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  کمیته تحقیقات دانشجویی             
  
  
  

  2/8/89مورخ  گلستان پزشکی علوم هانشگاصورتجلسه کمیته تحقیقات دانشجویی د
  

  .برگزار شد شگاهدر دفتر کمیته تحقیقات دانشجویی دان 15:30 ساعتراس  با ذکر نام خدا جلسه
  .یم گیري نمودنددر مورد موضوعات زیر تصمدانشگاه اي شوراي مرکزي کمیته تحقیقات دانشجویی و اعض

  
پژوهشی فراز ، اساسنامه تدوین شده درجلسه مطرح گردید و اعضا پس از مشورت -اساسنامه مجله علمیدر خصوص  - 1

از فصل سوم ،اساسنامه جهت اعمال به مدیر مسئول  3درمورد آن تصمیم گرفتند که پس از انجام اصالحات درمورد تبصره
  . دند که اصالحات بعدي تحت عنوان اصالحیه بعداً به اساسنامه اضافه گرددهمچنین اعضا توافق نمو.مجله ابالغ گردد

نفر از دانشجویان به 3 ،اساسنامه از فصل پنجمِ 13درخصوص اعضاي شوراي پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی، طبق ماده  - 2
کردند که دبیران دانشکده انتخاب شوراي مرکزي کمیته تحقیقات دانشجویی عضو این شورا هستند که اعضاي شورا توافق 

  .عضو این شورا باشند ،تسهیل روند پاسخگویی درمورد طرحها به مجریان جهت ،ها در هر دوره
درج عنوان کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه درمورد )دییر دانشگاه(موضوع مطرح شده از سوي آقاي ملصقی درخصوص - 3

  .، اکثریت اعضا با آن موافقت نمودند ها و کتابچه ها پمفلت بجاي کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده ها در

همچنین در این جلسه آقاي ملصقی مسئولین زیر واحدهاي کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه را نیز معرفی نمودندکه خانم  - 4
،آقاي صیاح به عنوان مسئول Team Workبنی فاطمه به عنوان مسئول روابط عمومی، آقاي خوشبخت به عنوان مسئول 

مامایی براي مسئولیت انتشارات یک نفر را تا شنبه -انفورماتیک معرفی شدند،همچنین مقرر گردید که دانشکده پرستاري
  .معرفی نماید 8/8/89

ازي همچنین در این جلسه درمورد روند تصویب طرحهاي پژوهشی،نامه نگاري،استفاده از سیستم اتوماسیون اداري و مستند س - 5
  .اسناد در دانشکده ها به دبیران دانشکده ها نکاتی ذکر شد

  
  
  
  
  



 

 ٢

    : حاضرین جلسه
            

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

 )دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه(          محمد هادي ملصقی - 

 )دانشکده پزشکی دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی(            نوید خوشبخت - 

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

 )دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی(            عطیه شربتی - 

         )عضو شوراي مرکزي(            حبیب عظیمی - 

 )جایگزین معصومه تنهایی از دانشکده پیراپزشکی(          فاطمه سادات بنی فاطمه - 

 )عضو شوراي مرکزي(            زهرا یساقی - 

 )عضو شوراي مرکزي(        سید محمدهادي باقري رستمی - 

 )عضو شوراي مرکزي(             نگین یداللهی - 

 )جایگزین حسین کربالیی عباسی از دانشکده پیراپزشکی(            فاطمه پیران - 

 )عضو شوراي مرکزي(            علیرضا برزه کار - 

 )کزيعضو شوراي مر(            فاطمه مهرآور - 

  
  :غایبین جلسه

  
  )عضو شوراي مرکزي(             محمد زمان مجنونی - 

  
  

        
  
 
  


