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درباره ما

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
ساوه در سال ۱۳۹۳ به منظور گسترش
روحیه پژوهش و تحقیق بین دانشجویان
زیر نظر کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی
ایجاد شد و به منزله پیشبرد این هدف
فعالیت کمیته با برگزاری کارگاه های

آموزشی در زمینه تحقیقات و انجام

طرح های پژوهشی و در نهایت مقاله
نویسی آغاز شد. 

هدف و رسالت اصلی این کمیته ارتقا

سطح علمی و پژوهشی دانشجویان

می باشد. این کمیته در طی سال های
گذشته با آموزش دانشجویان جهت کسب
مهارت های پژوهشی، حمایت از

دانشجویان جهت انجام طرح های

تحقیقاتی، ارائه مشاوره های پژوهشی و
فراهم نمودن زمینه های مناسب جهت

حضور دانشجویان در طرح های تحقیقاتی

گام های موثر در جهت ارتقا سطح پژوهشی
دانشکده برداشته است، به طوریکه اعضای
این کمیته موفق به چاپ مقاالتی در

مجالت معتبر داخلی و خارجی گشته اند.

کمیته تحقیقات
دانشجویی دانشکده

علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی ساوه

توسط: شده  هیه  ت
حقیقی طالب  ه  ن ا ز ر ف

تابستان 1399



کارگاه های آموزشی ارکان کمیته تحقیقات
اركان كميته شامل سرپرست، دبير، شورای

مركزی، شورای پژوهشی و مجمع عمومی می

باشد.

سرپرست:

يكی از اعضای هيات علمی دانشگاه بوده كه با

دانشجويان تناسب سنی و فكری داشته، با

پژوهش دانشجويي آشنا بوده و وقت كافي به

اين امر اختصاص دهد.

دبیر:

دبير با حكم سرپرست از ميان دو نفر از

اعضای كميته، كه دارای سوابق پژوهشی بوده

و توسط شورای مركزی پيشنهاد می  گردد،

برای مدت یک سال منصوب شده و زير نظر

سرپرست انجام وظيفه می نمايد.

شورای مرکزی:

اعضای شورای مركزی دانشگاه توسط مجمع

عمومی به مدت يك سال انتخاب می شوند

  می بایست عضو فعال کمیته تحقیقات كه

دانشجويی بوده و دارای حسن سابقه آموزشی

و اخالقی باشند.

شورای پژوهشی:

شامل سرپرست، دبير،سه نفر از دانشجويان

به انتخاب شورای مركزی، چهار نفر از اعضای

هيئت علمی  به پیشنهاد سرپرست و انتخاب

 که ترجیحا از مسئولین معاون پژوهشی 

کمیته های تحقيقات دانشجویی دانشکده ها

باشد.

مجمع عمومی:

مجمع عمومی متشكل از تمام دانشجويان

دانشگاه كه حداقل سه ماه از عضويت آنها در

كميته تحقیقات دانشجویی گذشته باشد.

برگزاری کارگاه های آموزشی پژوهشی.

حمایت از طرح های تحقیقاتی به عنوان تنها

مرکزی که دانشجو می تواند مجری طرح

تحقیقاتی خود باشد.

ایجاد زمینه مناسب به منظور حمایت های

مادی و معنوی دانشکده از فعالیت های

علمی دانشجویان

بهبود رابطه علمی پژوهشی اساتید و

دانشجویان.

فعالیت ها
عمده فعالیت های این مرکز را می توان در

قالب های ذیل خالصه کرد:

در راستای نیل به اهداف و موفقیت هرچه

بیشتر کمیته تحقیقات جلسات شورای پژوهشی

و شورای مرکزی به صورت مستمر در دانشکده

برگزار می گردد.

تقویم برگزاری جلسات شورای پژوهش:

 شورای پژوهشی 1399/02/23

 شورای پژوهشی 1399/05/01

 شورای پژوهشی 1399/06/24

 شورای پژوهشی 1399/08/21

 شورای پژوهشی 1399/10/24

تقویم برگزاری جلسات شورای مرکزی:

شورای مرکزی 1399/03/24

شورای مرکزی 1399/05/22

شورای مرکزی 1399/07/23

شورای مرکزی 1399/11/29

اخالق در پژوهش های علوم پزشکی 

تخمین حجم نمونه 

پروپوزال نویسی 

مرجع نگاری و نرم افزارهای مربوط 

شیوه های گردآوری اطالعات 

مطالعات مشاهده ای توصيفي  

مطالعات تحلیلی  

مطالعات تجربی 

مطالعات کارآزمایی  

مطالعات تاریخ علوم پزشکی و طب

سنتی 

آمار مقدماتی و آشنایی با نرم افزار

SPSS

در سال 1399 کمیته تحقیقات دانشجویی در

تالش است در راستای کوریکولوم آموزشی

کمیته های تحقیقات دانشجویی کشور گام

بردارد، لذا اقدام به برگزاری دوره دیپلم

پژوهشی سطح  یک کرد که با استقبال

دانشجویان و باهمکاری اعضای هیات علمی

دانشکده با موفقیت به اتمام رسید.

همچنین در ادامه کمیته تحقیقات

دانشجویی درصدد است تا دوره دیپلم

پژوهشی سطح دو را در سال جاری  برگزار

نماید. اسامی کارگاه های این دوره به شرح

ذیل می باشد:

دانشجویان و اساتید می توانند از طریق

ایمیل ها و شماره تماس مندرج در بروشور با

کمیته تحقیقات دانشحویی در ارتباط باشند.

کارشناس ثابت کمیته تحقیقات دانشجویی:

خانم فرزانه طالب حقیقی


