
 

 بسمه تعالی

 

 

شتی ردمانی سیرجان دا دمات به شکی و خ م زپ ده علو نشک ا  د

لعات و مرکز ه مطا سع ش زپشکی تو  آموز

 

 

پژوهش در آموزش یاز طرح ها تینامه حماوهیش  

 

 1400سال 

 

 

 

 

 

 



 مقدمهالف( 

ای مهم هيكی از حوزه .باشددر آن حوزه می، توسعه و شكوفايی پژوهش در هر حوزه ای اساس و بنيان دانش

باشند يكی از منابع ارزشمند دانشگاه میت علمی، و اعضای هيأ اساتيدباشد. در اين راستا پژوهش، آموزش می

برای تحقق اين بر عهده دارند. از جمله آموزش  های مختلفی در توليد و توسعه دانش در حوزهنقش حياتکه 

پژوهش خويش اقدام به ساماندهی و هدايت  در راستای تحقق اهداف و رسالت مهم، کميته پژوهش در آموزش

های ، بررسی، تصويب و نظارت بر طرحدر اين حوزه موجود هایآموزش از طريق شناسايی چالشحوزه های 

ی اعضای هيات علمی و دانشجويان در حوزه پژوهش در توانمندساز تحقيقاتی حوزه پژوهش در آموزش و

تری برای توسعه کمی و نيازهای موجود در اين زمينه بتوان بسنمايد تا از اين طريق ضمن رفع می، آموزش

زش بر های موجود در اين زمينه فراهم نمود و در نهايت گامی مؤثر در راستای ارتقاء کيفيت آموکيفی پژوهش

  های صورت گرفته در اين زمينه برداشت.مبنای نتايج حاصل از پژوهش

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشكی در ی پژوهش در آموزش هانامه حمايت از طرحشيوهدر اين راستا، 

اهداف اختصاصی که از تدوين  اهداف کلی و ،تدوين شده است. در اين شيوه نامهدانشكده علوم پزشكی سيرجان 

شود، نحوه تصويب طرح های پژوهش در در دانشكده دنبال میهای پژوهش در آموزش طرحنامه حمايت از شيوه

های معنوی از پژوهشگران در حوزه آموزش و نحوه های مصوب، نحوه حمايتتأمين مالی طرح آموزش، نحوه

  پايش عملكرد مرکز مطالعات در اين زمينه ارائه شده است.

 هدف کلی الف(

 صورت گرفته در حوزه آموزش هایزش بر مبنای نتايج حاصل از پژوهشارتقاء کيفيت آمو

  اهداف اختصاصی ب(

 های پژوهش در آموزشيفی فعاليتتوسعه کمی و ک

 های پژوهش در آموزششارکت اساتيد به منظور انجام طرحجلب م

 در حوزه پژوهش در آموزشو دانشجويان توانمندسازی اساتيد 

 به منظور انجام پژوهش در حوزه آموزش و دانشجويان ترغيب اساتيد

 

 



های پژوهش در آموزش، مرکز ايت از طرحماختصاصی شيوه نامه ح وبه منظور تحقق اهداف کلی . 1 ماده

 زير را بايستی دنبال نمايد: وظايفمطالعات و آموزش پزشكی، 

  تشكيل کميته پژوهش در آموزش به منظور هماهنگی با ساير واحدهای وابسته بهEDC  و حمايت از

 های پژوهش در آموزشطرح

 های پژوهش در برای تعيين اولويت های حل مساله آموزشین استراتژی مناسب و مبتنی بر روشتدوي

 آموزش 

 تعيينهای مختلف آموزشی به منظور های متعدد بين اعضای گروهجلب مشارکت و برگزاری نشست 

 های مختلف پژوهش در آموزشهای پژوهشی در حيطهاولويت

 های تحقيقاتی ارسالی به واحد پژوهش در آموزش تصويب طرحها و فرآيند ها، دستورالعملطراحی رويه

 هاروند اداری تصويب طرحتسهيل با هدف 

 پيگيری و نظارت بر نحوه های تحقيقاتی ارسالی به واحد پژوهش در آموزش و بررسی و تصويب طرح

 ها انجام آن

 دهای موجود در ت علمی و دانشجويان به منظور بهبود مداوم فرآيندريافت بازخورد و نظرات اعضای هيأ

 واحد پژوهش در آموزش

 ی های پژوهشی اعضاه منظور ارتقاء سطح علمی و مهارتهای آموزشی بها و کارگاهارائه ژورنال کالب

 های مرتبط با پژوهش در آموزشهيات علمی و دانشجويان در حيطه

  و تهيه پروپوزال تا  ارائه مشاوره به دانشجويان در ارتباط با مراحل مختلف پژوهش از انتخاب موضوع

 ارائه گزارش و نتايج پژوهش

 های نوآورانهلمی و تسهيل فرآيند ارائه فعاليتارائه مشاوره به اعضای هيات ع 

 های مختلف آموزشی جهت سوق دادن و يت طلبی از اعضای هيات علمی گروهجلب مشارکت و حما

 ترغيب دانشجويان به پژوهش در آموزش



 منظور ترغيب اعضای هيات علمی و دانشجويان در راستای پژوهش در حيطه  های مناسب بهارائه مشوق

 آموزش

 ها و طرح های تحقيقاتی بين رشته ای و بين بخشی در حيطه آموزشحمايت از پايان نامه 

در کميته پژوهش در آموزش بايستی های تحقيقاتی در حوزه آموزش فلوچارت نحوه تصويب طرح  .2ماده 

 تصويب شود.

 د.نتصويب گرد در کميته پژوهش در آموزشبايستی های پژوهش در آموزش اولويت .3ماده 

کميته پژوهش در آموزش  در مصوبپژوهشی های مناسب به اساتيد در زمينه اولويترسانی اطالع. 4ماده 

 صورت گيرد. بايستی 

امه مصوب پژوهش در آموزش های پژوهش در آموزش مطابق با آئين نرسانی اولويتهای اطالعکانال. 1تبصره 

 .خواهد بود

صورت خواهد گرفت. در  در کميته پژوهش در آموزشهای پيشنهادی در حوزه آموزش بررسی پژوهش. 5ماده 

های پژوهش در آموزش در کميته پژوهش در پژوهشی مجوزی مبنی بر تأييد طرح اين راستا، بايستی از شورای

 آموزش اخذ گردد.

، صورت خذ بودجه از معاونت پژوهشیااز طريق های پيشنهادی در حوزه آموزش وهشپژ زحمايت مالی ا 6ماده 

 خواهد گرفت.

 و ساليانه ترفيع درهای نوآورانه در حوزه آموزش، ارائه طرح جهتبه  پژوهشگر اساتيد ارائه امتياز به . 7ماده 

 بايستی در نظر گرفته شود.مرتبه  ارتقا

و ميزان امتياز به اساتيد پژوهشگر در حوزه آموزش، در کميته ارتقاء اعضای هيات . نحوه ارائه امتياز 2تبصره 

 علمی بايستی مشخص و مورد تصويب قرار گيرد.

های انجام شده در حوزه آموزش و ميزان استفاده از های تعداد پژوهشاز طريق شاخص عملكرد پايش. 8ماده 

 .خواهد گرفترت نتايج پژوهش در راستای ارتقای کيفيت آموزش، صو


