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 گ پ/416/35 :ضوبرُ              

 91 / 9 / 24      :تبریخ                    دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

           ــــــــــ:پیَست           هعبًٍت تحقیقبت ٍ فٌبٍری          

             کویتِ تحقیقبت داًطجَیی

 

 20/9/91صورتجلسه شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کلستان مورخ 

 
 در هحل دفتر کویتِ تحقیقبت داًطگبُ بب حضَر اعضب بِ 13:30 راس سبعت 20/9/91 جلسِ بب ًبم خذا در تبریخ  

 . سبعت برگسار گردیذ1هذت 

 در ایي جلسِ پبرُ ای از هسبئل کویتِ تحقیقبت داًطگبُ هغرح گطتِ، تصوین گیری ضذُ ٍ بب ًظر هَافق اعضب بِ 

 :ایي هَارد در ریل آهذُ است . تصَیب رسیذًذ

تطکیل ضَرای پژٍّطی در ّر داًطکذُ بِ جْت تسْیل کبر ضَرای پژٍّطی داًطگبُ ٍ رسیذگی ّر چِ بْتر  -1

 .ٍسریعتر بِ رًٍذ داٍری پرٍپَزال ّب

 .بِ رٍز ًوَدى سبیت داًطگبُ در بخص کویتِ تحقیقبت -2

بحث در رابغِ بب اقذاهبت الزم جْت آهبدگی برای ّفتِ ی پژٍّص از جولِ اعالعبت الزم از ّر داًطکذُ جْت  -3

 .تکویل ٍ چبپ کتببچِ ٍ سبیر فعبلیت ّبی هربَط بِ ّفتِ ی پژٍّص

 .بحث در رابغِ بب عرح ّبی هعَقِ ٍ پیگیری گسارش ّبی ًْبیی آى ّب -4

 .پیطٌْبد برگساری  چٌذ تَر داًطجَیی تب اًتْبی سبل جبری -5
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 :حبضریي در جلسِ

 

 ًَیذ خَضبخت   دبیر کویتِ تحقیقبت داًطجَیی داًطگبُ -1

 دکترآرش عْوبسبی   دبیرکویتِ تحقیقبت  داًطجَیی داًطکذُ فٌبٍری ّبی ًَیي پسضکی -2

 اهیي حسي زاد   دبیر کویتِ تحقیقبت داًطجَیی  داًطکذُ پیراپسضکی ٍ بْذاضت -3

 کیویب عْبًی    هسئَل رٍابظ عوَهی کویتِ تحقیقبت داًطجَیی داًطگبُ  -4

 فریبب ببقریِ    سردبیر هجلِ علوی پژٍّطی فراز -5

 ضکَفِ هحوَدیطي   جبًطیي دبیرکویتِ تحقیقبت داًطجَیی داًطکذُ پسضکی -6

 ًگیي گلی راد   جبًطیي دبیر کویتِ تحقیقبت داًطجَیی داًطکذُ پرستبری ٍ هبهبیی -7

 فبعوِ بذیعی   هسئَل رٍابظ عوَهی کویتِ تحقیقبت داًطجَیی داًطکذُ پسضکی -8


