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مرکس توسعه آموزش پسشکی

رسالت
استماء جایگاُ آهَصش دس داًطگاُ ً،ظاست تش اجشای عشح ّای پژٍّص دس آهَصش ٍ تسْیل اجشای آى،
گستشش فشٌّگ پژٍّص دس صهیٌِ آهَصش دس سغح داًطگاُ ٍ کوک تِ تَسؼِ ٍ تحَل آهَصش اصضکل سٌتی تِ
ضکل هذسى.
مقدمه
کویتِ پژٍّص دس آهَصش هشکض تَسؼِ آهَصش اص جولِ هْوتشیي ًماط اّتوام ٍ توشکض حَصُ ػلَم پضضکی
تِ استماءکیفیت آهَصش است کِ دس اسٌاد تاالدستی کطَس اص جولِ تشًاهِ تحَل ٍ ًَآٍسی دس آهَصش پضضکی ًیض
تِ آى تاکیذ صیادی ضذُ است.
هشاکض تَسؼِ آهَصش دس ٍاحذّای داًطگاّی ٍ دس هشاکض آهَصضی ،پژٍّطی تاصٍاى تَاًوٌذ حَصُ پضضکی دس
تحمك ایي اّذاف هتؼالی هی تاضٌذ.
کویتِ پژٍّص دس آهَصش تِ ػٌَاى یکی اص هْوتشیي کویتِ ّای پژٍّطی داًطکذُ پضضکی داًطگاُ آصاد
اسالهی ٍاحذ ضاّشٍد ٍ،ظیفِ پاسخ گَیی تِ ًیاصّای تحمیماتی داًطکذُ دس حَصُ آهَصش سا تش ػْذُ داسد.
ٍظیفِ اصلی دپاستواى پژٍّص دس آهَصش ،ضٌاسایی ًیاصّای پژٍّطی دس صهیٌِ هسائل آهَصضی ٍ هذیشیت ٍ
ًظاست تش سًٍذ تصَیة ٍ ًْادیٌِ ساصی ٍحوایت اص عشح ّای پژٍّص دس آهَصش ٍ صهیٌِ ساصی تشای استماء
کیفی ایي تحمیمات است تا ػالٍُ تش سفغ ًیاصّا ٍ هطکالت آهَصضی ،گام هَثشی دس استماء کیفی سغح آهَصش
داًطگاُ کِ سسالت اصلی هؼاًٍت آهَصضی هی تاضذ ،تشداضتِ ضَد.
تی ضک ایي اهش هستلضم ّوشاّی هحمماى ٍ اساتیذ فشّیختِ ای است کِ تا اجشای تشًاهِ ّای الذام پژٍّی ٍ
تحمیمات صهیٌِ ای ،ضَسی دس فضای داًطکذُ ایجاد ٍ سٍیکشد ًَیٌی سا تشای پشٍسش جَاًاى پشسطگش کِ آیٌذُ
ساصاى آهَصش ٍسالهت جاهؼِ هی تاضٌذ تشسین ًوایٌذ.
هجوَػِ پیَست ،تخطی اص تالش اساتیذ ٍ ّوکاساى ػضَ دس کویتِ پژٍّص دس آهَصش داًطکذُ پضضکی
داًطگاُ آصاد اسالهی ٍاحذ ضاّشٍد است کِ تا تَجِ تِ هالحظات ٍ هطکالت داًطکذُ دس اهشآهَصش تشای سال
 1396-1397تؼییي ضذُ است  .تش ایي اساس اص کلیِ اساتیذ ،پژٍّطگشاى ٍ داًطجَیاى دسخَاست هی ضَد تا
فؼالیت دس ایي حَصُ ّای پژٍّطی ،داًطکذُ سا دس ساُ ٍصَل تِ اّذاف هتؼالی خَد یاسی سساًٌذ.

دکتر انهید توافن

دبیر کمیته ژپوهش رد آموزش

فراخوان اولویت های پژوهشی
تِ هٌظَس پاسخ گَیی تِ ًیاصّای پژٍّطی داًطکذُ ػلَم پضضکی داًطگاُ آصاد اسالهی ٍاحذ ضاّشٍد دس اتؼاد
آهَصضی ،اسصضیاتی ،داًطجَیی،اساتیذ ٍ هذیشیت ٍ سّثشی ،کویتِ پژٍّص دس آهَصش ایي داًطکذُ اص کلیِ
ػاللِ هٌذاى تِ اهشپژٍّص دػَت هی ًوایذ تا اًتخاب اٍلَیت ّای پژٍّطی اػالم ضذُ دس لالة عشح پژٍّطی ٍ
یا پایاى ًاهِ تا ایي داًطکذُ ّوکاسی ًوایٌذ.
هحمماى ٍ اساتیذ هحتشم فشم پیطٌْادُ پژٍّطی هَجَد دس ٍب گاُ داًطکذُ سا تکویل ٍسپس آى سا تِ ًطاًِ
الکتشًٍیکی edc@iau-shahrood.ac.irاسسال ًوایٌذ.
داًطجَیاى ػاللِ هٌذ دس لالة پایاى ًاهِ ٍ یا ّوکاسی دس عشح پژٍّطی دسخَاست کتثی خَد سا تا رکش
ًطاًی ٍ ضواسُ تواس اص عشیك ًطاًی الکشًٍیکی فَق اسسال ًوایٌذ.
ًتایج تشسسی تواهی پیطٌْادُ ّای پژٍّطی اص عشیك ًطاًی الکتشًٍیکی هزکَس تِ اعالع افشاد هتماضی خَاّذ
سسیذ.

* نکات مهم
 پیطٌْاد پژٍّطی تا فًَت ً 14اصًیي دس هحیظ  ٍ Wordتا ایي فشهت تٌظین ضَد.
 حیغِ پژٍّطی پس اص تصَیة تِ اعالع سایش هحمیي خَاّذ سسیذ.
 فشم ّای هشتَعِ دس ٍب سایت هؼاًٍت پژٍّطی داًطگاُ آصاد اسالهی ضاّشٍد هَجَد هی تاضذ.

"ايلًیت َای پژيَص در آمًزش داوطکذٌ علًم پسضکی داوطگاٌ آزاد
اسالمی ياحذ ضاَريد"
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