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  ..................................:ماره                       

 ................................:ر                        دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

  ..............................:ت              معاونت تحقیقات و فناوري             

  کمیته تحقیقات دانشجویی             
  
  
  

  18/8/89مورخ  گلستان پزشکی علوم هانشگاصورتجلسه کمیته تحقیقات دانشجویی د
  

  .برگزار شد شگاهدر دفتر کمیته تحقیقات دانشجویی دان 12:15 ساعتراس  با ذکر نام خدا جلسه
  .میم گیري نمودنددر مورد موضوعات زیر تصدانشگاه اي شوراي مرکزي کمیته تحقیقات دانشجویی و اعض

  
انتخاب  11/8/89مطابق اطالع رسانی صورت گرفته در تاریخپژوهشی فراز - علمی احکام دوفصلنامهدر خصوص  .1

 .سردبیر،مدیراجرایی و هیئت تحریریه صورت گرفت

  درمورد سردبیر فراز از میان کاندیدا هاي پیشنهادي، مقرر گردید آقاي محسن جام شیر و خانم سامیه غنا به
 .رمسئول دوفصلنامه جهت تصمیم گیري نهایی معرفی گردندمدی

  مدیر اجرایی مجله، از میان کاندیداهاي پیشنهادي، مقرر گردید آقایان عمران قریب و آیدین جوادي درخصوص
 .پویا به مدیرمسئول دوفصلنامه معرفی گردند

  ،سرمدي،آقاي نوید خوشبخت،خانم نفر از کاندیداهاي انتخابی به ترتیب آقاي پیام 6درخصوص هیئت تحریریه
عطیه شربتی،خانم سامیه غنا،آقاي سروش امین الشریه نجفی،آقاي حسین کربالیی عباسی بودند، که با موافقت همه 

 .نفر به عنوان اعضا هیئت تحریریه انتخاب گردند6اعضا مقرر گردید هر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
    : حاضرین جلسه



 

 ٢

            
 )سرپرست محترم کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه(          دکتر جهانبخش اسدي - 

 )دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه(          محمد هادي ملصقی - 

 )دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی(            نوید خوشبخت - 

 )مامایی-دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاري(              سامیه غنا - 

 )دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی(            عطیه شربتی - 

       )عضو شوراي مرکزي(          محمد زمان مجنونی  - 

 )مسئول روابط عمومی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه(          فاطمه سادات بنی فاطمه - 

 )عضو شوراي مرکزي(            زهرا یساقی - 

 )عضو شوراي مرکزي(            حبیب عظیمی - 

 )عضو شوراي مرکزي(        محمدهادي باقري رستمی سید  - 

 )عضو شوراي مرکزي(          حسین کربالیی عباسی - 

 )عضو شوراي مرکزي(            علیرضا برزه کار - 

 )عضو شوراي مرکزي(            معصومه تنهایی - 

  
  :غایبین جلسه

  
 )عضو شوراي مرکزي(             نگین یداللهی - 

  )عضو شوراي مرکزي(            فاطمه مهرآور - 
        

  
 
  


