
 :امام(  درمانی -مرکز آموزشیعلوم بالینی ) اعضای شورای پژوهشی

 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

 اولیایی امیرآقای دکتر  درمانی امام -ریاست مرکز آموزشی بینیو  حلق گوش دانشیار

 محمدرضا پاشاییآقای دکتر  درمانی امام -معاونت پژوهشی مرکز آموزشی گوارش استادیار

سم شناسی  یاردانش

 بالینی

 بوشهری بهزاد  دکتر آقای عضو هیات علمی

 قاسمیآقای دکتر امیرعباس  عضو هیات علمی مغز و اعصاب دانشیار

 خانم دکتر فریبا عباسی عضو هیات علمی آسیب شناسی دانشیار

 آقای دکتر علی تبریزی عضو هیات علمی ارتوپدی یاردانش

 سامان فرشیدآقای دکتر  عضو هیات علمی ارولوژی یاراستاد

 ناصر مسعودیآقای دکتر  عضو هیات علمی جراحی یاراستاد

 خانم دکتر ندا ولیزاده عضو هیات علمی غدد -داخلی  یاردانش

 دکتر میرموسی آقداشی آقای عضو هیات علمی بیهوشی یاردانش

 خانم دکتر معصومه ربیعی پور عضو هیات علمی ریه –داخلی  استادیار

 آقای دکتر شهرام شکوهی عضو هیات علمی بیهوشی استادیار

 توحید کرمی آقای دکتر عضو هیات علمی بیهوشی یاراستاد

 شریفی حمداله آقای دکتر عضو هیات علمی فارماکولوژی دانشیار

 دکتر معصومه پورجبلیخانم  عضو هیات علمی پاتولوژی استادیار

 دکتر فرزانه حسینیخانم  عضو هیات علمی پاتولوژی استادیار

سم شناسی  یاراستاد

 بالینی

 محمد مجیدی دکتر آقای عضو هیات علمی

 دکتر علی آیدنلوآقای  عضو هیات علمی ارتوپدی استادیار

 دکتر بهمن علی نژاد آقای عضو هیات علمی جراحی عمومی استادیار

 دکتر بابک چوبی انزلی آقای عضو هیات علمی طب اورژانس استادیار

 دکتر پریسا خلیلی خانم عضو هیات علمی چشم استادیار

 دکتر یلدا صنیعی خانم عضو هیات علمی رادیولوژی استادیار

 دکتر شهرزاد شکوفی خانم عضو هیات علمی روماتولوژی - داخلی استادیار

 دکتر امیرسام روشنی آقای عضو هیات علمی ENT استادیار

 دکتر لعیا هوشمند خانم عضو هیات علمی غدد- داخلی استادیار



 

 :(خمینی )ره( امام یمارستان)ب بالینیزمان جلسات شورای پژوهشی علوم 

در محل واحد توسعه  (صبح 8-01) ساعت راس هفته هر های شنبه ، یکشنبه و  دوشنبه روتین صورت به

 .گردد می تحقیقات بالینی واقع در طبقه همکف سالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار

 

 : 0/4/0410 تاریخ ات (خمینی امامیمارستان ببالینی )علوم ژوهشی شورای پ جلسات تعداد

کل پروپوزال 

 های مصوب

تعداد پروپوزال طرح 

 های تحقیقاتی

تعداد پروپوزال پایان نامه 

 ها

 سال تعداد جلسات

78 1 78 80 0934 

111 11 101 83 0931 

101 1 101 81 0931 

99 1 98 27 0932 

109 8 101 23 0938 

13 11 11 94 0933 

80 9 81 10 0411 

18 1 13 91 0410 

 

 دکتر محمد حیدریآقای  عضو هیات علمی اپیدمیولوژی استادیار

 آقای دکتر سیامک کاظمی صوفی عضو هیات علمی ارتوپدی استادیار

 خانم دکتر زهرا نوارباف محمدی عضو هیات علمی ریه-داخلی استادیار

 اعظم قرآنی عادل آقای دکتر عضو هیات علمی سم شناسی بالینی استادیار

 دکتر رضوان نوروززاده خانم عضو هیات علمی داخلی اعصاب استادیار

و مغز  جراحی استادیار

 اعصاب

 آقای دکتر پیمان قلی پور علمیعضو هیات 

 دکتر آیدا اسماعیلی خانم عضو هیات علمی فارماکولوژی بالینی استادیار

 دکتر ویدا اسدی خانم عضو هیات علمی رادیولوژی استادیار

 دکتر نازیال فرخ اسالملوخانم  مترجمی زبانکارشناس  زبان انگلیسی دکترا

 خانم پروین آیرملوی کارشناس امور پژوهشی  -دبیر جلسه  اپیدمیولوژی کارشناسی ارشد

 خانم سیما اشنویی کارشناس امور پژوهشی  -دبیر جلسه  اپیدمیولوژی کارشناسی ارشد 



 : است زیر شرح به پزشکی دانشکدهبالینی علوم  پژوهشی شورای وظایف

درمانی  –بالینی مرکز آموزشی علوم  هایگروه از ارسالی پیشنهادی پژوهشی هایطرح تصويب و بررسی - 1 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 تواندمی دانشکده پژوهشی شورای: 1تبصره 

 .  دهد ارجاع ديگر نرر صاحب افراد يا و شورا تخصصی هایکمیسیون به را تحقیقاتی

 را حاداکرر  دانشاکده  آن آموزشای  هاای گاروه  پژوهشی شوراهای مصوب هایطرح است موظف دانشکده پژوهشی شورای: 1تبصره 

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

  دانشگاه پژوهشی مشی خط به توجه با دانشکده  پژوهشی هایسیاست تدوين - 1 بند

 نماودن  فعاا   جهت دانشکده علمی هئیت اعضای در عالقه و انگیزه ايجاد راهکارهای پیشنهاد و مطالعه - 1 بند

  پژوهش

 و دانشگاه سوی از شده مشخص معیارهای اساس بر دانشکده پژوهشی توان به راجع نرر اظهار و بررسی - 3 بند

  دانشگاه فناوری و تحقیقات معاونت به آن نمودن منعکس

 و تحقیقات معاونت به آن ارائه و تحقیقاتی اولويتهای مورد در دانشکده آموزشی گروههای نررات بررسی - 3 بند

  دانشگاه فناوری

  هاپژوهش اينگونه هماهنگی جهت الزم امکانات نمودن فراهم و گروهی بین هایپژوهش انجام تشويق - 8 بند

  طرح اجرای روند در تحقیقاتی هایطرح مجريان جهت الزم تسهیالت و امکانات نمودن فراهم - 8 بند

 در آن کااربرد  جهات  ذياربط  موسساات  باه  يافتاه پايان هایپژوهش نتايج ارائه به طرح مجريان تشويق - 7 بند

  عملی و علمی مختلف هایعرصه

 حاوزه  باه  ممتااز  پژوهشاگران  معرفای  و تعیاین  و دانشکده پژوهشی هایفعالیت سالیانه گزارش تنریم - 9 بند

  دانشگاه فناوری و تحقیقات معاونت

 اخا   جهات  دانشاگاه   هاای اولويات  به توجه با تحقیقاتی موضوعات تصويب و تعیین و مشی خط ارائه - 10 بند

 پزشکی و دستیاری مقاطع در نامه پايان واحد

 باا  خاارجی  و داخلای  سامینارهای  در مقااالت  ارائاه  و کتاب ترجمه و تالیف تدوين  جهت ريزیبرنامه -11 بند

  دانشگاه فناوری و تحقیقات معاونت حوزه هماهنگی

 دانشکده مختلف هایگروه از پیشنهادی هایکارگاه و هاکنگره سمینارها  مورد در نرر اظهار و بررسی -11 بند

 



 : دانشکده پژوهشی شورای اختیارات و وظایف حدود مقررات،

 (ارومیه پزشکی علوم دانشگاه مصوب تحقیقاتی هایطرح و پژوهشی شوراهای نامهآیین از برگرفته)

 گرددمی محو  آن به که وظايفی اجرای و پیگیری منرور به که است مرجعی دانشکده پژوهشی شورای: تعريف

 . شودمی تشکیل

 : زيراست شرح به دانشکده پژوهشی شورای تشکیل ضوابط

 تحقیاق  روش های ودوره داشته فعالیت تحقیقاتی های زمینه در بايد دانشکده پژوهشی شورای اعضای - 1 بند

 .  باشند گ رانده را متوسط و مقدماتی

 صاالحديد  وباه  لازوم  صاورت  در و شاود می تشکیل يکبار هفته دو هر حداقل دانشکده پژوهشی شورای -1 بند

 .  نمود خواهد نیزبرگزار العاده فوق جلسات دانشکده  پژوهشی معاون

 . يابد می اعضارسمیت يک بعالوه نصف حضور با دانشکده پژوهشی شورای جلسات - 1 بند

 و مشخص قبال که( شورا اعضای از) ايشان جانشین يا دانشکده پژوهشی معاون حضور شورا تشکیل برای - 3 بند

 . است الزامی جلسه  رئیس عنوان به است شده معرفی

 جلساه  در حاضار  کننادگان  شارکت  امضا به ای صورتجلسه طی بايد دانشکده پژوهشی شورای مصوبات -3 بند

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

 


