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 1398کمیته تحقیقات دانشجویی در سال  مرکزی صورتجلسات شورای

 محل جلسه تاریخ مصوبات دستور جلسه

  کمیته تحقیقات دانشجویی مرکزیمعارفه اعضای شورای 

 دانشجویی انتخاب دبیر کمیته تحقیقات 

  مسئولیت ها شرح وظایف وواحدهای کمیته، تعیین 

کمیته تحقیقاات   انتخاب خانم فاطمه پارسایی بعنوان دبیر -

 دانشجویی

ولین هر واحد کمیته تحقیقات و مسئواحدهای مقرر گردید  -

 د.معرفی گرد

مقرر گردید در خصاو  تاامین فضاای فیزیکای کمیتاه       -

پیگیاری هاای م      و بورد ویاه  نن  تحقیقات دانشجویی،

 صورت گیرد.

 تحقیقاات  مقرر گردید لیست وسایل مورد نیا  دفتر کمیته -

 تهیه گردد.
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 ی مرکزیواحدها توسط اعضای شورا ینتعیین مسئول 

 معرفی اعضای شورای پهوهشی 

 تعیین برنامه های کمیته تحقیقات 

واحدهای کمیته تحقیقات، مسائو  و وظاایف هار واحاد      -

 ن گردید.عییت

اعضای شورای پهوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی معرفی  -

 گردید.

کمیته تحقیقات)کارگاهها، هماای    مقرر گردید برنامه های -

 گردد. و پیگیری ها و...( تعیین

در خصاو    رساانی  اطالعویه   مجا یمقرر گردید کانا   -

 کمیته تحقیقات فعا  گردد. رویدادهای

تعیین  مان بررسای و انتخااب لوگاوی کمیتاه تحقیقاات       -

ویاه   فراخاوان دانشاجویی    که طای دانشکد  دانشجویی 

 .  بوددیگرد اطالع رسانیطراحی لوگوی کمیته تحقیقات 
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 دانشجویی تحقیقات لوگوهای پیشنهادی کمیته بررسی 

  شاورای پهوهشای   اعضای هیات علمی و دانشجویی تعیین

 دانشکد  کمیته تحقیقات

 صورت گرفت. لوگوهای ارسالی میان انتخاب اولیه ا  -

اعضای هیات علمی و دانشجویی شورای پهوهشای کمیتاه    -

 گردید. تعیین و تایید تحقیقات دانشکد 
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  مرحله دو  بررسی لوگوهاای پیشانهادی کمیتاه    برگزاری

 طراحان لوگو حضور با تحقیقات

کر ذ هایویرایش دانشجویان ارائه دهند  لوگوهاگردید قرر م -

خود را انجا  و جهات  لوگوهای پیشنهادی شد  در خصو  
 نمو شی شجاع پور سالن 2/9/98



2 
 

 انتخاب در مرحله نهایی، ارسا  نمایند. کمیته تحقیقاتواحدهای برنامه های  ررسیب 

مقرر گردیاد واحادهای کمیتاه تحقیقاات جهات جا ب        -

 دانشجویان فعا   یرمجموعه خود اطالع رسانی نمایند.

 جادد و ویارای   م جلسه ای به منظاور ارائاه   تعیین تاریخ -

 کمیته تحقیقات یکترمبرنامه 

تعیین  مان برگزاری جلسه مشاتر  باا اعضاای شاورای      -

 تحقیقات پهوهشی کمیته

  دانشجویی حدهای کمیته تحقیقاتبرنامه های واارائه 

پا  ا    برنامه های کوتا  مدت و بلندمدت واحادها تعیین  -

 ها ارائه نظرات و جمع بندی نن

اههاای  برگازاری کارگ های م   جهت  مقرر گردید پیگیری -

 نمو شی انجا  گیرد.
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 انتخاب نهایی لوگوی کمیته تحقیقات دانشجویی 

 برنامه ریزی جهت انتخاب پهوهشگر برتر دانشجویی 

  همکاری جهت برگزاری مراسم هفته پهوه 

 برگزاری سلسله کارگاههای توانمندسا ی دانشجویی 

محتر   با حضور ریاست ،تحقیقات دانشجوییکمیته لوگوی  -

ر  نمو شی ، معاون محتر  پهوهشی، مدیران محتدانشکد 

و اعضاای کمیتاه تحقیقاات     ، سرپرست، دبیار و پهوهشی

 دانشجویی، انتخاب گردید.

مقرر گردید فراخوان دانشجویی جهت انتخااب پهوهشاگر    -

 عال  گردد.ا برتر دانشجویی

سلساله   جهات برگازاری   هماهنگی های م  مقرر گردید  -

اولویت بندی انجا  شد   اساسکارگاههای توانمندسا ی بر 

 گردد. یصورت گیرد و با مدرس تعیین شد  هماهنگ

مقرر گردید بررسی های م   جهات تورنیناد  پهوهشای     -

 اعضای کمیته تحقیقات انجا  گیرد.

مقرر گردید اعضای کمیتاه تحقیقاات دانشاجویی، جهات      -

 پهوه  همکاری نمایند. برگزاری مراسم هفته
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 را  اندا ی بخ  نشریه کمیته تحقیقات 

 ایجاد وبسایت کمیته تحقیقات دانشجویی 

 تجهیز دفتر کمیته تحقیقات 

     برگزاری غرفه و ایستگا  ویه  کمیتاه تحقیقاات در هفتاه

 پهوه 

نشریه کمیته مقرر گردید پیگیریهای م   جهت اخ  مجو   -

 د.تحقیقات دانشجویی انجا  گیر

مقرر گردید پیگیریهای م   جهت ایجاد وبساایت کمیتاه    -

 تحقیقات دانشجویی صورت گرفته و محتواهای ماورد نیاا   

 گردد. تهیه
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مقرر گردید پیگیریهای م   جهت تامین فضاای فیزیکای    -

 انجا  گردد. و تجهیز نن کمیته تحقیقات

روی کلیاه فرمهاا و    مقرر گردید لوگوی کمیته تحقیقات بر -

 های کمیته تحقیقات درج گردد.لدستورالعم

معرفای و عضاوگیری کمیتاه    ویاه    ای مقرر گردید غرفه -

 تحقیقات دانشجویی در هفته پهوه  برپا گردد.

  توسط واحدها برنامه های انجا  شد ارائه 

  پهوه  فتهه های کمیته تحقیقات در رنامهببررسی 

رنامه های های م   جهت انجا  سایر ب پیگیریگردید رر مق -

 صورت گیرد. واحدهای کمیته تحقیقات

هم اندیشی و ارائه نظارات جهات   گردید جمع بندی مقرر  -

 انجا  گردد. و هماهنگیهایی اجرایی مراسم هفته پهوه 
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  های پهوهشی کمیتاه   نیین نامه طرح و توضیح مفادتبیین

 دانشجویی دانشکد  تحقیقات

 ا  توانمندسا ی اعضای کمیته تحقیقاترگکا هبرنامررسی ب 

 دانشجویی

جهات نشانایی   اقدامات و اطالع رساانی م     گردیدمقرر  -

هاای   طارح  ارائاه نیین ناماه   دانشجویان و پهوهشگران با

 د.ردنجا  گا پهوهشی کمیته تحقیقات

 ا  توانمندسا ی اعضای کمیتاه تحقیقاات  رگکاگردید مقرر  -

 برگزار گردد. تعیین شد  برنامه  مانبندیمطابق با 
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  و  هیات تحریریه نشریه کمیته تحقیقات دانشاجویی تعیین

 ها بیین مسئولیتت

نشاریه کمیتاه تحقیقاات متشاکل ا  مادیر      گرو  اعضای  -

و شارح  انتخاب یه و اعضای هیات تحریر ،مسئو ، سردبیر

 .گردید عیینتوظایف ننها 

هماهنگی های  ا گردید گرو  مجا ی نشریه جهت انجمقرر  -

ارائه برنامه  نسبت به و شد  تشکیل اعضای هیات تحریریه

 تهیه محتواها اقدا  گردد.و 

نشریه جهت تقسایم   اعضایتوسط گردید جلسه ای رر مق -

 .شکیل گرددتریزی  وظایف و برنامه

گردید اطالع رسانی م   جهات جا ب دانشاجویان    ر مقر -

 .همکاری با نشریه صورت گیردبه مستعد و عالقمند 
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