بسمه تعالی

جلسِ ثِ هٌظَس ثشسسی ٍ داٍسی  6عٌَاى ٍ یک پشٍپَصال ثشگضاس گشدیذ ٍ ،هصَثبت ریل دس هَسد ّش کذام ثِ تصَیت سسیذ.

صورت جلسه فعالیت های کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
شماره جلسه3:

ساعت برگزاری جلسه12-14:

تاریخ1396/8/1 :

موضوع :برگزاری مسابقه علمی – پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت
حیدریه
دس جلسِ ای کِ دس تبسیخ  66/8/1ثب حضَس سشپشست کویتِ تحقیقبت داًشجَیی سشکبس خبًن الْبم آصهَدُ ،کبسشٌبس کویتِ
تحقیقبت داًشجَیی سشکبس خبًن ایشاًفش ،دثیش کویتِ تحقیقبت سشکبس خبًن هْال سضبیی ٍ اعضبی شَسای هشکضی ثشگضاس گشدیذ ،هقشس
گشدیذ ًظشات اعضب دس ساثطِ ثب ثشگضاسی هسبثقِ پژٍّشی ثِ هٌبسجت ّفتِ پژٍّش ثِ شَس گزاشتِ شذ .دس ًْبیت ًظش سشکبس خبًن
سیذُ غضال هَسَی دس ساثطِ ثب ثشگضاسی هسبثقِ "شناخت مجالت تخصصی هر رشته" مورد تاییذ قرار گرفت .کِ ثب تَجِ ثِ
ًظش توبم اعضب ًحَُ ثشگضاسی هسبثقِ سٍشٌتش ٍ ثْتش ثب جضیئبت تذٍیي شذ .قشاس شذ ثشای ّش سشتِ یک هجلِ هشتجط ٍ هٌبست ثب
سشتِ داًشجَیبى داًشگبُ ثب ًظشسٌجی اص اسبتیذ هشخص ،چْبس سَال سبختبسی ٍ هحتَیی دس هَسد هقبالت چبح شذُ دس آى،
پبیگبّْبی ًوبیِ شذُ cite score ،طشاحی ٍ دس فَاصل دٍ سٍصُ ثشای سشتِ ّبی هختلف ثش سٍی کبًبل کویتِ تحقیقبت قشاس دادُ
شَد ٍ .دس ًْبیت اص ّش سشتِ ی ًفش ثِ عٌَاى ثشتش اًتخبة گشدد.
دس اداهِ ٍظیفِ پیگیشی طشاحی سَاالت ٍ اًتخبة هجالت ثِ اعضبی ٍاحذ پژٍّش ثِ سشپشستی خبًن هَسَی ،اطالع سسبًی ٍ
تجلیغبت ثِ اعضبی سٍاثط عوَهی ثِ سشپشستی خبًن ٍکیلی ٍ پیگیشی جبیضُ ثِ آقبی فذٍی هحَل شذ.
حاضرین در جلسه:
سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی :سشکبس خبًن الْبم آصهَدُ
کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی :سشکبس خبًن ایشاًفش
دبیر :سشکبس خبًن هْال سضبیی
اعضای شورای مرکزی:
خبًن ّب فبطوِ سکٌذسی ،سیذُ غضال هَسَی ،فبئضُ ٍکیلیف سحش سضَاًی
آقبیبى :هْشداد اکجشی ،اهیش اسوبعیلی ،هحوذ کوبلی ،سعیذ فبضلی ،سجبد فذٍی ،هیثن یَسف صادُ

