
 (Research in Education) واحد پژوهش در آموزش

های انجام شده در زمینه آموزش علوم پزشکی منظور پیگیری و هماهنگی پژوهش این واحد به

 .است

 دورنما

ای دورنمای مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه قصد دارد جایگاهی برتر این واحد در راست

المللی ای داشته باشد و در سطح بین ی پژوهش در آموزش در سطح ملی و منطقه در حیطه

 .عنوان مرجعیت علمی مطرح باشدبه 

  

 شرح وظایف

 های تحقیقاتی ارسالی به مرکز تحقیقات و واحد پژوهش در آموزش مرکز بررسی طرح

 مطالعات و توسعه آموزش

 های تحقیقات آموزشی به واحد پژوهش در آموزش و مرکز معرفی و همکاری در طرح

 دانشگاهتحقیقات آموزش پزشکی 

 ریزی درسی و امه مشاوره با اساتید و همکاری در تدوین پروپوزال، تهیه محتوا و برن

 های پژوهش در آموزشطرح

 تشویق و ترغیب اساتید جهت انجام پروژه های پژوهش در حوزه آموزش 

  منظور همکاری با دفاتر توسعهجلب اعتماد اعضاء هیئت علمی به(EDO)  در زمینه 

های پژوهش در آموزش جهت ارسال به واحد پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و 

 انشگاهتوسعه آموزش د

 

 

در فرایند بررسی طرحهای پژوهش در آموزش ابتدا طرح پژوهش در آموزش که در قالب 

شده به دفتر معاونت آموزشی و سپس به دبیرخانه پژوهش در آموزش  نوشته  HSRطرحهای



در مرکز مطالعات ارسال می گردد. طرح مذکور در جلسه کمیته با حضور اعضا از نظر عنوان ، 

بیان مساله و ضرورت اجرا و روش کار بررسی گردیده و در صورت مناسب بودن عنوان طرح در 

ر تعیین می گردد . نظرات کارشناسی داوران و در کمیته تصویب و جهت هر طرح دو دارو

صورت لزوم نظرات اصالحی کمیته به مجری طرح ارسال گردیده و پس از بررسی اصالحیه 

طرح در کمیته، در صورت تامین نظرات داوران و کمیته طرح مذکور تصویب گردیده و جهت 

جه بندی و انعقاد قرارداد تصویب نهایی به شورای پژوهشی دانشگاه جهت تصویب نهایی ، بود

ارسال می گردد.پس از انعقاد قرارداد مجری می تواند فعالیت خود در زمینه اجرای طرح را 

 .آغاز نماید


