مصوبات شورای پژوهشی مورخ 96/08/20به شماره جلسه 9616

 130شماره جلسه
ردیف
.1

نام و نام خانوادگی
دانشجو

شماره دانشجویی

علی سفیری 920566248

رشته-گرایش

جزا و جرم
شناسی

.2

کیوان حنیفی

950055916

حسابداری

.3

سروه حیدری

940203497

حسابداری

.4

کامران محمدی

940165901

حسابداری

.5

زیبا شریفی 940115699

حسابداری

.6

محمد اسحاقی 940155751

حسابداری

.7

.8

پویا نظری 940135428

حسابداری

فریده مسعودی 920620392

حسابداری

عنوان

قواعد ناظر بر دادرسی
کیفری اشخاص حقوقی
بررسی رابطه بین انگیزه
های مدیریت سود و ضریب
واکنش سود در شرکت های
پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران
بررسی رابطه نقش نظارتی
شرکت و تضاد منافع تجاری
در بورس اوراق بهادار
تهران
بررسی اثر اعتبار تجاری و
عمق مالی بر میزان
نگهداشت وجه نقد در بانک
های پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر ویژگی های
سیستم اطالعات حسابداری
بر بهبود عملکرد سرمایه
گذاران (مورد مطالعه :
سرمایه گذاران بورس اوراق
بهادار تهران
بررسی جریان وجوه نقد و
شوک های همزمانی قیمت
ها بر قیمت سهام و مسئولیت
های اجتماعی در بورس
اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه نسبت های
مالی در پیش بینی روند قیمت
سهام در شرکت های پذیرفته
شده بورس اوراق بهادار
تهران
مطالعه رابطه بین کیفیت
حسابرسی مستقل و ساختار

استاد راهنما

طیبه بیژنی

تاریخ تصویب

استاد مشاور

تایید شد

-

تایید شد

محمود
رحمانی

تایید شد

محمود
رحمانی

تاییدشد

محمود
رحمانی

تایید شد

محمودی
خوشرو

-

تایید شد

فرشید
خیراالهی

تایید شد

بیژن
خزدوزی

-

امید
محمودی

-

تایید شده در
تاریخ

خوشرو

.9

آرمین حسینی
950243122

حسابدار ی

.10

مسلم احمدی 940092433

حقوق خصوصی

مالکیت شرکت های پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار
تهران
بررسی تاثیر پیش اطمینانی
مدیریت بر اهرم مالی در
عطااله
شرایط بحران مالی در بانک
محمدی
های پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران
تحلیل قانون تعیین تکلیف
اراضی و امالک فاقد سند
رسمی و آیین نامه آن با فرید جاللی
تاکید بر رویه جاری در
ادرات ثبت

(96/7/19استاد
مشاور را حذف
نموده )
تایید شد

-

-

.11

افشار شیرازی 940192099

.12

سید احمد
940109866
ابراهیمی

حقوق خصوصی

حقوق جزا و
جرم شناسی

.13

وحید نادری 920620767

حسابداری

.14

نصیبه صالحیان 940026362

حسابداری

بررسی حقوق و مسئولیت
های مدنی (قرار دادی و
غیر قرار دادی ) مهندسان

ارکان
شریفی

پیشگیری اجتماعی از جرایم
طیبه بیژنی
جنسی
آسیب شناسی روش های
حسابداری در شرکت های
بیمه از دیدگاه صاحب نظران
و کارشناسان

امید
محمودی
خوشرو

بررسی تاثیر سرکوب مالی
بر ارزش افزوده فعالیت های
عمده و اصلی اقتصادی ایران

فرزاد
معیری

-

-

-

-

تاید شده در
تاریخ
96/7/12

تایید شده در
تاریخ
96/5/11
(استاد راهنما
را تغییر داده و
استاد مشاور را
حذف نموده )
تایید شده در
تاریخ
96/7/12
تایید شده در
تاریخ
 96/7/19استاد
مشاور را حذف
نموده
تایید شده در
تاریخ
 96/7/19استاد
مشاور را حذف
نموده

شماره جلسه131
ردیف

نام و نام خانوادگی
دانشجو

شماره دانشجویی

رشته-گرایش

.15

رضا صید خانی 930708981

.16

سمیرا صحرایی

950213467

دکتری

حقوق خصوصی

عنوان

استاد راهنما

بررسی توانمندی جریانات
نقدی عملیاتی در ارزیابی
عملکرد شرکت ها با تاکید بر
کیفیت افشا در دوره های
درماندگی مالی و بحران های
مالی فرا شرکتی

عطااله
محمدی

موارد اختالف وصیت تملیکی و
عهدی در حقوق ایران و مذاهب
اسالمی

استاد مشاور

تاریخ تصویب

تایید شد

نوید
نقشبندی

پویا فاروقی
پیمان امینی

-

تایید شد

.17

بهنام علیزاده

940252271

حقوق جزا و جرم
شناسی

.18

باقر احمدی

940222879

حقوق جزا و جرم
شناسی

 .19سید مجتبی موسوی

950124720

حقوق جزا و جرم
شناسی

مهدی عیسائیان

940276554

حقوق جزا و جرم
شناسی

 .21میثم رستمی ساالر
آبادی
 .22مجید محمدپوری

940029803

حقوق خصوص

مطالعه تطبیقی آزادی به قید
ضمانت در حقوق کیفری ایران
و انگلیس
بررسی آیین دادرسی کیفری هانه فرکیش
نیرو های مسلح در پرتو مبانی
و اصول دادرسی منصفانه
دستوالعمل ه ای بین الملی برای عباد روحی
نیروهای پلیس در مقابل با
جرایم علیه زنان و کودکان
انطباق عملکرد ماموران زندان طیبه بیژنی
میرزا
در شهر کرمانشاه با مقرا
مربوط به حقوق زندانیا
آیین رسیدگی به دعاوی جمعی هانه فرکیش

950259547

حقوق جزا و جرم
شناسی

 .23سید ابراهیم احمدی

950005048

حقوق جزا و جرم
شناسی

.24

ماریا شفیعی

930428302

خصوصی

.25

رضوان کاظمی

930491431

خصوصی

.26

گه شین وطنخواه

950097285

حقوق خصوصی

نقش و جایگاه ضابطین احمد فالحی
دادگستری در حمایت از بزه
دیدگان با توجه به قانون آیین
دادرسی کیفری مصوب 1392
امکان سنجی جرم انگاری خود احمد فالحی
کشی و خود زنی در حقوق
کیفری ایران
ارکان
مقایسه صالحیت محلی و نسبی
شریفی
با تاکید بر قانون جدید شورای
حل اختالف
ارکان
جایگاه مصلحت در قواعد
شریفی
مربوط به خانواده در حقوق
ایران با تاکید بر قانون جدید
حمایت خانواده مصوب 1391
بررسی فقهی حقوقی صلح علی رشیدی
دعوی

.27

سیاوش حیدری

940063935

حقوق خصوصی

.28

مهدی حیدری

950007263

حقوق جزا و جرم
شناسی

مبانی مسئولیت مدنی ماموران هانه فرکیش
نیروی انتظامی و آیین رسیدگی
به آن
جایگاه آزاد ی های فردی در طیبه بیژنی
مرحله تحقیقات مقدماتی با
تکیه بر جواز استفاده از شبکه
های اجتماعی

.20

دکتر بیژنی

.29

فرزاد خسروی

930332294

حقوق جزا و جرم
شناسی

سیاست جنایی تقنینی ایران در
قبال جرایم دارویی

طیبه بیژنی

.30

پخشان فرجی

950079936

حقوق جزا و جرم
شناسی

مبانی و اصول حمایت کیفری
از حیثیت افراد در حقوق ایران

احمد فالحی

.31

یونس کیانی

950299289

حقوق جزا و جرم
شناسی

مبانی کیفر دهی نوجوانان در
حقوق کیفری ایران

احمد فالحی

تاییدشده در
شورای
96/5/18
تایید شد

-

تایید شد
تایید شد

-

تایید شد

-

تایید شد

-

-

تایید شد
تایید شد
تایید شد

تایید شد

تایید شد
تایید شد

-

تایید شد

تایید شد

تایید شد

-

.32

سید علی تقوی

950299463

حقوق خصوصی

.33

مهدی احمدی

940073942

حقوق خصوصی

.34

.35

950239859
بهنام رحمتی
940016115
6
محمد صدیق
قادری

حقوق جزا و جرم
شناسی

تایید شد

تایید شد

احمد
فالحی

تایید شد

حقوق جزا و جرم
شناسی

.36

باران صدر پور 940129859

مسئولیت مدنی مهندسین ناظر و هانه فرکیش
پیمانکاران سازه های ساختمانی
در حقوق ایران
آثار اجرایی دعاوی مالکیت در سعید فرزانه
حقوق ایران

بررسی میزان موفقیت پلیس
در پیشگیری اجتماعی از
جرم در شهر کرمانشاه

تایید شد

حسابداری

رابطه قانون  /حقوق و
ایدئولوژی

دکتر عباد
روحی

بررسی تاثیرهزینه سرمایه
بر ارزش گذاری بیش از حد
مورد مطالعه  :شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران

محمود
رحمانی

تایید شد

-

پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد

ردیف

نام و نام خانوادگی
دانشجو

1

زینب رحمتی

2

هالله کرمی دوزخدره

3

فریده محمدی سادوله

رشته

آموزش زبان
انگلیسی

استاد راهنما

عنوان

رابطه بین خود کار آمدی  ،خالقیت و مدیریت کالس درس معلم

استاد

رأی

مشاور

شورا

حذف

تائید

دکتر امید

شورای

ورزنده

پژوهشی
96/8/20
حذف

زبان انگلیسی
آموزش زبان

بررسی رابطه بین تجربه و مدرک تحصیلی با شاخص های اولویت
معیارهای ارزیابی نوشتار معلمان زبان انگلیسی بعنوان زبان خارجه

دکتر محسن

شورای

معصومی

پژوهشی

تائید

96/8/20
روانشناسی
گرایش بالینی

مقایسه سبک های فرزند پروری ادراک شده،سبک های دلبستگی و
الگوهای ارتباطی با والدین در دانش آموزان دختر قلدر و عادی
دوره دوم متوسطه شهر سنندج

دکتر هوشنگ
جدیدی

تائید
-

4

فرامرز بابایی

5

نیا ن معروفیان

6

فائزه پژواند

7

احسان سلیمی

8

امیر بابایی

9

گالله خانی

10

روناک کریمی

11

اسالم منتشلو

12

جعفر یوسفی

13

سالم نعیمی

روانشناسی
گرایش بالینی

روانشناسی
گرایش بالینی

روانشناسی
گرایش بالینی

روانشناسی
گرایش
عمومی
روانشناسی
گرایش بالینی

اثر بخشی آموزش مفاهیم روانشناسی مثبت نگر به صورت گروهی
بر پریشانی روانی و در آمیختگی افکار در افراد مبتال به افسردگی
اساسی
اثربخشی طرحواره درمانی بر میزان افسردگی ،اضطراب و بهزیستی
ذهنی دختارن مجرد قطعی
پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس معنای زندگی  ،انسجام روانی
و خویشتین داری در زنان جوان و میانسال تحت حمایت کمیته امداد
شهر کرمانشاه

پیش بینی شکست رابطه زناشویی بر اساس ویژگی های شخصیتی و
نگرش های معنویی زوجین متقاضی طالق در شهر تهران
پیش بینی اضطراب اجتماعی بر اساس الگوی تعامل والد –کودک و
تنظیم شناختی هیجان در دانش آموزان دوره متوسطه دوم

روانشناسی

پیش بینی سر زندگی تحصیلی با استفاده از باورهای انگیزشی و

گرایش

ادراک از محیط کالس درس دانش آموزان دوره دوم متوسطه

عمومی
روانشناسی
گرایش
عمومی
روانشناسی
گرایش
عمومی
روانشناسی
گرایش بالینی

روانشناسی

شهرستان سنندج

پیش بینی مشغولیت تحصیلی بر اساس باورهای هوشی و تصورات از
یادگیری دانش آموزان دوره دوم متوسطه

دکتر یحیی یار
احمدی

دکتر حمزه
احمدیان

تائید

جدیدی

دکتریحیی یار

تائید

احمدی
تائید

دکتر یحیی یار
احمدی

تائید

دکتر یحیی یار
احمدی

سربازان دارای سابقه اقدام به خود کشی

)با و بدون درمان شناختی ،MMTمراکز درمان مصرف مواد (مراکز

تائید

دکتر هوشنگ

یاراحمدی

مقایسه اثر بخشی مراکز اقامتی میان مدت مصرف کنندگان مواد

-

تائید

زندی

اثر بخشی باز توانی شناختی بر میزان افسردگی و تمایل به خود کشی

نشخوارگری فکری پدران دارای فرزند معتاد

-

دکتر فرزاد

دکتر یحیی

اثر بخشی آموزش مفاهیم نظریه انتخاب بر الگوی ارتباطی و

تائید

تائید

دکتر یحیی یار
احمدی

دکتر حمزه

دکتر وحید

تائید

گرایش بالینی

احمدیان

رفتاری بر ولع مصرف ،کنترل تکانه و تنظیم شناختی هیجان در افراد

فکور نیا

با اختالل مصرف مواد
زبان و ادبیات
14

انسانی گرایش

مهین بردبار

بررسی نمودهای انسان شناختی در دیوان امام خمینی (ره)

زبان شناسی

تائید

دکتر رضا
برزویی

پروپوزال دانشجویان دکتری
نام و نام

ردیف

1

خانوادگی

رشته

استاد راهنما

عنوان

استاد مشاور

رأی شورا

دانشجو

حمزه
شمعی

تربیت بدنی
وعلوم ورزشی
مدیریت ورزشی

نقش میانجی سرمایه روانشناختی در رابطه بین اعتماد
سازمانی و عملکرد شغلی با سالمت سازمانی کارکنان
ادارات ورزش و جوانان شمال غرب کشور و ارائه الگو

-دکتر خیدان

دکتر کورش

حاتمی -دکتر

ویسی

سمیرا علی

تائید

آبادی

عودت  -اصالح گردد
 -1عنئوان بسیار طوالنی

2

خالد
رشتیانی

روانشناسی
گرایش
عمومی

تدوین و آزمون مدل ارتباط بین معنویت  ،خود
کارآمدی و هدفمندی با رضایت از زندگی با نقش
میانجیگری تاب آوری و خوشبینی و اثر بخشی این مدل

-دکتر حمزه

است تا حد امکان

دکتر مریم

احمدیان -

کوتاهتر شود با حفظ

اکبری

دکتر یحیی یار

محتوا  -2ص 30از افعال

احمدی

گذشته استفاده شده است

بر شادکامی والدین کودکان استثنایی

به دلیل شبه ترجمه یا
اجرای قبلی

4

نسیم
صالحی

تربیت بدنی و
علوم ورزشی
گرایش مدیریت
ورزشی

ارائه مدل عوامل موثر بر خوشحالی از ناراحتی تیم و
حامیان مالی رقیب و تاثیر آن بر قصد خرید محصوالت
حامی

دکتر کورش

دکتر خیدان

ویسی

حاتمی خیبری

تائید

گوهر

تدوین مدل علی تبیین بهزیستی مدرسه بر اساس جهت

نظری
5

بوالنی

تائید

روانشناسی
تربیتی

گیری اهداف پیشرفت و نیازهای اساسی روان شناختی با
نقش واسطه ای خالقیت هیجانی و خود کارآمدی و
تعیین اثر بخشی این مدل بر رضایت تحصیلی دانش

دکتر حمزه
دکتر یحیی یار

احمدیان و

احمدی

دکتر هوشنگ
جدیدی

آموزان دختر دوره ی دوم متوسطه

نام و نام
ردیف

خانوادگی

عنوان

دانشجو

1

هیوا رسول محمد

2

نادره سیف پناهی

3

رشته

استاد راهنما

روانشناسی
گرایش بالینی

روانشناسی
گرایش عمومی

علی اصغرزائری

روانشناسی

بهروز

گرایش بالینی

4

میالد عبدالملکی

5

نایب علی بختیاری

6

اسماعیل احمد پور

روانشناسی
گرایش بالینی

روانشناسی
گرایش عمومی

روانشناسی

اثر بخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر باورهای غیر منطقی و
احساس گناه مادران دارای فرزند مبتال به اختالل اوتیستیک

دکتر یحیی یار

مشاور

شورا

تائید

احمدی

رابطه روانشناختی،تعارض والد –کودک و باورهای غیر منطقی با
بهزیستی ذهنی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی

استاد

رأی

تائید
مختار ویسانی

شهرستان سنندج
پیش بینی دلزدگی زنا شویی بر اساس طرحواره های نقش جنسی
،کژکاری جنسی و سازگاری زناشویی در زوجین مراجعه کننده به
دادگاه خانواده ی شهرستان اسد آباد
آموزش مولفه های خانواده درمانی ستیر بر افزایش صمیمیت ،عزت
نفس و کاهش تعارضات زناشویی در زوجین مراجعه کننده به مراکز
مشاوره شهرستان قروه
اثر بخشی آموزش مفاهیم ذهن آگاهی به صورت گروهی بر بهبود
حافظه فعال و محاسبه عددی اختالل یادگیری ریاضی پایه پنجم
ابتدائی
مقایسه حساسیت پردازش حسی  ،شیوه های ادراک و مقابله با

دکتر محمود

تائید

گودرزی

دکتر محمود

تائید

گودرزی

دکتر یحیی

تائید

یاراحمدی

دکتر یحیی یار

تائید

گرایش عمومی

خانوادگی

دانشجویی

.1

مصطفی حنیفی

940041902

.2

شادی زارع

950011754

شیمی

.3

شاهو شریفی

940216519

.4

بینش احمدی

950167735

.5

پریسا مرادی

940050234

.6

محمد قادریان

930484292

ردیف

نام و نام

شماره

استرس کارکنان داخله زندان های استان کردستان با سایر کارکنان

موضوع پایان نامه

رشته

استاد راهنما

احمدی

استاد مشاور

رای شورا

زیست شناسی

جداسازی و تشخیص استافیلوکوکوس

دکتر فاطمه

دکتر فریبا

تایید

میکروببیولوژی

اورئوس از گوشت وفراورده های گوشتی

کشاورزی

الهورپور

تاریخ تایید96/08/02 :

وبررسی الگوی مقاومت آنها درسنندج

مطالعه خواص ساختاری و الکترونی نانو لوله

دکتر فرزاد

تایید

های  sic7با استفاده از روش نظریه ی تابعی

موالنی

تاریخ تایید96/08/02 :

چگالی
زیست شناسی

بررسی ژنهای مقاومت امینوگلیکوزیدی در

دکتر صبریه

حذف

تایید

میکروببیولوژی

انتروکوکهای جدا شده از نمونه های بالینی

امینی

شورای

تاریخ تایید96/08/02 :

زیست شناسی

بررسی اثر سینرژیستیک نانو نقره و رنگدانه

دکتر بهاره

تایید

میکروببیولوژی

پرودی جیوسین تولید شده توسط سراشیا

رحیمیبان ظریف

تاریخ تایید96/08/02 :

پژوهشی
96/8/20

مارسنس علیه اسینتوباکتر جدا شده از
ICUیاCCU
زیست شناسی

جداسازی باکتری پروبیوتیک

میکروببیولوژی

 Lactobacillus acidophilusدارای

دکتر بهاره

تایید

رحیمیان ظریف

تاریخ تایید96/08/02 :

مقاومت به سرما و طول عمر باال در نمونه
های جمع اوری شده از ماست های تولیدی
و محلی شهرستان سنندج
زیست شناسی

بررسی فراوانی ژنهای مقاومت پالسمیدی در

دکتر فاطمه

دکتر فریبا

تایید

میکروببیولوژی

ایزوله های بالینی  Ecoliجداشده از ادرار

کشاورزی

الهورپور

تاریخ تایید96/08/02 :

بیمااران درسنندج

.7

شاهده صوفی

950035959

.8

ژاله مرادی

940097343

زیست شناسی

بررسی اثر سینرژیستیک نانو نقره و رنگدانه

دکتر بهاره

تایید

میکروببیولوژی

پرودی جیوسین تولید شده توسط سراشیا

رحیمیان ظریف

تاریخ تایید96/08/02 :

مارسسنس علیه سودوموناس ائروژینوزای
جدا شده ازICUیاCCU
زیست شناسی

بهینه سازی محیط و شرایط کشت باکتری

دکتر بهاره

تایید

میکروببیولوژی

سودوموناس در جهت افزایش حذف پلی

رحیمیان ظریف

تاریخ تایید96/08/02 :

اتیلن

ردیف

نام و نامخانوادگی

شماره
دانشجویی

رشته تحصیلی

عنوان

استاد راهنما

استاد مشاور

نتیجه بررسی
پروپزال

1

مریم محمدی

930465549

معماری

طراحی مدرسه
ابتدایی دخترانه
مبتنی بر راهبرد
بازی انگیزی

دکتر ارسالن
طهماسبی

-

تایید

2

الهام سبحانی نودشه

930346741

معماری

طراحی مجتمع
تجاری – تفریحی
با رویکرد پایداری
اجتماعی اجتماعی
در شهرستان

دکتر قادر
بایزیدی

-

تایید

3

الها م محمدی

940097098

معماری

طراحی مجموعه
مسکونی 100
واحدی با رویکرد
انطباق 000

دکتر ارسالن
طهماسبی

-

تایید

4

هژیر میرزایی

930377366

معماری

طراحی مجموعه
توریستی پل تاریخی
قشالق و ساماندهی
بافت پیرامون
درراستای افزایش
گردشگردر منطقه

دکتر الهام
فاطمی

-

تایید

5

فردین ویسی

930458125

برق

ارائه یک طرح
بهبود تقسیم ......

دکتر امین
کریمی -

-

تایید

6

شیالن امیری

940162216

معماری

طراحی مجتمع
مسکونی در بافت
تاریخی ...

دکتر الهام
فاطمی

-

تایید

7

گلریز قوامی زروان

940088376

معماری

طراحی مجتمع
تفریحی آب درمانی
با رویکرد احیای
حمام های قدیمی

دکتر کیانوش
فرجی

-

تایید

8

مهیار راه هدایت

940107104

مهندسی عمران

مقاوم سازی پایه
های بتنی پل های
بتنی با استفاده ...

دکتر شهریار
شهباز پناهی

-

عودت

9

نادیا اسماعیلی

920620690

کامپیوتر

شخصی سازی
اعتماد جهت بهبو د
کارایی ....

دکتر عبد الباقی
قادر زاده

-

عودت

10

جالل نوری

93276432

معماری

طراحی مدرسه
ابتدایی با تاکید بر
نقش فضاهای باز
آموزشی در

دکتر ارسالن
طهماسبی

-

عودت

مصوبات شورا درخصوص پروپوزال و درخواست دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری رشته مدیریت به شرح ذیل
می باشد.
ردی
ف

عنوان

نام و نام

استاد راهنما

خانوادگی دانشجو

1

کیومرث احمدی
کرامت اله افخمی

عادل صلواتی

3

عادل صلواتی
کیومرث احمدی

پیمان جسری

بخش دولتی ایران

ارائه الگویی جهت تبین و

کیومرث احمدی

انقالبی از دیدگاه مقام معظم

مدیریت
دولتی -

دکتری

میر علی سید نقوی

بسط مفهومی مدیریت

تایید شد

منابع انسانی

طراحی مدلی برای سیستم
2

930546087
منصور ایراندوست

های دولتی ایران

کاری با عملکرد باال در

دانشجویی

تحصیلی
دکتری

طراحی الگویی جهت ارزیابی
مشارکت سازمانی در سازمان

استاد مشاور

شماره

رشته

تصمیم شورا

930550348

تایید شد

مدیریت
دولتی -
منابع انسانی

میالد فخرایی

علی اکبر احمدی

930549322
فرزاد زندی

دکتری
مدیریت
دولتی -منابع

تایید شد
()96/7/29

رهبری (مدظله العالی )

ردی
ف

عنوان

انسانی

نام و نام خانوادگی

استاد راهنما

دانشجو

1

بررسی رابطه بین نوآوری
سازمانی و پایداری سازمانی
(مورد مطالعه  :شعب بانک
های ملی و رفاه و تجارت
شهرستان سنندج

حکیمه حیدری

2

نقش خودشیرینی کارکنان
در رابطه بین سازگاری
شغلی و ترفیع شغلی
کارکنان مورد مطالعه :
کارکنان دانشگاه ازاد شهر
سنندج

مهدی سواد کوهی
ماهفروجکی

3

مطالعه ارتباط بین نسبتهای
مالی و خرید بیمه اتش
سوزی و بیمه مسئولیت
مدنی کارفرما در مقابل
کارکنان (مطالعه موردی :
شرکتهای شهرکهای صنعتی
کرمانشاه )

رحمان خوشبخت

استاد مشاور

رشته

شماره دانشجویی

تحصیلی

تصمیم شورا
تایید شده در
تاریخ 96/6/22

عادل صلواتی

-

اجرایی

940159065

تایید شد
جلیل سحابی

فرشید خلیل الهی

-

اجرایی

930409089

-

بیمه

930316238

شورای
 96/5/11تایید
شده استاد مشاور
را حذف نموده

مصوبات جلسه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ  ) )9623( 1396/08/10دانشكده )131
ردی
ف

عنوان

نام و نام خانوادگی

استاد راهنما

دانشجو

استاد مشاور

شماره دانشجویی

رشته
تحصیلی

بررسی تاثیر هوش سازمانی بر
1

عملکرد سازمانی (مورد مطالعه :
شرکت های صنعتی شهر

تصمیم شورا

تایید شد
سعید کمری

رضا شافعی

-

940111173

بازرگانی تحول

کرمانشاه )

2

بررسی رابطه بین چابکی
عملیاتی و مسئولیت اجتماعی

احسان قاسمی سنگی

عبدالناصر شجاعی

-

930518795

بازرگانی بین

تایید شده در تاریخ

الملل

 96/5/18استاد

با عملکرد صادرات در شرکت

مشاور راحذف

های صنعتی شهرستان سنندج

نموده

درخواست ها:
 - 1با درخواست آقای حامد حیدری دانشجوی ارشد رشته حقوق مبنی بر تغییر استاد راهنما از آقای محمد صدیق رحمانی به آقای سعید
فرزانه استاد راهنمای جدید به شرط دفاع بعد از  4ماه از تاریخ  96/8/20موافقت گردید.
 - 2با درخواست خانم فریبا محمدی دانشجوی ارشد رشته میکروبیولوژی در خصوص تغییر در عنوان پروپوزال از "استرپتومایسس کوییلی
کالر" به "فالووباکتریوم آربورسنس" و همچنین با آقای کامبیزداوری بعنوان استاد مشاور نامبرده موافقت گردید.
 - 3با درخواست خانم سمیرا غریبی دانشجوی رشته حسابداری مبنی برتغییر تاریخ دفاع  ،بدون تغییر در سنوات موافقت میشود.
 - 4با درخواست آقای سامان گرشاسبی دانشجوی رشته دکترای دامپزشکی مبنی بر تغییر تاریخ تصویب پروپزال مخالفت گردید.
 - 5بادرخواست آقای سیروان سنگین آبادی دانشجوی رشته دکترای دامپزشکی مبنی بر تغییر تاریخ تصویب پروپزال مخالفت گردید.
 - 6با درخواست آقای مسعود زارع دانشجوی رشته دکترای دامپزشکی مبنی بر تغییر تاریخ تصویب پروپزال مخالفت گردید.
 - 7با درخواست آقای وریا امانی دانشجوی رشته حسابداری مبنی بر تغییر استاد راهنما از دکتر امید اخگر به دکتر مرتضی فاتحی پور
موافقت گردید.

