
                                             

 

 

 

تعالی هبسم  

دس هحل ػالي هعاًٍت آهَصؿی داًـگاُ با تالٍت آیاتی اص کالم ا... هجیذ آغاص گشدیذ.  9/1/6931سٍص یکـٌبِ  61ػاعت  6931جلؼِ ؿَسای پظٍّـی داًـگاُ دس ػال  اٍلیي

هَسد  هَضَعات ریل دس ایي جلؼِ هذیش پظٍّـی داًـگاُ ضوي عشض خَؽ آهذگَیی بِ اعضای ؿَسای پظٍّؾ بِ بیاى اّذاف بشگضاسی جلؼِ فَق پشداخت. دس اداهِ جلؼِ

ر گشدیذ. بحث قشاس گشفت ٍ تصویوات الصم اتخا  

 محورهای جلسه:

 تصوین گیشی دس خصَف:

  ٍ تصَیب عٌَاى طشح ّای تحقیقاتیبشسػی  -6

 تعییي ًاظش طشح ّای تحقیقاتی -1

 :جلسه مصوبات

 اػاتیذ دیذگاُ اص  بضًف هذل اػاع بش( course plan) دسع طشح کاسآیی بشسػی "تحت عٌَاى   ـوتیح طشح آقای .1

خاًن  ایـاى طشح قشاس گشفت. ًاظش عٌَاىهَسد بحث ٍ بشسػی ٍ تصَیب  " 4931 ػال دس حیذسیِ تشبت پضؿکی علَم داًـگاُ

 .گشدیذ تعییي صهَدُآ

 طی هـْذ ٍ حیذسیِ تشبت ؿْشػتاى دس ّاسی ٍ گضیذگی حیَاى اپیذهیَلَطیک بشسػی "تحت عٌَاى  ػشهذی طشح آقای .2

 .گشدیذ تعییي ًظشی صادُآقای  ایـاى طشح هَسد بحث ٍ بشسػی ٍ تصَیب عٌَاى قشاس گشفت. ًاظش "  4931-39 ػالْای

 ٍ آًیًَی ّای سًگ حزف دس آّي اکؼیذ با ؿذُ اصالح ٍ خام فعال کشبي کاسایی هقایؼِ "تحت عٌَاى خاًن بشجؼتِ طشح  .3

 .گشدیذ تعییي قای ػلیویآ ایـاى طشح هَسد بحث ٍ بشسػی ٍ تصَیب عٌَاى قشاس گشفت. ًاظش "آبی  ّای هحلَل اص کاتیًَی

هقایؼِ کاسایی کشبي فعال خام ٍ اصالح ؿذُ با اکؼیذ آّي دس حزف فلض ػٌگیي  "تحت عٌَاى   دکتش داٍدیآقای طشح  .4

 .گشدیذ تعییي ػعیذیآقای  ایـاى طشح هَسد بحث ٍ بشسػی ٍ تصَیب عٌَاى قشاس گشفت. ًاظش "  ( اص هحلَل ّای آبیIIهغ)

 ی ، سٍایی ٍ پایایی ًؼخِ ایشاًی پشػـٌاهِ هشاقبت هبتٌی بش ؿَاّذتعییي ػاختاس عاهل "تحت عٌَاى  دکتش سًجبش طشح آقای .5

 .گشدیذ تعییي خاًن تاتاسی ایـاى طشح هَسد بحث ٍ بشسػی ٍ تصَیب عٌَاى قشاس گشفت. ًاظش "

بشسػی بشٍص ٍ عَاهل خطش تشٍهبَآهبَلی دس باسداسی ٍ پغ اص صایواى : یک هطالعِ  "تحت عٌَاى   دکتش قاػویآقای طشح  .6

 .گشدیذ تعییي ًظشی صادُآقای  ایـاى طشح هَسد بحث ٍ بشسػی ٍ تصَیب عٌَاى قشاس گشفت. ًاظش " کََّست

 

 



                                             

 

 

 

 

 سًٍذ ٍ آًظیَگشافی دسTIMI هعیاس,پوپاطقلبی سٍی بش ٍسیذی اػتشپتَکیٌاص اثش "تحت عٌَاى   دکتش قاػوی طشح آقای .7

 ایـاى دکتش سًجبش طشح ٍ بشسػی ٍ تصَیب عٌَاى قشاس گشفت. ًاظش هَسد بحث "قذاهی اًفاسکتَع با بیواساى دس ًَاسی تغییشات

 .گشدیذ تعییي

   اعضای جلسه:

   خاًن ًجفی                                                                                      آقای دکتش اطدسی صسهْشی      

  آقای دکتش سًجبش                                                                             خاًن بشجؼتِ   

 خاًن آصهَدُ                                                                             آقای دکتش داٍٍدی  

 


