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 صورتجلسه اولین جلسه اعضای شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی سمنان عنوان : 

 59-59ریزی یکساله و تبیین برنامه های راهبردی معاونت ها توسط اعضاء برای سال  موضوع : برنامه

 

 در ابتدای جلسه ، اعضاء به معرفی خود و واحد تحت مدیریت خود پرداختند :

 سمت در کمیته  رشته تحصیلی  نام و نام خانوادگی  ردیف 

 دبیر کمیته پزشکی محمد امین وفایی 1

 قائم مقام کمیته پزشکی مصطفی نجفی 4

 معاونت بین الملل  فیزیولوژی  PHD آقای مرادی  3

 معاونت پژوهشی ارشد فیزیک پزشکی شیما مشفق  2

 واحد علمی  پزشکی  امین ایزدی  9

 واحد طراحی و انتشارات  ارشد فیزیک پزشکی  طاهره خانی  9

 معاونت آموزشی  پزشکی  امید ناصحی 7

 معاونت روابط عمومی  آزمایشگاهیعلوم  علی فریدونی  8

 معاونت همایش ها  ارشد آناتومی خانم دوست محمدی  5

 عضو همکار فیزیولوژی خانم دادخواه  11

 

 سپس دبیر کمیته ، خالصه ای از عملکرد کمیته تحقیقات دانشگاه طی دو سال اخیر را بیان نمود که به شرح زیر می باشد:

 سال               

 عنوان 

53-52 52-59 

 55 77 تصویب طرح

Grant 49 میلیون تومان 39 میلیون تومان 

 برگزار شد برگزار شد همایش

 81 191 خالصه مقاالت

 41 49 چاپ مقاالت

 35 39 کارگاه

 راه اندازی شد  وب سایت 

  

یکی از اهداف بلند مدت را  های کشور ، در ادامه ، دبیر کمیته با اشاره به رتبه ی سوم کمیته تحقیقات دانشگاه در بین کمیته

رسیدن به رتبه های باالتر در این زمینه برشمرد که با توجه به امتیاز فعلی کمیته در جشنواره رازی ، رسیدن به این مهم با 

 تالش و همکاری اعضای کمیته میسر خواهد شد . 



به بیان برنامه ها و دبیر کمیته به آنان ابالغ گردید ، با توجه به شرح وظایفی که قبال توسط سپس هرکدام از اعضای کمیته 

 مرتبط با واحد خود پرداختند که به طور خالصه ذکر می گردد.و اولویت های کاری چشم انداز یکساله 

 جناب آقای مرادی  –معاونت بین الملل 

 تدوین شیوه نامه شرکت در همایش های بین المللی و قرارگیری بر روی سایت کمیته با همکاری واحد انفورماتیک  .1

 با همکاری و هماهنگی معاونت آموزشی برگزاری کارگاه های آموزشی در ارتباط با پالژیاریسم  .4

 در سایت کمیته تحقیقات درج ارسال و به روز رسانی لیست مجالت معتبر وزارتین جهت  .3

 کمیته تحقیقات جهت درج در مقاالت انگلیسی Affiliationچاپ مقاالت انگلیسی و معرفی  .2

و انجام پروژه   Grantپیگیری و انعقاد قراردادهای بین المللی با موسسات و دانشگاه های خارجی جهت دریافت  .9

 تحقیقاتی های 

کمیته  Affiliationعقد قرارداد با مجالت بین المللی جهت چاپ مقاالت و تسهیل فرایند پذیرش مقاالت با  .9

 تحقیقات 

 

 سرکار خانم مشفق –معاونت پژوهشی 

اولین شماره  تشکیل تیم پژوهشی و جذب اعضای فعال با همکاری واحد انتشارات برای درج آگهی پذیرش در .1

 خبرنامه کمیته 

 ایجاد ارتباط توسط تیم پژوهشی با مراکز تحقیقاتی موفق و کسب تجارب آنها  .4

 "پژوهشگر برتر  "برگزاری کارگاه هایی با محوریت   .3

های منتخب توسط اساتید  fieldانجمن ( در  2الی  3پژوهشی مختلف ) حداکثر  –ایجاد انجمن های علمی  .2

 دانشگاه 

و همچنین  work shopپژوهشی با برگزاری چندین کارگاه و  –برگزاری مدارس تابستانه توسط انجمن علمی  .9

 دعوت از اساتید مجرب داخلی و خارجی با همکاری معاونت بین الملل 

 

 سرکارخانم خانی  –معاونت طراحی و انتشارات 

 مومی تشکیل تیم طراحی با همکاری واحد انفورماتیک و معاونت روابط ع .1

 در طول سال و در تاریخ های معین  شماره ( 2تهیه و تنظیم  دو ماه نامه ) حداقل  .4

 شماره اول همزمان با سومین همایش سالیانه دانشگاه 

 شماره دوم در اردیبهشت ماه سال آینده 

  59شماره سوم در مهر 

 همزمان با شروع نیمسال دوم و ورود دانشجویان جدید  59شماره چهارم در بهمن 



پیگیری جهت راه اندازی مجله کمیته تحقیقات و گرفتن امتیاز چاپ مجله از وزارتخانه )پیشنهاد توسط آقای مرادی  .3

 ارائه شد ( 

ارت ) تنظیم اساسنامه برای طراحی کارت عضویت برای اعضای جدید کمیته و درج سطح فعلی دانشجو در پشت ک .2

 سطح بندی دانشجویان و برگزاری کارگاه های مخصوص هر سطح ، در جلسه جداگانه ای مورد بررسی قرار میگیرد(

 هماهنگی جهت تألیف و یا ترجمه کتاب توسط اعضای شورای مرکزی )با توجه به اولویت کاری اعضاء( .9

 تهیه سربرگ مخصوص کمیته تحقیقات و طراحی فرم ثبت فعالیت های معاونت ها  .9

 

 جناب آقای ایزدی  –واحد علمی 

 با همکاری معاونت آموزشی و با دعوت از اساتید برجسته این حوزه  "پرورش ایده و خالقیت  "برگزاری کارگاه  .1

نانو دارو و ... در سطح  –مهندسی پزشکی  –ای های مختلف پزشکی هسته  fieldایجاد ارتباط بین دانشجویان در  .4

 دانشگاه ، بین دانشگاهی و بین المللی با همکاری واحد بین املل 

 ایجاد ارتباط بین دانشجویان کارشناسی ارشد و دانشجویان علوم پایه برای انجام کارهای تحقیقاتی  .3

نعتی جهت پیشبرد فاز صنعتی پروژه ها ایجاد ارتباط بین دانشجویان حیطه ی علوم پزشکی با دانشگاه های ص .2

 )پیشنهاد توسط دبیر ارائه شد(

برگزاری تور های پژوهشی منطقع ای و کشوری جهت آشنایی دانشجویان با جشنواره های مختلف پژوهشی و  .9

 امکانات مراکز تحقیقاتی 

 توسعه همکاری با پارک های علم و فناوری  .9

 واره خوارزمی از کانال کمیته تحقیقات دانشگاه حمایت از مخترعین دانشگاه و شرکت در جشن .7

 اطالع رسانی برنامه کارگاه های مهم کشوری جهت تربیت مدرس  .8

 گروه ها جهت همکاری ( قیقات ) ارسال نامه رسمی به مدیرارزیابی دپارتمان ها براساس میزان همکاری با کمیته تح .5

 

 جناب آقای ناصحی  –معاونت آموزشی 

تنظیم یک تقویم آموزشی مناسب جهت برگزاری کارگاه های ذکر شده در کوریکولوم آموزشی کمیته تحقیقات  .1

 کشوری 

 برنامه ریزی برای برگزاری کارگاه های مورد نیاز )یا به پیشنهاد( سایر معاونت ها  .4

 ارزیابی سنجش و عالقه دانشجویان به برگزاری بیشتر بعضی از کارگاه ها  .3

سطح ) طبق سطح بندی که درآینده صورت  2جهت تعیین کارگاه های مورد نیاز برای دانشجویان در  برنامه ریزی .2

 خواهد گرفت ( 

 

 



 در طی جلسه ، خانم دادخواه از اعضای مجرب کمیته تحقیقات پیشنهادات مفید و کاربردی را خدمت دوستان ارائه فرمودند . 

 خاتمه یافت .  17529بعدازظهر آغاز و در ساعت  12جلسه در ساعت 

 تهیه و تنظیم صورتجلسه نیز به عهده اینجانب نجفی ، قائم مقام کمیته بوده است . 

 والسالم علیکم  

 


