
  

 
 

دانشگاه علوم پزشکی  کمیته تحقیقات دانشجویی  فرم صورت جلسه "

                    "بوشهر
 

 

 

 متن صورتجلسه : 

 

کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه  1401و برنامه ریزی جهت اهداف سال    1400سال  کمیته تحقیقات در    بررسی عملکرد  جلسه  

بوشهر   پزشکی  مورخ  علوم  حضور  21/2/1401در  پورفداکاربا  سودابه  دکتر  خانم  تحقیقات  جدید  سرپرست    سرکار  و  دانشجویی  کمیته 

 و اعضای شورای مرکزی برگزار گردید.سرکار خانم گلبرگ مهدی زاده  و دبیر کمیته  کمیته سرکار خانم مرضیه قربانی   کارشناس

در طی سخنان خود ضمن خوشامدگویی به اعضای شورای مرکزی به اهمیت کمیته تحقیقات در   سرکار خانم دکتر پورفداکاردر آغاز جلسه  

برای رشد و اعتالی علمی و پژوهشی دانشجویان نهادینه کردن تحقیقات و پژوهش در دانشگاه و نقش ارزشمند آن در ایجاد بستر مناسب  

کمیته تحقیقات در پیشرفت کمیته تحقیقات دانشگاه علوم   مرکزیبیاناتی ارائه نمودند در ادامه جلسه با اشاره به نقش به سزای شورای  

   گرفت . رو مورد نقد و بررسی قرار  1400عملکرد اعضای شورای مرکزی در طول سال پزشکی بوشهر 

در مورد ضرورت ایجاد کارگروه های پژوهشی ، کارگروه های آموزشی و ایجاد کارگروه روابط   سرکار خانم دکتر پورفداکارر ادامه  سپس د

کمیته تحقیقات  های همچنین برنامه های کارگاه   و   عمومی و یا تولید محتوا در شورای مرکزی کمیته تحقیقات توضیحاتی را بیان فرمودند 

 م کردند . را اعال 1401در سال 

ضمنا جهت پیشبرد اهداف کمیته تحقیقات قرار شد که جلسه شورای پژوهشی یک با در ماه برگزار گردد تا طرح های کمیته سریعتر به  

نتیجه برسند و همچنین در مورد اینکه هزینه طرح به حساب مجری دانشجو ریخته شود بحث و گفتگو شد. در نهایت  قرار شد که در مورد  

   کمیته تحقیقات دانشجویی با سرپرست محترم معاونت تحقیقات و فناوری سرکار خانم دکتر فرهادی صحبت شود .مکان 

این کمیته جلساتی تنظیم  در پایان ضمن تشکر از همکاران فعال در شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی ، برای ادامه فعالیت های  

 گردید.  

 اعضا حاضر در جلسه : 

 

 دکتر سودابه پورفداکارخانم  

 خانم مرضیه قربانی 

 خانم گلبرگ مهدی زاده 

 خانم شکوفه محمدپور 

 خانم صدف رضایی 

 خانم مرضیه عزیزی 

 خانم مریم زارعی 

 خانم مریم زنده بودی 

 خانم میترا عوض زاده 

 آقای ارش غذبانی 

 1401/2/21  :هستاریخ جل 14 زمان شروع: 17 ه:زمان خاتم    

سودابه خانم دکتر سرکار  :جلسهریاست  

 پورفداکار 

کمیته تحقیقات و برنامه ریزی جهت اهداف سال   1400بررسی عملکرد سال  دستور جلسه:

کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی  1401  

مرکزی اعضای شورای دبیر کمیته ، ، کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی ویی،سرپرست کمیته تحقیقات دانشج  :در جلسه  نیحاضر  

  

  



 آقای امیر حسین پرنگ 

 آقای محمد مهدی خالقی 

 آقای سینا بهزادی پور 

 

 

 

 فناوری معاون تحقیقات و                                                                      سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی              

 دکتر اکرم فرهادی                          دکتر سودابه پورفداکار                                                                                 


