
 1فرم شماره 

 تحقيقات علوم پزشكي مرکزپرسشنامه درخواست تبديل وضعيت 

 الف (  كليا ت

 :تاريخ تصويب                                                          :    یتحقيقات مرکزنام  – 1

 مشخصات كلی مركز: – 1-1

  خصوصی                           وابستگی تشكيالت سازمانی:  دولتی     – 2

     نشانی محل فعاليت : – 3

 / شماره نمابر   شماره تلفن -5

 آدرس پست الكترونيكی  -6

 آدرس سايت مرکز تحقيقات  -7

 برنامه استراتژيك   –ب 

 و برنامه عملياتی سالهای فعاليت مرکز از زمان اخذ مجوز اصولیتحقيقاتی  مرکزساله  3 -5برنامه پژوهشی 

  اساسنامه و طرح توجيهی متقاضی -ج 

اساسنامه پيشنهادی طبق الگوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی تكميل گردد . همچنيين طيرت تيوييهی    

امكيان ييذب بودييه     -3وضيعيت موييود زمينيه فعالييت       -2نياز يامعه  -1ايجاد واحد تحقيقاتی با لحاظ نمودن 

 ی  به  همراه پرسشنامه ارسال گردد . امكانات مويود نيروی انسان -4پژوهشی 

 رو ند رو به رشدارزشيابی واحد تحقيقات در طی سه سال گذشته – د

و تكمييل فيرم    ارزشييابی سياهنه کيه بير روی وب سيايت معاونيت تحقيقيات ميی باشيد         مسيتندات : اراهيه گيزارش     

 اکسالطالعات علمی مرکز



 

  نوع فعاليت هاي علمی مركز  پيشنهادي -ح 

 ... توسعه ای  –         3بنيادی  –        2اربردی ک – 1

 : فضاي فيزيكی وتجهيزات - و

 ....متراژ زيربنای ساختمان       غيرمستقل          مستقل        ساختمان      – 1

    کتابخانه – 2

 کتب فارسی / هتين  مويود در رشته مورد تقاضا              و عناوين تعداد

   تعداد کامپيوتر و وساهل يانبی آن  – 3

 ندارد          آزمايشگاه  مرکزی         دارد     -4     

 تجهيزات مويود در داخل آزمايشگاه را  به تفكيك توضيح دهيد:

 مدت استفاده  سال ساخت و سريال دستگاه  نام کشور سازنده  نام دستگاه  رديف 

1     

2     

3     

                      بخش خصوصی        –     2بخش دولتی              – 1 تحقيقات: واحدمنابع مالی  -ز

  مقاطع  آموزشی -ه

دوره های آموزشی تحصيالت تكميلی که در آن دانشگاه /موسسه و يا توسط اعضاء هيئت علمی گروه درخواسيت  

 گردد.کننده برگزار می

 توضيح : اين قسمت توسط واحدهاي  متقاضی ايجاد پژوهشكده و پژوهشگاه ميبايست تكميل گردد . 

 



 رشته تحصيلی مقطع تحصيلی

تعداد سال هاي  كه پذيرش 

دانشجو يا دستتيار انجتا    

 گرفته

   کارشناسی ارشد

PhD   

   تخصص

   فوق تخصص

 

 شود .تذكر :اين پرسشنامه و فر  اعضاءهيئت علمی  تايپ 

 اعضاء موسس / پژوهشگر  -ط

 تكميل و به همراه مستندات ارسال گردد . 2بر اساس فرم شماره 

 


