
 برگزار شد 15ساعت  96/9/14اولین جلسه شورا کمیته تحقیقات در تاریخ 
 با حضور همه اعضاء بجز خانم شیما مشفق که غایب بودن

 .در این جلسه معاونت های اعضاء شورا توسط دبیر اعالم شد
 ماه مشخص شد 1و برنامه کاری و وظایف هر یک از افراد برای 

خالصه ای از کار های انجام شده  96دی  14ماه بعد روز جلسه یعنی  1و اعضاء موظف هستند تا 
 .ی خود را ب دبیر شورا گزارش دهند

 :شرح مقام و منصب های اعضای شورا و وظایف یک ماهه ی آن ها
  قائم مقام <-آقای ایزدی

 وظایف: نظارت بر کار و وظایف اعضای شورا
  نت آموزشیمعاو<-آقای سیدی نیا

وظایف: مدیریت کارگاه های درحال برگزاری، حضور و غیاب افراد شرکت کننده در کارگاه ها، آماده 
  کردن گواهی برای افراد حاضر درجلسات، تعیین دبیر اجرایی و دبیر علمی برای زیرگروه خود

 .ک میتواند یکی از این افراد خودش نیز باشد
 معاونت علمی<-خانم ترحمی

  شناسایی افراد با انگیزه در کارگاه های درحال برگزاری وظایف:
تشکیل گروه و ارتباط با این افراد و راهنمایی آن ها ب سمت پروپوزال نویسی جهت ارائه در شورای 

 .پژوهشی
  معاونت روابط عمومی <-آقای پویان

گروه های  وظایف:گسترش کانال تلگرامی کمیته تحقیقات و تبلیغات آن در دیگر کانال ها و
 دانشگاه،جذب افراد عالقه مند،

تشکیل صفحه ی اینستاگرام برای کمیته تحقیقات و گذاشتن عکس ها و عملکرد های این کمیته در 
آن، تهیه یک ربات تلگرامی جهت ثبت نام در کارگاه ها و مجمع عمومی و نظر سنجی ها کارگاه ها در 

 .آن
 معاونت امور داخلی<- آقای بابایی

کوریکولوم تصویب شده سال پیش کمیته، تغییر و تصحیح بند های  مطالعه کامل و بررسی  وظایف:
و تصویب نهایی آن جهت اجرا )تشکیل مجمع  آن با مشورت اعضای شورا)بصورت جلسه مجازی( 

 عمومی و صدور کارت برای اعضای مجمع(
 معاونت تالیفات و انتشارات<-آقای ملکی فر

تشکیل تیم هئیت تحریری جهت تالیف کتاب روش پژوهش و خبرنامه  وظایف:طراحی پوستر ها و
 کمیته تحقیقات
 معاونت پژوهش و ژورنال کالب <-آقای خانزاده

 وظایف: گزارش عملکرد همایش سالیانه
 معاونت برنامه ریزی و انفورماتیک<- آقای یوسفلی

عضو گیری و تشکیل جلسات وظایف:ارتباط با رابط سایت و گسترش سایت کمیته،تشکیل اتاق فکر و 
 جداگانه جهت ارائه پیشنهادات اجرایی برای شورای مرکزی

 


