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باسمه تعالی

صورتجلسه شورای پژوهشی
ضطویي جلسِ ضَسای پژٍّطی داًطکذُ سٍاًطٌاسی سٍص سِ ضٌبِ هَسخ  96/8/2ساعت  8:30صبح با حضَس اعضای
ضَسای پژٍّطی ،دس دفتش پژٍّص داًطکذُ بشگضاس ٍ پس اص بشسسی ٍ تبادل ًظشً ،تایج بشسسی پشٍپَصال ّای
داًطجَیاى کاسضٌاسی اسضذ بِ ضشح صیش اعالم ضذ.
سدیف

ًام خاًَادگی

ًام

عٌَاى

ٍضعیت

تَضیحات

1

اخالقیاى

هْشًاص

بشسسی خیاًت صٍجیي بشاساس جْت
گیشی هزّبی ٍ ٍیژگی ّای
ضخصیتی

ًیاص بِ
اصالح

عٌَاى بِ پیص بیٌی
خیاًت صٍجیي بش
اساس جْت گیشی
هزّبی ٍ ٍیژگی ّای
ضخصیتی تغییش یابذ-
ایشاى داک ضویوِ
ضَد.

2

اسذی

لیال

تأثیش ًقاضی دسهاًی بش کاّص خطن
ٍ افضایص بْضیستی دس ًَجَاًاى تک
سشپشست

تأییذ

3

تبشیضی

سپیذُ

پیص بیٌی عالئن ٍسَاس بش اساس
ًاگًَی ّیجاًی ٍ ّوذلی

تأییذ

4

سَسی

هْسا

ًقص عول جشاحی هاستکتَهی بش
سضایت صًاضَیی سضایت جٌسی ٍ
بْضیستی سٍاًی صًاى هبتال بِ سشطاى
پستاى

تأییذ بِ
ضشط
اصالح
عٌَاى

5

طاّش آبادی

هْتاب

بشسسی ٍیژگی ّای ضخصیتی ٍ تاب
آٍسی ٌّشهٌذاى ٍ غیش ٌّشهٌذاى
اًجوي خَش ًَیساى ضشق تْشاى

تأییذ

عٌَاى جذیذ :سابطِ
جشاحی هاسکتَهی با
سضایت صًاضَیی ٍ
بْضیستی سٍاًی صًاى
هبتال بِ سشطاى
پستاى
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6

فتحتَیی

فیشٍصُ

پیص بیٌی بْضیستی سٍاًطٌاختی بش
اساس باٍس ّای فشاضٌاخت ٍ ساّبشد
ّای هقابلِ ای دس داًص آهَصاى

تأییذ بِ
ضشط
اصالح
عٌَاى

7

هیَُ ًژاد

علی

بشسسی تأثیش هعٌا دسهاًی بش کاّص
ًطاًِ ّای افسشدگی ّوسشاى افشاد
هصشف کٌٌذُ هَاد هخذس تحت
دسهاى ًگْذاسًذُ با هتادٍى

تأییذ

8

ًاظن صذیقی

ضبٌن

ٌّجاس یابی هقیاس ضشم ٍ گٌاُ
هتوشکض بش بذى دس هشاجعیي کلیٌک
ّای صیبایی ضوال ضْش تْشاى

تأییذ

9

ٍفا

عضیضُ

پیص بیٌی اختالالت سفتاسی ٍ
ّیجاًی کَدکاى بش اساس کوال
گشایی ٍالذیي ٍ تثَسی رّي

تأییذ

عٌَاى جذیذ :پیص
بْضیستی
بیٌی
داًص
سٍاًطٌاختی
آهَصاى بش اساس
باٍسّای فشاضٌاخت ٍ
ساّبشدّای هقابلِ ای

بشسسی پشٍپَصال ّای داًطجَیاى عضیضی کِ سٍص سِ ضٌبِ  96/8/2پشٍپَصال خَد سا تحَیل دادُ بَدًذ بِ
جلسِ بعذ ( )96/8/16هَکَل ضذ .اساهی ایي داًطجَیاى بِ قشاس صیش است:
هحوذعلی ًقذی -ضیذا هجاّذ -فاطوِ طیبی -عباس حیذسی
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