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 1401/ 24/10 جلسه مورخ:صورت

 سالیانه کمیته برنامه ریزی  عنوان:

 
این جلسه با حضور اعضای شورای  گاه علوم پزشکی لرستان  ن کالس های درس در دانشباتوجه به شرایط حضوری شد

وه هریک از مسئوالن کارگر   با در نظر گرفتن موضوع جلسهشد.برگزار  کده پیراپزشکی  مرکزی در محل سالن کنفرانس دانش
هر کارگروه نامه ارائه شده  ذیل به صورت موردی به بر که در    ددر جلسه به بحث گذاشتن  راپیشنهادی خود    سالیانه  مهها برنا

سایر   و حتیه ها  تحقیقات دانشجویی سایر دانشکد  کمیته های  بااین جلسه تاکید بر افزایش ارتباط موثر    در. اشاره خواهد شد
ر کارگروه ه در انتها مقرر گردید.شدبرنامه های کمیته  ترغیب دانشجویان جهت شرکت درو همچنین نهاد های دانشگاهی 

 ارائه دهد. ارش فعالیت های خود را به صورت مکتوبز گ در پایان فصل
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 : پیشنهادی کارگروه هابرنامه 
 همصوبات جلس مسئول کارگروه  کارگروه  ردیف

1 
کارگاه های  

 آموزشی 
 مهتاب برجیان 

 صفر تا صد پژوهش های روش پژوهش علمی با عنوان  کارگاه  سلسلهری  برگزا_
 برگزاری کارگاه های آموزشی با عناوین: _
 آموزش رزومه نویسی -1
 علمی کنگره  ر یک نحوه شرکت د -2
 آشنایی با رتبه بندی مقاالت -3

 و توانمند _برگزاری کارگاه هایی با تدریس دانشجویان مستعد

 ژورنال کالب  2
 مریم  

 بیگ محمدی 
 ژورنال کالب در هر فصل  3برگزاری حداقل _
 سمینارها افزایش ارتباط با اساتید و دانشجویان جهت برگزاری _

 همایش و کنگره  3
ل سادات  مهگ

 صفایی 
 ی و بین المللی همایشات مل نگره ها وکو شرکت در الع رسانی _اط

 آموزش ارسال مقاالت و آشنایی با محیط کنگره ها _

 روابط عمومی  4
 لعیا  

 بخشی گودرزی 

 ا دانشجویان _افزایش ارتباط ب
 _اطالع رسانی اخبار کمیته 

 رامی _تولید محتوا برای پیج اینستاگرامی و کانال تلگ
 ش تعداد دنبال کننده های پیج اینستاگرامی _افزای

 ثمین احمدی  اجرایی و گرافیک  5
 _فعال سازی بورد کمیته 

 تواها و تهیه مح راحی پوستر _ط
 

 هرا افضلیز  نشریات  6
 ه تحقیقات تاسیس نشریه کمیت_

 منظم  به صورتنشریه  پ _چا 
 هیئت تحریریه  تعیین سردبیر و_
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 : جلسه  مستندات
  

                                      
   

 

                   
   
 
 

 


