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 این نامه بدون مهر دبیرخانه فاقد اعتبار می باشد.

 و پرستاري/بهداشت دانشكده دانشجويي تحقيقات كميته محترم سرپرست

 باليني تحقيقات پژوهشكده(/ره) خميني امام درماني آموزشي مركز/دندانپزشكي/داروسازي/پيراپزشكي/پزشكي/مامايي

 با سالم و احترام

رد و اعتالی پژوهش دانشجویی، با عنایت به شاخص های ضمن تقدیر و تشکر از تالش ها و زحمات حضرتعالی/سرکارعالی در راستای پیشب      

ارزشیابی کمیته های تحقیقات دانشجویی اعالم شده توسط وزارت متبوع جهت امتیازدهی به طرح های مصوب دانشجویی و مقاله های منتج از 

سال مقاالت رعایت گردد که به شرح ذیل به طرح های دانشجویی، مواردی باید توسط تیم تحقیق و نویسندگان مقاله در زمان تصویب طرح و ار

استحضار می رسد. لذا خواهشمند است موارد ذکر شده به نحو مقتضی به دانشجویان، اعضای هیئت علمی، و کارشناسان پژوهشی آن 

 گزاری می گردد. دانشکده/مرکز  بخصوص در جلسات دفاع از پروپوزال اطالع رسانی گردد. پیشاپیش از زحمات حضرتعالی/سرکارعالی سپاس

نام دانشجو به عنوان مجری دوم باشد )یکی از دانشجویان همکار طرح که بیشترین مشارکت و فعالیت را داشته است به عنوان مجری  -3

 دوم نوشته شود(.

 دانشجوی مجری دوم شاغل به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه باشد.  -4

هیچ  تحت. باشد مکاتبه طرف نویسنده طرح، راهنمای استاد و اول نفر دانشجو بایست می حساب تسویه برای طرح از منتج مقاله در -1

 . باشد مکاتبات مسئول تواند نمی دانشجو عنوانی

 Student Research) دانشگاه دانشجویی تحقیقات های کمیته سازمانی آدرس باید حساب، تسویه برای طرح از منتج مقاله در -4

Committee, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iranمجددا) باشد دانشجو اول و اصلی نشانی عنوان ( به 

 ( بهAcknowledgementتشکر ) و تقدیر بخش در و( باشد مکاتبات مسئول تواند نمی دانشجو شرایطی هیچ تحت میگردد تاکید
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 .بود دانشجویی خواهد طرح با حساب تسویه نتج از طرح مالکم مقاله در تشکر و تقدیر و کمیته، افیلیشن مشاهده -5
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