
 هاي بالینیشرح وظایف مرکز توسعه پژوهش

  هانامهپایانارائه مشاوره متدولوژي و آمار براي تدوین طرح پژوهشی و  								·

  آماري افزارهاينرمدر  هاداده، تنظیم و ورود هاداده آوريجمعارائه خدمات  								·

  ارائه خدمات آنالیز آماري 								·

  تایپ، ترجمه و ویرایش متون مقاالت نگاشته شده توسط پژوهشگرانارائه خدمات  								·

  بالینی ایران) آزمائی کار(انتخاب مجالت، ارسال مقاله، ثبت در مرکز ثبت  سنجیعلمارائه خدمات مشاوره  								·

  نامه و رسالهاجرایی انجام پایان مراحلراهنمایی دانشجویان در  								·

دانشجویان مقطع  حسابتسویه وتصویب طرح تحقیق دانشجو تا دفاع  مرحلهنظارت بر حسن اجراي مقررات پژوهشی از  								·
  و دکتري ارشد کارشناسی

   ... نامه وپایان بودجهو دکتري (مثل شرکت در مجامع، مقاالت و  ارشد کارشناسیانجام امور پژوهشی مربوط به دانشجویان  								·

  )…پژوهشی و هايطرحالتألیف مقاله، نجام امور پژوهشی مربوط به اساتید (مثل حقا 								·

  کل پژوهش دانشگاه ادارهآموزشی و  هايگروهانجام مکاتبات پژوهشی مربوطه با  								·

  همکاري در برگزاري سمینارهاي علمی و پژوهشی دانشگاه 								·

  ربطذيپژوهشی جهت مراجع  هايگزارشتنظیم آمارها، اطالعات و  								·
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