
بسمه تعالی

................دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي، درماني 
..........................بيمارستان توسعه تحقيقات بالينيفرم ارزيابي واحد

۱۳۸۸سال

جدول اطالعات كلي                 -۱
نام و نام خانوادگي معاون پژوهشي دانشگاه 

شماره تلفن معاونت پژوهشي

سرپرست واحد نام و نام خانوادگي 
اندازي واحد از طرف سال تصويب راه

معاونت تحقيقات  وفناوري وزارت بهداشت آخرين مدرک علمی سرپرست واحد

شماره تلفن 

بخشهاي تخصصي بيمارستان
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..........

شماره نمابر

آدرس پستي واحد

آدرس پست الكترونيكي واحد يا سرپرست 
واحد

هاي دستياريتهرش
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۳

............

بخشهاي فوق تخصصي بيمارستان

۱-

۲-

۳-.

..............

هاي فوق تخصصيرشته
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۲-

.....

مراكز تحقيقاتي بيمارستان

۱-

۲-

.............

:جدول محققين و دانشجويان بيمارستان-۲
كارشناسي ارشدحرفه ايدكتريPHDتخصصفوق تخصصتحصيلي / وضعيت استخدامي 

اعضا هيات علمي شاغل در بيمارستان 

دانشجويان

جمع

اعضا ، همكاران و مشاوران واحد توسعه تحقيقات باليني -۳

عنوان مدرك يا مدارك تحصيليمدرك تحصيليسمت در دانشگاهسمت در واحدنام خانوادگي–نام رديف
زمينه همكاري در 

حدوا

۱



:مشخصات فضاي فيزيكي -۴

:   مساحت فضاي در اختيار واحد 

:گاركاه - سالن

:كالس          

:دسترسي به منابع اطالعاتي پايه و روز آمد مناسب -۵

از  وجود كتابخانه دربيمارستان  با سيستم دسترسي ب-

بانكهاي اطالعاتي در دسترس -

دسترسي مناسب به مجالت داخلي وخارجي-

هاي متصل به اينترنت در بيمارستانتعداد خط-

هاي متصل به اينترنت در محل واحد تعداد خط-

:اعتبارات -۶

۱۳۸۸سال )ميليون ريال(اعتبارات  واحد  توسعه تحقيقات باليني محل تامبن

معاونت پژوهشي دانشگاه

بيمارستان

معاونت تحقيقات وفناوري

ساير منابع با ذكر نام

:تعداد ارائه خدمات مشاوره اي -۷

)تعداد(۱۳۸۸سالنوع خدمات

آمار

اپيدميولوژي

مقاله نويسي

منابعجستجوي

امور كامپيوتري

جمع آوري اطالعات

ساير

٣-١-
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:كارگاههاي برگزار شده براي محققين باليني بيمارستان  -۸

:و طرحهامقاالت-۹

:اقدامات خاص و  نتايجي كه از زمان  راه اندازي واحد صورت گرفته است -

: هاها وپيشنهادتوصيه-

امضا نام ونام خانوادگي سرپرست  واحد                                

نام ونام خانوادگي معاون پژوهشي دانشگاه                                                                                  امضا 

تاريخ

كل ساعتتعداد كل شركت گنندگانتعداد دورهعنوان گارگاهرديف

۱۳۸۸سالمقاالت يا طرحها

ـ  ده در مجـالت علمـي پژوهشـي توسـط     تعداد مقاالت منتشر ش

كه در نگارش آنهـا از مشـاوره   ۱۳۸۸در سال محققين بيمارستان 

هاي  واحد استفاده شده است

كه در آنهـا از مشـاوره هـاي     ۱۳۸۸تعداد طرحهاي مصوب سال  

واحد استفاده شده است

تعداد مقاالت منتشر شـده در مجـالت علمـي پژوهشـي توسـط      

تقــدير و "در قســمت  كــه ۱۳۸۸ر ســال محققــين بيمارســتان د

شده استتشکرآن  از مشاوره هاي  واحد "تشکرات

کپی مقاالت باید به همراه فرم تکمیل شده به یک نسخه از ♣
معاونت ارسال گردد

آن از رش نهايی ازكه درگ۱۳۸۸تعداد طرحهای پايان يافته در سال 

مشاوره هاي  واحد تشکر  شده است
ز کپی گزارشات نهایی باید به همراه فرم تکمیل یک نسخه ا♣♣

شده به معاونت ارسال گردد


