج هتٌاػة تا فشظیات اصالح ؿَد.

 هذاسع ؿْش اػت ًِ داًـگاُ.هحل اخشا  رٍغ کار

 آیا تشای تؼییي سٍایی پشػـٌاهِ اص هؼلواى تایذ اػتفادُ ؿَد یا اػاتیذ آهَصؽ تْذاؿت؟

 اصال ٍاسد هطالؼِ ًوی ؿًَذ کِ تخَاٌّذ حزف ؿًَذ. هؼلواى ؿاغل دس هذاسع غیش اًتفاػی ٍ غیشدٍلتی 

 پشػـٌاهِ اػتاًذاسد ّؼت یا خَدػاختِ؟

 سٍؽ ًوًَِ گیشی دس هتي تصادفی رکش ؿذُ اػت. ًَع آى هـخص ؿَد.

دس اػتفادُ اص پشػـٌاهِ صهاى هشاخؼِ؟ صهاى اًدام ًوًَِ گیشی؟ ًحَُ اًتخاب ًوًَِ اص ّش هذسػِ؟ ًحَُ اًتخاب 

 هذاسع؟؟

 ًوشُ دّی اتضاس رکش گشدد.

 ًحَُ تؼییي پایایی اتضاس رکش گشدد.

 هؼیاسّای خشٍج خیلی کلی تیاى ؿذُ اػت. هٌظَس چِ تیواسی ّایی اػت؟

 پشػـٌاهِ دس دفؼِ تؼذ خیلی هشتة تش تا فًَتْای دسػت ٍ یکؼاى ػایض دسػت کلوات ٍ ... ظویوِ ؿَد.

 خذٍل هتغیش ّا تکویل گشدد.

 تِ اػت. هتغیش ّای دٍ تا ّفت هؼتقل ّؼتٌذ.سفتاس، هتغیش ٍاتؼ

 تیاى ؿَد.   spssٍسطى ًشم افضاس 

 فؼالیت ّای اخشایی تحقیق تِ تفکیک دسػت  ًَؿتِ ؿًَذ. 

 توام سفشًغ ّا اًگلیؼی ٍ هطاتق تا فشهت ًٍکَس تاؿذ هاًٌذ ًوًَِ صیش: رفرًط
1- Halpten SD, Ubel PA, Caplan AL, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al. 

Regulation of interstitialexcitatory amino acid concentrations after cortical contusion 

injury. Brain Res 2002; 935 (2): 40-6. 

                                                                                     **********    

 اًایی آیٌدُ پصٍّی تا کیفیت تجارب یادگیری داًؽجَیاىارتثاط تَ

 تا هذًظش قشاس دادى اصالحات ریل پشٍپَصال ًَؿتِ ٍ قؼوت ّای اصالح ؿذُ ّایالیت ؿَد. هصَتِ

 اصالحات



 .کل هتي اص لحاظ اؿکاالت ًگاسؿی تشسػی ؿَد
 تاؿذ.تشسػی هدذد پشٍپَصال هٌَط تِ ًثَد هـکالت ًگاسؿی، فًَتی ٍ ... هی 

 ػٌَاى اًگلیؼی تشسػی هدذد ؿَد. عٌَاى

 --------------------- تیاى هعالِ

 تؼشیف ًظشی داًـدَیاى سفشًغ ًذاسد. تعریف ٍاشُ ّا

 تؼشیف ػولی داًـدَیاى اصالح ؿَد.

 ---------------- هرٍر هتَى

 ؿَد.دس ّذف کلی تِ خای ٍاطُ تشسػی  اص ٍاطُ تؼییي اػتفادُ  اّداف ٍ فرضیات

 پشػـٌاهِ هشتَط تِ تَاًایی آیٌذُ پظّی دس ّذف اختصاصی اٍل، ظویوِ ًثَد.

 خذٍل سٍؽ ًوًَِ گیشی اصالح ؿَد. رٍغ کار

الصم تِ رکش اػتفادُ اص سٍؽ احتوالی طثقِ تٌذی دس قؼوت حدن ًوًَِ ًویثاؿذ؛ ٍاطالػات هشتَط تِ سٍؽ 

 هَسگاى تکویل ؿَد.

 ، اػتاًذاسد تَدى ، پایایی ٍ سٍایی ٍ ًوشُ دّی کاهل تَظیح دادُ ؿَد. دس قؼوت سٍؽ اخشا تایذ پشػـٌاهِ

 هؼیاس ّای ٍسٍد ٍ خشٍج هدذدا تشسػی ؿًَذ.

 ؿیَُ گشداٍسی اطالػات کتاتخاًِ ای هیثاؿذ ًِ آصهایـگاّی.

ؿتي توام اتضاسّای هطالؼِ اػون اص دهَگشافیک ٍ پشػـٌاهِ ّای اصلی دس دفِ تؼذ تا سػایت سٍایی صَسی ٍ دا

 ظاّش دسػت ّوشاُ تا پشٍپَصال اصالح ؿذُ اسػال گشدد.

دس ریل قؼوت گشدآٍسی اطالػات،  توام اتضاسّا تِ صَست هفصل، خشدُ هقیاع ّا، ًحَُ ًوشُ دّی ٍ تؼییي 

 سٍایی ٍ پایایی آٍسدُ ؿَد. 

ی ٍاطُ اهتیاص، خذٍل هتغیشّا هشتة ؿَد؛ ٍ دس تقؼین تٌذی سؿتِ ّای داًـگاُ خَدهاى سا تٌَیؼیذ ٍ تِ خا

 اص ًوشُ اػتفادُ کٌیذ.

 خذٍل صاًی هشاحل اخشا کاس اصالح گشدد.

 کل ّضیٌِ ّا تِ یک هلیَى کاّؾ یاتٌذ.

 --------------- رفرًط

                                         ********** 

خاًَارّای تحت پَؼػ تررظی عَاهل هرتثط تا هصرف رٍغي خَراکی تر اظاض هدل پرظید در تیي  عٌَاى

 درهاًی ؼْر ترتت حیدریِ-ٍاحدّای تْداؼتی

 تا هذًظش قشاس دادى اصالحات ریل پشٍپَصال ًَؿتِ ٍ قؼوت ّای اصالح ؿذُ ّایالیت ؿَد. هصَتِ

 اصالحات

 .کل هتي اص لحاظ اؿکاالت ًگاسؿی تشسػی ؿَد

 هی تاؿذ.تشسػی هدذد پشٍپَصال هٌَط تِ ًثَد هـکالت ًگاسؿی، فًَتی ٍ ... 

 ػال اًدام پظٍّؾ رکش گشدد. عٌَاى

 ػٌَاى اًگلیؼی ًیاص تِ اصالح داسد.

 دسپاساگشاف اٍل، تخویي ػاصهاى تْذاؿت خْاًی هشتَط تِ چِ ػالی اػت. تیاى هعالِ



ٍاشُ ّای 
 کلیدی

 ؿذُ اػت.تشای توام تؼاسیف اص یک هٌثغ اػتفادُ 

 هیـَد.چِ سٍغي ّایی تشسػی  رکشؿَددس ایي تخؾ سٍغي تؼشیف ػولی ٍ ًظشی ؿَد. دس تؼشیف ػولی سٍغي 

 ؿَد.هذل پشػیذ سٍ تؼشیف ًظشی 

 ًـَد.ػَاهل قادس کٌٌذُ سا تؼشیف ًظشی ٍ ػولی 

 دس تؼشیف ػولی ػَاهل تقَیت کٌٌذُ، هٌظَس کذام پشػؾ ًاهِ اػت؟

 ِ ٍخَد ًذاؿتِ اػت؟آیا هقالِ هشتثط ٍ هـات هرٍر هتَى

 هطالؼات قذیوی اػت. تْتش اػت دس صَست ٍخَد هقاالت تِ سٍص ػشذ هدذد اًدام ؿَد.

 دس هشٍس دٍم ًتایح تا اػذاد ٍ اسقام رکش گشدًذ.

اّداف ٍ 
 فرضیات

 ّذف کلی تا ػٌَاى هطاتقت ًذاسد. 

 رکشؿَد.ػَاهل دهَگشافیک خضٍ اّذاف خاًثی اػت، اّذاف اصلی ّذف چْاسم ًیاص تِ اصالح داسد. 

 هتٌاػة تا اّذاف اصالح ؿَد.

 هحل اخشا داًـگاُ ًیؼت تلکِ هشاکض تْذاؿتی ؿْش تشتت حیذسیِ اػت. رٍغ کار

 دس پاساگشاف دٍم، هٌظَس چِ ػَاهلی اػت؟

 سٍؽ ًوًَِ گیشی دس دٍ قؼوت تٌاقط داسد. اصالح ؿَد.

 هشاکض ٍ ًوًَِ گیشی تِ طَس هفصل ًَؿتِ ؿَد.ًحَُ هشاخؼِ تِ 

 طیف لیکشت  رکشؿذُ، اؿتثاُ اػت.

 ًحَُ ًوشُ دّی ّش اتضاسچگًَِ اػت؟

 رکش گشدد. spssٍسصى 

 توشکض تیـتشی سٍی هؼیاسّای ٍسٍد ٍ خشٍج کٌیذ. خاًِ داس تَدى خضٍ هؼیاسّایتاى ًیؼت.

تِ صَست هفصل، خشدُ هقیاع ّا، ًحَُ ًوشُ دّی ٍ تؼییي دس ریل  قؼوت  اتضاس گشدآٍسی اطالػات، توام اتضاسّا 

 سٍایی ٍ پایایی آٍسدُ ؿَد.

توام اتضاسّای هطالؼِ اػون اص دهَگشافیک ٍ پشػـٌاهِ ّای اصلی دس دفِ تؼذ تا سػایت سٍایی صَسی ٍ داؿتي ظاّش 

 دسػت ّوشاُ تا پشٍپَصال اصالح ؿذُ اسػال گشدد.

 هطالؼِ تَصیفی اػت. ؿوا هتغیش هؼتقل ٍ ٍاتؼتِ ًذاسیذ

 هحاػثِ هی ؿَد. 011تا  1دس قؼوت سٍؽ کاس تَظیح دّیذ چگًَِ ًوشُ اص 

 صهیٌِ ای ًیؼتٌذ هتغیش هؼتقل ٍ پیَػتِ ّؼتٌذ. 4تا  0دس خذٍل هتغیشّا ؿواسُ 

تَظیحات آٍسدُ ؿذُ دس قؼوت سٍؽ تدضیِ ٍ تحلیل دادُ ّا، تَظیح پشػـٌاهِ هی تاؿذ کِ دس هکاى هٌاػة 

 .ای سٍؽ اخشای طشح( ًَؿتِ ؿَد)اًتْ

 ّضیٌِ ّا تِ یک هیلیَى کاّؾ یاتذ.

 توام سفشًغ ّا اًگلیؼی ٍ هطاتق تا فشهت ًٍکَس تاؿذ هاًٌذ ًوًَِ صیش: رفرًط
1- Halpten SD, Ubel PA, Caplan AL, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al. 

Regulation of interstitialexcitatory amino acid concentrations after cortical contusion 

injury. Brain Res 2002; 935 (2): 40-6. 

 

                                                                     ********** 



حیدریِ از ظال تررظی ارتثاط عَاهل اقلیوی ٍ هحیطی تا رًٍد هرگ ٍ هیر ظرطاًْا در ؼْرظتاى ترتت  عٌَاى

61-5961 

 تا هذًظش قشاس دادى اصالحات ریل پشٍپَصال ًَؿتِ ٍ قؼوت ّای اصالح ؿذُ ّایالیت ؿَد. هصَتِ

 اصالحات

 هتي اص لحاظ اؿکاالت ًگاسؿی تشسػی ؿَد. کل

 تشسػی هدذد پشٍپَصال هٌَط تِ ًثَد هـکالت ًگاسؿی، فًَتی ٍ ... هی تاؿذ.

 هـکل تٌیادی داسد. ااخشاص ًظش هفاّین ٍ طشح  عٌَاى

 ت ؿذُ اػت اها خضٍ اّذاف ًیؼت.اص ػشطاى پَػت صحث تیاى هعالِ

دس حالی کِ ّذف ػَاهل هَثش تش هشگ ٍ هیش ًاؿی اػت دس توام هَاسد اص ػَاهل هَثش تش تشسٍص یک ػشطاى تحث ؿذُ 

 اص ػشطاى ّا هی تاؿذ.

تعریف 
 ٍاشُ ّا

 هیـَد، اسایِ گشدد.تؼشیف کاستشدی تشای ػَاهل اقلین کِ چِ ػَاهل اقلیوی تشسػی 

 رکش گشدًذ.کِ دس اّذاف  تشسػی هیـَد ػشطاى ّایی  دس تؼشیف کاستشدی ػشطاى، 

ش ًتایح هقاالت اسائِ ؿذُ دس ایي قؼوت تفاٍت تؼیاس صیادی تا پظٍّؾ حاظش داسد تَیظُ اص ًظش هتَدٍلَطی کِ قطؼا ت هرٍر هتَى

تٌاتشایي تَصیِ هی ؿَد هتَى هـاتِ  حاصلِ تاثیش گزاس اػت. ًوًَِ ای اص ػذم تطاتق دس کاهٌتْا اسائِ ؿذُ اػت.

 تیـتشی آٍسدُ ؿَد ٍ دس هَسد سٍؽ کاس خَدتاى تیـتش توشکض گشدد ٍ ٍاظحتش ؿَد.

تؼالٍُ  ػشطاى سا لحاظ ًکشدُ اػت.دس هشٍس اٍل، ػشطاى پَػت تشسػی ؿذُ اػت ٍ تش خالف هطالؼِ حاظش اًَاع دیگش 

 تا اتتال تِ ػشطاى ػٌدیذُ ؿذُ  ًِ هشگ ٍ هیش ًاؿی اص آى.

 دس هشٍس دٍم کلیِ هشگ ٍ هیشّا دس کـَس پٌْاٍس آهشیکا تشسػی ؿذُ اػت.

 هشٍس ػَم تش خالف هطالؼِ حاظش دس کـَس پٌْاٍس ٍ پشخوؼیت چیي دس یک هذت صهاى تؼیاس طَالًی اًدام ؿذُ اػت

ػال قثل تشٍص ػشطاًْا ػٌدیذًذ ٍ ایي اسصؽ کاس اًٍْاػت تؼذ تثؼات آى سا  21تا 31هل هَسد تشسػی سٍ تِ هذت ػَا

 دس دٍ ػال هَسد تشسػی قشاس دادًذ.

سٍ هحققیي تَاًؼتِ اًذ تاثیش ػشض خغشافیایی سا دس تشٍص ػشطاى  هشٍس چْاسم دس کل کـَس اًدام ؿذُ اػت. اص ایي

ٌکِ، تدای تؼذاد ػاػات آفتاتی، صهاى هَاخِْ تا آفتاب لحاظ ؿذُ اػت کِ قطؼا اص لحاظ پؼتاى تؼٌدٌذ. ظوي ای

 ٍ هطالؼِ تِ صَست هقایؼِ هٌاطق کـَس اًدام ؿذُ اػت. تؼشیف تا یکذیگش هتفاٍتٌذ

دُ هشٍس پٌدن دس ػطح خْاًی اًدام ؿذُ اػت. ظوي ایٌکِ تٌظش ًویشػذ ایي هطالؼِ تاثیش ػَاهل اقلیوی سا تشسػی کش

 تاؿذ.

اّداف ٍ 
 فرضیات

داسد. تِ ًظش ًویشػذ تغییشات ػَاهل اقلیوی ٍ هحیطی ٍ ّوچٌیي تشٍص ػشطاى دس ایي  اص تِ تشسػی ّذف کلی ًی

هٌطقِ هحذٍد خغشافیایی ٍ دس ایي تاصُ صهاًی کَتاُ آًچٌاى چـوگیش تاؿذ کِ تتَاى استثاط هؼٌاداسآهاسی تیي آًْا پیذا 

هَاسد هشگ ٍ هیش آًقذس صیاد اػت دس تشتت کِ قاتل آًالیض تاؿذ،هثال چٌذ تا هشگ ًاؿی اص ّش کشد. تؼالٍُ آیا تؼذاد 

 تیاى کشدیذ. کِسا  کذام اص ػشطاًْایی 

دس ّذف اختصاصی اٍل ، ػشطاى پَػت کِ استثاط آى تا اؿؼِ هاٍساء تٌفؾ خَسؿیذ تِ اثثات سػیذُ اػت تایؼتی 

 حتوا دس ایي هطالؼِ تشسػی ؿَد.

 ت هتٌاػة تا اّذاف اصالح گشدًذ.افشظی

 هحل اخشا ؿْشػتاى تشتت حیذسیِ هی تاؿذ. رٍغ کار

 دس خوؼیت هَسد هطالؼِ، فقط هَاسد فَت ؿذُ تخاطش ػشطاًْای رکش ؿذُ خوؼیت ؿوا اػت.



سٍؽ تؼییي تؼذاد ػاػات آفتاتی ٍ ػایش هَساد رکش ؿَد ٍ ػال اًذاصُ گیشی ّن رکش ؿَد. ٍ هـخص کٌیذ کذام یک 

 اص ایي ػَاهل اقلیوی ٍ کذام یک هحیطی اًذ؟

 هؼیاس ٍسٍد ٍ خشٍج سا هـخص کٌیذ.

 ----------------- رفرًط
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