
                                             

 

 

 

تعالی هبسم  

در هحل سالي هعاًٍت آهَزضی داًطگاُ تا تالٍت آیاتی از کالم ا... هجید  42/55/5991صثح رٍز یکطٌثِ  51ساعت  5991جلسِ ضَرای پصٍّطی داًطگاُ در سال  ّفتویي

هَضَعات ر اداهِ جلسِ آغاز گردید. در ایي جلسِ هدیر پصٍّطی داًطگاُ ضوي عرض خَش آهدگَیی تِ اعضای ضَرای پصٍّص تِ تیاى اّداف ترگساری جلسِ فَق پرداخت. د

 زم اتااذ گردید. هَرد تحث قرار گرفت ٍ تصویوات ال ذیل

 هحَرّبی جلسِ:

 تصوین گیری در خصَظ:

 تررسی ٍ تصَیة ًْایی عرح ّای تحقیقاتی -5

 ٍ تصَیة عٌَاى عرح ّای تحقیقاتیتررسی  -4

 :جلسِ هصَثبت

: ثيوبر ايوٌي آهَسش ثب راثطِ در هبهبيي پزستبری ٍ پيزاپشضکي داًطجَيبى ادراکبت "عرح آقای دکتر رًجثر تحت عٌَاى  .5

ریال 00111111هَرد تحث ٍ تررسی ٍ تصَیة ًْایی قرار گرفت. تَدجِ عرح ایطاى تا هثلغ  "  عبهلي تحليل هطبلعِ يک

 تصَیة ضد.

 قلجي ثبستَاى  هزاکش ثِ کٌٌدُ هزاجعِ ثيوبراى ثيي در قلجي خطز عَاهل ٍ داًص  "عرح آقای دکتر رًجثر تحت عٌَاى  .4

تصَیة ریال 00111111قرار گرفت. تَدجِ عرح ایطاى تا هثلغ   ًْاییهَرد تحث ٍ تررسی ٍ تصَیة  "  0930 سبل در هطْد

 ضد.

 تزثت پشضکي علَم داًطگبُ پَضص تحت جوعيت سًدگي ثِ اهيد  هستقين ثزآٍرد  "عرح خاًن تاتاری تحت عٌَاى  .9

قرار گرفت. تَدجِ عرح ایطاى تا هثلغ  ًْاییهَرد تحث ٍ تررسی ٍ تصَیة  " 0939-39 ّبی سبل در  حيدريِ

 ریال تصَیة ضد.00111111

قلجي  ًبرسبيي ثِ هجتال ثيوبراى هجدد ثستزی ثز سًدگي سجک اصالح آهَسش تبحيز "عرح خاًن حسیي آتادی تحت عٌَاى  .2

 تصَیة ضد.  ريبل03011111  قرار گرفت. تَدجِ عرح ایطاى تا هثلغ  ًْاییهَرد تحث ٍ تررسی ٍ تصَیة  "

ثزرسي رفتبرّبی پيطگيزاًِ اس ٍقَع حَادث خبًگي ثز اسبس تئَری اًگيشش هحبفظت  "عرح آقای علیسادُ تحت عٌَاى  .1

هَرد تحث ٍ تررسی ٍ  "سبل تحت پَضص هزاکش ثْداضتي درهبًي ضْز تزثت حيدريِ  6در هبدراى دارای کَدک سيز 

 تصَیة ضد. ریال 03911111قرار گرفت. تَدجِ عرح ایطاى تا هثلغ  ًْاییتصَیة 

ثزرسي احز تيوَکيٌَى ثز حبفظِ، يبدگيزی ٍ آسيت اکسيداتيَ ثبقت هغش در هدل  "عرح آقای دکتر اشدری تحت عٌَاى .6

  هثلغ تا ایطاى عرح قرار گرفت. تَدجِ ًْاییهَرد تحث ٍ تررسی ٍ تصَیة  " اختالل حبفظِ القب ضدُ ثَسيلِ اسکَپَالهيي

 .ضد تصَیة  ریال 01111111

 حيدريِ تزثت درضْزستبى تزافيکي ٍحَادث اسسَاًح ثبرًبضي هحبسجِ "آقای دکتر خغیثی تحت عٌَاى  عرح .7

 تصَیة ضد. ريبل 91111111 قرار گرفت. تَدجِ عرح ایطاى تا هثلغ ًْاییهَرد تحث ٍ تررسی ٍ تصَیة  " ۰۹۳۱درسبل

 



                                             

 

 

 

 

 هتبدٍى ثب تزک حبل در هعتبداى خَاة کيفيت ثز اسطَخَدٍس عصبرُ  تبحيز ثزرسي "عرح آقای دکتراشدری تحت عٌَاى .8

 تعییي گردید. َاى قرار گرفت. ًاظر عرح ایطاى آقای علیسادُهَرد تحث ٍ تررسی ٍ تصَیة عٌ "

 طجقِ ٍ  ايزاًي هَارد در 0939 سبل در خَدکطي ثزای استفبدُ هَرد رٍضْبی تعييي "عرح آقای دکترخغیثی تحت عٌَاى .9

هَرد تحث ٍ تررسی ٍ تصَیة عٌَاى قرار  " Latent Class Analysis اس استفبدُ ثب  خَدکطي الگَی اسبس ثز هَارد ثٌدی

 تعییي گردید.  خاًن ارهیگرفت. ًاظر عرح ایطاى  

هَرد تحث ٍ  "تجييي ديدگبُ داًطجَيبى پزستبری در راثطِ ثب استفبدُ اس تلفي ّوزاُ  "عرح آقای دکتر رًجثر تحت عٌَاى  .51

 تعییي گردید. ى قرار گرفت. ًاظر عرح ایطاى آقای دکتر هجلیٌَاتررسی ٍ تصَیة ع

 هَاد ٍ غذايي ّبی هکول هصزف فزاٍاًي ٍ آگبّي سطح جبًجي، عَارض ثزرسي "دکتر کاخکی تحت عٌَاى خاًنعرح  .11

اى قرار گرفت. ًاظر عرح هَرد تحث ٍ تررسی ٍ تصَیة عٌَ "5931 سبل در حيدريِ تزثت ضْزستبى ثبضگبّْبی در ًيزٍسا

 تعییي گردید. آقای دکتر رًجثرایطاى  

 طزح ّبی داًطجَيي ثب عٌبٍيي سيز هَرد ثحج ٍ ثزرسي ٍ تصَيت ًْبيي قزار گزفت: 

 یدریِضْرستاى ترتت ح ییاىتة هالت در رٍستا تیواری از یطگیری کٌٌدُپ یرفتارّا یطگَییدر پ یدهدل پرس ییکارآ یتررس .1

در تیواراى هثتال تِ رفتارّای هراقثت از چطن تر اساض هدل تسًف ٍ هحَر کٌترل سالهت  پیص تیٌی کٌٌدُّای  تررسی سازُ .2

 1365-66درسال  ضْرستاى ترتت حیدریِ ًَع دٍ دیاتت

 تررسی ارتثاط ًگرش ًسثت تِ قاعدگی تا عولکرد جٌسی زًاى سٌیي تارٍری ضْر ترتت حیدریِ .3

 1365-66ضْرستاى ترتت حیدریِ در سال  تررسی هیساى فلَئَر در هٌاتع آب ضرب .4

 66 لدر سا یدریِدر ضْرستاى ترتت حهرتثظ تا آى  ٍ عَاهل تَلد  در تدٍٍزى  ًَزاداى  یتررس .5

تررسی آگاّی، ًگرش ، عولکرد، هَاًع درک ضدُ ٍ خَدکارآهدی در هَرد اجرای هراقثت هثتٌی تر ضَاّد در هیاى هاهاّای  .6

 66تْداضت، درهاًگاّْای سغح ضْر در سال ضاغل در تیوارستاًْا ، هراکس 

 اعضبی حبضز در جلسِ:

 خاًن ًجفی                                                                    آقای دکتر اشدری زرهْری   

 خاًن فرّادی فر  آقای دکتر رًجثر                                                                                

 آقای دکتر داٍٍدی                                                                                خاًن ارهی

 خاًن زًدی            آقای دکتر قاسوی     

 خاًن کثیریاى       خاًن آزهَدُ                                                                                

                                خاًن ترجستِ                                     


