
 

 

  

  

  

  

  معاونت آموزشی

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه

آیین نامه درون دانشگاھی واحد پژوھش در آموزش   

١٣٩٥اردیبھشت: تدوین  

   



  

  مقدمه

دانشگاه در جهت رسیدن به  مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکیمهم بعنوان یکی از واحدهاي واحد پژوهش در آموزش

:اهداف ذیل گام برمی دارد  

  

 برنامه ھای واحد پژوھش در آموزش اھداف و 
  

  هیات علمی و اعالم آن به اعضاي محترم تعیین اولویت هاي تحقیقات آموزشی در دانشگاه  

  انجام طرح هاي تحقیقاتی براي تعیین الزامات ، آسیب ها و موانع پژوهش در دانشگاه 

  با اختصاص جلسـات مشـاوره متعـدد و پیشـنهاد     ( ارتقاء کمی و کیفی طرحهاي تحقیقاتی آموزش پزشکی

 )عناوین اولویت دار به اعضاي هیئت علمی

  و فراهم نمودن شرایط و امکانات براي اعضاي طرحهاي پژوهشی در زمینه آموزش پزشکیارتقاء کمی و کیفی

فرآینـدهاي   و هیئت علمی جهت شرکت در فرصت هاي مطالعاتی و کارگاههاي آموزشی مرتبط با پـژوهش  

  .آموزشی

  فرهنگ پژوهش و روحیه تحقیق و جستجوگري در افراد ایجاد و تقویت 

 اداري تصویب طرح ها  برگزاري کمیته هاي داوري طرح هاي تحقیقاتی در جهت سهولت مراحل 

    در زمینـه پـژوهش در   ارائه مشاوره هاي پژوهشی به اعضاي محترم هیات علمی و کارشناسان عالقـه منـد

 آموزش پزشکی

  هدایت پایان نامه هاي با موضوعات حوزه آموزش پزشکی 

  برگزاري دوره هاي آموزش مقدماتی و پیشرفته جستجوي اینترنتی و کتابخانه اي براي اعضاي محترم هیات

 علمی و کارشناسان دانشگاه  

  تهیه مقاالت و مطالب آموزشی و ارائه بر روي وب سایت مرکز  

  شرح وظایف واحد پژوھش در آموزش

  

  
  :توسعه پژوھش در آموزش

  از طرحهاي پژوهش در آموزش راهکارهاي تشویقی و جلب پژوهشگران و پایان یافتن هدایت و اجراي بعضی

         نامه ها به سمت پژوهشهاي حوزه آموزش

 تهیه و به روزرسانی اولویتهاي پژوهش هاي حوزه آموزش با هماهنگی کمیته پژوهش در آموزش و  نظارت بر

  کارشناسان واحد

  اي پژوهشی و تسهیالت موجودسیاستگزاري اطالع رسانی در زمینه اولویته  



   انجام نیازسنجی مسایل مبتال به آموزش پزشکی مختص استان  

  دانشجوئی  مشورتی  کمیته تحقیقات دانشجوئی و کمیته مسئولین دفاتر توسعه و هماهنگی باEDC   جهـت

  هدایت آنها به سمت پژوهشهاي مرتبط با آموزشی

    ارائه مشاوره به همکارانEDC و پژوهشگران دانشگاه در زمینه پژوهشهاي آموزشی   

  :کمیته پژوھش در آموزش و طرحھای پژوھشی* 

       تشکیل جلسات کمیته و تهیه دستورکار جلسات  

    جهت طرحهاي پژوهشی وارده یتعیین بررس  

       ارایه طرحها در جلسات شورا براي بررسی و تصویب  

        گزارشات مربوط به طرحهانظارت کلی بر نحوه اجرا و  

      ه راهکارهاي توسعه پژوهش در آموزش از طریق کمیته پژوهشئارا  

       یافتن سیاستهاي استفاده عملی از نتایج طرحهاي اجرا شده  

   منابع علمی شامل کتاب، منابع الکترونیک و نظارت بر اطالع رسانی منابع جدید  معرفی تجهیز کتابخانه و  

  ناس پژوھش در آموزششرح وظایف کارش

    تدوین  فلوچارت پذیرش طرحها تحقیقاتی و ارائه آن جهت بارگذاري در وب سایت پس از تایید نهایی مسـول واحـد

  .پژوهش در آموزش

  دریافت طرح ها و گزارش نهایی  

 ،که می )داور تخصصی و متدولوژیک (ه دو داور علمیارسال طرح تحقیقاتی ببررسی اولیه و تشکیل پرونده  

 بایست بصورت نامه اداري درخواست داوري بهمراه فرم داوري و پروپوزال بدون مشخصات فردي باشد. 

 هماهنگی جلسات پژوهش در آموزش و ارسال دستور کار شورا براي اعضاء 

 پیگیري بروز رسانی مطالب مرتبط در وب سایت مرکز 

  تحقیقات و فناوري دانشگاه و پیگیريپیگیري گزارشهاي مصوب شوراي پژوهش در آموزشمرکز به معاونت 

 ارسال شده مرکز وضعیت طرحهاي 

 مستندسازي مقاالت آموزش پزشکی با نام مرکز  

  :اعضای شورای پژوھش در آموزششرایط 

      پیشنهاد می شود اعضاي کمیته پژوهش در آموزش مرکز شامل معاونین پژوهشـی دانشـکده هـا و مراکـز

  .عالقمند و فعال باشندآموزشی درمانی و اعضاي هیات علمی 

    حتی االمکان حضور نماینده اي از معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه دز جلسات شوراي پـژوهش ضـروري

  . است



  کل اعضا رسمیت می یابدزجلسات شوراي پژوهش در اموزش مرکز با تعداد نصف بعالوه یک نفر ا.  

  :داوران طرحھای تحقیقاتی مرکز 
  

اسامی اعضاي هیات علمی که در داوریطرحها همکاري و  مرکز مطالعات و توسعه اموزش بانکدرصورت صالحدید سرپرست 

  .رکت فعال داشته باشند آماده گردد و جهت همکاري در داوري طرحها دعوت بعمل آیدمشا

  

  :پژوھش در آموزش گزارش عملکرد
  

طالعات و توسعه آموزش دانشگاه به مرکز م واحد پژوهش در آموزش موظف است گزارش فعالیتهاي خود را هر شش ماه یکبار

  .ائه دهدار

  

  :تاریخ جلسات

  

  .جلسات شوراي پژوهشی مرکز  می بایست حداقل ماهی یکبار تشکیل گردد

  

  

  

  

 

 




