تاریخ:
شماره:
دانشگاه علوم پزشکی و
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بیمارستان آموزشی – درمانی آیت ا ...طالقانی
اهداف مرکز توسعه تحقیقات بالینی
مقدمه:
تالش جهت توسعه پژوهشهای کاربردی و گسترش مرزهای دانش موجب شکل گیری تفکر حمایت
از تحقیقات بالینی با استفاده از ظرفیتهای بالقوه بیمارستانها و اعضا هیئت علمی
دربیمارستانهای آموزشی -درمانی از طرف معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی شد .بر این اساس واحدهای توسعه تحقیقات بالینی و شوراهای
پژوهشی بیمارستانها با هدف ترغیب و توانمندسازی اعضای هیئت علمی و فراهم نمودن
تسهیالت جهت انجام پژوهش در بیمارستانهای آموزشی تشکیل می شوند.

محورهای کلی:
 پژوهش در درمان
 پژوهش درآموزش
 پژوهش در پژوهش
 یاری رسانی جهت ارتقای سطح توانمندی ( اساتید ،فراگیران و ).....

هدف اصلی
شورای پژوهشی بیمارستان آموزشی و واحد حمایت از توسعه تحقیقات در راستای
توسعه کمی و کیفی پژوهشهای بالینی و هدایت آنها به سوی اولویت های پژوهشی
کشور و کاربردی نمودن آن ها به موجب آئین نامه واحدهای توسعه تحقیقات بالینی
در مراکز آموزشی – درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران و تحت نظر معاونت
پژوهشی فعالیت می نماید.

اهداف اختصاصی
 فراهم آوردن تسهیالت موردنیاز پژوهشهای بالینی
 توانمندسازی اعضای هیئت علمی و دانشجویان دوره بالینی
 ارتقا کمی و کیفی مقاالت پژوهشی
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 تصویب خط مشی پژوهشی بیمارستان در راستای سیاستهای پژوهشی دانشگاه
 بسترسازی و تامین نیروی انسانی و تسهیالت مورد نیاز واحد توسعه تحقیقات
بالینی
 نظارت برحسن انجام فعالیتهای پژوهشی
 تالش در جهت ادغام فعالیت های پژوهشی در آموزش و درمان
 تالش در جهت نهادینه کردن پژوهش در بیمارستان
 مشاوره و کمک در جهت نگارش پروپوزال طرح های پژوهشی
 ارائه مشاوره های آماری برای پایان نامه های دانشجویی
 رفع ایرادات پروپوزال های دانشجویی
 داوری پروپوزال پایان نامه ها ی دانشجویی
 مشاوره و کمک به منظور نگارش و ثبت مقاالت اساتید
 کمک به نگارش پایان نامه ها و تبدیل آن ها به مقاالت پژوهشی
 برگزاری کارگاه ها و سمینارهای آموزشی و پژوهشی
 برگزاری کارگاه های آموزش روش تحقیق ،مقاله نویسی ،جستجوی منابع و ...
 برگزاری کارگاه های آموزش نرم افزارهای مرتبط با امور پژوهشی و سیستم های
جستجوی الکترونیک
 آشنایی دانشجویان و اعضای هیئت علمی با جایگاه پژوهش در ارتقای کیفیت خدمات
بهداشتی و درمانی
 ارتقاء وتوسعه سطح دانش در زمینه پزشکی
 ارتقاء سالمت جامعه با استفاده از پژوهشهای کاربردی
 افزایش آگاهی و تغییر نگرش و عملکرد جامعه در زمینه مشکالت بالینی

