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       51ساعت  :خاتمه جلسه                51ساعت  :شروع جلسه 

   :حاضرین در جلسه

 ؛ سرپرست مرکز هماهنگی کمیته های تحقیقات و فناوری دانشجویی آقای دکترسید بهنام الدین جامعی جناب

 جناب آقای دکتر سیروس پناهی؛ سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده مدیریت و اطالع رسانی 

 و دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی دبیرمرکزی؛ درخشانسرکار خانم پگاه 

 سرکار خانم ندا واحد؛ دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان

 سرکار خانم راضیه پیروز؛ دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت

 ت دانشجویی دانشکده پیراپزشکیکمیته تحقیقا نائب دبیرسرکار خانم زهرا یوسفی؛ 

 سرکار خانم مرضیه ناصری؛ دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده فناوری های نوین پزشکی

 ؛ دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم توانبخشی جناب آقای آرمان غفوریان

 ؛ دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پردیس بین الملل جناب آقای آریا عبادی فرآذر

 ؛ نماینده شورای کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده مدیریت و اطالع رسانی جناب آقای سعید محمدپور



 ؛ دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده مدیریت و اطالع رسانیجناب آقای پیام محمودیان

 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و ماماییخیز؛ دبیر جناب آقای حسین سحر

 ؛ دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی مرکز تحقیقات نوروساینسسرکار خانم سیده هستی جاللی

 سرکار خانم سکینه محرابی؛ دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده طب ایرانی 

      تحقیقات و فناوری دانشجوییی کارشناس مرکز هماهنگی کمیته ها؛  خداقلیسرکار خانم سعیده 

 

:جلسه  خالصه گزارش  

 انتخابات شورای دبیران دانشجویی در به آیین نامه کمیته تحقیقاتتوجه لزوم  -

 طرح های تحقیقاتی ضرورت اطالع رسانی کمیته ها به دانشجویان در مورد اهمیت موضوعات  -

 ورت افزایش فعالیت بین کمیته ها ی پزوهشی دانشکده های مختلفضر -

شبکه های اجتماعی و غیره در مورد جمله  نامه، پوستر،  ضرورت اطالع رسانی به روش های مختلف از -

 توسط کمیته ها ( کارگاهها)فعالیت پژوهشی 

 لزوم عضو گیری از دانشجویان جدید الورود در کمیته ها -

 یمسئول مستندسازنفر به عنوان  ضرورت مستند سازی فعالیت های کمیته ها و انتخاب یک -

 با همکاری تمامی کمیته ها همایش ساالنه پژوهشیبرگزاری  -

  واریز به حساب درآمدهای اختصاصی جهت هزینه ثبت نام در کارگاههاضرورت  -

 

 

 


