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   :مقدمه
 

 شود می قلمداد مرسوم امر یک دنیا تمام در استراتژیک و راهبردي هاي هدف بر تنیمب ریزي برنامه امروزه
 و بیاندیشند خود سازمان باره در بتوانند وقت صرف با جامعه مسئوالن شود می باعث تفکر این که چرا

 گرفت، دخواهن قرار جایگاهی چه در آینده در و دارند قرار کجا در و چیست سازمان موضع که نمایند مالحظه
 جایی از معقول زمانی دوره یک در تا برمیآیند نگر جامعه و جامع هاي برنامه اجراي و تدوین صدد در آنگاه

 منظم، نا سازمانی درون هاي فعالیت انجام با عکس بر .برسند خود نظر مورد واالي هدف به دارند قرار که
 توان نمی شوند می انجام سازمان حیطم در روزمره و مستمر بطور که رسمی ساختار بدون و پراکنده
 روابط و سازمانی چارت کامل شناخت بنابراین چیست؟ ما مقصود و هستیم کجا در که کرد تعیین بدرستی

 هدفمند امور، مستمر پیگیري و دستورالعملها از پیروي و اجزا از هریک هاي مشی خط و روند و آنها بین
 .نماید می پذیر امکان را افتخار و سعادت هاي قله به دستیابی به امید و سیستم اعمال شدن

  

  

  :(Mission)رسالت

 
 با و اخالقی، اسالمی، ارزشهاي بر تکیه با جهرم پزشکی علوم دانشگاه رسانی اطالع و تحقیقات مدیریت
 سرمایه از گیري بهره و آنان، مشارکت جلب و مردم به خدمت هدف با و محوري عدالت قانون، به پایبندي

 مرتبط دانش نشر و تولید منظور به و دانشگاه رسالت تحقق راستاي در استانی هاي توانمندي و انسانی هاي
پایه و مشارکتی با کیفیت  – کاربردي تحقیقات انجام براي مناسب بستر نمودن فراهم دار عهده سالمت، با

و خصوصی داخل و خارج متناسب  باال در راستاي تامین نیازهاي واقعی جامعه از طریق بکارگیري منابع دولتی
با فرهنگ جامعه در چارچوب سیاست هاي ملی و منطقه اي می باشد و در راستاي تحقق اهداف پژوهشی 

 .دانشگاه حداکثر تالش خود را مبذول خواهد نمود
 
  

  :(Vision)انداز چشم
 

 انجام طریق از الهی، اقدس ذات از استفاده با تا کرد خواهد تالش دانشگاه رسانی اطالع و تحقیقات مدیریت
با  جهرموظایف خوددر دانشگاه علوم پزشکی بنیادي و اجراي مستمر و دقیق سایر  – کاربردي هاي پژوهش

استفاده از تکنولوژي هاي روز، موجبات گسترش علم و افزایش توان افراد در جهت ارتقاء سطح سالمت و 
 3ف رتبه هاي نخست دانشگاههاي علوم پزشکی تیپ در ردی 1395اقتصاد منطقه را فراهم آورد و تا سال 

  .کشور در محور پژوهش و براساس مالك رتبه بندي رایج دانشگاههاي علوم پزشکی کشور دست یابد
  

  
  



  :(Values)ارزشھا
 

   انسانی کرامت حفظ - 1
 مقررات و قوانین رعایت - 2
 اسالمی ارزشهاي به پایبندي - 3
 پزشکی هاي پژوهش در اخالق رعایت - 4
 دارپای توسعه - 5
 «محور دانایی توسعه» ساله بیست انداز چشم دوم هدف راستاي در اجتماعی عدالت رعایت - 6
 تحقیق و محقق واالي جایگاه به نهادن ارج - 7
 تحقیق انجام در هدفمندي - 8
 ساالري شایسته - 9

     
  

  اهداف: 

  زیستی–دانش نوین در عرصه هاي علوم پایه، بالینی و علوم بهداشتی و انتقال تولید -1
  جام پژوهش هاي میدانی براي شناخت مشکالت بهداشتی و سالمت جامعهان-2
  تدوین و آزمون راهکارهاي تداخلی و بنیادي براي ارتقاء سطح سالمت جامعه-3

  تولید دانش در زمینه پزشکی مولکولی وسلول بنیادي-4

  یهاي اطالعاتی همگرایی با انقالب در سیستم هاي اطالع رسانی و فراهم نمودن زمینه جذب تکنولوژ-5
  پژوهشهاي مشترك بین دانشگاهی، منطقه و بین المللیتدوین -6

  

     تحلیل محیط داخلی:

  : (S)نقاط قوت 

S1 –  با ارائه تسهیالت الزم براي انجــام تحقیقــات (هیات رئیسه قوي و مثبت) وجود نگرش مثبت مدیریتی
  در دانشگاه 

S2-قاتی در معاونت پژوهشی تصویب طرحهاي تحقی علمی و دقیق روند مناسب  

S3 – مناسب براي مشارکت دانشجویان در انجام طرحهاي تحقیقاتی نسبتا وجود بستر  

S4- و پیراپزشکی پرستاري ،در دانشکده هاي پزشکی  وجود کمیته تحقیقات دانشجویی  



S5-  اخالق در پــژوهش، نیــاز ســنجی،برگزاري کارگاههاي تخصصی پــژوهش (روش تحقیــق،توانمندي در 

  و ...) searchمقاله نویسی،، spssکامپیوتر، 

S6-  تحقیقات تجربی با توجه به وجود شرایط انجام وجودanimalhouse  آزمایشگاه تحقیقات ،  

S7- اعضاي هیأت علمی و کادر آموزشی در کنگره هاي داخلی و خارجی  شرکتتسهیالت جهت  ارائه  

S8-در دانشگاه و مستقلپژوهشی فعال  تخصصی  يهاوجود شورا  

S9-وجود نیروهاي متخصص جهت ارزیابی طرحهاي تحقیقاتی  

S10- و امکان ارتقاء کیفی نمایه ملی و بین  پژوهشی در دانشگاه -علمی عمومی و تخصصی مجله دو وجود
  المللی

S11-وجود اعتبارات تخصیص یافته به بخش پژوهش  

S12-وجود سامانه پژوهشی  

S13-  یل گروههاي دانشجویی عالقمند به پژوهششرایط مناسب جهت تشکوجود  

S14- وجود منابع علمی و اطالعاتی (کتابخانه دیجیتال) جهت اعضاي هیأت علمی و دانشجویان  

S15- امکان انجام طرحهاي تحقیقاتی کاربردي با توجه به وجود مراکز تحقیقاتی مصوب  
S16- توانایی برگزاري همایش هاي علمی در دانشگاه 

S17- بودجه دانشگاه مصوب هیات امنا 1-%3تبارات وجود اع 

S18- قالل معاونت پژوهشیتاس 

S19- راه اندازي واحدهاي توسعه تحقیقات بالینی در بیمارستانها 

S20- پایش و ارزشیابی فعالیت هاي پژوهشی در سطح دانشگاه امکان 

S21- حمایت مناسب از پژوهشگران با تشویق مالی مناسب 

S22- ن پژوهشی مجربوجود کارشناسا 

S23- وجود شرایط مناسب جهت تشکیل کمیته مقاله نویسی 

S24- انجام آزمایشهاي بالینی در آزمایشگاه تحقیقات کسب درآمد مالی با امکان  
S25- یتحقیقات حیوانات و مراکز امکان کسب درآمد مالی از امکانات پژوهشی و آزمایشگاه  

S26- پزشکی  مشارکت مرکز مطالعات و توسعه آموزش(EDC) در امر پژوهش در آموزش 



S27- انگیزه مناسب پژوهشی در کادر علمی و دانشجویان و کارکنان دانشگاه  

S28- وجود برنامه استراتژیک  

S29- وجود اولویت هاي پژوهشی  

S30- وجود مراکز تحقیقاتی زئونوز و مولفه هاي اجتماعی سالمت  

  

   (W) نقاط ضعف

W1- طرحهاي تحقیقاتی کاربردي نتایج عدم استفاده از   

W2- ضعف در جذب اعتبار الزم از منابع خارج از دانشگاه  

W3-(نیاز سنجی) ناکافی بودن پژوهش هاي انجام شده براساس اولویت هاي منطقه  

W4-مدیران پژوهشی مسئولیتهاي متعدد  

W5-ي در دانشگاه جهت برگزاري سمینار هاي منطقه اي یا کشور مناسب و مستقل فیزیکی فقدان فضاي  

W6-هیزات تحقیقاتی در مراکز تحقیقاتیکمبود تج  

W7- عدم وجود امکانات و نیــروي انســانی مســتقل جهــت فعالیــت واحــدهاي توســعه تحقیقــات بــالینی در
   بیمارستانها

W8- استفاده از فرصت هاي مطالعاتی ضعف در  

W9-فراهم نبودن شرایط مناسب جذب اعضاي هیات علمی پژوهشی  
W10-هیأت علمی توانمند و عالقمند در امر پژوهش ودکمب  

W11- عدم برنامه ریزي براي مصرف اعتبارات پژوهشی  

W12-  پژوهشی با رزومه مناسبضعف در جذب نیروهاي هیات علمی  
W13- جهت پژوهش در برخی رشته ها نبود بخشهاي تخصصی و فوق تخصصی بالینی  

W14- نهادهاي سیاسی و مذهبی شهر و استان عدم تالش در جهت برخورداري از امکانات  

W15- عدم پوشش مناسب اینترنتی براي اعضاي هیات علمی  

W16- کمبود فرهنگ کارگروهی در دانشگاه  



W17- (کارشناسی ارشد و دکتري) و رزیدنتی در دانشگاه فقدان دوره هاي تحصیالت تکمیلی 

W18- فقدان کمیته علم سنجی فعال 

W19- ان مدت و بلند مدت جهت تشویق دانشجویان به امر پژوهشعدم وجود برنامه می 

W20- عدم وجود کمیته مقاله نویسی 

W21- پژوهشی-نمایه ضعیف مجله علمی 

W22- کتابخانه اي نابععدم آشنایی کتابداران با فرایند هاي جدید معاونت تحقیقات و فناوري در م 

W23- ات آزمایشگاه تحقیقاتعدم همکاري بین معاونت ها جهت استفاده از امکان 

W24- عدم تخصیص بودجه مشخص براي کتابخانه  

W25- ناکافی بودن همکاریهاي بین بخشی در امر پژوهش  

  
  محیط خارجی 

  :(O)فرصت ها 

O1- وجود متولی قوي در معاونت پژوهشی وزارت متبوع  
O2-همجوار) گاههايدیگر (بخصوص دانش ي داخلی و خارجیامکان انجام طرحهاي مشترك با دانشگاهها  

O3- از دیدگاه سایر موسسات و دانشگاههاموقعیت ممتاز دانشگاه  

O4-امکان استفاده از نتایج طرحهاي تحقیقاتی دیگر مراکز علمی کشور و جهان  
O5- طرحهاي تحقیقاتی کشوري ومنطقه ايامکان مشارکت در اجراي  

O6- کنگره ها و همایش هاي کشوري برگزاري در مشارکت امکان  

O7-زمینه مناسب جهت استفاده از فناوري اطالعات  

O8-معاونت پژوهشیمدیریت استراتژیک و عملیاتی در  دیدگاه وزارت متبوع  

O9-انجام پژوهش (وجود بیماریهاي خاص و  موقعیت استراتژیک منطقه در خصوص بیماریهاي خاص جهت
  سالک) -کاالآزار-تاالسمی-بومی



O10- علــوم  انجام پژوهش هاي مشترك بــا دانشــگاه یر دانشگاهها براي ساعالقمندي اعضاء هیأت علمی
 پزشکی جهرم

O11- امکان جذب اعتبارات از دفتر معاونت تحقیقات و فناوري ریاست جمهوري  

O12- همکاري اعضاي هیات علمی سایر دانشگاهها جهت بررسی و کارشناسی طرح هاي تحقیقاتی  
  
  

  :(T)ها  تهدید

T 1-  بودجه پژوهشی در کشورپایین بودن سرانه  

T 2- نیاز پژوهشیعدم تناسب بودجه هاي تخصیصی به دانشگاه با برنامه هاي مورد  

T 3- مرتبط با فرصتهاي مطالعاتی  قوانین و آیین نامه هاي دست و پاگیر  
T 4-توجه ناکافی دیگر سازمانها به پژوهشهاي مبتنی بر نیاز جامعه  

T 5- و توســعه کمبود مراکــز تحقیــق  (Research and Development)  قــوي و مــوثر در مراکــز

  دانشگاهی

T 6-  دستاوردهاي پژوهش در امر آموزش ، نظام سالمت و صنعتبه کارگیري ناکافی  

T 7- ) دانشــگاههاي پیــام نــور و آزاد مشارکت ناکافی بخش هاي برون دانشــگاهی در امــر پــژوهش ماننــد

  اسالمی ...)

T 8- مناسب جهت جذب اعضاي هیأت علمی توانمند در امر پژوهش ت شهريو امکانا کمبود جاذبه ها  

T 9- محدودیت هاي قانونی و استخدامی در جذب نیروهاي جوان و عالقمند در امر پژوهش  

T 10- جذب اعضاي هیأت علمی فعال پژوهشی توسط دانشگاههاي بزرگ  

T 11- وهش (خریــد لــوازم و تجهیــزات باال بودن نرخ تورم در خصوص فراهم آوري بستر مناسب جهت پــژ
  آزمایشگاه)

T 12-  توان کم تکنولوژي ارتباطی و اطالعاتی در کشور  

T 13-  اراندر عملکرد سیاستگز امر پژوهش در برخی از موارد نبودندر اولویت   

  



  : soاستراتژي هاي 

موقعیــت و توســعه  ) در جهت ارتقايO) و فرصت ها (Sعات راهبردي مبتنی بر استفاده از نقاط قوت (و(موض
  دانشگاه )

انجام طرحهاي مشترك بــا دانشــگاههاي دیگــر بــه خصــوص دانشــگاههاي  بستر سازي جهت - 1

 -s1-s3–s8-s9-o2همجوار با استفاده از هیات علمی توانمند و عالقه مند در امر پــژوهش 

o5 –o9-o10  
علمــی و  اعضــاي هیــاتایجاد انگیزه و زمینــه مناســب بــراي انجــام پــژوهش در تالش براي  - 2

-s1-s5-s6-s11-s14-s21دانشجویان و کارکنان دانشگاه با وجود نگرش مثبت مدیریتی 

s26-o9-o6 

-s2- s8-s9 فراهم نمودن شرایط مناسب جهت تســریع در تصــویب طــرح هــاي تحقیقــاتی - 3

s22-o12 

پژوهشگران و دانشجویان به ارائه مقاالت انگلیســی و فارســی و  تعیین خط مشی جهت تشویق - 4

 s5-s7-s10-s11-s21-s23-o6کنگره هاي داخلی و خارجی  شرکت در

 animalتالش براي جذب منابع مالی بــا توجــه بــه وجــود امکانــات تخصصــی پژوهشــی و  - 5

house در دانشگاه s6-s11-s17-s18-s24-s25-o2-o3-o5-o6-o11-o10 

-s5-s10-s14-s17 پژوهشــی معتبــر –تعیین خط مشی جهت افزایش تعداد مقاالت علمی  - 6

s23-o2-o4-o5-o10 

-s1-s2-s3-s5-s8-s9طرحهاي تحقیقاتی کشوري و منطقه اي  تالش براي افزایش تعداد - 7

s11-s15-s21-s22-s24-o2- o5-o7-o9-o10-o11 

-s1-s11-s17-s20-s24 اعتبارات تخصیص یافتــه بخــش پــژوهشو مدیریت  ساماندهی - 8

s25-o2-o6-o8-o11 

 s12-o7تالش جهت افزایش رتبه وبومتریک دانشگاه  - 9

  

  

  



  : STاستراتژي هاي 

) ویا تبــدیل آنهــا بــه Tدر جهت کنترل تهدیدها ( s)عات راهبردي مبتنی بر استفاده از نقاط قوت (وموض
  فرصت ها می باشد . 

  s10-s15-T6به کار گیري دستاوردهاي پژوهش در امر آموزش، نظام سالمت و صنعت - 1

 s1-s6-s11-s17-s24-s25-s28-T1-T2 افزایش سرانه بودجه پژوهشی دانشگاه  - 2

 s1-s7-T3  ایجاد تسهیالت جهت استفاده از فرصت هاي مطالعاتی - 3

جلب مشارکت سازمانها به توانائی هاي پژوهشی دانشگاه جهــت انجــام پژوهشــهاي مبتنــی بــر  - 4

 s6-s8-s9-s10-s24-s30-T4نیازهاي جامعه 

 s15-T5تالش در جهت تاسیس مراکز تحقیق و توسعه  - 5

-s6-s8-s10-s11-s14-s15-s19ي همکاري هــاي بــین بخشــی و مشــترك تالش برا - 6

s21-s24-T7 

-s1-s7-s10-s15-T8-T9جذب اعضاي هیات علمی توانمند و عالقمند به امــر پــژوهش  - 7

T10 

 s1-s17-T11فراهم آوردن بستر مناسب جهت پژوهش علیرغم باال بودن نرخ تورم  - 8

 s1-s14-s17-T12باال بردن توان تکنولوژي و اطالعاتی  - 9

 s1-s17-T13تالش جهت در اولویت قراردادن امر پژوهش در عملکرد کالن  -10

 

  WT:استراتژیهاي  

) ویــا T) توانمند سازي سازمانی جهــت کنتــرل تهدیــدها (Wموضوعات راهبردي مبتنی بر رفع نقاط ضعف (
  تبدیل آنها به فرصت ها 

 مکانــات و منــابع مــالی موجــودافزایش سرانه بودجه پژوهشی دانشگاه با استفاده از حــداکثر ا - 1
W2-W13-W14-T1-T2 

-W8 فراهم سازي بستر مناسب جهت مشارکت اعضاي هیات علمی در فرصتهاي مطالعاتی - 2

W14-T3 



-W3 اولویت بخشی به پژوهشهاي مبتنی بر نیازهاي جامعه با همکاري و مشــارکت جمعــی - 3

W16-W17-T4 

-W6-W7-W15-W16-W20 تالش در جهت راه انــدازي مراکــز تحقیــق و توســعه - 4

W28-T5 

-W19-W20به کارگیري دستاوردهاي پژوهشی در امر آموزش، نظام ســالمت و صــنعت  - 5

W28-T6 

-W3-W5-W6-W7-W12تالش جهــت مشــارکت بخــش هــاي بــرون دانشــگاهی  - 6

W14-W15-W17-W20-W28-W29-W25-T7 

-W2-W6-W7-W10-W11تالش جهــت جــذب نیروهــاي عالقمنــد بــه پــژوهش  - 7

W15-W16-W18-W20-T8-T9-T10 

-W2-W6-W7-W13-W14فــراهم ســازي بســتر مناســب پــژوهش علیــرغم تــورم  - 8

W27-T11 

 W17-T12تالش جهت افزایش تکنولوژي ارتباطی  - 9

 W3-W17-T13در اولویت قرار دادن پژوهش در عملکرد کالن دانشگاه  -10

  :WOاستراتژي هاي 

ســازمانی و رفــع نقــاط ) در جهت توانمند سازي Oموضوعات راهبردي مبتنی بر استفاده از فرصت ها (
  می باشد.W)    ضعف (

 جهت استفاده از نتایج طرح هاي تحقیقاتی کاربردي با مشارکت در طرح هاي مشتركتالش  - 1
W1-O3-O5 

-W2اعتبارات از منابع خارج از دانشگاه با انجام پژوهش هاي مشــترك   تالش براي جذب - 2

O5-O10-O11 

 W3 –O5-O9 یتهاي منطقهتالش در جهت انجام طرح هاي تحقیقاتی با اولو - 3

 تالش جهت برگزاري کنگره ها و همایشهاي کشوري مشترك با دانشگاههاي ســطح شــهر - 4

W5-O6 



-W6فراهم سازي بستر مناسب جهت جذب اعتبارات در راستاي تجهیــز مراکــز تحقیقــاتی  - 5

O2 –O5-O11 

 W7-O8برنامه ریزي جهت فعال نمودن واحد هاي توسعه تحقیقات بالینی در بیمارستانها  - 6

 W8-O1-O2تالش جهت استفاده از فرصتهاي مطالعاتی  - 7

-W10-W15برنامه ریزي جهت جذب هیات علمی توانمند و عالقمنــد بــه امــر پــژوهش  - 8

O8 

 -W14-O1 برنامه ریزي جهت استفاده از امکانات نهادهاي سیاسی و مذهبی شهر و استان - 9

O8 

 W16-O2-O5-O10فراهم سازي بستر مناسب جهت افزایش فرهنگ کار گروهی  -10

 W17-O3تالش جهت ایجاد دوره هاي تحصیالت تکمیلی  -11

 W18-O7-O8ایجاد کمیته علم سنجی فعال  -12

برنامه ریزي جهت تشویق دانشجویان به امر پژوهش با برگزاري کنگــره هــا و انجــام طــرح  -13

 W19-O2-O5-O6هاي مشترك 

ل کمیتــه مقالــه تالش در جهت استفاده از اعضاي هیات علمی توانا و عالقمند بــراي تشــکی -14

 W20-O2-O5-O8-O10 نویسی

 W21-O1-O7-O8پژوهشی  –تالش جهت ارتقاي سطح ایندکس مجله علمی   -15

فراهم سازي بستر مناسب جهت آشنایی کتابداران با فرایند هاي جدیــد معاونــت تحقیقــات و  -16

 W22-O1-O8فناوري وزارت تابعه 

امکانــات آزمایشــگاه تحقیقــات  تالش جهت ایجادهمکاري بین معاونتها در جهت اســتفاده از -17
W23-O2-O8-O10 

 W24-O2-w11برنامه ریزي براي مصرف اعتبارات پژوهشی  -18

  

  
  



  :معاونت پژوهشی و فناوري (Goal) کالن اهداف
  

 G1.دانشگاه تحقیقات مدیریت ساختار ارتقاء و حفظ 
 G2. تحقیقات کیفی و کمی توسعه 
 G3. بخشی برون و بخشی درون مشارکت جلب 
G4. انتقال تولید،پردازش،( دانش مدیریت وسعهت (  
G5. دانشگاه پژوهشی هاي داده ثبت و آوري جمع نظام ساماندهی 

 G6. دانشگاه علمی هیات اعضاي پژوهشی توانمندي ارتقاءسطح  
   G7. دانشگاه(غیر هیات علمی) ن کارشناسا پژوهشی توانمندي سطح ارتقاء                               

G8. دانشجویان پژوهشی توانمندي سطح ارتقاء  
.G9 تحقیقات حوزه در اطالعات فناوري کاربري تقویت 

  
   
  

 معاونت پژوهشی و فناوري دانشگاه (Objectives) جزیی اهداف و (Goal) کالن اهداف

 : دانشگاه

 
G1 .دانشگاه معاونت پژوهشی ساختار ارتقاء و حفظ  

G1O1.    به منظور بهبود وضعیت پژوهشیی و تجهیزات معاونت پژوهشی فضاي فیزیکاصالح ساختار   
  G1O2. اصالح ساختار نیروي انسانی معاونت پژوهشی  
 

G2. تحقیقات کیفی و کمی توسعه: 
G2O1. المللی بین هاي نمایه در علمی مقاالت انتشار ISI و PubMed 114 حداقل و صعودي روند با 

  1394 سال پایان تا مقاله
G2O2. علمی جامع نقشه در مندرج شرایط با مطابق پژوهش پشتیبان و پژوهشگر نفر 55 حداقل جذب 

 )1394( ساله پنج برنامه پایان تا نفر اعالم گردد 15، در هر سال فراخوان جذب هیات علمی به تعداد سالمت
G2O3. 1394(  ساله پنج برنامه پایان تا پژوهشکده 1 و تحقیقاتمرکز 3 حداقل تاسیس پیگیري(  
G2O4. سرمایه و امکان حد تا سالمت حوزه محصوالت داخلی  بازار سهم به دستیابی جهت در تالش 

محصول از بازار داخل  1و حداقل  سالمت حوزه در فعال دولتی غیر نهادهاي از حمایت براي مناسب گذاري
 1394تا پایان سال 

G2O5. 1394 سال پایان تا سال در مورد 1 به سالمت حوزه هادر پتنت تعداد ثبت ارتقاء 



  G2O6 .کل% 5 حداقل ساالنه میزان به صنعت و دانشگاهی مراکز بین مشترك هاي طرح به دستیابی 
 مصوب ي ها طرح

G2O7 .  و مراکز تحقیقاتی ها دانشکده پژوهشی شوراي به اختیار تفویض 
G2O8 . ساالنه بطور دانشگاه در تحقیقاتی هاي طرح %20 افزایش  
G2O9 . 20 ساله هر میزان به خاص زمینه یک در شده چاپ مقاالت و تحقیقاتی هاي طرح فزایشا 

 به منظور مشخص شدن خط مشی تحقیقات برنامه پایان تا درصد
G2O10. در شده چاپ مقاالت و تحقیقاتی هاي طرح انجام جهت در علمی هیات اعضاي کلیه هدایت 

  خود تخصصی زمینه
G2O11 . پنج ساله  برنامه طول در اي منطقه پژوهشهاي در گروهی شارکتم جانبه همه تقویت 
 G2O12 .دانشگاه پژوهشی یتهايلووا براساس دانشگاه مصوب تحقیقاتی طرحهاي از درصد 95 تصویب  
G2O13 . اختیار تفویض داراي اقماري پژوهشی شوراي طریق از مصوب طرحهاي درصد 100 تصویب  
G2O14 . در نهایی تصویب از پس در شوراي پژوهشی دانشگاه پژوهشی طرحهاي درصد 100تصویب 

  پزشکی پژوهشهاي در اخالق ي کمیته
G2O15 . بالینی تحقیقات توسعه واحدهاي ارتقائ  
 G2O16. دانشگاه در پژوهشی یتهايولوا سطوح جانبه همه ارتقاء  
G2O17. خارج  هاي نهاد و اسازمانه با مشترك نامه پایان یا تحقیقاتی طرحهاي %5حداقل تصویب 

 ساله 5و افزایش آن در سالهاي آتی تا پایان برنامه  ... و پرورش و آموزش مانند دانشگاهی
 

G2O18. تحقیقاتی طرح صورت به پزشکی دوره دانشجویان هاي نامه پایاندرصد  100 تصویب  
G2O19. کتاب هترجم و ،تالیف تحقیقاتی طرح ، مقاله ارائه در علمی هیئت اعضاء تشویق 
G2O20. بازدید شی وژوهپ فعال علمی هیئت اعضاء براي سال در پژوهشی آموزشی تور 1حداقل برگزاري 

  ) ...و غدد رویان، پژوهشکده( کشور تحقیقاتی بزرگ مراکز از ساالنه
G2O21. بالینی و پایه آموزشی گروههاي سطح در درمانی هاي محیط در هفتگی منظم جلسات تشکیل 

   پژوهشی التمشک رفع براي
G2O22. سالمت ارتقاء با مرتبط کاربردي پژوهشهاي درصد 100 گسترش   
G2O23. دانشگاه براي انگلیسی پژوهشی -علمی مجله یک مجوز کسب 
G2O24.جهرم پزشکی علوم دانشگاه مجله ایندکس سطح ارتقاء 
G2O25. ارتقاء سطح آزمایشگاه تحقیقات  
G2O26. ههاي مورد نیاز پژوهشارتقاء سطح کمی و کیفی دستگا  

  
 



G3. بخشی برون و بخشی درون مشارکت جلب: 

G3O1. با مشترك تحقیقاتی نیازهاي راستاي درقه یا شهرستان نطم در موجود پتانسیل 5 حداقل شناسایی 
 برنامه طول در بطورساالنه دانشگاه

G3O2. طول در سال در صددر 5 میزان به تحقیق انجام براي دیگر دانشگاههاي اساتید مشارکت جلب 
 برنامه

G3O3.همجوار ي دانشگاهها و تحقیقاتی مراکز با پژوهشی همکاري هاي نامه تفاهم تعداد ارتقاء   
G3O4.مالی حامیان دادن مشارکت (sponsor) اقتصادي محصول داراي پژوهشهاي در   
G3O5. ا پزشکیارتقاء سطح فرهنگ کار گروهی در بین گروه هاي بالینی، علوم پایه و پیر  
G3O6. ارتقاء سطح مشارکت هاي پژوهشی سایر معاونت ها  
G3O7. ارتقاء سطح مشارکتهاي مالی سایر معاونت ها  
G3O8.  زمینه همکاري جهت جذب منابع مالی پروژه هاي تحقیقاتی از بنیاد ملی نخبگان ، شناسایی

  معاونت تحقیقات و فناوري ریاست جمهوري و صندوق توسعه فناوري سالمت
G3O9. جلب مشارکتهاي مادي و معنوي از طریق مراکز رشد و شرکتهاي دانش بنیان  

G3O10.  استفاده از پتانسیل مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه تحقیقات جهت جلب مشارکت درون بخشی و
  برون بخشی
G3O11. جذب منابع مالی از خیرین سالمت  

 
G4. انتقال تولید،پردازش،( دانش مدیریت توسعه (: 

G4O1. برنامه طی درهرسال کشوري کنگره یا و همایش یک حداقل برگزاري  
G4O2.  کتابخانه سایـر دانشکده ها و با دانشگاه مرکزي کتابخانه بین الکترونیک ارتباطارتقاء سطح         

     تابعه واحدهاي هاي
G4O3. دستیابی به انواع منابع الکترونیک ارتقاء سطح  
G4O4.  درسی یا تالیفی کتاب هیات علمی براي نگارشجلب نظر اعضاي  
G4O5. به صورت سه ماهه پژوهشی عملکرد خبرنامه تدوین  

 G4O6. بخش علم سنجیو ارتقاء راه اندازي  
G4O7.ارتقاء امتیاز وبومتریکس دانشگاه  
G4O8. افزایش کمی و کیفی مقاالت با آدرس دانشگاه  
G4O9. راه اندازي مرکز رشد  

G4O10. ایج طرح هاي تحقیقاتی به اختراعتبدیل نت  
G4O11. راه اندازي شرکت هاي دانش بنیان  
G4O12. ایجادتسهیالت جهت شرکت اعضاي هیات علمی در کنگره هاي خارجی  



 
G5. دانشگاه پژوهشی هاي داده ثبت و آوري جمع نظام ساماندهی: 

G5O1. پژوهش با مرتبط آماري گزارشهاي کمیت و کیفیت ارتقاء  
G5O2. پژوهشی آماري اطالعات خصوص در سازمانها و دانشگاهها سایر با همکاري و ارتباط رتقاءا    

  
G6. دانشگاه علمی هیات اعضاي پژوهشی توانمندي ارتقاءسطح: 

 G6O1. جستجوي پیشرفته و مقدماتی تحقیق روش زمینه در سازي توانمند کارگاه 5 حداقل برگزاري ،
   برنامه در طول سال هر در یی با پایگاه داده هاي پژوهشیعنوان ، پروپوزال نویسی ، آشنا

  G6O2. برنامه از سال هر در نویسی مقاله زمینه در پژوهشی ارگاهک 1 حداقل برگزاري 
    G6O3. کارگاهها تدریس امر در دانشگاه اساتید ازدرصد  30 حداقل بکارگیري 

 G6O4. توانمندي کارگاههاي در علمی هیات اعضاي درصد 90  حداقل دادن شرکت  
G6O5 . طول در سال در مقاله  2 حداقل ارائه میزان به علمی هیئت اعضاء پژوهشی توانمندي افزایش 

 برنامه
G6O6 . طول در سال در مورد  2 حداقل پروپوزال ارائه در علمی هیئت اعضاء پژوهشی توانمندي افزایش 

  برنامه
   
 

G7.دانشگاه(غیر هیات علمی) ن اساکارشن پژوهشی توانمندي سطح ارتقاء: 
G7O1. برنامه طول در سال در مورد 1حداقل پروپوزال ارائه در کارشناسان پژوهشی توانمندي افزایش  

 G7O2 . برنامه طول در سال در مقاله 1جهت ارائه حداقل  کارشناسان پژوهشی توانمندي افزایش  
G7O3 .از سال هر در پیشرفته و مقدماتی تحقیق روش زمینه در سازي توانمند کارگاه 2 حداقل برگزاري 

   برنامه
    

G8. پزشکی دانشجویان پژوهشی توانمندي سطح ارتقاء 
G8O1. جستجوي پیشرفته و مقدماتی تحقیق روش زمینه در سازي توانمند کارگاه  8حداقل برگزاري ،

  برنامهدر طول  سال هر در ویاندانشج براي عنوان ، پروپوزال نویسی ، آشنایی با پایگاه داده هاي پژوهشی
G8O2. استان از خارجاستان ودر سال در مورد 2 حداقل دانشجویی تورهاي برگزاري   
G8O3. دانشجویی تحقیقات کمیته مصوب طرحهايصد در صد  تصویب  
G8O4. تحقیقات کمیته دانشجویان توسط از طرح هاي مصوب به صورت مقاله %10 حداقل چاپ 
 برنامه طی در سال در دانشجویی

G8O5 . برنامه طول در سال در مورد 2 حداقل پروپوزال ارائه در دانشجویان توانمندي افزایش  



  
 

 G9. تحقیقات حوزه در اطالعات فناوري کاربري تقویت 
G9O1 . شبکه گسترش LAN هر موجود وضع درصد 10  حداقل ان میز به تابعه واحدهاي سطح در 

   برنامه طی در سال
G9O2 .   وب تحت تحقیقاتی طرح افزاري نرم برنامه آموزش استفاده از  
G9O3 . برنامهدر طول  سال هر در مگابایت یک حداقل میزان به نوري فیبر باند پهناي افزایش  

  
   
  

  


