مصوبات شورای پژوهشی مورخ  1396/07/01به شماره جلسه 9613
(نتایج بررسی پروپوزال دانشجویان دکتری رشته روانشناسی)

ردیف

نام نام
خانوادگی

رشته

عنوان رساله یا پایان نامه

استاد راهنما

مشاور

تدوین مدل علی تبیین بهزیستی مدرسه بر

عودت :با توجه به اینکه پروپوزال

اساس جهت گیری اهداف پیشرفت و نیازهای
1

گوهر نظری

2

پیمان رستمی

روانشناسی

اساسی روان شناختی با نقش واسطه ای
خالقیت هیجانی و خودکار آمدی و تعیین اثر

یحیی یار احمدی

بخشی این مدل بر رضایت تحصیلی دانش

حمزه احمدیان

در سطح دکتری است پیشنهاد

– هوشنگ

میشود برای متغییرهای تحقیق از

جدیدی

روش فرا تحلیل ( کیفی ) استفاده
شود.

آموزان دختر دوره ی دوم متوسطه

تربیت بدنی
( مدیریت )

طراحی الگوی شایستگی دانشجو معلمان
تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان کشور بر اساس
نظریه داده بنیاد

نتیجه شورا

فرزاد غفوری-
کورش ویسی

سمیرا علی
آبادی

تایید

 126دانشکده 96/6/8
ردیف

استاد مشاور

تاریخ تصویب

نام و نام
خانوادگی
دانشجو

شماره دانشجویی

رشته-گرایش

عنوان

استاد
راهنما

بررسی رابطه بین ریسک اعتباری وریسک
نقدینگی با تاکید بر سود آوری در بانک های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کامران
کسرایی

امید محمودی خوشرو
وجود مشاور به دلیل بین-
رشتهای بودن موضوع در
حوزه اقتصاد و حسابداری
است

تایید شد

بررسی اثر شاخص قیمت دارایی های واقعی
بر varومالی بااستفاده از مدل اقتصاد سنجی
فعالیت های آربیترتراژ در شرکت های پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمد
شبانی

-

عوامل موثر بر توسعه صادرات محصوالت
از نگاه صادر کشاورزی به بازار روسیه
کننده

انور
خسروی

-

مسلم عینی پور

940291125

تحول

بررسی رابطه بین تعهد فعال و عملکرد شغلی
کارکنان با تاکید بر نقش تعدیل کنندگی تجربه
کاری و نیاز به تاکید اجتماعی (مورد مطالعه :
راهداری استان کرمانشاه )

عبدالناصر
شجاعی

-

رزیتا گروهی

930590395

حقوق جزا و جرم
شناسی

مبانی و پیامد های جرم انگاری بی حجابی در
قانون مجازات اسالمی

احمد
فالحی

-

حقوق جزا و جرم
شناسی

نقش رویکرد های غیر رسمی در حقوق کیفری
در منطقه اورامانات استان کرمانشاه

ارکان
شریفی

جلیل سحابی وجود مشاور
به دلیل بینرشتهای بودن
موضوع در حوزه جامعه-
شناسی و حقوق است

مدیریت بازرگانی
بازار یابی

بررسی اثرات جهت گیری بازار در نوآوری
سازمانی با نقش میانجی یادگیری سازمانی
(مورد مطالعه  :کارکنان شعب بانک ملی شهر
سنندج )

رویا
شاکری

-

.1
هانا خاکباز

940110907

مالی

.2
مهرنوش آئینی

940176506

مالی

احسان اشرفی

930457627

بین الملل

.3

.4

.5

تایید شد

تایید شد

.6
آمینه رضایی

940253011

.7
ثریا عباسی

940129030

.8
جواد حسینی

930493713

.9
مژگان معارفی

940269211

حقوق جزا و
جرم شناسی

بررسی تطبیقی تعدد جرم در حقوق کیفری
ایران و فرانسه

عباد
روحی

طیبه بیژنی
وجود مشاور به دلیل بین-
رشتهای بودن موضوع در
حوزه حقوق بینالملل و
حقوق جزا میباشد

مدیریت
بازرگانی بازار
یابی

بررسی رابطه بین بازار یابی داخلی و بازار
گرایی با نقش میانجی گری تعهد سازمانی
(مورد مطالعه  :شرکت های تعاونی
روستایی شهرستان سنندج

عبدالناصر
شجاعی

سامان شیخ اسماعیلی
وجود مشاور به دلیل بین-
رشتهای بودن موضوع در
حوزه اقتصاد و مدیریت است

.10
صنعان قوامی

940446061

تایید شد

حقوق
خصوصی

ضمانت اجرای عدم حسن نیت وکیل وعدم
رعایت

ارکان
شریفی

اقبالعلی میرزایی
وجود مشاور به دلیل بین-
رشتهای بودن موضوع در
حوزه حقوق خصوصی و
عمومی است

تایید
تایید

تایید شده در تاریخ
 96/5/11استاد راهنما
را تغییر داده
تایید در شورای
 95/12/18تایید شده
ولی کدینگ استاد
راهنما تکمیل بوده
وچندین بار
استادراهنماراتغییر
داده
تایید شده در تاریخ
 96/5/18استاد
مشاور را اضافه
نموده
تایید شده در تاریخ
96/5/18استاد
راهنما را تغییر داده
واستاد مشاور را
اضافه نموده

درخواست ها :
 - 1در خصوص درخواست خانم سمیرا فوالدی دانشجوی ارشد رشته روانشناسی در خوص اضافه نمودن کلمه بالینی به عنوان پایان نامه
از"بررسی میزان شیوع ترس و عوامل مؤثر جمعیت شناختی ،در دانش آموزان دوره دبستان " به " بررسی میزان شیوع ترس ( بالینی )و
عوامل مؤثر جمعیت شناختی ،در دانش آموزان دوره دبستان" موافقت گردید.

 - 2با درخواست خانم ماه عذار محمودی نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی مبنی بر عدم کسر یك نمره
به دلیل تاخیر در دفاع از پایان نامه خود ̨ موافقت نگردید .
 - 3با درخواست آقای فرید عنبری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی مبنی بر تمدید فرصت
مقاله موافقت گردید .
̨

 6ماهه دوم ارائه

