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دفتر ریاست دانشکده  مکان جلسه:

 انهرمزگپزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

 

 

 رضا دکتر امین جلسه: رئیس

 نیک پور

 حسین عباسی دبیر جلسه:

 

 فوکال پوینت شبکه همکار جنوب دفاتر کمیته های تحقیقات دانشجوییواحد برگزار کننده جلسه: 

 )از قبل به اعضا اطالع رسانی شده( دستور جلسه :

 

 اعضاء حاضر در جلسه :

 سمت                  نام و نام خانوادگی                                               ردیف

 جهرم دانشجویی دکتر حسین کارگر جهرمی       سرپرست کمیته تحقیقات    1

 بوشهردانشجویی  دکتر بهرام احمدی                سرپرست کمیته تحقیقات    2

 هرمزگاندانشجویی دکتر امین رضا نیک پور      سرپرست کمیته تحقیقات     0

 مریم کاظمی                            سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی فسا   4

  دبیر کمیته تحقیقات  دانشجویی بوشهرفاطمه حسین پور                      5

 هدی حق شناس                       دبیر کمیته تحقیقات  دانشجویی جهرم  6

 حسین عباسی                         دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی هرمزگان 7

 فاطمه آموزگار                      دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی فسا 8

 

 غائبین جلسه:اسامی 

محمد امین قطعی    سرپرست کمیته تحقیقات دکتر 

 یاسوج

 کوروش نیک آیین       دبیر کمیته تحقیقات یاسوج

 رضا دهقانیان   سرپرست کمیته تحقیقات شیراز دکتر امیر

 شیراز دبیر کمیته تحقیقات          پوریا مصدقی   

 

 اسامی میهمانان جلسه :

........................................................... 

............................................................ 



 

 مطالب مطروحه :

 تعیین تکلیف برگزاری کنگره همکار جنوب 

 بررسی روند طرح های تحقیقاتی مشترک 

 روی کمیته های تحقیقاتی شبکه همکار جنوب بررسی مسایل پیش

 پیگیر مسئول مصوبات جلسه

مصوب گردید که بر طبق ترتیب نوبت برگزاری کنگره های شبکه همکار جنوب، دهمین 

کنگره ی شبکه همکار جنوب کشور ) نوبت دهم( به میزبانی شیراز برگزار گردد و تا تاریخ 

و یا  99را مبنی بر برگزاری در اردیبهشت ماه مهلت خواهند داشت آمادگی خود  20/9/98

ضمنا، پس از برگزاری دهمین کنگره شبکه همکار توسط  ، اعالم نمایند.99نیمه دوم سال 

 کنگره، یاسوج خواهد بود.یازدهمین  ینوبت برگزار شیراز، 

 لیست نوبت برگزاری کنگره های شبکه همکار جنوب:

 ، پنجمین دوره94بوشهر سال  .1

 ، ششمین دوره95فسا سال  .2

 ، هفتمین دوره95بندرعباس سال  .0

 ، هشتمین دوره96جهرم سال  .4

 ، نهمین دوره97فسا سال  .5

دانشگاههای علوم 

پزشکی شبکه همکار 

 جنوب

 

به دلیل هزینه های زیاد برگزاری کنگره های شبکه همکار جنوب،  پیشنهاد برگزاری به 

دانشگاههای علوم  مصوب گردید. صورت مشترک بین دو دانشگاه در جلسه 

پزشکی شبکه همکار 

 جنوب

 

مصوب گردید که به پیشنهاد کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا  برای 

برگزاری کنگره های شبکه همکار جنوب، این دانشگاه سایت خود را با هزینه کمتر در اختیار 

 دانشگاه برگزار کننده قرار دهد.

 

سرپرست کمیته 

 دانشجویی فساتحقیقات 

 

به دانشگاه علوم پزشکی جهرم  4/9/98مصوب گردید که پرسشنامه کوهورت فسا تا تاریخ 

تحویل گردد و نیز به دفاتر کمیته های تحقیقات دانشجویی شبکه همکار جنوب از طریق 

CD  .ارسال گردد 

 

سرپرست کمیته 

 تحقیقات دانشجویی فسا

 



 امضاء حاضرین در جلسه:

 

 

 


