
 

 هصَتات ریل دس هَسد ّش کذام تِ تصَیة سسیذ.عٌَاى ٍ یک پشٍپَصال تشگضاس گشدیذ، ٍ  6جلسِ تِ هٌظَس تشسسی ٍ داٍسی 

 

 

  کمیته تحقیقات دانشجوییتعیین دبیر برگزاری انتخابات و  موضوع:

، کاسشٌاس کویتِ سشپشست کویتِ تحقیقات داًشجَیی سشکاس خاًن الْام آصهَدُ تا حضَس 15/11/66دس جلسِ ای کِ دس تاسیخ 

تشگضاس  اعضای شَسای هشکضی ًفش اص 8 ٍ  سشکاس خاًن هْال سضایییتِ تحقیقات ایشاًفش، دتیش کوتحقیقات داًشجَیی سشکاس خاًن 

دس اتتذا سشکاس خاًن هْال سضایی دتیش کویتِ تحقیقات تِ تششیح خالصِ ای اص عولکشدّای کویتِ تحقیقات داًشجَیی دس  ،گشدیذ

 ِ ششح ریل تَد:کِ خالصِ ای اص آى تدتیشی خَد اشاسُ ًوَدًذ. دٍسُ یکسالِ 

 پیامد عىوان

جشٌَاسُ پشٍپَصال اٍلیي دٍسُ تشگضاسی 

 ًَیسی

طشح  6طشح تحقیقاتی اسائِ شذُ ٍ  40

 تشتش

 43 ّای تصَیة شذُ تعذاد طشح

 20 خالصِ هقاالت اسائِ شذُ دس ّوایش ّا

 8 هقاالت چپ شذُ دس هجالت

 10 کاسگاّْای تشگضاس شذُ

 هیلیَى 86 اعتثاسّای هالی جزب شذُ

 علوی تشٍیجی( - pubmed) 4  خالصِ هقاالت هٌتشش شذُ دس هجالت

 21 خالصِ هقاالت دس کٌگشُ

 

هِ دتیش کویتِ تحقیقات تِ سعَد چْاسدُ پلِ ای کویتِ تحقیقات داًشجَیی دس ستثِ تٌذی کویتِ تحقیقاتْای داًشجَیی تِ ادس اد

 ش تیشتش جْت استقای کویتِ الاص توام اعضا خَاستاس تاشاسُ ًوَد ٍ  1365دس سال  ّوت اعضای کویتِ تحقیقات داًشجَیی

 . ًذتحقیقات داًشجَیی داًشگاُ شذ

جٌاب آقای سجاد فذٍی ًاهضد دیگش هتقاضی دتیشی ٍ عضَ شَسای هشکضی تِ تششیح تشًاهِ ّای آتی خَد تِ عٌَاى دتیش  سپس

 پشداختٌذ.

تِ تاییذ سشپشست  ،ٍ اص تیي پٌج ًفش هتقاضی تَدًذ داسای سصٍهِ اجشایی ٍ پژٍّشی ِکدٍ ًفش ایي اًتخاتات تعییي دتیش اص تیي  سپس

ٍ دس ًْایت پس اص شواس ش آساء سشکاس گیشی ٍ شواس ش آسا صَست گشفت. اص طشیق سای کویتِ تحقیقات داًشجَیی سسیذُ تَدًذ، 

 اتقا گشدیذًذ. داًشجَیی خاًن هْال سضایی تِ عٌَاى دتیش کویتِ تحقیقات 

 15/11/1396 خ:تاری           12-14ساعت برگزاری جلسه:

             

 بسمه تعالی

حیدریه تربت پزشکی علوم داوشگاه داوشجویی تحقیقات کمیته شورای مرکزی جلسه صورت  

  
 8:شماره جلسه   

 



 حاضریه در جلسه:

 سشکاس خاًن الْام آصهَدُ سرپرست کمیته تحقیقات داوشجویی:

 سشکاس خاًن هْال سضایی دبیر:

 سشکاس خاًن الویشا ایشاًفش کارشىاس:

  اعضای شورای مرکزی:

 سحش سضَاًی، فاطوِ سکٌذسی، سیذُ غضال هَسَیخاًن ّا 

 فذٍی هْشداد اکثشی، هعیي علیشاّی، سعیذ فاضلی، سجادآقایاى: 

 


