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 .این جلسه با حضور دبیر و اعضاء شورا صورت گرفت،به جز خانم مشفق ک حضور نداشتن

 :مصوبات
 :معاونت آموزشی: کارگاه ها

 کارگاه عملی پروپوزال نویسی
الف: افرادی ک در کارگاه های پروپوزال نویسی اولیه و مقدماتی شرکت کرده اند، مجوز حضور در 

 .این کارگاه را دارند
در این کارگاه ها چند دانشجو به عنوان لیدر و راهنما،شرکت کنندگان را در تیم های مختلف هدایت 

میکنند تا در عرض دو هفته پروپوزال خود را نوشته و ارائه کنند و بالفاصله پروپوزال ها به شورای 
 .پژوهشی ارجاع داده تا طرح ها بررسی و تصویب شوند

ازی که باید قبل از کارگاه عملی پروپوزال نویسی و به عنوان مقدمه ی ب: برگزاری کارگاه ایده پرد
 .این کارگاه ها برگزار شود

برگزاری کارگاه ها ب صورت زنجیره ای خواهد بود؛ به طور مثال اگر کسی کارگاه ایده پردازی را *
 .شرکت نکرده باشد نمیتواند در کارگاه عملی پروپوزال نویسی شرکت کند

از هرکارگاه یک آزمون کوچک گرفته شود و قبولی در آن شرط رفتن ب کارگاه بعدی همچنین بعد 
 .است

 ارائه یک رزومه خالصه از مدرسین کارگاه ها در پوستر تبلیغاتی کارگاه ها*
 .برگزاری کارگاه نحوی ارائه،پوسترسازی و سخنرانی تا قبل از همایش*

ه طور مثال نوشتن یک برنامه مدیریتی برای واحد علمی: ثبت اختراعات برای کمیته تحقیقات،ب
 .سازمان بندی جدید بخش های مختلف بیمارستان کوثر

 معاونت پژوهشی: راه اندازی انجمن ها و همکاری بین دانشگاهی از طریق انجمن های کمیته
 :معاونت انتشارات و تالیفات

  اندازی تیم تالیف و ترجمهراه -1
 ی آن برای روز همایشسازتالیف خبرنامه و آماده -2

 :معاونت برنامه ریزی و انفورماتیک
 اندازی رسمی اتاق فکرراه -1
 برگزاری جلسات مجازی و حضوری -2
 سایت کمیته جهت دسترسی به آن password و user دسترسی به -3

 :معاونت روابط عمومی
ی آن جهت حضور سرکالس های تمام رشته های دانشگاه و معرفی کمیته و زیر شاخه ها-1

 عضوگیری و آشنایی آن ها با کمیته
آماده سازی فرم ثبت نام با همکاری خانم ترحمی و برگزاری غرفه جهت ثبت نام حضوری -2

 دانشجویان در مجمع عمومی کمیته تحقیقات
 تشکیل ربات تلگرامی جهت ثبت نام دانشجویان در کمیته و کارگاه ها و نظرسنجی ها-3

  :معاونت امور داخلی
 رتباط با کمیته های دانشکده های تابع و تشکیل گروه تلگرامی و برگزاری جلسات مشترکا

 


