
 

 گردیذ، ٍ هصَتات ریل در هَرد ّر کذام تِ تصَیة رسیذ.عٌَاى ٍ یک پرٍپَزال ترگسار  6جلسِ تِ هٌظَر تررسی ٍ داٍری 

 

 

  انتخاب اعضای شورای مرکزی موضوع:

سرپرست کویتِ تحقیقات هذیریت هحترم پژٍّطی جٌاب آقای دکتر قرتاًی، حضَر  تا 3136 تْوي هاُ 31درتاریخ جلسِ ای 

سرکار خاًن یتِ تحقیقات تحقیقات داًطجَیی سرکار خاًن ایراًفر، دتیر کو، کارضٌاس کویتِ داًطجَیی سرکار خاًن الْام آزهَدُ

اعضای هجوع عوَهی جْت ترگساری اًتخاتات ضَرای هرکسی ترگسار گردیذ. در ایي ًفر از  13، اعضای ضَرای هرکسی ٍ هْال رضایی

ضَرای هرکسی قذرداًی ًوَدُ ٍ از اعضای جذیذ خَاستار تالش ّر چِ اعضای  از زحوات یکسالِ سرکارخاًن آزهَدُجلسِ اتتذا 

 تیطتر جْت ارتقای رٍحیِ پژٍّص در تیي داًطجَیاى ٍ ّوچٌیي فراّن کردى زهیٌِ ّا ٍ هلسٍهات پژٍّص ّای داًطجَیی ضذًذ. 

ارتقای چٌذیي ًطجَیی ٍ اضارُ تِ در اداهِ جٌاب آقای دکتر قرتاًی ضوي تقذیر ٍ تطکر از زحوات کلیِ اعضای کویتِ تحقیقات دا

 از تیي رای گیری پلِ ای کویتِ تحقیقات داًطجَیی تَصیِ ّایی خَد را ترای اعضایی جذیذ ضَرای هرکسی ارائِ ًوَدًذ. در اداهِ

جِ ٍ در ًْایت تا تًَفر هتقاضی ٍاجذ ضرایط(  36)از تیي عضَ ضَرای هرکسیتِ عٌَاى  ًفر 8اعضای هجوع عوَهی، جْت اًتخاب 

 تِ ضوارش آرا اعضای ریل تِ عٌَاى عضَ ضَرای هرکسی اًتخاب ضذًذ:

 خاًن سحر رضَاًی دانشکده بهداشت:

 خاًن سیذُ غسال هَسَی، آقایاى سعیذ فاضلی، هعیي علیطاّی مامایی:-دانشکده پرستاری

 ، حسیي تختیاریزادُهیثن یَسف فاطوِ سکٌذی، آقایاى سجاد فذٍی، هْرداد اکثری،  خاًندانشکده پیراپزشکی: 

 حاضرین در جلسه:

 جٌاب آقای دکتر قرتاًیمدیر محترم پژوهش دانشگاه: 

 سرکار خاًن الْام آزهَدُ سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی:

 سرکار خاًن الویرا ایراًفر کارشناس:

 سرکار خاًن هْال رضایی دبیر:

  :قبلی اعضای شورای مرکزی

 غسال هَسَیفاطوِ سکٌذری، سیذُ خاًن ّا 

 هْرداد اکثری، سجاد فذٍیسواعیلی، هحوذ کوالی، ااهیر آقایاى: 

                       13/11/1396  خ :تاری           12-14 :جلسه برگزاری ساعت

 بسمه تعالی

حیدریه تربت پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی تحقیقات کمیتهمجمع عمومی  جلسه صورت  

  
 2: شماره جلسه   

 



ضیِ ، هْتاب صٌَتری، سیذُ هرهطْذی را ًیازیهرین خاکثاز، فاطوِ هْذیسادُ، فائسُ هْذیسادُ، زّعمومی: اعضای مجمع 

صفائیاى، هحثَتِ ًجفی، فائسُ صذاقتی،  ، فاطوِ کالًی، فاطوِ، فاطوِ هحوذزادُ، ًجوِ هختاریسواًِ تاصفاهَسَی، فائسُ ٍکیلی، 

 اعضن صالح زادُ، الٌاز حذاد، زّرا خیوِ آرا، هٌیرُ صائثی پَر، ًازیال حافظیاى فر، ًجوِ اهاى

رضا کاّی، علیرضا کرم پَر، حجت قلیچ، قَام پَر، آقایاى: هثیي تقی پَر، حسیي تختیاری، هْذی تختیاری، پَیا فرّوٌذ، هحوذ 

 رجة زادُ، آقای هریخی، جَاد

 

 


