
1397سال کلیه مصوبات شورای پژوهشی دانشکده   

 تاریخ شورای پژوهشی تصمیمات متخذه موارد مطرح شده
 Mentorshipتشکیل تیم 

 

 نتایج تحقیقات به دلیل محدودیت زمان تحصیل برخی از دانشجویان ارشد و دکتری به مرحله انتشار مقاالت نمی رسد، مقرر شد معاونت پژوهشی

همکاران عضو هیأت علمی عالقمند به شرکت در تیم راهبردی انتشار مقاالت دعوت به همکاری نماید. بدیهی است مجری طرح از آن دسته از 

 نمود. دتصمیم الزم را متناسب با میزان همکاری اعضای تیم راهبردی در انتشار مقاله براساس توافق طرفین در انتخاب جایگاه نویسندگان اخذ خواه

 

10/4/1397 

معاونت   26/2/97مورخ  97/د/1497/100نامه  

رفع  مشکالت مربوط به پایان -آموزشی دانشگاه 

 نامه های دانشجویان  مقاطع مختلف تحصیلی

 

د دادرخصوص نامه به اعضای شورا اطالع رسانی گردید. مقرر شد مطابق سال های گذشته قراردادها تنظیم شده و با مجری طرح )استادراهنما( قرار

 ه شود.بست

 

10/4/1397 

معاونت  4/4/97مورخ  97/د/2401/105نامه 

سامانه اعضای هیأت  -تحقیقات و فناوری دانشگاه

 ( ISIDعلمی )

وزارت بهداشت اطالع رسانی گردید و مقرر شد در صورت هر گونه سوال و رفع  ISIDدرخصوص تکمیل اطالعات اعضای هیأت علمی در سامانه 

 اشکال با خانم پورمرتضی هماهنگی الزم انجام شود.

 

10/4/1397 

رئیس گروه  28/3/97مورخ  97/د/2202/105نامه 

رفی مع –توسعه و نوآوری و مالکیت فکری دانشگاه 

 رنماینده جهت توانمندسازی اعضای هیأت علمی د

 حوزه داوری اختراعات 

 

نفر از گروه مامایی )خانم ها دکتر جمشیدی منش، دکتر امیری  2نفر از گروه پرستاری)خانم ها دکتر نجفی قزلجه، دکتر اشقلی فراهانی( و  2

 فراهانی( به دانشگاه معرفی شدند.

 

10/4/1397 

اولویت های پژوهشی مراکز آموزشی و درمانی 

 دانشگاه 

 

مقرر شد فراخوان به مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه جهت مطرح نمودن مشکالت سیستم در قالب عناوین طرح های پژوهشی ارسال گردد، این 

ی عناوین به عنوان اولویت های پژوهشی مطرح تا طرح های پژوهشی آینده کاربردی و پاسخگو به نظام آموزشی، درمانی و جامعه باشد. راهکارها

 از انجام پروژه های تحقیقاتی کارشناسی ارشد و دکتری به سیستم ارائه خواهد شد. آن پس 

 

10/4/1397 

 حیطه های پژوهشی دانشکده

 
 :حیطه ها

 ایمنی مددجو )خانواده، جامعه، مراقبین غیر حرفه ای( مراقبت در منزل -1

 ارتقاء سالمت ،آموزش به بیمار و جامعه، پیشگیری در سه سطح ،خودمراقبتی ،سبک زندگی -2

 اخالق حرفه ای -3

 حاملگی سالم و پرخطر -4

 

27/4/1397 

ویژگی ها و شرایط الزم جهت پذیرش طرح های 

 پژوهشی در دانشکده 

 

 را داشته باشد.قابلیت چاپ مقاله  -1

 داشتن قابلیت ارائه محصول که در این بند معیارهای زیر باید لحاظ شود: -2

 تصمیم گیری و سیاست گذاری مدیریتی در سطح داخل دانشگاه یا وزارتخانه کمک نماید. به -

 را داشته باشد. شرایط نوآوری یا اختراع -

27/4/1397 



 را ارائه دهد. دستورالعمل یا پروتکل قابل اجرا و با کیفیت و مهم -

 نماید.انشگاه، جامعه و بیماران کمک به حل مشکالت آموزش نظری یا عملی در سطح دانشکده و د -

 راه حل برای حل مشکالت جامعه یا بیماران ارائه نماید. -

 سبب ارتقاء کیفیت آموزش بالینی شود. -

 باشد.نیز  محصول می تواند تولید محتوای الکترونیک تعاملیدر ضمن  -

هیأت و به همکاران  گردد در طی جلسات کارشناسی توسط شورای پژوهشی معینی مشخص در نهایت مقرر شد عناوین طرح های پژوهشی با هزینه ها

داشتن یک یا چند ویژگی از شرایط فوق معیار  نمایند. مبادرت در صورت تمایل به انجام آن پروژه ها ءتا اعضا شودپیشنهاد علمی دانشکده جهت اجرا 

 کده خواهد بودپذیرش طرح ها بوده و همچنین تصمیم گیری در خصوص عناوین که در موارد فوق ذکر نشده با شورای پژوهشی دانش
 1396قرارداد طرح های پایان نامه ای معوقه سال 

 

قسط تنظیم  3هر کدام در طی  000/000/45ریال و دکتری  000/000/15مقرر شد قراردادهای طرح های پایان نامه ای کارشناسی ارشد با مبلغ 

 گردد. 

 

10/5/1397 

 10 ازطرح های تحقیقاتی با اعتبار کمتر و باالتر 

 1397میلیون تومان در سال 

 

مقررشد کلیه طرح ها پس از دریافت تأئیدیه مدیر تحصیالت تکمیلی در فرم رتبه بندی تنظیم و توسط کلیه اعضای شورای پژوهشی اعالم نظر 

 دانشکده صورت  بودجه هزینه  نهایی مشخص می شود. پرداخت هزینه از طریق پس از تعیین رتبه نهایی طبق جدول تنظیم شده و شود

 میلیون تومان بررسی و پرداخت هزینه از سوی دانشگاه صورت می گیرد. 10ضمناً طرح های تحقیقاتی با اعتبار باالی  می گیرد.

 

10/5/1397 

پیام پژوهش برای پایگاه نتایج پژوهش های 

 سالمت کشور

 

پایگاه نتایج پژوهش های سالمت کشور اقدام نماید و تأئیدیه ایمیل را در مقرر شد بعد از دفاع نهایی دانشجو نسبت به ارسال پیام پژوهش برای 

 سیستم پژوهشیار بارگذاری نماید.

 

10/5/1397 

 اولویت های پژوهشی دانشکده 

 

 مواد مخدر و روانگردان  -

 طراحی مدل توانمندسازی فرزندان زنان سرپرست خانوار -

 خانواربررسی مدل های موثر توانمندسازی زنان سرپرست  -

- Home safety  

 سالمندی موفق و سالم -

 دمانس و آلزایمر -

 سالمند آزاری و غفلت -

 تأثیر مدل های آموزش سالمت در پیشگیری از رفتار پرخطر -

 )سرطان، قلبی و ...( از آن خودمراقبتی در پیشگیری بیماری غیر واگیر و  -

 ارزشیابی مداخالت آموزش سالمت  -

 مت تأثیر عوامل اجتماعی موثر بر سال -

 سالمت بلوغ و مدارس -

 توانمندسازی گروه های در معرض خطر -

 سبک زندگیدر  اثربخشی آموزش های مهارت زندگی -

 فرزند آوری و باروری سالم  -

 حاملگی های پرخطر و ایمن -

8/7/1397 



 مراقبت مادر، جنین، نوزاد -

 زایمان طبیعی و شیردهی -

 فرزند پروری -

 رفتار جنسی ایمن -

 سالمت باروری و تولید مثل  -

 طب مکمل در سالمت باروری  -

 کیفیت ارائه خدمات در مراکز آموزشی درمانی طراحی مدل -

 ارزشیابی آموزش بالینی -

 توسعه الگوی نیازسنجی مبتنی بر جامعه در آموزش پزشکی با تأکید بر آموزش مبتنی بر پیامد -

 یامد برنامه درسی با تأکید بر آموزش مبتنی بر پ توسعه الگوی نیازسنجی فراگیر مخاطب -

 الگوسازی روش های تدریس بالینی در عرصه سرپایی و بستری -

 طراحی، استقرار و ارزشیابی آموزش مجازی / ترکیبی در سطح رشته، گروه، دانشکده  -

 انگیزشی اعضای هیأت علمی در توسعه آموزش مجازی/ ترکیبی در سطح دانشکده  –طراحی، تدوین و پیاده سازی نظام حمایتی  -

 بیمارستانیکنترل عفونت  -

 تعهد و اخالق حرفه ای   -

 جامعه پذیری حرفه ای  -

 بررسی عوامل موثر بر کاهش اقامت بیماران در اورژانس و بخش بستری -

 مهندسی مجدد و اصالح فرآیندهای حوزه آموزش، درمان  -

 اثربخشی استقرار استانداردهای اعتباربخشی در بیمارستان ها،   موسسات آموزشی دانشگاه  -

 ای ویژه مراقبت ه -

 آمادگی تجهیزات بیمارستانی حین بحران  -

 عوامل موثر بر کاهش شکایات بیماران  -

 حسابرسی مراقبت ها -

چک لیست ارزیابی طرح های پژوهشی توسط 

 کمیته اخالق دانشگاه 

 

شورا جهت اطالع رسانی به اعضای هیأت فرم چک لیست ارزیابی طرح های پژوهشی توسط کمیته اخالق دانشگاه به اطالع مدیران گروه و اعضای 

 علمی گروه مربوطه رسانده شد.
1/7/1397 

درصد فرم های رضایت آگاهانه در  10بارگذاری 

 سیستم پژوهشیار 

 

 د. سال در اختیار مجریان طرح جهت ارزیابی حفظ و نگهداری شو 5به اطالع اعضای شورا رسانده شد و مقرر شد فرم های رضایت آگاهانه به مدت 

 
1/7/1397 

دستورالعمل اعطای گرنت های پژوهشی در سال 

1397 

 اطالع رسانی شد و مقرر شد در سایت معاونت پژوهشی بارگذاری شود.

 
1/7/1397 



 

ایجاد صفحه ترجمان دانش در صفحه اصلی 

معاونت پژوهشی سایت دانشکده )نامه شماره 

4976) 

 

 مقرر شد صفحه ای ترجمان دانش در صفحه اصلی معاونت پژوهشی سایت دانشکده ایجاد و مستندات آن بارگذاری شود. 

 
1/7/1397 

درصد طرح های تحقیقاتی از نوع  10ارسال 

 ترجمان دانش

 

 پژوهشی توجه شود.اطالع کلیه اعضای شورا رسانده شد و مقرر شد که به این نکته در پذیرش طرح ها توسط شورای به 

 
1/7/1397 

منتخب براساس  اولویت های پژوهشی

اولویت های تعیین شده جلسه شورای 

 دانشکده  (8/7/97پژوهشی مورخ )

 

قرارگیرد و تبادل نظر بیشتر در شورای  97بحث و بررسی شد و مقرر شد عناوین پژوهشی در حوزه های ذیل اولویت پژوهشی دانشکده در سال 

 در این خصوص انجام خواهد شد.پژوهشی بعد 

 توانمندسازی گروه های در معرض خطر -

 ارزشیابی آموزش بالینی -

 ایمنی بیمار  -

 آسیب شناسی شکایت بیماران مراجعه کننده به مراکز آموزشی، بهداشتی و درمانی  -

 طراحی، تدوین و پیاده سازی نظام حمایتی انگیزشی اعضای هیأت علمی در توسعه آموزش مجازی -

22/7/1397 

عدم ثبت و بارگذاری طرح های پژوهشی 

 توسط مجری )استاد راهنما(

ی عضو هیأت علمی( و ثبت طرح ها ،مقرر گردید در صورت عدم بارگذاری طرح های پژوهشی در سیستم پژوهشیار توسط مجری )استاد راهنما

 . می گیرد. مسئولیت آن با مجری می باشدبه صورت پایان نامه ای هیچ گونه هزینه ای به این طرح ها تعلق ن پژوهشی
22/7/1397 

 


