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جناب آقای دکتر محمدرضا قدیر(هیات علمی)
ریاست محترم مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش وکبد

جناب آقای دکتر صادق یوسفی
رییس محترم مرکز تحقیقات سالمت معنوی

سرکار خانم دکتر طاهره کمیلی
رییس محترم مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

جناب آقای دکتر سیدامیر حجازی
رییس محترم مرکز تحقیقات علوم و بیماریهای اعصاب

جناب آقای دکتر حسن ایزانلو
رییس محترم مرکز تحقیقات آالیندهای محیطی

جناب آقای دکتر دکتر محمد باقرزاده
رییس محترم واحد توسعه تحقیقات بالینی شهید بهشتی(ره)

جناب آقای دکتر جواد شاپوری
سرپرست محترم مرکز توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی فاطمه معصومه (س)

  سالم علیکم  
با صلوات بر محمد و آل محمد و با احترام؛ عطف به نامه شماره ۵۱۰۴/د/۷۰۰ مورخ ۹۷/۱۱/۲۹ معاونت محترم 
تحقیقات و فناوری وزارت متبوع (پیوست شده)، رتبه بندی وب سایت مراکز تحقیقاتی دانشگاه ها از طریق برنامه عملیاتی در 
سال آینده بر اساس چک لیست مربوطه ( شامل تکمیل و به روز رسانی اطالعات و محتویات وب سایت مرکز تحقیقات به 
صورتی که نسخه فارسی و انگلیسی مرکز حداقل در برگیرنده تاریخچه، لیست اعضای هیات موسس و رزومه، مقاالت چاپ 
شده در مجالت معتبر، فعالیت ها، امکانات/ توانمندی ها، حیطه فعالیت تحقیقاتی، اطالعات تماس/ایمیل، فرآیندها، اخبار و 
تمامی فعالیت های مربوط به مراکز) مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. لذا خواهشمند است از هم اکنون ضمن بررسی و برنامه 

ریزی، موارد فوق مورد توجه قرار گرفته و اقدامات موثر صورت پذیرد.
الزم به یادآوری است که اگرچه به روز شدن دائم سایت فارسی/انگلیسی مورد تاکید می باشد ولی در صورت عدم امکانات 

الزم در زمینه ترجمه مطالب به انگلیسی، امکان ترجمه آنها توسط این معاونت وجود خواهد داشت. 


