
 

زنجانخدمات بهداشتي درماني  و دانشگاه علوم پزشكي  

 

 پژوهشي دانشكده شوراي

 تعريف

 شود، پيگيري واجراي وظايفي كه متعاقبا به آن محول مي شوراي پژوهشي دانشكده مرجعي است كه به منظور

 .تشكيل مي شود

 

 تركيب اعضاي اين شورا 

 رئيس دانشكده - الف

  معاون پژوهشي دانشكده -ب 

 يك نفر نماينده هريك از گروه هاي آموزشي و پژوهشي - پ

  دو نفراز اعضاي هيئت علمي صاحبنظر به پيشنهاد معاون پژوهشي دانشكده وتائيد رياست دانشكده - ت

 مشاور اپيدميولوژي ويا آمارزيستي - ج

 .: حضور نماينده گروه هاي ماژور و گروه هاي تحصيالت تكميلي الزامي است 1تبصره  

 زيستي بنا به پيشنهاد معاون پژوهشي وتاييد رئيس آن دانشكده تعيين ميي : مشاور اپيدميولوژي وآمار 2 تبصره

  .دشو

 .شود صادر ميو براي مدت يكسال شكده بوسيله رئيس دانشكده : ابالغ اعضاي شوراي پژوهشي دان 3 تبصره

 

 ضوابط تشكيل شوراي پژوهشي دانشكده 
دوره هاي روش تحقيق  زمينه هاي تحقيقاتي فعاليت داشته و اعضاي شوراي پژوهشي دانشكده بايد در - 1بند

 .گذرانده باشند مقدماتي و تكميلي را

شود ودر صورت لزوم وبيه صيالحديد  دو هفته يكبار تشكيل مي شوراي پژوهشي دانشكده حداقل هر - 2بند

 .برگزار خواهد نمود معاون پژوهشي دانشكده جلسات فوق العاده نيز

 جلسات شورا حداقل يك ،گروه آموزش فعال هستند 5يا كمتراز   5: در مورد دانشكده هايي كه داراي تبصره

 .خواهد شد بار تشكيل ماه يك

  .رسميت مي يابد نصف بعالوه يك اعضا پژوهشي دانشكده با حضورجلسات شوراي  - 3بند

باشيد، بعنيوان دبيرشيوراي  فردي را كه ترجيحا از اعضياي هميين شيورا ميي، معاون پژوهشي دانشكده - 4بند

 .معرفي خواهد كرد پژوهشي دانشكده انتخاب و



 .ستا ن رئيس جلسه، الزاميبراي تشكيل شورا حضور رئيس يا معاون پژوهشي دانشكده به عنوا - 5 بند

بايد طي صورتجلسه اي به امضا شركت كنندگان حاضر در جلسه   مصوبات شوراي پژوهشي دانشكده - 6بند

 .رسيده ويك نسخه از آن به حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال گردد

 

  وظايف شوراي پژوهشي دانشكده

ارائه  هاي دانشكده و شوراي پژوهشي گروه ارسالي ازهاي پژوهشي پيشنهادي  بررسي وتصويب طرح - 1 بند

  آن به حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه

تواند با تائيد معاون پژوهشي دانشكده، بررسي واظهار  : شوراي پژوهشي دانشكده درصورت لزوم مي 1 تبصره

 .دهد يا افراد صاحب نظر ديگر ارجاع نظر طرحهاي تحقيقاتي را به كميسيونهاي تخصصي شورا و

: شوراي پژوهشي دانشكده موظف است طرحهاي مصوب شوراهاي پژوهشي گروههاي آموزشي آن  2 تبصره

 .اظهار نظر قرار دهد حداكثر ظرف مدت  دو ماه مورد بررسي و دانشكده را

 باتوجه به خط مشي پژوهشي دانشگاه ،تدوين سياستهاي پژوهشي دانشكده - 2 بند

هكارهاي ايجاد انگيزه و عالقه در اعضاي هئيت علمي دانشكده به معاونت پژوهشي مطالعه و پيشنهاد را - 3 بند

 دانشگاه

 همكاري با معاونت پژوهشي دانشگاه در راستاي تدوين اولويتهاي پژوهشي دانشگاه  - 4 بند

 تشويق انجام پژوهشهاي بين گروهي و بستر سازي الزم جهت هماهنگي اينگونه پژوهشها – 5 بند

تشويق مجريان طرح به ارائه نتايج پژوهشهاي پايان يافته به موسسات ذيربط جهت كاربرد آن در عرصه  - 6 بند

 هاي مختلف علمي ازطريق  معاونت پژوهشي دانشگاه

 تنظيم گزارش ساليانه فعاليتهاي پژوهشي دانشكده و ارائه آن به معاونت پژوهشي دانشگاه - 7 بند

هاي دانشگاه، جهت اخذ واحد  ن وتصويب موضوعات تحقيقاتي با توجه به اولويتارائه خط مشي وتعيي - 8 بند

  در صورت تاسيس   Ph.Dو   MPH  ،پايان نامه در مقاطع كارشناسي ارشد

  هاي مختلف دانشكده كنگره ها و كارگاه هاي پيشنهادي از گروه ،بررسي واظهار نظر در مورد سمينارها - 9 بند

 


