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:باشيم بندبه اصول زير پاي بايد دانشجويان هايپژوهشما اعضاي كميته
و- .اصول سلوك علمي معتقد باشيم در فعاليت هاي پژوهشي خود به قواعد

و علمي خود در تمام مراحل پژوهش- .بند باشيمپاي نسبت به رعايت اصول اخالقي

رادانشجوي هاي پژوهشدر كميته خود همكاران- و ان و،مخواهران خود بدانيم؛ از احترا چون برادران مهر

.احساس افتخار كنيمهاآنياري به 

قرار را تحت تأثيرمجموعه به سوي هدف هميشه به ياد داشته باشيم كه عملكرد هر يك از ما حركت-

و در صورت عدم تغيير نواقص موجود در تداوم آن سهيم هستيم مي .دهد

و گروهي مرتبط با كميته در فعاليت- هايو سياستكلير طبق اهدافباندانشجويهاي پژوهشهاي فردي

.كنيممجموعه عمل رسمي 

و از خود بپرسيم چه كنيم تا وضعيت بهتر شود- .همواره براي ارتقاء كيفيت تالش كنيم

و استفاده از عقايدي جديد، در جهت پويايي مجموعه تالش كنيم- .همواره با مشاركت در كار گروهي

ر- و همكارانمان اتالش خواهيم كرد دوستان .كمك كند مطلع سازيمهاآنز آنچه مي تواند به پيشرفتا

و نابساماني- ازدر مشكالت و ديگران را در نقد فعاليتهمكارانمان دريغ ها انتقادات خود را هايمان آزاد نكنيم

.گذاريم
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قوقت هاي گروهي با انجام كارها به نحو مطلوب، در تمام فعاليت- و شناسي، رعايت وانين درون گروهي

تكا و ناهماهنگي با ساير اعضاجتناب از .كنيمكمك گروه دستيابي بهتر به اهدافبه روي

به- و نسبت و ديگر همواره منافع گروه را بر منافع شخصي ترجيح دهيم و توانمندسازي خود رعايت حقوق

.بدانيماعضا مقيد 

مس- .، هرچند خالف نظر ما باشداحترام بگذاريم ئولبه تصميم مدير يا

و هر روز از خود بپرسيم براي واره از عضويت خود در كميته پژوهشهم- هاي دانشجويان هدف داشته باشيم

.چه عضو كميته هستيم

يك گاه از ياد نبريم كه جدا از فعاليتهيچ- .خواهيم بود يا عضوي از كادر درماني پزشك هاي پژوهشي،

و مهارت- .هاي مجموعه خود بدانيم جديد را از ارزشايهاي كسب شده در اين مجموعه به اعض انتقال دانش

هاي دانشجويان را سرلوحه هاي كسب شده در كميته پژوهش رعايت اصول اخالقي در استفاده از توانايي-

.خود قرار دهيم

مس- در وليتئپذيرش و مشاركت از انجامو را وظيفه خود دانستهاندانشجوي هاي پژوهشكميته مديريت ها

.نكنيمدريغ آن را داريم تواناييآنچه كه 

خوديناز توانم ان بياموزيم اماايم به ديگر تالش نماييم كه هر چه از پژوهش آموخته- د، هاي كسب شده

و پايانعاملي برا گاه هيچ آموزش به ديگران را براي. نامه براي ديگران نباشيمي نوشتن پروپوزال، مقاله

نگبكه خود بنويسند اخالقي اين و پايان ارش هر يادداشت علميدانيم اماّ نامه به اسم اعم از پروپوزال، مقاله

و براي منفعت ديگران را غير اخالقي  .دانيمبديگران

دراندانشجوي هايپژوهشقوانين كميته- و از صورت را رعايت كنيم و روندهاي قبلي نياز به تغيير قوانين

.مجاري پذيرفته شده اقدام نماييم

مي پژوهشعضو كميتهرا خودكه تا زماني- را، به عنوانآن مالكيت معنويدانيم حق ها ، بر سازمان حامي

.آثار خود رعايت نماييم

و اخالقي را رعايت كنيم- .در انتشار نتايج كارهاي تحقيقاتي خود اصول علمي

در- و از صرف آن در اموري كه بازدهي اقت برابر بودجهخود را و هاي تحقيقاتي مسئول بدانيم صادي، علمي

و جامعه ندارد، خودداري كنيم .اجتماعي براي محقق

و از اسراف امكاناتاز- و مصرف در امور غير پژوهشيهاآنو اموال كميته به بهترين نحو مراقبت كنيم

.اجتناب نماييم
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 كليات:دومفصل

 نام-1ماده����

ميكه در اين اساسنامه(1هاي دانشجويان دانشكدهكميته پژوهش ).شودبه اختصار كميته نيز ناميده

 وابستگي-2 ماده����

و و فناوري،، معاونت آموزش پزشكي، دانشگاه علوم پزشكيوزارت بهداشت، درمان  دانشكده مربوطه تحقيقات

 تاريخ تأسيس-3ماده����

 ...سال

ميهاي علوم هاي دانشگاه هاي اين كتاب منظور از دانشكده، هر يك از دانشكده در تمام قسمت1 .باشد پزشكي كشور
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 اهداف:ومسفصل

 هدف كلي-4ماده����

و نهادينه كردن پژوهش در دانشجويان دانشكده، تالش در جهت شكوفايي استعدادهاي بسترسازي، آموزش

پژوهش براي فرايندفراگيري فرصتي برابر جهتوو روحيه تحقيق علمي دانشجويان در پژوهش، ايجاد فرهنگ

.باشدمي همه دانشجويان

 اهداف اختصاصي-5ماده����

و آموزش.5-1  به دانشجويان مربوطههاي مهارتپژوهش

و گسترش.5-2 و پژوهشگري در دانشجويان ايجاد  فرهنگ تحقيق

و فراهم نمودن فرصتي برابر براي.5-3 و تفكر خالق در دانشجويان فرايندفراگيري بسترسازي  پژوهش

و تمرين كارگروهي در دانشجويان.5-4  آموزش

 هدف كاربردي-6ماده����

و عاليق ايشان تربيت دانشجويان جهت  كسب تجربه پژوهشي متناسب با رشته تحصيلي
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انهاي دانشجوي اعضاي كميته پژوهش:مچهارفصل

 تعريف عضو-7ماده�
و(هاي مرتبط با كميته پژوهشي نشكده كه در يكي از فعاليتكليه دانشجويان دا يا اعم از آموزشي، پژوهشي

ميي دانشجويانهاعضو كميته پژوهش، شركت دارند) اجرايي .شوندمحسوب

و تأييد�Curriculum Vitae (CV)�سوابق به تكميل فرمعضويت در كميته مشروط:تبصره در سايت كميته

.گسترش است-نهايي توسط واحد ارزشيابي

 انواع عضويت-8 ماده�

از:عضو آموزشي.8-1 بكه در يكي از كارگاه دانشجويان دانشكدههر يك ه هاي برگزار شده توسط كميته

و به تأييد/و يا مدير علمي گروهيار، مدرسگروهيار، كننده، كمكشركت عنوان اجرايي شركت كند

.مسئول واحد آموزش برسد

ازهر:عضو پژوهشي.8-2 سهكه در يكي از طرح دانشجويان دانشكدهيك شامل گانه واحد پژوهشيهاي

يا، پايان(SRTP)هاي تربيت پژوهشگر دانشجويان طرح و و به تأييد مسئول آزاد نامه شركت داشته باشد

.هش برسدواحد پژو

از:اجراييعضو.8-3 در دانشجويان دانشكده هر يك امور ساير امور كميته غير از موارد باال مانندكه

و غيرهروابط عمومي،مالي-اجرايي و ارزشيابي و به تأييد مسئول، انفورماتيك واحد شركت داشته باشد

.برسد مربوطه

از:عضو ويژه.8-4 هر دانشجويان دانشكدههر يك و كه در فعاليت اجراييسه حوزه آموزشي، پژوهشي

و حداقل مجموع حد( CV،100امتياز داشته ،15:؛ امتياز آموزشيهاي الزم در هر حوزهنصاب كسب

.نمايد كسبرا)75:، امتياز اجرايي10: امتياز پژوهشي

حد(امتياز 100است تمديد عضويت ويژه منوط به كسب به ذكر الزم:1تبصره هربنصا كسب هاي الزم در

 از مهر( در مدت حداكثر دو سالكلCVدر)75:، امتياز اجرايي10:، امتياز پژوهشي15:؛ امتياز آموزشيحوزه

.باشدمي)سال بعددو ماه تا مهر عضويت سال

ينمسئول امتيازات توسط منوط به تأييد افراد جهت عضويت ويژهCVدر نهايي شدن امتيازهاي فوق:2تبصره

و هاياحدو .باشدميدر پايان هر فصل گسترش-شوراي واحد ارزشيابيسپس مربوطه

از گذاريسياستعضويتي است كه توسط شوراي:عضويت افتخاري.8-5 كميته، در راستاي تقدير

و اهداف كميتهءجهت ارتقاباشند، اشخاصي كه دانشجوي دانشكده نمي معنويو هاي ماديفعاليت

.گرددمي اعطا،ايشان تشكر از
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 لغو عضويت-9ماده����

هايو تأييد دبير كميته پژوهش گسترش- ارزشيابي شورايدر هريك از موارد ذيل عضويت دانشجو با نظر

: لغو خواهد گرديد با حكم سرپرست دانشكدهاندانشجوي

و دستورالعمل جامع.9-1 و اساسنامه اجرايي انجام هرگونه عملي خالف با قوانين جاري، شئونات دانشگاه

انهاي دانشجويجاري كميته پژوهش

 ساير موارد به تشخيص سرپرست كميته دانشكده يا دانشگاه.9-2

محروم براي مدت معلوم فرد مورد نظر پس از لغو عضويت از شركت در هرگونه فعاليت مرتبط با كميته:تبصره

. گردد مي



 هاي دانشجويي مديريت پژوهش 10

 دانشكدهانهاي دانشجويساختار كميته پژوهش: پنجمفصل

 اركان-10ده ما����

ازانهاي دانشجويموجود در ساختار سازماني كميته پژوهشاركان : دانشكده عبارتند

مسنمعاو سرپرست، دبير، ،گسترش- شيابيارز پژوهش، آموزش،شامل واحدهاي(هاي اصلي واحدينلئودبير،

و نشريه فرعي شامل واحدهاي(ن واحدهاي فرعيي، مسئول)عموميروابطو مالي-انفورماتيك، اجرايي

به نشست و تجربه مربوط و،عموميروابطواحد هاي علم مربوط به واحد دبيرخانه واحدهاي فرعي امور مالي

).1 ضميمه شماره(واعضاي شوراهاي واحدهاي اصلي) مالي-اجرايي

و بر تواندميكميته گذاريشوراي سياست:1 تبصره در در صورتحسب نياز ،تهعالي كميشوراي تصويب

را اصلي واحدهاي و اضافه نمايدتأديگري .سيس

مي اصلي هر يك از مسئولين واحدهاي:2 تبصره و بر توانند كميته در در صورتحسب نياز شوراي تصويب

و بهتر امور واحد مربوطه، تعريف نمايند، حداكثر تا سه واحد فرعي جهت اجراي دقيقگذاري كميته سياست .تر
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عم: ششمفصل  وميمجمع

 تعريف-11 ماده����

كه،مجمع عمومي كميته باجهت انتخاب دبير يا گردهمايي تمامي اعضاي كميته است و ضرورت  حسب مورد

.گرددحضور اعضاي شوراي عالي تشكيل مي

.در مجمع عمومي فقط اعضاي ويژه كميته حق رأي دارند:تبصره

 تشكيل جلسات-12 ماده����

مي.1- 12 يك گرددمجمع عمومي ساالنه تشكيل در( دوم كل اعضاي ويژه كميتهو با حضور طبق ليست اعالمي

مي)گسترش-پايان هر فصل توسط واحد ارزشيابي و تصميمات آن الزمرسميت .االجرا است يابد

ب.2- 12 و نظارت برر رياست كمعهده تشكيل مجمع عمومي برهيتسرپرست - عهده واحد اجراييو برگزاري آن

.كميته است مالي

واحد روابط عمومي موظف است حداقل دو هفته پيش از تشكيل مجمع عمومي، برگزاري برنامه را:1رهتبص

-سياستمسئولين دانشكده، اعضاي شوراي عالي، اعضاي شوراي اعضاي كميته، نامه رسمي به اطالعطي دعوت

.و درصورت لزوم اساتيد برساند گذاري

، در همان شدهكنندگان در موعد تعيين تعداد شركت از نظر در صورت رسميت نيافتن مجمع عمومي.3- 12

ميهفته بعددوالعاده به فاصله حداكثر مجمع عمومي فوق جهت تشكيل ديگريموعد جلسه  گردد تعيين

مي موعد جديدبه عموميو برنامه كاري مجمع .گرددموكول

. نداردوجود العادهفوق مجمع يافتن براي رسميت كنندگاناز نظر تعداد شركت حد نصابي:2تبصره

و اختيارات-13ماده����  وظايف

و دبير كميته پژوهش.1- 13  دانشكدهانهاي دانشجوياستماع گزارش عملكرد سرپرست، مسئولين واحدها

 انتخاب دبير.2- 13

 گيريرأي-14ماده����

و به صورت كتبي توسط واحد ارزشيابي گيري كليه رأي ان- هاي مجمع عمومي با رأي مخفي جام گسترش

.گيرد مي
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 دانشكده يانهاي دانشجوسرپرست كميته پژوهش: هفتمفصل

 تعريف-15ماده����

كهانهاي دانشجويسرپرست كميته پژوهش سابقه پژوهشي دانشكده يكي از اعضاي هيئت علمي دانشكده است

و همكاري با دانشجويان را داشته باشد سرپرست با حكمه،كميت گذاريسياستبه پيشنهاد شورايوي. درخشان

مي ان دانشگاههاي دانشجويكميته پژوهش . شودبراي مدت يك سال منصوب

 انتصاب-16ماده����

هاي كميته پژوهشسرپرستو با حكم دانشكده رياستبا هماهنگي گذاري كميته،به پيشنهاد شوراي سياست

مي ان دانشگاهدانشجوي .گرددبراي مدت يك سال تحصيلي منصوب

 عزل سرپرست-17ه ماد����

و موافقتانهاي دانشجويعزل سرپرست كميته پژوهش اعضاي چهارمسهدانشكده درصوت لزوم به پيشنهاد دبير

 ان دانشگاههاي دانشجويكميته پژوهشسرپرسته توسط دانشكد رياستبا هماهنگي،گذاريسياستشوراي 

.شود انجام مي

 وظايف سرپرستشرح-18ماده����

وريزبرنامه.1- 18 .ان را بر عهده داردهاي دانشجويعملياتي جهت دستيابي به اهداف كميته پژوهشي مناسب

و مديريت كميته پژوهش.2- 18 .ان را بر عهده داردهاي دانشجويهدايت، راهبري

به.3- 18 وكميته گذاريسياستشركت در جلسات شوراي موظف  مجمع عمومي ساليانه، رياست شوراي عالي

.باشد مي

و ارتب.4- 18 و معاونانهاي دانشجوياط فعال با سرپرست كميته پژوهشتعامل و فناوريتدانشگاه  تحقيقات

.را بر عهده دارد دانشگاه

و دستورالعمل جامع اجراييو عملكرد دبير، هاي جاري كميتهنظارت بر فعاليتمسئول.5- 18 اجراي اساسنامه

.باشد مي

و زيرساخت مسئول.6- 18 .باشدميان دانشجوي هايشپژوههاي موردنياز كميته تأمين نيازها

به.7- 18 انتخاب مجمع عمومي كميتهبه صدور حكم انتصابمعرفي دبير به رياست دانشكده جهت موظف

.باشد مي

.باشدمي به واحدهاي مربوطه گذاري كميتهسياستابالغ مصوبات شوراي مسئول.8- 18



13 نامه كليات آئين

مي9مسئول صدور حكم لغو عضويت اعضا طبق ماده.9- 18 .باشد همين آيين نامه

و دبير شوراي مركزي به پيشنهاد دبير مسئو.10- 18 ل صدور احكام مسئولين واحدهاي اصلي كميته، معاون دبير

.باشد كميته مي

از.11- 18 و-اعضاي كميته، پس از پيشنهاد توسط مسئول واحد ارزشيابيCVمسئول تأييد كسر امتياز گسترش

.باشد دبير كميته مي

گذاري جهت شركت در كارگاه هاي كميته در مسئول تأييد هزينه تعيين شده توسط شوراي سياست.12- 18

.باشد ابتداي هر نيمسال مي

 (SRTP)پژوهشگر دانشجويان تربيت هايطرحو اعضاي گروهارمسئول صدور حكم بركناري گروهي.13- 18

و دبير به وي مي .باشد كميته بعد از عدم اصالح مورد پس از دو اخطار كتبي توسط مسئول واحد پژوهش

آن (SRTP)هاي تربيت پژوهشگر دانشجويان طرحانحالل مسئول صدور حكم.14- 18 و(كه اعضاي گروهيار

ماه پس از امضا تفاهم نامه آماده6نتوانند پروپوزال طرح تحقيقاتي خود را ظرف حداكثر) شركت كننده

مي)5، تبصره6نامه واحد پژوهش مادهبر اساس آيين(نمايند  .باشد،

كه حداقل نيمي از سنوات رشته تحصيلي(دي از اعضاي ويژه كميته موظف به معرفي ليست اسامي تعدا.15- 18

و فرهنگي دانشكده به منظور) خود را گذرانده باشند در ابتداي هر سال تحصيلي به معاونت دانشجويي

.باشد واريز مبالغ تعيين شده به حساب اعضاي كميته به عنوان حق كار دانشجويي مي
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 دانشكدهانهاي دانشجويدبير كميته پژوهش: هشتمفصل

 تعريف-19ماده�
اسانهاي دانشجويدبير كميته پژوهش و دستورالعمل جامع اجراييدانشكده مسئول اجراي ها، راهبري برنامهاسنامه

. هاي كميته استو نظارت برفعاليت

 شرايط كانديداتوري دبير-20ماده�
.دانشكده باشددانشجويان هاي سال متوالي عضو ويژه كميته پژوهش2حداقل.1- 20

يا ماه6حداقل.2- 20 و .دبير بوده باشد معاونمسئول يكي از واحدهاي اصلي يا فرعي

.باشد15معدل كل وي باالي.3- 20

.حداقل نيمي از سنوات تحصيلي رشته خود را گذرانده باشد.4- 20

و نحوه انتخاب-21ماده����  تأييد صالحيت

پا امتياز هركانديداهاي داوطلب يك ماه قبل از گسترش- سال تحصيلي توسط واحد ارزشيابي يان نيمسال اول

و جهت تأييد صالحيت به شوراي عالي كميته معرفي مي ويگردد كه در صورت تأييد كميته بررسي  صالحيت

رتوسط شوراي عالي توسط و حداقل در مجمع عمومي ساالنه گيري مخفييأاعضاي ويژه با ، با اكثريت آرا

مي دوسوم . شودانتخاب

به دوسومكه هيچ يك از كانديداها موفق به كسب در صورتي:1تبصره آرا نشوند، دو نفر اول از نظر تعداد آرا

رمرحله دوم انتخابات راه مي و مييأيابند .شودگيري نهايي بين اين دو نفر انجام

. گيردنصب دبير با حكم رياست دانشكده براي مدت يك سال صورت مي:2تبصره

. انتصاب مجدد دبير بالمانع است:3تبصره

ب:4تبصره ميه دبير . تواند حداكثر دو دوره انتخاب شود طور متوالي

اي رسمي از سوي سرپرست دانشكده به سرپرست كميته، بايستي دبير جديد طي نامهانتخابپس از:5تبصره

. دانشگاه معرفي گرددانهاي دانشجويپژوهش

 دبيرعزل-22ماده����

آناي در قالب نامه ويژهاز اعضاي دوسوم با موافقت نظر عزل دبير در، ها امضا شده است رسمي كه توسط

مي با حكم در صورت تأييدو مطرح شوراي عالي كميته دانشكده .گيردرياست دانشكده انجام
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با در:تبصره مانتخاب رابطه مي21و20 واددبير جديد نيز طبق . گرددعمل

 استعفاي دبير-23ادهم����

اعالم به مسئول واحد(دبير موظف است حداقل يك ماه قبل از استعفاي رسمي مقدمات برگزاري انتخابات

و شوراي عالي- ارزشيابي .دبير جديد را فراهم نمايد انتخابجهت) گسترش

دد:تبصره براي ايني را اي بعدهدر دورهشدن بير از مسئوليت خويش استعفا دهد، حق كانديدار صورتي كه

.نخواهد داشتمسئوليت 

 وظايف دبير شرح-24ماده����

و.1- 24 باجراي اساسنامه .كميته را بر عهده داردر حسن اجراي آن توسط ساير اعضاينظارت

و نصب مسئولين واحدهاي.2- 24 .بر عهده دارد زير نظر سرپرسترا چارت سازماني كميته اصلي عزل

.بر عهده داردبه مسئولين واحدهارا ابالغ مصوبات شوراي عالي.3- 24

.باشدميچارت سازماني كميته اصلي پيگيري اجراي وظايف هر يك از واحدهاي مسئول.4- 24

.را بر عهده دارد هماهنگي بين واحدهاي چارت سازماني.5- 24

به.6- 24 و برنامه فصلي با همكاري مسئول واحد ارزشيابيموظف گسترش به شوراي- ارائه گزارش عملكرد

.دباشميعالي 

 توسط سرپرست پس از طرح در شورايلغو عضويت مسئول تأييد لغو عضويت اعضا جهت صدور حكم.7- 24

.باشدمي گسترش- ارزشيابي

و اجرايي كارگاه.8- 24 و گروهياران مسئول تأييد مديران علمي  پژوهشگر دانشجويان تربيت هايطرحها

(SRTP) باشدمي.

و هماهنگي جهت برگزاري جلساتبرنامه.9- 24 .را بر عهده دارد به صورت ماهانه سياست گذاري شوراي ريزي

به.10- 24 .باشدمي دانشگاهدانشجويان هاي شركت در جلسات ماهانه دبيران كميته پژوهشموظف

.را بر عهده دارد دبير جهت اجراي هر چه بهتر امور معاونانتصاب.11- 24

اص.12- 24 و اعضاي شوراهاي واحدهاي لي كميته به مسئول صدور احكام مسئولين واحدهاي فرعي كميته

.باشد پيشنهاد مسئولين واحدهاي اصلي كميته مي

و اعضاي گروه.13- 24 پژوهشگر دانشجويان تربيت هايطرحموظف به صدور اخطار كتبي به گروهياران

(SRTP) مي .باشد كميته بعد از عدم اصالح مورد، متعاقب اخطار كتبي توسط مسئول واحد پژوهش

به.14- 24 م مسئول ميربوط به زيردامنه خود در وب روز نگه داشتن اطالعات .باشدسايت كميته
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ن دبير معاووظايف-25ماده�
.را برعهده دارد هاي كميتهتمام وظايف دبير در صورت عدم حضور وي در فعاليت.25-1

و عضو دائم شوراي سياست.25-2 .باشدميحضور در جلسات ماهانه ملزم به گذاري

د بايد تمام دبير معاون: تبصره .را دارا باشديربيشرايط
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 اصلي مسئولين واحدهاي: نهمفصل

 دانشكدهان هاي دانشجوي كميته پژوهش

 تعريف-26ماده����

ب يكي از دانشجويانبايد مسئول واحد، و حداقل حداقلكه ودهدانشكده به مدت يكسال عضو ويژه كميته باشد

و مورد تأييد قابلCVداراي،يك ترم تحصيلي به عنوان عضو فعال واحد مربوطه  گسترش- واحد ارزشيابيقبول

. باشد

 انتصاب-27ماده����

آموزش، پژوهش، واحدهاي( دانشكده يانهاي دانشجوكميته پژوهش اصلي مسئولين واحدهاي.1- 27

و اجراييگسترش- ارزشيابي مي) مالي-، روابط عمومي، انفورماتيك ازو گردندتوسط دبير تعيين پس

حكم،جهت بر عهده گرفتن مسئوليت واحد اصليگسترش- ارزشيابي توسط شورايتأييد صالحيت 

ميانهاي دانشجويايشان توسط سرپرست كميته پژوهش .شودصادر

د بصورت همزمان در دو شوراي واحد يا مسئوليت واحد اصلي يا توانيك از اعضاي كميته نمي هيچ:تبصره

ميمسئوليت واحد فرعي فعاليت داشته باشند، به استثناء تواند معاون دبير كه به غير از مسئوليت واحدهاي اصلي،

. ها نيز فعاليت نمايددر ساير مسئوليت

و آموزشينمسئول.2- 27 :يكي از موارد زير باشد بايست حداقل دارايميواحدهاي پژوهش

يادر يك طرح پژوهشي مصوب- داراي تفويض ساير شوراهاي شوراي پژوهشي دانشكده يا دانشگاه

 دانشگاه اختيار

 شده در مجالت معتبر علمي داخلي يا خارجي مقاله چاپيك-

و كنگرهه ارائ يك مقاله-  هاي علمي شده در سمينارها

و يا مدير مسئول واحد آموزش بايستي قبالً حداقل يك مرتبه مدير علمي يا اجرايي كارگاه روش تحقيق.3- 27

.بوده باشدنويسي علمي كارگاه مقاله

 عزل-28ماده����

و موافقت در شوراي ارزشيابي.1- 28 مير با حكم سرپرست دانشكده دبي ديد يا صالح پس از طرح .گيرد انجام

مس.2- 28 و يا استعفا دهدئوچنانچه يكي از دو،لين واحدها عزل گردد و ظرف حداكثر دبير بايستي بالفاصله

و طبق ماده  م27هفته، يكي از اعضاي فعال از واحد مربوطه را انتخاب ل واحد مربوطه معرفيئوسبه عنوان

.نمايد
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 شرح وظايف مشترك مسئولين واحدهاي اصلي-29ماده�
و قسمت.1- 29 و نظارت بر اعضا .هاي مختلف واحد خود را بر عهده دارندوظيفه هماهنگي

و معرفي وي به دبير كميته جهت صدور حكم برايينتعيين مسئول.2- 29 واحدهاي فرعي مربوط به واحد خود

.دارندايشان را برعهده 

تأ.3- 29 .سيس واحد فرعي جديد را در صورت لزوم براي واحد مربوطه بر عهده دارندپيشنهاد

ميتأسيس واحد فرعي جديد نيازمند تصويب در شوراي سياست:1تبصره .باشدگذاري كميته

مي.4- 29 راكليه مسئولين واحدها حداكثر يك ماه بعد از انتخاب 4حداقل( بايست اعضاي شوراي واحد خود

.اعالم نمايند گذاريسياستدر جلسه شوراي)رنف

و گزارش عملكرد ماهانه واحد خود را به در شوراي سياست.5- 29 و مجمع عمومي كميته شركت نمايند گذاري

.گذاري ارائه نماينداعضاي شوراي سياست

و در مسئول واحد اصلي بايد حداقل در دوسوم جلسات شوراي سياست:2تبصره صورت گذاري شركت نمايد

.حضور، فردي را از شوراي واحد خود به عنوان جانشين جهت شركت در آن جلسه معرفي نمايدتوانايي عدم 

مي.6- 29 و با اعضاي شوراي جلسه2 باشند در ماه حداقل موظف بهراهاآن كتبي گزارش واحد خود داشته

.تحويل دهند گذاريسياست شوراي جلسهدر گسترش-واحد ارزشيابي مسئول

بايست گزارش جلسات شوراي واحد خود را به دبير كميته تحويلمي گسترش-واحد ارزشيابيمسئول:3ه تبصر

. دهد

به.7- 29 .باشندميسايت كميته روز نگه داشتن اطالعات مربوط به زيردامنه واحد خود در وب مسئول

داوظايف اختصاصي هر واحد؛ كه به تفصيل درآيين.8- 29 .شودميدهنامه مربوط به هر واحد توضيح
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 واحدهاشوراي: دهمفصل

 تعريف-30ماده����

ا و لزوم آشنايي و انسجام انجام امور مربوط به هر واحد اصلي عضا با امور تخصصي هر واحد جهت به منظور ارتقا

مين نيروي متخصص، مسئول هر واحد اصلي حداكثر يك ماه پس از انتصاب، موظف به تشكيل شوراي واحد تأ

.باشدمي

 انتصاب-31ماده����

.گردد حكم اعضاي شوراي هر واحد پس از معرفي توسط مسئول واحد اصلي مربوطه با حكم دبير صادر مي

 عزل-32ماده����

و موافقت در شوراي ارزشيابي دبير انجام با حكم گسترش يا پيشنهاد مسئول واحد اصلي مربوطه،- پس از طرح

.گيرد مي

مش-33ماده����  تمام شوراي واحدهااعضاي ترك شرح وظايف

.باشندمي) حداقل در يكي از جلسات ماهانه(موظف به شركت در جلسات شوراي واحد مربوطه.1- 33

ديكه عضوي در حداقل يكي از جلسات برگزار شده ماهانه شوراي واحد مربوطه شركت ننما در صورتي:تبصره

در هد نمودت خوابراي اولين بار تذكر كتبي توسط مسئول واحد مربوطه درياف و در صورت تكرار، موضوع

عضاينو پس از موافقت گسترش مطرح شده-شوراي ارزشيابي ويت در شوراي واحد مربوطه عزل شورا عضو از

.گرددمي

ميتصويب آيينو مسئول تأييد.2- 33 .باشندنامه داخلي واحد اصلي مربوطه

 شرح وظايف اختصاصي-34ماده����

شدواحد به تفصيل در آيين وظايف اختصاصي هر شوراي .نامه مربوط به هر واحد توضيح داده خواهد
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 واحدهاي فرعي: يازدهمفصل

 تعريف-35ماده����

جهت تفكيك انجام امور تخصصي، مسئول هر واحد موظف است براي واحد فرعي مربوط به خود مسئول

بهو نشستيهنشرواحدهاي فرعي: واحدهاي فرعي فعلي كميته شاملمنصوب كند كه  و تجربه مربوط هاي علم

و روابطواحد اصلي  مي-اجرايياصلي مربوط به واحد دبيرخانهعمومي، واحدهاي فرعي امور مالي .باشدمالي

.بايست عضو شوراي واحد مربوطه باشندمسئولين واحدهاي فرعي مي:تبصره

 انتصاب-36ماده����

و براي يك سال،توسط مسئول واحد اصلي مربوطه حكم مسئولين واحدهاي فرعي پس از معرفي توسط دبير

. گرددصادر مي

 عزل-37ماده����

و موافقت در شوراي ارزشيابي باگسترش- پس از طرح توسط دبير انجام پيشنهاد مسئول واحد اصلي مربوطه،و

.گيردمي

 شرح وظايف-38ماده����

ميموظف به شركت در جلسات شوراي واح: وظايف مشترك.1- 38 .باشندد مربوطه

ميبه تفصيل در آيين: وظايف اختصاصي.2- 38 .شودنامه مربوط به هر واحد توضيح داده
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 گذاريشوراي سياست: دوازدهمفصل

 تعريف-39ماده����

مسئول كميته، جانشين دبير، اصلي لين واحدهايئومساز سرپرست كميته، دبير كميته، گذاريسياستشوراي

كه حداكثر نيمي از سنوات رشته تحصيلي(ويژه كميته دو عضوو التحصيلفارغو دو عضو نشريه واحد فرعي

و مبناي در رأس اين شورا دبير كميته قرار دارد تشكيل شده است،به دعوت دبير)خود را گذرانده باشند

ميتصميمات در آن بر اساس رأي .باشدگيري

 گذاريسياستاعضاي اصلي شوراي-40ماده����

بوده، كه هاي فرعي واحدينو مسئولي اصليلين واحدهائومس دبير،نمعاوكميته،ر دبيسرپرست كميته، املش

. باشندهريك داراي يك حق رأي مي

 گذاري وظايف شوراي سياست شرح-41ماده����

و آتي كميته گيري در مورد فعاليتتصميم.1- 41 .را بر عهده داردهاي جاري

راكمهاي كلي تعيين سياست.2- 41 .بر عهده دارد در هر دورهيته

. را بر عهده دارد تأسيس واحد فرعي جديد به پيشنهاد مسئول واحد مربوطه پيشنهاد تصويب.3- 41

.پيشنهاد تأسيس واحد اصلي جديد را به شوراي عالي كميته بر عهده دارد مسئوليت.4- 41

و دستورالعمل جامع اجرايي مسئول.5- 41 .شوراي عالي مي باشدبهپيشنهاد تغييرات جديد در اساسنامه

مي.6- 41 .باشد مسئول اعطاي عضويت افتخاري به اشخاص

مي.7- 41 .باشد مسئول بركنار نمودن سرپرست كميته دانشكده با پيشنهاد دبير

مي.8- 41 .باشد مسئول پيشنهاد نصب سرپرست كميته دانشكده به رياست دانشكده

- سال به پيشنهاد شوراي واحد اجراييهاي كميته در ابتداي هر نيممسئول تعيين هزينه شركت در كارگاه.9- 41

.باشد مالي مي
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 شوراي عالي:سيزدهمفصل

 تعريف-42 ماده�
هاي دانشجويان كه سرپرست كميته در دانشكده، مسئول اهداف كميته پژوهشءشورايي است در جهت ارتقا

و مبناي تصميممي)جلسه در هر سال4(در پايان هر فصلآنتشكيل  براساس در اين شوراها گيري باشد

مي رأي .باشد گيري

.هاي تعيين شده برگزار نمايد تواند جلسات اضطراري در غير از موعد در صورت لزوم سرپرست كميته مي:تبصره

 اعضا-43ماده�
 مركزدر دانشگاه، سرپرست كميته در دانشكده، نماينده هاي دانشجويانهاي پژوهشسرپرست كميتهشامل

-واحد ارزشيابيمسئولو دبير قبلي كميتهسه، دبير فعلي كميته، عدادهاي علمي دانشجويان دانشگاهپرورش است

.باشندمي گسترش

-واحد ارزشيابيو مسئول فعليبه غير از دبير،باشند هر يك از اعضاي شورا داراي يك حق رأي مي:1تبصره

.كه حق رأي ندارند كميته گسترش

ميدر صورت عدم:2تبصره توانند توانايي حضور دبيران قبلي در اين شورا، مسئولين سابق واحدهاي اصلي

.جايگزين شوند

ميسرپرست كميته دانشكده در صورت صالح:3تبصره به تواند ديد از افرادي به عنوان اهدافاين در جهت نيل

.اين شورا دعوت به عمل آورددر مهمان 

 انتصاب-44ماده�
و براي،افراد به پيشنهاد سرپرست كميته در دانشكده حكم انتصاب اين مي1توسط رييس دانشكده -سال صادر

.گردد كه قابل تمديد است

 وظايف شرح-45ماده�
.باشدمي تأييد صالحيت كانديداهاي دبيري كميتهمسئول.1- 45

.را بر عهده دارد گذاري كميتهتسريع اجراي مصوبات شوراي سياست.2- 45

و ارا.3- 45 و كيفي فعاليتءراهكارهاي الزم جهت ارتقاهئراهنمايي را بر عهده هاي دانشجويان كميتهكمي

.دارد

.باشدمي آمده در امور كميتهحل اختالفات احتمالي پيشمسئول.4- 45
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و بررسي در شوراي آمده در طرحمرجع رسيدگي به اختالفات پيش:تبصره هاي پژوهشي كميته پس از طرح

.باشدميپژوهشي كميته، شوراي عالي 

وي رسيدگي به تخلفات دبير.5- 45 به سرپرست كميته در دانشكده ويژهاعضاي دوسوم كه توسطو عزل

.شده است پيشنهاد

.ه دهدئهاي آتي به اين شورا ارادبير كميته موظف است گزارشي از عملكرد سه ماهه كميته همراه با برنامه.6- 45

ميگذارتأسيس واحدهاي جديد كه به پيشنهاد شوراي سياست.7- 45 -ي توسط دبير كميته به اين شورا ارائه

.گردد

و دستورالعمل جامع اجرايي كه به پيشنهاد شوراي سياست.8- 45 گذاري تصويب تغييرات پيشنهادي در اساسنامه

.گرددتوسط دبير كميته به اين شورا ارائه مي
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 كليات: فصل اول

 واحد آموزش�تعريف-1ماده����

 دانشجويان هايپژوهش كميته مجموعهدر آموزشي هايفعاليت سازماندهي كليهو ريزيبرنامه ين واحد مسئولا

مءكه منجر به ارتقااست دانشكده و كيفي پژوهش .گردديكمي

وا-2ماده����  حد آموزششرح وظايف مسئول

و قسمت.2-1 و نظارت بر اعضا .هاي مختلف اين واحد را بر عهده داردهماهنگي

آموزش، تعدادي از مديران، واحد مسئولاز متشكل ريزيبرنامهو مشورتي مجمعكهرا شوراي آموزش.2-2

و مدعوينمدرسين كارگاه لتشكي باشد،مي) آموزش واحد مسئول ديد صالحبه( باتجربه ها يا گروهياران

.دهد

و نمايد شركت دانشجويان هايپژوهش كميته عمومي مجمعو گذاري سياست شوراي جلساتدر.2-3

.نمايد ارائه كميته گذاري شوراي سياست اعضايبهرا خود واحد ماهانه عملكرد گزارش

و در صورت مسئول واحد آموزش بايد حداقل در دوسوم جلسات شوراي سياست:تبصره گذاري شركت نمايد

.حضور، فردي را از شوراي واحد خود به عنوان جانشين جهت شركت در آن جلسه معرفي نمايد توانايي عدم

بهرا جلسات كتبي گزارشو داده آموزش را تحت نظر خود تشكيل شوراي جلسه ماهدر دوبار حداقل.2-4

.دهد تحويل گذاري سياست شوراي جلسهدر گسترش-واحد ارزشيابي مسئول

و.2-5 .ها را بر عهده داردگروهياران انتخاب شده توسط مديران كارگاهتأييد مدرسين

.ها بر عهده داردبه درخواست مديران كارگاهراهاتأييدكاهش يا افزايش طول مدت كارگاه.2-6

به.2-7 وب مسئول ميروز نگه داشتن اطالعات مربوط به زيردامنه واحد آموزش در .باشد سايت كميته

ي آموزششرح وظايف شورا-3ماده����

.نامه داخلي واحد آموزش را بر عهده داردتصويب آيينو مسئوليت تأييد.3-1

 مانند پژوهشگريك نياز مورد هايمهارت در زمينهرا كميته اعضاي تواناييو آگاهي افزايش.3-2

هاي مختلف در طول سال از طريق برگزاري كارگاه غيره،و�كارگروهي،يآمار آناليز تحقيق، متدولوژي

.دارد بر عهده

بر هايمديران كارگاه انتخاب.3-3 .عهده دارداساس معيارهاي موجود بر مختلف را

.هاي دانشچويان برسد انتخاب مديران بايد به تاييد دبير كميته پژوهش:تبصره

.مختلف را بر عهده دارد هايتعيين ظرفيت كارگاه.3-4
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و گسترش البقدر هايفعاليتو آموزشي هايدوره علمي بازنگريو وظيفه طراحي.3-5 ) R&D(پژوهش

.برعهده دارد،آموزش را در صورت نياز

در حداقل يكي از جلسات اين شورا كه دو بار در ماه تشكيل اندآموزش موظفتمام اعضاي شوراي.3-6

. شركت نمايند،شود مي

و تأييد فعاليت.3-7 و گزارش اين موارد به ارزيابي -واحد ارزشيابيهاي اعضاي زير مجموعه اين واحد

و تأييد نهايي گسترش .افراد را بر عهده داردCVجهت درج
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ها كارگاه برگزاري نامه آيين: فصل دوم

هاهدف از برگزاري كارگاه-4ماده����

با دانشجويان هاي پژوهش كميته هاي مجموعه كارگاه پايهو ضروري كردن نيازهاي طرفبر هدف دانشكده

 آشنايي مقدماتي، مقاله نويسي، سطح تحقيق روش هاي كارگاه ها، كارگاه اين جملهاز. شودمي دانشجويان برگزار

و نحوه علوم اطالعاتو بانكهايهاسايت با آنيپزشكي افزارهاي مورد نياز در امر ها، نرمجستجوي صحيح در

ب،هاي تخصصي با موضوعات مرتبط با پژوهشهمچنين كارگاهو SPSSو EndNoteپژوهش مانند  ه بنا

و با تأييد دبير كميته .باشندمي درخواست واحد پژوهش

ها كارگاه ريزي برنامه-5ماده����

ها اعالن به اين ترتيب دو بار در سال برنامه جامع كارگاه. شوندمي ريزي برنامه نيمسالهر براي هاي كميته كارگاه

).1ضميمه شماره(شود عمومي مي

جا اطالع-6ماده���� و فراخوان كارگاهرساني برنامه هامع

طريق نصب پوستراز برنامه جامع در آغاز هر نيمسال تحصيلي اين ها، كارگاه ريزي برگزاري برنامهازپس.6-1

و همچنين بورد بيمارستان نصب بنر در دانشكده، ارسال پوستر،هاي تابعه در بوردهاي كميته در دانشكده

و مركز پرورش ايميلبه صورت  و درج پوستر در سايت استعدادهاي علمي دانشجويانبه اعضاي كميته

بهرسمي كميته پژوهش و مركز پرورش استعدادهاي علمي دانشجويان  مندان عالقه اطالع هاي دانشجويان

.رسد مي

:هاي زير انجام گيردهفته قبل از شروع كارگاه به صورت2فراخوان هر كارگاه بايد حداقل.6-2

و نصب پوستر در بوردهاي.6-2-1 و طراحي وظايف واحديدر حيطه هاي تابعه بيمارستانكميته در دانشكده

ميروابط . باشدعمومي

وب،به اعضاي كميتهايميل ارسال پوستر به صورت.6-2-2 و درج پوستر در صفحه اصلي همچنين سايت كميته

وبپرورش استعدادهاي علمي دانشجويان مركز هماهنگي با  و جهت درج پوستر در سايت آن مركز

.عمومي استدر حيطه وظايف واحد روابطسال پوستر به صورت ايميل به اعضاي آن، ار

پيش از موعد نصب جهتده روزمدير اجرايي كارگاه بايد فرمت الكترونيكي مندرجات پوستر را:1تبصره

و آماده .عمومي تحويل دهدسازي پوستر به مسئول واحد روابططراحي
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عمومي طراحي شده، ليكن مدير اجرايي هر كارگاها از قبل توسط واحد روابطهپوستر كارگاه قالب:2تبصره

آن؛بايد محتواي آن را مناسب كارگاه خود تنظيم نمايد و دقت محتواي زمان، مكان،(لذا مسئوليت صحت

وجزئيات ثبت مي...) نام .باشدبر عهده مدير اجرايي كارگاه

ك:3تبصره و نصب پوستر صرفاً در بوردهاي عمومي بر عهده واحد روابط هاي تابعه بيمارستانميته در دانشكده

و در صورتي وكه مدير كارگاه تمايل داشته باشد پوستر كارگاه را در ديگر دانشكده است و مراكز پژوهشي ... ها

.باشدنصب نمايد، نصب آن بر عهده مدير اجرايي كارگاه مي

:زير باشد ها بايد حاوي مطالبپوستر تمامي كارگاه.6-3

�نام كارگاه-

�مكان برگزاري كارگاه-

�زمان برگزاري كارگاه-

و منبع امتحان- و مكان برگزاري امتحان ورودي )در صورتي كه كارگاه داراي امتحان ورودي باشد(زمان

آن- و قوانين استرداد �هزينه ثبت نام در كارگاه

وب- �سايت كميتهآدرس

�واحد آموزشايميل آدرس-

كمهلت ثبت- �ارگاهنام در

)نام اينترنتي وجود نداشته باشددر صورتي كه قابليت ثبت(نام جهت شركت در كارگاه مكان ثبت-

ها كارگاه نويسي نام-7ماده����

.نام به صورت اينترنتي انجام خواهد گرفتثبت.7-1

ميها به صورت حضورنويسي كارگاهنام اينترنتي، نامدر صورت نبود شرايط الزم جهت ثبت:1تبصره -ي انجام

شد3-9و4-8گيرد كه شرايط آن در ادامه در بندهاي .بيان خواهد

يك براينام نهايي كارگاه در سايت در آن كارگاه شركت ننمايد، كه متقاضي پس از ثبت در صورتي.7-2

يشركت در كارگاه را به كميتهكه هزينهمگر اين؛دوره از شركت در همان كارگاه منع خواهد شد

.هاي دانشجويان دانشكده پرداخت نمايدپژوهش

ظرفيت كارگاه%50كنندگان كارگاهي كمتر از نام نهايي، تعداد شركتكه پس از ثبت در صورتي:2تبصره

و هزينه كارگاه به متقاضيان مسترد خواهد شد .باشد، كارگاه در آن دوره برگزار نخواهد شد

شدهاي كميته در روز ابت هزينه شركت در كارگاه.7-3 .دايي كارگاه از متقاضيان اخذ خواهد
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 هايي كه امتحان ورودي دارندنام كارگاهثبت-8ماده����

و12از زمان نصب پوستر به مدت هايي كه امتحان ورودي دارندكارگاهو امكان انصراف از نام ثبت.8-1  روز

وب تا يك روز قبل از برگزاري آزمون وروديحداكثر يا از طريق و به صورت حضوري سايت كميته

.خواهد بود پذير امكان)نام اينترنتي را نداشته باشد در صورتي كه كميته قابليت ثبت(

از هايي شدگان كارگاه اسامي پذيرفته.8-2 كه امتحان ورودي دارند، يك روز پس برگزاري امتحان ورودي

.طريق سايت رسمي كميته اعالم خواهد شد

ادر صورتي كه كميته قابليت ثبت.8-3 و براي ينترنتي را نداشته باشد، ثبتنام نام به صورت حضوري انجام شده

نام، يك روز قبل از آزمون ورودي، متقاضيان موظف به پرداخت كل هزينه كارگاه با نهايي شدن ثبت

.باشندمراجعه به محل تعيين شده مي

 دورهكييبرايو كارگاه،در نكردن شركتو ورودي امتحاندريمتقاض فرد شدن پذيرفته صورتدر.8-4

يتهيكمبهرا كارگاهدر شركتنهيهزكهنيا مگر شد؛ خواهد منع كارگاه هماندر شركت از

.دينما پرداخت دانشكدهانيدانشجو هاي پژوهش

و،در صورت پذيرفته نشدن فرد متقاضي در امتحان پاياني.8-5 هزينه كارگاه به متقاضي مسترد نخواهد شد

ب .ه وي تعلق نخواهد گرفتگواهي پايان دوره نيز

.درصد كل نمره از امتحان پاياني است35حد نصاب نمره براي صدور گواهي كسب.8-6

ميكنندگاني كه حد نصاب نمره را در امتحان پاياني بدست نميشركت:1تبصره توانند بدون پرداخت آورند،

و در صورت قبوليهزينه در امتحان پاياني كارگاه گواهي شركت در كارگاه را دريافت،هاي آينده شركت كرده

.نمايند

كل هزينه ثبت نام به فرد برگردانده خواهد،در صورت پذيرفته نشدن فرد متقاضي در امتحان ورودي:2تبصره

).در صورت ثبت نام به صورت حضوري( شد

ثب%30،و عدم شركت فرد متقاضي در امتحان ورودي قطعي نامدر صورت ثبت:3تبصره وت نام كسر هزينه

شدمابقي به فرد برگردانده ).در صورت ثبت نام به صورت حضوري( خواهد

 هايي كه امتحان ورودي ندارندنام كارگاهثبت-9ماده����

و12نام به مدت ثبت.9-1 و يا به صورت3تا حداكثر روز روز قبل از برگزاري كارگاه از طريق سايت كميته

.شودحضوري انجام مي

از3نام اوليه در سايت، تا پس از ثبت. نام به عمل خواهد آمدظرفيت هر كارگاه ثبت برابر2تا.9-2 روز قبل

و در صورت عدم انصراف، ثبت نام قطعي تلقي خواهد شد . شروع كارگاه امكان انصراف وجود دارد
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اس2ها كنندگان اين كارگاهالزم به ذكر است كه اسامي شركت اس اولويت روز قبل از شروع كارگاه، بر

ميثبت .گرددنام در سايت اعالم

مينام اينترنتي را نداشته باشد، ثبتكه كميته قابليت ثبت در صورتي.9-3 . شودنام به صورت حضوري انجام

نام، تا سه روز قبل از كارگاه افراد موظف به پرداخت كل وجه كارگاه با مراجعه به براي نهايي شدن ثبت

.باشندمحل تعيين شده مي

هاهزينه كارگاه-10ماده����

تأها در آغاز هر نيمسال توسط شوراي سياستهزينه شركت در كارگاه و با ييد سرپرست كميته گذاري تعيين

و اجرا مي .گرددابالغ

و غياب كارگاه-11 ماده���� هاحضور

و در صورت غيبت بيش از حد مجاز%10غيبت دانشجويان تا ، گواهي صادر طول مدت كل كارگاه مجاز است

و هزينه كارگاه نيز مسترد نخواهد شد .نشده

اند، در دانشجوياني كه به علت غيبت بيش از حد مجاز گواهي شركت در كارگاه را دريافت ننموده:تبصره

هاي بعدي كارگاه موظف اند تمام مراحل شركت در كارگاه را از ابتدا طي صورت تمايل براي شركت در دوره

.نمايند

هاظرفيت كارگاه-12ده ما����

آنكارگاهيظرفيت كليه و امكانات مورد نياز جهت برگزاري توسط شوراي،ها با توجه به مكان برگزاري

. گرددآموزش تعيين مي

هاي برگزار شده توسط كميته ظرفيت كليه كارگاه%20تواند حداكثر تا مسئول واحد آموزش مي:1تبصره

بپژوهش و با در نظر گرفتن امتياز هاي دانشجويان را  كل فرد،CVا توجه به لزوم شركت فرد در كارگاه مربوطه

و شركت ، پژوهشگر تربيت هايطرحبه ترتيب اولويت(هاي پژوهشي كميته كنندگان طرحبه اعضاي ويژه كميته

ما. اختصاص دهد) نامه، آزادپايان شد شدگاننامثبت بقيدر صورت عدم تكميل، اين ظرفيت توسط .پر خواهد

هاي برگزار شده توسط كميته ظرفيت كليه كارگاه%20مسئول واحد آموزش مي تواند حداكثر تا:2تبصره

.هاي دانشگاه اختصاص دهدبه ساير دانشكده،هاي دانشجويان را با توجه به تعداد متقاضيان دانشكدهپژوهش
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ها كارگاه برگزاري-13ماده����

به نظر زير شده تعيين درتاريخ كارگاههر نام،بتثو رساني اطالعازپس.1- 13 مسؤل واحد آموزش با توجه

برنامه جامع ساليانه.شودمي برگزار�دانشگاه هاي كامپيوتركنفرانس يا سايت هاي سالندر،شرايط كارگاه

 انتهايدر مباحث اين بندي زمانو كارگاههر مختلف مباحثو تدريس برنامه جزئيات ها،كارگاه

.است شده پيوست نامه آيين

مي.2- 13 طول مدت برگزاري كارگاه را با تأييد مسئول واحد%20ديد، تواند در صورت صالحمدير كارگاه

.آموزش افزايش يا كاهش دهد

ها كارگاه پايش-14ماده����

 صورتها كارگاه پايش،هاآن احتمالي ضعف نقاط كردن برطرف نيزوها كارگاه برگزاري روند بهبود براي

و اجرايي كارگاه، تدريس نحوه شده، تدريس مباحثآن طريقازو گيرد مي مدرسين، عملكرد مدير علمي

و واحد ها بر عهده ارزيابي كارگاه.گيرندمي قرار ارزيابي مورد جزئيات كارگاه ساير عملكرد گروهياران

به تفصيل توضيح داده شده گسترش- واحد ارزشيابينامه مربوط به باشد كه در آيينمي گسترش- ارزشيابي

.است

هانحوه انتخاب مديران كارگاه-15ماده����

.نام نمايندبايست ابتدا در وب سايت كميته ثبتميدانشجو تمام متقاضيان.1- 15

و اجرايي انتخاب مي شوندCVها از بين متقاضيان، براساس مجموع امتيازمديران كارگاه.2- 15 .آموزشي

ي مديريت كارگاه مربوطه را داشته باشند، با توجه به نمرهافراد متقاضي قبالً سابقهكه در صورتي:1 تبصره

ميدرهاآنارزشيابي . شوندارزيابي كلي آن كارگاه انتخاب

به.3- 15 .هاي دانشجويان برسدتأييد دبير كميته پژوهش انتخاب مديران بايد

قبمدير كارگاه بايد كارگاه مربوطه را در دوره.4- 15 .ل گذرانده باشدهاي

و مدير اجرايي كارگاه.5- 15 و توسط4ها بايستي حداقل مدير علمي هفته پيش از برگزاري كارگاه انتخاب

.واحد آموزش مطلع گردد

وميمرتبه1هر فرد در هر سال تنها:2 تبصره مرتبه به عنوان مدير اجرايي كارگاهي1تواند به عنوان مدير علمي

.گرددبا همان عنوان انتخاب 

و مقاله نويسي علمي نيازمند شرايطي مازاد بر شرايط ذكر مديران كارگاهانتخاب:3 تبصره هاي روش تحقيق

شد شده در باال مي .باشد كه تحت عناوين مربوطه به تفصيل توضيح داده خواهد
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هانحوه انتخاب مدرسين كارگاه-16ماده����

مي.1- 16 وبتمام متقاضيان دانشجو .نام نمايندسايت كميته ثبت بايست ابتدا در

.هاي قبل گذرانده باشد مدرس كارگاه بايد كارگاه مربوطه را در دوره.2- 16

و مقاله نويسي علمي تحت عناوين مربوطه به تفصيل انتخاب مدرسين كارگاهينحوه.3- 16 هاي روش تحقيق

.توضيح داده خواهد شد

:هاانتخاب مدرسين ساير كارگاهينحوه.4- 16

ميمدرس از ميان دانشجوكه در صورتي.4-1- 16 بايست در كارگاه يان انتخاب شود، فرد مورد نظر

Presentation Skills )شركت كرده باشد) در صورت برگزاري كارگاه.

آموزشيCVدر صورتي كه متقاضيان قبالً سابقه تدريس نداشته باشند، مدرس بر اساس امتياز.4-2- 16

براي تدريس توسط مسئول واحد آموزش تأييد گردد به شرطي كه صالحيت وي متقاضيان انتخاب مي

. گردد

باCVامتياز در صورتي كه متقاضيان قبالً سابقه تدريس داشته باشند، ابتدا براساس.4-3- 16 آموزشي

و تأييد مسئول واحد آموزش برابر ظرفيت مدرسين كارگاه از بين متقاضيان2،انتخاب مدير كارگاه

يت با افرادي است كه باالترين نمرات ارزشيابي را از نظر سپس اولو. گرددتدريس، مدرس انتخاب مي

.هاي قبل داشته باشندتدريس در كارگاه

كه هيچ يك از متقاضيان صالحيت تدريس در كارگاه را نداشته باشند، با نظر مدير كارگاهدر صورتي:1تبصره

و با تجربه انتخاب خو .اهد گشتو تأييد مسئول واحد آموزش، مدرس از افراد متخصص

مي72مدرس در صورت پذيرش مسئوليت، تا:2تبصره تواند انصراف خود را اعالم ساعت قبل از شروع كارگاه

و عدم حضور وي در كارگاه به منزله محروميت. نمايد در غير اين صورت، حضور وي قطعي تلقي خواهد شد

.باشدوي از تدريس در كارگاه بعدي مي

و مد:3تبصره .ساعت در همان كارگاه را ندارند2ير اجرايي هر كارگاه حق تدريس بيش از مدير علمي

مي، مدير در صورت عدم حضور مدرسين غير دانشجو در كارگاه:4تبصره بايست فرد واجد شرايطكارگاه

.ديگري را جايگزين وي نمايد

هاهاي شركت در كارگاهگواهي-17ماده����

.هاي دانشجويان دانشكده رسيده باشدو دبير كميته پژوهشها بايد به امضاي سرپرست گواهي.1- 17

شدها بالفاصله پس از برگزاري كارگاه به پذيرفتهگواهي.2- 17 .شدگان تحويل داده خواهد

.آورده شده است2 ها در ضميمه شمارهساعات مندرج براي هر فعاليت در گواهي.3- 17
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 هاي عموميكارگاه: فصل سوم

 مقدماتي تحقيق روش كارگاه
 اهداف برگزاري كارگاه روش تحقيق مقدماتي-18ماده����

را هاي علمي الزمكننده در پايان كارگاه بتواند حداقلكه شركت صورتيآشنايي مقدماتي با روش تحقيق به

و برنامه كارگاه به تفصيل در ضميمه شماره(براي نگارش يك پروپوزال كسب كند ).آورده شده است3اهداف

ت زمان برگزاري كارگاهمد-19ماده����

و هر روز به مدت5 �ساعت6روز

 نحوه انتخاب مدير علمي-20ماده����

مي.باشدمي15نحوه انتخاب بر اساس ماده.1- 20 دوهمچنين ره به عنوان مدير اجرايي در بايست حداقل يك

.حضور داشته باشد هاي قبلي همين كارگاهدوره

و اجراييCVان مديريت علمي كه باالترين مجموع امتياز نفر از بين متقاضي3براي هر كارگاه.2- 20 آموزشي

و از بين  كههاآنرا دارا باشند، انتخاب شده ي ارزشيابي در ارزيابي كليداراي باالترين نمره، فردي

مييا مدير علمي ايي كارگاهي كه قبالً به عنوان مدير اجر آخرين . شوددر آن حضور داشته، انتخاب

ي مديريت اجرايي را نداشته باشند، فردي كه داراي باالترين نمره صورتي كه افراد متقاضي سابقهدر: تبصره

.گرددارزشيابي به عنوان گروهيار باشد، انتخاب مي

�شرح وظايف مدير علمي-21ماده�

جدول حث، برنامه كارگاه بايستي شامل مبا.كند نظيمتبرنامه كارگاه را با تأييد مسئول واحد آموزش.1- 21

و مدرسين باشد .زمانبندي

را مدرسين.2- 21 و انتخاب كارگاه .ندابه تأييد مسئول واحد آموزش برسكرده

و كمك.3- 21 .انتخاب كند بر اساس آيين نامه واحد آموزشرا گروهياران گروهياران

و پاياني كارگاه را بر عهده دارديحاطر.4- 21 .سؤاالت آزمون ورودي

مختلف�افراد بايستي بر اساس مقاطع.را برعهده داردهيوها جهت كارگركنندهبندي شركتگروه.5- 21

.بندي شوندگروهتصادفي به صورتتحصيلي 

و تحويل گواهي.6- 21 گروهياران، مدرسين، مدير علمي، كنندگان، گروهياران، كمكشركت(ها آماده نمودن

و .را بر عهده دارد) مديران بحث عمومي مدير اجرايي
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.نظارت كندر اجرايي بر حسن اجراي تمام وظايف مدي.7- 21

در پايان كارگاه مدير علمي با كمك مدير اجرايي كارگاه موظف است موارد زير را حداكثر در عرض.8- 21

:و مسئول واحد آموزش تحويل دهد گسترش- واحد ارزشيابييك هفته به مسئول 

 مدرسين اساليدهاي-

بهكه افرادي نيزو انده يا نشدهشد پذيرفته پاياني امتحاندركه افرادي( كارگاه كنندگانشركت ليست-

بهشده حذف غيبت علت )باشد مشخص تفكيك اند، مي بايست

 پايانيو ورودي امتحان نمونه پرينتو كامپيوتري فايل-

و ارزيابي( نظرسنجي هايفرم- -دسته امكانحدتاهافرم كارگاه كه مي بايست كلي مدرسين،گروهياران

)شوند داده تحويل روز تفكيكبهو شدهبندي

�كارگاه بسته آموزشياز كامل نمونهيك-

 كارگاه پوستر پرينتو كامپيوتري فايل-

، علميمدير گروهياران،كمك گروهياران، مدرسين، كنندگان،شركت(هاگواهي تمام كامپيوتري فايل-

و مديريت بحث عمومي مدير )اجرايي

�عمومي بحث مديرانو گروهياران كمك گروهياران، مدرسين، ليست-

�مدرسين هايسخنراني تمام صوتي فايل-

�امتحاندر غايبين ليستو خروجيو ورودي امتحاندر كنندگان شركت نمرات-

هابيان مسئله تمام گروه پرينتو كامپيوتري فايل-

�هاي كارگاهفرم مالي هزينه Excelفايل-

 نحوه انتخاب مدير اجرايي-22ماده����

مييم15نحوه انتخاب بر اساس ماده.1- 22 و همچنين هاي قبلي حداقل يك مرتبه به بايست در كارگاهباشد

.عنوان گروهيار حضور داشته باشد

وCVبراي هر كارگاه سه نفر از متقاضيان براي مديريت اجرايي كه باالترين مجموع امتياز.2- 22 آموزشي

و از بين اجرايي نهاآنرا دارا باشند، انتخاب شده مره ارزشيابي به عنوان، فردي كه داراي باالترين

.گردد گروهيار باشد، انتخاب مي

كه افراد داوطلب سابقه گروهياري در كارگاه را نداشته باشند، مدير اجرايي از واجدين در صورتي:تبصره

و بر اساس باالترين مجموع امتياز  و اجراييCVشرايط مي آموزشي . شوندانتخاب
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 شرح وظايف مدير اجرايي-23ماده����

و ارائه آن به مسئول واحد روابط.1- 23 .رساني را بر عهده داردعمومي جهت اطالعتعيين محتواي پوستر كارگاه

و كمك.2- 23 و كارگاه موظف به هماهنگي با گروهياران گروهياران جهت شركت در جلسات توجيهي

.باشد مي

و تصحيح برگزاري آزمون.3- 23 و پاياني كارگاه .را بر عهده داردهاآنهاي ورودي

و مكان آزمون.4- 23 و پاياني را بر عهده هماهنگي مكان برگزاري كارگاه، مكان كارهاي گروهي هاي ورودي

.دارد

ميموظف به آماده نمودن بسته.5- 23 .باشد هاي آموزشي كارگاه

و( هاي نظرسنجيل توزيع فرممسئو.6- 23 .باشدمي) ارزيابي كلي كارگاهمدرسين، گروهياران

و غياب شركت.7- 23 و كمكحضور .گروهياران كارگاه را بر عهده داردكنندگان

كنندگان در زمان كه شركتاست مسئول آماده نمودن گواهي شركت در كارگاه جهت ارائه به اساتيدي.8- 23

.انددر كارگاه حضور داشتههاآنبرگزاري كالس 

.هماهنگي جهت انجام پذيرايي را بر عهده دارد.9- 23

.ن پاياني كارگاه را بر عهده داردنفر اول در آزمو3هماهنگي جهت تهيه جايزه براي.10- 23

و غيره را بر عهده دارد.11- 23 .هماهنگي جهت تهيه ماژيك، ترانسپرنسي

.هاي كارگاه را بر عهده داردفرم مالي هزينه Excelآماده نمودن فايل.12- 23

 نحوه انتخاب مدرسين-24ماده����

.بايد سابقه شركت در كارگاه به عنوان گروهيار را داشته باشد.1- 24

و تأييد مسئول واحد آموزشCVامتياز ساس ابتدا برا.2- 24 برابر ظرفيت2،آموزشي با انتخاب مدير علمي

كه. مدرسين كارگاه از بين متقاضيان تدريس، مدرس انتخاب مي شود سپس اولويت با افرادي است

.هاي قبل داشته باشند باالترين نمرات ارزشيابي از نظر گروهياري يا تدريس را در كارگاه

.اندمدرسين كارگاه بايد از دانشجوياني باشند كه سابقه تدريس نداشته%10و حداقل%20حداكثر.3- 24

ميكه مدرس از ميان دانشجويان انتخاب شود در صورتي.4- 24  بايست در كارگاه، فرد مورد نظر

Presentation Skills )شركت كرده باشد) در صورت برگزاري كارگاه.

 نحوه انتخاب گروهيار-25ماده����

ميتما.1- 25 .نام نمايندبايست ابتدا در وب سايت كميته ثبتم متقاضيان

.بايستي كارگاه مربوطه را قبالً گذرانده باشد.2- 25

.داشته باشند را در دو كارگاه بايستي سابقه فعاليت به عنوان كمك گروهيار.3- 25
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و حداقل60در هر كارگاه بايد حداكثر.4- 25 .باشددرصد گروهياران اولين تجربه گروهياريشان40درصد

وCVانتخاب گروهيار در ميان متقاضياني كه سابقه گروهياري ندارند، بر اساس مجموع امتياز.5- 25 آموزشي

و تأييد مسئول واحد آموزش خواهد بود . اجرايي با انتخاب مدير علمي

 آموزشيCVامتياز انتخاب گروهيار در ميان متقاضياني كه سابقه گروهياري دارند، ابتدا براساس مجموع.6- 25

و تأييد مسئول واحد آموزش برابر ظرفيت كارگاه از بين متقاضيان،2،و اجرايي با انتخاب مدير علمي

سپس اولويت با افرادي است كه باالترين نمرات ارزشيابي را از نظر. گردد گروهيار انتخاب مي

.هاي قبل داشته باشندگروهياري در كارگاه

مي72ليت، تا گروهيار در صورت پذيرش مسئو:�1تبصره را ساعت قبل از شروع كارگاه تواند انصراف خود

و عدم حضور وي در كارگاه به منزله. اعالم نمايد ي در غير اين صورت، حضور وي قطعي تلقي خواهد شد

. باشد محروميت وي ازگروهياري در كارگاه بعدي مي

و اجرايي هر كارگاه حق گروهيار شدن در:�2تبصره .همان كارگاه را ندارند مديران علمي

 گروهيارنحوه انتخاب كمك-26ماده����

.اند در سايت اينترنتي كميته ثبت نام نمايندمتقاضيان موظف.1- 26

ميو بر اساس اولويت ثبتيهاي قبلكنندگان در كارگاهاز ميان شركت.2- 26 .گردندنام در سايت انتخاب

.گروهياريشان باشدروهياران اولين تجربه كمكگاز كمك%60و حداكثر%40در هر كارگاه بايد حداقل.3- 26

و بحث عمومي حضور داشته باشندسخنراني%50گروهياران بايد حداقل در كمك.4- 26 .ها

مينفر اول هر كارگاه در مجموع آزمون.5- 26 و پاياني نام در وب سايت كميته، ند پس از ثبتتواهاي ورودي

.داي آينده شركت نمايهگروهيار در كارگاهبه طور مستقيم به عنوان كمك

مي72گروهيار در صورت پذيرش مسئوليت، تا كمك:تبصره تواند انصراف خود ساعت قبل از شروع كارگاه

و عدم حضور وي در كارگاه به منزله. را اعالم نمايد در غير اين صورت، حضور وي قطعي تلقي خواهد شد

.باشدمحروميت وي از كمك گروهياري دركارگاه بعدي مي

و پاياني-27ماده����  امتحان ورودي

مي.1- 27 .شودامتحان ورودي به صورت تستي برگزار

مي ايرادات امتحان پاياني به صورت تصحيح.2- 27 .باشديك پروپوزال

مي35حداقل نمره الزم براي دريافت گواهي كارگاه.3- 27 .باشددرصد نمره از امتحان پاياني

م.4- 27 مييامتحان پاياني در آخرين روز كارگاه برگزار و نتايج آن همان روز اعالم .شودشود



 هاي دانشجويي مديريت پژوهش 42

 EndNote كارگاه
 EndNote اهداف برگزاري كارگاه-28ماده����

و قابليت رفرنس EndNoteافزاركنندگان با نرمرود شركت در پايان اين كارگاه انتظار مي نويسي آشنا شده

و برنامه كارگاه به تفصيل در ضمي(صحيح را به دست آورند  ).آورده شده است4مه شماره اهداف

 مدت زمان برگزاري كارگاه-29ماده����

و هر روز به مدت2  ساعت5روز

 شرح وظايف مدير كارگاه-30ماده����

حث، جدول برنامه كارگاه بايستي شامل مبا.كند نظيمتبرنامه كارگاه را با تأييد مسئول واحد آموزش.1- 30

و مدرسين باشد .زمانبندي

راكارگا مدرسين.2- 30 و انتخابه .اندبه تأييد مسئول واحد آموزش برسكرده

و تحويل گواهي.3- 30 وشركت(ها آماده نمودن .را بر عهده دارد) مدير كارگاه كنندگان، مدرسين

.هاي كارگاه را بر عهده داردفرم مالي هزينه Excelآماده نمودن فايل.4- 30

و ارائه آن به مسئول واحد.5- 30 . رساني را بر عهده داردعمومي جهت اطالعروابط تعيين محتواي پوستر كارگاه

كنندگان در زمان كه شركتاست مسئول آماده نمودن گواهي شركت در كارگاه جهت ارائه به اساتيدي.6- 30

.انددر كارگاه حضور داشتههاآنبرگزاري كالس 

.هماهنگي جهت انجام پذيرايي را بر عهده دارد.7- 30

و غياب شركت.8- 30 .را بر عهده دارد كنندگان كارگاهحضور

.هماهنگي مكان برگزاري كارگاه را بر عهده دارد.9- 30

ميموظف به آماده نمودن بسته.10- 30 .باشد هاي آموزشي كارگاه

و( هاي نظرسنجيل توزيع فرممسئو.11- 30 .باشدمي) ارزيابي كلي كارگاهمدرسين

و غيره را بر عهده دارد.12- 30 .هماهنگي جهت تهيه ماژيك، ترانسپرنسي

واحد يك هفته به مسئوله مدير كارگاه موظف است موارد زير را حداكثر در عرضدر پايان كارگا.13- 30

:و مسئول واحد آموزش تحويل دهد گسترش- ارزشيابي

�مدرسين اساليدهاي-

�اندشده حذف غيبت علتبهكه افرادي نيزو كارگاه كنندگانشركت ليست-

و ارزيابي( نظرسنجي هايفرم- و شدهبندي دسته امكانحدتاها فرم كارگاه كه مي بايست كلي مدرسين

)شوند داده تحويل روز تفكيك به
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�كارگاه بسته آموزشياز كامل نمونهيك-

 كارگاه پوستر پرينتو كامپيوتري فايل-

و كنندگان،شركت(هاگواهي تمام كامپيوتري فايل- )مدير كارگاه مدرسين

�مدرسين ليست-

�مدرسين هايسخنراني تمام صوتي فايل-

هاكارگروهي تمامي امپيوتريك فايل-

�هاي كارگاهفرم مالي هزينه Excelفايل-

 نياز شركت در كارگاه پيش-31ماده����

و گذراندن كارگاه.1- 31 .الزامي استيعلميها گاهيپادرجوو جستهاي روش تحقيق

مياولويت شركت در كارگاه بر اساس زمان ثبت.2- 31 .باشدنام

و پايان-32ماده���� يامتحان ورودي

.امتحان ورودي ندارد.1- 32

و رفرنس امتحان پاياني در صورت صالح.2- 32 دهي در يك متن از پيش ديد مدرس به صورت جستجوي منابع

.شودتعيين شده انجام مي

 علمي نويسي مقاله كارگاه
 كارگاه مقاله نويسي علمي�اهداف برگزاري-33ماده����

و علوم ساختار كلي مقاالتكنندگان با رود در پايان اين كارگاه شركتانتظار مي  توانايي�پزشكي آشنا شده

در(�پزشكي را به دست آورده باشند در زمينه علوم نگارش يك مقاله ساده و برنامه كارگاه به تفصيل اهداف

).آورده شده است5ضميمه شماره 

 مدت زمان برگزاري كارگاه-34ماده����

و هر روز به مدت3  ساعت5روز

ه انتخاب مدير علمينحو-35ماده����

مي15بر اساس ماده.1- 35 هاي قبل حضور بايست حداقل يك دوره به عنوان مدير اجرايي در كارگاهو نيز

.داشته باشد
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هر.2- 35 و اجراييCVنفر از بين متقاضيان مديريت علمي كه باالترين مجموع امتياز3كارگاه براي آموزشي

و از بين آن ف را دارا باشند، انتخاب شده ي ارزشيابي در ارزيابي كليداراي باالترين نمرهردي كه ها،

مييا مدير علمي كارگاهي كه قبالً به عنوان مدير اجرايي آخرين . شوددر آن حضور داشته، انتخاب

ي مديريت اجرايي را نداشته باشند، فردي كه داراي باالترين نمره در صورتي كه افراد متقاضي سابقه: تبصره

ع ميارزشيابي به .گرددنوان گروهيار باشد، انتخاب

�علمي كارگاه�شرح وظايف مدير-36ماده����

حث، جدول برنامه كارگاه بايستي شامل مبا.كند نظيمتبرنامه كارگاه را با تأييد مسئول واحد آموزش.1- 36

و مدرسين باشد �زمانبندي

را درسينم.2- 36 و انتخاب كارگاه .ندابه تأييد مسئول واحد آموزش برسكرده

.انتخاب كند بر اساس آيين نامه واحد آموزشرا روهيارانگ.3- 36

. طراحي سواالت آزمون پاياني كارگاه را بر عهده دارد.4- 36

مختلف�افراد بايستي بر اساس مقاطع. ها جهت كارگروهي را برعهده داردكنندهبندي شركتروهگ.5- 36

.بندي شوندتحصيلي به صورت تصادفي گروه

و تحويل گواهي.6- 36 وشركت(اهآماده نمودن  كنندگان، گروهياران، مدرسين، مدير علمي، مدير اجرايي

.را بر عهده دارد) مديران بحث عمومي

.نظارت كندبر حسن اجراي تمام وظايف مدير اجرايي.7- 36

در پايان كارگاه مدير علمي با كمك مدير اجرايي كارگاه موظف است موارد زير را حداكثر در عرض.8- 36

اريك هفته به مسئول  :و مسئول واحد آموزش تحويل دهد گسترش- زشيابيواحد

 مدرسين اساليدهاي-

 علتبهكه افرادي نيزو اندشده يا نشده پذيرفته پاياني امتحاندركه افرادي( كارگاه كنندگانشركت ليست-

)باشد مشخص تفكيكبه اندشده حذف غيبت

 پاياني امتحان نمونه پرينتو كامپيوتري فايل-

مي كلي مدرسين، گروهياران، ارزيابي(ينظرسنج هايفرم- بندي دسته امكانحدتاهافرم بايست كارگاه كه

)شوند داده تحويل روز تفكيكبهو شده

 كارگاه بسته آموزشياز كامل نمونهيك-

 كارگاه پوستر پرينتو كامپيوتري فايل-

و، مدير علمي ديرم گروهياران، مدرسين، كنندگان، شركت(ها گواهي تمام كامپيوتري فايل- اجرايي

)مديران بحث عمومي

و مديران بحث عمومي مدرسين، ليست-  گروهياران
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 مدرسين هايسخنراني تمام صوتي فايل-

�امتحاندر غايبين ليستو پاياني امتحاندر كنندگان شركت نمرات-

هاكارگروهي تمامي پرينتو كامپيوتري فايل-

ههاي كارگافرم مالي هزينه Excelفايل-

 نحوه انتخاب مدير اجرايي-37ماده�

ميمي15نحوه انتخاب بر اساس ماده.1- 37 هاي قبلي حداقل يك مرتبه به بايست در كارگاهباشد وهمچنين

.عنوان گروهيار حضور داشته باشد

وCVبراي هر كارگاه سه نفر از متقاضيان براي مديريت اجرايي كه باالترين مجموع امتياز.2- 37 آموزشي

و از بين را داراياجراي فردي كه داراي باالترين نمره ارزشيابي به عنوان،هاآنباشند، انتخاب شده

.گرددگروهيار باشد، انتخاب مي

كه افراد داوطلب سابقه گروهياري در كارگاه را نداشته باشند، مدير اجرايي از واجدين شرايط در صورتي:تبصره

ميCVامتيازو بر اساس باالترين مجموع  و اجرايي انتخاب . شوندآموزشي

 شرح وظايف مدير اجرايي-38ماده����

و ارائه آن به مسئول واحد روابط.1- 38 رساني را بر عهده عمومي جهت اطالع�تعيين محتواي پوستر كارگاه

.دارد

ش.2- 38 ميموظف به هماهنگي با گروهياران جهت و كارگاه .باشدركت در جلسات توجيهي

آنبرگزاري آزمون پايا.3- 38 و تصحيح .را بر عهده دارد ني كارگاه

و مكان آزمون پاياني را بر عهده دارد.4- 38 .هماهنگي مكان برگزاري كارگاه، مكان كارهاي گروهي

مي.5- 38 .باشد موظف به آماده نمودن بسته هاي آموزشي كارگاه

و( هاي نظرسنجي توزيع فرم مسئول.6- 38 .مي باشد) ارزيابي كلي كارگاهمدرسين، گروهياران

و غياب شركتحض.7- 38 .كنندگان را بر عهده داردور

كنندگان در زمان مسئول آماده نمودن گواهي شركت در كارگاه جهت ارائه به اساتيدي است كه شركت.8- 38

.انددر كارگاه حضور داشتههاآنبرگزاري كالس 

.هماهنگي جهت انجام پذيرايي را بر عهده دارد.9- 38

غي.10- 38 و .ره را برعهده داردهماهنگي جهت تهيه ماژيك، ترانسپرنسي

.هاي كارگاه را بر عهده داردفرم مالي هزينه Excelآماده نمودن فايل.11- 38
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�نحوه انتخاب مدرسين-39ماده����

.بايد سابقه شركت در كارگاه به عنوان گروهيار را داشته باشد.1- 39

و تأييد مسئول واحد آموزشCVامتياز ابتدا براساس.2- 39 رابر ظرفيتب2،آموزشي با انتخاب مدير علمي

كه. شودمدرسين كارگاه از بين متقاضيان تدريس، مدرس انتخاب مي سپس اولويت با افرادي است

.هاي قبل داشته باشندباالترين نمرات ارزشيابي از نظر گروهياري يا تدريس را در كارگاه

.اندنداشتهمدرسين كارگاه بايد از دانشجوياني باشند كه سابقه تدريس%10و حداقل%20حداكثر.3- 39

مي.4- 39 ميدر صورتي كه مدرس از ميان دانشجويان انتخاب بايست در كارگاه گردد، فرد مورد نظر

Presentation Skills )شركت كرده باشد) در صورت برگزاري كارگاه.

�نحوه انتخاب گروهيار-40ماده�

مي تمام.1- 40 . بايست ابتدا در وب سايت كميته ثبت نام نمايد متقاضيان

.تي كارگاه مربوطه را گذرانده باشدبايس.2- 40

و تأييد مسئول واحد آموزش مشخصCVامتياز با انتخاب مدير كارگاه بر اساس.3- 40 و اجرايي آموزشي

.گرددمي

و حداقل60در هر كارگاه بايد حداكثر.4- 40 .درصد گروهياران اولين تجربه گروهياريشان باشد40درصد

س.5- 40 وCVابقه گروهياري ندارند، بر اساس مجموع امتياز انتخاب گروهيار در ميان متقاضياني كه آموزشي

و تأييد مسئول واحد آموزش خواهد بود . اجرايي با انتخاب مدير علمي

CVامتياز انتخاب گروهيار در ميان متقاضياني كه سابقه گروهياري دارند، ابتدا براساس مجموع.6- 40

و تأييد مسئو و اجرايي با انتخاب مدير علمي برابر ظرفيت كارگاه از بين2ل واحد آموزش آموزشي

سپس اولويت با افرادي است كه باالترين نمرات ارزشيابي را از نظر. گردد متقاضيان، گروهيار انتخاب مي

.هاي قبل داشته باشندگروهياري در كارگاه

مي72گروهيار در صورت پذيرش مسئوليت، تا:�1تبصره را تواند ساعت قبل از شروع كارگاه انصراف خود

و عدم حضور وي در كارگاه به منزله. اعالم نمايد ي در غير اين صورت، حضور وي قطعي تلقي خواهد شد

. باشد محروميت وي ازگروهياري در كارگاه بعدي مي

و اجرايي هر كارگاه حق گروهيار شدن در همان كارگاه را ندارند:�2تبصره .مديران علمي

ز شركت در كارگاهنياپيش-41ماده����

و گذراندن كارگاه.1- 41 .الزامي استيعلميها گاهيپادرجوو جستهاي روش تحقيق

.باشدمي ناماولويت شركت در كارگاه بر اساس زمان ثبت.2- 41
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و پاياني-42ماده����  امتحان ورودي

.امتحان ورودي ندارد.1- 42

مي ايرادات امتحان پاياني به صورت تصحيح.2- 42 و حدايك مقاله درصد نمره در نظر35قل نمره قبولي باشد

.گرفته خواهد شد

)پيشرفتهو مقدماتي( SPSS كارگاه
 اهداف برگزاري كارگاه-43ماده����

و SPSSافزار آناليز آماري كنندگان با نحوه استفاده از نرمرود در پايان اين كارگاه شركتانتظار مي آشنا شده

و برنامه كارگاه به تفصيل در ضميمه شماره(آورده باشند ها را بدست قابليت آناليز صحيح داده آورده6اهداف

�)شده است

 مدت زمان برگزاري كارگاه-�44ماده����

و هر روز به مدت4  ساعت4روز

�شرح وظايف مدير كارگاه-45ماده����

مباحث، جدول برنامه كارگاه بايستي شامل. تنظيم كندكارگاه را با تأييد مسئول واحد آموزش برنامه.1- 45

و مدرسين باشد . زمانبندي

و به تأييد مسئول واحد آموزش برساند.2- 45 .مدرسين كارگاه را انتخاب كرده

و تحويل گواهي.3- 45 وكشركت(ها آماده نمودن .را بر عهده دارد) مدير كارگاه نندگان، مدرسين

.هاي كارگاه را بر عهده داردفرم مالي هزينه Excelآماده نمودن فايل.4- 45

و ارائه آن به مسئول واحد روابطتعي.5- 45 .رساني را بر عهده داردعمومي جهت اطالعين محتواي پوستر كارگاه

كنندگان در زمانكه شركتاست مسئول آماده نمودن گواهي شركت در كارگاه جهت ارائه به اساتيدي.6- 45

.انددر كارگاه حضور داشتههاآنبرگزاري كالس 

را.7- 45 .بر عهده داردهماهنگي جهت انجام پذيرايي

و غياب شركت.8- 45 .كنندگان كارگاه را بر عهده داردحضور

.هماهنگي مكان برگزاري كارگاه را بر عهده دارد.9- 45

ميموظف به آماده نمودن بسته.10- 45 .باشدهاي آموزشي كارگاه

و( هاي نظرسنجيل توزيع فرممسئو.11- 45 .باشدمي) ارزيابي كلي كارگاهمدرسين

و غيره را بر عهده داردهماهنگي جهت تهيه ماژيك، ترانس.12- 45 .پرنسي
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واحد در پايان كارگاه مدير كارگاه موظف است موارد زير را حداكثر در عرض يك هفته به مسئول.13- 45

:و مسئول واحد آموزش تحويل دهد گسترش- ارزشيابي

 مدرسين اساليدهاي-

بهكه افرادي نيزو اندشده يا نشده پذيرفته پاياني امتحاندركه افرادي( كارگاه كنندگانشركت ليست-

)باشد مشخص تفكيكبه اندشده حذف غيبت علت

 پاياني امتحان نمونه پرينتو كامپيوتري فايل-

و( نظرسنجي هايفرم- مي كلي ارزيابي مدرسين، گروهياران -دسته امكانحدتاهافرم بايست كارگاه كه

)شوند داده تحويل روز تفكيكبهو شدهدي بن

 كارگاه سته آموزشيباز كامل نمونهيك-

 كارگاه پوستر پرينتو كامپيوتري فايل-

)كارگاه مديرو مدرسين كنندگان، شركت(ها گواهي تمام كامپيوتري فايل-

 مدرسين ليست-

 مدرسين هايسخنراني تمام صوتي فايل-

هاكارگروهي تمامي كامپيوتري فايل-

�هاي كارگاهفرم مالي هزينه Excelفايل-

 از شركت در كارگاهنيپيش-46ماده����

و.1- 46 .الزامي استيعلميها گاهيپادرجوو جستگذراندن كارگاه روش تحقيق

.باشدمي ناماولويت شركت در كارگاه بر اساس زمان ثبت.2- 46

و پاياني-47ماده����  امتحان ورودي

.امتحان ورودي ندارد.1- 47

و انجام يك آناليز آماريامتحان پاياني به صورت وارد كردن داده.2- 47 .باشدمي ها

 پرسشنامه طراحي كارگاه
 طراحي پرسشنامه�اهداف برگزاري كارگاه-48ماده����

شوند كنندگان با نحوه طراحي صحيح يك پرسشنامه ساده آشنا رود شركتدر پايان اين كارگاه انتظار مي

و برنامه كارگاه به تفصيل در ضميمه شماره( �)آورده شده است7اهداف

ن برگزاري كارگاهمدت زما-49ماده����

و هر روز به مدت2 �ساعت5روز



49 نامه واحد آموزش آئين

�شرح وظايف مدير كارگاه-50ماده����

برنامه كارگاه بايستي شامل مباحث، جدول.تهيه كند برنامه كارگاه را با تأييد مسئول واحد آموزش.1- 50

و مدرسين باشد .زمانبندي

و به تأييد مسئول واحد آموزش برسا.2- 50 .ندمدرسين كارگاه را انتخاب كرده

و تحويل گواهي.3- 50 وشركت(ها آماده نمودن .را بر عهده دارد) مدير كارگاه كنندگان، مدرسين

.را بر عهده دارد�هاي كارگاهفرم مالي هزينه Excelآماده نمودن فايل.4- 50

و ارائه آن به مسئول واحد روابط.5- 50 . رساني را بر عهده داردعمومي جهت اطالعتعيين محتواي پوستر كارگاه

كنندگان در زمان كه شركتاستل آماده نمودن گواهي شركت در كارگاه جهت ارائه به اساتيدي مسئو.6- 50

.در كارگاه حضور داشته اندهاآنبرگزاري كالس 

.هماهنگي جهت انجام پذيرايي را بر عهده دارد.7- 50

و غياب شركت.8- 50 .كنندگان كارگاه را بر عهده داردحضور

ب.9- 50 .ر عهده داردهماهنگي مكان برگزاري كارگاه را

ميموظف به آماده نمودن بسته.10- 50 .باشد هاي آموزشي كارگاه

و( نظرسنجي هايمسئول توزيع فرم.11- 50 .باشدمي) ارزيابي كلي كارگاه مدرسين

و غيره را بر عهده دارد.12- 50 .هماهنگي جهت تهيه ماژيك، ترانسپرنسي

واحد يك هفته به مسئول در پايان كارگاه مدير كارگاه موظف است موارد زير را حداكثر در عرض.13- 50

:و مسئول واحد آموزش تحويل دهد گسترش- ارزشيابي

 مدرسين اساليدهاي-

�اندشده حذف غيبت علتبهكه افرادي نيزو كارگاه كنندگانشركت ليست-

و ارزيابي( نظرسنجي هايفرم- مي كلي مدرسين بهو بندي شدهدسته امكانحدتاهابايست فرم كارگاه كه

)شوند داده تحويل روز تفكيك

�كارگاه بسته آموزشياز كامل نمونهيك-

 كارگاه پوستر پرينتو كامپيوتري فايل-

و كنندگان،شركت(ها گواهي تمام كامپيوتري فايل- )مدير كارگاه مدرسين

�مدرسين ليست-

�مدرسين هايسخنراني تمام صوتي فايل-

هاكارگروهي تمامي كامپيوتري فايل-

ه Excelفايل-  هاي كارگاهزينهفرم مالي
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 نياز شركت در كارگاهپيش-51ماده����

.الزامي است�گذراندن كارگاه روش تحقيق.1- 51

مياولويت شركت در كارگاه بر اساس زمان ثبت.2- 51 .باشد نام

و پاياني-52ماده����  امتحان ورودي

.امتحان ورودي ندارد.1- 52

و يا تصح امتحان پاياني در صورت صالح.2- 52 يح يك پرسشنامه بر اساس ديد مدرس به صورت طراحي

.باشدموضوع تعيين شده توسط مدرس مي

 Skills Presentation كارگاه

 Presentation Skillsاهداف برگزاري كارگاه-53ماده����

و بتوانند آن ها را در كنندگان با تكنيكرود شركتدر پايان اين كارگاه انتظار مي هاي سخنراني مؤثر آشنا شده

و برنامه كارگاه به تفصيل در ضميمه شماره(كار ببرند يك سخنراني به  ).آورده شده است8اهداف

 مدت زمان برگزاري كارگاه-54ماده����

و هر روز به مدت2  ساعت5روز

�شرح وظايف مدير كارگاه-55ماده����

مباحث، جدول برنامه كارگاه بايستي شامل. تنظيم كندكارگاه را با تأييد مسئول واحد آموزش برنامه.1- 55

و مدرسين باشد . زمانبندي

و به تأييد مسئول واحد آموزش برساند مدرسين.2- 55 .كارگاه را انتخاب كرده

و تحويل گواهي.3- 55 وشركت(ها آماده نمودن .را بر عهده دارد) مدير كارگاه كنندگان، مدرسين

.هاي كارگاه را بر عهده داردفرم مالي هزينه Excelآماده نمودن فايل.4- 55

و ارائه آن به مسئول واحد روابط.5- 55 .رساني را بر عهده داردعمومي جهت اطالعتعيين محتواي پوستر كارگاه

كنندگان در زمان آماده نمودن گواهي شركت در كارگاه جهت ارائه به اساتيدي است كه شركتمسئول.6- 55

.انددر كارگاه حضور داشتههاآنبرگزاري كالس 

.را بر عهده داردهماهنگي جهت انجام پذيرايي.7- 55

و غياب شركت.8- 55 .كنندگان كارگاه را بر عهده داردحضور

.هماهنگي مكان برگزاري كارگاه را بر عهده دارد.9- 55

ميموظف به آماده نمودن بسته.10- 55 .باشد هاي آموزشي كارگاه
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و( هاي نظرسنجيل توزيع فرممسئو.11- 55 .باشدمي) ارزيابي كلي كارگاهمدرسين

و غيره را بر عهده داردهماهنگي جهت تهيه ماژيك،.12- 55 .ترانسپرنسي

واحد يك هفته به مسئول در پايان كارگاه مدير كارگاه موظف است موارد زير را حداكثر در عرض.13- 55

:و مسئول واحد آموزش تحويل دهد گسترش- ارزشيابي

 مدرسين اساليدهاي-

 اندشده حذف غيبت علتبهكه افرادي نيزو كارگاه كنندگانشركت ليست-

مي كلي ارزيابيو مدرسين( نظرسنجي هايفرم- بهو بندي شدهدسته امكانحدتاهابايست فرم كارگاه كه

)شوند داده تحويل روز تفكيك

 كارگاه بسته آموزشياز كامل نمونهيك-

 كارگاه پوستر پرينتو كامپيوتري فايل-

)مدير كارگاه مدرسين، كنندگان،شركت(هاگواهي تمام كامپيوتري فايل-

 مدرسينتليس-

 مدرسين هايسخنراني تمام صوتي فايل-

هاكارگروهي تمامي كامپيوتري فايل-

�هاي كارگاهفرم مالي هزينه Excelفايل-

 نياز شركت در كارگاهپيش-56ماده����

.گذراندن كارگاه روش تحقيق الزامي است.1- 55

مي.2- 55 و بر اساس زمان ثبت نام .باشداولويت شركت با اعضاي ويژه كميته

و پاياني-57ده ما����  امتحان ورودي

.امتحان ورودي ندارد.1- 57

مي.2- 57 مي. گرددامتحان پاياني به صورت ژوري برگزار بايست مطالبي را كه از پيش تعيين گشته هر فرد

و در مقابل ساير شركت و هيئت داوران بيان نمايدآماده كرده چك. كنندگان هيئت داوران بر اساس

.ي اختصاص خواهد داداليست به بيان هر فرد نمره
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يعلميها گاهيپادرجوو جست كارگاه
يعلميها گاهيپادرجوو جستاهداف برگزاري كارگاه-58ماده����

علوم هاي اطالعات هاي صحيح جستجو در پايگاهكنندگان با روشرود شركتدر پايان اين كارگاه انتظار مي

و قابليت انجام جستجوي ساده  به(ها را بدست آورند در اين پايگاهپزشكي آشنا شده و برنامه كارگاه اهداف

).آورده شده است9تفصيل در ضميمه شماره 

 مدت زمان برگزاري كارگاه-59ماده����

و هر روز به مدت3  ساعت3روز

�شرح وظايف مدير كارگاه-60ماده����

مه كارگاه بايستي شامل مباحث، جدول برنا. تنظيم كندكارگاه را با تأييد مسئول واحد آموزش برنامه.1- 60

و مدرسين باشد .زمانبندي

و به تأييد مسئول واحد آموزش برساند مدرسين.2- 60 .كارگاه را انتخاب كرده

و تحويل گواهي.3- 60 وشركت(ها آماده نمودن .را بر عهده دارد) مدير كارگاه كنندگان، مدرسين

.ه را بر عهده داردهاي كارگافرم مالي هزينه Excelآماده نمودن فايل.4- 60

و ارائه آن به مسئول واحد روابط.5- 60 �رساني عمومي جهت اطالعتعيين محتواي پوستر كارگاه

كنندگان در زمان كه شركتاست مسئول آماده نمودن گواهي شركت در كارگاه جهت ارائه به اساتيدي.6- 60

.در كارگاه حضور داشته اندهاآنبرگزاري كالس 

.ايي را بر عهده داردهماهنگي جهت انجام پذير.7- 60

و غياب شركت.8- 60 .كنندگان كارگاه را بر عهده داردحضور

.هماهنگي مكان برگزاري كارگاه را بر عهده دارد.9- 60

ميموظف به آماده نمودن بسته.10- 60 .باشد هاي آموزشي كارگاه

و( هاي نظرسنجيل توزيع فرممسئو.11- 60 .باشدمي) ارزيابي كلي كارگاهمدرسين

و غيره را بر عهده داردهماهنگي جهت تهيه ماژ.12- 60 .يك، ترانسپرنسي

واحد در پايان كارگاه مدير كارگاه موظف است موارد زير را حداكثر در عرض يك هفته به مسئول.13- 60

:و مسئول واحد آموزش تحويل دهد گسترش- ارزشيابي

 مدرسين اساليدهاي-

�اندشده حذف غيبت علتبهكه افرادي نيزو كارگاه كنندگانشركت ليست-

و ارزيابي( نظرسنجي هايفرم- مي كلي مدرسين بهو بندي شدهدسته امكانحدتاهافرم بايست كارگاه كه

)شوند داده تحويل روز تفكيك
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 كارگاه بسته آموزشياز كامل نمونهيك-

 كارگاه پوستر پرينتو كامپيوتري فايل-

)مدير كارگاه مدرسين، كنندگان،شركت(هاگواهي تمام كامپيوتري فايل-

 مدرسين ليست-

 مدرسين هايسخنراني تمام صوتي فايل-

هاكارگروهي تمامي كامپيوتري فايل-

�هاي كارگاهفرم مالي هزينه Excelفايل-

 نياز شركت در كارگاهپيش-61ماده�
.گذراندن كارگاه روش تحقيق الزامي است.1- 61

مياولويت شركت در كارگاه بر اساس زمان ثبت.2- 61 .باشد نام

و پاياني-62ماده����  امتحان ورودي

.امتحان ورودي ندارد.1- 62

ميدي امتحان پاياني بسته به صالح.2- 62 .شودد مدرس به صورت جستجو براي كليد واژه يك مقاله برگزار
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 هاي تخصصيكارگاه: فصل چهارم

 هاي تخصصي انواع كارگاه-63ماده����

تومتري، بيان ژن، كشت سلولي، طراحي پرايمر، هاي حيوانات آزمايشگاهي، فلوسايها شامل كارگاهاين كارگاه

PCR وLetter Writing ميو ساير كارگاه .باشندهاي مرتبط با پژوهش در علوم پزشكي

هابرگزاري كارگاه-64ماده����

و همچنين نظرسنجي.1- 64 مي برگزاري اين كارگاه ها بر اساس نياز واحد پژوهش .باشدهاي موجود در سايت

شدهركدام از كارگاه.2- 64 .هاي فوق در صورت نياز ساليانه يك بار برگزار خواهند

و برگزاري امتحان.3- 64 ميمدت زمان كارگاه و پاياني در هر كارگاه بسته به نظر مدرس مربوطه - هاي ورودي

.باشد

هانام در كارگاهثبت-65ماده����

در كميته)و اجرايي آموزشي، پژوهشي( مجموع امتيازهاي فرد كنندگان بر اساساولويت انتخاب شركت

وهپژوهش ميبر اساس زمان ثبتنيز اي دانشجويان .باشد نام

 ها امتيازدهي كارگاه-66ماده����

.هاي عمومي استبرابر كارگاه5/1هاي تخصصي هاي كارگاه دهي امتياز كليه
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 درخواست برگزاري كارگاه: فصل پنجم

 هاي جديدتعريف كارگاه-67ماده����

ميها شامل كارگاهگاهاين كار و هاي عمومي ذكر نشدهشود كه در كارگاههايي ميكارگاهجزء اند باشند هايي

.را نداشته استهاآنكه كميته سابقه يا تصميم به برگزاري 

 نحوه درخواست برگزاري كارگاه-68ماده����

و فرد درخواست دهنده بايد برنامه كارگاه را به همراه محتواي آموزشي كار و وسايل مورد نياز گاه، ليست اقالم

هاي الزم توسط شوراي پس از بررسي. هاي كارگاه را در اختيار شوراي آموزش قرار دهدفرم مالي هزينه

عدم لزوم برگزاري(روز نظر نهايي را درباره برگزاري كارگاه15آموزش، اين شورا موظف است حداكثر ظرف 

.به فرد درخواست دهنده ارائه دهد) برگزاري كارگاه/ حاتبرگزاري پس از اعمال اصال/ كارگاه

 نحوه امتيازدهي-69ماده����

ميها همانند كارگاهنحوه امتياز دهي اين كارگاه .باشدهاي تخصصي

 برگزاري كارگاه-70ماده����

س هاي اير كارگاهپس از تأييد برگزاري كارگاه، ساير فرآيندهاي مرتبط با كارگاه، همانند اصول كلي برگزاري

.كميته باشد
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1ضميمه شماره
 هاي عموميبرنامه جامع كارگاه

�نيمه اول اسفند �نيمه دوم مهر �نيمه اول مرداد �نيمه دوم فروردين
روش تحقيق

 مقدماتي

نيمه اول اسفند نيمه اول آبان نيمه دوم تير نيمه اول ارديبهشت EndNote 
نيمه اول اسفند نيمه اول آبان مه اول خردادني نيمه اول ارديبهشت نويسي علميهمقال

�نيمه اول اسفند �نيمه دوم مهر �نيمه اول مرداد �نيمه دوم فروردين
درجووجست

يعلميها گاهيپا

نيمه اول اسفند

و پيشرفته �مقدماتي

نيمه اول آبان

�Amosو مقدماتي

نيمه اول آبان

و پيشرفته �مقدماتي

اول خردادنيمه

و �Amosمقدماتي
SPSS 

نيمه دوم مهر نيمه اول ارديبهشت طراحي پرسشنامه

�نيمه اول اسفند �نيمه دوم مرداد
Presentation 

Skills 
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2 شماره ضميمه

 عمومي�هايها مربوط به كارگاهمدت زمان ساعات مندرج براي هر فعاليت در گواهي

كارگاه طراحي
و پرس شنامه

Presentation
Skills

EndNote 
مقاله نويسي
 علمي

جوو جست
يها گاهيپا در

يعلم

SPSS 
و مقدماتي
�پيشرفته

 روش تحقيق
�مقدماتي

نام كارگاه

�نوع فعاليت

- - �ساعت25 - - �ساعت 50  مدير علمي

�ساعت 20 ساعت 35 �ساعت25 �ساعت 25 �اجراييمدير ساعت 50 ساعت 30

در مجموع
 ساعت 10

در مجموع
�ساعت 10

در مجموع
�ساعت15

در مجموع
�ساعت 12

در مجموع
 ساعت 16

در مجموع
�ساعت 30 �مدرس

- - �ساعت6 - -  گروهيار ساعت 10

- - - - - �ساعت 15  گروهياركمك

�ساعت 10 ساعت 10 �ساعت15 �ساعت 12 �ساعت 16 �ساعت 30  كنندهشركت

تاس2-13طبق بند ميبا نظر مدير كارگ%20اعات فوق .باشداه قابل افزايش يا كاهش
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3 شماره ضميمه

:رود دانشجو در پايان كارگاه روش تحقيق مقدماتي مطالب زير را فرا گرفته باشدانتظار مي
 آشنايي با مباني روش تحقيق-1

و نحوه-2  نگارش بيان مسئله پژوهشيآشنايي با نحوه انتخاب موضوع

و نقش-3  در يك طرح پژوهشيهاآنآشنايي با انواع متغيرها

و مداخلهمشاهده(آشنايي با انواع مطالعات-4 و تعيين نوع مطالعه پژوهشي)اياي

و فرضيات يا سؤاالت پژوهشي-5  آشنايي با نحوه نگارش اهداف

و(م يك طرح پژوهشي آشنايي با مباني آمار مورد نياز براي انجا-6  ...)توصيفي، تحليلي، توزيع نرمال

و شيوههاي نمونهآشنايي با انواع روش-7  آوري اطالعات در اجراي يك طرح پژوهشيهاي جمعگيري

 آشنايي با انواع خطاهاي احتمالي در اجراي يك طرح پژوهشي-8

و بودجه در يك پروپوزال پژوه-9 شيآشنايي با شيوه نگارش طرح كار

 آشنايي با مباني اخالقي انجام يك طرح پژوهشي- 10

و نحوه جلوگيري از آن در نگارش پروپوزال پژوهشي) Plagiarism(آشنايي با مفهوم سرقت علمي- 11
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 برنامه كارگاه روش تحقيق مقدماتي ويژه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي

 خير بلي پيش آزمون دارد

:ت گواهيحدنصاب نمره جهت درياف

:مكان كارگاه: زمان كارگاه

:تعداد شركت كنندگان:مدير اجرايي كارگاه:كارگاهعلمي مدير

:گروهياران�اسامي

:روز اول
زمان مدرسين/ مدرس عنوان

ادقيقه5 مجيد...تالوت كالم

و معارفهدقيقه10 معرفي كارگاه

روش تحقيقدقيقه30

و بيان مسألهدقيقه30 انتخاب موضوع

و نقشدقيقه30 هاآنانواع متغير

استراحتدقيقه15

)عنوان، بيان مسئله، متغيرها(1كار گروهيدقيقه45

)كليات(انواع مطالعاتدقيقه30

و فرضياتدقيقه30 اهداف

1بحث عموميدقيقه60

:روز دوم
زمان مدرسين/ مدرس عنوان

ادقيقه5 مجيد...تالوت كالم

ايمطالعات مشاهدهدقيقه45

ايخلهمطالعات مدادقيقه45

روش نمونه گيريدقيقه45

استراحتدقيقه45

و فرضيات(2كارگروهيدقيقه15 )نوع مطالعه، اهداف

آمار توصيفيدقيقه60

2ميبحث عمودقيقه45
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:روز سوم
زمان مدرسين/ مدرس عنوان

ادقيقه5 مجيد...تالوت كالم

توزيع نرمالدقيقه60

محاسبه حجم نمونهدقيقه45

استراحتدقيقه15

)روش نمونه گيري، حجم نمونه(3كار گروهيدقيقه45

هاي جمع آوري اطالعاتشيوهدقيقه45

3بحث عموميدقيقه45

:روز چهارم
زمان مدرسين/ مدرس عنوان

ادقيقه5 مجيد...تالوت كالم

آمار تحليليدقيقه60

طراحي پرسشنامهدقيقه45

استراحتدقيقه15

����انواعدقيقه45

)����تست آماري، پرسشنامه،(4كار گروهيدقيقه45

ديجدول زمان بندقيقه45

4بحث عموميدقيقه60

:روز پنجم
زمان مدرسين/ مدرس عنوان

ادقيقه5 مجيد...تالوت كالم

هاي تشخيصيارزيابي قدرت تستدقيقه45

اخالق در پژوهشدقيقه45

استراحتدقيقه15

در روش تحقيقPlagiarismدقيقه45

آزمون پايانيدقيقه45

اختتاميهيقهدق30
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4 شماره�ضميمه
:گرفته باشددانشجو مطالب زير را فرا EndNoteرود در پايان كارگاه انتظار مي

و ارتقاي نرم افزار)1 �نصب

2(Library EndNote 
�جديد�Libraryايجاد•

و حذف• ��Libraryبازكردن، بستن

�Platformsبين Libraryانتقال•

ها)3 و ويرايش رفرنس �وارد كردن

�كردن، بستن، حذف رفرانسباز•

�ايجاد يك رفرنس جديد•

�وارد كردن حروف ويژه•

�قرار دادن تصاوير•

ها• و فايل �لينك كردن رفرنس ها با وبسايتها

�چك كردن تلفظ•

ن رفرنستغيير متن در چندي•

ها به وسيله جستجو در پايگاه داده)4
EndNote�

�جستجودر يك پايگاه آنالين•

ها• و ذخيره رفرنس �يافتن

در• �ISI جستجو

�يافتن متن كامل مقاله•

�EndNoteها به وارد كردن رفرنس)5

•Import�options�
�Onlineها از منابع وارد كردن رفرنس•

هاي متني ساختارمند براي انتقال ايجاد فايل•

هارفرنس

•CopyوPasteيك�  كردن رفرنس از

Documentبه�EndNote�

در)6 و دسته بندي �EndNoteجستجو

و پنهان• هانمايش �كردن رفرنس

هاستجو براي رفرنسج•

�پيدا كردن رفرنس هاي تكراري•

در• �Libraryدسته بندي

�كردن متن در يك رفرنسپيدا•

و ساختن)7  Groupاستفاده
•Group Sets�
•Smart Groups�
•Custom Groups�

8(Term�Lists�

با• و كار هاژورنال Term�Listتعريف، ايجاد

9(Cite�While�You�Write�

•Citeكردن در زمان نوشتن��

�ها در مقاله�Citationنوشتن•

در• �هاي نوشته شده�Citationتغيير

و تصاوير• �قرار دادن جداول

در• �EndNote�Libraryتغيير

با• �CWYR�Settingكار

 هايها بين نرم افزارانتقال رفرنس) 10
EndNote وEndNote Web  

بر•  EndNote Webمروري

درايجاد يك حساب كاربري•  جديد

EndNote Web 
 قبل از آغاز•

هاانتقال رفرنس•
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شجويان دانشگاه ويژه دان EndNote نويسي با نرم افزارسبرنامه كارگاه آشنايي با روش رفرن

�علوم پزشكي 

 بلي خير پيش آزمون دارد

: حدنصاب نمره جهت دريافت گواهي

:ن كارگاهمكا: زمان كارگاه

:تعداد شركت كنندگان:مدير كارگاه

:گروهياران�اسامي

:روز اول
�مدرسين/ مدرس�عنوان

زمان

ادقيقه5 مجيد...تالوت كالم

و روشرفرنس نويسي،دقيقه45 هاي رايج آناهميت


	��معرفي نرم افزاردقيقه45��مديريت منابعو

استراحتدقيقه15

)1(نحوه ايجاد بانك اطالعاتي منابعدقيقه45

و تمريندقيقه30 )1(كار عملي

)2(نحوه ايجاد بانك اطالعاتيدقيقه30

و تمريندقيقه30 )2(كار عملي

و سازماندهي بانك اطالعاتي، نصب نرم افزاردقيقه60 ويرايش

و تمريندقيقه45 )3(كار عملي

:روز دوم
مدرسين/مدرسعنوان زمان

ادقيقه5 مجيد...تالوت كالم

و توليد فهرست منابعدقيقه75 وارد كردن ارجاعات در متن

و تمريندقيقه30 )4(كار عملي

استراحتدقيقه15

مديريت فهرست منابعدقيقه30

و تمريندقيقه30 )5(كار عملي


	��معرفيدقيقه30�����

آماده سازي مقاله براي ارسالقيقهد30

و ويرايش شيوهدقيقه30 هافراخواني

ويرايش منابعدقيقه30

و تمريندقيقه30 )6(كار عملي
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5 شماره�ضميمه
:نويسي علمي دانشجو مطالب زير را فرا گرفته باشدرود در پايان كارگاه مقالهانتظار مي

 پزشكي علومه صحيح نگارش متونآشنايي با اهميت شيو-1

 آشنايي با انواع مقاالت علوم پزشكي-2

 آشنايي با ساختار كلي مقاالت-3

 آشنايي با شيوه نگارش بخش مقدمه-4

و غيرتجربي-5  آشنايي با متدولوژي مطالعات تجربي

)Results(ها آشنايي با نگارش بخش يافته-6

هادر بخش يافته آشنايي با نحوه گزارش آناليز آماري-7

و نتيجه-8 &�Discussion(گيري آشنايي با شيوه نگارش بخش بحث Conclusion(

 آشنايي با نحوه انتخاب عنوان مناسب براي مقاله-9

و آشنايي با مفهوم- 10 �Impact�Factorآشنايي با نحوه انتخاب ژورنال

 دهيآشنايي با نحوه رفرنس- 11

�Summaryو Abstractآشنايي با شيوه نگارش- 12

�Submissionآشنايي با نحوه- 13

با- 14  Authorship &�Publication�ethicsآشنايي

�Plagiarismآشنايي با نحوه جلوگيري از ارتكاب- 15
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 ويژه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي مقاله نويسي علميبرنامه كارگاه

 خير بلي پيش آزمون دارد

:ت گواهيحدنصاب نمره جهت درياف

:مكان كارگاه: زمان كارگاه

:تعداد شركت كنندگان:مدير اجرايي كارگاه:كارگاهعلمي مدير

:گروهياران�اسامي

:روز اول
زمان مدرسين/ مدرس عنوان

ادقيقه5 مجيد...تالوت كالم

ساختار كلي مقاالتدقيقه15

انواع مقاالت در علوم پزشكيدقيقه30

زبان مقاله نويسيدقيقه30

نگارش مقدمه در مقاالت علميدقيقه45

استراحتدقيقه15

شيوه نگارش روش اجرادقيقه45

1كار گروهيدقيقه45

1ارائه كار گروهيدقيقه30

:روزدوم
زمان مدرسين/ مدرس عنوان

اتدقيقه5 مجيد...الوت كالم

نگارش بخش يافته هادقيقه30

گزارش آناليز آماري در نتايجدقيقه45

و نتيجه گيريدقيقه30 نگارش بخش بحث

استراحتدقيقه15

2كار گروهيدقيقه45

2ارائه كار گروهيدقيقه45
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:روزسوم
زمان مدرسين/ مدرس عنوان

اتالدقيقه5 مجيد...وت كالم

انتخاب مجله مناسبدقيقه30

نگارش منابعدقيقه30

عنوان، صفحه عنوان، چكيدهدقيقه30

استراحتدقيقه15

ارسال مقالهدقيقه30

 Authorship&Publication Ethicsدقيقه30

3كارگروهيدقيقه30

3ارائه كارگروهيدقيقه30
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6 شمارههضميم

:مقدماتي دانشجو مطالب زير را فراگرفته باشد SPSSرود در پايان كارگاه انتظار مي

و روش استفاده از پنجرهنرم-1 .هاي مختلف را بداندافزار را اجرا كرده

و داده ها را به محيط نرم-2 .افزار وارد كندمتغيرها را معرفي نموده

و يا متغيرهاي موجود را گروهمتغيرهاي جديد را محاسبه نمو-3 .بندي كندده

و دو دامنه را براي تستفرضيه-4 .هاي مختلف تهيه كندهاي يك دامنه

.ها را مورد آزمايش قرار دهدنرمال بودن داده-5

.ثبات پرسشنامه را آزمون نمايد-6

ا) رگرسيون خطي سادهو همبستگي،ANOVA،تستT(هاي پارامتريك آزمون-7 و نتايج را را نجام داده

.تفسير كند

دو(هاي غير پارامتريك آزمون-8 و نتايج را تفسير كند) اسپيرمنو كاي .را انجام داده

:مقدماتي SPSSكارگاهيهاسرفصل
�آشنايي با آمار توصيفي)1

 SPSSافزار آشنايي با نرم)2
با•  SPSSشروع كار

هامعرفي پنجره ويرايشگر داده•

درهباز كردن فايل داد)3  SPSSها
به)4  SPSSورود اطالعات
 variable�viewكار برگ•

 data view كار برگ•
 data�viewنكات مهم در ورود اطالعات به كار برگ•

و مطالعات-مطالعات موردي(ورود اطالعات در برخي موارد خاص•  شاهدي، همگروهي، كارآزمايي باليني

)هماهنگ شده جفتي

�SPSSها در مديريت فايل)5

هاتب كردن دادهمر•

هاجابجا كردن داده•

هاتفكيك فايل•

 شناسايي موارد تكراري•

 تشخيص مشاهدات غير معمول•

 دهي مشاهداتوزن•
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هاانتخاب نمونه•

 دستورات)6
•Compute value within cases 
•Recode into same variable 
•Recode into different variable 
•Visual binning 
•Replace missing values 
 آناليز توصيفي)7
)ميانگينو�مد، ميانه: هاي مركزيشاخص(هاي كمي توصيف داده•

و(ي هاي پراكندگشاخص• )ضريب تغييرات دامنه، واريانس، انحراف معيار

و(هاي توزيع شاخص• )برآمدگي توزيع نرمال، چولگي

 هاي كيفيتوصيف داده•

و(برآورد• )برآورد يك نسبت برآورد يك ميانگين

هافي دادهآناليز توصي)8
در(هاي مركزي شاخص• ي درصد فراواني، مد، ميانه، ميانگين و تفسير SPSSدرصد فراواني، محاسبه

)جداول خروجي

در(هاي پراكندگي شاخص• ي دامنه نوسان، واريانس، انحراف معيار، ضريب تغييرات و SPSSمحاسبه

)تفسير جداول خروجي

 ضريب تغييرات•

و دامنه صدكمحاسبه صدك•  SPSSهاي داخلي در ها

�SPSSدر Z-scoreو محاسبه)Z-score(مقادير استاندارد•

در• و برآمدگي  ����محاسبه چولگي

 مباني آناليز دو متغيره)9
)P-value(داري آماري برآورد تفاوت بين دو ميانگين، دو نسبت، معني(روش دامنه اطمينان•

بر• )حجم نمونه، انحراف معيار( P-valueعوامل موثر

و دامنه اطمينانرابطه بين معني•  داري آماري

 فرآيند آزمون•

 نمودار درختي انتخاب تست آماري•

 نمودار درختي آناليز اختالف•

و K-S تست،)برآمدگي- چولگي(نرمال بودن توزيع متغير كمي(هاي بررسي شرايط پارامتريك تست•

)برابري واريانس

آن)٢-Chi(تست مجور كاي• و تفسير خروجي

:كيفي- اختالف دو متغير كمي آناليز•
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از• Independent�tتستاستفاده testآن� و تفسير خروجي

آن One�way�ANOVAاستفاده از تست• و تفسير خروجي

آن Kruskal�wallisاستفاده از تست• و تفسير خروجي

:مقايسه دو متغير كمي•

�Paired�tاستفاده از تست• test آن و تفسير خروجي

آن �Wilcoxonاستفاده از تست• و تفسير خروجي

:مقايسه با يك عدد ثابت•

Oneاستفاده از تست• sample t test آن و تفسير خروجي

:پيشرفته�SPSSهاي كارگاهسرفصل
 آناليزچندمتغيره)1
 مفهوم وكاربردهاي آناليزچند متغيره)2
 رگرسيون خطي)3
 مفهوم مدل رگرسيون خطي•

آن SPSSراهنمايي استفاده از نرم افزار•  اليز رگرسيون خطيبراي

ي رگرسيون خطي•  وارد نمودن متغير اسمي در معادله

و چند متغيره•  مفهوم ضريب رگرسيون در مدل تك متغيره

 ارزيابي پيش فرض هاي رگرسيون خطي•

 شرط نرمال بودن متغير وابسته•

ها•  شرط استقالل نمونه

 شرط برابري واريانس متغير وابسته در مقادير مختلف متغير مستقل•

ي خطي داشتنشر• ط رابطه

 رگرسيون الجستيك)4
 مقدمه•

 مفاهيم پايه•

 مباني رياضي رگرسيون الجستيك•

اس•  براي انجام رگرسيون الجستيك SPSSراهنماي استفاده از نرم افزار

 آناليز واريانس چند متغيره)5
�مروري بر مطالب گذشته•

 آناليز واريانس چند متغيره•
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ن دانشگاه علوم پزشكيويژه دانشجويا  SPSSبرنامه كارگاه

 بلي خير پيش آزمون دارد

:حدنصاب نمره جهت دريافت گواهي

:مكان كارگاه: زمان كارگاه

:تعداد شركت كنندگان:مدير كارگاه

:گروهياران�اسامي

:روزاول
زمان مدرسين/ مدرس عنوان

ادقيقه5 مجيد...تالوت كالم

و ورود داده هادقيقه120 چگونگي ساختن پرسشنامه يك طرح تحقيقاتي

استراحتدقيقه15

ويرايش داده ها، ايجاد متغيري با استفاده از متغيرهاي ديگردقيقه30

و رفع اشكال1كار گروهيدقيقه30

:روزدوم
زمان مدرسين/ مدرس عنوان

اتالوتدقيقه5 مجيد...كالم

توزيع فراواني شاخصهاي آماريدقيقه120

استراحتدقيقه15

جدول افقي، ارتباط بين دو متغير كيفيدقيقه60

و رفع اشكال2كار گروهيدقيقه30

:روزسوم
زمان مدرسين/ مدرس عنوان

ادقيقه5 مجيد...تالوت كالم

خصهاي آماري يك متغير به تفكيك حالتهاي مختلفمحاسبه شادقيقه60

مقايسه ميانگين يك متغير كمي با عدد ثابتدقيقه45

استراحتدقيقه15

 Independent- testدقيقه30

 Paired- testدقيقه30

 One way ANOVAدقيقه30

و رفع اشكال3كار گروهيدقيقه30
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روزچهارم
زمان مدرسين/ مدرسانعنو

ادقيقه5 مجيد...تالوت كالم

 Pearson Correlationدقيقه120

استراحتدقيقه15

آناليز واريانس يا تكرار مشاهداتدقيقه30

آنايز وارانس چند طرفهدقيقه30

و رفع اشكال4كار گروهيدقيقه15

روزپنجم
ينمدرس/ مدرس عنوان زمان

ادقيقه5 مجيد...تالوت كالم

ا متغير كيفي رتبه اييتغير كيفي اسميمبررسي ارتباط يك،كآمار ناپارامتريدقيقه60

استراحتدقيقه15

انواع نموداردقيقه60

و رفع اشكال4كار گروهيدقيقه30
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 ويژه دانشجويان Amosو پيشرفته SPSS با نرم افزار هايبرنامه كارگاه آشنايي

�دانشگاه علوم پزشكي

 بلي خير پيش آزمون دارد

:ت دريافت گواهيحدنصاب نمره جه

:مكان كارگاه: زمان كارگاه

:اد شركت كنندگانتعد:مدير كارگاه

:گروهياران�اسامي

:روز اول
�سينمدر/ مدرس�عنوان زمان

ادقيقه5 مجيد...تالوت كالم

توصيف كلي تحليل عامليدقيقه20

و كو واريانسدقيقه15 ارتباط تحليل عاملي با همبستگي

ارتباط تحليل عاملي با رگرسيون چند متغيرهدقيقه15

ارتباط تحليل عاملي با تحليل واريانسدقيقه20

و رگرسيون لجستيكارتباط تحليل عاملدقيقه30 ي با تحليل تمايزات

پيش شرط هاي تحليل عامليدقيقه20

سطح سنجش متغيرها در تحليل عامليدقيقه15

آشنايي با ماتريس ورود داده هاي خامدقيقه10

و استخراج عواملدقيقه25 اقسام روش هاي چرخش

كاربرد هر يك از روش هاي استخراج عواملدقيقه25

اعتبار تحليل عامليدقيقه15

اجراي عملي تحليل عامليدقيقه60

ي تمرين براي روز دومدقيقه10 ارائه
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:روز دوم
�مدرسين/ مدرس�عنوان زمان

ادقيقه5 مجيد...تالوت كالم

ماتريس همبستگي در برون داد تحليل عامليدقيقه20

كيبي در تحليل عامليتر/همبستگي سهميدقيقه15

همبستگي هاي باز توليد شدهدقيقه15

تفسير برون داد تحليل عامليدقيقه20

بررسي كفايت حجم نمونه در تحليل عامليدقيقه30

عامل هاي استخراج شده)معني داري(بررسي توان عامل بودندقيقه20

استراحتدقيقه20

و تفسير وارياندقيقه15 س هاي تبيين شده توسط عامل هاي استخراج شدبررسي

و كاربرد آن) �Scree Plotنمودار اسكريدقيقه10

اقسام ماتريس هاي عامل هاي استخراج شدهدقيقه25

ي گزارش نتايج يك تحليل عامليدقيقه25 نحوه

ي داوري پژوهش هاي مرتبط با تحليل عامليدقيقه15 نحوه

و خارجي مرتبط با تحليل عامليبررسيدقيقه55 چند نمونه پژوهش داخلي

معرفي رويكرد هاي نوين به تحليل عامليدقيقه30
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7 شماره ضميمه

:گرفته باشد�رود در پايان كارگاه طراحي پرسشنامه دانشجو مطالب زير را فراانتظار مي

)باشدآن مجموعه زيرياو باشد يكي تحقيق هدفبا تواندمي( پرسشنامه هدف تعيين-1

)Flow chart(درختي نمودارهاي رسم-2

�نمودار امتيازگذاري-3

آن گذاري امتيازو درختي نمودار اعتبار تعييين-4

�سئوال بانك تعيين-5

�سئواالت ظاهري اعتبار تعيين-6

�سئواالت پاياييو محتوايي اعتبار تعيين-7

�سئواالت نهايي انتخاب-8

�پرسشنامه شناسنامه تهيه-9
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 برنامه كارگاه طراحي پرسشنامه ويژه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي

 بلي خير پيش آزمون دارد

: حدنصاب نمره جهت دريافت گواهي

:مكان كارگاه: زمان كارگاه

:تعداد شركت كنندگان:مدير كارگاه

:گروهياران�اسامي

:روز اول
�مدرسين/ مدرس�وانعن زمان

ادقيقه5 مجيد...تالوت كالم

و معارفهدقيقه10 معرفي كارگاه

و ساخت پرسشنامهدقيقه45 اصول طراحي

)1(كار گروهيدقيقه30

ي دانشدقيقه15 طراحي پرسشنامه

استراحتدقيقه15

ي كار گروهيدقيقه30 )1(ارائه

ي نگارشيطراحي پرسشدقيقه30 نامه

ي عملكرددقيقه30 طراحي پرسشنامه

)2(كار گروهيدقيقه30

ي كار گروهيدقيقه45 )2(ارائه

:روز دوم
�مدرسين/ مدرس�عنوان �زمان

ادقيقه5 مجيد...تالوت كالم

�متغيرها�دقيقه 25

مقياس هادقيقه60

مقياس ليكرتدقيقه30

حتاسترادقيقه15

)3(كارگروهيدقيقه30

موازين طراحي پرسشنامهدقيقه30

و مشخصات دموگرافيك پرسشنامهنامهدقيقه15 همراه

)4(كارگروهيدقيقه30

)4و3(كارگروهيارئهدقيقه60
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:روز سوم
�مدرسين/ مدرس�عنوان �زمان

ادقيقه5 �مجيد... تالوت كالم

و پايايي پرسشنامهروايدقيقه85 ي

ي كرونباخدقيقه15 �محاسبه عملي آلفا

آن)5(كار گروهيدقيقه30 و ارائه

�استراحتدقيقه15

�روشهاي اجراي پرسشنامهدقيقه20

و تحليل عامليدقيقه70 و تحليل داده هاي پرسشنامه �روش هاي تجزيه

)6(كارگروهيدقيقه30

)6(رگروهيكا ارائهدقيقه30

 اختتاميه
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8 شماره ضميمه

:گرفته باشد�دانشجو مطالب زير را فرا Presentation Skillsرود در پايان كارگاهانتظار مي

، موردي مطالعه، buzz جلسات، مغزي طوفان، مخاطبان جمعدر انعكاس نيم تشكيل( فعال تدريس هايروش-1

 طريقاز تدريس ممارست، تمرين، بحث،گوو گفت، موضوع نمايش،مناظرهو مباحثه، مشترك فراگيري

 سازي آماده، گروهي حافظه، گروهي بحث، مجمعيا گردهمايي، علمي سفر، تجربي فراگيري موثر، پرسش

، سخنراني، يادگيري مراكز، يكديگربا مختلف هاي تكه كردن جور، مصاحبه، رسمي غير صحبت، درس كالس

، مسائلحل پايهبر يادگيري، تخصصي ميزگرد، خواندني مطالب، اجتماعي يادگيري، ناظرهمو مشاهده هاي گروه

و تعليم، سمپوزيوم، كوچك هاي گروه كاري لساتج، سازي شبيه بازي، سمينار، نقش ايفاي، سوال گردش

)KWL تكنيكو كارگاه، گروهدر تدريس

 براي) حركتيو شنيداري- ديداري( مختلف هايدلمبه مطالب ارائهو افراددر يادگيري مختلف هايمدل-2

)افراددر يادگيري هايمدلو مطلب ارائه فنون تطابق( مدلهر دادن پوشش

 افراددر بيشتر ثيرگذاريتأ منظوربه مطلب ارائهدرآن مديريتو هيجاني هوش ثيرتأو نقش-3

 مطالب ارائهدرآن نقشو خالقيت-4

در توضيحوآن قطعو واقعيات مورددر( فيلم نمايش، نمودار، جداول، آموزشيككم وسايلاز استفاده-5

 شنيداري تجهيزاتو پروژكتور، كارگاه عكسو پوستر، گروهي هاي تمرين، اساليدو) نظر مورد رفتار مورد

 ...و صوت ضبط مانند

 تمرين سخنراني،، نفري25-15 متوسط هاي گروه( كنندگان شركت تعدادبا متناسب تدريس فنوناز استفاده-6

 هاي بازي، مغزي طوفان، شده طراحي مباحث مشاركتي، سخنراني، نفر15تا كوچك هايگروهگروهي

)گروهي هايبحثو كنفرانس، سمينار، سخنراني نفر15تا كوچك هاي گروه- آموزشي

 افراد سني گروهبه توجهبا مخاطبين هاي ويژگيباهافعاليت تطابق-7

 سازي آمادهو جلسه شروعدر مخاطبين اطالعاتاز اوليه ارزيابي،مطالبدر) تعامل( مخاطبين كردن درگير-8

 مطالب دريافت براي مخاطبين

 مطالب ارائهدر غيركالمي هاي رفتار نقش-9

 غيركالمي هاي رفتار شناخت اهميتو تعريف- 10

 غيركالمي ارتباطات ويژگي- 11

پدريستدر موثر غيركالمي ارتباطات- 12

و پاسخو پرسش جهت هايي¬وقفه ايجادو آموزشي كمك وسايلاز استفادهو تدريس فنون متناسب تلفيق- 13

 موضوع ساختن جذاب
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9 شماره ضميمه

يعلميها گاهيپادرجوو جسترود در پايان كارگاهانتظار مي
:گرفته باشد دانشجو مطالب زير را فرا

طر-1 انچگونگي ، و اجزاح يك پرسش پژوهشي آن واع

 معرفي منابع اطالعاتي آنالين-2

)پايگاه اطالعاتي( Databaseتوضيح در مورد-3

�استراتژي جستجو-4

 PubMedسرفصل هاي آموزش

آن PubMedمعرفي پايگاه)1 و مقدمات

 چگونگي ورود به سايت)2

آن)3 و تكنيك هاي  آموزش جستجوي ساده

 قسمت هاي مختلف صفحه نتايج)4

 عنوان مقاالت•

هشماره نتيج•

 نام نويسندگان•

 محل چاپ مقاله•

و صفحه چاپ شده•  شماره

•PMID 
•Related Citations 
•Send to 
•Manage Filters 
•RSS 
•Save Search 
•Limits 

oDates 
oType�of Article�
oLanguages 
oSpecies 
oSex 
oSubsets 
oAges 
oSearch Options 
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oSearch Field Tags 
•Find Related Data 
•Search Details 
•Recent Activity 
•Display Setting 
 جستجوي پيشرفته)5

•Search�Builder�
از• ها�Connectorآموزش استفاده

•Search History 
•Most Recent Queries 
�قسمت هاي مختلف صفحه مربوط به مقاله)6

 لينك به متن كامل مقاله)7

�PubMed�MeSH سرفصل هاي آموزش

 PubMed�MeShتوضيح در مورد)1

 كاربرد استفاده از اين پايگاه)2

از)3  Limitsچگونگي استفاده

 جستجوي پيشرفته)4

5(PubMed Search Builder 

در�سرفصل هاي �Science�Directآموزش جستجو

آن)1 و عضويت در �نحوه ورود به سايت

 انواع جستجو)2

�قسمت هاي مختلف صفحه جستجو•

•Quick�Search�
•Advanced�Search 
•All Sources 
•Journals 
•Books 
•Reference Works 
•Images�
 وضيح در مورد عملگرهاي جستجوت•
•Expert Search 
•Search�History�
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 صفحه نتايج جستجو)3

و امكانات موجود در صفحه•  توضيح قسمت هاي مختلف

•Edit Search 
•Save Search 
•Save as Search Alert 
•RSS Feed 
•Refine Results 
•Full Text Available 
•Citation Export�
•Email�Articles�
•Download�Multiple�PDFs�
•Open�All�Previews�
•Sort�by�
•Show Preview�
•Related�Articles�
•Related�Reference�Work�Articles�
•Font�Size 
�امكانات صفحه مربوط به مقاله)4

•Abstract 
•Article 
•Figures�Tables�
•References 
•Article�Outline�
 عنوان مجله•
•Cited by 
•Cited by Scopus 
•Author’s Addresses 
5(Browse 
•Journals/Books Alphabetically 
•Journals/Books by Subject 
•Favorite Journals/Books 
6(My Setting�

•Add/Remove Alerts 
•Modify Personal Details & Preferences 
•Change Password 
•Science Direct Electronic Holdings Reports 
•Manage Applications 
7(My Alerts 
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ه  EBSCOاي آموزش سرفصل

آن)1 و امكانات و معرفي سايت  مقدمه

آن)2 و عضويت در  نحوه ورد به سايت

 انتخاب پايگاه داده)3

و قابليت هاي جديد)4  ويژگي ها

 تغيير زبان)5

 جستجو)6
•Basic Search 
 جستجوي پيشرفته•

 بهبود بخشيدن به نتايج جستجو•

ها•  محدودكننده

 محدودكننده هاي پايگاه هاي داده چندگانه•

 هاي منطقيعملگر•

ها•  وسيع كننده

 تصاوير•

•Image Quick View 
 استفاده از عبارات در فرايند جستجو•

هم• �Proximity�Search-جستجوي كلمات نزديك به

•Wildcard & Truncation Symbols 
و جمع•  جستجوي كلمات مفرد

�Search Modes-روش هاي جستجو•

 تاريخچه جستجو•

 جستجوي تصويري•

7(Browsing 
ها• �Indexes- شاخص

 فرهنگ لغت•

ها• و مكان  مردم

 نام نشريه•

 خصوصي سازي)8

 حساب شخصي)9

10(Saving Searches & Alerts 
 ذخيره كردن جستجو•

 ذخيره كردن جستجو به عنوان يك هشدار•
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ها•  تنظيمات هشدار ژورنال

•RSS 
�Journal Alertsو �RSS Searchايجاد•

 خواندن يك مقاله•

 مشاهده نتايج جستجو) 11
 فهرست نتايج•

 يك مقالهخواندن•

12(Folder�

از• �Folder استفاده

 مديريت پوشه اختصاصي•

 به اشتراك گذاشتن يك پوشه•

 مشاهده پوشه اي كه توسط ديگران به اشتراك گذاشته شده•

13(Print/Email/Save�

 چاپ كردن•

 كردن ايميل•

 كردن ذخيره•

•Export Manager 
•Custom Fields 
�يادداشت•

�OVID سرفصل هاي آموزشي

ب)1 ه سايتنحوه ورود

2(Select Resources(s) 
3(Create account 
 انواع روش هاي جستجو)4

•Basic Search 
oها و نحوه كار با آن  توضيح در مورد امكانات جستجو

oJournal Subsets 
oPublication Types 
oEdit Limits 
oChange Ovid Resources 
oSave Search History 
oAuto Alert 
oCombine Searches 
oصفحه نتايج جستجو 
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�Order 
�Print 
�Email 
�Export 
�Add to My Project 
�Search Information 
�Sort By 
�Customize Display 
�View Abstract 
�Ovid Full Text 
�Table of Contents 
�Article Tools 

♦Article as PDF 
♦Complete Reference 
♦Abstract Reference 
♦Email Jumpstart 
♦Email Article Text 
♦Save Article Text 
♦Add to My Projects 
♦Export All Images to PowerPoint 
♦-Annotate 
♦Snag Snippet 
♦Find Citing Article 

�Find Similar 
•Find Citation 

oها و نحوه كار با آن  توضيح در مورد امكانات جستجو
oUnique Identifier 
oDOI 
oTruncate Name 

•Search Fields 
oها و نحوه كار با آن  توضيح در مورد امكانات جستجو
oMy Fields 
oAll Fields 
oDisplay Indexes 

•Advanced Search 
oها و نحوه كار با آن  توضيح در مورد امكانات جستجو
oKeyword 
oAuthor 
oTitle 
oJournal 

•Multi-Filed Search 
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5(Browse Journal 

ها• و نحوه كار با آن  توضيح در مورد امكانات جستجو

•Filter by Availability 
oMy Subscriptions 
oAll Ovid Journals 

•Filter by Subject 
•My Favorite Journals 
•Filter by Title 
•Title View 
•Full View 
6(Browse Books 
هات• و نحوه كار با آن  وضيح در مورد امكانات جستجو

•Browse All Books 
•Browse by Title 
•Browse by Subject 
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 شجويان دانشگاه علوم پزشكي ويژه دانيعلميها گاهيپادرجوو جستبرنامه كارگاه

 بلي خير پيش آزمون دارد

د : ريافت گواهيحدنصاب نمره جهت

:مكان كارگاه: زمان كارگاه

:تعداد شركت كنندگان:مدير كارگاه

:گروهياران�اسامي

روز اول
زمان مدرسين/ مدرس عنوان

ادقيقه5 مجيد...تالوت كالم

و معارفهدقيقه15 معرفي كارگاه

كلياتدقيقه30

Medlineجستجو دردقيقه30

مشاهده نتايجيقهدق30

استراحتدقيقه15

آشنايي با فيلدهاي مهمدقيقه30

1كار گروهيدقيقه30

روز دوم
زمان مدرسين/ مدرس عنوان

ادقيقه5 مجيد...تالوت كالم

محدود كردن نتايجدقيقه30

و چاپ مقاالتدقيقه15 ذخيره

و نمدقيقه30 ايهپيش نمايه

�MeSHكار با بانك اطالعاتيدقيقه45

استراحتدقيقه15

، عنوانهاي فرعيMeSHفيلد خاص، نويسنده،عنوانهاي اصليبراي(جستجوي تخصصيدقيقه60

MeSH(

2كار گروهيدقيقه30
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روز سوم
زمان مدرسين/ مدرس عنوان

ادقيقه5 مجيد...تالوت كالم

و برچسب فيلدهاي مقاالت در مدالينيقهدق30 فيلدها

 Scopus – Up to dateدقيقه30

 Ovidدقيقه30

 MD consultدقيقه30

استراحتدقيقه15

 IranMedexدقيقه30

3كارگروهيدقيقه30
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 كليات:فصل اول

 تعريف واحد پژوهش-1ماده����

و نظارت بر عملكرد گروه هايفعاليت كليه دهي سازمانو ريزينامهبر اين واحد مسئول هاي تحقيقاتي پژوهشي

و كيفيت طرحمي و وظيفه افزايش كميت .را بر عهده دارد دانشكدههاي پژوهشي دانشجويان باشد

 شرح وظايف مسئول واحد پژوهش-2ماده����

و قسمت.2-1 و نظارت بر اعضا .واحد را بر عهده دارد هاي مختلف اينوظيفه هماهنگي

 ازگروهيارها تعدادي پژوهش، واحد از مسئول متشكل ريزيبرنامهو مشورتي مجمعكهرا پژوهش شوراي.2-2

 باشد،مي) پژوهش واحد مسئول ديد صالحبه( باتجربه مدعوينو) پژوهش واحد مسئول انتخاببه(

.دهد تشكيل

 واحد ماهانه عملكرد گزارشو نمايد شركت كميته عمومي مجمعو گذاريسياست شوراي جلساتدر.2-3

.نمايد ارائه كميته گذاريشوراي سياست اعضايبهرا خود

و در صورت مسئول واحد پژوهش بايد حداقل در دوسوم جلسات شوراي سياست:تبصره گذاري شركت نمايد

آن عدم توانايي حضور، .جلسه معرفي نمايدفردي را از شوراي واحد خود به عنوان جانشين جهت شركت در

بهرا جلسات كتبي گزارشو داده خود تشكيل نظر پژوهش را تحت شوراي جلسه ماهدر بار2 حداقل.2-4

.دهد تحويل گذاريسياست شوراي جلسهدر گسترش-واحد ارزشيابي مسئول

به.2-5 وب مسئول ميروز نگه داشتن اطالعات مربوط به زيردامنه واحد پژوهش در .دباش سايت كميته

 شرح وظايف شوراي پژوهش-3ماده����

.نامه داخلي واحد پژوهش را بر عهده داردآيينتصويبو تأييد مسئوليت.3-1

و تصويب مسئول.3-2 در نهايي تصويب برايهاآن ارسال جهت دانشجويان هايپروپوزال مقدماتي بررسي

و فرمتاييدو دانشگاه دانشجويان كارشناسي علمي تحقيقات شوراي  تحقيقاتي طرح اوليه تصويب بررسي

.باشدمي)4ضميمه شماره( دانشگاه دانشجويي تحقيقاتپژوهشي شورايدر نهايي بررسي جهت

تربيتد دانشجويان را تحت عنوان طرحبستري مناسب جهت پژوهش هدفمن نمودنوظيفه فراهم.3-3

و هاير فصلد(بر عهده دارد نامهآزاد يا پايان، طرح(SRTP) هشگر دانشجويانپژو به دوم، سوم چهارم

).تفصيل بحث خواهد شد

و مذاكره با ايشان جهت اخذ عناوين.3-4 و عالقمند به همكاري با دانشجويان مسئول انتخاب اساتيد مجرب

.باشدمي دانشجويانو پايان نامه تربيت پژوهشگر طرحمناسب به منظور
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و تشكيل گروه مسئول.3-5 تهاي طرحانتخاب گروهيار .ستا ربيت پژوهشگر دانشجويان اي

، در صورت اعالم نشدن عنوان دقيق طرح تربيت پژوهشگر دانشجويان هاي طرحمسئوليت منحل نمودن.3-6

و گروهيار پس از يك ماه .، را بر عهده دارد)2ضميمه شماره(از امضاي تفاهنامه توسط استاد راهنما

 شده انجام هايطرح ارائه منظوربهرا)Research Day( پژوهشروز گردهمايي برگزاري مسئوليت.3-7

و پايانپژوهشگر دانشجويان تربيت هايطرح - روابط واحدهاي همكاريبا ساليانه صورتبهها نامه، آزاد

.دارد عهدهبر مالي- اجراييو عمومي

و تأييد فعاليت.3-8 و گزارش اين موارد به ارزيابي -واحد ارزشيابيهاي اعضاي زيرمجموعه اين واحد

و تأييد نهايي گسترش .افراد را بر عهده داردCVجهت درج

 مراجعبهآن ارجاعو كميته تحقيقاتي هايطرحدر آمدهپيش اختالفات كليهبه اوليه رسيدگي مسئول.3-9

.باشدمي صالحذي

مي تمام اعضاي شوراي پژوهش موظف.3-10 - اند در حداقل يكي از جلسات اين شورا كه دو بار در ماه تشكيل

.ود، شركت نمايندش

به ارائه جديدترين دستاوردهاي پژوهشي برجسته اعضاي كميته به خصوص مقاالت چاپ شده.3-11 اعضا

و سردبير مسئول واحد روابط دررا نشريهعمومي و چاپ بر عهده نشريهجهت نصب در بوردهاي كميته

.دارد

 رساني واحد پژوهشاطالع-4ماده����

هاي زير به هاي تحقيقاتي از طريق روشرساني تشكيل طرحپژوهش مانند اطالعهاي واحد رسانيكليه اطالع

مياطالع عالقه : رسدمندان

و بيمارستان.4-1 و نصب بنر در دانشكده هاي تابعه نصب پوستر در بوردهاي كميته در دانشكده

وب.4-2 و همچنين سايت كميته ارسال پوستر به صورت ايميل به اعضاي كميته، درج پوستر در صفحه اصلي

و هماهنگي با مركز پرورش استعدادهاي علمي دانشجويان جهت درج پوستر در وب سايت آن مركز

�ارسال پوستر به صورت ايميل به اعضاي آن

و بنر بر عهده واحد روابطو نصب چاپ كليه مراحل طراحي،:1تبصره ميپوستر .باشدعمومي

.ها انجام شودهفته قبل از آغاز طرح2حداقل هاي تحقيقاتي بايدرساني طرحاطالع:2تبصره
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(SRTP٢)طرح تربيت پژوهشگر دانشجويان: فصل دوم

 تعريف-5ماده����

اين واحد روش پژوهش را از ابتدا تا انتها،سازي بستري مناسب براي پژوهش در ميان دانشجويانجهت فراهم

درهااتمام طرح.دهدتوسط يك گروهيار به آنان آموزش مي  ISIي تحقيقاتي با پذيرش مقاله در مجالتي كه

مي  Medlineيا مينمايه ها بر عهده گروهيار است كه وظيفه ترين نقش در اين طرحمهم. شودشوند، مشخص

ب هاآموزش پله و اتمام طرح در زمان مقتضي را بر عهدهه پله اعضاي گروه، ارتباط آن با استاد راهنماي مربوطه

ميواحد. دارد و گروهپژوهش موضوعاتي را از اساتيد اخذ نامه طرح هاي تحقيقاتي بعد از امضاي تفاهمكند

مي،بندي خاصطبق زمان)2ضميمه شماره(ت پژوهشگر دانشجويان تربي و به پايان - طرح خود را آغاز كرده

بهاي عضو اين طرحهاي آموزشي براي گروهدر صورت نياز اعضا، كارگاه. رسانند ميها و اعضا به رگزار شود

اركان. شود، هستندطور متناوب مسئول ارائه گزارش كار خود در جلساتي كه زير نظر شوراي پژوهش تشكيل مي

ميطرح و استاد راهنما .باشدهاي تحقيقاتي شامل گروهيار، اعضاي گروه

دا هاي طرحنظر به لزوم آموزش تمام مراحل پژوهش در:تبصره اعم از نوشتن(نشجويان تربيت پژوهشگر

و نگارش مقاله اجرا،،پروپوزال آن،)آناليز جمع آوري شده باشد در طرحها استفاده از طرح هايي كه داده هاي

ميتربيت پژوهشگر دانشجويان هاي  . باشد ممنوع

 گروهيار-6ماده����

 معيارهاي انتخاب گروهيار.6-1

مج.6-1-1 و شماره تصويب(ري داشتن حداقل يك پروپوزال تصويب شده به عنوان با ارائه پروپوزال

)آن

:از موارد زير8كسب حداقل نمره.6-1-2

و مدالين-1  نمره3: گذراندن كارگاه روش تحقيق

و در غير اين صورت صالحيت:1تبصره گروهيار بايد اين كارگاه ها را قبل از آغاز طرح گذرانده باشد

).گيردامتياز به وي تعلق نمي3در اين حالت(گردد آموزشي وي بايد در اين موارد توسط واحد آموزش تأييد 

 نمره2: گذراندن كارگاه روش تحقيق پيشرفته-2

 نمره1: گروهيار كارگاه روش تحقيقكمك فعاليت به عنوان بار3-2

 نمره1: گروهيار كارگاه روش تحقيقفعاليت به عنوان هر بار-4

٢ Students’ Researcher Training Program 
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دراز گروهيار قبلي)Recommendation(توصيه نامه-5 طرح تربيت پژوهشگر دانشجويان خود

مي گسترش-واحد ارزشيابيهاي ارزشيابي كه از طرف با توجه به فرم( ): گيرد در اختيار افراد قرار

 نمره1

 نمره2: عضو پژوهشي كميته-6

 نمره5): شودمحسوب نمي6ولي امتياز شماره(كميته عضو ويژه-7

و پروپوزال SRTPياتتحقيق طرحگروهيار-8 كه قبلي بوده و مقاله وي در مجالتي آن نوشته شده

مي  Medlineيا ISI در  نمره8: شوند پذيرش يا چاپ شده باشدنمايه

و گزارش پايان كار طرح مربوطه ارائه شده SRTPياتتحقيق طرحگروهيار-9  قبلي در كميته بوده

و آناليز اطالعات آن باشد : باشد به اتمام رسيده)گسترش- واحد ارزشيابيبا تأييد(و يا كار اجرايي

 نمره4

در- 10 نمايه مي شوند به شرطي كه صالحيت ISIداشتن مقاله چاپ شده يا پذيرش آن در مجالتي كه

تأآموزشي وي توسط وا و آموزش(ييد گردد حد آموزش  نمره6): با تأييد واحد پژوهش

 نمره2): با تأييد دبير كميته(بر عهده داشتن مسئوليت واحد در كميته- 11

هر پاياندر گسترش- ارزشيابيو هاي پژوهشواحدينمسئول تأييدبه منوط فوق امتيازهاي شدن نهايي:2تبصره

.باشدمي فصل

هر تحقيقاتي هايطرح تعداد حداكثر:3تبصره مي2 گروهيار تربيت پژوهشگر دانشجويان براي - طرح هم زمان

.باشد

 طرح تواندمي مقرر موعددر پروپوزال تصويب صورتدرو كرده شروع طرحيكبا گروهيار هر:4تبصره

.كند شروعرا بعدي

آن گروهيار مي:5تبصره .ها باشد بايست از نظر ترم تحصيلي باالتر از اعضاي گروه يا حداقل هم ترم

 معيار خروج گروهيار.6-2

 اعضاي اختياررد گسترش-واحد ارزشيابي طرفازكه ارزشيابي هايموجود در فرم معيارهاي اساس بر

يك6( شده است داده قرار گروه و18بار، ماه اول جهت نوشتن پروپوزال هر دو ماه ماه بعد جهت اجرا

يك18بار، در آخر آناليز هر چهار ماه يك و ماه نيز يك6بار ). بار ماه آخر جهت نوشتن مقاله هر دو ماه

-واحد ارزشيابي توسط مورد گزارشازپسردنياو بدسترا الزم هاينصابحد گروهياركه صورتي در

 واحد مسئول توسط كتبي اخطار ابتدا مورد، تأييد صورتدر پژوهش واحد هايبررسيو گسترش

دبير توسط روز15ازپس دوم كتبي اخطار مورد، اصالح عدم صورتدر.شد خواهد دادهويبه پژوهش

 سرپرست حكمبا اصالح عدم صورتدر دوم اخطارازپس ماهيكوشد خواهد دادهويبه كميته
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 روز15تا حداكثروشد خواهد بركنار گروهبا همكارياز فرد،دانشكده دانشجويان هايپژوهش كميته

.گشت خواهدوي جايگزين ديگري فرد بعد از بركناري گروهيار

 گروهيار وظايفشرح.6-3

تعملكرد اعضاموظف به گزارش.6-3-1 و وضعيت پيشرفت طرح هاي حقيقاتي بر اساس فرمي گروه

مي گسترش- واحد ارزشيابيارزشيابي كه توسط  ماه اول جهت نوشتن6( گيرددر اختيار وي قرار

يك18بار، پروپوزال هر دو ماه يك و آناليز هر چهار ماه ماه نيز18بار، در آخر ماه بعد جهت اجرا

و يك يك6بار .باشدميبه آن واحد) بار ماه آخر جهت نوشتن مقاله هر دو ماه

.را بر عهده دارد)هااعضا در كارگاه شركت از جمله(علمي اعضاءنظارت بر ارتقا.6-3-2

به.6-3-3 مي جلساتو شركت در برگزاري موظف و استاد راهنما .باشد منظم با اعضاي گروه

مي.6-3-4 .باشد موظف به تقسيم وظايف اعضاي گروه به صورت مساوي

كل.6-3-5 و شركت فعال در يقاتي شامل شركت در فرايند يه مراحل انجام طرح تحقموظف به نظارت

و شركت در فرايند اجرايي طرح،،مرور متون جستجو، و ارزيابي پروپوزال، مديريت نگارش

و اتمام طرح در مدت حداكثر،مديريت و تصحيح مقاله مي30نگارش .باشد ماه

 ماه،6 اين اتماماز بعد پروپوزال نشدن ادهآم صورتدرو است ماه6 پروپوزال نوشتن زمان حداكثر:6 تبصره

 ابتدا مورد، تأييد صورتدر پژوهش واحد هايبررسيو گسترش- واحد ارزشيابي توسط مورد گزارشاز پس

و پژوهش واحد مسئول توسط كتبي اخطار و رونوشت داده تمام اعضاي طرح تحقيقاتي مربوطه به گروهيار شده

از اصالح عدم صورتدر.شده خواهدآن براي استاد راهنما فرستاد  توسط دوم كتبي اخطار روز15موضوع، پس

 كميته سرپرست حكمبا اصالح عدم صورتدر دوم اخطارازپس ماهيكوشد خواهد دادههاآنبه دبير كميته

.طرح منحل خواهد گشت دانشكده دانشجويان هايپژوهش

در.است ماه18هاآناليز دادهو اجراي طرح اتمامتا پوزالپرو تصويب مدتاز گروه فرصت حداكثر:7 تبصره

و آناليز در زمان مقرر پس  هايبررسيو گسترش-واحد ارزشيابي توسط مورد گزارشاز صورت عدم اتمام اجرا

كم تأييد صورتدر،پژوهش واحد و محرز شدن و اعضاي گروه، به ازاي هرماه اضافه شدن مورد كاري گروهيار

ا و آناليز دادهزمان از امتياز مازاد در نظر گرفته شده براي طرح تربيت پژوهشگر دانشجويان%20ها، جراي طرح

ميگسترش-واحد ارزشيابينامه در آيين كم. گردد، كسر و اعضاي در صورت محرز نشدن كاري گروهيار

ميگروه، وقت مازاد باتوجه به حجم كار به آن .گيردها تعلق

و آناليزازپس گروه فرصت كثرحدا:8 تبصره  مجله اولينبه مقاله ارسالو نگارشتا اجرا

)First Submission(6پس. باشدمي ماه  توسط مورد گزارشاز در صورت عدم ارسال مقاله در زمان مقرر،

م تأييد صورتدر،پژوهش واحد هايبررسيو گسترش- واحد ارزشيابي و كممورد و حرز شدن كاري گروهيار
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از امتياز مازاد در نظر گرفته شده براي طرح%20اعضاي گروه، به ازاي هر ماه اضافه شدن زمان نوشتن مقاله،

ميگسترش-واحد ارزشيابينامه تربيت پژوهشگر دانشجويان در آيين كم. گردد، كسر - در صورت محرز نشدن

و اعضاي گروه، وقت مازاد آن كاري گروهيار ميباتوجه به حجم كار به .گيردها تعلق

و)2شماره ضميمه( دانشجويان پژوهشگر تربيت طرح نامهتفاهم امضاء تاريخاز تحقيقاتي طرح شروع:9 تبصره

.باشدمي طرحاز منتج مقاله چاپ تاريخآن پايان

از.6-3-6 شجويان هاي دانكميته پژوهش) Affiliation(وابستگي گروهيار موظف به استفاده

)Students' Research Center, University of Medical Sciences يا كميته 

در)پزشكي علوم دانشگاه،دانشكده دانشجويان هايپژوهش در پروپوزال، خالصه مقاالت ارائه شده

ميكنگره و مقاالت منتج از طرح .باشدها

 اعضاي گروه-7ماده

 اعضاي گروه هاي ورودمعيار.7-1

در در حال.7-1-1 يا( ديگريتربيت پژوهشگر دانشجويان هيچ طرح تحقيقاتيحاضر به عنوان همكار

.نداشته باشدشركت) مجري

هاي تر ساير رشته يا پايين4و يا دانشجوي ترماي هاي دكتراي حرفه رشتهتر يا پايين7دانشجوي ترم.7-1-2

.باشدموجود در دانشكده 

و كارگاه.7-1-3 و جو در پايهاي روش تحقيق .را گذرانده باشد هاي علمي گاهجست

ميانتخاب افراد بر اساس اولويت ثبت:تبصره شدنام و در صورت نياز از افراد آزمون ورودي گرفته خواهد .باشد

 اعضاي گروه معيارهاي خروج.7-2

 گروهيار اختياردر گسترش- واحد ارزشيابي طرفازكه ارزشيابي هايفرم معيارهاي اساسبر.7-2-1

يك6( شوديم داده قرار طرح ماه بعد جهت اجرا18بار، ماه اول جهت نوشتن پروپوزال هر دو ماه

يك18بار، در آخرو آناليز هر چهار ماه يك و ماه نيز ماه آخر جهت نوشتن مقاله هر دو ماه6بار

،نياورند بدسترا الزم هاينصابحد گروه هر يك از اعضايكه صورتيدر. باشدمي)بار يك

 صورتدر پژوهش واحد هايبررسيو گسترش-واحد ارزشيابي توسط مورد زارشگاز پس

 عدم صورتدر.شد خواهد دادهويبه پژوهش واحد مسئول توسط كتبي اخطار ابتدا مورد، تأييد

از دوم كتبي اخطار موضوع اصالح يكوشد خواهد دادهويبه دبير كميته روز توسط15پس

از ماه  دانشجويان هايپژوهش كميته سرپرست حكمبا اصالح عدم صورتدر دوم اخطار پس

 فرد بعد روز15تا حداكثر لزوم صورتدروشد خواهد بركنار گروهبا همكارياز فرد،دانشكده

و استاد راهنما جايگزين ديگري و با هماهنگي با ساير اعضاي گروه  خواهد توسط واحد پژوهش

.گشت
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 گسترش- واحد ارزشيابيط گروهيار يا ساير اعضاي گروه به در صورت گزارش مورد خاص توس.7-2-2

.نيز طبق بند قبل عمل خواهد شد

 اعضاي گروه وظايفشرح.7-3

به.7-3-1 - واحد ارزشيابيهاي ارزشيابي كه توسط گروهيار بر اساس فرمگزارش عملكرد موظف

مي گسترش ي6(گيرد در اختيار آنان قرار ماه18بار،كماه اول جهت نوشتن پروپوزال هر دو ماه

و آناليز هر چهار ماه يك يك18بار، در آخر بعد جهت اجرا و ماه نيز ماه آخر جهت نوشتن6بار

ميآنبه)بار مقاله هر دو ماه يك .باشد واحد

در.7-3-2 مي جلساتموظف به شركت منظم و استاد راهنما .باشد با اعضاي گروه

ش زير نظر گروهيار تمامي اعضاي گروه.7-3-3 شامل به ترتيب هاي مربوطهركت در كارگاهموظف به

و مقاله EndNote(،SPSS(رفرنس نويسي  چ مقدماتي اپ مقاله اين طرح نويسي علمي تا قبل از

.باشندميتحقيقاتي 

مي.7-3-4 و استاد راهنما .باشد ملزم به احترام به نظرات گروهيار

و مرور متونموظف به شركت فعال در كليه مراحل انجام طرح تحقيقاتي شامل فرا.7-3-5 ،يند جستجو

و تصحيح مقاله مي .باشد نگارش پروپوزال، فرايند اجرايي طرح، نگارش

به.7-3-6 هاي دانشجويان كميته پژوهش)Affiliation( استفاده از وابستگي كليه اعضاي گروه موظف

)Students' Research Center, University of Medical Sciences يا كميته 

در پروپوزال، خالصه مقاالت ارائه شده)پزشكي علوم دانشگاه،دانشكدهندانشجويا هايپژوهش

.دنو مقاالت منتج از طرح مي باشهادر كنگره

 استاد راهنما-8ماده����

ميCVانتخاب استاد راهنما بر اساس و ميزان همكاري وي با دانشجويان .باشداساتيد

 شرح وظايف استاد راهنما.8-1

و حمايت علمي طرح در تمام مراحل پژوهش موظف به ارائه عنوان.8-2-1 و كامل از ابتدا به گروه دقيق

.باشد مي

به.8-2-2 مي برگزاري جلساتملزم و اعضاي گروه پيشنهاد. باشد منظم حداقل ماهي يك بار با گروهيار

-هاي زير نظر يك استاد راهنما در جلسات ماهانه به طور مشترك پژوهشگروهيگردد تماممي

مند ها از تجربيات يكديگر بهرهو نتايج حاصله خود را ارائه دهند تا تمام گروه هاي انجام شده

.گردند
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 نويسندگي مشاركت در طرح تحقيقاتي به طوري كه حد نصاب الزم را بر اساس معيارهاي.8-2-3

)Authorship()ضميمه شماره-نامه طرح تربيت پژوهشگر دانشجويان قيد شده استدر تفاهم

.كسب نمايد)1

مياز.8-2-4 ضميمه(نامه طرح تربيت پژوهشگر دانشجويان تفاهميرود قبل از امضااستاد راهنما انتظار

و كامل را به گروهيار اعالم نمايد)2 شماره .عنوان دقيق

طرح تربيت پژوهشگر نامهتفاهم امضاءازپس ماهيكتا حداكثر توانندمي گروهيارو راهنما استاد:تبصره

 كميته پژوهشي شورايبهرا مراتبو داده تغييررا نظر مورد تحقيقاتي طرح عنوان)2 شمارهضميمه(دانشجويان 

 تحقيقاتي طرح وارد گروه اعضايو شده توسط واحد پژوهش منحل گروه صورت اين غيردر. نمايند اعالم

.شد خواهند ديگري

 تعهدات طرفين-9ماده����

در يافته نگارش پروپوزالدر گروه، اعضاي ساير نامو طرحلياص مجري عنوانبه گروهياريا راهنما استاد.9-1

.شد خواهد نوشته طرح مجريانبه مربوط ستون

و راهنما استاد انتخاببه باشند، اصلي مجري نتوانند كدام هيچ گروهيارو راهنما استادكه صورتي در:1تبصره

 بودجه دريافتو تصويبازپسو گرددمييمعرف پروپوزالدر اصلي مجري عنوانبه اعضااز يكي گروهيار

. خواهد داد قرار گروهياريا راهنما استاد اختياردررا فوق بودجه طرح،

 طرحاز منتج مقالهدر)First Author( نويسنده اولو) Corresponding Author( نويسنده مسئول.9-2

با راهنما استادو گروهيار عهدهبرمياسا ساير ترتيب تعيين. شودمي توافق راهنما استادو گروهيار بين

 پژوهشي شورايدر طرحازپس،مشكل گونههر بروز صورتدر. باشدمي گروه اعضاي ساير موافقت

.شد خواهند داده ارجاع هاي دانشجويان دانشكدهعالي كميته پژوهش شورايبه كميته

و استاد نظر طبق طرحهر اعضاي تعداد.9-3 .باشدمي نفر5 حداكثرتاطهمربو طرح كار حجم راهنما

 تمامكه اجراست قابل صورتيدر امر اين باشد، اشخاصييا شخص شدن اضافهبه نيازكه صورتيدر.9-4

.گيرد انجام شده ذكر افراد تمام نظر طبقو بوده دخيل امر ايندر راهنما استادو گروه، گروهيار اعضاي

 طرح انجامبه مجاز گروه اعضايازيك هيچ،)First Submission( مجله اولينبه مقاله ارسالتا.9-5

.باشندنمي فعلي طرح راهنماي استادبا ديگر پژوهشي

زال از ادامه طرح مربوطه انصرافوكه هريك از اعضاي گروه يا گروهيار قبل از تكميل پروپ در صورتي.9-6

و در صورتي هيچ، دهند و معنوي در طرح فوق نخواهند داشت پ گونه حقوق مادي س از تصويب كه

دهوپروپ و در نگارش مقاله همكاري نداشته باشدنزال از ادامه طرح انصراف و هيچ،د گونه حقوق مادي

و فقط امتياز پرو خواهد زال براي وي در نظر گرفتهپومعنوي در مقاله منتج از طرح مربوطه نخواهد داشت

مي)5ميمه شمارهض( در هر دو حالت فرد موظف به تكميل فرم استعفانامه كتبي.شد .باشداز طرح
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ا در صورتي.9-7 تفاهم نامه از طرح مربوطه انصراف دهند عضاي گروه يا گروهيار پس از امضايكه هريك از

مي تحقيقاتيهاي ماه از حضور مجدد در طرح4به مدت  و تربيت پژوهشگر دانشجويان محروم گردند

طر4پس از  ميحماه در صورت تمايل جهت شركت مجدد در اين در ها بايست كليه مراحل براي شركت

.ها را طي نمايند اين طرح

ديد واحد پژوهش، ممكن است گروهيار در صورت انصراف، در مدت تعيين در صورت صالح:2 تبصره

.محروم نگرددتربيت پژوهشگر دانشجويان تحقيقاتيهاي طرحشده از شركت در 
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هانامهپايان: فصل سوم

 ريفتع-10ماده����

ميواحد پژوهش موظف به اخذ عناوين مناسب از اساتيد جهت انجام پايان.1- 10 عناوين دريافت شده. باشدنامه

-نامه پايانباشد كه دانشجو پس از امضاي تفاهممخصوص تمامي اعضاي كميته با اولويت اعضاي ويژه مي

ازبه متعهد)3 ضميمه شماره(نامه هاي دانشجويان ته پژوهشكمي) Affiliation(وابستگي استفاده

)Students' Research Center, University of Medical Sciences هايپژوهش يا كميته 

ها)پزشكي علوم دانشگاه،دانشكده دانشجويان و واحد پژوهش موظف به نظارت بر اين طرح خواهد بود

ك مياز نظر مي. باشديفيت و هاي روش بايست قبالً در كارگاه اين افراد يها گاهيپادرجوو جستتحقيق

و براي شركت در ساير كارگاهشيعلم مي ركت نموده باشند كند هايي كه واحد آموزش كميته برگزار

و بازبيني مقالهكميته موظف است در صورت لزوم مشاوره.در اولويت هستند  هاي الزم جهت آناليز آماري

.را به ايشان ارائه دهد

در.2- 10 مي اين طرح دانشجويان جهت شركت اي رشتهيا باالتر8 بايست دانشجوي ترم ها و هاي دكتراي حرفه

.باشند هاي موجود در دانشكده يا باالتر ساير رشته5يا دانشجوي ترم

هانامهپايان قبالدر كميته احد پژوهشو شرح وظايف-11ماده����

ميموظف به نظارت كيفي بر اين طرح.1- 11 .باشد ها

دا.2- 11 هايي كه واحد آموزش كميته ها جهت شركت در كارگاه دن به اعضاي اين طرحموظف به اولويت

مي برگزار مي .باشد كند،

جهموظف به ارائه مشاوره.3- 11 و بازبيني مقالههاي الزم ميت آناليز آماري .باشد ايشان

هز توانايي مالي پرداخت هزينه كه كميته در صورتي:تبصره ينه از دانشجويي موارد فوق را نداشته باشد، اين

مي عضو اين طرح مي.گردد ها اخذ گردد اين موارد در جدول جهت جلوگيري از مشكالت احتمالي، پيشنهاد

.ها لحاظ گردد هاي پروپوزال اين طرح هزينه

 نامهپايان عنوان كننده دريافت دانشجوي شرح وظايف-12ماده����

ازبه دانشجو متعهد  Students' Research(هاي دانشجويان كميته پژوهش) Affiliation(وابستگي استفاده

Center, University of Medical Sciences علوم دانشگاه،دانشكده دانشجويان هايپژوهش يا كميته 

.باشدمي طرحاز منتج مقاالتوهاكنگرهدر شده ارائه مقاالت در پروپوزال، خالصه)پزشكي
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 هاي آزادطرح: فصل چهارم

 تعريف-13ه ماد����

يكبه مربوطكه است دانشجوياني علمي مقاالتو تحقيقاتي هايطرح كليه شامل  تربيت هاي طرحاز هيچ

:باشد زير شرط2از يكي حداقل داراي ولي نبوده، دانشجويان هايپژوهش كميته هاينامهپايانيا پژوهشگر

و تفاهمپروپوزال آن در يكي از شوراهاي پژوهشي داراي تفويض اختيا.1 -نامه طرحر دانشگاه تصويب شده

و تصويب اوليه طرح تحقيقاتي جهت بررسي نهايي در شوراي)4 ضميمه شماره(هاي آزاد و يا فرم بررسي

.را امضا كرده باشد)1 ضميمه شماره(تحقيقات دانشجويي دانشگاه پژوهشي

 ,Students' Research Center(هاي دانشجويان كميته پژوهش) Affiliation(وابستگياز.2

University of Medical Sciences علوم دانشگاه،دانشكده دانشجويان هايپژوهش يا كميته 

.داستفاده نموده باشدر مقاله چاپ شده خود)پزشكي

 هاي آزادهاي دانشجويان در قبال طرحشرح وظايف كميته پژوهش-14ماده����

ميآيين هاي دانشجويان موظف است طبقكميته پژوهش به،گردد نامه پاداش مقاالت دانشجويي كه ساالنه اعالم

از. ايشان پاداش مربوطه را پرداخت نمايد كميته) Affiliation(وابستگيبديهي است كه دانشجوياني كه

.گونه حقوقي مبني بر دريافت پاداش فوق نخواهند داشت هاي دانشجويان استفاده ننمايند هيچپژوهش

 شرح وظايف دانشجوي داراي طرح آزاد در كميته-15ماده����

 Students' Research(هاي دانشجويان كميته پژوهش) Affiliation(وابستگي استفاده از دانشجو متعهد به

Center, University of Medical Sciences علوم دانشگاه،دانشكده دانشجويان هايپژوهش يا كميته 

.باشدمي طرحاز منتج مقاالتوهاكنگرهدر شده ارائه االتمق در پروپوزال، خالصه)پزشكي
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1ضميمه شماره
و تصويب اوليه طرح تحقيقاتي جهت بررسي نهايي در شوراي كارشناسي علمي فرم بررسي

 تحقيقات دانشجويي دانشگاه

 به نام خدا
و تصويب اوليه طرح تحقيقاتي جهت بررسي نهايي در فرم بررسي

اسي علمي تحقيقات دانشجويي دانشگاهشوراي كارشن

:تاريخ

عنوان طرح

و نسخه اصلي آن در تفاهم نامه فوق پس از امضاي كليه طرفين در دبيرخانه دانشكده ثبت گرديده
و به هر يك از اعضا يك نسخه كميته پژوهش هاي دانشجويان دانشكده نگهداري خواهد گرديد

.كپي از آن داده خواهد شد
:ضي پر شودتوسط متقا•

مي اينجانب هاي دانشجويان كميته پژوهش) Affiliation(وابستگيازكه شوم متعهد

)Students' Research Center, University of Medical Sciences هايپژوهش يا كميته 

 منتج مقاالتوهاكنگرهدرهشد ارائه مقاالت در پروپوزال، خالصه)پزشكي علوم دانشگاه،دانشكده دانشجويان

.طرح استفاده كنم از

و شماره دانشجويي نام، :امضا

:هاي دانشجويان پر گرددتوسط مسئول واحد پژوهش كميته پژوهش•
.تحقيقات دانشجويي دانشگاه مورد تأييد است پژوهشي پروپوزال فوق پس از بررسي اوليه جهت طرح در شوراي

و شماره دانشجويي نام، :هاي دانشجويانمسئول واحد پژوهش كميته پژوهشامضا
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2 شماره ضميمه
طمتن تفاهم  (SRTP) رح تربيت پژوهشگر دانشجويان نامه

 به نام خدا
اي تربيت پژوهشگر دانشجويانهنامه طرحتفاهم

و حقوق طرفين طرحمتن زير تفاهم شجويان هاي دانهاي تحقيقاتي كميته پژوهشنامه ايست شامل وظايف

و اعضاي گروه( دانشكده  از)شامل استاد راهنما، گروهيار و پس ، كه الزم است آن را به طور كامل مطالعه نموده

بديهي است پس از امضا، مسئوليت عدم. نامه آن را امضا كننداطمينان از قبول تمام موارد موجود در تفاهم

.باشدمينامه بر عهده شخص امضا كننده آگاهي از مفاد تفاهم

 گروهيار وظايفشرح-1

و وضعيت پيشرفت طرح تحقيقاتي بر اساس فرمعملكرد اعضاموظف به گزارش• هاي ارزشيابيي گروه

مي-د ارزشيابيكه توسط واح هر6( گيردگسترش در اختيار وي قرار ماه اول جهت نوشتن پروپوزال

و آناليز هر چهار ماه18بار، دو ماه يك يك18بار، در آخريكماه بعد جهت اجرا و ماه نيز ماه6بار

.باشدمي آن واحدبه) بار آخر جهت نوشتن مقاله هر دو ماه يك

.را بر عهده دارد)هااعضا در كارگاه شركت از جمله(علمي اعضاءنظارت بر ارتقا•

به• مي جلساتو شركت در برگزاري موظف و استاد راهنما .باشد منظم با اعضاي گروه

ب• ميموظف .باشده تقسيم وظايف اعضاي گروه به صورت مساوي

و مرور متون• نگارش،موظف به شركت فعال در كليه مراحل انجام طرح تحقيقاتي شامل فرايند جستجو

و اتمام طرح در مدت حداكثر سي ماه پس از تصحيح مقاله،پروپوزال، فرايند اجرايي طرح، نگارش

ميامضاي اين تفاهم .باشد نامه

 ماه،6 اين اتماماز بعد پروپوزال نشدن آماده صورتدرو است ماه6 پروپوزال نوشتن زمان حداكثر:1رهتبص

 ابتدا مورد، تأييد صورتدر پژوهش واحد هايبررسيو گسترش- واحد ارزشيابي توسط مورد گزارشاز پس

و پژوهش واحد مسئول توسط كتبي اخطار و رونوشت داده تي مربوطهتمام اعضاي طرح تحقيقا به گروهيار شده

از اصالح عدم صورتدر.شد آن براي استاد راهنما فرستاده خواهد  دوم كتبي اخطار روز15موضوع، پس

از ماهيكوشد خواهد دادههاآنبه دبير كميته توسط  حكمبا اصالح عدم صورتدر دوم اخطار پس

.منحل خواهد گشتطرح دانشكده دانشجويان هايپژوهش كميته سرپرست

در. است ماه18هاآناليز دادهو اجراي طرح اتمامتا پروپوزال تصويب مدتاز گروه فرصت حداكثر:2 تبصره

و آناليز در زمان مقرر پس  هايبررسيو گسترش-واحد ارزشيابي توسط مورد گزارشاز صورت عدم اتمام اجرا

كم تأييد صورتدر پژوهش واحد و محرز شدن و اعضاي گروه، به ازاي هر ماه اضافه شدنكمورد اري گروهيار

و آناليز داده ط%20ها، زمان اجراي طرح  رح تربيت پژوهشگر دانشجوياناز امتياز مازاد در نظر گرفته شده براي
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ميگسترش-واحد ارزشيابينامه در آيين كم. گردد، كسر و اعضاي در صورت محرز نشدن كاري گروهيار

ميهاآنوجه به حجم كار به زاد باتگروه، وقت ما .گيردتعلق

و آناليزازپس گروه فرصت حداكثر:3 تبصره  مجله اولينبه مقاله ارسالو نگارشتا اجرا

)First Submission(6پسمي ماه و در صورت عدم ارسال مقاله در زمان مقرر،  توسط مورد گزارشاز باشد

و واحد هايبررسيو گسترش- حد ارزشيابيوا و محرز شدن كم كاري گروهيار تأييد صورتدر پژوهش مورد

از امتياز مازاد در نظر گرفته شده براي طرح%20و اعضاي گروه، به ازاي هر ماه اضافه شدن زمان نوشتن مقاله، 

كم. گرددمي، كسر گسترش-واحد ارزشيابينامه تربيت پژوهشگر دانشجويان در آيين - در صورت محرز نشدن

و اعضاي گروه، وق ميهاآنت مازاد باتوجه به حجم كار به كاري گروهيار .گيردتعلق

و)1شماره ضميمه( دانشجويان پژوهشگر تربيت طرح نامهتفاهميامضا تاريخاز تحقيقاتي طرح شروع:4 تبصره

.باشدمي طرحاز منتج مقاله چاپ تاريخآن پايان

 'Students(هاي دانشجويان كميته پژوهش) Affiliation(وابستگي استفاده از يار موظف به گروه•

Research Center, University of Medical Sciences دانشجويان هايپژوهش يا كميته 

و مقاالت منتج از در پروپوزال، خالصه مقاالت ارائه شده در كنگره)پزشكي علوم دانشگاه،دانشكده ها

.باشدمي طرح

 اعضاي گروه وظايفشرح-2

به• كهگروهيار بر اساس فرمگزارش عملكرد موظف در-توسط واحد ارزشيابي هاي ارزشيابي گسترش

يك6(اختيار آنان قرار مي گيرد  و18بار، ماه اول جهت نوشتن پروپوزال هر دو ماه ماه بعد جهت اجرا

ني18بار، در آخر آناليز هر چهار ماه يك يكماه وز يك6بار ) بار ماه آخر جهت نوشتن مقاله هر دو ماه

ميآن به .باشد واحد

در• مي جلساتموظف به شركت منظم و استاد راهنما .باشد با اعضاي گروه

هاي مربوطه به ترتيب، شامل رفرنس موظف به شركت در كارگاه زير نظر گروهيار تمامي اعضاي گروه•

و مقالهمقدمات EndNote(،SPSS(نويسي  نويسي علمي تا قبل از چاپ مقاله اين طرح تحقيقاتيي

.باشند مي

مي• و استاد راهنما .باشد ملزم به احترام به نظرات گروهيار

و مرور متون، موظف به شركت فعال در كليه مراحل انجام طرح تحقيقاتي شامل• نگارش فرايند جستجو

م و تصحيح ميپروپوزال، فرايند اجرايي طرح، نگارش .باشد قاله

به• ازكليه اعضاي گروه موظف هاي دانشجويان كميته پژوهش) Affiliation(وابستگي استفاده

)Students' Research Center, University of Medical Sciences پژوهش يا كميته-
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ورهدر پروپوزال، خالصه مقاالت ارائه شده در كنگ)پزشكي علوم دانشگاه،دانشكده دانشجويان هاي ها

.باشندمقاالت منتج از طرح مي

اي تربيت پژوهشگرههيچ يك از اعضاي گروه مجاز به همكاري همزمان در بيش از يك طرح از طرح•

.باشدنمي دانشجويان 

 شرح وظايف استاد راهنما-3

و حمايت علمي طرح در تمام مراحل پژوهش• و كامل از ابتدا به گروه موظف به ارائه عنوان دقيق

.باشد مي

به• مي برگزاري جلساتملزم و اعضاي گروه پيشنهاد. باشد منظم حداقل هر يك ماه يك بار با گروهيار

هاي انجام هاي زير نظر يك استاد راهنما در جلسات ماهانه به طور مشترك پژوهشگردد تمام گروهمي

و نتايج حاصله خود را ارائه دهند تا تمام گروه .مند گردندر بهرهها از تجربيات يكديگشده

 نويسندگي مشاركت در طرح تحقيقاتي به طوريكه حد نصاب الزم را بر اساس معيارهاي•

)Authorship(كسب نمايد.

مي• و كامل را به گروهيار اعالم نمايدرود قبل از امضاء اين تفاهماز استاد راهنما انتظار .نامه عنوان دقيق

طرح تربيت نامهتفاهم امضاءازپس ماهيكتا حداكثر نندتوامي گروهيارو راهنما استاد:تبصره

 پژوهشي شورايبهرا مراتبو داده تغييررا موردنظر تحقيقاتي طرح پژوهشگر دانشجويان عنوان

 وارد گروه اعضايو شده توسط واحد پژوهش منحل گروه صورت اين غيردر. نمايند اعالم كميته

.شد خواهند ديگري تحقيقاتي طرح

 هدات طرفينتع-4

 يافته نگارش پروپوزالدر گروه، اعضاي ساير نامو طرح اصلي مجري عنوانبه گروهياريا راهنما استاد•

.شد خواهد نوشته طرح مجريانبه مربوط ستون در

 استاد انتخاببه باشند، اصلي مجري نتوانند كدام هيچ گروهيارو راهنما استادكه صورتيدر:تبصره

و تصويبازپسو گرددمي معرفي پروپوزالدر اصلي مجري عنوانبه اعضااز يكيارگروهيو راهنما

. خواهد داد قرار گروهياريا راهنما استاد اختياردررا فوق بودجه طرح، بودجه دريافت

از منتج مقالهدر)First Author( نويسنده اولو) Corresponding Author( نويسنده مسئول•

 استادو گروهيار عهدهبر اسامي ساير ترتيب تعيين. شودمي توافق راهنما استادو گروهيار بين طرح

 شورايدر طرحازپس مشكل گونههر بروز صورتدر. باشدمي گروه اعضاي ساير موافقتبا راهنما

.شد خواهند داده هاي دانشجويان دانشكده ارجاععالي كميته پژوهش شورايبه كميته پژوهشي

و استاد نظر طبق طرحهراياعض تعداد• .باشدمي نفر5 حداكثرتا مربوطه طرح كار حجم راهنما
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 تمامكه اجراست قابل صورتيدر امر اين باشد، اشخاصييا شخص شدن اضافهبه نيازكه صورتيدر•

.ردگي انجام شده ذكر افراد تمام نظر طبقو بوده دخيل امر ايندر راهنما استادو گروه، گروهيار اعضا

 طرح انجامبه مجاز گروه اعضايازيك هيچ،)First Submission( مجله اولينبه مقاله ارسالتا•

.باشندنمي فعلي طرح راهنماي استادبا ديگر پژوهشي

زال از ادامه طرح مربوطه انصرافوكه هريك از اعضاي گروه يا گروهيار قبل از تكميل پروپ در صورتي•

و در صورتيگونه حقوق مادي دهند هيچ كه پس از تصويبو معنوي در طرح فوق نخواهند داشت

و در نگارش مقاله همكاري نداشته باشد هيچوپروپ و زال از ادامه طرح انصراف دهد گونه حقوق مادي

و فقط امتياز پرو وپزال براي وي در نظر گرفته معنوي در مقاله منتج از طرح مربوطه نخواهد داشت

ش .دخواهد

كه هريك از اعضاي گروه يا گروهيار پس از امضاي تفاهم نامه از طرح مربوطه انصراف در صورتي•

تربيت پژوهشگر دانشجويان محروم تحقيقاتيهاي ماه از حضور مجدد در طرح4دهند به مدت 

از مي و پس مي ماه در صورت تمايل جهت شركت مجدد در اين طرح4گردند بايست كليه مراحل ها

.ها را طي نمايند اين طرحبراي شركت در 

ديد واحد پژوهش، ممكن است گروهيار در صورت انصراف، در مدت تعيين در صورت صالح:تبصره

.تربيت پژوهشگر دانشجويان محروم نگردد تحقيقاتيهاي شده از شركت در طرح
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)Authorship( نويسندگي معيارهاي

:زير حداقل يك مورد بايد در شما صادق باشدهاي يك از قسمتبراي اينكه نويسنده مقاله محسوب شويد در هر

:حداقل يكي از موارد زير.1

و طراحي پروپوزال•  ايده

 آوري اطالعاتجمع•

و تفسير داده• هاآناليز

:حداقل يكي از موارد زير.2

 نويس نسخه اصلي مقالههمكاري در تهيه پيش•

 همكاري در بازنويسي اساسي نسخه اوليه مقاله•

يك.3 :ي از موارد زيرحداقل

 تحليل آماري•

 تامين اعتبار•

و تجهيزات•  حمايت اجرايي، تكنيكي
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:تاريخ

عنوان طرح تحقيقاتي

و نسخه اصلي آن در تفاهم نامه فوق پس از امضاي كليه طرفين در دبيرخانه دانشكده ثبت گرديده
و به هر كميته پژوهش يك از اعضا يك نسخه هاي دانشجويان دانشكده نگهداري خواهد گرديد

. كپي از آن داده خواهد شد
و تمام موارد آن قابل قبول) صفحه تفاهم نامه چهاردر(اينجانب تمام موارد فوق را مطالعه نمودم

.است
و امضا استاد راهنما :نام

و شماره دانشجويي گروهيار نام، :امضا

و شماره دانشجويي اعضاي گروه نام، :امضا

و شما نام، :هاي دانشجويان دانشكدهره دانشجويي نماينده واحد پژوهشي كميته پژوهشامضا

و شماره دانشجويي دبير كميته پژوهش نام، :هاي دانشجويان دانشكدهامضا

و :هاي دانشجويان دانشكدهامضا سرپرست كميته پژوهش نام

و : هاي دانشجويان دانشگاهامضا سرپرست كميته پژوهش نام
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3هشمار ضميمه
 نامهنامه پايانمتن تفاهم

 به نام خدا
نامهنامه پايانتفاهم

و حقوق طرفين پايانمتن زير تفاهم هاي دانشجويان هاي كميته پژوهشنامهنامه ايست شامل وظايف

و پس از اطمينان از قبول تمام موارد موجود در تفاهم دانشكده ،كه الزم است آن را به طور كامل مطالعه نموده

نامه بر عهده شخص امضا بديهي است پس از امضا، مسئوليت عدم آگاهي از مفاد تفاهم.ه آن را امضا نمايندنام

.باشدكننده مي

هانامهپايان قبالدر كميته واحد پژوهشي شرح وظايف-1

ميموظف به نظارت كيفي بر اين طرح• .باشد ها

در موظف به اولويت دادن به اعضاي اين طرح• هايي كه واحد آموزش كميته كارگاهها جهت شركت

مي برگزار مي .باشد كند،

و بازبيني مقالهموظف به ارائه مشاوره• مي هاي الزم جهت آناليز آماري .باشدي ايشان

شجويي موارد فوق را نداشته باشد، اين هزينه از دان توانايي مالي پرداخت هزينه كه كميته در صورتي: تبصره

مي.گرددميها اخذ عضو اين طرح گردد اين موارد در جدول جهت جلوگيري از مشكالت احتمالي، پيشنهاد

.ها لحاظ گردد هاي پروپوزال اين طرح هزينه

 نامهپايان عنوان كننده دريافت دانشجوي شرح وظايف-2

به• ازدانشجو متعهد  'Students(هاي دانشجويان كميته پژوهش) Affiliation(وابستگي استفاده

Research Center, University of Medical Sciences دانشجويان هايپژوهش يا كميته 

از منتج مقاالتوهاكنگرهدر شده ارائه مقاالت در پروپوزال، خالصه)پزشكي علوم دانشگاه،دانشكده

.باشدمي طرح
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:تاريخ

نامهعنوان پايان

و نسخه اصلي آن در نامه فوق پس از امضاي كليه طرفين در دبيرخاتفاهم نه دانشكده ثبت گرديده
و به هر يك از اعضا يك نسخه كميته پژوهش هاي دانشجويان دانشكده نگهداري خواهد گرديد

.كپي از آن داده خواهد شد
و تمام موارد آن قابل قبول) نامهدر دو صفحه تفاهم(اينجانب تمام موارد فوق را مطالعه نمودم

.است
و امضا استاد :راهنما نام

و شماره دانشجويي دانشجو نام، :امضا

و شماره دانشجويي نماينده واحد پژوهشي كميته پژوهش نام، :هاي دانشجويان دانشكدهامضا

و شماره دانشجويي دبير كميته پژوهش نام، :هاي دانشجويان دانشكدهامضا

و :هاي دانشجويان دانشكدهامضا سرپرست كميته پژوهش نام

و : هاي دانشجويان دانشگاهسرپرست كميته پژوهش امضا نام
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4 شماره ضميمه
 هاي آزادنامه طرحمتن تفاهم

 به نام خدا
هاي آزادنامه طرحتفاهم

و حقوق طرفين طرحمتن زير تفاهم هاي دانشجويان هاي آزاد كميته پژوهشنامه ايست شامل وظايف

، كه الزم است آن را به طور كامل مطال و پس از اطمينان از قبول تمام موارد موجود در تفاهمدانشكده - عه نموده

نامه بر عهده شخص امضا بديهي است پس از امضا، مسئوليت عدم آگاهي از مفاد تفاهم. نامه آن را امضا كنند

.باشدكننده مي

 هاي آزادهاي دانشجويان در قبال طرحشرح وظايف كميته پژوهش-1

مكميته پژوهش• ميوظف است طبق آيينهاي دانشجويان -نامه پاداش مقاالت دانشجويي كه ساالنه اعالم

از. گردد به ايشان پاداش مربوطه را پرداخت نمايد  وابستگي بديهي است كه دانشجوياني كه

)Affiliation(گونه حقوقي مبني بر دريافت پاداش هاي دانشجويان استفاده ننمايند، هيچكميته پژوهش

.فوق نخواهند داشت

 شرح وظايف دانشجوي داراي طرح آزاد در كميته-2

به• ازدانشجو متعهد  'Students(هاي دانشجويان كميته پژوهش) Affiliation(وابستگي استفاده

Research Center, University of Medical Sciences دانشجويان هايپژوهش يا كميته 

از منتج مقاالتوهاكنگرهدر شده ارائه االتمق در پروپوزال، خالصه)پزشكي علوم دانشگاه،دانشكده

.باشدمي طرح
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:تاريخ

عنوان طرح

و نسخه اصلي آن در تفاهم نامه فوق پس از امضاي كليه طرفين در دبيرخانه دانشكده ثبت گرديده
و به هر يك از اعضا يك نسخه كميته پژوهش هاي دانشجويان دانشكده نگهداري خواهد گرديد

ا شدكپي .ز آن داده خواهد
و تمام موارد آن قابل قبول) نامهدر دو صفحه تفاهم(اينجانب تمام موارد فوق را مطالعه نمودم

.است
و شماره دانشجويي دانشجو نام، :امضا

و شماره دانشجويي نماينده واحد پژوهشي كميته پژوهش نام، :هاي دانشجويان دانشكدهامضا

و شماره دانشجوي نام، :هاي دانشجويان دانشكدهي دبير كميته پژوهشامضا

و :هاي دانشجويان دانشكدهامضا سرپرست كميته پژوهش نام

و :هاي دانشجويان دانشگاهامضا سرپرست كميته پژوهش نام
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5ضميمه شماره
هفرم  اي تربيت پژوهشگر دانشجويان استعفانامه كتبي اعضاي طرح

 به نام خدا
دانشجويان پژوهشگر تربيت هاي طرح اعضاي كتبي استعفانامه فرم

:تاريخ

عنوان طرح

-----------:شماره طرح در صورت تصويب

 آقاي/مسئول محترم واحد پژوهش خانم

 با سالم

تربيت گروهيار طرح/ عضو گروه به شماره دانشجويي اينجانب

آناليز�اجرا�كه اكنون در مرحله نوشتن پروپوزال استاد راهنماييبهپژوهشگر دانشجويان 

 باشد، به علتمي�نوشتن مقاله�اطالعات

و بدين قادر به ادامه دادن طرح نمي و دستورالعمل جامع9وسيله متعهد مي شوم طبق بند ششم ماده باشم اساسنامه

دااجرايي كميته پژوهش به،نشجويان دانشكدههاي و معنوي در طرح فوق بعد هيچ از اين گونه حقوق مادي

و طرح را به نماينده واحد پژوهش خانم .تحويل مي نمايم آقاي/نخواهم داشت

و امضا :)در صورت استعفاي گروهيار(استاد راهنمانام

و شماره دانشجويي ا( عضو گروهنام، امضا :)هستعفاي اعضاي گرودر صورت

و شماره دانشجويي نماينده :واحد پژوهش نام، امضا

و شماره دانشجويي :گروهيار طرحنام، امضا

و شماره دانشجويي مسئول واحد پژوهش :نام، امضا
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 نامه آيين

�گسترش-واحد ارزشيابي
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 كليات: فصل اول

 گسترش-واحد ارزشيابيتعريف-1ماده����

و اعضا جهت ارتقا، گسترش كليه فعاليتارزشيابي اين واحد مسئول و اجرايي واحدها هاي پژوهشي، آموزشي

ففعاليت و بهبود و همچنين مسئولهاي كميته اعم از نسخ(تمامي مستندات كميتهبايگاني رايندهاي موجود

و كامپيوتري .باشدمي) كاغذي

 گسترش-واحد ارزشيابيشرح وظايف مسئول-2ماده����

و قسمت وظيفه.2-1 و نظارت بر اعضا .هاي مختلف اين واحد را بر عهده داردهماهنگي

و اجرايي جهت ارزيابي فعاليتارزشيابي متشكل از ناظران پژوهش شوراي.2-2 حيطه3هايي، آموزشي

و نظارت بر حسن اجراي ضوابط هر يك از واحدهاي كميته و اجرايي دانشجويان را آموزشي، پژوهشي

.دهد تشكيل

و شوراي عالي مجمع گذاري،سياست شوراي جلساتدر.2-3  شركت دانشجويان هايپژوهش كميته عمومي

.ارائه نمايد كميته گذاريسياست شورايبهرا خود واحدهماهان عملكرد گزارشو نمايد

گذاري شركت نمايد بايد حداقل در دوسوم جلسات شوراي سياست گسترش- واحد ارزشيابيمسئول:1تبصره

آن تواناييو در صورت عدم  حضور، فردي را از شوراي واحد خود به عنوان جانشين خود جهت شركت در

.جلسه معرفي نمايد

و گزارش كتبي خود تشكيل نظر گسترش را تحت- ارزشيابي شوراي جلسه در ماه دو بارلحداق.2-4 دهد

.گذاري تحويل نمايدجلسات را به دبير در جلسه شوراي سياست

هاي هاي كميته پژوهشدر صورت شركت هر يك از اعضاي شوراي ارزشيابي در هركدام از فعاليت.2-5

و نظارت بر كار آن .استگسترش- واحد ارزشيابيمسئول ها بر عهدهدانشجويان، ارزشيابي

هاي هاي كميته پژوهشدر هر كدام از فعاليت گسترش- واحد ارزشيابيدر صورت شركت مسئول:2تبصره

و نظارت بر كار وي ميدبير كميتهدانشجويان،  .باشدمسئول ارزشيابي

به.2-6 مي گسترش- شيابيواحد ارزروز نگه داشتن اطالعات مربوط به زيردامنه مسئول - در وب سايت كميته

.باشد

�گسترش-شرح وظايف شوراي ارزشيابي-3ماده����

.باشدمي گسترش-واحد ارزشيابينامه داخلي تصويب آيينو مسئول تأييد.3-1

مي.3-2 و اجرايي .باشدمسئول تعيين يا اصالح نحوه امتيازدهي عملكرد مديريتي، آموزشي، پژوهشي
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هاي تحت مانند فعاليت(است نامه ذكر نشدههايي كه در اين آييندهي به فعاليتامتياز نحوه مسئول تعيين.3-3

و مي...)وب .باشد،

و تأييد.3-4 و مسئوليتشده براي كانديداهاي معرفيCVمسئول بررسي دبيري كميته بر اساس قوانين اساسنامه

و اعالم آن به شوراي عالي جهت تأييد صال ميدستورالعمل جامع اجرايي كميته .باشدحيت

مي.3-5 .باشدمسئول برگزاري انتخابات جهت تعيين دبير در مجمع عمومي

مي.3-6 .باشدمسئول تأييد صالحيت افراد، جهت بر عهده گرفتن مسئوليت واحدهاي اصلي

و كه توسط دبير جديدي بررسي صالحيت افراديتمسئول:1تبصره طبق معيارهاي قيد شده در اساسنامه

ميدستورالعمل جامع اج  شوراي ارزشيابي دوره بر عهده شوند،رايي براي مسئوليت واحدهاي اصلي انتخاب

.باشدقبلي مي

و فرعي كميته بر عهده اين شورا.3-7 نظارت بر حسن اجراي قوانين تعريف شده هر كدام از واحدهاي اصلي

.باشدمي

و فرعي بر عهده.3-8 مياين نظارت بر حسن اجراي وظايف مسئولين واحدهاي اصلي .باشدشورا

و اجرايي كليه كارگاه.3-9 -مي)4تا1هاي شماره(هاي ضميمه ليستها بر اساسچكمسئول ارزشيابي علمي

.باشد

ياو مربوطه واحد مسئول كمكبا واحدهر ارزشيابي هايليستچكوهافرم بازنگرييا تهيهمسئول.3-10

.باشدمي كند،مي معرفيويكه فردي

و اعضاي طرحمسئول نظارت بر عملك.3-11 وضعيت پيشرفت،تربيت پژوهشگر دانشجويان�هايرد گروهيار

گزارش موارد قصور يا تخطي همچنينو)7تا5هاي شماره(هاي ضميمه ليستها بر اساسچك كار آن

و دستورالعمل جامع اجرايي كميته به واحد پژوهش جهت رسيدگي مي .باشداز اساسنامه

و مسئولين واحدها جهت تأييد پيشمسئول رسيدگي به اختالفات.3-12 -ميCVآمده در امتيازدهي بين اعضا

.باشد

مسئول رسيدگي به نحوه امتيازدهي يا كسر امتياز در صورت عدم انجام وظايف محوله هر يك از اعضا.3-13

و دستورالعمل جامع اجرايي مي طبق قوانين اساسنامه .باشدكميته

و دستورالعمل كه هر يك از اعضا در صورتي:�2تبصره و يا مسئولين وظايف محوله را طبق قوانين اساسنامه

جامع اجرايي كميته انجام ندهند، با گزارش مسئول واحد مربوطه يا دبير پس از بررسي موضوع در شوراي

-ديد شوراي ارزشيابيگيرد بلكه بنا به صالحص تعلق نميارزشيابي، عالوه بر اينكه امتياز آن فعاليت به شخ

از ترشگس درصد تا حداكثر امتيازي كه به آن فعاليت10و دبير كميته با حكم سرپرست كميته، كسر امتياز

ميا ميختصاص داده بديهي است كه امتياز از همان بخشي كه فعاليت مورد انتظار انجام گيرد؛ شود، صورت

.گرددنشده است، كسر مي
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هر هاي آموزشي، پژوهشيCVمسئول تأييد نهايي كليه.3-14 يك3و اجرايي اعضاي كميته هر(بار ماه پايان

آن) فصل و تمديد عضويت .اين شورا مي باشد ها بر عهدهو مشخص نمودن اعضاي ويژه

و ويژه(مسئول تأييد انواع عضويت.3-15 .باشدمي) آموزشي، پژوهشي، اجرايي

مي.3-16 و موافقت با عزل مسئولين واحدهاي اصلي .باشدمسئول طرح

طر.3-17 ميمسئول و موافقت با عزل مسئولين واحدهاي فرعي .باشدح

و موافقت با عزل اعضاي شوراهاي واحد.3-18 ميمسئول طرح .باشدها

مي مسئول لغو عضويت اعضا،.3-19 .باشدبا تأييد دبير كميته

.گرددحكم لغو عضويت اعضا توسط سرپرست كميته صادر مي:3تبصره

و كامپيوتري(ه گاني كردن تمامي مستندات كميتمسئول باي.3-20 .باشدمي) اعم از نسخ كاغذي

مي.3-21 .باشدمسئول انتخاب دانشجوي پژوهشگر برتر سال دانشكده

اند در حداقل يكي از جلسات اين شورا كه دو بار در ماه تشكيل تمام اعضاي شوراي ارزشيابي موظف.3-22

.شود، شركت نمايندمي
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 ارزشيابي واحدهاي كميته: فصل دوم

و نظارت بر حسن اجراي وظايف مسئولين واحدها-4ماده����  ارزشيابي

و دو اند حداقل يك از واحدها موظف مسئولين هر بار در ماه جلسه شوراي تحت مجموعه خود را تشكيل داده

. در جلسه شوراي سياست گذاري تحويل دهند گسترش-واحد ارزشيابيگزارش كتبي جلسات خود را به مسئول 

اند در حداقل يكي از جلسات ماهانه حضور داشته باشند كه تمام اعضاي شوراي واحدها موظف الزم به ذكر است

.لذا در گزارش ارائه شده بايد اسامي حاضرين ذكر شود

 ارزشيابي واحد آموزش-5ماده����

و اجرايي كارگاه.5-1 و كمك تدريس ها شامل نحوهپايش علمي گروهياران، مدرسين، عملكرد گروهياران

و اجرايي كارگاه،عملك و ساير رد مدير علمي  برگزاري روند بهبود جزئيات به منظور ارزيابي كلي كارگاه

و از طريق گسترش-واحد ارزشيابيتوسطهاآن احتمالي ضعف نقاط كردن برطرف نيزوها كارگاه

مي)4و2،3هاي شماره(هاي ضميمه فرم .گيردصورت

شيابي مربوط به كارگاه حداقل يك هفته قبل از شروع كارگاه به هاي ارزفرم تماميكامپيوتري نسخه.5-2

و جمعمدير كارگاه تحويل داده مي و مدير كارگاه مسئول پخش يو؛هاي ارزشيابي استآوري فرمشود

ميها را به همراه ساير مستنداتي كه در بخشموظف است فرم شود، حداكثر يك هفته هاي بعدي ذكر

ب .تحويل دهد گسترش-واحد ارزشيابيه مسئول پس از اتمام كارگاه

را به منظور بهبود روند)1ضميمه شماره(ها ليست برگزاري كارگاهچك گسترش-واحد ارزشيابي.5-3

مي3برگزاري كارگاه حداقل  .دهدهفته قبل از شروع هر كارگاه به مدير كارگاه تحويل

د گسترش- واحد ارزشيابيناظر آموزشي:تبصره چكنيز با در و بررسي3-5ليست ذكر شده در بند ست داشتن

و اجرايي كارگاه را ارزيابي مي .كندموارد آن وضعيت علمي

و گزارش عملكرد مدي گسترش- واحد ارزشيابي.5-4 ر علمي، مدير اجرايي، مدرسين، آناليز نهايي كارگاه

و وضعيت اجرايي كارگاه را حداكثر يك ماه پس از پايان كارگاه گر به دبير كميته، مسئول واحد وهياران

و اجرايي كارگاه ارسال مي و آموزش، مدير علمي و همچنين گزارش عملكرد هر يك از مدرسين كند

مي گروهياران نيز به صورت جداگانه توسط اين واحد براي آن .شودها ارسال

و دستورالعمل جامع اجرايي كميته.5-5 .انجام نشده است رسيدگي به مواردي كه وظايف محوله طبق اساسنامه
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 ارزشيابي واحد پژوهش-6ماده����

عملكرد گزارش«گروهيار، الزم است)SRTP(هاي تربيت پژوهشگر دانشجويان طرح نامهق تفاهمطب.6-1

اعضايو هم چنين»فايل مستندات طرح تحقيقاتي«، به همراه»وضعيت پيشرفت طرح«،»ي گروهاعضا

را»گروهيارگزارش عملكرد«گروه كه)7و5،6هاي ضميمه شماره(هاي ارزشيابي بر اساس فرمخود

يك6(گيرد توسط شوراي ارزشيابي در اختيار آنان قرار مي بار، ماه اول جهت نوشتن پروپوزال هر دو ماه

يك 18 و آناليز هر چهار ماه يك18بار، در آخر ماه بعد جهت اجرا و ماه نيز ماه آخر جهت نوشتن6بار

يكمقاله هر  ها تمامي فرم گسترش- واحد ارزشيابي.تحويل دهند گسترش-واحد ارزشيابيبه)بار دو ماه

و حسن اجراي طرح و اعضاي گروه تحقيقاتي به هاي تحقيقاتيرا به منظور نظارت بر عملكرد گروهيار

مي،محض تحويل و هر بررسي پي تصادفيبه صورت) پايان هر فصل(ماه يكبار نيز3كند شرفت فرم

ميدرصد طرح10حداقل  .دهدها را با فايل مستندات تطبيق

ها در ارزشيابي به عمل آمده نتوانند حد نصاب مورد تأييد را به دست كه هر يك از گروه در صورتي:تبصره

.نيز مورد ارزشيابي قرار خواهند گرفت) سه ماهه بعدي(در نوبت بعدالزاماًآورند، 

و يا پيشرفت طرح، در صورت مشاهده هر گون.6-2 و اعضا گروه واحده تخلف، در عملكرد گروهيار

نامه واحد موظف است مورد را به واحد پژوهش گزارش نمايد تا بر اساس آيين گسترش- ارزشيابي

. پژوهش تصميمات الزم اتخاذ گردد

و دستورالعمل جامع اجرايي كميته انج.6-3 .ام نشده استرسيدگي به مواردي كه وظايف محوله طبق اساسنامه

 مالي-ارزشيابي واحد اجرايي-7ماده����

ماه اخير را به مسئول3هاي مالي موظف است در پايان هر فصل، فاكتور هزينه- مسئول واحد اجرايي.7-1

و وي بايد فاكتورها را پس از بررسي بايگاني نمايد گسترش- واحد ارزشيابي .تحويل دهد

حد-واحد اجراييمسئول.7-2 ،هاي رايج كميتهاكثر يك هفته پس از برگزاري گردهماييمالي موظف است

:تحويل دهد گسترش-واحد ارزشيابيمسئول گزارش نهايي شامل موارد زير را به

 گزارش اجرايي گردهمايي-

 ها جهت بايگانيكپي مداركو نامه-

و مسئول گردهمايي شده خريداريليست اقالم-  به تفكيك توسط دانشگاه

هز-  پرداختي جهت برگزاري گردهماييهايينهليست

و فيلمفايل عكس-  هاي تهيه شده از گردهماييها

 ليست مدعوين گردهمايي-

 ليست فعالين اجرايي گردهمايي-
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و دستورالعمل جامع اجرايي كميته انجام نشده است.7-3 .رسيدگي به مواردي كه وظايف محوله طبق اساسنامه

 ارزشيابي واحد روابط عمومي-8ماده����

و دستورالعمل جامع اجرايي كميته انجام نشده استرسيد .گي به مواردي كه وظايف محوله طبق اساسنامه

 ارزشيابي واحد انفورماتيك-9ماده����

و دستورالعمل جامع اجرايي كميته انجام نشده است .رسيدگي به مواردي كه وظايف محوله طبق اساسنامه
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و مدارك: فصل سوم  مستندات

 بايگاني مستندات كميته-10ماده����

و صرفهبه منظور تسهيل در فرا.10-1 و نظارت يندهاي جاري كميته و نيز بررسي و نيروي افراد جويي در وقت

ضرتر بر فعاليتباكيفيت كه اين، باشدميوري هاي اعضا، بايگاني كردن تمامي مستندات واحدها امري

.باشدمي گسترش-واحد ارزشيابيبرعهده وظيفه

و مستنداتي در.10-2 ازكه هر يك از واحدهاي مربوطه موظفجدول زير مدارك اند حداكثر يك هفته پس

:تحويل دهند، آورده شده است گسترش-واحد ارزشيابياتمام فعاليت مربوطه به مسئول 

مدارك مورد نيازنوع فعاليترديف
هاي آموزشيكارگاه1

)مربوط به واحد آموزش(

ست مديران، شركت كنندگان، مدرسين،لي-اساليدهاي مدرسين

و مديران بحث عموميگروهياران، كمك فايل- گروهياران

و پاياني و پرينت امتحان ورودي - هاي نظرسنجيفرم-كامپيوتري

و- آموزشي كارگاه نمونه كامل بسته-برنامه كارگاه فايل كامپيوتري

ايل صوتيف-هاگواهيفايل كامپيوتري تمام-پرينت پوستر كارگاه

كنندگان در امتحان نمرات شركت-هاي مدرسينتمام سخنراني

و ليست غايبين در امتحان و خروجي و فايل كامپيوتري-ورودي

هاي فرم مالي هزينه Excelفايل-هاكارگروهيپرينت تمامي

كارگاه

SRTPهايطرح2
)مربوط به واحد پژوهش(

و پرينت شدهفايل كامپيو(هاي گروهنامهفرم تفاهم فايل-)تري

و پرينت پوسترها كامپيوتري

و گردهمايينشست3 هاها

و شامل نشست( هاي علم

و تجربه، جشن ها

Research Day(

مربوط به واحدهاي(

و اجرايي - روابط عمومي

)مالي

و نامه-گزارش اجرايي ليست اقالم-ها جهت بايگانيكپي مدارك

و ليست- مسئول برنامه به تفكيك خريداري شده توسط دانشگاه

و فيلمفايل عكس- هاي پرداختي جهت برگزاريهزينه -هاي تهيهها
و-كميته اجرايياعضا ليست- ليست مدعوين- شده فايل كامپيوتري

 گزارش كتبي جلسه- پرينت پوسترها

نشريه4

مربوط به واحد روابط(

)عمومي

و عدد نسخه پرينت شده3فايل كامپيوتري
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هاامتيازدهي انواع فعاليت:ل چهارمفص

و پژوهشي به تفصيل ذكر شده است�3در اين فصل نحوه امتيازدهي �دسته عملكرد اجرايي، آموزشي

).8ضميمه شماره(ها به صورت ضميمه در پايان آورده شده است فعاليت هاي خام امتيازدهي كليهفرم

 امتيازدهي عملكرد اجرايي-11ماده����

و فعاليتكرد مديريتي، فعاليتبه عمل .يابدامتياز اجرايي اختصاصمي نشريههاي مرتبط با هاي اجرايي

هاي آموزشي عالوه برامتياز آموزشي، امتياز اجرايي نيز تعلق خواهد گرفت كه در به مديران كارگاه:1تبصره

.قسمت امتيازدهي عملكرد آموزشي آورده شده است

تيامتيازدهي عملكرد مديري.1- 11

سال1امتياز اجرايي براي مدتمسئوليت
 350 هاي دانشجويان دانشكدهدبير كميته پژوهش

 150 دبير معاون

-آموزش، پژوهش، ارزشيابي(مسئول واحدهاي اصلي

)مالي، انفورماتيك-عمومي، اجرايي، روابطگسترش

250 

 150 نشريهسردبير

و تجربهمسئول نشست 50 هاي علم

 100ماليمسئول امور

 100 مسئول دبيرخانه

آموزش، پژوهش،(اعضاي شوراهاي واحدهاي اصلي

مالي،-عمومي، اجرايي، روابطگسترش- ارزشيابي

)انفورماتيك

75 

25 گذارياعضاي شوراي سياست

و در صورتي1امتيازاتي كه در جدول فوق آمده است براي مدت:2تبصره زي سال محاسبه شده است ر كه افراد

آناز بخشيككمتر از اين مدت در هر .ها امتياز تعلق خواهد گرفتها فعاليت كرده باشند، به همان نسبت به

از در صورتي:3 تبصره هر3كه فردي كمتر برده فعاليت كرده باشد، به وي امتيازي هاي ناماز بخشيكماه در

.تعلق نخواهد گرفت

مالي،-، روابط عمومي، اجراييگسترش-ارزشيابي پژوهش،،آموزش(مسئولين واحدهاي اصلي:4 تبصره

و تجربه،، نشستنشريه(و فرعي) انفورماتيك و دبيرخانه هاي علم امتياز اعضاي شوراهاي مشمول) امور مالي

.شوندواحدها نمي
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عمومي،، روابطگسترش- ارزشيابي پژوهش، آموزش،(مسئولين واحدهاي اصلي دبير، معاون دبير، به:5تبصره

و تجربه،، نشستنشريه(و فرعي) مالي، انفورماتيك-اجرايي و دبيرخانه هاي علم و اعضاي شوراهاي) امور مالي

هاي گذاري كميته پژوهشامتياز اعضاي شوراي سياست)گذاريدر صورت عضويت در شوراي سياست(واحدها

.گيرددانشجويان نيز تعلق مي

س به صالح:6 تبصره مي نشريههاي نامهبه سردبيران ويژه�گذاري،ياستديد شوراي تواند امتياز اجرايي بيشتري نيز

.تعلق بگيرد

 هاي اجراييامتيازدهي فعاليت.2- 11

امتياز اجرايي با گواهي مسئول واحد مربوطه يا دبير داده خواهد2به ازاي هر ساعت فعاليت اجرايي.2-1- 11

.شد

و گردهمامسئول برگزاري.2-2- 11 و كيفيت كار از ها با توجهييجلسات با امتياز80تا20به نوع مراسم

ميمالي- نظر مسئول واحد اجرايي .كندكسب

و تجربه مشمول امتياز بند فوق نميمسئول نشست:7تبصره .شودهاي علم

 نشريههاي مرتبط با امتيازدهي فعاليت.3- 11

 توضيحات امتيازنوع فعاليت
تحريريه

 آموزشي

30-10

)آموزشي(

ي فعاليت در هربه ازا

و با نظر مسئول شماره

و  و سردبير واحد آموزش

 با توجه به موارد روبرو

تناسب با هدف

: تعيين شده

)5-0(

عدم وجود

: اشتباهات علمي

)10-0(

كاربردي بودن

(مطالب :10-0(

درتحويل مطالب

: زمان تعيين شده

)5-0(

تحريريه

 فرهنگي

30-10

)اجرايي(

يت در هربه ازاي فعال

و و با نظر سردبير شماره

 با توجه به موارد روبرو

برخورداري از

: تنوع مناسب

)10-0(

و متناسب نثر شيوا

(با عنوان :10-0(

استفاده از تصاوير

(مناسب :5-0(

تحويل مطالب در

: زمان تعيين شده

)5-0(

تجربيات

 شخصي

30-10

)اجرايي(

به ازاي فعاليت در هر

و با نظ و شماره ر سردبير

 با توجه به موارد روبرو

تحويل مطالب در

:زمان تعيين شده

)10-0(

:نگارش مناسب

)20-0(

������

و صفحه آرايي

طراحي،

و  عكاس

 گرافيست

30-10

)اجرايي(

به ازاي فعاليت در هر

و و با نظر سردبير شماره

 با توجه به موارد روبرو

طراحي مناسب

: طرح روي جلد

)5-0(

بقتمطا

با صفحه آرايي

قوانين نشر ژورنال

)0-10(:اي حرفه

نگيههما

با فعاليت ها

و  نظرات

هايتصميم

(سردبير :10-0(

انجام وظايف

محوله در زمان

(تعيين شده :5-0(

.، امتياز آموزشي به فرد تعلق خواهد گرفتنشريهه آموزشييدر صورت حضور در تحرير:تبصره
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عم-12ماده���� �لكرد آموزشيامتيازدهي

:هاي آموزشي به شرح زير استنحوه امتيازدهي عملكرد آموزشي در زمينه كارگاه.12-1

امتياز اجرايي امتياز آموزشي نوع فعاليت

50 30 مديريت علمي كارگاه روش تحقيق مقدماتي

60 20 مديريت اجرايي كارگاه روش تحقيق مقدماتي

25 15 علميويسينمديريت علمي كارگاه مقاله

30 10 علميمديريت اجرايي كارگاه مقاله نويسي

25 5 مقدماتيSPSSمديريت كارگاه

25 5 پيشرفتهSPSSمديريت كارگاه

15 5 EndNoteمديريت كارگاه

20 5 يهاگاهيپادرجووجستمديريت كارگاه

يعلم

به ازاي هر ساعت كارگاه

�امتياز3

امتياز2به ازاي هر ساعت كارگاه مديريت كارگاه تخصصي

- به ازاي هر ساعت شركت در كار

�امتياز2گروهي

گروهيار كارگاه

- به ازاي هر ساعت شركت در كار

�امتياز5/0گروهي

كمك گروهيار كارگاه

- امتياز10به ازاي هر ساعت هامدرسين كارگاه

- امتياز5/0به ازاي هر ساعت هاشركت كننده در كارگاه

و شركت:صرهتب مي5/1كننده در كارگاه تخصصي با ضريب امتياز مدرس، گروهيار .شودمحاسبه

 پژوهش زمينهدر آموزشي Package تهيهو كتاب ترجمهو تأليف.12-2

ميهاي دانشجويان دانشكده تصميمدرباره امتياز هر مورد در شوراي آموزش كميته پژوهش حداكثر. شودگيري

حد 100امتياز كتاب  .استآموزشيامتياز20آموزشي Packageاكثر امتيازو

و.12-3 و رشته علوم در زمينه)Patent( شدهاختراع ثبت فناوري، اكتشاف  هاي وابستهپزشكي
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ميهاي دانشجويان دانشكده تصميمدرباره امتياز هر مورد در شوراي آموزش كميته پژوهش . شودگيري

.استآموزشيامتياز 200د تعلق بگيرد توانحداكثر امتيازي كه به هر مورد مي

 امتيازدهي عملكرد پژوهشي-13ماده����

:نحوه امتيازدهي عملكرد پژوهشي به شرح زير است

 هاي تحقيقاتيطرح.1- 13

سمت  
 مرحله

 همكار طرح مجري طرح

1
تصويب در شوراي پژوهشي معاونت پژوهشي يا شوراهاي داراي تفويض

 اختيار دانشگاه 
10 6

و آناليز اطالعات2 2012 اجرا

نامه كميته هاي تربيت پژوهشگر دانشجويان يا پايان طرحجزء كه طرح فوق امتياز مورد يك در صورتي:1تبصره

مي%20ها كنندگان در اين طرحباشد به شركت و در صورتيبه امتياز فوق افزوده  هايطرحكه فرد گروهيار گردد

مي%40باشد (SRTP)ن پژوهشگر دانشجويا تربيت گردد به شرطي كه مطابق بازه زماني به امتياز فوق افزوده

. نامه واحد پژوهش به اتمام رسدتعيين شده در آيين

هاي كميته پژوهش (SRTP)پژوهشگر دانشجويان تربيت هايطرحامتياز مورد دو فقط در مورد:2تبصره

. نامه واحد پژوهش به اتمام رسدبازه زماني تعيين شده در آيينشود به شرطي كه مطابق دانشجويان محسوب مي

هاشركت در كنگره.13-2

هر روزيامتياز به ازا2/0كنگره عمومي

امتياز به ازاي هر روز5/0كنگره تخصصي
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هارازي، خوارزمي يا كنگره هاي كسب شده در جشنوارهرتبه.13-3

رازي يا خوارزمي كسب رتبه در جشنواره

200به اولرت

150رتبه دوم

100رتبه سوم

 هاي خارجيكسب رتبه در كنگره

 تخصصي

12رتبه اول

10رتبه دوم

8رتبه سوم

 دانشجويي

10رتبه اول

8رتبه دوم

6رتبه سوم

 هاي داخليكسب رتبه در كنگره

 تخصصي بين المللي

10رتبه اول

8رتبه دوم

6رتبه سوم

 تخصصي سراسري

8رتبه اول

6رتبه دوم

4رتبه سوم

 دانشجويي بين المللي

8رتبه اول

6رتبه دوم

4رتبه سوم

 دانشجويي سراسري

6رتبه اول

4رتبه دوم

2رتبه سوم

اي دانشجويي منطقه

3رتبه اول

5/1رتبه دوم

75/0رتبه سوم

و سوم ندارندرتبه در مواردي كه:3تبصره و دوم .رتبه اول استيبرتر به منزلهيرتبه،هاي اول

و داوري در كنگرهكارشناسي طرح.13-4 هاها، مقاالت

امتياز براي هر سال عضويت10عضويت در شوراهاي پژوهشي داراي تفويض اختيار دانشگاه

ي در هر كنگرهامتياز براي داور5هاي داخلي دانشجوييداوري مقاالت در كنگره

امتياز براي داوري در هر كنگره10هاي داخلي تخصصيداوري مقاالت در كنگره

امتياز براي داوري در هر كنگره15ي خارجي دانشجوييهاداوري مقاالت در كنگره

امتياز براي داوري در هر كنگره20ي خارجي تخصصيهاداوري مقاالت در كنگره
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ي حكم رسمي ها با ارائهو داوري مقاالت در كنگره يت در شوراهاي پژوهشيامتيازدهي عضو:4تبصره

مي) گواهي( .شودانجام

 مقاالت چاپ شده.13-5

 مقاله

 چاپ در مجله

 انگليسي

1100درجه

280درجه

360درجه

440درجه

 فارسي

a40نوع

b20نوع

c10نوع

ارائه شفاهي در

 كنگره

جيخار
12تخصصي

10دانشجويي

 داخلي

10تخصصي بين المللي

8تخصصي سراسري

8دانشجويي بين المللي

6دانشجويي سراسري

3دانشجويي منطقه اي

نويسندگان مقاله جزء

 ارائه شده در كنگره

 خارجي
4تخصصي

3دانشجويي

 داخلي

3تخصصي بين المللي

2سراسريتخصصي

2دانشجويي بين المللي

2دانشجويي سراسري

1ايدانشجويي منطقه

به مقدار Impact FactorبرابرImpact Factor )8داراي Web of Science ISI:1درجه.5-1- 13

در) گرددفوق افزوده مي  Medlineيا نمايه شده

Pubmed )Notيا ISI Web of Knowledge:2درجه currently indexed in 

Medline(

و ساير Scopus،Biological Abstract،Embase  ،Chemical Abstract،ISC:3درجه

 هاي اطالعاتي معتبربانك

 خارجي نمايه نشده:4درجه
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،  Scopus،Biological Abstract،Embaseدر چكيده مقالهنمايه شدن:a نوع.5-2- 13

Chemical  Abstract  ،ISC اي اطالعاتي معتبرهو ساير بانك 

 داراي امتياز علمي پژوهشي:bنوع

bوaغير از موارد:cنوع

كه مقاله از نوع مروري در صورتي. باشدمي) original(امتيازهاي فوق مربوط به مقاالت اصيل:5تبصره

)review (مي%20،باشد يا  letter،case reportكه مقاله از نوع در صورتي. گرددبه امتياز هاي فوق افزوده

editorial ،مي%40باشد ، brief communicationو در صورتي كه از نوع نمايدكل امتيازات فوق را كسب

rapid communication ياshort communication مي%70،باشد . نمايدكل امتيازات فوق را كسب

و در صورتي، امتيازهاي فوق% 120ل مقاله باشد در صورتي كه نويسنده مقاله نفر اول يا نويسنده مسئو:6تبصره

و نويسنده اول يا نويسنده مسئول نباشد، جزء كه نويسنده مقاله به،امتيازهاي فوق% 100چهار نفر اول مقاله باشد و

و بعد از آن مي80%نفر پنجم .كنندامتيازهاي فوق را دريافت

.ارائه را خواهد داشتامتياز%60ارائه مقاله به صورت پوستر:7تبصره

.امتياز ارائه را خواهد داشت%70اي در كنگره پذيرفته شود ولي ارائه نگردد، كه مقاله در صورتي:8تبصره

مينمايه يك مجله چاپ در امتياز هر مقاله فقط از يك كنگره داخلي يا:9تبصره در(شود نشده منظور ارائه

مي نمايهت سمينارهاي داخلي متعدد يا چاپ در مجال ).گيرد نشده متعدد تنها يك بار امتياز

.ضميمه شود)CV(خالصه مقاله بايد به فرم سوابق:10تبصره

.گيردنداده باشد هيچ امتيازي به او تعلق نمي)Affiliation(وابستگي كه فرد به كميته در صورتي:11تبصره

كميته باشد به نامهيا پايان (SRTP)وهشگر دانشجويانپژ تربيت هايطرحجزء كه مقاله در صورتي:12تبصره

مي%20كنندگان در اين طرح ها شركت و در صورتيبه امتياز فوق افزوده  تربيت هايطرحكه فرد گروهيار گردد

مي%40 باشد (SRTP)پژوهشگر دانشجويان مطابق بازه كه طرح مربوطه به شرطي،گرددبه امتياز فوق افزوده

. رسدبنامه واحد پژوهش به اتمام يين شده در آيينزماني تع

- به فرد تعلق نمي)2، بخش5موضوع بند(در صورت ارائه مقاله در كنگره، امتياز شركت در كنگره:13تبصره

.گيرد

.گردددر صورت چاپ مقاله به دو زبان امتياز چاپ مقاله به زبان انگليسي محسوب مي:14تبصره

يا در حال بررسي توسط مجالت تا زمان چاپ مقاله هيچ)Acceptance(پذيرش االت داراي به مق:15تبصره

.گيرد امتيازي تعلق نمي

و چاپ گردد، در كنگره) Full Paper(اي به طور كامل در صورتي كه مقاله:16تبصره امتياز%60اي ارائه

. گيرد چاپ در مجله به وي تعلق مي
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 عضو ويژه امتيازدهي-14ماده����

:باشدحداقل امتياز كسب عنوان عضو ويژه به شرح زير مي

10: حداقل امتياز پژوهشي

15: حداقل امتياز آموزشي

75: حداقل امتياز اجرايي

و بررسي نهايي-15ماده����  اعضاCVتأييد

هاي مربوط به واحد خود را به تفكيك اعضا برايف است امتياز فعاليتهر يك از واحدهاي مربوطه موظ.15-1

و تأييد نمايندCVدرج در  از شوراي ارزشيابي در پايان هر فصل امتياز فعاليت. بررسي هاي تعدادي

مي تصادفياعضاي كميته را به صورت  و سپس همه امتيازات را تأييد نهايي .كندمورد بررسي قرار داده

مشكل در روند بررسي امتيازات افراد، واحد مربوطه موظف است مجدداً امتيازات بروزدر صورت:1تبصره

و براي تأييد نها راتمامي افراد را در حيطه خود بررسي كرده حداكثر ظرف يي، گزارش تصحيح خطاهاي موجود

.گسترش تحويل دهد-دو هفته به شوراي ارزشيابي

حق گسترش-شوراي ارزشيابي.15-2 را دارد كه هر زماني براي تأييد امتيازات افراد، اقدام به بررسي اين

لذا مداركي كه الزم است. ها با مواردي كه شخص در سايت ذكر كرده است، بنمايد مداركو انطباق آن

:تحويل داده شود در جدول زير آورده شده است گسترش- در صورت نياز به شوراي ارزشيابي

رك مورد نيازمداعنوان فعاليترديف
هاي دانشجوياندبير كميته پژوهش1

 دانشكده

گواهي رياست دانشكده

هاي دانشجويان دانشكدهگواهي سرپرست كميته پژوهشمسئول واحد اصلي2

هاي دانشجويان دانشكدهگواهي دبير كميته پژوهشمسئول واحد فرعي3

دگواهي دبير كميته پژوهشعضويت در شوراي واحد4 انشجويان دانشكدههاي

هاي دانشجويان دانشكدهگواهي دبير كميته پژوهشانجام امور اجرايي در كميته5

گذاري كميتهعضو شوراي سياست6

 هاي دانشجويان دانشكدهپژوهش

هاي دانشجويان دانشكدهگواهي دبير كميته پژوهش

ويد شده توسطتأيگواهي�مدير كارگاه7 هايوهشسرپرست كميته پژدبير

 دانشجويان دانشكده

وشده توسطيدتأيگواهي�مدرس كارگاه8 هايسرپرست كميته پژوهشدبير

 دانشجويان دانشكده
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وشده توسطيدتأيگواهي�گروهيار كارگاه9 هايسرپرست كميته پژوهشدبير

 دانشجويان دانشكده

وشده توسطيدتأيگواهي�گروهيار كارگاهكمك10 هايرست كميته پژوهشسرپدبير

 دانشجويان دانشكده

وشده توسطيدتأيگواهي�كننده كارگاهشركت11 هايسرپرست كميته پژوهشدبير

 دانشجويان دانشكده

؛ كپي مقاله ازISIدر مورد مقاالتكپي از صفحه روي جلد مجلهشده در مجالتچاپمقاله12

Web of Scienceهاي در سايت، در مورد مقاالت پذيرش شده

آن Abstractمعتبر ديگر، كپي  شده نمايه از سايتي كه مقاله در

)Affiliation(وابستگيكه در تمامي موارد تنها در صورتي(است 

).كميته داده شده باشد، امتياز اين قسمت به فرد تعلق خواهد گرفت

صه مقاالت، گواهي ارائه مقالهخالCDكپي از جلد كتابچه كنگره ياهاارائه مقاله در كنگره13

گواهي شركت در كنگرهشركت در كنگره14

گواهي كنگره مبني بر داوريداوري در كنگره15

مربوطهمجلهگواهي رسمي ازداوري مقاالت16

عضويت در شوراهاي پژوهشي داراي17

 تفويض اختيار دانشگاه

گواهي مدير امور پژوهشي دانشگاه

و�مصوبطرح پژوهشي18 كپي صفحه اول قرارداد يا گواهي رسمي از معاونت تحقيقات

 فناوري دانشگاه

گواهينامه ثبت اختراع از اداره كل ثبت كه به تأييد معاونت تحقيقات)patent(وري، اكتشاف يا اختراعافن19

.و فناوري وزارت بهداشت رسيده باشد

و ترجمه كتاب20 صالح ديگرشوراي انتشارات دانشگاه يا مراجع ذيتأييديه ازتأليف، گردآوري

.در اين موارد شخص بايد شماره گواهي را در محل مربوطه در سايت بنويسد�

.در اين موارد شخص بايد شماره طرح پژوهشي را در محل مربوطه در سايت بنويسد�
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 پژوهشگر برتر: فصل پنجم

 نحوه اجرا-16ماده����

)2اي،و تخصصي دكتري حرفهPhD)1دانشجويان دانشكده دانشگاه علوم پزشكي در سه مقطع كليه.16-1

و دكتري حرفه و كارشناسي ارشد مي)3اي عمومي و كارداني با دارا بودن شرايط ذيل توانند كارشناسي

:در اين رقابت شركت نمايند

مربايد كليه فعاليت.16-2 و اجرايي دانشجو از(بوط به يك سال گذشته باشد هاي پژوهشي، آموزشي منظور

تا23مهر معادل1يك سال از  مي22شهريور سال بعد معادل31سپتامبر ).شودسپتامبر محسوب

.باشندمجاز به شركت در دوره فعلي نميدانشگاهدوره گذشته پژوهشگر برتردوبرگزيدگان:1تبصره

تا التحصيل گردد، كليه فعاليتدر صورتي كه دانشجو در بازه فوق فارغ:2تبصره ماه پس از تاريخ6هاي وي

ميالتحصيلفارغ .گرددي وي محاسبه

و دستورالعمل جامع اجرايي ضروري درج عناوين زير در فعاليت.16-3 هاي پژوهشي مربوط به اين اساسنامه

:است

Students' Research Center�)هاي دانشجويان دانشكده مركز پژوهش(

OR 
Students' Research Committee )هاي دانشجويان دانشكده پژوهشكميته(

AND 
University of Medical Sciences )دانشگاه علوم پزشكي(

و پس از هاي مربوطه را از كميته پژوهشبايست فرم دانشجويان متقاضي مي.16-4 هاي دانشجويان تحويل گرفته

به تكميل نمودن، .كميته دانشكده تحويل دهند گسترش- ارزشيابيواحد آن را به انضمام مدارك،

.بايست ضميمه فرم تقاضانامه گردد كليه مداركو مستندات مي.16-5

.كميته برسد گسترش- بايست به تأييد شوراي ارزشيابي فرم تقاضانامه دانشجو مي.16-6

و در تار1فرم تقاضانامه به انضمام مدارك بايستي حداقل.16-7 -�آبان20يخ ماه قبل از برگزاري هفته پژوهش

هاي دانشجويان دانشكده به معاونت پژوهشي دانشكده واصل ماه سال تحصيلي توسط كميته پژوهش

.گردد

بهاي دانشجويان دانشگاه از پذيرفتن فرم كميته پژوهش:2تبصره و صورته هايي كه توسط خود دانشجو

.باشدشخصي تحويل اين واحد گردد معذور مي

ميها بر اساس امتيازدهييتمام امتيازده:3تبصره و دستورالعمل جامع اجرايي كميته -هاي موجود در اساسنامه

.باشد
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:نحوه انتخاب پژوهشگر برتر در حيطه پژوهش صرف-17ماده����

حداقل مدارك الزم براي دانشجويان جهت انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر در حيطه پژوهش صرف به.17-1

:باشد شرح زير مي

مق-  Impactداراي ISIداشتن حداقل يك مقاله:ايو تخصص دكتري حرفه PhDطع دانشجويان

Factor در  Medlineيا نمايه شده

 Abstractبا داشتن حداقل يك مقاله: اي عمومي يا كارشناسي ارشددكتري حرفهدانشجويان مقطع-

 ISCو  Scopus،Biological Abstract،Embase ،Chemical Abstractدرهنمايه شد

 داراي امتياز علمي پژوهشيداشتن حداقل يك مقاله: كارشناسي يا كارداني دانشجويان مقطع-

هاي الزم توسط متقاضيان، فردي كه داراي باالترين امتياز پژوهشي جهت انتخاب پس از كسب حداقل.17-2

.گردد باشد به عنوان پژوهشگر برتر در حيطه پژوهش صرف انتخاب مي

ميتعداد دانشجويان معرفي.17-3 باشد شده توسط هر دانشكده حداكثر يك نفر در هر يك از مقاطع ذكر شده

از كه پس از معرفي آن ها توسط هر دانشكده از بين اين افراد يك نفر پژوهشگر برتر دانشگاه در هر يك

. گردند مقاطع ذكر شده به عنوان پژوهشگران برتر در حيطه پژوهش صرف معرفي مي

:خاب پژوهشگر برتر در حيطه آموزش پژوهش صرفنحوه انت-18ماده����

الزم براي دانشجويان جهت انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر در حيطه آموزش پژوهش امتيازاتحداقل.18-1

:باشد صرف به شرح زير مي

�پژوهشي امتياز30: حداقل امتياز پژوهشي فرد-

�آموزشي امتياز45: حداقل امتياز آموزشي فرد-

�اجرايي امتياز75:ي فردحداقل امتياز اجراي-

جهت انتخاب پس از كسب حداقل هاي الزم توسط متقاضيان، فردي كه داراي باالترين امتياز آموزشي.18-2

.گردد باشد به عنوان پژوهشگر برتر در حيطه آموزش پژوهش صرف انتخاب مي

توسطهاآني باشد كه پس از معرف تعداد دانشجويان معرفي شده توسط هر دانشكده حداكثر يك نفر مي.18-3

هر دانشكده از بين اين افراد يك نفر پژوهشگر برتر دانشگاه به عنوان پژوهشگر برتر در حيطه آموزش 

.گردد پژوهش صرف معرفي مي

:نحوه انتخاب پژوهشگر برتر در حيطه اجرايي پژوهش صرف-19ماده����

پژوهش اجراييبرتر در حيطه الزم براي دانشجويان جهت انتخاب به عنوان پژوهشگر امتيازاتحداقل.19-1

:باشد صرف به شرح زير مي
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�پژوهشي امتياز30: حداقل امتياز پژوهشي فرد-

�آموزشي امتياز45: حداقل امتياز آموزشي فرد-

�اجرايي امتياز 150: حداقل امتياز اجرايي فرد-

 اجراييز جهت انتخاب پس از كسب حداقل هاي الزم توسط متقاضيان، فردي كه داراي باالترين امتيا.19-2

.گردد باشد به عنوان پژوهشگر برتر در حيطه آموزش پژوهش صرف انتخاب مي

توسطهاآنباشد كه پس از معرفي تعداد دانشجويان معرفي شده توسط هر دانشكده حداكثر يك نفر مي.19-3

يياجراهر دانشكده از بين اين افراد يك نفر پژوهشگر برتر دانشگاه به عنوان پژوهشگر برتر در حيطه 

.گردد پژوهش صرف معرفي مي

ها-20ماده���� :نحوه انتخاب برترين پژوهشگر در تمام حيطه

حيطه در هاي الزم توسط متقاضيان ها پس از كسب حداقل جهت انتخاب برترين پژوهشگر در تمام حيطه.20-1

از مجموع امتياز كلي هر يك از افراد با استفاده همين آيين نامه آمده است،17پژوهشي كه در ماده 

سه امتيازات بخش و اجرايي( گانه هاي هاي ذكر شده به شرح با در نظر گرفتن ضريب) پژوهشي، آموزشي

مي گرددزير، حساب مي .گرددو فردي كه داراي باالترين امتياز باشد به عنوان برترين پژوهشگر انتخاب

6امتياز پژوهشي فرد با ضريب-

3امتياز آموزشي فرد با ضريب-

2از اجرايي فرد با ضريب امتي-

توسطهاآنتعداد دانشجويان معرفي شده توسط هر دانشكده حداكثر يك نفر مي باشد كه پس از معرفي.20-2

ها برترين پژوهشگر در تمام حيطههر دانشكده از بين اين افراد يك نفر پژوهشگر برتر دانشگاه به عنوان 

.دگرد معرفي مي
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1 ضميمه شماره
 هاي دانشجويان دانشكده هاي كميته پژوهشاري كارگاهليست برگزچك

: عنوان كارگاه

:مكان برگزاري كارگاه لغايت:زمان كارگاه

: تاريخ ارائه مدارك

:مدير اجرايي كارگاه: مدير علمي كارگاه

تيكپس از انجام هر يك از موارد زير در ستون روبروي آن

!بزنيد

قبل از برگزاري كارگاه
ماه قبل1حداقل(ها با كمك مسئول واحد آموزشتعيين تاريخ دقيق كارگاه با توجه به برنامه ساليانه كارگاه

)از برگزاري

)هفته قبل از برگزاري كارگاه2حداقل(آماده نمودن درخواست لوازم مورد نياز كارگاه به دانشكده

و مسئول واحد انفورماتيك جهت اطالعتهيه و ارائه آن به مسئول واحد روابط عمومي رسانيپوستر كارگاه

)روز قبل از برگزاري24حداقل(در صفحه اصلي وب سايت

)هفته قبل از برگزاري2حداقل(كارگاه با تأييد مسئول واحد آموزشبرنامهتهيه

و اخذ هزينه كارگاه از شركتهماهنگي جهت چگونگي ثبت )هفته قبل از برگزاري3حداقل(كنندگاننام

)هفته قبل از برگزاري1حداقل(با تأييد مسئول واحد آموزشو هماهنگي با ايشان)ها(انتخاب مدرس

و كمكان و هماهنگي با ايشانتخاب گروهيارها )هفته قبل از برگزاري1حداقل(گروهيارها

و ارسال دعوت )هفته قبل از برگزاري1حداقل(نامه براي مدرسينتهيه

و كمك روز قبل4حداقل(گروهياران توسط مدير علمي كارگاهبرگزاري جلسه توجيهي براي گروهياران

)ازبرگزاري

)هفته قبل از برگزاري1حداقل(بو يا طرح سؤاالت آزمون ورودي كارگاهانتخا

)هفته قبل از برگزاري2حداقل(هاي الزم جهت مكان برگزاري امتحان ورودي كارگاهانجام هماهنگي

و تصحيح آن )روز قبل از برگزاري3حداقل(برگزاري آزمون ورودي كارگاه

و مكان برگزاري كارهاي گروهيهاي الزم جهتانجام هماهنگي ماه قبل1حداقل(مكان برگزاري كارگاه

)از برگزاري

و(هاي كارگاهPackageآماده كردن (شامل برنامه كارگاه، منابع بيشتر در مورد كارگاه روز2حداقل...)

)قبل از برگزاري

و(هاي نظرسنجيتحويل فرم وگسترش-واحد ارزشيابياز)ارزيابي كلي كارگاهمدرسين، گروهياران

)روز قبل از برگزاري2حداقل(مورد نيازبه تعدادهاآنتكثير

كنندگانبندي شركتگروه
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)روز قبل از برگزاري2حداقل(انتخابو يا طرح سؤاالت آزمون پاياني كارگاه

و غيرههماهنگي جهت تهيه ماژيك، ترانس )اريروز قبل از برگز2حداقل(پرنسي

ونفر اول امتحان پاياني كارگاه3هماهنگي تهيه جايزه براي و در صورت امكان هديه براي گروهياران

)روز قبل از برگزاري2حداقل(گروهيارهاكمك

آ گروهياران، مدرسين، مديرشركت كنندگان، گروهياران، كمك(هاماده شدن گواهيپيگيري جهت

و از2حداقل(شماره گواهي از دبيرخانه معاونت پژوهشي دانشگاهو اخذ) مدير اجرايي علمي روز قبل

)برگزاري

)روز قبل از برگزاري2حداقل(استعدادهاي درخشانمركزآماده نمودن ليست اعضاي

حين برگزاري كارگاه
هماهنگي جهت پذيرايي

و غياب دقيق كارگاه بار در روز2حداقلحضور

و گروهياراننظارت مدير علمي بر حسن اجراي وظايف مدير اجرايي

گروهياران، مديركنندگان، گروهياران، كمكشركت(هاي نظرسنجي مدرسين در همان روزتوزيع فرم

و اجرايي به تفكيك پر كنند )علمي

و ارزيابي كلي كارگاه در روز آخر كارگاهتوزيع فرم كنندگان،شركت(هاي نظرسنجي گروهياران

و اجرايي به تفكيك پر كنندهياران، كمكگرو )گروهياران، مدير علمي

هاي درسي دانشگاهكنندگان از كالسآماده كردن گواهي غيبت شركت

و همان ساعت گرفتن اساليدهاي هر مدرس در همان روز

هاي الزم جهت مكان برگزاري امتحان پاياني كارگاهانجام هماهنگي

و تصحيح آنبرگزاري آزمون پايا نفر اول آزمون پاياني3و تعيينني كارگاه

و اهداء جوايز در روز و تشكر از گروهياران، كمكاختتاميه اجراييمديرعلميوگروهياران، مديرآخر كارگاه

بعد از برگزاري كارگاه
وشركت كنندگان، گروهياران، كمك(هاارائه گواهي و)مدير اجراييگروهياران، مدرسين، مدير علمي

استرداد هزينه كارگاه مطابق با آيين نامه واحد آموزش

مركزي شركت كننده عضودانشگاه جهت پرداخت هزينهمركز استعدادهاي درخشانارسال نامه به

)هفته پس از برگزاري1حداكثر(استعدادهاي درخشان در كارگاه

كفرم مالي هزينهExcelآماده نمودن فايل )هفته پس از برگزاري1حداكثر(ارگاههاي

گسترش-واحد ارزشيابيهفته به1آمده است، ظرف حداكثرواحد آموزشنامهتحويل مستنداتي كه در آيين

 امضا:حد نصاب نمره آزمون پاياني جهت صدور گواهي
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2ضميمه شماره
 كارگاهسنجي نظرفرم

 دانشجوي عزيز

ا هاي بعدي كمك خواهد مه به ما براي طراحي بهتر برنامهاين برناز ميزان رضايت شما از اجزاآگاهي برنامه ريزان

.كرد

كامالً.گزينه مناسب را با ضربدر مشخص كنيد

 موافقم
 موافقم

نظري

 ندارم
 مخالفم

كامالً

 مخالفم

ب1 .رنامه انتظارات مرا برآورده كردمطالب ارائه شده در

.اطالع رساني درباره برنامه مناسب بود2

.زمان تشكيل برنامه مناسب بود3

.در ابتداي برنامه، اهداف آن به روشني بيان شد4

و هدايت جلسات توانايي كافي5 مديريت برنامه در برقراري نظم

.نداشت

.برخورد محترمانه اي با ما داشتمديريت برنامه6

و پذيرايي برنامه مناسب بود7 .مكان برگزاري

.كنماز شركت در برنامه احساس پشيماني مي8

در صورت ارائه دوره هاي تكميلي داوطلب شركت در آن دوره9

.خواهم بود

.آشنا كرداين مبحثبرنامه مرا با اصول10

:اگر نظري براي بهتر شدن كيفيت برنامه داريد بفرمائيددر پايان

(به برگزاري اين كارگاه نمره دهيد )20از:
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3 ضميمه شماره
 فرم ارزيابي گروهيار كارگاه

 دانشجوي عزيز

 شما بعدي هاي كارگاهدر مستقيمي ثيرتأو،شماست براي كارگاه كيفي بهبود،كارگاه ارزيابياز هدف

:دهيد پاسخ زير سواالتبه كافي ودقت صداقتبا است خواهشمند لذا.داشت خواهد

:گروهيار نام
كامالً.گزينه مناسب را با ضربدر مشخص كنيد

 موافقم
موافقم

نظري

 ندارم
 مخالفم

كامالً

مخالفم

گروهبهارگروهيعنوانبهراخودوظيفهگروهيكارابتدايدر1

.داد شرح

اعضابرايجلسههرابتدايدرراگروهيكارآموزشياهداف2

.كردمي روشن
و�دبير(هانقشكارگروهيهردر3 -ميتعيينگروهدررا...)مخبر

.نمود
.دادميمستقيموقاطعانهنظراتگروهيكارفراينددر4

.بردميپيشراروهيكارگزمانمديريتبا5

بهراكاراينياوكردهخالصهوبنديجمعرانظراتلزومدرمواقع6

.نمودميو يا كمك گروهياران محول اعضااز يكي
نقدياوتكميلرااعضاسايرخواست نظراتميگروهافراداز7

.كنند

اصليموضوعازبحثانحرافازجلوگيريدرگروهاعضايبه8

.نمودمي كمك
بهدستيابيميزانوكردهمرورراآموزشياهدافكارپاياندر9

.كردمي ارزيابيراها آن

.كردميخالصهراجلسهدرشدهارائهمباحثكليهكارپاياندر10

:يددر پايان اگر نظري براي بهتر شدن كيفيت كار گروهيار خود داريد بفرمائ

(به گروهيار خود نمره دهيد )20از:
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4 ضميمه شماره
 نظرخواهي درباره مدرسين كارگاهفرم

 دانشجوي عزيز

ريزان از ميزان رضـايت شـما آگاهي برنامه. هايي كه مشخص شده نمره دهيداين كارگاه در حيطه لطفا به مدرسين

.هاي بعدي كمك خواهد كرداهبراي طراحي بهتر كارگهاآناز اجزا اين كارگاه به 

 مدرس

تسلط علمي به
 موضوع

و روان  بيان شيوا
كاربردي بودن

نمره از مطالب
20 123451234512345

1

2
3
4

.داريد بفرمائيد هر يك از مدرسينر در پايان اگر نظري براي بهتر شدن كيفيت كا

خيلي ضعيف=1خيلي خوب=5:دهيروش نمره
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5ضميمه شماره
 (SRTP)هاي تربيت پژوهشگر دانشجويان فرم گزارش پيشرفت طرح

 عنوان طرح تحقيقاتي

:اعضاي گروه: گروهيار:استاد راهنما

پروپوزال-1 ):ماه6داكثرح(نگارش 
:تاريخ/دو ماهه اول

100% 75% 50% 25% 0% :مرور متون�

100% 75% 50% 25% 0% :نگارش مقدمه�

100% 75% 50% 25% 0% :نگارش متد�

100% 75% 50% 25% 0% و ساير قسمتها� :نگارش بودجه

 ايد؟د داشتهتا كنون چند جلسه با افراد گروه خو

 ايد؟ تا كنون چند جلسه با استاد راهنما خود داشته

:تاريخ/دو ماهه دوم
100% 75% 50% 25% 0% :مرور متون�

100% 75% 50% 25% 0% :نگارش مقدمه�

100% 75% 50% 25% 0% :نگارش متد�

100% 75% 50% 25% 0% و سا� :ير قسمتهانگارش بودجه

 ايد؟ تا كنون چند جلسه با افراد گروه خود داشته

 ايد؟ تا كنون چند جلسه با استاد راهنما خود داشته

:تاريخ/دو ماهه سوم
100% 75% 50% 25% 0% :مرور متون�

100% 75% 50% 25% 0% :نگارش مقدمه�

100% 75% 50% 25% 0% :نگارش متد�

100% 75% 50% 25% 0% و ساير قسمتها� :نگارش بودجه

 ايد؟ تا كنون چند جلسه با افراد گروه خود داشته

 ايد؟جلسه با استاد راهنما خود داشته تا كنون چند

خيربليآيا طرح به تصويب رسيده است؟�

:شماره طرح: تاريخ تصويب

:ايد؟ تاريخنس نويسي را گذراندهكارگاه رفر آيا

داده-2 آناليز  و  گيري ):ماه18حداكثر( ها اجرا، نمونه 
ي و مقاله نويسي ����گروه تحت نظر گروهيار كارگاه هاي اعضاماه مي بايست تمام18در طي اين بازه مقدماتي، رفرنس نويسي

.علمي را بگذرانند
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:تاريخ/اول ماهه چهار
خيربليآيا طرح شما براي شروع اجرا به بودجه نياز دارد؟�

:تاريخ دريافت بودجه

100% 75% 50% 25% 0% :انجام هماهنگي جهت اجراي طرح�

100% 75% 50% 25% 0% :هاجمع آوري نمونه�

100% 75% 50% 25% 0% نورود داده� :رم افزار آماريها به

100% 75% 50% 25% 0% :ها توسط نرم افزار آماريآناليز داده�

 ايد؟ تا كنون چند جلسه با افراد گروه خود داشته

 ايد؟ تا كنون چند جلسه با استاد راهنما خود داشته

:تاريخ/ماهه دوم چهار
:تاريخ دريافت بودجه

100% 75% 50% 25% 0% :انجام هماهنگي جهت اجراي طرح�

100% 75% 50% 25% 0% :هاجمع آوري نمونه�

100% 75% 50% 25% 0% :ها به نرم افزار آماريورود داده�

100% 75% 50% 25% 0% :ها توسط نرم افزار آماريآناليز داده�

 ايد؟د داشتهتا كنون چند جلسه با افراد گروه خو

 ايد؟ تا كنون چند جلسه با استاد راهنما خود داشته

:تاريخ/ماهه سوم چهار
:تاريخ دريافت بودجه

100% 75% 50% 25% 0% :انجام هماهنگي جهت اجراي طرح�

100% 75% 50% 25% 0% :هاجمع آوري نمونه�

100% 75% 50% 25% 0% :به نرم افزار آماريهاورود داده�

100% 75% 50% 25% 0% :ها توسط نرم افزار آماريآناليز داده�

 ايد؟ تا كنون چند جلسه با افراد گروه خود داشته

 ايد؟ تا كنون چند جلسه با استاد راهنما خود داشته

:تاريخ/ماهه آخر دو
:تاريخ دريافت بودجه

100% 75% 50% 25% 0% :انجام هماهنگي جهت اجراي طرح�

100% 75% 50% 25% 0% :هاجمع آوري نمونه�

100% 75% 50% 25% 0% :ها به نرم افزار آماريورود داده�

100% 75% 50% 25% 0% :ها توسط نرم افزار آماريآناليز داده�

ا  يد؟ آيا كارگاه هاي زير را گذرانده

1-SPSS مقدماتي تاريخ:

:تاريخ نويسي رفرنس-2

:تاريخ مقاله نويسي علمي-3

):ماه6حداكثر(نگارش مقاله-3
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:تاريخ/دو ماهه اول
100% 75% 50% 25% 0% :نگارش نتايج�

100% 75% 50% 25% 0% :نگارش روش اجرا�

100% 75% 50% 25% 0% و بيان مسئله� :نگارش مقدمه

100% 75% 50% 25% 0% و نتيجه گيري� :نگارش بحث

100% 75% 50% 25% 0% :نگارش چكيده�

100% 75% 50% 25� 0% :هامرتب نمودن رفرنس�

و� ي مورد نظر :نمودن آنsubmitآماده كردن مقاله طبق دستورالعمل مجله

100% 75% 50% 25% 0%

 ايد؟ تا كنون چند جلسه با افراد گروه خود داشته

 ايد؟ تا كنون چند جلسه با استاد راهنما خود داشته

:تاريخ/دو ماهه دوم
100% 75% 50% 25% 0% :نگارش نتايج�

100% 75% 50% 25% 0% :نگارش روش اجرا�

100% 75% 50% 25% 0% و بيان مسئله� :نگارش مقدمه

100% 75% 50% 25% 0% و نتيجه گيري� :نگارش بحث

100% 75% 50% 25% 0% :نگارش چكيده�

100% 75% 50% 25% 0% :مرتب نمودن رفرنس ها�

و� ي مورد نظر :نمودن آنsubmitآماده كردن مقاله طبق دستورالعمل مجله

100% 75% 50% 25% 0%

 ايد؟ تا كنون چند جلسه با افراد گروه خود داشته

 ايد؟ جلسه با استاد راهنما خود داشته تا كنون چند

:تاريخ/دو ماهه سوم
100% 75% 50% 25% 0% :نگارش نتايج�

100% 75% 50% 25% 0% :نگارش روش اجرا�

100% 75% 50% 25% 0% و بيان مسئله� :نگارش مقدمه

100% 75% 50% 25% 0% و نتيجه گيري� :نگارش بحث

100% 75% 50% 25% 0% :نگارش چكيده�

100% 75% 50% 25% 0% :مرتب نمودن رفرنس ها�

و� ي مورد نظر :نمودن آنsubmitآماده كردن مقاله طبق دستورالعمل مجله

100% 75% 50% 25% 0�

 ايد؟ تا كنون چند جلسه با افراد گروه خود داشته

 ايد؟ تا كنون چند جلسه با استاد راهنما خود داشته
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6ضميمه شماره
 توسط گروهيار (SRTP)هاي تربيت پژوهشگر دانشجويان طرحفرم ارزشيابي اعضاي

 عنوان طرح تحقيقاتي

:ارگروهي: استاد راهنما

:كل تعداد جلسات تشكيل شده با استاد راهنما: كل تعداد جلسات تشكيل شده با اعضاي گروه

پر: طرحتاريخ شروع :كردن فرمتاريخ

و نام خانوادگي اعضا  نام

و استاد راهنما.1 شركت منظم در جلسات با اعضاي گروه

	ايد را بنويسيد تعداد جلساتي كه شركت كرده(

استاداعضااستاداعضااستاداعضااستاداعضااستاداعضا

 خير بلي خير بلي خير بلي خير بلي خير بلي.براي عبارات زير بلي يا خير را عالمت بزنيد
در.2  نويسيكارگاه رفرنسشركت

 مقدماتي SPSSشركت در كارگاه.3

 نويسي علميشركت در كارگاه مقاله.4

و مرور متون.5  همكاري در فرايند جست وجو

»همكاري در نگارش پروپوزال«
و بيان مسئله.6  نگارش مقدمه

نگارش متد.7

و ساير قسمتها نگارش بودجه.8

»همكاري در فرايند اجرايي طرح«
 انجام هماهنگي جهت اجراي طرح.9

ها جمع آوري نمونه.10

ها ورود داده.11

ها آناليز داده.12

و تصحيح مقاله« »همكاري در نگارش
 نگارش نتايج.13

نگارش روش اجرا.14

گارش مقدمهن.15

و نتيجه گيري.16 نگارش بحث

نگارش چكيده.17

هامرتب نمودن رفرنس.18

و.19 آماده كردن مقاله طبق دستورالعمل مجله مورد نظر

Submit آن  نمودن

:يداييت كار هر يك از اعضا خود داريد، بفرمدر پايان اگر نظري براي بهتر شدن كيف
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7ضميمه شماره
 توسط اعضاي گروه (SRTP)هاي تربيت پژوهشگر دانشجويان طرحفرم ارزشيابي گروهيار

 عنوان طرح تحقيقاتي

و نام خانوادگي گروهيار: استاد راهنما و نام خانوادگي: نام :نام

:كل تعداد جلسات تشكيل شده با استاد راهنما: داد جلسات تشكيل شده با اعضاي گروهكل تع

:تاريخ پر كردن فرم: طرحتاريخ شروع

خيربلي
و مرور متون.1 همكاري در فرايند جست وجو

»همكاري در نگارش پروپوزال«
و بيان مسئله.2  نگارش مقدمه

نگارش متد.3

و ساير قسمت.4 هانگارش بودجه

»همكاري در فرايند اجرايي طرح«
 انجام هماهنگي جهت اجراي طرح.5

هاجمع آوري نمونه.6

هاورود داده.7

هاآناليز داده.8

و تصحيح مقاله« »همكاري در نگارش
جنگارش نتاي.9

نگارش روش اجرا.10

نگارش مقدمه.11

و نتيجه گيري.12 نگارش بحث

نگارش چكيده.13

هامرتب نمودن رفرنس.14

ط.15 وبق دستورالعمل مجلهآماده كردن مقاله نمودن آن Submitمورد نظر

:يديدر پايان اگر نظري براي بهتر شدن كيفيت كار گروهيار خود داريد، بفرما
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8ضميمه شماره
 هاي خام امتيازدهيفرم

 فرم خام امتيازدهي عملكرد اجرايي)1

 عملكرد مديريتي) الف
تأييد سرپرست يا دبيرامتياز اجراييمدت زمان مسئوليتمسئوليت

 هاي اجراييفعاليت)ب

 نوع فعاليت
واحد
 مربوطه

مقدار فعاليت بر حسب
 ساعت

تأييد مسئول
واحد مربوطه

ريا دبي
زامتيا

 برگزاري مراسم)ج
امتيازعنوان مراسم

 نشريه)د
امتيازسردبير شمارهو تاريخنشريهشمارهنوع فعاليت
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�فرم خام امتيازدهي عملكرد آموزشي)2

 هاي آموزشيكارگاه) الف
يتاريخ برگزارامتياز اجراييامتياز آموزشينقش

 كارگاه
تأييد مسئول
 واحد آموزش

هامدرسين كارگاه
مبحث تدريس

 شده
مدت زمان
 تدريس

تاريخ برگزاريامتياز آموزشي
 كارگاه

تأييد مسئول
 واحد آموزش

يا)ب  آموزشي Packageتهيه كتاب
تيازامتاريخ ثبتنوعآموزشيPackageعنوان كتاب يا

)patent(آوري، اكتشاف يا اختراعفن)ج
امتيازتاريخ ثبتنوععنوان
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 فرم خام امتيازدهي عملكرد پژوهشي)3
 هاي تحقيقاتي طرح)الف

نوع طرحعنوان طرح
)SRTP ،،آزاد

)پايان نامه

شماره
 طرح

سمت در
 طرح

سازمان تصويب
 كننده

مرحله
)2و1(

امتياز

 شركت در سمينارها)ب

 امتياز مدت تاريخ برگزاري محل برگزاري نوع كنگره عنوان سمينار

هاي رازي، خوارزمي يا كنگرهكسب رتبه در جشنواره)ج

 امتياز تبهرتاريخ برگزاري محل برگزاري نوع كنگره عنوان جشنواره يا كنگره

و داوري در سمينارهاكارشناسي طرح)د  ها، مقاالت
امتيازداوري-)مقاله/طرح(كارشناسيمشخصات كنگره/عنوان طرح يا مقاله
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 مقاالت چاپ شده در مجالت)ه

عنوان مقاله
و مشخصات عنوان
 كامل مجله

 نوع
 مجله

Impact 
Factor 

صورتدر(
)دارا بودن

 نوع
 مقاله

رتبه در بين
ساير 

 نويسندگان

تاريخ
چاپ

و( ماه
)سال

ISSN
 امتياز مجله

ها مقاالت ارائه شده در كنگره)و

عنوان
 مقاله

و مشخصات عنوان
 كامل سمينار

 نوع
 سمينار

 نوع
 ارائه

رتبه در بين ساير
 نويسندگان

كهر صورتيد(
ارائه دهنده خود

)فرد نباشد

تاريخ ارائه
و سال( )ماه

امتياز



 نامه آيين

 عمومي واحد روابط
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 كليات: فصل اول

 تعريف واحد روابط عمومي-1 ماده����

و برنامه شامل دانشجويان غير عضو،(هريزي ارتباط با محيط خارج از مجموعه كميتاين واحد مسئول سازماندهي

وساير كميته و) غيره هاي پژوهشي آنفعاليتو همچنين اعضاي خود كميته با هدف شناساندن كل مجموعه  هاي

.باشدمي

 عموميشرح وظايف مسئول واحد روابط-2 ماده����

و قسمت.2-1 و نظارت بر اعضا بروظيفه هماهنگي .عهده دارد هاي مختلف اين واحد را

وروابط واحد مسئولاز متشكل ريزيبرنامهو مشورتي مجمعكهرا عموميروابطيشورا.2-2  تعدادي عمومي

مي از اعضا .دهد باشد، تشكيلكميته

و نمايد شركت دانشجويان هايپژوهش كميته عمومي مجمعو گذاريسياست شوراي جلساتدر.2-3

.نمايد ارائه كميته اريگذسياست شوراي اعضايبهرا خود واحد ماهانه عملكرد گزارش

در گذاري شركت نمايدعمومي بايد در حداقل دوسوم جلسات شوراي سياست مسئول واحد روابط:تبصره و

حضور، فردي را از شوراي واحد خود به عنوان جانشين جهت شركت در آن جلسه معرفي تواناييصورت عدم

.نمايد

را جلسات كتبي گزارشو داده تشكيلا تحت نظر خودر عموميشوراي روابط جلسه درماه دوبار حداقل.2-4

.دهد تحويل گذاريسياست شوراي جلسهدر گسترش- واحد ارزشيابي مسئول به

ميو مسئول برگزاري نشست نشريهسردبير.2-5 و تجربه را تعيين و نظارت بر هاي علم و وظيفه سازماندهي كند

.را بر عهده دارد مذكور هايبخش

به.2-6 نگ مسئول وبه داشتن اطالعات مربوط به زيردامنه واحد روابط روز ميعمومي در .باشدسايت كميته

 شرح وظايف شوراي روابط عمومي-3 ماده����

و تصويب آيين.3-1 مينامه داخلي واحد روابطمسئول تأييد .باشدعمومي

و برنامه رساني موظف به اطالع.3-2 مي هايكارگاه ها .باشد كميته

. باشدمي كميته اعضايبه ايميل طريقاز رسانيمسئول اطالع.3-3

.پرورش استعدادهاي علمي دانشجويان را بر عهده دارد مركزطريقاز رسانياطالع.3-4

وباز رسانيموظف به اطالع.3-5 مي طريق .باشد سايت كميته

و تنظيم برنامه منظم.3-6 ميواحدها مسئولين حضور موظف به تهيه . باشد در محل كميته

مي اعضاي برجسته دستاوردهاي پژوهشي پيرامون رسانيموظف به اطالع.3-7 .باشد كميته
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وبرگزاري گردهماييدر موظف به مشاركت.3-8 مي هايبرنامه هاي رايج . باشد كميته

و تأييد فعاليت.3-9 و ارزيابي  گسترش-واحد ارزشيابيگزارش اين موارد به هاي اعضاي زير مجموعه اين واحد

و تأييد نهايي .افراد را برعهده دارد CV جهت درج

 آمادهو تنظيم ترمهر شروعازپس ماهيك حداكثرتارا تحصيلي نيمسالهردر كميته هايبرنامه تقويم.3-10

 هفتهدوتا تقويم نظيمت جهت نيمسالهردررا هايشانبرنامه دارند وظيفه كميته واحدهاي ديگر. نمايد

.دهد قرار عموميروابط واحد اختياردرآن آغازاز پيش

اند در حداقل يكي از جلسات اين شورا كه دو بار در ماه ام اعضاي شوراي روابط عمومي موظفتم.3-11

.شود، شركت نمايندتشكيل مي
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اط: فصل دوم و كارگاه رساني برنامهالعدستورالعمل ي كميتههاها

و بنر براي برنامه-4ماده���� و نصب پوستر و كارگاهطراحي، چاپ  هاي كميته ها

و بنر براي برنامه.4-1 و چاپ پوستر وطراحي هاي كميته پيش از كارگاه برنامه جامع هاي تربيت پژوهشگر

و همچنين نصب در بورده و بيمارستانبرگزاري - برعهده واحد روابطهاي تابعه اي كميته در دانشكده

.عمومي است

و-واحد امور اجرايي:1تبصره و همچنين هاي تابعه بيمارستانمالي ملزم است كه بوردهايي در سطح دانشكده

و هماهنگي و فضاهايي براي نصب بنر در اختيار واحد روابط عمومي قرار دهد هاي الزم را با دانشگاه، دانشكده

.به عمل آوردهاي تابعه بيمارستان

در صورتي در:2تبصره كه مدير كارگاه يا فرد مسئول هر برنامه ديگر تمايل داشته باشد پوستر يا بنر مربوطه را

و و ساير دانشكده ها يا مراكز پژوهشي وابسته مي متوجهنصب نمايد، مسئوليت اين امر ... سطح دانشگاه .باشدوي

پيش از موعد موردحداقل يك هفتهعمومي بايد هاي الزم با واحد روابطهماهنگي پوستربراي طراحي.4-2

و فرمت الكترونيكي اطالعات مندرج در پوستر به ايميل واحد  نظر براي آماده شدن پوستر، به عمل آيد

و يا فرمت الكترونيكي آن را به مسئول واحد روابطروابط .عمومي تحويل دهند عمومي ارسال

قبل از زمان مورد نظر براي نصب در اختيار اينروز3هاي نامبرده، پوستر بايد در مكانپوستربراي نصب.4-3

از زمان مدت عمومي طراحي شده باشد، اين كه پوستر توسط واحد روابط در صورتي. واحد قرار بگيرد

.پايان طراحي پوستر لحاظ مي گردد

و نصب.4-4 و ارسال مندرجات بنر بايدبنربراي طراحي مورد پيش از موعدحداقل دو هفته، هماهنگي الزم

.عمومي به عمل آيدنظر براي نصب بنر با واحد روابط 

و دقت موارد مندرج در پوستر يا بنر:3تبصره و(مسئوليت صحت بر عهده ...) زمان، مكان، شرايط ثبت نام

. باشدمسئول كارگاه يا مسئول واحد مربوطه مي

ازبراي برنامه.4-5 طرف مسئولين واحدها يا دبير كميته هاي جديد، درخواست براي طراحي پوستر يا بنر بايد

.تأييد گردد

و بازنگري پوسترهاي هماهنگ كارگاه.4-6 برطراحي . عمومي استعهده واحد روابط ها

و تواند به صالحمدير اجرايي هركارگاه مي:4تبصره و براي چاپ ديد خود طراحي پوستر مربوطه را تغيير دهد

. عمومي قرار دهدط در اختيار واحد رواب)3-4طبق بند(نصب 

و جامع كارگاه برنامه در ابتداي هر نيمسال اطالعيه.4-7 هاي كميته را در بوردهاي مربوطه در دانشكده

و همچنين اين اطالعيههاي تابعه بيمارستان ها را در اختيار مسئول واحد انفورماتيك كميته نصب نمايد

. سايت كميته قرار دهدجهت درج در صفحه اصلي وب
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رساني، فرمت الكترونيكي پيش از تاريخ مورد نظر براي اطالعروز10واحد آموزش ملزم است:5صره تب

.عمومي قرار دهد ها را در اختيار مسئول واحد روابط جامع كارگاه اطالعات مربوط به برنامه

 رساني از طريق پست الكترونيك به اعضاي كميته اطالع-5ماده����

مواحد روابط.5-1 -هاي كميته به اساتيد، فارغرساني پيرامون برنامهجهت اطالع ايميل وظف به ارسالعمومي

و ساير اعضاي كميته مي .باشدالتحصيالن، اعضاي ويژه

و مسئولين واحدها در صورت نياز به اطالعمديران اجرايي كارگاه.5-2 هايشان از طريق ايميل، رساني برنامهها

، پوستر يا دعوتنامه برنامه مذكور را به ايميل ايميلنظر براي ارسال پيش از موعد موردروز3حداقل بايد

و يا فرمت الكترونيكي آن را به مسئول واحد روابطواحد روابط .عمومي تحويل دهند عمومي ارسال

�سايت كميتهرساني از طريق وب اطالع–6ماده����

و برنامهعمومي وظيفه دارد پوستر كارگاه واحد روابط وبهها سايت اي كميته را جهت درج در صفحه اصلي

.كميته، در اختيار واحد انفورماتيك قرار دهد

�اطالع رساني از طريق مركز پرورش استعدادهاي علمي دانشجويان-7ماده����

و برنامهرساني كارگاهپرورش استعدادهاي علمي دانشجويان جهت اطالع مركزهاي الزم با انجام هماهنگي هاي ها

ميكميته، در حيطه وظايف واحد روابط  . باشدعمومي
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و تنظيم برنامه: فصل سوم  واحدها مسئولين حضور منظم تهيه

 در محل كميته

و توضيح برنامه منظم حضور مسئولين واحدها در محل كميته-8ماده���� �تعريف

و مسئولين هر يك از واحدها وظيفه دارن،طبق برنامه مذكور.8-1 و1د به مدت دبير كميته به30ساعت دقيقه

در. طور منظم در هر هفته در محل كميته حضور داشته باشند و مسئولين واحدها ملزم هستند دبير كميته

و ساعت اعالم شده در محل كميته حضور داشته باشد هر. روز در ساعات حضور در كميته دبير يا مسئول

و ديگر مسئولين واحدها باشدواحد موظف است پاسخگوي دانشجويان، اعضا، اسا .تيد محترم

و ساعات اعالم شده واحد روابط عمومي هر ماه برنامه مذكور را طبق برنامه.8-2 و مسئولين واحدها زماني دبير

مي(، تنظيم خواهد كردهاآنتوسط  گذاري كميته كه با شود در هر نشست شوراي سياست پيشنهاد

و در بورد كميته نصب شود،حضور مسئولين واحدها برگزار مي برنامه حضور ايشان در ماه آينده تهيه

).گردد

و رساني در خصوص برنامه مذكور، مشابه ديگر برنامهاطالع.8-3 هاي كميته از طريق چاپ پوستر، ارسال ايميل

. درج در سايت رسمي كميته خواهد بود

و ساعت اعالم شده قبلي براي دبير در صورتي:تبصره يا هر يك از مسئولين واحدها مقدور كه حضور در روز

قبل از روز تعيين شده، ساعت جايگزين را در روزهاي ديگر ماه، به مسئولهفتهيك نباشد، وي موظف است

. عمومي اعالم نمايد واحد روابط
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 پژوهشي برجسته رساني پيرامون دستاوردهاياطالع: فصل چهارم

 اعضاي كميته

 تعريف-9ماده����

پژوهشي اعضاي كميته بخصوص مقاالت چاپ برجسته روابط عمومي وظيفه دارد جديدترين دستاوردهايواحد

و براي چاپ در اختيار سردبير . قرار دهد نشريه شده اعضا را در بوردهاي كميته نصب

د واحد پژوهش وظيفه دارد موارد ذكر شده در اين ماده را در اختيار واحد روابط:تبصره .هدعمومي قرار
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 هاي رايج مشاركت در برگزاري گردهمايي: فصل پنجم

 هاي كميتهو برنامه

 تعريف-10ماده����

و برنامهعمومي موظف است در امر اطالع واحد روابط  گردهمايي(هاي رايج كميته ريزي براي گردهماييرساني

. مالي كميته همكاري نمايد- با واحد اجرايي)و مجمع عمومي ساالنه جهت انتخاب دبيرپايان سال

 همكاري در گردهمايي روز پژوهش-11ماده����

ميواحد روابط با واحد)Research Day(رساني پيرامون گردهمايي روز پژوهش بايست در اطالععمومي

. پژوهش همكاري نمايد

ها-12 ماده����  مشاركت در ساير برنامه

از،ني براي هر برنامه كميتهرسابايست در اطالعواحد روابط عمومي مي هاي رايج مشاركت الب برنامهقخارج

.نمايد
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و تجربه نشست: فصل ششم )Café Expersci(هاي علم

 تعريف-13ماده����

و تجربيات شخصي شخصيتمجموعه نشست ميهايي براي بحث پيرامون مسائل علمي . باشد هاي علمي برجسته

 محوريت-14ماده����

براي جلسه، دعوت به عملهاآناي است كه به عنوان سخنران از سات، انتقال تجربيات افراد برجستهمحوريت جل

مي. آيدمي ارائه كنندگان سخنران مدعو به شركت رشته تواند افق ديد بازتري در زمينه اين جلسات همچنين

.نمايند

 هاي علم وتجربهمسئول نشست-15ماده����

ميط توسط مسئول واحد رواب و با حكم دبير از اعضاي ويژه كميته انتخاب و فردي است كه عمومي گردد

مسئوليت جلسات براي يك سال به فرد مذكور محول. گونه جلسات داشته باشدتجاربي مرتبط با برگزاري اين

. شودمي

و تجربهشرح وظايف مسئول نشست-16ماده����  هاي علم

.مناسب را به عمل آورد فضا هاي الزم جهت مهيا نمودنهماهنگي.1- 16

.نگارش گزارش جلسات را بر عهده دارد.2- 16

و تجربه حضور داشته باشددر تمامي نشست.3- 16 .هاي علم

آنادر صورت عدم حضور، فردي را از شوراي واحد رو:تبصره بط عمومي به عنوان جانشين جهت شركت در

.نشست به مسئول واحد روابط عمومي معرفي نمايد

ميعموظف به اطال.4- 16 . باشد رساني به موقع به اعضاي ويژه كميته

مي باشدميعمومي روابط پس از انتخاب، عضو شوراي هاي علم وتجربهمسئول نشست.5- 16 درو بايست

.واحد شركت نمايد اين جلسات شوراي

 سخنران-17ماده����

ميسخنرانان جلسات افردي هستند كه در حيطه علم يا تجربه خود موفق، معتبر يا برج .روندسته به شمار

مسئول جلسات ملزم است پيش از دعوت از سخنران براي هر جلسه، هماهنگي الزم را با مسئول واحد:تبصره

و در صورت تأييد، از سخنران موردنظر دعوت نمايدروابط  و دبير به عمل آورد . عمومي
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و اطالع-18ماده����  رسانيجامعه هدف

ميكميته پژوهشرساني به اعضاي ويژه اطالع.1- 18 گيرد؛ اما هاي دانشجويان دانشكده از طريق ايميل انجام

.حضور كليه عالقمندان در جلسه بالمانع است

 هاي الزم جهت ارسالروز پيش از برگزاري جلسه، هماهنگي10مسئول جلسات موظف است حداقل.2- 18

به ايميل .عمل آوردبه اعضاي ويژه را با مسئول واحد روابط عمومي

 تواتر-19ماده����

و تجربه در هر سال بايد برگزار شود4حداقل .جلسه نشست علم

.جلسه در سال به زبان انگليسي برگزار شود1شود پيشنهاد مي:تبصره

 گزارش جلسات-20ماده

:گزارش جلسات شامل سه بخش است.1- 20

مي-1 و معرفي ميهمان كه در ابتداي گزارش جلسه قرار .گيردمقدمه

ك-2 .ه شامل خالصه اي از مباحث مطرح شده در جلسه استبخش دوم

. اند اسامي تمامي افرادي كه در جلسه حضور داشته-3

مي.2- 20 حداكثر يك هفته بعد از برگزاري هر جلسه، گزارش جلسه را جهت بارگزاري بايست مسئول جلسات

و همچ انين جهت بايگاني به مسئول بر روي سايت به مسئول واحد روابط عمومي  گسترش-رزشيابيواحد

.تحويل دهد
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 نشريه: فصل هفتم

 تعريف-21 ماده����

و زمستان هر سال، همزمان با دانشكده هاي دانشجويان كميته پژوهش نشريه هر شش ماه يكبار در تابستان

مي)و مجمع عمومي ساالنه جهت انتخاب دبير گردهمايي پايان سالمثل(رويدادهاي اصلي ساالنه كميته  - چاپ

.ودش

و بخش-22ماده���� هااصول محتوايي

.درصد مطالب هر شماره به اين بخش اختصاص دارد25تا20: بخش آموزشي.1- 22

:از دو زير گروه مجزا تشكيل ميشود

از: هاي مقدماتيآموزش.1-1- 22 شامل مطالب آموزشي كلي است كه صرفاً جهت ترغيب آن دسته

درو فعاليت دانشجوياني كه آشنايي كمتري با پژوهش يا كميته مينشريه هاي آن دارند .گيردقرار

و پيشرفتهشامل مطالب كاربردي: هاي پيشرفتهآموزش.1-2- 22 تري است كه ممكن است براي تر

و قابل استفاده باشددانشجويان باتجربه .تر در امر پژوهش جالب

.درصد مطالب هر شماره به اين بخش اختصاص دارد15تا10:گزارش واحدها.2- 22

و-گسترش، روابط عمومي، اجرايي- شامل آموزش، پژوهش، ارزشيابي(ش مسئولين واحدها در اين بخ مالي

و دبير جلسات شوراي سياست) انفورماتيك - گذاري به طور جداگانه به توضيح فعاليتو همچنين دبير كميته

هايي كه انجام بر فعاليتمسئول هر واحد وظيفه دارد عالوه. پردازندمينشريه شمارهدو مدت زمان بين هايشان در

.هاي آينده واحد خود را نيز براي انتشار ارائه دهدداده، ليستي كلي از برنامه

و پژوهش بخشي را نيز به معرفي كنگره:1تبصره ها، در ادامه گزارش واحد، مسئولين واحدهاي آموزش

وگردهمايي خا... ها، مدارس تابستاني ميكه در چند ماه آينده در داخل يا و مربوط به رج كشور برگزار گردد

و اهداف آن واحد .دهندهستند، اختصاصمي ها اهداف كميته

و رخدادهاي مرتبط با فعاليتها، همايشهاي شخصي در كنگرهگزارش تجربه.3- 22 �): درصد5(هاي كميته ها

دراين بخش توسط افراد شركت ميفعاليت كننده .دشوهاي گفته شده، در هر شماره نوشته

 برتر هايپژوهشي اعضاي كميته مانند چاپ مقاله، كسب رتبه برجسته رساني پيرامون دستاوردهاياطالع.4- 22

):درصد5(ها كنگرهدر پژوهشي

در Abstractدر هر شماره.4-1- 22 مقاالت منتشر شده عنوانو Medlineيا ISIمقاالت نمايه شده

كر)Affiliation(وابستگي ديگر كه از  ميدهكميته استفاده .شوداند، در اين بخش گنجانده
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از.4-2- 22 و در كنگرهكميته استفاده كرده) Affiliation( وابستگيمقاالتي كه و در بخشاند - ها ارائه

وشفاهي(هاي مختلف مياند نيز موفق به كسب رتبه برتر شده...)، پوستر - در اين بخش معرفي

.شوند

ب:2تبصره و به سردبير تحويل دهدخش را جمعواحد پژوهش موظف است كه مطالب اين .آوري كرده

):درصد60تا50(فرهنگي-بخش علمي.5- 22

و براي تنوع و تحريريه فرهنگي مطالبي را در هر شماره بيشتر در نشريه به فراخور جامعه هدف هر شماره ، سردبير

.كننددر اين بخش وارد مي

و شامل مطالبي.5-1- 22 .باشدمي... مانند طنز، شعر، متن ادبي

مي�متخصص�در هر شماره با يك فرد.5-2- 22 و از وي در مورد رشته در زمينه فعاليتش مصاحبه انجام شود

و مطالب مفيدي براي افرادي كه قصد فعاليت  و نكات اختصاصي يا حيطه فعاليتش كسب اطالع

ميدر آن زمينه را دارند يا به آن حيطه عالقه .شودمند هستند، ارائه

و تحليل يك موضوع پژوهشي، آموزشيپروندهعنوان در هر شماره يك بخش تحت.5-3- 22 به بررسي

مييا بخشي از اخبار مرتبط با فعاليت و افراد هاي كميته و عالوه بر مصاحبه با مسئولين پردازد

.شودمطلع، مقاالت انتقادي يا تحليلي در مورد آن موضوع ارائه مي

عمديد سردبير، مسئو موضوع بخش پرونده به صالح:3تبصره و دبير كميته انتخاب مي شودل روابط بخش.ومي

.ديد افراد مذكور قابل حذف است پرونده در صورت صالح

و مناسبتدر موقعيت.5-4- 22 مي»نامهويژه«ه هاي خاص در هر شماره، بخش جداگانها -در نظر گرفته

�شود

و انتشار-23ماده����  اصول ساختاري

.استيهنشردبير كميته مدير مسئول:مدير مسئول.1- 23

برايو با حكم دبير از اعضاي ويژه كميته ابتداي هر سال فردي توسط مسئول روابط عموميدر: سردبير.2- 23

و ارزيابي:هافعاليت(انجام اين مسئوليت دعوت به همكاري خواهد شد  نگارش سرمقاله، تشكيل تحريريه

).اعضاي تحريريه

 نشريههاي الزم جهت چاپ مسئول هماهنگي) دو شماره(سردبير پس از انتخاب شدن، به مدت يكسال:1تبصره

.است

مي باشدميروابط عمومي پس از انتخاب، عضو شوراي سردبير:2تبصره بايست در جلسات آن شورا شركتو

.نمايد

همكاري در اين بخش دعوت به طور كلي در هر شماره توسط سردبير از افرادي براي:اعضاي تحريريه.3- 23

آم به .دعمل خواهد
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و صفحه.4- 23 در هر شماره از اعضاي كميته براي انجام اين: آراعكاس، طراح، گرافيست، طراح روي جلد

ميمسئوليت و به فعاليتها كمك گرفته ميشود همچنين اين. گيردهاي اين افراد امتياز اجرايي تعلق

ميمسئوليت -ه همكاري وي از بودجهتواند بر عهده فردي خارج از كميته بوده كه در اين صورت هزينها

.شودهاي اجرايي پرداخت مي

.صفحه است30در هر شماره نشريهحداقل تعداد صفحات.5- 23

به 500-300:تيراژ.6- 23 ميعنوان تيراژ مناسب براي هر شماره پيش جلد به10از هر شماره. شودبيني جلد

ودر كنگره مانند ميزباني دانشگاه(هاي ويژه در مناسبت. آرشيو كميته اختصاص دارد ، ...)هاي دانشجويي

و دبير كميته قابل افزايش خواهد بود تيراژ به صالح .ديد سردبير، مسئول روابط عمومي

و مقاله:3تبصره از نشريهاي در هيچ مطلب .صفحه بيشتر شود10نبايد

براي چاپ هر شماره، تمام مطالب منتخب براي چاپ، بايد حداكثر تا دو هفته قبل از موعد تعيين شده:4تبصره

.به سردبير تحويل داده شوند

 جامعه هدف-24ماده����

 اعضاي كميته-1

 هايي كه به نحوي با كميته همكاري دارند اساتيد وگروه-2

 هاي دانشگاه علوم پزشكي هاي پژوهشي دانشكدهكميته-3

 كليه دانشجويان عالقمند-4

ديد سردبير، مسئول واحد به صالح(پزشكي كشور هاي علوم هاي دانشجويان دانشگاههاي پژوهشكميته-5

و دبير كميته يا بر اساس رأي شوراي سياست )گذاريروابط عمومي

 اندالتحصيالني كه در كميته فعاليت داشتهفارغ-6

و امتيازات الزم توسط اين بخش تعريف- بر عهده واحد اجرايي نشريهپخش:1تبصره مالي كميته خواهد بود

.خواهد شد

كه قابل پس از چاپ هر شماره، سردبير وظيفه دارد كه فايل الكترونيكي شماره مذكور را به صورتي:2ره تبص

.استفاده براي ارائه بر روي سايت كميته باشد به مسئول واحد روابط عمومي تحويل دهد

و قيمت فروش آن گذاري ممكن بوده تنها با تصميم دبير يا شوراي سياست نشريهفروش يا تبليغ در:3تبصره

ميتوسط شوراي سياست مي- درآمد حاصل در اختيار واحد اجرايي. شودگذاري تعيين .گيردمالي قرار



 نامه آيين

 مالي–واحد اجرايي
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 كليات: فصل اول

 مالي-اجرايي تعريف واحد-1ماده����

و ويي به مراجعين، مديريت امور مربوط به حضور اعضا در كميتهاين واحد وظيفه مديريت داخلي شامل پاسخگ

ريزي در زمينه مسئول برنامههمچنين.را بر عهده داردها، برگزاري جلسات وگردهمايياستفاده از امكانات آن

و فعاليتبهينه ميهاي جاري در كميته پژوهشسازي ساختارهاي فيزيكي .باشدهاي دانشجويان

 مالي–اجرايي واحدوظايف مسئولحشر-2ماده����

و قسمت وظيفه.2-1 و نظارت بر اعضا .بر عهده داردرا هاي مختلف اين واحدهماهنگي

.تشكيل دهدزير نظر خود را مالي–شوراي اجرايي.2-2

و مجمع عمومي كميته پژوهشدر كليه جلسات شوراي سياست.2-3 و گذاري هاي دانشجويان شركت نمايد

.گذاري كميته ارائه نمايدحد خود را به اعضاي شوراي سياستگزارش عملكرد ماهانه وا

در مالي بايد حداقل در دوسوم جلسات شوراي سياست گذاري شركت نمايد–مسئول واحد اجرايي:تبصره و

حضور، فردي را از شوراي واحد خود به عنوان جانشين جهت شركت در آن جلسه معرفي تواناييصورت عدم

.نمايد

را-اجرايي در ماه جلسه شوراي حداقل دوبار.2-4 و گزارش كتبي جلسات را نظر تحت مالي خود تشكيل داده

.گذاري تحويل دهددر جلسه شوراي سياست گسترش- واحد ارزشيابيبه مسئول 

را.2-5 و مسئول دبيرخانه و نظارت بر بخشو وظيفه سازماندكنمي تعيينمسئول امور مالي را مذكور هايدهي

.بر عهده دارد

به.2-6 وب- داشتن اطالعات مربوط به زيردامنه واحد اجراييروز نگهمسئول ميمالي در .باشدسايت كميته

 مالي-وظايف شوراي اجراييشرح-3ماده����

و تصويب مسئوليت.3-1 .مالي را بر عهده دارد-آيين نامه داخلي واحد اجراييتأييد

در همچنين وظيفه تعيين هزينه. گذاري مالي كميته را بر عهده داردوظيفه سياست.3-2  پيشنهادي جهت شركت

.گذاري در ابتداي هر نيمسال را بر عهده دارداي طرح در شوراي سياستبري كميتههاكارگاه

ت.3-3 و و گزارش اين موارد به يد فعاليتأيارزيابي -واحد ارزشيابيهاي اعضاي زير مجموعه اين واحد

ت گسترش و .را بر عهده داردافرادCV يد نهاييأيجهت درج

.مسئول واحد مربوطه برسد تأييدبه بايد گيردميواحدها انجام ساير نظر زيركهيياجرايهاليتفعايهكل:تبصره
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ند در حداقل يكي از جلسات اين شورا كه دو بار در ماها مالي موظف- اعضاي شوراي اجرايي تمام.3-4

.شود، شركت كنندتشكيل مي
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 واحدهاي فرعي: دوم فصل

 مسئول امور مالي-4ماده����

و براي يك سال كميته ويژه دبير كميته از اعضاي با حكمو مالي- اجرايي واحدمسئول مسئول امور مالي توسط

.گرددانتخاب مي

 شرح وظايف مسئول امور مالي-5ماده����

مي- مسئول امور مالي پس از انتخاب، عضو شوراي اجرايي.5-1 مي باشدمالي درو جلسات آن شورا بايست

.شركت نمايد

و هزينهرسي به حسابمسئول.5-2 ميكليه در آمدها در، باشد هاي كميته بايد به حساب كميتهراهاآمدتمام

.بايد به تأييد مسئول امور مالي برسد جهت پرداختهاو تمام هزينه نمايدواريز 

دها انجام هماهنگي با دبير كميته جهت پرداخت هزينه.5-3 . اردرا بر عهده

و هزينههر ماه گزارش.5-4 .را به دبير ارائه دهد هاي كميتهوضعيت درآمدها

كه حداقل نيمي از سنوات رشته تحصيلي(تمامي مبالغ واريز شده به حساب تعدادي از اعضاي ويژه كميته.5-5

ازهاآنكه ليست اسامي(را به عنوان حق كار دانشجويي) خود را گذرانده باشند طرف در ابتداي هر سال

و فرهنگي دانشكده اعالم مي از) گرددسرپرست كميته دانشكده به معاونت دانشجويي در هر ترم تحصيلي

.و به حساب كميته واريز نمايدكند دريافتها آن

 مسئول دبيرخانه-6ماده����

و براي يك سال كميتهويژه دبير كميته از اعضاي با حكمو مالي-اجرايي واحدمسئول مسئول دبيرخانه توسط

.گرددانتخاب مي

 مسئول دبيرخانه شرح وظايف-7ماده����

در3حداقل.7-1 .هفته در كميته حضور داشته باشد دو روز مختلف ساعت

مياند كپي نامه كميته موظفو مسئولين كليه اعضا.7-2 در اختيار،كنندهاي مربوط به كميته را كه ارسال

و بايگاني كندمسئول دبي.مسئول دبيرخانه قرار دهند .رخانه موظف است اسكن نامه را تهيه

و مسئول دبيرخانه موظف است كليه نامه.7-3 هاي رسيده به كميته بايد به مسئول دبيرخانه تحويل داده شوند

وفايل اسكن شده نامه اصل نامه را تا زمان اگر نامه مربوط به شخص خاصي باشد ها را بايگاني كند
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و پس از تحويل نامهكاررد، تحويل به گيرنده كه از فرد رسيد دريافت كند،تابل قرار دهد و در صورتي

. بايست آن را بايگاني نمايدنامه مربوط به كميته باشد مي

هفته قبل از شروع هر ماه در اختيار مسئول روابط عمومي قراريكبرنامه ماهانه حضور خود را در كميته.7-4

.دهد

مي-عضو شوراي اجراييمسئول دبيرخانه پس از انتخاب،.7-5 مي باشدمالي بايست در جلسات آن شوراو

.شركت نمايد

به.7-6 و مكان جلسات شوراي سياستموظف .باشدمي گذاري با توجه به نظر اعضا در جلسه قبلتعيين زمان

و ارسال به تمام اعضاي شوراي سياست نگارش صورتمسئول.7-7 گذاري حداكثر تا يك هفته پس جلسات

ميي جلسهاز برگزار )ضميمه(.باشد طبق قالب ضميمه شده

و برنامه جلسه آتي باشد:تبصره و وظايف محوله به اعضا .صورت جلسات بايد شامل گزارش كليه واحدها

وب.7-8 و بارگذاري صورت جلسات بر روي .را بر عهده دارد سايت كميته نگهداري
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و خدمات: سومفصل  نحوه تهيه كاال

 ارائه درخواستنحوه-8ماده����

مربوطه به كاال يا خدمات بايد درخواست خود را از طريق مسئول واحد هر كدام از اعضاي كميته در صورت نياز

دهبه مسئول امور مالي  .ندارائه

 تهيه درخواست-9ماده����

د- اجرايي واحدپس از ارائه درخواست، مسئول.9-1 .هفته درخواست را تهيه كند2ظرف ارد مالي وظيفه

هفته نياز به اقالم درخواست شده داشته2از در كمتركه درخواست كننده كاال يا خدمات در صورتي.9-2

و هزينه شخصاً مالي-اجرايي واحدمسئول تواند با هماهنگيمي،باشد اقدام به تهيه موارد مورد نياز كند

.آن را با ارائه فاكتور معتبر از حساب كميته دريافت نمايد

خطورفاكت:تبصره و مهر فروشنده، بدون خوردگي باشد معتبر بايد داراي تاريخ خريد، كدپستي فروشنده، امضا

.در آن قيد گردد»نقدا دريافتشد«و جمله 

ميهاآنكه امكان تهيه يا خدمات كاالها.9-3 مي،باشدتوسط دانشگاه و در صورت غير قابل خريد باشند

.شودپرداخت نميهاآنبه فرد تهيه كننده اي از طرف كميته هيچ هزينههاآنخريد 
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هاگردهمايي: چهارمفصل

 كميته هاي رايجگردهمايي-10ماده����

ميهاي رايج گردهمايي پايان گردهمايي-1مالي برگزار گردد شامل- بايست هر سال توسط واحد اجراييكه

.باشدمي مجمع عمومي ساالنه جهت انتخاب دبير-2و سال

و با هماهنگي با شوراي سياست- ديد مسئول واحد اجراييدر صورت صالح:تبصره ميمالي تواند گذاري، وي

.دو گردهمايي فوق را در هم ادغام نمايد

 هاي رايجمسئول گردهمايي-11ماده����

از.1- 11 با1حداقل كميته،ي رايجهاگردهماييبراي هر يك باماه قبل از مراسم ي عمومواحد روابط هماهنگي

مييك نفر به عنوان مسئول مالي-و توسط شوراي اجرايي .گردداز بين اعضاي كميته انتخاب

و در صورتي1مسئول برگزاري مراسم پس از انتخاب.2- 11 كه پس از اين مهلت هفته مهلت انصراف دارد

شدجهت تصميم گسترش-واحد ارزشيابيانصراف دهد به  .گيري ارجاع داده خواهد

و ليت، مسئول گردهمايي موظف است در جلسات شوراي سياستپس از قبول مسئو.3- 11 گذاري شركت نموده

از1همچنين موظف است ظرف مدتوي.هاي خود را در اين شورا ارائه دهدگزارش فعاليت هفته پس

ارائه گسترش- واحد ارزشيابيو مسئول مالي-اجرايي واحداتمام مراسم گزارش نهايي خود را به مسئول 

.دهد

: در گزارش نهايي خود بايد موارد زير را ارائه دهد مسئول گردهمايي:1رهتبص

 به صورت كتبي گزارش اجرايي گردهمايي-

 ها جهت بايگانيكپي مداركو نامه-

و مسئول گردهمايي شده خريداريليست اقالم-  به تفكيك توسط دانشگاه

 هاي پرداختي جهت برگزاري گردهماييليست هزينه-

و فيلمهفايل عكس-  هاي تهيه شده از گردهماييا

 ليست مدعوين گردهمايي-

 ليست فعالين اجرايي گردهمايي-

و زمان برگزاري، مشكالت موجود:2 تبصره گزارش اجرايي شامل برنامه مراسم به همراه اسامي سخنرانان، مكان

و رفع در برنامه(در برگزاري  و،)هاي آتيجهت بررسي .باشدمي...ليست همكاران
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هاساير گردهمايي-12ماده����

و گردهماييمالي موظف به همكاري با ساير واحدهاي كميته براي برگزاري مراسم-شوراي اجرايي هاي ويژه ها

ميكه به مناسبتها آن مانند همكاري با واحد پژوهش جهت برگزاري گردهمايي روز(شود هاي مختلف برگزار

.باشدمي) پژوهش

ميئول گردهماييتعيين مس:تبصره .باشدهاي مربوط به ساير واحدها بر عهده مسئول واحد مربوطه
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 ضميمه
 گذاري صورت جلسه شوراي سياست

:جلسه

:تاريخ

با حضور در محل هاي دانشكده در تاريخكميته پژوهش گذاريسياستجلسه شوراي مين... ...

.افراد ذيل برگزار گرديد

)هاگزارش امور به تفكيك واحد(:ساعته... اين جلسه در

1..

2..

3..

4..

5..

.

.

.

)به تفكيك واحدها(: امور مربوط به جلسه آتي

1..

2..

3..

4..

5..

.

.

.

:تاريخ برگزاري جلسه آينده



 نامه آيين

 واحد انفورماتيك
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 كليات: فصل اول

 تعريف واحد انفورماتيك-1ماده����

و اطالعواحد انفورماتيك وظيفه اعالم فعاليت و نگهداري ها و انجام وظايف كميته در دنياي مجازي وب رساني

. پروفايل شخصي افراد جهت امتيازدهي را بر عهده دارد

 مسئول واحد انفورماتيك شرح وظايف-2 ماده����

و قسمت.2-1 و نظارت بر اعضا .هاي مختلف اين واحد را بر عهده داردوظيفه هماهنگي

.مسئول واحد انفورماتيك موظف به تشكيل شوراي انفورماتيك است.2-2

 گزارشو نمايد شركت دانشجويان هايكميته پژوهش عموميو مجمع گذاريسياست شوراي جلساتدر.2-3

.نمايد ارائه گذاري كميتهشوراي سياست اعضايبهرا خودحدوا ماهانه عملكرد

و در گذاري شركت نمايد جلسات شوراي سياستسوم مسئول واحد انفورماتيك بايد حداقل در دو:تبصره

حضور، فردي را از شوراي واحد خود به عنوان جانشين جهت شركت در آن جلسه معرفي تواناييصورت عدم

.نمايد

را جلسه در ماه دو بار حداقل.2-4 بهرا جلسات كتبي گزارشو داده تشكيل خود نظر تحت شوراي انفورماتيك

.دهد تحويل گذاريسياست شوراي جلسهدر گسترش-واحد ارزشيابي مسئول

و ديگر موارد را با شركت.2-5 و سرور . هاي مربوطه بر عهده داردوظيفه مذاكره براي خريد سايت

وب.2-6 .كميته بر عهده مسئول واحد انفورماتيك استسايت مديريت صفحه اصلي

وبداشتن اطالعات مربوط به زيرروز نگهبهمسئول.2-7 مي دامنه واحد انفورماتيك در .باشدسايت كميته

 شرح وظايف شوراي انفورماتيك-3ماده����

و تصويب آيين.3-1 .نامه داخلي واحد انفورماتيك را بر عهده داردمسئوليت تأييد

وبمديرييتمسئول.3-2 و رسيدگي به وضعيت فني .سايت كميته را بر عهده داردت

و رسيدگي به كامپيوترهاي محل كميته را بر عهده دارد.3-3 .مديريت

.تعيين نمايدهاي سايت را زيردامنه.3-4

و تأييد فعاليت.3-5 و گزارش اين موارد به ارزيابي -واحد ارزشيابيهاي اعضاي زير مجموعه اين واحد

و تأي گسترش .را بر عهده دارد�افراد�CVيد نهايي جهت درج

تمام اعضاي شوراي انفورماتيك موظف اند در حداقل يكي از جلسات اين شورا كه دو بار در ماه تشكيل.3-6

.شود، شركت نمايندمي
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 هاي دانشجويان دانشكدهسايت كميته پژوهشوب: فصل دوم

وب-4ماده����  سايت كميته خدمات

و انجام فراياطالع و نگهداري پروفايل اعضا را، تحت وب بر عهده داردندرساني .هاي كميته

وب) رسانيبه غير از اطالع(تمام خدمات سايت:تبصره ميفقط به افراد عضو در .گرددسايت كميته، ارائه

 آدرس سايت-5ماده����

.مي باشد)  www.isrc.mui.ac.ir:براي مثال(  www. … .ac.irآدرس سايت به نشاني

وبابا توجه به شر:تبصره مي يط، آدرس . تواند تغيير يابدسايت

 سايتهاي وب زيردامنه-6ماده����

اززيردامنه. هاي مختلف تشكيل شده استدامنهسايت كميته از زير وب دبير، آموزش، پژوهش،: ها عبارتند

 نشريهمالي، انفورماتيكو-عمومي، اجراييگسترش، روابط- ارزشيابي

در صورت درخواست يكي از مسئولين واحدها يا دبير كميته با تأييد شوراي انفورماتيك زيردامنه:1بصرهت

. گرددجديد تعريف مي

و:2تبصره .مربوط به هر واحد بر عهده مسئول واحد مربوطه است... وظيفه نشر تمامي اخبار، مطالب

وبمسئوليت تمامي مطالب ثبت شده در هر زيردام:3تبصره سايت بر عهده مسئول مربوط به آن زيردامنه است نه

.و واحد انفورماتيك در اين خصوص هيچ مسئوليتي ندارد

وبمديريت زيردامنه-7ماده����  سايت هاي

و سردبير هاي مربوطه اختيارات تام جهت مديريت زير دامنه نشريه كميته به مسئولين واحدهاي اصلي، دبير كميته

در. سايت به اهداف موردنظر واحد خود دست يابندتا با استفاده از بستر ايجاد شده توسط وب داده شده است 

و تأمين امكانات تخصصي مورد نياز هر واحد در وب سايت راستاي رسيدن به اين مهم وظيفه ايجاد بستر مناسب

. بر عهده واحد انفورماتيك است

وبقوانين زيردامنه-8ماده����  سايت هاي

و آيينمام محتواي مطالب ثبت شده در زيردامنهت.8-1 نامه شوراي انفورماتيك دانشگاه ها بايد مطابق با مقررات

.علوم پزشكي باشد
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وب.8-2 مي تمامي اطالعات ثبت شده توسط اعضا در و صرفاً در صورت لزوم سايت محرمانه نگاه داشته شود

پژدهي به مسئوالن دانشگاه يا انجام فرايندبراي گزارش و اجرايي تحت وب توسط هاي آموزشي، وهشي

و اجرايي اعضا وجود دارد مسئولي ن واحدها كه در آن نياز به دسترسي به اطالعات آموزشي، پژوهشي

و در غير اين صورت در صورت اطالع واحد انفورماتيك، مورد تخلف جهت رسيدگي استفاده مي گردد

و  .رسدميشگستر-واحد ارزشيابيبه اطالع دبير كميته

 زيردامنه دبير-9ماده����

مي.9-1 .باشدمسئوليت اين زيردامنه بر عهده دبير كميته

مي.9-2 : باشداين زيردامنه داراي امكانات ذيل

و معاون دبير- �پست الكترونيك اختصاصي براي دبير

و(رساني قابليت اطالع- )غيره خبر، مطلب

و ارزيابي- و اجراييCVدريافت �اعضا هاي آموزشي، پژوهشي

 قابليت ارسال پست الكترونيكو پيام كوتاه به اعضا-

 زيردامنه آموزش-10ماده����

مي.1- 10 .باشدمسئوليت اين زيردامنه بر عهده مسئول واحد آموزش

مي.2- 10 :باشداين زيردامنه داراي امكانات ذيل

و،خبر(رساني اطالع- ) غيره مطلب

و ارزيابي- �هاي آموزشي اعضاCVدريافت

و مدير علمي ها، گروهياران، كمكگاهنام كارثبت- �گروهياران، مدرسين، مدير اجرايي

�دريافت اطالعات براي درخواست جهت برگزاري كارگاه جديد از طرف اعضا-

�پست الكترونيك اختصاصي براي اعضاي شوراي آموزش-

 قابليت ارسال پست الكترونيكو پيام كوتاه به اعضا-

 زيردامنه پژوهش-11ماده����

ميمسئول.1- 11 .باشديت اين زيردامنه بر عهده مسئول واحد پژوهش

مي.2- 11 :باشدزيردامنه پژوهش داراي امكانات ذيل

و ارزيابي- �هاي پژوهشي اعضاCVدريافت

و عضوگيري در جهت تحقق اهداف واحد پژوهش قابليت ثبت- �نام

و(رساني اطالع- )غيره خبر، مطلب
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�هش پست الكترونيك اختصاصي براي اعضاي شوراي پژو-

�قابليت ارسال پست الكترونيكو پيام كوتاه به اعضا-

 گسترش- زيردامنه ارزشيابي-12ماده����

.باشدمي گسترش- واحد ارزشيابيمسئوليت اين زير دامنه بر عهده مسئول.1- 12

مي- زير دامنه ارزشيابي.2- 12 :باشدگسترش داراي امكانات ذيل

و، خبر(رساني اطالع- )غيره مطلب

ت- و و اجرايي اعضاCVأييد نهاييدريافت، ارزيابي �هاي آموزشي، پژوهشي

و بررسي فرم- �هاي تربيت پژوهشگر دانشجويانهاي ارزشيابي طرحارزيابي

�گسترش- پست الكترونيك اختصاصي براي اعضاي شوراي ارزشيابي-

�قابليت ارسال پست الكترونيكو پيام كوتاه به اعضا-

 عمومي�زيردامنه روابط-13ماده����

.عمومي است�اين زيردامنه بر عهده مسئول واحد روابط مسئوليت.1- 13

ميزيردامنه روابط.2- 13 :باشدعمومي داراي امكانات ذيل

و(رساني اطالع- )غيره خبر، مطلب

و فيلمقابليت بارگزاري عكس- �هاي خبريها

و ارزيابي- �هاي اجرايي اعضاCVدريافت

ي عموم�پست الكترونيك اختصاصي براي اعضاي شوراي روابط-

�قابليت ارسال پست الكترونيكو پيام كوتاه به اعضا-

�مالي-زيردامنه اجرايي-14 ماده����

مي-مسئوليت اين زيردامنه بر عهده مسئول واحد اجرايي.1- 14 .باشدمالي

مي.2- 14 : باشداين زيردامنه داراي امكانات ذيل

و(اطالع رساني- و مطلب ) غيره خبر

و ارزيابي- �هاي اجرايي اعضا �CVدريافت

�مالي-پست الكترونيك اختصاصي براي اعضاي شوراي اجرايي-

�قابليت ارسال پست الكترونيكو پيام كوتاه به اعضا-
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 زيردامنه انفورماتيك-15 ماده����

.باشدمسئوليت اين زيردامنه بر عهده مسئول واحد انفورماتيكمي.1- 15

مي.2- 15 :باشداين زيردامنه داراي امكانات ذيل

ب- �راي اعضاي شوراي انفورماتيكپست الكترونيك اختصاصي

و(رساني اطالع- و مطلب )غيره خبر

 قابليت ارسال پست الكترونيكو پيام كوتاه به اعضا-

 نشريهزيردامنه-16 ماده����

.باشدمي نشريهمسئوليت اين زيردامنه بر عهده سردبير.1- 16

مي.2- 16 :باشداين زيردامنه داراي امكانات ذيل

و دانلود نسخه كامل- �نشريه  PDFقابليت آپلود

و ارسال آن براي سردبير-  نشريهقابليت دريافت مطالب از اعضا

�نشريهپست الكترونيك اختصاصي براي اعضاي هيئت تحريريه-

�قابليت ارسال پست الكترونيكو پيام كوتاه به اعضا-


