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 نام و نام خانوادگی سمت رشته رتبه

 افشار احمدرضا دکتر آقای ریاست دانشکده پزشکی ارتوپدی  استاد

 غالمحسین فرجاه دکترآقای  معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده تشریحی علوم استاد

 محمدحسن انصاری دکترآقای  عضو هیات علمی بیوشیمی بالینی استاد

 آقای دکتر حسن صابری معاونت آموزشی علوم پایه دانشکده فیزیک پزشکی استادیار

 آقای دکتر علیرضا شیرپور عضو هیات علمی فیزیولوژی استاد 

 باقر پورحیدر دکترآقای  عضو هیات علمی تشریحی علوم دانشیار

 مولكولي پزشكي استادیار 

 
 مهران فر دکتر سحر عضو هیات علمی

 دکتر رویا  نادری عضو هیات علمی یزیولوژیف استادیار

 دکتر لیدا لطف الهي عضو هیات علمی پزشکی شناسی باكتری استادیار

 دکتر شهریار علي پور عضو هیات علمی مولکولی پزشکی استادیار

 دکتر سوانا دانغیان عضو هیات علمی علوم تغذیه استادیار

 دکتر فاطمه اتابكي دكترا - كارشناس تشریحی علوم دكترا

 آقای مهندس احسان طباخي امور پژوهشی كارشناس –دبیر جلسه  پژوهش علوم اجتماعی كارشناسی ارشد

 



 : دانشکده پزشکیعلوم پایه ژوهشی شورای پ جلساتزمان 

کنفرانس ریاست ( در سالن بحص 0:01 -01:01) ساعت راس هفته هر های دوشنبه و سه شنبه روتین صورت به

 .گردد می دانشکده برگزار

 

 : 4/0/0411 تاریخ ات دانشکده پزشکیعلوم پایه ژوهشی شورای پ جلسات تعداد

 تعداد جلسات 

 جلسه 04 0411سال 

 جلسه 010 0011سال 

 جلسه 10 0010سال 

 جلسه 01 0011سال 

 جلسه 00 0011سال 

 جلسه 01 0011سال 

 جلسه 10 0014سال 

 جلسه 44 0010سال 

 جلسه 01 0014سال 

 جلسه 01 0010سال 

 جلسه 01 0011سال 

 

 



 : است زیر شرح به پزشکی دانشکدهعلوم پایه  پژوهشی شورای وظایف

 به آن ارائه و دانشکدهعلوم پایه  هایگروه از ارسالی پیشیناادی  پژوهشیی  هایطرح تصیوی   و بررسیی  - ۱ بند

  دانشگاه فناوری و تحقیقات معاونت حوزه

 هایطرح اظاارنظر و بررسی دانشیکده   پژوهشیی  معاون تائید با و لزوم در صیورت  تواندمی دانشیکده  پژوهشیی  شیورای : ۱تبصیره  

 .  دهد ارجاع دیگر نظر صاح  افراد یا و شورا تخصصی هایکمیسیون به را تحقیقاتی

 را حداکثر دانشکده آن آموزشی هایگروه پژوهشی شوراهای مصوب هایطرح اسیت  موظف دانشیکده  پژوهشیی  شیورای : 2تبصیره  

 .   دهد قرار نظر اظاار و بررسی مورد روز سی مدت ظرف

  دانشگاه پژوهشی مشی خط به توجه با دانشکده  پژوهشی هایسیاست تدوین - 2 بند

 نمودن فعال جات دانشکده علمی هئیت اعضیای  در عالقه و انگیزه ایجاد راهکارهای پیشینااد  و مطالعه - ۳ بند

  پژوهش

 و دانشگاه سوی از شده مشخص معیارهای اساس بر دانشکده پژوهشی توان به راجع نظر اظاار و بررسی - ۴ بند

  دانشگاه فناوری و تحقیقات معاونت به آن نمودن منعکس

 و تحقیقات معاونت به آن ارائه و تحقیقاتی اولویتاای مورد در دانشکده آموزشی گروهاای نظرات بررسی - ۵ بند

  دانشگاه فناوری

  هاپژوهش اینگونه هماهنگی جات الزم امکانات نمودن فراهم و گروهی بین هایپژوهش انجام تشویق - ۶ بند

  طرح اجرای روند در تحقیقاتی هایطرح مجریان جات الزم تسایالت و امکانات نمودن فراهم - ۷ بند

 در آن کاربرد جات ذیربط موسییسییات به یافتهپایان هایپژوهش نتایج ارائه به طرح مجریان تشییویق - ۸ بند

  عملی و علمی مختلف هایعرصه

 حوزه به ممتاز پژوهشییگران معرفی و تعیین و دانشییکده پژوهشییی هایفعالیت سییالیانه گزارش تنظیم - ۹ بند

  دانشگاه فناوری و تحقیقات معاونت

 احدو اخذ جات دانشگاه  هایاولویت به توجه با تحقیقاتی موضوعات تصوی  و تعیین و مشی خط ارائه - ۱۱ بند

 Ph.Dو  ارشد  کارشناسی مقاطع در نامه پایان

 با خارجی و داخلی سییمینارهای  در مقاالت ارائه و کتاب ترجمه و تالیف تدوین  جات ریزیبرنامه -۱۱ بند

  دانشگاه فناوری و تحقیقات معاونت حوزه هماهنگی

 دانشکده مختلف هایگروه از پیشناادی هایکارگاه و هاکنگره سمینارها  مورد در نظر اظاار و بررسی -۱2 بند

 



 : دانشکده پژوهشی شورای اختيارات و وظایف حدود مقررات،

 (اروميه پزشکی علوم دانشگاه مصوب تحقيقاتی هایطرح و پژوهشی شوراهای نامهآیين از برگرفته)

 حولم آن به متعاقبا که وظایفی اجرای و پیگیری منظور به که است مرجعی دانشکده پژوهشیی  شیورای : تعریف

 . شودمی تشکیل گرددمی

 : زیراست شرح به دانشکده پژوهشی شورای تشکیل ضوابط

 تحقیق روش های ودوره داشته فعالیت تحقیقاتی های زمینه در باید دانشکده پژوهشی شورای اعضیای  - ۱ بند

 .  باشند گذرانده را متوسط و مقدماتی

 صالحدید وبه لزوم صورت در و شیود می تشیکیل  یکبار هفته دو هر حداقل دانشیکده  پژوهشیی  شیورای  -2 بند

 .  نمود خواهد نیزبرگزار العاده فوق جلسات دانشکده  پژوهشی معاون

 . یابد می اعضارسمیت یک بعالوه نصف حضور با دانشکده پژوهشی شورای جلسات - ۳ بند

 و صمشخ قبال که( شورا اعضای از) ایشان جانشین یا دانشکده پژوهشی معاون حضور شورا تشکیل برای - ۴ بند

 . است الزامی جلسه  رئیس عنوان به است شده معرفی

 جلسه در حاضر کنندگان شرکت امضا به ای صورتجلسه طی باید دانشیکده  پژوهشیی  شیورای  مصیوبات  -۵ بند

 . گردد ارسال دانشگاه فناوری و تحقیقات معاونت حوزه جات آن از نسخه یک و رسیده

 


