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 مقدمه

. سنجش رودیهر جامعه به شمار م یو تعال شرفتیپ یاصل یهاها و شاخصاز محور یکی ییامروز، دانا یایدر دن

موثق  یو آسان به منابع علم عیسر یبه دسترس ییو مصرف اطالعات و گسترش دانا دیتول زانیبه م ییسطح دانا

به  م،یدهیکه خود انجام م ییهابنا به پژوهش ای وموجود  یبا مطالعه منابع اطالعات ایما  یهاوابسته است. دانسته

 .دیآیدست م

بر  یو اگر مبتن میااشد، در واقع به مصرف اطالعات پرداختهب یقبل یهاپژوهش جینتا هیها بر پادانسته نیا اگر

 دیتول یمنبع اصل ن،یاطالعات منجر شده است؛ بنابرا دیباشد، تالش ما به تول یجار یهالیمشاهدات و تحل

. پژوهش در هر موضوع، به هر ردیگیانجام م هاست ک یپژوهش یهاتیدر واقع حاصل فعال دیاطالعات و دانش جد

 ییهاتوسعه دانش موجود درباره موضوع یمند در راستامنسجم و نظام یکه انجام شود، تالش یگونه و در هر سطح

حل مشکالت  یممکن برا یهاراهکار نیبهتر افتنی یاست برا ی. پژوهش کوششمیاست که با آنها سروکار دار

 .یدگزن یهاموجود در عرصه

ماست. در مجموع پژوهش  رامونیپ میتر از مفاهروشن یشناختبه  دنیرس یمنسجم برا یتیژوهش فعالپ ن،یهمچن

گوناگون  یهاوهیکه به ش یاست. شخص ندگانیآ یتازه برا یهادانش و گشودن افق یگسترش مرزها یبرا یراه

 دنیدر صدد رس ،یعلم یهابا روش است که ی. پژوهشگر فردشودیم دهیپژوهشگر )محقق( نام کند،یپژوهش م



 ترقیو عم ترقیگوناگون به مشاهده دق یگوناگون است. او با استفاده از ابزارها میتازه از مسائل و مفاه یشناخت به

رفع  یو برا نگردیخود م رامونینقادانه و موشکافانه به پ ی. پژوهشگر با نگاهپردازدیخود م رامونیپ یهادهیپد

 .گذاردیامور م انیمتول اریدر اخت یاطالعات موثق ،یعمل یراهکارها نیو ارائه بهتر مشکالت جامعه

های در حال فعالیت در زمینه یکی از بخش علوم پزشکی سبزوارمعاونت تحقیقات دانشگاه الزم به ذکر است، 

سازی دانشجویان و اعضای توانمندتوسعه و های روزافزون این بخش سعی در که با تالش باشدخدمات پژوهشی می

 های بلند و رضایت بخشی را بردارد.گاه هیات علمی در امر پژوهش دارد. امید است که بتواند در این راه

 فاهدا

 در سطح دانشگاه و استان یو فناور قاتیپژوهشگران و توسعه تحق یتوانمندساز 

 یقاتیمرتبط در دانشکده ها و مراکز تحق یپژوهش یتهایفعال یبر حسن اجرا نظارت 

 در جهت حل مشکالت و ارتقاء سالمت جامعه نینو یها یو فناور یکاربرد قاتیتحق جیاز نتا یریگ بهره 

 یو جهان یمل ،یمنطقه ا یقاتیتحق یها یو توسعه ارتباطات و همکار بسط 

 دانشگاه یآمار و اطالع رسان ستمیس تیو ارتقاء کم تیفیبهبود ک یبرا کپارچهی یزیو برنامه ر یگذار استیس 

 و توسعه پژوهشکده ها جادیو ا یقاتیاز مراکز تحق تیحما 

 با لحاظ نمودن اخالق در پژوهش یو کاربرد یادیبن ینمودن پژوهش ها هدفمند 

 پژوهش  یو کم یفیبه منظور بهبود ک قاتیقابل استفاده در بخش تحق یاستفاده از بودجه ها یساز نهیبه

 از پژوهشگران تیها و حما

 یقاتیدانشکده ها و مراکز تحق یپژوهش یها تیفعال یابینظارت و ارزش ،یزیبرنامه ر ت،یهدا 

 یو اثر بخش ییبه منظور بهبود کارآ ینیو بال یپژوهش یها نهیدر زم یعلم ئتیاعضاء ه یها یتوانمند ارتقاء 

 .یعلم ئتیاعضاء ه

 فناورانه محققان دانشگاه در حوزه سالمت یاز طرح ها تیتوسعه مرکز رشد و حما 

 عیصنا ازیبر گرفته از ن قاتیاز تحق تیدفتر ارتباط با صنعت و حما یریشکل گ 

 ارتقا پژوهش  یو فرهنگ ساز ییپژوهشگران دانشجو تیبه منظور ترب ییدانشجو قاتیتحق تهیاز کم تیحما

 محور

 دانشگاه و استان ازیو برگرفته از نمحصول محور  ییدانشجو یاز طرح ها تیحما 



 اتیه یکارکنام و اعضا ان،یدانشجو یها به منظور ارتقا سطح علم شیو هما نارهایکارگاه ها، سم یبرگزار 

  دانشگاه یعلم

 سئوليتم

 اتیه یاعضا تیاز حما یریبر آن است که با بهره گ سبزوار یدانشگاه علوم پزشک یو فناور قاتیمعاونت تحق

سرشار از  یو فضا یبخش نیب یپژوهش و توسعه همکار ،یاز فن آور یریگو بهره انیو دانشجو کارکنان ،یعلم

 باشد.مطرح همتراز خود درسطح کشور  یجزو دانشگاه ها یو نوآور تیخالق

متعهد،  انیدانشجو تیو با ترب یمتعهد، متخصص و حرفه ا یعلم اتیه یاز توان اعضا یبا بهره مند همچنین

 ت،یهدا را،اج ،یزیبرنامه ر ،یگذار استیو با س دینما تیجامعه فعال یازهاین یدر راستا تیمتخصص و با صالح

دانشگاه  یو فناور قاتیتحق یو رهبر تیریبه مد نینو یها یو فناور یپژوهش یبرنامه ها یابینظارت و ارزش

 .پردازدب

 یبتواند گام دیو اسات انیاز پژوهشگران، دانشجو تیمتعهد و حما یانسان یروین تیحوزه مصمم است با ترب نیا 

 کشور بردارد. یعلم داتیموثر در جهت ارتقا سطح تول

  هزینه ها و پرداخت ها

 می تواند متفاوت باشد. با توجه به نوع فعالیت و درخواست متقاضیهزینه پرداخت 

 


