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 :(سیدالشهداء درمانی -آموزشی مرکز) بالینیعلوم ژوهشی شورای پ جلساتزمان 

 برگزار جلسات ساختمان مدیریت( در سالن صبح 8-01) ساعت راس هفته هر های شنبهچهار روتین صورت به

 .گردد می

 

 : 0/0/0318 تاریخ ات (سیدالشهداء درمانی -آموزشی مرکزبالینی )علوم ژوهشی شورای پ جلسات تعداد

 تعداد جلسات 

  جلسه 10 0311سال 

 جلسه 11 0311سال 

 جلسه 15  5931سال 

 جلسه  08 5931سال 

 

 نام و نام خانوادگی سمت رشته رتبه

 افشار احمدرضا دکتر آقای ریاست دانشکده پزشکی ارتوپدی  استاد

 خانم دکتر رعنا حسینی پزشکی مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشکده پزشکی اجتماعی استادیار

 آقای دکتر میرحسین سیدمحمدزاده درمانی سیدالشهداء -ریاست مرکز آموزشی عروققلب و  یاردانش

 وطن خادم کمال دکتر آقای سیدالشهداء درمانی -آموزشی معاونت پژوهشی مرکز  قلب و عروق استاد

 خانم دکتر مژگان حاج احمدی عضو هیات علمی قلب و عروق دانشیار

 خانم دکتر مهسا بهنمون عضو هیات علمی قلب و عروق استادیار

 آقای دکتر علیرضا رستم زاده عضو هیات علمی قلب و عروق دانشیار

 آقای دکتر بهنام عسگری عضو هیات علمی قلب و عروق استادیار

 خانم دکتر زهرا قلیچ خان  عضو هیات علمی بالینی داروسازی استادیار

 خانم دکتر سیما مسعودی عضو هیات علمی اپیدمیولوژی استادیار

  ارشادراضیه  خانم کارشناس امور پژوهشی  -دبیر جلسه  مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد



 : است زیر شرح به پزشکی دانشکدهبالینی علوم  پژوهشی شورای وظایف

درمانی  –بالینی مرکز آموزشی علوم  های گروه از ارسالی پیشنهادی پژوهشی های طرح تصویب و بررسی - 5 بند

  دانشگاه فناوری و تحقیقات معاونت حوزه به آن ارائه ومربوطه 

 هاای  طارح  اظهاارنرر  و بررسای  دانشاکده   پژوهشای  معااون  تائید با و لزوم در صورت تواند می دانشکده پژوهشی شورای: 5تبصره 

 .  دهد ارجاع دیگر نرر صاحب افراد یا و شورا تخصصی های کمیسیون به را تحقیقاتی

 را حاداکرر  دانشاکده  آن آموزشای  هاای  گاروه  پژوهشی شوراهای مصوب های طرح است موظف دانشکده پژوهشی شورای: 2تبصره 

 .   دهد قرار نرر اظهار و بررسی مورد روز سی مدت ظرف

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

 نماودن  فعاال  جهت دانشکده علمی هئیت اعضای در عالقه و انگیزه ایجاد راهکارهای پیشنهاد و مطالعه - 9 بند

  پژوهش

 و دانشگاه سوی از شده مشخص معیارهای اساس بر دانشکده پژوهشی توان به راجع نرر اظهار و بررسی - 1 بند

  دانشگاه فناوری و تحقیقات معاونت به آن نمودن منعکس

 و تحقیقات معاونت به آن ارائه و تحقیقاتی اولویتهای مورد در دانشکده آموزشی گروههای نررات بررسی - 1 بند

  دانشگاه فناوری

  ها پژوهش اینگونه هماهنگی جهت الزم امکانات نمودن فراهم و گروهی بین های پژوهش انجام تشویق - ۶ بند

  طرح اجرای روند در تحقیقاتی های طرح مجریان جهت الزم تسهیالت و امکانات نمودن فراهم - ۷ بند

 در آن کااربرد  جهات  ذیاربط  موسساات  باه  یافتاه  پایان های پژوهش نتایج ارائه به طرح مجریان تشویق - ۸ بند

  عملی و علمی مختلف های عرصه

 حاوزه  باه  ممتااز  پژوهشاگران  معرفای  و تعیاین  و دانشکده پژوهشی های فعالیت سالیانه گزارش تنریم - 3 بند

  دانشگاه فناوری و تحقیقات معاونت

 اخا   جهات  دانشاگاه   هاای  اولویات  به توجه با تحقیقاتی موضوعات تصویب و تعیین و مشی خط ارائه - 5۱ بند

 پزشکی و دستیاری مقاطع در نامه پایان واحد

 باا  خاارجی  و داخلای  سامینارهای  در مقااالت  ارائاه  و کتاب ترجمه و تالیف تدوین  جهت ریزی برنامه -55 بند

  دانشگاه فناوری و تحقیقات معاونت حوزه هماهنگی

 دانشکده مختلف های گروه از پیشنهادی های کارگاه و ها کنگره سمینارها  مورد در نرر اظهار و بررسی -52 بند

 



 : دانشکده پژوهشی شورای اختیارات و وظایف حدود مقررات،

 (ارومیه پزشکی علوم دانشگاه مصوب تحقیقاتی های طرح و پژوهشی شوراهای نامه آیین از برگرفته)

 گردد می محول آن به که وظایفی اجرای و پیگیری منرور به که است مرجعی دانشکده پژوهشی شورای: تعریف

 . شود می تشکیل

 : زیراست شرح به دانشکده پژوهشی شورای تشکیل ضوابط

 تحقیاق  روش های ودوره داشته فعالیت تحقیقاتی های زمینه در باید دانشکده پژوهشی شورای اعضای - 5 بند

 .  باشند گ رانده را متوسط و مقدماتی

 صاالحدید  وباه  لازوم  صاورت  در و شاود  می تشکیل یکبار هفته دو هر حداقل دانشکده پژوهشی شورای -2 بند

 .  نمود خواهد نیزبرگزار العاده فوق جلسات دانشکده  پژوهشی معاون

 . یابد می اعضارسمیت یک بعالوه نصف حضور با دانشکده پژوهشی شورای جلسات - 9 بند

 و مشخص قبال که( شورا اعضای از) ایشان جانشین یا دانشکده پژوهشی معاون حضور شورا تشکیل برای - 1 بند

 . است الزامی جلسه  رئیس عنوان به است شده معرفی

 جلساه  در حاضار  کننادگان  شارکت  امضا به ای صورتجلسه طی باید دانشکده پژوهشی شورای مصوبات -1 بند

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

 


