
 

 

 

[Type the document title]  

 
 

 1394هْز هبُ 

ؽوبرُ  ،عبل عَم

 تاستاب دّنچْبر

 
 

ًشریِ علوی خثری کویتِ 

تحقیقات داًشجَیی داًشگاُ 

 علَم پسشکی سثسٍار

 

 مراحل و واحدها با آشنایی

تحقیقات  های طرح تصویب

 دانشجویی

 تحقیقات کمیته با آشنایی

 پسشکی علوم دانشگاه دانشجویی

 سبسوار

 

 

برنامه کارگاه های آموزشی کمیته 

 تحقیقات دانشجویی





 

 

تازتاب ًشریِ علوی خثری کویتِ 

تحقیقات داًشجَیی داًشگاُ 

 علَم پسشکی سثسٍار

 1394هْز هبُ 

عبل عَم، ؽوبرُ 

 چْبردّن

 هذیز هغئَل: 

 ٍجیِْ ثزادراى هْزآثبدی

 صفحِ آرایی: 

 فبطوِ اّتوبم      

 سرپرست کمیته:

 دکتز هحوذؽفیغ هجذدی

 

 جبدُ 5 کیلَهتز - عجشٍار :  ًؾبًی

 پشؽکی ػلَم داًؾگبُ - تْزاى

 عجشٍار

 

 

 

 :توبط ؽوبرُ

 243 داخلی 051- 44446070

 Src.medsab.ac.irٍثغبیت : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هب انم زیدان پاک

 هب دانش فزای و هب زیدان گرای

 هک او باد جان رتا رهنمای

 مرد نیکو سخهبپزسیذم اس 

 کسی کو بسال و خرد بذ کهه

 هک اس ما هب زیدان هک زندیکتز

 هک را زند او راه باریکتز

 چنیه داد پاسخ هک دانش گزیه

 چو خواهی س رپوردگار آفریه

 الهی، پناه می ربم هب تو اس علمی هک سود نمی رسانذ.

 هب حرهف ام و مهر هب تمام مخلواقت سزشار گردان.رپوردگارا، روح و قلب مرا اس عشق هب وجود الزیال الهیت, عالهق 

ر عطش پیزوسی و جستجوی افتخار رد حرهف و ژپوهش مرا اس وظیفو زبرگی هک بایذ نسبت هب بنذگان تو داشتو باشم دور ساسد.  مگذا

 ا فرما.هب مه آنچو اس معرفت، دانش و تواانیی هک ربای خذمت هب انسان اه وکمک هب آبادانی میهنم نیاس دارم عط

 الهی هب مه نیزو و اراده و فرصت کسب دانش عطا بفرما و مرا نسبت هب رهکس هک هب مه چیشی آموختو است خاشع گردان.
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 آشٌبیی ثب کویتِ تحقیقبت داًشجَیی داًشگبُ علَم پسشکی ظجسٍار

 کبرّبی اًجبم اس آى در ّب فؼبلیت توبهی کِ ثبؽذ هی داًؾجَیی کبهال فضبی یک داًؾجَیی تحمیمبت کویتِ

 کویتِ عزپزعت ًظبرت ثب ٍ داًؾجَیبى خَد تَعط تحمیمبتی ّبی پزٍصُ اًجبم تب گزفتِ اجزایی ٍ اداری

 اًگیشُ ٍ ؽَر ایجبد ثبػث تحمیمبت کویتِ اػضبی ثیي در هَجَد ّوکبری ایي ٍ. گیزد هی اًجبم تحمیمبت

 در پذیزی هغئَلیت افشایؼ ًیش ٍ اجتوبػی تؼبهل ٍ َّػ افشایؼ تؼبهل، ٍ ّوکبری حظ افشایؼ پضٍّؾی،

 اًتخبة در گیزد هی صَرت داًؾجَیبى تَعط کِ اجزایی ٍ پضٍّؾی ّبی فؼبلیت. گزدد هی داًؾجَیبى

 اهتیبسات اس اعتفبدُ ٍ درخؾبى اعتؼذادّبی ثٌذی رتجِ در ًیش ٍ کؾَری ٍ داًؾگبّی ًوًَِ داًؾجَیبى

 .دارد عشایی ثِ ًمؼ آسهَى ثذٍى ثبالتز همبطغ ثِ ٍرٍد جْت پضٍّؾی

 کویتِ تحقیقبت داًشجَیی: اّذاف

 ٍ پضٍّؾگزاى تزثیت ٍ داًؾجَیبى پضٍّؾی ٍ ػلوی اػتالی ٍ رؽذ ؽکَفبیی، ثزای هٌبعت ثغتز ایجبد. 1

 کؾَر آیٌذُ هذیزاى

 داًؾجَیبى ثیي در پضٍّؾی ّبی فؼبلیت عبختي ًْبدیٌِ. 2

 ػولی ٍ ًظزی آهَسػ هختلف ّبی ؽیَُ طزیك اس پضٍّؼ سهیٌِ در داًؾجَیبى عبسی تَاًوٌذ. 3

 داًؾگبُ داًؾجَیبى در پضٍّؼ فزٌّگ ٍ هْبرت ارتمبی ٍ تزٍیج. 4

 داًؾجَیبى ػلوی ّبی فؼبلیت اس داًؾگبُ هؼٌَی ٍ هبدی ّبی حوبیت هٌظَر ثِ هٌبعت سهیٌِ ایجبد.5

 داًؾجَیبى ٍ اعبتیذ پضٍّؾی ػلوی راثطِ ثْجَد. 6

   ظرپرظت

. دارًذ ػْذُ ثز را داًؾجَیی تحمیمبت کویتِ عزپزعتی هغئَلیت هجذدی شفیع هحوذ دکتر  آلبی جٌبة

 ؽذُ هٌصَة عوت ایي ثِ داًؾگبُ هحتزم ریبعت اثالؽ ثب کِ ثبؽٌذ هی داًؾگبُ ػلوی ّیبت اػضبی اس ایؾبى

                      .اًذ

   دثیر

 طزف اخاللی،اس ٍ ٍپضٍّؾی ػلوی ّبی تَاًبیی اعبط ثز کویتِ، فؼبل داًؾجَیبى هیبى اس کویتِ دثیز 

 رؽتِ داًؾجَی اّتوبم فبطوِ خبًن ظرکبر حبضز حبل در. ؽَد هی هٌصَة ػٌَاى ایي ثِ کویتِ عزپزعت

 .دارد ثزػْذُ را عوت ایي هغئَلیت ػوَهی ثْذاؽت
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  اصَل ثِ ی داًشجَی تحقیقبت کویتِ اعضبی هب

 :پبیجٌذین زیر

 اصَل رعایت تِ ًسثت ، پژٍّطی هزاحل توام در

 .تاضین تٌذ پای علوی ٍ اخاللی 

  خَاّزاى  ٍ تزادراى چَى داًطجَیی تحمیمات کویتِ در را ّوکاراًواى

 .کٌین افتخار احساس ّا آى تِ یاری ٍ هْز, احتزام اس تذاًین؛ خَد

 ّذف سَی تِ هجوَعِ حزکت در ها اس یک ّز عولکزد کِ تاضین داضتِ یاد تِ ّویطِ

 ..ًوائین تالش کارّا کیفیت ارتمای تزای ّوَارُ لذا است، هَثز 

 سیاستْای ٍ اّذاف طثك تز داًطجَیی تحمیمات کویتِ تا هزتثط گزٍّی ٍ فزدی فعالیتْای در

 .ًوائین عول هجوَعِ 

 اًتمادات پذیزای ٍ ًکزدُ دریغ آًاى اس را خَد ساسًذُ اًتمادات ٍ پیطٌْادات ّوکاراًواى پیطزفت راُ در

 ..تاضین دیگزاى ساسًذُ 

  تک اس اجتٌاب ٍ گزٍّی درٍى لَاًیي رعایت ضٌاسی، ٍلت هطلَب، ًحَ تِ کارّا اًجام تا گزٍّی فعالیتْای توام در

 .ًوائین کوک اّذافص تِ تْتز دستیاتی تزای را ،گزٍُ اعضا سایز تا ًاّواٌّگی ٍ رٍی

 .تاضین همیذ اعضا دیگز ٍ خَد تَاًوٌذساسی ٍ حمَق رعایت تِ ًسثت ٍ دّین تزجیح ضخصی هٌافع تز را گزٍُ هٌافع ّوَارُ

 .تگذارین احتزام کویتِ هسؤٍلیي یا هذیزاى تصوین تِ

 .تَد خَاّین داًطجَ یک پژٍّطی، ّای فعالیت اس جذا کِ ًثزین یاد اس ّیچگاُ

 .تذاًین خَد هجوَعِ ارسضْای اس را جذیذ اعضای تِ هجوَعِ ایي در ضذُ کسة هْارتْای ٍ داًص اًتمال

 .ًَرسین دریغ دارین تَاى در کِ آًچِ اًجام اس, داًستِ خَد ٍظیفِ را داًطجَیی تحمیمات کویتِ ّای درتزًاهِ هطارکت ٍ ّا هسؤٍلیت پذیزش

 .ًوایین الذام ضذُ پذیزفتِ هجاری اس لثلی ّای رًٍذ ٍ لَاًیي تغییز تِ ًیاس درصَرت ٍ کٌین رعایت را داًطجَیی تحمیمات کویتِ لَاًیي

 .ًوایین رعایت خَد آثار تز ، حاهی عٌَاى تِ را، کویتِ هعٌَی هالکیت حك ّستین تحمیمات کویتِ عضَ کِ سهاًی تا

 .ًوائین استفادُ آًْا اس ًحَ تْتزیي تِ ٍ داًستِ هسؤٍل کویتِ ّای تَدجِ ،ٍ تزاتزاهَال،اهکاًات در را خَد ّوَارُ

 تزاتز را آًْا کویتِ تسْیالت ٍ اهکاًات اس گیزی تْزُ ٍ عضَیت در ٍ تَدُ احتزام لاتل ای ساتمِ ّز تا ٍ ٍگزایطی رضتِ ّز اس کویتِ اعضای ّوِ

 .تذاًین
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 آشٌبیی ثب ٍاحذّب ٍ هراحل تصَیت طرح ّبی تحقیقبتی

ؽوب داًؾجَیبى ػشیش هی تَاًیذ ثب هزاجؼِ ثِ کویتِ تحمیمبت داًؾجَیی درّزیک اسٍاحذّبی سیز کِ ػاللِ هٌذ ّغتیذ، ٍ 

 ّبی طزح اًجبم ثزای تحمیمبت کویتِ کبرؽٌبعبى ی اسهؾبٍرُاعتؼذاد ٍ تَاًبیی السم را داریذ ثِ فؼبلیت ثپزداسیذ.  ّن چٌیي 

 طزح اًجبم جْت السم تَضیحبت ٍ ؽذ خَاّذ هؼزفی هزثَطِ راٌّوبی اعبتیذ ؽوب ثِ حذٍا درایي. ثجزیذ ثْزُ خَد تحمیمبتی

 .ؽذ خَاّذ دادُ تحمیمبتی ّبی

 

 تحقیقبت کویتِ ّبی ٍاحذ هعرفی

 ها واحدکارگاه
 کبرگبُ تشکیل ثرای  ّوبٌّگی ایجبد ٍاحذ ایي اعضبی َلیتئهع

 ثرای ٍ هقبالت جعتجَی تحقیق،   رٍغ قجیل از  آهَزشی ّبی

 .ثبشذ هی داًشجَیبى

 پرظتبری رشتِ داًشجَی صجَری اهیذ آقبی جٌبة

 .ثبشٌذ هی ٍاحذ ایي فعبل اعضبی از

 واحدرایانه
ُ  تحقیقبتی ّبی پرٍشُ ثرای اطالعبتی ثبًک ایجبد هعئَلیت  ،هشابٍر

 ثار  هجوَعِ ایي ٍاحذّبی دیگر ثِ ای رایبًِ خذهبت ارائِ ، آهبری

 . ثبشذ هی رایبًِ ٍاحذ عْذُ

 َّشجری  رشتِ داًشجَی یبشى ظعیذ آقبی جٌبة

 پسشکی فَریت  رشتِ داًشجَی  یکتب حعیي آقبی جٌبة

  عوَهی ثْذاشت داًشجَی اّتوبم فبطوِ ٍ

 .ثبشٌذ هی ٍاحذ ایي فعبل اعضبی جس

 : ٍاحذ ایي عولکرد

 رایبًِ اهَر زهیٌِ در ٍاحذّب ظبیر ثِ کوک

 ایٌترًت در هقبلِ جعتجَی جْت داًشجَیبى راٌّوبئی

 ّبی زهیٌِ در ًیبز هَرد ی ّب افسار ًرم ٍتْیِ پَظتر طراحی ّوچٌیي

 .هیجبشذ ٍاحذ ایي ٍظبیف دیگر از  پصٍّشی

 واحدروابط عمومی

 : ٍظبیف شرح

 اطالع ٍ تجلیغبت ٍظیفِ ٍاحذ ایي اعضب 

 عْذُ ثر را داًشجَیبى ثِ هشبٍرُ ٍ رظبًی

 .دارًذ
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 :گزاهی داًؾجَیبى

 ًبم ثجت تحمیمبت کویتِ عبیت ٍة در داًؾگبُ داًؾجَیی تحمیمبت کویتِ در ػضَیت جْت هیتَاًیذ ؽوب

 فؼبل ٍ ػضَ تحمیمبت کویتِ در کِ افزادی عبیز ٍ ّب ٍاحذ اػضبی ّبی اسکوک ًبم ثجت اس پظ ٍ ًوَدُ

 کویتِ عبیت ٍ هیؾَد ثزگشار کِ ّبیی کبرگبُ لجیل اس کویتِ در هَجَد اهکبًبت اس ّوچٌیي ٍ ّغتٌذ،

 . ثجزیذ ثْزُ خَد ػلوی ّبی تَاًبیی ارتمبء جْت تحمیمبت،

 :عجشٍار پشؽکی ػلَم داًؾگبُ داًؾجَیی تحمیمبت کویتِ عبیت ٍة آدرط

Src.medsab.ac.ir          

 داًؾجَیی تحمیمبت کویتِ در هَجَد تغْیالت ٍ اهکبًبت

 
  تحمیك رٍػ آهَسؽی ّبی کبرگبُ ثزگشاری _1

 کبهپیَتز ٍ اختصبصی عبیت _2

  پضٍّؾی ّبی طزح اس هبلی حوبیت_3

 بازتاب نشریه

 کویتِ ظبیت در الکترًٍیکی صَرت ثِ کِ اظت خجری ٍ علوی ای هبٌّبهِ ثبزتبة، ًشریِ

)در پبیبى هبُ ّبی هْر، آرر، .ثبشذ هی دظترض درٍ  ًعخِ چبپی  داًشجَیی تحقیقبت

 ثْوي ٍ فرٍردیي(

 ًبم ثب تب ًوبییذ ارظبل ثرای هب  را خَد علوی هطبلت ّوکبری، ثِ توبیل صَرت در 

                .رظذ چبح ثِ ًشریِ در خَدتبى،

 واحدتالیف و ترجمه

 :ٍظبیف شرح

ِ  کتبة، ترجوِ ٍ تبلیف ٍاحذ، ایي ٍظبیف جولِ از   ٍیراظاتبری  ٍ هقبلا

ِ  داًشاجَی  کَشاکی  هععَد اهیر آقبی. ثبشذ هی اًگلیعی هتَى  رشات

 .دارًذ عْذُ ثر را ٍاحذ ایي هعئَلیت پسشکی

 

 

 نشریه بیهق

 اصَلی هَافقت دارای)داًشجَیی  تحقایقبت کویتِ فصلٌبهِ ثیْاق، هجلِ 

  پصٍّشی  هقابالت هجالِ ایي در. ثبشذ هی( ًشریبت کویعیَى از

 داًشجَیبى شوب.  گردد هی چبح ٍ ثررظی داٍری، از پط  داًشجَیبى،

 ارظبل زیر آدرض ثِ چبح جْت را خَد پصٍّشی هقبالت تَاًیذ هی  گراهی

 . ًوبییذ

 beyhagh.medsab.ac.ir:  هجلِ آدرض 
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 کؾَری ٍ ای هٌطمِ ػلوی ّبی کٌگزُ ٍ ّوبیؾْب ثِ داًؾجَیبى اػشام_4

 هختزع ٍ هجتکز داًؾجَیبى اس هؼٌَی ٍ هبلی حوبیت_5

 داًؾجَیی همبالت ثِ هبلی ّبی هؾَق اػطبی_6

 کؾَر تحمیمبتی ٍ ػلوی هزاکش ثب آؽٌبیی تَرّبی ثزگشاری_7

 

 



  

 

 6    چْبردّن ؽوبرُ عَم، عبل 1394 هبُ هْز      ًشجَیی داًشگاُ علَم پسشکی سثسٍار تازتاب ًشریِ علوی خثری کویتِ تحقیقات دا

 

 
کبرگبُ ّبی آهَسؽی کویتِ تحمیمبت را ثِ ّیچ ٍجِ، اسدعت ًذّیذ. ایي کبرگبُ ّبی آهَسؽی فزصت ثغیبر 

 ؽوب هی ثبؽذ. داًؼ ٍ هْبرتْبی پضٍّؾیهٌبعجی جْت افشایؼ عطح 

 

 تبریخ: کبرگبُ: 

 16/7آشنایی با روش تحقیق و پروپوزال نویسی  .1 

 7/8 جستجو در منابع الکترونیک علوم پسشکی)مقدماتی(.2  
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 اطالع رسانی 
 

 

 قاتل تَجِ توام داًشجَیاى:
دٍهیي ّوایش سالیاًِ علوی پژٍّشی داًشجَیاى هْلت شرکت در 

 آتاى هاُ توذیذ شذ. 01داًشگاُ علَم پسشکی سثسٍار تا 

 

 ّستِ هشاٍرُ پژٍّشی کویتِ تحقیقات داًشجَیی آغاز تِ کار ًوَد:

 01:31الی  00:11سِ شٌثِ ّر ّفتِ ساعت :

 سرکارخاًن هٌْذس شریفیهشاٍر 

پاسخگَی سَاالت شوا در زهیٌِ پرٍپَزال ًَیسی،هقالِ ًَیسی ٍ تواهی 

.هَضَعات پژٍّشی هی تاشٌذ
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هعوا ٍ تست ٍ آزهایش 

 رٍاًشٌاسی فَق العادُ جالة

هردی را هی تیٌذ کِ قثال اٍ راًوی ، یک زى در هراسن ختن هادر خَد

 . شٌاخت

 . تا خَد اًذیشیذ کِ ایي هرد تسیار جذاب است اٍ

 . اٍ تا خَد گفت اٍ ّواى هرد رٍیایی هي است

 . ٍ در ّواى جا عاشق اٍ هی شَد

 . اها ّیچگاُ از اٍ تقاضای شوارُ ًوی کٌذ ٍ دیگر آى هرد را ًوی تیٌذ

 . چٌذ رٍز تعذ اٍ خَاّر خَد را هی کشذ

 ؟َد چِ تَدُ است تِ ًظر شوا اًگیسُ ی اٍ از قتل خَاّر خ

 . چٌذ دقیقِ تا خَد فکر کٌیذ ٍ جَاب ّای خَد را یادداشت کٌیذ

 →→→. ایي یک شَخی ًیست←←←

شوا دیگر ّیچ ٍقت ًیاز تِ ، اگر قادر تَدیذ کِ ایي تست را پشت سر تگذاریذ

 . داشت دکتر اعصاب ٍ رٍاى ًخَاّیذ

 .خَاّیذ تَدهغس شوا عولکرد خَتی دارد ٍ ازتیواری آلسایور در اهاى 

 

 ◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄پاسخ در شوارُ تعذی

 


