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 69-69 زمانی فاصله در دانشجویی تحقیقات کمیته عملکرد گزارش

 الف: توانمندسازی دانشجویان

روش تحقیق مقدماتی و پیشرفته، آشنایی با نحوه جستجوی ) کارگاه مختلف آموزش روش تحقیق 68 برگزاری .1

آشنایی با  آزمون های آماری و نرم افزار ، End Noteمقاالت در منابع الکترونیک، آشنایی با نرم افزار رفرنس نویسی

SPSS ،انجام حوهن با آن، آشنایی پایایی و روایی بررسی و نامه پرسش طراحی آشنایی با شیوه مقاله نویسی، کارگاه 

رجمه، ت فن اصول متاآنالیز، کارگاه آشنایی با پژوهشهای فرهنگی و قرآنی، کارگاه و مروری سیستماتیک مطالعات

 پزشکی( علوم در اختراعات و اتداعاب کارگاه

 شرکت منظم و فعال دانشجویان در کنگره های پژوهشی ملی )شاهرود، زنجان، کاشان، قزوین( .2

 شرکت منظم و فعال دانشجویان در کنگره های پژوهشی منطقه ای )بیرجند، زاهدان، گناباد( .3

 جوینراه اندازی و فعال کردن کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری  .4

 ب: شورای پژوهشی کمیته

 دانشجویی طرح تحقیقاتی 222تصویب  بررسی و .1

 ج: تولید علم

 ISIنمایه های اسکوپوس و دانشجویان با افلیشن کمیته تحقیقات دانشجویی در  مقاله 22انتشار  .1

 داخلیپژوهشی -مجالت علمیدانشجویان با افلیشن کمیته تحقیقات دانشجویی در  مقاله 03انتشار بیش از  .2

 ملی دانشگاهی، منطقه ای و در همایشها و کنگره هایدانشجویان  خالصه مقاله 133ارائه بیش از  .3

 http://beyhagh.medsab.ac.irراه اندازی وب سایت مجله بیهق  .4

 فصلنامهتبدیل مجله بیهق از دوفصلنامه به  .5

http://beyhagh.medsab.ac.ir/
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 انتشار مجله بیهق از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشورکسب موافقت اصولی  .6

( DOAJ ،IMEMR ،Index copernicus ،J-gate)معتبر بین المللی های نمایه کردن مجله بیهق در نمایه  .7

 جهاد دانشگاهی کشور( SIDو ملی )

 د: برگزاری همایشها و کنگره های دانشگاهی و منطقه ای

 (33پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار )آذر -علمی برگزاری اولین همایش سالیانه .1

 (34اردیبهشت  11تا  16)برگزاری دهمین کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور  .2

 (34پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار )آذر -علمی برگزاری دومین همایش سالیانه .3

 (35پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار )آذر -علمی برگزاری سومین همایش سالیانه .4

 د: افتخارات

در شانزدهمین کنگره ملی ساالنه و ششمین کنگره بین المللی پژوهشی دانشجویان علوم  رتبه اول کشوری 2کسب  .1

 (34شهریور  22-17)زنجان، پزشکی کشور 

علوم پزشکی شرق کشور )سبزوار، اردیبهشت در دهمین کنگره پژوهشی دانشجویان رتبه اول  منطقه ای  9 کسب .2

34) 

در یازدهمین کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور )زاهدان، اردیبهشت  رتبه اول  منطقه ای 2 کسب .3

35) 

 (36در دهمین کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور )گناباد، آذر رتبه اول  منطقه ای  1 کسب .4

 34کشور در سال  3دانشگاه تیپ  23در بین  تحقیقات دانشجوییکمیته  0رتبه کسب  .5

 
 با احترام

 دکتر محمدشفیع مجددی

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

22/13/98 

 


