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     :مصوبات جلسه شورای تخصصی تحصیالت تکمیلی بشرح زیر می باشد 

هقایسِ تأثیر آهَزضی خَدهراقبتی بر اساس رٍش تذریس اعضای تین ٍ  ))عٌَاى پیشٌْبدی پزٍپَسال پبیبى ًبهِ هزبَط بِ داًشجَ فزیبب فخزآٍری تحت عٌَاى ـ  1

ٍ هَرد تأییذ قزار گزفت. ((سخٌراًی بر کیفیت زًذگی ٍ خَدکارآهذی بیواراى هبتال بِ هَلتیپل اسکلرٍزیس  بب راٌّوبیی آقبی دکتز علی دّقبًی بزرسی 

بهِ هزبَط بِ داًشجَ 2 ْای آهَزضی جْرم با  ))هزتضی خَاجِ پَر تحت عٌَاى  ـ عٌَاى پیشٌْبدی پزٍپَسال پبیبىً  تجربِ ارتباط حرفِ ای پرستاراى ضاغل در بیوارستاً

ِ جْزهی بزرسی ٍ هَرد تأییذ قزار گزفت. ((ّوکاراى پاراکلیٌیک:یک پژٍّص پذیذارضٌاسی   بب راٌّوبیی آقبی دکتز هحسي فبصل

بم هزادی تحت عٌَاى 3 بِه هزبَط ِب داًشجَ خبًن اْل بررسی تأثیر هذل خَدهراقبتی اٍرم بر تَاى خَدهراقبتی ٍ کفایت دیالیس بیواراى ))  ـ عٌَاى پیشٌْبدی پزٍپَسال پبیبىً 

وَدیالیس  ٍ هَرد تأییذ قزار گزفت.ب ((تحت درهاى باّ   ب راٌّوبیی آقبی دکتز علی دّقبًی بزرسی 

ِ پَر ، آقبی دکتز اسالهی اکبز تعییي شذ. 4 َ هزتضی خَاج  ـ هسئَلیت استبد هشبٍر اٍل داًشج

ُ فزاهزسی حقیقی ، آقبی دکتز علی دّقبًی تعییي شذ.ـ  5 ٍ خبًن سعیذ َ هْذی کبظوی   هسئَلیت استبد هشبٍر اٍل داًشج

َ فزیبب فخزآٍری ـ الْبم هزادی ، آقبی دکتز هحسي حجت تعییي شذ.  ـ 6  هسئَلیت استبد هشبٍر اٍل داًشج

ٍ آقبی دکتز دّقبًی تعییي شذ.ـ  7 ِ پَر ، آقبی دکتز هحسي حجت  َ آقبی هزتضی خَاج ِ داًشج  داٍراى پیشٌْبدی بزای پزٍپَسال پبیبى ًبه



ٍ آقبی دکتز حجت تعییي شذ.داٍراى پیشٌْبدی بزای پزٍپَسال پبیبى ًـ  8  ِ َ آقبی هْذی هحوذکبظوی رستوی ، آقبی دکتز فبصل ِ داًشج  به

ِ ٍ آقبی دکتز اسالهی اکبز تعییي شذ.ـ  9 َ خبًن الْبم هزادی ، آقبی دکتز فبصل ِ داًشج  داٍراى پیشٌْبدی بزای پزٍپَسال پبیبى ًبه

َ خـ  11 ِ داًشج ٍ آقبی دکتز اسالهی اکبز تعییي شذ.داٍراى پیشٌْبدی بزای پزٍپَسال پبیبى ًبه  ِ  بًن فزیبب فخزآٍری ، آقبی دکتز فبصل

ٍ آقبی دکتز اسالهی اکبز تعییي شذ.ـ  11  ِ ُ فزاهزسی حقیقی ، آقبی دکتز فبصل َ خبًن سعیذ ِ داًشج  داٍراى پیشٌْبدی بزای پزٍپَسال پبیبى ًبه

ُ ای تقسین شَد. PH.Dاگز تعذاد داًشجَیبى بیشتز اس تعذاد اسبتیذ ـ  12 ِ صَرت دٍر ِ ب  ببشذ ، اسبتیذ راٌّوب ، پبیبى ًبه

ُ کبرشٌبسی ارشذ ّز ًیوسـ  13 ِ دٍر ُ تعذاد کشیک ّبی هَظفی هزبَط ب ِ صَرت کبرٍرس تحت ًظبرت سَپزٍایشر ببلیٌی داًشکذ  بل را بگذراًذ. داًشجَیبى غیز شبغل ب

ِ گذراًذى ـ  14 ُ شَد. بزای داًشجَیبى شبغل ًیش هعزفی ًبه ِ تحصیالت تکویلی ببسگزداًذ ٍ تأییذیِ آى ب ُ بِ هحل اشتغبل ارسبل   کشیک ّبی هَظفی اس داًشکذ

َیبى کبرشٌبسی ارشذ بزرسی ٍ تصَیب شذ ) تعذاد ـ  15 بهِ داًشج ن هیزسایی ) دفتز ریبست  23فزهْبی هزبَط بِ فزآیٌذ پبیبىً  فزم( ٍ هقزر گزدیذ فزم ّب اس طزف خًب

ُ پزستب ُ پزستبری در قسوت تحصیالت تکویلی ببرگذاری شَد. داًشکذ  ری(، در سبیت داًشکذ


