
 

 گسارش عملکرز 

 زفتر پژيَص زر آمًزش

 6996ضص ماٌ ايل سال 

 

 
  4/5/66ٍ 77/2/66ٍ 32/3/66زر تاریرُای  جلسٍ پژيَص زر آمًزش 9ترگساری 

 ٍتحت عىايیه جسيل شیل  مرکس ملی تحقیقات راَثرزی تصًیة ضسٌ زر گراوت   5  جُت  صسير تاییسی: 

 تَعظ هزکش هلی تحقیقبت راّجزدی آهَسػ پشؽکی تصَیت ؽذُعزح ّبی پضٍّؾی 

   ردیف عزح پضٍّؾی عٌَاى هجزی :

 ثب آى ارتجبط ٍ ّیجبًی َّػ ثز هجتٌی ثبلیٌی تذریظ ثزرعی ّبؽویبى الغبدات ؽزٍیي دکتز هیٌی گزًت

 ثبلیٌی علوی ّیئت اعضبی در اثزثخؼ ّبی تذریظ هؤلفِ

 گلغتبى پشؽکی علَم داًؾگبُ

7 

 هزاکش در ؽبغل خبًَادُ پشؽکبى آهَسؽی ًیبسّبی تعییي      ّبؽویبى الغبدات ؽزٍیي دکتز تزٍیجی

 گلغتبى اعتبى رٍعتبیی درهبًی ثْذاؽتی
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 درط اس پزعتبری داًؾجَیبى اهتحبى اضغزاة هیشاى    کالگزی ؽْزُدکتز  تزٍیجی

 الکتزًٍیک ٍ کبغذی قلن اسهَى ثزگشاری ؽیَُ دٍ در فیشیَلَصی

 7265 عبل در
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 دیذگبُ اس  پٌْبى کَریکَلَم عٌجؼ اثشار رٍاًغٌجی ٍ عزاحی  عجشی سّزادکتز  تزٍیجی

 گلغتبى پشؽکی علَم داًؾگبُ داًؾجَیبى
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 دیذگبُ اس پٌْبى درعی ثزًبهِ عٌجؼ اثشار عٌجی رٍاى ٍ عزاحی جَیجبری لیال دکتز تزٍیجی

 ثْذاؽتی خذهبت ٍ پشؽکی علَم داًؾگبُ در ّیبت علوی اعضبی

 گلغتبى درهبًی

5 

 

  



 

  تٍ مرکس ملی تحقیقات راَثرزی آمًزش پسضکی 96ارزیثُطت  93ارسال یک گراوت زر 

  زر تمامی جلسات  گسارش وُایی ي طرح ضريرت راٌ اوسازی مرکس تحقیقات آمًزش پسضکی 6طرح ي 4تررسی 

   (جُت ارسال اصالحات  ایمیل ي تماس تلفىی ي حضًری) اطالع رساوی تٍ مجریان از طریق طرحُای معًقٍ طرح از  6تعساز پیگیری 

  طرح تحقیقاتی 9زریافت 

   طرح مصًب تٍ معايوت تحقیقات ي فىايری زاوطگاٌ 2ارسال 

  ٌمرکس تحقیقات آمًزش پسضکی راٌ اوسازی   زرذصًظ زرذًاستمکاتثٍ تا معايوت تحقیقات ي فىايری زاوطگا 

ي  96ذرزاز27 تا مسیر محترم تحقیقات ي فىايری زاوطگاٌ زر تارید  پیري جلسٍ ضًرای پژيَص زر آمًزش

ي اقسامات  ((4/4/96/ج/گ مًرخ 89463/29وامٍ ضمارٌ )) ارسال اسامی اعضای متقاضی َیات مًسس 

 افرازعلمی ي پژيَطی  الزم زر ذصًظ ارسال رزيمٍ

  ارائٍ مطايرٌ تٍ مجریان طرحُای  جُت)  از زاوطکسٌ َا ي مراکس آمًزضی زرماوی (تطکیل کمیتٍ مطايریه

 ذرزاز29فرایىسَای آمًزضی ي  اطالع رساوی تٍ زاوطکسٌ َا زر ایه ذصًظ زر تارید  صاحثان  تحقیقاتی ي

 /ج/گ76636/29تٍ ضمارٌ وامٍ 96

 


