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بیست و هفتمین جلسه شورای پژوهش و فناوری واحد در دفتر معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمي
واحد ياسوج با تالوت آياتي ازکالم اهلل مجید و با حضور اعضاء شورا تشکیل گرديد .در اين جلسه در رابطه با طرح های
پژوهشي و پروپوزال های پايان نامه ها ارائه شده به شورا و ساير موارد ارجاعي تصمیمات زير اخذ گرديد:

 .1درخواست دانشجویان انجمن رباتیک مبنی بر پرداخت هزینه ي ساخت پهباد مطرح و مقرر گردد با تایید مدیر پژوهش و
مسنول انجمن هاي علمی پرداخت گردد.
 .2مدیر مرکز رشد موظف گردید نسبت به تکمیل و راه اندازي کارگاه رباتیک در این مرکز اقدام نماید.
 .3درخواست آقاي وحید مددی همکار طرح پژوهشی با عنوان " پیش بیني خواص مکانیکي مايکرو و نانو کامپوزيت
های سنتز شده نايلون/66-کربنات کلسیم " مبنی بر انصراف از ادامه همکاري با اجراي طرح مذکور در شورا مطرح و
موافقت گردید.
 .4درخواست آقاي دکتر آرمین محمودی جهت شرکت در کنفرانس یونان با مدارک پیوست در شورا مطرح و جهت اخذ مجوز
نهایی به سازمان ارسال گردد.
 .5درخواست آقاي کاظم نوروزيان دانشجوي کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی جهت تغییر استاد راهنما (خانم بلقیس
باورصاد) در شورا مطرح و جهت تعیین استاد راهنما به گروه ارجاع داده شود.
 .6درخواست آقاي امین رايگان دانشجوي کارشناسی ارشد رشته حسابداري جهت تخفیف شهریه (پروپزال این دانشجو در
شوراي پژوهشی تصویب شده است) در شورا مطرح و با توجه به مستندات مخالفت شد.
 .7درخواست آقاي حسن موسوی دانشجوي کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی جهت تغییر استاد راهنما (آقاي سنجر
سالجقه) در شورا مطرح و جهت تعیین استاد راهنما به گروه ارجاع داده شود.
 .8درخواست آقاي عبداله فريحي دانشجوي کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی با راهنمایی خانم دکتر رضایی جهت
تعیین استاد مشاور در شورا مطرح و موافقت گردید.
 .9درخواست آقاي بهنام بهزاد نیا جهت ثبت پروپزال در صورتجلسه شوراي پژوهشی با توجه به اینکه پروپزال این دانشجو در
تاریخ  94/12/25به تصویب رسیده است و در سامانه داخلی ثبت شده ولی در صورتجلسه شورا وارد نشده در شورا مطرح و
مقرر گردید در جلسه بعد با مستندات مطرح گردد.
 .11درخواست آقاي مجید داورپناه دانشجوي کارشناسی ارشد رشته عمران -سازه هاي هیدرولیکی جهت تخفیف شهریه در
شورا مطرح و مقرر گردید در جلسه بعد با مستندات مطرح گردد.
 .11درخواست آقاي دکتر پیرزاد جهت انتخاب دکتر غالمی به عنوان استاد مشاور دانشجویان (امید بیعتی نژاد و سعید اسدي و
امیرحسین دیهیمی) با راهنمایی خانم دکتر رضایی در شورا مطرح و موافقت گردید.
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بیست و هفتمین جلسه شورای پژوهش و فناوری واحد در دفتر معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمي
واحد ياسوج با تالوت آياتي ازکالم اهلل مجید و با حضور اعضاء شورا تشکیل گرديد .در اين جلسه در رابطه با طرح های
پژوهشي و پروپوزال های پايان نامه ها ارائه شده به شورا و ساير موارد ارجاعي تصمیمات زير اخذ گرديد:
 .12درخواست آقاي دکتر پیرزاد جهت انتخاب دکتر رضا سپهوند به عنوان استاد مشاور دانشجویان (احمدرضا سلیمانی و
سیروس آقاجري و هدایت اله انصاري و علیرضا سیاوش نیا و یزدان سبحان اصل و سیدعبدالحمید زمانی و مریم زادمنصوري
و بهمن عباسیان و غالمرضا درتاج و ناهید پورمحمدي) با راهنمایی آقاي دکتر مهدي شاهین در شورا مطرح و مخالفت
گردید.
 .13درخواست آقاي دکتر پیرزاد جهت انتخاب دکتر امیرهوشنگ نظرپوري به عنوان استاد مشاور دانشجویان (محمدجواد
رزمجویی و جمال جوهري و صادق اقبال نیک و مجتبی یاري پ ور و سلمان نوایی اصل و مهدي کوهستانی و روح اله فریاد
رس و یوسف حبیب پور قراچه و ندا سالمات و سید جمال الدین تقوي زاده) با راهنمایی اقاي دکتر محمد جعفري در شورا
مطرح و مخالفت گردید.
 .14درخواست آقاي محمد بخشوده نیا دانشجوي کارشناسی ارشد رشته عمران – مکانیک خاک و پی جهت تخفیف شهریه در
شورا مطرح و با دو ترم نیمسال اول و دوم  94-95موافقت گردید.
 .15درخواست آقاي هدايت حیدری دانشجوي کارشناسی ارشد رشته حسابداري جهت تخفیف شهریه در شورا مطرح و مخالفت
گردید.
 .16درخواست آقاي عباس محمدی دانشجوي کارشناسی ارشد رشته حسابداري جهت تخفیف شهریه در شورا مطرح و مخالفت
گردید.
 .17درخواست گروه عمران – آب جهت اخذ مجوز برگزاري همایش نیمروزه ي بحران آب مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.
 .18پروپوزال طیبه یوسفی رشته حسابداري تحت عنوان" مطالعه تاثیرگذاري فرصت هاي رشد بر کیفیت اطالعات حسابداري
در مراحل مختلف چرخه عمر "با راهنمایی دکترهاشم ولی پور مطرح و با توجه به تایید گروه تخصصی و تائید صالحیت
علمی پروپوزال مصوب گردید.
 .19پروپوزال رحیم دادوند رشته حسابداري تحت عنوان" بررسی امکان سنجی استقرار حسابداري تعهدي براي بهبود
حسابدهی مطالعه موردي آموزش پرورش کهگلویه بویراحمد "با راهنمایی دکترحمید روان پاک نودژ مطرح و با توجه به
تایید گروه تخصصی و تائید صالحیت علمی پروپوزال مصوب گردید
 .16پروپوزال محمود ابوعلی نژاد رشته حسابداري تحت عنوان" بررسی همبستگی فرصتهاي سرمایه گذاري ورشد فروش
شرکتها "با راهنمایی دکتر قدرت اله طالب نیا مطرح و با توجه به تایید گروه تخصصی و تائید صالحیت علمی پروپوزال مصوب
گردید
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بیست و هفتمین جلسه شورای پژوهش و فناوری واحد در دفتر معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمي
واحد ياسوج با تالوت آياتي ازکالم اهلل مجید و با حضور اعضاء شورا تشکیل گرديد .در اين جلسه در رابطه با طرح های
پژوهشي و پروپوزال های پايان نامه ها ارائه شده به شورا و ساير موارد ارجاعي تصمیمات زير اخذ گرديد:
 .17پروپوزال قنبر اولیایی رشته حسابداري تحت عنوان" بررسی تاثیر مالیات الکترونیکی بر جابک سازي نظام حسابداري
(مورد مطالعه  :اداره امور مالیاتی استان کهگیلویه و بویر احمد "با راهنمایی دکترجلیل بادام فیروز مطرح و با توجه به تایید
گروه تخصصی و تائید صالحیت علمی پروپوزال مصوب گردید
 .18پروپوزال امید اروند رشته حسابداري تحت عنوان" بررسی تاثیر افشاي اجباري اطالعات مالی بر وضعیت مالی شرکتهاي
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "با راهنمایی دکترعبداله خادمی مقدم مطرح و با توجه به تایید گروه تخصصی و
تائید صالحیت علمی پروپوزال مصوب گردید
 .19پروپوزال ابراهیم محمدي منش رشته حسابداري تحت عنوان" بررسی رابطه بین خصوصیات جبرانی هیات مدیره شرکت
ه ا با عملکرد مالی شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "با راهنمایی دکترعبداله خادمی مقدم مطرح و با توجه
به تایید گروه تخصصی و تائید صالحیت علمی پروپوزال مصوب گردید
 .21پروپوزال سید عبدالوهاب کاظمی رشته حسابداري تحت عنوان" برسی رابطه حاکمیت شرکتی و ریسک سیستماتیک در
بانک هایی پذیرفته شده در بورس اوراق بها دار تهران "با راهنمایی دکترامیرحسین جمالی مطرح و با توجه به تایید گروه
تخصصی و تائید صالحیت علمی پروپوزال مصوب گردید
 .21پروپوزال مصطفی مهدوي رشته حسابداري تحت عنوان" بررسی کارایی روش هاي کمی ارزیابی ریسک هاي مالی در
شرکت هاي تولیدي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "با راهنمایی دکتر سیده محبویه جعفري مطرح و با توجه به تایید
گروه تخصصی و تائید صالحیت علمی پروپوزال مصوب گردید
 .22پروپوزال فاطمه فوادي رشته روانشناسی عمومی تحت عنوان" ارتباط شاخص هاي مفهوم خود و سبک مدیریت کالس
معلمان با انگیزش تحصیلی در دانش اموزان داراي اختالل یادگیري مقطع دبستان(چهارم و پنجم و ششم) "با راهنمایی دکتر
خسرورمضانی مطرح و با توجه به تایید گروه تخصصی و تائید صالحیت علمی پروپوزال مصوب گردید
 .23پروپوزال مهناز بذرافکن رشته روانشناسی بالینی تحت عنوان" اثربخشی آموزش درمان شناختی رفتاري بر سودگیري هاي
شناختی در نوجوانان مبتال به اضطراب اجتماعی شهر شیراز "با راهنمایی دکتر صغري استوار مطرح و با توجه به تایید گروه
تخصصی و تائید صالحیت علمی پروپوزال مصوب گردید
 .24پروپوزال فاطمه تابنده رشته روانشناسی بالینی تحت عنوان" اثربخشی آموزش ایمن سازي روانی بر اضطراب امتحان و
سالمت عمومی نوجوانان شهر شیراز "با راهنمایی دکتر صغري استوار مطرح و با توجه به تایید گروه تخصصی و تائید صالحیت
علمی پروپوزال مصوب گردید
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بیست و هفتمین جلسه شورای پژوهش و فناوری واحد در دفتر معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمي
واحد ياسوج با تالوت آياتي ازکالم اهلل مجید و با حضور اعضاء شورا تشکیل گرديد .در اين جلسه در رابطه با طرح های
پژوهشي و پروپوزال های پايان نامه ها ارائه شده به شورا و ساير موارد ارجاعي تصمیمات زير اخذ گرديد:
 .25پروپوزال پروین موسوي فر رشته روانشناسی عمومی تحت عنوانرابطه ذهن آگاهی و ابعاد شخصیت با افسردگی در دانش
آموزان دبیرستانی شهرستان لردگان "با راهنمایی دکتر محمود نجفی مطرح و با توجه به تایید گروه تخصصی و تائید صالحیت
علمی پروپوزال مصوب گردید
 .26پروپوزال سید غضمان گنجیانی رشته روانشناسی عمومی تحت عنوان" بررسی رابطه کم رویی و هیجان خواهی با
سازگاري فردي و اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر دهدشت "با راهنمایی دکترسید یوسف رسولی مطرح و با توجه به تایید
گروه تخصصی و تائید صالحیت علمی پروپوزال مصوب گردید
 .27پروپوزال حوریه آل یسین رشته روانشناسی بالینی تحت عنوان" مقایسه سبک هاي هویت و مکانیسم هاي دفاعی در افراد
دچار مالل جنسیتی با افراد عادي در شهر شیراز "با راهنمایی دکتر علیرضا فیلی مطرح و با توجه به تایید گروه تخصصی و تائید
صالحیت علمی پروپوزال مصوب گردید
 .28پروپوزال فاطمه برهان آزاد رشته روانشناسی عمومی تحت عنوان" مقایسه و پیش بینی سندرم ضربه عشق بر اساس
حمایت اجتماعی ادراک شده و تاب آوري در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسالمی یاسوج "با راهنمایی دکتر توران
علیزاده دمیه مطرح و با توجه به تایید گروه تخصصی و تائید صالحیت علمی پروپوزال مصوب گردید

اعضای شورای پژوهشي دانشگاه :
دکتر صمد نجاتیان

رئیس شورا

دکتر نجم الدین میرگوشه
دکتر الماس علیپور
دکتر نوید ضیایی

عضو شورا
دبیر شورا
عضو شورا

دکتر جلیل نظري
دکتر محسن رادي

عضو شورا
عضو شورا

دکتر مهرداد خلقی فرد عضو شورا

دکتر مهران جعفري

عضو شورا

دکتر خسرورمضانی

عضو شورا

دکتر وحیده رضایی

عضو شورا

