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تاریخ:

پیوست:

شماره:

حمایت از کاالی ایرانی

جناب آقای دکتر قربان تقی زاده حاجلوئی
عضو هیئت علمی

با سالم و احترام

با عنایت به تعهد، تخصص و تجارب علمی ارزشمند جنابعالی به مدت شش ماه به عنوان "معاون پژوهش 
گروه کاردرمانی" منصوب می شوید. امید است با توانمندیهای شما شاهد تحقق بیش ار پیش در زمینه فعالیتهای 

پژوهشیاعضای هیئت علمی گروه کاردرمانی و انجام اقدامات زیر باشیم: 
شرکت در جلسات معاونت پژوهش دانشکده یا دانشگاه  .١

گزارش موارد مطرح شده در جلسات پژوهش دانشکده به مدیر گروه بطور کتبی و گزارش شفاهی در جلسات گروه .٢
اطالع رسانی رنکهای مربوط به طرحهای پژوهشی به اعضای گروه و یادآوری آن به اعضای گروه در شروع هر فصل .٣

گزارش طرحهای پژوهشی پذیرفته شده همکاران بصورت مجری یا همکار در هر رنک پژوهشی .٤
هدایت روند داوری داخل گروه طرحهای پژوهشی همکاران و طرح آن در شورای پژوهش گروه .٥

گزارش طرحهای پژوهشی ناتمام همکاران به مدیر گروه و همکار .٦
نظارت بر ثبت کلیه طرحهای اعضای محترم گروه آموزشی کاردرمانی صرف نظر از سازمان تأمین کننده مالی( داخل یا  .٧

خارج از دانشگاه/دانشکده) در فایل پژوهشی گروه 
اطالع رسانی سازمانهای حمایت کننده طرحهای پژوهشی مرتبط با رشته کاردرمانی به اعضای محترم گروه کاردرمانی .٨

جمع آوری زمینه تحقیقاتی همکاران .٩
تشکیل هستههای پژوهشی .١٠

جمع آوری اطالعات مربوط به سخنرانیهای( اورال یا پوستر) همکاران در کنگرهها و سمینارها در پایان شهریور و اسفند هر  .١١
سال و ثبت آن در فایل پژوهشی گروه

جمع آوری اطالعات مربوط به برگزاری کارگاهها/ سمینارها/ کنگرهها از سوی همکاران در پایان شهریور و اسفند هر سال  .١٢
و ثبت آن در فایل پژوهشی گروه

اطالع رسانی اخبار پژوهشی، مجالت و سایتهای معتبر، شرکتهای معتبر ویرایش نیتو مقاالت در برد پژوهش گروه به  .١٣
اعضای هیئت علمی 

توفیق روزافزون شما را از خداوند باریتعالی خواستارم.
ارادتمند

 


