
 دانشکدهو آموزشی اعضای محترم هیأت علمی 

 

 با سالم و احترام،

، فعالیت حضور معاون پژوهشی دانشکده در شوراهای پژوهشی گروه های آموزشی و مصوبات شورای پژوهشی دانشکدهپیرو 

. خواهشمند است در خصوص عملیاتی شدن موارد ذکر شده، اهتمام ورزیده و دانشکده های مورد توافق ذیل به اطالع می رسد

 را جهت ارتقای پژوهشی یاری نمایید. 

فرآیند ارسال طرح ها از همان ابتدا از طریق پژوهشیار انجام می شود و کلیه مکاتبات بین مجریان محترم و شورای  -1

 پژوهشی از طریق پژوهشیار می باشد.

ین اارسال طرح ها به معاونت پژوهشی دانشکده، الزم است تأیید مدیران محترم گروه نیز پیوست باشد )همزمان با  -2

فرم (. تأیید نشانه آن است که نظرات مطرح شده در شورای پژوهشی گروه در طرح های ارسالی، اعمال شده است

چنین موافقت جهت طرح شدن پیوست، که در مورد تأیید اصالحیات مطرح شده در شورای پژوهشی گروه و هم

پایان نامه می باشد، باید توسط استاد محترم راهنما و مدیر محترم گروه امضا و از طریق ضمایم پژوهشیار ارسال 

 شود.

ر ، به منظوCONSORT ،SPIRIT، از چک لیست RCTاساتید و مجریان محترم قبل از ارسال پروپوزالها جهت مقاالت  -3

 RCTدر شوراهای پژوهشی گروه نیز از این چک لیست ها جهت بررسی مطالعات  ند.طراحی مطالعه استفاده نمای

 برای بررسی طرح ها استفاده شود. الزم به ذکر است که در شورای پژوهشی دانشکده نیز از این چک لیست ها

 استفاده می شود . 

 انتخاب عنوان های پایان در خصوص توجه ویژه به موضوعات پژوهشی مسئله محور، اساتید محترم در ابتدای  -4

نامه ای و طرح های تحقیقاتی به این امر توجه ویژه داشته و دانشجویان تحصیالت تکمیلی را در این راستا هدایت 

که محققین محترم، افراد کلیدی و اثر گذار محیط پژوهشی را شناسایی کنند  پیشنهاد می شودفرمایند. همچنین 

می ل در همان محلی که پژوهش اجرایی یا مجریان قرار دهند تا نتایج تحقیق حداقو این افراد را هم جزو همکاران 

 شود، کاربردی شود.

جلسه غیر متوالی از  5جلسه متوالی یا  3اعضای محترم شورای پژوهشی گروه های آموزشی در صورت غیبت  -5

عضویت در شورا حذف خواهند شد. در صورت وجود عذر موجه، لطفا به مدیر محترم گروه اطالع داده شود و 

در اینصورت با ارائه کامنت به پیشنهادات و کامنتها به صورت مکتوب به مدیران محترم گروه تحویل داده شود. 

 مدیران گروه، حاضر در جلسه محسوب می شوند. 

و این طرح ها با بودجه  شدهطرح هایی که جهت حل مشکالت دانشکده طراحی می شوند، با الویت در نظر گرفته  -6

 بیشتر و سریعتر تصویب می شوند.

لعات بزرگ حرفه ای )مگا پروژه ها(، بر لزوم انجام با توجه به اهمیت موضوعات تحقیقاتی بین حرفه ای و انجام مطا  -7

 این مطالعات تأکید می شود.

 

 

 با تشکر                                                                                                                                         

 معاون پژوهشی دانشکده


