
 

 ٍ یک پشٍپَصال بشگضاس گشدیذ، ٍ هصَببت ریل دس هَسد ّش کذام بِ تصَیب سسیذ. جعٌَاً 6جلسِ بِ هٌظَس بشسسی ٍ داٍسی 

 

 

 با دانشجویان جدیدالورود برگزاری جلسه معارفهموضوع: 

کبسشٌبس کویتِ ، سشپشست کویتِ تحقیقبت داًشجَیی سشکبس خبًن الْبم آصهَدُ بب حضَس 66/9/96دس جلسِ ای کِ دس تبسیخ 

ٍ اعضبی  اعضبی شَسای هشکضی ًفش اص 8 ، سشکبس خبًن هْال سضبییکویتِ تحقیقبت دبیش تحقیقبت داًشجَیی سشکبس خبًن ایشاًفش، 

بشگضاسی دس ابتذا دبیش کویتِ تحقیقبت داًشجَیی سشکبس خبًن هْال سضبیی دس هَسد ضشٍست  ،بشگضاس گشدیذفعبل کویتِ تحقیقبت 

تذاسکبت الصم جْت بشگضاسی ّوبٌّگی ّب ٍ   ٍ ًحَُ بشگضاسی آى دس تشم ّبی قبل هغبلبی ایشاد ًوَدًذ. دس اداهِ فِجلسِ هعبس

دس اداهِ هقشس شذ ّش  تبکیذ شذ.ّش ٍاحذ اعضبی هسئَلیي ٍ بِ بحث گزاشتِ شذ ٍ بش ّوکبسی ّشچِ بیشتش بیي  هعبسفِجلسِ 

 ی دس هَسد ٍاحذّبی خَد بشای جلسِ هعبسفِ آهبدُ ٍ اقذاهبت اًجبم شذُ دس دٍکذام اص هسئَلیي ٍاحذّب تَضیحبت هفیذ ٍ هختصش

داًشجَیبى قشاس ٍ توْیذات الصم بشای پیَستي داًشجَیبى عالقوٌذ بِ ایي ٍاحذ سا دس اختیبس تشم قبل خَد سا اسائِ دادُ ٍ ساٌّوبیی 

 دٌّذ.

     دسپبیبى جلسِ ًیض:

اعالع سسبًی دس قبلبْبی هختلف کبًبل، پَستش ٍ بٌش بِ ٍاحذ فٌبٍسی َسٍد، تْیِ کلیپ، ٍ تٌظین فشم ثبت ًبم داًشجَیبى جذیذال-

 اعالعبت ٍ سٍابظ عوَهی هحَل شذ. 

 عشاحی سیي بشًبهِ بِ دبیش بب ًظبست سشکبس خبًن ایشاًفش ٍ بب ّن اًذیشی اص هسئَلیي ٍاحذّب هحَل شذ.-

 پیگیشی اهَس هشبَط بِ ّوبٌّگی سبلي، پزیشایی ٍ تذاسکبت بِ آقبی فذٍی ٍ بختیبسی هحَل شذ. -

 حاضرین در جلسه:

 سشکبس خبًن الْبم آصهَدُ سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی:

 سشکبس خبًن الویشا ایشاًفش کارشناس:

 سشکبس خبًن هْال سضبیی دبیر:

  اعضای شورای مرکزی:

 سکٌذسی، سیذُ غضال هَسَیفبعوِ  خبًن ّب 

 هحوذکوبلی، هْشداد اکبشی، هعیي علیشبّی، سعیذ فبضلی، سجبد فذٍیآقبیبى: 

 خبًن فبئضُ ٍکیلی، الٌبص حذاد، هشین خبکببص، ساضیِ هحوذصادُ سحش سضَاًی،خبًن سبیش اعضب: 

 هیثن یَسف صادُآقبی حسیي بختیبسی، 

 16/9/1396 خ:تاری           12-14:جلسه برگزاری ساعت

             

 بسمه تعالی

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

  
 7 :شماره جلسه   

 



 


