بسمه تعالی
ّطتویي جلسِ ضَرای پژٍّطی داًطگبُ در سبل  6936سبعت  61رٍز یکطٌبِ  6936/6/5در هحل سبلي هعبًٍت آهَزضی داًطگبُ بب تالٍت آیبتی از کالم ا ...هجیذ آغبز
گردیذ .در ایي جلسِ هذیر پژٍّطی داًطگبُ ضوي عرؼ خَش آهذگَیی بِ اعضبی ضَرای پژٍّص بِ بیبى اّذاف برگساری جلسِ فَق پرداخت .در اداهِ جلسِ هَضَعبت ریل
هَرد بحث قرار گرفت ٍ تػویوبت الزم اتخبر گردیذ.

هحَرّبی جلغِ:
تػوین گیری در خػَظ:



تصَیب ًْبیی طزح ّب



بزرعی ًْبیی آییي ًبهِ طزح ّبی چٌد هزکشی



بزرعی آییي ًبهِ فزصت هطبلؼبتی اػضبی ّیئت ػلوی



بزرعی تفبّن ًبهِ آهَسشی ٍ پضٍّشی چٌد هزکشی



بزرعی آییي ًبهِ اجزایی بزگشاری کبرگبُ ّبی آهَسشی

هصَببت جلغِ:

.1عرح تحقیقبتی تحت عٌَاى " بزرعی هیشاى غلظت هظ بز عطح عزهی خَى بیوبراى هبلتیپل اعکلزٍسیظ" هَرد بحث ٍ
بررسی ٍ تػَیب ًْبیی قرار گرفت ٍ هقرر ضذ جْت بررسی ّسیٌِ ّبی عرح بِ کویتِ بَدجِ ارسبل گردد.

 .2عرح تحقیقبتی تحت عٌَاى "شیَع هصزف هَاد ًیزٍسا ٍ هکول ّبی غذایی ٍ عطح جبًبی اثزات ٍ ػَارض اًْبدر ببشگبُ
ّبی بدًغبسی شْزعتبى تزبت حیدریِ در عبل  "5931هَرد بحث ٍ بررسی ٍ تػَیب ًْبیی قرار گرفت ٍ هقرر ضذ جْت بررسی
ّسیٌِ ّبی عرح بِ کویتِ بَدجِ ارسبل گردد.

 .9عرح تحقیقبتی تحت عٌَاى" تؼییي رٍشْبی هَرد اعتفبدُ بزای خَدکشی در عبل  5939در هَارد ایزاًی ٍ طبقِ بٌدی
هَارد بز اعبط الگَی خَدکشی بب اعتفبدُ اس  "Latent Class Analysisهَرد بحث ٍ بررسی ٍ تػَیب ًْبیی قرار
گرفت ٍ هقرر ضذ جْت بررسی ّسیٌِ ّبی عرح بِ کویتِ بَدجِ ارسبل گردد

 .4عرح تحقیقبتی تحت عٌَاى " بزرعی هَلکَلی بتبالکتبهبسّبی ٍعیغ الطیف کالط  ،)ESBLs( Aکزببپٌوبسّبی کالط
 ،Dهتبلَبتبالکتبهبسّبی کالط  ،Bعفبلَعپَریي ّبی کالط  ٍ (ampC) Cایٌتگزٍى ّبی کالط  2 ،5در عَیِ ّبی
اعیٌیتَببکتز ببٍهٌی هقبٍم بِ چٌد دارٍ در ایزاى " هَرد بحث ٍ بررسی ٍ تػَیب ًْبیی قرار گرفت ٍ هقرر ضذ جْت بررسی ّسیٌِ

ّبی عرح بِ کویتِ بَدجِ ارسبل گردد.
 .5عرح تحقیقبتی تحت عٌَاى " بزرعی ػَاهل هَثز بز اختالل ٍسى کَدکبى سیز  2عبل بب اعتفبدُ اس هدل طَلی حبشیِ ای
" هَرد بحث ٍ بررسی ٍ تػَیب ًْبیی قرار گرفت ٍ هقرر ضذ جْت بررسی ّسیٌِ ّبی عرح بِ کویتِ بَدجِ ارسبل گردد.



طزح ّبی داًشجَیی بب ػٌبٍیي سیز هَرد بحث ٍ بزرعی ٍ تصَیب ًْبیی قزار گزفت:

.6

بررسی ٍضعیت اًتطبر جغرافیبیی بیوبری هَلتیپل اسکلرٍزیس( )MSدربخصّبی هختلف ضْر تربت حیذریِ سبل6935

 .1بررسی علل هرگ ٍ هیر در ضْرستبى تربت حیذریِ ٍ هطْذ عی سبلّبی 693-35
.9

بررسی عَاهل هرتبظ بب استفبدُ از هَاد ضَیٌذُ در هػبرف خبًگی بر اسبس هذل پرسیذ در زًبى هراجعِ کٌٌذُ بِ هراکس بْذاضتی
درهبًی ضْرستبى تربت حیذریِ در سبل 36
عبیز هصَببت جلغِ :



طزح تحقیقبتی خبًن یَعف پَر اس داًشگبُ آساد اعالهی تزبت حیدریِ ٍ طزح تحقیقبتی خبًن صبلحی اس داًشگبُ ػلَم
پششکی شبّزٍد هَرد بزرعی ٍ تصَیب قزار گزفت.


تػَیب ًْبیی آییي ًبهِ عرح ّبی تحقیقبتی چٌذ هرکسی



تػَیب ًْبیی تفبّن ًبهِ ّوکبری هطترک آهَزضی ٍ پژٍّطی بب داًطگبُ ّبی علَم پسضکی هجبٍر



تػَیب ًْبیی آییي ًبهِ اجرایی برگساری کبرگبُ ّبی آهَزضی



تػَیب اٍلیِ آییي ًبهِ فرغت ّبی هغبلعبتی برای اعضبی ّیئت علوی داًطگبُ علَم پسضکی تربت حیذریِ ٍ ارسبل بِ
ّیئت اهٌب جْت تػَیب ًْبیی



تػوین گیری در خػَظ پرداخت کوک ّسیٌِ چبپ هقبالت ،بِ غَرت هَردی در جلسِ ضَرای پژٍّطی



کلیِ عرح ّبی تحقیقبتی ببیذ دارای ّوکبر هتخػع هربَط بِ هَضَع عرح ببضذ.

اػضبی جلغِ:
دکتز حغي اصدری سرهْزی
خبًن حغیٌی
خبًن ارهی
خبًن ًجفی
خبًن بزجغتِ
خبًن کبیزیبى
دکتز حغیي رًجبز
دکتز هجتبی داٍدی
دکتز قبعوی

خبًن آسهَدُ
ػلی پَریَعف

