راهنمای امتیاز بندی
"شاخص های ارزشیابی کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور"
(بازنگری شده در شورای سیاستگذاری تحقیقات دانشجویی کور،اسفندماه )96
نحوه محاسبه شاخص ارزشیابی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
درسال جاری براساس فرایند و روش محاسبه ذیل می باشد.بدیهی است امتیاز نهایی کمیته های
تحقیقات دانشجویی در ارزشیابی دانشگاهها  50امتیاز محاسبه خواهد شد.
)1نیروی انسانی کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه(الزامی)
تطابق ترکیب اعضای میته تحقیقات دانشجویی با ترکیب مندرج درآیین نامه کمیته ها تحقیقات
دانشجویی:
الف)سرپرست
ب)دبیر
پ)کارشناس کمیته
ت)شورای مرکزی کمیته
ث)شورای مرکزی کمیته
 پیوست حکم انتصاب هر پنج مورد ذکر شده الزامی می باشد.در صورت عدم ارسال
هریک از موارد باال،پرونده ارسالی مورد بررسی و ارزشیابی قرار نمی گیرد.
 تمامی احکام انتصاب اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی باید به تایید معاونت
محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه مربوطه رسیده و صورت جلسه ارسال گردد.

مشخصات ترکیب اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی
نام و نام خانوادگی

دانشگاه
سرپرست

تاریخ شروع فعالیت
97

سرکار خانم سهیال

مدرک تحصیلی
دکترای عمومی

طاهری

دبیر

جناب آقای امیر علی

دانشجوی دکترای عمومی

96

متقی

کارشناس

سرکار خانم فاطمه

کارشناسی ارشد آمارزیستی

97

امیری

مشخصات ترکیب اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی
نام و نام خانوادگی

دانشگاه
شورای
مرکزی

استاد(رتبه علمی)

دانشجو(رشته تحصیلی)

رضا زارعی

-

کارشناسی علوم ازمایشگاهی

محمدجواد صمدی

-

پزشکی

امیرعلی متقی

-

پزشکی

امیر راهبریان

-

کارشناسی پرستاری

سیدمحمد آقایی پور

-

کارشناسی پرستاری

فاطمه عباسی

-

سیدسیروان حسینی

-

شورای

سرکار خانم دکتر

پژوهشی

سهیال طاهری
سرکار خانم فاطمه

دکترای حرفه ای
کارشناسی ارشد

پزشکی
کارشناسی کار درمانی
-

امیری
سرکار خانم دکتر

-

استاد یار

فاطمه سیف
سرکار خانم دکتر

-

دانشیار

شراره خسروی
سرکار خانم دکتر هاجر

دکترای دندانپزشکی

-

شکیبا صفت
سرکار خانم آزاده

کارشناسی ارشد

-

ریاحی
جناب آقای دکتر امیر

استادیار

الماسی
اقای امیرعلی متقی

-

پزشکی

اقای امیر راهبریان

-

کارشناسی پرستاری

اقای رضا زارعی

-

کارشناسی علوم آزمایشگاهی

)2ساختار فیزیکی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه ( 100امتیاز)
داشتن خط تلفن مستقل:

بلی

خیر

دسترسی به سیستم اتوماسیون مستقل برای دفتر :بلی
پست الکترونیکی دفترcommittee@arakmu.ac.ir:
خیر

داشتن وب سایت :بلی
آدرس وب سایتhttps://arakmu.ac.ir/vcr/fa/page/4401:
میزان بروز رسانی :به طور مستمر درحال انجام است.
فضای مستقل برای دفتر تحقیقات :بلی

خیر

خیر

