
 "سمه تعالیب"

 9311در سال  کمیته تحقیقات دانشجویی فعالیت های

25/99/11تاریخ گزارش:   

  فضای فیزیکی و تجهیزات اداری دفتر کمیته تحقیقات دانشجوییتامین 

  انتخاب اثرر    ،بصورت مجازی برگزاری جلسه داوری و بررسی آثار ارسالیمسابقه دانشجویی با محوریت کرونا، فراخوان

 ء جایزهو اهدا برگزیده

 های پژوهشیجهت بررسی و تصویب آیین نامه ها و دستورالعملشورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی  برگزاری جلسه 

 (کروناپاندمی در شرایط )بصورت مجازی های پژوهشی دانشجویی ارسالی به کمیته تحقیقات دانشجوییبررسی طرح 

 تصویب طرح های تحقیقاتی دانشجویی و انعقاد قرارداد  

 جهت اخذ مجوز نشریه رسا)نشریه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی سیرجان( های مستمر پیگیری 

  دانشکده علوم پزشکی سیرجانپیگیری و اخذ ایمیل سازمانی مختص کمیته تحقیقات دانشجویی 

  بصرورت  یرجاندانشکده علوم پزشرکی س  کمیته تحقیقات پژوهشی ویژه اعضایتوانمندسازی  های کارگاهبرگزاری سلسله(

  و... پروپزال نویسی، روش تحقیق، مقاله نویسی، سرچ: مجازی و آنالین(

 اتوماسیون اداری سیستم کمیته تحقیقات دانشجویی در تعریف 

 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی سیرجان وبسایتروز رسانی راه اندازی، تکمیل و به 

 نشریه و.... ی مجازی کمیته تحقیقات دانشجویی،هااخذ لینک اختصاصی اسکای روم جهت برگزاری جلسات و کارگاه 

 نشریه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی سیرجان(اخذ مجوز نشریه رسا( 

 برگرزار شرده   )هیات تحریریره  اعضای  مدیرمسئول، سردبیر، و منظور توانمندسازیآموزشی نشریه به هایگذراندن دوره

 (های مختلفدانشگاه توسط

  مجازینالین و آبصورت یقات کمیته تحقو شورای مرکزی رسا برگزاری مستمر جلسات نشریه 

  یرانمقاله دانشجوی عضو کمیته تحقیقات جهت شرکت در همایش ملی بهداشت محیط ا ارائهحمایت از 

  9311در پاییز  دانشکده علوم پزشکی سیرجان(نشریه  نخستین)نشریه رساانتشار اولین شماره از 

  شرورای پژوهشری   در شورای پژوهشی کمیته تحقیقرات، و  تصویب  ،پژوهشگر برتر دانشجویی انتخاب دستورالعملتدوین

 علوم پزشکی هدانشکد

  انتخاب دانشجوی برتر پژوهشی ،بررسی مستندات دریافتیانجام داوری و دانشجوی برتر پژوهشی، انتخاب فراخوان  

 لوح تقدیر و اهداء  (خانم معظمه سادات رضوی نسب و آقای عبدالرحیم بیوژمجد)دانشکده دانشجوی برتر پژوهشی معرفی

 ایشانارزنده به جوایز و 



  دانشجویی کمیته تحقیقات شورای مرکزی اتوریکاندیدفراخوان 

 نفری دانشجویان دانشکده علوم پزشکی 981با مشارکت  کمیته تحقیقات شورای مرکزی اتبرگزاری انتخاب 

  انتخاب دبیر و نائب دبیر شورای مرکزیو دانشجویی  کمیته تحقیقات مجازی و آنالینبرگزاری جلسه معارفه 

  دانشجویی دانشکده کمیته تحقیقات شورای پژوهشیاعضای تعیین 


