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  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان

 معاونت پژوهشی

 ، دانشکده پرستاری بروجرد7931، شش ماهه دوم سال پژوهشیبرنامه عملیاتی حوزه 

 

 مالحظات مجری بازه زمانی انجام عملکرد و فعالیت ردیف

 حوزه آموزش
طراحی و تدوین و به روز رسانی محتوای  1

و  سایت مربوط به حوزه معاونت پژوهشی

 سایر واحدهای دانشکده

 مدیرپژوهش   11/6/1931شروع از 

و سرپرست کمیته 

تحقیقات دانشجویی و 

 ITواحد کتابخانه و 

واحدهای مذکور موظف می باشند 

محتوای مربوط به واحد خود را بر 

اساس شرح وظایف و عملکردهای 

واحد مربوطه تدوین نموده، در 

جلسه شورای پژوهشی ارائه نموده و 

پس از تایید و نهایی شدن جهت 

بارگزاری در سایت در اختیار واحد 

IT .قرار دهد 

ل یت های تحقیقاتی ساواطالع رسانی اول 2

 به اساتید، محققین و دانشجویان 31

 مدیرپژوهش 1/1/31

و سرپرست کمیته 

 تحقیقات دانشجویی

محققین موظفند برای هدفمند 

کردن روند تحقیقاتی دانشکده 

طرحهای تحقیقاتی خود را در 

راستای الویت های تحقیقاتی سال 

 تدوین نمایند. 31

رای زنی با معاونت فناوری و تحقیقات  9

انتقال سامانه مدیریت دانشگاه جهت 

طرح های تحقیقاتی دانشکده پرستاری 

 بروجرد از الیگودرز به بروجرد

لغایت  1/1/1931

11/1/31 

  مدیرپژوهش

 اعضای شواری پژوهشی دانشکده، تعیین 4

و اعالم به معاونت  ءصدور ابالغ اعضا

 فناوری و تحقیقات دانشگاه

 مدیرپژوهش 1/1/31لغایت1/1/31

با رای زنی با ریاست 

 دانشکده

 

بررسی سامانه و پیگیری وضعیت  1

  های تحقیقاتیطرح

بعد از فعال شدن سامانه 

 93/12/31لغایت 

 مدیرپژوهش

 کارشناس پژوهش

 

6     



 بیتصو جهت یپژوهش یشوار یبرگزار 

 ها طرح

 

  مدیرپژوهش 1931اسفند ماه 

پیگیری جذب همکاری اساتید هیئت  1

علمی جهت راهنمایی طرحهای تحقیقاتی 

 در کمیته تحقیقات دانشجویی

مدیر پژوهش و سرپرست   1/1/31شروع از

 کمیته تحقیقات

 

8 
اطالع رسانی کنگره ها و همایش های 

 داخلی و خارجی به محققین دانشکده

مدیر پژوهش و سرپرست  23/6/31شروع از

 کمیته تحقیقات

 

 محترم اعضا به یرسان اطالع و یریگیپ 3

 یها کارگاه در شرکت جهت یعلم اتیه

 دانشگاه یپژوهش -یآموزش

 

 در طول شش ماهه سال 

 

  مدیر پژوهش

لغایت  1/1/1931 وهشیبرگزاری جلسات شورای پژ 13

28/12/1931 

اعضای شورای پزوهشی 

 دانشکده

لغایت  1221دوشنبه ها ساعت 

1921 

 برگزاری کارگاه 11

های مورد نیاز و 

پیشنهادی اساتید و 

محققین و دانشجویان در 

 حوزه مباحث پژوهشی

آشنایی با 

روش تحقیق 

مقدماتی و 

 پیشرفته

 

 38-1931نیمسال اول 

 مدیرپژوهش

 کارشناس پژوهش

 سرپرست کمیته تحقیقات

 

آشنایی با 

چگونگی 

نوشتن 

 پروپوزال

 مدیرپژوهش 38-1931نیمسال اول 

 کارشناس پژوهش

 سرپرست کمیته تحقیقات

 

برگزاری 

کارگاه ژورنال 

کالب توسط 

 اساتید

 مدیرپژوهش 38-1931نیمسال اول 

 کارشناس پژوهش

 سرپرست کمیته تحقیقات

 

آشنایی با 

چگونگی 

نوشتن مقاله 

 نویسی

 مدیرپژوهش 38-1931نیمسال اول 

 پژوهشکارشناس 

 سرپرست کمیته تحقیقات

 

کارگاه 

آشنایی با 

چگونگی کار 

با نرم افزار 

SPSS 

 مدیرپژوهش 38-1931نیمسال اول 

 کارشناس پژوهش

 سرپرست کمیته تحقیقات

 



کارگاه 

آشنایی با 

پایگاه های 

 اینترنتی

 مدیرپژوهش 38-1931نیمسال اول 

 کارشناس پژوهش

 سرپرست کمیته تحقیقات

 

در اخالق   

 پژوهش

 مدیرپژوهش 

 کارشناس پژوهش

 سرپرست کمیته تحقیقات

 

کارگاه   

آشنایی با 

پایگاه 

 کلینیکال کی

 مدیرپژوهش 38-31نیمسال اول 

 کارشناس پژوهش

 سرپرست کمیته تحقیقات

 

پیگیری صدور گواهی شرکت درکارگاه  12

 های آموزشی حوزه پژوهش

لغایت  1/1/1931

28/12/1931 

 مدیر پژوهش

 سرپرست کمیته تحقیقات

 

پیگیری، اطالع رسانی، ایجاد انگیزه و  19

زمینه برای دانشجویان جهت انجام 

 فعالیت پژوهشی 

مدیرپژوهش وسرپرست  در طول شش ماهه سال 

 کمیته تحقیقات

 

 مدیر پژوهش 24/8/31 پیگیری بزرگداشت روز کتاب و کتابخوانی 14

 مسئول کتابخانه

 

پیگیری روند رشد تحقیقات محققین  11

 دانشکده 

لغایت  1/1/1931

28/12/1931 

 مدیر پژوهش

 سرپرست کمیته تحقیقات

 

پیگیری جهت تقدیر از فعالین حوزه  16

 پژوهش در روز پژوهش

لغایت  1/1/1931

21/3/1931 

مدیر پژوهش و سرپرست 

 کمیته تحقیقات

 

در سایت  صفحه شخصی اساتیدتکمیل  11

 دانشگاه 

  مدیر پژوهش 19/13/31

فعال سازی و تکمیل  صفحه علم سنجی  18

علم سنجی  مانهاساتید هیات علمی د رسا

 دانشگاه

23/6/31 

 28/12/31لغایت

  مدیر پژوهش 

عضویت اعضا هیت علمی در لیست  13

 داوران طرح های تحقیقاتی دانشگاه

  مدیر پژوهش 23/6/31شروع از

رسانی آیین نامه ها و مصوبات  اطالع 23

جدید شورای پژوهشی دانشگاه به 

 محققین دانشکده

  مدیر پژوهش 23/6/31شروع از 

 

 


