بسوه تعالی

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

صورت جلسه شورای هرکسی کویته تحقیقات داًشجویی داًشگاه علوم پسشکی تربت حیدریه
شواره جلسه2 :

ساعت برگساری جلسه11-13:

تاریخ1398/01/28 :

موضوع :برنامه ریسی مراسم اختتامیه سومین جشنواره پروپوزال نویسی()1
در جلسِ ای کِ در تاریخ  82/01/22تا حضَر هؼاٍى هحترم آهَزشی ٍ پصٍّشی ،هذیر پصٍّش ،سرپرست کویتِ تحقیقات
داًشجَیی ،هذیر اهَر ػوَهی ،کارپرداز داًشگاُ ٍ اػضای شَرای هرکسی کویتِ تحقیقات داًشجَیی صَرت گرفت؛ ّذف ترگساری
ایي جلسِ ّواٌّگی ًْایی جْت ترگساری هراسن اختتاهیِ سَهیي جشٌَارُ پرٍپَزال ًَسی است .سپس در اداهِ :
 اػضای ّر یک از کار گرٍُ ّا فؼالیت ّای اًجام گرفتِ را تِ طَر کاهل شرح دادًذ.
ً حَُ ی اطالع رساًی فراخَاى اػضای جذیذ شَرای هرکسی کویتِ تحقیقات تَضیح دادُ شذ.
 پیراهَى اّذاء جَایس در ًظر گرفتِ شذُ صحثت گردیذ ٍ تذیي صَرت تِ تصَیة جوغ رسیذ :گرٍُ اٍل هثلغ  30هیلیَى ریال ،گرٍُ
دٍم هثلغ  20هیلیَى ریال ٍ گرٍُ سَم هثلغ  10هیلیَى ریال اّذاء گردد.
 تین داٍری طرح ّای تحقیقاتی اًتخاب ٍ هشخص گردیذ.
 زهاى ٍ هکاى ترگساری سَهیي جشٌَارُ پرٍپَزال ًَیسی در تاریخ  11اردیثْشت هاُ اًتخاب گردیذ.
 اخریي هْلت دریافت پرٍپَزال ّای داًشجَیاى تا تاریخ  1تردیثْشت هاُ توذیذ شَد.
 لَح ٍ گَاّی ّای شرکت کٌٌذگاُ ٍ هذرسیي کارگاُ ّای هجازی ٍ حضَری تا آى زهاى آهادُ تحَیل گردد.

حاضریي در جلسه:
هعاوى هحترم آهوزشی و پژوهشی :جٌاب آقای دکتر حسي اشدری زرهْری
هدیر پژوهش :جٌاب آقای دکتر هحوذ قرتاًی
هدیر اهور عووهی :جٌاب آقای جؼفر هحوذپَر
کارپرداز  :جٌاب آقای احوذ کَّجاًی
سرپرست کویته تحقیقات داًشجویی :سرکار خاًن دکتر سیؼذُ ػسکریاى
دبیر :سرکار خاًن هْال رضایی
اعضای شورای هرکسی:
آقایاى :حسیي تختیاری ،هْذی رستکار هقذم ،سؼیذ فاضلی ،حاهذ طْواسثی ،حویذ فالحت ،حجت قلیچ ،هحوذ اهیي خضری،
هحوذ ػثاسپَر ،هحوذرضا صلَاتی ،هْذی تختیاری
خاًن ها :هحذثِ ًصیرائی ،فاطوِ پاکٌفس

