
 : (ره) خميني امام درماني-آموزشي مركز باليني تحقيقات توسعه واحد پژوهشي شوراي اعضاي

 نام و نام خانوادگی سمت رشته رتبه

 افشار احمدرضا دكتر آقاي ریاست دانشکده پزشکی ارتوپدی  استاد

 خانم دكتر رعنا حسيني پزشکی مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشکده پزشکی اجتماعی استادیار

 آقاي دكتر علي تبریزي درمانی امام -معاونت پژوهشی مرکز  آموزشی ارتوپدی استادیار

 شریفي حمداله آقاي دكتر بالینی تحقیقات توسعه واحد سرپرست داروشناسی دانشیار

  آقاي دكتر محمدامين وليزاده عضو هیات علمی بیهوشی دانشیار

 آقاي دكتر فردین ميرزاطلوعي عضو هیات علمی ارتوپدی  استاد حسنلویي

 ماهوري عليرضا دكتر آقاي عضو هیات علمی بیهوشی استاد

 دكتر خدیجه مخدوميخانم  عضو هیات علمی نفرولوژی دانشیار

 نظرباغي سورنا دكتر آقاي عضو هیات علمی اعصاب و مغز یاردانش

 آقاي دكتر علي انشایي عضو هیات علمی جراحی دانشیار

 خانم دكتر فریبا عباسي عضو هیات علمی آسیب شناسی دانشیار

 آقاي دكتر شهریار صانع عضو هیات علمی بیهوشی دانشیار

 اي ثمره رضا دكترآقاي  عضو هیات علمی ENT دانشیار

 خانم دكتر ندا وليزاده عضو هیات علمی غدد -داخلی  استادیار

 آقاي دكتر محمدرضا اميري نيک پور عضو هیات علمی اعصاب و مغز استادیار

 مترجمي زادهآقاي دكتر قادر  عضو هیات علمی چشم استادیار

 خانم دكتر معصومه ربيعي پور عضو هیات علمی ریه  –داخلی  استادیار

 دكتر سيف اهلل رضایيآقاي  عضو هیات علمی جراحی استادیار

 دكتر معصومه پورجبلي خانم عضو هیات علمی آسیب شناسی استادیار

 مهریار حميدرضا دكترآقاي  عضو هیات علمی طب اورژانس استادیار

 اسالملو عباسي عطا دكترآقاي  عضو هیات علمی آسیب شناسی استادیار

 دكتر محمدرضا پاشایيآقاي  عضو هیات علمی گوارش - داخلی استادیار

 دكتر رحيم اصغريآقاي  عضو هیات علمی بالغین سرطان و خون  - داخلی استادیار

 دكتر جعفر كاظم زادهآقاي  عضو هیات علمی جراحی استادیار

 دكتر شيوا پاكزادخانم  عضو هیات علمی احیرج استادیار

 آقاي دكتر شهرام شکوهي عضو هیات علمی بیهوشی استادیار



 

 

 : (ره) خميني امام درماني-آموزشي مركز باليني تحقيقات توسعه واحد پژوهشي شوراي جلساتزمان 

 تئااتر  آمفا   ساانن  همکف طبقه( در صبح 8-01) ساعت راس هفته هر های شنبهدو نبه و ش روتین صورت به

 .گردد م  برگزار مرکز آموزش  درمان  امام خمین  )ره(

 

 (ره) خميني امام درماني-آموزشي مركز باليني تحقيقات توسعه واحد پژوهشي شوراي جلسات تعداد

 : 0/0/0318 تاریخ ات

 تعداد جلسات 
 جلسه 27 7931سال 

 جلسه 017 7931سال 

 جلسه 003 7931سال 

 جلسه 88 7931سال 

 

  

 آقاي دكتر عطا مهدخواه عضو هیات علمی اعصاب و مغز استادیار

 ر ندا محمديدكت خانم عضو هیات علمی طب اورژانس استادیار

 دكتر محمد حيدريآقاي  عضو هیات علمی اپیدمیولوژی استادیار

 آیرملوي پروین مهندسخانم  کارشناس امور پژوهشی  -دبیر جلسه  اپیدمیولوژی کارشناسی ارشد

 سيما اشنویي مهندسخانم  کارشناس امور پژوهشی اپیدمیولوژی کارشناسی ارشد 

 



 : است زیر شرح به پزشکي دانشکدهباليني علوم  پژوهشي شوراي وظایف

درمان   –بانین  مرکز آموزش  علوم  های گروه از ارسان  پیشنهادی پژوهش  های طرح تصويب و بررس  - 7 بند

  دانشگاه فناوری و تحقیقات معاونت حوزه به آن ارائه ومربوطه 

 هاای  طارح  اظهاارنرر  و بررسا   دانشاکده   پژوهشا   معااون  تائید با و نزوم در صورت تواند م  دانشکده پژوهش  شورای: 7تبصره 

 .  دهد ارجاع ديگر نرر صاحب افراد يا و شورا تخصص  های کمیسیون به را تحقیقات 

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

 .   دهد قرار نرر اظهار و بررس  مورد روز س  مدت ظرف

  دانشگاه پژوهش  مش  خط به توجه با دانشکده  پژوهش  های سیاست تدوين - 2 بند

 نماودن  فعاال  جهت دانشکده علم  هئیت اعضای در عالقه و انگیزه ايجاد راهکارهای پیشنهاد و مطانعه - 9 بند

  پژوهش

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

  دانشگاه فناوری و تحقیقات معاونت به آن نمودن منعکس

 و تحقیقات معاونت به آن ارائه و تحقیقات  اونويتهای مورد در دانشکده آموزش  گروههای نررات بررس  - 1 بند

  دانشگاه فناوری

  ها پژوهش اينگونه هماهنگ  جهت الزم امکانات نمودن فراهم و گروه  بین های پژوهش انجام تشويق - 1 بند

  طرح اجرای روند در تحقیقات  های طرح مجريان جهت الزم تسهیالت و امکانات نمودن فراهم - 1 بند

 در آن کااربرد  جهات  ذياربط  موسساات  باه  يافتاه  پايان های پژوهش نتايج ارائه به طرح مجريان تشويق - ۸ بند

  عمل  و علم  مختلف های عرصه

 حاوزه  باه  ممتااز  پژوهشاگران  معرفا   و تعیاین  و دانشکده پژوهش  های فعانیت سانیانه گزارش تنریم - 3 بند

  دانشگاه فناوری و تحقیقات معاونت

 اخا   جهات  دانشاگاه   هاای  اونويات  به توجه با تحقیقات  موضوعات تصويب و تعیین و مش  خط ارائه - 7۱ بند

 پزشک  و دستیاری مقاطع در نامه پايان واحد

 باا  خاارج   و داخلا   سامینارهای  در مقااالت  ارائاه  و کتاب ترجمه و تانیف تدوين  جهت ريزی برنامه -77 بند

  دانشگاه فناوری و تحقیقات معاونت حوزه هماهنگ 

 دانشکده مختلف های گروه از پیشنهادی های کارگاه و ها کنگره سمینارها  مورد در نرر اظهار و بررس  -72 بند

 



 : دانشکده پژوهشي شوراي اختيارات و وظایف حدود مقررات،

 (اروميه پزشکي علوم دانشگاه مصوب تحقيقاتي هاي طرح و پژوهشي شوراهاي نامه آیين از برگرفته)

 گردد م  محول آن به که وظايف  اجرای و پیگیری منرور به که است مرجع  دانشکده پژوهش  شورای: تعريف

 . شود م  تشکیل

 : زيراست شرح به دانشکده پژوهش  شورای تشکیل ضوابط

 تحقیاق  روش های ودوره داشته فعانیت تحقیقات  های زمینه در بايد دانشکده پژوهش  شورای اعضای - 7 بند

 .  باشند گ رانده را متوسط و مقدمات 

 صاالحديد  وباه  نازوم  صاورت  در و شاود  م  تشکیل يکبار هفته دو هر حداقل دانشکده پژوهش  شورای -2 بند

 .  نمود خواهد نیزبرگزار انعاده فوق جلسات دانشکده  پژوهش  معاون

 . يابد م  اعضارسمیت يک بعالوه نصف حضور با دانشکده پژوهش  شورای جلسات - 9 بند

 و مشخص قبال که( شورا اعضای از) ايشان جانشین يا دانشکده پژوهش  معاون حضور شورا تشکیل برای - 1 بند

 . است انزام  جلسه  رئیس عنوان به است شده معرف 

 جلساه  در حاضار  کننادگان  شارکت  امضا به ای صورتجلسه ط  بايد دانشکده پژوهش  شورای مصوبات -1 بند

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

 


