
 گروه تحقیقات در یک نگاه

 معرفی 

تحقیقبت ثؼٌَاى هتَلی اًجبم فؼبلیتْبی ػلوی ٍ پضٍّطی در ضزکت آة ٍ فبضالة استبى لزستبى هسئَلیت حوبیت اس عزحْب گزٍُ 

  ٍ ایذُ ّبی تحقیقبتی ثب ّذف رفغ هطکالت صٌؼت ٍ ارتقبی سغح فٌبٍری هلی در ثخص آة ٍ فبضالة را ػْذُ دار هی ثبضذ. 

 

 اهداف و شرح وظایف

 تْیِ ٍ تٌظین ٍ اجزای ثزًبهِ تحقیقبت ثز اسبط دستَر الؼولْبی صبدرُ .1

ٍ ّوکبری در  تذٍیي ثزًبهِ ّبی رضذ ٍ ارتقبء فزٌّگ پضٍّص ٍ تحقیق در ٍاحذّبی هختلف ضزکت جْت افشایص ثْزُ ٍری .2

 تذٍیي فزآیٌذ ثزًبهِ ریشی ضذُ ، َّضیبراًَْ ًظبم هٌذ تحقیقبت

ظن ٍ هستوز جلسبت کویتِ تحقیقبت ثب حضَر هذیز ػبهل ٍ جلسبت تخصصی کبرگزٍُ ّبی اجزایی پضٍّص در ثزگشاری هٌ .3

 ضزکت

 کبرثزدی کزدى پزٍصُ ّبی تحقیقبتی ٍ استفبدُ اس ًتبیج آى در ػولیبت ضزکتتالش در  .4

کتبح ثب رػبیت کبهل قَاًیي ، حوبیت اس سبخت تجْیشات صٌؼتی ، پبیبى ًبهِ داًطجَیبى تحصیالت تکویلی ، هقبالت ٍ چبح  .5

 ثخطٌبهِ ّب ٍ دستَرالؼول ّب

ٍ حضَر ضزکت هٌْذسی آة ٍفبضالة کطَر دفتز تحقیقبت ، تَسؼِ في آٍری ٍ ارتجبط ثب صٌؼت ارتجبط ٍّوکبری هستوز ثب  .6

 ارائِ هی ًوبیذ هذکَر کِ دفتزاس قجیل حضَر در ًوبیطگبُ ّب ٍ ... فؼبل در ثزًبهِ ّبی تحقیقبتی 

 ی اًؼقبد ٍ اجزایی ضذى هفبد تفبّن ًبهِ ّب ثب هزاکش داًطگبّی ، ػلوی ٍ تحقیقبتی پیگیز .7

 اًتخبة هَضَع ٍ تؼییي هتغیزّبی اسبسی  پضٍّص هتٌبست ثب ٍیضگی صٌؼت آة ٍ فبضالة .8

 ضزکت صٌؼت ثب ارتجبط ٍ آٍری في تَسؼِ ، تحقیقبت دفتزضذُ اس سَی هصَة اجزای پزٍصُ ّبی تحقیقبتی  حسي ًظبرت ثز .9

  کطَر ٍفبضالة آة هٌْذسی

رٍس ثبضذ ٍ پیگیزی آى ثِ آسبًی اًجبم ِ هستٌذ سبسی کلیِ فؼبلیت ّبی هزتجظ ثب تحقیقبت ثِ گًَِ ای کِ کلیِ فؼبلیت ّب ث .11

 ضَد

در دٍرُ ّبی آهَسضی، سویٌبر ّب ٍ ثبسدیذ اس کبرّبی تحقیقبتی سبیز ضزکت ّب در هقبعغ سهبًی هختلف ثوٌظَر  حضَر فؼبل .11

 تحقیقبت گزٍُارتقبء سغح کیفی 

 ارتجبط ثب هزاکش تحقیقبتی ٍ ػلوی هزثَط، جْت تجبدل اعالػبت ٍ ًیبسّبی صٌؼت .12

 آة هٌْذسی ضزکت صٌؼت ثب ارتجبط ٍ آٍری في تَسؼِ ، تحقیقبت دفتزپیطٌْبد هَضَػبت ٍ پزٍصُ ّبی ضٌبسبئی ضذُ ثِ  .13

 کطَر ٍفبضالة

جوغ  ًظبرت ثز اجزای ثزًبهِ ّبی تحقیقبتی ثب حضَر در گزٍُ ّبی تحقیقبتی ثز اسبط دستَرالؼولْبی صبدرّْوکبری در .14

 را دارًذ ضزة آٍری استبًذاردّبی هزثَط ثِ صٌؼت آة ٍ فبضالة ثب استفبدُ اس عزح ّبی اجزائی کِ ٍظیفِ تبهیي ٍ تَسیغ آة

کٌتزل فؼبلیت ّبی اًجبم ضذُ در سغح ضزکت ثِ گًَِ ای کِ ثتَاى تطخیص داد کِ کبرّبی اًجبم ضذُ در سهیٌِ ّبی   .15

 ارد یب خیز ؟هختلف ثب استبًذاردّبی هَجَد هغبثقت د

 در صَرت لشٍم اًجبم سبیز ٍظبیف هزثَعِ در چبرچَة ٍظبیف ضغل هَرد تصذی .16


