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 منطقه و دنيا یمشترک با کشورها یپژوهش یشرکت در پروژه ها اجراییروش 

 

 صفحه 6 كل صفحات:  شماره بازنگری : IR-PR-000 :كد مدرك

 مهر مدرک معتبر تصویب كننده تایيد كننده تهيه كننده شرح
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 سمت

 مریم شجاعی

امور بین مسئول كارشناس 

  الملل

 یکبختن یرضادكتر عل

 الملل ینب ی معاونرآبادنص

 یکبختن یرضادكتر عل

 ینب ی معاوننصرآباد

 الملل

 

 21/01/95 21/01/95 21/01/95 تاریخ

 امضا

   

 درماني تهران، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
 دانشكده پرستاري ومامايي 
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 یروش كار شركت در پروژه ها

 یمشترک با كشورها یپژوهش

 منطقه و دنيا
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 6 از 1 صفحه
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 شرح بازنگری تاریخ بازنگری شماره بازنگری ردیف
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 منطقه و دنيا یمشترک با کشورها یپژوهش یروش کار شرکت در پروژه ها

 
معرفی حیطه های پژوهشی و پژوهش های در حال اجرا در سایت دانشکده، مدیر نوسعه  -2  

الیق مشترك پژوهشیبرقراری ارتباط با دانشگاه ها و مراكز علمی معتبر بین المللی به منظور كشف الویت ها و ع،  مدیر نوسعه  -1  

   برقراری ارتباط با اساتید و پژوهشگران خارجی به منظور كشف  عالیق مشترك

بحث و تبادل نظر پیرامون اطالعات و نتایج حاصل از مکاتبات و گفتگو ها با پژوهشگران داخلی و خارجی،  معاون  بین الملل -3  

داخلی و خارجی و پیگیری نتایج تسهیل روند ارتباطات بین پژوهشگران ،  مدیر نوسعه  -4  

بحث و بررسی در مورد ابعاد اخالقی، قانونی و مالی طرح پژوهشی تا حصول توافق بین الملل ، معاونتجلسه  -5  

تهیه و ارائه طرح پژوهشی گروه پژوهشی ، -6  

تسهیل شرایط برای ارتباط حضوری یا از راه دور  بین پژوهشگران داخلی و خارجی ،نوسعه  یرمد -7  

اجرا پژوهش انتشار نتایج بر اساس توافق های قبلی گروه پژوهشی، -8  

بایگانی مداركمسئول دفتر ،  -9  



 

 كد مدرك و شماره بازنگری:

IR-PR-000\00 

 یروش كار شركت در پروژه ها

 یمشترک با كشورها یپژوهش

 منطقه و دنيا
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شرو 

 

مدیر توسعه معاونت بي  ا م   

معر ی  يطه های پژوهشی و پژوه  های در  ال ا را 
در سایت دانش ده

       2  –بازه زمانی 

مدیر توسعه معاونت بي  ا م   

بر راری ارتبا  با دانشگاه ها و مراك    می بررسی و 
معتبر بي  ا م  ی به من ور كشف ا ویت ها و   ی  

مشترک پژوهشی

                  6–بازه زمانی 

معاو  بي  ا م   

بح  و بررسی در مورد ابعاد ا   ی   انونی و ما ی  رح  
پژوهشی تا  صول توا  

 سا ت 4-بازه زمانی 

 روه پژوهشی

تهيه و ارا ه  رح پژوهشی

 سا ت 8-بازه زمانی 

روش كار شركت در پروژه های 
پژوهشی مشترک با كشورهای 

منطقه و دنيا 

      25  –بازه زمانی 

مدیر توسعه معاونت بي  ا م  

ت هي  شرای  برای ارتبا   ضوری یا از 
راه دور  بي  پژوهشگرا  دا  ی و  ار ی

سا ت  4 –بازه زمانی 

 روه پژوهشی

ا را پژوه  انتشار نتای  بر اسا  توا   
های  ب ی

پایا 

بایگانی مدارک
م  ول د تر

سا ت  1 –بازه زمانی 

  



 

 كد مدرك و شماره بازنگری:

IR-PR-000\00 

 یروش كار شركت در پروژه ها

 یمشترک با كشورها یپژوهش

 منطقه و دنيا

 

 

 مهر كنترل

 

 6 از 5 صفحه
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  :ها و يت م  -5
 هام  و يت -1 دول 

 سازمانی  نوا  تعریف م  و يت ردیف

 بین المللنوسعه  یرمد معرفی حیطه های پژوهشی 2

 بین الملل معاون حاصل از مکاتبات یجاطالعات و نتا یرامونبحث و تبادل نظر پ 1

   یگروه پژوهش یو ارائه طرح پژوهش یهته 3

 بین المللنوسعه  یرمد ارتباط یبرا یطشرا یلتسه 4

 یگروه پژوهش اجرا پژوهش 5

 

  :و م تنداتمرا ع  -6

 مرا ع و  م تندات -2 دول 

 

  :ها پيوست -7
 هاپيوست -3 دول 

 كد پيوست نام پيوست ردیف

  )چارگون(یکیفرم درخواست الکترون 2

 

 نگهداری سواب :  -9

 

 نگهداری سواب  -4 دول 

  نوا  سابقه ردیف
مدت زما  

 نگهداری 
 ری م وول نگهدا

 مح  نگهداری

 سواب  كاغذی
سواب  

 ا  تروني ی

 چارگون پرونده بایگانی طوالنی كارگاه های بین المللی 2

 مر عكد  مر عنام  ردیف

  بخشنامه ها 2



 

 كد مدرك و شماره بازنگری:
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 یروش كار شركت در پروژه ها

 یمشترک با كشورها یپژوهش

 منطقه و دنيا
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 6 از 6 صفحه
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