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تحقیقات  رسپرست کمیته  انتخابات  اعمال  نحوه  به  مربوطه  مسائل  ی  پیگیر راستای  در  جلسه  این 

ن دبیر کمیته جدید صورت گرفته شد  دانشجویی   ن تعییر به توضیحایی درباره    و همچنیر اینکه  ، ضمن 

وری یی کرمانشاه ، بند ک ، منتورشیپ فنااساسنامه کمیته دانشجویی کشوری ، اساسنامه کمیته دانشجو

 



ن  ن جدید کمیته بحث شد  و در آخر درمورد نحوه تعامل با یورسن  و همینطور راجب نحوه تعییر معاونیر

 صحبت هایی به عمل آمد. 

یت حضار جلسه  با توجه به پیشنهاد      -1 م کمیته جناب آقای دکیی عبدی و رای اکیر رسپرست محیی

د ،   ن رسپرست جدید کمیته تحقیقات دانشجویی صورت گیر تصمیم بر این شد که فراخواین جهت تعییر

م رزومه خود   ی کاندید های محیی را ارائه کرده و پس تایید این عزیزان توسط عوامل مربوطه وارد رای گیر

 . ( فراخوان فردا ارائه خواهد شد  اطالعیه) شوند 

ی دوم جلسه مربوط به دبیر کمیته جدید کمیته تحقیقات دانشجویی به صورت عادالنه و    -2 رای گیر

یت آرا ؛   با اکیر نیا پویا در جلسه انجام گرفت و  تا  مجددا به عنوان دبیر کمیته    جناب آقای نیما فالح 

 . انتخاب شدند یکسال آینده  

ن نامه » بند ک « توضیحایی را دادند و تاکید داشتند   در ادامه جلسه    -3 م کمیته راجب آییر رسپرست محیی

ایط کسب امتیاز آن یی اطالع اند با وجود  که خییل از دانشجو های دانشگاه علوم پزشیک کرمانشاه از رسر

ایط آن را دارا هستند   . اینکه خییل از رسر

برریس هایی   -4 به بحث م   طبق دستور کار جلسه  فناوری صورت گرفت و رسپرست  راجع  نتورشیپ 

ینن   رسر دکیی  آقای  جناب  فناوری  م کمیته  همینطور    محیی رستیم  و  آقای  جناب  فناوری  دبیر کمیته 

 . توضیحایی را برای عالقه مندان بحث منتورشیپ فناوری ارائه دادند 

ان کمیته تحقیقات دانشجویی ؛ موضویع دیگری که مورد نظارت بر انتخابات    -5 و تمدید ابالغ دبیر

ایط انتخاب دبیر کمیته تحقیقات دانشکده   ط مضاعفن بر رسر برریس قرار گرفت و تصمیم بر آن شد رسر

ن   .Scopusاکسپت شدن حداقل یک مقاله در مجله یا طرح   3حداقل ها باشد که شامل داشیی

ن بحث شد ، از آنجایی که یورسن سازمان ری جهت تعامل بیشیی در رابطه با ساز و کا   -6  با یورسن نیر

ن جهت دبیر کمیته  جدایی محسوب یم شود و نیم توان آن را زیر نظر کمیته تحقیقات قرار داد به همیر

ن   ن دانشجویان را به عنوان معاونت یورسن تعییر ان دیگر دانشکده ها بایسنی فردی از بیر مرکزی و دبیر

ن گرند کنند تا   پل ارتبایط کمیته ها با یورسن ایجاد شود ، اهداف این امر دریافت تسهیالیی برای گرفیی

ن الملیل و داخیل از یورسن برای ورود دانشجویان عالقه مند به شبکه های  ن الملیل های بیر پژوهشر بیر

 .  ) تبرصه : معاون یورسن الزاما نباید در تمام جلسات یورسن حضور داشته باشد( یم باشد . 

 

 


