جدٍل ٍضعیت پزٍصُ ّای داًشجَیاى کارشٌاسی پیَستِ تْداشت عوَهی ٍرٍدی ًیوسال دٍم سال 33
شوارُ

عٌَاى پزٍصُ

ًام داًشجَیاى

ٍضعیت پیشزفت

استا راٌّوا

پزٍصُ****

گزٍُ

2

ًگیي کاکاًّذ ًژاد-کْحز صارهی
سادٍ
حذیج ًْری اصل

3

هِزاًگیشعلیشادٍ-سارا تقی پْر

دالیل عذم پایبٌذی بَ درهاى ضذ رتزّّیزّص HIV-ایذس در
بیواراى شِز خزم آباد
بزرسی پزخاشگزی کْدکاى پیش دبستاًی شِز خزم آباد ّ
هقایسَ آى اس دیذگاٍ هادراى ّهزبیاى در سال6396
بزرسی ارتباط سْاد سالهت رابطیي ّ سًاى هزاجعَ کٌٌذٍ بَ
هزاکش بِذاشتی درهاًی شِز خزم آباد در سال 6394

4

رضْاى بابعالی

بزرسی هیشاى خْددرهاًی سًاى شِز خزم آباد

5

شکْفَ شیزی سادٍ-هزین هزادی

6

سُزٍ هزادی پْر-صباجعفزی-
پزی قزباًی
سارا حسًٌْذ-بٌِاس اهزایی

8

کبزی ُوتی عْض آبادی-هزین
سهاًی

بزرسی هیشاى ّضعیت سْاًح ّ حْادث در داخل ّ خارج
هٌشل در شِز خزم آباد در سال6395 -96
تاحیز هذاخالت تغذیَ ای بز هصزف هیٍْ ّ سبشیجات داًش
آهْساى
عْاهل اجتواعی ّ اقتصادی هْحز بز تقاضای خذهات
دًذاًپششکی
تاحیز هشاّرٍ رّاًشٌاختی تلفٌی در دّراى حْل سایواًی بز
بزّس افسزدگی بعذ سایواى در سًاى استاى لزستاى

1

7

هٌِذص راهیي
بیزاًًْذ
دکتز هِذی
بیزجٌذی
دکتز
هحوذحسي
ایواًی ًسب
دکتز هِذی
بیزجٌذی
کتایْى بختیار
هٌِذص راهیي
بیزاًًْذ
دکتز ًْرایی
هٌِذص
بیزاًًْذ

3
4
4
3
3
3
4
3

**** -1 :تالتکلیف
-2تصَیة عٌَاى ٍ استاد راٌّوا در شَرای پضٍّشی گزٍُ
 -3تصَیة پزٍپَسال در شَرای پضٍّشی گزٍُ
-4تصَیة پزٍپَسال تِ عٌَاى پزٍصُ هصَب داًشگاّی
 -5اتوام هزحلِ جوع آٍری دادُ ّا
 -6اتوام تحلیل دادُ ّای طزح
 -7ارسال تِ یکی اس هجالت هعتثز
ًکتِ:
 -1تا سهاًی کِ داًشجَیاى ّز هزحلِ اس پزٍصُ را تِ پایاى ًزساًدُ اًد ،هَظفٌد در قسوت ٍضعیت پیشزفت پزٍصُ ،کد هزحلِ
قثل را ثثت ًوایٌد.
 -2داًشجَیاى هَظفٌد پس اس اخذ ٍاحد رٍش تحقیق در علَم تْداشتی ( اس تزم  4تحصیلی) ،ایي فزم را قثل اس شزٍع
فزجِّای اهتحاًی ّز ًیوسال تحصیلی تِ هعاًٍت پضٍّشی گزٍُ تْداشت عوَهی (خاًن دکتز ًَرایی هطلق)تحَیل ًوایٌد.
 -3در صَرت عدم ارائِ گشارش پیشزفت در هَعد هقزر ،داًشجَیاى جْت تعییي تکلیف تِ شَرای آهَسشی گزٍُ هعزفی
خَاٌّد شد.

