
OMÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ BİLİMSEL KOMİTE 

ÇALIŞMA ESASLARI 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar 

Amaç 

Madde 1: Bu usul ve esaslar; OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Bilimsel Komite Çalışma 

Usul ve Esaslarını belirler.  

Madde 2:Bu usul ve esaslara göre komitenin amacı; öğrencilerin bilimsel etkinliklere katılımını 

desteklemek, bilimsel bilgi ve görgülerini arttırmak ve bu konudaki motivasyonlarını artırmaktır. 

Tanım ve Kısaltmalar 

Madde 3. Bu yönergede; 

Bilimsel Komite: Hemşirelik Bölümü Bilimsel Komitesini 

Başkan: Hemşirelik Bölümü Bilimsel Komite başkanı öğretim üyesini 

Üyeler: Hemşirelik Bölümü öğretim elemanları ve lisans 1., 2., 3., 4. sınıf öğrencilerini 

Akreditasyon Üst Kurulu: Hemşirelik Bölümü Akreditasyon Üst Kurulunu ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Görevlendirme Esasları 

Bilimsel Komitenin yapısı ve görevlendirme esasları 

Madde 4- (1) Bilimsel Komite, Hemşirelik Bölüm Başkanlığının teklifi ile Akreditasyon Üst Kurulu 

tarafından görevlendirilen öğretim elemanları ve gönüllü 1, 2, 3 ve 4. sınıf hemşirelik öğrencilerinden 

oluşur. 

(2) Bilimsel Komite Başkanı, Bilimsel Komite biriminde görevli öğretim üyeleri arasından Hemşirelik 

Bölüm Başkanının bilgisi dahilinde Akreditasyon üst kurulu tarafından seçilir. 

(3) Bilimsel Komitede görevli öğretim elemanlarının ve öğrencilerin görev süreleri dördüncü yılın sonunda 

eğitim-öğretim yılının bütünleme sınavlarının yapılıp kesin sonuçlarının ilanı ile sona erer. Görev süresi 

biten öğretim elemanı yeniden görevlendirilebilir, mezun olan ya da mazareti nedeniyle ayrılan öğrencinin 

yerine bir başka gönüllü öğrenci seçilir.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Görevler ve Çalışma Esasları 

Bilimsel Komitenin görevleri ve çalışma esasları 

Madde 5- (1) Hemşirelik Bölümü öğrencilerini bilimsel faaliyetler hakkında bilgilendirmek ve katılımları 

konusunda teşvik etmek, 

(2) Öğrencileri ilgi duydukları alan ile ilgili bilimsel çalışmalar yapması konusunda ilgili öğretim 

elemanlarına yönlendirmek, 



(3) Her eğitim öğretim yılı güz döneminde o sene içinde yapılacak olan bilimsel faaliyetleri öğrencilere 

duyurmak, 

(4) Bilimsel faaliyetler kapsamında anabilim dalları ile çalışan öğrenci sayılarını belirlemek, 

(5) Bölümümüz içinde yapılan bilimsel faaliyetleri öğrencilere duyurmak, yapılacak faaliyetlerde görev 

almalarını ve katılımlarını teşvik etmek, 

(6) Öğrencilerin poster ve sözel bildiri ile katıldıkları bilimsel toplantılara üniversitenin desteği ile 

gidebilmeleri konusunda yardımcı olmak 

(7) Eğitim öğretim yılı sonunda elde edilen verileri değerlendirmek ve rapor haline getirerek bölüm 

başkanlığına sunmaktır. 

(8) Komisyon yıl içinde en az 2 toplantı yapar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


