اعضای شورای پژوهشی علوم بالینی (مرکز آموزشی -درمانی رازی) :
نام و نام خانوادگی

سمت

رشته

رتبه

آقای دکتر احمدرضا افشار

ریاست دانشکده پزشکی

ارتوپدی

استاد

خانم دکتر آرزوکیانی

معاونت پژوهشی مرکز آموزشی -درمانی رازی

روانپزشکی

استادیار

آقای دکتر رحیم خلیل زاده

عضو هیات علمی

روانپزشکی

استادیار

آقای دکتر محمدرضا انوشه

عضو هیات علمی

روانپزشکی

استادیار

آقای دکتر صفر حامدنیا

عضو هیات علمی

روانپزشکی

استادیار

آقای دکتر ماه منیرحقیقی

عضو هیات علمی

روانپزشکی

استادیار

خانم دکتر نسیم طالبی آذر

عضو هیات علمی

روانپزشکی

استادیار

خانم دکتر رویا یاوریان

عضو هیات علمی

روانشناسی

استادیار

آقای دکتر مجید رادمنش

عضو هیات علمی

روانپزشکی

استادیار

خانم فرشته بشارت

دبیر جلسه  -کارشناس امور پژوهشی

مدیریت آموزشی

کارشناسی

تعداد جلسات شورای پژوهشی علوم بالینی (ب .رازی) تا تاریخ : 1318/1/1
تعداد جلسات
سال 1311

 11جلسه

سال 1311

 1جلسه

سال 5931

 2جلسه

وظایف شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی به شرح زیر است:
بند  - 5بررسی و تصويب طرحهای پژوهشی پيشنهادی ارسالی از گروههای علوم بالينی مرکز آموزشی – درمانی
مربوطه و ارائه آن به حوزه معاونت تحقيقات و فناوری دانشگاه
تبصره  :5شورای پژوهشی دانشکده می تواند در صورت لزوم و با تائيد معااون پژوهشای دانشاکده بررسای و اظهاارنرر طارح هاای
تحقيقاتی را به کميسيونهای تخصصی شورا و يا افراد صاحب نرر ديگر ارجاع دهد .
تبصره  :2شورای پژوهشی دانشکده موظف است طرحهای مصوب شوراهای پژوهشی گاروههاای آموزشای آن دانشاکده را حاداکرر
ظرف مدت سی روز مورد بررسی و اظهار نرر قرار دهد .

بند  - 2تدوين سياستهای پژوهشی دانشکده با توجه به خط مشی پژوهشی دانشگاه
بند  - 9مطالعه و پيشنهاد راهکارهای ايجاد انگيزه و عالقه در اعضای هئيت علمی دانشکده جهت فعاال نماودن
پژوهش
بند  - ۴بررسی و اظهار نرر راجع به توان پژوهشی دانشکده بر اساس معيارهای مشخص شده از سوی دانشگاه و
منعکس نمودن آن به معاونت تحقيقات و فناوری دانشگاه
بند  - 1بررسی نررات گروههای آموزشی دانشکده در مورد اولويتهای تحقيقاتی و ارائه آن به معاونت تحقيقات و
فناوری دانشگاه
بند  - ۶تشويق انجام پژوهشهای بين گروهی و فراهم نمودن امکانات الزم جهت هماهنگی اينگونه پژوهشها
بند  - ۷فراهم نمودن امکانات و تسهيالت الزم جهت مجريان طرحهای تحقيقاتی در روند اجرای طرح
بند  - ۸تشويق مجريان طرح به ارائه نتايج پژوهش های پايان يافتاه باه موسساات ذياربط جهات کااربرد آن در
عرصههای مختلف علمی و عملی
بند  - 3تنريم گزارش ساليانه فعاليت های پژوهشی دانشکده و تعياين و معرفای پژوهشاگران ممتااز باه حاوزه
معاونت تحقيقات و فناوری دانشگاه
بند  - 5۱ارائه خط مشی و تعيين و تصويب موضوعات تحقيقاتی با توجه به اولوياتهاای دانشاگاه جهات اخا
واحد پايان نامه در مقاطع پزشکی و دستياری
بند  -55برنامه ريزی جهت تدوين تاليف و ترجمه کتاب و ارائاه مقااالت در سامينارهای داخلای و خاارجی باا
هماهنگی حوزه معاونت تحقيقات و فناوری دانشگاه
بند  -52بررسی و اظهار نرر در مورد سمينارها کنگرهها و کارگاههای پيشنهادی از گروههای مختلف دانشکده

مقررات ،حدود وظایف و اختیارات شورای پژوهشی دانشکده :
(برگرفته از آییننامه شوراهای پژوهشی و طرحهای تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم پزشکی ارومیه)

تعريف :شورای پژوهشی دانشکده مرجعی است که به منرور پيگيری و اجرای وظايفی که به آن محول می گردد
تشکيل میشود.
ضوابط تشکيل شورای پژوهشی دانشکده به شرح زيراست:
بند  - 5اعضای شورای پژوهشی دانشکده بايد در زمينه های تحقيقاتی فعاليت داشته ودوره های روش تحقياق
مقدماتی و متوسط را گ رانده باشند .
بند  -2شورای پژوهشی دانشکده حداقل هر دو هفته يکبار تشکيل می شاود و در صاورت لازوم وباه صاالحديد
معاون پژوهشی دانشکده جلسات فوق العاده نيزبرگزار خواهد نمود .
بند  - 9جلسات شورای پژوهشی دانشکده با حضور نصف بعالوه يک اعضارسميت می يابد.
بند  - ۴برای تشکيل شورا حضور معاون پژوهشی دانشکده يا جانشين ايشان (از اعضای شورا) که قبال مشخص و
معرفی شده است به عنوان رئيس جلسه الزامی است.
بند  -1مصوبات شورای پژوهشی دانشکده بايد طی صورتجلسه ای به امضا شارکت کننادگان حاضار در جلساه
رسيده و يک نسخه از آن جهت حوزه معاونت تحقيقات و فناوری دانشگاه ارسال گردد.

