
 بسمه تعالی

 

 ، دانشکده پرستاری بروجرد1400سال  ،پژوهشیبرنامه عملیاتی حوزه 

 مالحظات مجری بازه زمانی انجام عملکرد و فعالیت ردیف
به روز رسانی محتوای سایت مربوط تکمیل ادامه  

و سایر واحدهای  به حوزه معاونت پژوهشی

 دانشکده

 پژوهشمعاونت  1/1/1400شروع 

و سرپرست کمیته تحقیقات 

دانشجویی و واحد کتابخانه 

 ITو 

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 

قرار  ITحد سایت در اختیار وا

 دهد.

به  1400یت های تحقیقاتی سال واطالع رسانی اول 

 اساتید، محققین و دانشجویان

 پژوهشمعاونت  1/1/1400 شروع

و سرپرست کمیته تحقیقات 

 دانشجویی

محققین موظفند برای 

هدفمند کردن روند تحقیقاتی 

دانشکده طرحهای تحقیقاتی 

خود را در راستای الویت های 

 1400و  99تحقیقاتی سال 

 تدوین نمایند.

های بررسی سامانه و پیگیری وضعیت طرحادامه  

پژوهشی جهت و برگزاری شواری  تحقیقاتی

 تصویب طرح ها

 

 پژوهشمعاونت  1/1/1400 شروع

 کارشناس پژوهش

 

پیگیری جذب همکاری اساتید هیئت علمی ادامه  

کمیته در جهت راهنمایی طرحهای تحقیقاتی 

 تحقیقات دانشجویی

پژوهش و سرپرست معاونت  1/1/1400 شروع

 کمیته تحقیقات

 

 
کنگره ها و و ترغیب اطالع رسانی ادامه 

همایش های داخلی و خارجی به محققین 

 دانشکده

پژوهش و سرپرست معاونت  1/1/1400 شروع

 کمیته تحقیقات

 

 
 تقویت واحد ارتباط با صنعت

، واحد معاونت پژوهش 1/1/1400 شروع

 ارتباط با صنعت

 



 
 تقویت واحد نواوری و اختراعات

معاونت پژوهش، واحد  1/1/1400 شروع

 نواوری و اختراعاتارتباط 

 

 
 تکمیل فرایند الکترونیکی کردن کتابخانه

مسئول  پژوهش، معاونت 1/1/1400 شروع

 کتابخانه

 

 
تامین منابع اطالعاتی برای کتابخانه و رشته 

 تازه تاسیس

 مسئول پژوهش، معاونت 1/1/1400 شروع

 کتابخانه

 

 
و واحد  خرید تجهیزات الزم برای کتابخانه

IT ( ،کامپیوتر، اسپیکر)میکروفن 

 مسئول پژوهش، معاونت 1/1/1400 شروع

 کتابخانه

 

 
 باند اینترنتی پرسرعت و تقویت تهیه

ریاست دانشکده و معاونت  1/1/1400 شروع

 پژوهش

 

اعضای شورای پزوهشی  1/1/1400 شروع پژوهشیبرگزاری جلسات شورای  

 دانشکده

 12.5دوشنبه ها ساعت 

 شوار ی دانشکده 13.5لغایت 

 چهارشنبه ها شورای دانشگاه پژوهشمعاونت  1/1/1400 شروع پیگیری حضور در جلسات پژوهشی دانشگاه 

 برگزاری کارگاه 

برای  های مورد نیاز 

دانشجویان از لینک کمیته 

 تحقیقات دانشجویی 

 

شنایی با سامانه آ

 پژوهشیار

-99 دوم مسالین

 مسالین و 1400

 401-1400اول

 پژوهشمعاونت 

 کارشناس پژوهش

 سرپرست کمیته تحقیقات

 جهت دانشجویان

آشنایی با اصول 

انتخاب عنوان 

 پژوهشی

-99 دوم مسالین

 مسالین و 1400

 401-1400اول

 معاونت پژوهش

 کارشناس پژوهش

 سرپرست کمیته تحقیقات

 جهت دانشجویان

آشنایی با روش 

تحقیق مقدماتی و 

 پیشرفته

-99 دوم نیمسال

و نیمسال  1400

 401-1400اول

 پژوهشمعاونت 

 پژوهشکارشناس 

 سرپرست کمیته تحقیقات

 جهت دانشجویان

آشنایی با چگونگی 

 نوشتن پروپوزال

-99 دوم مسالین

 مسالین و 1400

401-1400اول  

 پژوهشمعاونت 

 کارشناس پژوهش

 سرپرست کمیته تحقیقات

 جهت دانشجویان

برگزاری کارگاه 

ژورنال کالب توسط 

 دانتشجویان

-99 دوم مسالین

 مسالین و 1400

401-1400اول  

 پژوهشمعاونت 

 کارشناس پژوهش

 سرپرست کمیته تحقیقات

 جهت دانشجویان

آشنایی با چگونگی 

 نوشتن مقاله نویسی

-99 دوم مسالین
 مسالین و 1400

401-1400اول  

 پژوهشمعاونت 

 کارشناس پژوهش

 سرپرست کمیته تحقیقات

 جهت دانشجویان

کارگاه آشنایی با 

 پایگاه های اینترنتی

-99 دوم مسالین
 مسالین و 1400

401-1400اول  

 پژوهشمعاونت 

 کارشناس پژوهش

 سرپرست کمیته تحقیقات

دانشجویان جهت  

1400سال مشارکت فعال کمیته تحقیقات دانشجویی   پژوهش معاونت   
 سرپرست کمیته تحقیقات

 



 پژوهش های دانشکده در برگزرای هفتمین کنگره

به جنوب غرب  دانشجوییکمیته های تحقیقات 

 لرستان یمیزبانی دانشگاه علوم پزشک

پیگیری مجدد صدور مجوز لوگوی کمیته  

 تحیقیقات دانشکده پرستاری بروجرد

1/1/1400 شروع پژوهش معاونت   
 سرپرست کمیته تحقیقات

 

اطالع رسانی کارگاه های آموزشی حوزه  پیگیری و 

معاونت پژوهش دانشگاه جهت شرکت نمودن 

 اساتید و محققین دانشکده

1/1/1400 شروع پژوهش معاونت    

1/1/1400 شروع برگزاری کارگاه ژورنال کالب توسط اساتید  پژوهش معاونت   اعضا هیات علمی 

پیگیری صدور گواهی شرکت درکارگاه های  

 آموزشی حوزه پژوهش

1/1/1400 شروع  پژوهش معاونت 

 سرپرست کمیته تحقیقات

 

1/1/1400 شروع پیگیری روند رشد تحقیقات محققین دانشکده    پژوهشمعاونت  

 سرپرست کمیته تحقیقات

 

پیگیری جهت تقدیر از فعالین حوزه پژوهش در  

 روز پژوهش

1/1/1400 شروع پژوهش و سرپرست معاونت  

 کمیته تحقیقات

 

در سایت  صفحه شخصی اساتیدبه روز رسانی  

 دانشگاه 

1/1/1400 شروع   پژوهشمعاونت  

به روز رسانی صفحه علم سنجی اساتید هیات  

 علمی درسایت علم سنجی دانشگاه

1/1/1400 شروع   پژوهش معاونت  

مصوبات جدید شورای اطالع رسانی آیین نامه ها و  

 پژوهشی دانشگاه به محققین دانشکده

1/1/1400 شروع   پژوهشمعاونت  

پیگیری جهت تقویت ارتباط حوزه پژوهش در  

جهت انجام ( بیمارستانها درمان) بخش بهداشت و

 پژوهش های کاربردی مشترک

1/1/1400 شروع   پژوهشمعاونت  

1/1/1400 شروع انجام فرایند اعتبار بخشی حوزه پژوهش دانشکده    پژوهشمعاونت  

 


