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 و فناوری تحقیقاتمدیریت برنامه ها و اهداف 

 : مقدمه
های موجود و هم سو با  حیدریه است که با استفاده از ظرفیت علوم پزشکی تربتتحقیقات و فناوری واحدی از دانشگاه مدیریت          
دارد. اهتمام بر آن  های کاربردی و دستاوردهای فناوری گام برمی های پژوهشی دانشگاه در جهت ارتقای کیفیت و کمیت پژوهش اولویت

وجبات گسترش علم و افزایش توان افراد در جهت ارتقا و انداز نقشه جامع علمی کشور م است تا عملکرد این معاونت در راستای چشم
 حفظ سالمت آحاد جامعه را فراهم آورد. 

 :بر آن است تا از طریق این مدیریت
 های دانشگاه های پژوهشی مبتنی بر نیاز منطقه و ظرفیت تدوین اولویت (1
 دهی فرایندهای پژوهشی و فناوری اعضای محترم هیات علمی  ریزی و سازمان برنامه (2
 های پژوهشی و فناورانه های تشویقی برای پژوهشگران و تدوین ساز و کارهای ارزیابی فعالیت اتخاذ سیاست (3
 های حمایت کننده دولتی، بخش خصوصی و خیرین محترم جذب منابع مالی از نهادها و سازمان (4
 المللی با تکیه بر تحقیقات مرتبط با صنعت ش تعامالت پژوهشی بین دانشگاهی در مقیاس ملی و بینافزای (5

های جامعه به انجام رساند. های پژوهشی و فناوری و نیز کاربردی نمودن تحقیقات برای رفع نیاز رسالت خود را در جهت ارتقاء شاخص
های علمی،  مند و فعال در انجمن محترم هیات علمی و دانشجویان عالقهتحقیقات و فناوری از همه پژوهشگران، اعضای  مدیریت

 درخواست دارد تا با بیان انتقادات و پیشنهادهای سازنده خود ما در جهت نیل به اهداف مد نظر یاری کنند.

 انداز:  چشم
 ری.های تیپ دو کشو های تحقیقات و فناوری دانشگاه سرآمد، الهام بخش و پیشرو در بین معاونت

 رسالت:
ریزی و اجرا در امور پژوهشی و  تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، رسالت سیاستگزاری، برنامه ما به عنوان مدیریت

بنظران این حوزه و نیز سایر گیری تجهیزات روز و استفاده از کمک صاحای توانمند و متخصص و نیز به کارفناوری با تکیه بر نیروه
 های بین بخشی را  بر عهده داریم.  حوزه
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 اهداف کلی دانشگاه: 
 توسعه کمی و بهبود کیفی آموزش علوم پزشکی (1
 های پژوهشی حوزه علوم پزشکی توسعه کمی و بهبود فعالیت (2

 بهبود و توسعه حوزه دانشجویی فرهنگی و رفاه دانشجویان (3

 پوشش بهبود دسترسی به خدمات سالمت با کیفیت در منطقه تحت (4
 کنترل عوامل اجتماعی موثر بر سالمت در حوزه حاکمیتی دانشگاه (5

 های فناوری اطالعات دانشگاه بهبود زیرساخت (6
 وری منابع  ارتقاء بهره  (7
 

  :با یحوزه علوم پزشک یپژوهش یها تیو بهبود فعال یتوسعه کم (1

 بهبود ساختار تشکیالتی 

 تحقیقاتی، آزمایشگاهی و فیلد کاریهای پژوهشی از جمله مراکز  بهبود زیرساخت 

 (ی)محصوالت بوم یپزشک یو نانو فناور یوتکنولوژیب تیو تقو یقاتیتوسعه مراکز رشد و مراکز تحق 

 و نوآور یکاربرد یها توسعه پژوهش 

  حوزه سالمت منطقه تحت پوششهای  و نوآوریافزایش سهم دانشگاه در اصالحات 

 دانشگاه یبهبود نظام ارزیابی عملکرد پژوهش 
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 و فناوری تحقیقاتمدیریت برنامه ها و اهداف 

 :مدیریت تحقیقات و فناوری های اهداف و برنامه

 

 هدف

 

 برنامه

 زمان

شهریور 

1400 

شهریور 

1404 

 ازیشاخص امت شی. افزا1

دانشگاه در گزارش ساالنه برنامه 

وزارت بهداشت، درمان  یاتیعمل

)بر اساس  یو آموزش پزشک

شده در  یمستندات بارگزار

 (HOPسامانه 

در سایت ها از برنامه کیهر  یو بارگذار نیتدو تیمسئول ضیتفو
 در دانشگاه طهیمرتبط با هر ح تیمسئول یبه افراد دارااینترنتی 

  

 کیمجموعه گزارشات توسط  یبارگذار تیمنظم وضع یریگیپ
بازخورد به افراد مسئول هر بخش توسط  هیکارشناس ناظر و ارا

 پژوهش تیریمد

  

 یشوراها یعملکرد. استقالل 2

دانشکده ها و مراکز  یپژوهش

 یپژوهش یاز شورا یقاتیتحق

 دانشگاه

 یتخصص یریگ میو تصم یداور ،یبررس یندهایفرآ یواگذار
ها و مراکز  دانشکده یپژوهش یبه شوراها یپژوهش یها طرح
 یقاتیتحق

  

استفاده از  یفیو ک ی. توسعه کم3

 یپژوهش یسامانه طرح ها

 دانشگاه )پژوهان(

 ،یداور ،ی)بررس یپژوهش یها طرح یادار یروندها یانجام تمام
 سامانه پژوهان قینظارت( از طر ب،یتصو

  

 دنبال سامانه به یکاربر یها تینواقص و افزودن قابل رفع
 از پژوهشگران یافتیدر یبازخوردها

  

 یادار یروندها لی. تسه4

 یپژوهش

های  بررسی طرح یضرورریبر و غ زمان یادار یندهایحذف فرآ
درصدی زمان  50و کاهش  و مقررات نیدر چارچوب قوانپژوهشی 

 1399نسبت به سال  1400بررسی در سال 

  

 یندهایفرآ ی. هدفمندساز5

 یپژوهش

 

 

 یها یازسنجین قیدانشگاه از طر یپژوهش یها تیاولو نیتدو
 یا منطقه

  

متمرکز بر  یهاانجام پژوهش یبرا یقیتشو یکردهایرو نیتدو
  دانشگاه یپژوهش یهاتیاولو

  

تعیین حوزه پژوهش برای همه پژوهشگران دانشگاه و اجرایی شدن 
 ها آن در بررسی پروپوزال

  

   بهبود ارتباط دانشگاه و صنعت

   پیگیری اخذ نمایه معتبر برای مجالت 

   ها تدوین فرآیند تصویب طرح

فرآیندهای تصویب و چاپ کتب و مستندات علمی به ویژه بهبود 
 های دانشجویی طرح

  

   ها اصالح فرمت پروپوزال

 پژوهش یساز یالمللنی. ب6
 

 

 شیافزا یپژوهشگران در راستا یتوانمندساز یهادوره یبرگزار
 یاعطا یالمللنیب یهابا سازمان ییآشنا ری)نظ یالمللنیارتباطات ب

 (یارتباط موثر با پژوهشگران خارج یبرقرار یهاگرنت، روش

  

 یعلم اتیه یاعضا یمندبهره یبرا ازیمورد ن یساز و کارها  نیتدو
 یپژوهش یهاتیاولو یدر راستا یخارج یمطالعات یهااز فرصت
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  دانشگاه

 انیدر ارتباط با پا یخارج دیاز دانش و تخصص اسات یمندبهره
 الملل دانشگاهنیب انیدانشجو یهانامه

  

   الملل دانشگاه اندازی مرکز روابط بین راه

های علمی کشوری و  می در نشستبهبود مشارکت اعضای هیات عل
 المللی بین

  

. تجمیع منابع اطالعاتی در 7

 حوزه پژوهشی

 

سازی منابع  از برای یکپارچهافزاری مورد نی های نرم زیرساختتدوین 
صورت موازی در مجموعه دانشگاه فعالیت های علمی که به داده
 دارند

  

. حرکت در جهت استقالل 8

از  یمعاونت پژوهش و فناور

 یمعاونت آموزش

بر اساس  یافزار و نرم یافزار سخت یموانع و کمبودها ییشناسا
 ها و مقررات نامه نییآ

  

   نهایی شدن تشکیالت

    جذب نیروی انسانی

منابع  تیریمد یساز نهی. به9

 یمال

 

 نهیدر جهت استفاده به یقاتیتحق یها طرح یمال تیریمد یزیر برنامه
 از منابع

  

 یدانشگاه علوم پزشک نیب یمشترک پژوهش یها تیاز ظرف استفاده
 تیریدر جهت مد یقاتیها و مراکز تحق دانشگاه ریو سا هیدریتربت ح

 یمنابع مال حیصح

  

 یپژوهش یها زهیانگ تی. تقو10

 در مجموعه دانشگاه

 

 اتیه یاعضا قاتیاز تحق تیحما یبرا یقیتشو یها استیس نیتدو
 مقاالت فیالتال با توجه به حذف حق یعلم

  

 یها و پژوهش فاتیتال یمتناسب برا یقیتشو ازاتیامت صیتخص
 برتر 

  

ها،  تدوین نظام ارزیابی پژوهشی اعضای هیات علمی، گروه
 ها و دانشگاه دانشکده

  

فضاهای  و امکانات . توسعه11

 آموزشی فیزیکی،

   رسانی دانشگاه و مرکز اطالع مرکزی کتابخانه احداث

   ساخت آزمایشگاه جامع

   های موجود اد کتب مرتبط با هر کدام از رشتهافزایش تعد

. توسعه مراکز رشد و مراکز 12

تحقیقاتی و تقویت بیوتکنولوژی و 

)محصوالت نانو فناوری پزشکی 

 بومی(

   ارتقاء مدیریت تحقیقات به معاونت تحقیقات دانشگاه

    دانشگاه رشد مرکز از برداری بهره

   بنیان دانش اندازی مراکز راه

   اصولی موافقت دارای تحقیقاتی مرکز توسعه

     قطعی دارای موافقت تحقیقات مرکز اندازی راه

   علوم پایه و سالمت جامعههای بالینی،  پژوهشکدهتاسیس 

   ( تربت و زاوهPopulation Labاندازی آزمایشگاه جمعیتی ) راه

   های آموزشی برگزاری ژورنال کالب

   های علمی برگزاری سمینار، همایش، سمپوزیوم و نشست

های کاربردی  . توسعه پژوهش13

 و نوآور

   (پژوهان) پژوهشی سامانه اندازی راه

   کارخانه سیمان زاوهکوهورت 

   کوهورت کارخانه سیمان خواف
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   اندازی کوهورت کارکنان دانشگاه راه

   توان فعالیت مشترک پژوهشی داشت هایی که می شناسایی سازمان

. حفظ و توسعه تجهیزات 14

آزمایشگاهی در حوزه آموزشی، 

 پژوهشی و غذا و دارو

    دارو و غذا های آزمایشگاه تجهیز

   دارو و غذا آزمایشگاه فیزیکی فضای سازی متناسب

   الحاق به شبکه آزمایشگاهی کشور

   تصویب آزمایشگاه جامع در وزارت بهداشت

   طراحی ساختار تشکیالتی آزمایشگاه جامع

ه تعامالت آموزشی و . توسع15

 المللی تحقیقاتی بین

عضو هیأت  5هر  (مشترک المللی بین تحقیقاتی های پروژه انجام

 )علمی یک طرح ساالنه

  

. مشارکت دانشجویان در 16

 حوزه پژوهش

   اندازی مرکز تحقیقات دانشجویی راه

   توانمندسازی دانشجویان در حوزه پژوهش

   % دانشجویان در فعالیت های پژوهشی30مشارکت 

 بندی رتبه و عملکرد ارزیابی .17

 پژوهشی

تدوین ساز و کار ارزیابی عملکرد پژوهشی اعضای هیات علمی، 
 گروه ها و دانشکده ها 

  

رتبه بندی  عملکرد پژوهشی ساالنه اعضای هیات علمی، گروه ها و 
 دانشکده ها

  

   های الگو دانشگاه با دانشگاه در مقایسه پژوهشی عملکرد رصد کلی

 


