
عنوان و یک پشوپوصال بشگضاس گشدیذ، و مصوبات ریل دس موسد هش کذام به تصویب  6جلسه به منظوس بشسسی و داوسی 

 سسیذ.

 

 

 و مصوبات ریل دس موسد هش کذام به تصویب سسیذ.پشوپوصال بشگضاس گشدیذ  هفتجلسه به منظوس بشسسی و داوسی 

های مختلف ضهش تشبت حیذسیه وعوامل موثش  ( دسبخصMSبشسسی وضعیت انتطاس جغشافیایی بیماسی مالتیپل اسکلشوصیس) عنوان 

 1395: سال بشآن

 بب تَجِ بِ اؿکبالت ػبختبسی ٍ هحتَایی ٍ ػذم استببط بب تخصص پظٍّـگش تصَیب ًگشدیذ. مصوبه

********** 

 3131-3131دس سال های شستان تشبت حیذسیه بشسسی میضان پشتو فشابنفص با سونذ ابتال به سشطان ها دس ضه عنوان 

 پشٍپَصال ببصًَیؼی، قؼوت ّبی اصالح ؿذُ ّبیالیت ٍ هجذدا اسػبل گشدد.بب هذًظش قشاس دادى اصالحبت ریل  مصوبه

 بؼالٍُ ایي طشح بب طشح ریل ادغبم گشدد. 

 اصالحات

 اصالح گشدد. "بشسػی استببط هیضاى پشتَ فشابٌفؾ بب سًٍذ ابتال بِ ػشطبى ..."ػٌَاى بِ صَست  عنوان

 چکیذُ طشح ًیبص بِ سفشًغ گزاسی ًذاسد. چکیذه طشح

بیبى گضاسؽ ًـذُ اػت ٍ فشابٌفؾ ٍ ػشطبى پَػت پشتَ بیي  پیؾ صهیٌِ ای دس هَسد استببطدس اًتْبی بیبى هؼبلِ ّیچ  بیان مساله
 هؼبلِ بِ طَس ًبگْبًی توبم ؿذُ اػت.

تعشیف واطه 
 های کلیذی

 دس تؼشیف ػولی، اًَاع ػشطبى ّبیی کِ هی خَاّیذ بشسػی کٌیذ سا بٌَیؼیذ.

ّب هؼلَم ؿَد کِ سًٍذ ػشطبى ّب سا بش چِ اػبػی هی خَاّیذ بؼٌجیذ. بش اػبع ؿیَع ػشطبى ّبی هختلف دس تؼشیف ٍاطُ 

چَى ػشطبى بیوبسی هضهٌی هی ببؿذ ٍ هوکي اػت یک فشد اص ػبلْب قبل  یب هیضاى یب بشٍص؟ قبػذتب ببیذ بش اػبع بشٍص ببؿذ

 فقط دس ػبلْبی اخیش هی ػٌجیذ.  هبتال بِ ػشطبى بَدُ ببؿذ دس حبلی کِ ؿوب هیضاى ػشطبى سا

چَى هشٍسّبی ؿوب فقط  آیب بش اػبع هشٍس هتَى هَجَد، اؿؼِ فشابٌفؾ سٍی ػشطبى ّبیی غیش اص پَػت ّن اثش گزاس اػت؟ مشوس متون

هشتبط بب ػشطبى پَػت هی ببؿذ؟ اهب ؿوب دس بشخی جبّب اص سًٍذ کل ػشطبى ّب ٍ دس بشخی جبّب اص ػشطبى پَػت صحبت 

 ًوَدُ ایذ. یکؼبى ػبصی صَست گیشد. 

 ًْبیتب پٌج هشٍس هتَى هشتبط ًَؿتِ ؿَد.

اهذاف و 

 فشضیات

 داسد.وی ببؿذ ٍ ابْبم ّذف کلی قببل اًذاصُ گیشی ً

 هـخص ؿَد کِ هیضاى پشتَ فشابٌفؾ سا چطَس هی ػٌجیذ. سوش کاس

 ص جذٍل هتغیش ّب حزف گشدد.هتغیش تؼذاد هَاسد ػشطبى ا

 هـخص ؿَد کِ سًٍذ ػشطبى ّب سا بش چِ اػبػی هی ػٌجیذ ٍ دس جذٍل هتغیش ّب ٍاسد ؿَد.

اسجبع بیوبساى بِ هشاکض ببالتش ٍ ًبَد افشاد دس دػتشع، تفکش دس هَسد قببلیت اجشایی ٍ دس دػتشع بَدى ًوًَِ ّب بب تَجِ بِ 

 ؿَد.

 14_12:جلسه بشگضاسی ساعت
 /2796/1: تاسیخ 

 بسمه تعالی

 حیذسیه تشبت پضضکی علوم دانطگاه دانطجویی تحقیقات کمیته صوستجلسه

 5 :ضماسه جلسه

 



بَدى بیوبسی ػشطبى ٍ ایجبد آى اص ػبل ّب قبل هیضاى پشتَ فشابٌفؾ استببطی بب ؿیَع فؼلی آى داسد یب  بب تَجِ بِ هضهي

 خیش؟

 دس جذٍل ّضیٌِ ّب ًبم داًـجَ آٍسدُ ؿَد.

 ---------------- سفشنس

 
********** 

 

 3131-3131بشسسی سونذ مبتالیان به سشطان با عوامل اقلیمی و محیطی ضهشستان تشبت حیذسیه اص سال  عنوان 

 بب هذًظش قشاس دادى اصالحبت ریل پشٍپَصال ببصًَیؼی، قؼوت ّبی اصالح ؿذُ ّبیالیت ٍ هجذدا اسػبل گشدد. مصوبه

 ٍ بب طشح فَق ادغبم گشدد. 

 اصالحات

 تغییش یببذ. "...سًٍذ ابتال بِ ػشطبى عوامل اقلیمی و محیطی با بشسػی استببط  "ػٌَاى بِ صَست عنوان

 چکیذُ طشح ًیبصی بِ سفشًغ ًذاسد. چکیذه طشح

 هٌظَس چیؼت؟ بِ طَس کبهل ًَؿتِ ؿَد.  ASRکلوِ  بیان مساله

 آهبس جذیذ اسایِ ؿَد. قذیوی اػت.آهبسّبی هَجَد دس بیبى هؼبلِ 

ادُ ؿَد ٍ تَالی هٌطقی بیبى هؼبلِ حفظ تَضیح دل اقلیوی ٍ هحیطی بْتش ٍ ػبختبسهٌذتش دس بیبى هؼبلِ ػَاه دس هَسد

 گشدد.

 کلوِ خالصِ ؿَد. 0111دس کل بیبى هؼبلِ ًْبیتب  

تعشیف واطه 
 ها

 تؼشیف ػولی ٍاطُ ّب اضبفِ گشدد.

ٍ ّش کذام سا تَضیح دّیذ کِ کذاهیک سا بشسػی هی  دس هَسد ػَاهل اقلیوی ٍ هحیطی بِ ٍضَع بٌَیؼیذ کِ هٌظَس چیؼت 

 کٌیذ.

 بب آهبس ٍ اسقبم رکش گشدد. ی هشٍس هتَىیبفتِ ّب مشوس متون

 فقط پٌج هشٍس هشتبط بب سػبیت ػبختبس رکش گشدد.

اهذاف و 
 فشضیات

 ّذف کلی اصالح گشدد.
دس اّذاف اختصبصی، ػَاهل اقلیوی ٍ هحیطی سا بِ ٍضَح هـخص ٍ استببط اى سا بب سًٍذ ػشطبى ّب یب بِ طَس کلی یب بِ 

 بٌَیؼیذ.بِ صَست ّذف اختصبصی تفکیک ػشطبى ّب 

 فشضیبت بب تَجِ بِ اّذاف اصالح گشدد.

 هی کٌیذ.توبم ػَاهل اقلیوی ٍ هحیطی سا بٌَیؼیذ کِ چطَس ٍ اص کجب بشسػی  سوش کاس

 ------------------ سفشنس

********** 

 

بشسسی کاسایی مذل پشسیذ پشسیذ دس پیطگویی سفتاسهای پیطگویی کننذه اص بیماسی تب مالت دس سوستاییان ضهشستان  عنوان 

 تشبت حیذسیه



 هجذدا اسػبل گشدد.بب هذًظش قشاس دادى اصالحبت ریل پشٍپَصال ببصًَیؼی، قؼوت ّبی اصالح ؿذُ ّبیالیت ٍ  مصوبه

 اصالحات

 تغییش پیذا کٌذ. "پیـگَیی سفتبس ّبی پیـگیشی کٌٌذُ... "ػٌَاى بِ صَستهتٌبػب بب هصَبِ قبل  عنوان

  چکیذه طشح

 اؿکبالت ًگبسؿی اصالح گشدًذ. بیان مساله

تعشیف واطه 

 ها

 تؼشیف ػولی بیوبسی تب هبلت اصالح گشدد.

 ًذاسد.پیـگیشی سفشًغ تؼشیف ًظشی 

 تؼشیف ػولی پیـگیشی ٍاضح تش بب رکش آیتن ّب ًَؿتِ ؿَد.

ًوی ببؿذ ٍ بجبی آى تک تک ػبصُ ّبی آى سا کِ قشاس اػت بشسػی کٌیذ سٍ ػیذ ٍپش-تؼشیف ػولی ٍاطُ پشػیذًیبصی بِ 

 .تؼشیف ًظشی ٍ ػولی کٌیذ

 تفصیل ًَؿتِ ؿَد. هشٍس ّب بش اػبع فشهت اػتبًذاسد ٍ ًْبیتب پٌج هشٍس هشتبط بب مشوس متون

اهذاف و 

 فشضیات

 "تؼییي هیبًگیي ًوشُ آگبّی، ًگشؽ، ػَاهل هؼتؼذ کٌٌذُ، تقَیت کٌٌذُ ٍ قبدس کٌٌذُ "ّذف اختصبصی اٍل بِ صَست

 تغییش یببذ.

 تغییش یببذ. "پیـگَیی سفتبس پیـگیشی کٌٌذُ تب هبلت بش اػبع ػبصُ ّبی هذل پشػیذ"بِ صَست  ّذف چْبسم

 صی اصالح گشدد.بب اّذاف اختصب فشضیبت هتٌبػب

 دس جذٍل هتغیش ّب، ػببقِ ی ابتالی خَد فشد، ػَاهل هؼتؼذ کٌٌذُ، قبدس کٌٌذُ ٍ تقَیت کٌٌذُ اضبفِ گشدًذ. سوش کاس

 دس جذٍل هتغیش ّب، ػببقِ ی تب هبلت بِ ػٌَاى ػبهل کٌتشل کٌٌذُ هـخص گشدد.

 ًَؿتِ ؿَد ٍ ضویوِ گشدد. ُ بب سٍایی ٍ پبیبیی ابضاس جوغ آٍسی اطالػبت بِ تفصیل ّوشادس سٍؽ کبس 

افشاد هبتال بِ تب هبلت ّؼتٌذ یب افشاد غیش هبتال؟ آیب افشاد بب ػببقِ ی تب هبلت ّن دس  ًوًَِ هَسد هطبلؼِ هـخص گشدد.

 ًظش گشفتِ هی ؿًَذ ؟

 ------------------ سفشنس

 
********* 

 

ناضی اص بیماسی های قلبی و عشوقی ضهشستان مطهذ دس سال های بشسسی ضیوع و سونذ مشگ و میش های  عنوان 

3131-3131 

 تصَیب ًگشدیذ. بب تَجِ بِ اؿکبالت ػبختبسی ٍ هحتَایی ٍ ػذم استببط بب تخصص پظٍّـگش مصوبه

 
 

********* 

 

 بشسسی سشطان پوست دس قومیت های مناطق مختلف کطوس دس طی سال های گزضته عنوان 



 تصَیب ًگشدیذ.بب تَجِ بِ اؿکبالت ػبختبسی ٍ هحتَایی ٍ ػذم استببط بب تخصص پظٍّـگش،  مصوبه

 
 

********* 

 

 هاسی دس ایشان و عوامل موثش بشآن  عنوان 

 تصَیب ًگشدیذ. بب تَجِ بِ اؿکبالت ػبختبسی ٍ هحتَایی ٍ ػذم استببط بب تخصص پظٍّـگش مصوبه

 
 

 همکاسان محتشم حاضش دس جلسه:
 هجتبی داٍٍدیدکتش ، ػلیشضب جؼفشی سحین ػلیوبًی، آقبیبى:              ، هشین ػببػپَسهشین تبتبسی، الْبم آصهَدُ ّب: خبًن

 هؼئَل ٍاحذ پظٍّؾ: ػیذُ غضال هَػَی

 


