معرفی واحد پژوهش
 - 1پايگاه توسعه تحقيقات الياي
 - 2مركر تحقيقات قلب و عروق
كه اهدف تسهيل روند پژوهش در مركر آموزشي پژوهشي
و درماني رازي در طبقه همکف مستقر مي اشد.

شرح وظایف


















توسعه و طراحي پژوهش هاي الياي متااسب ا نيازها و رنامه
استراتژيک يمارستان
مديريت و طراحي ساختارهاي انک هاي اطالعاتي پژوهش الياي و
clinical data registry
مشاركت در توسعه فرآيادهاي توليد دانش الياي
مديريت و هدايت پژوهش هاي الياي
توسعه فرآيادها و راهکارهاي ثبت پژوهش هاي الياي در جهت
توسعه الياي يمارستان
ررسي طرح هاي تحقيقاتي و پژوهشي انجام شده از نظر كيفيت و
هرياه هاي پيش ياي شده
انجام كليه امور مر وط ه قراردادهاي تحقيقاتي و اقدام در خصوص
اجراي آنها
هدايت طرح ها و پروژه هاي تحقيقاتي الياي در سطح يمارستان
همکاري و ايجاد هماهاگي ي فعاليت هاي پژوهشي دانشکده ها و
مراكر مختلف تحقيقاتي ا يمارستان
افرايش مقاالت ايادكس شده داخلي و خارجي
رزراري كاگره سمياار و همايش هاي علمي پژوهشي
انجام نيناز سناجي پژوهنشي و رزنراري كارزناه هناي پژوهنشي
آموزشي متااسب نياز
استقرار نظام اولويت ادي تحقيقات مبتاي ر نياز كشور و امکانات.
مستادسازي اولويت هاي تحقيقاتي استخراج شده
روزرساني وب سايت هاي پايگاه ه طور مستمر
رنامه ريري راي كار ردي شدن يشتر نتايج تحقيقات

خدمات پایگاه توسعه تحقیقات بالینی به محققین بالینی
 .1مشاوره در مراحل پروپوزال نويسي -جستجوي منانا ن -
امور كامپيوتري -متدولوژي و آمار -نوشتن زنرارو و
چاپ مقاله توسط كارشااسان واحد پژوهش يمارستان
 .2نياز ساجي كارزاه هاي پژوهشي مر وط ه روو تحقين،
آمار مقاله نويسي  ....و هماهاگي جهت رزراري آن
 .3واحد پژوهش مجهر ه ايستگاه هناي  searchدر هنر
طبقه مي اشد اتاق هاي رئيس خش و معاياه الياي نير
امکان دسترسي مر يان و فرازيران را ه اياترنت و مانا ن
اطالعاتي فراهم مي كاد .همچاي كتا نخناننه و منركنر
خدمات اطالع رساني و آزمون هاي آنالي در ساختنمنان
اداري طبقه اول آماده ارائه خدمت مي اشد.
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راي اطالع از نحوه دسترسي ه كالس هاي درس و هر زوننه
سوال مرتبط ا واحد ه منعناوننت آمنوزشني -پنژوهشني و
كارشااسان مر وطه مراجعه نماييد .

معرفی معاونت
آموزشی و پژوهشی
سایت مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی رازی
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تهیه و تنظیم :معاونت آموزش و
پژوهش بیمارستان رازی
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واحد آموزش

 . 2نظارت ب آم زش:

.3

واحد آموزو يمارستان رازي ا هدف پاسخگويي ه نيازهاي
اساتيد و دانشجويان در زمياه فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي
فعاليت خود را همرمان ا راه اندازي يمارستان آغاز نمود .

 نظارت ر حضور و فعاليت هاي اعضاي هيئت علمي در خنش
هاي آموزشي يمارستان ه ماظور ارتقاء و نهنبنود كنينفني
فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي .
 نظارت ر اجراي انجام رنامه ها و مقررات آموزشي در زنروه
هاي آموزشي.
 توزي الگ وک هاي آموزشي دستياران كارورزان كارآموزان
در ا تداي هر دوره ي آموزشي و جم آوري و ارائه ي آن نه
اساتيد و ايگاني آن
 فرآياد رسيدزي ه نواقص پرونده ها از طري ،چک لنينسنت
تهيه شده
 نظارت ر اجراي موازي اسالمي و اخالق پرشکي فرازيران در
مركر
 ارسال ليست نمرات دانشجويان ه دانشکده هاي مر وطه
 نظارت ر حس اجرا و ارزشيا ي كليه فنعنالنينت هناي
آموزشي زروه هاي الياي ر اساس رنامه مدون اعالم شده از
طرف مدير زروه و دانشکده مر و طنه شنامنل ا رانند
مورنياگ زراند راند ژورنال كالب سااريو نويسي و كنالس
تئوري.
 ارزشيا ي عملکرد يادزيري فرازيران در عرصه هاي داننش و
توانمادي هاي الياي
 نظارت در جلسات امتحاني

 .1كالس هاي درس طبقه اول و دوم ا ظرفيت  03نفر طبقه
سوم و چهارم ا ظرفيت 03نفر مجهر ه تخته هوشماد
ويدئو پروژكتور نگاتسکوپ سيستم كامپيوتر سيستم
صوت و اسکار

وظایف واحد آموزش
 . 1ارتقاء کیفیت آم زش بالین :
 رنامه ريري جهت ارتقاي كيفيت آموزو
 کارزيري تکنولوژی های آموزشی و تهیه ی وسایل کمک آموزشی
در فضای آموزشی .
 پيشاهاد طرحهاي مر وط ه هياه كردن تکاولوژي آموزشي.
 تاظيم زرارو فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي ساليانه و انعکاس
ه مراج ذير ط
 توجه به سنجه های اعتبار بخشی آموزشی و رسیدن
استانناردهای بیمارستا های آموزشی

بده سد دو

فضاها و امکانات آم زش :

.2سال كافرانس Uشکل در طبقه پاجم جهت رزراري
زردهمايي هاي علمي ا ظرفيت  03نفر مجهر ه تخته
هوشماد ويدئو پروژكتور نگاتسکوپ دو عدد ال سي
دي سيستم كامپيوتر و سيستم صوت
 . 0تجهير و آماده سازي اتاق رئيس خش و معاياه و آموزو
الياي در هر يک از خش هاي يمارستان
. 4تجهير و آماده سازي اتاق هاي اساتيد دستياران كارشااسان
آموزشي .
.0تجهير فضاهاي آموزشي ه شبکه سراسري wifi
.6رختک دانشجويان و سلف واق در زير زمي

