
عنوان و یک پروپوزال ترگسار گردید، و مصوتات ذیل در مورد هر کدام ته تصویة  6جلسه ته منظور تررسی و داوری 

 رسید.

 

 

جلسه ته منظور تررسی و داوری یک عنوان و سه پروپوزال ترگسار گردید. و مصوتات ذیل در مورد هر کدام ته تصویة 

 رسید.

66تررسی سثک زندگی سالمندان تحت پوضص مراکس تهداضتی درمانی ضهرستان ترتت حیدریه درسال  عنوان   

 

 تا هذًظش قشاس دادى اصالحات ریل پشٍپَصال ًَضتِ ٍ قسوت ّای اصالح ضذُ ّایالیت ضَد. مصوته

 اصالحات

 -------------------- عنوان

 لِ رکش گشدد.الِ تِ دسستی توام ضَد. ّوچٌیي ّذف کلی هقالِ دس اًتْای تیاى هساتیاى هس تیان مساله

هؼشفی -1ًگاسش  دس هشٍس هتَى تش اساس استاًذاسد صَست گیشد تذیي صَست کِ:  سػایت ًطذُ است.دس تشسسی هتَى ساختاس  مرور متون

 یافتِ ّا تا آهاس ٍ اسقام-3سٍش کاس. -2ًَیسٌذُ ٍ ّذف. 

 هشٍس هتَى هفصل ًَضتِ ضذُ است. خالصِ گشدد.

اهداف و 
 فرضیات

 فشضیات اصالح گشدًذ. اّذاف ٍ فشضیات تا ػٌَاى ّن خَاًی ًذاسد.

 اّذاف کاستشدی هتٌاسة تا اّذاف اختصاصی اصالح گشدًذ.

 ًَع پشسص ًاهِ رکش گشدد. روش کار

 دس هَسد اتضاس گشد آٍسی ٍ سٍش تکویل آى تَضیح دادُ ضَد.

 ٍ ًوًَِ گیشی ّا رکش گشدًذ.ن ًوَى سٍش تؼییي حج

 سفشًس ّای هثْن ٍ داسای ًقص هی تاضٌذ. رفرنس

 هطاتق تا فشهت ًٍکَس تاضذ هاًٌذ ًوًَِ صیش:توام سفشًس ّا اًگلیسی ٍ 
1- Halpten SD, Ubel PA, Caplan AL, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al. 
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                                                                            ********* 

 5931_1331ّای  تشسسی ػَاهل هشگ ٍ هیش ضْشستاى تشتت حیذسیِ دس سال عنوان 

 گشدد.تا هذًظش قشاس دادى اصالحات ریل پشٍپَصال تاصًَیسی، قسوت ّای اصالح ضذُ ّایالیت ٍ هجذدا اسسال  مصوته

 اصالحات

 است. 39_39هی باضذ دس صْستی کَ اُذاف سال  39_39عٌْاى دس سال  عنوان

 بذ.یاعٌْاى بَ صْست "بشسسی علل هشگ ّ هیش دس ضِشستاى تشبت حیذسیَ طی سال ُای..." تغییش 

                                 96/1/23: تاریخ           14_12:جلسه ترگساری ساعت

 تسمه تعالی

حیدریه ترتت پسضکی علوم دانطگاه دانطجویی تحقیقات کمیته جلسه صورت  

 4        :ضماره جلسه    

 



 کلوِ کاّص یاتذ.  311خالصِ طشح تِ  چکیده طرح

 است. خالصِ گشدد.لِ تسیاس هفصل ًَضتِ ضذُ اتیاى هس تیان مساله

 دس پاساگشاف اٍل، جولِ ی دٍم حزف گشدد چَى قاػذتا چیضی تِ جض ػَاهل هَثش تش هشگ ٍ هیش، هٌجش تِ هشگ ًوی ضَد.

دس تیاى هسالِ اتتذا دس هَسد اّویت هشگ ٍ هیش، تؼذ دس هَسد تشسسی ػَاهل هَثش تش آى ٍ دس ًْایت دس هَسد ایي ػَاهل هَثش 

 . صحثت کٌیذ.اص جولِ ضْشًطیٌی ٍ..

تعریف واشه 
 ها

 تؼشیف ػولی ٍ ًظشی ًَضتِ ضَد ٍ تشای تؼشیف ًظشی سفشًس دادُ ضَد. تشای ٍاطُ ّا

 "اهیذ صًذگی"  اص ّاژٍ ُا حزف گشدد.کلوِ

 علل هشگ ّ هیش دس تعشیف ّاژٍ ُا هطخص گشدد.

 کلوِ تاضذ.  311ًْایتا  مرور متون

 اصالح گشدد.  B  nazanin_12تا سػایت فًَت  

اهداف و 
 فرضیات

 دس ّذف کلی تِ جای ٍاطُ تشسسی، تؼییي ًَضتِ ضَد.

 هٌطقِ ٍ... ًَضتِ ضَد.اّذاف اختصاصی کاهال اضتثاُ است. تا هطَست تا ّوکاس اپیذهیَلَطیست تِ تفکیک 

 سَاالت هتٌاسة تا اّذاف ًَضتِ ضَد.

 دس جذٍل هتغیش ّا، پٌجویي هتغیش حزف گشدد. روش کار

 توام سفشًس ّا اًگلیسی ٍ هطاتق تا فشهت ًٍکَس تاضذ هاًٌذ ًوًَِ صیش: رفرنس
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. 
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********* 

 

تررسی وضعیت تهداضت محیط و ایمنی مدارس اتتدایی ضهرستان ترتت حیدریه در سال  عنوان 

 4961-4961تحصیلی

 تا هذًظش قشاس دادى اصالحات ریل پشٍپَصال تاصًَیسی، قسوت ّای اصالح ضذُ ّایالیت ٍ هجذدا اسسال گشدد. مصوته

 اصالحات

 --------------------- عنوان

 --------------------- چکیده طرح

 ِ تسیاس هفصل ًَضتِ ضذُ است. خالصِ گشدد.التیاى هس تیان مساله

 پاساگشاف تٌذی هطخصی ًذاسد. اصالح گشدد.

 هطالة تشتیة خَتی ًذاسد. اتتذا دس هَسد اّویت هذسسِ ٍ سپس دس هَسد تْذاضت  هذاسس صحثت ضَد.

تعیریف واشه 
 ها

 تؼشیف ػولی ًَضتِ ضَد.

 تؼشیف ًظشی ًیاص تِ تاصًَیسی داسد.

 ًحَُ ًگاسش هشٍس هتَى صحیح ًوی تاضذ. مرور متون

 اص هشٍس پٌجن تِ تؼذ حزف گشدًذ. هشٍس هتَى تِ طَس هختصش ًَضتِ ضَد. 5ًْایتا 



 دس هشٍس سَم، یافتِ ّا تاصًَیسی ضًَذ. 

اهداف و 
 فرضیات

--------------------- 

"ًوًَْ ُای هْسد هطالعَ"  اص عباست " جاهعَ پژُّص ضاهل..." استفادٍ ًوًَِ جوغ تستِ ًوی ضَد. تِ جای ػثاست   روش کار

 ضْد.

 دس جذٍل هتغیش ّا، هتغیش اٍل ٍ آخش اصالح گشدد.

هطخص ضَد کِ چِ آیتن ّایی اص چک لیست استاًذاسد هَسد اسصیاتی قشاس هی گیشد؟ هثال دس چک لیست استاًذاسد 

 هَصاى هَجَد ًوی تاضذ؟آیا خَدتاى جذا هی سٌجیذ؟آتْذاضت فشدی داًص 

 .حیطِ رکش گشدد) تْذاضت ساختواى، ایوٌی ٍ... هطخص گشدد(  5دستِ تٌذی ّش آیتن  دس 

 دادُ ّا ضویوِ گشدد.اتضاس گشدآٍسی 

 هتغیش ّا تک تک قشاس  گیشد. حیطِ چک لیست تِ طَس هجضا دس جذٍل

 ًحَُ ًوشُ دّی  ّش هقیاس تْذاضت فشدی، تْذاضت ساختواى ٍ غیشُ تا تَجِ تِ تؼذاد سَاالت چگًَِ صَست هی گیشد؟

 دس هَسد تغزیِ آیا هْن فقط ضیش است؟

 تا فشهت ًٍکَس تاضذ هاًٌذ ًوًَِ صیش:توام سفشًس ّا اًگلیسی ٍ هطاتق  رفرنس
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. 

 
********** 

 4961درسال  IWQISتررسی کیفیت آب آضامیدنی ضهرستان ترتت حیدریه تا استفاده از نرم افسار  عنوان 

 تا هذًظش قشاس دادى اصالحات ریل پشٍپَصال تاصًَیسی، قسوت ّای اصالح ضذُ ّایالیت ٍ هجذدا اسسال گشدد. مصوته

 اصالحات

 --------------- عنوان

 دس قسوت چکیذُ طشح قشاس دادُ ضذُ است.لِ اهطالة تیاى هس چکیده طرح

 کلوِ خالصِ گشدد. 311چکیذُ تایذ دس حذ 

 تَجیِ کافی تشای استفادُ اص ًشم افضاس ٍ هقایسِ آى تا سایش ًشم افضاس ّا تَجیِ گشدد. تیان مساله

 ى تِ سایش ًشم افضاس ّا  رکش گشدد.آکاسایی ًشم افضاس ٍ تشتشی 

 رکش گشدد.ػلت استفادُ اص ًشم افضاس 

 ى اثثات ضذُ است، چِ تشتشی داسد؟آکِ کاسایی  WQA ًسثت تِ 
 آیا ایي ًشم افضاس تشای هٌاتغ آتی استفادُ هی ضَد یا آب آضاهیذًی؟

تعریف واشه 

 های کلیدی

 دستِ تٌذی کیفی دس تؼشیف ٍاطُ ّا هطخص گشدد.

 ًشم افضاس تاضٌذ. -4هیذًی ٍکیفیت آب آضا-3آب آضاهیذًی -2کیفیت -1ی ّاُ طٍاطُ ّای کلیذی، ٍا

 هشٍس کاّص یاتذ. 5-3هشٍس هتَى تسیاس هفصل است. تِ  مرور متون



اهداف و 
 فرضیات

 اّذاف کاستشدی اصالح گشدد.

 فشضیات یا سَاالت تایذ تا اّذاف اختصاصی هٌطثق تاضٌذ.

ًَضتِ ضذُ است. قاػذتا ّوِ ی هتغیش ّا تایذ هستقل دس جذٍل هتغیش ّا، سختی ٍ قلیایی ٍاتستِ ٍ کلشایذ ٍ پتاسین   روش کار

 هتغیش اصلی تاضٌذ.
 ًقص ًشم افضاس رکش گشدد.

 ٍاحذ اًذاصُ گیشی دسست تیاى گشدد.

 سٍش کاس تَالی هٌطقی ًذاسد ٍ تکشاس هکشسات تِ ٍفَس صَست گشفتِ است.

،ُذف بَ صْست پتاًسیل خْسًذگی رکش ضذٍ است دسحالیکَ قبل اص آى دس ُیچ کجای هتي دسهْسد دس اًتْای سٍش کاس

 ى صحبت ًطذٍ است.ا

 ضاخص ُای اًذاصٍ گیشی بایذ اص ابتذا تا اًتِا یکساى باضٌذ.

 دفعات ًوًَْ بشداسی بشای سٌجص ُش ضاخص هطخص گشدًذ.
 زضتَ است.است دسحالیکَ دس سّش کاس، دّ سال گ 31عٌْاى دس سال 

 تعذاد ًوًَْ هطخص گشدد.

 ًقاط ًوًَْ بشداسی ّ ایٌکَ اص کذام هٌطقَ اص ضبکَ اًجام ضذٍ است، رکش گشدد.
آیا اص دادٍ ُای ضبکَ بِذاضت استفادٍ هی کٌذ یا اص دادٍ ُای آب ّ فاضالب؟ دس صْستی کَ اص ُش دّ استفادٍ هی 

 بش چَ اساسی صْست هی گیشد؟ آى ضْد، تلفیق

 یواًذٍ کَ یک پاساهتش هِن اب آضاهیذًی است رکش ًطذٍ است. دس صْست عذم بشسسی، تْجیَ رکش گشدد.کلش باق
 چَ فشقی داسًذ؟  TDSدّ پاساهتش باقیواًذٍ تبخیش ّ 

 توام سفشًس ّا اًگلیسی ٍ هطاتق تا فشهت ًٍکَس تاضذ هاًٌذ ًوًَِ صیش: رفرنس
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. 
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 ّوکاساى هحتشم حاضش دس جلسِ:
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