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 :مقدمه

و چه در  3مرکز پژوهش های علمی دانشجویان، همواره به دنبال ایجاد فرصت های متنوعی جهت تربیت دانشجویان چه در زمینه پژوهش

منظم به عنوان  های آموزشی کارگاههای علمی دانشجویان  از ابتدای تأسیس مرکز پژوهش. های زندگی و اجتماعی بوده است زمینه مهارت

 00888)جلسه کارگاه  0088که حداقل حدود طوری است، به شده  ترین روش تربیت پژوهشگر به شکلی با کیفیت برگزار  ترین و قدیمی ثابت

های متنوع پژوهشی و آموزشی و با تدریس  منظم کارگاه های این دوره .سال گذشته در مرکز برگزار گردیده است  در طی بیست( ساعت

و کسب مهارت های پژوهشی  طی فعالیتبعد از برگزیده  پژوهان دانش. گیرد آموزشی و پژوهشی صورت می ی ممتاز در زمینهپژوهان  دانش

جهت ی زیر در  نامه آیین .شوند برگزیده می آماده و از طریق معیارهایی برای این مهمها  جهت تدریس در مرکز پژوهش و تجربه کافی،

شگر تسهیل روند فرآیند تربیت مدرس، و همچنین در راستای ایجاد مسیری روشن و شفاف برای دانشجویان پژوه ارتقای مدرسین مرکز و

 .تدوین شده استهای علمی دانشجویان  مرکز پژوهش 3131-3130توسط سارا اعال معاون آموزشی سال ها  و فعال مرکز پژوهش

به  حداقل دو مرتبه ،پژوه دانش 02ای آموزشی است که با حضور حداکثر   جلسه منظم هایکارگاه: منظم مرکز های تعریف کارگاه. 3ماده 

 ، پروپوزال نویسی و مقاله نویسیsearch in TUMS ،Pubmedهای ثابت که شامل روش تحقیق سطح یک، ویژه در مورد کارگاه

 Problem-based learning, Groupمانند )های نوین آموزشی غیر از سخنرانی  شود و با شیوه برگزار میدر هر فصل است؛ 

Discussion  شود می تدریسراگیران ای به ف های توسعه های پژوهشی یا مهارت مهارت...( و . 

 اطالع به دانشجویان، علمی های پژوهش مرکز سایت طریق از برنامه این ها، کارگاه برگزاری دوره هر ریزی برنامه از پس. 0ماده 

 ها بیمارستان و تهران پزشکی علوم دانشگاه های بورد سطح در و شده طراحی رسانی اطالع برای پوسترهایی همچنین. رسد می مندان عالقه

 .انجام دهدرا رسانی  باید پیگیری الزم برای اطالع های مرکز مسئول کارگاه .شوند می پخش وابسته پژوهشی مراکز سایر و

 .(3رجوع به ضمیمه ) شود ی حضوری انجام می و به شیوههفته قبل از زمان برگزاری کارگاه  تنها یک  ثبت نام کارگاه. 1ماده 

نام به  الزم اعم از کارت دانشجویی را جهت ثبت مدارک در صورت لزوم بایست می( ها)کت در کارگاه متقاضی شر پژوهان دانش. 0ماده 

 .ارائه دهند های مرکز مسئول کارگاه

 .و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در اولویت هستند( RRE)پژوهان دوره تحصیل سریع پژوهش  دانش. 2ماده 

های آموزشی منظم  موظف است برای برگزاری، حفظ و ارتقای کیفیت کارگاه های علمی دانشجویانمرکز پژوهش معاون آموزشی. 6ماده 

 . گو باشد اقدامات الزم را انجام دهد و برای این مهم به دبیرکل مرکز و سایر مسئولین طبق اساسنامه مرکز پاسخ

 .ها بپردازندبه ارزیابی کارگاهها  دبیرکل و سرپرست مرکز موظف هستند جهت برگزاری هرچه بهتر کارگاه. 7ماده 

ای  های توسعه سایر امور مرتبط با مهارت یای مرکز از نظر امور پژوهشی و  مدرس یکی از اعضای فعال و با تجربه: تعریف مدرس. 0ماده 

( 33و  38ماده )های ضروری  های علمی دانشجویان و بعد از کسب معیار محور است که توسط معاونت آموزشی مرکز پژوهش-سالمت

 .گردد تعیین می

 :معیارهای عمومی مدرس بودن. 3ماده 

. باشد نداشته انضباطی تخلف مورد یا سابقه گونه هیچ و دباش دانشگاه و کشور قوانین و اصول به مقید باید مدرس. 3 بند

 . همچنین باید به رعایت مرامنامه و قوانین مکتوب مرکز متعهد باشد

 .و سیاست کلی آموزشی مرکز آشنا باشد مذکور کارگاه کوریکولوم با. 0 بند
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 .شده توسط مدرس قبلی شرکت کرده باشددر کارگاه تدریس  0گر یا مربی مشاهدهکامل به عنوان  کارگاه یکحداقل . 1بند 

 .مرکز ارائه دهد های دیگرو کارگاه روش تحقیق های گواهی شرکت در کارگاه. 0بند 

 دانشجویان علمی های پژوهش مرکز دبیرکل و سرپرست تأیید به باید مدرس اخالقی تعهد و علمی صالحیت. 2 بند

 .برسد

 

با حضور حداقل سرپرست مرکز، معاون آموزشی و دو تن از مدرسین مرکز تدریس وی  1ی آزمایشی در جلسه. 6بند 

 .مورد تأیید قرار گیرد

 .سایت مرکز قرار دهد های آموزشی را بالفاصله بعد از تأیید پایلوت در وب اسالیدهای کارگاه و متریال. 7بند 

 .سایت همکاری کند اون روابط عمومی و مسئول وبسایت مرکز با مع در وب  برای درج اخبار برگزاری کارگاه. 0بند 

 :های زیر باشد و موضوع هر کارگاه مدرس باید دارای ویژگی  با توجه به حیطه. 38ماده 

همچنین باید عضو . جهت تدریس در کارگاه پروپوزال نویسی، متقاضی باید حداقل یک پروپوزال تصویب شده داشته باشد. 3بند 

 .دشورای پژوهشی مرکز باش

در مجالت داخلی و یا  به زبان انگلیسی مقاله چاپ شده سهجهت تدریس در کارگاه مقاله نویسی، متقاضی باید حداقل . 0بند 

 .خارجی داشته باشد

در یک کنگره داخلی و یا  Oralمتقاضی باید حداقل یک ارائه  Presentation skillsجهت تدریس در کارگاه . 1بند 

 .خارجی داشته باشد

 .کافی داشته باشد ی بوده و سابقه مجربها متقاضی باید  جهت تدریس در سایر کارگاه. 0بند 

 : به شرح زیر استها  التدریس مدرسین کارگاه حق: حقوق مدرسین. 33ماده 

 ریال 308.888ساعتی : های کارشناسی دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته: 3بند 

 ریال 308.888ساعتی : های کارشناسی التحصیل از رشته دانشجویان فارغ: 0بند 

 ریال 368.888ساعتی : های کارشناسی ارشد دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته: 1بند 

 ریال 088.888ساعتی : های کارشناسی ارشد التحصیل از رشته دانشجویان فارغ: 0بند 

 ریال  008.888ساعتی : های دکتری عمومی دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته: 2بند 

: عالوه بر رشته اصلی دکتری عمومی هستند MPHای شاغل به تحصیل که در حال تحصیل رشته  رشته دانشجویان دو: 6بند 

 ریال  188.888ساعتی 

 ریال 188.888ساعتی : التحصیل دکترای عمومی فارغ: 7بند 

 ریال 188.888ساعتی : و رزیدنتی PhDهای  دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته: 0بند 

 ریال 088.888ساعتی : اساتید محترم: 3بند 

 .ها موظف است با نظارت معاون آموزشی و دبیرکل مرکز ساعات تدریس هر مدرس را محاسبه کند مسئول برگزاری کارگاه. 30ماده 

                                                           
 
 Facilitator 
 
 Pilot 



 
 

رای رزرو سالن و امور های ضروری کارگاه همکاری کند و ب ها موظف است با مدرس برای چاپ متریال مسئول برگزاری کارگاه. 31ماده 

 .مربوطه هماهنگی الزم را انجام دهد

سایت اقدام کند، و  در وب کارگاه سایت موظف است با نظارت معاون روابط عمومی نسبت به تهیه و درج خبر برگزاری مسئول وب. 30ماده 

 .ی الزم داشته باشدسایت مرکز پیگیری و همکار وب ها در  های آموزشی کارگاه نیز جهت درج اسالید و متریال

با )و مقاله نویسی منوط بر آگاهی از مطالب کارگاه روش تحقیق  SPSSهای پروپوزال نویسی، آمار و  ثبت نام متقاضی در کارگاه. 32ماده 

 .است( ارائه گواهی شرکت در کارگاه

 .هستنداز این ماده معاف نامه هستند  دانشجویانی که در حال نگارش پروپوزال پایان. 3تبصره  

با ارائه گواهی شرکت در ) Searchو  Pubmedمنوط بر آگاهی از مطالب کارگاه  Endnote  ثبت نام متقاضی در کارگاه. 36ماده 

 .است( کارگاه

 .نفر شرکت کننده تشکیل نخواهد شد 38هیچ کارگاهی با کمتر از . 37ماده 

 . نفر است 02هر کارگاه در کنندگان  سقف تعداد شرکت. 30ماده 

 تدریس تقاضایو  شدن آمادهنحوه . 33ماده 

 .نمایند ارائهآنان راهنمایی الزم را به ها موظفند از دانشجویان فعال و داوطلب استقبال کرده و  تمامی دبیران دانشکده. 3بند 

عاون آموزشی مرکز جهت ثبت های مرکز و یا م توانند مستقیم با مسئول کارگاه ها می متقاضیان تدریس از تمامی رشته. 0بند 

 .تقاضای خود مکاتبه نمایند

 .ها و یا معاون آموزشی ارسال نماید خود را برای مسئول کارگاه 0پژوهشی و آموزشی تاریخچهمتقاضی میبایست . 1بند 

 .ها و یا معاون آموزشی ارسال نماید خود را برای مسئول کارگاه 2نامه انگیزهمتقاضی باید . 0بند 

 .شایسته برای تدریس را جهت شروع این امر تشویق نمایند دبیرکل مرکز و معاون آموزشی موظف هستند افراد توانمند و. 2بند 

 قانونی مراحل طی از بعد و گردد تقدیم مرکزی شورای به الیحه قالب در باید نامه آئین این در بازبینی و تغییر پیشنهاد هرگونه. 08ماده 

 .برسد دانشجویان علمی های پژوهش مرکز وقت سرپرست امضای به و گردد تصویب

مانی  و دانشجویان علمی های پژوهش مرکز 3131-3130سارا اعال معاون آموزشی سال  توسط 3131 زمستان در نامه آئین این. 03ماده 

رسید و مورد  تصویب به 3131سال  دی ماه 38مورخ  مرکزی شوراینهم  جلسه در بازبینی از بعد و گردید تهیهوقت مرکز  دبیرکل بیگی

 .دکتر پاساالر استخانم مرکز  سرپرستتأیید 

 

 های منظم فرآیند ثبت نام حضوری کارگاه. 3ضمیمه 
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