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   لرستانی دانشگاه علوم پزشکی علمن نقشه جامعی کارگروه تدوي اعضایاسام
 
  س دانشگاهی      رئ                يخ آزادیر شی دکتر اردش- 1

  س کارگروهی و رئی  معاون آموزش                         رضا آذرگونیلدکتر ع - 2

  ر کارگروهی و دبیر امور آموزشیمد                       ی خانم دکتر مهناز مردان- 3

   و عضو کارگروهیس دانشکده پزشکی           رئ   دکتر محمد رضا ناظر- 4

  ه و عضو کارگروهیبهداشت و تغذس دانشکده یرئ  انید محمود رضا طاهری سي آقا- 5

   و عضو کارگروهیراپزشکی دانشکده پس یرئ  ی محمد شرفيآقا - 6

   خرم آباد و عضو کارگروهیی و مامايس دانشکده پرستاریرئ  یم فاطمه جناننخا - 7

  کارشناس معاونت درمان و عضو کارگروه  چیخانم فاطمه شورم - 8

   و عضو کارگروهکارشناس معاونت درمان  يخانم زهرا خوانسار - 9

   و عضو کارگروهی فرهنگییکارشناس معاونت دانشجو  ي موسو هاجرسر کار خانم -10

  کارشناس معاونت بهداشت و عضو کارگروه  دکتر لشکر آرا -11

  ر مرکز توسعه و عضو کارگروهیمعاون مد یامنی اکبر پيآقا -12

   و عضو کارگروهیر پژوهشیمد  یزدانبخش غالمی يآقا -13

 کارشناس معاونت غذا دارو و عضو کارگروه یگی دکتر اسد بيآقا -14
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  فصل اول 

 ي  و نوآوريانداز نظام علم ، فناور چشم 

   لرستانیدانشگاه علوم پزشک
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عا      ی  ه 

  
   لرستانی دانشگاه علوم پزشکي و نوآوريچشم انداز نظام علم ، فناور -1
 علوم يدانشگاهها% 30ن ی در ب قرار گرفتني دانشگاه در همه حوزه هادر راستایفی و ک یارتقاء کم :چشم انداز    -1-1

  1404کشور تا سال  برتر یپزشک
 ی اصـل ي در حوزه هاي و نوآوري لرستان در حوزه علوم ، فناور  ی رسالت دانشگاه علوم پزشک    :رسالت دانشگاه    -2-1

ـ ارا و ازیـ د دانـش مـورد ن  یـ ن و تولیپژوهش ، تأم  ،   ی انسان يروین ن یآموزش و تأم  :شامل   دانشگاه   یتیمأمور ه خـدمات  ی
  : باشد ی مریل زی مساي حل براه راهی و اراییسالمت به منظور شناسا

ه خـدمات ، نظـام آمـوزش و نظـام       یاز نظام ارا  ین و متخصص مورد     ي حرفه ا  ی انسان يرویت ن ی و ترب  يت ساز یظرف
  .پژوهش سالمت

  .ین دانش سالمت در تراز ملید و تأمیتول
 .يو منطقه ا یاستانه خدمات سالمت در سطوح یت و ارایتول
  .یمد منابع مالع کارآید و توزین ، تولیتأم

ـ  مزيت دار دانـشگاه کـه دارا  ی اولوي در حوزه ها ي ساز ي دانشگاه و تجار   یتی مأمور ی در سه حوزه اصل    ينوآور ت ی
 . است ی و رقابتی نسبيها

اکتـساب علـم و     (( ،   )) ي و نـوآور   يد علم ، فنـاور    ی و تول  ياست گذار یس (( ی اصل يندهایق فرآ ین رسالت از طر   یا
  :ل ینان در دانشگاه به شرح ذیو توسط نقش آفر )) ي از علم و فناوري برداربهره(( و  )) يفناور
  یئت علمی و اعضاء هی آموزشيگروهها -١
 یقاتیمراکز تحق -٢
  ي و نوآوريپارك علم و فناور -٣
 ان و دانش آموختگانیدانشجو -۴

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٦

  تابعهي در واحدهای درمانین بهداشتی دانشگاه و متخصصیبدنه کارشناس -۵
  :و در تعامل با 

  امعه  ج-1
  است گذارانی س-2
ـ ير سازمانها و نهادهـا ی و سايات و فناور قی ، وزارت تحق   یرمان و آموزش پزشک    وزارت بهداشت د   -3 ـ ی مل ن ی و ب

   مرتبطیالملل
  ه کننده خدمات در حوزه سالمتی اراي و سازمانهایی ، غذایزات پزشکی ، تجهییع داروی صنا-4
  ی و خارجی معتبر داخلیقاتی مراکز تحق-5
   ی و جهانیتراز ملدر  ی مراکز آموزش عال-6
  .سر خواهد شدیم
 . باشد یالم ، کردستان ، کرمانشاه و همدان میلرستان ، ا : ي شامل استانهايمنطقه ا - 1

  : دانشگاه ییدف غا ه-3-1
  م دانشگاهیر مستقیم و غی جامعه تحت پوشش مستقي و معنوی ، اجتماعی ، روحین سالمت کامل جسمیتأم

  : گردد یر حاصل می زيمراه با اهداف راهبرد که ه
  کشور برتر  ی علوم پزشکي دانشگاهها%30 نی حوزه سالمت در بيکسب رتبه در علم و نوآور-1
 ی دانشگاهياراست گزیت و سیریرب کشور در مدل مد منطقه غي دانشگاههايالگو-2
ـ یالت تکمی در مقطع تحصیتراز ملمنطقه غرب کشور با  ) ی و پژوهشیآموزش ( یگاه قطب علم  یاحراز جا -3  در یل

 .ت دار دانشگاه ی اولوي هاحوزه
  .1 منطقه غرب کشور ی پژوهشیتیگاه برتر هدایاحراز جا-5
 ي در حـوزه هـا    ی و درمـان   یصیـ ه خـدمات تشخ   ینه ارا یگاه قطب سالمت منطقه غرب کشور در زم       ی کسب جا  -۶

 .ت دار دانشگاهیاولو
 .حوزه سالمت در منطقه غرب کشور  در يگاه برتر فرهنگ سازیاحراز جا -٧
 . در منطقه غرب کشورگاه برتر عدالت در نظام سالمتیاحراز جا -٨

  
   استان لرستانی دانشگاه علوم پزشکي و نوآوري نظام علم ، فناوريارزش ها -4-1
  . ابعادی در تمامی انسانيروی ني و نقش محورید بر حفظ کرامت انسانی با تأکيخدا محور-1
 .ان و کارکنان ی ، دانشجویئت علمی هي دانشگاه در قبال جامعه ، اعضاییاسخگوت و پیشفاف-2
  .ی و آموزشی ، پژوهشيت اخالق حرفه ایرعا-3
  .یدر تمام سطوح دانشگاه ) team work ( یانجام کار گروه-4
  .ین المللی و بی ملی و پژوهشیت تعامالت آموزشیتقو-5

 .2ل یک در حل مسایتفکر استراتژ-6

  .3 يد بر مفهوم بسته اکتساب علم و فناوریأکت-7
  . دانش همراه با تعامل هوشمندانه ي سازیبوم-8
  .ی در تراز جهانيت معنویت مالکی رعا وحفظ -٩
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 ٧

  
  

 . منطقه غرب کشور ير استانهای مشترك با سایوم  ها ، مراکز پژوهشیل شبکه ها ، کنسرسیق تشکیاز طر -١
 لرستان به ی دانشگاه علوم پزشکي و نوآورير را در تحقق چشم انداز نظام علم و فناور   یثن تأ یشتری که ب  یحل آندسته از مسائل    -٢

 . به همراه داشته باشدیهمراه داشته و ارزش افزوده واقع
 . باشدی و انتقال آن ميد علم و فناوری تولي و آموزش برایقاتی تحقيهای شامل همکاريبسته اکتساب علوم و فناور -٣
  
  
  
  
  
  
  
  

  ها يزیت انسان در برنامه ریانت از کرامت ، عزت و امنی ص و حفظ-10

  ی آموزشيص فرصتهایت عدالت در تخصی رعا-11

   حفظ و ارتقاء جامعه عدالت محورينه برایجاد زمی ا-12

  .نده باشندیدوار به آیلت مدار ، عدالت محور و امی فضين که در خدمت جامعه ای متدیت دانش آموختگانی ترب-13

   کشور ی علميه هایم منزلت عالمان به مصابه سرمایبه نخبگان و تکر احترام -14

   ی مختلف علمي تعامل در عرصه ها-15

  ) پاسخگو یآموزش پزشک (  گسترش علم و آموزش جامعه نگر-16

  ی و معرفتیه ، ارزشی در حوزه علوم پایافتگی توسعه -17
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   دومفصل 
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 ٩

  است های س

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ت مطلوب ی به وضعیابی دستي راهبردها و اقدامات الزم برااست ها ،یس -2

.  باشـد ی مـ ي به اهداف کالن و راهبـرد   یابی دست   ي عمده و بلند مدت برا     يرهای جهت گ   :ياست به معنا  یس -1-2
 اتخاذ شـده اسـت ، بـه    ي و نوآوري فناور   دانشگاه در حوزه علم1404ل به اهداف ی نيکالن که برا هان  است  ین س یا

  .ت کند ی را حماي نوآوری نظام ملي از کارکردهایکین شده اند که هر کدام ی تدوي اگونه

  :است ها عبارتند از یس  -2-2

  ت و مقرراتیری ، مديارزاست گیتوسعه س -3-2

  ی دانشگاهيتهایل انجام فعالی و تسهیص منابع مالیبهبود تخص -4-2

  ت خلق دانشیش ظرفیافزا -5-2

  د شدهی دانش تولي به اشتراك گذارانتشار و ي توسعه  -6-2

   آموزش قیاز طر یمنابع انسان ي توسعه  -7-2

   ینیل کار آفری تسه -8-2

  ت کاال و خدمات دانشگاهید ظرفیش تولیل و افزای تسه -9-2
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 بـا توجـه   ی ارتقاء هنجارها و فرهنگ عمـوم ي دانش جامعه برايم و کارکردهای مفاهي سازیه روشها ، بوم ی ارا  -10-2
   و مشکالت مهم استانی اساسيازهایه نب

ر یـ  و غی در بخـش دولتـ  ی ، فرهنگـ ي ، اقتـصاد یر مراکز پژوهش ی دانشگاه با سا   ي هم افزا  يهای ارتقاء همکار   -10-2
   .س و توسعه مراکز مشتركی ، تأسیدولت

   .ل انجام باشد  مشخص قابی زمانيد در بازه های کالن است که باي از راهبردهايز مشتمل بر تعدادیاست نیهر س
  
  
  

  فصل سوم 
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 ١١

   راهبردها
  

  

  

  

  

  

  

  
  

 ت و مقررات یری ، مدياست گذاری توسعه سي  راهبردها-1-3

   ی دانشگاهيندهایل فرآی و تسهیص منابع مالی بهبود تخصي  راهبردها-2-3

 ت خلق دانش  یش ظرفی افزاي  راهبردها-3-3

  د شده  یل دانش توي انتشار و به اشتراك گذاري  راهبردها-4-3

  ی توسعه منابع انساني  راهبردها- 5-3

   آموزشي  راهبردها- 6-3

  ینیل کارآفری تسهي  راهبردها-7-3
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 ١٢

 د کاال و خدمات سالمت دانشگاه یت تولیش ظرفیل و افزای تسهي  راهبردها-8-3

 هنجارها و فرهنگ يرتقا اي دانش جامعه برايم و کارکردهای ، توسعه مفاهي سازی ارائه روش ها و بومي  راهبردها- 9-3

  یعموم

  یدولتر ی و غیر مراکز دولتی دانشگاه با ساي هم افزايهای ارتقاء همکاري راهبردها-10-3

  

  

  

  

  

  

 راه و روش دسـت  ي خاص کلمه مورد استفاده قرار گرفته است که به معناين سند به معنای راهبرد درا:راهبردها   -3
  .باشد ی ميان مدت و دوره ایاف مد به اهیابی

  :ت و مقررات شامل یری ، مدياست گذاری توسعه سيراهبردها -1-3

   سطوحی واحدها و در تمامی برنامه در تماميتوسعه بر مبنا

  برنامهيت بر مبنایریق مدیها از طریزی ها و برنامه راستیع سیرات سریی از تغيریجلوگ -١
  ین المللی و بیمل یناصب و مجامع علمان در می حضور دانشگاهيت دانشگاه از نخبگان و برجسته سازیحما -٢

  : شامل ی دانشگاهيندهایل فرآی و تسهیمنابع مالص یتخص بهبود يراهبردها  -2-3

ـ یی واجرای عمومي ، سازمانهای بخش خصوصیزاتی و تجهیاستفاده از توان مال   -١  توسـعه  يع بـرا ین صـنا ی و همچن
  يآموزش ، پژوهش و نوآور

 ی آموزش و پژوهش بخش خصوصي تابعه برايه واحدهای دانشگاه و کلل استفاده از فضا و امکاناتیتسه -٢
 ي کمک به آموزش ، پژوهش و نوآوريه برایری و خی مردميجذب کمک ها -٣
 ه خدمات سالمت دانشگاهی ارايت نظام اطالعات سالمت واحدهایتوسعه ظرف -٤
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 ١٣

 انی دانشگاهي از ثبت پتنت هایت مالیحما -٥
ـ ه ، دسـتگاهها و مـواد آزما  ید اول به مواین و تدارك دسترس  یل تام یتسه -٦  ي موجـود در سراسـر کـشور بـرا    یشگاهی

 ان توسط دانشگاه یدانشگاه
 ت دار دانشگاهی اولوي دانشگاه به حوزه های پژوهشی درصد منابع مال70ص یتخص -٧
 محـصوالت  ي اسـتاندارد سـاز  يانـشگاه بـرا  در دستگاهها و سـازمانها از نـوآوران   ی ساي و معنو  یت مال یجلب حما  -٨

 . آنها ي سازيورانه و تجارنوآ
 ن استانی محققیم تمايفاده از پژوهانه دانشگاه برا استيآزاد ساز -٩
  کشوری و پژوهشی آموزشي در شبکه هايت و رهبریعضو - ١٠
د و نـ ان توانمی دانشگاهي جذب و ماندگار يت دانشگاه در راستا   یش جذاب ی افزا ياز برا ی مورد ن  ین منابع مال  یتام - ١١

 .نشگاه متناسب با چشم انداز دا

  : خلق دانش شامل تی ظرفشی افزايراهبردها -3-3

  مارستانها ی مراکز توسعه پژوهش در ب– دانشکده ها – یقاتی دانش شامل مراکز تحق خلق مراکزیفی و کیتوسعه کم-1

ـ  یـ  تولير دانشگاهها به داخل دانشگاه بـرا ی تمرکز بر بستر مناسب انتقال دانش از خارج کشور و سا      -2 راز د دانـش در ت
  یجهان

  يزه و حذف موانع اداریجاد انگیق ایان از طری دانشجوي توسعه پژوهش ها-3

   یلیالت تکمی و تحصي حرفه اي دکتريان نامه هایان در پای دانش جويت پژوهش هایفی ارتقاء ک-4

  از در دانشگاه ی مورد نی جذب محققان خارج-5

   و تمرکز بر آنها ی علميا روشها دانشگاه بی ، پژوهشی آموزشيازهای نيت گذاری اولو-6

   و بازخورد سود حاصل به پژوهشيل دانش به فناوری تبد-7

  لد پژوهش دانشگاه به عرصه کشوری باز کردن ف-8

  ت از خارج دانشگاه به داخل یت در دانشگاه و انتقال خالقیت بروز خالقیش ظرفی افزا-9

   دانشگاهیلیالت تکمی تحصيش رشته های افزا-10

   ید پژوهشیب اساتجذ-11 

  از جامعهی بر نی و مبتنی فنيازهای رفع نين صنعت و دانشگاه در راستای توسعه ارتباط ب-12

  :د شده شامل ی دانش تولي انتشار و به اشتراك گذاريراهبردها -4-3
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 ١٤

مـع   دانـشگاه در سـطوح ج  يتهـا یه فعالیـ  به نظام آمار و اطالعات در کلی به اطالعات و سامانده  یل دسترس یتسه -١
  ی ، پردازش و اطالع رسانيره سازی ، ذخيآور

ـ ری بخـش تحر يد بر جداسـاز  ی انتشار دانش در دانشگاه با تاک      ي برا یخصوصر  یت از بخش غ   یحما -٢ ه از انتـشار در  ی
 .ن عرصه ی به ای کردن حوزه انتشار با ورود بخش خصوصی و تخصصیمجالت علم

( د و فرهنگ ی جدي هايالمت ، آموزش ، پژوهش ، فناورک در حوزه سیق انتشار مستندات الکترون  یل و تشو  یتسه -٣
 ان با نام دانشگاهیتوسط دانشگاه ) ی ، اطالع رسانی پژوهش– ی ، علمیجیمجالت ترو: شامل 

ـ ت هـا ، بازد یجاد وب سـا   یشگاهها ، ا  یشها ، نما  ینارها ، هما  ی کنگره ها ، سم    يبرگزار -٤  از مراکـز  یی دانـشجو يدهای
 ت دار دانشگاهی اولويه کاال و خدمات در حوزه هایارا و مراکز ی ، پژوهشیآموزش

 ما یق رسانه ها مثل صدا و سی از طری عمومي هایآگاهبا  مرتبط يج طرحهایانتشار نتا -٥
 ي مرتبط با حوزه سالمت بـه ذ     ی پژوهش يجه طرحها ی بازخورد نت  جمله انتقال و انتشار دانش از       يتهاید بر فعال  یتاک -٦

 نفعان

  : شامل ی منابع انسان توسعهيراهبردها -5-3

  از دانشگاهی تمام وقت بر حسب نیئت علمی هيش تعداد اعضایافزا -١
ت آنـان در  یـ  درخشان و نخبگان و استفاده از تـوان و ظرف      يت استعدادها یت و هدا  ی ، جذب ، حفظ ، حما      ییشناسا -٢

 توسعه دانشگاه 
  دانشگاه یئت علمی هي اعضا منزلتيحفظ و ارتقا -٣
 انیو بهبود پرداخت ها به دانشگاه یاهش امکانات رفیافزا -٤
 ، بـه  یکولـوم آموزشـ  ی کور ی که عالوه بر بعد رسـم      يونه ا  مناسب در دانشگاه به گ     یط آموزش ی مح  و ارتقاء  تیتقو -٥

ران و توسعه اخـالق حرفـه   ی فراگي برای مل ی و حت  یر رسم ی آموزش غ  ی غن يجاد فرصت ها  ی ، ا  ی ارزش يجنبه ها 
  آموزش توجه شود يا
 ی انسانيروی در تمام ابعاد توسعه نی و اسالمیت ملیق هوی تعميانه هیجاد زمیا -٦
 ت ی و خالقیشی ، آزاد انديه اعتماد به نفس ، اخالق حرفه ایت روحیتقو -٧
  فوق برنامه يتهایر فعالین استاد و دانشجو و سای بیجاد شبکه ارتباطیق ایان از طری دانشجوی بهداشت روانيارتقا -٨
ـ  ، تغذی ورزشـ يق گسترش فضاها و برنامه هایان از طریان و دانشگاهی دانشجوی سالمت جسم يارتقا -٩ ر یه و سـا ی

 موارد
 انی ارزش در دانشگاه و دانشگاهيت بر مبنایریجاد تفکر مدیا - ١٠

 

  : آموزش شامل يراهبردها -6-3

 هـا در   رشتهي و راه اندازيزی امور مربوط به آموزش شامل برنامه ر       ین استقالل دانشگاه در تمام    ی تام يتالش برا  - 1
  انیرش دانشجوی پذ– یئت علمی ه– کشور ی اعتبار بخشيچارچوب نظامها

 حـل  ي بـر شـواهد بـرا   ی مبتنيریم گیصمق تیج آنها به منظور تشویاز نتا و استفاده    ی آموزش يتوسعه پژوهش ها   - 2
  دانشگاه یمشکالت آموزش
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 ١٥

 اطالعات و ارتباطات ي ، فناوری سنتي ، طب و داروها    ینیه و بال  یر پا ین علوم در حوزه سالمت نظ     یت ارتباط ب  یتقو - 3
  .......ی و انسانیو علوم اجتماع

 ت دار دانشگاهی الوي در حوزه هایتوسعه رشته ها و مقاطع آموزش - 4
 ت دار یلوو اي در حوزه هاین المللیب و یمل مراکز  مشترك بای و پژوهشی آموزشيگسترش دوره ها - 5
 خـارج از  ير سـازمانها ی دانـشگاه بـا سـا     يهـا یگاه و در همکار    دانـش  ي واحدها ی در تمام  یارتقاء فرهنگ کارگروه   -6

 دانشگاه 

 

  : شامل ینیل کارآفری تسهيراهبردها -7-3

 از یکـ ی به عنـوان    ینی که کارآفر  ي به نحو  ی علوم پزشک  یقاتی مراکز تحق   با ق رسالت و عملکرد دانشگاه    یتطب -١
  .ردی آن در کنار آموزش و پژوهش قرار گی اصليتهایمأمور

 سالمت ي فناورسعه مراکز رشد ، شهرکها و پارك علم وس و توی تأست ازیحما -٢
 . نوآوران سالمت استان ي سالمت ، برايو فناورت از پژوهش یالت با بهره کم صندوق حمایاستفاده از تسه -٣

  

 ، استفاده از امکانـات ،      ی ، دانش فن   يت فکر یق انتقال مالک  ی از طر  1 یشی زا ي شرکتها يریت از شکل گ   یحما -٤
 يبـر اسـاس قردادهـا    (  بـا آنهـا      یقاتیق اشتراك دانشگاه ها و مراکز تحق      ی و از طر   ی انسان يرویات ، ن  زیتجه
  )ن یف شده متضمن سود طرفیتعر

   کشوریاز در پروتکل درمانی مورد نيد داروهای تولي استان در راستایاهان داروئیل گیاستفاده از پتانس -٥

  :کاال و خدمات سالمت دانشگاه شامل د یت تولیش ظرفیل و افزای تسهيراهبردها -8-3

 جـذب  ينـه سـاز  ی بر اسـاس زم ي رتبه کشوري ارتقاي در راستای دانشگاهی مليتها و شاخص ها یتوسعه ظرف  -١
  ..ن استان ی از خروج متخصصيریان و جلوگیمتقاض

   .ي کشوريت در حد استانداردهایفیت و کی بر حسب کمی دانشگاهي توسعه استاندارها-2

   .ی اطالعات و ارتباطات به شبکه مليق فناوریه خدمات سالمت از طری مراکز ارایتمام اتصال -3

  .ر عامل یت پدافند غیه خدمات سالمت با تقوی و گسترش مراکز اراي بهساز-4

   .ی و سنتی بومي بر فناورید و صدور محصوالت متکیت از تولی حما-5

  ی علمیابی و بازاریج اطالع رسانی توسعه و ترو-6

 سـالمت بـا پوشـش    يت دار علم و فنـاور ی اولو ي در حوزه ها   ی مل ي استانداردها ياده ساز ی پ يتالش در راستا   -٧
  .محصوالت و خدمات % 90
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 ١٦

   یرانی ا– ی و فرهنگ اسالمی ملي بر اساس استانداردهای دانشگاهيمارستانها یت در بیفی کيارتقا -8
 و بـه روز  يسـطح بنـد   (  نظام سالمتی انسانيرویزات و ن  یهع عادالنه منابع ، تج    یانجام پژوهشها با هدف توز    -9

   ) شبکهيساز

 

 

  

ـ  هستند کـه از دانـشگاهها   يدی جدي آن دسته از شرکتهایقاقا اشتی ) spin off ( یشی زايشرکتها -١ ـ  یا مراکـز پژوهـش  ی ا ی
 ي از شاخص هایکی یشی زايرکتهاا ، تعداد شی دني دانشگاههایابیدر ارز. د کننده کاال و خدمات جدا شده اند  ی تول يسازمانها

ن متن ی است در ای آن علوم پزشکيت هاین که سهم عمده فعالیبه علت ا( نز یدانشگاه جان هاپک.  شود یبرون داد محسوب م
جدهم ین دانشگاه ها هیث بین حی کرده که رتبه آن از اي راه اندازیشی ، پنج شرکت زا2006در سال )  شود یاز آن ذکر شده م

 ينکه منـشاء شـرکتها  یتوجه الزم ا.  بوده است یشی شرکت زا25 ي دارا1386ز در سال  یف ن ی شر یدانشگاه صنعت . ست  بوده ا 
  . ذکر شده در باال ذکر شده استير سازمانهایا سای توانند از دانشگاه ها و ی میشیزا

  
 ي ارتقـا  يمعـه بـرا    دانش جا  يم و کارکردها  ی ، توسعه مفاه   ي ساز ی ارائه روش ها و بوم     يردهاراهب -9-3

  : شامل یهنجارها و فرهنگ عموم
  .در جامعه  ) management values(  ارزش يت بر مبنایریجاد تفکر مدیا -١
ق رسانه ی از طريت توسعه علم و فناوری نسبت به اهمیش درك اجتماع  ی و افزا  ي کردن فرهنگ نوآور   یعموم -٢

  .ی جمعيها
 . مصرف محصوالت و خدمات سالمت ياصالح الگو -٣
ـ  آمـوزش ، پـژوهش و ارا  ي فکـر ير ساخت هـا ی زي آماده سازياز برا ی مورد ن  یج مطالعات علوم انسان   یوتر -۴ ه ی

  ینی و دیخدمات سالمت منطبق با فرهنگ بوم
 ارتقاء سواد سالمت جامعه -۵
 و قناعـت و اهتمـام بـه    ي ، درسـتکار ینیه کار و ابتکار ، کارآفری ، روحی ، انضباط اجتماعيت وجدان کار  یتقو -۶

 دیت تولیفید کبهبو

ـ ی و غیر مراکز دولتی دانشگاه با سا  ي هم افزا  يهای ارتقاء همکار  يراهبردها -10-3  ل و یتـسه  ( یر دولت
   : ) شاملجاد ارتباطاتیا

ـ  مطـرح در ا يان رشـته ا یـ  مختلف ميگر با تمرکز بر حوزه هایکدی پژوهشگران با  یعلم ارتباط موثر    يبرقرار -١ ن ی
  .ران یت و مده کنندگان خدماینقشه و با ارا

م کـار  ی ، تقسی استانيت هایکرد استفاده از ظرف   ی منطقه غرب کشور با رو     ی و شرکت موثر در خوشه علم      يهمکار -٢
  .ییایات جغرافو مالحظ

  )یر دولتی و غیدولت ( یت ها و امکانات مراکز تخصصی جهت استفاده از قابليشبکه ساز -٣
 .م خارج ی مقیرانیدانشمندان ادور ارتباط نخبگان با یجاد کریا -۴
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 ١٧

 ي همکـار يت در شبکه ها   یا عضو ی و   ي منطقه ا  يمان ها یجاد پ یا: شامل   ( ي منطقه ا  يتعامل با مراکز و نهادها     -۵
و ) د ، انتقال و فروش    ی تول آموزش ، : شامل  (  و فناورانه    یل تبادالت علم  یجاد سازوکار جهت تسه   یو ا  ) يمنطقه ا 

  .ین المللی بیجذب منابع مال
 .  ها يل ارتباطات و همکاریجهت تسه ) web(  اطالعات و شبکه يناوراستفاده از ف -۶
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

   چهارمفصل 

   اقدامات
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 ١٨

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  نیت و قوانیری ، مدياست گذاری  اقدامات توسعه س-1-4

  د دانشیت تولیش ظرفی  اقدامات افزا-2-4

  ي برایص منابع مالین و بهبود تخصی  اقدامات تام-3-4

  ی دانشگاهيندهایل فرآیامات و تسه  اقد-4-4

  د شدهی دانش تولي  اقدامات انتشار و به اشتراك گذار-5-4

  ی   اقدامات توسعه منابع انسان-6-4

  د کاال و خدمات سالمتیت تولیش ظرفیل و افزای  اقدامات تسه-7-4

 هنجارها و يتقا اري دانش جامعه برايم و کارکردهای توسعه مفاهي سازی  اقدامات روش ها ، بوم-8-4

  یفرهنگ عموم

  ینیل کارآفری  اقدامات تسه-9-4
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 ١٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :ن شامل یت و قوانیری ، مدياست گذاری توسعه ساقدامات  -1-4

ل یـ  تکمي سالمت ، براي و نوآورينه علم ، فناوری در زمي و منطقه ای بومي ها ياست گذار یجاد ساختار س  یا -١
 و اعتبـار  یابیارزشـ  ، ی نظـارت يتهـا یکپارچـه کـردن فعال   یمنابع و   ص  یت تخص ی، شفاف  سالمت   يچرخه نوآور 

  ) د یل نمایف و تسهی تا جامعه در سالمت را تعردهی اندی فرآید تمامین ساختار بایا ( یسنج
 ی در چـارچوب نقـشه علمـ    دانـشگاه  سـالمت ي و نوآوري برنامه بلند مدت توسعه علم ، فناور    ين و اجرا  یتدو -٢

 و یقاتیت مراکز تحقین موقعیی به منظور تع استان سالمتيش علم و فناوری طرح آما کشور ، همراه با   سالمت  
 از برنامـه و  یبانیت و پشتی حمایی اجراي راه کارهای طراح ،  و مراکز رشدي علم و فناور ي پارك ها  يایجغراف

 .شرفت آن یش پیوه پایش
ـ لوو اي حوزه هـا ینی استان و بازب نظام سالمتي علم و فناوريتهایلوو توسعه پنج ساله ايه سندها یته -٣ ت دار ی

  .ينده نگریک از برنامه ها بر اساس آیدر هر
 مـرتبط بـا حـوزه    يت برنامـه هـا  ین اولو یی و تع  یاز سنج ی ن ي برا ي راهبرد ي منطقه ا  يانجام مطالعات دوره ا    -۴

 .سالمت 
 ی پژوهـش يتهـا یفعالت از ی حماي سالمت کشور برا  يت از پژوهش و فناور    ی الزم از صندوق حما    يبهره بردار  -۵

 .ت دار منطقه یلوو ايدر حوزه ها
ـ  در اليشبکه ساز( ت دار ی اولويک از حوزه های در هر  يورآ دانش و نو   ی استان يجاد و توسعه شبکه ها    یا -۶ ه ی

  )  و پژوهشانشدخلق و توسعه 
 ي بـرا یمات و خـد   ی درمـان  ی بهداشت ی آموزش ي واحدها ي و رتبه بند   یابی ، ارزش  ی اعتبار بخش  ی نظام مل  ياجرا -٧

 ت آنها یفی کيت استانداردها و ارتقاینان از رعایاطم
ن مراکز به   ی اضافه نمودن ا   ي اطالعات سالمت دانشگاه در راستا     ي مراکز فناور  ي برا یساختار سازمان شنهاد  یپ -٨

  یالت دانشگاهیتشک
نـشگاه و الـزام انتـشار    داأت امنـاء  یـ ه در ي و نوآور يساالنه علم ، فناور    يت ها و برنامه ها    یولون ا یتدوالزام   -٩

 .ات آن ی کلیعموم
  .أت امناء دانشگاهی در ه دانشگاه به صورت ساالنهيه آمار ، اطالعات و عملکرد واحدهایالزام ارا - ١٠
  در کل دانشگاه یابی ارزشيندهایکپارچه کردن فرآی و ي و شفاف سازیندهاسام - ١١
  .ي کالن ، بلند مدت و راهبردياست گذاری سي دانشگاه براي و نوآوري علم ، فناوريل شورایتشک - ١٢
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 ٢٠

 ت داریلوو اي حوزه هايشرفت برنامه هایپ یابیش و ارزی پايک ساختار پاسخگو برایجاد یا - ١٣
 . دانشگاه با توجه به دانشگران ین استخدامی اصالح قوانيریگیشنهاد پیپ - ١۴
 .ت دار دانشگاه ی اولوي در حوزه هاین المللی بيجامع و نهادهامت دانشگاه در یعضو - ١۵
  دانشگاه ین المللیجاد شعبه بیا يریگیو پشنهاد یپ - ١۶

  
  
  
  
 
  
  :د دانش شامل یت تولیش ظرفی افزااقدامات  -2-4
ـ  اولويمارهایص و درمان ب   ی ، تشخ  يریشگی پ يه دستورالعملها یته -١  اسـتاندارد خـدمات و   يبـسته هـا  ( ت دار ی

  .ه خدمات یمختلف ارا در سطوح یبوم ) evidence based(  بر شواهد یمبتن ) ینی باليراهنماها
د بـر  یـ  مناسب جهت کنترل مشکالت سالمت با تأک  يه راه کارها  ی و ارا  یی شناسا ي برا ی مطالعات طول  یطراح -٢

 .جاد جامعه سالمیا ر ویر واگی غيهایماریب ، ی اجتماعيب هایآس
محصوالت  یفی و کنترل کزا ها و عوامل خطريماری بیی شناسا ي برا ي رفرانس منطقه ا   يشگاه ها یجاد آزما یا -٣

 . استان يشگاه هایآزماو 
 .در دانشگاه ت دار نظام سالمت ی اولويتوسعه مراکز خلق دانش در حوزه ها -۴
 . خدمات ائه در ارین المللی بر اساس الزامات بی آموزشي و واحدهای پژوهشيشگاههای آزماياستاندارد ساز -۵
 . به پژوهشگران يل مرکز خدمات مشاوره ایتشک -۶
 .ت دار  ی اولوي در حوزه ها-یژه خصوصی به و– ی پژوهشل مراکزیل تشکیتسه -٧
  .ت دار سالمت ی اولويدر حوزه ها) م اطالعات یت تسهیبا قابل ( ی اطالعاتيجاد بانک هایا -٨
ـ ت ویحما،  خلق و توسعه دانش   يه کننده خدمات و آموزش به واحدها      ی ارا يل واحدها یتبد -٩ ـ ژه از پای ان نامـه  ی

 ت دار دانشگاهی اولوي ها در حوزهیلیالت تکمی تحصيها
 ت گرا کردن پژوهش ها در دانشگاهی مأموري در راستای پژوهشير ساختارهاییتغ - ١٠
ـ ی تکمالتی تحـص  الزم جهت جذبير ساخت های زيفراهم ساز - ١١  و Post Doc و ی ، تخصـص یل

  ی مطالعاتيفرصت ها
 .)....... ،ITکتابخانه ، ( شگاهها ی پژوهش عالوه بر آزماير ساخت هایتوسعه ز - ١٢
 ت خلق دانش یش ظرفین نامه ارتقاء در جهت افزای آئيبازنگر - ١٣
 ، روش ینه تفکر علمی در زم یلیالت تکم یان تحص ی و دانشجو  یئت علم ی ه يآموزش نظام مند اعضا    - ١۴

  )medical Journalism (یق و نگارش علمیتحق
   :ي برایص منابع مالین و بهبود تخصیتاماقدامات   -3-4
 . به مدرك ی منتهيه هاان در دوریآموزش دانشجو -١
  یئت علمی اعضاء هيتوانمند ساز -٢
  رشته ها یفی و کیاز توسعه کمی مورد نیئت علمی هين اعضایتأم -٣
 يجاد نوآوری ايت و مهارت هایش توان خالقیافزا -۴
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 ٢١

  در حوزه آموزشي توسعه ايپروژها -۵
  ین المللی و بی مليتحقق استاندارها -۶
  فعال يریادگی و تمرکز برین آموزشی نويهاکردیت آموزش ، استقرار رویفی کي ارتقا -٧
  درخشان يت استعدادهایت و هدای حما، حفظ ، ، جذبییشناسا -٨
 ر دانشگاه ی داي شده دوره هاينگر بازي برنامه هاي و اجرايبازنگر -٩
 ان مقاطع مخلتفی و دانشجویئت علمی هي مورد استفاده اعضاین آموزشی نوي هايفناورن یتأم - ١٠
 انی دانشجویابیش ارزيارتقاء روش ها - ١١
 ی آموزشي دوره هایتوسعه کم - ١٢
 ين رشته ای بيتوسعه رشته ها - ١٣
 یئت علمی هي اعضاي روز آمد سازي برای مطالعاتيت فرصت هایتقو - ١۴
  خارج از کشور یر دانشگاهها و مراکز علمی با سایئت علمی هيت تبادالت اعضایتقو - ١۵
 ر داخل و خارج از کشوی آموزشي شرکت در دوره ها و کارگاهها - ١۶
 ي و دوره هـا ی مطالعـات ي از فرصت هـا کسب شدهد یات جدی تجربياده ساز ی پ يالت الزم برا  یتسه - ١٧

  و دانشگرانیئت علمی هيکوتاه مدت توسط اعضا
  ) continuous professional development(  مداوم ين آموزش های نويروش ها - ١٨

  :شامل  ی دانشگاهيندهایل فرآیاقدامات و تسه  -4-4
 ، علـم  ، یقـات یش دانشگاهها ، مراکز تحقی و پایبانه دید يبراک ساختار وابسته به دانشگاه   یاد  جیت از ا  یحما -١

  .نشگاه مختلف داي آن ها به واحدهاینتفاعار قرار دادن ای ها در سطح کشور و در اختي و نوآوريفناور
ـ ی دانشگاه بر اساس الزامات بی نظارتي ساختارهاياستاندارد ساز -٢ ـ ماننـد ا ( ین الملل  good reviewزو و ی

practice (  
ماننـد  ( مـن و سـالم   ی بـر اسـاس جامعـه ا   یط زنـدگ ی محل سـکونت و محـ   ين استانداردها یمشارکت در تدو   -٣

 مـسن و نـاتوان جامعـه و عـدم     ي عبور متناسب با گروهها    يح محل ها  ی هوا ، نور ، صدا ، تصح       ياستانداردها
 ) سوء مصرف مواد ي برایوجود محل مخف

 ت داری اولويهایماری بی تماميبرا ) self-care ( ی خود مراقبتين الگوههاییمشارکت در تع -۴
 ت در سطح دانشگاه یری اطالعات و مدي بر فناوری مبتنيت علم و فناوریریجاد سامانه مدیا -۵
 ین المللی و بی ، ملیاستان ي نخبگان دانشگاه منتخب در جشنواره هايز براین جوایین نامه و تعین آئیتدو -۶
ـ  اولوي رتبـه در دروره هـا   ي هر ارتقـا   يان به ازا  ی دانشگاه ي برا ی مطالعات يفرصتهاجاد  یا -٧  )سـاالنه  ( ت دار ی

  ده تا جامعه در دانشگاه یند ایآرل فی تسهي براییجاد ساختار پاسخگویا این و ییتع
 )ساالنه  ( ی دولتيش سهم بودجه دانشگاه از بودجه های جهت افزايریگیه برنامه و پیته -٨
 )ساالنه (  آنها ي ، عملکرد و درجه بندیی به واحدها بر اساس برنامه ، کارآیابع مالص منیتخص -٩
 ) ساله 5 يدوره ها( ن ی نوي دانشگاه با روش هایت مالیری مدي نظام هاينه سازیبه - ١٠
  )يبه صورت مورد(  دانشگاه در بخش خدمات و کاال ي هاي نوآوري سازاستاندارد - ١١
 .ر دانشگاه یپذه خطر ی صندوق سرمايراه انداز - ١٢

  
   : شاملد شدهی دانش تولياقدامات انتشار و به اشتراك گذار  -5-4
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 ٢٢

 سـالمت  یبـوم  ) evidence based(  بـر شـواهد   یت مبتنـ یری دستورالعمل مدين و اجرایشرکت در تدو -١
   نظام سالمتي جاري برنامه هاي برايریشگی در سطوح مختلف پی ، ملی ، استانیشهرستان

 يه هایت از آنها جهت درج در نما     یت دار و حما   ی اولو ي در حوزه ها   ی پژوهش – ی علم یص مجله تخص  6جاد  یا -٢
 ه یدکس پانی با ایدکس ، دو فصلنامه تخصصنیا و دو فصلنامه با ین المللیب
د یا تولی و ي نوشتاري کاربرديه محتوایل انتقال دانش مانند تهیبه تسه دانشگاه یب مجالت علوم پزشک یترغ -٣

  )Rss Feeds , pod casting(  انتقال محتوا ير برایا تصویصدا و 
  ، 2ا ی 1کس دنی مورد با ا2 معتبر به يه هایه شده در نمایش تعداد مجالت نمایافزا -۴
برگـزار کننـده     ی تخصـص  ي و استفاده از امکانات شرکتها     ي و سراسر  ین الملل یش ب ی هما 20 حداقل   يبرگزار -۵

 شیهما
از یـ تص امی منجمله تخصی و ماليق معنویق تشویدگان خدمات از طره دهنی و ارا یئت علم ی ه يب اعضا یترغ -۶

 .......... ان ی دانشجوي براییشوقها مینیش بیو پجاد ی ا، ي و بازآموزیانه دانش پژوهی سالیابیارزش
سـتفاده  ا ی آموزشـ  یژه بر دانش پژوهش   ید و ی تأک از جمله  ( یئت علم ی ه يانه اعضا ی سال یابیوابط ارزش ر ض ییتغ -٧

 ) جامعه محور ی پژوهشيتهایعالج پژوهش و فیاز نتا يدکاربر
  در دانشگاهی ادب– ی علمي و برخورد با سرقتهای و پژوهشیت اخالق در امور آموزشید بر رعایج و تأکیترو -٨
ان و ی دانشگاهيت دار دانشگاه برای اولوي در حوزه ها یار قرار دادن دانش مکتوب جهان     ید خدمت و در اخت    یخر -٩

 ر ی دانشگاه در همان مسيافته هایانتشار 
ر  عادالنـه  یـ  بـه پوشـش فراگ     یابیربط استان جهت دسـت    ی ذ يه نهادها و ارگانها   یتعامل سازنده با کل    - ١٠

  سالمتیاطالع رسان
 ، علوم سالمت ی سنتي طب و داروها  – ینی بال –ه  ی علوم پا  ينه ها ین علوم در زم   یت و ارتباط ب   یتقو - ١١

 نظـام  يم و عملکردهـا ی بـا مفـاه  ی و انـسان ین علوم اجتماعید ما ب  ونیز پ ی اطالعات و ارتباطات و ن     ي فناور –
 .سالمت

  : شامل یاقدامات توسعه منابع انسان   -6-4
   . در دانشگاه یه اجتماعی سرمايت مولفه های و تقویتی جامع تربي نظامهاياجرا -١
ـ يه استانداردهادن بی رسي در راستايزی و برنامه ر یقاتی دانشگاه و مراکز تحق    ی انسان يروی ن يبازنگر -٢  در ی مل

 .حوزه سالمت
 ینیموزش بال در آینیاستقرار نظام خدمات بال -٣
 ی آموزش پزشکی ملي استانداردهاين و اجرایمشارکت در تدو -۴
  طول خدمت ي حرفه ايریادگیت ی تقوي مستمر در راستاي توسعه حرفه اياستقرار نظام ها -۵
 )Continuous Professional Development ( ي معمول باز آموزيوره ها ديبه جا  
   در مورد دانش آموخته گان سالمتيت حرفه این صالحییقرار نظام تعتاس -۶
 و لحـاظ کـردن   ی پزشـک ي و جامعه از دانش آموخته گان رشته هارندگان خدماتی ، گ مارانین انتظارات ب  ییتع -٧

  یآن در آموزش پزشک
 ت دار استانیو اولي نظام سالمت در حوزه هایتوسعه رشته ها و مقاطع آموزش -٨
 ت دار استان ی اولوي دانشگاه بر حسب حوزه هایلیالت تکمیت تحصیش ظرفیافزا -٩
 ی و ادغام آن در برنامه آموزش پزشکینی بالي پژوهش های بسته آموزشیشرکت در طراح - ١٠
 ت دار ی اولوي در حوزه هایشرفته و تخصصی کوتاه مدت پي دوره هايبرگزار - ١١
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 و ی همگـان ي بهـره بـردار  ي سـالمت بـرا  يریـ م گیموزش و تـصم ک آیاستقرار شبکه جامع الکترون  - ١٢
 ه کننده خدمتی ارايگروهها

   ین المللی و بی ، ملی استاني در جشنواره هايان رشته ای مي هاي نوآوري برایز استانین جواییتع-13
 
  :د کاال و خدمات سالمت شامل یت تولیش ظرفیل و افزایاقدامات تسه   -7-4
  يط سالمت به صورت مجاز مرتبيجاد رشته هایا -١
  و ارجاع خدمات سالمت در دانشگاهي نظام سطح بندياجرا -٢
سـود حاصـل از   بـرآورد    بـاال و     وعیشـ  بـا    ییهایماریعوامل خطر عمده و ب     یالی و ر  ی سالمت ينه ها یبرآورد هز  -٣

  آنها در استانيمداخله بر رو
 ی اجتماعين کنندهاییینگر ، تع سالمت يکردهایانجام پژوهش در خصوص تحول شبکه سالمت استان با رو      -۴

 ي و نوآوري بر نظام علم ، فناوری و مبتنین بخشی بيتهایت فعالیسالمت ، عدالت ، تقو
 ییو عوارض ناخواسته دارو ) medical errors ( ی پزشکيند خطاهاین فرآیی و تبیی ساختار شناسایطراح -۵

 )Advere Drug Reactions ( نه مراکز خدمات سالمت استایدر کل 
  خدمات دانشگاهفرسوده هی اراي واحدهاينوساز -۶
  ی و سنتی بومي هاي بر فناورید و صادرات محصوالت متکیت از نوآوران دانشگاه جهت تولیحما -٧
  یرانی ا– ی و فرهنگ اسالمی جهاني دانشگاه بر اساس استانداردهايمارستانهایت در بیفی کيارتقا -٨
 ین المللی ب– ی مليستانداردهات آموزش در دانشگاه بر اساس ایفی کيارتقا -٩
 ي واحـدها ي بـرا ی در تراز جهان ین الملل ی معتبر ب  ينامه ها ی اخذ گواه  ي برا ی و اطالعات  یت مال یحما - ١٠

  دانشگاهی و درمانی ، پژوهشیآموزش
 هنجارها و ي ارتقا ي دانش جامعه برا   يم و کارکردها  ی توسعه مفاه  ي ساز یاقدامات روش ها ، بوم      -8-4

  :مل  شایفرهنگ عموم
 ی تمـام ي دارو بـرا یو مصرف منطق ) self – care ( ی خود مراقبتي الگوهاين و اجراییشرکت مؤثر در تع -١

  ت دار ی اولويهایماریب
 ی و مداخله در سطح محلی معضالت سالمتیی مردم در شناسايتوانمند ساز -٢
 ي در راستایالن استانن کیب مسئولیو ترغ یمنی سالم و فرهنگ ای زندگيوه های شي و ارتقایآموزش همگان -٣

  مذکور يت از برنامه هایحما
 یلیقاطع تحصه می دانش سالمت به کلیم اساسیفاه و گسترش میارائه مباحث آموزش -۴
  داروی در جهت مصرف منطقی آموزش همگاني برنامه هاياجرا -۵
  استانی مصرفییب و سالمت مواد غذاید بر بهبود ترکی با تأکيه ایآموزش اصالح عادات تغذ -۶
نـه  ی در زمي و مقابله با سـوء مـصرف مـواد و فرهنـگ سـاز         يریشگی پ ي در راستا  ی آموزش ي برنامه ها  يجراا -٧

 مراجعه به مراکز مشاوره
  :  شامل ینیل کارآفریاقدامات تسه  -9-4
   رشد و پارکها مرکز ،ینی حوزه سالمت به مراکز کارآفریاعالم ساالنه فهرست اقالم صادرات -١
 ت دار نظام سالمت استانی اولوي کوچک و متوسط در حوزه هاياز کسب و کارهات یاستفاده از صندوق حما -٢
 ت دار نظام سالمت استان ی اولويک مرکز رشد در حوزه هایجاد یا -٣
 ت دار ی اولوي در حوزه هايک پارك علم و فناوریجاد یا -۴
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 ت داری اولوياست گذاران در حوزه های حضور صنعت ، دانشگاه و سا ب1شگاه یک اندیجاد یا -۵
 ت داری اواوي در حوزه هايک مرکز توسعه خدمات فناوریجاد یا -۶
    

  
س ی تأسیاسی سي و استراتژي فناوريو حل مسائل به خصوص در حوزه ها ي قوي انجام پژوهش هاي که برايا موسسه ایگروه  -1

 از مشاوران متخـصص  يان رشته ی مستقل ، گروه بی پژوهیاسیگر همچون موسسات س   ی د ین موسسات با اسم   یا. شده است   
  . شوندیده میز نامین
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   پنجمفصل 

  الزامات
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  :الزامات شامل  -5

  :  باشد یل میرد به قرار ذیانجام پذ  دانشگاهست توسطی باین نقشه می تحقق اهداف اي که برايموارد
رش ی و پـذ ی پژوهـش يت ، توسـعه سـاختارها     یری مـد   ، ياست گـذار  یدانشگاه در س  ش استقالل   یشنهاد افزا یپ -١

  ان یدانشجو
جاد روابط با پژوهشگران و موسسات داخل و خـارج از کـشور توسـط    ی ا ي برا ي همکار ين تفاهم نامه ها   یتدو -٢

 دانشگاه 
 مختلف دانشگاه و الـزام  ی معاونتي در حوزه هاي و نوآور  ي ساالنه علم ، فناور    يت ها و برنامه ها    ین اولو یتدو -٣

  آن یشار عمومانت
ـ  ذ يهاه آمار ، اطالعات و عملکـرد بـه صـورت سـاالنه ، بـه واحـد        ی تابعه دانشگاه به ارا    يالزام واحدها  -۴ ربط ی

 دانشگاه 
  یقاتی و تحقی و مراکز آموزشی دولتينهادهار ی ساا بياطالعات آمارتبادل  -۵
ـ بر اساس اصول ارز)  خدمات هیشامل دارو ، تجهزات و ارا     ( ه مداخالت سالمت  ی کل یابینامه ارز  بر ياجرا -۶  یابی

  )HTA(  سالمت ي هايفناور
 ت دار ی اولوي دانشگاه به حوزه های پژوهشی درصد منابع مال75ص یتخص -٧
 مراکـز  یـی  و اجرای ، مـشورت ی ، نظارتیتیری مدي هايروین ( 44 اصل ي در اجرای انسان يروی ن يتوانمند ساز  -٨

 )  شده یخصوص
  در حوزه سالمت يت دار علم و فناوری اولوي استان در حوزه هاياههاشگیز آزمایت و تجهیتوسعه ، تقو -٩
 نترنتی به ایش سرانه دسترسی اطالعات و افزاي استقرار و توسعه فناوري مناسب برايجاد بسترهایا - ١٠
ـ  اولوي در حوزه هایر دولتی دانشگاه به بخش غی از بودجه پژوهش یاختصاص بخش  - ١١ ت دار تـا سـال   ی

1404 
 ي مرتبط در حـوزه هـا     ير وزارت بهداشت  درمان به طرحها      ی خطر پذ  ي از وام ها   ل در استفاده  یتسه - ١٢

 ت دار دانشگاه در هر سال یاولو
  نوآوران دانشگاه يافت وام برایند دریل فرآیتسه - ١٣
د یـ  تول ي ها ي کردن فناور   روز آمد  ي برا ی استان ير ارگانها یساالت ارائه شده توسط     یاستفاده از تسه   - ١۴

  سالمت يدر حوزه هاشده 
و خـدمات   ) رف  د تـا مـص    یاز تول  ( یین شده در خصوص سالمت مواد غذا      ی تدو ي استانداردها ياجرا - ١۵

  سالمت در سطح استان
  مختلف ي ارگانهايربط و همکاری ذين نهادهایت آموزش سالمت به جامعه در بیسئولع هدفمند میتوز 
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 ٢٧

  یلیدر تمام مقاطع تحص ) IT(  اطالعات ي فناوریک دانش عمومیر آکادمیک و غی آکادميگسترش آموزشها 
 انی ، کارکنان و دانشجوی علمأتی هي اعضایسی زبان انگلی عموميت مهارتهایتقو 
  پژوهش در جامعهيافته های استفاده از يداری به انتشار و پايتوسعه فرهنگ و ارزش گذار 
 ر مشترك با دانشگاهها و مجامع معتبر داخل و خارج کشوی علميهایجاد دفتر همکاریا 

   ششمفصل 

قات ، ی نظام علم تحق

 يوآورن و يفناور

 یدانشگاه علوم پزشک

  لرستان
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 ٢٨

  
  
  

     لرستانی دانشگاه علوم پزشکي و نوآوريقات ، فناوریظام علم تحقن -6
  .  دانشگاه را بر عهده دارد ی نقشه علمياده سازیفه پی دانشگاه وظي و نوآوريقات ، فناوری نظام علم تحق

  :ن نظام عبارتند از یف شده ای تعرينقش ها
   کالنياست گذاریس 
 ل خلق دانشین و توسعه منابع و تسهیتأم 
 د ، حفظ و انتشار دانشیتول 
  ینی کارآفريارتقا 
 د کاالها و خدمات نوآورانه یتول 
  در حوزه سالمتیارتقاء فرهنگ عموم 
 ش ها ی متناوب هماي برگزاري برای دائمی موضوعيرخانه هایجاد دبیا 
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   هفتمفصل 

 دانشگاه در ی اصلي واحدها

 يقات  فناورینظام علم ، تحق

   دانشگاهيو نوآور
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 ٣٠

  
  أت امناءیه -١۶
  ي و نوآوري علم  فناوريشورا -١٧

 س دانشگاه یرئ -١٨

 سه یأت رئیه -١٩

  دانشگاه يشورا -٢٠

 یمعاونت آموزش -٢١

 يقات فناوریمعاونت تحق -٢٢

 معاونت درمان -٢٣

  یمعاونت بهداشت -٢۴

 یت و منابع انسانیریتوسعه مد معاونت  -٢۵

 ی فرهنگییمعاونت دانشجو -٢۶

  معاونت غذا دارو -٢٧

  اطالعات يت آمار و فناوریریمد -٢٨

 ین الملل و روابط دانشگاهیت امور بیریمد -٢٩

 یت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیری مد -٣٠

 دفتر آموزش مداوم -٣١

  دفتر ارتباط با صنعت و جامعه -٣٢

 دانشکده ها -٣٣

 یقاتیمراکز تحق -٣۴

 مارستانها یب -٣۵

 ی درمانی بهداشتيشبکه ها -٣۶

  ی پژوهشی آموزشيگروهها -٣٧

 مراکز رشد  -٣٨
  
  
  

 ي و نـوآور يف محوله در چارچوب نظام علم  فناوری ها ، راهبردها ، وظا استین اساس نقش ها ، س     یبر هم 
  :ک از واحدها اختصاص داده شده است یل به هر یدانشگاه به شرح ذ
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 ٣١

  
  
  
  
  
  أت امناءیه  -1-7
  ب مقررات ی و تصوی کليچوبهان چارییتع -٢
  کالن کشورياست های استقالل دانشگاه با توجه به سي سازیی اجرايریگیپ -٣
 رشـته  ي  و راه انـداز يزی امور مربوط به آموزش شامل برنامه رین استقالل دانشگاه در تمامی تأميتالش برا  -۴

 انیرش دانشجویپذ_  یأت علمی ه– کشور یها در چارچوب نظام اعتبار بخش
 زه در دانشگاهیأت ممیل اخذ مجوز ھیالش در جھت تسھت -۵
 .ت یریر مدیین شده بر اساس نقشه سالمت دانشگاه در صورت تغی تدوياستهای سيالزام به تداوم اجرا -۶
 
   ي علم و فناوريشورا  -2-7
  ي در دانشگاه به صورت دوره اي علم و فناوريت بندیاولو -٧
 ي و نوآوريص منابع علم ، فناوری و تخصياست گذاری سيران ساز و کار مناسب ، متمرکز و شفاف بیتدو -٨
 ت داری اولوي حوزه هايشرفت برنامه های پیابیش  و ارزی پايک ساختار پاسخگو براین ییا تعیجاد و یا -٩
  ) برتر کشوری علوم پزشکيدانشگاهها% 30( ش و رصد رقبا یپا - ١٠
ـ  هـر مـورد از اولو    يست سـاله بـرا    ی توسعه ب  يه سندها یته - ١١  دانـشگاه کـه   يعلـم و فنـاور   يت هـا ی

 .ده شده باشند ی آموزش و پژوهش در آن ديراهبردها
ر آنها در جهت یی تغي برايریگیا درخواست و پی و یین مقررات زداین و مقررات و همچن یاصالح قوان  - ١٢

 ده تا محصول در دانشگاه یل ایند تبدی ، نوآور و واحدها در طول فرآيت از نوآوریل و حمایتسه
  :س دانشگاه یرئ  -3-7

  دن به اهداف سندی رسي واحدها و برنامه ها برایهماهنگ 
 معه در دانشگاهاده تا جیند ای از فرآياستقرار نظام فناور 
  سطوحی واحدها و در تمامی برنامه در تماميتوسعه بر مبنا 
  برنامهيت بر مبنایریق مدیها از طریزیاست ها و برنامه ریع سیرات سریی از تغيریجلوگ 
 ي کالن و بلند مدت و راهبردي هاياست گذاری سي دانشگاه براي و نوآوري فناور ، علميل شورایتشک 
 ده تا جامعه در دانشگاهیند ایل فرآی تسهيجاد ساختار پاسخگو برایا این و ییتع 
  ي کمک به آموزش ، پژوهش و نوآوريه برایری و خی مردمي و جذب کمکها هاNGOتعامل سازنده با  
ـ ماننـد ا  ( ین المللیبر اساس الزامات ب دانشگاه ی نظارتي ساختارهايازاستاندارد س   good reviewزو و ی

practice (  
 ت در سطح دانشگاه یری اطالعات و مدي بر فناوری مبتنيعلم و فناورت یریجاد سامانه مدیا 
  در دانشگاهین المللی بیجاد مرکز پژوهشیا 
 گاه نش در سطح داي مجازي همکاريف شبکه هایتعر 
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 ٣٢

ـ  اجراي سـازمانها –گر ی دي دانشگاهها–وزارتخانه (  خارج دانشگاه يل جذب دانشگران از واحدها   یتسه   و یی
 ...... )ره یغ
 جاد شهر دانش سالمت یا 
 ان با مشارکت دانشگاه یان توسط دانشگاهی دانش بنيجاد شرکت هایت از ایحما 
  ی و آموزش پزشک درمان ،وزارت بهداشتن و مقررات یس دانشگاه در چارچوب قوانی رئيرأاستقالل  
   واحدها و برنامه هایابینظارت و ارز 

  :سه یأت رئیه  -4-7
  در دانشگاه يت معنویت قانون مالکیرعا 
  کالن کشورياست هایگاه آن در دنبال کردن سی متناسب با جای و معامالتین مالیل قوانی و تسهینیبازب 
س دانشکده ی مانند رئیق فراخوان داخلی دانشگاه از طر   ير ستاد ی غ يت ها یریند انتخاب مد  ی فرآ ي ساز ییاجرا 

 ر گروه ی، مد
 انی دانشگاهی پژوهشيافته های ي سازی و عمومي سازيت از تجاریحما 
 ان و جامعه به آنها ی دانشگاهیش دسترسیشگاهها و افزای آزمایفی و کی کميد ساختار و ارتقایت از تجدیحما 
 ی دولتي دانشگاه از بودجه هایش منابع مالی افزا جهتيریگیه برنامه و پیته 
  آنهاي ، عملکرد و درجه بندیی به واحدها بر اساس برنامه ، کارآیص منابع مالیتخص 
ـ ی و تجه  ی استفاده از توان مال    يجاد سازو کار برا   یا   و یـی  و اجرای عمـوم ي ، سـازمانها ی بخـش خـصوص  یزات

 يآورسعه آموزش ، پژوهش و نوو تيع براین صنایهمچن
ـ  تکنولوژي دانـشگاه بـه صـورت نظـام نـوآور       يت ها یک از اولو  ی هر   ي برا يشبکه ساز    ينظـام نـوآور  ( ک ی

ابـد ماننـد   ی ی خاص شکل گرفته و توسعه مـ       يک فناور یست که حول محور     ی ا يک نظام نوآور  یک  یتکنولوژ
 )زر یل يا نظام نوآوری و ی مولکولی پزشکينظام نوآور

  ین المللی ، بی ، ملی دانشگاهي در جشنواره هايان رشته ای مي هاي نوآوريز براین جواییتع 
 در حوزه آموزش ، پـژوهش و خـدمات   ین المللی و بی ملي تحقق استانداردها ياز برا ی مورد ن  ین منابع مال  یتأم 

 سالمت
 یأت علمـ یـ  هي اعـضا يت دانشگاه در جهت جذب و مانـدگار      یش جذاب ی افزا ياز برا ی مورد ن  ین منابع مال  یتأم 

 انمند و متناسب با چشم انداز دانشگاه تو
 دالورود ی جدیأت علمی هي اعضايت گرانت آغاز به کار برای تقوياز برای مورد نیابع مالنن میتأم 
ـ ات جدیـ  تجربيازسـ اده ی پيالت الزم برای تسه ياز برا ی مورد ن  یابع مال نن م یتأم   يد حاصـل از فرصـت هـا   ی

  و دانشگرانیأت علمی هي کوتاه مدت توسط اعضاي و دوره هایمطالعات
د یـ  تولياه بـرا  داخل کشور بـه دانـشگ  يجاد سازو کار تمرکز بر انتقال دانش از خارج از کشور و دانشگاه ها         یا 

 ی جهان ویدانش در تراز مل
  خلق و توسعه دانش يه کننده خدمات و آموزش به واحدهای ارايل واحدهایتبد 
 گرا کردن پژوهش ها در دانشگاه ت ی مأموري در راستای پژوهشير ساختارهاییتغ 
 نه از منابع موجود ی استفاده بهياست ها و راهبردهاین سیتدو 
 ی علمأتی هي اعضا–ان ی در دانشجويجاد نوآوری ايت و مهارتهای خالق ت از ی در جهت حما   ین منابع مال  یتأم 

 و کارکنان 
 يجاد نوآوری ايت و مهارت هایقش توان خالی افزاياز برای مورد نیع منابع مالین و توزیشنهاد تأمیپ 
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 ٣٣

  
   دانشگاه يشورا  -5-7

   دانشگاه ین اهداف آموزشی تامي راستا دانشگاه دري شوراياستهایر سییتغ 
  سالمت دانشگاه ی نقشه جامع علمي اجرایابیش ، نظارت و ارزیپا 
  در کل دانشگاهیابی و ارزشی نظارتيندهای و هماهنگ نمودن فرآي و شفاف سازیسامانده 
 ي ، دکتـر ی تخصـص يدکتـر  ) ي دکترساپ(    Post Doc  الزم جهت جذب ير ساخت های زيراهم سازف 

 phD و يحرفه ا
  دانشگاهیئت علمی هي اعضای نظام تمام وقتيبرقرار 
ت مـورد نظـر دانـشگاه و    یـ فی آن بر اسـاس ک     ي دانشگاه و رشته ها    ی آموزش يت ها ین ظرف ییاستقرار نظام تع   

  ی علمی نظام آموزش و نظام پژوهش با روش شناس– سالمت / بازار خدمات  سه حوزهياختصاص آن برا
  دانشگاه یئت علمی هي منزلت اعضاي حفظ و ارتقاي الزم براياستها و راهبردهاین سیتدو 
 دانـشگاه بـه   یپزشـک  از خروج نخبگان گروه      يریان و جلوگ  ی جذب متقاض  ي الزم برا  ينه ها یفراهم کردن زم   

  دانشگاهین المللی و بی ملي شاخصهاي ارتقاقیخارج از استان از طر
  نظام ي اجزای دانشگاه با تمامی و اطالعاتی ، آموزشی پژوهشي هاين همکارییگسترش و تع 
 وزارت علوم ، ي ، دانشگاههای علوم پزشکيدانشگاهها: شامل  ( یر دولتی و غ  ی دولت ي در بخشها   سالمت ي نوآور

 عه مانند آموزش و پرورش  توسير بخش هایو سا ) یمراکز پژوهش
 
   یمعاونت آموزش  -6-7

  یاز سنجید بر اساس نی جديجاد رشته هایا: شامل (  آنها يت های دانشگاه  و ظرفی آموزشين رشته هاییتع 
 ک دانشگاه برتر کشور یگاه ی در دانشگاه متناسب با جایل مقررات آموزشیتسه 
 ه سند مربوطهی و تهی آموزشي گروههايت هایارات و مسئولی اختینیبازب 
 عی و صناي در بخش تجاری انساني از آموزش و ارتقاء مهارتهایت مالیحما 
ـ  هـر  ي انتقال دانش به ازا   ي دانشگاه برا  ی آموزش ي از واحدها  یکیاختصاص    ـ  اولويک از حـوزه هـا  ی ت دار ی

 دانشگاه 
  کشوری آموزشي در شبکه هايت و رهبریعضو 
 ه خدماتی در اراین المللی و بی دانشگاه بر اساس الزامات ملی آموزشيا واحدهيشگاههای آزماياستاندارد ساز 
 ، ی سالمت شهرسـتان یبوم)  evidence based( برشواهد یت مبتنیرین دستورالعمل مدیمشارکت در تدو 

  نظام سالمتي جاري برنامه هاي برايریشگی در سطوح مختلف پی ، ملیاستان
 ت داری اولوي رتبه در حوزه هاي هر ارتقايان به ازای دانشگاهي برای مطالعاتيجاد فرصتهایا 

  نظام آموزش دانشگاه یفی و کی ارتقاء کمياز برای مورد نین منابع مالی تاميریگی پ-10
  دانشگاهی ساله توسعه علم5 يه برنامه هایته-11
 ت دار ی اولويژه در حوزه های بوی علميجاد قطب هایا-12
 .....) زه و یانگ ( انی دانشجويهاتوسعه پژوهش -13
 ..... ) ، ی مطالعاتي ، فرصت هایت مالیحما( ت از پژوهشگران یحما-14
  یزاتی تجهي شبکه هاير ساخت های در زيه گذاریسرما-15
 ان ی دانشگاهي مهارت هايآموزش و ارتقا-16
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  ینیر بالیان غیدانشجوط ی در محاز آموزشت یحما-17
  ی تخصصيش های به گرایجهت ده-18
 ی  و استانی دانشگاهيت های بر اساس اولوید آموزشی جديجاد رشته هایا-19
 ی  و استانی دانشگاهيت هایبر اساس اولو  ی آموزشيجاد و حذف گروههایا-20
ـ نـان از رعا ی اطميبـرا  در دانشگاه  ی آموزش ي واحدها یابیاستقرار نظام ارزش  -21 ـ يت اسـتانداردها ی  و اعتبـار  ی مل

  یبخش
 ي کشوري هايبند برتر دانشکده ها و دانشگاه در رتبه ي جهت کسب رتبه های آموزشيندهای فرآي ارتقا-22
 ان یت دانشجویرش و تربی پذيوه هایتحول در ش-23
  تحوليازهای بر اساس نیأت علمی جذب هيوه های در شي بازنگر-24
 ان یر دانشگاهی و سایأت علمی هيع اعضای ارتقاء و ترفي و مالك هایابی ارزيوه های بهبود ش-25
 ل و ترجمان دانش ی نظام مند و فراتحلي مطالعات مروريافته هایانجام و انتشار  -26
 ان استان ید ، پژوهشگران و دانشجوی اساتي توانمند ساز-27
 یاز سنجیق نی دانشگاه از طری آموزشيت هاین اولوییتع-28
 کـه عـالوه بـر    يدر دانشگاه به گونـه ا مناسب  ) educational environment ( یط آموزشیجاد محیا-29

 ي بـرا ی مناسـب و تعـامل  يجاد فرصـت هـا  ی ، ای ارزش يرنده ، به جنبه ها    ی فراگ یابیانتقال دانش ، نگرش و ارزش     
  و اخالق آموزش توجه شوديریفراگ
ـ  فعال ،  يریادگی در دانشگاه و تمرکز بر       – ین آموزش پزشک  ی نو يکردهایاستقرار رو  -30  ( یکـ ی الکترونيریادگی

  و نقادانهیلی مانند تفکر تحلی فراشناختيتهایت ظرفیتقو) از دارد یح نیتوض
 Continuous(  طــول خــدمت ي حرفــه ايریادگیــت یــ تقوي بــرایوه هــا و نظــام آموزشــی شــینیبـازب -31

Professional Development ( در دانشگاهي معمول بتز آموزي دوره هايبه جا  
 ی آموزشيهایزیها و برنامه ریریم گی بر شواهد بودن تصمی مبتن وی آموزشي توسعه پژوهش ها-32
  در دانشگاه ي محوريهای بر توانمندی مبتنی آموزشيزی گسترش برنامه ر-33
 ) در مقابل آموزش يریادگیتمرکز بر  ( يکرد توانمد سازیتحول نظام آموزش دانشگاه با سه رو-34
 ی با اعتبار مالیموزشه خدمات آی و ارا1404ران ی ايازهایپوشش ن-35
  ساله 5 هر دوره ي در سال اول برای آموزش علوم پزشکي برای انسانيروی نيهایازمندین نیتأم-36
 ک بار ی سال 5ت رشته ها هر ی ظرفینیبازب-37
 ساله 20از بازه ی درصد مورد ن15زان یت دار دانشگاه به م   ی اولو ي در حوزه ها   ی توسعه رشته ها و مقاطع آموزش      -38
  سال اول برنامه5ر د

و  و کـار در نظـام سـالمت    ي پـژوهش ، نـوآور  ي فـرد بـرا  ي آمـاده سـاز   ي برا یکولوم دانشگاه ی کار يبازنگر-39
  سالمت جامعه بنا به رشته ياز های به نییپاسخگو

  وابستهي و رشته های آموزش پزشکي و ادغا آن در برنامه هاینی بالي پژوهش های بسته آموزشی طراح-40
 ت دار دانشگاهی اولوي در حوزه هايد کننده علم و فناوری توليان حلقه های ميو شبکه سازل ارتباطات یه تس-41
 يو فناورقات یمعاونت تحق  -7-7

   یاز سنجیق نی دانشگاه از طری پژوهشيت هاین اولوییتع 
 ه سند الزمی و تهن مربوطه ی و مدرسی پژوهشي گروههايت هایارات و مسولی اختینیبازب 
  ي ، توسعه ايه ، کاربردی پاي از پژوهش هایت مالیاحم 
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  یمه صنعتی و نید نمونه صنعتی از تولیت مالیحما 
  يت معنویت حقوق مالکیرعا 
 ان یان دانشگاهی دانش بني از شرکت هایت مالیحما 
 ق و توسعه در بخش صنعت و تجارت ی از تحقیت مالیحما 
 ش سالمت انتقال داني از شرکت های و فنیت مالیحما 
  نو يده هایت و حفاظت از ایجاد سازو کار حمایا 
 ک از حوزه ی هري انتقال دانش به ازايبرا دانشگاه یا پژوهشی ی آموزشي از واحدهایکیاختصاص  

 ت دار دانشگاهی اولويها
  ي برایرانی دانش آموخته گان ای تماميدانشگاه برا استفاده از پژوهانه ين نامه آزادسازین آئی تدو 

 ت دار دانشگاه ی اولويوزه هاح
  کشوریپژوهش يک از شبکه های در هر يت و رهبری عضو 
 ه ی در اراین المللی و بیدانشگاه بر اساس الزامات مل ی پژوهشيشگاههای آزماياستاندارد ساز  

 خدمات 
  سالمت یبوم ) evidence based(  بر شواهد یت مبتنیرین دستورالعمل مدی مشارکت در تدو 

  نظام سالمت ي جاري برنامه هاي برايریشگی در سطوح مختلف پی ، ملی ، استانیانشهرست
  بازار ، جامعه و صنعت يرش سفارش پژوهش های پذ 
 خلق دانشجاد مراکز یل این راهبرد و تسهیتدو  
 ت دار ی اولويژه در حوزه های به وی علميجاد قطب های ا 
 قات مشترك با صنعتیت از تحقی حما 
 شگاههایجاد اندی ا 
  مراکز توسعه – یقاتیدر حال حاضر شامل مراکز تحق(  مراکز خلق دانش یفی و کی توسعه کم 

 )مارستانها یپژوهش در ب
 دار دانشگاه ت ی اولوي در حوزه هایلیالت تکمی تحصيان نامه هایت از پای حما 
 ..... ) ، ی مطالعاتي ، فرصت هایت مالیحما( ت از پژوهشگران ی حما 
 یزاتی تجهير ساخت های در زيذاره گیسرما 
  مجالت دانشگاه یفی و کی کمي ارتقا 
  دهند ی انجام مین المللی بيپژوهش ها که ي از مراکزیبانی پشت 
 ... ) ، ITکتابخانه ، ( شگاه ی پژوهش عالوه بر آزماير ساختهای توسعه ز 
  phD by Research ي جذب دانشجو 
 ان یر دانشگاهی و سایات علمیه يع اعضایارتقاء و ترف ي و مالك هایابی ارزيوه های بهبود ش 
 ی آموزش پزشکي و ادغام آن در برنامه هاینی باليپژوهش ها ی بسته آموزشی طراح 
 ل و ترجمان دانش در یو فراتحل نظامند ي مطالعات مروريافته های انجام و انتشار ي مهارتهايپارتقا 

 انیپژوهشگران و دانشجو
 ان ی دانشگاهيش دادن دانش براینما و ی باال بردن آگاه 
 در دانشگاه ده یجاد نظام ثبت ای ا 
  ی دانش جهانيگاههایان به پای دانشگاهیل دسترسی تسه 
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 ان یو انتشار دانش در جامعه توسط دانشگاهت از انتقال ی حما 
 ان ی به دانشگاهی ارائه خدمات پتنت خوان 
 وه نامه برخورد با موارد تقلب ، ی شي اجرانیر تدومشارکت د و ی رسانیج اخالق انتشار ، آگاهی ترو 

 در دانشگاه  ) Plagiarism ( ی ادب– یسرقت و جعل علم
 ک در حوزه سالمت ، آموزش ، پژوهش ، یت از انتشار مجالت الکترونیق و حمایل و تشویتسه  
ان بـا  ی توسط دانـشگاه  )ی ، اطالع رسانی پژوهش– ی ، علمیجیمجالت ترو: شامل  ( د و فرهنگ    ی جد يهایفناور

 نام دانشگاه 
  سالمت ، آموزش علوم و انتشار دانش ي ارتقايرسانه ها براد محصوالت یت از تولی مشارکت و حما 

  پژوهش دانشگاه يافته هایو 
 د شده در ینفعان از دانش تولید بر استفاده ذیکأش ها با تینارها و همای کنگره ها و سمي برگزار 

 سراسر کشور 
  يت دار دانشگاه برای اولوي در حوزه هایار قرار دادن دانش مکتوب جهانیخدمت و در اختد یخر  

 ر ی دانشگاه در همان مسيافته هایان و انتشار یدانشگاه
  ینترنتی اين نرم افزار و فضای شامل تامیت فنی ، حمایق ساالنه و رقابتیل مقررات ، تشویتسه  

 ت دار دانشگاه ی اولوي گفتگو در حوزه هاي و تاالرهات ، وبالگی انتشار مجالت ، وب سايبرا
  دانشگاه يجاد فن بازار مجازیا  
  نوآوران دانشگاه يالت با بهره کم برای استفاده از تسه 
 ) مرتبط يمتناسب با حوزه ها( ک مرکز رشد در دانشگاه یجاد ی ا 
 ..... ) وی اجتماع– ینعت ص– ی متنوع علمي از واحدهایاجتماع ( يتوجه به خوشه ها  خوشه ساز  
  ینیل کارآفری تسهيد برای جديجاد ساختارهای ا 
  ی و سنتی بومي هاي بر فناورید و صادرات محصوالت متکیت از نوآران دانشگاه جهت تولی حما 

  
  
  
  
  
   درمان معاونت  -8-7

ندارد خـدمات و   اسـتا يبـسته هـا  ( ت دار ی اولويهایماریص و درمان ب   ی تشخ يه دستورالعملها یمشارکت در ته   
ـ در سـطوح مختلـف ارا   یبـوم  ) evidence based(  بر شـواهد  یمبتن ) ینی باليراهنماها ه خـدمات بـا   ی

   دانشگاه ی و بهداشتی معاونت آموزشيکارهم
ش ی با هـدف افـزا  ینیط آموزش بالیدر مح ) clinical governance ( ینی خدمات بالیاستقرار نظام تعال 

 قه  آحاد مردم منطيت مندیرضا
ـ از طر ) decision aid ( ینی بـال يریـ م گی و تـصم ی تخصـص يه مـشاوره هـا  ی ارا  ـ ستم یـ ق سی  يریادگی

  یکیالکترون
 یمارستانیش بی پيمارستانها و اورژانس هاین بی بي همکاريجاد شبکه هایا 
 مارستانهایدر ب ) Health promosion(  سالمت ي پروژه ارتقاياجرا 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٣٧

  دانشگاه از یمورد ند یجد ی دانشگاهيشته ها ری و طراحیاز سنجیمشارکت در ن 
ـ   یابیش مستمر آنها به منظور دست یاز در نظام درمان و پا     ی مورد ن  يف شاخصها ی تعر يبازنگر  ش ی بـه اهـداف پ
  شده در سند چشم اندازینیب
 در حوزه درمان  ) HSR ( 1 جاد دفاتر پژوهش در نظام سالمتیا 
 يک سالمت در بخشهایبر اساس پرونده الکترون ) HIS(  2 یارستانمیکپارچه اطالعات بینظام استقرار کامل  

 ی و خصوصیدولت
  )HTM   (3 سالمتيت فناوریریاستقرار نظام مد 
 مـورد   ير سـاختها  ی با هدف فراهم نمودن ز     یی اجرا ياستهای کالن و س   يهایریم گ یتصمدر  ه  یجاد وحدت رو  یا 
 ک سالمتیاز جهت ارائه خدمات الکترونین

 
  نت بهداشتمعاو  -9-7
ماننـد  ( مـن و سـالم   ی بـر اسـاس جامعـه ا   یط زنـدگ ی محـل سـکونت و محـ   ين استانداردهای مشارکت در تدو  -1

 مسن و ناتوان جامعـه و عـدم وجـود     ي عبور متناسب با گروهها    يح محل ها  ی هوا ، نور ، صدا ، تصح       ياستانداردها
 ) سوء مصرف مواد ي برای مخفيمحل ها

 ان یر دانشگاهی و سایأت علمی هيان  اعضای دانشجوی و روانیت جسمش سالمی استقرار نظام پا-2
 
  

  
1- HSR = Health System Research    
2- HIS = Hospital information system 
3- HTM = Health technology management 

  
  
  
  
  
ات درست و یاده از تجرب استفي آن در راستايت جامع در نظام سالمت و مستند ساز      یفیت ک یری استقرار نظام مد   -3
   از خطايریگیپ
 ت دار ی اولوي هايهایماری بی تمامي برایبوم ) self-care ( ی خود مراقبتين الگوهاییمشارکت در تع-4
 گسترش آموزش سالمت به جامعه -۶
 یمنی سالم و فرهنگ ای زندگيوه های شي و ارتقایآموزش همگان -٧

   یت و منابع انسانیریتوسعه مدمعاونت   -10-7
  به مدرك ی منتهيان در دوره های آموزش دانشجوياز برای مورد نین منابع مالی تأم-1
  یئت علمی هي اعضايتوانمد ساز ياز برای مورد نین منابع مالیتأم-2
  در حوزه آموزشي توسعه اي پروژه هاي براياز برای مورد نین منابع مالیتأم-3
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 يریادگی و تمرکز بر ین آموزشی نويکردهایت آموزش ، استقرار رویفی کي ارتقاياز برا ی مورد ن  ین منابع مال  یتأم-4
 فعال

 ر دانشگاه ی داي شده دوره هاي بازنگرياه برنامه ي و اجراي بازنگرياز برای مورد نین منابع مالیتأم-5
 لفان مقاطع مختی مورد استفاده دانشجوین آموزشی نويهای فناورنی تأمياز برای مورد نی منابع مالنیتأم-6
 رش دانشجوی پذي روشهاي ارتقاياز برای مورد نین منابع مالیتأم-7
 انی دانشجویابین ارزشی نوي استقرار روشهاياز برای مورد نین منابع مالیتأم-8
 ی آموزشي دوره های توسعه کمياز برای مورد نین منابع مالیتأم-9

 يان رشته ی بي توسعه رشته هاياز برای مورد نین منابع مالیتأم-10
  خارج از کشوری با مراکز علمیأت علمی هيت تبادالت اعضایتقو ياز برای مورد نین منابع مالیتأم-11
 ی مشترك با مراکز معتبر علمی آموزشيره هاو دي برگزارياز برای مورد نین منابع مالیتأم-12
ان توانمند به  یجذب دانشجو  ي برا یا نسب ی/  مل و   ا ک scholarshipن  ی تأم ياز برا ی مورد ن  ین منابع مال  یتأم-13
   ی و تخصصیلیالت تکمی تحصيژه در دوره هایو

ژه یبـو ) ان خارج از دانشگاه  ی و به مشتر   یان داخل یبه مشتر (  خدمات دانشگاه    یتمام يت از استاندارد ساز   یحما-14
  خدمات نوآورانه 

 ان یدانشگاه) کار ( ست یط زی و محیمنین ایتام - ١۵
ط ی ، شـرا  یکـ یزی ف ي فـضا  ي استاندارد در حـوزه هـا      ير ساخت ها  ید ز جایت از ا  ین منابع و حما   یتام - ١۶

 ط کار ی محیمنیط کار و ایمناسب مح
 دانـشگاه   يان در واحـدها   ی و مصرف کاال و خدمات نوآرانه دانـشگاه و دانـشگاه           يداریت از خر  یحما - ١٧
  اطالعات در واحدهاي فناوريت از ساختارهایحما
  توسط واحدها ین المللی اعتبار دهنده بي سازمان هاي نامه هایت از اخذ گواهیحما - ١٨
 ن ی نوي دانشگاه با روش هایت مالیری مدي نظام هاينه سازیبه - ١٩
د اسـتخدام در  یف و شرح شغل افراد جد    یرو خدمت بر اساس شرح وظا     ی پ ی نظام جامع آموزش   یطراح - ٢٠

  دانشگاه يهمه جاها
 آمـوزش و پـژوهش بخـش    يه بـرا  تابعـ يه واحدهایل استفاده از فضا و امکانات دانشگاه و کل   یتسه - ٢١

 ن و مقررات دانشگاه یت قوانی با رعایخصوص
 ت نظام اطالعات سالمت دانشگاه یتوسعه ظرف - ٢٢
 انی دانشگاهی مالي از ثبت پتنت هایت مالی حما - ٢٣
 ر دانشگاه یه خطر پذی سرماي صندوق هاي راه انداز - ٢۴
 ده تا جامعه یند ایفرآت از ی حمايت دار دانشگاه برای اولوي حوزه هایجاد صندوق مالی ا - ٢۵
  رشته هایفی و کیاز توسعه کمی مورد نیأت علمی هين اعضای تامياز برای مورد نین منابع مالیتام - ٢۶
  درخشان يت استعدادهایت و هدای ، جذب ، حفظ و حمایی شناساياز برای مورد نین منابع مالی تام - ٢٧
ان ی جذب دانـشجو ي برایا نسب ی /  کامل و  scholarshipن  ی تام ياز برا ی مورد ن  ین منابع مال  ی تام - ٢٨

 پی و فلوشی فوق تخصص– ی و تخصصیلیالت تکمی تحصيژه در دوره های بویتوان مند خارج
 انیل پرداخت ها به دانشگاهی وتسهیش امکانات رفاهین و افزای تام - ٢٩
 بـه  یی پاسـخگو ي ضمن خدمت پرسنل دانشگاه در سطوح گوناگون ، بـرا  ي آموزش مداوم و حرفه ا     - ٣٠

  الزمي نظام سالمت و فراهم ساختن مهارتها و تخصص هاير اجزای و سای و درمانی مراقبتيحدهااز واین
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 ٣٩

م سـازان ، مـردم ،       ی ماننـد تـصم    یی گروههـا  ي آسان به مستندات دانشگاه برا     یجاد نظام دسترس  ی ا - ٣١
 ع مربوط ی ، دانش آموخته گان و کارشناسان صنایی اجراي ، سازمانهایان ، شرکت ها ، مراکز درمانیدانشجو
 اطالعـات و  يان به دانـش مکتـوب بـا اسـتفاده از فنـاور       ی دانشگاه یق دانش ضمن  یل و تشو  ی تسه - ٣٢

  ی رسمير نامه هایز جشنواره ها و تقدی کارمندان ، جواین نامه ارتقاء ، ارتقاء شغلی دانش ، آئیمهندس
 چند رسـانه  ي هاي د ی مستند و س   يد برناه ها  ی تول ير سازمانها و نهادها برا    ی سا یت مال ی جذب حما  - ٣٣

 ت دار دانشگاه ی اولوي در حوزه هایجی ترو– ی آموزشيا
  دانش در دانشگاه ي موجودي ، حفظ و نگهداريت نظام طبقه بندیری و مديکپارچه سازی  - ٣۴
  اطالعات و ارتبطات يق فناوریه خدمات سالمت دانشگاه از طری اراي واحدهای ارتباط تمام - ٣۵
 ه خدمات دانشگاه ی فرسوده اراي واحدهاي نوساز - ٣۶
 ي بـرا ی در تـراز جهـان  ین المللی معتبر بينامه های اخذ گواهي برای و اطالعات  یت مال ین و حما  ی تام - ٣٧

  دانشگاه ی و درمانی ، پژوهشی آموزشيواحدها
 ی توسـعه علمـ    ياسـت هـا   ی کارآمـد س   ي بهتر و اجرا   يریجه گ ی نت ي شود برا  یشنهاد م ین پ ی همچن - ٣٨

أت امناء یه شده در هی ساله ته  5ان مدت   ی م ي دانشگاه برنامه ها   1404 ی نقشه علم  دانشگاه الزم است در چارچوب    
  .ب گرددیدانشگاه تصو

  ی فرهنگییمعاونت دانشجو  -11-7
  ی انسانيروی در تمام ابعاد توسعه نیو اسالم یت ملیق هوی تعمينه هایجاد زمیا 
ـ یت در جهارچوب هویالق و خیشی ، آزاد انديه اعتماد به نفس ، اخالق حرفه ا  یت روح یتقو   ی و اسـالم یت مل

 ی انسانيرویدر تمام ابعاد توسعه ن
 و ی بـا نـشاط فرهنگـ   يجاد فـضا ین استاد و دانشجو ، ای بیجاد شبکه ارتباطیق ا ی از طر  یارتقاء سالمت روان   

  فوق برنامه يتهایفعالر یسا
ـ  ، تغذی ورزشـ يامه هـا ق گسترش فضاها و برن    یان از طر  یان و دانشگاه  ی دانشجو ی سالمت جسم  يارتقا  ه و ی

 .ر مواردیسا
   دارو و معاونت غذا  -12-7

  ت غذای سالمت و امنيارتقاء شاخص ها 
  ییب و سالمت مواد غذایه با بهبود ترکی تغذياصالح الگو 
 ز و مصرف داروی تجوياصالح الگو 
  در سطح استانیی و داروی و بهداشتیشی ، آرایدنی ، آشامییع مواد غذاید و توزیت در تولیفیارتقاء ک 
ـ  ، آرایدنی ، آشـام ییع ، ، عرضه و مصرف مواد غـذا   ید ، توز  یارتقاء فرهنگ تول     در یـی  و داروی و بهداشـت یشی

 سطح استان
  یی و داروی و بهداشتیشی ، آرایدنی ، آشامیی حوزه نظارت بر مواد غذایتیری مديتهایت فعالیفیارتقاء ک 
   دارو و غذاPMS جهت انجام یشگاهیتوسعه امکانات آزما 

  
   اطالعات يت آمار و فن آوریریمد  -13-7

 ، مصوبات جلسات ، مستندات جمع ی کارشناسيل هایگزارش ها ، تحل    برنامه ها ،     ي برا يجاد نظام کدگذار  یا 
  . باشند یابی و بازیابی که قابل ردي مکتوبات دانشگاه به نحوی شده از خارج دانشگاه و تماميآور
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 ٤٠

 ک ی دولت الکترونياستهایرچوب س در چاییهت ارائه خدمات و پاسخگوزم ج الير ساختهایجاد زیا 
 .....)لم و ی ، فریمتن ، صدا ، تصو(  مستندات دانشگاه يره سازیجاد نظام ذخیا 
 دانشگاه در سطوح جمع يتهایه فعالی آمار و اطالعات در کل به اطالعات و به روز نمودن نظام    یل دسترس یتسه 

  یپردازش و اطالع رسان ، يره سازی ، ذخيآور
 هایل ارتباطات و همکاریجهت تسه ) Web(  اطالعات و شبکه ياستفاده از فناور 
  اطالعات سالمتي فناوريرساختهاین زی تأميریگیپپ 

  
   ین دانشگاهین الملل و روابط بیت امور بیریمد -14-7

ـ ه ، دستگاهها و مـواد آزما ی به مواد اولین و تدارکات دسترس   یل تأم یتسه  ان توسـط  ی دانـشگاه ي بـرا یشگاهی
  دانشگاه 

أت یـ  هياعضادانش  ي روز آمد سازي برای مطالعاتيت فرصتهای تقوياز براین منابع مورد ن ی در تأم  یهماهنگ 
  یعلم

 ياز اعـضا یـ  مـورد ن ی خارجی آموزشي شرکت در دوره ها و کارگاههاياز براین منابع مورد ن   ی در تأم  یهماهنگ 
 یأت علمیه

  )یرانیر ای و غیرانیا(  در دانشگاه ی محققان برجسته علميریر گل در به کایتسه 
 لد پژوهش دانشگاه در عرصه منطقه ی در باز کردن فيهمکار 
  با داخل و خارج از کشور ین دانشگاهی بيهایتوسعه همکار 
 ت داری اولوين الملل در حوزه های مشترك با مراکز بی و پژوهشی آموزشيگسترش دوره ها 
  ین المللی بيه های درج در نماي دانشگاه برای تخصصیات علمیشرت از نیحما 
ـ  و ي منطقـه ا يمانهـا یجـاد پ یا: شـامل  ( ن الملل   ی ب يتعامل با مراکز و نهادها       يت در شـبکه هـا  یا عـضو ی

  و فناورانهیادالت علمل تبیجاد سازوکار جهت تسهیو ا ) ین المللی بيهمکار
   ین المللی بیو جذب منابع مال) وش د ، انتقال و فریآموزش ، تول: شامل ( 

 ، ) IT(  اطالعات ي فناور، ی طب سنت، ینیه ، بالی دانشمندان علوم پای ارتباط چهره به چهره علم ي برقرار --10
  ران و دانشمندان حوزه سالمتی با مدی و انسانیعلوم اجتماع

   خارجمی مقیرانیدور ارتباط نخبگان دانشگاه با دانشمندان ایجاد کری ا -11
   سراسر کشور ي دانشگاههاي در خوشه هاي مشارکت و همکار-12
  ین المللی معتبر بی مشترك با کشورها و مجامع علمی علميهای دفتر همکارلیشکت -13
   ی و پژوهشی آموزشيم خارج از کشور در حوزه های مقیرانی دانشمندان ايریل به کارگیتسه -14

  
  ی پزشکمرکز مطالعات و توسعه آموزش  -15-7

ت آنـان در  یـ  درخشان و نخبگان و استفاده از تـوان و ظرف      يدادهاعت است یت و هدا  ی ، جذب ، حفظ ، حما      ییشناسا 
  توسعه دانشگاه 

  دفتر آموزش مداوم   -16-7
 professional continuous(  مـداوم  ين آمـوزش هـا  ی نـو ي روش هـا ياز بـرا ی مورد نیجذب منابع مال 

development  (   
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 ٤١

 ه کارکنان دانشگاه ی آموزش ضمن خدمت جهت کلیاز سنجیم ناستقرار نظا 
 ن قانون آموزش مداوم ی مشمولي برنامه آموزش مداوم براي و اجرای آموزشیاز سنجین 

 
  دفتر ارتباط با صنعت و جامعه  -17-7

 ت از خارج دانشگاه به داخلیت در دانشگاه و انتقال خالقیت بروز خالقیش ظرفیافزا 
  جامعه و صنعتيش دادن دانش برایو نما یباال بردن آگاه 
  ی و صنعتی محليت شبکه های و هدای انتشار دانش دانشگاه و ساماندهيبهبود بسترها 
  به جامعه و صنعتیه خدمات آموزشیارا 
  مشترك با  دانشگاهي و انجام پروژه های و پژوهشیع با مراکز آموزشیت از ارتباط صنایحما 
  آنان يری جذب و بکارگي دانشگاه به معاونت توسعه دانشگاه براياز واحدهایناز دانشگران مورد یاعالم ن 
  دانشگاه  يشبرد اهداف پژوهش کاربردی پي در راستای صنعت و بخش خصوصی ماليت هایحما 

 
  :دانشکده ها   -18-7

   به مدركی منتهيان در دوره هایآموزش دانشجو ياز برای مورد نی مالعن منابیتأم 
 یلیالت تکمی تحصيان نامه هایان در پای دانشجويت پژوهش هایفیارتقاء ک 
 انی دانشجوي برا منجر به مدركیموزش آي برنامه هاياجرا 
  دانشگاه يکولوم ها و رشته هایر کوي ادواری و به روز رسانيبازنگر 
مت بطـور   سـال ي و ارتقـا يریشگیـ  با عوامل خطر و کنترل آن ها و اصول پییگنجاندن اصول طب خانواده ، آشنا    

 ی عمومی پزشکی در برنامه آموزشيکاربرد
ن دروس بـه  یس و به روز شدن ای از نظر محتوا ، روش تدر  یستیه به خصوص علوم ز    ی در آموزش علوم پا    يبازنگر 

 ) وزارت بهداشت ی با هماهنگ ( موثر باشدینی از علوم بالیبانیه و پشتی علوم پاي که در ارتقايطور
  و کارکنانیأت علمی هياعضا يبرات دار ی اولوي در حوزه هایشرفته و تخصصی مدت پ کوتاهي دوره هايبرگزار 
 حداقل چهار رشته در phDس دوره یتأس 
  رشته 10  حداقل ارشد دریس دوره کارشناسیتأس 
  رشته5از جامعه حداقل در ید مورد نی جدي و باالتر در رشته های کارشناسيس دوره هایتأس 
 ین المللی در مجالت معتبر بISI مقاله 40چاپ حداقل  
 ی پروژه صنعت5انه یس دفتر ارتباط با صنعت و گرفتن حداقل سالیتأس 
 . برقرار گرددیدانشگاه ي رتبه هانیکه نسبت متوازن بی بطوریأت علمی هيل هرم اعضایتعد 
  به دانش مکتوب ی و سازمانی علميان در حوزه های دانشگاهیل دانش ضمنیتبد 
 کاال هی و مراکز ارای ، پژوهشی از مراکز آموزشیی دانشجو يدهایش ها ، بازد   یمنارها و هما  یو س  کنگره ها    يبرگزار 
 ت دار دانشگاهی اولويدر حوزه ها خدمات و
 ان و دانشگران داخل و خارج دانشگاه ی ، دانشجویأت علمی هي به اعضای ، فرهنگی ، پژوهشیارائه خدمات آموزش 
  یملللن ای و بی مليبر اساس استاندارد هات آموزش در دانشگاه یفی کيارتقا 
 يت توسعه علم و فناوری نسبت به اهمیش درك عمومیق و افزایج فرهنگ تحقیترو 
  مصرف محصوالت و خدمات سالمتيالگواصالح ت یرعا 
  سالمتي هاي در استفاده از فناورین اسالمی و موازیرانی ای اجتماع– ی فرهنگيارزش هااهتمام به حفظ  
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 ٤٢

  به آحاد جامعهی در گسترش سواد سالمتي همکار 
 در تمـام مقـاطع   ی مولکـول ی و دانش پزشـک يست فناوری زيت و ارزش های در خصوص اهمیه مباحث آموزش یارا 

  یلیتحص
 ان ی ، کارکنان و دانشجویأت علمی هي اعضاي اطالعات براي کردن فرهنگ استفاده از فناوریعموم 
 ت دار دانشگاهی اولويور و منطقه در حوزه ها کشی علمي فناورانه با قطب هايهمکار 
ـ   ، يمنطقه ا  ی و آموزش  ی پژوهش ي در شبکه ها   ي مشارکت و رهبر    ، تیعضو  ـ  اولو ي در حـوزه هـا     ی مل ت دار بـا  ی

 ت استان لرستانیمحور
 هی در دانشکده بهداشت و تغذیقات بهداشتیستگاه تحقیس ایتأس 
  هیکده بهداشت و تغذقات بهداشت مادر و کودك در دانشیس مرکز تحقی تأس 

 
  یقاتیمراکز تحق  -19-7

  یاستانت دار ی اولوي در حوزه هاي و توسعه ايکاربرد ، يادیبن يانجام پژوهش ها 
 يت توسعه علم و فناوری نسبت به اهمیش درك عمومیفزااق و یج فرهنگ تحقیترو 
  مصرف محصوالت و خدمات سالمتياصالح الگوج یترو 
  سالمتي هاي در استفاده از فناورین اسالمی و موازیرانی ای اجتماع– یهنگ فرياهتمام به حفظ ارزش ها 
 از آحاد جامعهید دانش سالمت مورد نیمشارکت در تول 
 ت دار دانشگاهی اولوي در حوزه هایمل منطقه و ی علمي فناورانه با قطب هايهمکار 
ت استان یت دار با محوری اولوي ها در حوزهیمل و يمنطقه ا ی پژوهش ي در شبکه ها   يت ، مشارکت و رهبر    یعضو 

 لرستان
  مارستانهایب - 20-7

 – ی و فرهنـگ اسـالم  ی و جهانی ملي استان بر اساس استانداردهايمارستان هایت ارائه خدمات در بیفی ک يارتقا 
   یرانیا

 يانهامارسـت ی بیدر تمـام  ) medical errors (ی پزشکيند خطاهاین فرآییساختار کشف و تب و استقرار یطراح -2
 استان

  مارستانهای در بینی بالي شده خدمات و راهنماهانیتدو  استاندارديئه خدمات منطبق با دستورالعملها و بسته ها ارا-3
   آحاد مردم منطقهيتمندیش رضایمارستانها با هدف افزای در بینی خدمات بالی استقرار نظام تعال-4
ـ  داخل و خـارج اسـتان بـا هـدف توز     یمارستانیش ب ی پ يرژانس ها مارستانها و او  ین ب ی ب  ،  بر ضوابط  ی تعامل مبتن  -5 ع ی

  از ی مورد نی و درمانیصین از خدمات تشخی مراجعيه امکانات و منابع در استان و بهره مندیکنواخت و عادالنه کلی
   ) Health promotion(  پروژه ارتقاء سالمت ي اجرا-6
 ي از وقوع خطاهايریشگیات و پ ی استفاده از تجرب   ي آن در راستا   يت جامع و مستند ساز    یفیت ک یری استقرار نظام مد   -7

  ندهیمشابه در آ
  مارستانهایدر ب ) HSR( جاد دفاتر پژوهش در نظام سالمت یا -8
  ) HTM(  سالمت يت فناوریرینظام مد استقرار -9

  سالمتک یبر اساس پرونده الکترون ) HIS (یمارستانیکپارچه اطالعات بی استقرار کامل نظام -10
   ی درمانی بهداشتيشبکه ها  -21-7

  مت  جامعه در حوزه سالي توانمند سازآموزش و 
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 ٤٣

 یمنی سالم و فرهنگ ايوه های و ارتقاء شیآموزش همگان 
  مصرف محصوالت و خدمات سالمتياصالح الگوج یترو 
 آحاد جامعه یارتقاء و گسترش سواد سالمت 
 استفاده از مشارکت مردم در ارتقاء سالمت 
  به اهداف سالمتیابیدست ي برای درون و برون بخشيت و همکاریحما لبج 
  سالمتیاجتماع ي برنامه هاي اجرايت استانداردهاینظارت بر رعا 
  سالمتی اجتماعيکننده هاد ین تهدی و تدوییمشارکت در شناسا 
  مرتبط با نظام سالمتي پژوهش کاربردي طرحهايارائه و اجرا 
 ی علوم پزشکيان رشته های و ارتقاء سالمت به دانشجویآموزش ي در انتقال مهارتهايهمکار 
 اطالعات و ارتباطات ي ، فناوری سنتي ، طب و داروهاینیه و بالیر پاین علوم در حوزه سالمت نظیت ارتباط ب ی تقو 

 ی و انسانیو علوم اجتماع
   ی پژوهشی آموزشيگروهها  -22-7
   ین المللی بيساس استانداردهات آموزش و پژوهش در د انشگاه بر ایفی کيارتقا -١
 اطالعات و ارتباطات ي ، فناوری سنتي ، طب و داروها    ینیه و بال  یر پا ین علوم در حوزه سالمت نظ     یت ارتباط ب  یتقو -٢

  ......ی و انسانیو علوم اجتماع
  مراکز رشد   -23-7

   و کار کسبيت و راه اندازیری مدی و ارتباطي ، اداری ، حقوقي مشاوره ايت هایه حمایارا 
  کسب و کار ي راه اندازي دانش برايگاههای به پایشگاهها و دسترسی مانند آزمایبان فنیه خدمات پشتیارا 
 ا محصول شامل کاال و خدمات ی و يه و فروش دانش ، فناوری در خصوص ارایتیه خدمات حمایارا 
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   شتمهفصل 

 یش نقشه علمی نظام پا

  دانشگاه
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. ده است یت استفاده گردیری مدی دانشگاه ، از هرم سلسله مراتبی علميش نقشه   یدمان نظام پا  ی چ يبرا    
ـ رد کـه رد  ی گیه قرار می و ناظر عالییر نهایم گیستم به عنوان تصمی سیت عالیرین هرم ، مد یدر رأس ا   ا ی

 شـدن   ییت اجرا ی نقش و مسئول   یانی م تیری ، مد  يدر سطح بند  . د حسن انجام امور را به عهده دارد         یتائ
 امور را   يف ، اجرا  ین وظا ی ا ي و برون سپار   يق درون سپار  یاست ها را به عهده داشته و از طر        یف و س  یوظا
ف را بر   یاست ها و وظا   ی س يان هستند که اجرا   ی و مجر  ییران اجرا ین سطح ، مد   یدر آخر .  کند   یل م یتسه

  .عهده دارند
  . باشندیل میانشگاه به قرار ذر در دیم گی تصمی اصلينهادها

 ر یوز 

  أت امناءیه 
 ي علم و فناوريشورا 

 س دانشگاهیرئ 

 سه یأت رئیه 

  دانشگاهيشورا 

 زهیأت ممیه 

  یمعاونت آموزش 

 يقات و فناوریمعاونت تحق 

 یت و منابع انسانیریمعاونت توسعه مد 

 یمعاونت بهداشت 

 بهداشت درمان 

  ی فرهنگییمعاونت دانشجو 

   معاونت غذا دارو 

  دانشگاهياست هایق و توسعه سیرخانه تحقیدب 

  اطالعاتيت آمار و فناوریریمد 

 دانشکده ها  
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 HSR يشورا 
 

  .ک آورده شده است یر به تفکیم گی تصميواحدها) ش یپا ( یف نظارتیل وظایدر ذ
  
  
  
  
  
  

  ریوز  -1-8
a. مقررات  و ابالغبی و تصوی کلين چارچوبهاییتع   
b. کالن کشورياست های با توجه به س در تمام اموردانشگاه استقالل ي سازیی اجرايریگیپ  
  أت امناءیه  -2-8

  دن به اهداف سندی رسي واحدها و برنامه ها برایهماهنگ 
  ي در دانشگاه به صورت دوره اي علم و فناوريت بندیاولو 
  در دانشگاهيت معنویت مالکین نامه رعای آئي اجرايریگیپ 
 هن نامه دانشگران دانشگایه آئیته 
 ي برتر کشوري ها دانشگاه%30ن ی دانشگاه متناسب با کسب مقام در بیأت علمی هي اعضاين نامه ارتقایه آئیته 
  کالن کشورياست های سيراستاگاه آن در ی دانشگاه متناسب با جای و معامالتین مالی قوانيل اجرایتسه 
 ب دانشجو در سطوح مختلفف و جذیجاد ردی ، ایأت علمی استقالل دانشگاه در جذب هي سازییاجرا 
 يک دانشگاه برتر کشوریگاه ی در دانشگاه متناسب با جایل مقررات آموزشیتسه 
ـ   ی دانشگاه از طر   ير ستاد ی غ يت ها یریند انتخاب مد  ی فرآ ي ساز ییاجرا  ر یس دانـشکده ، مـد  یق فراخوان ماننـد رئ

 گروه
  سند مربوطههی و تهیوهش و پژی آموزشي گروههايت های مسئولارات وی اختینیبازب 
ص منابع علـم ،  ی و تخص يارزاست گ یت در س  ی دانشگاه و شفاف    در   يم ساز یتصمنه مناسب جهت تمرکز     یجاد زم یا 

 ي و نوآوريفناور
  سطوحی واحدها و در تمامی برنامه در تمامي توسعه بر مبنا 
  در کل دانشگاهیابی و ارزشی نظارتيندهایکپارچه کردن فرآی و ي و شفاف سازی سامانده 
  برنامه يت بر مبنایریق مدیها از طر يزیاست ها و برنامه ریع سیرات سریی از تغيری جلوگ 
 ي کالن ، بلند مدت و راهبردي هايارزاست گی سي دانشگاه براي و نوآوري علم  فناوريل شورایتشک 
 هاشرفت برنامه ی پیابیش و ارزی پايک ساختار پاسخگو براین ییا تعیجاد ی ا 
 انی دانشگاهی پژوهشيافته های ي سازی و عمومي سازيت از تجاریحما 
 ی دولتي دانشگاه از بودجه هایش منابع مالی افزايریگیه برنامه و پی ته 
  آنهاي ، عملکرد و درجه بندیی به واحدها بر اساس برنامه ، کارآیص منابع مالی تخص 
 ي کمک به آموزش ، پژوهش و نوآوريه برایری و خی مردمي جذب کمکها 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٤٧

ـ ی دانـش آموختـه گـان ا     ی تمام ي استفاده از پژوهانه دانشگاه برا     ين نامه آزاد ساز   ین آئ یو تد   ي حـوزه هـا   دریران
 ت داریاولو

ـ    ی نظارتي ساختارهاياستاندارد ساز  ـ ی دانشگاه بـر اسـاس الزامـات ب ـ ماننـد ا  ( ین الملل  good review. زو ی
practice(  

  ین المللی و بی ملياستانداردها تحقق ياز برای مورد نی منابع مال 
  موجودینه ار منابع مالی استفاده بهياست ها و راهبردهاین سی تدو 
 جاد و حذف دانشکده های ا 
  دانشگاه ین المللیشعبه ب کیحداقل جاد ی ا 
  دانشگاهیأت علمی هي اعضاییای جغرافی تمام وقت 
  دانشگاهیأت علمی هي منزلت اعضايحفظ و ارتقا ي مناسب برايبستر ساز  
ه از یری بخش تحريد بر جداسازینه انتشار دانش در دانشگاه با تاکی در زم  تیعال ف ي برا یر دولت یت از بخش غ   ی حما 

 ن عرصهی به ای کردن حوزه انتشار با ورود بخش خصوصی و تخصصیانتشار در مجالت علم
  شهر دانش سالمتکیجاد یا ي مناسب برايبستر ساز  
 ان با مشارکت دانشگاهیان توسط دانشگاهی دانش بنيکت هاجاد شری اي مناسب براي بستر ساز 
 ی و پژوهشی آموزشي واحدهاي برايمانکاریجاد نظام پی ا 
 ان وابسته به دانشگاه ی دانش بني از شرکتهایک برند معتبر جهانیجاد ی ا 

   ي علم و فناوريشورا  -3-8
   ) برتر کشوري ها دانشگاه%30 (ش و رصد رقبا یپا 
 ی در سطح مليم و فناورش و رصد علیپا 
 ده تا جامعه در دانشگاهیند ای از فرآياستقرار نظام نوآور 
 آمـوزش و  ي دانشگاه کـه راهبردهـا  ي علم و فناوريت های هر مورد از اولو  يست ساله برا  ی توسعه ب  يه سندها یته 

 ده شده باشندیپژوهش در آن د
 يه ا ، توسعي ، کاربردهی پاي از پژوهش هایت مالیحما 
 یمه صنعتید نمونه نی از تولی مالتیحما 
 ید صنعتی تولي برایت مالیحماجلب  
 انیان دانشگاهی دانش بني از شرکت هایت مالیحما 
 صنعت و يق و توسعه در بخش تجاری از تحقیت مالیحما 
 صنعت و ي در بخش تجاری انسانيروی ني از آموزش و ارتقاء مهارت هایت مالیحما 
  انتقال دانش سالمتمؤسسات از ی و فنیت مالی حما 
 ان به آن ها یدانشگاه یش دسترسیشگاهها و افزای آزمایفی و کی کميد ساختار و ارتقایت از تجدی حما 
 ده تا جامعه در دانشگاهیند ای فرآیل تمامی تسهيجاد ساختار پاسخگو براین و ایی تع 
ـ یـی  و اجرای عموميمانها ، سازی بخش خصوصیزاتی تجهی استفاده از توان ماليجاد ساز و کار برا   ی ا  ن ی و همچن

  ي توسعه آموزش ، پژوهش و نوآوريع برایصنا
 ی آموزش ، پژوهش بخش خصوصي تابعه برايه واحدهایل استفاده از فضا و امکانات دانشگاه و کلی تسه 
 ر دانشگاهیه خطر پذی صندوق سرماي راه انداز 
 ده تا جامعه یند ایت از فرآیما حيت دار دانشگاه برای اولوي حوزه هایجاد صندوق مالیا  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٤٨

 1 کی تکنولوژي دانشگاه به صورت نظام نوآوريت هایک از اولوی هر ي برايشبکه ساز  
 
ـ  تکنولوژي دانـشگاه بـه صـورت نظـام نـوآور     يت هـا یک از اولوی هر ي برا يشبکه ساز  -1  ينظـام نـوآور  ( ک ی

ابـد ماننـد نظـام    ی ی گرفته و توسعه م خاص شکليک فناوریست که حول محور ی ايک نظام نوآوریک  یتکنولوژ
 )زر ی ليا نظام نوآوری و ی مولکولی پزشکينوآور

ـ  اولوي انتقـال دانـش در حـوزه هـا      ي دانشگاه بـرا   یا پژوهش ی ی آموزش ي از واحدها  یکیاختصاص حداقل     ت دار ی
 دانشگاه

  کشوری و پژوهشی آموزشي در شبکه هايت و رهبری عضو 
 سـالمت  یبـوم  ) based evidence(  بـر شـواهد   یت مبتنـ یریورالعمل مـد ن دستی در تدوي مشارکت و رهبر 

  نظام سالمتي جاري برنامه هاي برايریشگی در سطوح مختلف پین المللی و بی ، ملی ، استانیشهرستان
 ت در سطح دانشگاه یری اطالعات و مدي بر فناوری مبتنيت علم و فناوریریجاد سامانه مدی ا 

  ی دانشگاهي در جشنواره هايان رشته ای مي هاير نوآويز براین جوایی تع
 یان توانمند خارج ی جذب دانشجو  ي برا یا نسب ی/  کامل و    scholarshipن  ی تأم ياز برا ی مورد ن  ی جذب منابع مال   -23

  پی و فلوشی فوق تخصص– ی و تخصصیلیالت تکمی تحصيژه در دوره هایبه و
 جاد مراکز خلق دانش یل این راهبرد و تسهی  تدو - ٣٩
 ت داری اولويژه در حوزه های به وی علميجاد قطب هایا  - ۴٠
  صنعتيقات برایت از انجام تحقی حما - ۴١
 قات مشترك با صنعتیت از انجام تحقی حما - ۴٢
 شگاه هایجاد اندیا  - ۴٣
 مراکـز توسـعه پـژوهش در    – یقـات یدر حال حاضر شامل مراکز تحق(  مراکز خلق دانش    یفی و ک  ی توسعه کم  - ۴۴

 )مارستانها یب
د دانش در ی تولي به داخل دانشگاه برا هادانشگاهر یسا کار تمرکز بر انتقال دانش از خارج کشور و    جاد سازو ی ا - ۴۵

  یتراز جهان
  خلق و توسعه دانشيه کننده خدمات و آموزش به واحدهای ارايل واحدهایتبد  - ۴۶
  کردن پژوهش ها در دانشگاه يکاربرد ي در راستای پژوهشير ساختارهاییتغ - ۴٧
 ی مطالعاتي و فرصت هاpost Doc الزم جهت جذب يساخت هار ی زيفراهم ساز  - ۴٨
  مجالت دانشگاه یفی و کی کمي ارتقا - ۴٩
  دهند ی انجام مین المللی بي که پژوهش هاي از مراکزیبانی پشت - ۵٠
  در سطح دانشگاه ي همکار مجازيف شبکه های تعر - ۵١
 لد پژوهش دانشگاه به عرصه منطقه ی باز کردن ف - ۵٢
 ي سـازمانها –گـر  ی دي دانـشگاهها –وزارتخانه ها (  خارج از دانشگاه ي واحدهازا دانشگران  جذبت از   یحما  - ۵٣

 ........ ) و ییاجرا
 ینیر بالیان غی دانشجويط برایت از آموزش در محی حما - ۵۴
  ی تخصصيش های به گرایجهت ده  - ۵۵
  ید آموزشی جديجاد رشته های ا - ۵۶
 انیت دانشجویرش و تربی پذيوه های تحول در ش - ۵٧
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ـ        ی آموزش يت ها ین ظرف ییع استقرار نظام ت   - ۵٨ ت مـورد انتظـار دانـشگاه و    یـ فی اسـاس ک ر دانشگاه و رشـته هـا ب
  ی علمی نظام آموزش و نظام پژوهش با روش شناس– سه حوزه بازار خدمات سالمت ياختصاص آن برا

  تحوليازهای بر اساس نیئت علمی جذب هيوه های در شي بازنگر - ۵٩
 که عـالوه بـر   يمناسب در دانشگاه به گونه ا ) educational environment ( یط آموزشیجاد محی ا - ۶٠

 ي بـرا ی مناسـب و تعـامل  يجاد فرصـت هـا  ی ، ای ارزشيرنده ، به جنبه های فراگ یابیانتقال دانش ، نگرش و ارزش     
  و اخالق آموزش توجه شود يریفراگ

 ی انسانيروی در تمام ابعاد توسعه نی و اسالمیملت یق هوی تعمينه هایجاد زمی ا - ۶١
 ت ی و خالقیشی ، آزاد انديه اعتماد به نفس ، اخالق حرفه ایت روحی تقو - ۶٢
ـ  در دانشگاه و تمرکز بر       ین آموزش پزشک  ی نو يکردهای استقرار رو  - ۶٣ ـ  فعـال ،     يریادگی  ،  یکـ ی الکترون يریادگی

  و نقادانه یلی مانند تفکر تحلی فرا شناختيت هایت ظرفیتقو
 کشور ی از خروج نخبگان گروه پزشک    يری و جلوگ  ین خارج ای جذب متقاض  ي الزم برا  ينه ها یفراهم کردن زم    - ۶۴

  دانشگاه ین المللی بي شاخص هايق ارتقایاز طر
، پوشـش   )  در مقابـل آمـوزش       يریادگیتمرکز بر    ( يکرد توانمند ساز  یتحول نظام آموزش دانشگاه با سه رو        - ۶۵

  ی با اعتبار جهانیه خدمات آموزشی و ارا1404ران ی ايازهاین
  نقشه يت دار در سال اول اجرای اولوي دانشگاه در حوزه هایلیالت تکمی تحصيهان رشته ییتع  - ۶۶
  ساله 5 هر دوره ي در سال اول برای آموزش علوم پزشکي برای انسانيروی نيهایازمندین نییتع  - ۶٧
 و کـار در نظـام سـالمت و       ي پـژوهش ، نـوآور     ي فـرد بـرا    ي آماده ساز  ي برا یکولوم دانشگاه یر کو يزنگراب  - ۶٨

  سالمت جامعه بنا به رشته يازهای به نییپاسخگو
  جامعه و صنعت يش دادن دانش برای و نمای باال بردن آگاه - ۶٩
  ی و صنعتی محليت شبکه های و هدای انتشار دانش دانشگاه و ساماندهي بهبود بسترها - ٧٠
 یمهندس اطالعات و يان به دانش مکتوب با استفاده از فناوری دانشگاهیل دانش ضمن یق تبد یل و تشو  ی تسه - ٧١

  ی رسمير نامه هایز جشنواره ها و تقدی کارمندان ، جواین نامه ارتقاء ، ارتقاء شغلی ، آئر دریق تأثیاز طر دانش
 و محققـان ،  یأت علمـ یـ است گذاران ، اعـضاء ه ی دانش معتبر در پنج گروه س   يریتمرکز بر انتقال و به کارگ       - ٧٢

 .ع و مردم یه دهندگان خدمات ، صنایارا
  دانشگاه يبازار مجاز - جاد فنیا - ٧٣
  نوآوران دانشگاه يالت با بهره کم براین تسهی تأم - ٧۴
  ینیل کارآفری تسهيد برای جدي ساختارهادجای ا - ٧۵
  به جامعه و صنعت یه خدمات آموزشی ارا - ٧۶
 مارستانها ین بی بي همکاريجاد شبکه های ا - ٧٧
 سـالمت  ي نظام نوآوري اجزایم دانشگاه با تمای و اطالعاتی ، آموزشی پژوهشيهایق همکاری گسترش و تعم  - ٧٨

 وزارت علـوم ، مراکـز       ي ، دانـشگاهها   ی علـوم پزشـک    يدانـشگاهها : شـامل    ( یر دولت ی و غ  ی دولت يدر بخش ها  
  توسعه مانند آموزش و پرورش ير بخش هایو سا ) یپژوهش

دار دانشگاه ت ی اولوي در حوزه هايد کننده علم و فناور   ی تول يان حلقه ها  ی م يل ارتباطات و شبکه ساز    یتسه  - ٧٩
  آنها ياست های سيو بدست گرفتن رهبر
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ـ  و ي منطقـه ا يمانهـا یجاد پ یا: شامل   ( ین الملل ی ب ي تعامل با مراکز و نهادها      - ٨٠  يت در شـبکه هـا  یا عـضو ی
د ، انتقال و یآموزش ، تول: شامل (  و فناورانه یل تبادالت علمیجاد ساز و کار جهت تسه یو ا  ) ین الملل ی ب يهمکار

  ین المللی بیجذب منابع مالو ) فروش 
  ی و پژوهشی آموزشيم خارج از کشور در حوزه های مقیرانی دانشمندان ايریل به کارگی تسه - ٨١
ـ ،  يمنطقـه ا  ی و آموزشـ ی پژوهـش ي در شبکه ها  يت ، مشارکت و رهبر    ی عضو - ٨٢ ـ یب  ي در حـوزه هـا  ین الملل

 ران یت ایت دار با محوریاولو
  س دانشگاه یرئ  -4-8

   واحدها و برنامه هایباینظارت و ارز 
 است گذارانه ی سيل هاید تحلی و تولياست گذاریس 
  دانشگاه ی ساله توسعه علم5 يه برنامه هایته 
 )د ی جديجاد رشته هایشامل ا ( – انها يت های دانشگاه و ظرفی آموزشين رشته هاییتع 
  نو يده هایت و حفاظت از ایجاد سازو کار حمایا 
 ت دار ی اولوي رتبه در حوزه هاي هر ارتقايان به ازای دانشگاهي برای مطالعاتيجاد فرصت هایا 
  دانشگاه ی سازماني ارتقاي پژوهش برایهماهنگ 
 ......)  ، ی مطالعاتي ، فرصت هایت مالیحما( ت از پژوهشگران یحما 
  )یرانیر ای و غیرانیا(  در دانشگاه ی محققان برجسته علميریبه کارگ 
 ت یت در دانشگاه و انتقال خالقیقت بروز خالیش ظرفی افزا 
 ان ی دانشگاهي مهارت هايآموزش و ارتقا 
  دانشگاه ی سازماني دانشگران در واحدهاییت از جا به جای حما 
  و کارکنان یأت علمی اعضاء ه–ان ی در دانشجويجاد نوآوریا يت و مهارت هایش توان خالقی افزا 
ـ ي کـشور ي هايها و دانشگاه در رتبه بند  برتر دانشکدهي جهت کسب رتبه های آموزش يندهای فرآ يارتقا   ن ی و ب

 یالملل
  با داخل و خارج از کشورین دانشگاهیب يهای توسعه همکار 
 ت داری اولوي در حوزه هاین المللی مشترك با مراکز بی و پژوهشی آموزشي گسترش دوره ها 
 ان یت از انتقال و انتشار دانش در جامعه توسط دانشگاهی حما 
بـا   ) IT(  اطالعـات    ي فنـاور  – ی و طب سنت   ینیه ، بال  ی دانشمندان علوم پا   ی ارتباط چهره به چهره علم     يرقرار ب 

 ران و دانشمندان حوزه سالمت ی با مدی و انسانی اجتماعیاسیعلوم س
 م خارج ی مقیرانیدور ارتباط نخبگان دانشگاه با دانشمندان ایجاد کری ا 
  سراسر کشور يانشگاه هاد ي در خوشه هايمشارکت و رهبر  
  ین المللی معتبر بی و مجامع علمي مشترك با کشورهای علميهای دفتر همکار2  حداقللی تشک 

 
  سه یأت رئیه  -5-8

ـ ل و حما  یر آنها در جهت تسه    یی تغ ي برا يریگیدرخواست پ ا  یو  ن  ین و مقررات و همچن    یاصالح قوان   ت از نـوآور و  ی
  تا محصول در دانشگاهده یل ایند تبدیواحدها در طول فرآ

 ن ی نوي در دانشگاه با روش هایت مالیری مدي نظام هاينه سازیبه 
  یأت علمی هي اعضاي توانمند سازياز برای مورد نیمنابع مالن یتام 
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 ی آموزشي دوره های توسعه کمياز برای مورد نیمنابع مالن یتام 
 یزاتی تجهي شبکه هاير ساخت های در زيه گذاریسرما 
 ...........) ، ITکتابخانه ، ( شگاه ی پژوهش عالوه بر آزماي ساختهاریتوسعه ز 
ت آنـان در  یـ  درخشان و نخبگان و استفاده از تـوان و ظرف      يت استعدادها یت و هدا  ی ، جذب ، حفظ ، حما      ییشناسا 

 توسعه دانشگاه 
 انیر دانشگاهی و سایأت علمی هيان ، اعضای دانشجوی و روانیش سالمت جسمیاستقالل نظام پا 
 .........)لم و یر ، فیمتن ، صدا ، تصو(  مستندات دانشگاه يره سازیجاد نظام ذخیا 
 دانـشگاه در سـطوح جمـع    يتهـا یه فعالی به نظام آمار و اطالعات در کل  یو سامانده  به اطالعات    یل دسترس ی تسه 

 ی ، پردازش و اطالع رسانيره سازی ، ذخيآور
نفعان از ید بر استفاده ذیبا تأک) ش ها ینارها و همای کنگره ها و سم    يبرگزارمعادل  ( د  یجاد ساختار جد  یت از ا  ی حما 

 د شده در سراسر کشوریدانش تول
 .......... )و– ی اجتماع– ی صنعت– ی متنوع علمي از واحدهایبیترک ( ي توجه به خوشه ها و خوشه ساز 
 ه خدمات دانشگاه ی فرسوده اراي واحدهاي نوساز 
  ی و سنتی بومي بر فناورید و صادارات محصوالت متکیدانشگاه جهت تولت از نوآوران ی حما 
 هایل ارتباطات و همکاریجهت تسه ) web(  اطالعات و شبکه ي استفاده از فناور 
 شگاههای آزمايجاد شبکه مجازی ا 
خـدمات  رش کاال و    ی پذ ي برا – دانشگاه   ي برا – ی فرد دانشگاه  ي برا – اخالق   يبرا(  اخالق در پژوهش     تیرعا  

 )نوآورانه در جامعه 
   دانشگاه يشورا  -6-8

   دانشگاه ی پژوهشيت هاین اولوییتع 
  دانشگاهی آموزشيت هاین اولوییتع 
 انی دانشگاه و دانشگاهيت معنویحفاظت از مالک 
 )ان خارج از دانشگاه ی و مشتریان داخلیبه مشتر(  خدمات دانشگاه ی تماميت از استاندارد سازیحما 
 انیط کار دانشگاهی محیمنیت از ایحما 
  دانشگاه يان در واحدهای و مصرف کاال و خدمات نوآورانه دانشگاه و دانشگاهيداریت از خریحما 
  توسط واحدهاین المللی اعتبار دهنده بي نامه هایت از اخذ گواهیحما 
ان توسط دانشگاه در یاه دانشگي برایشگاهیه ، دستگاهها و مواد آزمای به مواد اول   ین و تدارك دسترس   یل تأم یتسه 

 سراسر کشور
ـ  اولو يهایماریص و درمان ب   ی تشخ ي دستورالعمل ها  نی در تدو  يمشارکت و رهبر    اسـتاندارد   يبـسته هـا   ( ت دار   ی

 ه خدماتیختلف ارا در سطوح میبوم ) evidence based(  بر شواهد یمبتن ) ینی باليهاخدمات و راهنما
ماننـد  ( مـن و سـالم   ی بـر اسـاس جامعـه ا     یط زنـدگ  یونت و محـ    محـل سـک    ين اسـتانداردها  یمشارکت در تـدو     

و عـدم وجـود    مـسن و نـاتوان جامعـه    ي عبور متناسب با گروهها يح محلها ی هوا ، نور ، صدا ، تصح       ياستانداردها
 ) سوء مصرف مواد ي برایمحل مخف

  دارتی اولويهایماری بی تماميبرا ) self-care ( ی خود مراقبتين الگوهایی مشارکت در تع 
 ان مقاطع مختلفی مورد استفاده دانشجوین آموزشی نويهاین فناوری تأمياز برای مورد نی منابع مال 
 رش دانشجوی پذي روش هاي ارتقاياز برای مورد نیمنابع مال  
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  خارج از کشوری با مراکز علمیأت علمی هيت تبادالت اعضای تقوياز برای مورد نی منابع مال 
 دالورود ی جدیأت علمی هي اعضايت گرانت آغاز به کار برای تقويبرااز ی مورد نیمنابع مال  
 یمطالعات ي حاصل از فرصت ها ، د مکتسبه یات جد ی تجرب ياده ساز ی پ يبراالت الزم   ی تسه واز  ی مورد ن  ی منابع مال  

  و دانشگرانیأت علمی هي کوتاه مدت توسط اعضايو دوره ها
 ت داری اولوي در حوزه هایلیمالت تکی تحصيان نامه های از پایکافت یحما  
  ph.D by Research ي جذب دانشجو 
 ی و اعتبار بخشی مليت استانداردهاینان از رعای اطمي در دانشگاه برای آموزشي واحدهایابینظام ارزشاستقرار  
 انیپرداخت ها به دانشگاه و بهبود یش امکانات رفاهی افزا 
 ان یر دانشگاهی و سایئت علمی هيع اعضایو ترف ارتقاء ي و مالك هایابی ارزيوه هایر شیی تغ 
ــازب  ــینیب ــ ی ش ــا و نظــام آموزش ــرایوه ه ــ تقوي ب ــت ی ــه ايریادگی ــدمت ي حرف  Continuous(  طــول خ

Professional Development ( در دانشگاهي آموزباز معمول ي دوره هايبه جا  
 ی آموزشيهایزیامه رها و برنیریم گی بر شواهد بودن تصمی و مبتنی آموزشي توسعه پژوهش ها 
  در دانشگاه ي محوريهای بر توانمندی مبتنی آموزشيزی گسترش برنامه ر 
 سـاله در  20از بازه ی درصد مورد ن15زان  یت دار دانشگاه به م    ی اولو ي در حوزه ها   یو مقاطع آموزش  توسعه رشته ها      

  سال اول برنامه5
 ی آموزش پزشکيرنامه ها آن در بمو ادغا ینی بالي پژوهش های بسته آموزشی طراح 
ل و ترجمـان دانـش در   یـ  نظـام منـد و فـرا تحل       ي مطالعـات مـرور    يافته ها ی انجام و انتشار     ي مهارت ها  ي ارتقا 

 انیپژوهشگران و دانشجو
ان ، یم سـازان ، مـردم ، دانـشجو   یتـصم  ماننـد   یی گروههـا  ي آسان به مستندات دانشگاه برا     یجاد نظام دسترس  یا  

 ع مربوطی ، دانش آموختگان و کارشناسان صنایی اجراي ، سازمانهایشرکت ها ، مراکز درمان
 ان ی دانشگاهيش دادن دانش برای دانش و نماارتقاء سطح  
 ی دانش جهانيگاه هایان به پای دانشگاهیل دسترسی تسه 
 انی به دانشگاهیخوانه خدمات پتنت ی ارا 
ـ – یب ، سرقت و جعل علمـ  و برخورد با موارد تقلی رسانیج اخالق انتشار ، آگاهی ترو   )  Plagiarism (  ی ادب

 در دانشگاه 
ـ  جد يهایک در حوزه سالمت ، آموزش ، پژوهش ، فناور         یق انتشار مجالت الکترون   یل و تشو  یتسه   ( د و فرهنـگ    ی

 ان با نام دانشگاه یتوسط دانشگاه ) ی ، اطالع رسانی پژوهش– ی ، علمیجیمجالت ترو: شامل 
 يافته هـا یدانش و  سالمت ، آموزش علوم و انتشار       ي ارتقا يد محصوالت رسانه ها برا    یلت از تو  ی مشارکت و حما   

 پژوهش دانشگاه 
ـ  اولو ي در حوزه ها   یار قرار دادن دانش مکتوب جهان     ید خدمت و در اخت    ی  خر  ان و انتـشار   ی دانـشگاه  يت دار بـرا   ی
 ری دانشگاه در همان مسيافته های
 انتـشار  ي بـرا ینترنتـ ی اين نرم افـزار و فـضا  یتام شامل   یت فن ی ، حما  یابتق ساالنه و رق   یل مقررات ، تشو   ی تسه 

 ت دار دانشگاه ی اولوي گفتگو در حوزه هايت ، وبالگ و تاالرهایمجالت ، وب سا
  کسب و کار ي راه اندازي برا....... دانش و يگاههای به پایشگاهها و دسترسی مانند آزمایبان فنیارائه خدمات پشت  
 شامل کاال و خدمات ، ا محصول ی و ي فروش دانش ، فناور ،هی در خصوص ارایتی خدمات حما 
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 ، ی آموزشـ ي واحـدها ي بـرا ی در تـراز جهـان  ین المللی معتبر بينامه ها ی اخذ گواه  ي برا ی و اطالعات  یت مال یحما  
  دانشگاه ی و درمانیپژوهش

  زه یأت ممیه -7-8
   ی آموزشيجاد و حذف گروههایا 

  
  :ي براین منابع مالیتام:  یوزشمعاونت آم  -8-8

   به مدركی منتهيان در دوره های آموزش دانشجويبرا 
  رشته هایفی و کیاز توسعه کمی مورد نیأت علمی هي اعضاجذب يبرا 
 يجاد نوآوری ايت و مهارت هایش توان خالقی افزايبرا 
  درخشانيت استعدادهایت و هدای ، جذب ، حفظ و حمایی شناسايبرا 
 تـوان منـد و متناسـب بـا چـشم انـداز       یأت علمی هي اعضاي جذب و ماندگاريت دانشگاه برا ی جذاب شی افزا يبرا 

 دانشگاه
 ر دانشگاه ی داي شده دوره هاي بازنگري برنامه هاي و اجراي بازنگريبرا 
 ين رشته ای بي توسعه رشته هاي برايبرا 
  یأت علمی هي اعضایرشد و بالندگ ي برای مطالعاتيفرصت ها يبرا 
 از ی مورد نی خارجی آموزشيدر دوره ها و کارگاهها یأت علمی هياعضا شرکت يابر 
  )professional continuous development(  مداوم ين آموزش های نوي روش هاي برا 
  ي و توسعه اي، کاربرد يادی بني انجام پژوهش ها 
 ان یآموزش منجر به مدرك دانشجو 

   دانشگاهيااز واحدهین دانشگران مورد نیتام -13
  دانشگاه يکولوم ها و رشته های کاري ادواری و به روز رسانيبازنگر -14
 اطالعات و ارتباطـات  ي ، فناوری سنتي ، طب و داروهاینیه و بالیر پاین علوم در حوزه سالمت نظی ارتباط ب شیپا -15

 ی و انسانیو علوم اجتماع
ـ  به جامعه از طریی پاسخگوشیپا -16 ط ی در محـ  ) governance clinical  ( ینی بـال یتعـال ق اسـتقرار نظـام   ی

 ینیآموزش بال
 سالمت بـه طـور   ي و ارتقايریشگیو کنترل آن ها و اصول پ با عوامل خطر     ییگنجاندن اصول طب خانواده ، آشنا     -17

  ی عمومی پزشکی آموزش در برنامهيکاربرد
ن دروس به یس و به روز شدن ای ، روش تدر    از نظر محتوا   یستیه به خصوص علوم ز    ی در آموزش علوم پا    يبازنگر  

  موثر باشدینی از علوم بالیبانیه و پشتی علوم پاي که در ارتقايطور
 ت داری اولوي در حوزه هایشرفته و تخصصی کوتاه مدت پي دوره هايبرگزار 
از )  decision aid ( ینی بـال يریم گی و تصمی تخصصيه مشاوره های گسترش آموزش سالمت به جامعه و ارا 

 یکی الکترونيریادگیستم یق سیطر
  فوق برنامهيتهایر فعالیو سان استاد و دانشجو ی بیجاد شبکه ارتباطیق ای از طری سالمت روانء ارتقا 
 ياز واحـدها یـ  بـه ن یی پاسـخگو يان در سطوح گونـاگون ، بـرا     ی ضمن خدمت دانشگاه   ي آموزش مداوم و حرفه ا     

  الزم يالمت و فراهم ساختن مهارتها و تخصص ها نظام سير اجزایو سا ی و درمانیمراقبت
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 ش های متناوب هماي برگزاري برای دائمی موضوعيرخانه هایجاد دبی ا 
 انی به دانشجویه خدمات آموزشیارا  
  لرستان  ی و دانشگران خارج از دانشگاه علوم پزشکیأت علمی به اعضاء هیه خدمات آموزشی ارا 
 ین المللی بيبر اساس استانداردهات آموزش در دانشگاه یفی کي ارتقا 
  مشترك با دانشگاه ي و انجام پژوهش های و پژوهشیع با مراکز آموزشیت از ارتباط صنای حما 

  يقات و فناوریمعاونت تحق -8 -9
  ان ی دانشگاهي از ثبت پتنت هایت مالیحما 
 ي ، توسعه اي، کاربرد يادی بنيانجام پروژها 
 یندس مهی معکوس و طراحیانجام مهندس 
 )زه در آنان یجاد انگیا(ان ی دانشجويتوسعه پژوهش ها 
  یلیالت تکمی تحصيان نامه هایان در پای دانشجويت پژوهش هایفیارتقاء ک 
 از دانشگاه ین دانشگران مورد نیتام 
ات  اطالعات و ارتباطي ، فناوری سنتي ، طب و داروها    ینیه و بال  یر پا ین علوم در حوزه سالمت نظ     یت ارتباط ب  یتقو 

  .........ی و انسانیو علوم اجتماع
  به دانش مکتوبی و سازمانی علميان در حوزه های دانشگاهیل دانش ضمنی تبد 
 ده در دانشگاه یجاد نظام ثبت ای ا 
 ش های متناوب هماي برگزاري برای دائمی موضوعيرخانه هایجاد دبی ا 
 ین المللی بياه هی درج در نمايبرا دانشگاه ی تخصصیات علمیت از نشری حما 
 ي در حوزه هـا یجی ترو– ی آموزشي چند رسانه اي هاي دی مستند و س   يد برنامه ها  ی تول ي برا یت مال ی اخذ حما  

 ر سازمانها و نهادهایت دار دانشگاه از سایاولو
  کسب و کار يت و راه اندازیری مشاوره مديت هایه حمای ارا 
 کار  کسب و ي راه اندازي برای حقوقيت هایه حمای ارا 
  کسب و کار ي راه اندازي برای و ارتباطی ماليت هایه حمایارا  
 ) مرتبط يمتناسب با حوزه ها( جاد مرکز رشد در دانشگاه ی ا 
  دانشگاه  کارکنان و جامعه و صنعت انیدانشجو ،  دانشگران ،یأت علمیاعضاء ه به یه خدمات پژوهشی ارا 
 يت توسعه علم و فناوری نسبت به اهمیش درك عمومیق و افزای کردن فرهنگ تحقیعموم  
  مصرف محصوالت و خدمات سالمتياصالح الگو  
  سالمت ي هاي در استفاده از فناورین اسالمی و موازیرانی ای اجتماع– ی فرهنگي اهتمام به حفظ ارزش ها 
  به آحاد جامعه ی گسترش سواد سالمت 
  یلی در تمام مقاطع تحصيورست فنای زيت و ارزشهای در خصوص اهمیه مباحث آموزشیارا 
  )HSR يتوسط شورا (  بهداشت در حوزه آموزشي توسعه ايهاه  پروژياز برای مورد نی منابع مال 
  اطالعاتي کردن فرهنگ استفاده از فناوری عموم 
 ت دار دانشگاه ی اولوي منطقه در حوزه های علمي فناورانه با قطب هاي همکار 
  مشترك با دانشگاهي و انجام پروژهای و پژوهشیکز آموزشع با مرایت از ارتباط صنای حما 
 س دفتر ارتباط با صنعت و جامعهیتأس  
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ـ  و مراکـز ارا ی ، پژوهـش ی از مراکز آموزشـ یی دانشجويدهایش ها ، بازدینارها و هما ی کنگره ها و سم    يبرگزار   ه ی
 ت دار دانشگاهی اولويکاال و خدمات در حوزه ها

 ..... )  و Citation , H Index , IF(  انتشار مقاالت  دریفی کي توجه به شاخص ها 
  

    یمنابع انسان ت و یری معاونت توسعه مد -10-8
  ک شاغل در و همکار با دانشگاه ی آموزش و پژوهش دانشگاه و به تفکيتعداد پژوهشگران به کل پرسنل حوزه ها 
  یرانیر ایغ و یرانیت و ایک مقطع ، جنسی به تفکیان علوم پزشکیتعداد دانشجو 
ک رشـته ،  یـ ان بـه تفک ی به کـل دانـشجو  ینی بال ی و تخصص  یلیالت تکم ی تحص يالن دوره ها  یتعداد فارغ التحص   

 یرانیر ای و غیرانیت و ایجنس
 ت دار به کل دانش آموخته گانی اولوينسبت دانش آموخته گان در رشته ها 
  به کل پرسنل دانشگاه یت و رسته خدمتالیزان تحصیک می دانشگاه به تفکیأت علمیر هینسبت کارشناسان غ 
 ک شاغل و مدعو ی دانشگاه به تفکیأت علمی هيب اعضایتعداد و ترک 
 یأت علمی هي و نسبت آن ها به کل اعضاییای تمام وقت جغرافیأت علمی هيتعداد اعضا 
 یک مرتبه علمی به تفکیأت علمینسبت تعداد دانشجو به ه 
 و ي و فنـاور یقـات ی تحقي مستقر در پارك ها ، شهرك هـا يل در شرکت هاتعداد دانش آموخته گان دانشگاه شاغ   

 ی علوم پزشکي فناوريمراکز رشد و واحدها
  در هر سال ی نقشه علميت هاید مصوب بر اساس اولوی جدي تعداد رشته ها 
 ک رشته در سال ی به تفکی مطالعاتي و فرصت هایلی تحصي تعداد بورس ها 
 non( ر منجر بـه مـدرك   ی غی آموزشي دوره هاي برگزاريه خدمات برای ارايهازان بودجه صرف شده واحدی م 

degree courses  ( در سطوح مختلف 
 ی پودماني و دوره هایکی از راه دور و الکترونی آموزشي تعداد دوره ها و بسته ها 
 دانشگاه برتر کشور % 30 برگزار شده مشترك با ی آموزشي تعداد برنامه ها 
دانـشگاه و   ) ] Center Of Excellence  [ نمونـه  ی و آموزشـ یقی تحقیکانون عال ( ی علمي تعداد قطبها 

  کشوری علمينسبت آن به قطب ها
  و کشوري و منطقه چشم اندازی اسالميا ، کشورهای دنين دانشگاههای رتبه دانشگاه در ب 
  )EDC(  عملکرد مرکز توسعه آموزش ي شاخص ها 
  ی علوم پزشکیدات علمی در دانشگاه به کل تولی مرتبط با آموزش علوم پزشکیدات علمی تعداد و نسبت تول 
  دانشگاه یأت علمی هيار خارج شده از دانشگاه به کل اعضای به اختیأت علمی هينسبت اعضا 
  دانشگاهیأت علمی هير فعال به کل اعضای غیأت علمی هينسبت اعضا 

 
  یبهداشتمعاونت   -11-8

   سالمت يامعه در حوزه ها جيآموزش و توانمد ساز 
ـ  ، تغذی ورزشـ يق گسترش فضاها و برنامه هایان از طریان و دانشگاهی دانشجوی سالمت جسم يارتقا  ر یه و سـا ی

 موارد 
 یرانی ا– ی و فرهنگ اسالمی جهاني دانشگاه بر اساس استانداردهايمارستانهایت در بیفی کيارتقا 
 مارستانهایدر کل ب ) medical errors ( ی پزشکيند خطاهاین فرآی ساختار کشف و تبیطراح 
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  اطالعات و ارتباطاتيق فناوریه خدمات سالمت دانشگاه از طری اراي واحد های ارتباط تمام-5
  معاونت درمان  -12-8
a. ه خدمات سالمت به جامعه ی ارا 
 یرانیا – ی و فرهنگ اسالمی جهاني دانشگاه بر اساس استانداردهايمارستانهایت در بیفی کيارتقا-2
c. ی پزشکيند خطاهاین فرآی ساختار کشف و تبیطراح ) medical errors (  مارستانهایبکل در 
   اطالعات و ارتباطاتيق فناوریه خدمات سالمت دانشگاه از طری اراي واحد های  ارتباط تمام-4
  

  ی فرهنگییمعاونت دانشجو  -13-8
  ی در تمام ابعاد توسعه انسانی و اسالمیت ملیق هویتعم 
 ت ی و خالقي ، نقادیشی ، آزاد انديه اعتماد به نفس ، اخالق حرفه ای روحيارتقا 
  فوق برنامهيتهایر فعالین استاد و دانشجو و سای بیجاد شبکه ارتباطیق ایان از طری دانشجوی سالمت روانيارتقا 
ـ  ، تغذی ورزشـ يق گسترش فضاها و برنامه هایان از طریان و دانشگاهی دانشجوی سالمت جسم يارتقا  ر یه و سـا ی

 موارد 
  و فوق برنامه ی فرهنگيتهایان در فعالیارتقاء مشارکت دانشجو 
  دانشگاه ی نسبت به کل منابع مالیافته به بخش فرهنگی اختصاص ینسبت منابع مال 

  
   دارو و معاونت غذا  -14-8

  ت غذای سالمت و امنيش ارتقاء شاخص های پا 
  ییب و سالمت مواد غذایه با بهبود ترکی تغذيش اصالح الگوی پا 
 ز و مصرف داروی تجوياصالح الگوش ی پا 
  در سطح استانیی و داروی و بهداشتیشی ، آرایدنی ، آشامییع مواد غذاید و توزیت در تولیفیارتقاء کش ی پا 
ـ  ، آرایدنی ، آشامییع ، ، عرضه و مصرف مواد غذاید ، توزیارتقاء فرهنگ تولش  ی پا  ـ  و داروی و بهداشـت یشی  در یی

 سطح استان
  یی و داروی و بهداشتیشی ، آرایدنی ، آشامییزه نظارت بر مواد غذا حویتیری مديتهایت فعالیفیارتقاء کش ی پا 
   دارو و غذاPMS جهت انجام یشگاهیتوسعه امکانات آزماش ی پا 

 
   دانشگاه ياست هایق و توسعه سیرخانه تحقیدب  -15-8 

   سال5ت رشته ها حداکثر تا هر ی ظرفینیبازب 
 يمستندات جمع آور ، مصوبات جلسات ، ی کارشناس يل ها ی گزارشها ، تحل    برنامه ها ،   ي برا يجاد نظام کد گذار   یا 

  باشدیابی و بازیابیکه قابل رد ي مکتوبات دانشگاه به نحویشده از خارج دانشگاه و تمام
   اطالعاتيآمار و فناورت یریمد  -16-8

   اطالعات در واحدها ي فناوريت از ساختارهایحما 
 ه خدمات سالمت دانشگاه ی ارايت سالمت واحدهات نظام اطالعایتوسعه ظرف 
  دانش در دانشگاه ي موجودي ، حفظ و نگهداريت نظام طبقه بندیری و مديسازکپارچه ی 

  دانشکده ها   -17-8
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   فعال يریادگی و تمرکز بر ین آموزشی نويکردهایت آموزش ، استقرار رویفی کي ارتقاياز برای مورد نیمنابع مال 
 انی دانشجویابی ارزشي روش هاي ارتقاياز برایمورد ن یمالمنابع  

 
   HSR يشورا -18-8

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   نهمفصل 
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  ش نقشهی پاي شاخص ها

  
  
  
  
  
  
  
  

ازمند وجود شاخص بوده ، چرا      یرات ن یر تحوالت و تغ   ی س يریگی دانشگاه پ  ی عملکرد نقشه علم   یابیه منظور ارز  ب

ـ       يریم گ ی تصم ی درست يران سازمان برا  ران و دست اندرکا   ین شاخص ها به مد    یکه ا   ی ها و اقدامات کمـک م

  .ند ینما

  

  ت و مقرارت یری ، مدياست گذاریتوسعه س -1-9

   ی دانشگاهيندهایل فرآی و تسهیص منابع مالیبهبود تخص -2-9

  ت خلق دانش یش ظرفیافزا -3-9

  د شده ی دانش توليانتشار و به اشتراك گذار -4-9

   ینیل کارآفریتسه -5-9

  د کاال و خدمات دانشگاه یت تولیش ظرفی و افزالیتسه -6-9
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  ت و مقرارت یری ، مديت گذاراسیتوسعه س -1-9
   به صورت دو ساالنهی و به روز کردن نقشه علمینیبازب 
 النه ساي دانشگاه در بازه های کردن نقشه علمییاجران شده توسط واحدها در جهت یتدو يتعداد برنامه ها 
  ساالنهي شده در نقشه در بازه هاینیش بی پي شدن برنامه هایاتیعملنسبت  
 ک و ساالنه دانشگاهی استراتژي دانشگاه در برنامه هایمشخص شدن الزامات نقشه علم 
 ت داری اولوی علميداشتن برنامه مشخص جهت توسعه حوزه ها 
 )قاله ، کتاب و اختراع و اکتشاف م: شامل ( ه حقوق صاحبان اثر ن نامیب آئیتصو 
 ن نامه حقوق صاحبان اثری شدن آئییزان اجرایم 

   ی دانشگاهيندهایل فرآی و تسهیص منابع مالیبهبود تخص -2-9
   پژوهش از کل منابع جذب شده توسط دانشگاهينه هایدرصد هز 
  در دانشگاهی پژوهشیع مال دانشگاه به کل منابي جذب شده توسط واحدهای پژوهشیدرصد منابع مال 
  هر واحد دانشگاه ينه ها به ازایر هزیق و توسعه به ساینه تحقینسبت هز 
ـ رون از دانشگاه ، فعال در حوزه تحق       ی ب يسازمان ها نسبت استفاده     ـ  و یق و توسـعه پزشـک  ی ا آمـوزش از فـضا و   ی

   دانشگاهين امکانات توسط واحدهایزات دانشگاه به استفاده از ایتجه
 ي پـروژه هـا   ينـه هـا  یهزق و توسعه در دانشگاه بـه  ی تحقيافته به پروژه هایص  ی تخص ینسبت مقدار منابع مال    

 یقاتیتحق
 ي علم و فناوري ، مراکز رشد ، پارك ها   ی آموزش يص داده شده به دانشکده ها ، گروه ها        ی تخص ینسبت منابع مال   

  دانشگاه یبه کل منابع مال یشی زايو شرکت ها
 افته جهت ثبت پتنتیص یدرصد بودجه تخص 
  آموزش از کل منابع جذب شده توسط دانشگاه ينه هایدرصد هز 
  در دانشگاه ی آموزشی دانشگاه به کل منابع مالي جذب شده توسط واحدهای آموزشیدرصد منابع مال 
 ی آموزشيبه کل خدمات و ساختارها هستند ین المللی اعتبار بي که دارای آموزشيتعداد خدمات و ساختارها 
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ـ مانند ا  ( ین الملل ی اعتبار ب  ي دارا یتعداد محصوالت و خدمات سالمت      بـه کـل محـصوالت و        ) CE,FDAزو ،   ی
 یخدمات سالمت

 ق و توسعه دانشگاهی تحقينه های به کل هزي علم و فناوريتهایدر فعال خارج از دانشگاه يه هاینسبت جذب سرما 
  سالمت ، آموزش و پژوهش ي در حوزه هاکی به تفک توسط پرسنليت اخالق حرفه ایرعازان ی م 

  
 
  ت خلق دانش یش ظرفیافزا -3-9

  ک ی به تفکی آموزشي و گروه های مراکز پژوهشدتعدا 
 ت دار ی اولويژه در حوزه هایتعداد پژوهشکده و پژوهشگاه به و 
در  ) ] Center of Excellence [ نمونـه  ی و آموزشـ یقـ یق تحی عـال يکـانون هـا   ( ی علمـ يتعداد قطبها 

 دانشگاه 
 به کل مقاالت)  ین المللی بي حاصل همکار (گری دي کشورهايتعداد مقاالت مشترك دانشگاه با دانشگاهها 
  دانشگاه یقاتی صنعت با مراکز تحقی مشاوره و پژوهشيتعداد قرار دادها 
 یقاتیال اعتبار تحقیون ریلی صد مياتعداد مقاالت منتشر شده به از 
 ین المللی و بی ملي از جشنواره های و پژوهشیتعداد رتبه ها و افتخارات آموزش 
 به کل مقاالت   شوندیهر رشته منتشر م معتبر ی تخصص که در مجالتینسبت مقاالت 
 کی تفک بهین المللی و بی برگزار شده مشترك با مراکز ملی آموزشيتعداد دوره ها 
  دانشگاه در خارج از کشور ی آموزشيه های تعداد بورس 
  ید آموزشی جدي تعداد رشته ها 
  موجود در دانشگاه يکل رشته هابه  یلیالت تکمی تحصي نسبت دوره ها 
 لبه کل مقاالت منتشر شده در سا ) citation , IF ( یفی کي نسبت مقاالت منتشر شده بر اساس شاخص ها 
 ی فرهنگينه های دانشگاه به کل هزی فرهنگيتهای خارج از دانشگاه در فعاليه هاینسبت جذب سرما 

  شده د ی دانش توليانتشار و به اشتراك گذار -4-9
   از کل اعتبارات دانشگاه ICTنه صرف شده جهت یزان هزیم 
 ک ی به تفکیو خارج ی معتبر داخليگاههایه شده در پای نمایتعداد مقاالت علوم پزشک 
ـ  از کل مقـاالت نما ی و خارجیمعتبر داخل يگاههایه شده دانشگاه در پا یدرصد مقاالت نما      يدانـشگاهها ه شـده  ی

  ی و خارجی معتبر داخليگاههایدر پا کشور یعلوم پزشک
کل مقـاالت   ) یککل مقاالت علوم پزشم بر تعداد ی تقسیتعداد کل ارجاعات به مقاالت علوم پزشک   ( ر  یب تأث یضر 

 ین المللیدانشگاه منتشر شده در مجالت معتبر ب
  یأت علمی هر نفر هي به ازاینه علوم پزشکیتعداد  مقاالت منتشر شده در زم 
  وابسته و انتشارات دانشگاه یقاتیافته توسط دانشگاه ، مراکز تحقیف شده و انتشار ی تألی تخصصیتعداد کتب علم 
  دانشگاهیجی ترو– ی و علمی پژوهش– یتعداد مجالت علم 
  ین المللیب يه های نمادر شده ندکسیاتعداد مجالت دانشگاه  
 ، دانشجو پرسنل داخل و خارج دانـشگاه   یأت علم یه  يبرا برگزار شده    يش ها ینارها و هما  ی سم  ، تعداد کارگاه ها   

 ک یبه تفک
 ط دانشگاه برگزار شده توسییقات دانشجوی تحقيتعداد تورها 
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 ٦١

 ان یان پژوهشگر دانشگاه به کل دانشجوی دانشجونسبت  
   ینیل کارآفریتسه -5-9

   که دانشگاه در آن ها حضور دارد یقاتی تحقيشهرك هاتعداد مراکز رشد ، پارك ها و  
 ت دانشگاه به وجود آمده اند ی که با حمایشی زايتعداد شرکت ها 

  د کاال و خدمات دانشگاه یت تولیش ظرفی و افزالیتسه -6-9
 بـه  یو مراکـز پژوهـش   یآموزشـ  يفعال در بخش ها ) ی علمئتیهر ی و غیأت علمیاعم از ه( رسنل  پدرصد رشد    

  التیزان تحصیک میتفک
از ل شرفته دانشگاه نسبت به کل درآمد حاصـ    ی پ ي بر فناور  یکل درآمد حاصل از فروش خدمات و محصوالت مبتن         

  کشور یصوالت پزشکصادرات خدمات و مح
شرفته دانشگاه نسبت به کل درآمـد  ی پ ي بر فناور  ی مبتن یکل درآمد حاصل از صادرات خدمات و محصوالت پزشک         

 شرفته کشور در داخلی پي بر فناوریحاصل از فروش خدمات و محصوالت مبتن
  دانشگاهيانهامارستی توسط بیماران خارجی به بی و درمانیصیه خدمات تشخیدرآمد حاصل از ارا 
 يارهـا یبـا مع  ( ج آنها مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت             یافته در دانشگاه که نتا    یان  ی پا یقاتی تحق يتعداد طرحها  

 )وزارتخانه 
 با واحدها و پژوهشگران خارج از يه شده توسط دانشگاه و همکاری ارا ،کیتعداد ثبت اختراعات و اکتشافات به تفک 

 دانشگاه
 نه دانشگاه یشرفته دانشگاه نسبت به کل هزی پي بر فناوریحاصل از فروش خدمات و محصوالت مبتنکل درآمد  
  دانشگاه يتهایشان در فعالی اي و همکارياریزان همی شکل گرفته از دانش آموخته گان و ميتعداد تشکل ها 
 از ی ن کارکنان حوزه سالمت متناسب باي کاربردین نظام ارتقاء علمی و تدویطراح 
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