شماره ..................... :
تاریخ ..................... :
پیوست .....................:
واحد رودهن
0
.

باسمه تعالی

صورتجلسه شورای پژوهشی
چْاسدّویي جلسِ ضَسای پژٍّطی داًطکذُ سٍاًطٌاسی سٍص سِ ضٌثِ هَسخ 1396/12/8ساػت  9:30صثح تا حضَس
اػضای ضَسای پژٍّطی ،دس دفتش پژٍّص داًطکذُ تشگضاس ٍ پس اص تشسسی ٍ تثادل ًظشً ،تایج تشسسی پشٍپَصال ّای
داًطجَیاى کاسضٌاسی اسضذ تِ ضشح صیش اػالم ضذ.
سدیف

ًام خاًَادگی

ًام

ػٌَاى

ٍضؼیت

1

تطشدٍست

ضکَفِ

تحلیل سٍایت ّای صًذگی کَدکاى
کاس

تأییذ

2

خلیل ًژاد
ًشهیق

لیال

پیص تیٌی آهادگی تشای تغییش تش
اساس تاٍسّای اساسی ٍ ٍیژگی ّای
ضخصیتی تا هیاًجی گشی خَد
تؼییي گشی

تأییذ

3

خَش خلقی

هشضیِ

اثش ٌّش دسهاًی تش سالهت سٍاى
کَدکاى ٍ ًَجَاًاى

ًیاص تِ
اصالح

4

جؼفشی اسک

ضیَا

هقایسِ فطاس ضغلی ٍ فشسَدگی
ضغلی تیي هْواًذاساى ٍ کاسهٌذاى
ستادی َّاپیوایی

تأییذ

5

دسست کاس

آسًَش

اسائِ هذل پیص تیٌی هطاسکت
اجتواػی تش اساس خَد کاس آهذی،
تاب آٍسی ٍ َّیت اجتواػی تا
هیاًجیگشی اهیذ

تأییذ

6

راکشیاى

سْیال

اثشتخطی دسهاى پزیشش ٍ تؼْذ دس
کاّص اضغشاب ٍ افضایص کیفیت
صًذگی داًص آهَصاى دختش هثتال تِ
اختالل خَسدى

تأییذ

تَضیحات
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7

صّاتی

سویِ

تأثیش رّي آگاّی هثتٌی تش کاّص
استشس تش اضغشاب هشگ دس تیواساى
هثتال تِ سشعاى ّای صًاى داًطگاُ
ػلَم پضضکی تْشاى 1396

ًیاص تِ
اصالح

8

صثاؽ صادُ

فْیوِ

تشسسی ضیَع اختالالت سٍاى
ضٌاختی دس داًص آهَصاى سٌیي
 18-14سال دس ضْش تْشاى

تأییذ

9

کیاًپَس ساکی

ًسشیي

تشسسی ضیَع الکسی تایویا ٍ استثاط
آى تا افسشدگی  ،اضغشاب  ،استشس
ٍ ضاخص ّای جوؼیت ضٌاختی دس
هشاجؼِ کٌٌذگاى تِ یکی اص هشاکض
جاهغ سالهت ضْش تْشاى دس سال
1396

ػٌَاى تصَیة ضذُ تا
ػٌَاى پشٍپَصال تفاٍت
داسد .داًطجَ تشای تَضیح
حضَسی هشاجؼِ کٌذ.

10

فتح پَس

ًذا

استثاط تَدُ تذًی تا افسشدگی دس
تیي صًاى هیاًسال پس اص
ّیستشکتَهی

ػٌَاى تصَیة ضذُ تا
ػٌَاى پشٍپَصال تفاٍت
داسد .داًطجَ تشای تَضیح
حضَسی هشاجؼِ کٌذ.

11

هظاّشی

صّشا

پیص تیٌی ساصگاسی تحصیلی داًص
آهَصاى دختش دٍسُ هتَسغِ تش اساس
خالقیت ٍ ادساک آًاى اص هحیظ
کالس دسس

تأییذ

12

هیشصا آقایی

سویِ

ساتغِ سثک ّای فشصًذ پشٍسی ٍ
سثک ّای دلثستگی تا اًگیضُ
تحصیلی داًص آهَصاى دٍسُ
هتَسغِ ضْشستاى دهاًٍذ

تأییذ

13

ًاعق

ًگیي

هقایسِ ی ّن ٍاتستگی ٍ تحول
ًاکاهی دس افشاد سَء هصشف کٌٌذُ
هَادٍ افشاد ػادی

تأییذ

ًَع سشعاى صًاى دس ػٌَاى
هطخص ضَد.
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