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  تدوین مطالعه

  مرور متونانجام 

 تدوین پروپوزال برای ارسال به بنیادهای اعطا کننده گرنت 

 

 همکاری در حین پروژه

 محقق اصلی برای تجربی های داده کلیه به ساده ایجاد دسترسی 

 خرید درخواست تهیهو  پروژه برای الزم تهیه لیست تجهیزات 

 سایت وب مطالب روز رسانی به و نگهداری ، آماده سازی  

 پروژه در جلسات شرکت  

 جلسات سایر و سمینارها در شرکت  

 پروژه به صورت دوره ای  نتایج تهیه خالصه 

 مطالعه خاص اهداف با متناسب های نمونه یا و ها داده آوری جمع برای سفر  

 مطالعه بر اساس اهداف آزمایشگاهی تجهیزات از نگهداری و راه اندازی، کالیبره  

 انتشار برای و آماده سازی محتوا ها یافته مدیریت و کیفیت آزمایشگاهی، کنترل تحلیل و تجزیه  

 های مربوطه ارزشیابی و آموزشی کارگاههای آماده سازی در کمک 

 پروژه با مرتبط ایمیل های به پاسخ و مدیریت 
 

  انتشارات ها وتهیه گزارش

 ها داده تحلیل 

 پیشرفت )جمع آوری نتایج بقیه محققان و دانشجویان در مرکز تحقیقات( های گزارش تهیه  

 مرکز تحقیقات های سخنرانی و ها گزارش ، سازی متن مقاالت آماده 

 هادر نوشتن مقاله و گزارش مشارکت 

 تحقیقاتی های پروتکل تهیه 

 کار تهیه گزارش از مراحل زمانی پیشرفت 



 مراحل نظارتی

 پروژه مونیتور کردن بودجه  

 از  تهیه گزارش) کنند می کار تحقیقاتی پروژه روی بر و دکترا که ارشد کارشناسی دانشجویان بر نظارت
 محقق اصلی( و کارشناسی دانشجویان بین رابط عنوان به عمل نمودن و هر دانشجو نحوه ی عملکرد

 کارشناسی و کارشناسی ارشد، دکترا و کارآموزانراهنمایی دانشجویان  یا هدایت 

 

 مستندسازی

 ها و کدها داده بارگزاری و مشخص تحقیقاتی با پروتکل مطابق ها و کدهای جمع آوری شده داده تجمیع 
 بعدی( تحلیل در مراحل و تسهیل در روند تجزیه )برای یا رایانه داده پایگاه در

 حل برای پیگیری. اطالعات صحت و بودن کامل از اطمینان برای ها و کدها داده ویرایش و بررسی 
  شده آوری جمع ها و کدهای داده سازی شفاف یا مشکالت

 مطالعه اهداف با مطابق بالقوه تحقیقاتی موضوعات تهیه لیست  

 

 نگهداری واحد تحقیقاتی 

 کنترل کیفی تجهیزات و ابزارها 
 پیگیری امور تعمیرات و نگهداری تجهیزات 
 پایبندی و اجرای اصول ایمنی زیستی و رعایت مالحظات زیست محیطی 

 

 همکاری در جذب پژوهشگر

 محققان یا کارآموزان آتیاز  مصاحبه سازی سواالت آماده 
 کارآموزان انجام مصاحبه استخدام 
 مدارک بودن محرمانه با حفظ ها مصاحبه دقیق سوابق نگهداری و طبقه بندی 
 ها مصاحبهسازی نتایج  خالصه 

 

 توسعه شبکه همکاران

 مورد نظر تحقیق در بالینی نمودن شرکای درگیر 

 دانشگاهی محققان و بالینی شرکای از بین فنی و آموزش بازاریابی برای منابع 

 
 

 

 

 


