صورتجلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی بهمن ماه 1395

جلسِ ضَرای پصٍّطی کویتِ تحقیقات داًطجَیی هَرخ  95/11/23ساػت  11صبح با حضَر اػضا برگسار
گردیذ:
حاضریي جلسِ :دکتر حویرا سجادی ،دکتر فریبا یادگاری دکتر فرّاد ًصرتی ًصاد دکتر ػراض پَر دکتر هْذی
باسخا آقای سیٌا احوذی (دبیر کویتِ) ًیلَفر کاظوی (کارضٌاض)
غائبیي جلسِ  :دکتر خاًکِ
دستَرجلسِ
 .1گسارش اقذاهات اًجام ضذُ
 .2بررسی عرح ّای پصٍّطی داًطجَیاى بررسی هسائل هربَط بِ عرح ّای داًطجَیی
 .3بررسی کارگاُ ّای سال 96
ّ .4وایص داًطجَیی
مصوبات:
 .1راُ اًذازی ٍاحذ هطاٍرُ داًطجَیی ،دٍرُ تربیت پصٍّطگر ٍ ..گسارش ضذ ٍ تاکیذ ضذ طبق آییي ًاهِ
استفادُ کٌٌذگاى از تسْیالت داًطجَیاًی ،درج ٍابستگی سازهاًی کویتِ تحقیقات داًطجَیی تَسظ
داًطجَیاى در هحصَالت  ...الساهی است گرچِ برخی از هذیراى گرٍُ ّا حوایت کٌٌذُ ًیستٌذ کِ قرار
ضذ سرکار خاًن دکتر یادگاری هَضَع را در جلسِ هذیراى گرٍُ ّا عرح ًوایٌذ
تربیت پصٍّطگر تَسظ اػضا هالحظِ ضذ
شٍّطی از جولِ :
 .2بحث ٍ بررسی هسائل هربَط بِ عرح ّای پ
 اهکاى تصَیب عرح داًطجَیی بذٍى تؼْذ هقالِ گٌجاًذُ ضذى هقاالت فارسی هستخرج از عرح ّا -جریوِ ًقذی داًطجَیاى جْت هواًؼت از اًصراف آًاى

 .عرح عرض دٍرُ

 .3با برگساری دٍ دستِ کارگاُ ػوَهی (  ،SPSSپرٍپَزال ًَیسی ) ٍ پیطرفتِ (هتا آًالیس ) هَافقت ضذ
بغَریکِ اکثر ّسیٌِ کارگاُ ّای ػوَهی تَیسظ داًطگاُ ٍ ّسیٌِ کارگاُ ّای اختصاصی تَسظ
هتقاضیاى پرداخت ضَد ّ .وچٌیٌي با تَجِ بِ اّویت تَاًوٌذی ّایی از قبیل هکاتبات اداری ٍ  ..قرار
ضذ در ایي هَرد ًیس کارگاُ ّایی ادغام یافتِ برای داًطجَیاى برگسار گردد ّ .وچٌیي ّوکاری ّای در
زهیيُ برگساری کارگاُ با بخص خصَصی ٍ هذرساى خارج از داًطگاُ صَرت گیرد.
 .4اعالع رساًی دربارُ دٍهیي ّوایص سالیاًِ سالهت ،رفاُ اجتواػی ٍ تَاًبخطی کِ در اسفٌذ هاُ برگسار
خَاّذضذ.
 .5بحث ٍ بررسی در بارُ اعالع رساًی برًاهِ ّای کویتِ تحقیقات داًطجَیی ٍ هطارکت بیطتر
داًطجَیاى در برًاهِ ّای کویتِ کِ در ایي هَرد بر اّویت کاًال تلگراهی برای اعالع رساًی ّر چِ
سریغ تر ٍ جاهغ تر برًاهِ ّا تاکیذ ضذ.

