
Training Course for  

Health 
Research 
Managers 

This course is for the professional develop-

ment of the Health Research Manager —  

this may be a Research Coordinator or           

Research Supervisor or Research Associate in 

a research project in the health or social  

sector. The project may be within a 

healthcare institution, in a social service   

institution or in the urban/rural/slum       

community. The candidate may be sponsored 

by their department/institution or may be  

self-sponsored. 

Course Fee: 
INR 2,500/- (for sponsored candidates) 
INR 5,000/- (for non-sponsored candidates) 
 
Course duration: March - April 2023 
Last date for registration: 25 Feb 2023 
 
E-mail: epibioonline@gmail.com

 

St John’s Research Institute 
Bangalore, India

[2 months online course in  
English + vernacular]

English  
+  

Tamil 
(soon)

English  
+ 

Kannada

Registration 

Who should 

register 

Registration is now open. Filled registration 

form (www.sjri.res.in) can be submitted till 

the 25th of the month before the course. The 

course will be open for 2 full months. https://

sjri.res.in/epidemiology/activities 

Course delivery 

The course will be hosted and delivered 

online by St John’s Medical College and      

Research Institute. After successful registra-

tion, participants will be provided with a 

‘username’ and ‘password’. The course can 

then be accessed anytime using a computer 

or tablet or smartphone. Course Instructor: Ms Jayachitra 

Course Coordinator: Dr Kavya R, MPH 

Course Director: Dr Prem K. Mony, M.D 

St John’s Research Institute 

Bangalore 560034, India 

E-mail: epibioonline@gmail.com

:ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

Course duration 

= 35 hours 

ಈ ಕೆ ೋರ್ಸಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಯೋಜನೆಯ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ 
ಜ್ಞಾನವನುು ಪಡೆಯಲು ವಿನಾಯಸಗೆ ಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ುು 
ಸವಯಂಸೆೋವಕರು ಭಾಗವಹಿಸುವವರೆ ಂದಿಗೆ ಸಂಶೆ ೋಧನಾ 
ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೋಡಲಾಗುತ್ುದೆ  

ಸಂಶೆ ೋಧನಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತೆ ಡಗಿರುವ ವಿವಿಧ ಹಂತ್ಗಳನುು 
ಅರ್ಿಮಾಡಿಕೆ ಳಳಲು ಈ ಕೆ ೋರ್ಸಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ುದೆ. 

ಸಂಶೆ ೋಧನಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದನುು ಮಾಡಬೆೋಕು ಮತ್ುು 
ಯಾವುದನುು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದನುು ಅರ್ಿಮಾಡಿಕೆ ಳಳಲು 
ಈ ಕೆ ೋರ್ಸಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ುದೆ. 

ನಮಮ ಸಂಸೆೆಯಂದ ನೋವು ಪ್ಾಾಯೋಜಕತ್ವವನುು ಪಡೆಯಬಹುದು 
ಅರ್ವಾ ನೋವು ಪ್ಾಾಯೋಜಿತ್ವಲಿದವರ  ಆದರ   ಕ ಡ 
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಅಜಿಿ ಸಲಿ್ಲಸಬಹುದು. 

ನಮಮ ವೆಬ ಸೆೈಟ ನಲಿ್ಲ ನೆ ೋಂದಾಯಸಿ ಮತ್ುು ನೋವು ಸಂಪೂರ್ಿ 
ಕೆ ೋರ್ಸಿ ಅನುು 2 ತಿಂಗಳೊೆಳಗೆ ಪೂರ್ಿಗೆ ಳಿಸಬಹುದು. 

ನೋವು ಯಾವುದೆೋ ಅನುಮಾನಗಳನುು ಅರ್ವಾ ಸಪಷ್ಟೋಕರರ್ಗಳನುು 
ಹೆ ಂದಿದದರೆ, ಇಮೋಲ್ ಮ ಲಕ ನಮಮನುು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು 
ಹಿಂಜರಿಯಬೆೋಡಿ.. 

Contact for further enquiry:



St John’s Research Institute, a part of the St John’s National 

Academy of Health Sciences, Bangalore, undertakes ethical and 

high-quality medical research for the benefit of mankind. 

The Research Manager will have managerial and administrative responsibilities within the project, after 

the study has been designed by the Principal Investigator. 

The Health Research Manager will be expected to: 

− Plan, coordinate and execute the research project 

− Supervise team members on daily basis to complete the project within timelines 

− Follow national, state or institutional regulations 

− Track project progress periodically and report to management 

− Identify areas for improvement and conduct junior staff training as needed 

− Ensure that research activities are conducted to meet high quality standards 

− Identify key challenges and develop appropriate solutions 

− Stay abreast with latest developments in research techniques 

− Monitor and control expenses within allotted budget 

ಅಧಯಯನದ ಉದೆದೋಶಗಳು ಮತ್ುು ವಿಷಯ 

Course Schedule 

Course Objectives & Content 

ಸಂಶೆ ೋಧನಾ ವಯವಸಾೆಪಕರು ಯೋಜನೆಯಳಗೆ ವಯವಸಾೆಪಕ ಮತ್ುು 

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಜವಾಬಾದರಿಗಳನುು ಹೆ ಂದಿರುತಾುರೆ, ಅಧಯಯನವನುು 
ವಿನಾಯಸಗೆ ಳಿಸಿದ ನಂತ್ರ ಮತ್ುು ವೆೈಜ್ಞಾನಕ ಶಿಷ್ಾಟಚಾರವನುು ಪಾಧಾನ 
ತ್ನಖಾಧಿಕಾರಿ ರಚ್ಚಸಿದಾದರೆ. 

− ಆರೆ ೋಗಯ ಸಂಶೆ ೋಧನಾ ವಯವಸಾೆಪಕರು ಇದನುು 
ನರಿೋಕ್ಷಿಸಬಹುದು:  

−  ಸಂಶೆ ೋಧನಾ ಯೋಜನೆಯನುು ಯೋಜಿಸಿ, ಸಂಘಟಿಸಿ ಮತ್ುು 
ಕಾಯಿಗತ್ಗೆ ಳಿಸಿ 

− ನಗಧಿತ್ ಸಮಯದೆ ಳಗೆ ಯೋಜನೆಯನುು ಪೂರ್ಿಗೆ ಳಿಸಲು 
ದೆೈನಂದಿನ ಆಧಾರದ ಮೋಲೆ ತ್ಂಡದ ಸದಸಯರನುು ಮೋಲ್ಲವಚಾರಣೆ 
ಮಾಡಿ 

− ರಾಷ್ರೋಯ, ರಾಜಯ ಅರ್ವಾ ಸಂಸೆೆಗಳ ನಯಮಗಳನುು ಅನುಸರಿಸಿ 

− ನಗಧಿತ್ ಸಮಯದೆ ಳಗೆ ಯೋಜನೆಯ ಪಾಗತಿಯನುು ಅನುಸರಿಸಿ, 
ನವಿಹಣೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿ 

− ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೆೋಕಾಗಿರುವ ಪಾದೆೋಶಗಳನುು ಗುರುತಿಸಿ ಮತ್ುು 
ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಿಬಬಂದಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿಯನುು ನಡೆಸುವುದು  

− ಉತ್ುಮ ಗುರ್ಮಟ್ಟದ ಮಾನದಂಡಗಳನುು ಪೂರೆೈಸಲು 
ಸಂಶೆ ೋಧನಾ ಚಟ್ುವಟಿಕೆಗಳನುು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು 
ಖ್ಚ್ಚತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳಿಳ. 

− ಪಾಮುಖ್ ಸವಾಲುಗಳನುು ಗುರುತಿಸಿ ಮತ್ುು ಸ ಕು ಪರಿಹಾರಗಳನುು 
ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸಿ  

− ಸಂಶೆ ೋಧನಾ ತ್ಂತ್ಾಗಳಲ್ಲಿನ ಇತಿುೋಚ್ಚನ  ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ 
ಜೆ ತೆಯಲ್ಲಿರಿ 

− ಇರುವ ಬಜೆಟಗೆ ಕಡಿಮ ವೆಚಿಗಳನುು ನವಿಹಿಸಿ ಮತ್ುು ಖ್ಚುಿ 

ವೆಚಿವನುು ನಯಂತಿಾಸಿ  

Module No. Module Title Duration 

1 Introduction 0.5 hour 

2 Basics of a Research Project 7 hours 

3 Rules and Ethics 4 hours 

4 Preparing for the study; Pilot study 3.5 hours 

5 Undertaking the Main Study 9 hours 

6 Data Handling 7 hours 

7 Managerial skills 3.5 hours 

8 Closure, feedback & certification 0.5 hour 


