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«مهم- فوری» 

جناب آقای دکتر محمودرضا مرادی

رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

سالم علیکم
         احتراماً، همانطور که مستحضرید مراکز تحقیقاتی در ارتقاء جایگاه علمی کشور در سطح منطقه و 

جهان نقش و جایگاه ارزشمندی دارند و میتوانند کشور را در دستیابی به مرجعیت علمی و دستیابی به 

اقتصاد دانش بنیان کمک کنند.  متأسفانه همچنانکه میدانید اکثر این مراکز فاقد چارت تشکیالتی می باشند 

که این مسئله میتواند در تناقض آشکار با ماموریتهای واگذار شده به چنین مراکزی باشد. لذا به منظور تقویت 

و تحکیم جایگاه مراکز الزم است نسبت به تدوین چارت تشکیالتی اقدامات عاجل بعمل آید. با توجه به 

مذاکره شفاهی با رئیس محترم پژوهشکده سالمت آن دانشگاه مأموریت تکمیل فرایندهای تعریف شده 

مراکز و استخراج متغیرهای الزم برای برآورد نیروی انسانی مورد نیاز هر یک از گروه های مراکز 

تحقیقاتی بالینی و پایه به آن پژوهشکده واگذار می گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به 

ضرورت و فوریت امر این مأموریت مهم ظرف یک هفته کاری انجام گردیده و نتیجه به این معاونت منعکس 

گردد.

در ضمن برخی از فرایندهای جاری در مراکز به شرح ذیل آمده است:
تدوین پروپوزالهای تحقیقاتی -

اجرای طرحهای تحقیقاتی -

تهیه و انتشار مقاله و سایر  انتشارات (کتب – پمفلت و ....) -

جذب گرنت داخلی و خارجی -

آموزش (کارگاهها – تحصیالت تکمیلی) -

خدمات آزمایشگاهی -
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خدمات بالینی -

Knowledge translation -
نظارت و ارزشیابی درونی -

تدوین اولویتها -

تدوین برنامه راهبردی -

IT و اطالع رسانی  -

امور بین الملل -

فرایندهای مالی -

امور اداری و خدمات -

محصوالت فناوری -

رونوشت :
جناب آقای دکتر عبادی فر رئیس محترم  مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر بهزاد کرمی متین رئیس محترم مرکز مطالعات و توسعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
جناب آقای دکتر رضا خدارحمی معاون محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه




