
 

 عٌَاى ٍ یک پرٍپَزال ثرگسار گردیذ، ٍ هصَثبت ریل در هَرد ّر کذام ثِ تصَیت رسیذ. 6جلسِ ثِ هٌظَر ثررسی ٍ داٍری 

 

 

 تشکیل گروه مطالعاتی نانوبیوتکنولوژی موضوع:

خبًن الْبم آزهَدُ سرکبر  جٌبة آقبی دکتر اشدری، پصٍّشی-هعبًٍت هحترم آهَزشی حضَرثب  11/10/66جلسِ ای در تبریخ 

خبًن هْال رضبیی ، تحقیقبت داًشجَیی، سرکبر خبًن دکتر عسکریبى هسئَل گرٍُ هطبلعبتی ًبًَثیَتکٌَلَشیسرپرست کویتِ 

گرٍُ هطبلعبتی ًبًَثیَتکٌَلَشی ٍ اعضبی شَرای هرکسی کویتِ تحقیقبت در راثطِ ثب هراحل ایجبد  کویتِ تحقیقبت داًشجَییدثیر

 .ثرگسار گردیذ

در راثطِ ثب ّذف ایجبد ایي گرٍُ هطبلعبتی هطبلجی را ایراد ًوَدًذ. در اداهِ ًظر سٌجی در  در اثتذا سرکبر خبًن دکتر عسکریبى

ٍ پیشٌْبداتی تَسط اعضبی شَرای هرکسی دادُ هَرد هراحل شکل دّی ایي گرٍُ، ًحَُ فعبلیت در آى ٍ تقسین ٍظبیف اًجبم شذ. 

 شذ.

ثرای داًشجَیبى عالقوٌذ صَرت گیرد. در ایي جلسِ تَجیْی  هقرر گردیذ در اثتذا تجلیغبت جْت ثرگساری یک جلسِ تَجیْی

اهِ سَاالت سرکبر خبًن دکتر عسکریبى ثِ تفضیل کبهل اّذاف ایي کبرگرٍُ هطبلعبتی، ٍظبیف افراد عضَ کبرگرٍُ پرداختِ در اد

زهبى ثرگساری ایي گرٍُ ق اعضب ّوچٌیي در آى جلسِ طجق تَافٍ شذُ، ثجت ًبم از عالقوٌذاى اًجبم پبسخ دادُ داًشجَیبى عالقوٌذ 

 هشخص گردد. در طَل ّفتِ 

 تقسین ٍظبیف ثر اسبض ایي جلسِ ثِ شرح ریل ثَد.

 طراحی ثٌر ٍ پَستر تجلیغبتی: جٌبة آقبی سعیذ فبضلی

 پیگیری چبح ٍ ًصت پَستر ٍ ثٌر: آقبی سجبد فذٍی

 ریاطالع رسبًی در کبًبل کویتِ تحقیقبت: سرکبر خبًن سکٌذری ٍ آقبی اکج

 پیگیری سبلي ٍ ثجت ًبم از عالقوٌذاى: خبًن هرین خبکجبز

 حاضرین در جلسه:

 سرکبر خبًن الْبم آزهَدُ سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی:

 ، عضَ ّیئت علوی گرٍُ ًبًَثیَتکٌَلَشیسرکبرخبًن دکتر سعیذُ عسکریبى

 سرکبر خبًن هْال رضبیی :کمیته تحقیقات دانشجویی دبیر

 15/10/1396 خ:تاری           12-14:جلسه برگزاری ساعت

             

 بسمه تعالی

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

  
 8:شماره جلسه   

 



  مرکزی:اعضای شورای 

 فبطوِ سکٌذری، سیذُ غسال هَسَیخبًن ّب 

 سجبد فذٍی هحووذکوبلی، اهیر اسوبعیلی،هْرداد اکجری، آقبیبى: 

 

 

 


