
 

 

 

 

 

 

صًرتجلسٍ شًرای پژيَشی 

مزکش تحقیقات بیًشیمی ي اختالالت متابًلیک 

30/2/87 
 

  تا حضَس اػضا دس هحل سشپشستی داًشکذُ پیشاپضشکی ٍ تْذاشت تشکیل گشدیذٍ هَاسد 10جلسِ هزکَس ساس ساػت 

. هششٍحِ ریل هَسد تحث ٍ تثادل ًظش قشاس گشفت

 تٌذ رکششذُ تَد تِ 3 دس خصَص ًحَُ حوایت هالی اص هقاالت کِ دس 8/2/87گ ج هَسخ /697/35ًاهِ شواسُ  -

.  استحضاس اػضا سسیذ

 دس خصَص تغییش ًحَُ اهتیاص دّی کتة تالیفی تَسظ داًشگاُ ّا ٍ هشاکض 8/2/87گ ج هَسخ /696/35ًاهِ شواسُ  -

 .قشائت گشدیذ

 دس هَسد اسائِ هستٌذات هشتَط تِ هقاالت اسائِ شذُ دس کٌگشُ ّای داخلی 10/2/87گ ج هَسخ /739/35 ًاهِ شواسُ  -

 . قشائت گشدیذ86ٍ خاسجی تشای اسصشیاتی سال 

 دس خصَص سَهیي فشاخَاى اػغای گشاًت تحقیقاتی اص دفتش هذیتشاًِ 17/2/87گ ج هَسخ /616/35 ًاهِ شواسُ  -

. ششقی ساصهاى تْذاشت جْاًی تِ اعالع اػضای شَسا سسیذ

.        پشٍپَصال ّای صیشتا تَجِ تِ ًظشات داٍساى هَسد ًقذ ٍ تشسسی قشاس گشفت

 بزرسی يضعیت تغذیٍ ي بزخی عًامل مزتبط با "پشٍپَصال عشح تحقیقاتی آقای غالهشضا ٍقاسی تحت ػٌَاى-       الف

هغشح ٍ هقشس شذ پس اص اًجام اصالحات ریل تا ًظش هَافق  "آن در بیه داوش آمًسان دبستاوی استان گلستان

. اقذام گشدد

 .دس هقذهِ ٍ هؼشفی عشح هٌاتغ رکش شَد .1

 .پشسشٌاهِ ضویوِ شَد ٍ اگش سفشاًسی داسد رکش گشدد .2

 .اص هٌاتغ جذیذتش استفادُ شَد .3

 . ًوًَِ ًیست8000 ًوًَِ قاتل اسائِ است ًیاص تِ 2500اگش عشح تا  .4

 آیا جوؼیت شْشی ٍ سٍستایی تقشیثا تشاتش است؟ .5

 

 



 

 

 

 

 

 .دس اّذاف لحاػ گشدد (ششط هؼذل)استثاط ٍضؼیت تغزیِ تا پیششفت تحصیلی  .6

 .سَاالتی کِ دس پشسشٌاهِ است دسهتغیشّا ٍ اّذاف رکش شَد .7

 .جذٍل ّضیٌِ ّا تا تَجِ تِ تؼذیل حجن ًوًَِ اصالح شَد .8

بزرسی تاثیز تغذیٍ بز میشان پیشزفت تحصیلی پشٍپَصال عشح تحقیقاتی آقای غالهشضا ٍقاسی تحت ػٌَاى _ ب 

 هغشح ٍ تا ػٌایت تِ ایٌکِ کلیِ اعالػات دس پشٍپَصال تٌذ الف جوغ آٍسی داوش آمًسان دبستاوی استان گلستان

. گشدیذُ است،  لزا پیشٌْاد شذ پیششفت تحصیلی دس غالة ّواى پشٍپَصال دس ًظش گشفتِ شَد

 

: اعضا شزکت کىىدٌ در جلسٍ

دکتش آصاد سضا هٌصَسیاى                           سئیس هشکض 

 

دکتش حویذسضا جَشقاًی                          هؼاٍى پژٍّشی هشکض 

 

دکتش ػثذالجالل هشجاًی                           ػضَ شَسای پژٍّشی هشکض 

 

دکتش ًادس هٌصَسسوایی                            ػضَ شَسای پژٍّشی هشکض 

 

دکتش غضالِ شجاع سضَی                          ػضَ شَسای پژٍّشی هشکض 

 

دکتش جْاًثخش اسذی                            ػضَ شَسای پژٍّشی هشکض 

 

دکتش هحوذ هْذی اتشاّیوی                      ػضَ شَسای پژٍّشی هشکض 

  

 

 


