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اهداف

فعال نمودن سامانه پژوهشی گروه •

گروهپژوهشی تدوین اهداف •

نامههای مربوط به پایان به روز رسانی فرایند •

اساتید به روز رسانی فرایند های ارتقاء •

های دستیارینامه تشکیل بانک عنوان جهت پایان •

تشکیل کمیته های پژوهشی•



کمیته های  پژوهشی گروه کودکان

و دفاع از پایان نامهپایان نامه ها کمیته •

سازیتوانمند کمیته •

کمیته گایدالین نویسی•

(کمیته متاآنالیز)انتشارات و مقاله نویسی کمیته •

دانش پژوهیکمیته •

اساتیدارتقاء کمیته •

وبینارها و کنفرانس های علمی کمیته •



پایان نامه ها

فرایند پایان نامه•

در کمیته پژوهش گروه از" بانک عنوان"و به روز رسانی تشکیل •
ایه عناوین ارسالی از سوی گروههای تخصصی و فوق تخصصی بر پ

یحا بر تحقیقات مالتی سنتر، چند رشته ای، کم هزینه، زود بازده و ترج
.  اساس رجیستری ها  و طرح های پژوهشی گروه

پایان نامه تخصصی یا فوقسال گذشته 3استخراج نام اساتیدی که در •
وارانتخصصی نداشته اند و اختصاص پایان نامه های جدید به این بزرگ

ی با برای هر عضو هیئت علممحدودیت تعداد پایان نامه تصویب قانون •
ف دو توجه به تعداد شایان توجه اعضای هیئت علمی گروه، پیشنهاد سق
و پایان نامه دستیاری و یک پایان نامه فوق تخصصی برای هر عض

زمانهیئت علمی در هر 

گاه در آماردانشاستفاده از تجربیات اساتید مجرب گروه اپیدمیولوژی و •
کمیته پژوهشی گروه



ی از گروه فوق تخصصچند استاد مشاور پیشنهاد التزام به داشتن •
مربوطه یا سایر گروهها در هر پایان نامه در جهت ارتقاء ارزش علمی

یه توص) و اجرایی پایان نامه و مشارکت چند مرکزی در هر پایان نامه 
وه به داشتن اساتید مشاور از سایر بیمارستان های تحت پوشش گر

(  کودکان

در اغلب پایان نامه ها یک استاد از گروه دو استاد راهنما پیشنهاد •
ی، رادیولوژی، پاتولوژ  )کودکان و یک استاد از سایر گروههای همکار 

ژه، آزمایشگاه، علوم پایه، رشته های جراحی، بیهوشی، مراقبت های وی
برای مشارکت بیشتر و ترویج...( فارماکوتراپی، پرستاری و 

که قطعا در ارتقای همه اساتید، گروهها و ( تیم ورک) کارگروهی 
.   دستیاران مفید بوده و مثمر ثمر واقع خواهد شد



رمانی با رعایت ساعت د)به دستیاران ساعت پژوهشی پیشنهاد اختصاص •
رستان و حضور در مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیما( و آموزشی ایشان

صیل مفید که قطعا میتواند در توالی کار پژوهشی ایشان در طی دوره تح
.بسیار موثر باشد

ل شش ماه اوالتزام دستیاران جدید الورود به اخذ و ثبت پایان نامه در •
ه و دفاع از پایان نامه در انتهای سال دو یا سه ماهه اول سال سدستیاری 

با راهنمایی کارشناسان و اساتید منتور پژوهشی گروه و بر اساس) 
و موظف بودن اعضای هیت ( جداول تنظیم شده در واحد پژوهش گروه

ن علمی در راهنمایی موضوعاتی برای دستیاران که قابل انجام درطی ای
مدت باشند و پیگیری دقیق فرایند انجام پایان نامه در دو سال اول

دستیاری



طبق جداول از پیش فیکس نمودن زمان جلسات دفاع از پایان نامه •
دفاع با طراحی شده در مرکز توسعه تحقیقات بالینی و برگزاری جلسات

حضور اساتید مجرب و پژوهشگر مدعو در رشته های مرتبط، اعالم 
قبلروزهای و لینک آن از رسمی زمان و مکان جلسات دفاع 

ب تبدیل جلسات دفاع به جلسات علمی و پژوهشی گروه که خود موج•
شرکت آموزش به دستیاران سالهای پایین تر باشد و التزام دستیاران به

(دستیاربه عنوان پیش نیاز تشکیل جلسه دفاع هر)در چندین جلسه دفاع  



های مقاله و گاید الین نویسیکمیته 

یک با و مقاله نویسی گروه به روش کامال آکادمکمیته انتشارات تشکیل 
حضور اعضای هیئت علمی مجرب گروه در این زمینه،  همکاران 
و ... .اپیدمیولوژیست و متخصصین آمار و همکاران علوم پایه دانشگاه و 
علمی تعیین شرح وظایف این کمیته در جهت تسهیل ارتقاء اعضای هیئت

گروهگروه در فرایند نشر و افزایش استنادات 

تدوین گایدالین های تخصصی و فوق تخصصی با همکاری وزارت•
بهداشت و بیمه

 Systematic reviewنوشتن مقاالت متا آنالیز و •

مفلت نوشتن کتب جامع یا اختصاصی در مباحث بین رشته ای و تهیه پ•
های اموزشی  



کمیته دانش پژوهی

علمی وتشکیل کمیته دانش پژوهی و مستند سازی تغییرات پژوهشی •
ه می اساتید هیت علمی جوان که موجب ارتقاء ایشان و گروگروه توسط 

.باشد

تدوین پروپوزال های دانش پژوهی جامع گروه برای جشنواره های •
علمی پژوهشی  



کمیته توانمند سازی اساتید
و دستیاران تخصصی و فوق تخصصی

جهت اعضای محترم هیئت علمی گروه برگزاری کارگاههای دوره ای •
بر اساس نیاز سنجی از اعضاء

ا جهت دستیاران کودکان در سالهای اول تبرگزاری کارگاههای دوره ای •
سوم بر اساس نیاز

جهت دستیاران فوق تخصصی برگزاری کارگاههای دوره ای •

تنظیم جداول برگزاری کارگاه ساالنه •



کمیته ارتقاء اساتید

روز ارتقاء اساتید با همیاری اساتید و کارشناسان گروه در بهکمیته •
نیاز رسانی کارنامه های ارتقاء اساتید و تنظیم و استخراج ماده هایی که

رای ارتقاء و برنامه ریزی ببه توجه بیشتر دارد در جهت تسهیل روند 
االت کسب امتیازهای مور نیاز از طریق برگزاری کارگاهها و نوشتن مق

گروهی، گایدالین ها و کتب مرجع در گروه 



کمیته وبینارها و کنفرانس ها

نفرانس تشویق دستیاران به ارائه نتایج پایان نامه خود در وبینارها و ک•
س های گروه و اختصاص جلساتی به پژوهش های دستیاری در کنفران
های سالیانه گروه در جهت آموزش نحوه پرزانتاسیون صحیح به 

دستیاران

ت مطالب تشکیل کمیته وبینارهای کشوری و بین المللی گروه با محوری•
علمی چند رشته ای و ترجیحا به زبان انگلیسی 



:در تحصیل علم بکوشید که

آموختن آن حسنه

تکرارش تسبیح

کاوش در آن جهاد

تعلیم آن صدقه

و نشر آن موجب قربت است

(       ص)اکرم پیامبر 


