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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

 پژوهش روه کارگ مسئول  بروجنی، الهیان  مهر  آذین خانم سرکار

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

 تحقیقاتی  مراکز   دانشجویی تحقیقات کمیته  نماینده  ،حسینی  سودابه خانم سرکار

 

 خالصه گزارش جلسه:

مشوق برای دانشجویان از سمت کمیته  دقیقه ای انگیزشی و    1پیگیری و آماده سازی کلیپ های  •

 1398 ایان آبان ماه تا پ ها تحقیقات دانشجویی دانشکده 

دانشجویان  در غرفه مراسم  نماینده از هر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده حداقل یک الزام حضور •

 1398 آبان ماه  12در تاریخ   جدید الورود 



از  ام آبان ماه 28  روز سه شنبه  کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه ساالنه  دومین مجمع عمومیتاریخ  •

 .د مقرر گردی  17الی  15ساعت 

 تعیین گردید.دانشگاه  خانه مرکزی ابطبقه هشتم کتسالن جلسات  ،مکان پیشنهادی برگزاری مجمع •

در  ها حضور تمامی دبیران و اعضای شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه و دانشکده  •

 اجباری می باشد.مجمع عمومی 

 قای جوالنی طراحی پوستر مجمع عمومی توسط جناب آ  •

متشکل از تمامی اعضای شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه   مجمع عمومیکادر اجرایی  •

 شد.می با

 ام آبان ماه  12از تاریخ  ( به مدت یک هفته) اعالم کاندیداتوری شروع تبلیغات و  •

 حضور در این مجمع می باشد. م شرکت در مجمع عمومی الزمه تکمیل گوگل فر •

سنامه که با اکثریت آرائ اعضای شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی  موارد اصالحیه در اسا •

 :دانشگاه تصویب گردید شامل موارد زیر می باشد 

o  کمیته  دبیر بودن در یکی از د سابقه بایکمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه شورای مرکزی دبیر

و یا عضویت شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی  تحقیقات دانشجویی دانشکده ها 

 (ا می باشد.الزم االجر 1398این قانون از آذر ماه سال  ) دانشگاه را دارا بوده باشد.

o  ابات شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده  ختبرگزاری انیکسان سازی تاریخ لزوم

 (.الزم االجرا می باشد  1400این قانون از اردیبهشت سال  یبهشت ماه )در ارد ها


