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 برنامه عملیاتی کمیته پژوهش در آموزش
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 ارکان و عوامل مرتبط با پژوهش در آموزش یت. تقو1هدف 

 تعیین اولویت های پژوهشی به تفکیک هر دو دانشکده - 1-1

 شاخص زمان مسئول اجرا شرح فعالیت ردیف

اولویت مکاتبه با اساتید پرستاری و بهداشت و ارسال لیست اولیه  1

 های پیشنهادی 

 مسئول کمیته

 EDCمدیر 

 مکاتبات  ماه 2

 مکاتبات  ماه 1 مسئول کمیته اخذ نظرات از اساتید  2

 مکاتبات  ماه 1 مسئول کمیته جمع بندی نهایی نظرات و تعیین اولویت های نهایی  3

 مسئول کمیته  EDCتصویب در شورای  4

 EDCمدیر 

 صورتجلسه ماه 1

 

 

 اطالع رسانی پیرامون اولویت های پژوهشی مصوب  - 1-2

 شاخص زمان مسئول اجرا شرح فعالیت ردیف

 مسئول کمیته درج اولویت ها در وب سایت 1

 EDCمدیر 

 مکاتبات  ماه 2

 مکاتبات  ماه EDC 1کارشناس  اطالع رسانی به اساتید از طریق کارتابل 2

 مکاتبات  ماه 1 مسئول کمیته پژوهش در آموزش یفراخوان طرح ها تهیه 3
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 پژوهش در آموزش یقاتکردن تحق ینهتالش در جهت نهاد. 2هدف 

 پژوهش در آموزش ییکالکترونماهنامه و تدوین  طراحی -2-1

 شاخص زمان مسئول اجرا شرح فعالیت ردیف

و  مکاتبه و نظرخواهی از اعضای هیات علمی 1

  EDCشورای 

 مکاتبات ماه 1 دبیر کمیته

 صورتجلسات ماه EDC 1شورای  و بخش های مختلف ماهنامه تعیین ساختار  2

اخذ مصوبه و مجوزهای الزم از معاونت  3

 آموزشی

 مکاتبات ماه EDC 1مدیر 

 صورتجلسات

 مکاتبات ماه 1 دبیر کمیته طراحی گرافیکی ماهنامه  4

 دبیر کمیته فراهم نمودن مطالب جهت انتشار ماهیانه آن  5

 EDCکارشناس 

 اساتید داوطلب

 مکاتبات ماهیانه 

 صورتجلسات

 مکاتبات ماهیانه EDCمدیر  ارسال ماهیانه به اعضای هیات علمی  6

 مستندات  ماهیانه EDCکارشناس  بارگذاری در وب سایت دانشکده  7

 

 طرح های مرتبطو تصویب فرایند ارائه  بروزرسانی - 2-2

 شاخص زمان مسئول اجرا شرح فعالیت ردیف

ارائه پیشنهاد تسهیل فرایند ارائه و تصویب طرح های مرتبط  1

 به معاونت آموزشی

 مسئول کمیته

 EDCمدیر 

 مکاتبات  ماه 2

 مکاتبات  ماه EDC 2کارشناس  پیگیری مصوبه شدن پیشنهاد 2

 مکاتبات  ماه 1 مسئول کمیته اطالع رسانی به اعضای هیات علمی  3

 مکاتبات  ماه EDC 1کارشناس  بروز رسانی آن در سایت  4

 

 

 


