
 شرح وظایف

 تعییي اٍلَیت ّای پژٍّص در آهَزش -1

 جوع آٍری ًظرات صاحبٌظراى : - 

)رؤسای   داًطکدُ  ّا ، هعاًٍیي آهَزضی،،   

هدیراى ، گرٍّْای آهَزض، ، فیراگیییراى ،      

 داًص آهَختگاى  ٍ ....(

بییررسیی، اٍلییَیییت ّییای پییژٍّطیی،            - 

 صاحبٌظراى در  کویتِ پژٍّص در آهَزش

 جوع بٌدی ٍ تعییي اٍلَیت ّای ًْای، - 

اعالم اٍلَیت ّا بِ کلیِ داًطکیدُ ّیا ٍ        -

 ٍاحدّای  تابعِ 

 معرفی مرکس

هرکس تحقیقات آهَزش علَم پیسضیکی،    

داًطگاُ علَم پسضک، گیالى، با ّید     

تَسعِ پژٍّطْای حیییغیِ آهیَزش         

 تاسیس ضد. 1131پسضک، در بْار 

 رسالت

رسالت ایي هرکس حوایت در اًجیام پیژٍّیص      
ّای آهَزض، ، جلب هطارکت اعضای ّیییات   
علو،  ٍ داًطجَیاى داًطگاُ در اًجام پژٍّص 
ّای هرتبظ با آهَزش پسضک، با ّید  رفیع     
هطکالت ٍ تعییي ًیازّای آهَزض، داًطیگیاُ،   
گسترش فرٌّی  پیژٍّیص در آهیَزش ،             
ّدفوٌد کردى تحقیقات آهیَزضی، ، ارا یِ          
هطاٍرُ ّای پژٍّط، ٍ آهیَزضی، ٍ بسیتیر         
سازی تصوین گیریْای آهَزض، با استفادُ از   
ًتایج عرحْای کاربردی ٍ ًیییس گسیتیرش           
دسترس، بِ هٌابیع آهیَزش پیسضیکی، در            
 -داًطگاُ، تحقیق در زهیٌِ فرآیٌد ییاددّی،     
یادگیرى جاری در داًطگاُ ٍ در ًظام آهیَزش  
پسضکى، هغالعات بٌییادى ٍ کیاربیردى در          

ّای داًطجَی، ٍ اساتید ٍ ًیس اًیتیطیار     زهیٌِ
تألیف ٍ ترجوِ در زهیٌِ پژٍّص ّاى بِ رٍز   

 هرتبظ با  آهَزش پسضکى است

 

 

 دیدگاه

ها برآًین تا بتَاًین در اهر تَسعِ پیژٍّیص     

ّای آهَزض، ٍ برقراری  ارتباط  پیژٍّطی،    

در سغح کطَری  ٍ  بیي الولیلی،، جیلیب       

هطارکت هحققیي  ٍ  اًتطار کتب  ٍ هقاالت 

هرتبظ با آهَزش پسضک، جسء بْترییي ّیا     

 باضین.

 اهداف

ارتقاء کوّ، ٍ کیف، سغح  پیژٍّیص ّیای      

 هرتبظ با آهَزش در داًطگاُ 

 ارتقای کوّ، ٍ کیف، سغح آهَزش داًطگاُ

 

 



دانشگاه علوم پسشکی و خدمات 

 بهداشتی درمانی گیالن

تعییه روود بررسی طررهریرا        ( 2

 پژوهشی ارائه شده

 طراحی ي تذيیه پريپًزال 

       بررسی پريپًزال َبی ارائٍ شذٌ توًسو

 کمیتٍ َبی کبرشىبسی 

           وظبرت بر حسه اجورای طورت توًسو

 مسئًل کمیتٍ ي کبرشىبسبن مربًطٍ 

  ارائٍ وتبیج طرحُبی پصيَشی بٍ مسئًلیه

ریرب  جُت تغییر ياصالت ريوذ آمًزشوی  

 گريَُبی مربًطٍ

     پبیش چگًوگی استفبدٌ ي کبربرد ووتوبیوج

 تحقیقبت اوجبم شذٌ

(تقویت توان علمی و میرارتریرا      3

 آموزشی اعضاء هیأت علمی 

  ٍبرگساری کبرگبٌ َبی آمًزشی مربًط 

    برگساری شيروبل کالة َبی پصيَشوُوبی

 آمًزشی

  برگساری پبول َبی تخصصی 

 مرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی 

Medical Education 

 Research Center 

(MERC) 

   سوق پبیبن نبمه هبی دانطجویی و

تحصیالت تکمیلی در زمینه هبی پژوهص 

 در آموزش  

  غنی کردن منببع اطالعبتی مرکس

مطبلعبت و توسعه آموزش پسضکی  ) از 

طریق  تهیه مجالت ،کتب فبرسی و 

 انگلیسی درزمینه آموزش پسضکی (

  انتطبر  فصلنبمه پژوهص در آموزش

 پسضکی 

  انتطبر کتب  و مقبالت مرتبط بب آموزش

 پسضکی

  ارائه مطبوره پژوهطی به اعضبی هیئت

علمی، کبرضنبسبن آموزضی و 

 دانطجویبن

  پژوهص در زمینه مطکالت آموزضی

 دانطگبه و ارائه راه حل

 

معرفی مرکس تحقیقات آموزش علوم پسشکی 

 داوشگاه علوم پسشکی گیالن

 معاونت آموزشی دانشگاه علوم پسشکی گیالن
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