
 بسمه تعالی

 6/3/99تاریخ:

 از سری جلسات مجازی کمیته تحقیقات

 03:32-03:32تایم برگزاری:

 تصمیم گیری در مورد عناوین و کارگاه های جدید مطرح شده توسط خانم محمدی-

جلسه دوم پروپوزال  -How to read paperاعالم کار گاه های برگزار شده و باقیمانده)-

 نویسی و...(

 فرجی: گزارش علیرضا

 ارائه آمار مشارکت اعضای کمیته در جلسات و برگزاری وبینارها-3

 ارائه گزارشی از کارگاه پروپوزال نویسی و تشکیل کانال تلگرامی-0

 ارائه آماری از نیاز سنجی های دانشجویان-3

 بحث در مورد نحوه تشویق دانشجویان در کارهای پژوهشی-4

 جلوگیری از فشرده سازی کارگاه ها-5

تصمیم به تشکیل گروه های مجازی به همراه یک سرپرست از طرف دانشجویان خبره برای -

 هماهنگی با دانشجویان و ارائه آموزش گام به گام

 پیشنهاد طوبی محمدی:

 برگزاری ژورنال کالب ها در اواخر هرهفته

قیق *ژورنال کالب ها در مورد آخرین مقاالت ،طرح ایده ها،چه مورد هایی بهتر هست تح

 شود،لینک شدن دانشجویان با اساتید و...

 *پیشنهاد توسط دکتر شفیعی تایید شد و قرار شد هر دوهفته یکبار برگزار گردد

-تصمیم گیری برای ارائه سمینار ها بصورت تشویقی)لحاظ نمره مثبت در دروس پژوهشی-

 امتیازات پژوهشی و...(-پذیرایی

 ه پروپوزال نویسی.انتخاب افرادی بعنوان منتور برای گرو-

 سوال عطا ملکی:برای کارگاه ایمنوتراپی گواهی صادر می شود یا خیر؟



پاسخ دکتر شفیعی:کارگاه بصورت دانش افزایی هست و نیاز به ارائه گواهی نیست.کارگاه فقط 

مختص دانشجویان هست و پیشنهاد می گردد بصورت دو جلسه یکبار برای دانشجویان خودی 

 سایر دانشگاه ها برگزار گردد. و یکبار هم برای

برای تمامی کارگاه ها هیچ گواهی بغیر از دانشجویان دانشگاه خودمون ارائه نمی گردد مگر -

 بشرط پرداخت هزینه

تصمیم گیری گردید تا مجید فتحی شماره دانشجویی شرکت کننده ها رو برای ارائه گواهی  -

 چک کند.

ها که آماده شد تو کانال قرار دهیم هرکسی اسمش پیشنهاد طوبی محمدی:لیست شرکت کننده 

 نبود اعالم کند.

پاسخ دکتر شفیعی:برای کسانی که شماره دانشجوییشون فرق داره خودمون حضوری میپرسیم 

 تا مشخص شه شرایطش

همه ی اعضای کمیته عضو گروه پروپوزال نویسی شوند و طی دوسه ماه آتی طرح -

 خودشونو ارائه دهند.

تشکیل یک جلسه ویژه در اواخر خرداد ماه برای برسی عناوین و حیطه های مورد تصمیم به 

 عالقه هرکسی برای طرح های تحقیقاتی

 کارگاه سیستماتیک ریویو:

 ارائه تاریخ پیشنهادی-3

 Introductionتعیین استاد برای جلسه اول  -0

 کارگاه فناوری نانو در علوم پزشکی:

 مفید برای ایده یابی-3

 مدرس: دکتر علی اکبری-0

 تاریخ برگزاری:سعیده دالوری با استاد برای یک ماه آینده هماهنگ کنند.-3

تمام کارگاه های پیشنهادی طوبی محمدی توسط دکتر شفیعی تایید گردید فقط برای یک ماه -

 آینده قادر به برگزاری نیستیم بمونه به تیر یا مرداد ماه.

ن طرح ژورنال کالب یا وبینارهای علمی خیلی موثر هستن برای حل مشکل ایده یابی همو-

 حتی میتونیم از هسته های تلگرامی برای پیش بردن افراد استفاده کنیم.



مجید فتحی تایمی رو برای برگزاری جلسه نشریه با حضور اعضای نشریه و اعضای کمیته -

 تحقیقات هماهنگ کنند.)بصورت مجازی(

 قیقات:اعضای حاضر در جلسه کمیته تح

 سرپرست کمیته تحقیقات:دکتر وحید شفیعی-

 نیما صادق زاده-

 سعیده دالوری-

 عرفانه طالبی-

 الچین صیفی-

 طوبی محمدی-

 سهند عرفائی-

 علیرضا فرجی-

 مجید فتحی-

 عطا ملکی-

 صبا فانی-

 فرناز اعرابی-

 فاطمه سلطانی-


