
 

 دانشکده پرستاری آیین نامه شورای پژوهشی

 : شورای پژوهشی دانشکده پرستاری تعریف 1ماده 

( به آن اشاره 4شورای پژوهشی دانشکده مرجعی است که به منظور پیگیری و اجرای وظایفی که متعاقباً )ماده 

 می گردد، تشکیل می شود.

 ترکیب اعضای شورا: 2ماده 

 ریاست دانشکده

 معاون پژوهشی

 معاون آموزشی

 تحصیالت تکمیلیمدیر 

 داخلی جراحیمدیر گروه 

 سالمت جامعهمدیر گروه 

 کودکان -روان پرستاریمدیر گروه 

 مدیر فن پرستاری

 مشاور آمار 

 چند نفر از اعضای هیأت علمی صاحب نظر به پیشنهاد معاون پژوهشی دانشکده و تأیید ریاست دانشکده

 

 انتخاب اعضای شورای پژوهشی گروه هر دو سال یکبار صورت می پذیرد. :1بند 

 ابالغ اعضای شورا به وسیله ریاست دانشکده و با نظر معاون پژوهشی دانشکده صادر می شود. :2بند

شورای پژوهشی دانشکده می تواند از متخصصین ذیصالح برای مشورت و شرکت در جلسات شورا : 3بند 

 رأی یا با داشتن حق رأی( دعوت به عمل آورد.)بدون داشتن حق 



 
 

 ضوابط تشکیل شورای پژوهشی: 3ماده 

 جهت ارائه در شورا تشکیل می گردد.  ا حداقل دو طرح آمادهشورای پژوهشی دانشکده ب :1بند

روز یکبار تشکیل می شود. در صورت لزوم و به صالحدید معاون  51شورای پژوهشی گروه حداقل هر : 2بند

 پژوهشی دانشکده جلسات فوق العاده نیز برگزار خواهد شد.

 ی یک اعضا رسمیت می یابد.عالوهشورای پژوهشی دانشکده با حضور نصف بجلسات : 3بند

 کارشناس پژوهشی به عنوان دبیر شورای پژوهشی دانشکده پرستاری خواهد بود.: 3بند

جانشین ایشان )یکی از اعضاء شورا( که قبالً  برای تشکیل شورا، حضور معاون پژوهشی دانشکده یا :4بند

 مشخص و معرفی شده است به عنوان رئیس جلسه الزامی است.

مصوبات شورای پژوهشی دانشکده باید طی صورتجلسه ای به امضاء شرکت کنندگان حاضر در جلسه : 5بند

 رسیده باشد.

جلسه غیرمتوالی، از عضویت در  1 جلسه متوالی یا 3اعضای محترم شورای پژوهشی در صورت غیبت  :6بند

شورا حذف خواهند شد. در صورت وجود عذر موجه، لطفاً به معاون پژوهشی اطالع داده شده و پیشنهادات و 

ارشناس کبه  هاتحویل داده شود. در این صورت با ارائه کامنت کارشناس پژوهشیکامنت ها به صورت مکتوب به 

 شوند.، حاضر در جلسه محسوب می پژوهشی

و  CONCORTاز چک لیست  RCTمطالعات کارشناسی جهت اعضای محترم شورای پژوهشی  :7بند 

SPIRIT  جهت مطالعات مقطعی و مشاهده ای از چک لیستSTORB جهت مطالعات مرور سیستماتیک ،

طرح های  نگارشاز این چک لیست ها جهت استفاده نمایند. مجریان محترم نیز  PRISMAاز چک لیست 

 .نماینداستفاده  هشی خودپژو

 


