
 

 بصورت تايپ شده ارائه شود .هيئت علمي ی اين پرسشنامه و فرم اعضا تذكر :

 

 كليا ت ( الف 

 ) به فارسی( به ترتيب اولويت پيشنهادي  مرکزنام  – 1

 1.)...............................................2.........)........................................3....)......................................... 

 به انگليسی بر اساس افيليشن استاندارد مراکز تحقيقاتی

 

 توضيح:

  

 .متناسب با نوع فعاليت واحد و غير مشابه با واحد آموزشی انتخاب شود تحقيقاتی نام واحد  -1
 خصوصی     دولتی سازمانی:   وابستگی تشكيالت – 2

 سال تاسيس – 3

    محل فعاليت نشانی – 4

 / شماره نمابر   شماره تلفن -5

 آدرس پست الكترونيكی  -6

 بودن ( آدرس سايت مرکز تحقيقات )درصورت موجود -7

 اساسنامه و طرح توجيهي متقاضي   (ب

زش پزشكی تكميل گردد . همچنين طرر  تروجيهی   اساسنامه پيشنهادي طبق الگوي وزارت بهداشت ، درمان و آمو

امكران جر ب بودجره     -3وضعيت موجرود زمينره فعاليرت      -2نياز جامعه  -1تحقيقاتی با لحاظ نمودن  مرکزايجاد 

 امكانات موجود نيروي انسانی  به  همراه پرسشنامه ارسال گردد .   -4پژوهشی 

 برنامه استراتژيك      -ج

 تحقيقاتی تنظيم و ارسال گردد .   مرکز ساله 3 -5 استراتژيکبرنامه 

 نوع فعاليت های علمي مركز  پيشنهادی   –د 

 ... توسعه اي  –         3بنيادي  –        2کاربردي  – 1

 اعضاء موسس / پژوهشگر   -ه

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

 فضای فيزيكي وتجهيزات   - و

است  مراکز تحقيقاتیاي پيش بينی شده جهت تاسيس واحد پژوهشی که مطابق با  آيين نامه تاسيس فض الزم است

 .با ارائه پالن معماري يک صدم تهيه و نام گ اري کليه بخشها داخل فضاي طراحی شده انجام شود 

 

 

 ساختمان              – 1

 متراژ زيربناي ساختمان .........................       غيرمستقل          مستقل        . 

 اق جهت پژوهشگران واحد تحقيقات .......تتعداد ا

 1شماره پرسشنامه 

 تحقيقات علوم پزشكي  مركز درخواست تاسيس

 



 متراژ  كتابخانه  .............– 2

 تعداد کتب فارسی / التين  موجود در رشته مورد تقاضا                  

 ا      تعداد عناوين مجالت فارسی / التين  موجود در رشته  مورد تقاض

 تعداد مجالت فارسی / التين  موجود در رشته  مورد تقاضا      

 تعداد كامپيوتر و وسائل جانبي  به تفكيك   – 2-1

 ق پژوهشگران  تاتعداد كامپيوترهای متصل به شبكه اينترنت در كتابخانه / ا 2-2

 متراژ سالن كنفرانس  ............    -3

 جانبي به تفكيك تجهيزات سالن كنفرانس و وسايل  -  3-1

 ( Core Facilitiesق تجهيزات مشترك) تامتراژ ا -4

 متراژ          آزمايشگاه   – 5

 ندارد          آزمايشگاه  مرکزي                           دارد     -5-1     

 ندارد         آزمايشگاه در رشته مورد تقاضا             دارد      -5-2 

 د در داخل آزمايشگاه  به تفكيک تجهيزات موجو

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

1     

2     

3     

3     

 

 ) تعهد باالترين مقام موسسه مبني بر تامين منابع(  مالي مركز تحقيقاتتامين منبع  -ز

        بخش خصوصی –                             2             بخش دولتی – 1

 

 

 

 

 

 


