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

 برگداار  جلسات ساختمان مدیرررت ( در سالن صبح 8-01) ساعت راس هفته هر های شنبهسه  روتین صورت به

 .گردد می

 

 :  0/0/0318 تاریخ ات (مطهریبالینی )ب. علوم ژوهشی شورای پ جلسات تعداد

 تعداد جلسات 

 جلسه 88 0311سال 

 جلسه 30 0311سال 

 جلسه 33 5931سال 

 جلسه  8 5931سال 

 نام و نام خانوادگی سمت رشته رتبه

 افشار احمدرضا دکتر آقای ریاست دانشکده پزشکی ارتوپدی  استاد

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

 بخش نیکی احمدعلی دکتر آقای مطهری  درمانی -آموزشی معاونت پژوهشی مرکز  نفرولوژی -کودکان  استاد

 یار کرمی محمد دکتر آقای عضو هیات علمی عفونی -کودکان  دانشیار

 فکور زهرا دکتر خانم عضو هیات علمی NICU -کودکان  استادیار

 مهران نوروزیآقای دکتر  عضو هیات علمی سرطان و خون -کودکان  استادیار

 آقای دکتر ابراهیم صادقی عضو هیات علمی عفونی -کودکان  استادیار

 خانم دکتر طاهره بهروز لک عضو هیات علمی نازایی  -زنان  دانشیار

 آقای دکتر احد قضاوی عضو هیات علمی اعصاب و مغز -کودکان  دانشیار

 خواه وظیفه شبنم دکترخانم  عضو هیات علمی زنان و زایمان استادیار

 آقای دکتر امیر نسیم فر عضو هیات علمی عفونی -کودکان  استادیار

 رسولی جواد دکتر آقای عضو هیات علمی اپیدمیولوژی استادیار

 کبیریمهندس مینا  خانم کارشناس امور پژوهشی  -دبیر جلسه  مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد



 : است زیر شرح به پزشکی دانشکدهبالینی علوم  پژوهشی شورای وظایف

درمانی  –بالینی مرکا آموزشی علوم  های گروه از ارسالی پیشنهادی پژوهشی های طرح تصورب و بررسی - 5 بنی

  دانشگاه فناوری و تحقیقات معاونت حوزه به آن ارائه ومربوطه 

 هدای  طدرح  اظهدارنرر  و بررسدی  دانشدکیه   پژوهشدی  معداون  تائیی با و لاوم در صورت توانی می دانشکیه پژوهشی شورای: 5تبصره 

 .  دهی ارجاع درگر نرر صاحب افراد را و شورا تخصصی های کمیسیون به را تحقیقاتی

 را حدیاکرر  دانشدکیه  آن آموزشدی  هدای  گدروه  پژوهشی شوراهای مصوب های طرح است موظف دانشکیه پژوهشی شورای: 2تبصره 

 .   دهی قرار نرر اظهار و بررسی مورد روز سی میت ظرف

  دانشگاه پژوهشی مشی خط به توجه با دانشکیه  پژوهشی های سیاست تیورن - 2 بنی

 نمدودن  فعدال  جهت دانشکیه علمی هئیت اعضای در عالقه و انگیاه ارجاد راهکارهای پیشنهاد و مطالعه - 9 بنی

  پژوهش

 و دانشگاه سوی از شیه مشخص معیارهای اساس بر دانشکیه پژوهشی توان به راجع نرر اظهار و بررسی - 1 بنی

  دانشگاه فناوری و تحقیقات معاونت به آن نمودن منعکس

 و تحقیقات معاونت به آن ارائه و تحقیقاتی اولورتهای مورد در دانشکیه آموزشی گروههای نررات بررسی - 1 بنی

  دانشگاه فناوری

  ها پژوهش ارنگونه هماهنگی جهت الزم امکانات نمودن فراهم و گروهی بین های پژوهش انجام تشورق - ۶ بنی

  طرح اجرای رونی در تحقیقاتی های طرح مجرران جهت الزم تسهیالت و امکانات نمودن فراهم - ۷ بنی

 در آن کداربرد  جهدت  ذردربط  موسسدات  بده  رافتده  پاران های پژوهش نتارج ارائه به طرح مجرران تشورق - ۸ بنی

  عملی و علمی مختلف های عرصه

 حدوزه  بده  ممتداز  پژوهشدگران  معرفدی  و تعیدین  و دانشکیه پژوهشی های فعالیت سالیانه گاارش تنریم - 3 بنی

  دانشگاه فناوری و تحقیقات معاونت

 اخد   جهدت  دانشدگاه   هدای  اولوردت  به توجه با تحقیقاتی موضوعات تصورب و تعیین و مشی خط ارائه - 5۱ بنی

 پاشکی و دستیاری مقاطع در نامه پاران واحی

 بدا  خدارجی  و داخلدی  سدمینارهای  در مقداالت  ارائده  و کتاب ترجمه و تالیف تیورن  جهت ررای برنامه -55 بنی

  دانشگاه فناوری و تحقیقات معاونت حوزه هماهنگی

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

 



 : 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 وظارفی اجرای و پیگیری منرور به که است مرجعی دانشکیه پژوهشی شورای: تعررف

 . شود می تشکیل

 : زرراست شرح به دانشکیه پژوهشی شورای تشکیل ضوابط

 تحقیدق  روش های ودوره داشته فعالیت تحقیقاتی های زمینه در باری دانشکیه پژوهشی شورای اعضای - 5 بنی

 .  باشنی گ رانیه را متوسط و مقیماتی

 صدالحیری  وبده  لداوم  صدورت  در و شدود  می تشکیل رکبار هفته دو هر حیاقل دانشکیه پژوهشی شورای -2 بنی

 .  نمود خواهی نیابرگاار العاده فوق جلسات دانشکیه  پژوهشی معاون

 . رابی می اعضارسمیت رک بعالوه نصف حضور با دانشکیه پژوهشی شورای جلسات - 9 بنی

 و مشخص قبال که( شورا اعضای از) ارشان جانشین را دانشکیه پژوهشی معاون حضور شورا تشکیل برای - 1 بنی

 . است الاامی جلسه  رئیس عنوان به است شیه معرفی

 جلسده  در حاضدر  کنندیگان  شدرکت  امضا به ای صورتجلسه طی باری دانشکیه پژوهشی شورای مصوبات -1 بنی

 . گردد ارسال دانشگاه فناوری و تحقیقات معاونت حوزه جهت آن از نسخه رک و رسییه

 


