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 :جلسه در حاضرین

 دانشگاه دانشجویی   تحقیقات  کمیته سرپرست هاشمی، بنی  طهرانی آرش  دکتر   آقای جناب

   دانشگاه  دانشجویی  تحقیقات  کمیته دبیرکل  جوالنی، محمدامین  آقای جناب

 مامایی و  پرستاری دانشکده  دانشجویی تحقیقات کمیته   دبیر نسب، حاجی نگار خانم سرکار

 رسانی  اطالع و  مدیریت دانشکده  دانشجویی  تحقیقات  کمیته دبیر  سلیمانپور، سمیرا خانم سرکار

 پژوهش روه کارگ مسئول  بروجنی، الهیان  مهر  آذین خانم سرکار

 مرکزی  شورای عضو و عمومی  روابط  کارگروه مسئول ،کشاورز فریبا خانم سرکار

 مرکزی   شورای عضو و   انفورماتیک کارگروه  مسئول  مدنی،  سینا سید  آقای جناب

 مرکزی  شورای  عضو و  آموزش  کارگروه  مسئول  صنیعی، نادیا خانم سرکار

 روان  سالمت  و  رفتاری  علوم دانشکده ی دانشجوی  تحقیقات کمیته دبیر  واحد،  ندا خانم سرکار

 پزشکی  دانشکده دانشجویی  تحقیقات  کمیته دبیر جوان، علیرضا آقای جناب

 بهداشت دانشکده  دانشجویی تحقیقات  کمیته  دبیر پور، مهرعلی  جمال آقای جناب

 پیراپزشکی دانشکده  دانشجویی  تحقیقات کمیته نماینده  زاده،  قاسم گلنوش  خانم سرکار

 پزشکی دانشکده  دانشجویی   تحقیقات کمیته   پژوهش واحد   مسئول بالسی، جواد آقای جناب

 

 خالصه گزارش جلسه:



توضیح و پاسخ به سواالت در خصوص چگونگی بررسی خاتمه طرح و درخواست گواهی پایان طرح و   •

 اطالع رسانی آن توسط دبیران و مسئولین پژوهشی 

به   در امر پژوهش دانشجویی  افراد با سابقه ها و تخصیصراه اندازی منتورینگ پژوهشی توسط دانشکده  •

 ورودی ها به صورت مشخص و معین 

هر  و ترغیبی از افراد موفق کمیته تحقیقات دانشجویی تهیه کلیپ های چنددقیقه ای انگیزشی   •

 مسئول کارگروه انفورماتیک شورای مرکزی دانشکده با هماهنگی 

 پاسخ به سواالت شورای مرکزی در این خصوص توضیح رویکرد جدید دیپلم پژوهشی و  •

و تالش بر گسترده کردن تبلیغات و افزایش مشارکت   سالیانه پیش رو  توضیح پیرامون مجمع عمومی •

 دانشجویان 

تا آبان  1397از ماه آبان تحقیقات دانشجویی دانشکده ها  تهیه و ارسال گزارش فعالیت های کمیته •

به منظور ارائه گزارش جامع سالیانه   1398ام مهر ماه 25تا حداکثر مطابق با موارد خواسته شده 1398

 در مجمع عمومی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

 برنامه ریزی جهت برگزاری مجمع عمومی توسط کارگروه روابط عمومی  •

 سالیانه  الزام حضور اعضای شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده ها در مجمع عمومی •

ترغیب دانشجویان حائز شرایط به منظور تدریس در مدارس دیپلم   و  Peer educationح ترجی •

 پژوهشی

 


