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پروپوزال دانشجویان دکتری
ردیف

ًام ٍ ًام

شوارُ

ذاًَادگی

داًشجَیی

رشتِ

استاد

عٌَاى

راٌّوا

داًشجَ

تسٍیي هسل علی ضظایت جٌؿی بط اؾاؼ
1

حؿیي هام
صالحی

950331526

هكاٍضُ

ططحَاضُ ّای جٌؿی ٍ توایع یافتگی ذَز با
هیاًجیگطی الگَّای اضتباطی ٍ اثط بركی آى

هرتاض عاضفی
اهیس هطازی

ؾٌبل همیوی

950318141

2

تأییس

– یحیی یاض
احوسی

بط صویویت ظًاقَیی ظٍجیي
هكاٍضُ تسٍیي هسل علی تعْس ظًاقَیی بط اؾاؼ بركَزگی

استاد هشاٍر

رأی شَرا

اؾطیي

عَزت بسلیل -1

اهیس هطازی

ٍ توایع یافتگی با هیاًجیگطی صویویت ٍ اثط بركی

ؾیسالكْسایی-

ضفطًؽ ّای زاذل

آى بط ویفیت ظًاقَیی

حوعُ احوسیاى

هتي اصالح قَز-2
تطتیب هطالب ضعایت
قَز -3ظهاًبٌسی
اصالح قَز

آظازُ هعاضفی

3

940426802

هعواضی

اضتمای ذاللیت  ،اقتیاق ٍ اًگیعُ تحصیلی
زاًكجَیاى هعواضی زض زضٍؼ في ؾاذتواى با
هحَضیت اؾتفازُ اظ هسل ؾاظی اطالعات ؾاذتواى
()BIM

وتایَى تمی
ظازُ – لازض
بایعیسی

ؾْیالحؿیي

عَزت بسلیل هطاجع

پَض

زض هتي ًیؿت ٍای پی
( ضعایت APAای )
ًكسُ ٍ تعساز هطاجع
ظیازتط اظ هتي اؾت.

ضزی
ف

ًام ٍ ًام

قواضُ زاًكجَیی

ضقتِ-گطایف

عٌَاى

اؾتاز ضاٌّوا

ذاًَازگی

اؾتاز

ًتیجِ قَضا

هكاٍض

زاًكجَ
.1

صالح فالحی

763135367

.2

عمران قنبری

753535616

حقوق-خصوصی

حقوق خصوصی

-

نقش هشداروتعهد به ارائه اطالعات در رفع
مسولیت تولید کنندگان

ثمین عباسی

بررسی فقهی و حقوقی آثار و ضمانت سلب
حق در حقوق ایران

محمد ناجی
شاه محمدی

.3

قباد الفتی

753535237

حقوق خصوصی

ناصر پیری

743354676

حقوق خصوصی

.5

شاهر باپیری

753336512

.6

حمزه دوست
محمدی

753477557

زبان انگلیسی-
آموزش زبان
انگلیسی
رواشناسی عمومی

.4

.5

لیلی کریمی

753536553

روانشناسی عمومی

.6
753165575

روانشناسی عمومی

زانیار زمانی

فردین مرادی

763367515

روانشناسی عمومی

محمد ثه الفتی

763136362

روانشناسی عمومی

سید حامد
شریفی

763257153

.7

.13

.11

روانشناسی عمومی

.12

.13

فاطمه پردار

76334765

روانشناسی عمومی

ناصر پیری

743354676

حقوق خصوصی

خسارات قابل مطالبه در مسولیت قرار دادی

تایید گردید

-

تایید گردید

-

تایید گردید

محمد ناجی
شاه محمدی

جایگاه حقوقی داور در توافقنامه های داوری و
میزان مسولیت مدنی
آگاهی انتقادی زبانی به عنوان پیش بینی کننده عادل دست
گشاده
ی اولویت های معلم های زبان انگلیسی برای
باز خورد اصالحی نوشتاری
مقایسه بهزیستی روان شناختی ،تاب آوری و
محمود
عملکرد خانواده در دو گروه فرزندان دارای
گودرزی
مادران مبتال به ام .اس و عادی
پیش بینی طالق عاطفی بر اساس همجوشی
شناختی ،تحریف شناختی و مزاج عاطفی
امید مرادی
(مثبت –منفی)در زنان مراجعه کننده به مراکز
مشاور خانواده شهر سنندج
پیش بینی طالق عاطفی بر اساس خود ابراز
یحیی
گری جنسی ،بد کار کردی جنسی و هیجان
یاراحمدی
خواهی در زوجین مراجعه کننده به مرکز
مشاور خانواده دانشگاه آزاد سنندج
رابطه ی بین ادراک بیماری و بهزیستی ذهنی
حمزه
با در نظر گرفتن نقش واسطه ای معنای
احمدیان
زندگی در بیماران مبتال به دیابت نوع 2
پیش بینی همجوشی شناختی در خانواده بر
یحیی یار
اساس اجتناب تجربه ای ،طرحواره های
احمدی
هیجانی و الگوهای ارتباطی در دانشجویان
اثر بخشی آموزش مفاهیم ذهن آگاهی بر تنظیم
هوشنگ
شناختی هیجان و تنیدگی تحصیلی دانش
جدیدی
آموزان اهمال کار دوره متوسطه دوم
پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس سر
یحیی
سختی روانشناختی و خود کار آمدی جنسی در
یاراحمدی
دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسالمی واحد
سنندج
جایگاه حقوقی داور در توافقنامه های داوری و
هانه فرکیش
میزان مسولیت مدنی
هانه فرکیش

-

تایید گردید

-

تایید گردید

-

تایید گردید

-

تایید گردید

-

-

-

تایید گردید

تایید گردید
تایید گردید
تایید گردید
تایید گردید

تایید گردید
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ًام ٍ ًام
ردیف

عٌَاى

استاد راٌّوا

ذاًَادگی
داًشجَ

تاثیط ویفیت تجطبِ هكتطی ٍ
1

ضّا ضاجیاى

اضظـ ٍیػُ هكتطی بط اضظـ طَل

استاد

شوارُ

هشاٍر

داًشجَیی

-

960061441

هسیطیت باظاض

ٍضظقی قْطؾتاى ؾٌٌسج
بطضؾی ضابطِ بیي ضّبطی

یابی زض ٍضظـ
اًَض ضقیسی

عطاالِ هحوسی

-

950513834

واضآفطیٌاًِ ٍ عسم اطویٌاى
2

هسیطیت

تاییس گطزیس

ٍضظقی-

هػگاى ذساهطازپَض

عوط هكتطیاى زض باقگاّْای

رشتِ تحصیلی

تصوین شَرا

هسیطیت
اجطایی

هحیطی زضقطوت ّای قْطن

عَزتی
تغییط اؾتاز ضاٌّوا
بِ علت تىویل

صٌعتی  3ٍ1قْطؾتاى ؾٌٌسج

بَزى ظطفیت
اؾتاز هطبَطِ

بطضؾی تاثیط هسیطیت زاًف بط
3

واضآفطیٌی ؾاظهاًی زض ازاضُ ول
تعاٍى :واض ٍ ضفاُ اجتواعی

ؾَلواظ لْطهاًی

صفیاض اهیٌی

هسیطیت
960078221

بطضؾی تاثیطات عسم لطعیت

تاییس گطزیس

-

هحیطی زضن قسُ ٍ یىپاضچگی
4

باظضگاًی-
واضآفطیٌی

آشضبایجاى غطبی

ظًجیطُ تاهیي بط عولىطز قطوت

تاییس گطزیس

هسیطیت
علی  -ضّبط ظاضع

960264097

ضٍیا قاوطی

ّای فعال تَلیسی صٌایع غصایی

باظضگاًی -
زاذلی

اؾتاى وطزؾتاى
5

تاثیط باظاضیابی الىتطًٍیىی بط

ضٍهیٌا حاجی

عولىطز وؿب ٍ واض با ًمف

حؿٌی

ّیطـ ؾلطاى پٌاُ

-

960278251

هسیطیت
باظضگاًی-باظاض

تاییس گطزیس

یابی

هیاًجی اعتواز الىتطًٍیه (هَضز
هطالعِ :قطوت ّای تَلیسی قْط
ؾٌٌسج)
بطضؾی ضابطِ بیي جَ اذاللی ٍ

تاییس گطزیس

-

تعلك ذاطط واضی با تعاضض واض
6

–ذاًَازُ (هطالعِ

هسیطیت
ضظیتا افتراضی

960040341

هحوس علی هطازی

هَضزی:واضوٌاى بیواضؾتاى وَثط

97/09/14

باظضگاًی-
اؾتطاتػیه

قْطؾتاى ؾٌٌسج)
عَزتی

قٌاؾایی عَاهل هَثط بط تَؾعِ
واض آفطیٌی زض گطزقگطی
7

ضٍؾتایی (اؾتاى وطزؾتاى )با
اؾتفازُ اظ تىٌیه ّای تصوین

قوؽ السیي
ًازضی

960101628

هطتعی فاتحی پَض

هسیطیت

تغییط اؾتاز ضاٌّوا

باظضگاًی-

بِ علت تىویل

واضآفطیٌی

بَزى ظطفیت

گیطی چٌس هعیاضُ

اؾتاز هطبَطِ

بطضؾی تاثیط ٍیػگیْای تجاضت
8

اجتواعی بط اعتواز ٍ توایل بِ
هكاضوت (هَضز هطالعِ :هكتطیاى

ضؾتن باجالًی

ّیطـ ؾلطاى پٌاُ

تاییس گطزیس
950503004

هسیطیت
اجطایی

فطٍقگاُ زیجی واال ؾٌٌسج)
بطضؾی اثط واض آفطیٌی ؾاظهاًی بط
9

تَؾعِ وؿب ٍ واض ّای
پتطٍقیوی (هطالعِ

جعفط ّاقوی

ضٍیا قاوطی

هسیطیت
960272872

باظضگاًی-
واضآفطیٌی

هَضزی:پتطٍقیوی ایالم )
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تاییس گطزیس

ًام ٍ ًام
ردیف

عٌَاى

استاد راٌّوا
استاد هشاٍر

ذاًَادگی
داًشجَ

1

اضائِ هسلی جْت حساوثط ؾاظی

صالح

اجطای تصویوات زض ؾاظهاى ّای

ٍویلی لصطیاى

عازل صلَاتی

جلیل ؾحابی

شوارُ
داًشجَیی

رشتِ تحصیلی

95033615

زوتطی هسیطیت

4

زٍلتی – هٌابع
اًؿاًی

زٍلتی بط اؾاؼ تَؾعِ هٌطمِ بی
تفاٍتی زض هجطیاى هَضز هطالعِ :

تصوین شَرا

عَزتی
اصالحات شوط
قسُ زض جلؿِ
 97/11/7اًجام

ؾاظهاى تَؾعِ ٍ تجاضت ایطاى

ًكسُ اؾت .
عَزتی
اصالحات
جلؿِ لبل

ططاحی هسل ؾاهاًسّی هٌابع اًؿاًی
2

با ضٍیىطز ؾبع زض ؾاظهاى ّای
زٍلتی ایطاى هَضز هطالعِ ازاضُ ول

یسالِ ضحیوی

حؿي ضًگطیع

عازل فاطوی

93071078
9

اهَض هالیاتی اؾتاى ایالم

زوتطی هسیطیت
زٍلتی -هٌابع
اًؿاًی

هٌصَض ایطاى
تبییي الگَیی جْت بؿط هفَْهی
3

بطًس واض فطها هَضز
هطالعِ:قطوتْای زٍلتی ایطاى

اوبط عبساللْی

ویَهطث
احوسی

زٍؾت -
عازل فاطوی

()97/11/7
اًجام ًكسُ
اؾت

عَزتی
94043441
6

زوتطی هسیطیت
زٍلتی -هٌابع
اًؿاًی

اصالحات
جلؿِ لبل
اًجام ًكسُ
اؾت
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ضزی

ًام ٍ ًام ذاًَازگی

ف

زاًكجَ
.1

قواضُ زاًكجَیی

اهیس جَاّطی

960037323

.2

.3

ضقتِ-گطایف

ضٍهیٌا لطباًی

9600660863

عبساهلل ًَضی

944000414

عٌَاى
قٌاؾایی تاثیط هَج ًاقی اظ ٍضٍز ؾفتِ باظاى بِ باظاض بط

اضقس-حؿابساضی
اضقس-تطبیت بسًی-

اؾتاز ضاٌّوا

اؾتاز هكاٍض
-

البال لازضی

ًَؾاًات باظزُ ؾْام زض بَضؼ اٍضاق بْازاض تْطاى
تاثیط یه جلؿِ فعالیت ٍضظقی تٌاٍبی قسیس وَتاُ هست

تاییس گطزیس

-

بط آًعین ّای وبسی ٍضظقىاضاى فیتٌؽ زذتطاى قْط

فیعیَلَغی ٍضظقی

ًتیجِ قَضا

تاییس گطزیس

ظاّط اعتواز

ؾٌٌسج
تاییس گطزیس

زوتطی-حؿابساضی-

اضایِ هسل ٍ تبییي اثط تمَیوی هاُ هباضن ضهعاى بط

عطا الِ

ایطج

هحط

باظاضّای ؾطهایِ (هَضز هطالعِ:وكَضّا ی اؾالهی)

هحوسی

ًَضٍـ

جسٍل جوع بٌسی پطٍپَظال ّای تصَیب قسُ قَضای پػٍّكی زاًكىسُ زاهپعقىی ٍ وكاٍضظی هَضخ 97/11/2
قواضُ زاًكجَئی

عٌَاى

ضزیف

ًام ٍ ًام ذاًَازگی

1

ابطاّین بیگ هحوسی

920436237

هطالعِ ّیؿتَلَغی ٍ

علی اوبط

ّیؿتَقیویایی هطی ،چیٌِ زاى،

اهیطی

2

پیام قْباظی

920492170

3

ٍیسا جطؾَظُ

970026961

اؾتاز هكاٍض

اؾتاز
ضاٌّوا

-

تاضید

ضقتِ

تصَیب

تحصیلی

97/11/2

زاهپعقىی

پیف هعسُ ٍ ؾٌگساى زض والغ
بطضؾی فطاٍاًی اقطقیاولی

-

الْام احوسی

97/11/2

زاهپعقىی

قیگاتَوؿیػًیه  STECزض
هسفَع گاٍّای ؾالن صٌعتی زض
اؾتاى وطهاًكاُ
بطضؾی ٍاوٌف ووی ٍ ویفی

ذؿطٍ

اؾعس

شضت(ضلن گاظزا) تحت تاثیط

هحوسی

ضذعازی

97/11/2

ظضاعت

واضبطز وَزّای هرتلف اٍضُ ٍ
ًیتطات پتاؾین زض هٌطمِ ؾٌٌسج

لیست عٌاٍیي بررسی شدُ پرٍپَزالّای داًشجَیاى دکترا

ضزیف

ًام ٍ ًام ذاًَازگی

قواضُ زاًكجَئی

عٌَاى

ضقتِ تحصیلی

9503158976

اثطات واضبطز اؾتطیگَالوتَى،

زوتطی ظضاعت

اؾتاز

اؾتاز هكاٍض

تصَیب

ضاٌّوا
7

ؾاضا عبسالرالمی

ذؿطٍ هحوسی،

تاضید

اؾعس ضذعازی ،

تاییس قس

8

علی الَّتی

950316507

گَگطز ٍ ضیعجاًساضاى هحطن

تحؿیي وطیوی

ضقس بط صفات ظضاعی ولعا

ًػاز

آًالیع عولىطز ؾاظُ ّای فَالزی

زوتطی عوطاى -ؾاظُ

آضـ ؾیاضی

بابه پاؾاضی

ؾاالض هٌیعی

هجْع بِ هیطاگطّای لَلِ ای چٌس
فاظی تحت باضّای لطظُ ای

زضذَاؾت ّا :
 -1با زضذَاؾت ذاًن ؾْیال ظًسی زاًكجَی اضقس ضقتِ هیىطٍبیَلَغی زض ذصَل تاضید فاضغ التحصیلی ًاهبطزُ هَضخ93/7/1
بطابطبركٌاهِ السام گطزز.
 -2با زضذَاؾت آلای احؿاى ظاضعی زاًكجَی اضقس ضقتِ حمَق زض ذصَل تغییط اؾتاز ضاٌّوا بسلیل پط بَزى وسیٌگ اؾتاز
ضاٌّوا آلای احوس فالحی با اؾتاز ضاٌّوای جسیس هحوس قطف بیاًی هَافمت ًوَز.

97/11/7

تاییس قس
97/11/14

