
1 

 

 

  مرتبط با آموزش یاولویت های پژوهش

 پژوهش در آموزش مصوبه کمیته 

 آموزش علوم پزشکی  مرکز مطالعات و توسعه

 رمانشاهدانشگاه علوم پزشکی ک

 0011سال 

 

  و اعالم معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، 91پژوهشگر گرامی با توجه به شیوع بیماری کووید 

خارج از فراخوان ها هستند و در زمینه پژوهش در آموزش  91طرح هایی که با موضوع کووید 

 بررسی خواهد شد و تصویب آن تسریع خواهد شد. 
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