
 

  
  

  صورتجلسه

  عنوان جلسه
  

  معاونت تحقيقات و فن آوري   برگزارکننده
    ژوهشيدفتر مديريت امور پ   مکان جلسه

  برگزاری تاريخ  شوراي پژوهشي كميته تحقيقات دانشجويي 

    

  - ١٣٩٦/  ١٠/  ٢٥  

 ١٢:  ٠٨  ساعت شروع
 -   

  
  

  
   -  ١٣:  ٣٣  ساعت خاتمه  

  صورتجلسهشماره 
    ٩٦/ص/٥٣٧٨

 ه : دستور جلس
  

 :  جلسه قبلمصوبات صورتگزارش 
 برگزار شد و طرح هاي زير تصويب شد: ٨/١٠/١٣٩٦مورخ ١٣٩٦چهاردهمين جلسه شوراي پژوهشي كميته تحقيقات در سال 

  بررسي آلودگي كودكان سالم به باكتري هليكو باكترپيلوري در شهر گناباد- ١
   بادبررسي خصوصيات كمي و كيفي مواد زائد جامد شهر گنا- ٢
  

 :  مصوبات
طرح هاي   و با نام خدا آغاز  ٢٥/١٠/٩٦مورخ  ١٣٩٦پانزدهمين جلسه شوراي پژوهشي كميته تحقيقات دانشجويي در سال 

 تحقيقاتي ذيل مطرح و اتخاذ تصميم شد:

بررسي روند وضعيت بهداشت محيطي آرايشگاه هاي زنانه شهر « /ك.ت) با عنوان ٤٧/٩٦پژوهشي شماره (  طرح  -١
استاد مشاور: مهندس سعيد عرفان  - استاد راهنما:مهندس مهدي قاسمي  - محدثه كاظمي -مجري طرح:پريسا پيكان   -  »١٣٩١-٩٦بادگنا
    تصويب شد.ذيل  شد، مشروط بر اصالح موارد  ارائه  پيكانخانم  پس از توضيحات  پور

  روش نمونه گيري و تعريف نظري اصالح شود. .١
  نگليسي اصالح شود.معيارهاي ورود وخروج وعنوان ا .٢
  نوع مطالعه وضعيت پرسشنامه دموگرافيك اصالح شود. .٣
   رفرنس نويسي و اشكاالت نگارشي اصالح شود. .٤

  اصالحات مورد تاييد است.  پس از انجام 
از محيط آب با  Rhabditidaغير فعال سازي نما تودهاي آزادزي «/ك.ت) با عنوان٤٨/٩٦پژوهشي شماره (  طرح - ٢

پس از توضيحات  حامد بيگلري  استاد راهنما: مهندس-  فاطمه گندم رو -مجريان طرح:فاطمه صادق پور -»استفاده از پرتو فرابنفش
   تصويب شد .ذيل   و بررسي گرديد و مشروط بر اصالح موارد ارائه صادق پورخانم 



 

  
  

  بيان مسئله و رفرنس نويسي اصالح شود. .١
  ح شود.مروري بر متون اصال .٢
   اشكاالت نگارشي اصالح شود. .٣

  پس از انجام اصالحات مورد تاييد است.
ساله شهرستان  ١١-٧در بينكودكان  DMFTعوامل مرتبط با شاخص «/ك.ت) با عنوان:٤٩/٩٦طرح پژوهشي شماره ( - ٣ 

پس از  علي دلشاد نوقابياساتيد مشاور: -سيد علي سجادي  استاد راهنما: دكتر-مجريان طرح:حوريه نداف كاليه   -» بجستان
  تصويب شد .ارائه و بررسي گرديد و مشروط بر اصالح موارد ذيل  ندافتوضيحات خانم 

  عنوان كلي تغيير كند. .١
  جدول متغييرها اصالح شود. .٢
  رفرنس نويسي اصالح شود. .٣

  پس از انجام اصالحات مورد تاييد است.
  
 اعضاء حاضر در جلسه : 

  علي دلشاد نوقابي  آقاي
  دكتر جالل مردانه آقاي

  آقاي مهندس حامد بيگلري جناب
  علي عباسي اقاي
  ايمان قرباني مقدم آقاي

 اسامي غائبين جلسه :
 

 اسامي ميهمانان جلسه :
  

   

  علی دلشاد 
  سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی   

 

 


