
 "سمه تعالیب"

 0011در سال  کمیته تحقیقات دانشجویی فعالیت های

 01/00/0011تاریخ گزارش: 

 

 توانمندسلایی پووهشی دانشجویان جهت « پکیج طسایی»تحت عنوان  پروژه محور برگزاری سلسللسه کارگاه های

و  ( .انتخاب مجسه و.. مقاله نویلی، اصول روش تحقیق، پروپزال نویلی، رفرنس نویلی،)شامل کارگاه های سرچ، 

 کمیته تحقیقات شورای پووهشیمحترم توسط اعضای شجویان پروپزال های دریافتی دان داوری

  ته طی بایدید انجام گرفموافقت اصلولی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده عسوم پزشکی سیرجان)مجوی و اخذ

 توسط کارشناسان محترم کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی(

 در کمیته تحقیقات دانشلجویی و عضلویت  ایجلاد لین  مجایی جهت بتت نام الکترونی  دانشلجویان عسانمند به

 بر روی وبلایت کمیته تحقیقات دانشجویی و نرارگیری «نشریه رسا» در فعالیت

 طور مشترک با مرکز مطالعات و توسعه آمویش پزشکی(ه )ببرگزاری وبینار آشنایی با استعدادهای درخشان 

  (انشکده عسوم پزشکی سیرجاند نشریه کمیته تحقیقات دانشجویی) رسانشریه شماره  دومینانتشار 

  گواهی تدریسصدور و  ها در کارگاه شرکت کنندهبرای دانشجویان شرکت در کارگاه الکترونی  صلدور گواهی 

 محترم سینبرای مدر

 صورت مجایی جهت بررسی و تصویب طرح های ه شورای پووهشی کمیته تحقیقات دانشجویی ب برگزاری جسللات

 تحقیقات دانشجویی

  دانشجویی پووهشی هلتهو تشکیل تیم ها و  بتت نامفراخوان 

 ها الیت آنعو شروع ف عاتدریافت موضو هلته های پووهشی، با اعضای و پاسخ توجیهی و پرسش برگزاری جسله   

 کمیته تحقیقات دانشلجویی  مکلاناتتجهیز و تکمیلل ا جهلتمتتوع ویارت ای اعتتلار پووهشلی  یگیری و اخلذپ

 (سیلتم و.. تهیه)دانشکده

  (انشکده عسوم پزشکی سیرجاند نشریه کمیته تحقیقات دانشجویی) رسانشریه شماره  ومینسانتشار 

 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده عسوم پزشکی سیرجان وبلایت به روی رسانی ملتمر 

 نشریه رسا)نشریه کمیته هیات تحریریه و اعضای  ،پووهشی شورای با اعضلای شلورای مرکزی، برگزاری جسللات

 تحقیقات دانشجویی(



  آنای )، بررسی ملتندات دریافتی و انتخاب دانشجوی برتر پووهشیدانشللجویوهشلگر برتر انتخاب پوفراخوان

 پرستاری( رشته کارشناسیمقطع دانشجوی  عتدالرحیم بیوژمجد

  حترم ماعضای دانشلجویی دانشکده) کمیته تحقیقات دانشلجویان و اسلاتید فعالای  تقدیربرگزاری مراسلم ویوه

ئول سامانه مل ،، کارشناس کمیته تحقیقات، پووهشگر برتر دانشجوییشورای مرکزی، پووهشی، هیات تحریریه رسا

و  دانشجویی -ووهشیپ-آمویشی دانشکده، معاون محترممحترم با حضور رئیس  (و... نشریه رشناسپووهان، کا

 و اهداء لوح یادبودعسوم پزشکی سیرجان و سایر ملئولین دانشکده  فرهنگی


