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 دانشگاه کردستان

  انعقاد تفاهم نامه بین معاونتهای تحقیقات و فناوری و معاونت آموزشییی دانشییگاه در جهت ایماد مرجعیت

 علمی

  راسییتا و تکمیف فرم اقدام الزم جهت شییناسییایی توانمندیهای ویره در  وزه های م تلا  دانشییگاه در این

 شناسایی توانمندیهای ویره توسط دانشکده بهداشت و پرستاری

 شناسایی الین های تحقیقاتی دانشگاه جهت ارتقای سطح مرجعیت  علمی دانشگاه 

  درخواست معرفی نماینده تام االختیار دانشکده ها در شورای مرجعیت علمی دانشگاه توسط معاون آموزشی

 تام االختیار دانشکده های پیراپزشکی، پزشکی در پرستاری و مش ص شدن نمایندگان

  در دانشیگاه ارت  و  6/3/95همکاری در برگزاری سیومین همای  ملی مرجعیت علمی آموزش پزشیکی در

ستان درهمای  و برگزاری پانف  شگاه کرد ستاورد علمی در غرفه دان معرفی موش تراری ت به عنوان یک د

 زارع زاده توسط جناب آقای دکتر یداهلل

 

 

 

 بسته آینده نگاری و مرجعیت علمی در آموزش پزشکی

 اقدامات دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه:

 گان آموزشی دانشگاهشامف منت بین و برجست تشکیف کمیته مرجعیت علمی و آینده نگاری .1

می و عل مرجعیت شاخصهای تدوین و منطقه در راستای شناسایی پزشکی علوم های دانشگاه رایزنی با .2

 توانمندیهای قطب

در  آموزش بر  اکم ابرروندهای و روندها تحلیف اقدام به اصالح فرایندهای جاری آموزشی در دانشگاه و .3

 دانشگاه

  آموزشی نوآوریهای انت اب و شناساییاقدام به  .4

 اقدام به تقویت  یطه های سرآمدی  .5

 و نتایج تحقیقاتی آموزشی به اجرایی نمودن ایده هاتوجه ویره  .6



 افزای  کمی و کیفی پروه  در آموزشتصویب قوانین ویره در جهت  .7

 اقدام به ایماد سیستمی مبنی بر جمع آوری نوآوری های آموزشی .8

 ارایه مقاله و پوستر  در همای  های ملی مرجعیت و شرکت  .9

   سرآمدی در منطقه بر اساس ایده های نوآورانه دریافتی در ب یماد نقشه راه و برنامه در راستایا .10

 آموزش

  درخشان هایاستعداد از گسترده تر  مایت .11

 ایماد سیستم الکترونیک ارزشیابی اساتید)کارنامه آموزشی الکترونیک( .12

 تقویت سیستم توانمند سازی اساتید در دانشگاه .13

 دانشمویان در المپیادهای علمی  تقویت بیشتر .14

 ایماد سیستم مش ص در جهت معرفی اساتید برجسته دانشگاه  .15

 پزشکی در دانشگاه علوم آموزش در علمی مرجعیت کسب های شاخص ترجمان تبیین و .16

 استفاده از روشهای نوین آموزشی در دانشگاهترغیب به  .17

 پیشرو های دانشگاه با برقراری ارتباط موثر دانشگاه  .18

 افزای  کیفی و کمی فرایندهای آموزشی دانشگاه  .19

  دانشموییعلمی های  انممن تاسیس .20

 اهممالت دانشگتقویت  .21

 تأسیس دانشکده های جدیدتالش در جهت  .22

 رشته های تحصیالت تکمیلی موجود  فظ و ارتقا .23

  و دستیاری ت صصی و فوق ت صصی( Ph.Dکارشناسی ارشد و دکتری ت صصی) افزای  رشته  مقاطع .24

  وزه آموزشدر اعتبار ب شی  ویره بهبود شاخص های .25

 تقویت آموزش ممازی .26

 شورجلب همکاری دانشمندان خارج از ک .27



 ایماد فرصت های مطالعاتی داخلی و خارجی .28

 افزای  همکاریهای بین المللی .29

 ایماد کورسهای مشترک با دانشگاه های دیگر .30

 تقویت سایت انگلیسی دانشگاه .31

 افزای  کیفیت و کمیت مقاالت با مصوب نمودن قوانین و آیین نامه های پروهشی .32

 نشر کتب مرجع .33

 عایت  ق مالکیت معنویساماندهی ثبت اختراعات و ابداعات و ر .34

 جلب همکاری دانشمندان ایرانی خارج از کشور .35

 افزای  شرکت اساتید و دانشمویان در همایشهای ملی و بین المللی .36

 برگزاری همایشها و کنگره های ملی و بین المللی .37

 :همدان پزشکی علوم دانشگاه اقدامات

 عضای محترم پیوست شده است(تشکیف کارگروه مرجعیت علمی و آینده نگاری )اسامی دبیر و ا .1

 و مش ص شدن موارد زیر:برگزاری جلسات هم اندیشی  .2

 تاکید و تمرکز بر فیلدهای پروهشی 

 پیشنهاد انتشار دو زبانه مقاالت 

 توانمند سازی نیروی انسانی 

 تدوین سیاستهای  امی در جهت دستیابی به مرجعیت 

 انمام تحقیقات کاربردی 

 به زبان علمی دنیا نه زبان فارسی تاکید به انتشار تولیدات علمی 

 اصالح کوریکولومهای آموزشی 

 اختصاص پاداشهای ویره و سیاست گذاری در راستای کسب مرجعیت علمی 

 تاکید به مشارکتهای بین المللی و بین رشته ای در پروه  ها 



 انت اب فیلدهای تحقیقاتی نو 

 :ایالم پزشکی علوم دانشگاه اقدامات

-------- 

 :کردستان پزشکی علوم نشگاهدا اقدامات

 جلساتو برگزاری  فناوری و تحقیقات معاونت و آموزشی معاونت نظر زیر علمی مرجعیت دبیرخانه ایماد  

    

  ستا و تکمیف فرم شگاه در این را سایی توانمندیهای ویره در  وزه های م تلا  دان شنا اقدام الزم جهت 

 شت ، پرستاری و پزشکیشناسایی توانمندیهای ویره توسط دانشکده بهدا

  شگاه در جهت ایماد مرجعیت شی دان انعقاد تفاهم نامه بین معاونتهای تحقیقات و فناوری و معاونت آموز

 علمی

 شناسایی الین های تحقیقاتی و آموزشی دانشگاه جهت ارتقای سطح مرجعیت  علمی دانشگاه 

  شکی سومین همای  ملی مرجعیت علمی آموزش پز شگاه ارت   6/3/95در همکاری در برگزاری  در دان

و معرفی محصیوالت  تراری ت به عنوان یک دسیتاورد علمی در غرفه دانشیگاه کردسیتان درهمای  و 

 برگزاری پانف 

  برنامه ریزی جهت شبکه سازی علمی  در داخف و خارج از کشور :کنگره بین المللی میکروبیولوژی بالینی

 95در مهر ماه 

 ست معرفی نماینده تام سط معاون  درخوا شگاه تو شورای مرجعیت علمی دان شکده ها در  االختیار دان

 آموزشی

 سطح در بتواند که بلفعلی یا بلقوه ظرفیتهای و توانمندیها ارایه جهت محترم معاونتهای به نامه ارسال 

 .شود شناخته الگو یک بعنوان کشوری

 محترم معاونتهای همه عالیتهایف و سیاستگذاریها در دانشگاه علمی مرجعیت شورای مصوبات گنماندن 

 نامه پایان هدایت و آموزشی معاونت و فناوری و تحقیقات معاونت در ت صصی تحقیقاتی الینهای ایماد 

 راستا همین در ها



 سها ایماد سی برای م تلا معاونتهای در دیتابی ستر سان د  با م تلا های زمینه در دقیق اطالعات به آ

  آموزشی معاونت و ریفناو و تحقیقات معاونت هماهنگی

 شی برنامه طرا ی شی-آموز شمندان" پروه سف دان  باال توانمندی با محققین تربیت منظور به "جدید ن

 آموزشی معاونت و فناوری و تحقیقات معاونت توسط

 و پیشییرفته تکنولوژیهای یا هاروش انتقال جهت مطالعاتی فرصییت اعطای اجرایی دسییتورالعمف طرا ی 

 معاونت و فناوری و تحقیقات معاونت توسط داخف، به کشور از خارج مراکز از پزشکی علوم  یطه در نوین

 آموزشی

 و فناوری و تحقیقات معاونت توسط تحقیقاتی و دانشگاهی مراکز سایر با المللی بین و ملی ارتباط تقویت 

 آموزشی معاونت

 ،همچنین و زشییکیپ آموزش در پروه  گسییترش جهت در آن اجرای و ریزی برنامه سیییاسییتگذاری 

 دانشگاه EDC توسط نگر جامعه تحقیقات

 ،توسط نگر جامعه تحقیقات گسترش جهت در آن اجرای و ریزی برنامه سیاستگذاری EDC دانشگاه 

 انگلیسی زبان دارای فارسی، زبان از غیر که صورتی به آن، کردن زبانه چند و دانشگاه سایت وب ارتقای 

 معاونتها همه توسط دانشگاه در علمی مرجعیت زمینه در سازی فرهنگ باشد نیز کردی و

 معاونتها همه توسط علمی روش با دانشگاه بهداشتی و درمانی آموزشی، پروهشی، اولویتهای تعیین 

 آموزشی معاونت و فناوری و تحقیقات معاونت توسط علمی مرجعیت بر تاکید با ارتقا نامه آیین بازنگری 

 صالح سی ا سا شگاه تیاینترن زیرساختهای ا شگاه اینترنتی سایت و دان  اطالعات فناوری وا د توسط دان

 دانشگاه

 کشور در علمی مرجعیت زمینه در پیشرو مرکز چند از بازدید جهت در هماهنگی 

 



 وضعیت قبلی وضعیت فعلی عنوان فعالیت ردیا

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

1 

 تدوین و شناسایی

 مرجعیت شاخصهای

 های دانشگاه در علمی

 منطقه پزشکی علوم

کمیته مرجعیت و آینده ایماد

 نگاری
 انمام نشده بود

2 
 اصالح فرایندهای

  و پر تکرار جاری آموزشی
 انمام نشده بود ایماد کمیته ت صصی در منطقه

 وجود نداشت کولیکولوم در منطقه 15تولید  نیروهای  د واسط  3

 محدود تقویت کمیته کاربست آموزشی نتایج تحقیقات 4

5 

 افزای  کمی و کیفی

پروه  در  مقاالت

، پوسترها و آموزش

 فرایندهای آموزشی

، ایماد تصویب قوانین ویره

 تسهیالت و امتیاز 
 انمام نشده بود

6 
نظام جمع آوری و 

 شناسایی نوآوریها 

ایماد کمیته ایده پردازان 

 آموزشی
 وجود نداشت

 مراکز تحقیقاتی 7
اد تقویت مراکز موجود و ایم

 مراکز جدید
 محدود

 وجود نداشت ایماد نقشه راه و برنامه ا صاء سرآمدی در منطقه 8

9 
 استعداد دانشمویان

 درخشان
 وجود نداشت  مایت ویره کمیسیون تشکیف

 وجود نداشت ایماد کارنامه پایه و بالینی ارزشیابی آموزشی اساتید  10

 وجود نداشت نامه و شیوه وجود نظام مش ص توانمند سازی اساتید 11

 المپیاد دانشمویی  12
و ایماد شیوه نامه و  تقویت

 برنامه مش ص
 بی توجه

13 
 مرجعیت گسترش بحث

  علمی

بسته در تمامی  ترجمان

شرکت در  دانشکده ها و

 و منطقه ای همای  های ملی

 وجود نداشت

 آموزش ممازی 14

برگزاری چندین کالس درس  و 

هیه کارگاه به صورت ممازی و ت

زیر ساختها و تصویب قوانین در 

 این خصوص

 وجود نداشت

15 
انممنهای علمی 

 دانشمویی
 وجود نداشت ایماد و تقویت



16 
ممله آموزشی مرکز 

 مطالعات و توسعه
 ضعیا تقویت

 کتب مرجع 17
تصویب قوانین ویره، ایماد 

 تسهیالت و امتیاز
 محدود

 ضعیا تقویت قطب های آموزشی 18

 محدود جذب ن خارجیدانشمویا 19

 همکاریهای بین مللی 20

ایماد طرح های آموزشی و 

پروهشی مشترک ، کورسهای 

مشترک و برگزاری کارگاه با 

 دعوت از اساتید

 محدود

 سایت دانشگاه 21
تقویت سایت فارسی و ایماد 

 سایت انگلیسی

سایت انگلیسی 

 وجود نداشت

 معرفی اساتید دانشگاه 22
ای هر ایماد صفحه ش صی بر

 استاد
 وجود نداشت

 فرصت های مطالعاتی 23
ایماد فرصتهای مطالعاتی 

 داخلی و خارجی
 وجود نداشت

 محدود  مایت از ن بگان و اساتید اساتید 24

 مقاالت 25
افزای  اقدامات در جهت 

 افزای  کمی و کیفی مقاالت 
 ضعیا

 اعتبار ب شی  26
در سطح مراکز آموزشی درمانی 

 شد و موسسه انمام
 انمام نشده بود

 محدود توسعه رشته ها و دانشمویان تحصیالت تکمیلی 27

 اختراعات 28
سازماندهی ثبت اختراعات، 

 ابداعات و مالکیت معنوی
 ضعیا

29 
کنگره های ملی و بین 

 المللی

بین  های برگزاری کنگره

المللی رتین، مدیریت 

 بحران و شیمی 

 کمتر

 دانشگاه علوم پزشکی همدان

 سرآمدی های  یطه 1

 و سرآمدی های  یطه است راج

 در شدن سرآمد قابلیت دارای

 آموزشی  وزه

 

 وجود نداشت

 پروه   2

 و ها پروه  نمودن هدفمند

 های فیلد در پروه  بر تاکید

 (Research Line) خاص

 توجه کمتر

 کردستان دانشگاه علوم پزشکی



 شورای مرجعیت  1
برگزاری  تشکیف شورای مرجعیت دانشگاه و

 جلسات

وجود 

 نداشت

 شناسایی توانمندیها  2
اقدام الزم جهت شناسایی توانمندیهای ویره 

 در  وزه های م تلا  دانشگاه 

انمام نشده 

 بود

3 
 انعقاد تفاهم 

 

انعقاد تفاهم نامه بین معاونتهای تحقیقات و 

فناوری و معاونت آموزشی دانشگاه در جهت 

 ایماد مرجعیت علمی

وجود 

 شتندا

4 
الین های تحقیقاتی و 

 آموزشی 

شناسایی الین های تحقیقاتی و آموزشی 

دانشگاه جهت ارتقای سطح مرجعیت  علمی 

 دانشگاه

 

 محدود

5 

همای  ملی مرجعیت 

 علمی 

 

همکاری در برگزاری سومین همای  ملی 

 6/3/95مرجعیت علمی آموزش پزشکی در 

در دانشگاه ارت  و معرفی محصوالت  

به عنوان یک دستاورد علمی در تراری ت 

غرفه دانشگاه کردستان درهمای  و برگزاری 

 پانف 

 

 محدود

 کنگره های بین المللی 6
کنگره بین المللی میکروبیولوژی بالینی در 

 95مهر ماه 
 محدود

7 

 

 مرجعیت شورای مصوبات

 علمی

 علمی مرجعیت شورای مصوبات گنماندن

 همه ایفعالیته و سیاستگذاریها در دانشگاه

 محترم معاونتهای

 

وجود 

 نداشت

8 

 تحقیقاتی الینهای

 معاونت در ت صصی

 و فناوری و تحقیقات

 آموزشی معاونت

 معاونت در ت صصی تحقیقاتی الینهای ایماد

 و آموزشی معاونت و فناوری و تحقیقات

 راستا همین در ها نامه پایان هدایت

 

 محدود

9 
 پروهشی-آموزشی برنامه

 جدید فنس دانشمندان"

 پروهشی-آموزشی برنامه طرا ی

 جدید نسف دانشمندان"

وجود  

 نداشت

 مطالعاتی فرصت اعطای 10

 فرصت اعطای اجرایی دستورالعمف طرا ی

 تکنولوژیهای یا هاروش انتقال جهت مطالعاتی

 از پزشکی علوم  یطه در نوین و پیشرفته

 داخف به کشور از خارج مراکز

 محدود

11 
 با المللی نبی و ملی ارتباط

 دانشگاهی مراکز سایر

 مراکز سایر با المللی بین و ملی ارتباط تقویت

 تحقیقاتی و دانشگاهی
 ضعیا



 

 

 

 

 

 

 

 

بسته 

 رجعیت علمی در آموزش پزشکیآینده نگاری و م

 در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مرجعیت بسته راستای در ارائه قابف های خروجی

 30با بی  از  گان آموزشی دانشگاهشامف منت بین و برجست تشکیف کمیته مرجعیت علمی و آینده نگاری .38

 عضو

 مورد از یطه های سرآمدی دانشگاه و منطقه 20شناسایی بی   .39

انت اب استاد نمونه، پای  دانشکده ها و گروههای آموزشی، انت اب دانشمویان  شامف فرایند 4 اصالح .40

 المپیادی،  ترفیع پایه اساتید

  آموزشی نوآوری 5بی  از  انت اب و شناسایی .41

 و دانشگاهی ای منطقهمورد از  یطه های سرآمدی  10تقویت بی  از  .42

 تقویت کمیته کاربست طرح های آموزشی .43

 قویت مراکز تحقیقاتی زیر:ایماد و ت .44

 خواب تحقیقات مرکز 

 اندازی راه functional MRI 

12 
 آموزش در پروه 

 پزشکی
 محدود پزشکی آموزش در پروه گسترش 

 یک زبانه دانشگاه سایت وبچند زبانه کردن  دانشگاه سایت وب 13

 ارتقا نامه آیین 14

 بر تاکید با ارتقا نامه آیین بازنگری

 معاونت توسط علمی مرجعیت

 معاونت و فناوری و تحقیقات

 آموزشی

انمام نشده 

 بود

 پیشرو مرکز چند از بازدید 15
 مرکز چند از بازدید جهت در هماهنگی 

 کشور در علمی مرجعیت زمینه در پیشرو
 محدود

 ایالمدانشگاه علوم پزشکی 

    



 مواد مصرف سو تحقیقات مرکز 

 ناباروری و باروری درمانی تحقیقاتی، مرکز  

 مصوب نمودن قوانین زیر در جهت افزای  کیفیت و کمیت مقاالت آموزشی، پوستر و فرایندها .45

  آموزش در پروه  را در مقطع همه دانشمویان بتوانند مقاالتی با موضوعundergraduate 

 پایان نامه هایی با موضوع آموزش به سقا پایان نامه های اساتید اضافه شود 

  مقاالت پروه  در آموزش در ارتقاء مرتبه به عنوان مقاالت ت صصی برای تمام رشته ها در نظر گرفته

 شوند و از امتیاز آنها کم نشود 

 آموزشی در جهت سیستم جمع آوری نوآوریهای آموزشی تاسیس کمیته ایده پردازان .46

 مرجعیت  و منطقه ای همای  ملی 3 داقف  در شرکت  .47

 دانشکده دانشگاه 6ترجمان بسته مرجعیت برای  .48

سرآمدی در منطقه بر اساس ایده های نوآورانه دریافتی در ب    یماد نقشه راه و برنامه در راستایا .49

 آموزش

 با محوریت استعداد پروری  دانشگاه در درخشان استعدادهای از  مایت ویره کمیسیون تشکیف .50

 سرآمدی راستای در تفکیک به دانشگاه بالینی و پایه علوم علمی هیات اعضا آموزشی کارنامه 2ایماد .51

 منطقه در آموزشی ارزشیابی

 عضاءا سازی توانمند جهت در دانشگاه در پروهشی و آموزشی ماهه 6 فلوشیب برنامه اجرای و تدوین .52

 و تدوین شیوه نامه مربوطه علمی هیات

 شرکت جهت مش ص برنامه و با نام مهر تا مهر، شورای سیاستگذاری المپیاد نامه شیوه تدوین .53

  علمی المپیادهای در دانشمویان

 آموزشی کارنامه اساس بر جدید شیوه با دانشگاه نمونه اساتید انت اب .54

 منطقه در آموزشی سرامدی تحقق براساس گذشته سال در هدانشگا  عملکردی و استراتریک برنامه تهیه .55



 جدید بر اساس شیوه نامه دانشکده 6  آموزشی مدیران و بالینی و پایه گروه 30بی  از  بررسی و پای  .56

 استفاده از روشهای نوین آموزشی در دانشگاهترغیب به  .57

 کردستان، همدان و ایالم دانشگاه با برقراری ارتباط موثر دانشگاه  .58

 دانشگاهی اندیشی هم و نشست گزاری بر طریق از دانشگاه آموزشی فرایندهای برابری 5 فزای ا .59

 و توسعه و مطالعات مرکز در عضو 80  دود با سینا ابن آموزشی علمی دانشمویی انممن تاسیس .60

 منطقه در علمی مرجعیت تحقق در دانشمویی نظرات از استفاده

 سعهتو و مطالعات مرکز آموزشی ممله تقویت .61

 جدید دانشکدهیک تأسیس تالش در جهت  .62

 رشته های تحصیالت تکمیلی موجود  فظ و ارتقا .63

  و دستیاری ت صصی و فوق ت صصی( Ph.Dکارشناسی ارشد و دکتری ت صصی) افزای  رشته  مقاطع .64

  وزه آموزشدر اعتبار ب شی  ویره بهبود شاخص های .65

  تقویت آموزش ممازی .66

 کشورجلب همکاری دانشمندان خارج از  .67

 خارج از کشورمشترک با دانشگاه های  کورس 2 ایماد .68

 سایت انگلیسی دانشگاه ایماد .69

 از طریق موارد زیر:  افزای  کیفیت  و کمیت مقاالت در سطح دانشگاه .70

 تهیه آیین نامه جدید پاداش مقاالت 

 تهیه آیین نامه طرح جذب پزوه  یار 

  داخلی های همای  و ها کنگره به دانشمویان اعزام هزینه کمک اعطای نامه شیوهتهیه 



  طر های تصویب برای تحقیقاتی مراکز و ها دانشکده به اختیار تفویض دستورالعمفتهیه 

 تحقیقاتی

 ساماندهی ثبت اختراعات و ابداعات و رعایت  ق مالکیت معنوی .71

 دانشمندان ایرانی خارج از کشور 3جلب همکاری .72

  توسعه آموزش های مهارتی نظام سالمت)نیروهای  د واسط( کوریکولوم در  15تدوین  .73

 نفر از اعضاء هیات علمی جهت ادامه تحصیف در رشته آموزش پزشکی 50ثبت نام  .74

  در سال جاری مدیریت بحران و شیمی رتین، و ملی، برگزاری سه کنگره بین المللی .75

 پزشکی همدان علوم دانشگاه در مرجعیت بسته راستای رد ارائه قابف های خروجی

 1395خرداد  5ارایه مقاله در همای  مرجعیت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارت  در  -

با هدف ا صای  SciValهماهنگی با معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع برای دسترسی به پایگاه  -

  یطه های پروهشی مرجعیت علمی

 کردستان پزشکی علوم دانشگاه در مرجعیت بسته راستای در ائهار قابف های خروجی

 علمی مرجعیت دبیرخانه ایماد  

  شناسایی توانمندیهای ویره در  وزه های م تلا  دانشگاه 

  انعقاد تفاهم نامه بین معاونتهای تحقیقات و فناوری و معاونت آموزشی دانشگاه در جهت ایماد مرجعیت

 علمی

 قاتی و آموزشی دانشگاه شناسایی الین های تحقی 

  در دانشگاه ارت   6/3/95همکاری در برگزاری سومین همای  ملی مرجعیت علمی آموزش پزشکی در 

  95کنگره بین المللی میکروبیولوژی بالینی در مهر ماه 

http://r3e.kums.ac.ir/fa/mamoriat/tosee
http://r3e.kums.ac.ir/fa/mamoriat/tosee


 محترم معاونتهای همه فعالیتهای و سیاستگذاریها در دانشگاه علمی مرجعیت شورای مصوبات گنماندن 

 آموزشی معاونت و فناوری و تحقیقات معاونت در ت صصی تحقیقاتی ینهایال ایماد  

 جدید نسف دانشمندان" پروهشی-آموزشی برنامه طرا ی"  

 مطالعاتی فرصت اعطای اجرایی دستورالعمف طرا ی  

 آن کردن زبانه چند و دانشگاه سایت وب ارتقای 

 اهدانشگ بهداشتی و درمانی آموزشی، پروهشی، اولویتهای تعیین  

 علمی مرجعیت بر تاکید با ارتقا نامه آیین بازنگری  

 دانشگاه اینترنتی زیرساختهای اساسی اصالح  

 ایالمپزشکی  علوم دانشگاه در مرجعیت بسته راستای در ارائه قابف های خروجی

 فعالیتی انمام نشده
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 جعیت علمی و آینده نگاری در آموزش پزشکیبرنامه عملیاتی مر

 : طرا ی نظام رصد  رکت در مسیر مرجعیت علمی در آموزش علوم پزشکی 1محور 

ردی

 ف
 خیر بلی شاخص های پای 

تعدا

 د
 مال ظات

     پروهشگاه با تشکیالت مصوب 1

     پروهشگاه با تشکیالت غیرمصوب 2

     پروهشکده با تشکیالت مصوب 3

     هشکده با تشکیالت غیرمصوبپرو 4

 3  * مراکز تحقیقات با تشکیالت مصوب 5

 مرکز تحقیقات میکروبشناسی بالینی-1

مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیبهای -2

 اجتماعی-روانی

 مرکز تحقیقات گیاهان دارویی-3

     مراکز تحقیقات با تشکیالت غیرمصوب 6

7 
للی در سه کنفرانس های علمی برگزار شده بین الم

 سال اخیر
*  2 

 کنگره بین المللی میکروبشناسی پزشکی-1

2-

کنگرهبینالمللیاپیدمیولوژیبالینیوکنگرهاپید

 میولوژیایران

8 
کنفرانس های علمی ملی برگزار شده کشور در سه 

 سال اخیر
    

9 
چاپ کتاب به زبان انگلیسی یا خارجی در سه سال 

 اخیر
    

  5  * سی در سه سال اخیرچاپ کتاب به زبان فار 10

 Journal of Basic Research in 1  * ممالت علمی و پروهشی انگلیسی 11

Medical Sciences 
  1  * ممالت علمی و پروهشی فارسی 12

  1  * تبادل تفاهم نامه با دانشگاه های داخف منطقه 13

  2  * تبادل تفاهم نامه با دانشگاه های دیگر 14

  2  * هم نامه با دانشگاه های خارجیتبادل تفا 15

    * عضویت در انممن ها و مراکز علمی داخف کشور 16

  10  * عضویت در انممن ها و مراکز علمی خارج کشور 17

 : تدوین سندآینده نگاری و نقشه راه تحقق مرجعیت درآموزش علوم پزشکی در افق چشمانداز2محور 

1 

علوم پزشکی در راستای آیا برنامه راهبردی  دانشگاه 

« آینده نگاری و نقشه راه تحقق مرجعیت »  سند 

 تدوین شده است؟

    

2 
هدف اول دانشگاه مربوط به ب    10چند هدف از 

 آموزش می باشد؟
    

3 

» آیا برنامه راهبردی معاونت آموزشی  در راستای سند

تدوین شده « آینده نگاری و نقشه راه تحقق مرجعیت 

 است؟

    



4 

»  آیا برنامه عملیاتی معاونت آموزشی  در راستای سند 

تدوین شده « آینده نگاری و نقشه راه تحقق مرجعیت 

 است؟

    

5 

»  آیا برنامه عملیاتی  معاونت آموزشی بر مبنای سند 

اجرا شده « آینده نگاری و نقشه راه تحقق مرجعیت

 است؟

    

  وزه آموزش علوم پزشکی: طرا ی و استقرار نظام نوآوری در3محور

1 
آیا در دانشگاه سامانه ثبت نوآوری های آموزشی راه 

 اندازی شده است؟
*    

     در سامانه ثبت شده است؟ Patentآیا  2

     آیا اختراع در سامانه ثبت شده است؟ 3

     آیا اکتشاف در سامانه ثبت شده است؟ 4

5 
شی در سامانه آیا  نوآوری در روش اجرای برنامه آموز

 ثبت شده است؟
    

6 
ثبت شده از اعتبارات داخف  Patent مایت مالی از 

 دانشگاه )رقم به هزار ریال(
    

7 
ثبت شده از اعتبارات خارج  Patent مایت مالی از 

 دانشگاه)رقم به هزار ریال(
    

8 
 مایت مالی از اختراعات ثبت شده از اعتبارات داخف 

 هزار ریال(دانشگاه )رقم به 
    

9 
میزان  مایت مالی از اختراعات ثبت شده از اعتبارات 

 خارج دانشگاه)رقم به هزار ریال(
    

10 
 مایت مالی از اکتشافات ثبت شده از اعتبارات داخف 

 دانشگاه )رقم به هزار ریال(
    

11 
 مایت مالی از اکتشافات ثبت شده از اعتبارات خارج 

 ریال( دانشگاه)رقم به هزار
    

12 

 مایت مالی از نوآوری در روش اجرای برنامه آموزشی 

ثبت شده از اعتبارات داخف دانشگاه )رقم به هزار 

 ریال(

    

13 

 مایت مالی از نوآوری در روش اجرای برنامه آموزشی 

ثبت شده از اعتبارات خارج دانشگاه )رقم به هزار 

 ریال(

    

 یقات راهبردی آموزش پزشکی: استقرار مرکز ملی تحق4محور 

1 
آیا در دانشگاه مرکز تحقیقات راهبردی آموزش 

 پزشکی وجود دارد؟
    



 

 دکتر غالم بساطی -دکتر خیراهلل اسدالهی
 

2 

چه تعداد پروژه از سوی مرکز تحقیقات راهبردی 

آموزش پزشکی دانشگاه و یا معاونت آموزشی و 

 پروهشی به دانشکده ها واگذار شده است.

    

3 

راهبردی  چه تعداد پروژه از سوی مرکز تحقیقات

آموزش پزشکی دانشگاه و یا معاونت آموزشی و 

 پروهشی به سایر مراکز  واگذار شده است.

    

4 
چه تعداد نتایج تحقیقات پروژه های واگذاری داخف 

 دانشگاه منمر به ارتقا آموزش تبدیف شده است؟
    

5 
چه تعداد نتایج تحقیقات پروژه های واگذار به خارج 

 رتقا آموزش تبدیف شده است؟دانشگاه منمر به ا
    

6 
اعتبار و گرنت در نظر گرفته برای پروژه های واگذار 

 شده داخف دانشگاه)ارقام به هزار ریال(
    

7 
اعتبار و گرنت در نظر گرفته برای پروژه های واگذار 

 شده خارج دانشگاه)ارقام به هزار ریال(
    


