ه
واحد معاونت آموزشي:
 -تذٍى ضل تيطتشيي استثاط داًطجَ اص تذٍ

دس ًيوسال دٍم سال تحصيلي حذٍد  5-8داًطجَ
دس هقغع دمتشا اص عشيق آصهَى سشاسشي ٍصاست

ٍسٍدتا صهاى فاسغ التحصيلي تا ٍاحذ

تْذاضت جزب هيًوايذ ٍ تا مٌَى تالػ تش

هعاًٍت آهَصضي داًطنذُ است ٍ ايي

داًطجَي ماسضٌاسي اسضذ ٍ  35داًطجَي دمتشا اص

ٍاحذ تِ هٌظَس تشتيت داًص آهَختگاًي

ايي داًطنذُ فاسغ التحصيل ضذُاًذ ٍ ّن امٌَى

خثشُ ،تشًاهِ سيضي ٍ ًظاست تش اجشاي مليِ
قَاًيي آهَصضي ٍ اهَس آهَصضي
داًطنذُساتشعْذُداسد.
 صيش هجوَعِّاي ٍاحذ هعاًٍت آهَصضي تِضشح ريل هيتاضذ:

گروههاي آموزشيد
 گروه روانشناسي باليني:

290

تعذاد  41داًطجَي ماسضٌاسي اسضذ ٍ

21

داًطجَي دمتشا ضاؼل تِ تحصيل هيتاضٌذ.

ٍظايف ٍ هأهَسيتّاي ايي دفتش اسصضياتي اساتيذ ٍ
اسائِ تاصخَسد تِ آًاى تِ هٌظَس استقاء سغح علوي
داًطنذُ هيتاضذ.

 )1اداره آموزش:
مليِ اهَس آهَصضي داًطجَياى اص اتتذاي ٍسٍد تا

 گروه بهذاشت روان:

صهاى فشاؼت اص تحصيل سا اًجام هيدّذ.

تِ پزيشش ٍ تشتيت داًطجَياى تْذاضت سٍاى دس

 )2شوراي تحصيالت تكميلي:

هقغع ماسضٌاسي اسضذ هيپشداصد( .اٍليي پزيشش

دس خصَظ صذٍس هجَص اداهِ تحصيل

سال )94-95

داًطجَياى دس ضشايظ خاظ دس ايي ضَسا

( EDO )1دفتر مطالعات و توسعه آموزش

تصوين گيشي هيضَد.

پسشكي)

تشتيت داًطجَ دس هقغع ماسضٌاسي اسضذ اص سال 65

ايي دفتش دس جْت تْثَد ٍ استقاء ميفيت ًظام

ٍ دمتشا اص سال  1376دس ايي هشمض آؼاص گشديذُ ٍ

آهَصضي داًطنذُ ٍ تِ اهيذ تشتيت فاسغ التحصيالًي

ّش سالِ ايي داًطنذُ دس ًيوسال اٍل سال تحصيلي

تَاًوٌذ مِ قادس تِ ايفاي ًقص هؤثش دس استقاء

 )3كميته منتخب( :ارتقبء اعضبء هيئت علمي)

 )4تِ تشسسي ٍ اهتياص دّي پشًٍذُ آهَصضي،
پژٍّطي ،فشٌّگي ٍ اجشايي اعضاء ّيأت
علوي تِ هٌظَس استقاء آًاى هيپشداصد.

حذٍد  8-10داًطجَ دس هقغع ماسضٌاسي اسضذ ٍ
1

سالهت سٍاى جاهعِ تاضٌذ استقشاس يافتِ است ٍ اص

2

3

مليِ عشحّاي پژٍّطي ٍ عشحّاي پاياىًاهِاي تَسظ هجشي
(يني اص اعضاي ّيات علوي) دس سيستن پژٍّطياس تِ ًطاًي
اصلي ايي هعاًٍت استقاي موي ٍ ميفي پژٍّصّاي پايِ ٍ

 http://research.iums.ac.irثثت هيگشدد ٍ پس اص آى يل ًسخِ

ماستشدي دس تيي اساتيذ ،پژٍّطگشاى ٍ داًطجَياى است .لزا
اٍلَيت ايي هعاًٍت ّذفوٌذ مشدى پژٍّصّا ٍ ّذايت آىّا

معاونت آموزشي
دانشكده علوم رفتاري و سالمت روان
انستيتو روانپسشكي تهران

تِ سوت پژٍّصّاي ماستشدي ٍ تأثيشگزاس تش
سياستگزاسيّاي سالهت سٍاى مطَس ٍ ّوچٌيي هغالعات
هؤثش تش پيطگيشي ٍ دسهاى اختالالت سٍاًي ٍ ماّص تاس
تيواسيّا هيتاضذ.
تِ ايي هٌظَس وظبيف اين معبونت تِ عَس خالصِ ضاهل
هَاسد صيش است:
 .1تشگضاسي جلسات ضَساي پژٍّطي ٍ تصَيت ٍ
اٍلَيتتٌذي عشحّاي پژٍّطي
 .2تشگضاسي ماسگاُّا ٍ دٍسُّاي مَتاُ هذت ٍ هياى هذت
پژٍّطي تش اساس ًياص هخاعثاى
ً .3ظاست تش مليِ فعاليتّاي تحقيقاتي اساتيذ ٍ داًطجَياى
داًطنذُ
 .4تشسسي ٍ اسصياتي استقاي اعضاي ّيات علوي
 .5ايجاد تسْيالت الصم جْت تْشُ گيشي اعضاي ّيات علوي
ٍ داًطجَياى اص هٌاتع اعالعاتي

آدرس:

 .6اسصياتي ٍ تصَية متابّايي مِ اعضاي ّيأت علوي ٍ

ستاسخاى ،خياتاى ًيايص ،مَچِ هٌصَسي ،پالك  ،1داًطنذُ

پژٍّطگشاى تشاي چاج ٍ تشجوِ آهادُ مشدُاًذ

علَم سفتاسي ٍ سالهت سٍاى

 .7اًتطاس ًطشيِ علوي

اًستيتَ سٍاًپضضني تْشاى
4

5

