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دس هحل اتاق کٌفشاًس  22/7/1334سٍص چْاسضٌبِ صبح  10ساعت  1334جلسِ ضَسای پظٍّطی داًطگاُ دس سال  سَهیي

ضوي  هذیش پظٍّطی داًطگاُدس ایي جلسِ . آغاص گشدیذهعاًٍت آهَصضی ٍ پظٍّطی داًطگاُ با تالٍت آیاتی اص کالم ا... هجیذ 

ّای دس اداهِ جلسِ طشحبِ بیاى اّذاف بشگضاسی جلسِ فَق پشداخت.  ی پظٍّصخَش آهذگَیی بِ اعضای ضَساعشض 

 تصویوات الصم اتخار گشدیذ. تعییي ًاظش دس جلسِ هطشح ٍ ًیض تصَیب بَدجِ ٍ ، جْت تصَیب ًْایی صیشپظٍّطی 

 

ضادکاهی داًطجَیاى با هطخصِ ّای بررسی ارتباط کیفیت زًذگی ٍ   "تحت عٌَاى علی خلفی  طشح آقای  .1

ٍ بشسسی ٍ تصَیب هَسد بحث  "1931دهَگرافیک ٍالذیي در داًطگاُ ّای ضْرستاى تربت حیذریِ در سال

 هَسد تصَیب قشاس گشفت. یال س13732470. بَدجِ طشح بِ هبلغ ًْایی قشاس گشفت

 

و شدت رضایت شغلی  بررسی فرسودگی شغلی، شدت خستگی شغلی "طشح آقای علی خلفی تحت عٌَاى  .2

هَسد بحث ٍ بشسسی ٍ تصَیب ًْایی  "4931در پرستاران بیمارستانهای شهرستان تربت حیدریه در سال 

 هَسد تصَیب قشاس گشفت.یال س13732470قشاس گشفت. بَدجِ طشح بِ هبلغ 

 

 داًطجَیاى  با اعتیاد بِ ایٌترًت در بررسی ارتباط بیي کیفیت خَاب "طشح آقای علی خلفی تحت عٌَاى  .3

هَسد بحث ٍ بشسسی ٍ تصَیب ًْایی قشاس گشفت. بَدجِ طشح بِ هبلغ  "1931 در داًطگاّْای تربت حیذریِ

 هَسد تصَیب قشاس گشفت.یال س13732470

 

ٍ الکلی زعفراى   بررسی آزهایطگاّی اثر کطٌذگی  عصارُ آبی "تحت عٌَاى  علی پَسیَسفطشح آقای  .1

 سیال13500000. بَدجِ طشح بِ هبلغ بشسسی ٍ تصَیب ًْایی قشاس گشفت د بحث ٍهَس  "برکیست شیاردیا الهبلیا 

 هَسد تصَیب قشاس گشفت. 

 

بررسی ضیَع عفًَت ّای بیوارستاًی بِ رٍش آزهایطگاّی ٍ  "طشح خاًن هٌْاص بْشاهی تحت عٌَاى  .5

ٍ هَسد بحث   "1931 هقاٍهت دارٍیی عفًَت ّای باکتریال در بیوارستاى ًْن دی تربت حیذریِ در سال

 هَسد تصَیب قشاس گشفت.  سیال13350000. بَدجِ طشح بِ هبلغ بشسسی ٍ تصَیب ًْایی قشاس گشفت

 

ٍ کورٍیی  اًتظار ازدٍاج  تاثیر آهَزش هْارتْای پیص از ازدٍاج بر "تحت عٌَاى  هلیحِ پاضیبطشح خاًن  .6

هَسد بحث ٍ بشسسی ٍ تصَیب ًْایی قشاس گشفت. بَدجِ طشح بِ هبلغ   " داًطجَیاى علَم پسضکی

 هَسد تصَیب قشاس گشفت.  سیال13330000



 

رابطِ بیي فرٌّگ سازهاًی ٍ رفتار ضْرًٍذی سازهاًی با ًگرش کار  "تحت عٌَاى  هلیحِ پاضیبطشح خاًن  .7

. بَدجِ تصَیب ًْایی قشاس گشفتٍ بشسسی ٍ هَسد بحث   " آفریٌاًِ کارکٌاى ستادی داًطگاُ علَم پسضکی

 هَسد تصَیب قشاس گشفت.  سیال13330000طشح بِ هبلغ 
 

 : پیطٌْادات اسائِ ضذُ دس جلسِ ضَسای پظٍّطی تَسط اعضای هحتشم ضَسا      

  ِآقای خلفی ٍ خاًن ّا بْشاهی ٍ پاضیب با داًطگاُ سٍ بِ هذت صهاى ّوکاسی دس ایي جلسِ هطشح ضذ اص آًجاییک

ذ قشاسداد طشح ّای رکش ضذُ با هجشی دٍم کِ ٍابستِ بِ داًطگاُ علَم پضضکی تشبت حیذسیِ باضذ لزا عق استاتوام 

 هٌعقذ خَاّذ ضذ. 

 با رکش صلَات خاتوِ یافت. 12جلسِ دس ساعت 

 حاضریي در جلسِ:

 : آقایاى

 دکتش حسیي سًجبش 

 دکتش حسي اطدسی صسهْشی

 ادی علیضادُ سیَکیّ 

 هحسي کطاٍسص

  : ّاخاًن 

  حویذُ جعفشی

 هشین تاتاسی

 ، خاًن فشّادی فش   خاًن عباسپَسدکتش داٍٍدی ، هجیذ حسي صادُ، دکتش ضیخ الطایفِ ، هیشی، دکتش  غائبیي جلسِ:

 


