
  بسم تعالی

  معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه 1397ي عملیاتی سال خالصه برنامه ها

  

  مدیریت اطالع رسانی پزشکی و منابع علمی 

 ملی فهرستگان( هاي دانشگاه در واحد هاي مختلف کتابخانهمنابع موجود در  درصدي ۵٠٪ سازي یکپارچه و سازي . سالم1

  )پزشکی

  کل آموزش هاي انجام شده و کتابخانه درصد 50٪ میزان به کاربران براي الکترونیک آموزش و محتوا تولید طرح اجراي .2

از  عنوان 500 تعداد به کتابخانه افزار نرم و پورتال روي بر گیري قرار و مرکزي کتابخانه نشریات آرشیو سازي . دیجیتال3

  عنوان 17000

  علمی  هیئتاعضاء  سنجی علم بخش فعالیتهاي درصد ۵٠٪ حداقل کردن کردن ساختارمند و سازي . یکپارچه4

  درصد 30دانشگاه به میزان  نشریات سازي نمایه و پذیري رویت . ارتقاي5

 پزشکی این افراد به میزان هاي مهارت و توانمندي کیفی و کمی سطح ارتقاي و ها کتابخانه کارکنان درصد ٪30 . پاالیش6

   درصد 50٪

میلیون  400میلیون به  250از  علمی منابع و پزشکی رسانی اطالع مدیریت هاي ظرفیت و خدمات از درآمدزایی طرح . تدوین7

  1397تومان در سال 

   5به  8از مرتبه   دانشگاه سنجی وب رتبه ارتقاي. 8

  پایان نامه هاي موجود درصد ٪50 میزان به دانشگاه هاي نامه پایان بانک سازي سالم و پایش . 9

کتاب هاي  درصد ٪50 میزان به دانشگاه ترجمه و تالیف درحال ویا ترجمه و تالیف کتابهاي بانک سازي سالم و . پایش10

  موجود

  بهداشت وزارت استانداردهاي اساس بر دانشگاه سنجی علم و انتشارات اداره سایت وب . طراحی11

  1396درصد گروه هاي آموزشی سال  100٪. علم سنجی 12

  

  

  



  پژوهشامور مدیریت 

از  -1396 قبل سال به نسبت 1397 سال  پایان  تا کاربران دیدگاه از  دانشگاه پژوهشی اتوماسیون  کارایی افزایش .１

 لینک مالی -نظر گزارش دهی

 در سه سال آینده: در کشوردر پژوهش کسب رتبه سوم الزمه  .２

a. در تولید علم 

i.  در پاب مد پس از رفع همپوشانی %12رشد 

ii.  در صد در مقاالت  114رشدISI در سال 

iii.  در مقاالت اسکوپوس پس از رفع همپوشانی رشد کنیم %32الزم است ساالنه 

iv.  در مقاالت اسکوپوس که با همکاري بین المللی نوشته شده است %10رشد ساالنه 

v.  در صد در سال 31رشد مقاله به ازاي هر هییت علمی 

vi.  در صد در سال 193 افزایش رشد استنادات به میزان 

vii.  مقاالتQ1  در صد 70رشدي برابر 

viii. IC  در سال %65حفظ رشد 

ix.  نسبت به سال قبل افزایش یابد %54نویسنده مسئول ساالنه 

b. :در زیر ساخت ها 

i.  75رشد امتیاز رجیستري به میزان ساالنه% 

ii.  در صد در سال 71رشد امتیاز ازمایشگاه جامع به میزان 

iii.  57رشد امتیاز کهورت در سال به میزان% 

iv.  افزایش یابد %100تا  50خالصه مقاالت 

v.  افزایش یابد %100تعداد کتاب 

c. :سایر شاخص ها 

 

i. H index  افزایش یابد در صد  30ساالنه  

ii.  در سال براي نیروي انسانی %400حفظ رشد 

iii.  11حفظ رشد تعداد هییت علمی% 

iv. در سال در صد 225ساالنه  میزان امتیاز دانشجویی  

  اثربخشی هزینه الگوي بر  مبتنی ها دانشکده و تحقیقاتی مراکز بین درمالی  منابع درصد ۶٠٪ . توزیع2

 معاونت و دانشگاه گیري تصمیم نظامدر  ها معاونت طرف از شده ارایه HSR طرحهاي نتایج از درصد ۵٠٪ حداقل . کاربست3

    مربوطه

 که پژوهشگرانی جهت خاص هاي تشویق جهت در( پژوهشی گرنتهاي  به دانشگاه پژوهشی بودجه از درصد ٢٠٪ . تخصیص4

 گرنتهاي شده تدوین کامل بسته بر منطبق دارند باصنعت ،ارتباط باال افزوده ارزش و impact  و ارجاع با پژوهشی محصوالت

  )باال افزوده ارزش با بروندادهاي بر مبتنی  پژوهشی



 تکمیلی تحصیالت دانشجویان جهت 96نسبت به سال  پژوهشی گرنت از کننده استفاده دانشجویان درصدي ١٠٪ . افزایش5

  1397 سال ماهه 6 پایان تا پژوهشی هاي کمیته فعال دانشجویان وفناورو پژوهشی نخبه

 تحقیقاتی واولویتهاي مشکل برحل مبتنی  دانشگاه معاونتهاي طرف از شده ارایه HSR طرحهاي درصدي ۵٠٪ . افزایش6

  1397 سال در آنها شده بازبینی

  پایان تا دانشگاه پژوهشی شوراي در آن تصویب و بالینی و پایه مشترك هاي طرح و ها نامه پایان  درصدي ٢٠٪ . افزایش7

  1397 سال ماهه سه

 هاي نیماد،صندوق( داخلی معتبر دهنده گرنت منابع از استفاده با پژوهشی   طرحهاي کمیت درصدي ١٠٠٪ . افزایش8

  قبل سال به نسبت  1397 سال پایان تا...)   و پژوهشگران جمهوري،صندوقهاي ریاست فناوري و علمی ستاد-کشور پژوهشی

  کاربردي پژوهشی طرحهاي کیفیت المللی بین همکاریهاي با مشترك طرحهاي درصدي ١٠٪ . افزایش9

  قبل سال به نسبت  1397 سال پایان تا پژوهش دانشگاهبودجه ساالنه  درصدي ٢٠٪ . افزایش10

 دانشگاه حوزه در اجرا حال در پژوهشهاي از درصد ۴٠٪ در اخالقی مالحظات مراعات  پایش اجراي و پایش برنامه . تدوین11

  1397 سال پایان تا

  1397 سال پایان تا پژوهشی اصلی هاي مهارت هاي کارگاه مجموعه در دانشجویان از نفر 300 حداقل . آموزش12

  1397 سال پایان تا المللی بین علمی مجامع در دانشجویان مؤثر حضور کردن مند . نظام13

  آفرینی کار و صنعت با ارتباط فناوري، و نوآوري اصول با دانشجویان درصد 20 ٪ افزایی . دانش14

  دانشجویی پژوهشی هاي کمیته از فناورانه طرح 10 . ارایه15

  پژوهشی هاي علمی هیات و نخبه اساتید هدایت با دانشجویی تحقیقات کمیته هاي طرح درصدي  30٪ . افزایش16

  کرسی پژوهشی در سال اول 3راه اندازي . 17

  

  

  

  

  

  

  



  مدیریت هماهنگی مراکز تحقیقاتی

 الزمه کسب رتبه سوم در پژوهش در کشور در سه سال آینده: .１

a. در تولید علم 

i.  در پاب مد پس از رفع همپوشانی %12رشد 

ii.  در صد در مقاالت  114رشدISI در سال 

iii.  مقاالت اسکوپوس پس از رفع همپوشانی رشد کنیمدر  %32الزم است ساالنه 

iv.  در مقاالت اسکوپوس که با همکاري بین المللی نوشته شده است %10رشد ساالنه 

v.  در صد در سال 31رشد مقاله به ازاي هر هییت علمی 

vi.   در صد در سال 193افزایش رشد استنادات به میزان 

vii.  مقاالتQ1  در صد 70رشدي برابر 

viii. IC  سالدر  %65حفظ رشد 

ix.  نسبت به سال قبل افزایش یابد %45نویسنده مسئول ساالنه 

b. :در زیر ساخت ها 

i.  75رشد امتیاز رجیستري به میزان ساالنه% 

ii.  در صد در سال 71رشد امتیاز ازمایشگاه جامع به میزان 

iii.  57رشد امتیاز کهورت در سال به میزان% 

iv.  افزایش یابد %100تا  50خالصه مقاالت 

v.  یش یابدافزا %100تعداد کتاب 

c. :سایر شاخص ها 

 

i. indexH   افزایش یابد در صد  30ساالنه  

ii.  در سال براي نیروي انسانی %400حفظ رشد 

iii.  11حفظ رشد تعداد هییت علمی% 

iv.  در صد در سال 225میزان امتیاز دانشجویی ساالنه  

 کمی ارتقا هدف با 97 سال پایان تا بیمارستانی مرکز چهار در  "اجتماعی پزشکی و اپیدمیولوژي بخش ایجاد" طرح اجراي .1

  بالینی هاي پژوهش کیفی و

  مراکز تحقیقاتی دانشگاه مرجع علمی در وزارت بهداشت شناخته شوند. . 2

  سال پایان تا آماده  rfp با تحقیقاتی مراکز ١٠٠٪ در آزمایشگاهی شبکه اندازي راه .3

  1397 سال پایان تا واحد 5 به 3از  تحقیقاتی هاي پژوهشکده توسعه .4

  مورد20 بهمورد  11از   بیماریها ثبت برنامه توسعه و .تقویت5

  )خصوصی و دولتی بیمارستان در( جدید بالینی توسعه مرکز 2حد اقل  اندازي .راه6

  مراکز تحقیقاتی 100٪بررسی بهره وري .7



 هر ااز به  میانه از باالتر مراکز و واحد یک سال هر ازا به میانه به میانه از تر پایین تحقیقاتی مراکز z-score ارزیابی و .ارتقا8

   واحد یک سال

  به معاونت غذا و دارو خدمات ارایه جهت مرجع آزمایشگاه به تحقیقاتی مراکز آزمایشگاه واحد 4 .ارتقا9

   کل در مورد 250مورد به  160از  پژوهشی هاي هسته  کمی . توسعه10

  پژوهشی هاي هسته 100٪براي  دستاورد/ محصول  تعیین. 11

 50به  پژوهشی تخصصی دکتريبا دانشجوي  علمی هیئتعضو  36(از  پژوهشی تخصصی دکتري دوره دانشجوي .پذیرش12

  عضو)

  نفر) 10نفر به  4(از  پژوهشگر پزشک دانشجوي .پذیرش13

  نفر) 11نفر به  4از وزارتی ( پژوهشی دکتراي پسا محقق .پذیرش14

  پژوهشی علمی هیأت اعضاء به مربوط امور .تسهیل15

از ( 1397سال پایان تا آماده  rfp با پژوهشی دستیار سامانه اندازي راه طریق از پژوهشی دستیار و محقق همکاري .تسهیل16

  نفر) 11نفر دستیار پژوهشی به  3

  

  مدیریت توسعه فناوري

  علمی هیات اعضاي  ٪ 20 در نوآوري و فکري مالکیت دانش ایجاد .1

  اختراعات داوري نظام طبق اختراع 20حداقل .داوري2

  اختراعات ثبت جدید سامانه در اختراع 5حداقل  . ثبت3

  سازي تجاري قابلیت با محصول 5 حداقل به یابی . دست4

کاربردي ایده 5 از حداقل حمایت و شناسایی. 5  

  دانشگاه/ سازمان فن آوري  مرکز 5 با همکاري برقراري و نامه تفاهم تبادل. 6

  نوآوري و رشد مرکز رسانی اطالع و اطالعاتی سامانه و سایت اندازي . راه7

  کارآفرینی چرخه به دانشجویان از نفر  50حداقل  ورود و . آموزش8

  نوپا شرکت 10 حداقل دهی . شکل9

  فناوري و نوآوري رویدادهاي 4. برگزاري10

  درصد مراکز تحقیقاتی 100٪در  satoriاجراي طرح .11

    رنک هر در  دانش ترجمان طرح به تحقیقاتی مرکز هر تحقیقاتی هاي طرح از طرح 1 حداقل اختصاص. 12



  براي شرکت هاي دانش بنیان توسط تیم منتور فن آوري دانشگاه مشاوره و گري تسهیل جلسه 50 حداقل .برگزاري13

  (بر اساس شیوه نامه ارسالی از وزارت بهداشت) سالمت حوزه نوپاي شرکتهاي ملی همایش .برگزاري14

  توسط شرکت هاي دانش بنیان فناورانه محصول 5 حداقل سازي تجاري .15

  صنعت سفارش مبناي بر فناورانه خدمت یا محصول 3 حداقل .ارائه16

  توسط معاونت تحقیقات و فن آوري تومان میلیون میلیارد 5/2 حداقلدر آمد زایی . 17

  اي منطقه و  ملی هاي الویت  به پرداختن به پژوهشی هاي طرح از  %20 حداقل هدایت و رسانی اطالع. 18

  طرح هاي با قابلیت تجاري سازي در ارتباط با واحد صنعت از ٪25 حداقل نمودن . اجرایی19

  و کسب و کار سازي تجاري اصول زمینه در دانشگاه علمی هیئت  عضو 100حداقل  افزایی . دانش20

  موجود مزیت 5 حداقل در دانشگاه قابلیتهاي شناساندن. 21

  سایر ادارات دولتی هاي فعالیت محل از پژوهشی معاونت ساالنه بودجه از درصد  ٪ 1  معادل حداقل . تامین22

 و ششمین سمینارهاي پنجمین برگزاري ( دانش کردن کاربردي مورد در دانشگاه علمی هیئت اعضاي 20% دانش سطح ارتقاء. 23

  )MBAارایه آموزش الکترونیک و کارآفرینی هاي مهارت الکترونیک آموزش ارائه ،KTEC الکترونیک آموزش ارائه ،دانش ترجمان

  در صد از راه اندازي پارك فن اوري 35. تحقق 24

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  آزمایشگاه جامع تحقیقاتی

اتاق کشت و بخش  ،: اتاق تمیزآزمایشگاه سه( اختصاصی هاي آزمایشگاه تجهیز, اندازي راه: آزمایشگاه تجهیز دوم فاز .1

  و تجھیز اتاق جراحی مرکز مطالعات تجربی)SEM  ،میکروسکوپ

 بردن باال جهت آزمایشگاهی آمد روز هاي تکنیک آموزش طریق از دانشگاه علوم پایه پژوهشگران از نفر 50 توانمندسازي .2

  ها پژوهش کیفیت

 گاهآزمایش محوریت با دانشگاه تحقیقاتی هاي آزمایشگاه از خدمات درخواست سامانه و آزمایشگاهی شبکه استقرار و طراحی .3

  تحقیقاتی جامع

   مورد نیاز براي معرفی آزمایشگاه جامع تحقیقاتی rfpتدوین . 4

  صنایع به خدمات ارایه جهت17025از طریق اخذ ایزو   جامع آزمایشگاه سازي . استاندارد5

  اي مشاوره و آزمایشگاهی خدمات دریافت و ارائه شرکت تجاري مصوب دانشگاه جهت 8رشد و مرکز  با نامه تفاهم عقد .6

  مدل) 3ایجاد مدل هاي حیوانی (. 7

   1396 سال انتهاي تا قبل سال به نسبت درصد 100٪میزان  به مطالعات تجربی مرکز مدآ در . افزایش8

 ارزشیابی رد تجربی مطالعات مرکز کردن وارد( پزشکی علوم هاي دانشگاه پژوهشی هاي فعالیت ارزشیابی در دانشگاه رتبه ارتقا. 9

  )آوري فن ارزشیابی در همچنین و پزشکی علوم هاي دانشگاه پژوهشی هاي فعالیت

 


