
 

  
  

  صورتجلسه

  عنوان جلسه
  

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

  برگزاری تاريخ  شوراي پژوهشي كميته تحقيقات دانشجويي 

    

  - ١٣٩٦/  ١١/  ١١  

 ١١:  ٠٠  ساعت شروع
 -   

  
  

  
   -  ١٢:  ١٠  ساعت خاتمه  

  صورتجلسهشماره 
    ٩٦/ص/٥٤١٢

 ه : دستور جلس
  

 :  جلسه قبلمصوبات صورتگزارش 
برگزار شد و طرح هاي زير تصويب  ٢٥/١٠/٩٦مورخ  ١٣٩٦جلسه شوراي پژوهشي كميته تحقيقات دانشجويي در سال  پانزدهمين

 شد:
  )١٣٩١- ٩٥بررسي روند وضعيت بهداشت محيطي آرايشگاه هاي زنانه شهر گناباد(- ١
  از محيط آب با استفاده از پرتو فرابنفش Rhabditidaغير فعال سازي نما تودهاي آزادزي - ٢
   ساله ي شهرستان بجستان ٧-٩در دانش آموزان DMFTعوامل مرتبط با شاخص - ٣
  

 :  مصوبات
طرح هاي  و با نام خدا آغاز  ١١/١١/١٣٩٦مورخ  ١٣٩٦شانزدهمين جلسه شوراي پژوهشي كميته تحقيقات دانشجويي در سال   

 ذ تصميم شد:تحقيقاتي ذيل مطرح و اتخا

بررسي زيست جذب سطحي آنلين با استفاده از لجن خشك شده فاظالب فعال « /ك.ت) با عنوان ٥٠/٩٦پژوهشي شماره (  طرح -١
استاد راهنما:مهندس حامد    - مجري طرح: مليحه اخالقي ، احسان ابويي مهرريزي، محمد مبيني، غالمرضا ابراهيم زاده -» شده از محيط هاي آبي

  تصويب نشد.و بررسي گرديد وطرح پژوهشي  ارائه اخالقيخانم   س از توضيحاتپ  بيگلري
مجريان - /ك.ت) با عنوان(مقايسه قدرت گندزدايي دي اكسيد كلر و كلر در مقياس پايلوت)٥١/٩٦پژوهشي شماره (  طرح - ٢

و بررسي   ارائه اخالقيپس از توضيحات خانم  حامد بيگلري استاد راهنما: مهندس- طرح:مليحه اخالقي، هوشمند شرفي، مهدي سعيدي، محمد نارويي
   تصويب شد .ذيل   گرديد و مشروط بر اصالح موارد

  عنوان اصالح گردد. .١
  نوع نمونه مشخص گردد. .٢
  تعريف واژگان اصالح شود. .٣
  روش كار اصالح گردد. .٤
  محل اجراي طرح مشخص شود. .٥
  روش اجراي طرح اصالح شود. .٦



 

  
  

  مرور بر مطالعات مشخص شود. .٧
  هداف و هدف اصلي مشخص شود.ا .٨
  فرضيات مشخص شود. .٩

  جامعه مشخص شود. .١٠
  معيار هاي ورود و خروج اصالح شود. .١١
  ابزار گردآوري اطالعات اصالح شود .١٢
  روش محاسبه حجم نمونه مشخص شود .١٣
  روش كار اصالح شود. .١٤
  جدول متغيرها اصالح شود. .١٥
  جدول زمان بندي اصالح شود. .١٦
   رفرنس نويسي اصالح شود. .١٧

  ام اصالحات مورد تاييد است.پس از انج
/ك.ت) با عنوان(بررسي ميزان سواد سالمت الكترونيك در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي ٤٩/٩٦طرح پژوهشي شماره ( -٣  

   مختارزاده   حات آقايپس از توضي استاد مشاور:علي دلشاد نوقابي -استاد راهنما: ميثم داستاني -  مجريان طرح: ميالد مختارزاده، محدثه عيدي- گناباد)
  تصويب شد .ارائه و بررسي گرديد و مشروط بر اصالح موارد ذيل 

  تعريف نظري اصالح شود. .١
  ابزار و پرسشنامه دموگرافيك اصالح شود. .٢
  اهداف اصالح شود. .٣
  معيار هاي خروج اصالح شود. .٤
  محدوديت هاي اجرايي طرح اصالح شود. .٥

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

  علي دلشاد نوقابي  آقاي
  دكتر جالل مردانه آقاي

  آقاي مهندس مهدي قاسمي 
  قرباني آقاي
  مختارزاده آقاي

 اسامي غائبين جلسه :
 

 اسامي ميهمانان جلسه :
  

   

  علی دلشاد 

 



 

  
  

  سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی   
 


