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بزرگداشت شهدا برای آینده این کشور، حیاتی و ضروری است. 
(مقام معظم رهبری)

هفته فرهنگی ایثار و شهادت گرامی باد.

۱۰۷/ص/س/۱۲۲

ندارد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار

دفتر رئیس

باسمه تعالی

سرکار خانم دکتر بی بی وحیده مقدم حسینی

عضو محترم هیأت علمی دانشگاه 

موضوع: ابالغ رئیس مرکز تحقیقات سالمت سالمندان

     با سالم و احترام؛

    با عنایت به تجربه و تعهد سرکارعالی و بنا به پیشنهاد سرپرست محترم معاونت تحقیقات و فناوری، به موجب این ابالغ به 
عنوان رئیس مرکز تحقیقات سالمت سالمندان معرفی می گردید، امید است با توکل به خداوند متعال و همکاری با مسئولین 

در انجام امور محوله ذیل موفق باشید.
تدوین برنامه استراتژیک مرکز بمنظور ایجاد شرایط اخذ مجوز موافقت قطعی مرکز -۱

تدوین برنامه های عملیاتی یکساله مرکز و مشارکت در اجرای برنامه عملیاتی وزارت مرتبط با فعالیت های مرکز -۲

تشکیل جلسات شورای پژوهشی مرکز -۳

استفاده از توان دانشجویان کارشناسی ارشد رشته پرستاری سالمندی بمنظور حل مشکالت سالمت سالمندان  -۴

در قالب انجام پژوهش های کاربردی

استفاده از توان اعضای هیأت علمی گروه سالمندی و سایر اعضای هیأت علمی عالقمند مرتبط و با حوزه فعالیت 
مرکز بمنظور افزایش بروندادهای پژوهشی مرکز

رونوشت:
جناب آقای دکتر محمدحسین ساقی سرپرست محترم معاونت تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر عقیل اله کیخسروی معاون محترم آموزشی 
جناب آقای دکتر علی دلبری معاون محترم فرهنگی و دانشجویی

جناب آقای مهندس رضا  یوسفی مدیر محترم آمار و فناوری اطالعات
جناب آقای محمد باقرزاده مدیر محترم روابط عمومی و امور بین الملل

جناب آقای دکتر مصطفی راد رئیس محترم دانشکده پرستاری  و مامایی: از زحمات شما در مدت تصدی رئیس 
مرکز تحقیقات سالمت سالمندان تقدیر و تشکر می گردد.

جناب آقای محسن خسروجردی مدیر محترم حراست
جناب آقای مهدی بازقندی مدیر محترم توسعه سازمان و منابع انسانی


