
   : کمیته پژوهش در آموزش  رسالت
  

پژوهش درآموزش درراستاي رسالت اصلی معاونت آموزشی دانشگاه که همانا ارتقاء کیفی سطح  آموزش در دانشـگاه  واحد    

تاسیس گردیده است تا از طریق همکاري وحمایـت درانجـام پژوهشـهاي آموزشـی ضـمن برطـرف نمـودن  87می باشد درسال

آمـوزش درسـطح ملـی ،محلـی ،منطقـه اي وبـین المللـی  مشکالت ونیازهاي آموزشی دانشگاه گام موثري درجهت ارتقاء کیفیـت

  برداردوزمینه تولید وانتقال دانش مربوط به این حوزه را طی سالهاي آتی ارتقاء بخشد. 

این واحد به عنوان مغزمتفکرمرکزتوسعه عمل نموده ودرراستاي تعیین نیازها ومشکالت آموزشی شوراي پـژوهش در آمـوزش 

حهاي پژوهش در آموزش  ، اجراي آن وبکارگیري نتایج حاصل از طرحهاي اجراشده جهت ارتقـاء راه اندازي شدتاباتصویب طر

کیفیت آموزش گام برداشته وهمچنین در راستاي ارائه ایده جهت برنامه هـاي آموزشـی ، تحلیـل مسـائل ومشـکالت موجـود در 

  زمینه فعالیتهاي آموزشی و تعیین اولویتهاي پژوهش درآموزش فعالیت نماید.

  

  اهداف کلی واحد پژوهش درآموزش:
  

 ارتقاء سطح آموزش وفرآیند یادگیري درسطوح مختلف نظام آموزشـی دانشـگاه بـه منظـور ارائـه بهتـرین کیفیـت خـدمات  -

  فارغ التحصیالن جامعه نگروتوانمند سازي از طریق : آموزشی وخدمات سالمت با تربیت

  سعی در گسترش فرهنگ پژوهش در آموزش  - 

  تغییروتحول دربرنامه هاي آموزشی درسطوح      -    

  مختلف در راستاي استانداردهاي آموزش علوم      -    

  شده نتایج حاصل ازتحقیقات انجام  پزشکی با استفاده از -    

  بااستفاده ازنتایج حاصل ازتحقیقات انجام شده مودن نکات ضعف درآموزش بالینی برطرف ن -   

  ین درآموزش ش بااستفاده ازامکانات فن آوري  نوفرآیندآموزبهبود  -   

  کمک به تقویت کمی وکیفی پژوهش هاي آموزشی -   

 

  وظایف اعضاي کمیته پژوهش در آموزش:
  

ارائه پیشنهادات الزم وسازنده در مورد سیاست گذاري چگونگی انجام طرحهاي تحقیقاتی باتوجه به اهداف وشرایط حـوزه 

 پژوهش درآموزش 



 ترغیب وتشویق افرادمختلف هیئت علمی ودانشجویا ن جهت ارائه طرحهاي تحقیقاتی مربوط به مسائل ومشکالت آموزشی

 تهیه لیست اولویت هاي پژوهش درآموزش درگروههاي مختلف آموزشی

 تصویب یاردطرحهاي پژوهشی درآموزش براساس اولویت بندي آنها

 موزش ارائه مشاوره به مجریان طرحهاي پژوهش درآ

همکاري دربرنامه ریزي وبرگزاري کارگاههاوکنفرانس هاي موردنیازجهت تشویق اعضاء محترم هیئت علمی ودانشـجویان 

  به منظور ارائه طرحهاي تحقیقاتی مناسب وکاربردي وهمچنین گزارش نتایج تحقیقاتی انجام شده 

  

  پژوهش در آموزش : واحد فعالیتهاي

  تهیه وتدوین ساختار پژوهش در آموزش  - 1

  تعیین اهداف کلی واهداف ویژه    - 2

  تعیین اعضاء کمیته پژوهش در آموزش - 3

  تنظیم وبرگزاري شوراهاي پژوهش در آموزش  - 4

  تنظیم وبرگزاري کارگاههاي الزم آموزشی پژوهشی  - 5

  ش درآموزشاطالع رسانی به اعضاء هیئت علمی ودانشجویان در مورد فعالیتهاي حوزه هاي پژوه - 6

  تعیین محورهاي پژوهش درآموزش براساس نیازهاي دانشگاه  - 7

  اولویت بندي واختصاص منابع به طرحهاي تحقیقاتی  - 8

  ارت برحسن اجراي طرحهاي تحقیقاتی پژوهش درآموزش نظ - 9

  طرح کردن درکمیته پژوهش در آموزشکارشناسی طرحهاي تحقیقاتی ازدیدگاه متدولوژیک ازطریق  -10

  قویت کتابخانه الکترونیک مرکزوارائه خدمات وراهنمایی تخصصی درحیطه آموزش به اعضاء هیات علمی ت -11

  ودانشجویان              

ثبت فعالیتهاي پژوهشی کلیه اعضاء هیئت علمی فعال درحوزه آموزش پزشکی(شرکت درکنگره ها ،چـاپ مقـاالت -12

  پژوهش و...و...)جهت ارائه گزارش ساالنه، شرکت درهفته 

مشارکت درکنفرانس ها،همایش هاي آموزش پزشکی داخلـی وخـارجی ،اطـالع رسـانی نتـایج تحقیقـات واسـتفاده - 13

  ازنتایج دیگر دانشگاهها ومؤسسات درجهت پیشبرد اهداف آموزشی دانشگاه 


