
 

 

 

 

 

 خانم دكتر صالحي سركار

 كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه سرپرست

با نام و ياد  82ساعت  22/2/8931جلسه شوراي پژوهشي كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده بهداشت در تاريخ يكشنبه  سومين

 خدا آغاز و طرح هاي تحقيقاتي زير مطرح و اتخاذ تصميم گيري شد.

 8931ن بررسي الگوي تغذيه و وضعيت رشد كودكان پيش دبستاني شهر گنباد در سال الف( طرح پژوهشي با عنوا
 اساتيد راهنما: هدايت هللا شمس، خسرو شفقي، راضيه جعفري زاده   مجريان: مريم مراديان، زهره نادي

 پس از ارائه توضيحات توسط مجري طرح بررسي گرديد مشروط به اصالحات ذيل: 

جدول هزينه ها و اساتيد  -4جدول متغير ها اصالح گردد  -9اصالحات نگارشي انجام شود  -2فته شود فرم جديد با امضا گر-8

 فرم خالصه پروپوزال تكميل و ثبت سامانه گردد -5پر شود 

 طرح پس از ارائه و انجام اصالحات تصويب گرديد

 8931تقديس گناباد در سال  ب( طرح با عنوان ارتباط شدت روشنايي با خستگي شغلي در كاركنان شركت چيني
 اساتيد راهنما: مجتبي امكاني، مريم اسماعيلي     مجريان طرح: فائزه جاوداني، محدثه صادقي

 پس از ارائه توضيحات توسط مجري طرح بررسي گرديد مشروط به اصالحات ذيل: 

 -4دارد ها در بيان مسئله ذكر گردد استان -9ابزار گردآوري اطالعات اصالح گردد  -2رفرنس هاي انگليسي اصالح گردد -8

جدول متغير ها اصالح   -6معيار هاي ورود اصالح گردد  -5مروري بر مطالعات اصالح گردد و كليدواژه ها در آن بيان شود 

فرم خالصه تكميل و ثبت ثامانه  -3از فرم جديد پروپوزال استفاده گردد  -1جدول هزينه هاي مسافرت تكميل گردد  -7گردد 

 دد.گر

 طرح پس از ارائه و انجام اصالحات تصويب گرديد

ليتري ذخيره سازي  01ليتري و  81ج( طرح پژوهشي با عنوان مدل سازي پيامد هاي انفجار، اشتعال و نشت گاز از مخازن 

 استيلن
 استيد راهنما: محمد حسين بهشتي   مجريان طرح: محدثه صادقي، فائزه جاوداني

 پس از ارائه توضيحات توسط مجري طرح بررسي گرديد مشروط به اصالحات ذيل:

 -4عنوان انگليسي اصالح گردد  -9مروري بر مطالعات اصالح گردد  -2در مروري بر مطالعات كليدواژه ها ذكر گردد -8

 فرضيات اصالح گردد.اهداف و  -7متغيرها اصالح گردد  -6سوال پژوهش اصالح گردد  -5اصالحات نگارشي انجام شود 

 طرح پس از ارائه و انجام اصالحات مجدد دفاع گردد.

د( طرح پژوهشي با عنوان نگرش دانشجويان دانشكده بهداشت نسبت به رشته تحصيلي و آينده شغلي آن ها در دانشگاه علوم 

 پزشكي گناباد 
اني، مهندس اسماعيلي، راضيه اساتيد راهنما: مهندس امك  مجريان طرح: حميدرضا كريمي، مهديه ميرزايي 

 جعفري زاده

 پس از ارائه توضيحات توسط مجري طرح بررسي گرديد مشروط به اصالحات ذيل:

مروري بر مطالعات اصالح و جمع بندي اضافه  -9محل اجراي طرح بيان شود  -2عنوان انگليسي و فارسي اصالح گردد -8

 جدول متغير ها اصالح گردد. -6هاي ورود  اصالح معيار -5اصالح حجم نمونه)سرشماري( -4گردد 

 طرح پس از ارائه و انجام اصالحات تصويب گرديد

 

مجتبي امكاني، مهدي قاسمي، خانم صابري، ميالد مختارزاده، حجت لشكري، اميررضا ساده مقدم  داوران  حاضر در جلسه:

 فدافن، جواد جعفرزاده، احسان رفتاري

 مجتبي امكاني 

ه تحقيقات دانشكده سرپرست كميت 



 

 

 

 

 بهداشت

 


