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 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی داراب معرفی و اهداف

 

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی داراب با توجه به نقش انکارناپذیر پژوهش در توسعه همه جانبه 

و لزوم رفع مشکالت نظام سالمت و ارتقا موقعیت علمی و به لحاظ نیاز کشور به تولید علم و رفع مشکالت و 

های پژوهشی کشور بستری مناسب برای بروز و ظهور ارتقا نظام سالمت ، مصمم است در راستای سیاست 

 .خالقیت ها و کشفیات وارتقا سطح فعالیت های کمی و کیفی و فعالیت های پژوهشی دانشجویی فراهم نماید

دانشجویان هر دو رشته حاضر در دانشکده اعضای    راه اندازی شد و با اعالم امادگی 6931در سال این کمیته 

 کمیته انتخاب گردیدند .

دانشجو می پذیرد بنابراین انجام طرح های مقطع کارشناسی با توجه به اینکه دانشکده پیراپزشکی داراب در 

ماتی قدپایان نامه ای تعریف شده نمی باشد و بیشترین فعالیتی که ضرورت انجام دارد برگزاری کارگاه های م

 پژوهش،سمینارها و ژورنال کالبها ،ترجمه و انتشار نشریه علمی است.

 

 حوزه فعالیت و برنامه های اینده ️☑

 همکاری در برگزاری سمینار ها و کنگره ها و همایش ها-

 برگزاری ژورنال کالب-

 برگزاری کارگاه های اموزشی مقدماتی و پیشرفته پژوهش-

 انتشار نشریه علمی   الکترونیکی درون دانشکده ای -
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 بخش ترویج:

ورا یکی از دانشجویان عضو شکه ارتباط دانشجویان عالقه مند به همکاری با کمیته در این بخش صورت می گیرد. 

 مسوول این بخش است.

   

 انتشارات:بخش 

از  یکیدر این بخش دانشجویان به کار های تالیف و چاپ نشریات و بروشور ها و پوسترها و ترجمه می پردازند. 

 دانشجویان  عضو شورا مسوول این بخش است.

  

 بخش آموزش :

 است.یکی از دانشجویان عضو شورا مسوول این بخش مسول هماهنگی  وبرگزاری کارگاه های مورد نیاز  است. 

  

 بخش روابط عمومی :

بر عهده این بخش می   اطالع رسانی ها و گزارشها و صدور گواهی های  کمیته  و  مسولیت اجرایی همایش ها

 باشد.یکی از دانشجویان عضو شورا مسوول این بخش است.
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 دبیر کمیته: وظایف

اعضای فعال در  حضور بندی زمان برنامه اجرای حسن بر نظارت – پیگیری و امضائ نامه های اداری

 دبیر اب ارتباط – کمیته تجهیزات بر نظارت و  کمیته نیاز مورد وسایل و اقالم آوردن فراهم و پیگیری – کمیته

و اطالع رسانی امور مصوب کمیته مرکزی به اعضای شورای دانشکده ای زیر  دانشگاه تحقیقات  مرکزی کمیته

ماهنگی برقراری ه-نشکده ای کمیته تحقیقاتجلسات درون دابرگزاری -سرپرست کمیته تحقیقات دانشکده نظر

 و... جهت انجام امور بین اعضای شورا

 


