صورتجلسه شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی خرداد ماه 1396

جلسِ ضَسای پژٍّطی کویتِ تحقیقات داًطجَیی هَسخ  96/3/9ساعت 13:30با حضَس اعضا بشگضاس گشدیذ:
حاضشیي جلسِ  :دکتش حویذسضا خاًکِ ،دکتش حویشا سجادی ،دکتش فشیبا یادگاسی دکتش فشّاد ًصشتی ًژاد دکتش
عشاض پَس آقای سیٌا احوذی (دبیش کویتِ) ًیلَفش کاظوی (کاسضٌاس) خاًن ساجذُ تَکلی
غائبیي جلسِ :دکتش هْذی باسخا
دستورجلسه:
.1گضاسش ٍضعیت هَجَد
 کاسگاُ ّای سال 96 ٍ 95
 طشح ّای سال 96 ٍ 95
 دٍسُ تشبیت پژٍّطگش
 اطالع سساًی /کاًال تلگشام
 خذهات هطاٍسُ پژٍّطی
 طشح ّای داًطجَیی کاسگاُ ّای تَاًوذساصی پژٍّطی حوایت اص کتاب ساُ اًذاصی ٍاحذ تشجواى داًصمصوبات:

 .1اطالع سساًی بِ اساتیذ ٍ هذیشاى گشٍُ ّا جْت ّوکاسی بشای دسج افیلیطیي کویتِ تحقیقات داًطجَی ی دس
بیطت
هقاالت داًطجَیاًی کِ اص خذهات هطاٍسُ پژٍّطی کویتِ استفادُ هی کٌٌذ ٍ تاکیذ بش اّویت هطاسکت س
داًطجَیاى دس بشًاهِ ّای کویتِ.
ّ .2واٌّگی با هعاًٍت داًطجَیی جْت اطالع سساًی کاًال کویتِ تحقیقات

با تَجِ بِ اّویت کاًا ل تلگشاهی

بشای اطالع سساًی سشیع تش ٍ جاهع تش
 .3پزیشش طشح ّا ّواًٌذ گزضتِ (فقط با تعْذ هقالِ) علیشغن هطکالت هَجَد
 .4بشگضاسی کاسگاُ ّا دس صَست بِ حذ ًصاب سسیذى تعذاد داًطجَیاى
 .5اٍلَیت استفادُ اص اساتیذ داخل داًطگاُ بشای تذسیس دس کاسگاُ ّای داًطجَیاى
 .6پزیشش ًاهِ اص اساتیذ ساٌّوا جْت تعْذ داًطجَیاى دکتشی بشای هقالِ هشٍسسیستواتیک (داًطجَیاى ضشکت
کٌٌذُ دس کاسگاُ ّای هشٍسسیستواتیک)
ّ .7واٌّگی با هعاًٍت آهَصضی جْت بشگضاسی دٍسُ ّای اجباسی کاسگاُ ّای تَاًوٌذساصی پژٍّطی بشای
داًطجَیاى کاسضٌاسی اسضذ
 .8ساُ اًذاصی دفتش تشجواى داًص بِ صَست پایلَت با تاکیذ بش هَاسدی اص قبیل:
 تعْذ تذٍیي خالصِ سیاستی ،خالصِ ٍ  ...تَسط داًطجَیاى دکتشی بِ عٌَاى هحصَالت پایاى ًاهِ اسئِ جَایض بشای سِ ایذُ بشتش تشجواى داًص بشگضاسی ًطست ّای تخصصی با هخاطباى ًتایج تحقیقات داًطجَییّ .9واٌّگی با هذیشیت اطالع سساًی جْت اهکاى چاپ کتاب داًطجَیاى با رکش ًسبت ٍابستگی کویتِ تحقیقات
داًطجَیی

 .10بشگضاسی هسابقات داًطجَیی جْت پَیایی فعالیت ّای کویتِ تحقیقات داًطجَیی اص جولِ  :اسائِ دس سِ
دقیقِ ،هکاتبات اداسی ،اسائِ بشای جوعیت عنٍهی ٍ ّ( ...وشاُ با جَائض).

