
 

  صورتجلسه
  
  

  
 

مورخ  12:30ساعت  )1400 -1399(سال تحصیلی  اولین جلسه شوراي مرکزي کمیته تحقیقات دانشجویی
  تشکیل شد؛در دفتر کمیته تحقیقات دانشجویی  24/12/1398

  شرح جلسه:
خیر مقدم و تبریک جناب آقاي دکتر امامیان به اعضاي جدید شوراي مرکزي و معارفه سرکار خانم دکتر روحانی ، سرپرست  -

   سابقجدید کمیته تحقیقات دانشجویی ، و تکریم جناب آقاي دکتر مشایخ صالحی ، سرپرست 
در کمیته تحقیقات دانشجویی و پیش بردن  به آماده سازي بستري مناسب براي تمام دانشجویان جهت فعالیت تاکید بر -

  پژوهش دانشجویی
هم پوشانی به فعالیت هاي کمیته توضیح در مورد نحوه همکاري با سایر تشکلات و انجمن هاي دانشجویی در برنامه هایی که  -

  ؛تحقیقات دارند
  لمی و پژوهشی اعضاي شوراي پژوهشی؛تاکید به تقویت سواد ع -
   ؛پژوهشی اعضاي شوراي مرکزي توسط دبیر کلپیگیري فعالیت هاي  -
  ه ثمر رسیدن آنها و انتشار مقاله؛پیگیري پایان نامه ها جهت ب -
   ؛مستعد و فعال از نظر پژوهشی از طرف شوراي مرکزي به سرپرست محترم و دانشجویان معرفی اساتید -
  تشکیلات و چارت رسمی کمیته تحقیقات : فعالیت شوراي مرکزي و روشن سازي  -
 

: با توجه به تعداد آراء دانشجویان و نظر دکتر امامیان و دکتر روحانی ، جناب آقاي مرتضی کرمانی به عنوان دبیر کل  دبیر کل
  کمیته تحقیقات در سال جدید انتخاب شدند. 

 
  به سرپرست محترم به شرح زیر است : : بر اساس راي شوراي مرکزي افراد پیشنهاد شده  دبیرهاي دانشکده

  ؛انشکده پزشکی : آقاي عرفان کاظمید
  ؛ دانشکده بهداشت : آقاي علی زمانی

  دانشکده پیراپزشکی : آقاي امید ابراهیم آبادي؛
  دانشکده پرستاري : آقاي رسول منتظري؛ 

  معرفی دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده ها
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  قوانین شواري مرکزي
 غیبت بیش از دو جلسه در جلسات شوراي مرکزي منجر به حذف شخص خواهد شد. .1

 تواند با فرستادن یکی از عضوهاي جانشین غیبت خود را موجه کند.در صورت عدم حضور دبیر در یک جلسه می .2

 باشند.دبیران دانشکده ملزم به ردکردن گزارش کار می .3

 شوراي مرکزي یاد بعنوان کادر دانشده نیز فعالیت داشته باشند.اعضاي  .4

و دانشکده پیرا پزشکی  3، دانشکده پرستاري مامایی 2، دانشکده بهداشت 3تعداد اعضاي شورا در دانشکده پزشکی  .5
 نفر می باشد. 1

آقاي  1399ال شود که در سبا بررسی رزومه و توسط سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی انتخاب می دبیر کل .6
 اند.به عنوان دبیرکل معرفی شده مرتضی کرمانی

  
  نام اعضاء  نام دبیر  دانشکده

کیا، غزاله یاوري، عاطفه ذیروحی، مرتضی عرفان کاظمی، هانی عزیزي  عرفان کاظمی  پزشکی
  بیژن، الهه محمدي، مریم ملائی عشق آبادي

  زادهخراجو، بیتا عزمی نائی، آنیتا امین علی زمانی، مهسا سلطانی  علی زمانی  بهداشت
اي، زاده، آیدا قاسمی، مهشید مختاري، منیره کهنهشهریار محسن  رسول منتظري  مامایی-پرستاري

  مریم جنیدي
  ، علی لطفیامید ابراهیم آبادي  امید ابراهیم آبادي  پیراپزشکی

  

  

 اعضاي شوراي پژوهشی

 از نفر چهار مرکزي، شوراي انتخاب به دانشجویان از نفر دبیر، سه سرپرست، شوراي پژوهشی هر دانشکده شامل 
باشد؛ اعضاي شوراي پژوهشی در هر ترجیحا از مسئولین کمیته می پژوهشی سرپرست، معاون پیشنهاد به علمی هیئت اعضاي

  گردند.میجلسه بسته به نوع تخصص ایشان و مرتبط با عنوان طرح و به پیشنهاد سرپرست کمیته تحقیقات دعوت 
  

  
  رتبه علمی/رشته تحصیلی  استاد/دانشجو  نام و نام خانوادگی  دانشکده

کی
زش

پ
  

مسئول کمیته تحقیقات   یصالح دیمجدکتر 
  دانشکده

  استادیار

  استادیار  هیات علمی  گودرزي زاده¬قاسم عباسدکتر 

  استادیار هیات علمی  دکتر بهزاد گرمابی

  استادیار علمی هیات  آبادي¬کمال یمحمد فراهاندکتر 
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  استادیار  هیات علمی  دکتر مهدي خاکساري
  پزشکی  دانشکدهدبیر   عرفان کاظمیآقاي 

  پزشکی  دانشجو مریم ملائی عشق آبادي

  پزشکی  دانشجو  مرتضی بیژن

شت
هدا

ب
  

  دانشیار  سرپرست کمیته   دکتر مرضیه روحانی رصاف
مسئول کمیته تحقیقات   سیده سولماز طالبیدکتر 

  دانشکده
  استادیار

  استادیار  هیات علمی  علی اکبر رودباريدکتر 
  استادیار  هیات علمی  خانم مرجان قنبریان

  استادیار  هیات علمی  دکتر علی مشایخ صالحی
 استادیار  هیات علمی  دکتر محمد امیري

 استادیار  هیات علمی  دکتر سیدکمال غدیري

  استادیار  هیات علمی  دکتر عبداله برخورداري

  استادیار  هیات علمی  آقاي سلمان دلیري
  استادیار  هیات علمی  خانم دکتر شهربانو گلی

  بهداشت  دبیر دانشکده  آقاي علی زمانی
  بهداشت  دانشجو  مهسا سلطانیخانم 

ري
ستا

پر
-

یی
اما

م
  

مسئول کمیته تحقیقات   دکتر محبوبه خواجه
  دانشکده

  استادیار

  استادیار  هیات علمی  دکتر حسین ابراهیمی

  استادیار  هیات علمی  دکتر حسین باقري
  استادیار  هیات علمی  حقیقیخانم ناهید بلبل

  مربی  هیات علمی  خانم نسرین فدایی اقدم
  مربی  هیات علمی  آقاي میلاد بازقلعه

  پرستاري مامایی  دبیر دانشکده  رسوا منتظري
 پرستاري مامایی دانشجو  ايکهنهمنیره 

 پرستاري مامایی دانشجو  مریم جنیدي
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کی
زش

یراپ
پ

  

مسئول کمیته تحقیقات   دکتر فاطمه عسگریان
  دانشکده

  استادیار

  استادیار  هیات علمی  دکتر امیر آتشی
  استادیار هیات علمی  دکتر رضا جعفري

  استادیار  هیات علمی  خانم سپیده مهدوي
 پیراپزشکی  دبیر دانشکده ابراهیم آباديآقاي امید 

  پیراپزشکی  دانشجو  آقاي علی لطفی
  

  حاضرین:
  جناب آقاي دکتر امامیان 
  سرکار خانم دکتر روحانی 

  سرکار خانم بسطامی 
  

  مرتضی کرمانی 
  هانی عزیزي کیا 

  مریم ملایی عشق آباد 
  الهه محمدي 
  غزاله یاوري 

  علی لطفی 
  امید ابراهیم آبادي 

  رسول منتظري 
  علی زمانی 

  آنیتا امین زاده 

  عاطفه ذیروحی 
   بیتا عزمی

  عرفان کاظمی 
  مهسا سلطانی 
مرتضی بیژن 
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مورخ  30 :12) ساعت 1400 -1399جلسه شوراي مرکزي کمیته تحقیقات دانشجویی (سال تحصیلی  دومین
  در دفتر کمیته تحقیقات دانشجویی تشکیل شد؛ 30/12/1398

شرح فعالیت مسئولان و انتظارات کمیته تحقیقات از سایر بخش ها ارائه شد. سپس سرپرست کمیته در این جلسه  
اشته د مسئولان کمیته هاي تحقیقات دانشجوییتحقیقات دانشجویی، سرکار خانم دکتر روحانی، بصورت اختصاصی نشستی با 

 تايراس در ماهه سه  حقیقات تاکید شد و برنامه ايو حیطه فعالیت دبیران را مشخص کردند. در این جلسه بر اهداف کمیته ت
  .گردید مشخص اهداف پیشبرد

  
  اهم وظایف مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده

 انجام فعالیت هاي مرتبط با طرح هاي پژوهشی دانشجویان در سامانه پژوهان -

 نظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراي پژوهشی و کمیته -

 دانشکده بنا به پیشنهاد هسته مرکزي دانشکدهصدور حکم انتصاب دبیر  -

 نظارت بر حسن اجراي امور و هدایت علمی و عملی کمیته و و احدهاي تابعه -

 ایجاد ارتباط بین اساتید پژوهشگر و دانشجویان در جهت اهداف کمیته  -

 پیگیري امور مربوط به ارتباط کمیته با نهادهاي داخل و خارج دانشکده -

  به سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی گزارش عملکرد کمیته -

  
  

  حاضرین:
  سرکار خانم دکتر روحانی 
  جناب آقاي دکتر صالحی
  سرکار خانم دکتر خواجه
  سرکار خانم دکتر طالبی

  سرکار خانم دکتر عسگریان
  آقاي مرتضی کرمانی
  آقاي عرفان کاظمی

  آقاي رسول منتظري
  آقاي امید ابراهیم آبادي

  آقاي علی زمانی
  منیره بسطامیخانم 

   

   36829/129شماره: 
 22/04/1399 تاریخ:



 

مورخ  11:30) ساعت 1400 -1399(سال تحصیلی جلسه شوراي مرکزي کمیته تحقیقات دانشجویی  سومین
  در دفتر کمیته تحقیقات دانشجویی تشکیل شد؛بصورت مجازي  31/05/1399

به تکریم و معارفه مسئول جدید کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت جناب آقاي دکتر غدیري در این جلسه  
اه شهریور م پایانتا در حیطه کرونا همچنین تصمیم به برگزاري کارگاه مقاله نویسی جهت آماده شدن مقالات پرداخته شد؛ 

  سالجاري گرفته شد. زمان، تعداد جلسات کارگاه، شرایط حضور متقاضیان مشخص گردید.
  کارگاه به قرار زیر مشخص شد: زمانبدي برگزاري

 : مشخص شدن متغیرها و تحویل به دبیران کمیته05/05/1399لغایت  01/05/1399 -

 موضوع از سوي هر دبیر به دبیرکل و سرژرست کمیته تحقیقات دانشجویی 4: معرفی 15/05/1399لغایت  05/05/1399 -

 : ثبت نام و انتخاب افراد 20/05/1399لغایت  15/05/1399 -

  برنامه دقیق کارگاه متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد؛
  

  حاضرین در جلسه:

  سرکار خانم دکتر روحانی 
  کرمانیآقاي 
  کاظمیآقاي 
  کیاعزیزيآقاي 

  خانم سلطانی
  عزمی نائیخانم 

  خانم ذیروحی
  آقاي لطفی

  خانم محمدي
  خانم یاوري

  منیره بسطامیخانم 
  

 

   40085/129شماره: 
 31/05/1399 تاریخ:


