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 اهمیت موضوع

بین تحقیقات و میزان پیشرفت حقیقی هر کشوری رابطه  •
 مستقیم وجود دارد

در دنیای امروز ؛ ارزیابی کارنامه علمی هر کشور میزان ارائه  •
مقاالت ، تعداد نیروی محرک و حجم سرمایه گذاری در بخش 
تحقیقات به عنوان شاخص های توسعه یافتگی در نظر گرفته 

 .می شود 
لذا شناخت نارسایی ها و آگاهی از چگونگی میزان تحقق اهداف •

 . برنامه های پژوهشی باید مورد توجه قرار گیرد 





 مشکالت پژوهش در ایران  

  مانع اقتصادی، بودجه تحقیقات در کشور ایران به اندازه کافی
 .  نیست

  مانع اجتماعی، ارزش محقق و پژوهشگر در کشور در جایگاه
 .واقعی او نیست

پژوهش حتی در دانشگاه ها و  ،فقدان فرهنگ پژوهش در کشور
 موسسات آموزشی و تحقیقاتی نیز هنوز کامال نهادینه نشده است

 امکاناتو فقر منابع 
 و ضعف درفعالیتهای گروهیاعتمادنا امنی و عدم فضای 
 

 

 



 مشکالت پژوهش در ایران  

 عدم آشنایی با روشهای نوین تحقیق بخاطر نبود آموزش
 تحقیق محور

  فقدان سیستم اطالع رسانی و ساختارهای ارتباط دهنده بین
 پژوهشگران و فقدان و همکاری علمی  

  فقدان نظام صحیح و مطلوب در زمینه توزیع اعتبارات
  پژوهشی

نبود بانک های اطالعاتی  
ناپیوستگی اهداف و برنامه ها 

 
 
 



موانع انجام پژوهش از دیدگاه پژوهشگران در مراکز 
 دانشگاهی

 کمبود وقت به علت تعدد وظایف اعضای هیئت علمی•
 سیاست های مدون تشویق و ترغیب پژوهشگراننبود •
 کافی نبودن اعتبارات مالی •
 پژوهشی با نظام ارتقای هیئت علمی تناسب امتیازات عدم •
 کمبود نیروی انسانی  •
 عدم آشنایی با فرهنگ کارگروهی •
 ها و عدم ارزیابی صحیح قابلیت اجرا نقص در تدوین اهداف و برنامه •
 نبود اولویت پژوهشی •
 کمبود انگیزه در محققین •
 همکاری الزم سیستم محیطی با پژوهشگران عدم •

 

 



 نتیجه کلی

 نداشتن مهارت کافی در انجام تحقیق بخصوص بصورت گروهی  •
 دانش ناکافی از متدولوژی و روش تحقیق  •
 آشنا نبودن به اصول آمار •
 عدم دسترسی به منابع کسب اطالعات•
 عدم آگاهی کافی از قابلیت اجرا•
 عدم وجود مکانیسم مناسب برای پایش و نظارت •



 یک تجربه

 

 ارتباط قوی و تنگاتنگ با گروههای بالینی متناظر•
 مجریان از گروهها و مقاطع مختلف•
تشکیل تیم پژوهش ، مشارکت و طلب همکاری از افراد فعال ، عالقه مند •

،همراه با ...( آزمایشگاه و-متدولوژیست)مرتبط با موضوع از ابتدا تا انتها
 تقدیر و اعطای گواهی در میانه و پایان طرح

در جلسات دوره ای  (بودجه-امکانات-زمان) ارزیابی قابلیت اجرای طرح •
بصورت مشورت با همکاران ، ارزیابی فیلد اجرا و همچنین اجرای کوتاه  

 مدت آزمایشی
–جستجوی علمی )نظارت مدیریت مرکز بر تمام مراحل از ابتدا تا انتها•

 (جمع آوری داده وکلیه مراحل اجرایی-دریافت مصوبه-تصویب-نگارش
 



 یک تجربه

داوری طرحها قبل از ارائه به شورای پژوهشی محیطی و نظارت بر •
 پیشرفت کار و در خواست گزارش های میانی از مجری

تبدیل پایان نامه های دانشجویی بخصوص در مقاطع باالتر به طرح •
 (درگیر شدن پژوهشگران و هیئت علمی پژوهشی)تحقیقاتی مرکز

جلسات دوره ای عمومی با حضور کلیه پژوهشگران و اعضای هیئت  •
 علمی پژوهشی جهت بررسی مشکالت اجرایی میانی و چاره اندیشی 

حمایت مالی از محل تنخواه مرکز قبل از پرداخت هزینه توسط  •
 دانشگاه

 
 



 راهکارها

 ... (تحقیق وروش  -نویسی مقاله )دانشجویان و آموزش آشنایی •
 تدوین پروژه های تحقیقاتی بر مبنای اولویتها و نیازهای سنجیده شده•
 حرکت به سمت تحقیقات کاربردی•
تشکیل تیم پژوهشی فعال و دارای انگیزه با فرصت مناسب و در  •

 دسترس
 تقویت همکاری بین مراکز پژوهشی و گروههای بالینی•
 فراهم کردن شرایط و زمان مناسب برای اجرای پژوهش•
دسترسی به  –زمان یا فرصت - مکان)ایجاد امکانات الزم برای پژوهش•

 ....(و  فراهم نمودن تجهیزات-اینترنت
 
 



 ...(پایلوت اجرایی و)ارزیابی قایلیت اجرا و امکانات •
ارجاع پا )شدن نقش مراکز تحقیقات در پایان نامه ها پررنگ •

یان نامه ها با توجه به عناوین به مراکز و همکاری پژوهشگران  
 (در پروژه

تشکیل جلسات دوره ای و منظم و ارائه گزارشهای میانی،بیان  •
 مشکالت و موانع و چاره اندیشی

منتخب  نظارت و داوری بر تمام مراحل اجرایی توسط کمیته •
 (ناظران منتخب  از گروههای بالینی و مراکز تحقیقاتی)

 

 

 راهکارها



 وظایف ناظران

پرکردن چک لیست تدوین شده برای هر طرح و ارائه گزارش  •
 هر طرح و پایان نامه در سال جاری 

ارائه گزارش توسط کمیته نظارت به معاونت دانشگاهی در  •
 بیمارستان  

تعامل مستقیم معاونت امور دانشگاهی بیمارستان با معاونت •
 پژوهش دانشگاه 

به  اصلی یا استاد راهنما یا تشکیل جلسه با مجری /مکاتبه و•
منظور دستیابی به علت تاخیر در گزارش دهی و در صورت 

 امکان چاره اندیشی
 



 


