بسمه تعبلی

جلسِ ثِ هٌظَز ثسزسی ٍ داٍزی  6ػٌَاى ٍ یک پسٍپَشال ثسگصاز گسدید ٍ ،هصَثبت ذیل دز هَزد ّس کدام ثِ تصَیت زسید.

صورت جلسه شورای مرکزی کمیته تحقیقبت دانشجویی دانشگبه علوم پزشکی تربت حیدریه
شمبره جلسه1 :

سبعت برگزاری جلسه12-14:

تبریخ1397/4/5 :

موضوع :اولین مدرسه تابستانه علوم اعصاب
دز جلسِ ای کِ دز تبزیخ  97/4/5ثب حضَز هسئَل گسٍُ هغبلؼبتی ػلَم اػصبة سسکبزخبًن دکتس هؼصَهِ غالهی ،سسپسست کویتِ
تحقیقبت داًشجَیی سسکبز خبًن الْبم آشهَدُ ،کبزشٌبس کویتِ تحقیقبت داًشجَیی سسکبز خبًن ایساًفس ،دثیس کویتِ تحقیقبت
سسکبز خبًن هْال زضبیی ٍ اػضبی شَزای هسکصی ٍ هجوغ ػوَهی کویتِ تحقیبت داًشجَیی ٍ اػضبی گسٍُ هغبلؼبتی ًَزٍسبیٌس
ثسگصاز گسدید ،دز اثتدا سسکبزخبًن دکتس غالهی زئیس داًشکدُ پیساپصشکی ثِ ثیبى اّداف هدزسِ تبثستبًِ ػلَم اػصبة ٍ ًتبیج
حبصل اش دٍ جلسِ قجل ثب هؼبًٍت هحتسم آهَششی پژٍّشی ٍ اػضبی ّیئت ػلوی دز هَزد ًحَُ ثسگصازی ٍ شهبى ثسگصازی هدزسِ
تبثستبًِ دز شْسیَز هبُ  7997پسداختٌد .سپس ثب هشبزکت ٍ ّوفکسی داًشجَیبى حبضس دز جلسِ ،تشسیح کبهل جصئیبت چگًَگی
ثسگصازی هدزسِ ثِ ثحث گراشتِ شد ٍ هقسز شد یکوبُ دیگسثب تَجِ ثِ ًصدیک شدى ثِ شهبى ثسگصازی هدزسِ جلسِ ی دیگسی ثب
داًشجَیبى ػالقوٌد ثِ ّوکبزی جْت تقسین زیص ٍظبیف ثسگصاز گسدد .ثؼالٍُ هَازد شیس هقسز گسدید:
عساحی پَستس ٍ اعالع زسبًی دز سبیت داًشگبُ ٍ کبًبل زٍثبط ػوَهی :هسئَل هحتسم زٍاثظ ػوَهی هؼبًٍت آهَششی جٌبة آقبی
اسحبق شادُ
تدازکبت ٍ ّوبٌّگی ّب :سسکبز خبًن هْال زضبیی ٍ سبیس اػضبی اًجوي ًَزٍسبیٌس
{ پَستس هدزسِ تبثستبًِ قساز گیسد}
حبضرین در جلسه:
سرپرست کمیته تحقیقبت دانشجویی :سسکبز خبًن الْبم آشهَدُ
مسئول انجمن نوروسبینس :سسکبزخبًن دکتس هؼصَهِ غالهی
دبیر :سسکبز خبًن هْال زضبیی
اعضبی شورای مرکزی:
خبًن ّب سحس زضَاًی ،فبعوِ سکٌدزی ،سیدُ غصال هَسَی
آقبیبى :هْسداد اکجسی ،هؼیي ػلیشبّی ،سؼید فبضلی ،سجبد فدٍی ،هیثن یَسف شادُ
اعضبی گروه علوم اعصبة :آقبی هحود قَام پَز ،پَیب فسّوٌد ،حجت قلیچ ،خبًن شّسا ًیبشیف ًبشًیي قیس ،هسضیِ ثسدثبز ،شّسا
اکجسی

