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 استادیار بیهوشی متخصص عضو هیات علمی دکتر هادی هوشیار 15

 استاد متخصص رادیولوژی عضو هیات علمی دکتر افشین محمدی 16

 استادیار متخصص رادیولوژی عضو هیات علمی دکتر یلدا صنیعی 17
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 : است زیر شرح به پزشکی دانشکدهبالینی علوم  پژوهشی شورای وظایف

درمانی  –بالینی مرکا آموزشی علوم  هایگروه از ارسالی پیشنهادی پژوهشی هایطرح تصويب و بررسی - ۱ بند

  دانشگاه فناوری و تحقیقات معاونت حوزه به آن ارائه ومربوطه 

 هوای طورح  اظهوارنرر  و بررسوی  دانشوکده   پژوهشوی  معواون  تائید با و لاوم در صورت تواندمی دانشکده پژوهشی شورای: ۱تبصره 

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

 را حوداکرر  دانشوکده  آن آموزشوی  هوای گوروه  پژوهشی شوراهای مصوب هایطرح 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 هایسیاست تدوين - 2 بند

 نموودن  فعوا   جهت دانشکده علمی هئیت اعضای در عالقه و انگیاه ايجاد راهکارهای پیشنهاد و مطالعه - ۳ بند

  پژوهش

 و دانشگاه سوی از شده مشخص معیارهای اساس بر دانشکده پژوهشی توان به راجع نرر اظهار و بررسی - ۴ 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 - ۵ بند

  دانشگاه فناوری

  هاپژوهش اينگونه هماهنگی جهت الزم امکانات نمودن فراهم و گروهی بین هایپژوهش انجام تشويق - ۶ بند

  طرح اجرای روند در تحقیقاتی هایطرح مجريان جهت الزم تسهیالت و امکانات نمودن فراهم - ۷ بند

 در آن کواربرد  جهوت  ذيوربط  موسسوات  بوه  يافتوه پايان هایپژوهش نتايج ارائه به طرح مجريان تشويق - ۸ بند

  عملی و علمی مختلف هایعرصه

 حووزه  بوه  ممتواز  پژوهشوگران  معرفوی  و تعیوین  و دانشکده پژوهشی هایفعالیت سالیانه گاارش تنریم - ۹ بند

  دانشگاه فناوری و تحقیقات معاونت

 اخو   جهوت  دانشوگاه   هوای اولويوت  به توجه با تحقیقاتی موضوعات تصويب و تعیین و مشی خط ارائه - ۱۱ بند

 دستیاریپاشکی و  مقاطع در نامه پايان واحد

 بوا  خوارجی  و داخلوی  سومینارهای  در مقواالت  ارائوه  و کتاب ترجمه و تالیف تدوين  جهت ريایبرنامه -۱۱ بند

  دانشگاه فناوری و تحقیقات معاونت حوزه هماهنگی

 دانشکده مختلف هایگروه از پیشنهادی هایکارگاه و هاکنگره سمینارها  مورد در نرر اظهار و بررسی -۱2 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

 تحقیوق  روش های ودوره داشته فعالیت تحقیقاتی های زمینه در بايد دانشکده پژوهشی شورای اعضای - ۱ بند

 .  باشند گ رانده را متوسط و مقدماتی

 صوالحديد  وبوه  لواوم  صوورت  در و شوود می تشکیل يکبار هفته دو هر حداقل دانشکده پژوهشی شورای -2 بند

 .  نمود خواهد نیابرگاار العاده فوق جلسات دانشکده  پژوهشی معاون

 . يابد می سمیتر اعضا يک بعالوه نصف حضور با دانشکده پژوهشی شورای جلسات - ۳ بند

 و مشخص قبال که( شورا اعضای از) ايشان جانشین يا دانشکده پژوهشی معاون حضور شورا تشکیل برای - ۴ بند

 . است الاامی جلسه  رئیس عنوان به است شده معرفی

 جلسوه  در حاضور  کننودگان  شورکت  امضا به ای صورتجلسه طی بايد دانشکده پژوهشی شورای مصوبات -۵ بند

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

 


