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فعالیت در کنگره های  
 علمی

 جمعی از اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی در :شرکت 

 امین کنگره بین المللی انگل شناسی4 •

 نفر از دانشجویان دانشکده 15ضور با ح



 امین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین12 •

 نفر از دانشجویان دانشکده 8حضور با 

 کشوردومین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل  •
 

 نفر از دانشجویان دانشکده  9با حضور           
 

 دوازدهمین همایش تازه های علوم پزشکی کشور  •
 

 نفر از دانشجویان دانشکده  5با حضور 
 

 دومین همایش فناوری اطالعات و ارتقا سالمت با محوریت سرطان •
 

 نفر از دانشجویان دانکشده  4با حضور 
 

 کنفرانس علمی  کیست هیداتید •
 

 دستاورد ها 

 میزبانی از جناب آقای دکتر حسین بهاروند در دانشکده پیراپزشکی  •

 

 برای اولین بار در دانشگاه علوم پزشکی لرستان کنفرانس علمی کیست هیداتیدبرگزاری  •

 

 کسب عنوان دانشجوی پژوهشگر برتر بند "ک" توسط سرکار خانم معصومه نیازی  •

 

 ساالنه  بیماری های ترومبوتیکبرگزاری سمینار •

 

 تاسیس نخستین نشریه علمی پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی لرستان  •

 

پژوهشگر برتر استانی توسط سرکار خانم معصومه نیازی دانشجوی مقطع کسب عنوان  •

 کارشناسی اتاق عمل

 

 جلسات  

 

 بررسی و رفع مشکالت کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده •

با حضور دبیر وقت کمیته ) سرکار خانم معصومه نیازی ( و اعضای شورای مرکزی کمیته 

 تحقیقات دانشکده

 

 مرکز هیداتید ایران امضای تفاهم نامه با  •

 

 جلسه هم اندیشی اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی  •



با حضور معاونت پژوهشی وقت دانشگاه علوم پزشکی لرستان ) دکتر مجتبی خاکساریان ( و 

 معاونت پژوهشی دانشکده ) دکتر حسین محمودوند (

 

 عالقه مند انیو جذب دانشجو شکیپیراپز دانشکده ییدانشجو قاتیتحق تهیکم یجلسه معرف •

سرپرست کمیته تحقیقات  محمودوند ( و نیدانشکده ) دکتر حس یحضور معاونت پژوهش با

 (مریم سپهوند) سرکار خانم  تهیکم ریدب دانشجویی دانشکده ) دکتر محمد نبی مرادی ( و

 

 جلسه ارزیابی فعالیت های کمیته   •

 تهیکم ری( و دب یمراد یدانشکده ) دکتر محمد نب ییدانشجو قاتیتحق تهیسرپرست کمبا حضور 

 و اعضای شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده سپهوند( می) سرکار خانم مر

 

برگزاری جلسات هفتگی با معاونت پژوهشی دانشکده ) جناب آقای دکتر حسین محمودوند ( و  •

 سرپرست کمیته ) جناب آقای دکتر محمد نبی مرادی ( به صورت مرتب 

 

معاونت پژوهشی دانشکده ) جناب با حضور  98جلسه ارزیابی فعالیت های نخستین نیمه سال  •

میته ) سرکار خانم مریم سپهوند ( و اعضای شورای  و دبیر ک آقای دکتر حسین محمودوند (

 مرکزی

 

جلسه ارزیابی نواقص و ایرادات آیین نامه های پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم  •

محمودوند ( و سرپرست  نیدانشکده ) دکتر حس یبا حضور معاونت پژوهشپزشکی لرستان 

 می) سرکار خانم مر تهیکم ری( و دب آجرلو مهدیدانشکده ) دکتر  ییدانشجو قاتیتحق تهیکم

 و کارشناس پژوهشی دانشکده پیراپزشکی ) سرکار خانم قاسمی ( سپهوند(

  

چاپ شده  مقاالت 
توسط دانشجویان  

 دانشکده  
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