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

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

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

  کمیته تحقیقات دانشجویی             
  
  
  

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

  .برگزار شد شگاهدر دفتر کمیته تحقیقات دانشجویی دان 13:15 ساعتراس  با ذکر نام خدا جلسه
  .یم گیري نمودنددر مورد موضوعات زیر تصمدانشگاه اي شوراي مرکزي کمیته تحقیقات دانشجویی و اعض

  
 .اصالحات نهایی اساسنامه بصورت زیر مورد تصویب قرار گرفتپژوهشی فراز ، - اساسنامه مجله علمیدر خصوص  .1

 ،معین گردید و مقرر شد که سردبیر باید ازبین این موارد  زیر شرط 4درخصوص شرایط سردبیر دانشجویی مجله
 .شرط را دارا باشد3حداقل 

a( انده باشدکارگاه مقاله نویسی گذر. 

b( طرح تحقیقی مصوب داشته باشد. 

c(  سابقه داوري مقاالت)داشته باشد)در همایشها ،مجالت،طرح تحقیقی. 

d( سابقه همکاري علمی واجرایی درحداقل یک شماره فراز یا سایرمجالت پژوهشی)شرط الزم( 

 
  نفر تعیین شد5درخصوص هیئت تحریریه، تعداد دانشجویان عضو هیئت تحریریه حداقل. 

 و مامائی پیشنهاد اضافه شدن دبیران دانشکده ها را به هیئت تحریریه مطرح نمودند  چنین دبیر دانشکده پرستاريهم
 .که مورد تایید قرار نگرفت

 درخصوص مسئول روابط عمومی، تعیین آن مطابق با اساسنامه قبلی به سردبیران مجله واگذار گردید.  
  

  .درپایان جلسه اساسنامه نهایی مجله مورد تصویب شوراي مرکزي قرار گرفت 
  
  
  
  

  



 

 ٢

    : حاضرین جلسه
            

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

 )دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه(          محمد هادي ملصقی - 

 )دانشجویی دانشکده پزشکی دبیر کمیته تحقیقات(            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  - 

 )قات دانشجویی دانشگاهمسئول روابط عمومی کمیته تحقی(          فاطمه سادات بنی فاطمه - 

 )عضو شوراي مرکزي(            زهرا یساقی - 

 )عضو شوراي مرکزي(             نگین یداللهی - 

 )عضو شوراي مرکزي(          حسین کربالیی عباسی -
 )عضو شوراي مرکزي(            علیرضا برزه کار - 

 )عضو شوراي مرکزي(            فاطمه مهرآور - 

 )عضو شوراي مرکزي(            معصومه تنهایی - 

  
  :سهغایبین جل

  
 )عضو شوراي مرکزي(            حبیب عظیمی -  - 

 )عضو شوراي مرکزي(        سید محمدهادي باقري رستمی  - 

  
  

        
  
 
  


