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 کلیات: فصل اول 

    

  نام: ماده اول 

  کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود

    

  تعریف: ماده دوم 

رسالتهاي آموزشی دانشگاه و در جهت ارتقا سطح علمی پژوهشی کمیته تحت نظارت معاونت پژوهشی دانشکده که بر اساس 
  .دانشجویان بر اساس ضوابط و مقررات دانشکده و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی فعالیت می نماید

    

  اهداف: ماده سوم 

  ترویج و ارتقا فرهنگ پژوهش دردانشجویان دانشکده           .1        

  فرصت براي شناسایی و شکوفایی استعدادهاي دانشجویان ایجاد           .2        

  ایجاد بستر مناسب براي رشد و اعتالي علمی دانشجویان و تربیت پژوهشگران آینده کشور           .3        

  ایجاد نشاط علمی و پویایی در راستاي فعالیت ها ي علمی و پژوهشی دانشجویان           .4        

  ایجاد زمینه مناسب به منظور حمایت هاي مادي و معنوي دانشگاه از فعالیت هاي علمی دانشجویان           .5        

    

    

  ارکان: فصل دوم 

    

  ارکان کمیته : ماده چهارم 

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی شاهرود متشکل ازسرپرست ودبیرکمیته تحقیقات دانشجویی،هسته مرکزي 
  .دانشجویان فعال در این کمیته، می باشد  و  ، شوراي پژوهشی )یان دانشکدهنمایندگان دانشجو(



    

  : تبصره یک 

  .کمیته شامل هسته مرکزي از دانشجویان منتخب و واحدهاي تابعه آن می باشد

    

  :تبصره دو 

  :ل می باشداین کمیته شامل شش واحد به شرح ذی: واحدهاي کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی شاهرود 

  واحد پژوهش           .1                                     

  واحد ترجمه و تالیف              .2                                     

  واحد آموزش           .3                                     

  واحد سمینار           .4                                     

  واحد مجله           .5                                     

  )EDC(واحد پژوهش در آموزش      .6                           

    

  :ماده پنجم 

  .کمیته زیر نظر مستقیم معاونت پژوهشی دانشکده فعالیت می کند

    

  نحوه انتخاب ارکان کمیته: فصل سوم

    

  رپرست و دبیرانتخاب س: ماده ششم 

  .سرپرست با حکم معاونت پژوهشی دانشکده به پیشنهاد هسته مرکزي به مدت دو سال به این عنوان منصوب می شود

    



  .انتخاب مجدد سرپرست بالمانع است :تبصره یک 

ش دانشجویی آشنا سرپرست باید حتی المقدور با دانشجویان تناسب سنی و فکري داشته باشد و به اندازه کافی با پژوه :تبصره دو
  .بوده و وقت کافی به این امر اختصاص دهد

  .سرپرست باید عضو هیئت علمی باشد   :تبصره سه 

  .دبیر کمیته از میان دانشجویان هسته مرکزي توسط سرپرست کمیته انتخاب می شود

    

  پژوهشی  نحوه انتخاب هسته مرکزي و شوراي : ماده هفتم 

  .تخاب می شونداعضاي هسته مرکزي سالی یکبار ان

    

نامزدهاي عضویت بایستی مشخصات خود را اعم از رشته، ترم، معدل ترم قبل، تعداد واحدهاي گذرانده، سوابق : تبصره یک 
  .را به کمیته تحقیقات ارسال نمایند... و   پژوهشی همراه با جزئیات آنها، میزان آشنایی با زبان انگلیسی و کامپیوتر

پژوهشی دانشکده، مدیر پژوهشی دانشکده وسرپرست و دبیر کمیته تحقیقات طی جلسه اي با حضور  -یمعاون آموزش: تبصره دو 
نفر را به عنوان اعضاي کمیته تحقیقات دانشجویی انتخاب می  7- 14با بررسی سوابق پژوهشی و علمی،  دانشجویان کاندید شده و

  .نمایند

،مدیر پژوهش، )شامل دبیر و مسئول واحد سمینار(یان هسته مرکزي چهار تن از دانشجو: اعضاي شوراي پژوهشی عبارتند از
   کلیه طرحهاي مطرح شده در کمیته با توجه به موضوع(سرپرست کمیته و یک تن از اعضاي هیئت علمی به عنوان مشاور آمار
  )توسط دو تن از اعضاي هیئت علمی با تخصص مربوطه داوري میشوند

    

  شرح وظایف: فصل چهارم 

    

  شرح وظایف سرپرست: هشتم  ماده

  نظارت بر حسن اجراي امور و هدایت علمی و عملی کمیته و واحدهاي تابعه آن       )1

  ایجاد ارتباط با اساتید و مسئولین دانشکده در جهت اهداف کمیته       )2



  انجام امور اداري و اجرایی داخل کمیته       )3

  ایجاد هماهنگی بین واحدها       )4

  پیگیري امور مربوط به کمیته       )5

  انجام مصوبات شوراي مرکزي پژوهشی منتخب کمیته پس از تایید معاونت پژوهشی دانشکده       )6

  پیگیري امور مربوط به کمیته با کمیته هاي دانشگاههاي دیگر و اداره هماهنگی تحقیقات دانشجویان       )7

  تباط با کمیته تحقیقات دانشجوییانجام مصوب شوراي پژوهشی دانشکده در ار       )8

    

  اختیارات و وظایف ارکان کمیته: ماده نهم 

    

  :فعالیتهاي واحد پژوهش        ?

  :   انجام مراحل مربوط به تصویب یک طرح پژوهشی دانشجویی، شامل          )1        

همکاري در انجام طرح پژوهشی جهت  معرفی دانشجویان عالقه مند به پژوهش، به اساتید و اعضاي هیئت علمی           -
  دانشجویی

  جهت داوري طرح داورارسال طرح پیشنهادي پژوهشی دانشجویی به حداقل دو            -

  از طرحهاي پیشنهادي جلسات دفاعبرگزاري            -

  پیگیریهاي الزم در مورد چگونگی انجام طرحهاي تصویب شده           -

  یان کارتحویل گزارش پا           -

  طرح پایان یافته حق الزحمهپرداخت            -

  تهیه بانک اطالعاتی از طرحهاي پیشنهادي پژوهشی دانشجویی تصویب شده          )2        

سواالت این مسابقه توسط اعضاء هیئت علمی . مسابقه علمی هر ماه یکبار برگزار می گردد(برگزاري مسابقه علمی،        )3      
سواالت می تواند به . مطرح و پس از تعیین مدت معینی پاسخها بررسی می گردد و دانشجوي برتر انتخاب می گردد دانشکده

  .)تفکیک رشته باشد



تشکیل گروه هاي پژوهشی شامل سه الی چهار نفراز دانشجویان جهت تحقیق در مورد موضوعات جدید علمی و           )4        
  .الیت آنهاتهیه کتابچه اي از نتیجه فع

به طرحی اطالق می گردد که مجري اصلی آن یکی از اعضاي هیئت علمی دانشکده و یا حداقل یکی  :طرحهاي پژوهشی دانشجویی
از کارشناسان ارشد شاغل در دانشکده علوم پزشکی شاهرود باشد و حداقل یک دانشجو از دانشجویان این دانشکده به عنوان همکار 

  .رکت نمایداصلی طرح در اجراي آن ش

  نحوه همکاري دانشجویان با اعضاي هیئت علمی جهت انجام طرح پژوهشی 
  ...، ترجمه ،   searchشامل : همکاري در بررسی متون          )1        

ه شامل نوشتن بیان مساله و ضرورت اجراي طرح، روش انجام کار، بیان منابع، تهی: همکاري در تهیه پروپوزال           )2        
  ...جدول گانت و 

  حضور در جلسات دفاع کمیته تحقیقات و دفاع از طرح پیشنهادي          )3        

  جمع آوري اطالعات          )4        

  ...و   EPI nfo  , SPSSهمکاري در ورود اطالعات به کامپیوتر با نرم افزارهاي           )5        

  همکاري درنوشتن پایان طرح          )6        

  همکاري در نوشتن مقاله          )7        

  ارائه مقاله به سمینارهاي سطح کشور          )8        

از اعضاي شوراي مرکزي کمیته تحقیقات دانشجویی % 60این جلسه با حضور حداقل  :جلسه دفاع از طرحهاي پژوهشی دانشجویی
  .رسمیت می یابد

و یا سایر شهرها مشغول به فعالیت می باشند   تخصصی اطالق می گردد که در سطح دانشکده علوم پزشکی شاهرود،به افراد م :داور
  .و طرحهاي پژوهشی دانشجویی مرتبط با تخصص آنها جهت داوري و اظهارنظر خدمتشان ارسال می گردد

    

  :فعالیتهاي واحد ترجمه و تالیف و مجله        ?
  ).موجود باشند... این مطالب می توانند در اینترنت، مجالت، کتب و ( مه مقاالت و مطالب جدید علمی ترج           .1        

  معرفی سایتهاي پزشکی مهم و کاربردي به دانشجویان           .2        



  انشجوییتهیه خالصه مطالب جالب و خواندنی جهت ارائه به دانشجویان در بورد کمیته تحقیقات د           .3        

   ارتباط با اساتید و اعضاي هیئت علمی جهت راهنمایی گرفتن درباره موضوعات جدید علمی           .4        

  فصلنامه صبح دانشگاهانجام شده توسط دانشجویان و اساتید براي تهیه ) پژوهشی -مروري(جمع آوري مقاالت            .5        

پژوهشی که به صورت فصلی منتشر می شود و مطالب آن می تواند شامل گزارشها، -مجله اي است علمی :فصلنامه صبح دانشگاه
خبرهاي مهم، مقاالت مروري یا پژوهشی ارسال شده به کمیته و یا مقاالت مربوط به طرحهاي پژوهشی دانشجویی تصویب شده در 

  .د، کلیه مقاالتی که با مشارکت دانشجویان انجام شده باشدکمیته تحقیقات دانشجویی این دانشکده و یا سایر دانشگاهها باش

  :فعالیتهاي واحد آموزش        ?

  برگزاري کالسهاي آموزش کامپیوتر           .1        

در آمفی تاتر ... بهداشت و . علمی در زمینه هاي مختلف پزشکی، پرستاري، مامایی-تهیه و پخش فیلمهاي آموزشی           .2        
  خوابگاههاي دانشجویی دانشکده یا

  )ترجمه- مکالمه (برگزاري کالس آموزش زبان انگلیسی            .3        

دانشجویان می توانند در زمینه هاي جمع آوري اطالعات، تهیه اسالید یا ترنس با اساتید (برگزاري ژورنال کالب            .4        
  ).مربوطه همکاري نمایند

  برگزاري کارگاه روش تحقیق دانشجویی           .5        

    

  :فعالیتهاي واحد سمینار        ?

  :  اعم از دانشجویی دانش و تندرستی  پژوهشی  -سمینار هاي علمی انجام کلیه امور مربوط به برگزاري 

  ارسال آنها به دانشگاهها   تهیه فراخوان، پوستر سمینار و           .1        

  ریافت مقاالت ارسالی به دبیرخانه سمینارد           .2        

  ارائه مقاالت ارسالی به داوران جهت داوري            .3        

  دریافت جوابهاي داوران در خصوص مقاالت            .4        

  ارائه دهندگان و دعوت آنان به سمینار جهت ارائه مقاالت خود به صورت سخنرانی یا پوسترمکاتبه با             .5        



  ... .فراهم نمودن کلیه امکانات رفاهی جهت اسکان و ارائه مقاله مدعوین و            .6        

جویان در این سمینار به ارائه این سمینار هرساله در هفته پژوهش برگزار می گردد و دانش :سمینار دانشجویی دانش و تندرستی
  .مقاالت خود می پردازند

دانشجویانی می باشند که در انجام امور مربوط به کمیته در هر یک از واحدهاي : دانشجویان فعال در کمیته تحقیقات دانشجویی
دودیتی در پذیرش این هیچ گونه مح. مورد عالقه خود مشغول به فعالیت بوده و با مدیر آن واحد همکاریهاي الزم را دارند

  .دانشجویان در کمیته وجود ندارد

  :فعالیتهاي واحد مجله        ?

این واحد . هدف از تشکیل این واحد، توانمندسازي دانشجویان جهت گردآوري و تالیف مقاالت پژوهشی در یک مجله می باشد
  .متشکل از یک دبیر اجرایی مجله و چند دانشجو می باشد

انجام و تالیف شده است، ) به تنهایی یا به راهنمایی اساتید راهنما (فقط مقاالتی که توسط دانشجو ) و دانشگاهصبح (در این مجله 
  .چاپ می گردد

وظیفه دبیر اجرایی . دبیر اجرایی می تواند یک فرد هیات علمی و یا حداقل داراي مدرك کارشناسی ارشد باشد: وظیفه دبیر اجرایی
  .ان در تهیه و مهیا نمودن مجله صبح و دانشگاه می باشدجلب مشارکت دادن دانشجوی

  :فعالیتهاي دانشجو در این واحد عبارتند از 

  تایپ مقاالت          §

  ویرایش و صفحه آرایی          §

  ویرایش گرافیکی          §

  ترجمه مقاالت          §

  جمع آوري مقاالت در ارتباط با دانشجویان          §

    

  شتیبانیپ: فصل پنجم

    

  :ماده دهم 



جلب حمایت سایر معاونت هاي دانشکده و سازمانهاي . حمایت و پشتیبانی کیمته بر عهده معاونت پژوهشی دانشکده می باشد
  .دیگر از طریق معاونت پژوهشی دانشکده خواهد بود

    

  : ماده یازدهم 

پس ریاست دانشکده و معاونت پژوهشی وزارت مرجع رسیدگی به امور کمیته در درجه نخست معاونت پژوهشی دانشکده و س
  .بهداشتی درمان و آموزش پزشکی خواهد بود

 


