
                                             

 

 

 

تعالی هبسم  

در هحل سالي هعاًٍت آهَزضی داًطگاُ با تالٍت آیاتی از کالم ا... هجیذ آغاز  93/7/6931 یکطٌبِرٍز  61ساعت  6931جلسِ ضَرای پژٍّطی داًطگاُ در سال  یازدّویي

 هَضَعات ریلهِ جلسِ گردیذ. در ایي جلسِ هذیر پژٍّطی داًطگاُ ضوي عرض خَش آهذگَیی بِ اعضای ضَرای پژٍّص بِ بیاى اّذاف برگساری جلسِ فَق پرداخت. در ادا

 ر گردیذ. هَرد بحث قرار گرفت ٍ تصویوات الزم اتخا

 محًسَای جلؼٍ:

 تصوین گیری در خصَظ:

  عشح َاعىًان  تصًیب 

 تصًیب وُایی عشح َا 

 :جلؼٍ مصًبات

  گلؼتان کًًَست مغالعٍ وگش ایىذٌ اوالیض:میش ي مشگ با صمیىی ػیب مصشف استباط بشسػی " اتی تحت عٌَاىتحقیقطرح  .1

ٍ بِ عٌَاى ًاظر  قرباًیآقای قرار گرفت ٍ ٍ تصَیب عٌَاى هَرد بحث ٍ بررسی  " مًجًد ؿًاَذ متااوایض ي مشيػاختاسمىذ ي

 طرح هعرفی ضذًذ.داٍر 

هَرد  " متاآوالیض ي ػاختاسمىذ مشيس:  عشيقی ي قلبی َای بیماسی با  مزَب  استباط بشسػی "طرح تحقیقاتی تحت عٌَاى .2

ّوچٌیي پیطٌْادات زیر از طرح هعرفی ضذًذ. ٍ داٍر عٌَاى ًاظربِ ذکتر قاسوی ٍ تصَیب عٌَاى قرار گرفت ٍ آقایبحث ٍ بررسی 

. یکی از 1. تعریف هتغییر بیواری قلبی عرٍقی در جذٍل هتغییر ّا اصالح گردد.6طرف ضَرای پژٍّطی بِ هجری طرح ارائِ ضذ: 

 زیر هقیاس ّا را بِ کطَرّای اسالهی)هسلواًاى( اختصاظ دٌّذ.

فتًکاتالیؼتی حزف فًسفًسال تًػظ واوًرسات ػًپشپاسامغىاعیغ  ػاصی فشایىذبُیىٍ  "طرح تحقیقاتی تحت عٌَاى .3

ی ٍ تصَیب عٌَاى قرار گرفت ٍ خاًن برجستِ هَرد بحث ٍ بررس " ػىتضؿذٌ اص محیظ َای آبی (Fe3O4)اکؼیذ آَه 

 .طرح هعرفی ضذًذ ٍ داٍر بِ عٌَاى ًاظرعسکری 

بشسػی تجضیٍ فتًکاتالیؼتی فىل با اػتفادٌ اص واوً رسات ػًپشپاسامغىاعیغ اکؼیذ  "تحت عٌَاى  طرح تحقیقاتی .4

ٍ  بِ عٌَاى ًاظردکتر داٍدی  هَرد بحث ٍ بررسی ٍ تصَیب عٌَاى قرار گرفت ٍ آقای "ػىتضؿذٌ دس محیظ آبی (Fe3O4)آَه 

 طرح هعرفی ضذًذ داٍر

هَرد بحث   "بیىی بیماسی ػشعان پؼتان با اػتفادٌ اص سيؿُای مبتىی بش دادٌ کايی پیؾ "طرح تحقیقاتی تحت عٌَاى  .4

 ی طرح بِ کویتِ بَدجِ ارسال گردد.ٍ بررسی ٍ تصَیب ًْایی قرار گرفت ٍ هقرر ضذ جْت بررسی ّسیٌِ ّا

 
  قشاس گشفتعشح َای داوـجًیی با عىايیه صیش مًسد بحث ي بشسػی ي تصًیب وُایی: 

 

خذمات بُذاؿتی اسایٍ ؿذٌ دس عشح مشاقبیه ػالمت مشاکض جامع خذمات ػالمت دس بشسػی کیفیت  .1

 ؿُشػتان تشبت حیذسیٍ



                                             

 

 

 

 

بشسػی استباط عًامل اقلیمی ي محیغی با سيوذ مشگ ي میش ػشعاوُا دس ؿُش تشبت حیذسیٍ ي مـُذ اص  .2

 1351-55ػال 

( MS)اػکلشيصع مالتیپل بٍ مبتال بیماسان دس(  EBV)يیشيع باس اپـتایه بشسػی ػشياپیذمیًلًطی .3

 1356 ػال دس حیذسیٍ تشبت ؿُشػتان

    دس مًسد عب مکمل ي جایگضیه اسصیابی آگاَی، وگشؽ ي سفتاس دايعلبیه ػالمت ؿُش تشبت حیذسیٍ .4

بشسػی استباط خًدکاسامذی جىؼی باسضایت صواؿًیی صوان مشاجعٍ کىىذٌ بٍ مشاکض بُذاؿتی  .5

 ؿُشػتان تشبت حیذسیٍ

با اػتفادٌ اص چک لیؼت کىتشل  تشبت حیذسیٍ ؿُشآصمایـگاَُای تـخیص عبی  يضعیتیابی اسص .6

 کیفی

 : ٍػایش مصًبات جلؼ 

 جُت دفاع اص پشيپًصال خًد حضًس داؿتٍ باؿذ.  جلؼٍ تصًیب عىًانمجشی عشح دس  ،مقشس ؿذ دس جلؼات آتی ؿًسای پظيَـی 

 

 اعضای جلؼٍ : 

                                                                                                                                                   خاوم حؼیىی                                                             صسمُشیدکتش اطدسی 

 خاوم آصمًدٌ     دکتش عضیضی

 خاوم اسمی  ندکتش بزسافـا

 خاوم بشجؼتٍ      دکتش قاػمی

 دکتش سوجبش

 دکتش دايدی

 آقای پًسیًػف


