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در هحل اتاق کٌفراًس 18/6/1394صبح رٍز چْارضٌبِ  10ساعت  1394جلسِ ضَرای پصٍّطی داًطگاُ در سال  دٍهیي

هعاًٍت آهَزضی ٍ پصٍّطی داًطگاُ با تالٍت آیاتی از کالم ا... هجیذ آغاز گردیذ. در ایي جلسِ هذیر پصٍّطی داًطگاُ ضوي 

ّای خَش آهذگَیی بِ اعضای ضَرای پصٍّص بِ بیاى اّذاف برگساری جلسِ فَق پرداخت. در اداهِ جلسِ طرحعرض 

پصٍّطی زیر جْت تصَیب عٌَاى، تصَیب ًْایی، تصَیب بَدجِ ٍ ًیس تعییي ًاظر در جلسِ هطرح ٍ تصویوات الزم اتخار 

 گردیذ. 

دٍ رٍش  یيب یواىاز زا یتوٌدیٍ رضا یواىاشدت درد ، طَل زاثرات "طرح آلای علی خلفی تحت عٌَاى  -1

بررسی ٍ  هَرد بحث ٍ "یعیطب یواىزا یدآب همطعر در زًاى کاًد یرجلدیز یكٍ تسر یلفٌتاً یكبا تسر یحسیب

 ریال هَرد تصَیب لرار گرفت.  19792460بَدجِ طرح بِ هبلغ تصَیب ًْایی لرار گرفت.

 

بررسی  تاثیر استفادُ تَام از عسل ٍ اسیدّای چرب "طرح آلای دکتر حسي اشدری زرهْری تحت عٌَاى  -2

بَدجِ طرح بِ هبلغ  ٍ بررسی ٍ تصَیب ًْایی لرار گرفتهَرد بحث  "در بْبَد زخن دیابت 3-اهگا

 هَرد تصَیب لرار گرفت.  ریال44500000

 

داًشگاُ ای تفکر با تفکر خالق داًشجَیاى ّ بررسی  رابطِ بیي سبک"طرح آلای علی خلفی تحت عٌَاى  -3

 یالر19792460هَرد بحث ٍ بررسی ٍ تصَیب ًْایی لرار گرفت. بَدجِ طرح بِ هبلغ  "علَم پسشکی تربت حیدریِ

 هَرد تصَیب لرار گرفت.

 

بررسی اثر عصارُ اتیل استاتی صوغ آًغَزُ بر درد "طرح آلای دکتر حسي اشدری زرهْری تحت عٌَاى  -4

ٍ بررسی ٍ تصَیب ًْایی هَرد بحث   "ّای صحرایی ًرسیي در هَشًَرپاتی دیابتی ًاشی از تسریك استرپتَزٍتَ

 هَرد تصَیب لرار گرفت.  ریال63250000بَدجِ طرح بِ هبلغ . لرار گرفت

 

 



 : پیطٌْادات ارائِ ضذُ در جلسِ ضَرای پصٍّطی تَسط اعضای هحترم ضَرا      

 چاپ همالِ ًرسیذ ، با ارائِ همالِ ای ی پصٍّطی تصَیب ضذُ در ضَرای پصٍّطی اگر بِ هرحلِ ًْایی طرح ّا

درصذ بالیواًذُ ّسیٌِ طرح بِ هجری طرح پرداخت  25دیگر در سطح ّواى تعْذات همالِ طرح پصٍّطی، 

 .ضَد

 .در هَرد ایٌکِ چِ همذار از ّسیٌِ ًْایی طرح با چاپ همالِ پرداخت ضَد ًظرات هتفاٍتی ارائِ ضذ 

 ًطجَیی توایل بِ اًجام طرح ّای داٍ داًطجَیاى بذ تا اساتیذ ّای داًطجَیی افسایص یاحك السحوِ طرح

 بیطتری پیذا کٌٌذ.

 فمط در اًحصار ٍ  ضَرای پصٍّطی اجازُ بررسی ٍ تصَیب برخی لَاًیي هالی طرح ّای پصٍّطی را داضتِ باضذ

 .ّیأت اهٌا ًباضذ

 با رکر صلَات خاتوِ یافت. 12جلسِ در ساعت 

 حاضریي در جلسِ:

 آلایاى:

 دکتر حویذرضا هیری 

 دکتر حسیي رًجبر 

 دکتر حسي اشدری زرهْری

 حسي زادُ هجیذ

 ّادی علیسادُ سیَکی 

 هحسي کطاٍرز 

 حویذرضا تذیي

 خاًن ّا:

 فر اکرم فرّادی 

 حویذُ جعفری

 فاطوِ برجستِ عسگری 

 هرین تاتاری 

 خاًن عباسپَر غائبیي جلسِ:


