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 :1397آهبز عسح ّبی تحقیقبتی اغبتید دز غبل 

 عٌَاى عسح تحقیقبتی عضَ ّیئت علوی تبزیخ تصَیت عسح تحقیقبتی زدیف

 خبًن پَزتیوَز 20/3/97 1
ثسزغی تبثیس تلفیق دٍ زٍؼ آهَشؼ الکتسًٍیکی ٍ هؿبزکتی دز دزظ هساقجت ّبی پسغتبزی کَدک ثیوبز ثس خالقیت 

 1397داًؿجَیبى پسغتبزی دز داًؿکدُ پسغتبزی ٍ هبهبیی ازٍهیِ دز غبل ٍ خَدکبزآهدی تحصیلی 

 خبًن کبظوی 2/4/97 2
ثسزغی تبثیس اجسای هدل هساقجت هؿبزکتی ثس خَدکبزآهدی ٍ تجعیت اش زضین غرایی دز ثیوبزاى تحت ّوَدیبلیص 

 1397هساجعِ کٌٌدُ ثِ هسکص آهَشؾی دزهبًی عبلقبًی ازٍهیِ دز غبل 

 خبًن پَزتیوَز 24/4/97 3
ثسزغی تبثیس ثبشی آهَشؾی ثس ثْجَد زٍاثظ ٍالد ٍ کَدک ٍ اضغساة کَدکبى ثػتسی دز هساکص آهَشؾی دزهبًی ؾْید 

 1397هغْسی ازٍهیِ دز غبل 

 1397هؿکالت آهَشؼ ثبلیٌی اش دیدگبُ داًؿجَیبى پسغتبزی داًؿگبُ علَم پصؾکی ازٍهیِ دز غبل  خبًن عظین شادُ 24/4/97 4

5 1/7/97 
خبًن -خبًن ًودی

 الَْزدی
 ؾجبعت اخالقی دز پسغتبزی: یک هغبلعِ کیفی

6 29/7/97 
خبًن -خبًن الَْزدی

 ؾْجبش
 ادزاکبت ثیوبزاى دز هَزد آهَشؼ ثبلیي: یک هغبلعِ کیفی

 تسجوِ ٍ زٍاًػٌجی پسغؽ ًبهِ خَدهدیسیتی دیبثت دکتس ّوتی 3/8/97 7

8 20/8/97 
 -دکتس حجیت شادُ

 جبغویدکتس 
 اغتساتطی ّبی هَزد اغتفبدُ اش غَی پسغتبزاى دز ازائِ هساقجت هجتٌی ثس ٍجداى: یک هغبلعِ کیفی

 تجسثیبت هساقجیي خبًَادُ اش هساقجت اش ثیوبزاى هجتال ثِ غسعبى: یک هغبلعِ کیفی دکتس اقتداز 14/11/97 9

10 14/11/97 
خبًن  -خبًن علَیبًی

 الَْزدی

شًدگی ثب احػبظ تٌْبیی دز داًؿجَیبى پسغتبزی ٍ هبهبیی داًؿگبُ علَم پصؾکی ازٍهیِ دز غبل ثسزغی ازتجبط غجک 

1398 

11 5/12/97 
خبًن -دکتس پسیصاد

 ؾْجبش
 تجییي تجبزة ثبشگؿت ثِ کبز ثیوبزاى هجتال ثِ هَلتیپل اغکلسٍشیع: یک هغبلعِ کیفی

 خبًن هحودیبى 12/12/97 12
 –ثسزغی عَاهل اًگیصؾی ٍ ثْصیػتی ذٌّی  هستجظ ثب  آهَشؼ ضوي خدهت دز پسغتبزاى ؾبغل دز هساکص آهَشؾی 

 1397-1398دزهبًی داًؿگبُ علَم پصؾکی ازٍهیِ دز غبل 
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 1397آهبز عسح ّبی تحقیقبتی کویتِ تحقیقبت داًؿجَیی دز غبل 

 

 زدیف
تبزیخ تصَیت 

 عسح تحقیقبتی
 عٌَاى عسح تحقیقبتی داًؿجًَبم  عضَ ّیئت علوی

 - خبًن عبلجی 8/2/97 1
ثسزغی تبثیس هؿبٍزُ هجتٌی ثس فٌبٍزی ًَیي ثس تغییس زفتبز فعبلیت فیصیکی هبدزاى ثبزداز ثب اضبفِ ٍشى هساجعِ 

 97-1396کٌٌدُ ثِ هساکص ثْداؾتی دزهبًی ازٍهیِ دز غبل 

 - دکتس زضبیی 23/4/97 2
( ثس آگبّی ٍ عولکسد داًؿجَیبى پسغتبزی ٍ فَزیت ّبی پصؾکی CPRزیَی) ثسزغی تبثیس آهَشؼ احیبی قلجی

 1397داًؿکدُ پسغتبزی هبهبیی ازٍهیِ 

 خلیل هسادی دکتس حجیت شادُ 19/8/97 3
دزهبًی داًؿگبُ علَم پطؾکی ازٍهیِ دز –ثسزغی اغتقساز اغتبًدازد ّبی دٍغتداز ایوٌی ثیوبز دز هساکص آهَشؾی 

 1397غبل 

 98-1397ثیوبز اش دیدگبُ داًؿجَیبى پسغتبزی ٍ هبهبیی ازٍهیِ دز غبل  -هَاًع ثسقسازی ازتجبط هَثس پسغتبز هصغفی ثبفٌدُ دکتس حجیت شادُ 19/8/97 4

 حػیي جوؿیدی خبًن پَزتیوَز 9/10/97 5
 ثسزغی ازتجبط َّؼ اخالقی ٍ تعلق پریسی ثبلیٌی ثب خَدکبزآهدی ثبلیٌی داًؿجَیبى پسغتبزی داًؿکدُ

 1398پسغتبزی ٍ هبهبیی ازٍهیِ 

 حػیي جوؿیدی دکتس ّوتی 27/11/97 6
 یّب وبزغتبىیپسغتبزاى ؾبغل دز ث یؾغل تیخَاة ٍ زضب تیفیثب ک یؾجبًِ زٍش یّب پیزاثغِ ت یثسزغ

 1397- 1398غبل ِ،یازٍه یدزهبً یآهَشؾ

 زغَل گلی دکتس پسیصاد 4/12/97 7
غغح اضغساة ثیوبزاى قجل اش عول جساحی دز ثیوبزغتبى اهبم خویٌی  ثسزغی تبثیس زایحِ دزهبًی ثب گالة ثس

 1397-1398)زُ( هْبثبد دز غبل
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 1397دز غبل داًؿکدُ  ایوٌی ثیوبز یقبتیتحق یآهبز عسح ّب

 

 زدیف
تبزیخ تصَیت عسح 

 تحقیقبتی
 عٌَاى عسح تحقیقبتی عضَ ّیئت علوی

 یفیهغبلعِ ک یک ی،غسث یجبىدز شًبى اغتبى آذشثب یخَدغَش یٌدفسآ دکتس آقبخبًی-دکتس ثقبیی 5/9/97 1

 یفیک ی: هغبلعِ ا یوبزغتبىدز ث یويا یّب یتٍ فعبل ییهبهب یهؿبزکت دز هساقجت ّب یشًبى ثسا یحبتتسج دکتس ثبیساهی 3/10/97 2

 یفیهغبلعِ ک یک: یغسث یجبىخَى دز اغتبى آذزثب یهسد هجتال ثِ پسفؿبز یوبزاىث ییاش دزهبى دازٍ یتهَاًع تجع دکتس آقبخبًی 24/10/97 3

 یفیهغبلعِ ک یک: یوبزث یوٌیادزاکبت پسغتبزاى اش ا ییيتج دکتس آلیلَ-دکتس ثقبیی 24/10/97 4

 خبًن غٌی پَز 20/12/97 5
 یّب یوبزغتبىدز ث یاغتبًدازد غبشهبى ثْداؾت جْبً یبثیثساغبظ اثعبد هدل ازش یوبزث یوٌیا یتٍضع یثسزغ

 یغسث یجبىاغتبى آذزثب یوبزث یوٌیدٍغتداز ا

 خبًن غٌی پَز 20/12/97 6
 یيدز ث یحفبظت فسد یلٍ اغتفبدُ اش ٍغب یکاصَل آغپت یتزعب یصاىدز ه یبهد یآهَشؼ هَلت یستبث یثسزغ

 1398دز غبل  یِ)زُ( ازٍهیهغْس یدؾْ یوبزغتبىپسغتبزاى ؾبغل دز ث
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 1397غبل 

ّبی تحقیقبتی تعداد عسح  هجسی زدیف

 اغبتید

تعداد عسح ّبی تحقیقبتی کویتِ 

 تحقیقبت داًؿجَیی

تعداد عسح ّبی 

تحقیقبتی ایوٌی ثیوبز 

 داًؿکدُ

 جوع کل

 3 0 2 1 دکتس حجیت شادُ 1

 2 2 0 . دکتس ثقبیی 2

 2 0 1 1 دکتس ّوتی 3

 2 2 0 0 دکتس آقبخبًی 7

 1 0 1 0 دکتس زضبیی 9

 1 0 0 1 دکتس جبغوی 12

 1 1 0 0 دکتس آلیلَ 16

 1 1 0 0 دکتس ثبیساهی 17

 2 0 1 1 دکتس پسیصاد 18

 1 0 0 1 دکتس اقتداز 19

 1 0 0 1 خبًن عظین شادُ 20

 3 0 1 2 خبًن پَزتیوَز 21

 1 0 0 1 خبًن علَیبًی 22

 1 0 0 1 خبًن هحودیبى 23

 1 0 0 1 خبًن ًودی 24

 3 0 0 3 خبًن الَْزدی 25

 1 0 0 1 کبظویخبًن  26

 2 0 0 2 خبًن ؾْجبش 27

 2 2 0 0 خبًن غٌی پَز 28

 


