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 :1398دس ػبل  آهبس عشح ّبی تحقیقبتی اػبتیذ

 سدیف
تبسیخ تصَیت عشح 

 تحقیقبتی
 عٌَاى عشح تحقیقبتی عضَ ّیئت علوی

1 16/4/98 
آقبی -دکتش حجیت صادُ

 آجَداًی )داًـجَی دکتشی(

 یپشػتبساى ؿبغل دس هشاکض آهَصؿ یبىدس ه "یؿغل یفشػَدگ"ٍ  "یقشثبً یيدٍه یذُپذ"یيث یاستجبط علّ یثشسسػ

ثب اػتفبدُ اص  "یوبسث یوٌیفشٌّگ ا" یاحتوبل یبًجیگشی: هغبلعِ ًقؾ ه1398دس ػبل  یِؿْشػتبى اسٍه یدسهبً

 یهعبدالت ػبختبس یهذل ػبص

 یفیهغبلعِ ک یک: یشاىدس ا یدس هَسد پظٍّؾ پشػتبس یپشػتبس یذادساک اػبت خبًن الَْسدی -دکتشپشیضاد 16/4/98 2

 خبًن چشاغی -خبًن علَیبًی  7/7/98 3
ثشسػی احؼبع تٌْبیی، عضت دًفغ، ػالهت سٍاى ٍ عَاهل هشتجظ ثب آى ّب دس ػبلوٌذاى هشاکض آهَصؿی دسهبًی 

 1399-1398ؿْش اسٍهیِ دس ػبل 

 دکتش هشادی -آقبی هالصادُ  15/11/98 4
ثیوبساى ثب دفیجشیالتَس داخل قلجی دس ثیوبسػتبى ثشسػی تبثیش آهَصؽ ثِ سٍؽ ثبصگـتی ثش کیفیت صًذگی 

 1399-1398ػیذالـْذا اسٍهیِ دس ػبل 

 

 :1398دس ػبل  آهبس عشح ّبی تحقیقبتی کویتِ تحقیقبت داًـجَیی

 سدیف
تبسیخ تصَیت 

 عشح تحقیقبتی

عضَ ّیئت 

 علوی
 عٌَاى عشح تحقیقبتی ًبم داًـجَ

 سػَل گلی دکتش پشیضاد 9/2/98 1
تبثیش سایحِ دسهبًی ثب عصبسُ گل ؿوعذاًی ثب هَػیقی دسهبًی ثش ػغح اضغشاة ثیوبساى قجل اص جشاحی هقبیؼِ 

 1397 -1398ثبص ؿکن دس ثیوبسػتبى اهبم خویٌی )سُ( هْبثبد دس ػبل
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 دکتش قَاهی 9/2/98 2
سقیِ -آیٌبص ثبقشصادُ

 ایوبًی

 یوبساىدس ث یتشٍگلؼشیيً یَىاص اًفَص یًبؿ یگشًیکوپشع گشم ٍ ػشد ثش ؿذت دسد ه یشتبث یا یؼِهقب یثشسػ

  1398دس ػبل  یِاسٍه یذؿْذایػ یدسهبً یدس هشکض آهَصؿ یثؼتش یقلج

 خبًن پَستیوَس 11/3/98 3
عزسا  -علی ؿفیق

 هظلَهی

 یداًـگبُ علَم پضؿک یپشػتبس یبىؿذى داًـجَ یحشفِ ا یثب سفتبسّب یبىهشث یٌیاستجبط آهَصؽ ثبل یثشسػ

 1398دس ػبل  یِاسٍه

 خبًن ًوذی دکتش هشادی 2/11/98 4
ثشسػی ساثغِ ثیي عذالت ػبصهبًی ثب فشػَدگی ؿغلی ٍ تعبسض ًقؾ دس پشػٌل اٍسطاًغ پیؾ ثیوبسػتبًی 

 1398داًـگبُ علَم پضؿکی اسٍهیِ دس ػبل 

 خبًن ًوذی دکتش هشادی 8/11/98 5
 -ثیوبساى هجتال ثِ ًبسػبیی قلجی دس هشکض آهَصؿیثشسػی استجبط ثیي کبًَى کٌتشل ػالهت ثب خَد کبسآهذی 

 1398دسهبًی ػیذالـْذاء اسٍهیِ دس ػبل 

 تجبسة صیؼتِ داًـجَیبى پشػتبسی اص خـًَت دس هحیظ ثبلیٌی: یک هغبلعِ پذیذاسؿٌبػی تفؼیشی خبًن کبظوی دکتش ثقبیی 31/11/98 6

 خبًن کبظوی دکتش سادفش 7/11/98 7
ٍجذاى ٍ حؼبػیت اخالقی ثش هیضاى پبیجٌذی ثِ سفتلشّبی هشاقجتی پشػتبساى ؿبغل دس قذست پیـگَیی دسک  "

 1398-1399-هشاکض آهَصؿی دسهبًی اسٍهیِ دس ػبل

 هالصادُآقبی  دکتش هشادی 14/11/98 8
ثشسػی استجبط ثیي کبًَى کٌتشل ػالهت ثب تجعیت اص سطین دسهبًی دس ثیوبساى تحت ّوَدیبلیض دس ؿْشػتبى 

 1399-1398اسٍهیِ 

 ػالهت ثخؾخبًن  دکتش ثقبیی 14/11/98 9
ثشسػی اثش عَاهل هبدسی قبثل تعذیل دس تَلذ ًَصاداى ًبسع ٍ هقبیؼِ آى ثب ًَصاداى تشم ثؼتشی دس ثیوبسػتبى 

 ؿبّذی-: یک هغبلعِ هَسد1398هغْشی اسٍهیِ دس ػبل 

 تقی ًظادآقب/ خبًن  دکتش ثقبیی 14/11/98 11
احؼبع اًؼجبم دس ؿشایظ اػتشع صا دس پشػتبساى ثیوبسػتبى عبلقبًی ؿْشػتبى اسٍهیِ دس ػبل  ثشسػی هیضاى

 : یک هغبلعِ هقغعی1398
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 1398تب  1394هحبػجِ ثبس هیشایی صٍدسع ًبؿی اص ػَاًح ٍ حَادث ساًٌذگی دس اػتبى آرسثبیجبى غشثی اص ػبل  خبًن حیذسًیب دکتش ثقبیی 14/11/98 11

 : یک هغبلعِ هقغعی1398اسصیبثی اپیذهیَلَطیک ثیوبساى ّوَدیبلیضی ؿْشػتبى اسٍهیِ دس ػبل  آقب/خبًن قْشهبى صاد دکتش ثقبیی 14/11/98 12

 

 

 :1398بتی ایوٌی ثیوبس داًـکذُ دس ػبل قآهبس عشح ّبی تحقی

 سدیف
تبسیخ تصَیت عشح 

 تحقیقبتی
 عٌَاى عشح تحقیقبتی عضَ ّیئت علوی

 تشجوِ ٍ سٍاًؼٌجی اثضاس  تجضیِ دٍهیي قشثبًی ٍ حوبیت آقبی آجَداًی -ثقبییدکتش  27/3/98 1

 تجییي فشآیٌذ ػبصگبسی دس ثیوبساى داسای دفیجشیالتَس کبؿتٌی قلت دکتش هشادی 16/11/98 2

 COVID-19تجییي تجبسة صیؼتِ پشػتبساى ثخؾ هشاقجت ّبی ٍیظُ تٌفؼی دس هشاقجت اص ثیوبساى هجتال ثِ  دکتش هشادی 24/12/98 3

 ضذ عفًَی کٌٌذُ ّبی دػت ثش پبیِ الکل: هضایب ٍ هعبیت آقبی هالصادُ -دکتش هشادی 24/12/98 4

 

 



4 

 

 

 

 1398ػبل 

 هجشی سدیف
تعذاد عشح ّبی تحقیقبتی 

 اػبتیذ

کویتِ تحقیقبت  تعذاد عشح ّبی تحقیقبتی

 داًـجَیی

تعذاد عشح ّبی تحقیقبتی ایوٌی ثیوبس 

 داًـکذُ
 جوع کل

 1 1 1 1 دکتش حجیت صادُ 1

 6 1 5 1 دکتش ثقبیی 2

 3 1 1 1 دکتش پشیضاد 3

 1 1 1 1 دکتش سادفش 4

 1 1 1 1 دکتش قَاهی 5

 1 1 1 1 خبًن چشاغی 6

 1 1 1 1 خبًن علَیبًی 7

 1 1 1 1 خبًن پَستیوَس 8

 7 3 3 1 دکتش هشادی 9

 2 1 1 1 آقبی هالصادُ 11

 1 1 1 1 خبًن الَْسدی 11

 

 


