
 شورای پژوهشی دانشکده
 ديدگاههاي طرح منظور به و   دانشكده علمي هيات اعضاي تحقيقاتي طرحهاي بررسي جهت دانشكده پژوهشي شوراي
 كه نفر ١٠  از شورا اين شود. مي تشكيلدانشكده در  طرحها تصويب و صاحبنظران و محققين نظر تبادل و بحث , متفاوت
 رياست طرف از منتخب ، دانشكده گروههاي پژوهشي نمايندگان از نفر ٧ و پژوهشي ،معاونت دانشكده رئيس عبارتند

 شده تشكيل باشد, مي پژوهشي امر در فعال و ر)يادانش و (استاد علمي هاي رتبه با علمي هيات اعضاي از كه دانشكده
  است.

  

 پيراپزشكي دانشكده پژوهشي شوراي اعضاي :  

   

  عليزاده شعبان دکتر
  سعيدی قاضی مرجان دكتر

 صفدري رضا دكتر

  اللهي عين  ناهيد دكتر

  چنگيزي وحيد دكتر

  واحدی سعيد دکتر

  عباسی سکينه دکتر
  خانی رحيم منيره دکتر
  شاهمرادی ليال دکتر

 قادرآبادی مهناز : جلسه دبير
 

 تحقيقاتي هاي طرح
 گردد. مي اطالعات ورود ، مجري توسط   پژوهشيار سيستم در  آموزشي  گروه در تصويب و بررسي از پس تحقيقاتي طرح

 حضور ، پژوهشي   معاونت  نظر با بعد و تكميل ، نواقص و  بررسي  پروپوزال مطالب  ، دانشكده  Subadmin  توسط سپس
 آنها ، مجريان به ايجنت اعالم و داوران بررسي از بعد ميگردد. ارسال ... و مطالب بودن جديد و بررسي جهت منتخب داوران

 گيرد. مي  قرار پژوهشي شوراي كار دستور در  طرحها  سپس دهند مي پاسخ داوران سواالت به و اعمال را الزم اصالحات
 اطالع به شورا توافق مورد نتايج كه گيرد مي  نظرصورت تبادل و بحث آنها مورد در سپس و   مطرح طرحها ابتدا شورا در

 وجهت با گيرد. مي صورت مربوطه كارشناس وسيله به مجريان با شورا ارتباط برقراري ووليتمس شود. مي رسانده مجريان
 ميگيرد انجام دانشکده پرداختهادر از غير به پژوهشی امور تمامی است شده مستقل ١٣٩٩ سال اول از دانشکده اینکه به
انجام  طرحها قرارداد عقد  به مربوط امور ،  اخالق کد دریافت و، دانشکده پژوهشی جلسه در طرحها تأييد صورت در  که

  ميگيرد.
 مي رسانده اعضاء اطالع به پژوهشي معاون توسط دانشگاه پژوهشي اخبار و مسائل پژوهشي شوراي جلسات در

  شود.
 
  

 


