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  ١٣٩٠ ماه                      

  
  
  

ح ر  مای  ق   ا ویان با  س دا ھان ERE) ( ماس زو ی ا وم زپش ه ع    دا

تحقيقاتي  -، به منظور ايجاد جو علمي)Early Research Encounter: ERE (تماس زودرس دانشجويان با تحقيق
ت، و لمي دانشگاه طراحي شده اسشجويان و اعضاي هيأت عدر همه عرصه هاي دانشگاه و افزايش بروندادهاي علمي دان

  :دستورالعمل اجرايي آن به شرح زير مي باشد

رشته هاي بهداشت عمومي، بهداشت حرفه اي و بهداشت  )پيوسته و ناپيوسته( كارشناسي هاي كليه دانشجويان دوره -1
 .خواهند بود  ERE و بعد از آن مشمول دوره 1390ورودي سال محيط 

و رسمي لحاظ  عنوان يك ركن اساسيها به  سرپرستي اعضاي هيات علمي هر دانشكدهه طرح هاي تحقيقاتي، در هم -2
 . مي گردد

در ترم اول با نظارت حوزه معاونت پژوهشي هر دانشكده استاد راهنماي پژوهشي دانشجو تعيين مي گردد و ضمن  -3
  .دانشجويان مشمول طرح برگزار مي گردد كارگاههاي زير براي همه EREدرمورد برنامه  توجيه دانشجويان

  كارگاه روش تحقيق مقدماتي) الف
  كارگاه جستجوي منابع) ب 

واحد انتخاب نموده و ضمن تعيين عنوان، پروپوزال طرح تحقيقاتي  2را به ميزان  EREدر ترم دوم دانشجو درس  -4
 .را با نظر استاد راهنما تكميل و ارائه خواهد نمود خود

  .دهندارائه ويان به صورت انفرادي و يا حداكثر دو نفر مي توانند يك طرح تحقيقاتي دانشج :1تبصره
اين واحد درسي مي تواند در  صورتي كه در برنامه درسي دانشكده مشكلي در ارائه اين درس باشددر  :2تبصره 
  .ترم اول دانشجو تقسيم شود چهار

  .پيش نياز ندارد  EER درس 2به استثناي كارگاههاي موضوع بند  :3تبصره 
يك مقاله ارائه  ميل كرده و گزارش پاياني را در فرمتموظف است تا پايان ترم چهارم تحقيق خود را تك دانشجو -5

 .دهد

ت   ھدا ه  دا



2 
 

در صورتي كه دانشكده بيش از يك مجله . هر دانشكده تعيين مي گردد توسط كميته داوران مجله ERE  نمره درس -6
 .داشته باشد انتخاب مجله به عهده شوراي آموزشي پژوهشي دانشكده خواهد بود

تواند تصويب طرح ها را به  اين شورا مي .دانشكده تصويب مي شود در شوراي پژوهشي ERE پروپوزال طرح هاي  -7
 .شوراي گروهها تفويض نمايد

 .ريال از طرف حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه تأمين اعتبار خواهد شد  000/000/5تا مبلغ   EREراي هر طرح ب -8

 .نخواهد گرديد درس پروژه دانشجويان كارشناسيجايگزين  EREمقاله ناشي از طرح هاي  -9
كميته تحقيقات دانشجويي  )affiliation(وابستگي علمي  ذكر ERE در مقاالت و خالصه مقاالت ناشي از طرح هاي تحقيقاتي  - 10

   .الزامي است

، شيوه (Scientific thinking) در كارگاه هاي تفكر علمي مي تواند شامل آموزش ERE  برنامه   -11
 .باشد (Research methodology) پژوهشو روش   (Scientific method)دانش

 (Research assistant)يار پژوهش براي مشاركت بخشيدن دانشجويان جديدالورود به عنوان هم EREبرنامه   -12
 . طراحي و اجرا مي گردد

  
  :به طور خالصه كل روند اين برنامه براي هر دانشجو به صورت زير مي باشد

وط   یات  ند ک و ویان  ن    اول دا وزش   ERE ا ه . را آ دن ک ی  عد از 
ف  و ویان  و دا ی  ندکارگاه  خاب  ود را ا مای  تاد را وع رپوژه و ا و د  ی   ا قا ح  پس  و 

ند و رسا ه   ه یا دا ی دا ورای ژپو ود. ود را   ی  ا  ح ا  ، و پس  . عد از 
ارش آن ارا  ی  و ش دا س  و،  ده  ھما ه  دا ERE ه  ج ه داوران  ط ک ی و ن  ه 

دد.دد ی  ر  قا  ج آن    تا  .و  پایان 
ت ھدا ه  ی دا  عاو ژپو


