
 :توضیحاتی در مورد انتخابات کمیته تحقیقات دانشجویی

مسئولیت های زیر می برای هر یک از دانشجویان . هر دانشکده انتخاب خواهند شد دانشجویی نفر برای دبیری کمیته تحقیقات 1نفر برای شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه و  6 -

 :توانند کاندید شوند

، (آفکا)کارآفرینی ، فنآوری واختراع مسئول واحد ابداع،تدوین و ترجمه، مسئول واحد تالیف، ، ITدبیر کل کمیته، مسئول واحد کارگاهها، مسئول مجله کنکاش، مسئول واحد روابط عمومی و  (الف

 .مسئول واحد ارزشیابی

 خودگردان سدبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری و مامایی، بهداشت، پیراپزشکی، پردی (ب

 تبصره         

 . کاندید شود ولی در نهایت در یک مورد پذیرفته خواهد شد "الف"هر نفر می تواند در یک یا چند مسئولیت در بخش  

 .کاندید شود "ب"یا  "الف"ز دو بخش هر نفر می تواند تنها در یکی ا 

 .تحویل دهند( آقای عبدی)خود را به دفتر کمیته تحقیقات دانشجویی واقع در طبقه اول دانشکده پزشکی رزومه ها می بایست تا پایان مدت ثبت نام، کاندیدا -

دانشجویی دانشکده ها رزومه دانشجویان را بررسی نموده و در صورت تائید صالحیت، اعالم خواهند سرپرست کل و سرپرستان کمیته تحقیقات شورایی متشکل از پس از اتمام زمان کاندیداتوری،  -

ی ومه توسط شورای مذکور، برای تائید نهایالزم به ذکر است افرادی که برای دبیری کل یا دبیری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده ها ثبت نام کرده باشند، در صورت تائید اولیه رز. نمود

 .نیز خواهند داشت مصاحبه صالحیت،

 .خواهند داشت تبلیغاتفرصت  پنج روز به مدت  اعالم لیست تائید صالحیت شدگان، افراد از پس -

 .افرادی که مسائل اخالقی را در تبلیغات رعایت نکنند، از انتخابات کنار گذاشته خواهند شد -

 .برگزار خواهد شد 11تا  11از ساعت  آبان ماه 62شنبه، انتخابات روز  -

 .رای گیری در شش دانشکده و همچنین بیمارستان شهید بهشتی انجام خواهد شد -

 .صادق است( یعنی شورای مرکزی کمیته دانشگاه و هسته مرکزی کمیته دانشکده)این موضوع در مورد هر دو حوزه . دانشجویان هر دانشکده فقط در دانشکده خود می توانند رای بدهند -

 .همراه داشتن کارت دانشجویی برای رای دهندگان محترم ضروری است -

 .ها خواهند بوددانشکده ت تحقیقا های رستان کمیتهمسئولین صندوق ها، کارمندان دانشگاه و دانشجویان غیرکاندید و معتمد سرپ -

 .دانشکده ها انجام خواهد شد دانشجویی یقاتشمارش آرا در محل معاونت تحقیقات فناوری و با حضور سرپرستان کمیته های تحق -

 :شرایط عضویت در شوراي مرکزي کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

 عالقمندی به امور پژوهشی و اجرایی -

 برای مقطع کارشناسی  16برای مقطع کارشناسی ارشد، پزشکی و دندانپزشکی و حداقل  11معدل کل حداقل  -

در مجالت معتبر فارسی یا ارائه ی خالصه مقاله در کنگره یا چاپ مقاله مصوب یا در حال اجرا یا  طرح تحقیقاتیدر  داشتن شرکتیا ( با ارائه گواهی)ا پژوهش کارگاه مرتبط ب شرکت در حداقل یک -

 انگلیسی

 (فقط در مورد دانشجویان کارشناسی، پزشکی و دندانپزشکی) گذراندن حداقل یک ترم از تحصیل -

 باقی ماندن حداقل سه ترم از تحصیل  -

 عدم وجود سوء سابقه یا حکم محکومیت قطعی در کمیته انضباطی دانشگاه -

را از سرپرست کمیته تحقیقات  تائیدیه حسن انجام مسئولیتافرادی که در دوره قبل، عضو شورای مرکزی کمیته تحقیقت دانشجویی بودند، برای شرکت مجدد در  انتخابات می بایست  -

 .اخذ نماینددانشجویی 

 :شرایط اختصاصی عضویت در شوراي مرکزي کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

کار،  شامل تقسیم)ر کمیته، مهارت مدیریت تیم منظم و قانون مند، دارای ایده های نو، روابط عمومی باال، عالقه مند به توسعه روابط بین دانشگاهی کمیته ها، اختصاص وقت کافی به امو :دبیر -

 (.ارزیابی و حسابرسی فعالیتهای اعضا و غیره

 (.شامل تقسیم کار، ارزیابی و حسابرسی فعالیتهای اعضا و غیره)منظم و قانون مند، روابط عمومی باال با دانشجویان و اساتید مدرس کارگاه ها، مهارت مدیریت تیم  :مسئول واحد کارگاه ها -

شامل تقسیم کار، )، آشنایی اولیه با طراحی سایت و وبالگ، مهارت مدیریت تیم photoshop ،office ،exel ،powerpointکار با نرم افزارهای مهارت در  :ITمسئول واحد روابط عمومی و -

 (.ارزیابی و حسابرسی فعالیتهای اعضا و غیره

 (.شامل تقسیم کار، ارزیابی و حسابرسی فعالیتهای اعضا و غیره)آشنایی به اصول اولیه ویراستاری، روابط عمومی باال با دانشجویان و اساتید، مهارت مدیریت تیم  :سردبیر مجله کنکاش -

 (.ار، ارزیابی و حسابرسی فعالیتهای اعضا و غیرهشامل تقسیم ک)تسلط مطلوب به زبان انگلیسی و فن ترجمه، مهارت مدیریت تیم  :مسئول واحد واحد تالیف، تدوین و ترجمه -

 .دارای ایده های نو، شرکت در حداقل یک کارگاه استارت آپ یا سابقه همکاری با مرکز رشد دانشگاه (:آفکا)مسئول واحد ابداع و اختراع، فنآوری، کارآفرینی  -

 :حداقل انتظارات از اعضاي شوراي مرکزي کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

 برقرای تعامل مناسب با سرپرست کمیته دانشگاه و دانشکده ها و کارشناس دفتر کمیته -

 رعایت نظم و مقررات، احترام به سلسله مراتب اداری سازمانی -

 اجرای وظایف محوله از سوی سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه -

 دانشگاهاجرای وظایف محوله از سوی دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی  -

 شرکت پویا در جلسات شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه -

 ارائه گزارش عملکرد هر سه ماه یکبار به دبیر و سرپرست  -

 همکار یا مجری در حداقل یک طرح تحقیقاتی مصوب در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی در طول یک دوره فعالیت در کمیته تحقیقات  -

 کالس مرتبط با پژوهش در طول یک دوره فعالیت در کمیته تحقیقات / ل یک کارگاهتدریس حداق -

 شود فرد مذکور از شورای مرکزی کمیته تحقیقات کنار گذاشته شود و در انتخابات سال آینده نیز حق شرکت نخواهد داشت بدیهی است عدم اجرای موارد فوق باعث می. 

 :تقویم انتخابات

 آبان 01تا  00: بررسی صالحیت ها                                                                              آبان 01تا  5: ثبت نام کاندیدا ها

 آبان 05تا  00: زمان تبلیغات                                                                      آبان 01تا  05: رسیدگی به اعتراض ها

 01تا  01ساعت  -آبان  02: زمان انتخابات                                                      


