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پیَظت:

هعاًٍت تحقیقات ٍ فٌاٍری
هدیریت اطالع رظاًي پسشكي ٍ شبكِ پصٍّش

صَرتجلعِ
با ًام ٍ یاد خدا ّفتاد ٍ ًْویي جلعِ شَرای اًتشارات داًشگاُ در رٍز دٍشٌبِ  1398/10/16راض ظاعت
 10/30صبح با حضَر اعضای هحترم در ظالي شَرای هعاًٍت تحقیقات ٍ فٌاٍری داًشگاُ برگسار گردید ،ابتدا
دكتر ظیٌا حقاًي فر ضوي خَشاهدگَیي بِ اعضاء هَارد ذیل را هَرد بحث ٍ تصوین گیری قرار دادًد.

 .1درخَاسر کساب خاًن دکسر فاطوِ ًصیری اهیری عضَ ّیاذ علوی گرٍُ هاهایی داًشگاُ جْر ارزقاء تا عٌَاى
« فیسیَخازَلَشی در هاهایی» ٍ کسة اهسیاز کساب ٍیرایش شذُ تا ًورُ  1/2هَرد هَافقر قرار گرفر .
 .2درخَاسر کساب آقای دکسر ّوایَى عالقوٌذ ّیاذ علوی داًشکذُ دًذاًدسشکی زحر عٌَاى «دًذاًدسشکی
زرهیوی» تا کسة اهسیاز  0/5هَرد هَافقر قرار گرفر.
 .3درخَاسر کساب آقای غالهرضا عطایی عضَ ّیاذ علوی داًشکذُ خیراخسشکی جْر ارزقاء تا عٌَاى « فیسیک
ًَیي ،الکسرٍهغٌاطیسً ،اًَزکٌَلَشی ٍ رتازیک در خسشکی» تا کسة اهسیاز  1/5هَرد هَافقر قرار گرفر.
 .4درخَاسر آقای دکسر علی شثسساًی هٌفرد عضَ ّیاذ علوی داًشگاُ جْر چاج کساب «فیسیک رادیَزراخی ٍ
طراحی درهاى در رادیَزراخی» خس از ارزیاتی ٍ داٍری ٍ اسسٌاد تِ کَریکَلَم آهَزشی ٍزارذ تْذاشر ٍ تا کسة
اهسیاز  7جْر چاج هَرد هَافقر قرار گرفر .طثق هصَتاذ شَرای اًسشاراذ زوام هراحل طراحی جلذً ،شر ،فیدا
ٍ شاتک تا ًظارذ داًشگاُ خَاّذ تَد ٍ طثق صالحذیذ شَرای اًسشاراذ کسة هَرد زائیذ تصَرذ  ebookیا
چاج تا ّسیٌِ هَلف ٍ هسرجن تَدُ ٍ ًسثر تِ خریذ  20الی ً 50سخِ از کساب اقذام هی شَد.
 .5درخَاسر آقای دکسر هحوذرضا اسواعیلی عضَ ّیاذ علوی داًشگاُ جْر چاج کساب «راٌّوای آهَزشی
فراگیراى تیوارسساى کَدکاى اهیرکال» خس از تررسی ٍ داٍری تا کسة اهسیاز  10هَرد هَافقر قرار گرفر .طثق
هصَتاذ شَرای ا ًسشاراذ زوام هراحل طراحی جلذً ،شر ،فیدا ٍ شاتک تا ًظارذ داًشگاُ خَاّذ تَد ٍ طثق
صالحذیذ شَرای اًسشاراذ کسة هَرد زائیذ تصَرذ  ebookیا چاج تا ّسیٌِ هَلف ٍ هسرجن تَدُ ٍ ًسثر تِ
خریذ  20الی ً 50سخِ از کساب اقذام هی شَد.
 .6درخَاسر خاًن دکسر رقیِ هَسَی خطیر عضَ ّیاذ علوی داًشکذُ زَاًثخشی جْر چاج کساب «ارزیاتی ٍ
فیسیَزراخی اخسالالذ هفصل ّیح» خس از تررسی ٍ داٍری هقرر گردیذ ًَیسٌذُ هَارد طرح شذُ از جاًة داٍر را
در کساب اعوال ًوایذ ٍ ّوچٌیي تازًگری در عٌَاى کساب صَرذ گیرد ،سدس هجذدا" هَرد تررسی ٍ ارزیاتی
داٍر قرار گیرد.
جلسِ تا رکر صلَازی تر هحوذ ٍ آل هحوذ تِ خایاى رسیذ.
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