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  تهيه كننده:
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  پژوهش در آموزش

يكي از واحد هاي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي ،واحد پژوهش 

شروع به 95در آموزش مي باشد كه در مركز امام خميني (ره)از ابتداي سال 

آن تالش در جهت ارتقاء كيفي سطح آموزش فعاليت نموده است و رسالت اصلي 

  دانشگاه مي باشد و پژوهش هايي كه در اين راستا باشند را حمايت ميكند.
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  در سطح خرد و كالن
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مختلف (ارجاع به كارشناس ، اعالم به مجري ، تطبيق 
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