
 
 

 امام رضا )ع(تاریخچه واحد توسعه تحقیقات بالینی  مرکز معرفی  و 

 

راه به طور رسمی با اخذ مجوز از وزارتخانه از  نفر از اعضای هیات علمی موسس  31با   3187 سال این واحد از 

 بالقوه ظرفیتهای از استفاده دانش با مرزهای گسترش و کاربردی پژوهشهای این واحد به منظور توسعه اندازی شد.

پایه   پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت فنآوری و تحقیقات معاونت از طرف علمی هیئت اعضا و بیمارستانها

ست  . لذا  شده ا  و دانشجویان جهت انجام پژوهش و فراهم علمی هیئت اعضای توانمندسازی و ترغیب هدف گذاری 

 .پژوهش می باشد انجام جهت تسهیالت نمودن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 موارد ذیل از جمله وظایف این واحد می باشد :
 

 

 مشاوره در نحوه تهیه و تدوین طرح های تحقیقاتی           -

 مشاوره درمورد ویرایش مقاالت به زبان انگلیسی     -

 مشاوره در زمینه مقاله نویسی     -

 مشاوره در زمینه سامانه پژوهان     -

 مشاوره در زمنه جستجوی منابع     -

 مشاوره در نحوه پروپوزال نویسی     -
 Spss، EndNote ،.. ,Maxqda آموزش نرم افزار موردمشاوره در      -

 ومتدولوژی مشاوره در زمینه اپیدمیولوِژی     -
 در زمینه جمع آوری داده هامشاوره       -

 مشاوره در زمینه امور کامپیوتری     -

 هامشاوره  در زمینه آمار وآنالیزداده     -

 انجام کلیه مکاتبات اداری در زمینه پژوهش           -

 برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه ها و هماهنگی با اساتید و دانشجویان جهت جلسه           -

 ،...ها و کالسهای پژوهشی برای کلیه مقاطع پزشکی از جمله : مقاله نویسی ، روش تحقیقبرگزاری کارگاه          -

 



 
 

 : اهداف 
شی و نیز به منظور ارت  ستقرار اعتبار بخ ستای ا شیدر را اهداف مرکز   ،قاء کیفیت خدمات بالینی و پژوه

 اصل ذیل استوار است : سه در جهت انجام 

شدن -1 شت لحاظ  شی وزارت بهدا شتی اولویت های پژوه شکی و خدمات بهدا شگاه علوم پز ، دان

شش آن با نگاه ویژه به ارتقای  ستان،  منطقه و جمعیت تحت پو شرایط خاص هربیمار درمانی و 

 کیفیت خدمات بالینی و غیر بالینی در تصویب و اجرای طرح های پژوهشی 

 

ستفاده از نتایج پژوهش های  -2 ستای ارتقای کیفیت خدمات بالینی و غیر بالینی ا انجام گرفته در را

 و ارتقای سطح سالمت فرد و جامعه 

رعایت قوانین ، مقررات ، آئین نامه ها ، دستتتورالعملها و استتتانداردهای ابالغی از ستتوی معاونت   -3

 تحقیقات و فناوری وزارت متبوع

 

 

 

 

 

 

 



 بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا)ع( واحد توسعه تحقیقاتاهداف کالن 

 

 واحد توسعه تحقیقات بالینیحفظ و ارتقاء ساختار مدیریت تحقیقات . 1  

   1011کسب مجوز  مرکز تحقیقاتی جدید تا سال  -

  ینیبال قاتیشرح وظایف کارشناسان واحد توسعه تحق %111اصالح  -

 ینیبال قاتیواحد توسعه تحق یکلیه فرآیندهای تحقیقات %111مستند سازی -

 

 بالینی توسعه کمی و کیفی تحقیقات. 2 

با روند صعودی و حداقل  PubMedو  ISIانتشار مقاالت علمی در نمایه های بین المللی  -

 1011مقاله در سال تا پایان سال  311

سالمت  - شه جامع علمی  شرایط مندرج در نق شتیبان پژوهش مطابق با  شگر و پ جذب پژوه

 (1011تا پایان برنامه پنج ساله)

ساالنه حداقل  - صنعت به میزان  شگاهی و  شترك بین مراکز دان ستیابی به طرح های م  11د

 کل طرح ها ی مصوب%

 طرح های تحقیقاتی بطور ساالنه  %21افزایش  -

افزایش طرح های تحقیقاتی و مقاالت چاپ شتتده در یز زمینه خاص به میزان هر ستتاله  -

 درصد تا پایان برنامه 21

 درصدی مقاله های خارجی بطور ساالنه  11افزایش  -

سازمان   - ستفاده از اعتبارات  سال با ا تا  W.H.Oانجام حداقل یز طرح تحقیقاتی در هر 

 پایان برنامه

شده  - ضای هیات علمی در جهت انجام طرح های تحقیقاتی و مقاالت چاپ  هدایت کلیه اع

 در زمینه تخصصی خود 

 تقویت همه جانبه مشارکت گروهی در پژوهشهای ملی و منطقه ای در طول برنامه -

 از طرحهای تحقیقاتی مصوب براساس الویتهای پژوهشی دانشگاه %01تصویب  -

 ( طرحهای مصوب از طریق شورای پژوهشی %01اکثری)تصویب حد -

طرحهای پژوهشی مصوب پس از تصویب نهایی در کمیته اخالق در پژوهش  %111اجرای  -

 های پزشکی

 از کل طرحهای مصوب  %5گسترش پژوهش های مرتبط با صنعت به میزان  -

 همه جانبه سطوح الویتهای پژوهشی ارتقاء -

تی یا پایان نامه مشتتترك با ستتازمانها و نهاد های  طرحهای تحقیقا %11تصتتویب حداقل  -

 خارج دانشگاهی مانند آموزش و پرورش و ...



 %51ارتقاء تعداد ارائه دهندگان مقاله در مجالت داخلی و خارجی به   -

 با سال قبل سهیدرمقا %31از  شیارتقاء تعداد طرحهای پژوهشی  به ب -

ره پزشتتکی و تحصتتیالت تکمیلی به پایان نامه های دانشتتجویان دو %21حداقل  تصتتویب -

 صورت طرح تحقیقاتی

 یژوهشپ تیفعال نیشتریب ینفرات اول تا سوم اعضاء هیئت علمی تمام وقت، دارا تشویق -

 )طرح مصوب،چاپ مقاله،کتاب و...(

جلسات منظم هفتگی در سطح گروه های آموزشی پایه و بالینی برای رفع مشکالت  تشکیل -

 پژوهشی

 پژوهشهای کاربردی مرتبط با ارتقاء سالمت  در صنعت %111 گسترش -

 جلب مشارکت درون بخشی و برون بخشی. 3 

در سال در طول  %5جلب مشارکت اساتید دانشگاههای دیگر برای انجام تحقیق به میزان  -

 برنامه

ارتقاء تعداد تفاهم نامه های همکاری پژوهشی با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها ی داخلی و  -

 تفاهم نامه همکاری در طول برنامه 11...  به میزان 

 ( در پژوهشهای دارای محصول  اقتصادیsponsorمشارکت دادن حامیان مالی )   -

 توسعه مدیریت دانش )تولید،پردازش، انتقال(. 0 

 ا کمی و کیفیانعقاد قرار داد کمز پژوهشی با موسسات پژوهشی در جهت ارتق -

 پژوهش

 تدوین خبرنامه عملکرد پژوهشی ساالنه -

 داده های آماری پژوهشی دانشگاهساماندهی نظام جمع آوری و ثبت . 5 

 شفاف سازی فرایند گردش اطالعات درمدیریت تحقیقات  -

 ارتقاء کیفیت و کمیت گزارش های آماری مرتبط با پژوهش -

صوص اطالعات  - سازمان ها در خ شگاه ها و  سایر دان ارتقاء ارتباط و همکاری با 

 آماری پژوهشی  

 

 



 وپژوهشگران مرکزارتقاءسطح توانمندی پژوهشی اعضای هیات علمی . 6 

در هر  یمختلف پژوهش یکارگاه توانمند سازی در زمینه ها 21برگزاری حداقل   -

 سال از برنامه 

 اعضای هیات علمی در کارگاههای توانمندی %01شرکت دادن حداقل  -

مقاله در  2افزایش توانمندی پژوهشی اعضاء هیئت علمی به میزان ارائه حداقل  -

   یو داخل یجهرسال در مجالت معتبر خار

افزایش توانمندی پژوهشتتی اعضتتاء هیئت علمی در ارائه پروپوزال به تعداد  -

 مورد در سال در طول برنامه 2حداقل 

 توسعه تحقیقات بالینین حوزه اء سطح توانمندی پژوهشی کارشناساارتق. 0 

 پزشکی علوم ارتقاء سطح توانمندی پژوهشی دانشجویان گروه. 0 

 دانشجويان در هر سال برنامهكارگاه توانمند سازي براي  01برگزاري حداقل -

 در مجالت مقاله 0 حداقل يک چاپ در افزايش توانمندي پژوهشي دانشجويان  -

 در سال داخلي وخارجي  معتبر

مورد در سال در طول  0 حداقل پروپوزال ارائه در دانشجويان توانمندي افزايش -

 برنامه

  

 

 

 

 
 

  

 


