
  آموزش پژوهش در روش كار ارائه طرح هاي 

طبق برنامه تنظيمي با  پروپوزال طرح هاي پژوهش در آموزشارش پژوهشگران مي توانند در بدو نگ .1

مشاوره دانشگاه  EDCپژوهش در آموزش مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي هسته كارشناسان 

 . نمايند

  

در ذيل مشخص شده محورهاي آنها آموزش علوم پزشكي كه با كليه پژوهشهاي مرتبط پروپوزال  .2
به مركز دانشكده ها يا مراكز تحقيقاتي معاون پژوهشي  ،مجري مي بايد جهت تصويب توسطاست 

 :ارسال گردد دانشگاه EDCمطالعات و توسعه آموزش پزشكي  
  آموزشي هاي برنامه بازنگري و تدوين •
  آموزشي هاي تكنيك و ها روش •
  آموزشي سنجش،ارزشيابي •
  آموزشي مديريت و رهبري مرجعيت، •
  آموزشي محصوالت •
 آموزشي خدمات و فرايندها و دانشجويان علمي، هيئت اعضاي با مرتبط هاي پژوهش كليه •

 هسته كارشناسان مشاوره آموزش پزشكي

 ساعت روز هفتهرشته و مدرك تحصيلي نام و نام خانوادگيرديف

متخصص آسيب شناسي و كارشناسي  سركار خانم دكتر زريچهر وكيلي1
ارشد آموزش پزشكي

11 -13 يكشنبه  

ارشناسي ارشد هوشبري و ك سركار خانم فخرالسادات ميرحسيني2
دانشجوي دكتري آموزش پزشكي

12 -14 چهارشنبه  

كارشناسي ارشد آموزش پزشكي و  سركار خانم مريم ياوري3
دانشجوي دكتري آموزش پزشكي

شنبه پنج  12- 10  

8 -14 دوشنبهكارشناسي ارشد آموزش پزشكي سركار خانم سهيال يدالهي4   



 در  هفته 1 حداكثر زماني چهارچوب ظرف  بايد مي دانشگاه EDC به شده ارائه هاي پروپوزال .3
  . شود مطرح آموزش در پژوهش كميته

 ذكر چارچوب در دانشگاه EDC آموزش در پژوهش كميته جلسه برگزاري هماهنگي مسئوليت: 1 تبصره
  . بود خواهد كميته اين كارشناس عهده بر صرفا شده

 كميته در طرح مجري توسط) دقيقه 15 حدكثر( شفاهي بصورت پروپوزال ارائه نياز صورت در: 2 تبصره
  .است امكانپذير مذكور

 آموزش در پژوهش هاي طرح كارشناسي براي داوران تخصص و اسامي از اطالعاتي بانك تهيه: 3 تبصره
 چارچوب در نظرات ارائه عدم يا داوري ابالغ شروع در داور همكاري عدم صورت در تا است ضروري
 امكانپذير كميته كارشناس توسط جايگزين داوران ليست اساس بر داور تغيير امكان مشخص، زماني
  .  باشد

 تخصصي، رشته شامل كارشناس 3 حداقل براي پروپوزال كميته، اعضاي توسط اوليه بررسي از بعد .4
  . گردد ارسال آمار و متدولوژي كارشناس و پزشكي آموزش رشناسكا

 ارزيابي هاي فرم همراه به گام دبيرخانه طريق از و مكتوب بصورت EDC سرپرست توسط پروپوزال .5
  . گردد مي ارسال كارشناسان براي دانشگاه پژوهشي معاونت مصوب

 اعضاي و داوران حضور با كه مشتركي درجلسه ماه 1 زماني چارچوب در بايد مي داوري گزارش .6
  .شود مطرح گردد مي برگزار كميته

 اختيار در كميته كارشناس توسط جلسه برگزاري از قبل بايد مي تحقيقاتي طرح پروپوزال: 1 تبصره
  . گيرد قرار اعضاء
 جايگزين حضور شرط به فقط داوران غيبت و است الزامي جلسه اين در داوران كليه حضور:2 تبصره

  . بود خواهد امكانپذير
فرم هاي ارزيابي به همراه  دبيرخانه گاماز طريق بصورت مكتوب و  EDCسرپرست  توسطپروپوزال  .7

 . ارسال مي گرددبراي كارشناسان مصوب معاونت پژوهشي دانشگاه 

ماه درجلسه مشتركي كه با حضور داوران و اعضاي  1گزارش داوري مي بايد در چارچوب زماني  .8
 .زار مي گردد مطرح شودكميته برگ



دانشگاه در چارچوب  EDCپژوهش در آموزش مسئوليت هماهنگي برگزاري جلسه كميته  :1 تبصره
 . ذكر شده صرفا بر عهده كارشناس اين كميته خواهد بود

داوران براي كارشناسي طرح هاي پژوهش در اسامي و تخصص تهيه بانك اطالعاتي از  :2 تبصره
ر صورت عدم همكاري داور در شروع ابالغ داوري يا عدم ارائه نظرات در تا دآموزش ضروري است 

چارچوب زماني مشخص، امكان تغيير داور بر اساس ليست داوران جايگزين توسط كارشناس كميته 
  .  امكانپذير باشد

پروپوزال طرح تحقيقاتي مي بايد قبل از برگزاري جلسه توسط كارشناس كميته در اختيار : 3تبصره 
  . ضاء قرار گيرداع

به شرط حضور جايگزين فقط حضور كليه داوران در اين جلسه الزامي است و غيبت داوران  :4تبصره 
 . امكانپذير خواهد بود

اصالحات پيشنهادي اين جلسه توسط  بعد از جمع بندي نظرات كليه داوران در جلسه  مذكور، .9
تبي با امضاي مسئول كميته به كارشناس كميته در قالب صورتجلسه تنظيم شده و بصورت ك

 . مجري طرح ابالغ مي گردد

و داوران منتخب اين كميته اجازه دخل و تصرف و ارائه نقطه نظر  EDCكميته پژوهش در آموزش  .10
  . در خصوص چارچوب علمي و هزينه اي طرح هاي تحقيقاتي را دارند

سط كليه داوران الزامي است و تو فرم هاي ارزيابي پروپوزال مصوب معاونت پژوهشي دانشگاه تكميل .11
بعد از تصويب نهايي طرح در اختيار توسط كارشناس كميته جمع آوري و بايگاني شود تا مي بايد 

 . معاونت پژوهشي دانشگاه قرار گيرد

داور ارشد كه توسط كميته تعيين مي  توسطمطابق با صورتجلسه انجام اصالحات بر روي پروپوزال  .12
براي در صورت تاييد اصالحات وهش در آموزش بررسي مي شود و كارشناس كميته پژ شود و

 . به كميته پژوهش در آموزش ارسال مي گردد ينهايتصويب 

كميته  مسئولتاييد با پروپوزال هاي تحقيقاتي مصوب در اين كميته براي تصويب نهايي  كليه .13
 . ارسال مي گردد به معاونت پژوهشي دانشگاهدانشگاه  EDCامضاي سرپرست پژوهش در آموزش و 

هاي فرم ، )CDپرينت و (اصل يك نسخه از پروپوزال نهايي نامه تصويب پروپوزال همراه با ارسال : تبصره
 . دانشگاه الزامي استبه معاونت پژوهشي  EDCسرپرست  توسطارزيابي پروپوزال و صورتجلسه تصويب نهايي 


