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 مقدمه:
 

ثب تَجِ ثِ افضایص سٍصافضٍى اعالػبت دس ػصش حبضش ٍ سضذ ٍ تىَیي الگَّبی آهَصضی ٍ تحَلی وِ دس هفَْم 

وویتِ پژٍّص دس یبدگیشی سخ دادُ است، الصهست آهَسش ٍ یبدگیشی ًیض ضىل جذیذی ثخَد ثگیشد دس ایي ساستب 

دس پی  (EDO)یىی اص ٍاحذّبی صیش هجوَػِ  هشوضهغبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَصش ػلَم پضضىی ثؼٌَاى   (ERCآهَصش  )

ثب استفبدُ اص  ثشداضتِ ًٍظشی ٍ ثبلیٌی  تَسؼِ ٍ گستشش آهَصشتب ثب اًجبم پژٍّطْبی الصم گبم هَثشی سا دس آًست 

  .ُ سا استمبء دّذصهیٌِ تَلیذ ٍ اًتمبل داًص ػلَم پضضىی دس حیغِ ّبی هحتلف داًطگباثضاسّبی جذیذ 

سٍیىشد اصلی ایي ٍاحذ تَسؼِ ٍ تشٍیج پژٍّطْبیی است وِ هٌجش ثِ تٌبست داًص، ًگشش، ٍ هْبست داًص آهَختگبى ثب 

اخشیي دستبٍسدّبی ػلوی، فٌبآٍسی ٍ ًیبص جبهؼِ هی ضَد ٍ یب ثؼجبستی ّذف ًْبیی آى یىپبسچگی داًص حشفِ ای ثب 

یت اهبدُ سبصی داًطجَیبى جْت اسائِ خذهبت دسهبًی ٍ هشالجتی ثب ویفیت ثبال ثْتشیي ضَاّذ تجشثی هَجَد ٍ دس ًْب

 است. ثِ ّویي دلیل ٍ ثِ هٌظَس استمبی لبثلیت ّب ٍ هْبست ّبی فشاگیشًذگبى ، اّذاف ٍ ٍظبیف صیش سا دًجبل هی وٌذ .

 هداف و وظبیف کمیته:ا

  آهَصضی داًطگبُ ٍ داًطىذُ ّبتؼییي هحَسّبی پژٍّص دس آهَصش ثش اسبس ًیبصّب ٍ هطىالت 

 ٍ تَسغِ ٍ ثشگضاسی وٌفشاًس، دٍسُ ّب، ٍ وبسگبّْب ی آهَصضی دس جْت تَاًوٌذ سبصی اسبتیذ ٍ داًطجَیبى

 آًبى پژٍّطی ّبی هْبست استمبء

  ػلَم آهَصش اػضبء ّیئت ػلوی  ٍ داًطجَیبى ثِ هٌظَس اسائِ عشحْبی تحمیمبتی دس حَصُ جلت هطبسوت 

ًتبیج  سائٍِ ا ,ػلوی هؼتجش ّبی ًطشیِ دس پژٍّطی–تطَیك آًبى جْت چبح همبالت آهَصضی  ٍت تشػی پضضىی،

 پژٍّطی دس سویٌبسّبی داخلی ٍ خبسجی 

 آهَصش حَصُ پژٍّطی ّبی عشح سبیش ٍ ّب ًبهِ پبیبى تذٍیي دس ّوىبسی ٍ هطبٍسُ، ّذایت 

  ُحوبیت ٍ ًظبست ثش هیضاى پیطشفت ٍ ًحَُ اجشای عشح ّبی پژٍّطی تصَیت ضذُ ثشاسبس گضاسضبت دٍس

 ای اسسبل ضذُ  تَسظ هجشی عشح 

 



 حوبیت اص عشح ّبی هطتشن ثب سبیش ٍاحذ ّبی داًطگبّی 

  پشٍسش سٍحیِ تحمیك دس داًطجَیبى 

 تمَیت هطبسوت ّبی تیوی ٍ استجبعبت ثیي حشفِ ای 

  جلسبت هبّیبًِ اػضبء ووجتِ ٍ اسائِ گضاسش فؼبلیت ّبثشگضاسی 

 اعالع سسبًی ولیِ فؼبلیت ّبی داًص پژٍّی هصَة اػضبء ّیبت ػلوی اص عشیك ٍة سبیت ٍاحذ 

  

 اولویت هبی پژوهص در آمورش: 

ت تؼییي اٍلَیت ّبی پژٍّطی ثشاسبس سٍش ّبی ػلوی ٍٍالغ ثیٌبًِ  یه الذام هْن دس حَسُ پژٍّص دس آهَسش اس

 دس ایي ساستب ثشاسبس ثشسسی ضَاّذ هؼتجش ػلوی هحَسّبی صیش جْت پژٍّص تؼییي گشدیذُ است:

 آموزش ببلینیحیطه 

  ئِ ساّىبسّبیی ثشای ثْجَد ویفیت آهَصش ثبلیٌیٍ اساثبلیٌی ٍ چبلص ّبی آهَصش ثشسسی هطىالت 

  اسصضیبثی ویفیت آهَصش ثبلیٌیضیَُ ّبی ًَیي ثىبسگیشی 

  ضیَُ ّبی آهَصش ثبلیٌیاثشثخطی فبوتَسّبی تبثیش گزاس ثش 

  استمب، لذست لضبٍت ٍ تصوین گیشی ثبلیٌی داًطجَیبى 

 هشالجتی هجتٌی ثش ضَاّذ-تَسؼِ هذل ّبی دسهبًی 

 

 آموزش نظریحیطه 

  فبوتَسّبی تبثیش گزاس ثش ضیَُ ّبی آهَصش ًظشی 

 ًَ ِآهَصضی ٍ یبدگیشی دس ػلَم پضضىیٍساًِ استشاتژی ّبی آتَسؼِ ٍ تَلیذ ٍ تشجو 

 همبیسِ سجه ّب ٍ الگَ ّبی هختلف یبدگیشی دس ثیي داًطجَیبى سضتِ ّبی هختلف 

 همبیسِ سٍضْبی سٌتی ٍ ًَیي دسفشایٌذ یبددّی یبدگیشی 

 هفبّین آهَصش ّبی استشاتژی ٍ ّب سٍش  

 

 برنبمه هبی درسی و ضیوه هبی آموزضی و ارزضیببیحیطه 

 ّبی دسسی ثشًبهة ثبصآفشیٌی ٍ ثبصاًذیطی 

 ثىبس گیشی ضیَُ ّبی ًَیي دس اسصضیبثی داًطجَیبى ٍ اسبتیذ 

 تْیِ اثضاسّبی هؼتجش جْت اسصضیبثی حیغِ ّبی هحتلف آهَصضی 

 

 فنبوری اطالعبت و ارتببطبت در آموزش حیطه 



  داًطجَیبىثشسسی تبثیش فٌبٍسی اعالػبت ٍ استجبعبت دس استمب، ویفیت آهَصضی ٍ یبدگیشی 

  ثشسسی هَاًغ ٍ هطىالت هَجَد دس آهَصش هجبصی 

 ساّجشدّبی افضایص وبسایی ٍ اثش ثخطی ثشًبهِ آهَصش هجبصی 

 وبسگیشی آهَصش الىتشًٍیىی ّبی پبیِ دس ثِ ثشسسی سٍش 

 استبداسدّبی هشثَط ثِ آى اص ساُ دٍس  ٍ هشالجتی دسهبًی-الذاهبت ثْذاضتی ٍ 

 ِالىتشًٍیىی یبدگیشیّبی  ًظشی 

 

  اسبتید و دانطجویبن حیطه توانمند سبزی آموزضی 

  اسصیبثی ًیبصّبی آهَصضی اػضبی ّیبت ػلوی ) هْبست ّبی تذسیس، هْبستْبی پژٍّطی، ثشلشاسی

 استجبط،آصهَى سبصی ٍ ...(

  اسصیبثی ًیبصّبی آهَصضی داًطجَیبى 

 اًگیضضی اسبتیذ فَق ٍ ػمالًی،اًگیضضی سبختبسی تَاًوٌذسبصی 

  تؼبهل داًص؛ ّبی هذیشیت حشفِ ای هْبست آهَصضی ) هْبستْبی ّبی ًظبم ًیبص هَسد ّبی هْبستتمَیت 

 هبلؼوش؛ هبدا یبدگیشی وبسگشٍّی؛ ٍ ّوىبسی هسئلِ؛ استجبط؛ حل اًتمبدی،شتفى سّجشی؛ فشٌّگی؛ ٍ اجتوبػی

)... ٍ 

 سَاد ٍ استجبعبت ٍ اعالػبت فٌبٍسی سَاد اعالػبتی، دیجیتبلی اسبتیذ ٍ داًطجَیبى  )سَاد مَیت سَادت 

 سسبًِ ای ٍ .....(

  

 آموزضی  منببع حیطه

  تجشثة ثب هتخصص، تَاًوٌذ، استبداى هذیشیتی )جزة ٍ اًسبًی هٌبثغ ثْسبصیثشسسی هطىالت ٍ چگًَگی 

    هذیشیتی ٍ...(  سبختبس ٍ اصالح آهَصضی

 ثْسبصی فضبی آهَصش  تجْیضات آهَصضی ٍاهىبًبت ٍ  استبًذاسدسبصی هبًٌذ فیضیىی) سبختبس ثْیٌِ سبصی

 ثبلیٌی(

 

 اخالق حرفه ای در آموزش دانطگبهی حیطه

 اصَل اخالق حشفِ ای دس آهَصش ٍ ضیَُ تمَیت آى 

 ،داًص اخاللی، استذالل اخاللی، ٍ خَد تٌظوی اخاللی دس  ثشسسی تَاًوٌذی اخاللی ضبهل حسبسیت اخاللی

 داًطجَیبى، اسبتیذ ، ٍ هذیشاى آهَصضی

 ،خذاثبٍسی دس آهَصش ٍ اخالق ًمص هؼٌَیت 

 سبیر موضوعبت مرتبط در حیطه هبی محتلف آموزضی



 عضبء کمیتها
 هسئَل وویتِ پژٍّص دس آهَصش 

 ِآهَصش پضضىی هسئَل وویتِ هشوض هغبلؼِ ٍ تَسؼ 

 ُاسبتیذ ّیبت ػلوی داًطگب 

  هحممبى صبحجٌظشاىسبیش دس صَست ًیبص دػَت اص ٍ 

 طرح هبی تحقیقبتیفرایند بررسی و تصویب 

گًَِ هی ثبضذ وِ پژٍّطگشدس اثتذا ػٌَاى پژٍّطی ٍ اّویت ٍ  ّبی پژٍّطی ثذیي فشایٌذ ثشسسی  ٍ تصَیت عشح

ضشٍست اًجبم آى سا دس یه صفحِ دس فشهت خبصی وِ دس لسوت  فشم ّب دس دستشس لشاس دادُ ضذُ است ٍاسد ًوَدُ 

آهَصش اسسبل هی ًوبیذ. ػٌبٍیي پیطٌْبدی دس جلسِ ای وِ ثب حضَس ٍ جْت تبییذ اٍلیِ ػٌَاى ثِ وویتِ  پژٍّص دس 

گیشد. دس  گشدد اص ًظش ضشٍست اًجبم پژٍّص هَسد ثحث ٍ ثشسسی لشاس هی اػضب، وویتِ ٍ هجشی عشح تطىیل هی

صَست وبهل )ثب روش اّویت هسئلِ ٍ ضىبف هَجَد دس هتَى، ِ صَستی وِ ػٌَاى  تبییذ ضَد الصهست  عشح پژٍّطی ث

دس لسوت  اّذاف پژّطی، ًَع هغبلؼِ ٍ سٍش وبس ٍ .....( دس فشم ّبیی وِ تحت ػٌَاى پشسطٌبهِ عشح ّبی تحمیمبتی

گیشد ٍ  ًَضتِ ضذُ ٍ ثِ پژٍّطیبس اسسبل گشدد. عشح پژّطی فَق تَسظ سِ داٍس هَسد ثشسسی لشاس هی هی ثبضذ فشم ّب

یتِ پژٍّص دس آهَصش اص ًظش اػوبل ًظش داٍاساى  هَسد ثؼذ اص اػوبل تغییشات پیطٌْبد ضذُ عشح ًْبیی تَسظ وو

ثشسسی ًْبیی لشاس گشفتِ ٍ دس صَست تبییذ  جْت تصَیت ًْبیی ثِ وویتِ اخالق)دس صَست ًیبص( ٍ ضَسای پژٍّطی 

پس اص اًؼمبد لشاسداد هجشی عشح هی تَاًذ فؼبلیت خَد  داًطگبُ جْت ثَدجِ ثٌذی ٍ اًؼمبد لشاسداد اسسبل هی گشدد.

 س صهیٌِ اجشای عشح تحمیمبتی ضشٍع وٌذ. د

 

 
 

 


