برنامه عملیاتی کمیته تحقیقات دانشجویی
دانشکده پرستاری مامایی بم
6931

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده به منظور ارتقای سطح دانش ،ایجاد تقویت روحیه پژوهش  ،حمایت از فعالیت های جمعی
پژوهشی دانشجویان  ،راهنمایی و توانمند سازی دانشجویان و در جهت کارایی و بالندگی علمی پژوهشی  ،زیر نظر کمیته تحقیقات
دانشجویی دانشگاه تشکیل شده و تحت حمایت ونظارت معاونت پژوهشی دانش گاه و بر اساس قوانین و رسالته ای دانشگاه فعالیت
می کند .
رسالت:
 رسالت این کمیته ارتقا سطح علمی و پژوهشی دانشجویان میباشد.

چشم انداز :
 شکوفایی ،رشد و اعتالی علمی و پژوهشی دانشجویان و تربیت پژوهشگران و مدیران آینده کشور
 ترویج و ارتقای مهارت و فرهنگ پژوهش در بین تمامی دانشجویان دانشگاه

دیگر اهداف :
 زمیـنه سـازی برای بهـره گیری از خالقیـت وطرح ها وایده های نوآورانه
 انتقال مشکالت و انتقادات و پیشنهادات دانشجویان
 بستر سازی تعامل وتبادل تجارب وفعالیت های دانشجویی
 ایجاد فرهنگ سازی مشارکت
 توانمند سازی دانشجویان در زمینه پژوهش از طریق شیوه های مختلف آموزش نظری و عملی
 ایجاد زمینه مناسب به منظور حمایت های مادی و معنوی دانشگاه از فعالیت های علمی -پژوهشی دانشجویان
 بهبود روابط علمی -پژوهشی استادان و دانشجویان

 فواید کمیته تحقیقات
 تقویت بنیه پژوهشی (اعضای کمیته بیشتر از سایرین)
 امتیاز داوری طرح های پژوهشی
 شناخته شدن به عنوان دانشجویی فعال وپویا
 شرکت در جلسات تصویب طرح ها
 شرکت در همایش ها  ،کارگاه ها و کنفرانـس ها ( بیشتر از سایر دانشجویان به علت همکاری در اجرا )
 یادگیری مهارت های پژوهشی و آشنایی با سیستم اداری وکادر اجرایی

نام ونام خانوادگی

شرح وظایف

سمت
سرپرست کمیته

ابوطالب حق شناس

تحقیقات
دانشجویی

انتصاب دبیر بنا به پیشنهاد شورای مرکزی  ،نظارت بر حسن اجرای امور و هدایت علمی و عملی کمیته و واحد
های تابعه  ،ایجاد ارتباط با اساتید و مسئولین دانشکده ودانشگاه در جهت اهداف کمیته  ،پیگیری امور مربوط به
ارتباط کمیته با نهادهای داخل و خارج دانشگاه  ،گزارش عملکرد کمیته به معاون پژوهشی دانشکده  ،تعامل و
همکاری با کمیته های سایر دانشگاه  ،پی گیری انتصاب و صدور حکم اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی
دانشکده

نام ونام خانوادگی

سمت

شرح وظایف

دبیر – مسئول واحد پشتیبانی

انجام امور اداری واجرایی داخلی کمیته ،اجرای مصوبات شورای مرکزی  ،انتصاب مسئولین واحدهای کمیته  ،ارائه برنامه
یکسـاله کمیته بر اساس سیاسـت های شورای مرکزی  ،ارائه گزارش عملکرد 6ماهه فعالیت های کمیته به سرپرست وشورای
مرکزی و...

محمد نصر

نام ونام خانوادگی

سمت

شرح وظایف

زهرا پاشایی

مسئول واحد روابط عمومی

جذب نیروی جدید وثبت نام افراد داوطلب ،هماهنگی ودعوت برای تشکیل ومکان جلسات  ،اطالع رسانی تولیدات علمی
واخبار مربوط به دانشجویان  ،بازدید های علمی پژوهشی  ،به روز رسانی بردهای تبلیغاتی و...

نام ونام خانوادگی

سمت

شرح وظایف

زهرا سادات امیر پورسعید

مسئول واحد آموزش

تهیه  CDهای آموزشی  ،جزوات علمی  ،پمفلت های آموزشی  ،همکاری در برگزاری کارگاه ها  ،برگزاری جلسات پرسش و
پاسخ با حضور اساتید و محققین برتر ،تشکیل گروه های مطالعاتی در حیطه های مورد عالقه دانشجو و...

نام ونام خانوادگی

سمت

شرح وظایف

فاطمه غالمرضا پور

مسئول واحد کارگاه

اطالع رسانی در مورد هر همایش شامل گروه هدف  ،تاریخ ارسال مقاله  ،شرح همایش  ،برگزاری کارگاه های مختلف نظیر
جستجوی الکترونیکی  ،روش تحقیق  ،مقاله نویسی  ،End note ،s ps s ،تهیه گواهی جهت مدرسین و...

وهمایش  -رابط مالی

نام ونام خانوادگی

سمت

شرح وظایف

ریحانه صدیق

مسئول واحد پژوهش

هماهنگی وبرگزاری جلسات مشاوره پژوهشی  ،برنامه ریزی همایش های علمی پژوهشی  ،انتخاب پژوهشگر برتر و...

 -رابط نشریه

نام ونام خانوادگی

سمت

شرح وظایف

محمد نصر

مسئول واحد پشتیبانی

نگه داری اموال کمیته  ،اقدام در جهت پیگیری وتعمیر آنها تهیه امکانات مورد نیاز واحد ها  ،برگزاری سمینارها وکالس
های آموزشی وپژوهشی  ،برنامه ریزی وتخصیص منابع مالی ،پیگیری وضعیت ظاهری وساماندهی دفتر و...

نام ونام خانوادگی

سمت

شرح وظایف

زهرا بنی اسدی

مسئول واحد کامپیوتر و فناوری ومستند سازی

راه اندازی سایت در قسمت دانشکده پرستاری مامایی ،بروز رسانی کردن سایت  ،قرار دادن اطالعات
همایـش ها وکارگاه ها

برنامه های درحال اجرا :
 پذیرش و بررسی طرح های دانشجویی در جلسات شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی

 ارسال طرح های دانشجویی جهت داوری
 ارسال طرح ها ی دانشجویی به معاونت پژوهشی جهت دریافت اقساط هزینه های طرح
 پیگیری میزان پیشرفت طرح های اعضای کمیته و نیز دانشجویان دیگر و ارائه بازخورد
 اطالع رسانی عمومی در دانشکده در مورد ساعات حضور اعضاء در کمیته تحقیقات دانشکده جهت تعامل بیشتر
دانشجویان با کمیته تحقیقات
 تالش و پیگیری مجدد در رابطه با حق الزحمه کار دانشجویی اعضای شورای مرکزی
 پیگیری جهت گرفتن مجوز برای افزایش تعداد اعضای شورای مرکزی با توجه به تعداد رشته ها
 بررسی روند جذب افراد جدید در کمیته
 توزیع فرم های عضویت و همچنین اضافه نمودن افراد جدید به کانال کمیته تحقیقات دانشکده
 تاکید بر ارتباط و تعامل بیشتر مسئول کارگاهها با دبیر کل  ،روابط عمومی و مسئول کارگاههای کمیته تحقیقات
دانشگاه
 ارائه گزارش عملکرد ماهانه توسط مسئول هر کارگروه به دبیر کمیته
 تاکید بر پیگیری مجدد برای راه اندازی اینترنت دفتر کمیته
 پیگیری برای دریافت رمز و به روز رسانی سایت کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری مامایی
 پیگیری گرفتن مجوز کتبی برای برگزاری کارگاه های کمیته تحقیقات دانشکده
 تنظیم و ثبت اداری صورت جلسات کارگاه ها
 تبلیغات بیشتر جهت شرکت دانشجویان در کارگاه ها
 - پیگیری در مورد برگزار کردن کارگاه های آموزشی مانند کارگاه CPRو تفسیر EKGو  ...مشترک با انجمن علمی
 ارائه خدمات بهداشتی  ،آموزشی به مردم شهرستان از طریق همکاری اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی با مرکز
مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی
 استخراج مقاله از طرح فوق
 هماهنگی با اساتید مجرب جهت برگزاری کارگاه ها
 ترغیب مشارکت دانشجویان جهت ارائه کارگاه
 آشنایی دانشجویان با کمیته تحقیقات دانشجویی از طریق  :سایت  ،پمفلت  ،کانال تلگرام  ،حضور در کالس ها قبل از
تشکیل شدن کالس درس LED ،دانشکده و ....
 مشارکت در برپایی جشن معارفه جدیدالوردهای نیمسال دوم دانشکده پرستاری مامایی
 داوری طرح های دانشجویی توسط اساتید دانشکده
 بزرگداشت روز پژوهش

 تجلیل از محققان برجسته دانشجویی و دانشجویان فعال در کمیته تحقیقات دانشجویی

 همکاری در چاپ نشریه
 برگزاری جلسات ماهیانه و بنابر ضرورت
 ارائه گزارش عملکرد سه ماهه به ریاست دانشکده و مدیر پژوهشی دانشکده
 برگزاری جلسات مشترک با ریاست و مدیر پژوهشی دانشکده
 جذب منابع مالی از طریق برگزاری کارگاه
 تهیه فولدر  ،خودکار ،برگ  A4جهت افراد شرکت کننده در کارگاه
 نیازسنجی از دانشجویان در مورد عناوین کارگاهای درخواستی
 برگزاری کارگاه های درخواستی دانشجویان
 برگزاری انتخابات جهت جذب افراد شورای مرکزی
 پی گیری اخذ گواهی حضور در کارگاه جه ت اساتید و دانشجویان
 چاپ و تکثیر پوستر های کارگاه ها
 تعامل با سایت اداری دانشکده در جهت پیشبرد اهداف
 هماهنگی با مسئول  ITدانشکده جهت برگزاری کارگاه در سالن
 ارائه صورتجلسات به شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشگاه
 ارائه سرفصل کارگاه ها به شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشگاه
 ارائه جدول زمانبندی برگزاری کارگاه ها به شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشگاه
 همک اری با دانشکده پرستاری جهت برگزاری مصاحبه رشته فوریت های پزشکی ورودی 66
 برگزاری کارگاه هایی در اسفند ما که موضوع آن بر اساس نیاز سنجی از دانشجویان می باشد


نمونه ای از جدول زمانبندی برگزاری کارگاه ها

کارگاه انواع مقاالت
ساعت

عنوان

50 - 50:21

تالوت قرآن

50:21 – 50:52

سرود جمهوری اسالمی ایران

50:52 – 50:12

انواع مقاالت

50:12 - 51

استراحت وپذیرایی

51 – 51:32

ادامه مبحث انواع مقاالت

51:32 – 53

پرسش و پاسخ

مدرس

کاظم نجفی
کارشناس ارشد آموزش پرستاری

کاظم نجفی
کارشناس ارشد آموزش پرستاری
مدرس

نمونه ای از فرم درخواست کارگاه

تاری 9 :

6931

شماره:
پیوست :دارد

بسمه ت الی
سرپرست محترم کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی بم
جناب آقای مرتضوی
با سالم
احتراما با توجه به نیازسنجی انجام شده ،دانشکده پرستاری-مامائی قصد تشکیل کارگاه " انواع مقاالت " به
عنوان بخشی از برنامه آموزشی ،تربیت پژوهشگر و تسلط دانشجویان با انواع مقاالت در طرح های پژوهشی در
چهار شنبه مور  66/8/52ساعت  50الی  53را دارد.
مدرس این کارگاه آقای کاظم نجفی از اساتید هیئت علمی این دانشکده و محل تشکیل نیزدانشکده ی
پرستاری مامایی می باشد.
لطفا به منظور پذیرایی دانشجویان به تعداد  32نفر در صورت امکان دستورات الزم را مبذول فرمایید.
با توجه به تمایل دانشجویان جهت درآمدزایی برای کمیته تحقیقات درصورت موافقت حضرت عالی مبل
 1222تومان از دانشجویان شرکت کننده جهت امور مالی جاری کمیته اخذ گردد .الزم به کر است مدرس
این کارگاه تمایل به پرداخت حق الزمه ندارند ولی در صورتی که مدرس دانشجو باشد یا مدرس هیئت علمی
که تمایل به دریافت حق الزمه یا هدیه کمیته داشته باشد بخشی از هزینه کارگاه صرف موارد فوق الذکر می
شود.ضمنا سرفصل کارگاه و جدول زمانبندی به پیوست خدمتتان ارسال می گردد.

سرپرست کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری مامایی
ابوطالب حق شناس

دبیر کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری مامایی
محمد نصر

جدول مربوط به ساعات حضور اعضای کمیته در دفتر کمیته تحقیقات دانشجویی

ساعت
8- 52

52 - 50

50 - 53

53 - 56

56 - 58

روز

خانم صدیق

خانم غالمرضاپور

خانم بنی اسدی

خانم غالمرضاپور

خانم بنی اسدی

وغالمرضا پور

شنبه

وبنی اسدی

وغالمرضاپور

وبنی اسدی

آقای نصر

یک شنبه

خانم غالمرضاپور
وبنی اسدی

خانم غالمرضاپور
وبنی اسدی

آقای نصر

دوشنبه

خانم پاشایی

آقای نصر

خانم امیر پورسعید

خانم صدیق

آقای نصر

خانم صدیق
خانم پاشایی

خانم امیر پورسعید

سه شنبه
آقای نصر
چهار شنبه

آقای نصر

خانم پاشایی

خانم غالمرضاپور

جدول مربوط به معرفی کارگاه ها

ردیف

تاریخ
برگزاری

ساعت
برگزاری
50 – 53

نام کارگاه

ارائه دهنده

5

انواع مقاالت

آقای کاظم نجفی

66/8/52

0

اخالق در پژوهش

خانم دکتر نیلوفر ظفرنیا

66/8/51

50 – 53

1

جستجوی مقدماتی

خانم دکتر نیلوفر ظفرنیا

66/8/03

50 – 53

3

جستجوی پیشرفته

خانم دکتر نیلوفر ظفرنیا

66/6/5

50 – 53

1

روش تحقیق

خانم دکتر نیلوفر ظفرنیا

66/6/8

50 – 53

6

روش های آماری مقدماتی و پیشرفته

آقای احد اشرفی

66/6/53

50 – 53

1

رفرنس نویسی

آقای میثم چاهخویی

66/6/00

50 – 53

8

نرم افزارهای رایج رفرنس نویسی () End Note

آقای مهرداد خاتمی

66/6/06

50 – 53

6

اهداف و جدول هزینه ها

آقای احد اشرفی

66/52/6

50 – 53

52
55

روش های جمع آوری اطالعات ( مصاحبه  ،پرسشنامه و  ) ...خانم دکتر نیلوفر ظفرنیا 50 – 53 66/52/51
50 – 53 66/52/02
آقای احد اشرفی
نرم افزار SPSS

50
51

مقاله نویسی
تهیه پوستر

آقای مهرداد خاتمی
آقای کاظم نجفی

50 – 53 66/52/01
50 – 53 66/55/3

53

چگونگی یافتن مجالت مرتبط جهت چاپ مقاله

آقای مهرداد خاتمی

50 – 53 66/55/55

مسئول برگزاری کارگاه ها

دبیر کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری مامایی
محمد نصر

فاطمه غالمرضا پور

سرپرست کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری مامایی
ابوطالب حق شناس

ضمنا الزم به کر است که تعدادی کارگاه نیز در اسفند ماه برگزار می شود که عنوان آن بر اساس نیاز سنجی
به عمل آمده از دانشجویان ( بهمن ماه ) تعیین خواهد شد .

برنامه عملیاتی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری مامایی بم 6931
هدف کلی
و تشکیل کارگاه های علمی پژوهشی با مسئولیت دانشجویان رشته های مختلف برنامه توانمند سازی دانشجویان (برگزاری کارگاه و سمینار ) طبق نظر سنجی
هدف اختصاصی
ردیف

شرح وظایف

مسئول پیگیری

6

اعالم لیست کارگاه های توانمند سازی دانشجویان (طبق نظر سنجی)

مسئول کارگاه ها

2

تصویب کارگاه ها در شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشکده

اعضا کمیته

9

بارگذاری لیست کارگاه ها و سمینارها در وب سایت دانشکده

واحد کامپیوتر

4

کارگاه های آموزشی دانشجویان

مدیر گروه

عنوان کارگاه ها

زمان شروع

زمان پایان

نحوه پایش
مشاهده تقویم کارگاه ها
مشاهده صورتجلسه شورای
مرکزی کمیته تحقیقات
دانشجویی دانشکده
مشاهده وب سایت دانشکده

انواع مقاالت

66/8/52

66/8/52

اخالق در پژوهش

66/8/51

66/8/51

جستجوی مقدماتی

66/8/03

66/8/03

جستجوی پیشرفته

66/6/5

66/6/5

روش تحقیق

66/6/8

66/6/8

روش های آماری مقدماتی و پیشرفته

66/6/53

66/6/53

رفرنس نویسی

66/6/00

66/6/00

) End Noteنرم افزارهای رایج رفرنس نویسی (

66/6/06

66/6/06

اهداف و جدول هزینه ها

66/52/6

66/52/6

روش های جمع آوری اطالعات ( مصاحبه  ،پرسشنامه و ) ...

66/52/51

66/52/51

تهیه پوستر

66/52/02

66/52/02

چگونگی یافتن مجالت مرتبط جهت چاپ مقاله

66/52/01

66/52/01

پایان باز ( عنوان طبق نیاز سنجی از دانشجویان )

اسفند ماه

مشاهده چک لیست نظر سنجی

بودجه

