
دانشکده پزشکی :علوم پایه ژوهشی شوراي پاعضاي 

رتبه رشته سمت نام و نام خانوادگی
استاد ارتوپدي  ریاست دانشکده پزشکی افشاراحمدرضادکترآقاي

دانشیار تشریحیعلوم معاونت تحقیقات و فناوري دانشکده غالمحسین فرجاهدکترآقاي 
استادیار نفرولوژي تکمیلی دانشکدهمدیریت تحصیالت  آقاي دکتر جواد زینالی
استادیار فیزیک پزشکی معاونت آموزشی علوم پایه دانشکده آقاي دکتر حسن صابري
استاد بیوشیمی بالینی عضو هیات علمی محمدحسن انصاريدکترآقاي 
استاد انگل شناسی عضو هیات علمی خسرو حضرتی تپهدکترآقاي 
استاد فیزیولوژي علمیعضو هیات احسان صبوريدکترآقاي 
استاد ایمونولوژي عضو هیات علمی آقاي دکتر شهرام شهابی

دانشیار فیزیولوژي عضو هیات علمی خانم دکتر شیوا روشن میالنی
دانشیار فیزیک پزشکی عضو هیات علمی احد زینالیدکترآقاي 
دانشیار داروسازي عضو هیات علمی امیر حیدريدکترآقاي 
دانشیار آمار زیستی عضو هیات علمی حمیدرضا خلخالیدکترآقاي 
دانشیار انگل شناسی عضو هیات علمی شهرام خادم وطندکترآقاي 
استادیار پزشکیشناسیباکتري عضو هیات علمی صابر یوسفیدکترآقاي 
دانشیار علوم تغذیه عضو هیات علمی آقاي دکتر محمد علیزاده
دانشیار بیوشیمی بالینی عضو هیات علمی خانم دکتر فاطمه خردمند
استادیار تشریحیعلوم عضو هیات علمی باقر پورحیدردکترآقاي 
استادیار تشریحیعلوم عضو ھیات علمی پاسداراتابکیفاطمهخانم دکتر
استادیار ژنتیک عضو هیات علمی خانم دکتر فاطمه منصوري
استادیار پزشکیشناسیباکتري عضو هیات علمی شریفییعقوبآقاي دکتر
استادیار ایمونولوژي عضو هیات علمی محمدزادهعادلآقاي دکتر

کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی کارشناس امور پژوهشی-دبیر جلسه  آقاي مهندس احسان طباخی



:دانشکده پزشکیعلوم پایه ژوهشی شوراي پجلساتزمان 
) در سالن کنفرانس ریاست صبح8- 10(ساعتراسهفتههرهايدوشنبه و سه شنبهروتینصورتبه

.گرددمیدانشکده برگزار

:10/11/1395تاریخاتدانشکده پزشکیعلوم پایه ژوهشی شوراي پجلساتتعداد

تعداد جلسات
جلسه139535سال 
جلسه139453سال 
جلسه139342سال 
جلسه139230سال 
جلسه139136سال 
جلسه139019سال 

:المللبینشعبه

تعداد جلسات
جلسه139510سال 
جلسه139411سال 

سلولی و مولکولی : تحقیقاتمرکزپژوهشیکمیته

تعداد جلسات
جلسه139522سال 
جلسه139428سال 
جلسه139312سال 



: استزیرشرحبهپزشکیدانشکدهعلوم پایه پژوهشیشورايوظایف
بـه آنارائـه ودانشـکده علوم پایـه  هايگروهازارسالیپیشنهاديپژوهشیهايطرحتصویبوبررسی-1بند

دانشگاهفناوريوتحقیقاتمعاونتحوزه
هـاي طـرح اظهـارنظر وبررسـی دانشـکده، پژوهشـی معـاون تائیدباولزومدر صورتتواندمیدانشکدهپژوهشیشوراي: 1تبصره 

. دهدارجاعدیگرنظرصاحبافرادیاوشوراتخصصیهايکمیسیونبهراتحقیقاتی
را حـداکثر دانشـکده آنآموزشـی هـاي گـروه پژوهشیشوراهايمصوبهايطرحاستموظفدانشکدهپژوهشیشوراي: 2تبصره 

.  دهدقرارنظراظهاروبررسیموردروزسیمدتظرف

دانشگاهپژوهشیمشیخطبهتوجهبادانشکده،پژوهشیهايسیاستتدوین-2بند
نمـودن فعـال جهتدانشکدهعلمیهئیتاعضايدرعالقهوانگیزهایجادراهکارهايپیشنهادومطالعه-3بند

پژوهش
ودانشگاهسويازشدهمشخصمعیارهاياساسبردانشکدهپژوهشیتوانبهراجعنظراظهاروبررسی-4بند

دانشگاهفناوريوتحقیقاتمعاونتبهآننمودنمنعکس
وتحقیقاتمعاونتبهآنارائهوتحقیقاتیاولویتهايمورددردانشکدهآموزشیگروههاينظراتبررسی-5بند

دانشگاهفناوري
هاپژوهشاینگونههماهنگیجهتالزمامکاناتنمودنفراهموگروهیبینهايپژوهشانجامتشویق-6بند
طرحاجرايرونددرتحقیقاتیهايطرحمجریانجهتالزمتسهیالتوامکاناتنمودنفراهم-7بند
درآنکـاربرد جهـت ذیـربط موسسـات بـه یافتـه پایانهايپژوهشنتایجارائهبهطرحمجریانتشویق-8بند

عملیوعلمیمختلفهايعرصه
حـوزه بـه ممتـاز پژوهشـگران معرفـی وتعیـین ودانشکدهپژوهشیهايفعالیتسالیانهگزارشتنظیم-9بند

دانشگاهفناوريوتحقیقاتمعاونت
اخـذ جهـت دانشـگاه، هـاي اولویـت بهتوجهباتحقیقاتیموضوعاتتصویبوتعیینومشیخطارائه-10بند

Ph.Dوارشد،کارشناسیمقاطعدرنامهپایانواحد

بـا خـارجی وداخلـی سـمینارهاي درمقـاالت ارائـه وکتابترجمهوتالیفتدوین،جهتریزيبرنامه-11بند
دانشگاهفناوريوتحقیقاتمعاونتحوزههماهنگی

دانشکدهمختلفهايگروهازپیشنهاديهايکارگاهوهاکنگرهسمینارها،مورددرنظراظهاروبررسی-12بند



:دانشکدهپژوهشیشوراياختیاراتووظایفحدودمقررات،
)ارومیهپزشکیعلومدانشگاهمصوبتحقیقاتیهايطرحوپژوهشیشوراهاينامهآیینازبرگرفته(

محـول آنبـه متعاقباکهوظایفیاجرايوپیگیريمنظوربهکهاستمرجعیدانشکدهپژوهشیشوراي: تعریف
. شودمیتشکیلگرددمی

: زیراستشرحبهدانشکدهپژوهشیشورايتشکیلضوابط
تحقیـق روشهايودورهداشتهفعالیتتحقیقاتیهايزمینهدربایددانشکدهپژوهشیشوراياعضاي-1بند

. باشندگذراندهرامتوسطومقدماتی
صـالحدید وبـه لـزوم صـورت دروشـود میتشکیلیکبارهفتهدوهرحداقلدانشکدهپژوهشیشوراي-2بند

. نمودخواهدنیزبرگزارالعادهفوقجلساتدانشکده،پژوهشیمعاون
. یابدمیاعضارسمیتیکبعالوهنصفحضوربادانشکدهپژوهشیشورايجلسات-3بند
ومشخصقبالکه) شورااعضاياز(ایشانجانشینیادانشکدهپژوهشیمعاونحضورشوراتشکیلبراي-4بند

. استالزامیجلسه،رئیسعنوانبهاستشدهمعرفی
جلسـه درحاضـر کننـدگان شـرکت امضابهايصورتجلسهطیبایددانشکدهپژوهشیشورايمصوبات-5بند

. گرددارسالدانشگاهفناوريوتحقیقاتمعاونتحوزهجهتآنازنسخهیکورسیده


