
پژوهش در آموزش  واحد در آموزشحوزه طرح های تحقیقاتی در و تصویة رائه یوه نامه اش

EDCدانشگاه علوم پسشکی کاشان 

 آموزش پژوهش در طرح های و تصویة الف: روش کار ارائه 

عجق ثشًبهِ تٌظیوی ثب  پشٍپَصال عشح ّبی پظٍّص دس آهَصشپظٍّطگشاى هی تَاًٌذ دس ثذٍ ًگبسش  .1

ُ هطبٍسداًطگبُ  EDCپظٍّص دس آهَصش هشکض هغبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَصش پضضکی ّستِ کبسضٌبسبى 

 ًوبیٌذ. 

 

دس ریل هطخع ضذُ هحَسّبی آًْب آهَصش ػلَم پضضکی کِ ثب کلیِ پظٍّطْبی هشتجظ پشٍپَصال  .2

ثِ هشکض داًطکذُ ّب یب هشاکض تحقیقبتی هؼبٍى پظٍّطی  ،هجشی هی ثبیذ جْت تػَیت تَسظاست 

 اسسبل گشدد: داًطگبُ EDCهغبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَصش پضضکی  

 آهَصضی ّبی ثشًبهِ ثبصًگشی ٍ تذٍیي •

 آهَصضی ّبی تکٌیک ٍ ّب سٍش •

 آهَصضی سٌجص،اسصضیبثی •

 آهَصضی هذیشیت ٍ سّجشی هشجؼیت، •

 هسته كارشناسان مشاوره آموزش پزشكي

 ساعت روز هفته رشته و مدرك تحصيلي نام و نام خانوادگي رديف

س خبًن دکتش صسیچْش ٍکیلیسشکب 1 هتخػع آسیت ضٌبسی ٍ کبسضٌبسی  

 اسضذ آهَصش پضضکی

11 -13 یکطٌجِ  

کبسضٌبسی اسضذ َّضجشی ٍ  سشکبس خبًن فخشالسبدات هیشحسیٌی 2

 داًطجَی دکتشی آهَصش پضضکی

12 -14 چْبسضٌجِ  

کبسضٌبسی اسضذ آهَصش پضضکی ٍ  سشکبس خبًن هشین یبٍسی 3

پضضکیداًطجَی دکتشی آهَصش   

ضٌجِ پٌج  12- 11  

 

8 -14 دٍضٌجِ کبسضٌبسی اسضذ آهَصش پضضکی سشکبس خبًن سْیال یذالْی 5  



 آهَصضی هحػَالت •

 آهَصضی خذهبت ٍ فشایٌذّب ٍ داًطجَیبى ػلوی، ّیئت اػضبی ثب هشتجظ ّبی پظٍّص کلیِ •

 ٍاحذ سد  ّفتِ 1 حذاکثش صهبًی چْبسچَة ظشف ثبیذ هی داًطگبُ EDC ثِ ضذُ اسائِ ّبی پشٍپَصال .3

 . ضَد هغشح آهَصش دس پظٍّص

 EDC ٍاحذ پظٍّص دس آهَصش ٍ فشایٌذّبی آهَصضی جلسِ ثشگضاسی ّوبٌّگی هسئَلیت: 1 تجػشُ

 . ثَد خَاّذٍاحذ ایي کبسضٌبع ػْذُ ثش غشفب ضذُ رکش چبسچَة دس داًطگبُ

 ٍاحذ دس عشح هجشی تَسظ( دقیقِ 15 حذکثش) ضفبّی ثػَست پشٍپَصال اسائِ ًیبص غَست دس: 2 تجػشُ

 .است اهکبًپزیش هزکَس

 تخػػی، سضتِ ضبهل کبسضٌبع 3 حذاقل ثشای پشٍپَصال ،ٍاحذ اػضبی تَسظ اٍلیِ ثشسسی اص ثؼذ .4

 . گشدد اسسبل آهبس ٍ هتذٍلَطی کبسضٌبع ٍ پضضکی آهَصش کبسضٌبع

 آهَصش سد پظٍّص ّبی عشح کبسضٌبسی ثشای داٍساى تخػع ٍ اسبهی اص اعالػبتی ثبًک تْیِ: 1 تجػشُ

 چبسچَة دس ًظشات اسائِ ػذم یب داٍسی اثالؽ ضشٍع دس داٍس ّوکبسی ػذم غَست دس تب است ضشٍسی

 اهکبًپزیش ٍاحذ کبسضٌبع تَسظ جبیگضیي داٍساى لیست اسبع ثش داٍس تغییش اهکبى هطخع، صهبًی

 .  ثبضذ

 اسصیبثی ّبی فشم ّوشاُ ثِ گبم دثیشخبًِ عشیق اص ٍ هکتَة ثػَست EDC سشپشست تَسظ پشٍپَصال .5

 . گشدد هی اسسبل کبسضٌبسبى ثشای داًطگبُ پظٍّطی هؼبًٍت هػَة

 اػضبی ٍ داٍساى حضَس ثب کِ هطتشکی دسجلسِ هبُ 1 صهبًی چبسچَة دس ثبیذ هی داٍسی گضاسش .6

 .ضَد هغشح گشدد هی ثشگضاس ٍاحذ

 رکش چبسچَة دس داًطگبُ EDC آهَصش دس پظٍّص ٍاحذ جلسِ ثشگضاسی ّوبٌّگی هسئَلیت: 1 تجػشُ

 .ثَد خَاّذ ٍاحذ ایي کبسضٌبع ػْذُ ثش غشفب ضذُ

 اختیبس دس ٍاحذ کبسضٌبع تَسظ جلسِ ثشگضاسی اص قجل ثبیذ هی تحقیقبتی عشح پشٍپَصال: 2 تجػشُ

 . گیشد قشاس اػضبء

 جبیگضیي حضَس ضشط ثِ فقظ داٍساى غیجت ٍ است الضاهی جلسِ ایي دس داٍساى کلیِ حضَس:3 تجػشُ

 . ثَد خَاّذ زیشاهکبًپ

اغالحبت پیطٌْبدی ایي جلسِ تَسظ  ثؼذ اص جوغ ثٌذی ًظشات کلیِ داٍساى دس جلسِ  هزکَس، .7

ثِ هجشی  ٍاحذدس قبلت غَستجلسِ تٌظین ضذُ ٍ ثػَست کتجی ثب اهضبی هسئَل  ٍاحذکبسضٌبع 

 عشح اثالؽ هی گشدد. 



اجبصُ دخل ٍ تػشف ٍ اسائِ ًقغِ ًظش دس  ٍاحذٍ داٍساى هٌتخت ایي  EDCپظٍّص دس آهَصش  ٍاحذ .8

 خػَظ چبسچَة ػلوی ٍ ّضیٌِ ای عشح ّبی تحقیقبتی سا داسًذ. 

تَسظ کلیِ داٍساى الضاهی است ٍ  فشم ّبی اسصیبثی پشٍپَصال هػَة هؼبًٍت پظٍّطی داًطگبُ تکویل .9

دس اختیبس  ثؼذ اص تػَیت ًْبیی عشحجوغ آٍسی ٍ ثبیگبًی ضَد تب  ٍاحذتَسظ کبسضٌبع هی ثبیذ 

 هؼبًٍت پظٍّطی داًطگبُ قشاس گیشد. 

داٍس اسضذ کِ تَسظ کویتِ تؼییي هی  تَسظهغبثق ثب غَستجلسِ اًجبم اغالحبت ثش سٍی پشٍپَصال  .11

تػَیت ثشای دس غَست تبییذ اغالحبت پظٍّص دس آهَصش ثشسسی هی ضَد ٍ  ٍاحذکبسضٌبع  ضَد ٍ

  پظٍّص دس آهَصش اسسبل هی گشدد. ٍاحذثِ  یًْبی

پظٍّص  ٍاحذ هسئَلتبییذ ثب ثشای تػَیت ًْبیی  ٍاحذپشٍپَصال ّبی تحقیقبتی هػَة دس ایي  کلیِ .11

 ثِ هؼبًٍت پظٍّطی داًطگبُ اسسبل هی گشدد. داًطگبُ  EDCاهضبی سشپشست دس آهَصش ٍ 

ّبی فشم (، CDاغل یک ًسخِ اص پشٍپَصال ًْبیی )پشیٌت ٍ ًبهِ تػَیت پشٍپَصال ّوشاُ ثب تجػشُ: اسسبل 

 داًطگبُ الضاهی است. ثِ هؼبًٍت پظٍّطی  EDCسشپشست  تَسظاسصیبثی پشٍپَصال ٍ غَستجلسِ تػَیت ًْبیی 

 تَسظ آهَصضی فشایٌذّبی ٍ آهَصش دس پظٍّص ٍاحذ دس تحقیقبتی ّبی عشح ًْبیی گضاسش اسائِ .12

 .است ضشٍسیهؼبًٍت پظٍّطی ثب عشح  تسَیٍِ کبس  ثشای گَاّی پبیبى هجشیبى



 

طرح های پژوهش در  پیشنهادی تصویةشیوه نامه  تهثود اجرای هایکارراه: ب

 در معاونت پژوهشی دانشگاه آموزش 

پظٍّطی داًطگبُ اسسبل هی ضًَذ هی ریل ثِ هؼبًٍت هحَسّبی یکی اص  دس قبلتکلیِ عشح ّبیی کِ  .1

سا داسا داًطگبُ  EDCپظٍّص دس آهَصش هشکض هغبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَصش پضضکی   ٍاحذثبیذ هػَثِ 

 ثبضٌذ:

 آهَصضی ّبی ثشًبهِ ثبصًگشی ٍ تذٍیي •

 آهَصضی ّبی تکٌیک ٍ ّب سٍش •

 آهَصضی سٌجص،اسصضیبثی •

 آهَصضی هذیشیت ٍ سّجشی هشجؼیت، •

 آهَصضی هحػَالت •

 آهَصضی خذهبت ٍ فشایٌذّب ٍ داًطجَیبى ػلوی، ّیئت اػضبی ثب هشتجظ ّبی پظٍّص کلیِ •

آیب عشح هضوَى "ثب ػٌَاى  ثٌذیدس هؼبًٍت پظٍّطی ال هػَة پشٍپَصغفحِ اٍل هقشس ضذ دس  .2

 پظٍّص دس آهَصش داسد؟ گٌجبًذُ ضَد.  

هقشس ضذ کبسضٌبع دفتش ًظبست ٍ اسصضیبثی هؼبًٍت پظٍّطی کلیِ عشح ّبی تحقیقبتی سا اص ثؼذ  .3

 ٍاحذهػَثِ اسصیبثی ًوبیٌذ ٍ دس غَست ػذم ٍجَد (  1دس ثٌذ  هحَسیت آهَصش )هَاسد هزکَس

 عشح سا ثِ هجشی ػَدت فشهبیٌذ. داًطگبُ  EDCپظٍّص دس آهَصش 

دس خػَظ تؼییي عشح ّبی تحقیقبتی ثب هحَسیت آهَصش )پظٍّص دس  یدس غَست ٍجَد اثْبهبت .4

پظٍّص دس  ٍاحذکبسضٌبع دفتش ًظبست ٍ اسصضیبثی هؼبًٍت پظٍّطی هی تَاًذ ثب کبسضٌبع آهَصش( 

 . سایضًی فشهبیٌذداًطگبُ  EDCآهَصش 

داًطگبُ  ػالٍُ ثش تؼییي ًبظش تَسظ هؼبًٍت پظٍّطیعشح ّبی تحقیقبتی ثب هحَسیت آهَصش دس  .5

 . الضاهی استداًطگبُ  EDCپظٍّص دس آهَصش  ٍاحذثِ پیطٌْبد یک ًفش ًبظش  اختػبظ

 تَسظ آهَصضی فشایٌذّبی ٍ آهَصش دس پظٍّص ٍاحذ دس تحقیقبتی ّبی عشح ًْبیی گضاسش اسائِ .6

 .است ضشٍسیفت گَاّی پبیبى عشح ثشای دسیب هجشیبى


