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 ریاست محترم دانشکده.....

 ریاست محترم مراکز تحقیقات.....

 پورسینا -رییس محترم توسعه بالینی رازی

 

 با سالم و احترام 

به شرح  22خرداد  91اردیبهشت و  92 ، 61بدین وسیله مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 

 ذیل جهت بهره برداری و اقدام الزم به حضور ارسال می گردد:

ای دانشجویان علوم پایه تا سقف های پایان نامهحداکثر میزان بودجه پیشنهادی جهت طرح –الف 

میلیون ریال از بودجه تحقیقات دانشگاه  653های رزیدنتی تا سقف میلیون ریال و پایان نامه 033

 ها از منابع دیگر تامین گردد.تعیین و بقیه هزینه

ای دانشجویان پزشکی عمومی، های پایان نامهحداکثر میزان بودجه پیشنهادی جهت طرح -ب

قیقات دانشگاه تعیین میلیون ریال از بودجه تح 633دندانپزشکی عمومی،  داروسازی عمومی تا سقف 

                                 ها از منابع دیگر تامین گردد.و بقیه هزینه

ها و مراکز تحقیقات که یکی از ها در دانشکدهنامهداور جهت داوری طرح ها و پایان 0حداقل   -ج

 ها متدولوژیست یا آشنا به متدولوژی باشد، در نظر گرفته شود.آن
های کارآزمایی بالینی اگر در حیطه دارویی باشد حتما داوری تخصصی فارماکولوژی داشته طرح  -د

 باشد.

های مربوط به تکثیر و آژانس با توجیه قابل قبول اعضای محترم شورای پژوهشی تا حداکثرهزینه  -ه

 میلیون ریال تعیین می گردد. 5سقف 

 در نظرگرفته شود. ساعت 03میزان ساعت فعالیت مشاور آمار حداکثر   -و

         

                  
 

 محمدرضا نقی پوردكتر 

 تحقيقات و فناوري دانشگاه معاون
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 رونوشت به:

آقاي دکتر محمد هادي بهادري مدير توسعه و ارزيابي تحقيقات معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه .     

خانم معصومه محمدپور کارشناس مديريت و برنامه ريزي تحقيقاتي      

خانم الهه رفيعي چاله سرائي کارشناس امور پژوهشي     

خانم ائمه حسن پور کارشناس اخالق در پژوهش     

خانم آريندخت محرابي نيا کارشناس اطالع رساني     

 


