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باسمه تعالی

صورتجلسه شورای پژوهشی
سیسدّویي جلسِ ضَرای پژٍّطی داًطکذُ رٍاًطٌاسی رٍز سِ ضٌثِ هَرخ 1396/11/10ساعت  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

آقائی

آٍیطا

اثرتخطی رٍاى درهاًی یکپارچِ ًگر
تر تٌظین ّیجاى زًاى هثتال تِ
سرطاى پستاى

تأییذ

2

اسواعیل آتادی

عفت

تأثیر آهَزش فرزًذپرٍری هثثت تر
کاّص اختالالت عاطفی-رفتاری ٍ
افسایص عالقِ اجتواعی داًص آهَزاى
دٍرُ اتتذایی

تأییذ

3

تخططی

سواًِ

راتطِ تٌظین ضٌاختیّ-یجاًی ٍ
عست ًفس تا کٌص ٍری جٌسی
زًاى هتأّل سالي ّای زیثایی
رٍدّي

تأییذ

4

جعفری

زّرا

اثرتخطی درهاى یکپارچِ ًگر تر
الکسی تایویا ٍ اهیذ تِ زًذگی در
دختراى فراری ضْر تْراى

تأییذ

5

زیٌل پَر

هرضیِ

ادراک راتطِ ٍالذ-فرزًذ ٍ استرس
تجرتِ ضذُ در ًَجَاًاى هضطرب ٍ
ًَجَاًاى عادی

تأییذ تا
اصالح

6

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

تأییذ

تَضیحات

عٌَاى تِ صَرتی کِ آهذُ
اصالح ضَد
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7

عٌقائی

آرزٍ

پیص تیٌی گرایص تِ هصرف هَاد تر
اساس صفات ضخصیت ٍ سثک ّای
َّیتی در داًطجَیاى رٍدّي

تأییذ

8

هحوذ ًژاد

فْیوِ

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

تأییذ

9

هعقَلی

لیال

ًیورخ ّیجاى خَاّی ٍ سرسختی
آتص ًطاًاى تر حسة ٍیژگی ّای
جوعیتی ٍ حرفِ ای

تأییذ

10

هَسَی

ًیٌا

اثرتخطی درهاى یکپارچِ ًگر تر
احقاق جٌسی زًاى هثتال تِ سرطاى
پستاى

تأییذ

11

هیرگلَی

آریي

اثرتخطی درهاى یکپارچِ ًگر تر
احقاق جٌسی زًاى هثتال تِ سرطاى
رحن

تأییذ
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