باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد
دانشکده علوم پزشکی
دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی

«فرم مشخصات اطالعاتی و فعالیتهای انجام شده کمیته های تحقیقات دانشجویی واحدهای دانشگاهی و مجری علوم پزشکی »
نام واحد دانشگاهی  :دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد
نام و نام خانوادگی سرپرست کمیته :فروغ اخوت

شماره تماس09132875717:

نام و نام خانوادگی دبیر کمیته :مهسا تاج دینی

شماره تماس09909305704 :

آدرس کامل پستی  :شهرکرد -رحمتیه -دانشگاه آزاد اسالمی
شماره تماس دفتر کمیته  03833361000 :داخلی 424

پست الکترونیکی /شماره فکس دفترکمیته03833361047:

الف -اطالعات ساختاری
 -1فرم اطالعات اعضای کمیته
ردیف
1
2

سمت اعضای
کمیته
دبیر
مسول کارگروه هماهنگی
برگزاری کارگاه ها و همایش

تاریخ شروع

مدرک و رشته

فعالیت

تحصیلی

مهسا تاج دینی

1399/7/1

دانشجوی کارشناس پرستاری

09909305704

پرنیان رضوی

1398/7/1

دانشجوی کارشناس پرستاری

09910715768

الهه حسینی

1399/7/1

دانشجوی کارشناس پرستاری

09917895743

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

پست الکترونیکی
tajdinimahsa@gmail.com
Parnianrazavi.d@gmail.com

عضو کار گروه  ITو اطالع

3

رسانی و مسول کارگروه روابط
عمومی

4

عضو کارگروه انتشارات

محمد جواد بابایی

99/7/1

دانشجوی کارشناس پرستاری

09137021710

5

مسول کارگروه پژوهشی

زهرا صدری

99/7/1

دانشجوی کارشناس پرستاری

09136697149

mjbmrz1710@gmail.com

 -2فرم اطالعات دانشکدههای مجری کمیته:
مشخصات دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده

تعداد دانشجویان

ردیف

نام دانشکده

1

دانشکده علوم پزشکی

تحت پوشش کمیته

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

پست الکترونیک

80

مهسا تاج دینی

09909305704

tajdinimahsa@gmail.com

2
3
4

ب-فعالیتهای انجام شده کمیتههای تحقیقات دانشجویی (از زمان راهاندازی تاکنون و با ارائه مستندات)
 -1تعداد کارگاههای مرتبط با پژوهش برگزار شده

عنوان گارگاه

در سطح شبکه

اختیاری/اجباری

در سطح دانشگاه

**

**

در حال تکمیل پروسه
برگزاری()1399/12/16

 -2سرچ مقاالت علوم پزشکی

**

**

99/9/10

 -3چالش های حقوقی در حرفه
پرستاری

**

 -4اصول گزارش نویسی در پرستاری
بر اساس استاندارد ها

**

 -5کارگاه مجازی آشننایی مقندماتی
بنننا رفنننرنی نویسنننی از طرین ن
endnote

**

-1

کارگاه آشنایی و روش کار با نرم افزار
ENDNOTE

همکار

تاریخ برگزاری

در سطح کشور

99/7/14

**

99/5/29

**

99/5/29
**

 -2همایش ها /کنگره ها و سخنرانیهای علمی دانشجویی برگزار شده

عنوان کنگره دانشجویی

اختیاری/اجباری

در سطح دانشگاه

در سطح شبکه همکار

در سطح کشور

تاریخ برگزاری

 -3طرحهای تحقیقاتی مصوب
نام و نام
عنوان طرح تحقیقاتی

نام و نام خانوادگی استاد
راهنمای همکار طرح

خانوادگی
دانشجو به
عنوان مجری
طرح

 -4تعداد مقاالت دانشجویان عضو کمیته در مجالت معتبر

تعهدات طرح

درون

خارج

تاریخ

دانشگاهی

دانشگاهی

شروع

تاریخ خاتمه

عنوان مقاله

نوع نمایه :
Scopus, Pubmed,
، ISIعلمی – پژوهشی،

نام مجله

تاریخ انتشار

علمی – ترویجی و سایر

* حضور حداقل یک دانشجوی عضو کمیته به عنوان نویسنده مقاله الزامی است.
-5تعداد خالصه مقاالت ارائه شده در همایشهای علمی خار جی /داخلی بصورت سخنرانی /پوستر
عنوان مقاله

-6

تاریخ برگزاری

نام همایش /کنگره و کشور برگزار کننده

تعداد اختراع ثبت شده در حوزه علوم پزشکی و رشتههای وابسته توسط اعضای کمیته که به تایید سازمان پژوهشهای علمی – صنعتی ایران /وزارت

بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد

نام مخترعین

عنوان اختراع

سازمان تایید کننده

تاریخ ثبت

 -7مشارکت در تالیف یا ترجمه کتب حوزه علوم پزشکی با همکاری اعضای هیات علمی توسط اعضای کمیته
عنوان کتاب

نام مولفین/مترجمین

تاریخ چاپ

حداقل یکی از نویسندگان یا مترجمان باید دانشجوی عضو کمیته باشد
الزم به ذکر است در نیم سال اول تحصیلی  99-00با توجه به قرارگیری وضعیت استان در شرایط قرمز کرونایی کلیه کارگاه ها به صورت مجازی
برقرار گردیده است .امید است ،با عنایت الهی و خروج از شرایط و محدودیت های ناشی از ویروس کرونا ارتقای فعالیت پژوهشی دانشجویان با
همکاری اساتید را شاهد باشیم.

نام و نام خانوادگی دبیر کمیته :

مهسا تاج دینی

نام و نام خانوادگی سرپرست کمیته :فروغ اخوت

نام و نام خانوادگی معاون علوم پزشکی واحد :دکتر شهرام مشهدی زاده

تاریخ و امضاء99/12/10:
تاریخ و امضاء99/12/10 :

تاریخ و امضاء

