بسمه تعالی

مصوبات شورای پژوهشی مورخ  1396/05/07به شماره جلسه 9609

ردیف
1

2

نام و نام خانوادگی
دانشجو

هالله رحیم محمودی

سیداسمعیل محدیان نصر
آبادی

رشته

روانشناسی بالینی

روانشناسی بالینی

آموزش زبان

3

نگین امینی

4

حمیدرضا پوررضایی

ادبیات فارسی

5

نادیا حمزه کرمی

ادبیات فارسی

6

جمال ناصری

ادبیات فارسی

7

مروارید شادی مقدم

ادبیات فارسی

8

محمدرسول خسروی

زبان انگلیسی

انگلیسی

استاد راهنما

عنوان

مقایسه کیفیت زندگی ،بهزیستی روانشناختی و امیدواری در فرزندان شاهد فارغ
التحصیل از دانشگاه با فارغ التحصیل های غیر شاهد
بررسی تاثیر روش تدریس یادگیری مغز محور بر میزان مهارت های اجتماعی
دانش آموزان پایه ال متوسطه اول شهرستان قصر شیرین
خصوصیات شخصیتی به عناون عامل پیش بینی کننده کارآمدی تدریس و خوش
بینی حرفه ای معلمان زبان انگلیسی در ایران
بررسی کشف شاعرانه و مضمون نو در شعر کودک ،گروههای نسی  7تا  12سال
با تکیه بر آثار ناصر کشاورز

بررسی قصه و قصه گویی و نقش ان در آشناکردن کودکان دور دوم ابتدایی با
ادبیات داستانی

سبک شناسی در جمشید و خورشید اثر سلمان ساوجی

تاثیر آموز مهارت خواندن براساس روش فونیکس بر شیوایی و دقت خواند دانش
آموزان انگلیسی به عنوان زبان خارجه
بررسی رابطه هویت سازمانی با آگاهی و عملکرد انتقادی در بین معلمان زبان
انگلیسی

دکتر مریم اکبری

دکتر هوشگ
جدیدی
دکتر عادل دست
گشاده

استاد
مشاور

-

-

-

دکتر شراره

رأی شورا

تائید

تائید

رد

تائید

الهامی

دکتر بدریه

سهیال

قوامی

حسین پور

دکتر سید کیهان

ردوبا استاد
مشاور مخالفت
گردید
تائید

شهدایی
دکتر عادل دست

تائید

گشاده
دکتر عادل دست
گشاده

تائید

9

رضوان کاوانی

زبان انگلیسی

10

مژگان رشیدی

ادبیات فارسی

11

علیرضا حسین پناهی

ادبیات فارسی

تأثیر استراتژی های مبتنی بر آموزش بر روی انگیزه ،یادگیری خودتنظیمی و

دکتر علیرضا

مهارت درک خواندن فراگیران زبان انگلیسی ایرانی

بازتاب زندگی پیامبران در کلیات سعدی

بررسی نقش زن در رمان های سووشون(سیمین دانشور) و چراغ ها را من خاموش
می کنم(زویا پیرزاد)

تائید

امجدی پرور
دکتر جمال
احمدی

-

دکتر سید کیهان

تائید

رد

شهدایی

استاد مشاور

نتیجه
بررسی
پروپزال

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

رشته تحصیلی

عنوان

استاد راهنما

1

امین زمردی انور

940044415

مکانیک

بررسی اثر ویسکواالستیکی پره
توربین در تنشهای وارده بر آن

عبدالباقی بختیاری

تایید

2

پریچهر میرزایی

930424675

معماری

طراحی مجتمع اقامتی تفریحی
هورامان با رویکرد بهره گیری
از الگوهای معماری بومی متاثر
از شرایط اقلیمی

مهرداد یوسف زمانی

تایید

3

سپیده گرجی

940007424

معماری

طراحی آسایشگاه سالماندان با
تاکید بر شاخص های منظر
شفابخش در شهر سنندج

مهرداد یوسف زمانی

تایید

4

گالویژ رنجبرنژاد

940300665

معماری

طراحی مجموعه اقامتی –
توریستی طبیعت گرا با رویکرد
توسعه پایدار گردشگری در
سنندج

مهرداد یوسف زمانی

تایید

5

بهمن مظفری

940126932

عمران

بهبود جذب انرژی و کنترل
جابجایی نسبی طبقات در سازه
های فوالدی بلند مرتبه با
استفاده از سیستم کمربند
خرپایی به روش تحلیل
استاتیکی غیر خطی

آرش سیاری

تایید

6

کاوه فرهادی

940106559

برق

بهره برداری بهینه ریزشبکه ها
با درنظر گرفتن پاسخ گویی بار
و عدم قطعیت خودروهای
الکتریکی

کاروان کریمی زاده

تایید

7

رامین مصطفا یی

940016841

برق

برنامه ریزی مبتنی بر ریسک از
هماهنگی بین نیروگاه آبی و
حرارتی در بازار رزرو

کاروان کریمی زاده

تایید

8

متین شهریاری

940182546

برق

طراحی پارکینگ خودروهای
برقی با هدف کاهش هزینه و
افزایش کیفیت توان از دیدگاه
صاحب پارکینگ

ارسطو گویلی

تایید

9

روناک صدیقی

940161930

معماری

طراحی مدرسه و خوابگاه شبانه
روزی دختران بی سرپرست در
سنندج با بهره گیری از
سیستم های غیر فعال
خورشیدی

مهرداد یوسف زمانی

تایید

10

لقمان محمودی نسب

930395949

برق

طراحی و ساخت بی مثال
دیجیتالی

محمد ناصح حسن
زاده

تایید

11

رضا ناصری نژاد

910835680

معماری

بررسی جایگاه سازه در روند
طراحی معماری (در قالب
طراحی استادیوم فوتبال
سنندج)

ارسالن طهماسبی

تایید

12

سوما درخشان

940107589

معماری

طراحی مجموعه تفریحی
رودخانه قشالق سنندج با
رویکرد تعامل انسان با طبیعت

قادر بایزیدی

تایید

ردیف

نام و نام خانوادگی
دانشجو

شماره دانشجویی

رشته-گرایش

.1
سامان تمهیدی

950069052

مدیریت اجرایی

.2

.3

حسین کرمی

940132094

مدیریت بازرگانی بیمه

فائزه رنجگری

940180913

مدیریت بازرگانی بازا
یابی

.5

بررسی رابطه بین توانمند سازی
روانشناختی با رشد حرفه ای کارکنان با
نقش میانجی انگیزش شغلی (مورد مطالعه
 :سازمانهای زیر مجموعه شهرداری
سنندج )

کیومرث احمدی

بررسی رابطه بین جامعه پذیری سازمانی
با قرار داد روانشناختی مورد مطالعه :
سازمان بیمه تامین اجتماعی شهرستان
سنندج

فردین عبدالهی

بررسی الگوی واکنش های ضد برند
مشتریان در رابطه با برند های فروشگاهی
آنالین (مورد مطالعه  :کاربران خرده
فروشی های آنالین برتر ایرانی در رتبه
بندی الکسا

-

تایید شده در تارخ
96/03/17

تایید شده در
تاریخ 96/03/17

سامام شیخ
اسماعیلی
-

940204420

مدیریت بازرگانی
تحول

بررسی نقش سیستم اطالعات
بیمارستانی در عملکرد نوآوری (مورد
مطالعه  :بیمارستان های شهر سنندج

مسعود بسطامی

940172857

مدیریت بازرگانی مالی

بررسی رابطه بین اخالق حرفه ای
کارکنان و کاهش فساد مالی در سازمان
تامین اجتماعی شهرستان سنندج

عطااله محمدی

-

زاهد شریفی

تایید شده در
تاریخ 96/03/17

-

-

.4
مصطفی خزائلی

عنوان

استاد راهنما

استاد مشاور

تاریخ تصویب

تایید شد

تایید شد

مدیریت اجرایی

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر
فرایند انطباق کاربران با سسیتم های
اطالعاتی با استفاده از تکنیک های
تصمیم گیری چند معیاره (مورد مطالعه
 :بانک های خصوصی شهرستان سنندج )

هیرش سلطان
پناه

مدیریت بازرگانی بازار
یابی

بررسی تاثیر ویژگی های خرده فروشی بر
وفاداری به برند با نقش میانجی ارزش
ادراک شده (مطالعه موردی  :مشتریان
فروشگاه رفاه شهرستان سنندج

سامان شیخ
اسماعیلی

رضا لقایی

930497486

مدیریت اجرایی

بررسی رابطه بین رهبری اصیل با معنویت
در محیط کاری (مورد مطالعه  :شرکت
های واقع در شهرک صنعتی شهرستان
ایالم

منصور خاکسار

رزا بیگلری

940208028

مدیریت بازرگانی
تحول

بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار با
تثبیت شغلی مورد مطالعه  :استانداری
استا ن کردستان

کیومرث احمدی

بررسی رابطه بین حساسیت سرمایه
گذاران و ناهنجاریهای مالی با تاکید بر
نقش ویژگی های شخصیتی سرمایه
گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

هیرش سلطان
پناه

.6
حمید رضا
هماپوریان

940283053

.7
رقیه محمودی

940011170

.8

.9

.10
حامد فخیمی ادب

940229824

مدیریت بازرگانی مالی

.11
سیامک زمانی

930591860

مدیریت بازرگانی بین
الملل

اثرات قابلیت های بازار یابی اینترنتی بر
رشد بازار بین المللی با لحاظ متغییر
های میانجی در دسترس بودن اطالعات
جهت گیری استراتژیک و قابلیت های
شبکه بین المللی (مورد مطالعه  :شرکت
های صادرات مواد غذایی لبنی و
کشاورزی در استان کردستان )

تایید شد
-

تایید شد
-

تایید شد
-

تایید شد
-

محمود رحمانی

عودت استاد
مشاور حذف گردد

عودت استاد
مشاور حذف گردد
عبدالناصر
شجاعی

سامان شیخ
اسماعیلی

ردیف

نام و نام خانوادگی
دانشجو

شماره دانشجویی

رشته-گرایش

.1

جمیله آدابی

940262590

حقوق جزا و جرم
شناسی

.2

.5
.6
.7
.8

مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری اسالم

احمد فالحی

-

تایید شد

دیاکو اصالنی

930487395

حقوق جزا و جرم
شناسی

بررسی عوامل خانوادگی موثر بر بزه هکاری
نوجوانان پسر بی سرپرستی در شهر سنندج

هانه فرکیش

ثریا چوپان

940245240

مدیریت بازرگانی بیمه

بررسی رابطه بین جو سازمانی با تثبیت شغلی
(مورد مطالعه  :شرکت های بیمه خصوصی
شهرستان سنندج

محمد علی مرادی

حقوق جزا و جرم
شناسی

چارچوب مفهومی افساد فی االرض در فقه
اسالمی و حقوق کیفری ایران

فرزاد پارسا

حقوق خصوصی

مطالعه تطبیقی حقوق وظایف دارنده چک
(نظام های حقوق ایران و کنواسیون ژنو

ارکان شریفی

.3

.4

عنوان

استاد راهنما

استاد مشاور

تاریخ تصویب

ادریس کریمیان
جالل سبحانی
ناهید عنایتی خار
خار

940054228
930507301
930407005

محی الدین مرادی

940090134

امیر رضا صادقی

911060824

حقوق خصوصی

مسئولیت بایع فضولی در حقوق ایران با تاکید
بر رویه قضائی

حقوق جزا و جرم
شناسی

بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی خروج علیه
حکومت اسالمی

جلیل
سحابی

تایید شد

-

تایید شد

تایید شد

-

فرید جاللی

علی رشیدی

-

عودت استاد مشاور
حذف گردد.
تایید شد
تایید شد

محمد شرف بیانی

فرزاد پارسا

تعارض اسناد رسمی و عادی از حیث توان
اثباتی در رویه قضایی

علی رشیدی

-

فاروق صیادی

910842742

مدیریت اجرایی

بررسی رابطه بین قابلیت های بازار یابی و
عملکرد شرکت با توجه به نقش میانجی گری
مزیت جایگاه یابی (مورد مطالعه  :شرکت های
تولیدی شهرک صنعتی شهرستان سنندج

رضا شافعی

-

فروزان مرادپور

940134820

حسابداری

بررسی تاثیر عدم تقارن اطالعاتی و نوسانات
سود بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران

محمود رحمانی

-

تارا آقایی

920053827

حقوق جزا و جرم
شناسی

چالشهای حاکم بر تحقیقات مقدماتی جرایم
سایبری

هانه فرکیش

-

مریم کرد بهمنی

935161070

حسابداری

امید محمودی
خوشرو

----

تایید شد مشاور
حذف گردید

محمد کاظمی

940133039

اجرایی

بررسی رابطه بین هوش تجاری با عملکرد
شرکت های تولیدی فعال شهرستان سنندج

محمد علی مرادی

-

در شورای
 96/03/17تایید
شده

بررسی رابطه بین رهبری اصیل با تعهد
سازمانی با نقش میانجی سرمایه روانشناختی
مورد مطالعه  :اداره راه و شهرسازی شهرستان
سنندج

فردین عبدالهی

بررسی رابطه بین کسب و کارهای الکترونیکی
با عملکرد مالی با نقش میانجی نوآوری
سازمانی مورد مطالعه  :شرکت های کوچک و
متوسط شهرک های صنعتی شهرستان سنندج

منصور خاکسار

حقوق خصوصی

.9

.10

.11

.12

.13

.14
امین سرتیپ نیا

920626215

اجرایی

.15
تارا امیری

940104215

مالی

بررسی ارتباط بین افشای اطالعات و رشد
شرکت بر هزینه سرمایه در شرکت های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تایید شد
تایید شد ه در
شورای 96/03/17

تایید شد

تایید شد

تایید شد
تایید شد
-

درخواست ها:
 - 1با درخواست خانم رزا مراد حاصلی دانشجوی ارشد رشته بیوشیمی در خصوص تغییر در عنوان

“بررسی اثر رزوراترول و

اسیدهای چرب فرد کربنه بربیان ژن آنزیم 1nmnatدرموش های دیابتی به صورت محاسباتی و ازمایشگاهی به "بررسی اثر
رزوراترول و اسیدهای چرب فرد کربنه بربیان ژن آنزیم 1nmnatدرموش های دیابتی" موافقت گردید.
 - 2با درخواست حسین سالک دانشجوی ارشد رشته حقوق در خصوص دفاع قبل از موعد شش ماهه مخالفت گردید.
 - 3بادرخواست خانم سروه رشیدیان دانشجوی ارشد علوم تحقیقات رشته کامپیوتر در خصوص فراغت از تحصیل نامبرده در
شهریور  93با توجه به مشکالت موجود در آن زمان موافقت گردید.
 - 4با درخواست آقای رضا ناصری نژاد دانشجوی ارشد معماری در خصوص تایید پروپوزال نامبرده در اسفند

 95با توجه به

مشکالت نظام وظیفه موافقت گردید.
 - 5با درخواست آقای علی اصغر آرام دانشجوی ارشد برق با توجه به دفاع نامبرده در تاریخ

94/06/19و مشکالت آموزشی

دانشجودر خصوص صدور صورت جلسه دفاع در نیمسال جاری به شرط عدم مغایرت با بخشنامه های آموزشی  ،موافقت
میگردد.
 - 6با درخواست خانم غزال خدری دانشجوی ارشد رشته روانشناسی در خصوص مالک قراردادن تاریخ تصویب پروپوزال در
گروه تخصصی دانشکده مورخ  95/11/13موافقت گردید.

 - 7با درخوا ست خانم سارا فوضی جوکندان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی مبنی بر تغییر عنوان پروپوزال
از " بررسی رابطه بین فضیلت سازمانی و عملکرد سازمانی با نقش میانجی رفتار مدنی سازمانی در بین کارکنان صدا و سیما
استان کردستان " به " بررسی رابطه بین فضیلت سازمانی و عملکرد شغلی با نقش میانجی رفتار مدنی سازمانی در بین
کارکنان صدا و سیما استان کردستان " موافقت گردید .
 - 8با درخوا ست آقای همت اله دهقان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی مبنی بر مالک قراردادن تاریخ
تصویب پروپوزال در گروه تخصصی جهت دفاع  95/9/30موافقت گردید .
 - 9در شورای پژوهشی واحد مورخ  ̨ 96 /5/7مشاور پروپوزال دانشجو آقای حامد فخیمی ادب و مشاور دانشجو آقای سیامک
زمانی حذف گردید  (.مربوط به شورای پژوهشی دانشکده شماره 122

