بسمه تعالی
اساسنامه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

فصل اول  :کلیات
ماده اول  :نام
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان که از این پس به اختصار کمیته نامیده
می شود .
ماده دوم  :تعریف
کمیته ای است دانشجویی ؛ تحت نظارت معاونت حقیقات و فناوری دانشگاه که براساس رسالت های آموزشی و پژوهشی
دانشگاه در جهت ارتقا سطح علمی و پژوهشی و مدیریتی دانشجویان براساس ضوابط و مقررات دانشگاه و وزارت بهداشت ؛
درمان و آموزش پزشکی فعالیت می نماید .
ماده سوم  :هدف
بند یک  :تربیت دانشجوی پژوهشگر به عنوان اصلی ترین و پایه ای ترین هدف کمیته تحقیقات دانشجویی
بند دو  :ایجاد فعالیتهای پویای پژوهشی در دانشجویان علوم پزشکی و هدایت آنها به منظور کسب نتایج کاربردی برای
مشکالت روز از طریق :
فراهم نمودن محیط مناسب برای پژوهش و تفکر خالق
ایجاد و گسترش دانش و فرهنگ پژوهش و پرورش روحیه تحقیق
گسترش همکاریهای تحقیقاتی نتیجه دار مابین دا نشجویان و اساتید.
آموزش مهارت های زندگی مورد نیاز دانشجویان برای پیشرفت صحیح تر و سریع تر آنها در پژوهش.

بند سه  :ایجاد محیطی مناسب برای پرورش روابط عمومی دانشجویان ،نهادینه کردن انجام کار گروهی در آنها و فرصت دادن
برای تجربه کار اجرایی در محیط واقعی.

بند چهار  :تالش در راستای ایجاد روابط بین المللی با مراکز علمی تحقیقاتی معتبر دنیا(به ویژه مراکز علمی تحقیقاتی
دانشجویی)
بند پنج  :ایجاد زمینه مناسب به منظور حمایت های مادی و معنوی دانشگاه از فعالیت های پژوهشی دانشجویان

فصل دوم  :ارکان
ماده چهارم :
ارکان کمیته شامل مجمع عمومی ؛ سرپرست کمیته ؛ دبیر ؛ شورای مرکزی ؛ شورای پژوهشی ؛ واحدهای تابعه ؛ کمیته های
اقماری می باشد .
ماده پنجم :
دانشکده های مختلف دانشگاه علوم پزشکی کرمان فعالیت های پژوهشی دانشجویی خود را در قالب کمیته های اقماری انجام
می دهند .

ماده ششم :
کمیته زیر نظر مستقیم معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه فعالیت می کند و در صورت نیاز و فراهم بودن شرایط ارتباط
علمی کمیته با سایر معاونت های دانشگاه بالمانع است .
ماده هفتم  :عضو
بند یک  :هر دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان که فرم رسمی عضویت کمیته را تکمیل نماید و اطالعات آن در سیستم
عضویت کمیته ثبت گردد ؛ عضو عادی کمیته تحقیقات دانشجویی کرمان است .
بند دو  :عضو فعال ؛ دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان است که یکی از شرایط زیر را داشته باشد :
معاون تحقیقات و فناوری ؛ سرپرست کمیته ؛ سرپرست کمیته اقماری ؛ دبیر ؛ عضو شورای مرکزی ؛ عضو شورای پژوهشی ؛
مسولین واحد های تابعه ؛ عضو شورای مرکزی کمیته اقماری ؛ مدس کارگاه برای حداقل دو دوره و یا مجری حداقل یک
طرح تحقیقاتی مصوب و یا شرکت در  5کارگاه مختلف کمیته تحقیقات دانشجویی و یا ارائه مقاله بصورت
سخنرانی در دو کنگره و یا ارائه مقاله بصورت پوستر در سه کنگره
تبصره یک  :از اول مهرماه تا اول اسفندماه هرسال مهلت تکمیل فرم عضویت فعال می باشد .
بند سه  :برای هریک از اعضای فعال کمیته ؛ کارت عضویت فعال صادر گردیده و این بعنوان کارت شناسایی اعضای کمیته
شناخته می شود.
فصل سوم  :مجمع عمومی
ماده هشتم  :تعریف

مجمع عمومی ؛ گردهمایی اعضاء فعال کمیته است که حداقل سالی یکبار با فراخوان این اعضا تشکیل می گردد .
ماده نهم  :ساختار
مجمع عمومی از مجموعه تمام اعضای فعال کمیته تشکیل شده و در آن کلیه اعضای فعال که دارای حسن سابقه
آموزشی و اخالقی باشند  ،حق رای دارند .
تبصره یک  :جلسات مجمع عمومی حداقل سالی یکبار در خردادماه تشکیل می شود .
تبصره دو  :جلسات فوق العاده مجمع عمومی به پیشنهاد  2/3اعضای مجمع عمومی و یا دبیر تشکیل می شود .
ماده دهم :
کمیته ای  3نفره متشکل از  :سرپرست کمیته ؛ نماینده معاون پژوهشی و دبیر شورای مرکزی مسولیت برگزاری مجمع
عمومی را برای انتخابات شورای مرکزی جدید به عهده دارد .
تبصره یک  :جلسات مجمع عمومی به صورت سالیانه و به ریاست دبیر کمیته تشکیل می گردد .
ماده یازدهم  :شرح وظایف
بند یک  :انتخاب اعضای شورای مرکزی
تبصره یک  :کاندیدا های انتخابات شورای مرکزی می بایست حداقل عضو فعال کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه باشد .
تبصره دو  :تعداد کاندیدا ها  2برابر ظرفیت هر دانشکده براساس امتیاز رزومه پژوهشی و اجرایی ؛ طبق چک لیست مشخص
شده ؛ اعالم می شوند  ( .پیوست گردیده است )
تبصره سه  :مهلت ثبت نام برای شرکت در انتخابات شورای مرکزی بعنوان کاندیدا از نیمه اول اردیبهشت ماه تا اول
خردادماه هرسال می باشد .
تبصره چهار  :ثبت نام از طریق وب سایت کمیته تحقیقات دانشجویی(  ) src.kmu.ac.irیا بصورت دستی صورت می
پذیرد .
تبصره پنج  :زمان برگزاری انتخابات خردادماه هرسال می باشد
بند دو  :انحالل شورای مرکزی
تبصره یک  :انحالل شورای مرکزی با رای  3/4اعضای مجمع عمومی ممکن می باشد .
فصل چهارم  :سرپرست کمیته
ماده دوازدهم  :تعریف

یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه بوده که با دانشجویان تناسب سنی و فکری داشته؛ با پژوهش دانشجویی آشنا بوده و وقت
کافی به این امر اختصاص دهد .
ماده سیزدهم  :انتخاب سرپرست کمیته
سرپرست کمیته با حکم معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه از میان  2نفر که توسط شورای مرکزی پیشنهاد گردیده برای
مدت  3سال منصوب می شود .
تبصره یک  :انتخاب مجدد سرپرست کمیته بنا به پیشنهاد مجدد شورای مرکزی بالمانع می باشد .
تبصره دو  :شورای مرکزی میتواند در صورت ناکارآمد بودن و یا انجام ندادن وظایف توسط رپرست کمیته ؛ پیشنهاد عزل وی
را به معاونت پژوهشی اعالم نماید .

ماده چهاردهم  :شرح وظایف
بند یک  :صدور حکم انتصاب دبیر بنا به پیشنهاد شورای مرکزی
بند دو  :نظارت بر حسن اجرای امور و هدایت علمی و عملی کمیته و واحدهای تابعه
بند سه  :ایجاد ارتباط با اساتید و مسولین دانشگاه در جهت اهداف کمیته
بند چهار  :نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه و کمیته
بند پنج  :پیگیری امور مربوط به ارتباط کمیته با نهادهای داخل و خارج دانشگاه
بند شش  :ارائه گزارش عملکرد سالیانه کمیته به معاونت تحقیقات و فناوری و دفتر هماهنگی کمیته های تحقیقات
دانشجویی
بند هفت  :نظارت بر حسن اجرای امور و هدایت علمی – عملی کمیته و واحدهای تابعه آن
بند هشت  :انجام امور مالی و اداری کمیته
تبصره یک  :سرپرست کمیته می تواند در صورت موافقت شورای مرکزی و معاونت تحقیقات و فناوری بعضی از وظایف خود
را به دبیر کمیته واگذار کند .
بند نه  :عزل دبیر توسط سرپرست کمیته منوط به موافقت حداقل نیمی از اعضای شورای مرکزی می باشد
بند ده  :حضور در جلسات مجمع عمومی
فصل پنجم  :دبیر

ماده پانزدهم  :تعریف
دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان که از اعضای فعال کمیته بوده و با رای شورای مرکزی انتخاب و با حکم سرپرست
کمیته به مدت یکسال به این سمت منصوب می گردد .
تبصره یک  :دبیر باید حداقل یکسال تا پایان دوره تحصیلی ؛ مشغول به تحصیل باشد .
تبصره دو  :دبیر می بایستی حداقل یکسال عضو شورای مرکزی باشد .
تبصره سه  :در صورت عدم احراز شرایط تبصره دو انتخاب دبیر کمیته براساس صالحدید شورای مرکزی صورت خواهد
گرفت
ماده شانزدهم  :عزل دبیر
عزل دبیر برعهده رئیس کمیته می باشد .
ماده هفدهم  :وظایف
بند یک  :نظارت و هماهنگی امور اداری و اجرایی داخلی کمیته
بند دو  :اجرای مصوبات شورای مرکزی
بند سه  :انتصاب مسولین واحد های کمیته
تبصره یک  :تعداد و نوع واحدهای کمیته ها ؛ با توجه به شرایظ زمانی دانشگاه از سوی شورای مرکزی تعیین خواهد شد .
بند چهار  :ارائه برنامه یکساله کمیته براساس سیاست های شورای مرکزی و برنامه راهبردی پنج ساله کمیته
بند پنج  :ارائه گزارش عملکرد  6ماهه فعالیت های کمیته ها به سرپرست کمیته و شورای مرکزی
بند شش  :هماهنگی بین کمیته های اقماری و نظارت بر فعالیت های هر کمیته های اقماری
بند هفت  :هماهنگی بین کمیته های اقماری و نظارت بر فعالیت های هر کمیته اقماری
بند هشت  :انجام مصوبات شورای مرکزی
بند نه  :نظارت بر حسن اجرای اساسنامه
بند ده  :تدوین برنامه راهبردی پنج ساله کمیته هر پنج سال یکبار با کمک شورای مرکزی
تبصره یک  :برنامه راهبردی میبایستی بصورت سالیانه به روز و اصالح گردد .
بند یازده  :انجام سایر اموری که از طرف سرپرست کمیته به وی واگذار می گردد .

فصل ششم  :شورای مرکزی
ماده هجدهم  :تعریف
شورایی است متشکل از تعدادی از اعضای فعال کمیته که توسط رای مستقیم حاضرین در مجمع عمومی ؛ به مدت یکسال
انتخاب و با حکم معاون تحقیقات و فناوری به این عنوان منسوب می گردند که مرجع سیاستگذاری و تصمیم گیری کمیته در
چهارچوب سیاستهای وزارت متبوع و دانشگاه می باشد .
ماده نوزدهم  :تعداد اعضا و نسبت آنها
شورایی است  11نفره شامل  3 :نفر دانشجوی دانشکده پزشکی ؛  2نفر دانشجوی دانشکده داروسازی ؛  2نفر دانشجوی
دانشکده بهداشت ؛  1نفر دانشجوی دانشکده دندانپزشکی ؛  1نفر دانشجوی دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ؛  1نفر
دانشجوی دانشکده پرستاری و مامایی ؛  1نفر دان شجوی دانشکده پیراپزشکی.
تبصره یک  :یک نفر از اعضای دانشکده های پزشکی و بهداشت از رشته های تحصیالت تکمیلی می باشد .
تبصره دو  :عزل هریک از شورای مرکزی می بایست با رای اعضای شورای مرکزی با دالیل مشخص و تایید سرپرست کمیته
و دبیر کمیته صورت گیرد و درصورت عزل می بایست تا زمان انتخابات مجدد عضو علی البدل به جای فرد معزول جایگزین
گردد.
تبصره سه  :اعضای شورای مرکزی و دبیران کمیته های اقماری نمی توانند در نهاد ها و تشکل های دیگر دانشجویی سمت
اجرایی از قبیل دبیر و یا سرپرست تشکل و نهاد داشته باشند .
تبصره چهار  :هریک از اعضای شورای مرکزی که به دالیلی در  3جلسه رسمی شورای مرکزی حضور نداشته باشند ؛ با نظر
شورای مذکور عزل گردیده و فرد علی البدل جایگزین می شود .
تبصره پنج  :جلسات شورای مرکزی با حضور دبیر کمیته و حضور نصف بعالوه یک اعضا رسمیت میابد و رای گیری موارد و
پیشنهادات مخفیانه است .
تبصره شش  :هریک از اعضای شورای مرکزی میتواند در صورت دارا بودن شرایط و عالقمندی مسول یک واحد از واحدهای
شورای مرکزی باشد .
ماده بیستم  :وظایف
بند یک  :تصمیم گیری درباره مسائل مربوط به کمیته و نیز موارد پیش بینی نشده در اساسنامه
بند دو  :سیاستگذاری سالیانه کمیته در چهارچوب سیاست های وزارت متبوع و دانشگاه و برنامه راهبردی پنج ساله
بند سه  :پیشنهاد انتخاب سرپرست کمیته به معاون تحقیقات و فناوری

بند چهار  :تعیین و نوع واحدهای زیر مجموعه کمیته بر اساس شرایط دانشگاه
بند پنج  :تعیین زمان برگزاری جلسات سالیانه مجمع عمومی
بند شش  :تصویب سیاست گذاری های یکساله علمی ؛ پژوهشی ؛ آموزشی ؛ و اجرایی که توسط دبیر ارائه می گردد .
بند هفت  :انتخاب دبیر و پیشنهاد آن به سرپرست کمیته
بند هشت  :نظارت بر عملکرد دبیر
بند نه  :کمک به دبیر جهت اجرای برنامه راهبردی پنج ساله کمیته
تبصره یک  :کمیته تحقیقات دانشجویی می تواند با سایر مراکز تحقیقاتی در ایران و سایر کشور ها ارتباط برقرار کند (
شورای مرکزی موظف است به منظور رسیدن به این هدف راهکارهای الزم به معاونت پژوهشی ارائه کند )
فصل هفتم  :شورای پژوهشی
ماده بیست و یکم  :تعریف
شورای پژوهشی کمیته ؛ شورایی است تحت نظارت شورای پژوهشی دانشگاه که در محدوده اختیارات تفویض شده از طرف
شورای پژوهشی دانشگاه ؛ امور مربوط به بررسی ؛ تصویب و پایش طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویی را به عهده
دارد .
تبصره یک  :تصویب و تصحیح طرح ها در حیطه متدولوژی و آمار می باشد .
تبصره دو  :نحوه تصویب طرح های تحقیقاتی براساس پروتکل مصوب شورای مرکزی صورت می گیرد .
تبصره سه  :هرگونه تغییر و بازنگری در پروتکل اجرایی ؛ تصویب و نظارت بر طرح های تحقیقاتی با پیشنهاد شورای پژوهشی
و تصویب شورای مرکزی می باشد .
ماده بیست و دوم  :اعضا
اعضای شورای پزوهشی شامل دبیر کمیته و اعضاء منتخب ( به پیشنهاد شورای مرکزی و تایید سرپرست کمیته ) می باشند .
تبصره یک  :عضو منتخب شورای پژوهشی می تواند عضو هیئت علمی ؛ فارغ التحصیل رشته های علوم پزشکی یا
دانشجوی رشته های علوم پزشکی باشد .
تبصره دو  :جلسات شورای پزوهشی با حضور دبیر شورای پزوهشی و حداقل چهارنفر دیگر از اعضا رسمیت می یابند .
تبصره سه  :در صورت عدم همکاری هریک از اعضاء حذف و جایگزینی او بر عهده شورای مرکزی است .
ماده بیست و سوم  :دبیر شورای پژوهشی

با رای اعضاء شورای پژوهشی فردی از اعضای شورای پژوهشی به عنوان دبیر این شورا انتخاب می گردد .
ماده بیست و چهارم  :وظایف دبیر شورای پژوهشی
بند یک  :هماهنگی و اداره جلسات شورای پزوهشی
بند دو  :نظارت بر حسن اجرای پروتکل تصویب طرح های تحقیقاتی
بند سه  :ارائه گزارش عملکرد شورای پژوهشی به دبیر کمیته در پایان هر ترم
بند چهار  :هماهنگی و ارتباط با شورای پژوهشی دانشگاه
بند پنج  :جایگزینی اعضا شورای پژوهشی که به هر دلیل قادر به ادامه فعالیت در این گروه نمی باشند  ( .بر اساس روند
انتخاب اعضای شورای پژوهشی )
فصل هشتم  :کمیته های اقماری
ماده بیست و پنجم  :تعریف
کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشکده های مختلف دانشگاه های علوم پزشکی کرمان که زیر نظر دفتر مرکزی این کمیته
فعالیت می کنند .
ماده بیست و ششم :
تشکیل واحد های تابعه با پیشنهاد دانشجویان دانشکده ها و با تایید شورای مرکزی صورت می گیرد .
ماده بیست و هفتم :
واحد های تابعه موظفند گروه های ثابتی را در جهت اهداف کمیته تحقیقات دانشجویی تشکیل داده و به شورای مرکزی ارائه
دهند .
تبصره یک  :تصویب تشکیل گروه های جدید بر عهده شورای مرکزی می باشد .
تبصره دو  :مسولین هر واحد در کمیته های اقماری زیر نظر و با هماهنگی مسول همن واحد در شورای مرکزی فعالیت دارند
.
ماده بیست و هشتم  :سرپرست کمیته اقماری
یکی از اعضای هیئت علمی دانشکده بوده که با دانشجوی ان تناسب سنی و فکری داشته ؛ با پژوهش دانشجویی آشنا بوده و
وقت کافی به این امر اختصاص دهد .
ماده بیست و نهم  :انتخاب سرپرست کمیته اقماری

سرپرست کمیته اقماری با حکم سرپرست کل کمیته از میان  2نفر که توسط معاون تحقیقات و فناوری هر دانشکده پیشنهاد
گردیده و با مشورت دبیر کمیته اقماری برای مدت  1سال منصوب می گردد .
ماده سی ام  :وظایف سرپرست کمیته های اقماری
بند یک  :نظارت بر حسن اجرای امور و هدایت علمی و عملی کمیته اقماری
بند دو  :ایجاد ارتباط با اساتید و مسولین دانشکده در جهت اهداف کمیته
بند سه  :نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه و کمیته
بند چهار  :پیگیری امور مربوط به ارتباط کمیته با نهاد های داخل و خارج دانشکده
بند پنج  :گزارش عملکرد کمیته اقماری مربوطه به شورای مربوطه
بند شش  :انجام امور مالی و اداری کمیته مربوطه
بند هفت  :حضور در جلسات مجمع عمومی
ماده سی و یکم  :دبیر کمیته اقماری
اولین عضو که بیشترین رای را در انتخابات مجمع عمومی بعد از اعضای منتخب شورای مرکزی دانشکده مربوطه کسب کرده
باشد .
ماده سی و دوم  :وظایف دبیر کمیته اقماری
بند یک  :انجام امور داخلی واحد
بند دو  :ارائه برنامه یکساله علمی ؛ آموزشی ؛ پژوهشی و اجرایی به دبیر شورای مرکزی
بند سه  :انجام مصوبات شورای مرکزی و برنامه راهبردی پنج ساله مربوط به دانشکده خود
بند چهار  :ارائه گزارش عملکرد دو ماهه به دبیر شورای مرکزی
فصل نهم  :واحد ها
ماده سی و سوم  :تعریف
واحد های کمیته های تحقیقات دانشجویی زیر مجموعه ای از چند عضو کمیته می باشند که در زمینه خاصی فعالیت می
کنند .
ماده سی و چهارم :

ماهیت واحد های کمیته به دو شکل ثابت و غیر ثابت می باشد .
تبصره یک  :گروه های ثابت  :واحد آموزش روش تحقیق(متدولوژی) ؛ طرح های پژوهشی ؛ کارگاه ها و آموزش ؛ انتشارات ؛
زبان ؛ روابط عمومی ؛ همایش ها و تورهای تحقیقاتی ؛ انفورماتیک ؛ آمار پزشکی .
ماده سی و پنجم :
تصویب تشکیل واحد جدید غیر ثابت بر عهده شورای مرکزی می باشد .
تبصره یک  :انحالل گروه های ثابت غیر فعال به عهده شورای مرکزی می باشد .

ماده سی و ششم  :مسول واحد
در صورت صالحدید شورای مرکزی مسولین گروه های اجرایی ؛ آموزشی و سایر گروه های کاری کمیته می توانند افرادی
خارج از شورای مرکزی باشند که به پیشنهاد اعضای واحد و تحت نظر شو رای مرکزی فعالیت های گروه مورد نظر را هدایت
کنند .
تبصره یک  :انتصاب مسولین گروه های ثابت بر عهده دبیر کمیته می باشد .
ماده سی و هفتم  :وظایف مسول واحد
بند یک  :تعیین اهداف و برنامه اجرایی واحد در ابتدای هر ترم تحصیلی
بند دو  :هماهنگی تشکیل جلسات واحد
بند سه  :ارائه گزارش عملکرد به دبیر به صورت دو ماه یکبار
فصل دهم  :پشتیبانی
ماده سی و نهم :
حمایت و پشتیبانی کمیته و جلب حمایت های سایر نهاد ها و سازمان های داخل و خارج دانشگاه به عهده معاونت تحقیقات و
فناوری دانشگاه است .
ماده چهلم :

راهکارهای تامین اعتبار کمیته عالوه بر حمایت مالی دانشگاه می تواند جلب حمایت دانشگاه و سایر ارگان ها و نهاد های
دولتی و یا غیر دولتی باشد که پس از تایید معاونت پژوهشی ؛ میتواند از این اعتبارات و حمایت های مالی در جهت رسیدن به
اهداف کمیته و حمایت از تحقیقات دانشجویی استفاده کند .
ماده چهل و یکم :
مرجع رسیدگی به امور کمیته در درجه نخست سرپرست کمیته و سپس معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و سپس ریاست
دانشگاه و م عاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است .
ماده چهل و دوم :
اسناد مدارک ؛ نامه های اداری مربوط به کمیته همگی در محل دفتر مرکزی نگهداری می شود و ارائه و ارسال همگی آنها
تنها پس از تایید سرپرست کمیته صورت می پذیرد .
ماده چهل و سه :
دانشجویان پژوهشگر پس از ارائه طرح پژوهشی با ضوابط مشخص اعالم شده از سوی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و
تایید اعضای شورای مرکزی می تواند از کمک های مالی و تسهیالتی ممکن بهره مند گردند .
فصل یازدهم  :انتخاب کمیته اقماری برتر
ماده چهل و چهارم :
هر سال در پایان دوره و در جلسه مجمع عمومی کمیته اقماری برتر بر اساس موارد ذیل انتخاب می گردد :


تعداد طرح مصوب شورای پژوهشی نسبت به دوره گذشته



تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی و خارجی نسبت به دوره گذشته



تعداد ارایه مقاله در کنگره های داخلی و خارجی



نحوه برگزاری کارگاه های شورای مرکزی و تاییدیه توسط مسول کارگاه های شورای مرکزی طبق چک لیست



فعالیت های جانبی
فصل دوازدهم  :انتخاب پژوهشگر برتر

ماده چهل و پنجم :
هر سال در پایان دوره و در جلسه مجمع عمومی پژوهشگر برتر بر اساس موارد ذیل انتخاب می گردد :


تعداد طرح مصوب شورای پژوهشی



تعداد چاپ مقاالت در مجالت داخلی و خارجی



تعداد ارایه مقاله در کنگره های داخلی و خارجی



مدرس کارگاه



اختراع و ایده برتر



رتبه برتر کنگره علمی و المپیاد علمی

این اساسنامه در دوازده فصل ؛ چهل و پنج ماده ؛ سی و چهار تبصره ؛ براساس چهارچوب کلی تنظیم اساسنامه
مراکز پژوهش های علمی دانشجویی ( مصوب  1331/4/11مجمع عمومی سرپرستان و دبیران کمیته های
تحقیقات دانشجویی سراسر کشور ) تنظیم و در تاریخ  1311/11/15به تصویب جناب آقای دکتر عباس پرداختی
معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان ؛ سرکارخانم دکتر لیال والی سرپرست کمیته
تحقیقات دانشجویی کرمان و آقای فرزاد دوستی شعار دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی رسیده است و از این
تاریخ الزم االجرا میباشد .

