بسمه تعالی

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

صورت جلسه شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
شماره جلسه6 :

ساعت برگزاری جلسه12-14:

تاریخ1396/8/23 :

موضوع :راه اندازی گروه مطالعاتی علوم اعصاب
در جلسِ ای کِ در تاریخ  66/8/32تا حضَر سرپرست کویتِ تحقیقات داًشجَیی سرکار خاًن الْام آزهَدُ ،اعضای گرٍُ
فیسیَلَشی داًشگاُ ّا سرکار خاًن دکتر غالهی ،تْشتی ٍ جعفری ٍ ّوچٌیي کارشٌاض کویتِ تحقیقات داًشجَیی سرکار خاًن
ایراًفر ،دتیر کویتِ تحقیقات سرکار خاًن هْال رضایی ٍ اعضای شَرای هرکسی کویتِ تحقیقات داًشجَیی در اتتذا سرکار خاًن
دکتر غالهی هغالثی را در راتغِ تا اّویت ایجاد گرٍُ هغالعاتی علَم اعصاب کویتِ تحقیقات داًشجَیی داًشگاُ علَم پسشکی ٍ
ٍجَد پتاًسیلْای قَی در داًشگاُ اشارُ ًوَدًذ.
در اداهِ تِ تشریح فعالیتْای قاتل اًتظار از ایي گرٍُ جولِ ًگارش پرٍپَزال ّای هرتثظ ،اجرای عرح ّای تحقیقاتی هرتثظ ،ارتثاط
تا اساتیذ ترجستِ تالیٌی ٍ ّوکاری در عرح ّای پصٍّشی ٍ آهَزش پرداختٌذ .در اداهِ ًظر سٌجی در هَرد هراحل شکل دّی ایي
گرًٍُ ،حَُ فعالیت در آى ٍ تقسین ٍظایف اًجام شذ ٍ .پیشٌْاداتی تَسظ اعضای شَرای هرکسی دادُ شذ.
هقرر گردیذ در اتتذا تثلیغات جْت ترگساری یک جلسِ تَجیْی ترای داًشجَیاى عالقوٌذ صَرت گیرد .در ایي جلسِ تَجیْی
سرکار خاًن جعفری تِ تفضیل کاهل اّذاف ایي کارگرٍُ هغالعاتیٍ ،ظایف افراد عضَ کارگرٍُ پرداختِ در اداهِ سَاالت داًشجَیاى
عالقوٌذ پاسخ دادُ شذُ ،ثثت ًام از عالقوٌذاى اًجام ٍ ّوچٌیي در آى جلسِ عثق تَافق اعضا زهاى ترگساری ایي گرٍُ در عَل
ّفتِ هشخص گردد.
تقسین ٍظایف تر اساض ایي جلسِ تِ شرح ریل تَد.
عراحی تٌر ٍ پَستر تثلیغاتی :جٌاب آقای سعیذ فاضلی ٍ سحر رضَاًی
پیگیری چاج ٍ ًصة پَستر ٍ تٌر :آقای سجاد فذٍی ٍ هیثن یَسف زادُ ،هعیي علیشاّی
اعالع رساًی در کاًال کویتِ تحقیقات :سرکار خاًن سکٌذری ٍ آقای اکثری
پیگیری سالي ٍ ثثت ًام از عالقوٌذاى :خاًن هرین خاکثاز ،فائسُ ٍکیلی

حاضرین در جلسه:
سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی :سرکار خاًن الْام آزهَدُ
کارشناس :سرکار خاًن الویرا ایراًفر
اعضای گروه فیزیولوژی :سرکارخاًن دکتر غالهی ،سرکار خاًن دکتر تْشتی ،سرکار خاًن جعفری
دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی :سرکار خاًن هْال رضایی
اعضای شورای مرکزی:
خاًن ّا سحر رضَاًی ،فاعوِ سکٌذری ،سیذُ غسال هَسَی
آقایاى :هْرداد اکثری ،اهیر اسواعیلی ،هعیي علیشاّی ،سعیذ فاضلی ،سجاد فذٍی ،هیثن یَسف زادُ

