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باسمه تعالی

صورتجلسه شورای پژوهشی
دٍازدّویي جلسِ ضَرای پژٍّطی داًطکذُ رٍاًطٌاسی رٍز سِ ضٌثِ هَرخ 1396/10/26ساعت  9:30صثح تا حضَر
اعضای ضَرای پژٍّطی ،در دفتر پژٍّص داًطکذُ ترگسار ٍ پس از تررسی ٍ تثادل ًظرً ،تایج تررسی پرٍپَزال ّای
داًطجَیاى کارضٌاسی ارضذ تِ ضرح زیر اعالم ضذ.
ردیف

ًام خاًَادگی

ًام

عٌَاى

ٍضعیت

1

اتراّیوی

هْذیِ

اثر تخطی آهَزش هثتٌی تر سخت
رٍیی تر تٌظین ّیجاى ٍ افسایص
سالهت رٍاى در هادراى دارای
کَدک کن تَاى رٌّی

تأییذ

2

اٍضاعی

فرزاًِ

تعییي سْن سالهت هعٌَی ٍالذیي ٍ
ادراک از ٍالذیي در پیص تیٌی
َّیت دیٌی جَاًاى تْراى

تأییذ

3

تالَردی

فرحٌاز

الگَی تثییي خالقیت تر اساس
عولکرد ّای اجرایی هغر تا هیاًجی
گری تٌظین ضٌاختیّ-یجاًی در
داًص آهَزاى هتَسطِ تْراى

ًیاز تِ
اصالح

4

تخططی

سواًِ

تررسی راتطِ تٌظین ضٌاختی
ّیجاًی ٍ عست ًفس تا کٌص ٍری
جٌسی زًاى هتأّل سالي ّای
زیثایی رٍدّي

تررسی
ًطذ

5

زارع گاریسی

هعصَهِ

ارائِ هذل ساختاری ترای پیص تیٌی
تعْذ زًاضَیی تر اساس ًیازّای
تٌیادیي ٍ صویویت ٍ الگَّای
ارتثاطی تا هیاًجی گری توایس
یافتگی هي

تأییذ

6

سرضاری

سیوا

هقایسِ تٌظین ّیجاًی ،سرهایِ رٍاى
ضٌاختی در داًص آهَزاى دارای افت
تحصیلی ٍ عادی

تأییذ

تَضیحات

تِ دلیل عذم تأییذ استاد
راٌّوا تررسی ًطذ.
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7

ضرغام ًژاد

فاطوِ

هقایسِ ًگراًی از تصَیر تذًی در
تیواراى هثتال" تِ سرطاى پستاى
پس از هاستکتَهی تا زًاى سالن
داٍطلة جراحی پالستیک ٍ زیثایی
پستاى

ًیاز تِ
اصالح

8

عسیسی

هژگاى

پیص تیٌی گرایص تِ اعتیاد در
دختراى ًَجَاى تر اساس طرحَارُ
ّای ًاسازگار اٍلیِ ٍ سثک ّای
دلثستگی

تأییذ

9

قذیوی

راییکا

اثر تخطی آهَزش تاب آٍری تر
سالهت رٍاى هادراى کَدکاى
اٍتیستیک ٍ عادی

ًیاز تِ
اصالح

10

هحوذ ًژاد

فْیوِ

تررسی پیص تیٌی احساس غرتت تر
اساس تحول خطن ٍ ًاکاهی در تیي
داًطجَیاى جذیذ الَرٍد داًطگاُ
السّرا تْراى

تررسی
ًطذ

11

هیر زادُ
طثاطثایی

طیثِ

هقایسِ ٍیژگی ّای ضخصیتی ٍ
سازگاری اجتواعی زًاى هطلقِ تا
زًاى هتأّل دارای زًذگی زًاضَیی
هَفق در ضْر تْراى

ًیاز تِ
اصالح

تِ دلیل عذم تأییذ استاد
راٌّوا تررسی ًطذ.
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