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پیشگفتار

طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشكی، از فروردین ماه 1394 در دستورکار معاونت آموزشی وزارت بهداشت قرار گرفت و پس از امتام مراحل 

کارشناسی و تدوین سند در مهرماه هامن سال توسط جناب آقای دکرت باقر الریجانی ابالغ گردید. برنامه تحول آموزش علوم پزشكی در قالب بسته های 

تحولی حول موضوعاتی همچون مرجعیت علمی، پاسخگویی و عدالت محوری، دانشگاه های نسل سوم، توسعه راهربدی برنامه های آموزشی، آمایش 

رسزمینی و مأموریت گرایی، اعتالی اخالق حرفه ای، بین املللی سازی آموزش علوم پزشكی، توسعه آموزش مجازی، ارتقای نظام ارزیابی و اعتباربخشی 

مؤسسات و بیامرستان های آموزشی و ارتقای زیرساخت های آموزش علوم پزشكی تدوین گردید.

در طی دوره پنج ساله پس از تصویب و ابالغ طرح تحول آموزش، این برنامه الهام بخش هزاران پروژه و مداخله کوچک و بزرگ در دانشگاه های علوم 

پزشکی کشور بوده است. مع الوصف در سال های اولیه اجرای برنامه و در برخی از بسته ها و محورها مانند مرجعیت علمی، ابهامات مفهومی و نظری 

قابل توجه، توفیق هرگونه مداخله متعاقب را با مخاطره مواجه ساخته بود.

یکی از اولین تجربیات موفق در زمینه عملیاتی سازی مفهوم مرجعیت علمی از مهرماه سال 1396 در شورای تحول دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و 

با هدایت جناب آقای دکرت امیرمحسن ضیائی رقم خورد. در این تجربه برای اولین بار در کشور از شاخص های علم سنجی عینی برای شناسایی مزیت های 

رقابتی گروه ها و دپارمتان ها استفاده گردید. از شهریور سال 1397 و با واسپاری کالن پروژه مرجعیت علمی به مرکز ملّی تحقیقات راهربدی آموزش پزشکی، 

این مرکز با رهنمودهای جناب آقای دکرت علی اکرب حقدوست و از طریق اجرای مجموعه ای از مطالعات بنیادین و زمینه ساز، گام های بلندی را به سوی 

تبیین و شفاف سازی مفاهیم مرتبط به مرجعیت، شکل دهی و جهت بخشی به جریان فکری و گفتامن مرجعیت و برنامه ریزی و متهید تحقق این آرمان 

برداشته است. رویکرد اصلی مرکز مطالعات راهربدی آموزش پزشکی جهت نیل به مرجعیت علمی در نظام سالمت کشور مبتنی بر مرجعیت موسسه ای 

می باشد. در این رویکرد دانشگاه های علوم پزشکی تشویق می شوند تا با نگاهی راهربدی به اولویت های توسعه علمی کشور، بر روی مزیت های رقابتی 

خود مترکز پیدا کنند. مرکز ملی تحقیقات راهربدی آموزش پزشکی با هدف حامیت از تصمیم گیری مبتنی بر شواهد دانشگاه ها جهت انتخاب حوزه های 

مترکز و متایز آکادمیک اقدام به انتشار مجموعه کتاب های »مرجعیت علمی در دانشگاه های علوم پزشکی« منوده است.

کتب زرد مرجعیت شامل اطالعات و تحلیل های مرتبط به مرجعیت و تصمیامت یا انتخاب دانشگاه ها در مورد حوزه های متایز رسالت آکادمیک می باشد. 

در کتب سبز عالوه بر اطالعات، تحلیل ها و تصمیامت مرتبط به مرجعیت، نقشه راه نیل به مرجعیت نیز به تفکیک دانشگاه ها لحاظ شده است.

امید واثق داریم که با عنایات حرضت حق و همدلی و همیاری همه اندیشمندان و فرهیختگان دانشگاهی، این حرکت بزرگ ملّی آینده درخشانی را 

برای علوم پزشکی کشور رقم خواهد زد.



مقدمه

دکتر علی اکبر حقدوست
معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی

مدیریت راهربدی بر آموزش عالی را می توان از منظر توانایی مدیران در ارتقاء عملکرد دانشگاه ها به نظاره نشست. همین توانایی های مدیریتی است که 

نیروی محرکه دانشگاه ها برای ادامه رقابت با یکدیگر بوده و پیرشان آنها برای دستیابی به مزیت های رقابتی گوناگون قلمداد می گردد. بین املللی سازی، 

آموزش از راه دور، مباحث کارآفرینی و خلق ثروت در دانشگاه ها و... رشایطی را فراروی آموزش عالی قرار داده که دانشگاه ها برای رقابت با یکدیگر 

بایستی بیش از گذشته تالش منوده تا بین منابع، ظرفیت ها و اهداف خود ارتباط مستحکم تری ایجاد منایند. لذا رکن مهم مدیریت در آموزش عالی، به 

شناسایی مزیت های رقابتی و ساخت راهربدهای بعدی براساس مزایای شناسایی شده بازمی گردد؛ و چگونگی شناخت مزیت های رقابتی و روبرو شدن 

با شیوه های رقابت در آموزش عالی از اهمیت به سزایی برخوردار است.

کتاب حارض با هدایت جناب آقای دکرت شهرام یزدانی و تیم همکار، تالش کرده است تا با همکاری نزدیک و مسئوالنه متامی دانشگاه های علوم پزشکی، 

مزیت رقابتی آنها را به تصویر بکشد. شاخص هایی همچون توان علمی دانشگاه ها، نقش آفرینی پژوهشگران در عرصه بین املللی و ارزشیابی داخلی 

توانایی های علمی بر اساس جمع آوری اطالعات محیطی دانشگاه ها در بررسی مزیت رقابتی بر اساس رشته های مختلف استفاده شده است. توجه به 

مفاهیمی همچون اندازه، جایگاه آمایشی و سطح هر دانشگاه در لوای اولویت های ملی کشور نیز از نقاط برجسته و بارز در شیوه تدوین این کتاب 

بسیار ارزشمند است.

آنچه این کتاب را برجسته تر می منایاند، روش تعیین میزان مناسبت)1( و تصمیم گیری برای انتخاب حوزه های دانشی در متایز رسالت هریک از دانشگاه های 

علوم پزشکی کشور است که با ارائه پیشنهادات نرص، انتخاب زمینه متایز را برای هر دانشگاه شفاف تر و بسیار سهل تر منودهاست. البته مثل هر تحقیق 

دیگری این کار ارزشمند نیز دارای محدودیت هایی بوده که شاید مهمرتین آنها در دسرتس نبودن اطالعات بسیار دقیق از محیط باشد. امیدوارم با همت 

معاونین و مدیران دانشگاه های علوم پزشکی و پس از اجامع در مورد مزیت های رقابتی و انطباق یافته ها و پیشنهادات این مطالعه بر واقعیت های 

محیطی، با سیر خط زمانی مشخص، گام های استوارتری را به سمت »مرجعیت علمی« بردارند.

1(  Appropriateness



دکتر فرید نجفی
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

امروزه دانش مهم ترین رسمایه جوامع برشی محسوب می شود و مفاهیمی مانند اقتصاد دانش بنیان، توسعه دانش بنیان و جوامع دانش بنیان کاربست 

فزاینده ای در ادبیات معارص پیدا کرده اند. در طی دهه اخیر، مقام معظم رهربی مکرراً مرجعیت علمی را به عنوان آرمانی تحقق پذیر برای جمهوری 

اسالمی ایران و به عنوان تکلیفی غیرقابل انکار برای متامی نهادهای علمی کشور مطرح کرده اند. از حدود پنج سال قبل و به منظور تحقق این آرمان، 

مرجعیت علمی در قالب یکی از محورهای تحول آکادمیک وارد گفتامن دانشگاه های علوم پزشکی کشور شده است و از این نظر وزارت بهداشت و درمان 

و آموزش پزشکی یکی از نهادهای پیرشو در زمینه پیگیری و عملیاتی سازی آرمان مرجعیت علمی در سطح کشور محسوب می شود. رویکرد اصلی نیل 

به مرجعیت علمی در نظام سالمت کشور مبتنی بر مرجعیت موسسه ای تعریف شده است. در این رویکرد دانشگاه های علوم پزشکی تشویق می شوند 

تا با نگاهی راهربدی به اولویت های توسعه علمی کشور، بر روی مزیت های رقابتی خود مترکز پیدا کنند. البته در کنار این نگاه، جهش اخیر در حوزه 

فناوری و حامیت های موثر ساختارهایی مانند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از حوزه های اسرتاتژیک دانشی، نشان از گسرتش دامنه تعریف 

مرجعیت علمی دارد. مجموعه کتاب های »مرجعیت علمی در دانشگاه های علوم پزشکی« حاصل تالش هامهنگ معاونت های آموزشی و تحقیقات و 

فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از یک سو و دانشگاه های علوم پزشکی کشور از سوی دیگر می باشد. این کتاب ها که از نتایج پروژه ملّی 

»برنامه ریزی، متهید راهربی و پایش نیل به مرجعیت علمی در علوم پزشکی کشور« محسوب می شوند می توانند راهنامی مناسبی برای حرکت هدفمند 

و هامهنگ بدنه علمی کشور در حوزه علوم پزشکی در مسیر نیل به مرجعیت علمی باشند. امید است کتاب حارض بتواند به عنوان ابزاری مناسب برای 

واگذاری ماموریت های ملی به دانشگاه ها بر اساس مزیت های نسبی آنان مورد استفاده همه سیاستگزاران حوزه سالمت قرار گیرد.
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مشخصات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1325 تاسیس گردید و متشکل از 10 دانشکده، 901 هیات علمی ،9293 دانشجو 41 مرکز تحقیقاتی است. این 

دانشگاه در کالن منطقه 7 قراردارد و دبیرخانه این کالن منطقه می باشد. تعداد هیات علمی به ترتیب رتبه و تعداد دانشجو به ترتیب مقطع تحصیلی 

به رشح زیر می باشد.

 تعداد هیات علمی 

تعداد کل هیات علمیمربیاستادیاردانشیاراستاد

16922642581901

 تعداد دانشجو 

فلوشیپفوق تخصصPhDدستیاری تخصصیدكرتی عمومیكارشناسی ارشدکارشناسیكاردانی
 تعداد کل 
دانشجویان

512819101736861082481102559293

1 به 10نسبت خام هیات علمی به دانشجو

0/494شاخص تعداد هیات علمی

1/166شاخص تناسب هرم هیات علمی

980کمبود هیات علمی نسبت به استاندارد جهانی

370کمبود هیات علمی نسبت به استاندارد ملی

 منودار مقایسه تعداد هیات علمی بر اساس استاندارد ملی و جهانی 

 تعداد اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

استاددانشیاراستادیارمربی

81425226169موجود

116707284161مطلوب ملی 

1791053411238مطلوب بین املللی



9داده ها، تحلیل ها،  تصمیمات و نقشه راه

تعیین اندازه دانشگاه

اندازه دانشگاه)1( یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر انتخاب حوزه متایز رسالت می باشد. بدیهی است که یک دانشگاه بزرگ امکان بیشرتی برای بسیج منابع 

و بازآرایی امکانات در راستای مترکز بر روی یک رشته جدید و در مسیر نیل به مرجعیت علمی دارد. از سوی دیگر دانشگاه های کوچک فضای کمرتی 

برای آزمون و خطا و برای خطرپذیری در یک مسیر نامطمنئ و پررقابت دارند. در این پروژه دانشگاه ها بر اساس مالک هایی مانند تعداد دانشجو، تعداد 

هیات علمی، تعداد رشته مقاطع مصوب، سال تاسیس، و جایگاه تعریف شده در سند آمایش رسزمین به سه سطح کوچک، متوسط و بزرگ طبقه بندی 

شده اند. جدول تعیین اندازه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زیر آورده شده است.

تعداد برنامه های تعداد دانشجوتعداد هیات علمی
جایگاه آمایشی در کالن سال تاسیسمصوب

رتبه جهانی دانشگاهمنطقه

---مادر90192931871325

دانشگاه بزرگ:
• حضور در جمع 1000 دانشگاه برتر دنیا 	

یا سه مورد از چهار مورد زیر:

• 5000 ≥ تعداد دانشجو	

• 750 ≥ تعداد هیات علمی	

• 100 ≥ تعداد رشته مقاطع مصوب	

• 1357 ≤ سال تاسیس یا نقش تعریف شده در سند آمایش رسزمین به عنوان دانشگاه مادر در کالن منطقه مربوطه	

دانشگاه متوسط:
• فقدان مالک های دانشگاه بزرگ	

• فقدان مالک های دانشگاه کوچک	

دانشگاه کوچک:
سه مورد از چهار مورد زیر:

• 1000 ≤ تعداد دانشجو	

• 200 ≤ تعداد هیات علمی	

• 35 ≤ تعداد رشته مقاطع مصوب	

• 1370 ≥ سال تاسیس یا نقش تعریف شده در سند آمایش رسزمین به عنوان دانشگاه سطح شهرستان	

ï بزرگاندازه دانشگاه

1(  توجه به این موضوع ضروری است که اگرچه مفهوم »اندازه« دانشگاه با »جایگاه آمایشی« دانشگاه و »سطح« دانشگاه مرتبط است ولی این سه مفهوم تفاوت های مهمی با یکدیگر دارند و 
آنها را نمی توان با یکدیگر برابر گرفت. در واقع مفهوم اندازه بیشتر به تعداد و ابعاد و توسعه کّمی اشاره دارد در حالی که جایگاه آمایشی بیشتر به جایگاه جغرافیایی و سلسله مراتب و ساختار 
حاکمیتی و تولیتی مرتبط است و سطح دانشگاه به طور عمده به عملکرد علمی و آکادمیک و توسعه کیفی دانشگاه در سطح ملّی و بین المللی وابسته می باشد. به عنوان مثال گاهی یک دانشگاه 
در سند آمایش سرزمین در سطح شهرستان طبقه بندی شده است ولی از سطح علمی باالیی برخوردار است و در مقابل در برخی موارد دانشگاه مادر یک کالن منطقه آمایشی از نظر اندازه متوسط 

طبقه بندی می شود.
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تعیین ابعاد متایز کارکرد آکادمیک در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 روش انجام کار

به منظور تعیین مزیت رقابتی دانشگاه های علوم پزشکی کشور ابتدا پروتکل هایی با پیش فرض های زیر تدوین گردید:

شاخص h یا شاخص هیرش معروف ترین شاخص علم سنجی محسوب می شود که علیرغم ایراداتی که به آن وارد می شود کامکان به طور وسیع در مطالعات 

علم سنجی مورد استفاده قرار می گیرد.

شاخص h فردی: این شاخص بزرگرتین تعداد مقاالت )N( یک پژوهشگر است که همگی حداقل N بار مورد استناد قرار گرفته اند. به عنوان مثال اگر 

فردی 6 مقاله داشته باشد که به هرکدام از آنها حداقل 6 بار استناد شده باشد، شاخص h وی 6 خواهد بود.

شاخص h1 سازمانی: این شاخص بزرگرتین تعداد مقاالت )N( یک سازمان است که همگی حداقل N بار مورد استناد قرار گرفته اند. به عنوان مثال 

موسسه ای 17 مقاله پر استناد به رشح زیر دارد:

Papers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Citations 53 51 36 35 29 26 25 25 22 21 19 19 18 18 18 16 16

در این موسسه 16 مقاله با حداقل 16 استناد وجود دارد، بنابراین h1 سازمانی آن 16 می باشد.

 h2 خواهد بود. برای محاسبه N سازمانی آن h2 ،باشد N فردی همه آنها حداقل h پژوهشگر داشته باشد که N سازمانی: اگر موسسه ای h2 شاخص

سازمانی ابتدا پژوهشگران موسسه را بر اساس شاخص h فردی آنها از بزرگ به کوچک مرتب می کنیم، رتبه آخرین فردی که h فردی او بیشرت یا برابر رتبه 

او باشد، h2 سازمانی را نشان می دهد. به عنوان مثال سازمان زیر را با ده پژوهشگر در نظر بگیرید:

Individuals 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
H-Index 11 11 11 7 6 5 5 5 5 4

در این مثال 5 نفر از پژوهشگران سازمان دارای شاخص h فردی بزرگرت یا برابر 5 هستند، به همین سبب h2 سازمانی آنها برابر 5 می باشد.



11داده ها، تحلیل ها،  تصمیمات و نقشه راه

1. پروتکل تعیین مزیت نسبی دانشگاه ها در حوزه پژوهش

به منظور محاسبه شاخص توان علمی و توان رقابتی 4 شاخص اصلی و دو فرمول محاسباتی به رشح ذیل می باشند.

H
2

T
10

U/T
10

NT
10

NT
10

U

H گروه:
2

این شاخص بزرگرتین تعداد 
افراد گروه )N( است که 

 N بزرگرت یا برابر H همگی
دارند.

مجموع استنادات تیم 
دانشگاه:

برای محاسبه این شاخص 
پژوهشگران دانشگاه در 
رشته موردنظر بر اساس 

h فردی از بزرگ به کوچک 
مرتب می شوند و مجموع 

استنادات مقاالت 10 نفر اول 
این فهرست محاسبه می شود.

مجموع استنادات تیم ملی:

برای محاسبه این شاخص 
پژوهشگران کشور در 

رشته موردنظر بر اساس 
h فردی از بزرگ به کوچک 
مرتب می شوند و مجموع 

استنادات مقاالت 10 نفر اول 
این فهرست محاسبه می شود.

نسبت استنادات تیم 
دانشگاه به تیم ملی:

برای محاسبه این شاخص 
مجموع استنادات تیم 

دانشگاه در رشته مربوطه 
بر مجموع استنادات تیم 

ملی در هامن رشته تقسیم 
می شود.

فرمول محاسبه توان رقابتی موسسات آموزش عالی علوم پزشکی

Scientific Competitiveness Index

SSI
IMS

 / SSI
Rival

Scientific Strength Index

SSI = T
10

U / T
10

N *H
2

محاسبه توان علمی:

برای محاسبه این شاخص حاصل تقسیم مجموع استنادات 10 نفر 
H رشته در 

2
اول دانشگاه بر مجموع استنادات 10 نفر برتر کشور در 

دانشگاه رضب می شود.

محاسبه مزیت رقابتی:

شاخص توان علمی دانشگاه در یک رشته بر شاخص توان علمی 
برترین دانشگاه در آن رشته در کشور تقسیم می شود.

برای محاسبه شاخص رقابتی دانشگاه برتر، شاخص توان علمی آن بر 
شاخص توان علمی دانشگاه رتبه دوم تقسیم می شود.
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2. مراحل اجرایی محاسبه شاخص مزیت نسبی دانشگاه های علوم پزشکی

 ابتدا اطالعات علم سنجی اعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان در حوزه پژوهش از سامانه علم سنجی اعضای هیأت علمی به نشانی

https://isid.research.ac.ir استخراج و انتقال داده ها به نرم افزار اکسل انجام شد. اطالعات اولیه مشتمل بر قریب به بیست هزار رکورد اطالعاتی 

بود. داده ها مورد ارزیابی قرار گرفت و به صورت تصادفی تعدادی از رشته ها با سامانه علم سنجی انطباق داده شد و از صحت اطالعات استخراج شده 

اطمینان حاصل شد. محاسبات فقط برای رشته های علوم پزشکی در نظر گرفته شد و رشته های عمومی از مطالعه خارج شدند. شاخص های علم سنجی 

از مجموعه Scopus استفاده شد و شاخص های مرتبط به مجموعه google scholar در نظر گرفته نشد. محاسبات بر اساس رشته های موجود در فیلد 

»رشته تحصیلی« سامانه علم سنجی و به تفکیک رشته های تحصیلی ثبت شده در سامانه در نظر گرفته شد و رشته هایی وارد محاسبات گردیدند که 

بیش از یک دانشگاه در آن رشته عضو هیأت علمی داشته باشند. در نهایت توان رقابتی باالی 5 به عنوان »مزیت انحصاری« دانشگاه های علوم پزشکی 

در نظر گرفته شد. توان رقابتی بین 0/3 تا 5 به عنوان »مزیت رقابتی قوی« دانشگاه های علوم پزشکی در نظر گرفته شد. توان رقابتی میان 0/1 تا 0/3 

به عنوان »مزیت خفیف« دانشگاه های علوم پزشکی در نظر گرفته شد و توان رقابتی کمرت از 0/1 به عنوان »بدون مزیت رقابتی« دانشگاه های علوم 

پزشکی در نظر گرفته شد.

پس از انجام محاسبات مربوط در اکسل جهت خروجی گرفنت در قالب منودار از نرم افزار Tableau ورژن 10 نسخه دسکتاپ استفاده گردید و منودارهای 

مربوط به شاخص های توان علمی و رقابتی به تفکیک رشته های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان استخراج گردید بر اساس اجزای مدل تدوین شد.

زیر مجموعه هاطبقه اصلی

ش
ی در حوزه پژوه

سب
ت ن

ی مزی
ی ارزیاب

مدل اجرای

ورودی مدل

استفاده از شاخص های علم سنجی اعضای هیأت علمی به عنوان بازوی اصلی دانشگاه های علوم پزشکی در حوزه پژوهش

استفاده از سامانه علم سنجی اعضای هیأت علمی به عنوان مرجع اصلی استخراج داده های پژوهشی اعضای هیأت 

علمی دانشگاه ها به عنوان تنها سامانه معترب و موجود در این حوزه

محاسبات فقط برای رشته های علوم پزشکی در نظر گرفته شود و محاسبات رشته های عمومی از مطالعه خارج شوند.

محاسبات برای موسسات علوم پزشکی شامل دانشکده ها و دانشگاه های علوم پزشکی انجام شود و سایر موسسات 

موجود در سامانه علم سنجی در نظر گرفته نشوند.

فرآیند اجرای مدل

در محاسبات مربوط از مجموعه Scopus استفاده شود و مجموعه google scholar در نظر گرفته نشود.

محاسبات بر اساس رشته های موجود در فیلد »رشته تحصیلی« سامانه علم سنجی و به تفکیک رشته های تحصیلی ثبت 

شده در سامانه در نظر گرفته شود.

رتبه بندی اعضای هیأت علمی در سامانه علم سنجی بر اساس شاخص H در نظر گرفته شود.

رشته هایی وارد محاسبات گردند که بیش از یک دانشگاه در آن رشته عضو هیأت علمی داشته باشند.

خروجی مدل

توان رقابتی باالی 5 به عنوان »مزیت انحصاری« دانشگاه های علوم پزشکی در نظر گرفته شود.

توان رقابتی باالی 0/3 تا 5 را به عنوان »مزیت رقابتی قوی« دانشگاه های علوم پزشکی در نظر گرفته شود.

توان رقابتی میان 0/1 تا 0/3 را به عنوان »مزیت رقابتی خفیف« دانشگاه های علوم پزشکی در نظر گرفته شود.

توان رقابتی کمرت از 0/1 را به عنوان »فقدان مزیت رقابتی« دانشگاه های علوم پزشکی در نظر گرفته شود.

بر اساس اعامل پیش فرض های مدلسازی و اجرای موارد مطرح شده فوق، منودارهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان استخراج گردید و نتایج به رشح زیر 

می باشد.



13داده ها، تحلیل ها،  تصمیمات و نقشه راه

کد رشتهتوان رقابتیتوان علمیدانشگاهرشته
0/992629134/666795اصفهانتصویر برداری مداخله ای اعصاب

1/3742244/254808107اصفهانجراحی ستون فقرات 
0/3921571/612903157اصفهانرسطان های دستگاه ادراری تناسلی 

3/3038651/559371230اصفهانمهندسی پزشکی
3/3798361/2827451اصفهانبیامری های قلب و عروق

1/267381/17659627اصفهانآموزش پزشکی 
2/5359921/16262852اصفهانبیامری های کلیه بالغین
0/3333331/162537اصفهانبرنامه ریزی آموزشی 

1/7566311/160824186اصفهانطب نوزادی و پیرامون تولد
0/5016341/03367117اصفهانجراحی کودکان
2/7375981/011068191اصفهانعلوم ترشیحی 

0/7383590/952855195اصفهان غدد درون ریز و متابولیسم کودکان
2/2334620/9067884اصفهانپروتز دندان

0/3134580/872038116اصفهانجراحی کلیه و مجاری ادراری کودکان
0/414840/848276106اصفهانجراحی دست

0/5726140/831325105اصفهانجراحی درون بین الپاراسکوپی
2/4439520/66602720اصفهاناقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسال

1/0971920/6587953اصفهانبیامری های کلیه کودکان
0/218750/53846283اصفهانپرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

0/2782450/49841331اصفهاناندویوروژی 
0/3031750/49739650اصفهان بیامری های قرینه و خارج چشمی

2/7558140/49349361اصفهانبیهوشی
0/2280130/4929588اصفهانارتوپدی کودکان
1/2581980/470893198اصفهانفارماکوگنوزی

منودار پراکندگی توان علمی و رقابتی رشته ها در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
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کد رشتهتوان رقابتیتوان علمیدانشگاهرشته
2/5692540/44941413اصفهانآسیب شناسی 
1/5746460/44907366اصفهانبیوشیمی بالینی

1/8121050/443615203اصفهانفیزیولوژی 
0/1662970/414365223اصفهانمراقبت های ویژه پزشکی

0/5697480/412409217اصفهانمامایی 
0/798430/406401211اصفهانکودکان

0/2906380/395004144اصفهانروانشناسی بالینی
0/3255810/38888929اصفهانآموزش مدارک پزشکی
0/1555560/378378162اصفهانسالمت و رفاه اجتامعی

0/6979810/372505201اصفهانفیزیک پزشکی 
0/2222220/357143224اصفهانمراقبت های ویژه کودکان

0/3569130/341014212اصفهانگفتار درمانی 
3/0085510/330048192اصفهانعلوم تغذیه

0/2431610/321285176اصفهانرصع
1/0008780/274038159اصفهانسالمت دهان و دندانپزشکی اجتامعی

0/4898550/269108242اصفهانجراحی قفسه صدری
0/3897640/268293200اصفهانفناوری اطالعات سالمت 

2/1107010/25569246اصفهانبیامری های پوستی
0/2994320/25206489اصفهانپزشکی مولکولی 

1/4325250/250718129اصفهانداروشناسی
0/9872570/24957673اصفهانپرتودرمانی

0/6585370/23972615اصفهانآسیب شناسی دهان فک و صورت 
1/5105140/21847556اصفهانبیامری های مغز و اعصاب

0/8934970/212366132اصفهاندندانپزشکی ترمیمی
0/1404010/206751208اصفهانکاردرمانی

0/366530/2007586اصفهانپریودانتیکس
0/0996780/196542199اصفهانفراورده های بیولوژیک 
0/0876620/191489141اصفهانروانپزشکی ساملندان 

1/3994360/18776196اصفهانفارماسویتیکس
0/0726550/186441243اصفهانبیوانفورماتیک
0/8289430/173021145اصفهانروماتولوژی
0/223350/169231231اصفهانمواد دندانی
0/9023280/16907274اصفهانپرتونگاری

0/633390/16815530اصفهاناندودنتیکس
0/0673320/16363633اصفهانانکولوژی زنان

0/2676730/16196133اصفهاندندانپزشکی کودکان 
0/4636530/151424205اصفهانقارچ شناسی پزشکی
0/9458260/146596126اصفهانداروسازی بالینی

0/5920470/14151248اصفهانبیامری های عفونی
0/3988290/137848241اصفهانویروس شناسی پزشکی 

0/2743010/135869240اصفهانویرته و رتین شبکیه 
0/2620690/131663218اصفهانمدیریت اطالعات سالمت

0/1504910/12777816اصفهاناعضای مصنوعی 
0/4313660/12714226اصفهانآموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

0/9689340/117072229اصفهانمهندسی بهداشت محیط
0/9852350/1142738اصفهانباکرتیی شناسی )میکروب شناسی(

0/1070870/11258378اصفهانپرستاری داخلی جراحی
0/6598570/109714174اصفهانشیمی دارویی
0/0450450/104167130اصفهاندرماتوپاتولوژی
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تعیین مزیت های رقابتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در موضوعات علمی 
SciVal براساس شاخص های

 روش کار 

به منظور انجام این مطالعه ابتدا اطالعات اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را که دارای H index باالی 15 بودند از سامانه علم سنجی 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استخراج گردید، این اطالعات شامل نام و نام خانوادگی، دانشگاه محل خدمت، رشته و عکس ایشان بود. پس از 

شناسایی این افراد جهت تعیین زمینه/ زمینه های پژوهشی اصلی آنان از سامانه SciVal استفاده شد. کلیه اطالعات استخراج شده از این دو سامانه در 

فایل اکسل وارد شد. سپس اطالعات استخراج شده به صورت شامتیک به منایش گذاشته شد، به گونه ای که سایز عکس فرد مبتنی بر عدد H index ایشان به 

منایش گذاشته شد و در صورتی که بیش از یک محقق زمینه پژوهشی یکسانی در آن رشته داشتند فونت آن زمینه پژوهشی یک شامره بزرگرت انتخاب شد. 

به منظور شناسایی تیم های پژوهشی دارای مزیت رقابتی جدولی تدوین شد، در صورتی که مجموع H index افراد در یک رشته خاص باالتر از 50 بود 

و حداقل سه عضو هیات علمی با H index باالی 15 در آن رشته وجود داشت، آن اطالعات در این جدول وارد شد. به منظور شناسایی اعضای هیات 

علمی دارای مزیت رقابتی در آن دانشگاه، در صورتی که عضو هیات علمی H index باالی 25 داشت، اطالعات ایشان شامل نام و نام خانوادگی، رشته، 

H index و زمینه/ زمینه های پژوهشی اصلی ایشان در این جدول وارد شد.
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دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی اصفهاندانشگاه:
اصفهاناستان:
اصفهانشهر:
7کالن منطقه:
43 نفرتعداد هیات علمی با H Index باالی 15:

تیم های پژوهشی دارای مزیت رقابتی و زمینه/ زمینه های پژوهشی آنان)1(:

مجموع H رشته
Index

زمینه/ زمینه های پژوهشینام اعضای تیم

71فارماسیوتیکس1
• ژاله ورشوساز	
• جابر امامی بافرانی	
• نارص توکلی	

•	particle size- nanoparticle
•	budesonide
•	budesonide

60داروشناسی2
• ولی اله حاج هاشمی	
• محسن مینائیان	
• محمد ربانی حقیقی	

•	carrageenan- maprotiline
•	colitis-budesonide
•	elevated plus-maze/ reteplase

57شیمی دارویی3
• افشین فصیحی	
• حجت صادقی علی آبادی	
• محمود میرزائی	

•	molecular docking- qsar
•	micelle
•	density functional theory

54علوم ترشیحی4
• شهناز رضوی دلیگانی	
• محمد مردانی	
• ابراهیم اسفندیاری	

•	protamines- chromomycin a3
•	protamines-	fertilization-protamine	deficiency
•	adipose derived stem cell- chondrogenesis

اعضای هیات علمی دارای مزیت رقابتی و زمینه/ زمینه های پژوهشی آنان)2(:

زمینه/ زمینه های پژوهشیH Indexرشتهنام

 54obesity- metabolic syndromeکودکانرویا کلیشادی1

 45cardiovascular disease- metabolicبیامری های قلب و عروقنضال رصاف زادگان2
syndrome x hypertension

34particle size- nanoparticleفارماسیوتیکسژاله ورشوساز3

33nephrotoxicity- hemodialysisبیامری های کلیه بالغینحمید نرصی4

 32cardiovascular disease- metabolicعلوم تغذیهنوشین محمدی فرد5
syndrome

30atherosclerosis- hypercholesterolemiaفارماکوگنوزیصدیقه عسگری دستجردی6

1( مجموع H Index افراد باالتر از 50 باشد و حداقل سه عضو هیات علمی با H Index باالی 15 داشته باشد.

2( عضو هیات علمی H Index باالی 25 دارد.
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تعیین مزیت های رقابتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس جمع آوری 
اطالعات محیطی در سطح دانشگاه ها

 روش کار: 

به منظور جمع آوری اطالعات محیطی دانشگاه های علوم پزشکی، دو فرم طراحی و برای معاونین آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی جهت جمع آوری 

اطالعات محیطی ارسال گردید. در فرم یک که در پیوست این نوشتار قابل مشاهده می باشد، اطالعات مربوط به اعضای هیات علمی دانشگاه، مراکز 

تحقیقاتی آن دانشگاه، مصادیق پیشگامی و برتری دانشگاه در یک حوزه و یا رشته خاص، عملکرد دانشگاه در حوزه مدیریت دانش و خدمات تشخیصی 

و درمانی آن دانشگاه جمع آوری گردید. عالوه بر این اطالعات از دانشگاه خواسته شد که در صورتی که سایر مصادیق مزیت رقابتی ای در آن دانشگاه 

وجود دارد که در فرم مربوطه درج نشده است را در جدول انتهایی فرم وارد منایند. در فرم دو، از دانشگاه علوم پزشکی خواسته شد که حوزه های دانشی 

را که برای متایز دانشگاه خود مناسب می دانید به ترتیب اولویت فهرست منایند. تعداد مناسب این حوزه ها در دانشگاه های کوچک حداکرث 4 حوزه در 

دانشگاه های متوسط حداکرث 8 حوزه و در دانشگاه های بزرگ حداکرث 12 حوزه می باشد.

کد مزیت های شناسایی شده بر اساس فرم شامره یک )پیوست یک(حوزه متایز پیشنهادی

F1-2اطالع رسانی در شاخه پزشكی1

F1- 3 , F6-21, F1- 20ایمنولوژی2

علوم دارویی3
F1- 4 , F6-6, F8-11, F8-12, R1-9, R6-1, R15-4 , F1-9, F1-10, , F1- 12 , F1- 59 , F1- 11 , F1- 17 , 

F1- 54 , F1- 69 , F1- 15 , F1- 38 , F1- 51 , F1- 55 , F2-3, F8- 10 , F6-3, F6-22 , R15-6 , F1-33 R9-5 , 
F1-34 , F1-35 , F6-16, F6-18

F1- 6 , F1- 19 , R1-36, F1-60 , R1-18, F1-60فیزیولوژی4

F1- 7 , F1- 42 , F1- 8 , R5-33 , R15-2, R15-12 , R1-28 , R1-30 , R1-1, F1-68 , R10-1, F6-20بهداشت )محیط زیست، مواد غذایی، روانی(5

F1-16ژنتیك انسانی باگرایش ملكولی6

F1-18 , F6-12 , F1- 40 , F1- 63 , F1-45بیوشیمی7

8
وسایل ، تجهیزات و فیزیک پزشكی، مكانیك 

-مكاترونیك
F1- 22 , F1- 41 , F6-14, F6-17, R6-2, R8-2, R10-2, M1-7 , R9-2, F1- 49 , F1- 13 , F1-29 , F1- 47 , 

F1- 53 , F1- 58

F1-25 , R1-37, R5-5, F1- 65 , R1-29 , F1- 5علوم انسانی سالمت9

F1- 44 , F1- 24 , F1-39 , F1-1 , F1-62 , F1-64میكروب شناسی10

F1-52 , R1-2سم شناسی11

R1-8بیهوشی و مراقبت های ویژه12

آموزش علوم پزشكی13
F1-57 , R1-22, F8- 16, R2-2, R2-3, F8-17, F8-18, K2-1,K2-2 , K2-3 , K2-4 , K2-5 , K2- 6 , K2- 7 , 

K2- 8 , K2-9

F1- 67جانور شناسی14

F6-10, F6-7, F6-8, F6-19, F1- 14 , F1- 46علوم ترشیحی15

علوم تغذیه16
F2-4 , F6-4, F8-19, F9-1, F9-6, F9-8 , F9-9 , F9-15, F9-17, F9-19 , F 9- 20 , F9 -21, F9-24, F9-25, 

F9-10, F9-11, F9-12, F9-13, F9-14, F9-16, R5-7, R5-7

F2-1, F6-1 , F6-15, F9-5, F9-28. F9-29, R1-31 , R1-32 , R5-24کودکان17

بیامریهای کلیه18
F6-5 , R1-44, R5-8, R5-8, R5-9, R5-10, R5-11,R5-12, R5-13, R5-14, R5-15, R5-16, R5-17, 

R5-18, R5-19, R5-20 , R1-20

R1-3 بیامری های عفونی و گرمسیری19

R1-4, R1-5, ES-1, R4-1, R4-4بیامری های روان تنی20

R1-6, R5-21, R5-26بیامری های نقص ایمنی21

F6-9, F9-3 , R2-41 , R2-4, R1-43, R1-38, F1- 50بیامری های داخلی22

R1-10بیامری های پوست23
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کد مزیت های شناسایی شده بر اساس فرم شامره یک )پیوست یک(حوزه متایز پیشنهادی

R1-17بیامری های چشم24

F1- 56 , F6-13 , F9-2, F9-22, R1-7 , F1-27 , F1-48بیامری های مغز و اعصاب25

بیامری های قلب و عروق26
F2-2, F8-1 , F8- 2 , F8- 3 , F8-4 , F8-5 , F8- 6 , F8-7 , F8- 8 , F5-1, F5-2, F6-2 , F6-11, F9-4, F9-7, 

F9-26, F9-27, R1-15, R5-6, R2-1, R3-1, R3-2, R3-3, R3-4, R4-5, R5-1 , R5-2 , R5-3 , R5-4 ,R5-6, 
R5-29, F9-18, R1-21, R5-34, R12-1, R12-2, R12-3 , F8- 14, F8- 15, R1-11, R1-14, R1-24, R1-19

R1-35, F1- 30پیشگیری از رسطان27

R1-23ناهنجاریهای جمجمه ای - صورتی28

R1-40, F1- 23 , F1- 31, R9-7, R1-25, R5-32 , R15-1, R1-12, R9-4, F1- 37علوم دندانپزشکی29

R5-28, R1-33, F1-61 , F8- 13, F1-28تصویربرداری پزشکی30

R11-1, R12-4, R12-5, F1- 32 , M1-5, M1-3 , R4-3پژوهش های علوم پزشکی و میان رشته ای31

R15-5, F1- 21, F1-26 , F1- 36 R1-16, R5-30, R5-31, R5-32توانبخشی32

E7-2, E8-1, E8-3, M1-6تبادالت علمی با داخل و خارج از کشور33

فناوری های سالمت و نوآوری های درمانی34
M1-1, R7-2, R1-39, R9-6, R1-34, R8-3 , R9-1, F9-23 , R1-13, R5-22, R5-23, R5-25, R5-27, F1- 

66, R7-1 , R8-1, F1-43 , R1-42,M1-4
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سطح مزیت رقابتی رشته ها در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مزیت رقابتی رشته ها

در این پروژه، از سه روش برای بررسی مزیت رقابتی دانشگاه ها در زمینه رشته های مختلف استفاده شده است و در نهایت از مجموع امتیازهایی که 

یک دانشگاه از هریک از این سه روش در ارتباط با یک رشته کسب می کند امتیاز کل مزیت رقابتی دانشگاه در زمینه یک رشته خاص محاسبه می گردد.

الف – شاخص رقابت پذیری: شاخص رقابت پذیری برای هر رشته در هر دانشگاه محاسبه می گردد. برای محاسبه شاخص رقابت پذیری، ابتدا شاخص 

توان علمی دانشگاه ها برای یک رشته خاص محاسبه می گردد و سپس شاخص توان علمی هر دانشگاه بر شاخص توان علمی دانشگاهی که رتبه اول را 

کسب کرده است تقسیم می شود. برای محاسبه شاخص رقابت پذیری دانشگاهی که رتبه اول را کسب کرده است، شاخص توان علمی آن دانشگاه بر 

شاخص توان علمی دانشگاهی که رتبه دوم را کسب کرده است تقسیم می شود)1(. 

ب – شاخص سایول: به منظور شناسایی حوزه ها و موضوعات پژوهشی که پژوهشگران کشور در آن زمینه بیشرتین نقش آفرینی بین املللی را داشته اند 

برای متام اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی که شاخص H بیشرت از 15 داشته اند تحلیل SciVal انجام شد. بر اساس نتایج این تحلیل، افراد 

و تیم های تاثیرگذار در سطح دانشگاه های علوم پزشکی و حوزه های اصلی مطالعاتی آنها مشخص گردید)2(.

ج – ارزشیابی داخلی توانایی های علمی دانشگاه ها: به منظور جمع آوری و تحلیل اطالعات محیطی که می توانند مزیت های رقابتی دانشگاه ها را در 

حوزه های دانشی مختلف نشان دهند، بر اساس یک مطالعه کیفی چارچوبی جهت جمع آوری اطالعات محیطی طراحی شد. 

در گام اّول بر اساس این چارچوب 36 مورد از اطالعات مختلف دانشگاه ها در حوزه های مختلف »هیات علمی«، »پژوهش و نوآوری«، »آموزش«، 

»مدیریت دانش« و »ارایه خدمات« جمع آوری شده است. در گام دّوم از دانشگاه ها خواسته شد که حوزه های متایز پیشنهادی خود را مشخص منایند و 

ارتباط هریک از این حوزه ها را با مزیت های رقابتی که در گام اّول شناسایی شده اند برقرار منایند. )ضمیمه 1(

د – تعیین سطح مزیت رقابتی: به منظور تعیین سطح مزیت رقابتی ابتدا به هریک از سه شاخص فوق الذکر بر اساس جدول زیر امتیازی بین یک تا 

پنج داده می شود.

رشته مورد نظر جزو ده رتبه اول کشور بر اساس شاخص رقابت پذیری نیست.یک امتیازشاخص رقابت پذیری

رشته مورد نظر جزو 10-5 رتبه اول کشور بر اساس شاخص رقابت پذیری است.دو امتیاز

رشته مورد نظر جزو 4 رتبه اول کشور بر اساس شاخص رقابت پذیری است.سه امتیاز

رشته مورد نظر رتبه اول کشور بر اساس شاخص رقابت پذیری را دارا می باشد. )شاخص رقابتی بین 1 تا 2(چهار امتیاز

پنچ امتیاز
رشته مورد نظر با فاصله زیاد از سایر رقبا رتبه اول کشور بر اساس شاخص رقابت پذیری را دارا می باشد. 

)شاخص رقابتی بیش از 2(

رشته ای که در تحلیل سایول هیچ عضو هیات علمی ای شناسایی نشده است. یک امتیازشاخص سایول

رشته ای که فقط یک عضو هیات علمی در تحلیل سایول شناسایی شده است.دو امتیاز

رشته ای که بیش از دو عضو هیات علمی در تحلیل سایول شناسایی شده است.سه امتیاز

چهار امتیاز
رشته ای که عضو هیات علمی با h index باالی 25 یا تیمی با مجموع h index باالی 50 در تحلیل 

سایول شناسایی شده است .

پنچ امتیاز
رشته ای که عضو هیات علمی با h index باالی 25 و تیمی با مجموع h index باالی 50 در تحلیل 

سایول شناسایی شده است.

مواردی که در فرم 2 اطالعات محیطی دانشگاه به آن اشاره نشده است. یک امتیازارزشیابی داخلی توانایی های علمی دانشگاه ها

مواردی که در فرم 2 اطالعات محیطی دانشگاه کمرت از 5 رفرنس دارند.دو امتیاز

مواردی که در فرم 2 اطالعات محیطی دانشگاه 10-5 رفرنس دارند.سه امتیاز

مواردی که در فرم 2 اطالعات محیطی دانشگاه 15-11 رفرنس دارند.چهار امتیاز

مواردی که در فرم 2 اطالعات محیطی دانشگاه بیش از 15 رفرنس دارند.پنچ امتیاز

1(  این اطالعات به تفکیک دانشگاه ها و رشته های مختلف در کتابی با عنوان »تعیین مزیت های نسبی دپارتمان ها و گروه های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی در زمینه پژوهش« توسط مرکز 
ملّی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی منتشر شده است.

2(  این اطالعات برای پژوهشگران برتر دانشگاه های علوم پزشکی در کتابی با عنوان »تعیین مزیت های رقابتی دانشگاه های در موضوعات علمی بر اساس شاخص SciVal« توسط مرکز ملّی 
تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی منتشر شده است.
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و در مرحله دّوم بر اساس ماتریس زیر و بر اساس مجموع امتیازات سه شاخص فوق سطح مزیت رقابتی تعیین می شود:

شاخص رقابت پذیری

12345

امتیاز 
مجموع 
)3 تا 15(

---داخلیداخلی3-4

-ضعیفضعیفضعیفداخلی5-6

قویقویضعیفضعیفداخلی7-8

انحصاریقویقویضعیفضعیف9 ≥

بر این اساس سطح مزیت رقابتی رشته هایی که به طور بالقوه در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می توانند مبنای متایز رسالت آکادمیک قرار گیرند به 

رشح زیر تعیین گردید.

رشته
سنجه های مزیت رقابتی

سطح مزیت رقابتی
 شاخص SciValشاخص رقابت پذیریارزشیابی داخلی

ضعیفاطالع رسانی در شاخه پزشكی )مدیریت اطالعات سالمت(1

ضعیفایمنولوژی )ایمنی شناسی پزشکی(2

قویداروشناسی3

ضعیففیزیولوزی 4

داخلیبهداشت )محیط زیست، مواد غذایی، روانی()بهداشت عمومی(5

ضعیف-ژنتیك انسانی باگرایش ملكولی/)ژنتیک مولکولی(6

غیرقابل تعیین-وسایل، تجهیزات و فیزیک پزشكی، مكانیك - مكاترونیك7

غیرقابل تعیین--علوم انسانی سالمت8

ضعیفمیكروب شناسی9

داخلیسم شناسی داروشناسی10

ضعیفبیهوشی 11

قویآموزش علوم پزشكی12

غیرقابل تعیین--جانور شناسی13

قویعلوم ترشیحی14

قویعلوم تغذیه15

قویکودکان16

قویبیامریهای کلیه 17

ضعیف بیامری های عفونی و گرمسیری18

غیرقابل تعیین-بیامری های روان تنی19

غیرقابل تعیین--بیامری های نقص ایمنی20

ضعیفبیامری های داخلی 21

ضعیفبیامری های پوست 22

ضعیفچشم پزشکی23

قویبیامری های مغز و اعصاب24

قویبیامری های قلب و عروق25

غیرقابل تعیین-پیشگیری از رسطان26
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رشته
سنجه های مزیت رقابتی

سطح مزیت رقابتی
 شاخص SciValشاخص رقابت پذیریارزشیابی داخلی

غیرقابل تعیین-ناهنجاریهای جمجمه ای – صورتی 27

داخلیدندانپزشکی28

ضعیفتصویربرداری پزشکی29

غیرقابل تعیین-پژوهش های علوم پزشکی و میان رشته ای30

ضعیفطب فیزیکی و توانبخشی31

غیرقابل تعیین-فناوری های سالمت و نوآوری های درمانی32

قویتصویر برداری مداخله ای اعصاب33

قویجراحی ستون فقرات 34

ضعیفرسطان های دستگاه ادراری تناسلی 35

قویمهندسی پزشکی36

ضعیفبرنامه ریزی آموزشی 37

ضعیفطب نوزادی و پیرامون تولد38

ضعیفجراحی کودکان39

ضعیفغدد درون ریز و متابولیسم کودکان40

ضعیفپروتز دندان41

ضعیفجراحی کلیه و مجاری ادراری کودکان42

ضعیفجراحی دست43

ضعیفجراحی درون بین الپاراسکوپی44

ضعیفاقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسال45

ضعیفبیامری های کلیه کودکان46

ضعیفپرستاری مراقبت های ویژه نوزادان47

ضعیفاندویوروژی 48

داخلی بیامری های قرینه و خارج چشمی49

ضعیفارتوپدی کودکان50

ضعیففارماکوگنوزی51

ضعیفآسیب شناسی 52

قوی-بیوشیمی بالینی53

ضعیفمراقبت های ویژه پزشکی54

داخلیمامایی 55

ضعیفروانشناسی بالینی56

ضعیفآموزش مدارک پزشکی57

ضعیفسالمت و رفاه اجتامعی58

ضعیفمراقبت های ویژه کودکان59

ضعیفگفتار درمانی 60

ضعیفرصع61

ضعیفسالمت دهان و دندانپزشکی اجتامعی62

ضعیفجراحی قفسه صدری63

ضعیففناوری اطالعات سالمت 64

داخلیپزشکی مولکولی 65
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رشته
سنجه های مزیت رقابتی

سطح مزیت رقابتی
 شاخص SciValشاخص رقابت پذیریارزشیابی داخلی

ضعیفپرتودرمانی66

ضعیفآسیب شناسی دهان فک و صورت 67

ضعیفدندانپزشکی ترمیمی68

داخلیکاردرمانی69

داخلیپریودانتیکس70

ضعیففراورده های بیولوژیک 71

ضعیفروانپزشکی ساملندان 72

قویفارماسویتیکس73

ضعیفبیوانفورماتیک74

ضعیفروماتولوژی75

ضعیفمواد دندانی76

ضعیفپرتونگاری77

داخلیاندودنتیکس78

ضعیفانکولوژی زنان79

داخلیدندانپزشکی کودکان 80

ضعیفقارچ شناسی پزشکی81

ضعیفداروسازی بالینی82

داخلیویروس شناسی پزشکی 83

ضعیفویرته و رتین شبکیه 84

ضعیفاعضای مصنوعی 85

داخلیآموزش بهداشت و ارتقاء سالمت86

داخلیمهندسی بهداشت محیط87

داخلیپرستاری داخلی جراحی88

ضعیفشیمی دارویی89

ضعیفدرماتوپاتولوژی90
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همراستایی رشته ها در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اولویت های ملّی

در این مرحله همراستایی حوزه ها و رشته هایی که بطور بالقوه می توانند موضوع متایز رسالت قرار بگیرند با اولویت های ملّی مورد بررسی قرار می گیرد. 

برای این منظور چهار حوزه و بیست زیر حوزه واجد اولویت مندرج در سند راهربدی توسعه رشته ها و مقاطع مبنای قضاوت در مورد همراستایی 

حوزه ها و رشته ها قرار گرفته اند. بر این اساس رشته ها و حوزه های دانشی پیشنهادی به دو گروه رشته های همراستا با اولویت های ملّی و ناهمراستا با 

اولویت های ملّی طبقه بندی شده اند. 

رشته ها و حوزه های دانشی نوین که به سبب جدید بودن در اسناد باالدستی مورد اشاره قرار نگرفته اند از نظر زمینه کشوری »بکر« و از نظر همراستایی 

»ناهمراستا« طبقه بندی می شوند ولی هامنطور که در ادامه به آن اشاره خواهد شد، در صورت »توجیه قوی« این رشته ها نیز می توانند مبنای مناسبی 
برای متایز رسالت محسوب شوند.)1(

اولویت های ملّی

A حاکمیت و نظام 
سالمت

B بهداشت و 
پیشگیری

C تشخیص، درمان، و مراقبت 
بیامران

D علوم پایه سالمت
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همراستاییمزیت رقابتیرشته

همراستاضعیفاطالع رسانی در شاخه پزشكی 

همراستاداخلیایمنولوژی )ایمنی شناسی پزشکی(

همراستاقویداروشناسی

همراستاضعیففیزیولوژی 

همراستاداخلیبهداشت )بهداشت عمومی(

ژنتیك انسانی باگرایش ملكولی )ژنتیک 
مولکولی(

همراستاضعیف

وسایل، تجهیزات و فیزیک پزشكی، 
مكانیك – مكاترونیک

همراستاغیرقابل تعیین

همراستاغیرقابل تعیینعلوم انسانی سالمت

همراستاضعیفمیكروب شناسی

ناهمراستاداخلیسم شناسی داروشناسی

ناهمراستاضعیفبیهوشی 

همراستاقویآموزش علوم پزشكی

ناهمراستاغیرقابل تعیینجانورشناسی

ناهمراستاقویعلوم ترشیحی

همراستاقویعلوم تغذیه

ناهمراستاقویکودکان

1( این اطالعات برای 4 حوزه، 20 زیرحوزه و 392 رشته در قالب کتابی با عنوان »حوزه های راهبردی دانش و فناوری سالمت در جمهوری اسالمی ایران« توسط مرکز ملّی تحقیقات راهبردی آموزش 
پزشکی منتشر شده است.
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اولویت های ملّی

A حاکمیت و نظام 
سالمت

B بهداشت و 
پیشگیری

C تشخیص، درمان، و مراقبت 
بیامران

D علوم پایه سالمت
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همراستاییمزیت رقابتیرشته

ناهمراستاقویبیامری های کلیه 

ناهمراستاضعیف بیامری های عفونی و گرمسیری

همراستاغیرقابل تعیینبیامری های روان تنی

ناهمراستاغیرقابل تعیینبیامری های نقص ایمنی

ناهمراستاضعیفبیامری های داخلی 

ناهمراستاضعیفبیامری های پوست 

ناهمراستاضعیفچشم پزشکی

ناهمراستاقویبیامری های مغز و اعصاب

همراستاقویبیامری های قلب و عروق

همراستاضعیفپیشگیری از رسطان

ناهمراستاغیرقابل تعیینناهنجاری های جمجمه ای – صورتی

ناهمراستاداخلیدندانپزشکی

ناهمراستاضعیفتصویربرداری پزشکی

ناهمراستاغیرقابل تعیینپژوهش های علوم پزشکی و میان رشته ای

ناهمراستاضعیفطب فیزیکی و توانبخشی

ناهمراستاغیرقابل تعیینفناوری های سالمت و نوآوری های درمانی

ناهمراستاقویتصویر برداری مداخله ای اعصاب

ناهمراستاقویجراحی ستون فقرات 

همراستاضعیفرسطان های دستگاه ادراری تناسلی 

همراستاقویمهندسی پزشکی

همراستاضعیفبرنامه ریزی آموزشی 

ناهمراستاضعیفطب نوزادی و پیرامون تولد

ناهمراستاضعیفجراحی کودکان

ناهمراستاضعیف غدد درون ریز و متابولیسم کودکان

ناهمراستاضعیفپروتز دندان

ناهمراستاضعیفجراحی کلیه و مجاری ادراری کودکان

ناهمراستاضعیفجراحی دست

ناهمراستاضعیفجراحی درون بین الپاراسکوپی

همراستاضعیفاقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسال

ناهمراستاضعیفبیامری های کلیه کودکان
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اولویت های ملّی

A حاکمیت و نظام 
سالمت

B بهداشت و 
پیشگیری

C تشخیص، درمان، و مراقبت 
بیامران

D علوم پایه سالمت
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همراستاییمزیت رقابتیرشته

ناهمراستاضعیفپرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

ناهمراستاضعیفاندویوروژی 

ناهمراستاداخلی بیامری های قرینه و خارج چشمی

ناهمراستاضعیفارتوپدی کودکان

همراستاضعیففارماکوگنوزی

ناهمراستاضعیفآسیب شناسی 

همراستاقویبیوشیمی بالینی

ناهمراستاضعیفمراقبت های ویژه پزشکی

ناهمراستاداخلیمامایی 

همراستاضعیفروانشناسی بالینی

ناهمراستاضعیفآموزش مدارک پزشکی

همراستاضعیفسالمت و رفاه اجتامعی

ناهمراستاضعیفمراقبت های ویژه کودکان

ناهمراستاضعیفگفتار درمانی 

ناهمراستاضعیفرصع

ناهمراستاضعیفسالمت دهان و دندانپزشکی اجتامعی

ناهمراستاضعیفجراحی قفسه صدری

همراستاضعیففناوری اطالعات سالمت 

همراستاداخلیپزشکی مولکولی 

همراستاضعیفپرتودرمانی

ناهمراستاضعیفآسیب شناسی دهان فک و صورت 

ناهمراستاضعیفدندانپزشکی ترمیمی

ناهمراستاداخلیکاردرمانی

ناهمراستاداخلیپریودانتیکس

ناهمراستاضعیففراورده های بیولوژیک 

همراستاضعیفروانپزشکی ساملندان 

همراستاقویفارماسویتیکس

همراستاضعیفبیوانفورماتیک

ناهمراستاضعیفروماتولوژی

ناهمراستاضعیفمواد دندانی
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اولویت های ملّی

A حاکمیت و نظام 
سالمت

B بهداشت و 
پیشگیری

C تشخیص، درمان، و مراقبت 
بیامران

D علوم پایه سالمت
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همراستاییمزیت رقابتیرشته

ناهمراستاضعیفپرتونگاری

ناهمراستاداخلیاندودنتیکس

همراستاضعیفانکولوژی زنان

ناهمراستاداخلیدندانپزشکی کودکان 

ناهمراستاضعیفقارچ شناسی پزشکی

همراستاضعیفداروسازی بالینی

همراستاداخلیویروس شناسی پزشکی 

ناهمراستاضعیفویرته و رتین شبکیه 

ناهمراستاضعیفاعضای مصنوعی 

همراستاداخلیآموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

همراستاداخلیمهندسی بهداشت محیط

ناهمراستاداخلیپرستاری داخلی جراحی

همراستاضعیفشیمی دارویی

ناهمراستاضعیفدرماتوپاتولوژی
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زمینه کشوری رشته ها

بررسی زمینه کشوری رشته ها

یکی از عوامل مهمی که در تعیین حوزه های متایز رسالت دانشگاه ها باید درنظر گرفته شود زمینه کشوری آن رشته است. بدیهی است که برخی رشته ها 

در کشور به سبب سبقه بیشرت و وجود گروه های آموزشی و پژوهشگران برجسته از جایگاه مناسبی در سطح منطقه و جهان برخوردار هستند ولی برخی 

از رشته ها به سبب جدید بودن و یا رسمایه گذاری ناکافی بطور مطلوب در کشور گسرتش پیدا نکرده اند. هرچه زمینه کشوری یک رشته در کشور قویرت 

باشد امکان نیل به موفقیت در مسیر کسب جایگاه مرجعیت علمی در سطح بین املللی در آن رشته بیشرت خواهد بود. از سوی دیگر هنگامی که یک 

رشته در سطح کشور از زمینه قوی برخوردار است فضای مناسبی برای رقابت مراکز و دانشگاه های نوپا وجود ندارد.

زمینه کشوری رقابت رشته های مختلف بر اساس سه فاکتور زیر مشخص شده است )ضمیمه 2(:

• شاخص H2 کشور در رشته)1( 	

• رتبه بین املللی کشور از نظر مقاالت منترش شده رشته در سامانه سایامگو)2( 	

• رتبه بین املللی کشور از نظر استنادات صورت گرفته به مقاالت منترش شده رشته در سامانه سایامگو)3( 	

بر این اساس و با استفاده از ماتریس راهنامی زیر، زمینه کشوری رشته ها به سه سطح قوی، بینابینی و ضعیف طبقه بندی می شود)4(.

در مورد رشته هایی که تاکنون وارد کشور نشده اند )رشته هایی که تاکنون توسط شورایعالی برنامه ریزی آموزشی مصوب نشده اند(، زمینه کشوری »بکر« 

در نظر گرفته می شود.

زمینه کشوریهمراستاییمزیت رقابتیرشته

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاضعیفاطالع رسانی در شاخه پزشكی )مدیریت اطالعات سالمت(

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاداخلیایمنولوژی )ایمنی شناسی پزشکی(

در زمینه کشوری قویهمراستاقویداروشناسی

در زمینه کشوری قویهمراستاضعیففیزیولوژی 

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاداخلیبهداشت )محیط زیست، مواد غذایی، روانی( )بهداشت عمومی(

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفژنتیك انسانی با گرایش ملكولی )ژنتیک مولکولی(

1)  National H2 Index
2)  Scimago Documents Rank
3)  Scimago Citations Rank

4( در مواردی که رشته در سامانه علم سنجی ثبت نشده است، H2 آن کمتر از 7 در نظر گرفته می شود و در مواردی که رشته در سامانه سایماگو لحاظ نشده است، رتبه مقاالت آن بیشتر از 20 
و رتبه استنادات آن بیشتر از 25 در نظر گرفته می شود.



29داده ها، تحلیل ها،  تصمیمات و نقشه راه

زمینه کشوریهمراستاییمزیت رقابتیرشته

در زمینه کشوری بکرهمراستاغیرقابل تعیینوسایل، تجهیزات و فیزیک پزشكی، مكانیك – مكاترونیک 

در زمینه کشوری بکرهمراستاغیرقابل تعیینعلوم انسانی سالمت

در زمینه کشوری قویهمراستاضعیفمیكروب شناسی

در زمینه کشوری قویناهمراستاداخلیسم شناسی داروشناسی

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفبیهوشی 

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاقویآموزش علوم پزشكی

در زمینه کشوری بکرناهمراستاغیرقابل تعیینجانورشناسی

در زمینه کشوری قویناهمراستاقویعلوم ترشیحی

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاقویعلوم تغذیه

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاقویکودکان

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاقویبیامری های کلیه 

در زمینه کشوری قویناهمراستاضعیفبیامری های عفونی و گرمسیری

در زمینه کشوری بکرهمراستاغیرقابل تعیینبیامری های روان تنی

در زمینه کشوری بکرناهمراستاغیرقابل تعیینبیامری های نقص ایمنی

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفبیامری های داخلی 

در زمینه کشوری قویناهمراستاضعیفبیامری های پوست 

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفچشم پزشکی

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاقویبیامری های مغز و اعصاب

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاقویبیامری های قلب و عروق

در زمینه کشوری بکرهمراستاضعیفپیشگیری از رسطان

در زمینه کشوری بکرناهمراستاغیرقابل تعیینناهنجاری های جمجمه ای – صورتی

در زمینه کشوری قویناهمراستاداخلیدندانپزشکی

در زمینه کشوری قویناهمراستاضعیفتصویربرداری پزشکی

در زمینه کشوری بکرناهمراستاغیرقابل تعیینپژوهش های علوم پزشکی و میان رشته ای

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفطب فیزیکی و توانبخشی

در زمینه کشوری بکرناهمراستاغیرقابل تعیینفناوری های سالمت و نوآوری های درمانی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقویتصویر برداری مداخله ای اعصاب

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقویجراحی ستون فقرات 

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفرسطان های دستگاه ادراری تناسلی 

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاقویمهندسی پزشکی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفبرنامه ریزی آموزشی 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفطب نوزادی و پیرامون تولد

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفجراحی کودکان

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیف غدد درون ریز و متابولیسم کودکان

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفپروتز دندان

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفجراحی کلیه و مجاری ادراری کودکان

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفجراحی دست

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفجراحی درون بین الپاراسکوپی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفاقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسال

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفبیامری های کلیه کودکان

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفپرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفاندویوروژی 
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زمینه کشوریهمراستاییمزیت رقابتیرشته

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاداخلی بیامری های قرینه و خارج چشمی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفارتوپدی کودکان

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاضعیففارماکوگنوزی

در زمینه کشوری قویناهمراستاضعیفآسیب شناسی 

در زمینه کشوری قویهمراستاقویبیوشیمی بالینی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفمراقبت های ویژه پزشکی

در زمینه کشوری قویناهمراستاداخلیمامایی 

در زمینه کشوری قویهمراستاضعیفروانشناسی بالینی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفآموزش مدارک پزشکی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفسالمت و رفاه اجتامعی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفمراقبت های ویژه کودکان

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفگفتار درمانی 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفرصع

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفسالمت دهان و دندانپزشکی اجتامعی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفجراحی قفسه صدری

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیففناوری اطالعات سالمت 

در زمینه کشوری قویهمراستاداخلیپزشکی مولکولی 

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفپرتودرمانی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفآسیب شناسی دهان فک و صورت 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفدندانپزشکی ترمیمی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاداخلیکاردرمانی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاداخلیپریودانتیکس

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیففراورده های بیولوژیک 

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفروانپزشکی ساملندان 

در زمینه کشوری قویهمراستاقویفارماسویتیکس

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفبیوانفورماتیک

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفروماتولوژی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفمواد دندانی

در زمینه کشوری قویناهمراستاضعیفپرتونگاری

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاداخلیاندودنتیکس

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفانکولوژی زنان

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاداخلیدندانپزشکی کودکان 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفقارچ شناسی پزشکی

در زمینه کشوری قویهمراستاضعیفداروسازی بالینی

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاداخلیویروس شناسی پزشکی 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفویرته و رتین شبکیه 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفاعضای مصنوعی 

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاداخلیآموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاداخلیمهندسی بهداشت محیط

در زمینه کشوری قویناهمراستاداخلیپرستاری داخلی جراحی

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاضعیفشیمی دارویی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفدرماتوپاتولوژی
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تصمیم گیری برای انتخاب رشته یا حوزه دانشی به منظور متایز آکادمیک

برای بررسی میزان مناسبت)1( رشته ها و حوزه های دانشی مختلف به عنوان هدف مترکز و متایز رسالت آکادمیک در دانشگاه های علوم پزشکی بزرگ از 

ماتریس زیر استفاده می کنیم. این ماتریس ها بر اساس مالک های اندازه دانشگاه، زمینه کشوری رشته، همراستایی با اولویت های ملّی، و سطح مزیت 

رقابتی دانشگاه در آن رشته، میزان مناسبت انتخاب رشته ها را در پنج سطح از کامال مناسب تا کامال نامناسب پیشنهاد می کنند.

دانشگاه بزرگ

در رشته هایی که در سامانه علم سنجی ثبت نشده اند و توسط شورایعالی برنامه ریزی آموزشی تصویب نشده اند )دو کادر پایین ماتریس( بررسی سطح 

مزیت های رقابتی امکان پذیر منی باشد. در این موارد در صورتی که رشته با اولویت های ملّی همراستا باشد )کادر پایین سمت چپ(، قضاوت در مورد 

مناسبت انتخاب رشته بر اساس میزان اهمیت رشته در حوزه واجد اولویت و میزان وابستگی بین رشته ای آن صورت می گیرد و در صورتی که رشته با 

اولویت های ملّی همراستا نباشد )کادر پایین سمت راست(، تنها بر اساس توجیه خربگی )مستقل از جهت گیری های اسناد باالدستی( میزان مناسبت رشته 

به عنوان هدف متایز تعیین می گردد.

 Appropriateness  )1
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فهرست اولویت های رشته ها برای متایز رسالت

زمینه کشوریهمراستاییمزیت رقابتیرشتهمناسبت

کامال مناسب
در زمینه کشوری بکرهمراستاغیرقابل تعیینوسایل، تجهیزات و فیزیک پزشكی، مكانیك - مكاترونیک 

در زمینه کشوری بکرناهمراستاغیرقابل تعیینپژوهش های علوم پزشکی و میان رشته ای

مناسب

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقویتصویربرداری مداخله ای اعصاب

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقویجراحی ستون فقرات 

در زمینه کشوری قویهمراستاقویداروشناسی

در زمینه کشوری قویهمراستاقویبیوشیمی بالینی

در زمینه کشوری قویهمراستاقویفارماسویتیکس

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاقویعلوم تغذیه

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاقویمهندسی پزشکی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاقویآموزش علوم پزشكی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاقویبیامری های قلب و عروق

در زمینه کشوری بکرهمراستاغیرقابل تعیینعلوم انسانی سالمت

مناسب در غیاب 
سایر گزینه ها

در زمینه کشوری قویناهمراستاقویعلوم ترشیحی

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاقویکودکان

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاقویبیامریهای کلیه 

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاقویبیامری های مغز و اعصاب

در زمینه کشوری قویناهمراستاضعیفبیامری های پوست 

در زمینه کشوری قویناهمراستاضعیفتصویربرداری پزشکی

در زمینه کشوری قویناهمراستاضعیفآسیب شناسی 

در زمینه کشوری قویناهمراستاضعیفپرتونگاری

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفبیهوشی 

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفبیامری های داخلی 

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفچشم پزشکی

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفگفتار درمانی 

در زمینه کشوری قویناهمراستاضعیف بیامری های عفونی و گرمسیری

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفطب فیزیکی و توانبخشی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفطب نوزادی و پیرامون تولد

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفجراحی کودکان

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیف غدد درون ریز و متابولیسم کودکان

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفپروتز دندان

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفجراحی کلیه و مجاری ادراری کودکان

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفجراحی دست

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفجراحی درون بین الپاراسکوپی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفبیامری های کلیه کودکان

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفپرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفاندویوروژی 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفارتوپدی کودکان

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفمراقبت های ویژه پزشکی
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زمینه کشوریهمراستاییمزیت رقابتیرشتهمناسبت

مناسب در غیاب 
سایر گزینه ها

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفآموزش مدارک پزشکی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفمراقبت های ویژه کودکان

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفرصع

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفسالمت دهان و دندانپزشکی اجتامعی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفجراحی قفسه صدری

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفآسیب شناسی دهان فک و صورت 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفدندانپزشکی ترمیمی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیففراورده های بیولوژیک 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفروماتولوژی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفمواد دندانی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفقارچ شناسی پزشکی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفویرته و رتین شبکیه 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفاعضای مصنوعی 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفدرماتوپاتولوژی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفپرتودرمانی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفروانپزشکی ساملندان 

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفبیوانفورماتیک

در زمینه کشوری بکرهمراستاغیرقابل تعیینبیامری های روان تنی

در زمینه کشوری بکرهمراستاضعیفپیشگیری از رسطان

نامناسب

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاداخلیایمنولوژی ) ایمنی شناسی پزشکی(

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاداخلیاندودنتیکس

در زمینه کشوری قویناهمراستاداخلیدندانپزشکی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاداخلی بیامری های قرینه و خارج چشمی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاداخلیکاردرمانی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاداخلیپریودانتیکس

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاداخلیدندانپزشکی کودکان 

در زمینه کشوری قویهمراستاداخلیپزشکی مولکولی 

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاداخلیویروس شناسی پزشکی 

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاداخلیآموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاداخلیمهندسی بهداشت محیط

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاداخلیبهداشت عمومی

کامال نامناسب

در زمینه کشوری قویناهمراستاداخلیسم شناسی داروشناسی

در زمینه کشوری قویناهمراستاداخلیمامایی 

در زمینه کشوری قویناهمراستاداخلیپرستاری داخلی جراحی

در زمینه کشوری بکرناهمراستاغیرقابل تعیینجانور شناسی

در زمینه کشوری بکرناهمراستاغیرقابل تعیینبیامری های نقص ایمنی

در زمینه کشوری بکرناهمراستاغیرقابل تعیینناهنجاریهای جمجمه ای – صورتی

در زمینه کشوری بکرناهمراستاغیرقابل تعیینفناوری های سالمت و نوآوری های درمانی



35داده ها، تحلیل ها،  تصمیمات و نقشه راه

توصیه سیاستی نرص برای متایز رسالت آکادمیک در دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی بزرگی مانند دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می تواند بین 8 تا 12 حوزه برای متایز رسالت آکادمیک خود انتخاب کنند. بر اساس 

تحلیل فوق و با ادغام حوزه های مشابه با یکدیگر ده حوزه زیر به عنوان زمینه متایز دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پیشنهاد می شود.

مهندسی پزشکی، وسایل و تجهیزات پزشكی )فیزیک، مكانیك و مكاترونیک پزشکی( 1

توسعه میان رشته ای در حوزه علوم انسانی سالمت2

تصویر برداری مداخله ای اعصاب3

جراحی ستون فقرات 4

داروشناسی5

بیوشیمی بالینی6

فارماسویتیکس7

علوم تغذیه8

آموزش علوم پزشكی9

بیامری های قلب و عروق10
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عالوه بر حوزه های فوق، این دانشگاه می تواند برای رسالت اکادمیک متایز یافته خود از حوزه های اقیانوس آبی با اولویت ملی باال که در جدول زیر 

آمده است، با توجه به سقف انتخاب آن دانشگاه، حوزه یا حوزه هایی را انتخاب مناید.

حوزه های اقیانوس آبی با اولویت ملّی باال و وابستگی میان رشته گی متوسط و باال برای دانشگاه های بزرگ

مددکار اجتامعی ساملنداناقتصاد سالمت

زیست مواداقتصاد دارویی

زیست مواد دندانیاخالق بالینی

بازار و صنعت  بیوتکنولوژیسالمت، مطالعات خانواده و توسعه انسانی

شیمی محصوالت طبیعی و داروهای گیاهیجامعه شناسی سالمت

کشت گیاه های داروییهمه گیرشناسی اجتامعی

زیست نانوفناوریسالمت و رفاه اجتامعی

نانوموادسالمت و توسعه اجتامعی

همه گیرشناسی محیط زیستسالمت و رفاه کودکان

تحلیل سیاست های محیط زیستمدیریت عوامل اجتامعی موثر بر سالمت

اقتصاد رفاهمطالعات سیاست های آموزشی

حقوق سالمتارتباطات سالمت

مدیریت محیط زیستمدیریت صنایع غذایی

مهندسی  بیوتکنولوژیپیشگیری از اعتیاد در جامعه

مهندسی  نانوفناوری و ابزار فوق دقیقآمادگی و پیشگیری آسیب در بالیا
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حوزه های دانشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جهت متایز رسالت 
آکادمیک

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با تشکیل کارگروهی متشکل از مدیران منتخب دانشگاه و جمعی از برترین اساتید و پژوهشگران دانشگاهی و با بررسی 

عمیق مزیت های رقابتی دانشگاه و اولویت های ملّی، گزینه های مختلف را برای متایز رسالت آکادمیک دانشگاه مورد مداقه قرار داد و در نهایت موارد 

زیر را انتخاب منود.

مهندسی پزشکی1

تصویر برداری مداخله ای2

طب تسکینی3

4)Drug development(طراحی و توسعه دارو

رشد و تکامل کودکان5

اقتصاد سالمت6

علوم تغذیه7

آموزش پزشکی8

پرستاری رسطان9

مراقبت های ادغام یافته بیامری های واگیر10

بیامری های قلب و عروق11

پزشکی اجتامعی12

حوزه های متایز آکادمیک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تاریخ 1399/11/20 در در هیات رئیسه دانشگاه / شورای دانشگاه به تصویب رسید.

بیانیه رسالت آکادمیک متایز یافته دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

• دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با توجه کامل به اولویت های ملّی و آگاهی از مزیت های رقابتی خود، حوزه های زیر را به منظور متایز آکادمیک 	

انتخاب کرده است.

مهندسی•پزشکی •	

تصویر•برداری•مداخله•ای •	

طب•تسکینی •	

)Drug development(طراحی•و•توسعه•دارو •	

رشد•و•تکامل•کودکان •	

اقتصاد•سالمت •	

علوم•تغذیه •	

آموزش•پزشکی •	

پرستاری•رسطان •	

مراقبت•های•ادغام•یافته•بیامری•های•واگیر •	

بیامری•های•قلب•و•عروق •	

پزشکی•اجتامعی •	

• هدف دانشگاه علوم پزشکی اصفهان این است که:	

در کوتاه مدت از طریق مدیریت و تخصیص رسالت مدار منابع، ظرفیت های خود را در این حوزه ها گسرتش دهد و در مسیر یک توسعه هدفمند . 1

گام بردارد.
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در میان مدت به واسطه عملکرد الگوی خود، جایگاه رهربی جامعه علمی کشور در این رشته ها را به دست آورد و با شبکه سازی و بکارگیری . 2

ظرفیت های ملّی در مسیر رفع نیازهای اساسی کشور در این حوزه ها نقشی محوری ایفا مناید. 

و در بلندمدت با اتکا به ظرفیت های باالی علمی خود و با پیشگامی در توسعه مرزهای دانش و دارا بودن بیشرتین سهم از فعالیت ها، فرایندها، . 3

و محصوالت دانشی در این حوزه ها، فرادستی، سیادت و رهربی جامعه علمی بین املللی در این رشته ها را کسب مناید، بر فضای گفتامنی علمی 

جهانی تسلط پیدا کند و نبض تعامالت با مراکز رقیب، همکار و بازار مشرتیان در سطح جهان را در دست گیرد.

متایز نهادی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در راستای تحقق رسالت آکادمیک

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در راستای نیل به اهداف رسالت آکادمیک متایز یافته خود، در صدد است تشکیل قطب های علمی زیر را محقق گرداند.

• قطب های علمی بالقوه)1(	

قطب علمی بالقوه طب تسکینی  -

قطب علمی بالقوه طراحی و توسعه دارو  -

قطب علمی بالقوه رشد و تکامل کودکان  -

قطب علمی بالقوه اقتصاد سالمت  -

قطب علمی بالقوه پرستاری رسطان  -

قطب علمی بالقوه مراقبت های ادغام یافته بیامری های واگیر  -

قطب علمی بالقوه پزشکی اجتامعی  -

 .)a تحقق قطب های بالقوه فوق بطور عمده از طریق عملیاتی سازی راهربد متایز صورت می گیرد )ضمیمه

نقشه راه راهربدی قطب های بالقوه فوق بر اساس چارچوب مندرج در ضمیمه e تدوین خواهد شد.

1(  قطب علمی سطح یک یا قطب بالقوه نهاد دانشی است که با توجه به مزیت های رقابتی خود و با هدف رفع نیازهای بومی و یا آدرس دهی به اولویت های ملّی بر روی حوزه های دانشی 
خاصی تمرکز پیدا می کند و با هدف گذاری و برنامه ریزی مناسب در مسیر تمایز موسسه ای و افزایش کّمی منابع، زیرساخت ها و توانمندی های خود گام برمی دارد. تمرکز و تمایز، راهبردهای اصلی 

قطب های علمی بالقوه محسوب می شوند.
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• قطب های علمی جامع )1(	

قطب علمی جامع مهندسی پزشکی  -

قطب علمی جامع تصویر برداری مداخله ای  -

قطب علمی جامع علوم تغذیه  -

قطب علمی جامع آموزش پزشکی  -

قطب علمی جامع بیامری های قلب و عروق  -

.)c و b و a تحقق قطب های جامع فوق بطور عمده از طریق عملیاتی سازی راهربدهای متایز، تعالی و راهربی صورت می گیرد )ضمیمه های

نقشه راه راهربدی قطب های جامع فوق بر اساس چارچوب مندرج در ضمیمه g تدوین خواهد شد.

1( قطب علمی سطح سه یا قطب جامع یک نهاد دانشی شناخته شده است که به واسطه عملکرد الگوی خود، رهبری جامعه علمی کشور در رشته مربوطه را برعهده می گیرد و با اتکا به ظرفیت های 
باالی علمی خود و با شبکه سازی و بکارگیری ظرفیت های ملّی، در مسیر رفع نیازهای اساسی کشور در آن حوزه دانشی نقشی محوری ایفا می نماید. گستره کارکردهای دانشی الگوی قطب علمی جامع 
شامل آموزش، پژوهش، مدیریت دانش و ارایه خدمات می باشد. گسترش اقدامات و دسترسی های قطب علمی جامع در سطح جامعه، بخش خدمات و صنعت، نهادهای سیاستگذار و جامعه علمی 
ملی و بین المللی، سبب می شود دامنه تاثیرگذاری فعالیت های دانشی قطب علمی جامع بسیار وسیع باشد. تمرکز، تمایز، تعالی، و رهبری، راهبردهای اصلی قطب های علمی جامع محسوب می شوند.
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ضمیمه a – راهربد مترکز و متایز

راهربد مترکز به معنی تخصیص هدفمند منابع مالی، رسمایه انسانی، فناوری های تخصصی و تالش های سازمانی بر روی توسعه یک حیطه یا زیر حیطه 

علمی خاص می باشد. یک نهاد دانشی متمركز بخش مشخص و قابل توجهی از منابع و فعالیت های دانشی خود را به یک موضوع یا حوزه دانشی خاص 

معطوف می مناید.

راهربد متایز به معنی تغییر واقعی و مشهود در عملکرد یک نهاد دانشی به دنبال مترکز بر روی یک یا چند حوزة دانشی خاص می باشد. این تغییر عملکرد 

علمی می تواند شامل گسرتش کّمی یا کیفی یک یا چند کارکرد دانشی )آموزش، پژوهش، مدیریت دانش، تولید و خدمت( و یا گسرتش اقدام و دسرتسی 

جهت افزایش اثربخشی کارکردهای دانشی باشد. یک نهاد دانشی متامیز، در مقایسه با سایر نهادهای دانشی مشابه، قابل شناسایی و دارای مزیت 

مشخص می باشد. هنگامی که متایز نهادهای دانشی مختلف بر اساس یک نقشه کالن و با هدف تقسیم کار ملّی میان نهادهای دانشی صورت پذیرد، 

متایز همنوا نامیده می شود. متایز همنوا معموال برای تحقق اهداف اسناد باال دستی در سطح ملّی صورت می گیرد.

اقدامات مرتبط به راهربد مترکز و متایز موضوعی

الف- برنامه ریزی متمرکز
• اجامع بر روی رسالت متایز یافته	
• تدوین نقشه راه راهربدی متایز یافته	
• تدوین برنامه راهربدی متایز یافته	

ب- تضمین همراستایی
• طراحی و استقرار نظام پایش و حاکمیت آکادمیک جهت اطمینان از همراستایی عملیات محیطی با برنامه راهربدی متایز یافته 	
• تامین و تخصیص مالی رسالت مدار با تاکید بر نقاط مترکز	

ج- توسعه کمی هدفمند
• توسعه هیات علمی رشته با توجه ویژه به حیطه های مترکز	
• توسعه زیرساخت ها و تجهیزات مرتبط به حیطه های مترکز	
• توسعه رشته ها و مقاطع مرتبط به حیطه های مترکز	
• بورسیه دانشجویی مرتبط به حیطه های مترکز	
• توسعه نهادهای علمی )گروه ها، دپارمتان ها، مراکز تحقیقات، مراکز ارایه خدمت، اندیشکده ها، مراکز رشد، پارک های علم و فناوری، ...( با توجه ویژه به 	

حیطه های مترکز
• جذب دانشجویان مرتبط به حیطه های مترکز	



41داده ها، تحلیل ها،  تصمیمات و نقشه راه

ضمیمه b – راهربد تعالی
راهربد تعالی به معنی تالش برای دستیابی به کیفیت در سطح سازمان می باشد. اثربخشی، کارآیی، تناسب با اهداف، و تناسب با انتظارات، نیازها و 

تقاضاها از مصادیق کیفیت در یک سازمان محسوب می شوند.

اقدامات مرتبط به راهربد تعالی

الف- بهبود کیفیت

• مدیریت فرایندها	
• بازنگری برنامه های درسی	
• استانداردسازی	

• ارزشیابی و ممیزی	
• 	)accreditation( کسب اعتبار
• 	)benchmarking( الگوبرداری

• دریافت نشان های کیفیت	
• 	)CQI, TQM( بهبود کیفیت سازمانی
• بهبود جایگاه در نظام های رتبه بندی	

ب- ظرفیت سازی

• تیم سازی	
• جذب نیروی هدفمند	

• توامنندسازی	
• آموزش کارکنان	

• مترکززدایی و تفویض	
• دوره های تحصیالت تکمیلی اعضای هیات علمی	

ج- فرهنگ سازی
• •برگزاری جشنواره ها	 اعطای جوایز	

ضمیمه c – راهربد رهربی
راهربد رهربی به معنی شناسایی کنشگران اصلی رشته در کشور ، برقراری ارتباط موسسه با کنشگران اصلی رشته و گسرتش چرت تولیتی موسسه بر روی 

این کنشگران می باشد. سیاستگذاری، جهت بخشی، اولویت گذاری، هامهنگ سازی، و نظارت و تنظیم از جمله فعالیت های تولیتی محسوب می شوند.

اقدامات مرتبط به راهربد راهربی

الف- تولیت
• تدوین استانداردهای ملّی برنامه درسی رشته	
• تدوین استانداردهای ملّی خدمات مرتبط 	

به رشته
• تدوین راهکارهای ملّی رشته	

• تدوین کدهای اخالق حرفه ای رشته	
• متهید اعتباربخشی های مرتبط به رشته	
• مطالعات آینده نگاری رشته در سطح کشور	
• برنامه ریزی گسرتش رشته در سطح کشور	

• برنامه ریزی نیروی کار رشته در سطح کشور	
• نقش آفرینی کلیدی در انجمن های تخصصی 	
• نقش آفرینی کلیدی در بوردهای تخصصی	

ب- بین املللی سازی

• دانشجویان بین امللل	
• مدارک و گواهینامه های بین املللی	
• برنامه های تبادل استاد	
• برنامه های تبادل دانشجو	
• پرسنل بین املللی	

• برنامه های فرامرزی آموزشی	
• پروژه های مشرتک پژوهشی	
• مهارت های زبان آموزی	
• کسب اعتبار بین املللی	
• محتوای بین املللی برنامه های درسی	

• گرانت های بین املللی	
• شبکه های بین املللی	
• فرصت های سفر و رفت و آمد	
• معادلسازی و انتقال مدرک	

ج- شبکه سازی

• تاسیس شبکه مجازی ملّی	
• راه اندازی فوروم ملّی	

• طراحی و اجرای پروژه های چندمرکزی 	
ملّی

• طراحی و اجرای کوهورت های ملّی 	
چندکانونی

د- عمومی سازی
• •حضور فعال در رسانه های جمعی	 •حضور فعال در رسانه های اجتامعی	 آموزش همگانی	

ه- گسرتش اقدام و دسرتسی

• برنامه ریزی و برگزاری رویدادهای علمی 	
مرتبط به رشته در سطح کشور

• برنامه راهربدی رصد علمی	

• تولید و انتشار کتب علمی مرجع ملّی	
• توسعه سیاستگذاری سالمت	
• مداخالت و پویش های اجتامعی	

• آموزش همگانی	

و- ارزش زایی

• توسعه نوآوری	
• توسعه تحقیقات کاربردی	
• کارآفرینی 	

• راه اندازی رشکت های دانش بنیان	
• خدمت سازی / محصول سازی	
• براند سازی	

• بازار سازی 	
• درآمد سازی	
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ضمیمه d – راهربد فرادستی
راهربد فرادستی به دنبال کسب یک جایگاه رفیع، بدون رقیب، و بالمنازع در جامعه علمی بین املللی رشته می باشد. فرادستی موقعیتى ویژه است كه 

یك موسسه و یا کشور با قرار گرفنت در آن، انظار پژوهشگران و دانشمندان رشته را در سطح جهان به خود جلب منوده و با ایجاد وضعیت تسلیم و 

تواضع، آنان را متقاعد مى كند تا به رهربى اش تن دهند. این جایگاه حاصل عملکرد عالی، همه جانبه و مستمر دانشی موسسه در رشته مربوطه می باشد.

اقدامات مرتبط به راهربد فرادستی

الف- پیشگامی )اولین(

• •انجام پیرشوترین تحقیقات	 توسعه پیرشوترین فناوری ها	

ب- پیشتازی )بزرگرتین، بیشرتین سهم(

• انتشار بیشرتین تعداد مقاالت	
• انتشار بیشرتین تعداد کتب	
• جذب و بکارگیری بیشرتین تعداد محققین	

• راه اندازی و توسعه بیشرتین تعداد موسسات	
• ارایه بیشرتین حجم از خدمات دانشی	
• ثبت بیشرتین تعداد ابداع و اخرتاع	

ج- تاثیر )مهمرتین(

• •برگزاری مهمرتین هامیش های جهانی	 •راه اندازی شبکه جهانی	 تشکیل و راه اندازی فوروم جهانی	

د- کیفیت )بهرتین، برترین(

• 	)IF دستیابی به برترین ژورنال های جهانی )بیشرتین
• تالیف و انتشار کتب مرجع جهانی	
• جذب و تربیت بهرتین دانشمندان در سطح جهان	

• ارتقاء و توسعه بهرتین موسسات علمی جهانی	
• ارایه بهرتین خدمات دانشی در سطح جهان	

ه- ارجاع )مشهورترین، محبوب ترین، پرطرفدارترین(

• توسعه انتولوژی یا واژگان استاندارد رشته	
• توسعه و راه اندازی پایگاه داده ای دانش رشته	
• توسعه مبانی فلسفه رشته	

• نظریه پردازی و مشارکت در شکل گیری پارادایم غالب و علم 	
هنجاری

• انجام مطالعات و انتشار مقاالت  پر ارجاع	

و- کاربست )موثرترین، پرکاربردترین(

• انجام مطالعات کاربردی	
• انجام مطالعات پشتیبان ابداعات و اخرتاعات	

• تولید باالترین ارزش افزوده اقتصادی دانشی	
• راه اندازی موسسات دانش بنیان	

ز- اقتدار )قوی ترین، مقتدرترین(

• مدیریت بوردهای نهادهای علمی جهانی	
• میزبانی مقر نهادهای علمی جهانی	
• اعتبارسنجی جهانی	
• انجام علم سنجی جهانی	

• تعیین اولویت های پژوهشی در سطح جهان 	
• تدوین استانداردهای بین املللی	
• برگزاری برجسته ترین هامیش های بین املللی	
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ضمیمه e - چارچوب تدوین نقشه راه قطب های بالقوه

سال

متایز

تعالی

راهربدی

فرادستی

نقشه راه نیل به رسالت متایز یافته در وضعیت مزیت رقابتی داخلی- بخش1

ی 
وع

ض
مو

ز 
متای

ربد 
اه

ر

ز 
رک

مت

رسالت متایز یافته

برنامه راهربدی متایز یافته

ی
تای

اس
مر

حاکمیت آکادمیکه

تامین و تخصیص مالی

ی
کم

ه 
سع

تو

توسعه هیات علمی رشته 

توسعه زیرساخت ها و 
تجهیزات مرتبط به رشته

توسعه رشته ها و مقاطع 
مرتبط به رشته 

توسعه نهادهای علمی

بورسیه دانشجویی 

جذب دانشجو 

19-21 17-18 15-16 13-14 11-12 9-10 8 7 6 5 4 3 2 1 سال 
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نقشه راه نیل به رسالت متایز یافته در وضعیت مزیت رقابتی داخلی- بخش2

ی 
ه ا

س
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ی م
عال

د ت
هرب

را

ی 
از

ت س
رفی

ظ

تیم سازی

توامنندسازی

آموزش کارکنان

دوره های تحصیالت تکمیلی 
اعضای هیات علمی

زی
سا

گ 
هن

برگزاری جشنواره هافر

اعطای جوایز

ت 
فی

 کی
ود

هب
ب

مدیریت فرایندها

بازنگری برنامه های درسی

استانداردسازی

ارزشیابی و ممیزی

کسب اعتبار 

الگوبرداری 

دریافت نشان های کیفیت

بهبود کیفیت سازمانی 
 )CQI, TQM(

بهبود جایگاه در نظام های 
رتبه بندی

19-21 17-18 15-16 13-14 11-12 9-10 8 7 6 5 4 3 2 1 سال 
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نقشه راه نیل به رسالت متایز یافته در وضعیت مزیت رقابتی داخلی- بخش3

ی 
ّ  مل

ی
هرب

 را
ربد

اه
ر

ت 
ولی

ت

تدوین استانداردهای ملّی 
برنامه درسی رشته

تدوین استانداردهای ملّی 
خدمات مرتبط به رشته

تدوین راهکارهای ملّی رشته

تدوین کدهای اخالق 
حرفه ای رشته

متهید اعتباربخشی های 
مرتبط به رشته

مطالعات آینده نگاری 
رشته در سطح کشور

برنامه ریزی گسرتش رشته 
در سطح کشور

برنامه ریزی نیروی کار 
رشته در سطح کشور 

نقش آفرینی کلیدی در 
انجمن های تخصصی 

نقش آفرینی کلیدی در 
بوردهای تخصصی

ی
رتس

دس
 و 

م 
دا

 اق
ش

سرت
گ

برگزاری رویدادهای علمی 
در سطح کشور

برنامه راهربدی رصد علمی

تولید و انتشار کتب علمی 
مرجع ملّی

همکاری با نهادهای 
سیاستگذاری

مداخالت و پویش های  اجتامعی 

آموزش همگانی 

زی
سا

ی 
وم

عم

حضور فعال در رسانه های 
جمعی

حضور فعال در رسانه های 
اجتامعی 

آموزش همگانی

19-21 17-18 15-16 13-14 11-12 9-10 8 7 6 5 4 3 2 1 سال 



دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 46

نقشه راه نیل به رسالت متایز یافته در وضعیت مزیت رقابتی داخلی- بخش4

ی 
ّ  مل

ی
هرب

 را
ربد

اه
ر

زی
سا

ی 
مللل

ن ا
بی

دانشجویان بین امللل

مدارک و گواهینامه های 
بین املللی

برنامه های تبادل استاد

برنامه های تبادل دانشجو

پرسنل بین املللی

برنامه های فرامرزی آموزشی

پروژه های مشرتک پژوهشی

مهارت های زبان آموزی

کسب اعتبار بین املللی

محتوای بین املللی 
برنامه های درسی

گرانت های بین املللی

شبکه های بین املللی

فرصت های سفر و رفت و آمد

معادلسازی و انتقال مدرک 

زی
سا

که 
تاسیس شبکه مجازی ملّیشب

راه اندازی فوروم ملّی

ی
زای

ش 
رز

ا

توسعه نوآوری

کارآفرینی 

راه اندازی رشکت های 
دانش بنیان 

خدمت سازی / محصول سازی

براند سازی

بازار سازی 

درآمد سازی

19-21 17-18 14-16 12-14 11-12 9-10 8 7 6 5 4 3 2 1 سال 



47داده ها، تحلیل ها،  تصمیمات و نقشه راه

نقشه راه نیل به رسالت متایز یافته در وضعیت مزیت رقابتی داخلی- بخش5

ی 
مللل

ن ا
 بی

ی
ست

راد
د ف

هرب
را

ی
ام

شگ
تحقیقات پیرشوپی

فناوری پیرشو 

زی
شتا

پی

بیشرتین مقاالت

بیشرتین کتب

بیشرتین محققین

بیشرتین موسسات

بیشرتین موارد ثبت ابداع 
و اخرتاع

یر
تاث

هامیش جهانی

شبکه جهانی

فوروم جهانی

ت
فی

کی

ژورنال های جهانی 
)IF بیشرتین(

کتب مرجع جهانی

بهرتین دانشمندان

بهرتین موسسات

بهرتین خدمات

19-21 17-18 15-16 13-14 11-12 9-10 8 7 6 5 4 3 2 1 سال 



دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 48

نقشه راه نیل به رسالت متایز یافته در وضعیت مزیت رقابتی داخلی- بخش6

ی 
مللل

ن ا
 بی

ی
ست

راد
د ف

هرب
را

اع
رج

ا

توسعه انتولوژی

پایگاه داده ای دانش رشته

نظریه پردازی / پارادایم 
غالب / علم هنجاری

فلسفه رشته

مطالعات پر ارجاع 

ت
س

رب
کا

مطالعات کاربردی

مطالعات پشتیبان 
ابداعات و اخرتاعات

باالترین ارزش افزوده 
اقتصادی دانشی

موسسات دانش بنیان 

ار
تد

اق

مدیریت بوردهای 
نهادهای علمی جهانی

میزبانی مقر نهادهای 
علمی جهانی

اعتبار سنجی جهانی

علم سنجی جهانی

تعیین اولویت های 
پژوهشی

19-21 17-18 15-16 13-14 11-12 9-10 8 7 6 5 4 3 2 1 سال 



49داده ها، تحلیل ها،  تصمیمات و نقشه راه

ضمیمه f - چارچوب تدوین نقشه راه قطب های پایه

سال

متایز

تعالی

راهربدی

فرادستی

نقشه راه نیل به رسالت متایز یافته در وضعیت مزیت رقابتی ضعیف- بخش1

ی 
وع

ض
مو

ز 
متای

ربد 
اه

ر

ز 
رک

مت

رسالت متایز یافته

برنامه راهربدی متایز یافته

ی
تای

اس
مر

حاکمیت آکادمیکه

تامین و تخصیص مالی

ی
کم

ه 
سع

تو

توسعه هیات علمی رشته 

توسعه زیرساخت ها و 
تجهیزات مرتبط به رشته

توسعه رشته ها و مقاطع 
مرتبط به رشته 

توسعه نهادهای علمی

بورسیه دانشجویی 

جذب دانشجو 

16-1517-1314-89101112 7 6 5 4 3 2 1 سال 



دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 50

نقشه راه نیل به رسالت متایز یافته در وضعیت مزیت رقابتی ضعیف- بخش2

ی 
ه ا

س
وس

ی م
عال

د ت
هرب

را

ی 
از

ت س
رفی

ظ

تیم سازی

توامنندسازی

آموزش کارکنان

دوره های تحصیالت تکمیلی 
اعضای هیات علمی

زی
سا

گ 
هن

برگزاری جشنواره هافر

اعطای جوایز

ت 
فی

 کی
ود

هب
ب

مدیریت فرایندها

بازنگری برنامه های درسی

استانداردسازی

ارزشیابی و ممیزی

کسب اعتبار 

الگوبرداری 

دریافت نشان های کیفیت

بهبود کیفیت سازمانی 
 )CQI, TQM(

بهبود جایگاه در نظام های 
رتبه بندی

16-1517-1314-89101112 7 6 5 4 3 2 1 سال 



51داده ها، تحلیل ها،  تصمیمات و نقشه راه

نقشه راه نیل به رسالت متایز یافته در وضعیت مزیت رقابتی ضعیف- بخش3

ی 
ّ  مل

ی
هرب

 را
ربد

اه
ر

ت 
ولی

ت

تدوین استانداردهای ملّی 
برنامه درسی رشته

تدوین استانداردهای ملّی 
خدمات مرتبط به رشته

تدوین راهکارهای ملّی رشته

تدوین کدهای اخالق 
حرفه ای رشته

متهید اعتباربخشی های 
مرتبط به رشته

مطالعات آینده نگاری 
رشته در سطح کشور

برنامه ریزی گسرتش رشته 
در سطح کشور

برنامه ریزی نیروی کار 
رشته در سطح کشور 

نقش آفرینی کلیدی در 
انجمن های تخصصی 

نقش آفرینی کلیدی در 
بوردهای تخصصی

ی
رتس

دس
 و 

م 
دا

 اق
ش

سرت
گ

برگزاری رویدادهای علمی 
در سطح کشور

برنامه راهربدی رصد علمی

تولید و انتشار کتب علمی 
مرجع ملّی

همکاری با نهادهای 
سیاستگذاری

مداخالت و پویش های  اجتامعی 

آموزش همگانی 

زی
سا

ی 
وم

عم

حضور فعال در رسانه های 
جمعی

حضور فعال در رسانه های 
اجتامعی 

آموزش همگانی

16-1517-1314-89101112 7 6 5 4 3 2 1 سال 



دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 52

نقشه راه نیل به رسالت متایز یافته در وضعیت مزیت رقابتی ضعیف- بخش4

ی 
ّ  مل

ی
هرب

 را
ربد

اه
ر

زی
سا

ی 
مللل

ن ا
بی

دانشجویان بین امللل

مدارک و گواهینامه های 
بین املللی

برنامه های تبادل استاد

برنامه های تبادل دانشجو

پرسنل بین املللی

برنامه های فرامرزی آموزشی

پروژه های مشرتک پژوهشی

مهارت های زبان آموزی

کسب اعتبار بین املللی

محتوای بین املللی 
برنامه های درسی

گرانت های بین املللی

شبکه های بین املللی

فرصت های سفر و رفت و آمد

معادلسازی و انتقال مدرک 

زی
سا

که 
تاسیس شبکه مجازی ملّیشب

راه اندازی فوروم ملّی

ی
زای

ش 
رز

ا

توسعه نوآوری

کارآفرینی 

راه اندازی رشکت های 
دانش بنیان 

خدمت سازی / محصول سازی

براند سازی

بازار سازی 

درآمد سازی

16-1517-1314-89101112 7 6 5 4 3 2 1 سال 



53داده ها، تحلیل ها،  تصمیمات و نقشه راه

نقشه راه نیل به رسالت متایز یافته در وضعیت مزیت رقابتی ضعیف- بخش5

ی 
مللل

ن ا
 بی

ی
ست

راد
د ف

هرب
را

ی
ام

شگ
تحقیقات پیرشوپی

فناوری پیرشو 

زی
شتا

پی

بیشرتین مقاالت

بیشرتین کتب

بیشرتین محققین

بیشرتین موسسات

بیشرتین موارد ثبت ابداع 
و اخرتاع

یر
تاث

هامیش جهانی

شبکه جهانی

فوروم جهانی

ت
فی

کی

ژورنال های جهانی 
)IF بیشرتین(

کتب مرجع جهانی

بهرتین دانشمندان

بهرتین موسسات

بهرتین خدمات

16-1517-1314-89101112 7 6 5 4 3 2 1 سال 



دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 54

نقشه راه نیل به رسالت متایز یافته در وضعیت مزیت رقابتی ضعیف- بخش6

ی 
مللل

ن ا
 بی

ی
ست

راد
د ف

هرب
را

اع
رج

ا

توسعه انتولوژی

پایگاه داده ای دانش رشته

نظریه پردازی / پارادایم 
غالب / علم هنجاری

فلسفه رشته

مطالعات پر ارجاع 

ت
س

رب
کا

مطالعات کاربردی

مطالعات پشتیبان 
ابداعات و اخرتاعات

باالترین ارزش افزوده 
اقتصادی دانشی

موسسات دانش بنیان 

ار
تد

اق

مدیریت بوردهای 
نهادهای علمی جهانی

میزبانی مقر نهادهای 
علمی جهانی

اعتبار سنجی جهانی

علم سنجی جهانی

تعیین اولویت های 
پژوهشی

16-1517-1314-89101112 7 6 5 4 3 2 1 سال 



55داده ها، تحلیل ها،  تصمیمات و نقشه راه

ضمیمه g - چارچوب تدوین نقشه راه قطب های جامع

سال

متایز

تعالی

راهربدی

فرادستی

نقشه راه نیل به رسالت متایز یافته در وضعیت مزیت رقابتی قوی- بخش1

ی 
وع

ض
مو

ز 
متای

ربد 
اه

ر

ز 
رک

مت

رسالت متایز یافته

برنامه راهربدی متایز یافته

ی
تای

اس
مر

حاکمیت آکادمیکه

تامین و تخصیص مالی

ی
کم

ه 
سع

تو

توسعه هیات علمی رشته 

توسعه زیرساخت ها و تجهیزات 
مرتبط به رشته

توسعه رشته ها و مقاطع مرتبط 
به رشته 

توسعه نهادهای علمی

بورسیه دانشجویی 

جذب دانشجو 

8910111213 7 6 5 4 3 2 1 سال 



دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 56

نقشه راه نیل به رسالت متایز یافته در وضعیت مزیت رقابتی قوی- بخش2

ی 
ه ا

س
وس

ی م
عال

د ت
هرب

را

ی 
از

ت س
رفی

ظ

تیم سازی

توامنندسازی

آموزش کارکنان

دوره های تحصیالت تکمیلی اعضای 
هیات علمی

زی
سا

گ 
هن

برگزاری جشنواره هافر

اعطای جوایز

ت 
فی

 کی
ود

هب
ب

مدیریت فرایندها

بازنگری برنامه های درسی

استانداردسازی

ارزشیابی و ممیزی

کسب اعتبار 

الگوبرداری 

دریافت نشان های کیفیت

 CQI,( بهبود کیفیت سازمانی
 )TQM

بهبود جایگاه در نظام های 
رتبه بندی

8910111213 7 6 5 4 3 2 1 سال 



57داده ها، تحلیل ها،  تصمیمات و نقشه راه

نقشه راه نیل به رسالت متایز یافته در وضعیت مزیت رقابتی قوی- بخش3

ی 
ّ  مل

ی
هرب

 را
ربد

اه
ر

ت 
ولی

ت

تدوین استانداردهای ملّی برنامه 
درسی رشته

تدوین استانداردهای ملّی خدمات 
مرتبط به رشته

تدوین راهکارهای ملّی رشته

تدوین کدهای اخالق حرفه ای رشته

متهید اعتباربخشی های مرتبط به 
رشته

مطالعات آینده نگاری رشته در 
سطح کشور

برنامه ریزی گسرتش رشته در سطح 
کشور

برنامه ریزی نیروی کار رشته در 
سطح کشور 

نقش آفرینی کلیدی در انجمن های 
تخصصی 

نقش آفرینی کلیدی در بوردهای 
تخصصی

ی
رتس

دس
 و 

م 
دا

 اق
ش

سرت
گ

برگزاری رویدادهای علمی در سطح 
کشور

برنامه راهربدی رصد علمی

تولید و انتشار کتب علمی مرجع 
ملّی

همکاری با نهادهای سیاستگذاری

مداخالت و پویش های  اجتامعی 

آموزش همگانی 
زی

سا
ی 

وم
حضور فعال در رسانه های جمعیعم

حضور فعال در رسانه های اجتامعی 

آموزش همگانی

8910111112 7 6 5 4 3 2 1 سال 



دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 58

نقشه راه نیل به رسالت متایز یافته در وضعیت مزیت رقابتی قوی- بخش4

ی 
ّ  مل

ی
هرب

 را
ربد

اه
ر

زی
سا

ی 
مللل

ن ا
بی

دانشجویان بین امللل

مدارک و گواهینامه های بین املللی

برنامه های تبادل استاد

برنامه های تبادل دانشجو

پرسنل بین املللی

برنامه های فرامرزی آموزشی

پروژه های مشرتک پژوهشی

مهارت های زبان آموزی

کسب اعتبار بین املللی

محتوای بین املللی برنامه های درسی

گرانت های بین املللی

شبکه های بین املللی

فرصت های سفر و رفت و آمد

معادلسازی و انتقال مدرک 

زی
سا

که 
تاسیس شبکه مجازی ملّیشب

راه اندازی فوروم ملّی

ی
زای

ش 
رز

ا

توسعه نوآوری

کارآفرینی 

راه اندازی رشکت های دانش بنیان 

خدمت سازی / محصول سازی

براند سازی

بازار سازی 

درآمد سازی

8910111213 7 6 5 4 3 2 1 سال 



59داده ها، تحلیل ها،  تصمیمات و نقشه راه

نقشه راه نیل به رسالت متایز یافته در وضعیت مزیت رقابتی قوی- بخش5

ی 
مللل

ن ا
 بی

ی
ست

راد
د ف

هرب
را

ی
ام

شگ
تحقیقات پیرشوپی

فناوری پیرشو 

زی
شتا

پی

بیشرتین مقاالت

بیشرتین کتب

بیشرتین محققین

بیشرتین موسسات

بیشرتین موارد ثبت ابداع و اخرتاع

یر
تاث

هامیش جهانی

شبکه جهانی

فوروم جهانی

ت
فی

کی

)IF ژورنال های جهانی )بیشرتین

کتب مرجع جهانی

بهرتین دانشمندان

بهرتین موسسات

بهرتین خدمات

8910111213 7 6 5 4 3 2 1 سال 



دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 60

نقشه راه نیل به رسالت متایز یافته در وضعیت مزیت رقابتی قوی- بخش6

ی 
مللل

ن ا
 بی

ی
ست

راد
د ف

هرب
را

اع
رج

ا

توسعه انتولوژی

پایگاه داده ای دانش رشته

نظریه پردازی / پارادایم غالب / علم 
هنجاری

فلسفه رشته

مطالعات پر ارجاع 

ت
س
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مطالعات کاربردی

مطالعات پشتیبان ابداعات و 
اخرتاعات

باالترین ارزش افزوده اقتصادی 
دانشی

موسسات دانش بنیان 
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مدیریت بوردهای نهادهای علمی 
جهانی

میزبانی مقر نهادهای علمی جهانی

اعتبار سنجی جهانی

علم سنجی جهانی

تعیین اولویت های پژوهشی

8910111213 7 6 5 4 3 2 1 سال 
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ضمیمه h - چارچوب تدوین نقشه راه قطب های مرجع

متایز

تعالی

راهربدی

فرادستی

سال

نقشه راه نیل به رسالت متایز یافته در وضعیت مزیت رقابتی انحصاری- بخش1

ی 
وع

ض
مو

ز 
متای

ربد 
اه

ر

ز 
رک

مت

رسالت متایز یافته

برنامه راهربدی متایز یافته

ی
تای

اس
مر

حاکمیت آکادمیکه

تامین و تخصیص مالی

ی
کم

ه 
سع

تو

توسعه هیات علمی رشته 

توسعه زیرساخت ها و تجهیزات 
مرتبط به رشته

توسعه رشته ها و مقاطع مرتبط 
به رشته 

توسعه نهادهای علمی

بورسیه دانشجویی 

جذب دانشجو 

8910111213 7 6 5 4 3 2 1 سال 
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نقشه راه نیل به رسالت متایز یافته در وضعیت مزیت رقابتی انحصاری- بخش2
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تیم سازی

توامنندسازی

آموزش کارکنان

دوره های تحصیالت تکمیلی اعضای 
هیات علمی
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هن

برگزاری جشنواره هافر

اعطای جوایز
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فی
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ود
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ب

مدیریت فرایندها

بازنگری برنامه های درسی

استانداردسازی

ارزشیابی و ممیزی

کسب اعتبار 

الگوبرداری 

دریافت نشان های کیفیت

 CQI,( بهبود کیفیت سازمانی
 )TQM

بهبود جایگاه در نظام های 
رتبه بندی

8910111213 7 6 5 4 3 2 1 سال 
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نقشه راه نیل به رسالت متایز یافته در وضعیت مزیت رقابتی انحصاری- بخش3

ی 
ّ  مل

ی
هرب

 را
ربد

اه
ر

ت 
ولی

ت

تدوین استانداردهای ملّی برنامه 
درسی رشته

تدوین استانداردهای ملّی خدمات 
مرتبط به رشته

تدوین راهکارهای ملّی رشته

تدوین کدهای اخالق حرفه ای رشته

متهید اعتباربخشی های مرتبط به 
رشته

مطالعات آینده نگاری رشته در 
سطح کشور

برنامه ریزی گسرتش رشته در سطح 
کشور

برنامه ریزی نیروی کار رشته در 
سطح کشور 

نقش آفرینی کلیدی در انجمن های 
تخصصی 

نقش آفرینی کلیدی در بوردهای 
تخصصی

ی
رتس

دس
 و 

م 
دا

 اق
ش

سرت
گ

برگزاری رویدادهای علمی در سطح 
کشور

برنامه راهربدی رصد علمی

تولید و انتشار کتب علمی مرجع 
ملّی

همکاری با نهادهای سیاستگذاری

مداخالت و پویش های  اجتامعی 

آموزش همگانی 
زی

سا
ی 

وم
حضور فعال در رسانه های جمعیعم

حضور فعال در رسانه های اجتامعی 

آموزش همگانی
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نقشه راه نیل به رسالت متایز یافته در وضعیت مزیت رقابتی انحصاری- بخش4

ی 
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ی
هرب

 را
ربد

اه
ر

زی
سا

ی 
مللل

ن ا
بی

دانشجویان بین امللل

مدارک و گواهینامه های بین املللی

برنامه های تبادل استاد

برنامه های تبادل دانشجو

پرسنل بین املللی

برنامه های فرامرزی آموزشی

پروژه های مشرتک پژوهشی

مهارت های زبان آموزی

کسب اعتبار بین املللی

محتوای بین املللی برنامه های درسی

گرانت های بین املللی

شبکه های بین املللی

فرصت های سفر و رفت و آمد

معادلسازی و انتقال مدرک 

زی
سا

که 
تاسیس شبکه مجازی ملّیشب

راه اندازی فوروم ملّی

ی
زای

ش 
رز

ا

توسعه نوآوری

کارآفرینی 

راه اندازی رشکت های دانش بنیان 

خدمت سازی / محصول سازی

براند سازی

بازار سازی 

درآمد سازی

8910111213 7 6 5 4 3 2 1 سال 
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نقشه راه نیل به رسالت متایز یافته در وضعیت مزیت رقابتی انحصاری- بخش5

ی 
مللل
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 بی

ی
ست
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د ف
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را

ی
ام

شگ
تحقیقات پیرشوپی

فناوری پیرشو 

زی
شتا

پی

بیشرتین مقاالت

بیشرتین کتب

بیشرتین محققین

بیشرتین موسسات

بیشرتین موارد ثبت ابداع و اخرتاع

یر
تاث

هامیش جهانی

شبکه جهانی

فوروم جهانی

ت
فی

کی

)IF ژورنال های جهانی )بیشرتین

کتب مرجع جهانی

بهرتین دانشمندان

بهرتین موسسات

بهرتین خدمات
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نقشه راه نیل به رسالت متایز یافته در وضعیت مزیت رقابتی انحصاری- بخش6
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توسعه انتولوژی

پایگاه داده ای دانش رشته

نظریه پردازی / پارادایم غالب / علم 
هنجاری

فلسفه رشته

مطالعات پر ارجاع 

ت
س
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کا

مطالعات کاربردی

مطالعات پشتیبان ابداعات و 
اخرتاعات

باالترین ارزش افزوده اقتصادی 
دانشی

موسسات دانش بنیان 

ار
تد

اق

مدیریت بوردهای نهادهای علمی 
جهانی

میزبانی مقر نهادهای علمی جهانی

اعتبار سنجی جهانی

علم سنجی جهانی

تعیین اولویت های پژوهشی
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نقشه راه متایز دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به سمت مرجعیت علمی

با توجه به حیطه های منتخب متایز رسالت دانشگاه، فهرست اقدامات دانشگاه جهت نیل به مرجعیت علمی به تفکیک حیطه های منتخب به رشح 

زیر می باشد:

نقشه راه اقدامات در حوزه زیست مواد و کاربردهای پیرشفته پزشکی
)Biomaterials & Advanced Medical Applications )BAMA  در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جهت نیل به 

مرجعیت علمی
وابستگیاقدامسال

1400

BAMA تدوین و اطالع رسانی نقشه راه راهربدی متایز یافته رشته مهندسی پزشکی در زمینه

BAMA تشکیل کارگروه رشته مهندسی پزشکی در زمینه

تدوین و اطالع رسانی بیانیه رسالت توسعه رشته مهندسی پزشکی در زمینه BAMA در دانشکده

ایجاد کارگروه حاکمیت اکادمیک متشکل از ریاست دانشکده، معاون آموزشی و پژوهشی و سه فرد دارای صالحیت در این حوزه

پیشنهاد جذب اعضای هیات علمی مرتبط با BAMA به هیات اجرایی جذب 

BAMA برنامه ریزی و اقدام جهت تامین زیرساخت ها، تجهیزات و منابع مالی مورد نیاز جهت ایجاد و توسعه قطب

پیگیری و برنامه ریزی جهت مکان یابی، تأمین و اختصاص بودجه جهت ساخت فضای فیزیکی و خرید تجهیزات پایه الزم برای توسعه 
رسالت مهندسی پزشکی طبق نقشه راه مرجعیت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در مهندسی پزشکی

برنامه ریزی برای )افزایش( جذب دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکرتی در رشته های زیست مواد، مهندسی بافت ونانوفناوری 
پزشکی

BAMA برنامه ریزی برای ایجاد دوره های مشرتک تحصیالت تکمیلی در رشته های مرتبط با نقشه راه نیل به مرجعیت علمی در حیطه

1401

تدوین برنامه راهربدی توسعه ی رشته مهندسی پزشکی در زمینه BAMA توسط کارگروه رشته

برنامه ریزی و اقدام جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز با هدف جذب محققان و پژوهشگران باتجربه 

پیگیری تجهیز مرکز تحقیقات بیوسنسور

پیگیری و برنامه ریزی جهت مکان یابی، تأمین و اختصاص بودجه جهت ساخت فضای فیزیکی و خرید تجهیزات پایه الزم برای توسعه 
BAMA رسالت مهندسی پزشکی طبق نقشه راه مرجعیت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمینه

اقدام به تالیف یا ترجمه کتب مرجع

پیشنهاد جذب اعضای هیات علمی مرتبط با BAMA به هیات اجرایی جذب 

برنامه ریزی و اقدام جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز توسعه کمی حیطه زیست مواد و کاربردهای پزشکی

پیگیری و برنامه ریزی جهت مکان یابی، تأمین و اختصاص بودجه جهت ساخت فضای فیزیکی و خرید تجهیزات پایه الزم برای توسعه 
BAMA رسالت مهندسی پزشکی طبق نقشه راه مرجعیت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمینه

پیگیری ایجاد رشته نانوفناوری پزشکی

پیگیری افزایش جذب دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکرتی در رشته های زیست مواد، مهندسی بافت ونانوفناوری پزشکی

BAMA پیگیری ایجاد دوره های مشرتک تحصیالت تکمیلی در رشته های مرتبط با نقشه راه نیل به مرجعیت علمی در حیطه

1402

تصویب و اطالع رسانی برنامه راهربدی توسعه یافته رشته مهندسی پزشکی در زمینه BAMA  در دانشگاه

طراحی و استقرار نظام پایش و حاکمیت آکادمیک جهت اطمینان از همراستایی عملیات محیطی با برنامه راهربدی متایز یافته

تدوین بودجه ی توسعه ی رشته مهندسی پزشکی در زمینه BAMA در دانشکده بر اساس مصوبات حاکمیت اکادمیک 

تصویب بودجه ی توسعه ی رشته مهندسی پزشکی در زمینه BAMA در دانشکده 

اقدام به تالیف یا ترجمه کتب مرجع

پیگیری تأمین و اختصاص بودجه جهت ساخت فضای فیزیکی الزم برای توسعه رسالت مهندسی پزشکی طبق نقشه راه مرجعیت علمی 
BAMA دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمینه

پیشنهاد جذب اعضای هیات علمی مرتبط با BAMA به هیات اجرایی جذب 

برنامه ریزی و اقدام جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز
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نقشه راه اقدامات در حوزه زیست مواد و کاربردهای پیرشفته پزشکی
)Biomaterials & Advanced Medical Applications )BAMA  در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جهت نیل به 

مرجعیت علمی
وابستگیاقدامسال

1402

برنامه ریزی جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز با هدف بهره مندی اعضای هیات علمی از فرصت پسادکرتی یا 
    BAMA فلوشیپ های مرتبط با زمینه

BAMA برنامه ریزی جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز با هدف راه اندازی دوره های پسادکرتی مرتبط با زمینه

پیگیری تأمین و اختصاص بودجه جهت ساخت فضای فیزیکی الزم برای توسعه رسالت مهندسی پزشکی طبق نقشه راه مرجعیت علمی 
BAMA دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمینه

 پیگیری )افزایش( جذب دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکرتی در رشته های زیست مواد، مهندسی بافت ونانوفناوری پزشکی

 اقدام جهت جذب 1 هیات علمی در رشته مهندسی بافت

اقدام جهت جذب 1 هیات علمی در رشته نانو فناوری پزشکی

 تأسیس رشته نانوفناوری پزشکی

 جذب دانشجوی کارشناسی ارشد نانوفناوری پزشکی

برنامه ریزی جهت اجرای فرایند تیم سازی در زمینه های آموزشی و پژوهشی در راستای حوزه متایز رسالت مهندسی پزشکی درزمینه 
BAMA با حضور خربگان و فرهیختگان در این حوزه

هامهنگی و برقراری ارتباط حرفه ای با قطبهای جامع و مرجع در آموزش رشته مهندسی پزشکی در زمینه BAMA برای الگوبرداری از 
اقدامات انجام شده در راستای بهبود فرآیندها و استاندارد سازی خدمات

برنامه ریزی جهت اجرای برنامه های توامنند سازی استاندارد و مستمر اعضای هیات علمی

برنامه ریزی جهت اعزام اعضای هیات علمی برای دوره های فرصت مطالعاتی به خارج از کشور در حوزه های مرتبط 

 تعریف اسکالرشیپ و اعطای جوایز به بهرتین پژوهش های علمی و کاربردی در زمینه BAMA در سطح دانشکده و دانشگاه

 برنامه ریزی جهت جذب دانشجوی خارجی برای گذراندن دوره های کوتاه مدت و کارگاه¬های علمی مرتبط

تالش در جهت جذب دانشجوی با کیفیت از کشورهای آسیایی و خارجی    

برنامه ریزی جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیازبرای اعزام هیئت علمی به دانشگاهها و  مراکز آموزشی بین املللی 

اعزام اعضای هیات علمی عالقه مند گروه در حیطه های مرتبط تخصصی به دانشگاه ها و مراکز تخصصی خارج ازکشوربه منظور آشنایی 
و الگوبرداری از فعالیتهای مراکز خارجی 

همکاری با مراکز علمی معترب دنیا و انجمن های تخصصی بین املللی در زمینه های پژوهشی و اجرای پروژه های مشرتک تحقیقاتی 

شناسایی گرانتهای بین املللی معترب

BAMA تهیه  نقشه تحقیقاتی گروهها بر اساس رکن های

فعالیت حداکرثی اعضا هیات علمی در شبکه های اجتامعی معترب 

1403

طراحی و استقرار نظام پایش و حاکمیت آکادمیک جهت اطمینان از همراستایی عملیات محیطی با برنامه راهربدی متایز یافته

اقدام به تالیف یا ترجمه کتب مرجع

پیشنهاد جذب اعضای هیات علمی مرتبط با BAMA به هیات اجرایی جذب 

اقدام جهت جذب 1 هیات علمی در رشته زیست مواد

افزایش فضای فیزیکی استقرار محققین و اعضای هیات علمی و آزمایشگاه های تخصصی اساتید

افزایش فضای فیزیکی جهت جذب دانشجویان و محققین بین املللی و اساتید بین املللی الحاقی 

ایجاد فضای فیزیکی جهت برگزاری هامیش های ملی و بین املللی

برنامه ریزی و اقدام جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز

برنامه ریزی جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز با هدف بهره مندی اعضای هیات علمی از فرصت پسادکرتی یا 
فلوشیپ های مرتبط    

برنامه ریزی جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز با هدف راه اندازی دوره های پسادکرتی یا فلوشیپ های مرتبط در دانشگاه 
جهت تربیت دستیار پژوهشی 

اقدام جهت برقراری دوره های مشاهده گری و تبادل استاد و دانشجو با دانشگاه های خارج از کشور    



69داده ها، تحلیل ها،  تصمیمات و نقشه راه

نقشه راه اقدامات در حوزه زیست مواد و کاربردهای پیرشفته پزشکی
)Biomaterials & Advanced Medical Applications )BAMA  در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جهت نیل به 

مرجعیت علمی
وابستگیاقدامسال

1403

جذب دانشجوی با کیفیت بویژه از کشورهای آسیایی و حوزه خلیج فارس   

برنامه ریزی جهت اجرای برنامه های توامنند سازی استاندارد و مستمر اعضای هیات علمی

برنامه ریزی جهت اعزام اعضای هیات علمی برای دوره های فرصت مطالعاتی به خارج از کشور در حوزه های مرتبط 

برنامه ریزی به منظور برقراری ارتباط و تبادل تجربه و اطالعات با مراکز یاد شده برای الگوبرداری

BAMA برگزاری جشنواره ،کنگره ،کنفرانس ها ،کارگاه های آموزشی و نشستهای فصلی استانی ،کشوری و منطقه ای در زمینه ی

جذب اساتید معترب بین املللی بعنوان عضو الحاقی 

برگزاری وبینارهای تخصصی در سطح بین املللی 

 BAMA برنامه ریزی برای دریافت گرانتهای بین املللی از موسسه ها و مراکز مرتبط با

شناسایی و عضویت در انجمن های تخصصی معترب مشابه در جهان و ایجاد تاالر گفتامن جهت تبادل اطالعات و بحث های علمی و نیز 
شبکه سازی در سطح بین املللی 

 BAMA برقراری ارتباط با مراکز فناوری به منظور تهیه فناوری های مرتبط با

ایجاد یک تاالر گفتامن جهت تبادل نظر علمی بین اساتیدصاحب نظرملی وجهانی

1404

اقدام به تالیف یا ترجمه کتب مرجع

پیشنهاد جذب اعضای هیات علمی مرتبط با BAMA به هیات اجرایی جذب 

اقدام جهت جذب 1 هیات علمی در رشته نانو فناوری پزشکی

برنامه ریزی و اقدام جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز

برنامه ریزی جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز با هدف بهره مندی اعضای هیات علمی از فرصت پسادکرتی یا 
فلوشیپ های مرتبط    

برنامه ریزی جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز با هدف راه اندازی دوره های پسادکرتی یا فلوشیپ های مرتبط در دانشگاه 
جهت تربیت دستیار پژوهشی 

تعریف دوره های آموزشی تخصصی درداخل یا خارج از کشور )فرصت مطالعاتی( برای اعضای هیات علمی گروه در جهت توامنندسازی تخصصی  

برنامه ریزی جهت اجرای برنامه های توامنند سازی استاندارد و مستمر اعضای هیات علمی

برنامه ریزی جهت اعزام اعضای هیات علمی برای دوره های فرصت مطالعاتی به خارج از کشور در حوزه های مرتبط 

برگزاری هامیش های استانی و منطقه ای

ارائه نقش فعال در برنامه های کشوری و مناسبت ها

تولیدمحتوای آموزش عمومی وبرگزاری برنامه آموزشی فردی وگروهی مجازی و حضوری 

BAMA حضوردررسانه های جمعی دیداری، شنیداری و مکتوب درراستای معرفی زمینه

BAMA توسعه همکاری با رسانه های اجتامعی استانی و منطقه ای در راستای معرفی زمینه

جذب کارکنان، کارشناسان و پرسنل مسلط به زبان های خارجه در جهت تسهیل روابط بین امللل 

تاسیس و توسعه پایگاه داده معترب به منظور سهولت در انجام پروژهای تحقیقاتی 

برقراری ارتباط با کنرسسیوم های دانشگاهها ، مراکزعلمی و  شهرک های علمی و تحقیقاتی در داخل و خارج از کشور 

 Research Gate و Linked In  گسرتش فعالیت در شبکه های مجازی علمی مانند

برقراری ارتباط با  موسسات بین املللی برای رشکت در دوره های مهارتی به منظور اخذ مدارک معترب بین املللی از سوی اعضای هیئت 
علمی  داوطلب   

اعزام محققان عالقه مند گروه برای رشکت در کارگاه های آموزشی بین املللی 

برگزاری کارگاه های آموزشی در حیطه BAMA با همکاری اساتید داخل و خارج  از کشور 

برگزاری هامیش های بین املللی و ایراد سخرنانی های علمی با محوریت حیطه BAMA در سطح بین املللی باهدف تبادل 
اندیشه ها،توسعه گفتامن علمی، اشرتاک دانش وانتقال تجارب، تجاری سازی، تعامل بیشرتبا فرهیختگان وپژوهشگران فعال درحوزه 

BAMA متایزرسالت آکادمیک مهندسی پزشکی و
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1404

ایجاد امکان وتامین بودجه الزم به منظور انجام سفرهای تحقیقاتی جهت بازدید از تجهیزات و امکانات مراکز BAMA داخل و خارج ازکشور 

تولید بسته ها و محتوای آموزشی جهت مخاطبین عمومی )اجتامعی( و تخصصی

BAMA شناسایی خدمات قابل ارائه در عرصه

BAMA ایجاد زمینه اشتغال برای متخصصین و فارغ التحصیالن مهندسی پزشکی و حیطه

برنامه ریزی جهت سوق دادن مقاالت اعضای هییت علمی گروه به تحقیقات با کیفیت باال

برنامه ریزی جهت نیل به درجات معترب علمی و پژوهشی با بهره گیری از پتانسیل های موجود، اعضای هیات علمی خربه و انتشار مقاالت 
معترب جهانی و ارتقا جایگاه مجموعه در نظام های رتبه بندی موجود 

پیشنهاد جذب اعضای هیات علمی مرتبط با BAMA به هیات اجرایی جذب 

اقدام جهت جذب 1 هیات علمی در رشته زیست مواد

اقدام جهت جذب 1 هیات علمی در رشته مهندسی بافت

برنامه ریزی و اقدام جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز

برنامه ریزی جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز با هدف بهره مندی اعضای هیات علمی از فرصت پسادکرتی یا 
فلوشیپ های مرتبط    

برنامه ریزی جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز با هدف راه اندازی دوره های پسادکرتی یا فلوشیپ های مرتبط در دانشگاه 
جهت تربیت دستیار پژوهشی 

برنامه ریزی جهت اجرای برنامه های توامنند سازی استاندارد و مستمر اعضای هیات علمی

برنامه ریزی جهت اعزام اعضای هیات علمی برای دوره های فرصت مطالعاتی به خارج از کشور در حوزه های مرتبط 

BAMA جذب و دعوت از اساتید بین املللی صاحب نظر در زمینه های

برنامه ریزی و اقدام جهت برقراری دوره های مشاهده گری و تبادل استاد و دانشجو با دانشگاه های خارج از کشور  

برنامه ریزی و اقدام جهت اعزام دانشجویان مستعد با بورسیه تحصیلی جهت گذراندن دوره های تکمیلی آموزشی  

اعزام محققان گروه برای دوره های فرصت مطالعاتی به خارج از کشور در حوزه های مرتبط  

برنامه ریزی و اقدام جهت پذیرش محققان بین املللی

)باز( تعریف اسکالرشیپ ها و اعطای جوایز به بهرتین پژوهش های علمی و کاربردی در زمینه BAMA در سطح دانشکده، دانشگاه، 
استان و کشور

مستندسازی اقدامات و فعالیتهای انجام شده در مراکز تحقیقاتی و همکاری های کلینیکی  به منظور اخذ اعتبارات بین املللی 

مستندسازی فرایندها، فعالیتها وتدوین شاخصهای مناسب به منظورشناساندن اقدامات انجام شده وتالش درجهت بهبود جایگاه در 
نظام های رتبه بندی داخلی و بین املللی  

جذب کارکنان، کارشناسان و پرسنل مسلط به زبان های خارجه در جهت تسهیل روابط بین امللل 

تاسیس و توسعه پایگاه داده معترب به منظور سهولت در انجام پروژهای تحقیقاتی 

برقراری ارتباط با کنرسسیوم های دانشگاهها ، مراکزعلمی و  شهرک های علمی و تحقیقاتی در داخل و خارج از کشور 

 Research Gate و Linked In  گسرتش فعالیت در شبکه های مجازی علمی مانند

جلب مشارکت و حامیتهای سازمانهای بین املللی در حیطه های مورد نیاز

تولیدمحتوای آموزشی وبرگزاری برنامه های آموزشی  مجازی یا حضوری

تهیه کتاب های مرجع در خصوص BAMA به گروههای مختلف جمعیتی 

BAMA برنامه ریزی جهت جذب محققین  بین رشته ای برای تحقیقات مشرتک در زمینه

BAMA برنامه ریزی جهت عقد تفاهم نامه با مراکر اموزشی و تحقیقاتی

 BAMA تالیف و ترجمه بیشرتین کتب معترب به عنوان مرجع در حوزه

برنامه ریزی جهت نیل به درجات معتربعلمی وپژوهشی با بهره گیری ازپتانسیل های موجود،اعضای هیات علمی خربه وانتشارمقاالت 
معتربجهانی وارتقاجایگاه مجموعه در نظام های رتبه بندی موجود 

دعوت از اساتید خارج از کشورجهت ارتباط joint affiliation با گروه مهندسی پزشکی و BAMA با هامهنگی معاونت بین امللل 
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1405

1406

پیشنهاد جذب اعضای هیات علمی مرتبط با BAMA به هیات اجرایی جذب 

اقدام جهت  جذب 1 هیات علمی در رشته نانو فناوری پزشکی

برنامه ریزی و اقدام جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز

برنامه ریزی جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز با هدف بهره مندی اعضای هیات علمی از فرصت پسادکرتی یا 
فلوشیپ های مرتبط    

برنامه ریزی جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز با هدف راه اندازی دوره های پسادکرتی یا فلوشیپ های مرتبط در دانشگاه 
جهت تربیت دستیار پژوهشی 

برنامه ریزی جهت اجرای برنامه های توامنند سازی استاندارد و مستمر اعضای هیات علمی

برنامه ریزی جهت اعزام اعضای هیات علمی برای دوره های فرصت مطالعاتی به خارج از کشور در حوزه های مرتبط 

ارائه پیشنهاد و تالش در جلب حامیت وزارت متبوع در ارتباط با گسرتش رشته در سطح کشور با اجرای مطالعات نیاز سنجی و همچنین 

تعیین سطح مهارت مورد انتظار از فارع التحصیالن و جایگاه ایشان در نظام ارائه خدمت

بررسی خدمات قابل ارائه رشته در بخش خصوصی  و دولتی اعم از واحدهای بهداشتی و درمانی 

تشویق ورود فارغ التحصیالن رشته در فیلدهای بکر و مورد نیاز کشور در ارائه خدمات و مباحث تولید دانش فنی و تدوین الگوی 
توسعه رشکت های دانش بنیان

BAMA اعطای فرصت مطالعاتی به اعضای گروه با محوریت

جذب کارکنان، کارشناسان و پرسنل مسلط به زبان های خارجه در جهت تسهیل روابط بین امللل 

تاسیس و توسعه پایگاه داده معترب به منظور سهولت در انجام پروژهای تحقیقاتی 

برقراری ارتباط با کنرسسیوم های دانشگاهها ، مراکزعلمی و  شهرک های علمی و تحقیقاتی در داخل و خارج از کشور 

 Research Gate و Linked In  گسرتش فعالیت در شبکه های مجازی علمی مانند

تولیدمحتوای آموزشی وبرگزاری برنامه های آموزشی  مجازی یا حضوری

توسعه همکاری ،هامهنگی و برقراری ارتباط حرفه ای با نهاد های سیاست گذاری در حیطه ارائه خدمات نوین بعنوان مثال وزارت 
بهداشت درمان اموزش پزشکی  و یا  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتامعی 

شبیه سازی دوره های معترب بین املللی در داخل گروه 

برنامه ریزی و هامهنگی به منظور تعریف برنامه های کارآفرینی  ارزشمند در سطح داخلی در راستای حوزه متایز  BAMA با هدف 
جذب کارآفرینان، نخبگان و رسمایه گذاران ایرانی و خارجی برای مشارکت در فعالیت ها ، رسمایه گذاری و تجاری سازی ایده ها 

1407

پیشنهاد جذب اعضای هیات علمی مرتبط با BAMA به هیات اجرایی جذب 

اقدام جهت جذب 1 هیات علمی در رشته مهندسی بافت

برنامه ریزی و اقدام جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز

برنامه ریزی جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز با هدف بهره مندی اعضای هیات علمی از فرصت پسادکرتی یا 
فلوشیپ های مرتبط    

برنامه ریزی جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز با هدف راه اندازی دوره های پسادکرتی یا فلوشیپ های مرتبط در دانشگاه 
جهت تربیت دستیار پژوهشی 

برنامه ریزی جهت اجرای برنامه های توامنند سازی استاندارد و مستمر اعضای هیات علمی

برنامه ریزی جهت اعزام اعضای هیات علمی برای دوره های فرصت مطالعاتی به خارج از کشور در حوزه های مرتبط 

تولیدمحتوای آموزش عمومی وبرگزاری برنامه آموزشی فردی وگروهی مجازی و حضوری

برنامه ریزی برگزاری هامیشهای منطقه ای و  بین املللی 

انتشار بیشرتین مقاالت در مجالت معترب و تخصصی در حوزه ی BAMA با رضیب تاثیر باال 

جذب کارکنان، کارشناسان و پرسنل مسلط به زبان های خارجه در جهت تسهیل روابط بین امللل 

تاسیس و توسعه پایگاه داده معترب به منظور سهولت در انجام پروژهای تحقیقاتی 
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1407
برقراری ارتباط با کنرسسیوم های دانشگاهها ، مراکزعلمی و  شهرک های علمی و تحقیقاتی در داخل و خارج از کشور 

 Research Gate و Linked In  گسرتش فعالیت در شبکه های مجازی علمی مانند

1408

اقدام جهت جذب 1 هیات علمی در رشته زیست مواد

اقدام جهت جذب 1 هیات علمی در رشته نانو فناوری پزشکی

پیشنهاد جذب اعضای هیات علمی مرتبط با BAMA به هیات اجرایی جذب 

جذب  هیت علمی متناسب با توسعه برنامه و  متایز اکادمیک  

برنامه ریزی جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز با هدف بهره مندی اعضای هیات علمی از فرصت پسادکرتی یا 
فلوشیپ های مرتبط    

برنامه ریزی جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز با هدف راه اندازی دوره های پسادکرتی یا فلوشیپ های مرتبط در دانشگاه 
جهت تربیت دستیار پژوهشی 

افزایش فضای فیزیکی استقرار محققین و اعضای هیات علمی و آزمایشگاه های تخصصی اساتید

افزایش فضای فیزیکی جهت جذب دانشجویان و محققین بین املللی و اساتید بین املللی الحاقی 

ایجاد فضای فیزیکی جهت برگزاری هامیش های ملی و بین املللی

برنامه ریزی جهت اعزام اعضای هیات علمی برای دوره های فرصت مطالعاتی به خارج از کشور در حوزه های مرتبط 

تولیدمحتوای آموزشی وبرگزاری برنامه های آموزشی  مجازی یا حضوری

جذب کارکنان، کارشناسان و پرسنل مسلط به زبان های خارجه در جهت تسهیل روابط بین امللل 

تاسیس و توسعه پایگاه داده معترب به منظور سهولت در انجام پروژهای تحقیقاتی 

برقراری ارتباط با کنرسسیوم های دانشگاهها ، مراکزعلمی و  شهرک های علمی و تحقیقاتی در داخل و خارج از کشور 

 Research Gate و Linked In  گسرتش فعالیت در شبکه های مجازی علمی مانند
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پیشنهاد جذب اعضای هیات علمی مرتبط با BAMA به هیات اجرایی جذب 

اقدام جهت جذب 1 هیات علمی در رشته مهندسی بافت

برنامه ریزی جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز با هدف بهره مندی اعضای هیات علمی از فرصت پسادکرتی یا 
فلوشیپ های مرتبط    

برنامه ریزی جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز با هدف راه اندازی دوره های پسادکرتی یا فلوشیپ های مرتبط در دانشگاه 
جهت تربیت دستیار پژوهشی 

برنامه ریزی جهت اعزام اعضای هیات علمی برای دوره های فرصت مطالعاتی به خارج از کشور در حوزه های مرتبط 

تولیدمحتوای آموزشی وبرگزاری برنامه های آموزشی  مجازی یا حضوری

جذب کارکنان، کارشناسان و پرسنل مسلط به زبان های خارجه در جهت تسهیل روابط بین امللل 

تاسیس و توسعه پایگاه داده معترب به منظور سهولت در انجام پروژهای تحقیقاتی 

برقراری ارتباط با کنرسسیوم های دانشگاهها ، مراکزعلمی و  شهرک های علمی و تحقیقاتی در داخل و خارج از کشور 

 Research Gate و Linked In  گسرتش فعالیت در شبکه های مجازی علمی مانند

تولید درآمد از محل ارائه محصول )ترجیحاً بعد از هامهنگی با بیمه استان(
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پیشنهاد جذب اعضای هیات علمی مرتبط با BAMA به هیات اجرایی جذب 

اقدام جهت جذب 1 هیات علمی در رشته نانو فناوری پزشکی

تولیدمحتوای آموزش عمومی وبرگزاری برنامه آموزشی فردی وگروهی مجازی و حضوری

 BAMA تعلیم بیشرتین تعداد پژوهشگران صاحب نظر و شناخته شده در سطح بین املللی در زمینه

کسب اعتبار علمی و گواهینامه های علمی موجود در کشور و منطقه 

برنامه ریزی برای بهبود کیفیت سازمانی مطابق با معیارهای مدیریت جامع کیفیت 
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نقشه راه اقدامات در حوزه زیست مواد و کاربردهای پیرشفته پزشکی
)Biomaterials & Advanced Medical Applications )BAMA  در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جهت نیل به 

مرجعیت علمی
وابستگیاقدامسال
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 BAMA برنامه ریزی درجهت الگو قراردادن فعالیت ها و پیروی از استاندارد های موسسات فعال در حوزه

الگوبرداری از فرآیندهای مطلوب وموثر در راستای ارتقای عملکرد گروه 

برنامه ریزی جهت نیل به درجات معترب علمی و پژوهشی با بهره گیری از پتانسیل های موجود، اعضای هیات علمی خربه و انتشار مقاالت 
معترب جهانی و ارتقا جایگاه مجموعه درنظام های رتبه بندی موجود 

انجام پیرشوترین مطالعات و پژوهشها در حیطه های مرتبط با BAMA  در سطح بین املللی 

توسعه تعداد پروژه های مشرتک پژوهشی با دانشگاههای معترب منطقه ای و بین املللی  

BAMA افزایش تعداد گرنتهای بین املللی گروه مهندسی پزشکی و حیطه

انجام مطالعات کاربردی در حوزه BAMA در سطح بین املللی   

BAMA انجام مطالعات مختلف جهت پشتیبانی از ابداعات واخرتاعات در حیطه های مختلف مربوط به حیطه

انجام نوآوری ها، ابداعات و اخرتاعات با باالترین ارزش افزوده اقتصادی 

برنامه ریزی و اقدام در جهت تاسیس موسسات دانش بنیان جهت رفع نیاز های مرتبط با جامعه  در سطح بین املللی  همراه با ارایه 
خدمات مرتبط با این حیطه 

اجرای پروژه های مشرتک و حضور در برنامه های با رویکرد جهانی 

شناخته شدن به عنوان قطب اعتبارسنجی جهانی 

اعطای فرصت مطالعاتی به اعضای گروه 

کسب اعتبار علمی و گواهینامه های علمی موجود در کشور و منطقه 

شناخته شدن به عنوان قطب علمی جهانی 

BAMA تعیین اولویت های پژوهشی در حیطه های مختلف

اقدام جهت جذب 1 هیات علمی در رشته مهندسی بافت

اقدام جهت جذب 1 هیات علمی در رشته نانو فناوری پزشکی

اقدام جهت جذب 1 هیات علمی در رشته مهندسی بافت

برنامه ریزی برای مرجع شدن حوزه متایز BAMA برای ارائه خدمات مختلف از طریق  شناسایی مراحل انجام خدمت، اندیکاسیون های 
مورد تائید انجام خدمت و تجهیزات مورد نیاز

نیاز برای انجام خدمت و با استفاده ازتربیت نیروی انسانی کارامد و متعهد در این حوزه 

برنامه ریزی و اقدام در جهت تاسیس موسسات دانش بنیان جهت رفع نیاز های مرتبط با جامعه  در سطح بین املللی  همراه با ارایه 
خدمات مرتبط با این حیطه 

توسعه رشته های مرتبط با BAMA در قالب روش های آموزشی دانشجو محور، برنامه های آموزشی و مدیریت آموزشی 

تاسیس و توسعه پایگاه داده معتربدر حوزه BAMA در سطح بین املللی 

BAMA کسب گرنت های تحقیقاتی درفیلد
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برنامه ریزی برای مرجع شدن حوزه متایز BAMA برای ارائه خدمات مختلف از طریق  شناسایی مراحل انجام خدمت، اندیکاسیون های 
مورد تائید انجام خدمت و تجهیزات مورد نیاز

نیاز برای انجام خدمت و با استفاده ازتربیت نیروی انسانی کارامد و متعهد در این حوزه 

برنامه ریزی و اقدام در جهت تاسیس موسسات دانش بنیان جهت رفع نیاز های مرتبط با جامعه  در سطح بین املللی  همراه با ارایه 
خدمات مرتبط با این حیطه 

BAMA کسب گرنت های تحقیقاتی درفیلد
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نقشه راه اقدامات در حوزه )Big Data to Knowledge )BD2K در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جهت نیل به 
مرجعیت علمی

وابستگیاقدامسال
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BD2K تدوین و اطالع رسانی نقشه راه راهربدی متایز یافته رشته مهندسی پزشکی در زمینه

BD2K تشکیل کارگروه رشته مهندسی پزشکی در زمینه

تدوین و اطالع رسانی بیانیه رسالت توسعه رشته مهندسی پزشکی در زمینه BD2K در دانشکده

ایجاد کارگروه حاکمیت اکادمیک متشکل از ریاست دانشکده، معاون آموزشی و پژوهشی و سه فرد دارای صالحیت در این حوزه

پیگیری و برنامه ریزی جهت مکان یابی، تأمین و اختصاص بودجه جهت ساخت فضای فیزیکی الزم برای توسعه رسالت مهندسی پزشکی 
BD2K طبق نقشه راه مرجعیت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمینه

پیشنهاد جذب اعضای هیات علمی مرتبط با BD2K به هیات اجرایی جذب 

برنامه ریزی و اقدام جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز

پیگیری و برنامه ریزی جهت مکان یابی، تأمین و اختصاص بودجه به منظور ساخت فضای فیزیکی الزم برای توسعه رسالت مهندسی 
BD2K پزشکی طبق نقشه راه مرجعیت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمینه
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تدوین برنامه راهربدی توسعه ی رشته مهندسی پزشکی در زمینه BD2K توسط کارگروه مربوطه

برنامه ریزی و اقدام جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز 

تجهیز مراکز تحقیقاتی پردازش تصاویر و سیگنال های پزشکی و بیوسنسور

پیگیری و برنامه ریزی جهت مکان یابی، تأمین و اختصاص بودجه جهت ساخت فضای فیزیکی الزم برای توسعه رسالت مهندسی پزشکی 
BD2K طبق نقشه راه مرجعیت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمینه

پیشنهاد جذب اعضای هیات علمی مرتبط با BD2K به هیات اجرایی جذب 

اقدام جهت جذب 1 هیات علمی در رشته بیوالکرتیک

اقدام جهت جذب 1 هیات علمی در رشته بیوانفورماتیک

اقدام جهت جذب 1 هیات علمی در رشته فناوری تصویربرداری پزشکی

برنامه ریزی و اقدام جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز

پیگیری و برنامه ریزی جهت مکان یابی، تأمین و اختصاص بودجه جهت ساخت فضای فیزیکی الزم برای توسعه رسالت مهندسی پزشکی 
BD2K طبق نقشه راه مرجعیت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمینه
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تصویب و اطالع رسانی برنامه راهربدی توسعه یافته رشته مهندسی پزشکی در زمینه BD2K  در دانشگاه

طراحی و استقرار نظام پایش و حاکمیت آکادمیک جهت اطمینان از همراستایی عملیات محیطی با برنامه راهربدی متایز یافته

تدوین بودجه ی توسعه ی رشته مهندسی پزشکی در زمینه BD2K در دانشکده بر اساس مصوبات حاکمیت اکادمیک 

تصویب بودجه ی توسعه ی رشته مهندسی پزشکی در زمینه BD2K در دانشکده 

اقدام جهت جذب 1 هیات علمی در رشته فناوری تصویربرداری پزشکی

اقدام به تالیف یا ترجمه کتب مرجع

پیگیری تأمین و اختصاص بودجه جهت ساخت فضای فیزیکی الزم برای توسعه رسالت مهندسی پزشکی وفق نقشه راه مرجعیت علمی 
BD2K دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمینه

پیشنهاد جذب اعضای هیات علمی مرتبط با BD2K به هیات اجرایی جذب 

برنامه ریزی و اقدام جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز

برنامه ریزی جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز با هدف بهره مندی اعضای هیات علمی از فرصت پسادکرتی مرتبط    

برنامه ریزی جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز با هدف راه اندازی دوره های پسادکرتی مرتبط در دانشگاه 

پیگیری تأمین و اختصاص بودجه جهت ساخت فضای فیزیکی الزم برای توسعه رسالت مهندسی پزشکی وفق نقشه راه مرجعیت علمی 
BD2K دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمینه

برنامه ریزی جهت اجرای فرایند تیم سازی در زمینه های آموزشی و پژوهشی در راستای حوزه متایز رسالت مهندسی پزشکی درزمینه 
BD2K با حضور خربگان و فرهیختگان در این حوزه

هامهنگی و برقراری ارتباط حرفه ای با قطبهای جامع و مرجع در آموزش رشته مهندسی پزشکی در زمینه BD2K برای الگوبرداری از 
اقدامات انجام شده در راستای بهبود فرآیندها و استاندارد سازی خدمات
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نقشه راه اقدامات در حوزه )Big Data to Knowledge )BD2K در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جهت نیل به 
مرجعیت علمی

وابستگیاقدامسال
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برنامه ریزی جهت اجرای برنامه های توامنند سازی استاندارد و مستمر اعضای هیات علمی

برنامه ریزی جهت اعزام اعضای هیات علمی برای دوره های فرصت مطالعاتی به خارج از کشور در حوزه های مرتبط 

تعریف اسکالرشیپ و اعطای جوایز به بهرتین پژوهش های علمی و کاربردی در زمینه BD2K در سطح دانشکده و دانشگاه

 برنامه ریزی جهت جذب دانشجوی خارجی برای گذراندن دوره های کوتاه مدت و کارگاههای علمی مرتبط

تالش در جهت جذب دانشجوی با کیفیت از کشورهای آسیایی و خارجی    

برنامه ریزی جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیازبرای اعزام هیئت علمی به دانشگاهها و  مراکز آموزشی بین املللی 

اعزام اعضای هیات علمی عالقه مند گروه در حیطه های مرتبط تخصصی به دانشگاه ها و مراکز تخصصی خارج ازکشوربه منظور آشنایی 
و الگوبرداری از فعالیتهای مراکز خارجی 

همکاری با مراکز علمی معترب دنیا و انجمن های تخصصی بین املللی در زمینه های پژوهشی و اجرای پروژه های مشرتک تحقیقاتی 

شناسایی گرانتهای بین املللی معترب

BD2K تهیه  نقشه تحقیقاتی گروهها بر اساس رکن های

فعالیت حداکرثی اعضاهیات علمی در شبکه های اجتامعی معترب 
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طراحی و استقرار نظام پایش و حاکمیت آکادمیک جهت اطمینان از همراستایی عملیات محیطی با برنامه راهربدی متایز یافته

اقدام به تالیف یا ترجمه کتب مرجع

پیشنهاد جذب اعضای هیات علمی مرتبط با BD2K به هیات اجرایی جذب 

اقدام جهت جذب 1 هیات علمی در رشته بیوالکرتیک

اقدام جهت جذب 1 هیات علمی در رشته بیوانفورماتیک

افزایش فضای فیزیکی جهت جذب دانشجویان و محققین بین املللی و اساتید بین املللی الحاقی 

ایجاد فضای فیزیکی جهت برگزاری هامیش های ملی و بین املللی

برنامه ریزی و اقدام جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز

برنامه ریزی جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز با هدف بهره مندی اعضای هیات علمی از فرصت پسادکرتی های مرتبط    

برنامه ریزی جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز با هدف راه اندازی دوره های پسادکرتی های مرتبط در دانشگاه جهت 
تربیت دستیار 

اقدام جهت برقراری دوره های مشاهده گری و تبادل استاد و دانشجو با دانشگاه های خارج از کشور    

جذب دانشجوی با کیفیت بویژه از کشورهای آسیایی و حوزه خلیج فارس   

برنامه ریزی جهت اجرای برنامه های توامنند سازی استاندارد و مستمر اعضای هیات علمی

برنامه ریزی جهت اعزام اعضای هیات علمی برای دوره های فرصت مطالعاتی به خارج از کشور در حوزه های مرتبط 

برنامه ریزی به منظور برقراری ارتباط و تبادل تجربه و اطالعات با مراکز یاد شده برای الگوبرداری

  BD2K برگزاری جشنواره ،کنگره ،کنفرانس ها ،کارگاه های آموزشی و نشستهای فصلی استانی ،کشوری و منطقه ای در زمینه

جذب اساتید معترب بین املللی بعنوان عضو الحاقی 

برگزاری وبینارهای تخصصی در سطح بین املللی 

 BD2K برنامه ریزی برای دریافت گرانتهای بین املللی از موسسه ها و مراکز مرتبط با

شناسایی و عضویت در انجمن های تخصصی معترب مشابه در جهان و ایجاد تاالر گفتامن جهت تبادل اطالعات و بحث های علمی و نیز 
شبکه سازی در سطح بین املللی 

 BD2K برقراری ارتباط با مراکز فناوری به منظور تهیه تکنولوژی مرتبط با

ایجاد یک تاالر گفتامن جهت تبادل نظر علمی بین اساتیدصاحب نظرملی وجهانی

1404

اقدام به تالیف یا ترجمه کتب مرجع

پیشنهاد جذب اعضای هیات علمی مرتبط با BD2K به هیات اجرایی جذب 

اقدام جهت جذب 1 هیات علمی در رشته بیوالکرتیک
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1404

اقدام جهت جذب 1 هیات علمی در رشته بیوانفورماتیک

برنامه ریزی و اقدام جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز

برنامه ریزی جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز با هدف بهره مندی اعضای هیات علمی از فرصت پسادکرتی های مرتبط    

برنامه ریزی جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز با هدف راه اندازی دوره های پسادکرتی مرتبط در دانشگاه جهت تربیت 
دستیار 

تعریف دوره های آموزشی تخصصی درداخل یا خارج از کشور )فرصت مطالعاتی( برای اعضای هیات علمی گروه در جهت توامنندسازی 
تخصصی  

برنامه ریزی جهت اجرای برنامه های توامنند سازی استاندارد و مستمر اعضای هیات علمی

برنامه ریزی جهت اعزام اعضای هیات علمی برای دوره های فرصت مطالعاتی به خارج از کشور در حوزه های مرتبط 

برگزاری جشنواره های استانی و منطقه ای

ارائه نقش فعال در برنامه های کشوری

تولیدمحتوای آموزش عمومی وبرگزاری برنامه آموزشی فردی وگروهی مجازی و حضوری 

BD2K حضوردررسانه های جمعی دیداری، شنیداری و مکتوب درراستای معرفی زمینه

BD2K توسعه همکاری با رسانه های اجتامعی استانی و منطقه ای در راستای معرفی زمینه

جذب کارکنان، کارشناسان و پرسنل مسلط به زبان های خارجه در جهت تسهیل روابط بین امللل 

تاسیس و توسعه پایگاه داده معترب به منظور سهولت در انجام پروژهای تحقیقاتی 

برقراری ارتباط با کنرسسیوم های دانشگاهها ، مراکزعلمی و  شهرک های علمی و تحقیقاتی در داخل و خارج از کشور 

 Research Gate و Linked In  گسرتش فعالیت در شبکه های مجازی علمی مانند

برقراری ارتباط با  موسسات بین املللی برای رشکت در دوره های مهارتی به منظور اخذ مدارک معترب بین املللی از سوی اعضای هیئت 
علمی  داوطلب   

اعزام محققان عالقه مند گروه برای رشکت در کارگاه های آموزشی بین املللی 

برگزاری کارگاه های آموزشی در حیطه BD2K با همکاری اساتید داخل و خارج  از کشور 

برگزاری هامیش های بین املللی و ایراد سخرنانی های علمی با محوریت حیطه BD2K در سطح بین املللی باهدف تبادل اندیشه ها،توسعه 
گفتامن علمی، اشرتاک دانش وانتقال تجارب، تجاری سازی، تعامل بیشرتبا فرهیختگان وپژوهشگران فعال درحوزه متایزرسالت آکادمیک 

BD2K مهندسی پزشکی و

ایجاد امکان وتامین بودجه الزم به منظور انجام سفرهای تحقیقاتی جهت بازدید از تجهیزات و امکانات مراکز BD2K داخل وخارج 
ازکشور 

تولید بسته ها و محتوای آموزشی جهت مخاطبین عمومی )اجتامعی( و تخصصی

BD2K شناسایی خدمت قابل ارائه در عرصه

BD2K ایجاد زمینه اشتغال برای متخصصین و فارغ التحصیالن مهندسی پزشکی و حیطه

برنامه ریزی جهت سوق دادن مقاالت اعضای هییت علمی گروه به تحقیقات با کیفیت باال

1405

برنامه ریزی جهت نیل به درجات معترب علمی و پژوهشی با بهره گیری از پتانسیل های موجود، اعضای هیات علمی خربه و انتشار مقاالت 
معترب جهانی و ارتقا جایگاه مجموعه در نظام های رتبه بندی موجود 

پیشنهاد جذب اعضای هیات علمی مرتبط با BD2K به هیات اجرایی جذب 

اقدام جهت جذب 1 هیات علمی در رشته بیوانفورماتیک

اقدام جهت جذب 1 هیات علمی در رشته فناوری تصویربرداری پزشکی

برنامه ریزی و اقدام جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز

برنامه ریزی جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز با هدف بهره مندی اعضای هیات علمی از فرصت پسادکرتی های مرتبط    

برنامه ریزی جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز با هدف راه اندازی دوره های پسادکرتی مرتبط در دانشگاه جهت تربیت 
دستیار 
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1405

برنامه ریزی جهت اجرای برنامه های توامنند سازی استاندارد و مستمر اعضای هیات علمی

برنامه ریزی جهت اعزام اعضای هیات علمی برای دوره های فرصت مطالعاتی به خارج از کشور در حوزه های مرتبط 

BD2K جذب و دعوت از اساتید بین املللی صاحب نظر در زمینه های

برنامه ریزی و اقدام جهت برقراری دوره های مشاهده گری و تبادل استاد و دانشجو با دانشگاه های خارج از کشور  

برنامه ریزی و اقدام جهت اعزام دانشجویان مستعد با بورسیه تحصیلی جهت گذراندن دوره های تکمیلی آموزشی  

اعزام محققان گروه برای دوره های فرصت مطالعاتی به خارج از کشور در حوزه های مرتبط  

برنامه ریزی و اقدام جهت پذیرش محققان بین املللی

)باز( تعریف اسکالرشیپ ها و اعطای جوایز به بهرتین پژوهش های علمی و کاربردی در زمینه BD2K در سطح دانشکده، دانشگاه، 
استان و کشور

مستندسازی اقدامات و فعالیتهای انجام شده در مراکز تحقیقاتی و همکاری های کلینیکی  به منظور اخذ اعتبارات بین املللی 

مستندسازی فرایندها، فعالیتها وتدوین شاخصهای مناسب به منظورشناساندن اقدامات انجام شده وتالش درجهت بهبودجایگاه 
درنظامهای رتبه بندی داخلی وبین املللی  

جذب کارکنان، کارشناسان و پرسنل مسلط به زبان های خارجه در جهت تسهیل روابط بین امللل 

تاسیس و توسعه پایگاه داده معترب به منظور سهولت در انجام پروژهای تحقیقاتی 

برقراری ارتباط با کنرسسیوم های دانشگاهها ، مراکزعلمی و  شهرک های علمی و تحقیقاتی در داخل و خارج از کشور 

 Research Gate و Linked In  گسرتش فعالیت در شبکه های مجازی علمی مانند

جلب مشارکت و حامیتهای سازمانهای بین املللی در حیطه های مورد نیاز

تولیدمحتوای آموزشی وبرگزاری برنامه های آموزشی  مجازی یا حضوری 

تهیه کتاب های مرجع در خصوص BD2K به گروههای مختلف جمعیتی 

BD2K برنامه ریزی جهت جذب محققین  بین رشته ای برای تحقیقات مشرتک در زمینه

BD2K برنامه ریزی جهت عقد تفاهم نامه با مراکر اموزشی و تحقیقاتی

 BD2K تالیف و ترجمه بیشرتین کتب معترب به عنوان مرجع در حوزه

برنامه ریزی جهت نیل به درجات معتربعلمی وپژوهشی با بهره گیری ازپتانسیل های موجود،اعضای هیات علمی خربه وانتشارمقاالت 
معتربجهانی وارتقاجایگاه مجموعه در نظام های رتبه بندی موجود 

دعوت از اساتید خارج از کشورجهت ارتباط joint affiliation با گروه مهندسی پزشکی و BD2K با هامهنگی معاونت بین امللل 

1406

پیشنهاد جذب اعضای هیات علمی مرتبط با BD2K به هیات اجرایی جذب 

اقدام جهت جذب 1 هیات علمی در رشته بیوالکرتیک

اقدام جهت جذب 1 هیات علمی در رشته فناوری تصویربرداری پزشکی

برنامه ریزی و اقدام جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز

برنامه ریزی جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز با هدف بهره مندی اعضای هیات علمی از فرصت پسادکرتی های مرتبط    

برنامه ریزی جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز با هدف راه اندازی دوره های پسادکرتی مرتبط در دانشگاه جهت تربیت 
دستیار 

برنامه ریزی جهت اجرای برنامه های توامنند سازی استاندارد و مستمر اعضای هیات علمی

برنامه ریزی جهت اعزام اعضای هیات علمی برای دوره های فرصت مطالعاتی به خارج از کشور در حوزه های مرتبط 

ارائه پیشنهاد و تالش در جلب حامیت وزارت متبوع در ارتباط با گسرتش رشته در سطح کشور با اجرای مطالعات نیاز سنجی و همچنین 

تعیین سطح مهارت مورد انتظار از فارع التحصیالن و جایگاه ایشان در نظام ارائه خدمت

تشویق ورود فارغ التحصیالن رشته در فیلدهای بکر و مورد نیاز کشور در ارائه خدمات و مباحث تولید دانش فنی و تدوین الگوی 
توسعه رشکتهای دانش بنیان

BD2K اعطای فرصت مطالعاتی به اعضای گروه با محوریت

بررسی خدمات قابل ارائه رشته در بخش خصوصی  و دولتی اعم از واحدهای بهداشتی و درمانی 
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1406

جذب کارکنان، کارشناسان و پرسنل مسلط به زبان های خارجه در جهت تسهیل روابط بین امللل 

تاسیس و توسعه پایگاه داده معترب به منظور سهولت در انجام پروژهای تحقیقاتی 

برقراری ارتباط با کنرسسیوم های دانشگاهها ، مراکزعلمی و  شهرک های علمی و تحقیقاتی در داخل و خارج از کشور 

 Research Gate و Linked In  گسرتش فعالیت در شبکه های مجازی علمی مانند

تولیدمحتوای آموزشی  وبرگزاری برنامه های آموزشی مجازی یا حضوری

توسعه همکاری ،هامهنگی و برقراری ارتباط حرفه ای با نهاد های سیاست گذاری در حیطه ارائه خدمات نوین بعنوان مثال وزارت 
بهداشت درمان اموزش پزشکی  و یا  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتامعی 

شبیه سازی دوره های معترب بین املللی در داخل گروه 

برنامه ریزی و هامهنگی به منظور تعریف برنامه های کارآفرینی  ارزشمند در سطح داخلی در راستای حوزه متایز  BD2K با هدف جذب 
کارآفرینان، نخبگان و رسمایه گذاران ایرانی و خارجی برای مشارکت در فعالیت ها ، رسمایه گذاری و تجاری سازی ایده ها 

1407

پیشنهاد جذب اعضای هیات علمی مرتبط با BD2K به هیات اجرایی جذب 

اقدام جهت جذب 1 هیات علمی در رشته بیوانفورماتیک

برنامه ریزی و اقدام جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز

برنامه ریزی جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز با هدف بهره مندی اعضای هیات علمی از فرصت پسادکرتی های مرتبط    

برنامه ریزی جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز با هدف راه اندازی دوره های پسادکرتی مرتبط در دانشگاه جهت تربیت دستیار 

برنامه ریزی جهت اجرای برنامه های توامنند سازی استاندارد و مستمر اعضای هیات علمی

برنامه ریزی جهت اعزام اعضای هیات علمی برای دوره های فرصت مطالعاتی به خارج از کشور در حوزه های مرتبط 

تولیدمحتوای آموزشی وبرگزاری برنامه های آموزشی  مجازی یا حضوری

برنامه ریزی برگزاری هامیشهای منطقه ای و  بین املللی 

انتشار بیشرتین مقاالت در مجالت معترب و تخصصی در حوزه ی BD2K با رضیب تاثیر باال 

جذب کارکنان، کارشناسان و پرسنل مسلط به زبان های خارجه در جهت تسهیل روابط بین امللل 

تاسیس و توسعه پایگاه داده معترب به منظور سهولت در انجام پروژهای تحقیقاتی 

برقراری ارتباط با کنرسسیوم های دانشگاهها ، مراکزعلمی و  شهرک های علمی و تحقیقاتی در داخل و خارج از کشور 

 Research Gate و Linked In  گسرتش فعالیت در شبکه های مجازی علمی مانند

1408

پیشنهاد جذب اعضای هیات علمی مرتبط با BD2K به هیات اجرایی جذب 

اقدام جهت جذب 1 هیات علمی در رشته بیوالکرتیک 

اقدام جهت جذب 1 هیات علمی در رشته فناوری تصویربرداری پزشکی

برنامه ریزی جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز با هدف بهره مندی اعضای هیات علمی از فرصت پسادکرتی های مرتبط    

برنامه ریزی جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز با هدف راه اندازی دوره های پسادکرتی مرتبط در دانشگاه جهت تربیت 
دستیار 

افزایش فضای فیزیکی استقرار محققین و اعضای هیات علمی و آزمایشگاه های تخصصی اساتید

افزایش فضای فیزیکی جهت جذب دانشجویان و محققین بین املللی و اساتید بین املللی الحاقی 

ایجاد فضای فیزیکی جهت برگزاری هامیش های ملی و بین املللی

برنامه ریزی جهت اعزام اعضای هیات علمی برای دوره های فرصت مطالعاتی به خارج از کشور در حوزه های مرتبط 

تولیدمحتوای آموزشی وبرگزاری برنامه  های آموزشی  مجازی یا حضوری

جذب کارکنان، کارشناسان و پرسنل مسلط به زبان های خارجه در جهت تسهیل روابط بین امللل 

تاسیس و توسعه پایگاه داده معترب به منظور سهولت در انجام پروژهای تحقیقاتی 

برقراری ارتباط با کنرسسیوم های دانشگاهها ، مراکزعلمی و  شهرک های علمی و تحقیقاتی در داخل و خارج از کشور 

 Research Gate و Linked In  گسرتش فعالیت در شبکه های مجازی علمی مانند
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1409

پیشنهاد جذب اعضای هیات علمی مرتبط با BD2K به هیات اجرایی جذب 

اقدام جهت جذب 1 هیات علمی در رشته بیوالکرتیک

اقدام جهت جذب 1 هیات علمی در رشته بیوانفورماتیک

برنامه ریزی جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز با هدف بهره مندی اعضای هیات علمی از فرصت پسادکرتی های مرتبط    

برنامه ریزی جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز با هدف راه اندازی دوره های پسادکرتی مرتبط در دانشگاه جهت تربیت 
دستیار 

برنامه ریزی جهت اعزام اعضای هیات علمی برای دوره های فرصت مطالعاتی به خارج از کشور در حوزه های مرتبط 

تولیدمحتوای آموزشی وبرگزاری برنامه  های آموزشی  مجازی یا حضوری

جذب کارکنان، کارشناسان و پرسنل مسلط به زبان های خارجه در جهت تسهیل روابط بین امللل 

تاسیس و توسعه پایگاه داده معترب به منظور سهولت در انجام پروژهای تحقیقاتی 

برقراری ارتباط با کنرسسیوم های دانشگاهها ، مراکزعلمی و  شهرک های علمی و تحقیقاتی در داخل و خارج از کشور 

 Research Gate و Linked In  گسرتش فعالیت در شبکه های مجازی علمی مانند

تولید درآمد از محل ارائه محصول )ترجیحاً بعد از هامهنگی با بیمه استان(

1410

پیشنهاد جذب اعضای هیات علمی مرتبط با BD2K به هیات اجرایی جذب 

اقدام جهت جذب 1 هیات علمی در رشته بیوالکرتیک

اقدام جهت جذب 1 هیات علمی در رشته فناوری تصویربرداری پزشکی

تولیدمحتوای آموزش عمومی وبرگزاری برنامه آموزشی فردی وگروهی مجازی و حضوری

 BD2K تعلیم و تربیت بیشرتین پژوهشگران صاحب نظر و شناخته شده در سطح بین املللی در زمینه

کسب اعتبار علمی و گواهینامه های علمی موجود در کشور و منطقه 

برنامه ریزی برای بهبود کیفیت سازمانی مطابق با معیارهای مدیریت جامع کیفیت 

 BD2K برنامه ریزی درجهت الگو قراردادن فعالیت ها و پیروی از استاندارد های موسسات فعال در حوزه

الگوبرداری از فرآیندهای مطلوب وموثر در راستای ارتقای عملکرد گروه 

برنامه ریزی جهت نیل به درجات معترب علمی و پژوهشی با بهره گیری از پتانسیل های موجود، اعضای هیات علمی خربه و انتشار مقاالت 
معترب جهانی و ارتقا جایگاه مجموعه درنظام های رتبه بندی موجود 

انجام پیرشوترین مطالعات و پژوهشها در حیطه های مرتبط با BD2K  در سطح بین املللی 

 BD2K  انجام پرارجاع ترین مطالعات در زمینه

توسعه تعداد پروژه های مشرتک پژوهشی با دانشگاههای معترب منطقه ای و بین املللی  

BD2K افزایش تعداد گرنتهای بین املللی گروه مهندسی پزشکی و حیطه

انجام مطالعات کاربردی در حوزه BD2K در سطح بین املللی   

BD2K انجام مطالعات مختلف جهت پشتیبانی از ابداعات واخرتاعات در حیطه های مختلف مربوط به حیطه

انجام نوآوری ها، ابداعات و اخرتاعات با باالترین ارزش افزوده اقتصادی 

برنامه ریزی و اقدام در جهت تاسیس موسسات دانش بنیان جهت رفع نیاز های مرتبط با جامعه  در سطح بین املللی  همراه با ارایه 
خدمات مرتبط با این حیطه 

اجرای پروژه های مشرتک و حضور در برنامه های با رویکرد جهانی 

شناخته شدن به عنوان قطب اعتبارسنجی جهانی 

اعطای فرصت مطالعاتی به اعضای گروه 

کسب اعتبار علمی و    گواهینامه های علمی موجود در کشور و منطقه 

شناخته شدن به عنوان قطب علمی جهانی 

BD2K تعیین اولویت های پژوهشی در حیطه های مختلف
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نقشه راه اقدامات در حوزه )Big Data to Knowledge )BD2K در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جهت نیل به 
مرجعیت علمی

وابستگیاقدامسال

1411

پیشنهاد جذب اعضای هیات علمی مرتبط با BD2K به هیات اجرایی جذب 

اقدام جهت جذب 1 هیات علمی در رشته بیوالکرتیک

اقدام جهت جذب 1 هیات علمی در رشته بیوانفورماتیک

اقدام جهت جذب 1 هیات علمی در رشته فناوری تصویربرداری پزشکی

برنامه ریزی برای مرجع شدن حوزه متایز BD2K برای ارائه خدمات مختلف از طریق  شناسایی مراحل انجام خدمت، اندیکاسیون های 
مورد تائید انجام خدمت و تجهیزات مورد نیاز

نیاز برای انجام خدمت و با استفاده ازتربیت نیروی انسانی کارامد و متعهد در این حوزه 

برنامه ریزی و اقدام در جهت تاسیس موسسات دانش بنیان جهت رفع نیاز های مرتبط با جامعه  در سطح بین املللی  همراه با ارایه 
خدمات مرتبط با این حیطه 

توسعه رشته های مرتبط با BD2K  در قالب روش های آموزشی دانشجو محور، برنامه های آموزشی و مدیریت آموزشی 

تاسیس و توسعه پایگاه داده معتربدر حوزه BD2K در سطح بین املللی 

BD2K کسب گرنت های تحقیقاتی درفیلد

1412

اقدام جهت جذب 1 هیات علمی در رشته بیوانفورماتیک

اقدام جهت جذب 1 هیات علمی در رشته فناوری تصویربرداری پزشکی

برنامه ریزی برای مرجع شدن حوزه متایز BD2K برای ارائه خدمات مختلف از طریق  شناسایی مراحل انجام خدمت، اندیکاسیون های 
مورد تائید انجام خدمت و تجهیزات مورد نیاز

نیاز برای انجام خدمت و با استفاده ازتربیت نیروی انسانی کارامد و متعهد در این حوزه 

برنامه ریزی و اقدام در جهت تاسیس موسسات دانش بنیان جهت رفع نیاز های مرتبط با جامعه  در سطح بین املللی  همراه با ارایه 
خدمات مرتبط با این حیطه 

BD2K کسب گرنت های تحقیقاتی درفیلد
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1400

تدوین و انتخاب زیر شاخه های نصویربرداری مداخله ای در بیامری های زنان – مامائی

تشکیل کارگروه مشرتک گروه رادیولوژی – زنان مامائی

اطالع رسانی به گروه های مربوطه در خصوص رسالت و امکانات کارگروه

طراحی نحوه پایش عملیات انجام شده به صورت مرحله به مرحله

ایجاد کارگروه پایش عملیات )3 نفر دارای صالحیت(

پیشنهاد جذب نیروی پژوهش متناسب با توسط برنامه )متخصص آمار - اپیدمیولوژیست(

اقدام جهت جذب امکانات و تجهیزات مورد نیاز

 اطالع رسانی برنامه راهربدی توسعه یافته رشته رادیولوژی مداخله ای در زنان – مامائی در سطح دانشگاه 1401

ایجاد کارگروه حاکمیت آکادمیک متشکل از معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده

برگزاری کارگاه آموزشی برای اعضاء هیأت علمی گروه رادیولوژی و زنان – مامایی در خصوص آشنایی با اهداف و توانایی های کارگروه

برنامه ریزی و اقدام جهت تأمین زیرساخت ها و منابع مالی و تجهیزات مورد نیاز

اطالع رسانی به دانشگاه های دیگر در خصوص امکانات موجود در مرکز و انجام پروسیجرهای ارجاعی 

برنامه ریزی در خصوص برقراری ارتباط پژوهشی با سایر مراکز مرتبط

برنامه ریزی و اقدام جهت آموزشی و کسب مهارت های الزم نیروهای کارگروه

تخصیص منابع مالی با تأکید بر نیازهای مرکز1402

تکمیل تجهیزات مورد نیاز مرکز 

جذب هیأت علمی پژوهشی 2 نفر )یک نفر گروه رادیولوژی – یک نفر گروه زنان و مامائی(

برگزاری کارگاه آموزشی برای متخصصین رادیولوژی و زنان – مامائی جهت آشنایی با توامنندی های مرکز

تهیه سبک های آموزشی متناسب با توانایی های کارگروه جهت استفاده پزشکان

تهیه بسته های آموزشی جهت آگاهی بیامران

تشکیل اعضاء شورای پژوهشی 

تشکیل جلسات مشرتک با اعضای هیأت علمی سایر دانشگاه ها جهت توسعه توانایی های عملکرد مرکز

 برگزاری جشنواره های استانی – منطقه ای در زمینه تصویربرداری مداخله¬ای زنان - مامائی

پیشنهاد و تکمیل کوریکولوم آموزشی دوره فلوشیپ تصویربرداری مداخله ای 

1403

تخصیص منابع مالی جهت تجهیز مرکز و تأمین منابع جهت تربیت فلوشیپ رشته

تخصیص منابع مالی جهت تربیت فلوشیپ رشته 

پذیرش دستیار فلوشیپ اینرتونشنال رادیولوژی 

جذب منابع مالی و تأمین زیرساخت جهت راه اندازی مرکز تحقیقات رادیولوژی مداخله ای در بیامری های زنان و مامائی

آموزش اعضاء کارگروه

اعزام اعضاء هیأت علمی گروه جهت دوره های تکمیلی آموزشی – پژوهشی 

برگزاری دوره های کوتاه مدت حرفه ای جهت اعضای هیأت علمی سایر دانشگاه ها

آموزش و توامنندسازی دستیاران رادیولوژی و زنان – مامائی جهت آشنایی با عملکرد مرکز  

آموزش و توامنندسازی متخصصین رادیولوژی و زنان – مامائی و ماماها و سایر رشته های مرتبط جهت آشنایی با عملکرد مرکز 

برنامه ریزی جهت برگزاری بازآموزی ساالنه جهت رادیولوژیست و متخصصین زنان و مامائی و کارشناسان مربوطه  

تهیه بسته آموزشی متناسب با سطوح مختلف علمی در خصوص توانایی های مرکز

حضور در برنامه های تلویزیونی جهت آگاهی و اطالع رسانی عمومی در خصوص توانایی های مرکز 

شناسایی مراکز دانشگاهی معترب مشابه

اعزام اعضای هیأت علمی مرتبط به مراکز دانشگاهی معترب مشابه به منظور افزایش مهارت های علمی 

اجرای پروژه های پژوهشی مشرتک با مراکز معترب تحقیقاتی خارج 
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1403
چاپ نتایج پژوهشی مرکز در مجالت منایه شده بین املللی

ایجاد تاالر گفتامن جهت تبادل نظر با اساتید صاحب نظر سایر مراکز داخلی و خارجی مرتبط

1404

تعریف و راه اندازی دوره های آموزشی کوتاه مدت حرفه ای جهت متخصصین رادیولوژی عالقه مند  

پذیرش دستیار فلوشیپ اینرتونشنال رادیولوژی با مترکز بر بیامری های رشته زنان – مامائی  

اعزام اعضای مرکز جهت ارتقاء سطح علمی و مهارت های عملی آنان به کنگره های خارج از کشور

اعزام اعضای مرکز جهت ارتقاء مهارت عملی به کارگاه های خارج از کشور 

برگزاری کارگاه های آموزشی در حیطه رادیولوژی مداخله ای در بیامری های زنان و مامایی در داخل کشور  

چاپ نتایج پژوهشی مرکز در مجالت معترب بین املللی 

رشکت در کنگره های بین املللی جهت ارائه نتایج پژوهشی 

رشکت اعضای هیأت علمی در دوره های آموزشی خارج از کشور جهت افزایش توامنندی های حرفه ای و عملی

حضور در رسانه های دیداری و شنیداری جهت معرفی طب رادیولوژی مداخله ای در بهبود بیامری های زنان و مامایی

تهیه بسته های آموزشی جهت آشنایی با توانایی های مرکز در بهبود بیامریهای زنان و مامایی با طب مداخله ای رادیولوژی

تولید بازار به منظور تأسیس کلینیک رادیولوژی مداخله ای در بیامری های زنان و مامایی

تولید درآمد از محل کلینیک رادیولوژی مداخله ای بعد از هامهنگی با بیمه استان  

1405

جذب و دعوت از اساتید صاحب نظر بین املللی در زمینه طب رادیولوژی مداخله ای در بیامری های زنان و مامایی  

برنامه ریزی برای برقراری دوره های آموزش علمی و عملی برای اعزام دانشجو با دانشگاه های خارج از کشور  

برگزاری دوره های آموزش علمی و عملی برای دستیاران بین امللل  

مستندسازی اقدامات انجام شده در مراکز و کلینیک ها جهت اخذ اعتبارات بین املللی

تالیف و ترجمه کتب مرجع معترب در رابطه با حیطه رادیولوژی مداخله ای در طب زنان و مامایی  

چاپ مقاالت بین املللی

برگزاری کارگاه های آموزشی در حیطه رادیولوژی مداخله ای 

 OBGIR با گروه affiliation joint دعوت از اساتید خارج از کشور جهت

1406

برنامه ریزی برای توامنندسازی اعضای هیأت علمی به منظور اخذ اعتبار برنامه بین املللی

مستندسازی فعالیت های انجام شده به منظور بهبود جایگاه در نظام های رتبه بندی داخلی و بین املللی

 OBGIR تدوین پروژه مشرتک با هیأت بورد رشته ی تخصصی جهت تدوین استانداردهای ملی رشته

برنامه ریزی انجام پروژه های مشرتک با هیأت بورد رشته تخصصی رادیولوژی جهت متهید اعتباربخشی مرتبط به رشته در راستای جایگاه 
OBGIR

OBGIR جلب مشارکت لعضای هیأت علمی در مطالعات آینده نگر در حیطه

ارائه پیشنهاد و تالش در جلب رضایت وزارت متبوع در ارتباط با گسرتش رشته در سطح کشور با اجرای مطالعات نیازسنجی 

تعیین سطح مهارت مورد انتظار از فارغ التحصیالن و جایگاه ایشان در نظام سالمت

اعطای فرصت مطالعاتی به اعضای گروه

ارزشیابی فرآیندهای جاری

 -1407
1408

OBGIR برنامه ریزی جهت سوق مقاالت اعضای هیأت علمی گروه در راستای

برنامه ریزی جهت عقد تفاهم نامه با مراکز آموزشی و تحقیقاتی سطح کشور 

- ترجمه کتاب های مرجع توسط دستیاران پژوهشی

انتشار مقاالت در مجالت معترب

فعالیت حداکرثی اعضای هیأت علمی در پایگاه های علمی معترب مشابه Research gate جهت تبادل نظر 

ایجاد تاالر گفتامن جهت تبادل نظر اعضای هیأت علمی و متخصصین مرتبط با رشته

برنامه ریزی و اقدام جهت تأسیس موسسات دانش پژوهشی و دانش بنیان جهت رفع نیاز مرتبط با جامعه 
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 -1409
1410

OBGIR اقدام برای کسب مجوز مجله با عنوان

ایجاد و تالش برای تاالر گفتامن جهت تبادل نظر بین اساتید صاحب نظر ملی و بین املللی

 ISO کسب اعتبار علمی و گواهی نامه های بین املللی عملی موجود در کشور و

الگوبرداری از فرآیندهای مطلوب و موثر در راستای ارتقای عملکرد گروه

توسعه و اقدام برای انجام پروژه های مشرتک پژوهشی با دانشگاه های معترب منطقه ای و بین املللی 

انجام معامالت کاربردی در حوزه OBGIR در سطح بین املللی 

انجام نوآوری و اطالعات و اخرتاعات

برنامه ریزی و اقدام در جهت بهره برداری موسسات دانش بنیان جهت رفع نیاز مرتبط با جامعه

 -1411
1412

- شناخته شدن به عنوان قطب اعتبارسنجی جهانی

اعضای فرصت مطالعاتی به اعضای گروه

کسب اعتبار علمی و گواهی نامه های علمی 

تعیین اولویت های پژوهشی

تربیت نیروی انسانی کارآمد جهت انجام خدمت 

 -1413
1414

کسب مجوز مجله های بین املللی در حیطه OBGIR جهت چاپ مقاالت معترب علمی و قابل استناد 

OBGIR برنامه ریزی برای مرجع شدن حوزه

OBGIR کسب گرفت های تحقیقاتی در فیلد

انجام نوآوری ها و ابداعات با باالترین ارزش افزوده اقتصادی 
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تدوین و اطالع رسانی نقشه راه راهربدی متایز یافته حوزه مراقبت های تسکینی

بازنویسی و اطالع رسانی بیانیه رسالت گروه بین رشته ای  مراقبتهای حامیتی تسکینی  

به روزرسانی برنامه عملیاتی توسعه ی آموزش وخدمات بین رشته ای مراقبتهای حامیتی تسکینی مطابق با نقشه راه راهربدی متایزیافته 
وتصویب و اطالع رسانی 

نیازسنجی و تعیین اولویتهای پژوهشی در حوزه مراقبت های حامیتی- تسکینی مطابق با نقشه راه راهربدی متایزیافته و معرفی به 
فراگیران و دانش آموختگان

تدوین برنامه برگزاری کارگاه ها و کنفرانس ها ملی و بین املللی در حوزه مراقبت حامیتی- تسکینی برای حداقل 5 سال

تشکیل هسته پژوهشی بین رشته ای و تدوین چشم انداز پژوهشی در حوزه مراقبت حامیتی - تسکینی 

طراحی و تدوین راهنامهای بالینی  در حوزه مراقبت های حامیتی- تسکینی

بازنگری رسفصل ها و تعیین محتوای دروس رشته/مقاطع تحصیلی با رویکرد مراقبت های حامیتیـ  تسکینی در چارچوب ضوابط و 
اختیارات قانونی 

تدوین و تایید راهنامهای آموزش به  بیامران مبتال به بیامریهای سخت درمان و خانواده  آن ها 

طراحی  برنامه های  آموزشی به بیامران مبتال به بیامریهای سخت درمان و خانواده  آن ها

برنامه ریزی آموزش روش های ارزیابی نیازهای آموزش بیامران مبتال به بیامریهای سخت درمان و خانواده  آن ها

برنامه ریزی آموزش روش های ارزشیابی برنامه های آموزشی ارائه شده به بیامر و خانواده 

تدوین نقشه ارائه برنامه آموزش های درون رشته ای و بین رشته ای برای فراگیران  و دانش آموختگان رشته های مختلف و اخذ مجوزهای 
دانشگاهی و کشوری

تدوین برنامه های آموزشی نظری – عملی حرفه ای و بین رشته ای  مطابق نقشه راه راهربدی متایزیافته برای فراگیران  و دانش آموختگان 
رشته های مختلف

تدوین راهنامی اجرایی بر اساس فهرست موقعیت های همکاری بین حرفه ای  و بین بخشی شناسایی شده

بازنگری نظام پایش و حاکمیت آکادمیک جهت اطمینان از همراستایی عملیات محیطی با برنامه راهربدی متایز یافته

تداوم حاکمیت اکادمیک مصوب شورای دانشگاه بر رشته ها و رسفصل های تدریسی

جذب  هیئت علمی متناسب با توسعه برنامه و متایز اکادمیک  

گسرتش برنامه های آموزشی حامیتی تسکینی برای کلیه رشته / مقاطع تحصیلی

برگزاری برنامه های توامنندسازی برای اعضای هیئت علمی گروه در خصوص آشنایی با مفاهیم، مبانی و شاخص های مرجعیت علمی

برنامه ریزی و اقدام جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز و تجهیزات مرتبط از سوی دانشکده پشتیبان و معاونت آموزشی 
دانشگاه

پیش بینی بورسیه دانشجویی و فرصتهای مطالعاتی برای اعضاء هیات علمی گروه 

تولید بسته های آموزشی مراقبت های حامیتی - تسکینی

تشکیل گروه های تخصصی و تعیین وظایف و اختیارات آنها مطابق با نقشه راه راهربدی متایزیافته

تشکیل شبکه تیم های مراقبتی - تسکینی در سایر مراکز آموزشی – درمانی

تولید و ارائه یک چارچوب پنداشتی برای فعالیتهای گروه، تصویب و اطالع رسانی

برگزاری حداقل یک دوره آشنایی با مراقبتهای تسکینی به عنوان آموزشهای حین کار

انعقاد تفاهم نامه با حداقل یک سازمان مردم نهاد و حامیت علمی از اینگونه مراکز

تدبیر خرید، جمع آوری و تشکیل بانک و یا سایت تخصصی کتب و نوشتارهای مرجع در حوزه مراقبتهای حامیتی - تسکینی

1401

اجرای برنامه های آموزشی )نظری و عملی( درون رشته ای و بین رشته ای برای فراگیران  و دانش آموختگان رشته های مختلف

ارزشیابی برنامه های آموزشی )نظری و عملی( درون رشته ای و بین رشته ای برای فراگیران  و دانش آموختگان رشته های مختلف

تعیین استانداردها و دستورالعمل های خدمات طب تسکینی – حامیتی

تدوین بسته امتیازی در اعتبارسنجی دانشکده ها و بیامرستانهای برخوردار از تیم مراقبت تسکینی

تدوین و اجرای برنامه کوتاه مدت حرفه ای و ارائه گواهینامه پایان دوره

ارائه پیشنهاد دوره های کارشناسی مطابق با نقشه راه راهربدی متایزیافته
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آموزش روش های ارزیابی نیازهای آموزش بیامران مبتال به بیامریهای سخت درمان و خانواده  آن ها

آموزش روش های ارزشیابی برنامه های آموزشی ارائه شده به بیامر و خانواده

تدوین و اطالع رسانی اسرتاتژیها و فرایندهای عملیاتی نقشه راه راهربدی متایز یافته حوزه مراقبت های تسکینی

      ) Palliative Care( تدوین مجموعه ی سیاست های حامیتی از توسعه رشته در زمینه

)Palliative Care(تصویب مجموعه ی سیاست های حامیتی ازتوسعه رشته طب تسکینی درزمینه ی

تخصیص منابع مالی با تاکید برنقاط مترکزبرنامه 

تدوین بودجه ی توسعه ی رشته طب تسکینی در زمینه  )Palliative Care( در دانشکده بر اساس مصوبات حاکمیت اکادمیک 

تصویب بودجه ی توسعه ی رشته طب تسکینی در زمینه  )Palliative Care( در دانشکده

برنامه ریزی و اقدام جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز با هدف جذب کارآموز و کارورز

اقدام به تالیف و یا ترجمه کتب مرجع مراقبت های حامیتی - تسکینی

برگزاری وبینارهای تخصصی در حیطه  مراقبت های حامیتی – تسکینی در سطح بین املللی

تاسیس و تجهیز مرکز تحقیق و کارآموزی طب تسکینی 

تاسیس و تجهیز مرکز طب تسکینی در حداقل 5 بیامرستان و یا مرکز دانشگاهی

برگزاری هامیشهای کشوری و منطقه ای با عنوان مراقبتهای تسکینی )فرهنگ سازی(

توامنندسازی و به روز رسانی دانشی اعضاء هیات علمی

تامین تسهیالت و توسعه خدمات جهت عضویت اعضاء

شناسایی و تشکیل بانک اطالعات از مراکز معترب بین املللی

برنامه ریزی برقراری ارتباط و تبادل اطالعات با مراکز معترب بین املللی

1402

بررسی استانداردها و شاخص های جهانی در زمینه مراقبتهای حامیتی – تسکینی و نحوه ارزیابی آن در کشورهای پیرشفته

تهیه  نقشه تحقیقاتی گروه بر اساس رکن های مراقبت های حامیتی – تسکینی

ارزشیابی و ممیزی فرآیندهای جاری در حوزه های درمان، آموزش و پژوهش 

ایجاد یک تاالر گفتامن جهت تبادل نظر علمی بین اساتید صاحب نظرملی وجهانی درزمینه  مراقبتهای حامیتی - تسکینی

بروز رسانی برنامه های نقشه راه راهربدی متایزیافته 

بررسی، زمینه سازی و ارتباطات اولیه جهت برقراری دوره های مشاهده گری و تبادل استاد و دانشجو با دانشگاه های خارج از کشور 
اجرای برنامه های توامنند سازی استاندارد و مستمر اعضای هیات علمی در زمینه های آموزشی، پژوهشی، مدیریتی، کارآفرینی، زبان 
آموزی، ارتباطات و همکاری بین املللی در زمینه های علمی، پژوهشی، فن آوری، نوآوری و فرهنگی و همچنین به روز رسانی و مترین 

مهارت های حرفه ای در مراقبت های بالینی مرتبط با حوزه متایز رسالت مراقبت های حامیتی – تسکینی

 Palliative Care  الگوبرداری از رویه ها، استانداردها و فرایندهای اجرایی مراکز معترب بین املللی در حیطه

برنامه ریزی به منظور برقراری ارتباط مستمر و تبادل تجربه و اطالعات با مراکز یاد شده

مستندسازی اقدامات و فعالیتهای انجام شده به منظور اخذ اعتبارات بین املللی 

(  )5 درصد برتر و 1 درصد برتر( Q1( چاپ مقاالت در مجالت معترب بین املللی

فعالیت حداکرثی اعضاهیات علمی درپایگاه های علمی معترب مشابه Research gate جهت تبادل نظروآگاهی ازمباحث روزحوزه 
مراقبت های حامیتی – تسکینی در سطح ملی و فراملی

کسب گرنت های تحقیقاتی بین املللی در موضوع مراقبتهای حامیتی تسکینی 

 Research Gate و Linked In  گسرتش فعالیت در شبکه های مجازی علمی مانند

ایجاد حساب کاربری دررسانه های مجازی و برگزاری برنامه های آموزشی فردی و گروهی درراستای معرفی

ارائه نقش فعال در برنامه های کشوری مناسبت ها و هفته ای سالمت  در راستای حفظ و ارتقای سالمت جامعه از طریق پویش ها و 
مداخالت مبتنی بر جامعه در زمینه ی مراقبت های حامیتی - تسکینی

1403

)Internal Evaluation( تدوین راهنامی ارزشیابی و ممیزی داخلی

ارزشیابی برنامه های آموزشی

توسعه مطالعات کاربردی با هدف ارتقای کیفیت خدمات مراقبتهای حامیتی تسکینی در گروه های مخاطب 
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انجام نوآوری ها، ابداعات و اخرتاعات با باالترین ارزش افزوده اقتصادی

انجام مطالعات مختلف جهت پشتیبانی از ابداعات واخرتاعات در حیطه های مختلف  حوزه مراقبتهای حامیتی تسکینی

تولید محتوای آموزش عمومی وبرگزاری برنامه آموزشی فردی وگروهی مجازی وحضوری درراستای حفظ وارتقای سالمت جامعه 
درزمینه ی مراقبت های حامیتی – تسکینی 

حضوردررسانه های جمعی دیداری، شنیداری و مکتوب ازجمله توسعه همکاری باشبکه استانی صداوسیام درراستای معرفی 
مراقبت های حامیتی – تسکینی

توسعه همکاری با رسانه های اجتامعی استانی و منطقه ای در راستای معرفی مراقبت های حامیتی - تسکینی

تدوین استانداردهای آموزشی در مورد آموزش  مراقبت های حامیتی – تسکینی به دستیاران و دانشجویان پزشکی 

تعریف دوره های آموزشی تخصصی درداخل یا خارج از کشور )فرصت مطالعاتی( برای اعضای هیات علمی گروه در جهت توامنندسازی 
تخصصی   

جذب اساتید معترب بین املللی برای گذراندن دوره های کوتاه مدت در داخل گروه و دانشکده

جذب و دعوت از اساتید بین املللی صاحب نظر در زمینه های مختلف مراقبت های حامیتی – تسکینی، همچون مراقبتهای معنوی، 
مراقبتهای بیامران پایانی، مراقبتهای بیامران خاص، ...

شناسایی و عضویت در انجمن های تخصصی معترب مشابه در جهان و ایجاد تاالر گفتامن جهت تبادل اطالعات و بحث های علمی در 
حیطه Palliative Care  و نیز شبکه سازی در سطح بین املللی

برگزاری جشنواره ،کنگره ،کنفرانس ها ،کارگاه های آموزشی و نشستهای فصلی استانی ،کشوری و منطقه ای در زمینه ی مراقبت های 
حامیتی - تسکینی

اقدام و برنامه ریزی برای کسب مجوز مجله با عنوان مراقبتهای حامیتی تسکینی

1404

بروز رسانی برنامه راهربدی متایزیافته 

)External Evaluation( تدوین راهنامی ارزشیابی و ممیزی خارجی

ارزشیابی و ممیزی خدمات حامیتی 

برنامه ریزی جهت سوق دادن مقاالت اعضای هیات علمی گروه به موضوعات حوزه مراقبتهای تسکینی حامیتی

برنامه ریزی برای توامنندسازی اعضای هیئت علمی و کارکنان شاغل در حیطهPalliative Care  به منظوراخذ گواهینامه ها و 
اعتبارنامه های بین املللی  

برگزاری یک هامیش بین املللی در حوزه مراقبتهای حامیتی تسکینی

جذب و به کار گیری محققین در راستای ارتقای کیفی و کمی پژوهش در زمینه مراقبت های تسکینی

برنامه ریزی جهت جذب دستیاران پژوهشی از بین دانش آموختگان علوم پزشکی مرتبط و نیز دانشجویان تحصیالت تکمیلی و 
Postdoc دوره های

انتشار کتب و یا فصول کتب مرتبط با همکاری با نویسندگان داخلی و بین امللی

 CQI )Continuous Quality  و))TQM )Total Quality Management  آموزش مدل های ارتقای کیفیت سازمانی از جمله
Improvement( به اعضای هیات علمی و مدیران و برنامه ریزان مراکز مراقبت های حامیتی – تسکینی

پیاده سازی مدل های ارتقای کیفیت یاد شده در مراکز و کلینیک های مراقبت های حامیتی - تسکینی

مستندسازی فرایندها، فعالیتها وتدوین شاخصه های مناسب به منظورشناساندن اقدامات انجام شده وتالش درجهت بهبودجایگاه 
درنظامهای 

رتبه بندی داخلی وبین املللی   

 برنامه ریزی جهت عقد تفاهم نامه با مراکز اموزشی و تحقیقاتی ملی و بین املللی 

1405

برنامه ریزی گسرتش گروه آموزشی در سطح کشور

فراهم کردن امکان پذیرش دانشجو در دوره های کوتاه مدت

برنامه ریزی جهت سوق دادن مقاالت اعضای هیات علمی گروه در راستای  مراقبتهای حامیتی - تسکینی

اخذ گواهینامه ها و اعتبارنامه های بین املللی

برنامه ریزی جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز با هدف بهره مندی اعضای هیات علمی از فرصت پسادکرتی یا 
فلوشیپ های مرتبط    
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برنامه ریزی جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز با هدف راه اندازی دوره های پسادکرتی یا فلوشیپ های مرتبط در دانشگاه 
جهت تربیت دستیار 

برنامه ریزی جهت اعزام اعضای هیات علمی برای دوره های فرصت مطالعاتی به خارج از کشور در حوزه های مرتبط 

برنامه ریزی و اقدام جهت برقراری دوره های مشاهده گری و تبادل استاد و دانشجو با دانشگاه های خارج از کشور  

برنامه ریزی و اقدام جهت اعزام دانشجویان مستعد با بورسیه تحصیلی جهت گذراندن دوره های تکمیلی آموزشی  

اعزام دستیاران گروه برای دوره های فرصت مطالعاتی به خارج از کشور در حوزه های مرتبط  

برنامه ریزی و اقدام در جهت تاسیس موسسات دانش بنیان جهت رفع نیاز های مرتبط با جامعه  در سطح استانی و ملی  همراه با ارایه 
خدمات مرتبط با این حیطه

)Palliative Care(  آموزش و توامنند سازی اعضای هیئت علمی و دستیاران در مورد آشنایی با فرایندهای مرتبط با برنامه های حیطه

پیشنهاد بازنگری در رسفصل های رشته پزشکی در حیطه آموزش مراقبت های حامیتی - تسکینی 

استانداردسازی خدمات سالمت در حیطه فرایندهای تعریف شده در مراکز و کلینیکهای مراقبت های حامیتی – تسکینی

برنامه ریزی برای دریافت گرانتهای بین املللی از موسسه ها و مراکز مرتبط با مراقبت های حامیتی – تسکینی

مستندسازی اقدامات و فعالیتهای انجام شده در مراکز وکلینیکهای  Palliative Care  به منظور اخذ اعتبارات بین املللی

راه اندازی و پیوسنت به زیرساختهای داده ا ی بزرگ )Big data( در سطح ملی و بین املللی و استفاده جهت انجام پژوهش های بزرگ ملی 
و بین املللی

پیاده سازی و همراستایی با استانداردهای جهانی در حوز ه آموزش و خدمات مراقبتهای حامیتی و تسکینی 

برگزاری جشنواره های استانی و منطقه ای در زمینه مراقبتهای حامیتی – تسکینی

اعطای جوایز به بهرتین پژوهش های کاربردی در زمینه مراقبت های حامیتی - تسکینی

1406

توسعه تولید محتوای آموزش عمومی وبرگزاری برنامه آموزشی فردی وگروهی مجازی وحضوری درراستای حفظ وارتقای سالمت جامعه 
درزمینه ی مراقبت های حامیتی – تسکینی 

حضور پررنگ دررسانه های جمعی دیداری، شنیداری و مکتوب ازجمله توسعه همکاری باشبکه استانی صداوسیام درراستای معرفی 
مراقبت های حامیتی – تسکینی

توسعه همکاری با رسانه های اجتامعی منطقه ای و فرامنطقه ای در راستای معرفی مراقبت های حامیتی - تسکینی

جذب دانشجو بویژه از کشورهای آسیایی و حوزه خلیج فارس    

پذیرش دستیار در دوره فلوشیپ طب تسکینی

به روز رسانی برنامه راهربدی متایزیافته

برنامه ریزی جهت نیل به درجات معترب علمی و پژوهشی با بهره گیری از پتانسیل های موجود، اعضای هیات علمی خربه و انتشار 
مقاالت

معترب جهانی و ارتقا جایگاه مجموعه در نظام های رتبه بندی موجود 

توسعه تولید محتوای آموزش عمومی به زبانهای مختلف وبرگزاری برنامه آموزشی فردی وگروهی مجازی وحضوری درراستای حفظ 
وارتقای سالمت جامعه درزمینه ی مراقبت های حامیتی – تسکینی 

حضور پررنگ دررسانه های جمعی دیداری، شنیداری و مکتوب ازجمله توسعه همکاری با شبکه های رسارسی صداوسیام درراستای 
معرفی مراقبت های حامیتی – تسکینی

توسعه همکاری با رسانه های اجتامعی بین املللی در راستای معرفی مراقبت های حامیتی - تسکینی

 Palliative Care کسب گرنت های تحقیقاتی درفیلد

توسعه تولید محتوای آموزش عمومی به زبانهای مختلف وبرگزاری برنامه آموزشی فردی وگروهی مجازی وحضوری درراستای حفظ 
وارتقای سالمت جامعه درزمینه ی مراقبت های حامیتی – تسکینی 

حضور پررنگ دررسانه های جمعی دیداری، شنیداری و مکتوب ازجمله توسعه همکاری با شبکه های رسارسی صداوسیام درراستای 
معرفی مراقبت های حامیتی – تسکینی

توسعه همکاری با رسانه های اجتامعی و موسسات بین املللی در راستای معرفی مراقبت های حامیتی – تسکینی 

1407
پذیرش دانشجو در رشته / مقطع کارشناسی ارشد مراقبتهای تسکینی 

بروز رسانی برنامه راهربدی متایزیافته 



دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 88

نقشه راه اقدامات در حوزه طب تسکینی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جهت نیل به مرجعیت علمی
وابستگیاقدامسال

1407

برگزاری دوره های آموزشی و مشاهده گری برای اساتید گروه

جمع آوری بانک اطالعاتی از مراکز هاسپیس در نقاط مختلف جهان

توسعه تولید محتوای آموزش عمومی به زبانهای مختلف وبرگزاری برنامه آموزشی فردی وگروهی مجازی وحضوری درراستای حفظ 
وارتقای سالمت جامعه درزمینه ی مراقبت های حامیتی – تسکینی 

حضور پررنگ دررسانه های جمعی دیداری، شنیداری و مکتوب ازجمله توسعه همکاری با شبکه های رسارسی صداوسیام درراستای 
معرفی مراقبت های حامیتی – تسکینی

توسعه همکاری با رسانه های اجتامعی و موسسات بین املللی در راستای معرفی مراقبت های حامیتی – تسکینی

شناسایی مراکز  بین املللی و دانشگاهی معترب که در حیطه آموزش)Palliative Care( فعالیت دارند

شناسایی اساتید بین املللی صاحب نظر در زمینه های  مراقبت های حامیتی - تسکینی

تربیت کارکنان، کارشناسان و پرسنل مسلط به زبان های خارجه در جهت تسهیل روابط بین امللل 

تاسیس و توسعه پایگاه داده معترب در حوزه )Palliative Care( در مراکز مراقبت های حامیتی – تسکینی به منظور سهولت در انجام 
پروژهای تحقیقاتی 

برگزاری دوره های پیرشفته زبان آموزی برای دستیاران و اعضای هیات علمی گروه  سال 

حامیت از اعضای هیأت علمی و کارکنان مراکز جهت تقویت مهارتهای زبان های انگلیسی و سایر زیان های رضوری برای برقراری ارتباط 
موثر بین املللی 

شناسایی و انتخاب منابع و کتب مناسب در آموزش دانشجویان ، دستیاران و اعضای هیئت علمی به زبان انگلیسی 

برقراری ارتباط با کنرسسیوم های دانشگاهها ، مراکزعلمی و  شهرک های علمی و تحقیقاتی در داخل و خارج از کشور 

1408

جمع آوری استانداردها، رویه ها و دستورالعمل هایی اجرایی در مراکز هاسپیس معترب در جهان

مطالعات آینده نگاری برای توسعه طب تسکینی در کشور و منطقه رشق مدیرتانه

برقراری ارتباط با  موسسات بین املللی برای رشکت در دوره های مهارتی به منظور اخذ مدارک معترب بین املللی از سوی اعضای هیئت 
علمی  داوطلب   

اعزام دستیاران عالقه مند گروه برای رشکت در کارگاه های آموزشی بین املللی

برگزاری کارگاه های آموزشی در حیطه  Palliative Care با همکاری اساتید داخل و خارج  از کشور

برگزاری هامیش های بین املللی و ایراد سخرنانی های علمی با محوریت Palliative Care درسطح بین املللی باهدف تبادل 
اندیشه ها،توسعه گفتامن علمی، اشرتاک دانش وانتقال تجارب، تجاری سازی، تعامل بیشرتبا فرهیختگان وپژوهشگران فعال درحوزه 

متایزرسالت آکادمیک 

مراقبت های حامیتی - تسکینی

 WHO به سازمانهای بین املللی از جمله Palliative Care  معرفی فعالیتهای  انجام شده در مراکز و کلینیکهای

ایجاد امکان وتامین بودجه الزم به منظور انجام سفرهای تحقیقاتی جهت بازدید از تجهیزات و امکانات مراکز Palliative Care داخل 
وخارج ازکشور 

شناسایی نیروهای متخصص و جذب نیروی هدفمند

بروز رسانی برنامه راهربدی متایزیافته 

دریافت نشان های کیفیت

بررسی امکان سنجی، نیازسنجی و برآورد هزینه ای احداث اولین مرکز هاسپیس در ایران

تدوین اولویتهای ارائه خدمات تسکینی – حامیتی

سنجش عملکرد از طریق بازخورد دریافت کنندگان خدمت

تدوین کدهای اخالق حرفه ای در حوزه مراقبتهای حامیتی - تسکینی

1409

مشارکت در تامین مطالب رسانه های مکتوب و روزنامه ها و شبکه های مجازی کشور و منطقه

برنامه ریزی جهت جذب دانشجوی خارجی برای گذراندن دوره های کوتاه مدت و کارگاه  های مراقبت های حامیتی – تسکینی

تالش در جهت جذب دانشجو از کشورهای آسیایی  به ویژه کشورهای همسایه ،   کشورهای منطقه اکو و نیز حوزه خلیج فارس    

برنامه ریزی جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیازبرای اعزام هیئت علمی به دانشگاهها و  مراکز آموزشی بین املللی 
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اعزام اعضای هیات علمی عالقه مند گروه در حیطه های مرتبط تخصصی به دانشگاه ها و مراکز تخصصی خارج ازکشوربه منظور آشنایی 
و الگوبرداری از فعالیتهای مراکز خارجی 

همکاری با مراکز علمی معترب دنیا و انجمن های تخصصی بین املللی در زمینه های پژوهشی و اجرای پروژه های مشرتک تحقیقاتی 

شناسایی گرانتهای بین املللی معترب در حیطه  مراقبت های حامیتی – تسکینی 

جلب مشارکت و حامیتهای سازمانهای بین املللی در حیطه های مورد نیاز 

ارزیابی بازار رسمایه و درآمدزایی از کلینیک ها و مراکز مراقبت های حامیتی - تسکینی

تولید محتوای اموزشی  جهت مداخالت جامعه محور در زمینه مراقبت های حامیتی – تسکینی

تولید درآمد از محل کلینیک مراقبت های حامیتی - تسکینی تاسیس شده بعد از هامهنگی با بیمه استان

ایجاد زمینه اشتغال برای پزشکان، پرستاران، روانشناسان، روانپزشکان، متخصصین تغذیه و کارشناسان فارغ التحصیل در مراقبتهای 
حامیتی - تسکینی

ISO برنامه ریزی در جهت پیاده سازی استانداردهای مدیریت کیفیت در جهت اخذ نشان های مدیریت کیفیت

تدوین پروژه مشرتک با هیئت بورد رشته ی تخصصی جهت تدوین استانداردهای ّملّی رشته در راستای جایگاه پیشگیری با تاکید بر 
مراقبتهای حامیتی - تسکینی

برنامه ریزی انجام پروژه های مشرتک با هیئت بورد رشته ی تخصصی جهت تدوین راهکارهای ملی در راستای جایگاه پیشگیری با تاکید 
بر مراقبتهای حامیتی – تسکینی

برنامه ریزی درجهت تدوین کدهای اخالقی رشته از طریق: 

بررسی منابع وتحلیل محتوا و استخراج مفاهیم اخالقی،تبدیل مفاهیم اخالقی به کد اخالقی، تکمیل فهرست کدها با اضافه کردن کدهای 
اخالقی کشورهای دیگر

کسب نظرمتخصصان

اعتباریابی کدهای اخالقی با استفاده از نظرات صاحب نظران ملی و بین املللی و مطرح منودن کدها در مراجع رسمی برنامه ریزی 

انجام پروژه های مشرتک با هیئت بورد رشته ی تخصصی جهت تدوین کدهای اخالق حرفه ای رشته  در راستای جایگاه مراقبت های 
حامیتی - تسکینی

برنامه ریزی انجام پروژه های مشرتک باهیئت بورد رشته ی تخصصی جهت متهید اعتباربخشی های مرتبط به رشته درراستای جایگاه 
مراقبت های حامیتی - تسکینی

جلب مشارکت اعضای هیات علمی و کارکنان در مطالعات آینده نگری حوزه Palliative Care و وجود نظام اطالعاتی کارآمد جهت 
اجرای مطالعات آینده نگاری پیشنهاد و برنامه ریزی در جهت نهادینه شدن مطالعات آینده نگاری رشته مراقبت های حامیتی - تسکینی 
در نظام خط مشی گزاری و تصمیم گیری دانشگاه ها در سطح کشور، ظرفیت سازی در دانشگاه ها به منظور آینده نگاری  در راستای 

جایگاه مراقبت های حامیتی - تسکینی

ارائه پیشنهاد و تالش در جلب حامیت وزارت متبوع در ارتباط با گسرتش رشته در سطح کشور با اجرای مطالعات نیاز سنجی و همچنین 

تعیین سطح مهارت مورد انتظار از فارع التحصیالن و جایگاه ایشان در نظام ارائه خدمت با رویکرد مراقبتهای حامیتی - تسکینی

بازنگری خدمات رشته با رویکرد Palliative Care در بخش خصوصی  و دولتی اعم از واحدهای بهداشتی و درمانی 

تشویق ورود فارغ التحصیالن رشته در فیلدهای بکر و مورد نیاز کشور در ارائه خدمات و مباحث تولید دانش فنی در زمینه مراقبتهای 
حامیتی - تسکینی

Palliative Care تدوین الگوی توسعه رشکت  های دانش بنیان در زمینه

اعطای فرصت مطالعاتی به اعضای گروه با محوریت مراقبت های حامیتی - تسکینی 

برنامه ریزی انجام پروژه های مشرتک در زمینه مراقبت های معنوی و مراقبتهای حامیتی تسکینی با هیئت بورد رشته ی تخصصی جهت 
برنامه ریزی نیروی کار رشته در سطح کشور

ارتقاء کیفی مجله یا فصلنامه مراقبتهای حامیتی – تسکینی و مراقبت های معنوی

ایجاد یک تاالر گفتامن جهت تبادل نظر علمی بین اساتید صاحب نظر ملی و جهانی در زمینه مراقبت های حامیتی – تسکینی

تدوین رسفصل های درسی برای مدیریت هاسپیس مطابق با نقشه راه راهربدی متایز یافته

آموزش و تربیت نیروی متخصص برای کار در مراکز هاسپیس مطابق با حاکمیت آکادمیک

برنامه ریزی و اقدام جهت پذیرش دستیار و مشاور بین امللل  
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 Palliative Care برنامه ریزی جهت عقد تفاهم نامه با مراکز اموزشی و تحقیقاتی

تالیف و ترجمه بیشرتین کتب معترب به عنوان مرجع در حوزه پیشگیری و سبک زندگی 

برنامه ریزی جهت نیل به درجات معتربعلمی وپژوهشی با بهره گیری ازپتانسیل های موجود،اعضای هیات علمی خربه وانتشارمقاالت 
معتربجهانی وارتقاجایگاه مجموعه در نظام های رتبه بندی موجود 

دعوت از اساتید خارج از کشورجهت ارتباط  affiliation  joint با گروه مراقبت های حامیتی - تسکینی با هامهنگی معاونت بین امللل

بروز رسانی برنامه راهربدی متایزیافته 

برنامه ریزی جهت نهادینه کردن و اعامل استانداردهای اعتباربخشی وزارت بهداشت در حوزه مراقبتهای حامیتی - تسکینی 

برنامه ریزی و اقدام در جهت برآورد میزان نیاز ملی منتج از برنامه های توسعه کشور، برنامه های توسعه استانی، اولویت های نقشه 
جامع علمی کشور، آینده پژوهی علمی و فناوری در راستای حوزه مراقبتهای حامیتی - تسکینی

برنامه ریزی انجام پروژه های مشرتک با هیئت بورد رشته ی تخصصی جهت برنامه ریزی نیروی کار رشته در سطح کشور در حوزه 
مراقبتهای حامیتی - تسکینی

شناسایی نشان های کیفیت موجود در گروه های علمی کشوری و منطقه ای و جهانی و تدوین و تنظیم فرآیندهای مطلوب سپس 
ارزشیابی و ممیزی فرآیندهای جاری در حوزه های ارایه خدمت، آموزش و پژوهش  در زمینه ی مراقبت های حامیتی – تسکینی

توسعه همکاری ،هامهنگی و برقراری ارتباط حرفه ای با نهاد های سیاست گذاری در حیطه مراقبتهای حامیتی – تسکینی  از جمله 
وزارت بهداشت درمان اموزش پزشکی ،  وزارت آموزش و پرورش ،  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتامعی ،  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،   

بهزیستی

تدوین برنامه گردشگری سالمت در حوزه طب تسکینی – حامیتی

شبیه سازی دوره های معترب بین املللی در داخل گروه 

برنامه ریزی و هامهنگی به منظور تعریف برنامه های کارآفرینی  ارزشمند در سطح داخلی 

در راستای حوزه متایز  مراقبتهای حامیتی - تسکینی با هدف جذب کارآفرینان ، نخبگان و رسمایه گذاران ایرانی و خارجی برای مشارکت 
در فعالیت ها ، رسمایه گذاری و تجاری سازی ایده ها 

تهیه کتاب های مرجع در خصوص Palliative Care  به گروههای مختلف جمعیتی 

 Palliative Care برنامه ریزی جهت جذب محققین  بین رشته ای برای تحقیقات مشرتک در زمینه

برنامه ریزی جهت توسعه مراکز ارائه خدمات اصالح مراقبت های حامیتی - تسکینی

برنامه ریزی برگزاری هامیشهای منطقه ای و  بین املللی

انتشار بیشرتین مقاالت در مجالت معترب و تخصصی در حوزه ی مراقبتهای حامیتی – تسکینی با رضیب تاثیر باال

تدوین برنامه راهربدی رصد علمی

1410

انتشار بیشرتین مقاالت در حوزه مراقبتهای تسکینی در کشور 

ساخت اولین مرکز هاسپیس ایران

بروز رسانی برنامه راهربدی متایزیافته 

حضور فعال در رسانه های جمعی

تامین محتوای برنامه های آموزشی

تایید محتوای منابع منترش شده در رسانه های جمعی

معرفی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به عنوان موفق ترین دانشگاه در پوشش مراکز هاسپیس در سطح کشور

معرفی بیشرتین محققین در حوزه آموزش و خدمات حامیتی – تسکینی در کشور

1411
Hospice تعیین استانداردهای خدمات

ساخت برند طب تسکینی حامیتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به عنوان قطب علمی کشور

1412

بروز رسانی برنامه راهربدی متایزیافته 

مداخالت در پویشهای اجتامعی

برگزاری دوره های آموزشی همگانی در پیشگیری از بیامریهای سخت درمان



91داده ها، تحلیل ها،  تصمیمات و نقشه راه

نقشه راه اقدامات در حوزه طب تسکینی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جهت نیل به مرجعیت علمی
وابستگیاقدامسال

1414

بروز رسانی برنامه راهربدی متایزیافته 

راه اندازی بهرتین مجالت بین املللی جهت انتشار مقاالت به روز 

برنامه ریزی جهت نیل به درجات معترب علمی و پژوهشی با بهره گیری از پتانسیل های موجود، اعضای هیات علمی خربه و انتشار مقاالت 
معترب جهانی و ارتقا جایگاه مجموعه درنظام های رتبه بندی موجود 

انجام پیرشوترین مطالعات و پژوهشها در حیطه های مرتبط با مراقبت های حامیتی - تسکینی  در سطح بین املللی 

انجام پرارجاع ترین مطالعات در زمینه  مراقبتهای حامیتی - تسکینی 

توسعه تعداد پروژه های مشرتک پژوهشی با دانشگاههای معترب منطقه ای و بین املللی  

افزایش تعداد گرنتهای بین املللی گروه مراقبتهای حامیتی - تسکینی

انجام مطالعات کاربردی در حوزه Palliative Care در سطح بین املللی   

انجام مطالعات مختلف جهت پشتیبانی از ابداعات واخرتاعات در حیطه های مختلف مربوط به مراقبتهای حامیتی - تسکینی

انجام نوآوری ها، ابداعات و اخرتاعات با باالترین ارزش افزوده اقتصادی 

برنامه ریزی و اقدام در جهت تاسیس موسسات دانش بنیان جهت رفع نیاز های مرتبط با جامعه  در سطح بین املللی  همراه با ارایه 
خدمات مرتبط با این حیطه

1415

تشکیل شبکه منطقه ای آموزش مراقبتهای تسکینی در منطقه خاورمیانه

تعلیم و تربیت بیشرتین پژوهشگران صاحب نظر و شناخته شده در سطح بین املللی در زمینه مراقبت های حامیتی - تسکینی

کسب اعتبار علمی و گواهینامه های علمی موجود در کشور و منطقه 

برنامه ریزی برای بهبود کیفیت سازمانی مطابق با معیارهای مدیریت جامع کیفیت 

)TQM( که فرایندی است متمرکز بر روی مشرتی ها، کیفیت محور، مبتنی برحقایق، متکی بر تیم ها که برای دستیابی به اهداف 
اسرتاتژیک سازمان از طریق ارتقاء مستمر فرایندها توسط مدیریت ارشد سازمان رهربی می شود 

برنامه ریزی درجهت الگو قراردادن فعالیت ها و پیروی از استاندارد های موسسات فعال در حوزه مراقبت های حامیتی – تسکینی 
درکشورهایی چون کانادا ،سوئد ،... 

الگوبرداری از فرآیندهای مطلوب وموثر در راستای ارتقای عملکرد گروه

1416

اجرای پروژه های مشرتک و حضور در برنامه های با رویکرد جهانی 

شناخته شدن به عنوان قطب اعتبارسنجی جهانی  

کسب اعتبار علمی و گواهینامه های علمی موجود در کشور و منطقه 

شناخته شدن به عنوان قطب علم سنجی جهانی 

تعیین اولویت های پژوهشی در حیطه های مختلف مراقبتهای حامیتی - تسکینی

تولید و  انتشارات کتب علمی مرجع ملی

برنامه ریزی برای مرجع شدن حوزه متایز رسالت  مراقبتهای حامیتی – تسکینی برای ارائه خدمات مختلف در حوزه  Palliative Care از 
طریق  شناسایی مراحل انجام خدمت، اندیکاسیون های مورد تائید انجام خدمت و تجهیزات مورد نیاز برای انجام خدمت و با استفاده 

ازتربیت نیروی انسانی کارامد و متعهد در این حوزه

بروز رسانی برنامه راهربدی متایزیافته 

1417

انتشار بیشرتین مقاالت در حوزه مراقبتهای تسکینی در منطقه

معرفی بیشرتین محققین در حوزه آموزش و خدمات حامیتی – تسکینی در منطقه

معرفی بهرتین مراکز ارائه خدمات حامیتی – تسکینی بین املللی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

برنامه ریزی و اقدام در جهت تاسیس موسسات دانش بنیان جهت رفع نیاز های مرتبط با جامعه  در سطح بین املللی  همراه با ارایه 
خدمات مرتبط با این حیطه 

توسعه رشته های مرتبط با Palliative Care  در قالب روش های آموزشی دانشجو محور، برنامه های آموزشی و مدیریت آموزشی 

تاسیس و توسعه پایگاه داده معتربدر حوزه  Palliative Care  در سطح بین املللی   

1418

1419
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1420

1421

تبدیل به قطب گردشگری سالمت در زمینه هاسپیس و مراقبتهای حامیتی – مراقبتی در منطقه خاورمیانه

بروز رسانی استانداردهای جهانی در مراکز هاسپیس و مراقبتهای حامیتی – مراقبتی در کشور

فرهنگ سازی عمومی برای استفاده از مراکز هاسپیس جهت بیامران سخت درمان

ایجاد شبکه ملی مراقبتهای حامیتی – مراقبتی در کشور

تبلیغات برون مرزی برای جذب گردشگران پزشکی و سالمت 

قطب علمی آموزشها و خدمات حامیتی – مراقبتی کشور

ارائه خدمات حامیتی – مراقبتی در حد باالترین استانداردهای بین املللی
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1400

تدوین و اطالع رسانی نقشه راهربدی متایز یافته حوزه داروسازی در زمینه طراحی و توسعه دارو و سامانه های دارورسانی

تشکیل کارگروه طراحی و توسعه دارو و سامانه های دارورسانی

تدوین و اطالع رسانی بیانیه رسالت طراحی و توسعه دارو و سامانه های دارورسانی

تدوین برنامه راهربدی طراحی و توسعه دارو و سامانه های دارورسانی

طراحی و استقرار نظام پایش و حاکمیت آکادمیک جهت اطمینان از همراستایی عملیات محیطی با برنامه راهربدی متایز یافته

ایجاد کارگروه حاکمیت اکادمیک متشکل از ریاست دانشکده، معاون اداری مالی و آموزشی و پژوهشی و سه فرد دارای صالحیت در این 
حوزه

پیشنهاد جذب اعضای هیات علمی مرتبط با طراحی و توسعه دارو و سامانه های دارورسانی به هیات اجرایی جذب 

جذب  هیت علمی متناسب با توسعه برنامه و  متایز اکادمیک  

شناسایی فرصت ارتباطات علمی بین املللی و جذب اعضای هیئت علمی الحاقی 

برگزاری کارگاه های آموزشی برای اعضای هیئت علمی  در خصوص آشنایی با مفاهیم، مبانی و شاخص های مرجعیت علمی در طراحی و 
توسعه دارو و سامانه های دارورسانی  

برنامه ریزی و اقدام جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز تجهیزات مرتبط با مراکز تحقیقات وابسته از جمله مراکز تحقیقات 
علوم دارویی، بیوانفورماتیک و سامانه های نوین دارورسانی 

برگزاری کارگاه های آموزشی برای اعضای هیئت علمی درخصوص آشنایی با مفاهیم، مبانی وشاخص های مرجعیت علمی در زمینه 
طراحی و توسعه دارو و سامانه های دارورسانی  

برنامه ریزی و اقدام جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز تجهیزات مرتبط با مراکز تحقیقات مرتبط

برنامه ریزی جهت اجرای فرایند های آموزشی و پژوهشی در راستای حوزه متایز رسالت طراحی و توسعه دارو و سامانه های دارورسانی با 
حضور خربگان و فرهیختگان در این حوزه 

هامهنگی و برقراری ارتباط حرفه ای با قطبهای جامع و مرجع در زمینه  طراحی و توسعه دارو و سامانه های دارورسانی

برنامه ریزی جهت اجرای برنامه های توامنند سازی استاندارد و مستمر اعضای هیات علمی در زمینه های آموزشی، پژوهشی، مدیریتی، 
کارآفرینی، ارتباطات و همکاری بین املللی )در زمینه های علمی و پژوهشی، فن آوری و نوآوری(، فرهنگی و همچنین به روز رسانی و 

مترین مهارت های حرفه ای مرتبط با حوزه طراحی و توسعه دارو و سامانه های دارورسانی

1401

توسعه و تجهیز مراکز تحقیقات مرتبط با این حوزه 

برنامه ریزی و اقدام جهت تامین منابع مالی مورد نیاز

شناسایی مراکز بین املللی و دانشگاهی معترب که در حیطه طراحی و توسعه دارو و سامانه های دارورسانیفعالیت دارند.

شناسایی اساتید بین املللی صاحب نظر در زمینه های طراحی و توسعه دارو و سامانه های دارورسانی 

حامیت از اعضای هیأت علمی و کارکنان مراکز جهت تقویت مهارتهای زبان های انگلیسی و سایر زیان های رضوری برای برقراری ارتباط 
موثر بین املللی 

شناسایی و انتخاب منابع و کتب مناسب در آموزش دانشجویان ، دستیاران و اعضای هیئت علمی به زبان انگلیسی 

برقراری ارتباط با کنرسسیوم های دانشگاهها ، مراکزعلمی و  شهرک های علمی و تحقیقاتی در داخل و خارج از کشور 

 Research Gate و Linked In  گسرتش فعالیت در شبکه های مجازی علمی مانند

1402

برنامه ریزی جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز با هدف بهره مندی اعضای هیات علمی از فرصت پسادکرتی یا 
فلوشیپ های مرتبط    

برنامه ریزی جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز با هدف راه اندازی دوره های پسادکرتی یا فلوشیپ های مرتبط در دانشگاه 
جهت تربیت دستیار 

برنامه ریزی جهت اعزام اعضای هیات علمی برای دوره های فرصت مطالعاتی به خارج از کشور در حوزه های مرتبط 

آموزش و توامنند سازی اعضای هیئت علمی و دستیاران در مورد آشنایی با فرایندهای مرتبط با برنامه های حیطه  طراحی و توسعه دارو 
و سامانه های دارورسانی 

جذب اعضای هیئت علمی مرتبط با حوزه بر اساس برنامه راهربدی گروههای آموزشی مرتب

 برنامه ریزی جهت جذب دانشجوی دکرتا و پسا دکرتای خارجی 



دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 94

نقشه راه اقدامات در حوزه طراحی و توسعه دارو و سامانه های دارورسانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جهت 
نیل به مرجعیت علمی

وابستگیاقدامسال

1402

برنامه ریزی جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیازبرای اعزام هیئت علمی به دانشگاهها و  مراکز آموزشی بین املللی 

اعزام اعضای هیات علمی عالقه مند گروه در حیطه های مرتبط تخصصی به دانشگاه ها و مراکز تخصصی خارج ازکشوربه منظور آشنایی 
و الگوبرداری از فعالیتهای مراکز خارجی 

همکاری با مراکز علمی معترب دنیا و انجمن های تخصصی بین املللی در زمینه های پژوهشی و اجرای پروژه های مشرتک تحقیقاتی 

شناسایی گرانتهای بین املللی معترب در حیطه  طراحی و توسعه دارو و سامانه های دارورسانی

تهیه  نقشه تحقیقاتی گروه بر اساس رکن های  طراحی و توسعه دارو و سامانه های دارورسانی 

فعالیت حداکرثی اعضا هیات علمی در پایگاه های علمی معترب مشابه Research gate جهت تبادل نظروآگاهی از مباحث روز حوزه 
طراحی و توسعه دارو و سامانه های دارورسانی 

1403

اقدام جهت برقراری دوره های مشاهده گری و تبادل استاد و دانشجو با دانشگاه های خارج از کشور    

جذب دانشجو بویژه از کشورهای آسیایی و حوزه خلیج فارس   

اجرای برنامه های توامنند سازی استاندارد و مستمر اعضای هیات علمی در زمینه های آموزشی، پژوهشی، مدیریتی، کارآفرینی، زبان 
آموزی، ارتباطات و همکاری بین املللی (در زمینه های علمی و پژوهشی، فن آوری و نوآوری،) فرهنگی و همچنین به روز رسانی و مترین 

مهارت های حرفه ای در بالین مرتبط با طراحی و توسعه دارو و سامانه های دارورسانی 

شناسایی مراکز معترب بین املللی در حیطه  طراحی و توسعه دارو و سامانه های دارورسانی به منظور الگوبرداری از فعالیتها و فرایندهای 
جاری آنها 

برنامه ریزی به منظور برقراری ارتباط و تبادل تجربه و اطالعات با مراکز یاد شده برای الگوبرداری 

برگزاری جشنواره ،کنگره ،کنفرانس ها ،کارگاه های آموزشی و نشستهای فصلی استانی ،کشوری و منطقه ای

جذب اساتید معترب بین املللی برای گذراندن دوره های کوتاه مدت در داخل گروه و دانشکده 

برگزاری وبینارهای تخصصی در حیطه  طراحی و توسعه دارو و سامانه های دارورسانی

برنامه ریزی برای دریافت گرانتهای بین املللی از موسسه ها و مراکز مرتبط با حوزه

شناسایی و عضویت در انجمن های تخصصی معترب مشابه در جهان و ایجاد تاالر گفتامن جهت تبادل اطالعات و بحث های علمی در 
حیطه طراحی و توسعه دارو و سامانه های دارورسانی و نیز شبکه سازی در سطح بین املللی 

برقراری ارتباط با مراکز فناوری به منظور تهیه تکنولوژی مرتبط با طراحی و توسعه دارو و سامانه های دارورسانی

ایجاد یک تاالر گفتامن جهت تبادل نظر علمی بین اساتید صاحب نظرملی وجهانی درزمینه طراحی و توسعه دارو و سامانه های 
دارورسانی 

1404

تعریف دوره های آموزشی تخصصی درداخل یا خارج از کشور (فرصت مطالعاتی)برای اعضای هیات علمی گروه در جهت توامنندسازی 
تخصصی  

برگزاری جشنواره های استانی و منطقه ای در زمینه  طراحی و توسعه دارو و سامانه های دارورسانی 

برقراری ارتباط با  موسسات بین املللی برای رشکت در دوره های مهارتی به منظور اخذ مدارک معترب بین املللی از سوی اعضای هیئت 
علمی  داوطلب   

اعزام دستیاران عالقه مند گروه برای رشکت در کارگاه های آموزشی بین املللی 

برگزاری کارگاه های آموزشی در حیطه  طراحی و توسعه دارو و سامانه های دارورسانی با همکاری اساتید داخل و خارج  از کشور 

برگزاری هامیش های بین املللی و ایراد سخرنانی های علمی با محوریت حیطه طراحی و توسعه دارو و سامانه های دارورسانی 

ایجاد امکان و تامین بودجه الزم به منظور انجام سفرهای تحقیقاتی جهت بازدید از تجهیزات و امکانات مراکز  طراحی و توسعه دارو

برنامه ریزی جهت نیل به درجات معترب علمی و پژوهشی با بهره گیری از پتانسیل های موجود، اعضای هیات علمی خربه و انتشار مقاالت 
معترب جهانی و ارتقا جایگاه مجموعه در نظام های رتبه بندی موجود 

1405

جذب و دعوت از اساتید بین املللی صاحب نظر در زمینه های  طراحی و توسعه دارو و سامانه های دارورسانی 

برنامه ریزی برای توامنندسازی اعضای هیئت علمی و کارکنان شاغل در حیطه طراحی و توسعه دارو و سامانه های دارورسانی  

مستندسازی اقدامات و فعالیتهای انجام شده در مراکز طراحی و توسعه دارو و سامانه های دارورسانی 

جلب مشارکت و حامیتهای سازمانهای بین املللی در حیطه های مورد نیاز 

تهیه کتاب های مرجع در خصوص  طراحی و توسعه دارو و سامانه های دارورسانیپیشگیزانه به گروههای مختلف جمعیتی 
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برنامه ریزی جهت جذب محققین  بین رشته ای برای تحقیقات مشرتک در زمینه طراحی و توسعه دارو و سامانه های دارورساين

برنامه ریزی جهت عقد تفاهم نامه با مراکر اموزشی و تحقیقاتی طراحی و توسعه دارو و سامانه های دارورسانی 

برنامه ریزی جهت نیل به درجات معتربعلمی وپژوهشی با بهره گیری ازپتانسیل های موجود، اعضای هیات علمی خربه وانتشارمقاالت 
معتربجهانی وارتقاجایگاه مجموعه در نظام های رتبه بندی موجود 

1406

1407

1408

1409

تداوم و نظارت بر پیرشفت برنامه های 5 سال گذشته1410

برنامه ریزی برای مرجع شدن حوزه طراحی و توسعه دارو و سامانه های دارورسانی 1411

1412

1413

1414

انجام نوآوریها واخرتاعات با باالترین ارزش افزوده اقتصادی

برنامه ریزی و اقدام در جهت تاسیس رشکتهای تولیدی و دانش بنیان  

توسعه رشته های مرتبط با  طراحی و توسعه دارو و سامانه های دارورسانی 

تاسیس و توسعه پایگاه داده معترب در حوزه  طراحی و توسعه دارو و سامانه های دارورسانی 

برنامه ریزی و هامهنگی به منظور کارآفرینی در حوزه طراحی و توسعه دارو در سطح داخلی

کسب اعتبار علمی و گواهی نامه های علمی معترب در کشور و منطقه 

افزایش تعداد گرانتهای بین املللی در حوزه تحقیق، طراحی و توسعه دارو

توسعه پروژه های مشرتک پژوهشی با دانشگاههای معترب منطقه ای و بین املللی 

کسب گرنت های تحقیقاتی درفیلد طراحی و توسعه دارو و سامانه های دارورسانی   
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developmental disabilities تدوین و اطالع رسانی نقشه راه راهربدی متایز یافته رشد و تکامل کودکان در زمینه ی

developmental disabilities  تشکیل کارگروه رشد و تکامل کودکان در زمینه ی

تدوین و اطالع رسانی بیانیه رسالت توسعه رشد و تکامل کودکان در زمینه ی  developmental disabilities در دانشکده های پزشکی 
و توانبخشی 

تدوین برنامه راهربدی توسعه ی رشد و تکامل کودکان در زمینه developmental disabilities توسط کارگروه مربوطه

تصویب و اطالع رسانی برنامه راهربدی توسعه یافته رشد و تکامل کودکان در زمینه ی  developmental disabilities در دانشگاه 

طراحی و استقرار نظام پایش و حاکمیت آکادمیک جهت اطمینان از همراستایی عملیات محیطی با برنامه راهربدی متایز یافته

ایجاد کارگروه حاکمیت اکادمیک متشکل از منایندگان ریاست دانشکده های پزشکی و توانبخشی ، معاونت های توسعه ، آموزشی، 
بهداشتی و پژوهشی دانشگاه و چهار فرد دارای صالحیت در این حوزه 

تامین و تخصیص مالی رسالت مدار با تاکید بر نقاط مترکز

پیشنهاد و پیگیری جذب اعضای هیات علمی مرتبط با developmental disabilities  به هیات اجرایی جذب برای دانشکده های 
پزشکی و توانبخشی

پیشنهاد و پیگیری تصویب چارت سازمانی جهت مرکز تحقیقات رشد و منو کودکان و مراکز جامع تکامل کودکان 

شناسایی فرآیندهای موثر مداخله برای  developmental disabilities  در نظام مدیریت بهداشتی و مدیریت درمان بیامری ها

برنامه ریزی و اقدام جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز تجهیزات مرتبط با مرکز تحقیقات رشد و منو کودکان و مرکز جامع 
تکامل کودکان اصفهان

برنامه ریزی جهت تسهیل دریافت مجوزهای تاسیس مراکز جامع تکامل توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

برنامه ریزی جهت ایجاد و توسعه فضای فیزیکی جهت گسرتش مراکز جامع تکامل کودکان در اصفهان )هر 500000 نفر یک مرکز( 

برنامه ریزی جهت اجرای فرایند تیم سازی در زمینه های آموزشی و پژوهشی در راستای حوزه متایز رسالت کارگروه رشد و تکامل کودکان 
در زمینه  developmental disabilities با حضور خربگان و فرهیختگان در این حوزه 

برگزاری کارگاه های آموزشی مشرتک برای اعضای هیئت علمی گروه های پزشکی و توانبخشی در خصوص آشنایی با مفاهیم، مبانی و 
developmental disabilities شاخص های مرجعیت علمی در حوزه

هامهنگی و برقراری ارتباط حرفه ای با قطبهای جامع کشوری در زمینه ی developmental disabilities در راستای بهبود فرآیندها و 
استاندارد سازی خدمات

برنامه ریزی جهت اجرای برنامه های توامنند سازی استاندارد و مستمر اعضای هیات علمی در زمینه های آموزشی، پژوهشی، مدیریتی، 
کارآفرینی، زبان آموزی، ارتباطات و همکاری بین املللی )در زمینه های علمی و پژوهشی، فن آوری و نوآوری(، فرهنگی و همچنین به روز 

 developmental  رسانی و مترین مهارت های حرفه ای در بالین مرتبط با حوزه متایز رسالت کارگروه رشد و تکامل کودکان در زمینه ی
disabilities

 developmental disabilities برنامه ریزی و اقدام در جهت آموزش ضمن خدمت کارکنان و کارشناسان در زمینه ی

جلب مشارکت خیریه ها و NGO های مرتبط با سالمت کودکان در زمینه ی راه اندازی و تجهیز مراکز 

 developmental ایجاد حساب کاربری دررسانه های مجازی و برگزاری برنامه های آموزشی فردی و گروهی درراستای معرفی
disabilities

چاپ کتاب و پمفلت و بروشور و فیلمهای آموزشی جهت آگاه سازی و اطالع رسانی عمومی 

1401

 developmental disabilities  تدوین مجموعه ی سیاست های حامیتی از توسعه کارگروه رشد و تکامل کودکان در زمینه

تصویب مجموعه ی سیاست های حامیتی از توسعه کارگروه رشد و تکامل کودکان در زمینه  developmental disabilities در کارگروه 
رشد و تکامل کودکان

تدوین وتصویب بودجه ی توسعه ی کارگروه رشد وتکامل کودکان درزمینهdevelopmental disabilities براساس مصوبات شورای 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تصویب مجموعه ی سیاست های حامیتی از توسعه کارگروه رشد و تکامل کودکان در زمینه  developmental disabilities در کارگروه 
حاکمیت آکادمیک 

تصویب مجموعه ی سیاست های حامیتی از توسعه کارگروه رشد و تکامل کودکان درزمینهdevelopmental disabilities درشورای 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
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تخصیص منابع مالی با تاکید برنقاط مترکز برنامه 

پیشنهاد جذب 2 هیات علمی در رشته تکامل کودکان

پیشنهاد جذب1 هیات علمی در رشته گفتاردرمانی کودکان 

پیشنهاد جذب 1 هیات علمی در رشته کاردرمانی ذهنی کودکان

پیشنهاد جذب 1 هیات علمی در رشته کاردرمانی جسمی-حرکتی کودکان

پیشنهاد جذب 1 هیات علمی در رشته شنوایی شناسی

پیشنهاد جذب 1 هیات علمی در رشته بینایی سنجی

پیشنهاد ایجاد رشته بینایی سنجی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

پیشنهاد جذب 1 کارشناس ارشد مشاوره خانواده

پیشنهاد جذب 1 کارشناس ارشد کودکان استثنایی

پیشنهاد جذب 1 کارشناس ارتوپد فنی

برنامه ریزی و اقدام جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز با هدف جذب کارآموز و کارورز در روتیشن های بالینی 

به روزرسانی تجهیزات مرکز تحقیقات رشد و منو کودکان 

تاسیس و تجهیز مراکز جامع تکامل کودکان

شناسایی و تدوین فرایندهای مربوط به راه اندازی ، اجرا ، پایش و ارزشیابی  در مراکز جامع تکامل کودکان 

پیشنهاد توسعه و بازنگری کوریکولوم آموزشی مقاطع مختلف رشته های گفتاردرمانی، شنوایی شناسی و کاردرمانی در حیطه  
developmental disabilities

 developmental  پیشنهاد توسعه و بازنگری کوریکولوم آموزشی مقاطع پزشکی عمومی و دکرتای تخصصی کودکان در حیطه
disabilities

استاندارد سازی خدمات سالمت و پیشنهاد ایجاد پوشش بیمه در حیطه خدمات توانبخشی در مراکز جامع تکامل کودکان

شناسایی مراکز  بین املللی و دانشگاهی معترب که در حیطه آموزش  developmental disabilities فعالیت دارند

 developmental disabilities  شناسایی اساتید بین املللی صاحب نظر در زمینه های

پیشنهاد برگزاری دوره های پیرشفته زبان آموزی برای دانشجویان و اعضای هیات علمی

شناسایی و انتخاب منابع و کتب مناسب در آموزش دانشجویان ، دستیاران و اعضای هیئت علمی به زبان انگلیسی 

My citation و Research Gate و LinkedIn  گسرتش فعالیت در شبکه های مجازی علمی مانند

پیشنهاد تاسیس پایگاه رجیسرتی داده در مراکز جامع تکامل کودکان به منظور سهولت در انجام پروژهای تحقیقاتی

developmental disabilities  تدوین نقشه تحقیقاتی کارگروه بر اساس رکن های

1402

اصالح بودجه ی توسعه ی کارگروه رشد و تکامل کودکان در زمینه  developmental disabilities بر اساس مصوبات حاکمیت اکادمیک 

developmental disabilities اقدام به تالیف یا ترجمه کتب مرجع

برنامه ریزی جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز با هدف بهره مندی اعضای هیات علمی از فرصت پسادکرتی یا 
فلوشیپ های مرتبط    

برنامه ریزی جهت تکمیل کادر هیات علمی بینایی سنجی

developmental disabilities ایجاد رشته بینایی سنجی در راستای بهبود کیفیت مرجعیت

برنامه ریزی جهت اعزام اعضای هیات علمی برای دوره های فرصت مطالعاتی به خارج از کشور در حوزه های مرتبط 

 developmental تعامل با دانشکاه اصفهان جهت همکاری اعضاء هیات علمی رشته های روان شناسی و مشاوره با کارگروه
disabilities

 developmental  آموزش و توامنند سازی اعضای هیئت علمی و دانشجویان در مورد آشنایی با فرایندهای مرتبط با برنامه های حیطه
  disabilities

 developmental  پیگیری بازنگری کوریکولوم آموزشی مقاطع مختلف رشته های گفتاردرمانی، شنوایی شناسی و کاردرمانی در حیطه
disabilities
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developmental disabilities  پیگیری بازنگری کوریکولوم آموزشی مقاطع پزشکی عمومی و دکرتای تخصصی کودکان در حیطه

تدوین استانداردهای آموزشی در مورد آموزش  developmental disabilities  به دستیاران و دانشجویان پزشکی 

پیگیری استاندارد سازی خدمات سالمت و پیگیری پوشش بیمه ای در حیطه خدمات توانبخشی در مراکز جامع تکامل کودکان 

پایش و ارزشیابی  فرآیندهای تعریف شده درمراکز جامع تکامل کودکان 

تولید محتوای آموزش عمومی و برگزاری برنامه آموزشی فردی وگروهی مجازی وحضوری درراستای حفظ وارتقای سالمت جامعه 
developmental disabilities درزمینه ی

حضور فعال در رسانه های جمعی جهت اگاه سازی مردم 

بهبود کیفیت و به روز رسانی و پایش فیلم ها و پمفلتها و نرم افزارهای آموزشی

 developmental ایجاد حساب کاربری دررسانه های مجازی و برگزاری برنامه های آموزشی فردی و گروهی درراستای معرفی
disabilities

  developmental disabilities برنامه ریزی جهت جذب دانشجوی خارجی برای گذراندن دوره های کوتاه مدت و کارگاه 

تالش در جهت جذب دانشجو از کشورهای آسیایی  به ویژه کشورهای همسایه ، کشورهای منطقه اکو و نیز حوزه خلیج فارس    

برنامه ریزی جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیازبرای اعزام هیئت علمی به دانشگاهها و  مراکز آموزشی بین املللی 

همکاری با مراکز علمی معترب دنیا و انجمن های تخصصی بین املللی در زمینه های پژوهشی و اجرای پروژه های مشرتک تحقیقاتی 

 developmental disabilities  شناسایی گرانتهای بین املللی معترب در حیطه

developmental disabilities  به روز رسانی نقشه تحقیقاتی کارگروه در حوزه های نوین بر اساس رکن های

فعالیت حداکرثی اعضای هیات علمی درپایگاه های علمی معترب مشابه Research gate جهت تبادل نظروآگاهی از مباحث روز در 
حوزه developmental disabilities در سطح ملی و جهانی 

توسعه رشته های مرتبط با  developmental disabilities در قالب روش های آموزشی دانشجو محور، برنامه های آموزشی و مدیریت 
آموزشی
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اقدام جهت برقراری دوره های مشاهده گری و تبادل استاد و دانشجو با دانشگاه های خارج از کشور    

جذب دانشجو بویژه از کشورهای آسیایی و حوزه خلیج فارس و کشورهای همسایه 

پیشنهاد جذب دانشجوی رشته بینایی سنجی از طریق کنکور رسارسی

اجرای برنامه های توامنند سازی استاندارد و مستمر اعضای هیات علمی در زمینه های آموزشی، پژوهشی، مدیریتی، کارآفرینی، زبان 
آموزی، ارتباطات و همکاری بین املللی (در زمینه های علمی و پژوهشی، فن آوری و نوآوری،) فرهنگی و همچنین به روز رسانی و مترین 

developmental disabilities مهارت های حرفه ای در بالین مرتبط با حوزه متایز رسالت پیشگیری و ارتقاء

  developmental disabilities  برنامه ریزی و تامین زیرساخت های الزم برای راه اندازی رشته های فلوشیپ در حوزه

شناسایی مراکز معترب بین املللی در حیطه  developmental disabilities به منظور الگوبرداری از فعالیتها و فرایندهای جاری آنها 

برنامه ریزی به منظور برقراری ارتباط و تبادل تجربه و اطالعات با مراکز یاد شده برای الگوبرداری 

  developmental disabilities برنامه ریزی جهت آموزش مداوم کادر بهداشتی و درمانی در حوزه

 developmental برگزاری جشنواره ،کنگره ،کنفرانس ها ،کارگاه های آموزشی و نشستهای فصلی استانی ،کشوری و منطقه ای در حوزه
  disabilities

دعوت از اساتید معترب بین املللی برای برگزاری دوره های کوتاه مدت  

برگزاری وبینارهای تخصصی در حیطه  developmental disabilities در سطح بین املللی 

developmental disabilities برنامه ریزی برای دریافت گرانتهای بین املللی از موسسه ها و مراکز مرتبط با

شناسایی و عضویت در انجمن های تخصصی معترب مشابه در جهان و ایجاد تاالر گفتامن جهت تبادل اطالعات و بحث های علمی در 
حیطه developmental disabilities و نیز شبکه سازی در سطح بین املللی 

 developmental disabilities برقراری ارتباط با مراکز فناوری به منظور تهیه تکنولوژی مرتبط با

developmental disabilities ایجاد یک تاالر گفتامن جهت تبادل نظر علمی بین اساتید صاحب نظرملی وجهانی درزمینه

  developmental disabilities ارزشیابی و ممیزی فرآیندهای جاری در حوزه های درمان، آموزش و پژوهش و بهداشت در حوزه
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تعریف دوره های آموزشی تخصصی درداخل یا خارج از کشور (فرصت مطالعاتی)برای اعضای هیات علمی گروه در جهت توامنندسازی 
تخصصی  

برنامه ریزی جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز با هدف راه اندازی دوره های پسادکرتی یا فلوشیپ های مرتبط در دانشگاه 
جهت تربیت دستیار 

تصویب چارت سازمانی جهت مرکز تحقیقات رشد و منو کودکان و مراکز جامع تکامل کودکان

 developmental disabilities  برگزاری جشنواره های استانی و منطقه ای در زمینه

  developmental disabilities برگزاری جلسات مشرتک با آموزش و پرورش جهت همراستایی در زمینه

ارائه نقش فعال در برنامه های کشوری مناسبت ها و هفته ای سالمت  در راستای حفظ و ارتقای سالمت جامعه از طریق پویش ها و 
  developmental disabilities مداخالت مبتنی بر جامعه در زمینه ی

حضوردررسانه های جمعی دیداری، شنیداری و مکتوب ازجمله توسعه همکاری با شبکه استانی صداوسیام درراستای معرفی حوزه 
  developmental disabilities

  developmental disabilities توسعه همکاری با رسانه های اجتامعی استانی و منطقه ای در راستای معرفی حیطه

برقراری ارتباط با موسسات بین املللی برای رشکت در دوره های مهارتی به منظور اخذ مدارک معترب بین املللی از سوی اعضای هیئت 
علمی داوطلب   

برگزاری کارگاه های آموزشی در حیطه  developmental disabilities با همکاری اساتید داخل و خارج  از کشور 

معرفی فعالیتهای  انجام شده در مراکز جامع تکامل استانی و کلینیک های  developmental disabilities در سطح سازمانهای 
 WHO بین املللی از جمله

WHO با سازمان های بین املللی از جمله یونیسف و developmental disabilities پیشنهاد پروژه های تحقیقاتی در زمینه

به روز رسانی و بهبود کیفیت بسته های آموزشی در زمینه  developmental disabilities در سطح جامعه

developmental disabilities تولید محتوای اموزشی بیشرت جهت مداخالت جامعه محور در زمینه

تولید درآمد از محل مراکز جامع تکامل تاسیس شده بعد از هامهنگی با بیمه استان و معاونت درمان

 developmental disabilities ایجاد زمینه اشتغال برای فارغ التحصیالن رشته های توان بخشی و تخصصی کودکان در رشته

developmental disabilities برنامه ریزی جهت سوق دادن مقاالت اعضای هیات علمی گروه در  راستای

برنامه ریزی جهت نیل به درجات معترب علمی و پژوهشی با بهره گیری از پتانسیل های موجود، اعضای هیات علمی خربه و انتشار مقاالت 
معترب جهانی و ارتقا جایگاه مجموعه در نظام های رتبه بندی موجود 

developmental disabilities برگزاری سمینارهای مشرتک با دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان در زمینه

1405

developmental disabilities  دعوت از اساتید بین املللی صاحب نظر در زمینه های

برنامه ریزی و اقدام جهت برقراری دوره های مشاهده گری و تبادل استاد و دانشجو با دانشگاه های خارج از کشور  

برنامه ریزی و اقدام جهت اعزام دانشجویان مستعد با بورسیه تحصیلی جهت گذراندن دوره های تکمیلی آموزشی  

اعزام متخصصین کودکان عالقه مند گروه برای دوره های فرصت مطالعاتی به خارج از کشور در حوزه های مرتبط  

برنامه ریزی و اقدام جهت پذیرش دستیار بین امللل  

 developmental disabilities اعطای جوایز به بهرتین پژوهش های کاربردی در زمینه ی

برنامه ریزی برای توامنندسازی اعضای هیئت علمی و کارکنان شاغل در حیطه developmental disabilities به منظوراخذ گواهینامه ها 
و اعتبارنامه های بین املللی  

مستندسازی اقدامات و فعالیتهای انجام شده در مراکز جامع تکامل وکلینیکهای  developmental disabilities به منظور اخذ اعتبارات 
بین املللی 

developmental disabilities آموزش مدل های ارتقای کیفیت سازمانی به اعضای هیات علمی و مدیران و برنامه ریزان مراکز مرتبط با

developmental disabilities پیاده سازی مدل های ارتقای کیفیت سازمانی در مراکز جامع تکامل و کلینیک های

مستندسازی فرایندها، فعالیتها وتدوین شاخصهای مناسب به منظورشناساندن اقدامات انجام شده وتالش درجهت بهبود جایگاه 
درنظام های رتبه بندی داخلی و بین املللی  
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 developmental در حیطه های درمانی و پژوهشی مرتبط با ) WHO جلب مشارکت و حامیتهای سازمانهای بین املللی ) یونیسف و
 disabilities

developmental disabilities ترجمه و انتشار کتب مرجع در حیطه

developmental disabilities برنامه ریزی جهت جذب محققین  بین رشته ای برای تحقیقات مشرتک در زمینه

برنامه ریزی جهت توسعه مراکز جامع تکامل در استان 

 developmental disabilities برنامه ریزی جهت عقد تفاهم نامه همکاری مرکز تحقیقات رشد و منو با سایر مراکز تحقیقاتی مرتبط با

developmental disabilities تالش برای ترجمه و تدوین کتب معترب به عنوان مرجع در حوزه

برنامه ریزی جهت نیل به درجات معترب علمی و پژوهشی با بهره گیری از پتانسیل های موجود، اعضای هیات  علمی خربه و انتشار مقاالت 
معتربجهانی وارتقاء جایگاه مجموعه در نظام های رتبه بندی موجود 

دعوت از اساتید خارج از کشورجهت ارتباط  affiliation  joint با مرکز تحقیقات رشد و منو کودکان

developmental disabilities ایجاد یک تاالر گفتامن جهت تبادل نظر علمی بین اساتید صاحب نظر ملی و جهانی در زمینه
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 ISO برنامه ریزی در جهت پیاده سازی استانداردهای مدیریت کیفیت در جهت اخذ نشان های مدیریت کیفیت

developmental disabilities برنامه ریزی جهت تخصیص یک فصل از مجله ی دانشکده پزشکی به

developmental disabilities تدوین پروژه مشرتک با هیئت بورد رشته های تخصصی جهت تدوین استانداردهای ملی در حیطه ی

 developmental برنامه ریزی انجام پروژه های مشرتک با هیئت بورد رشته های تخصصی جهت تدوین راهکارهای ملی در راستای
disabilities

برنامه ریزی درجهت تدوین کدهای اخالق با بررسی منابع و تحلیل محتوا و استخراج مفاهیم اخالقی، تبدیل مفاهیم اخالقی به کد 
اخالقی، تکمیل فهرست کدها از راه مقایسه کردن با کدهای اخالقی سایرکشورها 

 developmental برنامه ریزی انجام پروژه های مشرتک باهیئت بورد رشته ی تخصصی جهت متهید اعتباربخشی های  مرتبط  با
disabilities

جلب مشارکت اعضای هیات علمی و کارکنان در مطالعات آینده نگری حوزه developmental disabilities و وجود نظام اطالعاتی 
کارآمد جهت اجرای مطالعات آینده نگاری پیشنهاد و برنامه ریزی در جهت نهادینه شدن مطالعات آینده نگاری در نظام خط مشی 
 developmental گزاری و تصمیم گیری دانشگاه ها در سطح کشور، ظرفیت سازی در دانشگاه ها به منظور آینده نگاری  در راستای

disabilities

ارائه پیشنهاد و تالش در جلب حامیت وزارت متبوع در ارتباط با گسرتش رشته در سطح کشور با اجرای مطالعات نیاز سنجی و همچنین 
 developmental تعیین سطح مهارت مورد انتظار از فارغ التحصیالن رشته های مرتبط و جایگاه ایشان در نظام ارائه خدمت با رویکرد

disabilities

بازنگری خدمات مرتبط با developmental disabilities  با رویکرد چند رشته ای در بخش خصوصی  و دولتی اعم از واحدهای 
بهداشتی و درمانی 

developmental disabilities برنامه ریزی جهت نهادینه کردن و اعامل استانداردهای اعتباربخشی وزارت بهداشت در حوزه

برنامه ریزی و اقدام در جهت برآورد میزان نیاز ملی منتج از برنامه های توسعه کشور، برنامه های توسعه استانی، اولویت های نقشه 
developmental disabilities جامع علمی کشور، آینده پژوهی علمی و فناوری در راستای حوزه

توسعه همکاری ،هامهنگی و برقراری ارتباط حرفه ای با نهاد های سیاست گذاری در حیطه developmental disabilities از جمله 
وزارت بهداشت درمان اموزش پزشکی ،  وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، وزارت آموزش و پرورش ،  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتامعی ،  

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،  وزارت ورزش و جوانان

شبیه سازی دوره های معترب بین املللی در داخل گروه 

 developmental برنامه ریزی و هامهنگی به منظور تعریف برنامه های کارآفرینی  ارزشمند در سطح داخلی در راستای حوزه
disabilities با هدف جذب کارآفرینان ، نخبگان و رسمایه گذاران ایرانی و خارجی برای مشارکت در فعالیت ها ، رسمایه گذاری و تجاری 

سازی ایده ها 

1407
برنامه ریزی برگزاری هامیشهای منطقه ای و  بین املللی 

انتشار مقاالت در مجالت معترب و تخصصی در حوزه ی developmental disabilities  با رضیب تاثیر باال 

1408
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developmental disabilities تعلیم و تربیت پژوهشگران صاحب نظر و شناخته شده در سطح بین املللی در زمینه

کسب اعتبار علمی و گواهینامه های علمی موجود در کشور و منطقه 

برنامه ریزی برای بهبود کیفیت سازمانی مطابق با معیارهای مدیریت جامع کیفیت 

  developmental disabilities برنامه ریزی درجهت الگو قراردادن فعالیت ها و پیروی از استاندارد های موسسات فعال در حوزه

الگوبرداری از فرآیندهای مطلوب وموثر در راستای ارتقای عملکرد کارگروه رشد و تکامل کودکان

برنامه ریزی جهت نیل به درجات معترب علمی و پژوهشی با بهره گیری از پتانسیل های موجود، اعضای هیات علمی خربه و انتشار مقاالت 
معترب جهانی و ارتقا جایگاه مجموعه درنظام های رتبه بندی موجود 

انجام مطالعات و پژوهشها در حیطه های مرتبط developmental disabilities  در سطح بین املللی 

توسعه تعداد پروژه های مشرتک پژوهشی با دانشگاههای معترب منطقه ای و بین املللی  

انجام مطالعات کاربردی در حوزه  developmental disabilities در سطح بین املللی   

   developmental disabilities انجام مطالعات مختلف جهت پشتیبانی از ابداعات واخرتاعات در حیطه ی

انجام نوآوری ها، ابداعات و اخرتاعات با باالترین ارزش افزوده اقتصادی 

برنامه ریزی و اقدام در جهت تاسیس موسسات دانش بنیان جهت رفع نیاز های مرتبط با جامعه  در سطح بین املللی  همراه با ارایه 
خدمات مرتبط با این حیطه 

اجرای پروژه های مشرتک و حضور در برنامه های با رویکرد جهانی 

شناخته شدن به عنوان قطب اعتبارسنجی کشوری 

کسب اعتبار علمی و گواهینامه های علمی موجود در کشور و منطقه 

شناخته شدن به عنوان قطب علم سنجی کشوری

developmental disabilities تعیین اولویت های پژوهشی در حیطه ی

1411
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برنامه ریزی برای مرجعیت حوزه رسالت  developmental disabilities برای ارائه خدمات مختلف در این حوزه از طریق  شناسایی 
اندیکاسیون و مراحل انجام خدمت

پایش و نیازسنجی برای انجام خدمت با استفاده ازتربیت نیروی انسانی کارامد و متعهد در این حوزه 
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برنامه ریزی و اقدام در جهت تاسیس موسسات دانش بنیان جهت رفع نیاز های مرتبط با جامعه  در سطح بین املللی  همراه با ارایه 
خدمات مرتبط با این حیطه 

تاسیس و توسعه پایگاه داده معتربدر حوزه  developmental disabilities در سطح بین املللی 

 developmental disabilities کسب گرنت های تحقیقاتی درفیلد
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تدوین و اطالع رسانی نقشه راه راهربدی متایز یافته در حوزه های منتخب کارگروه مرجعیت اقتصاد سالمت 

تشکیل کارگروه در حوزه های منتخب کارگروه مرجعیت اقتصاد سالمت 

تدوین برنامه راهربدی توسعه ی در حوزه های منتخب کارگروه مرجعیت اقتصاد سالمت

طراحی و استقرار نظام پایش و حاکمیت آکادمیک برای اطمینان از هم راستایی عملیات محیطی با برنامه راهربدی متایز یافته

دعوت از منایندگان مراکز تحقیقاتی مرتبط و گروههای اقتصاد در دسرتس

برگزاری کارگاههای آشنایی با حوزه های منتخب

تدوین مجموعه ی سیاست های حامیتی از توسعه رشته در حوزه های منتخب کارگروه مرجعیت اقتصاد سالمت در دانشکده 

تصویب بودجه ی توسعه ی در حوزه های منتخب کارگروه مرجعیت اقتصاد سالمت در دانشکده

اقدام به تالیف یا ترجمه کتب مرجع

پیشنهاد جذب اعضای هیات علمی مرتبط با حوزه های منتخب کارگروه مرجعیت اقتصاد سالمت 

شناسایی فرآیندهای موثر مداخله منتخب کارگروه مرجعیت اقتصاد سالمت 

برنامه ریزی و اقدام برای تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز تجهیزات مرتبط با مرکز تحقیقات

برگزاری کارگاه های آموزشی درخصوص آشنایی با مفاهیم، مبانی وشاخص های مرجعیت علمی در حوزه های منتخب 

برنامه ریزی برای اجرای فرایند تیم سازی در حوزه های آموزشی و پژوهشی در راستای حوزه های منتخب کارگروه مرجعیت اقتصاد 
سالمت 

هامهنگی و برقراری ارتباط حرفه ای با قطب های جامع و مرجع آموزشی در حوزه های منتخب کارگروه مرجعیت اقتصاد سالمت 

برنامه ریزی برای اجرای برنامه های توامنندسازی در حوزه های آموزشی، پژوهشی، مدیریتی، کارآفرینی، ارتباطات و همکاری بین املللی 
)در حوزه های علمی و پژوهشی، فن آوری و نوآوری(

پیشنهاد توسعه و تکمیل کوریکولوم آموزشی دوره دکرتی تخصصی با هدف برطرف کردن نیاز های جامعه 

جذب گرانت های تحقیقاتی در حوزه های منتخب کارگروه مرجعیت اقتصاد سالمت

1401

1402

1403

1404

1405

شناسایی مراکز بین املللی و دانشگاهی معترب که در حوزه های منتخب کارگروه مرجعیت اقتصاد سالمت فعالیت دارند

شناسایی اساتید بین املللی صاحب نظر در حوزه های منتخب کارگروه مرجعیت اقتصاد سالمت 

حامیت از اعضای هیأت علمی و کارکنان مراکز برای تقویت مهارتهای زبان های انگلیسی و سایر زبان های رضوری برای برقراری ارتباط 
موثر بین املللی 

شناسایی و انتخاب منابع و کتب مناسب در آموزش دانشجویان و اعضای هیئت علمی به زبان انگلیسی 

برقراری ارتباط با کنرسسیوم های دانشگاهها ، مراکزعلمی و شهرک های علمی و تحقیقاتی در داخل و خارج از کشور 

برنامه ریزی برای اعزام اعضای هیات علمی برای دوره های فرصت مطالعاتی به خارج از کشور در حوزه های مرتبط 

 برنامه ریزی برای جذب دانشجوی خارجی برای گذراندن دوره های کوتاه مدت 

همکاری با مراکز علمی معترب دنیا و انجمن های تخصصی بین املللی در حوزه های پژوهشی و اجرای پروژه های مشرتک تحقیقاتی 

شناسایی گرانتهای بین املللی معترب در حوزه های منتخب کارگروه مرجعیت اقتصاد سالمت 

اقدام برای برقراری دوره های مشاهده گری و تبادل استاد و دانشجو با دانشگاه های خارج از کشور 

جذب دانشجو بویژه از کشورهای آسیایی و حوزه خلیج فارس 

اجرای برنامه های توامنند سازی استاندارد و مستمر اعضای هیات علمی در حوزه های آموزشی، پژوهشی، مدیریتی، کارآفرینی، زبان 
آموزی، ارتباطات و همکاری بین املللی 

تدوین استانداردهای آموزشی در مورد آموزش منتخب کارگروه مرجعیت اقتصاد سالمت 

تولید محتوای آموزش عمومی و برگزاری برنامه آموزشی  فردی و گروهی مجازی و حضوری 
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برگزاری جشنواره ،کنگره ،کنفرانس ها ،کارگاه های آموزشی و نشست های فصلی استانی ،کشوری و منطقه ای در حوزه های منتخب

شناسایی مراکز معترب بین املللی در حوزه های منتخب کارگروه مرجعیت اقتصاد سالمت به منظور الگوبرداری از فعالیتها و فرایندهای 
جاری آنها 

برنامه ریزی به منظور برقراری ارتباط و تبادل تجربیات و اطالعات با مراکز یاد شده برای الگوبرداری 

ایجاد یک تاالر گفتامن برای تبادل نظر علمی بین اساتید صاحب نظرملی وجهانی درحوزه های منتخب کارگروه مرجعیت اقتصاد 
سالمت 

حضوردررسانه های جمعی دیداری، شنیداری و مکتوب ازجمله توسعه همکاری باشبکه استانی صدا وسیام درراستای معرفی حوزه های 
منتخب کارگروه مرجعیت اقتصاد سالمت 

توسعه همکاری با رسانه های اجتامعی استانی و منطقه ای در راستای حوزه های منتخب کارگروه مرجعیت اقتصاد سالمت 

تعریف دوره های آموزشی تخصصی درداخل یا خارج از کشور برای اعضای هیات علمی گروه برای توامنندسازی تخصصی 

1406

1407

1408

1409

1410

برقراری ارتباط با موسسات بین املللی برای رشکت در دوره های مهارتی به منظور اخذ مدارک معترب بین املللی از سوی اعضای هیئت 
علمی داوطلب 

اعزام محققان عالقه مند برای رشکت در کارگاه های آموزشی بین املللی 

برگزاری هامیش های بین املللی و ایراد سخرنانی های علمی با محوریت حوزه های منتخب کارگروه مرجعیت اقتصاد سالمت 

جذب اساتید معترب بین املللی برای گذراندن دوره های کوتاه مدت در داخل گروه و دانشکده 

برگزاری وبینارهای تخصصی در حوزه های منتخب کارگروه مرجعیت اقتصاد سالمت در سطح بین املللی 

ایجاد اشتغال برای دانش آموختگان اقتصاد سالمت 

تعلیم و تربیت پژوهشگران صاحب نظر و شناخته شده در سطح بین املللی در حوزه های منتخب

الگو قراردادن فعالیت ها و پیروی از استاندارد های موسسات فعال در حوزه های منتخب کارگروه مرجعیت اقتصاد سالمت 

راه اندازی مجالت بین املللی برای انتشار مقاالت به روز 

انجام مطالعات و پژوهشهای پیرشو در حوزه های منتخب کارگروه مرجعیت اقتصاد سالمت در سطح بین املللی 

توسعه پروژه های مشرتک پژوهشی با دانشگاههای معترب منطقه ای و بین املللی 

انجام مطالعات کاربردی در حوزه های منتخب کارگروه مرجعیت اقتصاد سالمت 

انجام مطالعات مختلف برای پشتیبانی از ابداعات در حوزه های منتخب کارگروه مرجعیت اقتصاد سالمت 

برنامه ریزی و اقدام برای تاسیس موسسات دانش بنیان برای رفع نیاز های مرتبط با حوزه های منتخب

شناخته شدن به عنوان قطب اقتصاد سالمت در منطقه 
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شناسایی افراد متخصص و صاحب نظر در زمینه رشته تغذیه با گرایش NAFLD در سطح ملی و بین املللی

  NAFLD تشکیل کارگروه رشته تغذیه با گرایش

تدوین نقشه راه راهربدی متایز یافته، بیانیه، رسالت، برنامه راهربدی و تصویب رشته تغذیه با گرایش NAFLD  با مشارکت اعضای 
کارگروه

ایجاد کارگروه حاکمیت اکادمیک متشکل از ریاست دانشکده، معاون توسعه و آموزشی و پژوهشی و سه فرد دارای صالحیت در این 
حوزه

طراحی و استقرار نظام پایش و حاکمیت آکادمیک جهت اطمینان از همراستایی عملیات محیطی با برنامه راهربدی متایز یافته

تامین و تخصیص مالی رسالت مدار با تاکید بر نقاط مترکز

پیشنهاد جذب اعضای هیات علمی مرتبط با رشته تغذیه با گرایش NAFLD به هیات اجرایی جذب 

جذب  هیت علمی متناسب با توسعه برنامه و  متایز اکادمیک  

برگزاری کارگاه های آموزشی با هدف توامنندسازی اعضای هیئت علمی در خصوص آشنایی با مفاهیم، مبانی و شاخص های مرجعیت 
 NAFLD علمی در رشته تغذیه با گرایش

شناسایی فرآیندهای موثر مداخله در رشته تغذیه با گرایش NAFLD در حوزه کنرتل و پیشگیری 

برنامه ریزی و اقدام جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز تجهیزات مرتبط با مرکز تحقیقات، مرکز نوآوری سالمت و مرکز 
رشد

برنامه ریزی جهت اجرای فرایند تیم سازی در زمینه های آموزشی، پژوهشی و فناوری در راستای حوزه متایز رسالت رشته تغذیه با گرایش 
NAFLD  با مشارکت اعضای کارگروه + همکاری با دیگر بخش های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان یا بخش خصوصی 

NAFLD جهت تفویض اختیارات مرتبط با رشته تغذیه با گرایش

1401

استقرار نظام پایش آکادمیک: تدوین و تصویب مجموعه ی سیاست های حامیتی از توسعه رشته تغذیه با گرایش NAFLD  در دانشکده 

تامین و تخصیص مالی: تصویب و جذب بودجه ی توسعه ی رشته توسعه رشته تغذیه با گرایش NAFLD  در دانشکده بر اساس مصوبات 
حاکمیت اکادمیک

: جذب  هیات علمی در رشته های پزشکی، تغذیه، طب ورزش، طب سنتی، علوم و صنایع غذایی، بهداشت و ایمنی مواد غذایی، 
اپیدمیولوژی، آمار حیاتی

 NAFLD برنامه ریزی و اقدام جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز با هدف جذب کارآموز و کارورز در رشته تغذیه با گرایش

شناسایی و تدوین فرایندهای مربوط به راه اندازی ، اجرا ، پایش و ارزشیابی مرکز تحقیقات، مرکز نوآوری سالمت و مرکز رشد با موضوع 
NAFLD

پایش، ارزشیابی و ممیزی  فرآیندهای تعریف شده در حوزه کنرتل و پیشگیری  

بازنگری برنامه های درسی: پیشنهاد توسعه و تکمیل کوریکولوم آموزشی دوره دکرتی تخصصی با هدف برطرف کردن نیاز های جامعه و 
خلق ثروت

NAFLD برگزاری جشنواره ها: برگزاری جشنواره های استانی و منطقه ای با موضوع

آموزش کارکنان-1401(: برنامه ریزی و اقدام در جهت آموزش ضمن خدمت کارکنان )پزشکان عمومی و کارکنان مراکز بهداشتی درمانی(، 
ایجاد و تقویت روش های خود نظارتی، کسب مهارت های مختلف اداری-ارتباطی و کار تیمی، زبان آموزی و اخالق حرفه ای. 

توامنندسازی-1401: برنامه ریزی جهت اجرای برنامه های توامنند سازی استاندارد و مستمر اعضای هیات علمی در زمینه های آموزشی، 
پژوهشی، مدیریتی، کارآفرینی، زبان آموزی، ارتباطات و همکاری بین املللی )در زمینه های علمی و پژوهشی، فن آوری و نوآوری(، 

فرهنگی و همچنین به روز رسانی و مترین مهارت های حرفه ای در بالین، مرکز تحقیقات، نوآوری سالمت و مرکز رشد مرتبط با حوزه متایز 
 NAFLD رسالت رشته تغذیه با گرایش

برنامه های فرامرزی آموزشی-1402: شناسایی مراکز  بین املللی و دانشگاهی معترب و اساتید صاحب نظر متخصص در رشته تغذیه با 
 +   NAFLD گرایش

فرصت های سفر و رفت وآمد-1402:   برنامه ریزی جهت اعزام اعضای هیات علمی برای دوره های فرصت مطالعاتی به خارج از کشور در 
حوزه های مرتبط

 مهارت های زبان آموزی-1402: حامیت از اعضای هیأت علمی و کارکنان جهت تقویت مهارت های زبان  انگلیسی و سایر زیان های 
رضوری برای برقراری ارتباط موثر بین املللی 
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 برنامه های فرامرزی آموزشی-1402: شناسایی و انتخاب منابع و کتب مناسب در آموزش دانشجویان ، دستیاران و اعضای هیئت علمی 
به زبان انگلیسی 

 پروژه های مشرتک پژوهشی: تاسیس و توسعه پایگاه داده معترب در رشته تغذیه با گرایش NAFLDدر مراکز مبنظور سهولت در انجام 
پروژهای تحقیقاتی 

 کسب اعتبار بین املللی-1402: برقراری ارتباط با کنرسسیوم های دانشگاهها، مراکزعلمی و  شهرک های علمی و تحقیقاتی در داخل و 
خارج از کشور 

 Research Gate و Linked In  شبکه های بین املللی-1402: گسرتش فعالیت در شبکه های مجازی علمی مانند 

1402

)توسعه هیات علمی رشته با توجه به حیطه متمرکز: برنامه ریزی جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز با هدف بهره مندی 
اعضای هیات علمی از فرصت تخصص، پسادکرتی یا فلوشیپ های مرتبط    

 توسعه زیرساخت و تجهیزات مرتبط با حیطه های متمرکز: رنامه ریزی جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز با هدف راه 
اندازی دوره های پسادکرتی یا فلوشیپ های مرتبط در دانشگاه جهت تربیت دستیار 

NAFLD  توامنندسازی: آموزش و توامنند سازی اعضای هیئت علمی و دستیاران در مورد آشنایی با فرایندهای مرتبط با برنامه های حیطه(

NAFLD بازنگری برنامه های درسی:پیشنهاد بازنگری در رسفصل های رشته تغذیه با موضوع

 NAFLD استانداردسازی: تدوین استاندارد  و گایدالین آموزشی در رشته تغذیه با موضوع(

کسب اعتبار: استاندارد سازی خدمات سالمت در حیطه فرایندهای تعریف شده در مراکز  تحقیقاتی، نوآوری سالمت و رشد و )کنرتل و 
پیشگیری( با هدف کسب اعتبار

  برنامه ریزی و برگزاری رویداهای علمی مرتبط به رشته در سطح کشور: تولید محتوای آموزش عمومی وبرگزاری برنامه آموزشی فردی 
وگروهی مجازی وحضوری درراستای حفظ وارتقای سالمت جامعه درزمینه ی پیشگیری واصالح سبک زندگی 

 NAFLD تولید و انتشار کتب علمی مرجع ملی: برنامه ریزی جهت تالیف یا ترجمه کتب مرجع رشته تغذیه با گرایش  

حضور فعال در رسانه های جمعی و اجتامعی: ایجاد حساب کاربری دررسانه های مجازی و برگزاری برنامه های آموزشی فردی و گروهی 
NAFLD درراستای معرفی خدمات رشته تغذیه با گرایش

 دانشجویان بین امللل: برنامه ریزی و تالش جهت جذب دانشجوی خارجی از کشورهای آسیایی  به ویژه کشورهای همسایه، کشورهای 
NAFLD منطقه اکو و نیز حوزه خلیج فارس برای گذراندن  دوره های کوتاه مدت

)راهربد رهربی، بین امللل سازی،برنامه ریزی برای تبادل استاد-1403(: برنامه ریزی جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز برای 
اعزام هیئت علمی به دانشگاه ها و  مراکز آموزشی بین املللی 

برنامه های فرامرزی آموزشی-1403: همکاری با مراکز علمی معترب دنیا و انجمن های تخصصی بین املللی با هدف اجرای پروژه های 
 NAFLD مشرتک تحقیقاتی با موضوع

NAFLD گرنت های بین املللی-1403: شناسایی گرانتهای بین املللی معترب در حیطه های مرتبط تخصصی

الگو برداری- 1403: اعزام اعضای هیات علمی عالقه مند گروه در حیطه های مرتبط تخصصی NAFLD به دانشگاه ها و مراکز تخصصی 
خارج ازکشور به منظور آشنایی و الگوبرداری

 + NAFLD انجام پیرشوترین تحقیقات-1404: تهیه  نقشه تحقیقاتی گروه با توجه به موضوع

+ NAFLD توسعه پیرشوترین فناوری ها-1404: تهیه  نقشه فناوری و تکنولوژی در گروه با توجه به موضوع

شکل گیری پارادایم غالب و علم-1404: فعالیت حداکرثی اعضاهیات علمی درپایگاه های علمی معترب جهت تبادل نظر و آگاهی 
ازمباحث روزحوزه NAFLD  در سطح ملی و جهانی 

1403

1404

توسعه رشته- 1404: اقدام جهت برقراری دوره های مشاهده گری و تبادل استاد و دانشجو با دانشگاه های خارج از کشور به منظور 
   NAFLD توسعه رشته تغذیه با گرایش

 + NAFLD بورسیه دانشجویی: اعطای بورسیه دانشجویی با موضوع

NAFLD جذب دانشجو:  جذب دانشجو از کشورهای آسیایی و حوزه خلیج فارس در رشته تغذیه با گرایش

توسعه نهادهای علمی: برگزاری کارگاه های آموزشی با هدف توامنندسازی اعضای هیئت علمی در خصوص آشنایی با مفاهیم، مبانی و 
 NAFLD شاخص های مرجعیت علمی در رشته تغذیه با گرایش

الگو برداری: برنامه ریزی به منظور برقراری ارتباط و تبادل تجربه و اطالعات از طریق اعضای هیات علمی اعزامی با مراکز تخصصی 
مرتبط با NAFLD جهت الگوبرداری
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1405

عمومی سازی- آموزش همکانی - 1405(: برگزاری کنگره ملی و بین املللی در زمینه NAFLD  + برگزاری جشنواره های استانی با هدف 
NAFLD آموزش همگانی در زمینه

اعطای جوایز: برگزاری کنگره ملی و بین املللی در زمینه NAFLD  + اعطای جوایز به مقاالت برتر منتخب در کنگره ملی و بین املللی در 
NAFLD زمینه

ارزشیابی و ممیزی: شناسایی و تدوین فرایندهای مربوط به راه اندازی ، اجرا ، پایش و ارزشیابی مرکز تحقیقات، مرکز نوآوری سالمت و 
NAFLD مرکز رشد با موضوع

ارزشیابی و ممیزی: پایش، ارزشیابی و ممیزی  فرآیندهای تعریف شده  و جاری در حوزه کنرتل و پیشگیری، آموزش و پژوهش

  NAFLD برنامه های تبادل استاد: جذب اساتید معترب بین املللی برای برگزاری دوره های کوتاه مدت

برنامه های فرامرزی آموزشی: برگزاری وبینارهای تخصصی در رشته تغذیه با گرایش NAFLD در سطح بین املللی 

  محتوای بین املللی برنامه های درسی: شناسایی، انتخاب منابع و کتب مناسب و تهیه محتوای بین املللی برنامه های درسی جهت آموزش 
دانشجویان و اعضای هیئت علمی رشته تغذیه با گرایش NAFLD به زبان انگلیسی 

شبکه های بین املللی: شناسایی و عضویت در انجمن های تخصصی معترب مشابه در جهان و ایجاد تاالر گفتامن جهت تبادل اطالعات و 
NAFLD بحث های علمی و شبکه سازی در سطح بین املللی با موضوع

توسعه پیرشوترین فناوری ها: برقراری ارتباط با مراکز فناوری به منظور تهیه تکنولوژی مرتبط با NAFLD جهت تولید محصوالت 
صنعتی و طبیعی سالمت محور فراسودمند

 NAFLD تاثیر-: برگزاری مهمرتین هامیش های جهانی مرتبط با

 NAFLD توسعه مبانی فلسفه رشته: ایجاد یک تاالر گفتامن جهت تبادل نظر علمی بین اساتید صاحب نظر ملی و جهانی درزمینه فلسفه رشته

1406

توسعه هیات علمی رشته با توجه به حیطه متمرکز- 1406(: تعریف دوره های آموزشی تخصصی درداخل یا خارج از کشور جهت فرصت 
  NAFLD مطالعاتی برای اعضای هیات علمی گروه در جهت توامنندسازی تخصصی مرتبط با

NAFLD برگزاری جشنواره ها: برگزاری جشنواره های استانی و منطقه ای با موضوع

توسعه سیاست گذاری سالمت 

مداخالت و پویش های اجتامعی 

توسعه اهداف سیاست گذاری در سطح کالن و اسناد باالدستی در زمینه NAFLD + رشکت در برنامه های کشوری، مناسبت ها و هفته 
سالمت در راستای حفظ و ارتقای سالمت جامعه از طریق پویش ها در زمینه NAFLD  + رشکت در برنامه های مداخالتی مبتنی بر 

  NAFLD جامعه در زمینه

آموزش همگانی- 1407(: حضوردررسانه های جمعی دیداری، شنیداری و مکتوب از جمله توسعه همکاری باشبکه استانی صداوسیام 
 NAFLD درراستای معرفی

 NAFLD آموزش همگانی- 1407: توسعه همکاری با رسانه های اجتامعی استانی و منطقه ای در راستای معرفی

برنامه های فرامرزی آموزش- 1407: برقراری ارتباط با  موسسات بین املللی برای رشکت در دوره های مهارتی به منظور اخذ مدارک معترب 
   NAFLD بین املللی از سوی اعضای هیئت علمی  داوطلب با موضوع

 برنامه های فرامرزی آموزش: ایجاد امکان وتامین بودجه الزم به منظور انجام سفرهای تحقیقاتی جهت بازدید از تجهیزات و امکانات 
مراکز  NAFLD داخل وخارج ازکشور

  NAFLD برنامه های فرامرزی آموزش: اعزام دستیاران عالقه مند گروه برای رشکت در کارگاه های آموزشی بین املللی با موضوع

مدارک و گواهی نامه بین املللی - 1407: برگزاری کارگاه های آموزشی با موضوع NAFLD با همکاری اساتید داخل و خارج  از کشور با 
اعطای گواهی نامه بین املللی

کسب اعتبار بین املللی: برگزاری هامیش های بین املللی و ایراد سخرنانی های علمی با محوریت NAFLD در سطح بین املللی 
باهدف تبادل اندیشه ها، توسعه گفتامن علمی، اشرتاک دانش وانتقال تجارب، تجاری سازی، تعامل بیشرت با فرهیختگان و پژوهشگران 

NAFLD فعال درحوزه متایزرسالت آکادمیک

 NAFLD کسب اعتبار بین املللی - 1407 معرفی فعالیتهای  انجام شده در مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوری به سازمانهای بین املللی از در زمینه

بازارسازی- 1408: تولید بازار برای تاسیس کلینیک پیشگیری و ارتقا سالمت و مراکز تولیدی فراورده های صنعتی و طبیعی فراسودمند

خدمت یا محصول سازی- 1408: تولید بسته های اموزشی با موضوع NAFLD  + تولید محتوای آموزشی جهت مداخالت جامعه محور 
NAFLD با موضوع



107داده ها، تحلیل ها،  تصمیمات و نقشه راه

 Non Alcoholic Fatty Liver Disease: Nutritional Care and Prevention )NAFLD( نقشه راه اقدامات در حوزه
در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جهت نیل به مرجعیت علمی

وابستگیاقدامسال

1407

1408

در آمدسازی-: تولید درآمد از محل کلینیک پیشگیری NAFLD + فروش محصوالت فراسودمند

NAFLD کارآفرینی: ایجاد زمینه اشتغال برای متخصصین فارغ التحصیل در زمینه ،

انتشار بیشرتین تعداد مقاالت + راهربد فرادستی- پیشتازی- انتشار بیشرتین تعداد کتب - 1409(: برنامه ریزی جهت سوق دادن مقاالت 
NAFLD کتب با موضوع + NAFLD اعضای هییت علمی با موضوع

)تعالی- بهبود کیفیت- بهبود جایگاه در نظام های رتبه بندی-1409(: برنامه ریزی جهت نیل به درجات معترب علمی و پژوهشی با بهره 
گیری از پتانسیل های موجود، اعضای هیات علمی خربه و انتشار مقاالت معترب جهانی و ارتقا جایگاه مجموعه در نظام های رتبه بندی 

NAFLD موجود با موضوع

)مترکز و متایز- توسعه کمی هدفمند- توسعه نهادهای علمی- 1409(: جذب و دعوت از اساتید بین املللی صاحب نظر در زمینه های  
 NAFLD

)مترکز و متایز- توسعه کمی هدفمند- بورسیه دانشجویی- 1410( )تعالی- ظرفیت سازی- دوره های تحصیالت تکمیلی 1410(: 
برنامه ریزی و اقدام جهت اعزام دانشجویان مستعد با بورسیه تحصیلی جهت گذراندن دوره های تکمیلی آموزشی  NAFLD + اعزام 

NAFLD اعضای هیات علمی جهت دوره های تحصیالت تکمیلی مرتبط با

)راهربد رهربی-بین املللی سازی- تبادل استاد و دانشجو- 1410(: برنامه ریزی و اقدام جهت برقراری دوره های مشاهده گری و تبادل 
NAFLD استاد و دانشجو با دانشگاه های خارج از کشور  با موضوع

)راهربد رهربی-بین املللی سازی- برنامه های فرامرزی آموزش- 1410(: اعزام دستیاران گروه برای دوره های فرصت مطالعاتی به خارج از 
NAFLD کشور در حوزه های مرتبط  با

)رهربی، ارزش زایی، توسعه تحقیقات کاربردی + تعالی- فرهنگ سازی- اعطای جوایز- 1410(: فراخوان جهت انجام تحقیقات کاربردی 
NAFLD   اعطای جوایز به بهرتین پژوهش های کاربردی در زمینه + NAFLD مرتبط با

)مترکز و متایز- توسعه کمی هدفمند- توسعه هیات علمی رشته + توسعه زیر ساخت- 1411( + )تعالی- بهبود کیفیت- بهبود کیفیت 
سازمانی 1411( + )راهربد رهربی- بین املللی سازی- گرانت بین املللی-1411(: برنامه ریزی برای توامنندسازی اعضای هیئت علمی و 

کارکنان شاغل در رشته تغذیه با گرایش NAFLD به منظور اخذ گواهینامه ها و اعتبارنامه های بین املللی  

)مترکز و متایز- توسعه کمی هدفمند- توسعه زیر ساخت- 1411( + )تعالی- بهبود کیفیت- بهبود کیفیت سازمانی 1411( + )راهربد 
 ،NAFLD رهربی- بین املللی سازی- گرانت بین املللی-1411(: مستندسازی اقدامات و فعالیتهای انجام شده در مراکز کنرتل و پیشگیری

مراکز نوآوری سالمت و رشد به منظور اخذ اعتبارات بین املللی 

)تعالی- بهبود کیفیت- بهبود کیفیت سازمانی 1411(: آموزش مدل های ارتقای کیفیت سازمانی از جمله  TQM و  CQI به اعضای 
 NAFLD هیات علمی و مدیران و برنامه ریزان رشته تغذیه با گرایش

)تعالی- بهبود کیفیت- بهبود کیفیت سازمانی 1411(: پیاده سازی مدل های ارتقای کیفیت پیشگفت در مراکز کنرتل و پیشگیری 

)تعالی- بهبود کیفیت- بهبود جایگاه در نظام رتبه بندی 1411(: مستندسازی فرایندها، فعالیت ها وتدوین شاخص های مناسب به 
منظور شناساندن اقدامات انجام شده و تالش  در جهت بهبود جایگاه در نظام های رتبه بندی داخلی و بین املللی رشته تغذیه با گرایش 

  NAFLD

)رهربی، بین املللی سازی- کسب اعتبار بین املللی - 1411(: جلب مشارکت و حامیت های سازمان های بین املللی در رشته تغذیه با گرایش 
 NAFLD

NAFLD راهربد فرادستی- کیفیت- تالیف و انتشار کتاب مرجع جهانی-1411(: تهیه کتاب های مرجع ملی و بین املللی در خصوص(

)راهربد فرادستی- پیشتازی-جذب و بکارگیری بیشرتین تعداد محقق-1411( + )راهربد فرادستی- پیشتازی- راه اندازی و توسعه بیشرتین 
تعداد موسسات-1411(: برنامه ریزی جهت جذب محققین  بین رشته ای برای تحقیقات مشرتک در زمینه NAFLD + برنامه ریزی جهت 

NAFLD عقد تفاهم نامه با مراکر اموزشی و تحقیقاتی

)راهربد فرادستی- پیشتازی- راه اندازی و توسعه بیشرتین تعداد موسسات-1411(: برنامه ریزی جهت توسعه مراکز ارائه خدمات 
 NAFLD

)راهربد فرادستی- کیفیت- تالیف و انتشار کتاب مرجع جهانی-1412(: تالیف و ترجمه بیشرتین کتب معترب به عنوان مرجع در حوزه 
 NAFLD

)راهربد فرادستی- کیفیت- دستیابی به برترین ژورنال های جهانی با بیشرتین IF+ ارتقا و توسعه بهرتین موسسات علمی جهان + ارایه 
بهرتین خدمات دانشی در سطح جهان-1412(: برنامه ریزی جهت نیل به درجات معترب علمی و پژوهشی با بهره گیری ازپتانسیل های 

موجود، اعضای هیات علمی خربه و انتشارمقاالت معترب جهانی و ارتقا جایگاه مجموعه در نظام های رتبه بندی موجود 
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1408

)راهربد فرادستی- کیفیت- جذب و تربیت بهرتین دانشمندان در سطح جهان- 1412(: دعوت از اساتید خارج از کشورجهت ارتباط  
affiliation  joint با گروه پزشکی اجتامعی با هامهنگی معاونت بین امللل دانشگاه جهت جذب و تربیت بهرتین دانشمندان با موضوع 

NAFLD

)راهربد فرادستی- ارجاع- توسعه انتولوژی یا واژگان استاندارد رشته- 1412(: رهیافت های مبتنی بر انتولوژی ترکیبی و متهیداتی در 
 NAFLD جهت مرتفعسازی چالشهایی از دیدگاه رسم الخط در کاوش در وبهای فارسی زبان در زمینه

انتولوژی: مجوعه ای از آثار ادبی است که توسط یک فرد گردآوری شده  است. گلچین های ادبی می توانند شامل شعر، داستان کوتاه، 
منایشنامه و آهنگ باشند. این آثار معموالً بر طبق نوعشان گروه بندی می شوند.

)راهربد فرادستی- ارجاع- توسعه و راه اندازی پایگاه داده ای دانش رشته+انجام مطالعات و انتشار مقاالت پرارجاع+ نظریه پردازی و 
NAFLD مشارکت در شکل گیری پارادایم غالب و علم هنجاری- 1412(: اقدام برای کسب مجوز مجله با عنوان

)راهربد فرادستی- ارجاع- نظریه پردازی و مشارکت در شکل گیری پارادایم غالب و علم هنجاری - 1412(: ایجاد یک تاالر گفتامن جهت 
 NAFLD تبادل نظر علمی بین اساتید صاحب نظر ملی و جهانی در زمینه

1409

1410

1411

1412

1413

دریافت نشان های کیفیت: برنامه ریزی در جهت پیاده سازی استانداردهای مدیریت کیفیت در جهت اخذ نشان های مدیریت کیفیت 
NAFLD برای مراکز مرتبط با کنرتل و پیشگیری ISO

استانداردهای ملی برنامه درسی: تدوین پروژه مشرتک با هیئت بورد رشته ی تخصصی جهت تدوین استانداردهای ملی رشته با موضوع 
 NAFLD

 NAFLD تدوین راهکارهای ملی: برنامه ریزی انجام پروژه های مشرتک با هیئت بورد رشته ی تخصصی جهت تدوین راهکارهای ملی در

تدوین کدهای اخالق حرفه ای رشته: برنامه ریزی درجهت تدوین کدهای اخالقی رشته تغذیه با گرایش NAFLD از طریق: 
	بررسی•منابع•وتحلیل•محتوا•و•استخراج•مفاهیم•اخالقی،تبدیل•مفاهیم•اخالقی•به•کد•اخالقی،•تکمیل•فهرست•کدها•با•اضافه•کردن•

کدهای اخالقی کشورهای دیگر 
	کسب•نظرمتخصصان•

	اعتباریابی•کدهای•اخالقی•با•استفاده•از•نظرات•صاحب•نظران•ملی•و•بین•املللی•و•مطرح•منودن•کدها•در•مراجع•رسمی•برنامه•ریزی•
	انجام•پروژه•های•مشرتک•با•هیئت•بورد•رشته•ی•تخصصی•جهت•تدوین•کدهای•اخالق•حرفه•ای

اعتباربخشی های مرتبط با رشته: برنامه ریزی انجام پروژه های مشرتک با هیئت بورد رشته ی تخصصی جهت اعتباربخشی های مرتبط با 
 NAFLD رشته تغذیه با گرایش

مطالعات آینده نگاری: جلب مشارکت اعضای هیات علمی و کارکنان در مطالعات آینده نگری حوزه NAFLD و وجود نظام اطالعاتی 
کارآمد جهت اجرای مطالعات آینده نگاری + پیشنهاد و برنامه ریزی در جهت نهادینه شدن مطالعات آینده نگاری رشته تغذیه با گرایش 
NAFLD در نظام خط مشی گزاری و تصمیم گیری دانشگاه ها در سطح کشور و ظرفیت سازی در دانشگاه ها به منظور آینده نگاری  

 NAFLD در راستای جایگاه پیشگیری با تاکید بر

گسرتش رشته در سطح کشور: ارائه پیشنهاد و تالش در جلب حامیت وزارت متبوع در ارتباط با گسرتش رشته در سطح کشور با اجرای 
مطالعات نیاز سنجی و همچنین تعیین سطح مهارت مورد انتظار از فارع التحصیالن و جایگاه آنان در نظام ارائه خدمت با رویکرد 

 NAFLD

تدوین استاندارد ملی خدمات مرتبط با رشته ، مطالعات آینده نگاری رشته در سطح کشور ، برنامه ریزی نیروی کار رشته در سطح کشور 
 NAFLD نقش آفرینی کلیدی در انجمن های تخصصی و نقش آفرینی کلیدی در بوردهای تخصصی : بازنگری خدمات رشته با رویکرد،
در بخش خصوصی  و دولتی، اعطای فرصت مطالعاتی به اعضای گروه با محوریت NAFLD ، برنامه ریزی انجام پروژه های مشرتک در 
زمینه NAFLD با هیئت بورد رشته ی تخصصی جهت برنامه ریزی نیروی کار رشته در سطح کشور،  تشویق ورود فارغ التحصیالن رشته 

در فیلدهای بکر و مورد نیاز کشور در ارائه خدمات و مباحث تولید دانش فنی در زمینه NAFLD و حضور در بوردها و انجمن های 
NAFLD تخصصی مرتبط با

 NAFLD راه اندازی رشکت های دانش بنیان وتوسعه نوآوری : تدوین الگوی توسعه رشکت  های دانش بنیان در زمینه

NAFLD ثبت بیشرتین تعداد ابداع و اخرتاع : ثبت اخرتاعات و ابداعات محصوالت غذایی و طبیعی در زمینه
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کسب اعتبار: برنامه ریزی جهت نهادینه کردن و اعامل استانداردهای اعتباربخشی وزارت بهداشت در حوزه NAFLD  + برنامه ریزی 
و اقدام در جهت برآورد میزان نیاز ملی منتج از برنامه های توسعه کشور، برنامه های توسعه استانی، اولویت های نقشه جامع علمی 

 NAFLD کشور، آینده پژوهی علمی و فناوری با موضوع

برنامه ریزی نیروی کار رشته در سطح کشور : برنامه ریزی انجام پروژه های مشرتک با هیئت بورد رشته ی تخصصی جهت برنامه ریزی 
نیروی کار رشته در سطح کشور در حوزه پیشگیری و اصالح سبک زندگی

برنامه راهربدی رصد علمی ، توسعه سیاست گذاری سالمت: شناسایی نشان های کیفیت موجود در گروه های علمی کشوری و منطقه ای 
و جهانی و تدوین و تنظیم فرآیندهای مطلوب در زمینه NAFLD   و ارزشیابی و ممیزی فرآیندهای جاری در حوزه های ارایه خدمت، 

 NAFLD آموزش و پژوهش  در زمینه

 NAFLD توسعه سیاست گذاری سالمت: توسعه همکاری ، ،هامهنگی و برقراری ارتباط حرفه ای با نهاد های سیاست گذاری در حیطه
از جمله وزارت بهداشت درمان اموزش پزشکی ،  وزارت آموزش و پرورش ،  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتامعی ،  وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی،  وزارت ورزش و جوانان 

NAFLD معادل سازی و انتقال مدرک: شبیه سازی دوره های معترب بین املللی در داخل گروه رشته با گرایش

ارزش زایی + بازارسازی + در آمدسازی + خدمت و محصول سازی + برندسازی: )راهربد فرادستی- پیشتازی- ارایه بیشرتین حجم از 
خدمات دانشی(: برنامه ریزی و هامهنگی به منظور تعریف برنامه های کارآفرینی  ارزشمند در سطح داخلی + در راستای حوزه متایز  

NAFLD با بکارگیری و جذب کارآفرینان ، نخبگان و رسمایه گذاران ایرانی و خارجی برای مشارکت در فعالیت ها، رسمایه گذاری، 
تجاری سازی ایده ها و ایجاد برند از محصوالت و خدمات ایجاد شده + ارایه بیشرتین حجم از خدمات دانشی با توجه به نتایج آموزشی، 

NAFLD پژوهشی و فناوری در زمینه
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NAFLD برگزاری مهمرتین هامیش های جهانی برنامه ریزی و برگزاری هامیش های منطقه ای و  بین املللی با موضوع

 NAFLD دستیابی به برترین ژورنال های جهانی-1415(: انتشار بیشرتین مقاالت در برترین مجالت معترب و تخصصی در حوزه ی

جذب و تربیت بهرتین دانشمندان در سطح جهان: تعلیم و تربیت بیشرتین پژوهشگران صاحب نظر و شناخته شده در سطح بین املللی 
 NAFLD در زمینه

ارتقا و توسه بهرتین موسسات علمی جهانی + ارایه بهرتین خدمات دانشی در سطح جهان: کسب اعتبار علمی و گواهینامه های علمی 
NAFLD موجود در کشور و منطقه با موضوع

بهبود کیفیت سازمانی : برنامه ریزی برای بهبود کیفیت سازمانی مطابق با معیارهای مدیریت جامع کیفیت )فرایندی است متمرکز بر 
روی مشرتی ها، کیفیت محور، مبتنی برحقایق، متکی بر تیم ها که برای دستیابی به اهداف اسرتاتژیک سازمان از طریق ارتقاء مستمر 

NAFLD فرایندها توسط مدیریت ارشد سازمان رهربی می شود( با موضوع

الگوبرداری : برنامه ریزی درجهت الگو قراردادن فعالیت ها و پیروی از استاندارد های موسسات فعال در حوزه NAFLD در کشورهای 
NAFLD پیرشفته دنیا ،  الگوبرداری از فرآیندهای مطلوب و موثر در راستای ارتقای عملکرد گروه رشته تغذیه با گرایش

NAFLD توسعه و راه اندازی پایگاه داده ای دانش رشته: راه اندازی بهرتین مجالت بین املللی جهت انتشار مقاالت به روز با موضوع

انجام مطالعات و انتشار مقاالت پرارجاع + راهربد فرادستی- کیفیت- ارتقا و توسعه بهرتین موسسات علمی جهان + ارایه بهرتین خدمات 
دانشی در سطح جهان  + راهربد فرادستی- تاثیر-راه اندازی شبکه جهانی + توسعه مبانی فلسفه رشته-1415(:اجرای مطالعات  بالقوه  

پرارجاع در زمینه  NAFLD+  برنامه ریزی جهت نیل به درجات معترب علمی و پژوهشی با بهره گیری از پتانسیل های موجود، اعضای هیات 
علمی خربه و انتشار مقاالت معترب جهانی و ارتقا جایگاه مجموعه درنظام های رتبه بندی موجود + انجام پیرشوترین مطالعات و پژوهشها 
در حیطه های مرتبط با رشته تغذیه با گرایش NAFLD  در سطح بین املللی  + توسعه تعداد پروژه های مشرتک پژوهشی با دانشگاههای 
معترب منطقه ای و بین املللی  + افزایش تعداد گرنتهای بین املللی رشته تغذیه با گرایش NAFLD + برنامه ریزی برای مرجع شدن حوزه 

متایز رسالت  NAFLD جهت ارائه خدمات مختلف ز طریق  شناسایی مراحل انجام خدمت، اندیکاسیون های مورد تائید انجام خدمت و 
 NAFLD تجهیزات مورد نیاز + نیاز جهت انجام خدمت با استفاده از تربیت نیروی انسانی کارآمد و متعهد در حوزه

انجام مطالعات پشتیبان ابداعات و اخرتاعات ،تولید باالترین افزوده اقتصادی دانشی: انجام مطالعات کاربردی در رشته تغذیه با گرایش 
NAFLD در سطح بین املللی  + انجام مطالعات مختلف جهت پشتیبانی از نوآوری ها، ابداعات واخرتاعات در حیطه های مختلف  

NAFLD باباالترین ارزش افزوده اقتصادی + 

راه اندازی موسسات دانش بنیان: برنامه ریزی و اقدام در جهت تاسیس موسسات دانش بنیان جهت رفع نیاز های مرتبط با جامعه  در 
NAFLD  سطح بین املللی  همراه با ارایه خدمات مرتبط با



دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 110

 Non Alcoholic Fatty Liver Disease: Nutritional Care and Prevention )NAFLD( نقشه راه اقدامات در حوزه
در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جهت نیل به مرجعیت علمی

وابستگیاقدامسال

1415

تعیین اولویت های پژوهشی+ مدیریت بوردهای نهادهای علمی جهانی-+ میزبانی مقر نهادهای علمی جهانی + برگزاری برجسته ترین 
هامیش های بین املللی + تدوین استانداردهای بین املللی: تعیین اولویت های پژوهشی و اجرای پروژهای مشرتک با رویکرد جهانی در 

زمینه NAFLD + اعطای فرصت مطالعاتی به اعضای گروه جهت انجام طرح های پژوهشی مشرتک + مدیریت بوردهای نهادهای علمی 
جهانی با موضوع NAFLD + میزبانی مقر نهادهای علمی جهانی در زمینه NAFLD + برگزاری برجسته ترین هامیش های بین املللی 

NAFLD تدوین گایدالین های بالینی بین املللی در زمینه +  NAFLD در زمینه

NAFLD اعتبارسنجی جهانی:  شناخته شدن به عنوان قطب اعتبارسنجی جهانی در زمینه

انجام علم سنجی جهانی: کسب اعتبار علمی و گواهینامه های علمی موجود در کشور و منطقه + شناخته شدن به عنوان قطب علم 
سنجی جهانی
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تدوین و اطالع رسانی نقشه راه راهربدی متایز یافته رشته آموزش پزشکی در حوزه یاددهی-یادگیری )تئوری های یادگیری، آموزش 
غیربالینی و آموزش بالینی( و برنامه ریزی درسی

تشکیل کارگروه رشته آموزش پزشکی در حوزه یاددهی-یادگیری )تئوری های یادگیری، آموزش غیربالینی و آموزش بالینی( و برنامه ریزی درسی

تدوین و اطالع رسانی بیانیه رسالت توسعه رشته آموزش پزشکی در حوزه یاددهی-یادگیری )تئوری های یادگیری، آموزش غیربالینی و 
آموزش بالینی( و برنامه ریزی درسی

تدوین برنامه راهربدی توسعه ی رشته آموزش پزشکی در حوزه یاددهی-یادگیری )تئوری های یادگیری، آموزش غیربالینی و آموزش 
بالینی( و برنامه ریزی درسی توسط کارگروه رشته 

طراحی نظام پایش و حاکمیت آکادمیک جهت اطمینان از همراستایی عملیات محیطی با برنامه راهربدی متایز یافته

تدوین مجموعه ی سیاست های حامیتی از توسعه رشته آموزش پزشکی در حوزه یاددهی-یادگیری )تئوری های یادگیری، آموزش 
غیربالینی و آموزش بالینی( و برنامه ریزی درسی

پیشنهاد جذب اعضای هیات علمی مرتبط با حوزه یاددهی-یادگیری )تئوری های یادگیری، آموزش غیربالین و آموزش بالینی( و 
برنامه ریزی درسی

نیازسنجی و برنامه ریزی جهت تامین زیر ساخت های نرم )نیروی انسانی و کارشناس متخصص( و سخت )تجهیزات و فناوری(

برنامه ریزی برای ایجاد گرایش های جدید در حوزه یاددهی-یادگیری )تئوری های یادگیری، آموزش غیربالین و آموزش بالینی( و 
برنامه ریزی درسی

برگزاری کارگاه های آموزشی برای اعضای هیئت علمی گروه در خصوص آشنایی با مفاهیم، مبانی و شاخص های مرجعیت علمی در 
رشته آموزش پزشکی در حوزه یاددهی-یادگیری )تئوری های یادگیری، آموزش غیربالین و آموزش بالینی( و برنامه ریزی درسی

برنامه ریزی جهت اجرای فرایند تیم سازی در زمینه های آموزشی و پژوهشی در راستای حوزه متایز رشته آموزش پزشکی در 
یاددهی-یادگیری )تئوری های یادگیری، آموزش غیربالین و آموزش بالینی( و برنامه ریزی درسی با حضور خربگان و فرهیختگان در این حوزه 

هامهنگی و برقراری ارتباط حرفه ای با قطبهای جامع و مرجع در رشته آموزش پزشکی در حوزه یاددهی-یادگیری )تئوری های یادگیری، 
آموزش غیربالین و آموزش بالینی( برنامه ریزی درسی و  برای الگوبرداری از اقدامات انجام شده در راستای بهبود فرآیندها 

برگزاری دوره های پیرشفته زبان آموزی برای دانشجویان و اعضای هیات علمی گروه 

برنامه ریزی در جهت آموزش ضمن خدمت کارکنان، ایجاد و تقویت روش های خود نظارتی، کسب مهارت های مختلف اداری-ارتباطی و 
کار تیمی، زبان آموزی و اخالق حرفه ای. 
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تصویب و اطالع رسانی برنامه راهربدی توسعه یافته  رشته آموزش پزشکی در حوزه یاددهی-یادگیری )تئوری های یادگیری، آموزش 
غیربالین و آموزش بالینی( و برنامه ریزی درسی در دانشگاه

استقرار نظام پایش و حاکمیت آکادمیک جهت اطمینان از همراستایی عملیات محیطی با برنامه راهربدی متایز یافته

جلب حامیت رئیس دانشگاه و معاون توسعه برای تامین و تخصیص مالی رسالت مدار جهت تحقق اقدامات در حوزه رشته آموزش 
پزشکی در حوزه یاددهی-یادگیری )تئوری های یادگیری، آموزش غیربالین و آموزش بالینی( و برنامه ریزی درسی

پیگیری تصویب مجموعه ی سیاست های حامیتی ازتوسعه رشته آموزش پزشکی در حوزه یاددهی-یادگیری )تئوری های یادگیری، آموزش 
غیربالینی و آموزش بالینی( و برنامه ریزی درسی

تصویب بودجه ی توسعه ی رشته آموزش پزشکی در حوزه یاددهی-یادگیری )تئوری های یادگیری، آموزش غیربالین و آموزش بالینی( و 
برنامه ریزی درسی  

تخصیص منابع مالی با تاکید برنقاط مترکزبرنامه 

جذب 1 هیات علمی در رشته روانشناسی تربیتی

جذب 1 هیات علمی در رشته تکنولوژی آموزشی

جذب 1 هیات علمی در رشته آموزش پزشکی

توسعه مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی در حوزه یاددهی-یادگیری )تئوری های یادگیری، آموزش غیربالین و آموزش بالینی( و 
برنامه ریزی درسی

برنامه ریزی برای اعزام فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی

تداوم فعالیت های سال 14021401
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1403

مرور دو ساالنه برنامه های درسی آموزش پزشکی

بسرت سازی در راستای توامنندسازی اعضای هیات علمی در راستای حوزه های متایزی
بسرتسازی برای استفاده اعضای هیات علمی از دوره های پسادکرتا 

1404

تداوم فعالیت ها در زمینه:
مرور دو ساالنه برنامه های درسی آموزش پزشکی

برنامه ریزی جهت بازنگری برنامه های درسی دکرتی تحصصی آموزش پزشکی
بسرت سازی در راستای توامنندسازی اعضای هیات علمی در راستای حوزه های متایزی

بسرتسازی برای استفاده اعضای هیات علمی از دوره های پسادکرتا 

1405

تداوم فعالیت ها در زمینه:
مرور دو ساالنه برنامه های درسی آموزش پزشکی

برنامه ریزی جهت بازنگری برنامه های درسی دکرتی تحصصی آموزش پزشکی
بسرت سازی در راستای توامنندسازی اعضای هیات علمی در راستای حوزه های متایزی

بسرتسازی برای استفاده اعضای هیات علمی از دوره های پسادکرتا 

برگزاری هامیش دو ساالنه در حوزه یاددهی یادگیری1406

تدوین استانداردهای ملی در حوزه های متایزی1407

1408
راه اندازی بورد تخصصی در زمینه یاددهی -یادگیری

برنامه ریزی گسرتش رشته در سطح کشور

1409

ایجاد ارتباط با انجمن های بین املللی 

برگزاری دوره های بین املللی و اعطای گواهی های بین املللی

اخذ گرانت های بین املللی

بسرتسازی و ایجاد فرصت سفر و رفت آمد به دانشگاه های مرجع 

1410
تاسیس شبکه مجازی ملی در حوزه های متایز

طراحی و اجرای پروژهای تحقیقاتی ملی در حوزه های متایزی

1411

بسرتسازی جهت حضور فعال در رسانه های اجتامعی

برنامه ریزی و برگزاری هامیش ملی آموزش پزشکی در حوزه تعالی

تدوین کتاب در حوزه تعالی

1412
راه اندازی رشکت های دانش بینان در حوزه تولید محصوالت آموزشی در خصوص حوزه های تعالی

بازار یابی جهت محصوالت آموزشی در خصوص حوزه های تعالی

1413
انتشار بیشرتین مقاالت در حوزه های متایزی

انتشار بیشرتین کتب در حوزه های متایزی

1414

تشکیل و راه اندازی فوروم جهانی در حوزه متایزی

تالیف و انتشار کتب مرجع جهانی در حوزه های متایزی

انجام مطالعات و انتشار مقاالت پرارجاع در حوزه های متایزی
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1400

تدوین و اطالع رسانی نقشه راه راهربدی متایز یافته رشته پرستاری رسطان در زمینه پرستاری سالمت جنسی در بیامران مبتال به رسطان

تشکیل کارگروه رشته پرستاری رسطان در زمینه پرستاری سالمت جنسی در بیامران مبتال به رسطان

تدوین و اطالع رسانی بیانیه رسالت توسعه رشته پرستاری رسطان در زمینه پرستاری سالمت جنسی در بیامران مبتال به رسطان در 
دانشکده 

تدوین برنامه راهربدی توسعه ی رشته پرستاری رسطان در زمینه پرستاری سالمت جنسی در بیامران مبتال به رسطان توسط کارگروه رشته  

تصویب و اطالع رسانی برنامه راهربدی توسعه یافته رشته پرستاری رسطان در زمینه پرستاری سالمت جنسی در بیامران مبتال به رسطان 
در دانشگاه 

طراحی و استقرار نظام پایش و حاکمیت آکادمیک جهت اطمینان از همراستایی عملیات محیطی با برنامه راهربدی متایز یافته پرستاری 
سالمت جنسی در بیامران مبتال به رسطان

ایجاد کارگروه حاکمیت اکادمیک متشکل از ریاست دانشکده، ریاست مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات پیشگیری از 
رسطان و مرکز تحقیقات سالمت جنسی و تعدادی از افراد دارای صالحیت حرفه ای در این حوزه

تعیین عناوین تحقیقات مرتبط با پرستاری سالمت جنسی در بیامران مبتال به رسطان

پیشنهاد مترکز تحقیقات  اعضای هیات علمی دانشکده در زمینه پرستاری سالمت جنسی در بیامران مبتال به رسطان 

پیشنهاد مترکز پایان نامه های  دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده در زمینه پرستاری سالمت جنسی در بیامران مبتال به رسطان

استفاده متام وقت یا نیمه وقت از متخصصین متناسب با توسعه برنامه و  متایز اکادمیک  

برگزاری کارگاه های آموزشی توامنندسازی برای اعضای هیئت علمی گروه در خصوص آشنایی با مفاهیم، مبانی و شاخص های مرجعیت 
علمی در پرستاری سالمت جنسی در بیامران مبتال به رسطان

برنامه ریزی جهت شناسایی زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز در مراکز تحقیقاتی ، دانشکده و مراکز بهداشتی و درمانی در زمینه راه 
اندازی پرستاری سالمت جنسی در بیامران مبتال به رسطان

برنامه ریزی جهت اجرای فرایند تیم سازی در زمینه های آموزشی و پژوهشی در راستای حوزه متایز پرستاری سالمت جنسی در بیامران 
مبتال به رسطان با حضور متخصصان در این حوزه 

برنامه ریزی جهت اجرای برنامه های توامنند سازی استاندارد و مستمر اعضای هیات علمی در زمینه های آموزشی، پژوهشی و همکاری 
بین املللی )در زمینه های علمی و پژوهشی، فن آوری و نوآوری(، فرهنگی و همچنین به روز رسانی و مترین مهارت های حرفه ای در بالین 

مرتبط با حوزه متایز پرستاری سالمت جنسی در بیامران مبتال به رسطان

برنامه ریزی و اقدام در جهت آموزش ضمن خدمت پرستاران شاغل در مراکز انکولوژی، کسب مهارت های مختلف ارتباطی و اخالق 
حرفه ای در زمینه پرستاری سالمت جنسی در بیامران مبتال به رسطان. 

1401

تدوین مجموعه ی سیاست های حامیتی از توسعه پرستاری سالمت جنسی در بیامران مبتال به رسطان در دانشکده 

تخصیص منابع مالی با تاکید برنقاط مترکز برنامه پرستاری سالمت جنسی در بیامران مبتال به رسطان

تدوین بودجه ی توسعه ی پرستاری سالمت جنسی در بیامران مبتال به رسطان در دانشکده بر اساس مصوبات حاکمیت اکادمیک 

تصویب بودجه ی توسعه ی پرستاری سالمت جنسی در بیامران مبتال به رسطان در دانشکده 

برنامه ریزی و اقدام جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز با هدف برگزاری کارآموزی و کارورزی در بالین در زمینه پرستاری 
سالمت جنسی در بیامران مبتال به رسطان

اقدام به تالیف یا ترجمه کتب مرجع پرستاری سالمت جنسی در بیامران مبتال به رسطان

تاسیس و تجهیز کلینیک های سالمت جنسی در  مراکز انکولوژی دانشگاهی و مرکز آالء جهت ارائه خدمات به بیامران مبتال به رسطان

شناسایی و تدوین فرایندهای مربوط به راه اندازی ، اجرا ، پایش و ارزشیابی کلینیک های سالمت جنسی جهت ارائه خدمات به بیامران 
مبتال به رسطان در مراکز انکولوژی دانشگاهی و مرکز آالء

پیشنهادتوسعه وتکمیل کوریکولوم آموزشی دوره آموزش سالمت جنسی با هدف برطرف کردن نیازهای آموزشی پرستاران درمقطع 
کارشناسی و کارشناسی ارشد 

پایش و ارزشیابی فرآیندهای تعریف شده در کلینیک های سالمت جنسی مراکز انکولوژی دانشگاهی و مرکز آالء

شناسایی مراکز  بین املللی و دانشگاهی معترب که در حیطه آموزش پرستاری سالمت جنسی فعالیت دارند

شناسایی اساتید بین املللی صاحب نظر در حیطه آموزش پرستاری سالمت جنسی
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1401

تاسیس و توسعه پایگاه داده معترب در حوزه  پرستاری سالمت جنسی در مراکز انکولوژی دانشگاهی و مرکز آالء به منظور سهولت 
دسرتسی پرستاران 

حامیت از اعضای هیأت علمی و پرستاران مراکز جهت تقویت مهارتهای زبان های انگلیسی برای برقراری ارتباط موثر بین املللی 

شناسایی و انتخاب منابع و کتب مناسب در آموزش دانشجویان  و اعضای هیئت علمی به زبان انگلیسی 

1402

برنامه ریزی جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز با هدف بهره مندی اعضای هیات علمی از فرصت پسادکرتی یا مشاهده 
گری جهت آشنایی یا ارتقاء در حیطه آموزش پرستاری سالمت جنسی   

برنامه ریزی جهت اعزام اعضای هیات علمی برای دوره های فرصت مطالعاتی به خارج از کشور در حوزه های مرتبط 

آموزش و توامنند سازی اعضای هیئت علمی در مورد آشنایی با فرایندهای مرتبط با برنامه های پرستاری سالمت جنسی در بیامران مبتال 
به رسطان

پیشنهاد بازنگری در رسفصل های رشته پرستاری در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در حیطه پرستاری سالمت جنسی در بیامران 
مبتال به رسطان

تدوین استانداردهای آموزشی در مورد آموزش  پرستاری سالمت جنسی در بیامران مبتال به رسطان  جهت دانشجویان پرستاری  در 
مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

استاندارد سازی خدمات پرستاری سالمت جنسی در مراکز  بهداشت و درمان 

تولید محتوای آموزش عمومی وبرگزاری برنامه آموزشی  فردی وگروهی  مجازی و حضوری در راستای اصالح سالمت جنسی در بیامران 
مبتال به رسطان

ایجاد حساب کاربری دررسانه های مجازی و برگزاری برنامه های آموزشی فردی و گروهی درراستای معرفی خدمات پرستاری سالمت 
جنسی در بیامران مبتال به رسطان

 برنامه ریزی جهت جذب دانشجوی خارجی به ویژه از کشورهای اسالمی حوزه خلیج فارس برای گذراندن دوره های کوتاه مدت و کارگاه  
پرستاری سالمت جنسی در بیامران مبتال به رسطان

برنامه ریزی جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز برای اعزام هیئت علمی به دانشگاه ها و  مراکز آموزشی بین املللی 

اعزام اعضای هیات علمی عالقه مند گروه در حیطه های مرتبط تخصصی به دانشگاه ها و مراکز تخصصی خارج ازکشوربه منظور آشنایی 
و الگوبرداری از فعالیتهای مراکز خارجی 

همکاری با مراکز علمی معترب دنیا و انجمن های تخصصی بین املللی در زمینه های پژوهشی و اجرای پروژه های مشرتک تحقیقاتی 

شناسایی گرانتهای بین املللی معترب در حیطه  پرستاری سالمت جنسی در بیامران مبتال به رسطان

تهیه  نقشه تحقیقاتی گروه بر اساس رکن های  پرستاری سالمت جنسی در بیامران مبتال به رسطان

فعالیت حداکرثی اعضا هیات علمی در پایگاه های علمی معترب جهت تبادل نظر و آگاهی از مباحث روزحوزه پرستاری سالمت جنسی 
در بیامران مبتال به رسطان در سطح ملی و جهانی 

1403

برگزاری جلسات با رئیس دانشگاه جهت جذب رسمایه گذار برای ارسال دانشجویان به خارج از کشور

اقدام جهت برقراری دوره های مشاهده گری و تبادل استاد و دانشجو با دانشگاه های خارج از کشور    

جذب دانشجو از کشورهای حوزه خلیج فارس جهت تربیت پرستاران مسلط در حیطه  پرستاری سالمت جنسی در بیامران مبتال به رسطان  

اجرای برنامه های توامنند سازی استاندارد و مستمر اعضای هیات علمی در زمینه های آموزشی، پژوهشی، ارتباطات و همکاری بین املللی 
)در زمینه های علمی و پژوهشی، فن آوری و نوآوری( ، فرهنگی و همچنین به روز رسانی و مترین مهارت های حرفه ای در بالین مرتبط با 

حوزه متایز پرستاری سالمت جنسی در بیامران مبتال به رسطان  

شناسایی مراکز معترب بین املللی در حیطه  پرستاری سالمت جنسی به منظور الگوبرداری از فعالیتها و فرایندهای جاری آنها 

برنامه ریزی به منظور برقراری ارتباط و تبادل تجربه و اطالعات با سایر  مراکز  بین املللی 

برگزاری کنگره ،کنفرانس ها ،کارگاه های آموزشی و نشستهای علمی جهت افزایش آگاهی پرستاران  در زمینه ی پرستاری سالمت جنسی 
در بیامران مبتال به رسطان

جذب اساتید معترب بین املللی برای گذراندن دوره های کوتاه مدت در داخل گروه و دانشکده 

برگزاری وبینارهای تخصصی در حیطه  پرستاری سالمت جنسی در بیامران مبتال به رسطان در سطح بین املللی 

شناسایی و عضویت در انجمن های تخصصی معترب مشابه در جهان و ایجاد تاالر گفتامن جهت تبادل اطالعات و بحث های علمی در 
حیطه پرستاری سالمت جنسی در بیامران مبتال به رسطان
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1403

برقراری ارتباط با مراکز فناوری به منظور تهیه تکنولوژی مرتبط با پرستاری سالمت جنسی برای بیامران مبتال به رسطان در رده های سنی 
مختلف 

ایجاد یک تاالر گفتامن جهت تبادل نظر علمی بین اساتید صاحب نظر ملی و جهانی درزمینه پرستاری سالمت جنسی در بیامران مبتال به 
رسطان

ارزشیابی و ممیزی فرآیندهای جاری در حوزه های درمان، آموزش و پژوهش 

1404

تعریف دوره های آموزشی تخصصی درداخل یا خارج از کشور )فرصت مطالعاتی( برای اعضای هیات علمی گروه در جهت توامنندسازی 
تخصصی  

برگزاری هامیش  استانی و منطقه ای در زمینه  پرستاری سالمت جنسی در بیامران مبتال به رسطان

ارائه نقش فعال پرستاری سالمت جنسی در بیامران مبتال به رسطان در برنامه های کشوری رسطان و سالمت بارور

حضور در رسانه های جمعی  و شبکه استانی درراستای معرفی پرستاری سالمت جنسی در بیامران مبتال به رسطان

توسعه همکاری با رسانه های اجتامعی استانی و منطقه ای در راستای معرفی پرستاری سالمت جنسی در بیامران مبتال به رسطان 

برقراری ارتباط با  موسسات بین املللی برای رشکت در دوره های مهارتی به منظور اخذ مدارک معترب بین املللی از سوی اعضای هیئت 
علمی  داوطلب   

اعزام اعضای هیئت علمی  عالقه مند گروه برای رشکت در کارگاه های آموزشی بین املللی 

برگزاری کارگاه های آموزشی در حیطه  پرستاری سالمت جنسی در بیامران مبتال به رسطان با همکاری اساتید داخل و خارج  از کشور 

برگزاری هامیش های بین املللی و ایراد سخرنانی های علمی با محوریت حیطه پرستاری سالمت جنسی در بیامران مبتال به رسطان  درسطح 
بین املللی باهدف تبادل اندیشه ها،توسعه گفتامن علمی، اشرتاک دانش وانتقال تجارب، تعامل بیشرت با پژوهشگران فعال در این حوزه 

 WHO معرفی فعالیتهای  انجام شده در مراکز و کلینیکهای  پرستاری سالمت جنسی در سطح سازمانهای بین املللی از جمله

ایجاد امکان وتامین بودجه الزم به منظور انجام سفرهای تحقیقاتی جهت بازدید از تجهیزات و امکانات مراکز  پرستاری سالمت جنسی 
داخل وخارج ازکشور 

تولید بازار برای تاسیس کلینیک پرستاری سالمت جنسی

تولید بسته های اموزشی پرستاری سالمت جنسی

تولید محتوای اموزشی  جهت مداخالت جامعه محور در زمینه پرستاری سالمت جنسی

تولید درآمد از محل کلینیک پرستاری سالمت جنسی تاسیس شده بعد از هامهنگی با بیمه استان 

ایجاد زمینه اشتغال برای پرستاران کارشناس و کارشناس ارشد 

برنامه ریزی جهت سوق دادن مقاالت اعضای هیئت علمی گروه در  راستای  پرستاری سالمت جنسی در بیامران مبتال به رسطان

برنامه ریزی جهت نیل به درجات معترب علمی و پژوهشی با بهره گیری از پتانسیل های موجود، اعضای هیات علمی خربه و انتشار مقاالت 
معترب جهانی و ارتقا جایگاه مجموعه در نظام های رتبه بندی موجود 

1405

جذب و دعوت از اساتید بین املللی صاحب نظر در زمینه های  پرستاری سالمت جنسی در بیامران مبتال به رسطان

برنامه ریزی و اقدام جهت برقراری دوره های مشاهده گری و تبادل استاد و دانشجو با دانشگاه های خارج از کشور  

برنامه ریزی و اقدام جهت اعزام دانشجویان مستعد با بورسیه تحصیلی جهت گذراندن دوره های تکمیلی آموزشی  

اعزام دانشجویان گروه برای دوره های فرصت مطالعاتی به خارج از کشور در حوزه های مرتبط  

برنامه ریزی و اقدام جهت پذیرش دانشجویان بین امللل  

اعطای جوایز به بهرتین پژوهش های کاربردی در زمینه پرستاری سالمت جنسی در بیامران مبتال به رسطان

برنامه ریزی برای توامنندسازی اعضای هیئت علمی و پرستاران شاغل در حیطه پرستاری سالمت جنسی به منظوراخذ گواهینامه ها و 
اعتبارنامه های بین املللی  

مستندسازی اقدامات و فعالیتهای انجام شده در مراکز وکلینیکهای  پرستاری سالمت جنسی به منظور اخذ اعتبارات بین املللی 

و  CQI به اعضای هییت علمی و مدیران و برنامه ریزان مراکز پرستاری سالمت  TQM  آموزش مدل های ارتقای کیفیت سازمانی از جمله
جنسی

پیاده سازی مدل های ارتقای کیفیت یاد شده در مراکز و کلینیک های پرستاری سالمت جنسی
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1405

مستندسازی فرایندها، فعالیتها وتدوین شاخصهای مناسب به منظورشناساندن اقدامات انجام شده وتالش درجهت بهبودجایگاه 
درنظامهای رتبه بندی داخلی وبین املللی  

جلب مشارکت و حامیتهای سازمانهای بین املللی در حیطه های مورد نیاز 

تهیه کتاب های مرجع در خصوص  پرستاری سالمت جنسی جهت پرستاران مراکز انکولوژی و  بیامران مبتال به رسطان 

برنامه ریزی جهت جذب محققین  بین رشته ای برای تحقیقات مشرتک در زمینه پرستاری سالمت جنسی

برنامه ریزی جهت توسعه مراکز ارائه خدمات پرستاری سالمت جنسی

برنامه ریزی جهت عقد تفاهم نامه با مراکر اموزشی و تحقیقاتی پرستاری سالمت جنسی

تالیف و ترجمه بیشرتین کتب معترب به عنوان مرجع در حوزه پرستاری سالمت جنسی

برنامه ریزی جهت نیل به درجات معتربعلمی وپژوهشی با بهره گیری ازپتانسیل های موجود، اعضای هیات علمی خربه وانتشارمقاالت 
معترب جهانی وارتقا جایگاه مجموعه در نظام های رتبه بندی موجود 

دعوت از اساتید خارج از کشورجهت ارتباط affiliation joint با گروه پرستاری رسطان  با هامهنگی معاونت بین امللل 

اقدام برای کسب مجوز مجله با عنوان: فصلنامه پرستاری سالمت جنسی دانشکده پرستاری و مامایی اصفهان 

ایجاد یک تاالر گفتامن جهت تبادل نظر علمی بین اساتید صاحب نظر ملی و جهانی در زمینه پرستاری سالمت جنسی

1406

 ISO برنامه ریزی در جهت پیاده سازی استانداردهای مدیریت کیفیت در جهت اخذ نشان های مدیریت کیفیت

تدوین پروژه مشرتک با هیئت بورد رشته ی تخصصی جهت تدوین استانداردهای ّملّی رشته در راستای جایگاه پرستاری سالمت جنسی 
در بیامران مبتال به رسطان

برنامه ریزی انجام پروژه های مشرتک با هیئت بورد رشته ی تخصصی جهت تدوین راهکارهای ملی در راستای جایگاه پرستاری سالمت 
جنسی در بیامران مبتال به رسطان

برنامه ریزی درجهت تدوین کدهای اخالقی رشته از طریق: 
	بررسی•منابع•وتحلیل•محتوا•و•استخراج•مفاهیم•اخالقی،تبدیل•مفاهیم•اخالقی•به•کد•اخالقی،•تکمیل•فهرست•کدها•با•اضافه•کردن•

کدهای اخالقی کشورهای دیگر 
	کسب•نظرمتخصصان•

	اعتباریابی•کدهای•اخالقی•با•استفاده•از•نظرات•صاحب•نظران•ملی•و•بین•املللی•و•مطرح•منودن•کدها•در•مراجع•رسمی•برنامه•ریزی•
	انجام•پروژه•های•مشرتک•با•هیئت•بورد•رشته•ی•تخصصی•جهت•تدوین•کدهای•اخالق•حرفه•ای•رشته••در•راستای•جایگاه•پرستاری•سالمت•

جنسی در بیامران مبتال به رسطان

برنامه ریزی انجام پروژه های مشرتک باهیئت بورد رشته ی پرستاری جهت متهید اعتباربخشی های مرتبط به رشته درراستای جایگاه 
پرستاری سالمت جنسی در بیامران مبتال به رسطان

جلب مشارکت اعضای هیات علمی و پرستاران در مطالعات آینده نگری حوزه پرستاری رسطان و وجود نظام اطالعاتی کارآمد جهت 
اجرای مطالعات آینده نگاری پیشنهاد و برنامه ریزی در جهت نهادینه شدن مطالعات آینده نگاری رشته پرستاری رسطان در نظام 

خط مشی گزاری و تصمیم گیری دانشگاه ها در سطح کشور، ظرفیت سازی در دانشگاه ها به منظور آینده نگاری  در راستای جایگاه 
پرستاری سالمت جنسی در بیامران مبتال به رسطان

ارائه پیشنهاد و تالش در جلب حامیت وزارت متبوع در ارتباط با گسرتش رشته پرستاری رسطان در سطح کشور با اجرای مطالعات نیاز 
سنجی و همچنین 

تعیین سطح مهارت مورد انتظار از فارع التحصیالن و جایگاه ایشان در نظام ارائه خدمت با رویکرد پرستاری سالمت جنسی در بیامران 
مبتال به رسطان

بازنگری خدمات رشته پرستاری رسطان با رویکرد پرستاری سالمت جنسی در بیامران مبتال به رسطان  در بخش خصوصی  و دولتی اعم از 
واحدهای بهداشتی و درمانی 

تشویق ورود فارغ التحصیالن رشته پرستاری رسطان در فیلدهای بکر و مورد نیاز کشور در ارائه خدمات و مباحث تولید دانش فنی در 
زمینه پرستاری سالمت جنسی در بیامران مبتال به رسطان 

اعطای فرصت مطالعاتی به اعضای گروه با محوریت پرستاری سالمت جنسی در بیامران مبتال به رسطان ، برنامه ریزی انجام پروژه های 
مشرتک در زمینه پرستاری سالمت جنسی با هیئت بورد رشته ی پرستاری جهت برنامه ریزی نیروی کار رشته پرستاری رسطان در سطح 

کشور 

برنامه ریزی جهت نهادینه کردن و اعامل استانداردهای اعتباربخشی وزارت بهداشت در حوزه درمان در حیطه پرستاری سالمت جنسی 
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1406

برنامه ریزی و اقدام در جهت برآورد میزان نیاز ملی منتج از برنامه های توسعه کشور، برنامه های توسعه استانی، اولویت های نقشه 
جامع علمی کشور، آینده پژوهی علمی و فناوری در راستای حوزه پرستاری سالمت جنسی

برنامه ریزی انجام پروژه های مشرتک با هیئت بورد رشته ی تخصصی جهت برنامه ریزی نیروی کار رشته در سطح کشور در حوزه پرستاری 
سالمت جنسی

شناسایی نشان های کیفیت موجود در گروه های علمی کشوری و منطقه ای و جهانی و تدوین و تنظیم فرآیندهای مطلوب سپس ارزشیابی 
و ممیزی فرآیندهای جاری در حوزه های ارایه خدمت، آموزش و پژوهش  در زمینه ی پرستاری سالمت جنسی در بیامران مبتال به رسطان

توسعه همکاری ، هامهنگی و  برقراری ارتباط حرفه ای با نهاد های سیاست گذاری در حیطه پرستاری سالمت جنسی در بیامران مبتال به 
رسطان از جمله وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی ،  وزارت آموزش و پرورش  و  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. 

شبیه سازی دوره های معترب بین املللی در داخل گروه 

برنامه ریزی و هامهنگی به منظور تعریف برنامه های کارآفرینی  ارزشمند در سطح داخلی  در راستای حوزه متایز  پرستاری سالمت 
جنسی در بیامران مبتال به رسطان با هدف جذب کارآفرینان ، نخبگان و رسمایه گذاران ایرانی و خارجی برای مشارکت در فعالیت ها ، 

رسمایه گذاری و تجاری سازی ایده ها 

1407
برنامه ریزی برگزاری هامیشهای منطقه ای و  بین املللی 

انتشار بیشرتین مقاالت در مجالت معترب و تخصصی در حوزه ی پرستاری سالمت جنسی در بیامران مبتال به رسطان  با رضیب تاثیر باال 

1408

1409

1410

تعلیم و تربیت بیشرتین پژوهشگران صاحب نظر و شناخته شده در سطح بین املللی در زمینه پرستاری سالمت جنسی

کسب اعتبار علمی و گواهینامه های علمی موجود در کشور و منطقه 

برنامه ریزی برای بهبود کیفیت سازمانی مطابق با معیارهای مدیریت جامع کیفیت 

)TQM( که فرایندی است متمرکز بر روی مشرتی ها، کیفیت محور، مبتنی برحقایق، متکی بر تیم ها که برای دستیابی به اهداف 
اسرتاتژیک سازمان از طریق ارتقاء مستمر فرایندها توسط مدیریت ارشد سازمان رهربی می شود 

برنامه ریزی درجهت الگو قراردادن فعالیت ها و پیروی از استاندارد های موسسات فعال در حوزه پرستاری سالمت جنسی در بیامران 
مبتال به رسطان درکشورهایی حوزه خلیج فارس 

الگوبرداری از فرآیندهای مطلوب وموثر در راستای ارتقای عملکرد گروه 

راه اندازی بهرتین مجالت بین املللی جهت انتشار مقاالت به روز 

برنامه ریزی جهت نیل به درجات معترب علمی و پژوهشی با بهره گیری از پتانسیل های موجود، اعضای هیات علمی خربه و انتشار مقاالت 
معترب جهانی و ارتقا جایگاه مجموعه درنظام های رتبه بندی موجود 

انجام پیرشوترین مطالعات و پژوهشها در حیطه های مرتبط با پرستاری سالمت جنسی در بیامران مبتال به رسطان در سطح بین املللی 

انجام پرارجاع ترین مطالعات در زمینه  پرستاری سالمت جنسی

توسعه تعداد پروژه های مشرتک پژوهشی با دانشگاههای معترب منطقه ای و بین املللی  

افزایش تعداد گرنتهای بین املللی گروه پرستاری رسطان

انجام مطالعات کاربردی در حوزه  پرستاری سالمت جنسی در سطح بین املللی   

انجام نوآوری ها، ابداعات و اخرتاعات با باالترین ارزش افزوده اقتصادی 

برنامه ریزی و اقدام در جهت تاسیس موسسات دانش بنیان جهت رفع نیاز های مرتبط با جامعه  در سطح بین املللی  همراه با ارایه 
خدمات مرتبط با این حیطه 

اجرای پروژه های مشرتک و حضور در برنامه های با رویکرد جهانی 

شناخته شدن به عنوان قطب اعتبارسنجی جهانی 

اعطای فرصت مطالعاتی به اعضای گروه 

کسب اعتبار علمی و گواهینامه های علمی موجود در کشور و منطقه 

شناخته شدن به عنوان قطب علم سنجی جهانی 

تعیین اولویت های پژوهشی در حیطه های مختلف  پرستاری سالمت جنسی در بیامران مبتال به رسطان
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جهت نیل به مرجعیت علمی

وابستگیاقدامسال

1411

1412
برنامه ریزی برای مرجع شدن حوزه متایز پرستاری سالمت جنسی در بیامران مبتال به رسطان برای ارائه خدمات مختلف در این حوزه  از 
طریق  شناسایی مراحل انجام خدمت، اندیکاسیون های مورد تائید انجام خدمت و تجهیزات مورد نیاز برای انجام خدمت و با استفاده 

ازتربیت نیروی انسانی کارامد و متعهد در این حوزه 

1413

1414

برنامه ریزی و اقدام در جهت تاسیس موسسات دانش بنیان جهت رفع نیاز های مرتبط با جامعه  در سطح بین املللی  همراه با ارایه 
خدمات مرتبط با این حیطه 

توسعه رشته های مرتبط با  پرستاری سالمت جنسی در قالب روش های آموزشی دانشجو محور، برنامه های آموزشی و مدیریت آموزشی 

تاسیس و توسعه پایگاه داده معتربدر حوزه  پرستاری سالمت جنسی در سطح بین املللی 

کسب گرنت های تحقیقاتی درفیلد پرستاری سالمت جنسی در بیامران مبتال به رسطان
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نقشه راه اقدامات در حوزه بیامری های واگیر )زگیل تناسلی HPV( در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جهت نیل به 
مرجعیت علمی

وابستگیاقدامسال

1400

)HPV( تدوین، اطالع رسانی و تشکیل کار گروه در زمینه زگیل تناسلی

اطالع رسانی بیانیه رسالت در زمینه اپیدمیولوژی تشخیص و درمان زگیل تناسلی، در دانشکده، گروه های پوست و عفونی و مراکز 
تحقیقاتی وابسته  

طراحی و استقرار نظام پایش و حاکمیت نظام آکادمیک جهت اطمینان از همراستایی عملیات 

ایجاد کار گروه آکادمیک شامل گروه های ذیربط و مراکز تحقیقاتی وابسته

پیشنهاد جذب اعضای هیأت علمی مرتبط

شناسایی فرآیندهای موثر مداخله در زمینه زگیل تناسلی در نظام مدیریت بیامری ها

برگزاری کارگاه های آموزشی برای اعضای هیأت علمی، متخصصین زنان، پزشکان عمومی، متخصصین پوست، عفونی و پزشکی اجتامعی 

تیم سازی در زمینه آموزشی و پژوهشی، 

ارتباط با قطب های علمی مرجع آموزشی،

بروزرسانی و مترین مهارت های حرفه ای،

برگزاری برنامه های زبان آموزی برای دستیاران و محققین

1401

تدوین و تصویب مجموعه سیاست های حامیتی در توسعه رشته در زمینه زگیل تناسلی، 

تخصیص منابع مالی و تدوین و تصویب بودجه، 

جذب اعضاء هیأت علمی در رشته پزشکی اجتامعی، اپیدمیولوژی، عفونی، 

برنامه ریزی جهت تأمین زیرساخت ها در جهت جذب کارآموز، اقدامات مربوط به تألیف و ترجمه کتب،

توسعه مراکز تحقیقاتی وابسته )پوست، عفونی و ...( 

توسعه کلینیک های مربوطه 

تدوین فرآیندهای مربوط به راه اندازی و ارزشیابی رشته در مراکز در زمینه زگیل تناسلی

پیشنهاد توسعه کوریکولوم آموزشی در دوره دکرتی تخصصی در رشته و زمینه زگیل تناسلی

شناسایی اساتید بین امللل در زمینه زگیل تناسلی

تربیت نیروهای مسلط به زبان های خارجی جهت روابط بین امللل 

توسعه پایگاه داده در زمینه زگیل تناسلی

برگزاری دوره های زبان آموزی،

ارتباط با کنرسسیوم های مراکز علمی در داخل و خارج کشور،

گسرتش فعالیت ها در شبکه های مجازی 

1402

برنامه ریزی جهت تأمین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز به منظور راه اندازی دوره های پسا دکرتی و فلوشیپ های مرتبط 

برنامه ریزی جهت اعزام اعضای هیأت علمی برای دوره های فرصت مطالعاتی به خارج از کشور در زمینه زگیل تناسلی و زمینه های 
مرتبط 

آموزش و توامنندسازی اعضای هیأت علمی در حوزه پیشگیری و درمان در زمینه زگیل تناسلی 

پیشنهاد بازنگری رسفصل های رشته های پزشکی و پیراپزشکی و تدوین استانداردهای آموزشی در حیطه زگیل تناسلی

تولید محتوای آموزشی فردی و اجتامعی جهت پیشگیری 

ایجاد حساب کاربری در رسانه های مجازی و برگزاری برنامه های آموزشی فردی و گروهی 

برنامه ریزی جهت جذب دانشجو از کشورهای دیگر

همکاری با مراکز علمی دنیا و انجمن های تخصصی بین املللی

ریشه نقشه تحقیقاتی بر اساس ارکان مرتبط با پیشگیری و درمان در زمینه زگیل تناسلی 

فعالیت در پایگاه های علمی معترب جهت تبادل نظر و آگاهی 

1403
برگزاری جشنواره، کنگره، کارگاه، تورهای تحقیقاتی و ... در زمینه پیشگیری، کنرتل و درمان در زمینه زگیل تناسلی 

برگزاری وبینارها و کارگاه ها ی تخصصی و دریافت گرانت های بین املللی از مراکز مرتبط
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نقشه راه اقدامات در حوزه بیامری های واگیر )زگیل تناسلی HPV( در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جهت نیل به 
مرجعیت علمی

وابستگیاقدامسال

1403

ارتباط با مراکز رشد و فناوری به منظور تهیه تکنولوژی های مرتبط با برنامه های پیشگیری و درمان زگیل تناسلی

تبادل نظر علمی بین اساتید در تاالر گفتامن و ممیزی فرآیندهای جاری 

شناسایی مراکز بین امللل معترب به منظور الگوبرداری از فعالیت ها و برقراری ارتباط و تبادل تجربیات با مراکز ذیربط 

اجرای برنامه های توامنندسازی استاندارد در زمینه های آموزشی پژوهشی در حوزه های مرتبط رسالت پیشگیری و ارتقاء درمان در زمینه 
زگیل تناسلی 

1404

تعریف دوره های تخصصی آموزشی در داخل و خارج کشور 

برگزاری جشنواره ی استانی و منطقه ای در زمینه زگیل تناسلی

ارائه نقش فعال در برنامه های کشوری مناسبت ها و هفته سالمت 

حضور در رسانه ها جهت فرهنگ سازی در زمینه زگیل تناسلی 

WHO برقراری ارتباط با موسسات بین املللی و اعزام افراد در کارگاه های بین املللی و برگزاری کارگاه های بین املللی و ارتباط با

تولید بازار برای تامین کلینیک ها، تولید بسته های آموزش برای عوام، ایجاد اشتغال برای متخصصین این رشته

  ) HPV( برنامه ریزی جهت هدفمند منودن مقاالت در گروه های ذیربط در زمینه

برنامه ریزی جهت رسیدن به درجات علمی و پژوهشی با استفاده از پتانسیل های اعضاء هیأت علمی 

گسرتش آزمایشگاه های مرتبط 

تدوین طرح های تحقیقاتی و آزمایشگاهی در زمینه زگیل تناسلی

1405

HPV دعوت از اساتید صاحب نظر در زمینه

اقدام جهت اعزام دانشجویان برای بورسیه تحصیلی در فرصت های مطالعاتی

پذیرش دستیارهای بین امللل

اعطای جوایز به بهرتین پژوهش های مرتبط 

توامنندسازی نیروها در حیطه HPV جهت اخذ گواهینامه های بین املللی، فعالیت در زمینه دستیابی Gold standard های تشخصی 

مشارکت با سازمان های بین امللل

 HPV جذب محققین بین رشته ای در زمینه

عقد تفاهم نامه ها با مراکز آموزشی و پژوهشی

ارتقاء مقاالت مرتبط در این زمینه و پیرو برنامه های درمانی پیشگیری و تشخیصی 

اقدام برای کسب مجوز مجله و تبادل نظرات در تاالرهای گفتامن 

1406

افزایش کیفیت تشخیص بالینی و حذف هزینه های تحمیلی جهت تشخیص نوع ویروس

فرهنگ سازی و افزایش آگاهی مردم جهت راه های انتقال و پیشگیری این ویروس

ایجاد برنامه واکسیناسیون ملی و در محدوده  سنی مربوط به سطح کشور

 HPV توسعه درمان های نوین در زمینه درمان

کاهش اسرتس و ایجاد آگاهی کامل در خانواده های درگیر بیامری

1407

برگزاری هامیش های استانی و بین املللی

ارتباط با رسانه های جمعی

انتشار مقاالت و کتب در زمینه درمان های نوین و راه های کنرتل و پیشگیری و بهبود کیفیت زندگی خانواده های مبتالیان،

افزایش آگاهی جهت کاهش موارد انتقال

1408
برگزاری هامیش های استانی و بین املللی

ارتباط با رسانه های جمعی

1409
انتشار مقاالت و کتب در زمینه درمان های نوین و راه های کنرتل و پیشگیری و بهبود کیفیت زندگی خانواده های مبتالیان،

افزایش آگاهی جهت کاهش موارد انتقال 
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نقشه راه اقدامات در حوزه بیامری های واگیر )زگیل تناسلی HPV( در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جهت نیل به 
مرجعیت علمی

وابستگیاقدامسال

1410

تعلیم و تربیت محققین، 

پیروی از استانداردهای ملی و بین املللی

ارتقاء پژوهش و باال بردن کیفیت مقاالت

 HPV راه اندازی مجله در زمینه

انجام مطالعات در زمینه بین املللی 

حامیت از اخرتاعات، 

تأسیس موسسات دانش بنیان جهت رفع نیازهای مرتبط

1411
 ،HPV شناخته شدن به عنوان قطب علمی در زمینه

کسب اعتبار علمی و گواهینامه های علمی

1412
 ،HPV شناخته شدن به عنوان قطب علمی در زمینه

کسب اعتبار علمی و گواهینامه های علمی 

1413
فعالیت در زمینه مرجع شدن در حوزه متایز 

HPV توسعه رسالت در راستای پیشگیری و ارائه خدمات در زمینه

1414

شناسایی مراحل انجام خدمات و توسعه تجهیزات مورد نظر

اقدام در جهت تاسیس موسسات دانش بنیان جهت تشخیص های مقرون به رصفه و تولید کیت های تشخیصی رسیع 

توسعه رشته های مرتبط

توسعه پایگاه داده معترب

کسب گرانت های پژوهشی
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نقشه راه اقدامات در حوزه بیامری های قلب و عروق ) کاردیو انکولوژی( در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جهت 
نیل به مرجعیت علمی

وابستگیاقدامسال

1400

تدوین و اطالع رسانی نقشه راه راهربدی متایز یافته رشته کاردیو انکو لوژی 

تشکیل کارگروه جهت راه اندازی  رشته کاردیو انکولوؤی جهت خدمت رسانی بهرت به بیامران رسطانی

تدوین و اطالع رسانی بیانیه در مورد نیاز به رشته جدید کاردیو انکولوؤی و راه اندازی رشته جدید در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  

تدوین برنامه راهربدی  راه اندازی رشته جدید کاردیو انکولوژی

تصویب و اطالع رسانی برنامه راهربدی رشته کاردیو انکو لوژی

طراحی و استقرار نظام پایش و حاکمیت آکادمیک جهت اطمینان از همراستایی عملیات محیطی با برنامه راهربدی متایز یافته 

ایجاد کارگروه حاکمیت اکادمیک متشکل از ریاست دانشکده، معاون توسعه و آموزشی و پژوهشی و سه فرد دارای صالحیت در حوزه 
کاردیو اونکو لوژی

پیشنهاد جذب اعضای هیات علمی مرتبط با  رشته  کاردیو اونکولوژی  به هیات اجرایی جذب 

جذب  هیت علمی متناسب با توسعه برنامه و  متایز اکادمیک  

برگزاری کارگاه های آموزشی برای اعضای هیئت علمی گروه قلب و داخلی  در خصوص آشنایی با کاردیو انکولوژی )توامنند سازی(

برنامه ریزی و اقدام جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز تجهیزات مرتبط با بخش و کلینیک های کاردیو انکولوژی

برگزاری کارگاه های آموزشی برای اعضای هیئت علمی گروه در خصوص آشنایی  با این رشته جهت  ارجاع بیامران

برنامه ریزی و اقدام جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز تجهیزات مرتبط با رشته کاردیو انکو لوژی 

برنامه ریزی جهت اجرای فرایند تیم سازی وهمکاری دو گروه داخلی  وقلب جهت راه اندازی وادامه  گروه رشته کاردیو انکولوژی

1401

تدوین مجموعه ی سیاست های حامیتی از توسعه رشته کاردیو اونکولوژی

تخصیص منابع مالی با تاکید برنقاط مترکزبرنامه 

تدوین بودجه ی توسعه ی رشته کاردیو لوژی و داخلی  در زمینه  ایحاد رشته کاردیو اونکولوژی در  دانشکده  پزشکی بر اساس مصوبات 
حاکمیت اکادمیک 

تصویب بودجه ی توسعه ی رشته کاردیو اونکو لوژی در دانشکده  پزشکی

جذب  2  هیات علمی با مدرک  فلوشیپ کاردیو اونکولوژی 

جذب 1 هیات علمی با مدرک  تخصص داخلی

برنامه ریزی و اقدام جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز با هدف جذب کارآموز و کارورز در روتیشن های بالینی در بخش 
کاردیواونکو لوژی

همکاری با مرکز تحقیقات قلب وعروق تجهیز درمانگاه اموزشی  و پژوهشی کاردیو اونکو لوژی پژوهشکده قلب وعروق و برنامه ریزی 
برای تبدیل ان به مرکز تحقیقاتی کاردیو انکو لوژی

تاسیس و تجهیز کلینیک های کاردیو اونکو لوژی در بیامرستانهای  وابسته به دانشکده پزشکی   

پیشنهاد توسعه و تکمیل کوریکولوم آموزشی دوره دکرتی  فوق تخصصی کاردیو اونکو لوژی با هدف برطرف کردن نیاز های جامعه و 
خلق ثروت 

پایش و ارزشیابی  فرآیندهای تعریف شده درکلینیک های کاردیو اونکولوژی

 شناسایی مراکز بین املللی و دانشگاهی  فعال در رشته  کاردیو اونکو لوژی

شناسایی اساتید بین املللی صاحب نظر در زمینه کاردیو اونکو لوژی 

تاسیس و توسعه پایگاه داده معترب در  حوزه کاردیو اونکو لوژی و همکاری با مراکز تحقیقاتی مثل پژوهشکده قلب جهت   سهولت در 
انجام پروژهای تحقیقاتی 

حامیت از اعضای هیأت علمی و کارکنان مراکز جهت تقویت مهارتهای زبان های انگلیسی و سایر زیان های رضوری برای برقراری ارتباط 
موثر بین املللی 

شناسایی و انتخاب منابع و کتب مناسب در آموزش دانشجویان ، دستیاران و اعضای هیئت علمی به زبان انگلیسی 

1402

برنامه ریزی جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز با هدف بهره مندی اعضای هیات علمی از فرصت پسادکرتی یا 
فلوشیپ های مرتبط    

برنامه ریزی جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز با هدف راه اندازی دوره های پسادکرتی یا فلوشیپ های مرتبط در دانشگاه 
جهت تربیت دستیار 
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آموزش و توامنند سازی اعضای هیئت علمی و دستیاران در مورد آشنایی با فرایندهای مرتبط با برنامه های حیطه  کاردیو اونکو لوژی

پیشنهاد بازنگری در رسفصل های رشته پزشکی در حیطه کاردیو اونکو لوژی 

تدوین استانداردهای آموزشی در مورد آموزش  کاردیو اونکو لوژی دستیاران و دانشجویان پزشکی 

استاندارد سازی خدمات سالمت در حیطه فرایندهای تعریف شده در مراکز و کلینیکهای کاردیو اونکو لوژی

تولید محتوای آموزش عمومی و برگزاری برنامه های آموزشی فردی و گروهی مجازی و حضوری در  راستای حفظ و ارتقای سالمت جامعه  
در زمینه ی پیشگیری و اصالح کاردیو اونکو لوژی

ایجاد حساب کاربری در رسانه های مجازی و برگزاری برنامه های آموزشی فردی و گروهی در   راستای معرفی رشته کاردیو اونکو لوژی

 برنامه ریزی جهت جذب دانشجوی خارجی برای گذراندن دوره های کوتاه مدت و کارگاه کاردیو اونکو لوژی

برنامه ریزی جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیازبرای اعزام هیئت علمی به دانشگاهها و  مراکز آموزشی بین املللی 

اعزام اعضای هیات علمی عالقه مند گروه در حیطه های مرتبط تخصصی به دانشگاه ها و مراکز تخصصی خارج ازکشوربه منظور آشنایی 
و الگوبرداری از فعالیتهای مراکز خارجی 

همکاری با مراکز علمی معترب دنیا و انجمن های تخصصی بین املللی در زمینه های پژوهشی و اجرای پروژه های مشرتک تحقیقاتی 

شناسایی گرانتهای بین املللی معترب در حیطه  کاردیو اونکو لوژی 

تهیه  نقشه تحقیقاتی گروه بر اساس  نیازهای علمی رشته کاردیو اونکو لوژی

فعالیت حداکرثی اعضا هیات علمی در پایگاه های علمی معترب مشابه Research gate جهت تبادل نظر و آگاهی از مباحث روز حوزه   
کاردیو اونکو لوژی
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اقدام جهت برقراری دوره های مشاهده گری و تبادل استاد و دانشجو با دانشگاه های خارج از کشور    

جذب دانشجو بویژه از کشورهای آسیایی و حوزه خلیج فارس   

اجرای برنامه های توامنند سازی استاندارد و مستمر اعضای هیات علمی در زمینه های آموزشی، پژوهشی، مدیریتی، کارآفرینی، زبان 
آموزی، ارتباطات و همکاری بین املللی (در زمینه های علمی و پژوهشی، فن آوری و نوآوری،) فرهنگی و همچنین به روز رسانی و مترین 

مهارت های حرفه ای در بالین مرتبط با کاردیو اونکو لوژی 

برنامه ریزی و تامین زیرساخت های الزم برای راه اندازی رشته های فلوشیپ در حوزه  کاردیو اونکو لوژی 

شناسایی مراکز معترب بین املللی در حیطه  کاردیو انکولوژی به منظور الگوبرداری از فعالیتها و فرایندهای جاری آنها 

برنامه ریزی به منظور برقراری ارتباط و تبادل تجربه و اطالعات با مراکز یاد شده برای الگوبرداری 

برگزاری جشنواره ،  کنگره ،  کنفرانس ها ، کارگاه های آموزشی و نشستهای فصلی  استانی ، کشوری و منطقه ای در زمینه ی کاردیو 
اونکولوژی

جذب اساتید معترب بین املللی برای گذراندن دوره های کوتاه مدت در داخل گروه و دانشکده 

برگزاری وبینارهای تخصصی در حیطه کاردیو اونکو لوژی

برنامه ریزی برای دریافت گرانتهای بین املللی از موسسه ها و مراکز مرتبط با کاردیو اونکو لوژی

شناسایی و عضویت در انجمن های تخصصی معترب مشابه در جهان و ایجاد تاالر گفتامن جهت تبادل اطالعات و بحث های علمی در 
کاردیو اونکو لوژی 

برقراری ارتباط با مراکز فناوری به منظور تهیه و استفاده از جدید ترین متد های درمانی وتکنو لوژی های تشخیصی در رشته کاردیو 
اونکو لوژی

ایجاد یک تاالر گفتامن جهت تبادل نظر علمی بین اساتید صاحب نظر ملی و جهانی در زمینه کاردیو اونکو لوژی

ارزشیابی و ممیزی فرآیندهای جاری در حوزه های درمان، آموزش و پژوهش 

1404

تعریف دوره های آموزشی تخصصی در داخل یا خارج از کشور و فرصت مطالعاتی برای اعضای هیات علمی گروه در جهت توامنندسازی 
تخصصی  

برگزاری کارگاه های استانی و منطقه ای در زمینه  اشنایی با رشته کاردیو اونکو لوژی 

ارائه نقش فعال در برنامه های کشوری مناسبت ها و هفته ای سالمت  در راستای حفظ و ارتقای سالمت جامعه از طریق پویش ها و 
مداخالت مبتنی بر جامعه در زمینه کاردیو اونکو لوژی

توسعه همکاری با رسانه های اجتامعی استانی و منطقه ای در راستای معرفی رشته کاردیو اونکو لوژی
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برقراری ارتباط با  موسسات بین املللی برای رشکت در دوره های مهارتی به منظور اخذ مدارک معترب بین املللی از سوی اعضای هیئت 
علمی  داوطلب   

اعزام دستیاران عالقه مند گروه برای رشکت در کارگاه های آموزشی بین املللی 

برگزاری کارگاه های آموزشی کاردیو اونکو لوژی با همکاری اساتید داخل و خارج  از کشور 

برگزاری هامیش های بین املللی و ایراد سخرنانی های علمی با محوریت حیطه کاردیو اونکو لوژی درسطح بین املللی با هدف تبادل 
اندیشه ها، توسعه گفتامن علمی، اشرتاک دانش و انتقال تجارب، تجاری سازی، تعامل بیشرت با فرهیختگان و پژوهشگران فعال درحوزه 

کاردیو اونکو لوژی 

 WHO معرفی فعالیتها  و پژوهش های انجام شده در مراکز و کلینیکهای  کاردیو اونکولوژی  در سطح سازمانهای بین املللی از جمله

ایجاد امکان و تامین بودجه های الزم به منظور انجام سفرهای تحقیقاتی جهت بازدید از تجهیزات و امکانات مراکز  کاردیو اونکو لوژی  
داخل و خارج از کشور 

تولید بازار برای تاسیس کلینیک های  کاردیو اونکو لوژی 

تولید درآمد از محل کلینیک پیشگیری تاسیس شده بعد از هامهنگی با بیمه استان 

ایجاد زمینه اشتغال برای متخصصین  کاردیو اونکو لوژی  و رشته های وابسته به ان  در کلینیکهای  تخصصی 

برنامه ریزی جهت سوق دادن مقاالت اعضای هییت علمی گروه در  راستای  درمان و مدیریت بیامریهای قلبی در بیامران رسطانی

برنامه ریزی جهت نیل به درجات معترب علمی و پژوهشی با بهره گیری از پتانسیل های موجود، اعضای هیات علمی خربه و انتشار مقاالت 
معترب جهانی و ارتقا جایگاه مجموعه در نظام های رتبه بندی موجود 

1405

جذب و دعوت از اساتید بین املللی صاحب نظر رسطان بیامرهای قلبی متعاقب درمان بیامران رسطانی جهت تبادالت  علمی پژوهشی

برنامه ریزی و اقدام جهت برقراری دوره های مشاهده گری و تبادل استاد و دانشجو با دانشگاه های خارج از کشور  

برنامه ریزی و اقدام جهت اعزام دانشجویان مستعد با بورسیه تحصیلی جهت گذراندن دوره های تکمیلی آموزشی  

اعزام دستیاران گروه برای دوره های فرصت مطالعاتی به خارج از کشور در حوزه های مرتبط  

برنامه ریزی و اقدام جهت پذیرش دستیار بین امللل  

اعطای جوایز به بهرتین پژوهش های کاربردی در زمینه   کاردیو اونکو لوژی

برنامه ریزی برای توامنندسازی اعضای هیئت علمی و کارکنان شاغل در حیطه کاردیو انکو لوژی به منظور اخذ گواهینامه ها و 
اعتبارنامه های بین املللی  

مستندسازی اقدامات و فعالیتهای انجام شده در مراکز و  کلینیکهای  کاردیو اونکو لوژی به منظور اخذ اعتبارات بین املللی 

و  CQI به اعضای هییت علمی و مدیران و برنامه ریزان مراکز کاردیو  TQM  آموزش مدل های ارتقای کیفیت سازمانی از جمله
اونکولوژی 

جلب مشارکت و حامیتهای سازمانهای بین املللی در حیطه های مورد نیاز 

تهیه کتاب های مرجع در خصوص کاردیو اونکو لوژی

برنامه ریزی جهت جذب محققین  بین رشته ای برای تحقیقات مشرتک در زمینه کاردیو اونکو لوژی

برنامه ریزی جهت توسعه مراکز ارائه خدمات و کلینیک های  رسپایی کاردیو اونکو لوژی 

برنامه ریزی جهت عقد تفاهم نامه با مراکر اموزشی و تحقیقاتی

برنامه ریزی جهت نیل به درجات معترب علمی و پژوهشی با بهره گیری از پتانسیل های موجود، اعضای هیات علمی خربه و انتشار مقاالت 
معترب جهانی و ارتقا جایگاه مجموعه در نظام های رتبه بندی موجود

دعوت از اساتید خارج از کشورجهت ارتباط  affiliation  joint با گروه کاردیو اونکو لوژی با هامهنگی معاونت بین امللل

ایجاد یک تاالر گفتامن جهت تبادل نظر علمی بین اساتید صاحب نظر ملی و جهانی در زمینه پیشگیری و سبک زندگی

1406

ISO برنامه ریزی در جهت پیاده سازی استانداردهای مدیریت کیفیت در جهت اخذ نشان های مدیریت کیفیت

تدوین پروژه مشرتک با هیئت بورد رشته ی تخصصی جهت تدوین استانداردهای ّملّی رشته کاردیو اونکو لوژی

برنامه ریزی انجام پروژه های مشرتک با هیئت بورد رشته ی تخصصی جهت تدوین راهکارهای ملی در رشته کاردیو اونکو لوژی
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برنامه ریزی در جهت تدوین کد های اخالقی رشته از طریق: 
	بررسی•منابع•وتحلیل•محتوا•و•استخراج•مفاهیم•اخالقی،تبدیل•مفاهیم•اخالقی•به•کد•اخالقی،•تکمیل•فهرست•کدها•با•اضافه•کردن•

کدهای اخالقی کشورهای دیگر  
	کسب•نظرمتخصصان•

•	اعتباریابی•کدهای•اخالقی•با•استفاده•از•نظرات•صاحب•نظران•ملی•و•بین•املللی•و•مطرح•منودن•کدها•در•مراجع•رسمی•برنامه•ریزی•
	انجام•پروژه•های•مشرتک•با•هیئت•بورد•رشته•ی•تخصصی•جهت•تدوین•کدهای•اخالق•حرفه•ای•رشته••کاردیو•انکو•لوژی

برنامه ریزی انجام پروژه های مشرتک با هیئت بورد رشته ی تخصصی جهت متهید اعتباربخشی های مرتبط به رشته  کاردیو اونکو لوژی

ارائه پیشنهاد و تالش در جلب حامیت وزارت متبوع در ارتباط با گسرتش رشته در سطح کشور با اجرای مطالعات نیاز سنجی و همچنین 

تعیین سطح مهارت مورد انتظار از فارع التحصیالن رشته های داخلی و قلب از نظر کاردیو اونکو لوژی  و جایگاه ایشان در نظام ارائه 
خدمت

بازنگری خدمات رشته با رویکرد  انجام خدمات درمانی  مناسب  در بخش خصوصی  و دولتی اعم از واحدهای بهداشتی و درمانی 
تشویق ورود فارغ التحصیالن رشته در فیلدهای بکر و مورد نیاز کشور در ارائه خدمات و مباحث تولید دانش فنی در زمینه پیشگیری و 

درمان بیامریهای قلبی در بیامران رسطانی  

برنامه ریزی جهت نهادینه کردن و اعامل استانداردهای اعتباربخشی وزارت بهداشت در حوزه درمان در حیطه کاردیو اونکو لوژی 
برنامه ریزی و اقدام در جهت برآورد میزان نیاز ملی منتج از برنامه های توسعه کشور، برنامه های توسعه استانی، اولویت های نقشه 

جامع علمی کشور، آینده پژوهی علمی و فناوری در راستای ارائه خدمت به بیامران رسطانی 

شناسایی نشان های کیفیت موجود در گروه های علمی کشوری ومنطقه ای وجهانی و تدوین وتنظیم فرآیندهای مطلوب سپس ارزشیابی 
وممیزی فرآیندهای جاری در حوزه های ارایه خدمت، آموزش و پژوهش  در زمینه ی طب کاردیو اونکو لوژی 

توسعه همکاری ،هامهنگی و برقراری ارتباط حرفه ای با نهاد های سیاست گذاری در حیطه تشخیص درمان و پژوهش  در رشته کاردیو 
اونکولوژی   از جمله وزارت بهداشت درمان اموزش پزشکی ،  وزارت آموزش و پرورش ،  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتامعی ،  وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی،  وزارت ورزش و جوانان 

شبیه سازی دوره های معترب بین املللی در داخل گروه 

برنامه ریزی و هامهنگی به منظور تعریف برنامه های کارآفرینی  ارزشمند در سطح داخلی درراستای اداره مشکالت قلبی بیامران 
رسطانی با هدف جذب کارآفرینان ، نخبگان و رسمایه گذاران ایرانی و خارجی برای مشارکت در فعالیت ها ، رسمایه گذاری و  تجاری 

سازی ایده ها 

1407
برنامه ریزی برگزاری هامیشهای منطقه ای و  بین املللی 

انتشار بیشرتین مقاالت در مجالت معترب و تخصصی در حوزه ی پیشگیری و در مان بیامران کاردیو اونکو لوژی 

1408

1409

1410

تعلیم و تربیت بیشرتین پژوهشگران صاحب نظر و شناخته شده در سطح بین املللی در حوزه ی پیشگیری و در مان بیامران کاردیو 
اونکولوژی

کسب اعتبار علمی و گواهینامه های علمی موجود در کشور و منطقه 

برنامه ریزی برای بهبود کیفیت سازمانی مطابق با معیارهای مدیریت جامع کیفیت 

(TQM) که فرایندی است متمرکز بر روی مشرتی ها، کیفیت محور، مبتنی برحقایق، متکی بر تیم ها که برای دستیابی به اهداف 
اسرتاتژیک سازمان از طریق ارتقاء مستمر فرایندها توسط مدیریت ارشد سازمان رهربی می شود

برنامه ریزی در جهت الگو قرار دادن فعالیت ها و پیروی از استاندارد های موسسات فعال در حوزه ی پیشگیری و در مان بیامران کاردیو 
اونکو لوژی در کشورهایی چون کانادا ،سوئد ،... 

الگوبرداری از فرآیندهای مطلوب وموثر در راستای ارتقای عملکرد گروه 

راه اندازی بهرتین مجالت بین املللی جهت انتشار مقاالت به روز 

برنامه ریزی جهت نیل به درجات معترب علمی و پژوهشی با بهره گیری از پتانسیل های موجود، اعضای هیات علمی خربه و انتشار مقاالت 
معترب جهانی و ارتقا جایگاه مجموعه در نظام های رتبه بندی موجود 

انجام پیرشوترین مطالعات و پژوهشها در حیطه های مرتبط با حوزه ی پیشگیری و در مان بیامران کاردیو اونکو لوژی در سطح 
بین املللی 
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نقشه راه اقدامات در حوزه بیامری های قلب و عروق ) کاردیو انکولوژی( در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جهت 
نیل به مرجعیت علمی

وابستگیاقدامسال

1410

انجام پرارجاع ترین مطالعات در حوزه ی پیشگیری و در مان بیامران کاردیو اونکو لوژی

توسعه تعداد پروژه های مشرتک پژوهشی با دانشگاههای معترب منطقه ای و بین املللی  

افزایش تعداد گرنتهای بین املللی گروه داخلی وقلب 

انجام مطالعات کاربردی  در حوزه ی پیشگیری و در مان بیامران کاردیو اونکو لوژی در سطح بین املللی   

انجام مطالعات مختلف جهت پشتیبانی از ابداعات واخرتاعات در حیطه های مختلف 

انجام نوآوری ها، ابداعات و اخرتاعات با باالترین ارزش افزوده اقتصادی 

برنامه ریزی و اقدام در جهت تاسیس موسسات دانش بنیان جهت رفع نیاز های مرتبط با جامعه  در سطح بین املللی همراه با ارایه 
خدمات مرتبط با این حیطه 

اجرای پروژه های مشرتک و حضور در برنامه های با رویکرد جهانی 

شناخته شدن به عنوان قطب اعتبارسنجی جهانی 

اعطای فرصت مطالعاتی به اعضای گروه 

کسب اعتبار علمی و گواهینامه های علمی موجود در کشور و منطقه 

شناخته شدن به عنوان قطب علم سنجی جهانی 

1411

1412

برنامه ریزی برای مرجع شدن درحو زه ی پیشگیری و در مان بیامران کاردیو اونکو لوژی برای ارائه خدمات مختلف در حوزه  پیشگیری از 
طریق  شناسایی مراحل انجام خدمت، اندیکاسیون های مورد تائید انجام خدمت و تجهیزات مورد 

نیاز برای انجام خدمت و با استفاده ازتربیت نیروی انسانی کارامد و متعهد در این حوزه 

1413

1414

برنامه ریزی و اقدام در جهت تاسیس موسسات دانش بنیان جهت رفع نیازهای مرتبط با جامعه درسطح بین املللی  همراه با ارایه 
خدمات مرتبط با این حیطه 

توسعه رشته های مرتبط با  کاردیو اونکولوژی  در قالب روش های آموزشی دانشجو محور، برنامه های آموزشی و مدیریت آموزشی 

تاسیس و توسعه پایگاه داده معتربدر حوزه کاردیو اونکو لوژی  در سطح بین املللی 

کسب گرنت های تحقیقاتی درفیلد کاردیو اونکو لوژی
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نقشه راه اقدامات در حوزه بیامری های قلب و عروق )کاردیولوژی تهاجمی( در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
جهت نیل به مرجعیت علمی

وابستگیاقدامسال

1400

تدوین و اجرای نفشه راه توسعه راهربدی خدمات آموزشی، درمانی و پژوهشی در رشته اینرتونشنال کاردیولوژی گروه قلب

طراحی و استقرار حاکمیت آکادمیک جهت اطمینان از هم راستایی سیاست های های گروه قلب دانشکده پزشکی و با اهداف برنامه 
راهربدی عملیاتی اینرتونشنال کاردیولوژی

تشویق و برنامه ریزی جهت اعزام اعضای هئیت علمی برای آموزشی در زیر شاخه های فوق تخصصی

برنامه ریزی جهت جذب اعضای هئیت علمی مرتبط با برنامه اجرایی و هامهنگی با هئیت جذب دانشگاه

برنامه ریزی جهت توسعه زیر ساخت  ها و تجهیزات مرتبط با فعالیت ها طبق برنامه زمانبندی ارائه شده

برنامه ریزی جهت توسعه زیر شاخه ای فوق تخصصی فعالیت های این رشته 

برنامه ریزی و اقدام جهت تامین زیر ساخت ها و منابع مالی مورد نیاز از نظر پرسنلی و تجهیزات

توسعه فعالیت های پژوهشی و آموزشی در غالب ایجاد ارتباط نهادهای علمی مرتبط )مانند مرکز تحقیقاتی و دپارمتانها(

جذب دانشجویان داخلی و خارجی در رده ها و زیر شاخه های مختلف فلوشیپ های فوق تخصصی

تدوین برنامه عملیاتی کامل ودرسنامه های توامندسازی بخش ایرنونشنال کاردیولوژی براساس زیرشاخه های مربوطه و خدمات نوین

برنامه ریزی جهت جذب نیروهای فوق تخصصی مربوطه به صورت هدفمند براساس زیر گروههای مورد نیاز

برنامه ریزی جهت توامندسازی نیروهای تخصصی در غالب برقراری کالس ها و دوره های آموزشی مختلف بویژه جهت اساتید در حال 
فعالیت

برنامه ریزی جهت ایجاد امکان آموزش فراگیران داخلی و خارجی در زمینه خدمات فوق تخصصی برنامه اجرایی در جهت مترکز زدایی

1401

تدوین و برنامه ریزی جهت تجهیزات مورد نیاز و منابع مالی آن و تصویب آن

جذب و یا آموزش 2 نفر هئیت علمی در زیر شاخه  بیامریهای عروق محیطی در اینرتونشنتال کاردیولوژی

جذب و یا آموزش 2 نفر هئیت علمی اختالالت ساختاری و دریچه ای در اینرتونشنتال کاردیولوژی

جذب و یا آموزش 2 نفر هئیت علمی در زیر شاخه  مواردکرونری پیچیده در اینرتونشنتال کاردیولوژی

جذب و یا آموزش 2 نفر هئیت علمی در زیر شاخه  بیامریهای وریدی در اینرتونشنتال کاردیولوژی

توسعه همکاری با مراکز تحقیقاتی موجود در دانشگاه، و در صورت نیاز ایجاد مرکز جدید

1402

جذب حداقل 50%نیروهای هئیت علمی همه زیر شاخه های برنامه اجرایی

تهیه حداقل 50% تجهیزات مورد نیاز بر اساس برنامه اجرایی

پایش و ارزشیابی برنامه های تدوین شده قبلی

ایجاد راهکارهای تشویق و انگیزه در افراد

برنامه ریزی جهت اعزام اعضای هیات علمی برای دوره های فرصت مطالعاتی به خارج از کشور در حوزه های مرتبط

برگزاری دوره ها توامنند سازی زبان انگلیسی برای فراگیران و اعضا هیات علمی جهت ارتباط با فرایند های بین املللی

پیشنهاد ایجاد ، توسعه و تکمیل کوریکولوم آموزشی دوره دکرتی های فوق تخصصی زیر شاخه های برنامه اجرایی

پایش و ارزشیابی  فرآیندهای تعریف شده در آموزش فراگیران و اقدامات درمانی بخش ها

پایش و ارزشیابی  تجهیزاتی در راستای برنامه اجرایی

اطالع رسانی عمومی جهت گسرتش اهداف اموزشی و درمانی برنامه اجرایی

شناسایی مراکز  بین املللی و دانشگاهی معترب در زمینه رشته کاردیولوژی تهاجمی و زیر شاخه های آن

1403

ایجاد و اقدام در جهت آموزش نیروهای جدید سازمانی و غیرسازمانی جهت توسعه اهداف برنامه اجرایی

اقدام جهت برقراری دوره های مشاهده گری و تبادل استاد و دانشجو با دانشگاه های خارج از کشور

برنامه ریزی و تامین زیرساخت های الزم برای راه اندازی رشته های فلوشیپ فوق تخصصی  در جهت اهداف برنامه اجرایی

حضور و اطالع رسانی در رسانه های تخصصی جهت معرفی و اجرای برنامه و اقدامات

امکان اعزام دستیاران عالقه مند گروه جهت رشکت در کارگاه ها و گنگرهای بین امللی آموزشی

راه اندازی وب سایت آموزشی تخصصی و عمومی در زمینه آموزش و درمان زیرشاخه های ذکر شده در برنامه اجرایی

تهیه  نقشه تحقیقاتی گروه بر اساس رکن های  اصلی رشته اینرتونشنال کاردیولوژی و زیر شاخه های فوق تخصصی آن
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نقشه راه اقدامات در حوزه بیامری های قلب و عروق )کاردیولوژی تهاجمی( در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
جهت نیل به مرجعیت علمی

وابستگیاقدامسال

1404

توسعه و ایجاد رشته های مورد نظر در جهت ارائه خدمات فوق تخصصی در زیر شاخه های مربوط به رشته کاردیولوژی تهاجمی

جذب بیامران داخلی و خارجی جهت درمان بر اساس رشته های فوق تخصصی مذکور

ارزشیابی و پایش زیر ساخت های ایجاد شده در جهت اهداف پژوهشی

نقش فعال در برنامه ها و سمینار های کشوری در زمینه اینرتونشنال کاردیولوژی

نقش فعال در برنامه ها و سمینار های خارجی در زمینه اینرتونشنال کاردیولوژی در جهت تبادالت علمی و عملی

توسعه و ایجاد دپارمتان های زیرشاخه های مختلف رشته اینرتونشنال کاردیولوژی

جذب فراگیر مرتیط با زیرشاخه ها و دپارمتان های اضافه شده به برنامه اجرایی

برنامه ریزی برای توامنندسازی اعضای هیئت علمی و کارکنان شاغل در حیطه اینرتونشنال کاردیولوژی

جلب مشارکت و حامیتهای سازمانهای بین املللی در حیطه های مورد نیاز

تهیه کتاب های مرجع در زمینه رشته اینرتونشنال کاردیولوژی

ابداع و گسرتش روش های نوین درمانی توسط اعضا محرتم هیات علمی در زیمنه زیرشاخه های مختلف رشته اینرتونشنال کاردیولوژی

1405

1406

جذب50% اعضای هئیت علمی مورد نیاز باقی مانده در زیرشاخه های فوق تخصصی رشته اینرتونشنال کاردیولوژی

جذب50% تجهیزات باقی مانده مورد نیاز در زمینه ارتقای ساختاری برنامه

بروز رسانی اطالعات علمی و دستاوردهای مرتبط

توسعه همکاری ،هامهنگی و برقراری ارتباط حرفه ای با نهاد های سیاست گذاری در زیمنه رشته کاردیولوژی تهاجمی در سطح وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شبیه سازی دوره های معترب بین املللی در داخل گروه

انتشار مقاالت پژوهشی مرتبط در مجالت معترب و تخصصی

 -1407
1410

بازنگری خدمات و اطالعات با رویکرد بروزرسانی خدمات تخصصی

ارائه نتایج پژوهشی برای تدوین و بازنگری سیاست های درمانی

راه اندازی مجالت بین املللی تخصصی در زمینه رشته اینرتونشنال کاردیولوژی و زیر شاخه های آن

به روز رسانی وب سایت مربوطه

کسب اعتبار علمی و گواهینامه های علمی موجود در کشور و منطقه

افزایش تعداد گرنتهای بین املللی

برنامه ریزی جهت نیل به درجات معترب علمی و پژوهشی با بهره گیری از پتانسیل های موجود، اعضای هیات علمی خربه و انتشار مقاالت 
معترب جهانی و ارتقا جایگاه مجموعه در نظام های رتبه بندی موجود

برنامه ریزی برای مرجع شدن حوزه اینرتونشنال کاردیولوژی در کشور و سطح بین املللی

تکمیل فرایند های برنامه اجرایی برای رسیدن به قطب آموزشی در زمینه کاردیولوژی تهاجمی و زیرشاخه های آن

تکمیل فرایند های برنامه اجرایی برای رسیدن به قطب درمانی در زمینه کاردیولوژی تهاجمی و زیرشاخه های آن

 -1410
1414

اجرای پروژه های مشرتک و حضور در برنامه های با رویکرد جهانی

شناخته شدن به عنوان قطب علم سنجی و اعتبارسنجی جهانی

اعطای فرصت مطالعاتی به اعضای گروه

تاسیس و توسعه پایگاه داده معتربدرحیطه اینرتونشنال کاردیولوژی
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نقشه راه اقدامات در حوزه بیامری های قلب و عروق در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جهت نیل به مرجعیت علمی
وابستگیاقدامسال

1400

اجامع نظر متخصصین بر روی دوره Preventive cardiology در گروه تخصصی قلب و عروق با همکاری پژوهشکده قلب و عروق

تدوین نقشه راه متایز یافته دوره Preventive cardiology در گروه تخصصی قلب و عروق )در راستای ثبت بیامریهای قلبی- عروقی 
به منظور نیاز سنجی برنامه های پیشگیری، پیشگیری اولیه و ثانویه با پیشگیری و کنرتل عوامل خطر به ویژه پرفشاری خون،  بازتوانی 

 Community based(قلبی، طراحی گایدالین های بیامریهای قلبی- عروقی و عوامل خطر و اجرای برنامه های مداخالتی جامعه محور
intervention()CBI(  در خصوص پیشگیری از بیامریهای قلبی- عروقی و عوامل خطر با اصالح سبک زندگی )تغذیه، سیگار و فعالیت 

بدنی(

تشکیل کارگروه  دوره Preventive cardiology متشکل از اعضای هیئت علمی گروه و مراکز تحقیقاتی پژوهشکده قلب و عروق

تدوین و تصویب برنامه راهربدی متایز رشته در طی  15 سال 

اطالع رسانی در دانشگاه و درکشور از طریق شبکه قلب و عروق به سایر استانها در زمینه دوره Preventive cardiology در گروه 
تخصصی قلب و عروق 

طراحی و استقرار نظام پایش و حاکمیت آکادمیک جهت اطمینان از همراستایی عملیات محیطی با برنامه راهربدی متایز یافته 

تامین و تخصیص مالی با رسالت راه اندازی دوره و تاکید بر مترکز 

برنامه ریزی جهت جذب اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی مرتبط با دوره Preventive cardiology در گروه تخصصی و 
پژوهشکده قلب و عروق

توسعه زیرساخت های کلینیک های پیشگیری اولیه و ثانویه )پرفشاری خون، بازتوانی قلبی و اصالح سبک زندگی(

برگزاری کارگاه های آموزشی برای اعضای هیئت علمی گروه در خصوص آشنایی با مفاهیم، مبانی و شاخص های مرجعیت علمی 
Preventive cardiology )ثبت، پیشگیری اولیه و ثانویه از بیامریهای قلبی- عروقی، گایدالین های بیامریهای قلبی- عروقی و عوامل 

 CBI خطر و

برنامه ریزی و اقدام جهت تامین منابع مالی مورد نیاز و تجهیزات مرتبط و توسعه سامانه ها در راستای ثبت، کلینیک های پیشگیری اولیه 
CBI و ثانویه )پرفشاری خون، بازتوانی قلبی و اصالح سبک زندگی(، گایدالین های بیامریهای قلبی- عروقی و عوامل خطر و

برنامه ریزی جهت اجرای فرایند تیم سازی در زمینه های آموزشی و پژوهشی در راستای حوزه متایز رسالت گروه قلب و عروق درزمینه 
دوره Preventive cardiology با همکاری پژوهشکده قلب و عروق و متخصصین در این حوزه

جذب نیروی انسانی در زمینه دوره Preventive cardiology  )ثبت، پیشگیری اولیه و ثانویه، گایدالین های بیامریهای قلبی- عروقی و 
)CBI عوامل خطر و

آموزش و تربیت نیروی انسانی در زمینه دوره Preventive cardiology، ایجاد و تقویت روش های خود نظارتی، کسب مهارت های 
CME مختلف اداری-ارتباطی و کار تیمی، زبان آموزی و اخالق حرفه ای در قالب آموزش کارکنان و

Preventive cardiology راه اندازی دوره تحصیالت تکمیلی/ فلوشیپ

تفیض اختیار به کلینیک های پیشگیری اولیه و ثانویه در برنامه ریزی های اجرایی
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برنامه ریزی جهت اجرای برنامه های توامنند سازی استاندارد و مستمر اعضای هیات علمی در زمینه های آموزشی، پژوهشی، مدیریتی، 
کارآفرینی، زبان آموزی، ارتباطات و همکاری بین املللی )در زمینه های علمی و پژوهشی، فن آوری و نوآوری(، فرهنگی و همچنین به 

Preventive cardiology روز رسانی و مترین مهارت های حرفه ای در بالین مرتبط با حوزه متایز

برگزاری دوره های پیرشفته زبان آموزی برای دستیاران و اعضای هیات علمی گروه

برنامه ریزی و اقدام در جهت آموزش ضمن خدمت کارکنان، ایجاد و تقویت روشهای خود نظارتی، کسب مهارت های مختلف 
اداری-ارتباطی و کار تیمی، زبان آموزی واخالق حرفه ای

تدوین مجموعه ی سیاست های حامیتی از توسعه رشته قلب و عروق در زمینه دوره Preventive cardiology در گروه تخصصی قلب و 
عروق با همکاری پژوهشکده قلب و عروق

تصویب مجموعه ی سیاست های حامیتی از توسعه رشته قلب و عروق در زمینه دوره Preventive cardiology در گروه تخصصی قلب 
و عروق با همکاری پژوهشکده قلب و عروق

تخصیص منابع مالی با تاکید برنقاط مترکزبرنامه 

تدوین بودجه ی توسعه ی رشته رشته قلب و عروق در زمینه دوره Preventive cardiology در گروه تخصصی قلب و عروق با همکاری 
پژوهشکده قلب و عروق در دانشکده بر اساس مصوبات حاکمیت اکادمیک 

تصویب بودجه ی توسعه ی رشته رشته قلب و عروق در زمینه دوره عهه cardiology در گروه تخصصی قلب و عروق با همکاری 
پژوهشکده قلب و عروق 

جذب 1 هیات علمی آموزشی یا پژوهشی در رشته اپیدمیولوژی 
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جذب 1 هیات علمی آموزشی یا پژوهشی در رشته قلب و عروق فعال در زمینه طب پیشگیری

جذب 1 نفر هیات علمی قلب و عروق یا داخلی با فعالیت در زمینه فشارخون

جذب 1 هیات علمی آموزشی یا پژوهشی در رشته تغذیه  

جذب 2 هیات علمی آموزشی یا پژوهشی در رشته آمار حیاتی 

برنامه ریزی و اقدام جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز با هدف جذب کارآموز و کارورز در روتیشن های بالینی و بصورت 
یک دوره تعریف شده با همکاری پژوهشکده در زمینه آموزش فعالیت بالینی و پژوهشی در زمینه ثبت، کلینیک های پیشگیری اولیه و 
ثانویه شامل پرفشاری خون، بازتوانی قلبی و اصالح سبک زندگی، گایدالین های بیامریهای قلبی- عروقی و عوامل خطر و CBI با تاکید 

مشکالت جامعه و اولویتهای جهانی و کشور
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Preventive cardiology اقدام به نگارش مقاالت تحقیقی و مروری و تالیف یا ترجمه کتب مرجع در زمینه های مرتبط با

توسعه و  تجهیز مراکز تحقیقاتی مرتبط پژوهشکده قلب و عروق 

تاسیس و تجهیز کلینیک های پیشگیری در حداقل 5 بیامرستان و  مرکز دانشگاهی 

شناسایی و تدوین فرایندهای مربوط به راه اندازی ، اجرا ، پایش و ارزشیابی  فعالیت بالینی و پژوهشی در زمینه ثبت، کلینیک های 
پیشگیری اولیه و ثانویه شامل پرفشاری خون و بازتوانی قلبی و سبک زندگی، گایدالین های بیامریهای قلبی- عروقی و عوامل خطر و 

CBI در کلینیک ها و مراکز تحقیقتی مرتبط

پیشنهاد توسعه و تکمیل کوریکولوم آموزشی دوره دکرتی تخصصی و دکرتی تخصصی پژوهش رشته های مرتبط با هدف برطرف کردن 
نیاز های جامعه و خلق ثروت 

پایش و ارزشیابی  فرآیندهای تعریف شده در زمینه ثبت، کلینیک های پیشگیری اولیه و ثانویه شامل پرفشاری خون و بازتوانی قلبی و 
سبک زندگی، گایدالین های بیامریهای قلبی- عروقی و عوامل خطر و CBI در کلینیک ها  و مراکز تحقیقاتی مرتبط 

 Preventive شناسایی و گسرتش ارتباط با مراکز  بین املللی و دانشگاهی معترب که در زمینه آموزش و پژوهش حوزه های مرتبط با
cardiology فعالیت دارند

 Preventive cardiology شناسایی و گسرتش ارتباط با اساتید بین املللی صاحب نظر در زمینه آموزش و پژوهش حوزه های مرتبط با
فعالیت دارند

تربیت  هیئت علمی، کارکنان، کارشناسان و پرسنل مسلط به زبان های خارجه در جهت تسهیل روابط بین امللل 

تاسیس و توسعه رسور، محیط امن تحقیقاتی )Security research environment( )SRE(، سامانه ها و پایگاه های داده مختلف در 
Preventive cardiology  در حوزه CBI ،زمینه ثبت، کلینیک ها

برگزاری دوره های پیرشفته زبان آموزی برای دستیاران و اعضای هیات علمی گروه  سال 

حامیت از اعضای هیأت علمی و کارکنان مراکز جهت تقویت مهارتهای زبان های انگلیسی و سایر زیان های رضوری برای برقراری ارتباط 
موثر بین املللی 

شناسایی و انتخاب منابع و کتب مناسب در آموزش دانشجویان ، دستیاران و اعضای هیئت علمی به زبان انگلیسی 

برقراری ارتباط  از طریق شبکه قلب و عروق با گروه های قلب وعروق، مراز تحقیقاتی مرتبط، کنرسسیوم های مرتبط دانشگاههای، 
مراکزعلمی و  شهرک های علمی و تحقیقاتی در داخل و خارج از کشور 

انجام مطالعات بصورت مولتی سنرتیک ملی و بین املللی و عضویت در network های بین املللی

راه اندازی )initiating( مطالعات بین املللی و پیشنهاد آن به مراکز علمی بین املللی

برنامه ریزی جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز با هدف بهره مندی اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی از فرصت 
پسادکرتی یا فلوشیپ های مرتبط    

برنامه ریزی جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز با هدف راه اندازی دوره های پسادکرتی یا فلوشیپ های مرتبط در دانشگاه 
جهت تربیت دستیار و دکرتای تخصصی آموزشی و پژوهشی

برنامه ریزی جهت اعزام اعضای هیات علمی برای دوره های فرصت مطالعاتی و مشاهده گری به خارج از کشور در حوزه های مرتبط

 Preventive cardiology آموزش و توامنند سازی اعضای هیئت علمی و دستیاران در مورد آشنایی با فرایندهای مرتبط با دوره

Preventive cardiology پیشنهاد بازنگری در رسفصل های  دستیاری قلب و عروق در حیطه

تدوین استانداردهای آموزشی در مورد آموزش Preventive cardiology به دستیاران و دانشجویان پزشکی 

استاندارد سازی پژوهش و خدمات سالمت در حیطه فرایندهای تعریف شده در زمینه Preventive cardiology  در مراکز تحقیقاتی 
مرتبط و کلینیکهای پرفشاری خون و بازتوانی قلبی و سبک زندگی
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تولید محتوای آموزش عمومی و برگزاری برنامه های آموزشی فردی و گروهی مجازی و حضوری در  راستای حفظ و ارتقای سالمت جامعه  
در زمینه ی Preventive cardiology و اصالح سبک زندگی

ایجاد کانالهای آموزشی در رسانه های مجازی و برگزاری برنامه های آموزشی فردی و گروهی در  راستای معرفی خدمات کلینیکهای 
پرفشاری خون و بازتوانی قلبی و سبک زندگی 

 Preventiveبرنامه ریزی جهت جذب دانشجوی خارجی برای گذراندن دوره های کوتاه مدت و کارگاه  آموزشی و پژوهشی در زمینه 
   cardiology

 Preventiveتبلیغ در جهت جذب دانشجوی خارجی برای گذراندن دوره های کوتاه مدت و کارگاه  آموزشی و پژوهشی در زمینه
   cardiology

برنامه ریزی جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیازبرای اعزام هیئت علمی به دانشگاهها و  مراکز آموزشی و پژوهشی 
بین املللی 

اعزام اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی عالقه مند گروه و پژوهشکده در حیطه های مرتبط تخصصی به دانشگاه ها و مراکز 
تخصصی خارج ازکشوربه منظور آشنایی و الگوبرداری از فعالیتهای مراکز خارجی 

همکاری با مراکز علمی معترب دنیا و انجمن های تخصصی بین املللی در زمینه های پژوهشی و اجرای پروژه های مشرتک تحقیقاتی 

cardiology   Preventiveشناسایی گرانتهای بین املللی معترب در کلیه حیطه های مورد نظر

cardiology   Preventiveتهیه  نقشه تحقیقاتی گروه بر اساس حیطه های مورد نظر

فعالیت حداکرثی اعضا هیات علمی در پایگاه های علمی معترب مشابه Research gate جهت تبادل نظر و آگاهی از مباحث روز 
حوزه های مورد نظرcardiology   Preventive  در سطح ملی و جهانی 

اقدام جهت برقراری دوره های مشاهده گری و تبادل استاد و دانشجو با دانشگاه های خارج از کشور    
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     Preventive cardiologyجذب دانشجو دانشجوی خارجی برای گذراندن دوره های کوتاه مدت و کارگاه  آموزشی و پژوهشی در زمینه

اجرای برنامه های توامنند سازی استاندارد و مستمر اعضای هیات علمی در زمینه های آموزشی، پژوهشی، مدیریتی، کارآفرینی، زبان 
آموزی، ارتباطات و همکاری بین املللی (در زمینه های علمی و پژوهشی، فن آوری و نوآوری،) فرهنگی و همچنین به روز رسانی و مترین 

Preventive cardiology مهارت های حرفه ای در بالین مرتبط با حوزه متایز متایز

Preventive cardiology برنامه ریزی و تامین زیرساخت های الزم برای راه اندازی رشته های فلوشیپ در حوزه

شناسایی مراکز معترب بین املللی در حیطه  متایز Preventive cardiology به منظور الگوبرداری از فعالیتها و فرایندهای جاری آنها 

برنامه ریزی به منظور برقراری ارتباط و تبادل تجربه و اطالعات با مراکز یاد شده برای الگوبرداری 

 Preventive برگزاری جشنواره،  کنگره، کنفرانس ها، کارگاه های آموزشی و نشستهای فصلی  استانی، کشوری و منطقه ای در زمینه ی
cardiology

جذب اساتید معترب بین املللی برای گذراندن دوره های کوتاه مدت در داخل گروه و پژوهشکده 

برگزاری وبینارهای تخصصی در حیطه های مختلف Preventive cardiology در سطح بین املللی 

Preventive cardiology برنامه ریزی برای دریافت گرانتهای بین املللی از موسسه ها و مراکز مرتبط با حیطه های مختلف

شناسایی و عضویت در انجمن های تخصصی معترب مشابه در جهان و ایجاد تاالر گفتامن جهت تبادل اطالعات و بحث های علمی در 
حیطه های مختلف Preventive cardiology و نیز شبکه سازی در سطح بین املللی 

 Preventive برقراری ارتباط با مراکز فناوری به منظور تهیه تکنولوژی مرتبط با به اشرتاک گذاری داده های مطالعات مختلف در حیطه
 SRE از طریق  cardiology

Preventive cardiology ایجاد یک تاالر گفتامن جهت تبادل نظر علمی بین اساتید صاحب نظر ملی و جهانی در حیطه های مختلف

ارزشیابی و ممیزی فرآیندهای جاری در حوزه های درمان، آموزش و پژوهش
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تعریف دوره های آموزشی و پژوهشی تخصصی در داخل یا خارج از کشور( فرصت مطالعاتی) برای اعضای هیات علمی گروه و 
پژوهشکده قلب در جهت توامنندسازی تخصصی  

  Preventive cardiology برگزاری جشنواره های استانی، منطقه ایو کشوری در حیطه های مختلف

ارائه نقش فعال در برنامه های کشوری مناسبت ها و هفته ای سالمت  در راستای حفظ و ارتقای سالمت جامعه از طریق پویش ها و 
Preventive cardiology مداخالت مبتنی بر جامعه در حیطه های مختلف

حضور در رسانه های جمعی دیداری، شنیداری، مکتوب و مجازی  از جمله توسعه همکاری با شبکه استانی صدا و سیام در راستای 
CBI مانند پیشگیری اولیه و ثانویه بیامریهای قلبی- عروقی و انجام مطالعات Preventive cardiology معرفی  مرتبط با اجتامع
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 Preventive cardiology توسعه همکاری با رسانه های اجتامعی استانی و منطقه ای در راستای معرفی فعالیتهای مرتبط با اجتامع
CBI مانند پیشگیری اولیه و ثانویه بیامریهای قلبی- عروقی و انجام مطالعات

برقراری ارتباط با  موسسات بین املللی برای رشکت در دوره های مهارتی به منظور اخذ مدارک معترب بین املللی از سوی اعضای هیئت 
علمی  داوطلب   

اعزام دستیاران عالقه مند گروه برای رشکت در کارگاه های آموزشی بین املللی 

برگزاری کارگاه های آموزشی در حیطه های مختلف Preventive cardiology  با همکاری اساتید داخل و خارج  از کشور 

برگزاری هامیش های بین املللی و ایراد سخرنانی های علمی با محوریت در حیطه های مختلف Preventive cardiology  در سطح 
بین املللی با هدف تبادل اندیشه ها، توسعه گفتامن علمی، اشرتاک دانش و انتقال تجارب، تجاری سازی، تعامل بیشرت با فرهیختگان و 

  Preventive cardiology  پژوهشگران فعال در حوزه متایز رسالت آکادمیک

 WHO، WHF، در سطح سازمانهای بین املللی از جمله  Preventive cardiology معرفی فعالیتهای  انجام شده در حیطه های مختلف
WHL و ...

ایجاد امکان و تامین بودجه های الزم به منظور انجام سفرهای تحقیقاتی و مشاهده گری جهت بازدید از تجهیزات، امکانات و فعالیتهای 
مراکز  مشابه داخل و خارج از کشور 

تولید بازار برای تاسیس کلینیک های پیشگیری اولیه و ثانویه )پرفشاری خون، بارتوانی و سبک زندگی(

تولید بسته های آموزشی پیشگیری اولیه و ثانویه )پرفشاری خون، بارتوانی و سبک زندگی( 

تولید محتوای آموزشی  جهت مداخالت جامعه محور و در راستای مطالعات CBI  با هدف اصالح سبک زندگی 

تولید درآمد از محل کلینیک کلینیک های پیشگیری اولیه و ثانویه )پرفشاری خون، بارتوانی و سبک زندگی( 

ایجاد زمینه اشتغال برای متخصصین پژوهش، متخصصین قلب، تغذیه، روانپزشک، طب فیزیکی، تغذیه، آمار، اپیدمیولوژی و پزشک 
عمومی 
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برنامه ریزی جهت سوق دادن مقاالت اعضای هییت علمی گروه در  راستای  ثبت، پیشگیری اولیه و ثانویه شامل پرفشاری خون و 
CBI بازتوانی قلبی و سبک زندگی، گایدالین های بیامریهای قلبی- عروقی و عوامل خطر و مطالعات

برنامه ریزی جهت نیل به درجات معترب علمی و پژوهشی با بهره گیری از پتانسیل های موجود، اعضای هیات علمی خربه و انتشار مقاالت 
معترب جهانی و ارتقا جایگاه مجموعه در نظام های رتبه بندی موجود 

 Preventive cardiology  جذب و دعوت از اساتید بین املللی صاحب نظر در زمینه های

برنامه ریزی و اقدام جهت برقراری دوره های مشاهده گری و تبادل استاد و دانشجو با دانشگاه های خارج از کشور  

برنامه ریزی و اقدام جهت اعزام دانشجویان مستعد با بورسیه تحصیلی جهت گذراندن دوره های تکمیلی آموزشی  و پژوهشی

اعزام دستیاران گروه و پژوهشکده برای دوره های فرصت مطالعاتی به خارج از کشور در حوزه های مرتبط  

برنامه ریزی و اقدام جهت پذیرش دستیار بین امللل  

Preventive cardiology اعطای جوایز به بهرتین پژوهش های کاربردی در زمینه حیطه هایمختلف

Preventive cardiology اعطای گرانت پژوهشی به مطالعات در زمینه حیطه های مختلف

برنامه ریزی برای توامنندسازی اعضای هیئت علمی و کارکنان شاغل در زمینه حیطه های مختلف Preventive cardiology به منظور 
اخذ گواهینامه ها و اعتبارنامه های بین املللی  

مستندسازی اقدامات و فعالیتهای انجام شده در زمینه ثبت، پیشگیری اولیه و ثانویه از بیامریهای قلبی- عروقی، گایدالین های 
بیامریهای قلبی- عروقی و عوامل خطر و CBI به منظور اخذ اعتبارات بین املللی 

و  CQI به اعضای هییت علمی و مدیران و برنامه ریزان مراکز وکلینیکهای  TQM  آموزش مدل های ارتقای کیفیت سازمانی از جمله
Preventive cardiology پرفشاری خون و بازتوانی قلبی و سبک زندگی در زمینه

 Preventive پیاده سازی مدل های ارتقای کیفیت یاد شده در مراکز وکلینیکهای پرفشاری خون و بازتوانی قلبی و سبک زندگی در زمینه
 cardiology

مستندسازی فرایندها ، فعالیتها و تدوین شاخصهای مناسب به منظور شناساندن اقدامات انجام شده و تالش در جهت بهبود جایگاه در 
نظام های رتبه بندی داخلی و بین املللی  

جلب مشارکت و حامیتهای سازمانهای بین املللی در حیطه های مورد نیاز 

تهیه  مستندات و گایدالینهای در خصوص  Preventive cardiology درگروههای مختلف

Preventive cardiology برنامه ریزی جهت جذب محققین  بین رشته ای برای تحقیقات مشرتک در زمینه های مختلف
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 Preventive برنامه ریزی جهت توسعه مراکز ارائه خدمات وکلینیکهای پرفشاری خون و بازتوانی قلبی و سبک زندگی در زمینه
cardiology

Preventive cardiology برنامه ریزی جهت عقد تفاهم نامه با مراکز آموزشی و تحقیقاتی در زمینه های مختلف

برنامه ریزی جهت نیل به درجات معترب علمی و پژوهشی با بهره گیری از پتانسیل های موجود، اعضای هیات علمی خربه و انتشار مقاالت 
معترب جهانی و ارتقا جایگاه مجموعه در نظام های رتبه بندی موجود 

مشارکت در مطالعات بین املللی و پیشنهاد مطالعات مشرتک به همکاران مراکز و سازمانهای علمی بین املللی 

نگارش مقاالت مشرتک بر اساس مطالعات مشرتک

رهیافت های مبتنی بر انتولوژی ترکیبی یعنی متهیداتی درجهت مرتفع سازی چالشهای جستجوی افیلیشن در سایتهای فارسی و خارجی 

اقدام برای کسب ایمپکت فاکتورISI برای مجله آریا آترواسکلروزیس

 preventive cardiology ایجاد یک تاالر گفتامن جهت تبادل نظر علمی بین اساتید صاحب نظر ملی و جهانی در زمینه های مختلف

1406

 ISO برنامه ریزی در جهت پیاده سازی استانداردهای مدیریت کیفیت در جهت اخذ نشان های مدیریت کیفیت

 Preventive cardiology تدوین پروژه مشرتک با هیئت بورد رشته ی تخصصی جهت تدوین استانداردهای ّملّی رشته در راستای جایگاه

 Preventive برنامه ریزی انجام پروژه های مشرتک با هیئت بورد رشته ی تخصصی جهت تدوین راهکارهای ملی در راستای جایگاه
cardiology

برنامه ریزی در جهت تدوین کد های اخالقی رشته از طریق: 
-بررسی منابع وتحلیل محتوا و استخراج مفاهیم اخالقی، تبدیل مفاهیم اخالقی به کد اخالقی، تکمیل فهرست کدها با اضافه کردن 

کدهای اخالقی کشورهای دیگر
-کسب نظرمتخصصان

-اعتباریابی کدهای اخالقی با استفاده از نظرات صاحب نظران ملی و بین املللی و مطرح منودن کدها در مراجع رسمی برنامه ریزی
 Preventive انجام پروژه های مشرتک با هیئت بورد رشته ی تخصصی جهت تدوین کدهای اخالق حرفه ای رشته  در راستای جایگاه

cardiology

برنامه ریزی انجام پروژه های مشرتک با هیئت بورد رشته ی تخصصی جهت متهید اعتباربخشی های مرتبط به رشته  در راستای جایگاه 
Preventive cardiology

جلب مشارکت اعضای هیات علمی و کارکنان در مطالعات آینده نگری حوزه Preventive cardiology و وجود نظام اطالعاتی کارآمد 
 Preventive cardiology جهت اجرای مطالعات آینده نگاری پیشنهاد و برنامه ریزی در جهت نهادینه شدن مطالعات آینده نگاری
در نظام خط مشی گزاری و تصمیم گیری دانشگاه ها در سطح کشور، ظرفیت سازی در دانشگاه ها به منظور آینده نگاری  در راستای 

Preventive cardiology جایگاه

ارائه پیشنهاد و تالش در جلب حامیت وزارت متبوع در ارتباط با گسرتش رشته در سطح کشور با اجرای مطالعات نیاز سنجی و همچنین 
Preventive cardiology تعیین سطح مهارت مورد انتظار از فارع التحصیالن و جایگاه ایشان در نظام ارائه خدمت با رویکرد

بازنگری خدمات رشته با رویکرد Preventive cardiology بخش خصوصی  و دولتی اعم از واحدهای بهداشتی و درمانی 

 Preventive تشویق ورود فارغ التحصیالن رشته در فیلدهای بکر و مورد نیاز کشور در ارائه خدمات و مباحث تولید دانش فنی در زمینه
cardiology تدوین الگوی توسعه رشکت  های دانش بنیان در زمینه پیشگیری 

اعطای فرصت مطالعاتی به اعضای گروه با محوریت Preventive cardiology برنامه ریزی انجام پروژه های مشرتک در زمینه 
Preventive cardiology هیئت بورد رشته ی تخصصی جهت برنامه ریزی نیروی کار رشته در سطح کشور 

 Preventive برنامه ریزی جهت نهادینه کردن و اعامل استانداردهای اعتباربخشی وزارت بهداشت در حوزه درمان در حیطه
cardiology

برنامه ریزی و اقدام در جهت برآورد میزان نیاز ملی منتج از برنامه های توسعه کشور، برنامه های توسعه استانی، اولویت های نقشه 
Preventive cardiology جامع علمی کشور، آینده پژوهی علمی و فناوری در راستای حوزه

برنامه ریزی انجام پروژه های مشرتک با هیئت بورد رشته ی تخصصی جهت برنامه ریزی نیروی کار رشته در سطح کشور در حوزه 
Preventive cardiology

شناسایی نشان های کیفیت موجود در گروه های علمی کشوری و منطقه ای و جهانی و تدوین و تنظیم فرآیندهای مطلوب سپس 
 Preventive cardiology ارزشیابی و ممیزی فرآیندهای جاری در حوزه های ارایه خدمت، آموزش و پژوهش  در زمینه های مرتبط با
CBI مانند ثبت، پیشگیری اولیه و ثانویه از بیامریهای قلبی- عروقی، گایدالین های بیامریهای قلبی- عروقی و عوامل خطر و مطالعات



دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 134

نقشه راه اقدامات در حوزه بیامری های قلب و عروق در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جهت نیل به مرجعیت علمی
وابستگیاقدامسال

1406

توسعه همکاری، هامهنگی و برقراری ارتباط حرفه ای با نهاد های سیاست گزار در حیطه Preventive cardiology  از جمله وزارت 
بهداشت درمان آموزش پزشکی،  وزارت آموزش و پرورش،  وزارت صمت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،  وزارت ورزش و جوانان، سازمان 

غذا و دارو، سازمان بیمه،  شهرداری، استانداری، سازمان بهزیستی، اتاق بازرگانی و اداره اصناف

تبادل دانشجو و معتربسازی دوره های معترب بین املللی در داخل گروه و پژوهشکده

برنامه ریزی و هامهنگی به منظور تعریف برنامه های کارآفرینی  ارزشمند در سطح داخلی 
در راستای حوزه متایز  Preventive cardiology با هدف جذب کارآفرینان ، نخبگان و رسمایه گذاران ایرانی و خارجی برای مشارکت در 

فعالیت ها، رسمایه گذاری و  تجاری سازی ایده ها

 -1407
1408

برنامه ریزی برگزاری هامیشهای منطقه ای و  بین املللی 

انتشار بیشرتین مقاالت در مجالت معترب و تخصصی در در حیطه های مرتبط با Preventive cardiology مانند ثبت، پیشگیری اولیه و 
ثانویه از بیامریهای قلبی- عروقی، گایدالین های بیامریهای قلبی- عروقی و عوامل خطر و مطالعات CBI با رضیب تاثیر باال 

1409

Preventive cardiology تعلیم و تربیت بیشرتین پژوهشگران صاحب نظر و شناخته شده در سطح بین املللی در زمینه

کسب اعتبار علمی و گواهینامه های علمی موجود در کشور و منطقه 

برنامه ریزی برای بهبود کیفیت سازمانی مطابق با معیارهای مدیریت جامع کیفیت 

 -1410
1412

 فرایندی متمرکز بر روی مشرتی ها، کیفیت محور، مبتنی برحقایق، متکی بر تیم ها که برای دستیابی به اهداف اسرتاتژیک سازمان از 
)TQM( طریق ارتقاء مستمر فرایندها توسط مدیریت ارشد سازمان رهربی می شود

  Preventive cardiology برنامه ریزی در جهت الگو قرار دادن فعالیت ها و پیروی از استاندارد های  موسسات فعال در حوزه

الگوبرداری از فرآیندهای مطلوب وموثر در راستای ارتقای عملکرد گروه 

برنامه ریزی جهت نیل به درجات معترب علمی و پژوهشی با بهره گیری از پتانسیل های موجود، اعضای هیات علمی خربه و انتشار مقاالت 
معترب جهانی و ارتقا جایگاه مجموعه در نظام های رتبه بندی موجود 

انجام پیرشوترین مطالعات و پژوهشها در حیطه های مرتبط با Preventive cardiology مانند ثبت، پیشگیری اولیه و ثانویه از 
 CBI بیامریهای قلبی- عروقی، گایدالین های بیامریهای قلبی- عروقی و عوامل خطر و مطالعات

انجام پرارجاع ترین مطالعات در زمینه  Preventive cardiology مانند ثبت، پیشگیری اولیه و ثانویه از بیامریهای قلبی- عروقی، 
گایدالین های بیامریهای قلبی- عروقی و عوامل خطر و مطالعات

توسعه تعداد پروژه های مشرتک پژوهشی با دانشگاههای معترب منطقه ای و بین املللی  

افزایش تعداد گرانتهای بین املللی گروه  و پژوهشکده قلب 

انجام مطالعات کاربردی در حوزه  Preventive cardiology مانند ثبت، پیشگیری اولیه و ثانویه از بیامریهای قلبی- عروقی، 
گایدالین های بیامریهای قلبی- عروقی و عوامل خطر و مطالعات در سطح بین املللی  

انجام مطالعات مختلف جهت پشتیبانی از ابداعات واخرتاعات در حیطه های مختلف 

Preventive cardiology مانند ثبت، پیشگیری اولیه و ثانویه از بیامریهای قلبی- عروقی، گایدالین های بیامریهای قلبی- عروقی و 
CBI عوامل خطر و مطالعات

انجام نوآوری ها، ابداعات و اخرتاعات با باالترین ارزش افزوده اقتصادی 

برنامه ریزی و اقدام در جهت تاسیس موسسات دانش بنیان جهت رفع نیاز های مرتبط با جامعه  در سطح بین املللی  همراه با ارایه 
خدمات مرتبط با این حیطه 

اجرای پروژه های مشرتک و حضور در برنامه های با رویکرد جهانی 

شناخته شدن به عنوان قطب اعتبارسنجی جهانی 

اعطای فرصت مطالعاتی به اعضای گروه 

کسب اعتبار علمی وگواهینامه های علمی موجود در کشور و منطقه 

شناخته شدن به عنوان قطب علم سنجی جهانی 

Preventive cardiology  تعیین اولویت های پژوهشی در حیطه های مختلف

1413

برنامه ریزی برای مرجع شدن در زمینه ثبت، پیشگیری اولیه و ثانویه از بیامریهای قلبی- عروقی، گایدالین های بیامریهای قلبی- عروقی 
CBI و عوامل خطر و مطالعات

نیاز برای انجام خدمت و با استفاده ازتربیت نیروی انسانی کارامد و متعهد در این حوزه 
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برنامه ریزی و اقدام در جهت تاسیس موسسات دانش بنیان جهت رفع نیاز های مرتبط با جامعه  در سطح بین املللی  همراه با ارایه 
خدمات مرتبط با این حیطه 

توسعه رشته های مرتبط با  Preventive cardiology در قالب روش های آموزشی دانشجو محور، برنامه های آموزشی و مدیریت 
آموزشی و تخصصهای  پژوهش محور

تاسیس و توسعه پایگاه داده معتربدر حوزه  Preventive cardiology در سطح بین املللی 

   Preventive cardiology کسب گرنت های تحقیقاتی درحیطه
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تدوین و اطالع رسانی نقشه راه راهربدی متایز یافته رشته پزشکی اجتامعی در زمینه lifestyle Medicine پیشگیرانه 

تشکیل کارگروه رشته پزشکی اجتامعی در زمینه ی  lifestyle Medicineپیشگیرانه 

تدوین و اطالع رسانی بیانیه رسالت توسعه رشته پزشکی اجتامعی در زمینه lifestyle Medicineپیشگیرانه در دانشکده 

تدوین برنامه راهربدی توسعه ی رشته پزشکی اجتامعی در زمینه lifestyle Medicineپیشگیرانه توسط کارگروه رشته 

تصویب و اطالع رسانی برنامه راهربدی توسعه یافته رشته پزشکی اجتامعی  در زمینه  lifestyle Medicineپیشگیرانه در دانشگاه 

طراحی و استقرار نظام پایش و حاکمیت آکادمیک جهت اطمینان از همراستایی عملیات محیطی با برنامه راهربدی متایز یافته

ایجاد کارگروه حاکمیت اکادمیک متشکل از ریاست دانشکده، معاون توسه و آموزشی و پژوهشی و سه فرد دارای صالحیت در این حوزه

پیشنهاد جذب اعضای هیات علمی مرتبط با پیشگیری و اصالح  lifestyle Medicineبه هیات اجرایی جذب 

جذب  هیت علمی متناسب با توسعه برنامه و  متایز اکادمیک  

شناسایی فرآیندهای موثر مداخله  lifestyle Medicineدر نظام مدیریت بیامریها 

برگزاری کارگاه های آموزشی برای اعضای هیئت علمی گروه در خصوص آشنایی با مفاهیم، مبانی و شاخص های مرجعیت علمی در 
رشته پیشگیری و اصالح lifestyle  Medicine توامنند سازی 

برنامه ریزی و اقدام جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز تجهیزات مرتبط با مرکز تحقیقات و کلینیک های پیشگیری 

برگزاری کارگاه های آموزشی برای اعضای هیئت علمی گروه درخصوص آشنایی با مفاهیم، مبانی وشاخص های مرجعیت علمی دررشته 
پیشگیری واصالح سبک زندگی 

برنامه ریزی و اقدام جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز تجهیزات مرتبط با مرکز تحقیقات و کلینیک های پیشگیری 

برنامه ریزی جهت اجرای فرایند تیم سازی در زمینه های آموزشی و پژوهشی در راستای حوزه متایز رسالت پزشکی اجتامعی درزمینه  
lifestyle Medicineپیشگیرانه با حضور خربگان و فرهیختگان در این حوزه 

lifestyle Medicine  هامهنگی و برقراری ارتباط حرفه ای با قطبهای جامع و مرجع در آموزشی رشته پزشکی اجتامعی در زمینه
پیشگیرانه برای الگوبرداری از اقدامات انجام شده در راستای بهبود فرآیندها و استاندارد سازی خدمات

برنامه ریزی جهت اجرای برنامه های توامنند سازی استاندارد و مستمر اعضای هیات علمی در زمینه های آموزشی، پژوهشی، مدیریتی، 
کارآفرینی، زبان آموزی، ارتباطات و همکاری بین املللی )در زمینه های علمی و پژوهشی، فن آوری و نوآوری(، فرهنگی و همچنین به روز 
رسانی و مترین مهارت های حرفه ای در بالین مرتبط با حوزه متایز رسالت پزشکی اجتامعی در زمینه ی  lifestyle Medicineپیشگیرانه 

برگزاری دوره های پیرشفته زبان آموزی برای دستیاران و اعضای هیات علمی گروه 

برنامه ریزی و اقدام در جهت آموزش ضمن خدمت کارکنان، ایجاد و تقویت روش های خود نظارتی، کسب مهارت های مختلف 
اداری-ارتباطی و کار تیمی، زبان آموزی و اخالق حرفه ای. 

1401

تدوین مجموعه ی سیاست های حامیتی از توسعه رشته در زمینه lifestyle Medicineپیشگیرانه در دانشکده 

تصویب مجموعه ی سیاست های حامیتی ازتوسعه رشته پزشکی اجتامعی درزمینه یlifestyle Medicineپیشگیرانه در دانشکده 

تخصیص منابع مالی با تاکید برنقاط مترکزبرنامه 

تدوین بودجه ی توسعه ی رشته پزشکی اجتامعی در زمینه  lifestyle Medicineپیشگیرانه در دانشکده بر اساس مصوبات حاکمیت 
اکادمیک 

تصویب بودجه ی توسعه ی رشته پزشکی اجتامعی در زمینه  lifestyle Medicineپیشگیرانه در دانشکده 

جذب 2 هیات علمی در رشته اپیدمیولوژی 

جذب 2 هیات علمی در رشته پزشک خانواده 

جذب 2 هیات علمی در رشته تغذیه  

جذب 2 هیات علمی در رشته طب ورزش 

جذب 2 هیات علمی در رشته روان شناس بالینی 

جذب 1 هیات علمی در رشته آمار حیاتی 

برنامه ریزی و اقدام جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز با هدف جذب کارآموز و کارورز در روتیشن های بالینی پیشگیری 
و اصالح سبک زندگی 

اقدام به تالیف یا ترجمه کتب مرجع پیشگیری و اصالح سبک زندگی 
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تاسیس و تجهیز مرکز تحقیقات آموزشی و پژوهشی سبک زندگی 

تاسیس و تجهیز کلینیک های پیشگیری در حداقل 5 بیامرستان و  مرکز دانشگاهی 

شناسایی و تدوین فرایندهای مربوط به راه اندازی ، اجرا ، پایش و ارزشیابی  در مراکز و  کلینیک های سبک زندگی 

پیشنهاد توسعه و تکمیل کوریکولوم آموزشی دوره دکرتی تخصصی با هدف برطرف کردن نیاز های جامعه و خلق ثروت 

پایش و ارزشیابی  فرآیندهای تعریف شده درمراکز و  کلینیک های سبک زندگی 

شناسایی مراکز  بین املللی و دانشگاهی معترب که در حیطه آموزش  lifestyle Medicineفعالیت دارند

شناسایی اساتید بین املللی صاحب نظر در زمینه های  lifestyle Medicineو پیشگیری 

تربیت کارکنان، کارشناسان و پرسنل مسلط به زبان های خارجه در جهت تسهیل روابط بین امللل 

تاسیس و توسعه پایگاه داده معترب در حوزهlifestyle Medicineدر مراکز و کلینیک هایlifestyle Medicineبه منظور سهولت در 
انجام پروژهای تحقیقاتی 

برگزاری دوره های پیرشفته زبان آموزی برای دستیاران و اعضای هیات علمی گروه  سال 

حامیت از اعضای هیأت علمی و کارکنان مراکز جهت تقویت مهارتهای زبان های انگلیسی و سایر زیان های رضوری برای برقراری ارتباط 
موثر بین املللی 

شناسایی و انتخاب منابع و کتب مناسب در آموزش دانشجویان ، دستیاران و اعضای هیئت علمی به زبان انگلیسی 

برقراری ارتباط با کنرسسیوم های دانشگاهها ، مراکزعلمی و  شهرک های علمی و تحقیقاتی در داخل و خارج از کشور 

 Research Gate و Linked In  گسرتش فعالیت در شبکه های مجازی علمی مانند

1402

برنامه ریزی جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز با هدف بهره مندی اعضای هیات علمی از فرصت پسادکرتی یا 
فلوشیپ های مرتبط    

برنامه ریزی جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز با هدف راه اندازی دوره های پسادکرتی یا فلوشیپ های مرتبط در دانشگاه 
جهت تربیت دستیار 

برنامه ریزی جهت اعزام اعضای هیات علمی برای دوره های فرصت مطالعاتی به خارج از کشور در حوزه های مرتبط 

lifestyle Medicine  آموزش و توامنند سازی اعضای هیئت علمی و دستیاران در مورد آشنایی با فرایندهای مرتبط با برنامه های حیطه
سامل 

پیشنهاد بازنگری در رسفصل های رشته پزشکی در حیطه آموزش سبک زندگی 

تدوین استانداردهای آموزشی در مورد آموزش  lifestyle Medicineبه دستیاران و دانشجویان پزشکی 

استاندارد سازی خدمات سالمت در حیطه فرایندهای تعریف شده در مراکز و کلینیکهای سبک زندگی 

تولیدمحتوای آموزش عمومی وبرگزاری برنامه آموزشی فردی وگروهی مجازی وحضوری درراستای حفظ وارتقای سالمت جامعه 
درزمینه ی پیشگیری واصالح سبک زندگی 

ایجاد حساب کاربری دررسانه های مجازی و برگزاری برنامه های آموزشی فردی و گروهی درراستای معرفی خدمات طب پیشگیری 
 lifestyleMedicin واصالح

 برنامه ریزی جهت جذب دانشجوی خارجی برای گذراندن دوره های کوتاه مدت و کارگاه lifestyle Medicine  در زمینه

تالش در جهت جذب دانشجو از کشورهای آسیایی  به ویژه کشورهای همسایه ،   کشورهای منطقه اکو و نیز حوزه خلیج فارس    

برنامه ریزی جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیازبرای اعزام هیئت علمی به دانشگاهها و  مراکز آموزشی بین املللی 

اعزام اعضای هیات علمی عالقه مند گروه در حیطه های مرتبط تخصصی به دانشگاه ها و مراکز تخصصی خارج ازکشوربه منظور آشنایی 
و الگوبرداری از فعالیتهای مراکز خارجی 

همکاری با مراکز علمی معترب دنیا و انجمن های تخصصی بین املللی در زمینه های پژوهشی و اجرای پروژه های مشرتک تحقیقاتی 

شناسایی گرانتهای بین املللی معترب در حیطه  lifestyle Medicineو پیشگیری 

تهیه  نقشه تحقیقاتی گروه بر اساس رکن های  lifestyle Medicineپیشگیرانه 

فعالیت حداکرثی اعضاهیات علمی درپایگاه های علمی معترب مشابه Research gate جهت تبادل نظروآگاهی ازمباحث روزحوزه 
پیشگیری وlifestyle Medicine در سطح ملی و جهانی 
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اقدام جهت برقراری دوره های مشاهده گری و تبادل استاد و دانشجو با دانشگاه های خارج از کشور    

جذب دانشجو بویژه از کشورهای آسیایی و حوزه خلیج فارس   

اجرای برنامه های توامنند سازی استاندارد و مستمر اعضای هیات علمی در زمینه های آموزشی، پژوهشی، مدیریتی، کارآفرینی، زبان 
آموزی، ارتباطات و همکاری بین املللی (در زمینه های علمی و پژوهشی، فن آوری و نوآوری،) فرهنگی و همچنین به روز رسانی و مترین 

 lifestyle Medicine مهارت های حرفه ای در بالین مرتبط با حوزه متایز رسالت پیشگیری و ارتقاء

برنامه ریزی و تامین زیرساخت های الزم برای راه اندازی رشته های فلوشیپ در حوزه  lifestyle Medicineو سطوح پیشگیری 

شناسایی مراکز معترب بین املللی در حیطه  lifestyle Medicine به منظور الگوبرداری از فعالیتها و فرایندهای جاری آنها 

برنامه ریزی به منظور برقراری ارتباط و تبادل تجربه و اطالعات با مراکز یاد شده برای الگوبرداری 

برگزاری جشنواره ،کنگره ،کنفرانس ها ،کارگاه های آموزشی و نشستهای فصلی استانی ،کشوری و منطقه ای در زمینه ی طب پیشگیری و 
اصالح سبک زندگی 

جذب اساتید معترب بین املللی برای گذراندن دوره های کوتاه مدت در داخل گروه و دانشکده 

برگزاری وبینارهای تخصصی در حیطه  lifestyle Medicineو پیشگیری در سطح بین املللی 

برنامه ریزی برای دریافت گرانتهای بین املللی از موسسه ها و مراکز مرتبط با lifestyle  Medicineو پیشگیری 

شناسایی و عضویت در انجمن های تخصصی معترب مشابه در جهان و ایجاد تاالر گفتامن جهت تبادل اطالعات و بحث های علمی در 
حیطهlifestyle Medicineو پیشگیری  و نیز شبکه سازی در سطح بین املللی 

برقراری ارتباط با مراکز فناوری به منظور تهیه تکنولوژی مرتبط با lifestyle Medicine سامل برای گروههای سنی مخالف 

 lifestyle Medicineایجاد یک تاالر گفتامن جهت تبادل نظر علمی بین اساتیدصاحب نظرملی وجهانی درزمینه پیشگیری و

ارزشیابی و ممیزی فرآیندهای جاری در حوزه های درمان، آموزش و پژوهش 

1404

تعریف دوره های آموزشی تخصصی درداخل یا خارج از کشور )فرصت مطالعاتی(برای اعضای هیات علمی گروه در جهت توامنندسازی 
تخصصی  

برگزاری جشنواره های استانی و منطقه ای در زمینه  lifestyle Medicineپیشگیرانه  

ارائه نقش فعال در برنامه های کشوری مناسبت ها و هفته ای سالمت  در راستای حفظ و ارتقای سالمت جامعه از طریق پویش ها و 
مداخالت مبتنی بر جامعه در زمینه ی پیشگیری و اصالح سبک زندگی 

حضوردررسانه های جمعی دیداری، شنیداری و مکتوب ازجمله توسعه همکاری باشبکه استانی صداوسیام درراستای معرفی طب 
 lifestyle Medicineپیشگیری واصالح

توسعه همکاری با رسانه های اجتامعی استانی و منطقه ای در راستای معرفی طب پیشگیری و اصالح  lifestyle Medicineسال 

برقراری ارتباط با  موسسات بین املللی برای رشکت در دوره های مهارتی به منظور اخذ مدارک معترب بین املللی از سوی اعضای هیئت 
علمی  داوطلب   

اعزام دستیاران عالقه مند گروه برای رشکت در کارگاه های آموزشی بین املللی 

برگزاری کارگاه های آموزشی در حیطه  lifestyle Medicineو پیشگیری با همکاری اساتید داخل و خارج  از کشور 

برگزاری هامیش های بین املللی و ایراد سخرنانی های علمی با محوریت حیطهlifestyle Medicineپیشگیری درسطح بین املللی 
باهدف تبادل اندیشه ها،توسعه گفتامن علمی، اشرتاک دانش وانتقال تجارب، تجاری سازی، تعامل بیشرتبا فرهیختگان وپژوهشگران 

فعال درحوزه متایزرسالت آکادمیکlifestyle Medicineو پیشگیری

 WHO در سطح سازمانهای بین املللی از جمله lifestyle Medicine  معرفی فعالیتهای  انجام شده در مراکز و کلینیکهای

ایجاد امکان وتامین بودجه الزم به منظور انجام سفرهای تحقیقاتی جهت بازدید از تجهیزات و امکانات مراکز  lifestyle Medicineو 
پیشگیری داخل وخارج ازکشور 

تولید بازار برای تاسیس کلینیک پیشگیری و ارتقا سالمت 

تولید بسته های اموزشی سبک زندگی 

تولید محتوای اموزشی  جهت مداخالت جامعه محور در زمینه سبک زندگی 

تولید درآمد از محل کلینیک پیشگیری تاسیس شده بعد از هامهنگی با بیمه استان 

ایجاد زمینه اشتغال برای متخصصین پزشکی اجتامعی فارغ التحصیل و کارشناسان تغذیه و روانشناسی فارغ التحصیل 
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برنامه ریزی جهت سوق دادن مقاالت اعضای هییت علمی گروه در  راستای  lifestyle Medicineسامل و پیشگیرانه 

برنامه ریزی جهت نیل به درجات معترب علمی و پژوهشی با بهره گیری از پتانسیل های موجود، اعضای هیات علمی خربه و انتشار مقاالت 
معترب جهانی و ارتقا جایگاه مجموعه در نظام های رتبه بندی موجود 

1405

 lifestyle Medicine  جذب و دعوت از اساتید بین املللی صاحب نظر در زمینه های

برنامه ریزی و اقدام جهت برقراری دوره های مشاهده گری و تبادل استاد و دانشجو با دانشگاه های خارج از کشور  

برنامه ریزی و اقدام جهت اعزام دانشجویان مستعد با بورسیه تحصیلی جهت گذراندن دوره های تکمیلی آموزشی  

اعزام دستیاران گروه برای دوره های فرصت مطالعاتی به خارج از کشور در حوزه های مرتبط  

برنامه ریزی و اقدام جهت پذیرش دستیار بین امللل  

اعطای جوایز به بهرتین پژوهش های کاربردی در زمینه   lifestyle Medicineپیشگیرانه سال 

برنامه ریزی برای توامنندسازی اعضای هیئت علمی و کارکنان شاغل در حیطهlifestyle Medicineبه منظوراخذ گواهینامه ها و 
اعتبارنامه های بین املللی  

مستندسازی اقدامات و فعالیتهای انجام شده در مراکز وکلینیکهای  lifestyle Medicine به منظور اخذ اعتبارات بین املللی 

 lifestyle به اعضای هییت علمی و مدیران و برنامه ریزان مراکز CQI  و TQM  آموزش مدل های ارتقای کیفیت سازمانی از جمله
 Medicine

پیاده سازی مدل های ارتقای کیفیت یاد شده در مراکز و کلینیک های سبک زندگی 

مستندسازی فرایندها، فعالیتها وتدوین شاخصهای مناسب به منظورشناساندن اقدامات انجام شده وتالش درجهت بهبودجایگاه 
درنظامهای رتبه بندی داخلی وبین املللی  

جلب مشارکت و حامیتهای سازمانهای بین املللی در حیطه های مورد نیاز 

تهیه کتاب های مرجع در خصوص  lifestyle Medicineپیشگیزانه به گروههای مختلف جمعیتی 

 lifestyle Medicineبرنامه ریزی جهت جذب محققین  بین رشته ای برای تحقیقات مشرتک در زمینه سامل

برنامه ریزی جهت توسعه مراکز ارائه خدمات اصالح  سبک زندگی 

 lifestyle Medicine برنامه ریزی جهت عقد تفاهم نامه با مراکر اموزشی و تحقیقاتی

تالیف و ترجمه بیشرتین کتب معترب به عنوان مرجع در حوزه پیشگیری و سبک زندگی 

برنامه ریزی جهت نیل به درجات معتربعلمی وپژوهشی با بهره گیری ازپتانسیل های موجود،اعضای هیات علمی خربه وانتشارمقاالت 
معتربجهانی وارتقاجایگاه مجموعه در نظام های رتبه بندی موجود 

دعوت از اساتید خارج از کشورجهت ارتباط  affiliation  joint با گروه پزشکی اجتامعی با هامهنگی معاونت بین امللل 

رهیافت های مبتنی بر انتولوژی ترکیبی یعنی متهیداتی درجهت مرتفعسازی چالشهایی از دیدگاه رسم الخط در کاوش در وبهای فارسی 
زبان 

اقدام برای کسب مجوز مجله با عنوان: فصلنامه پیشگیری و  lifestyle Medicineدانشکده پزشکی اصفهان 

ایجاد یک تاالر گفتامن جهت تبادل نظر علمی بین اساتید صاحب نظر ملی و جهانی در زمینه پیشگیری و سبک زندگی 

1406

 ISO برنامه ریزی در جهت پیاده سازی استانداردهای مدیریت کیفیت در جهت اخذ نشان های مدیریت کیفیت

تدوین پروژه مشرتک با هیئت بورد رشته ی تخصصی جهت تدوین استانداردهای ّملّی رشته در راستای جایگاه پیشگیری با تاکید بر 
اصالح سبک زندگی 

برنامه ریزی انجام پروژه های مشرتک با هیئت بورد رشته ی تخصصی جهت تدوین راهکارهای ملی در راستای جایگاه پیشگیری با تاکید 
بر اصالح شیوه زندگی 

برنامه ریزی درجهت تدوین کدهای اخالقی رشته از طریق: 
	بررسی•منابع•وتحلیل•محتوا•و•استخراج•مفاهیم•اخالقی،تبدیل•مفاهیم•اخالقی•به•کد•اخالقی،•تکمیل•فهرست•کدها•با•اضافه•کردن•

کدهای اخالقی کشورهای دیگر 
	کسب•نظرمتخصصان•

	اعتباریابی•کدهای•اخالقی•با•استفاده•از•نظرات•صاحب•نظران•ملی•و•بین•املللی•و•مطرح•منودن•کدها•در•مراجع•رسمی•برنامه•ریزی•
	انجام•پروژه•های•مشرتک•با•هیئت•بورد•رشته•ی•تخصصی•جهت•تدوین•کدهای•اخالق•حرفه•ای•رشته••در•راستای•جایگاه•پیشگیری•با•

تاکید بر اصالح شیوه زندگی 
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برنامه ریزی انجام پروژه های مشرتک باهیئت بورد رشته ی تخصصی جهت متهید اعتباربخشی های مرتبط به رشته درراستای جایگاه 
پیشگیری با تاکیدبراصالح شیوه زندگی 

جلب مشارکت اعضای هیات علمی و کارکنان در مطالعات آینده نگری حوزه پزشکی اجتامعی و وجود نظام اطالعاتی کارآمد جهت 
اجرای مطالعات آینده نگاری پیشنهاد و برنامه ریزی در جهت نهادینه شدن مطالعات آینده نگاری رشته پزشکی اجتامعی در نظام 

خط مشی گزاری و تصمیم گیری دانشگاه ها در سطح کشور، ظرفیت سازی در دانشگاه ها به منظور آینده نگاری  در راستای جایگاه 
پیشگیری با تاکید بر اصالح شیوه زندگی 

ارائه پیشنهاد و تالش در جلب حامیت وزارت متبوع در ارتباط با گسرتش رشته در سطح کشور با اجرای مطالعات نیاز سنجی و همچنین 
تعیین سطح مهارت مورد انتظار از فارع التحصیالن و جایگاه ایشان در نظام ارائه خدمت با رویکرد پیشگیری  و  اصالح سبک زندگی 

بازنگری خدمات رشته با رویکرد پیشگیریی و اصالح  lifestyle Medicineدر بخش خصوصی  و دولتی اعم از واحدهای بهداشتی و 
درمانی 

تشویق ورود فارغ التحصیالن رشته در فیلدهای بکر و مورد نیاز کشور در ارائه خدمات و مباحث تولید دانش فنی در زمینه پیشگیری و 
اصالح سبک زندگی تدوین الگوی توسعه رشکت  های دانش بنیان در زمینه پیشگیری 

اعطای فرصت مطالعاتی به اعضای گروه با محوریت پیشگیری و  اصالح سبک زندگی برنامه ریزی انجام پروژه های مشرتک در زمینه 
پیشگیری و اصالح lifestyle  Medicineبا هیئت بورد رشته ی تخصصی جهت برنامه ریزی نیروی کار رشته در سطح کشور 

برنامه ریزی جهت نهادینه کردن و اعامل استانداردهای اعتباربخشی وزارت بهداشت در حوزه درمان در حیطه پیشگیری 
برنامه ریزی و اقدام در جهت برآورد میزان نیاز ملی منتج از برنامه های توسعه کشور، برنامه های توسعه استانی، اولویت های نقشه 

جامع علمی کشور، آینده پژوهی علمی و فناوری در راستای حوزه پیشگیری و اصالح سبک زندگی 
برنامه ریزی انجام پروژه های مشرتک با هیئت بورد رشته ی تخصصی جهت برنامه ریزی نیروی کار رشته در سطح کشور در حوزه 

پیشگیری و اصالح سبک زندگی 

شناسایی نشان های کیفیت موجود در گروه های علمی کشوری و منطقه ای و جهانی و تدوین و تنظیم فرآیندهای مطلوب سپس 
 lifestyle ارزشیابی و ممیزی فرآیندهای جاری در حوزه های ارایه خدمت، آموزش و پژوهش  در زمینه ی طب پیشگیری و اصالح

 Medicine

توسعه همکاری ،هامهنگی و برقراری ارتباط حرفه ای با نهاد های سیاست گذاری در حیطه پیشگیری و  lifestyle Medicine از جمله 
وزارت بهداشت درمان اموزش پزشکی ،  وزارت آموزش و پرورش ،  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتامعی ،  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،  

وزارت ورزش و جوانان 

شبیه سازی دوره های معترب بین املللی در داخل گروه 

برنامه ریزی و هامهنگی به منظور تعریف برنامه های کارآفرینی  ارزشمند در سطح داخلی 
در راستای حوزه متایز  lifestyle Medicineو پیشگیری با هدف جذب کارآفرینان ، نخبگان و رسمایه گذاران ایرانی و خارجی برای 

مشارکت در فعالیت ها ، رسمایه گذاری و تجاری سازی ایده ها 

1407
برنامه ریزی برگزاری هامیشهای منطقه ای و  بین املللی 

انتشار بیشرتین مقاالت در مجالت معترب و تخصصی در حوزه ی پیشگیری و lifestyle Medicineبا رضیب تاثیر باال 

1408

1409

1410

تعلیم و تربیت بیشرتین پژوهشگران صاحب نظر و شناخته شده در سطح بین املللی در زمینه پیشگیری و سبک زندگی 

کسب اعتبار علمی و گواهینامه های علمی موجود در کشور و منطقه 

برنامه ریزی برای بهبود کیفیت سازمانی مطابق با معیارهای مدیریت جامع کیفیت 

(TQM) که فرایندی است متمرکز بر روی مشرتی ها، کیفیت محور، مبتنی برحقایق، متکی بر تیم ها که برای دستیابی به اهداف 
اسرتاتژیک سازمان از طریق ارتقاء مستمر فرایندها توسط مدیریت ارشد سازمان رهربی می شود 

lifestyle Medicineبرنامه ریزی درجهت الگو قراردادن فعالیت ها و پیروی از استاندارد های موسسات فعال در حوزه پیشگیری و
درکشورهایی چون کانادا ،سوئد ،... 

الگوبرداری از فرآیندهای مطلوب وموثر در راستای ارتقای عملکرد گروه 

راه اندازی بهرتین مجالت بین املللی جهت انتشار مقاالت به روز 

برنامه ریزی جهت نیل به درجات معترب علمی و پژوهشی با بهره گیری از پتانسیل های موجود، اعضای هیات علمی خربه و انتشار مقاالت 
معترب جهانی و ارتقا جایگاه مجموعه درنظام های رتبه بندی موجود 
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انجام پیرشوترین مطالعات و پژوهشها در حیطه های مرتبط با پیشگیری و lifestyle Medicine  در سطح بین املللی 

انجام پرارجاع ترین مطالعات در زمینه  پیشگیری و سبک زندگی 

توسعه تعداد پروژه های مشرتک پژوهشی با دانشگاههای معترب منطقه ای و بین املللی  

افزایش تعداد گرنتهای بین املللی گروه پزشکی اجتامعی 

انجام مطالعات کاربردی در حوزه  lifestyle Medicineوپیشگیری در سطح بین املللی   

انجام مطالعات مختلف جهت پشتیبانی از ابداعات واخرتاعات در حیطه های مختلف  وپیشگیریlifestyle Medicine  مربوط به

انجام نوآوری ها، ابداعات و اخرتاعات با باالترین ارزش افزوده اقتصادی 

برنامه ریزی و اقدام در جهت تاسیس موسسات دانش بنیان جهت رفع نیاز های مرتبط با جامعه  در سطح بین املللی  همراه با ارایه 
خدمات مرتبط با این حیطه 

اجرای پروژه های مشرتک و حضور در برنامه های با رویکرد جهانی 

شناخته شدن به عنوان قطب اعتبارسنجی جهانی 

اعطای فرصت مطالعاتی به اعضای گروه 

کسب اعتبار علمی و    گواهینامه های علمی موجود در کشور و منطقه 

شناخته شدن به عنوان قطب علم سنجی جهانی 

تعیین اولویت های پژوهشی در حیطه های مختلف  lifestyle Medicineوپیشگیری 

1411

1412

برنامه ریزی برای مرجع شدن حوزه متایز رسالت  پیشگیری و  lifestyle Medicineبرای ارائه خدمات مختلف در حوزه  پیشگیری و  
lifestyle Medicineاز طریق  شناسایی مراحل انجام خدمت، اندیکاسیون های مورد تائید انجام خدمت و تجهیزات مورد 

نیاز برای انجام خدمت و با استفاده ازتربیت نیروی انسانی کارامد و متعهد در این حوزه 

1413

1414

برنامه ریزی و اقدام در جهت تاسیس موسسات دانش بنیان جهت رفع نیاز های مرتبط با جامعه  در سطح بین املللی  همراه با ارایه 
خدمات مرتبط با این حیطه 

توسعه رشته های مرتبط با  lifestyle Medicineوپیشگیری  در قالب روش های آموزشی دانشجو محور، برنامه های آموزشی و مدیریت 
آموزشی 

تاسیس و توسعه پایگاه داده معتربدر حوزه  lifestyle Medicineوپیشگیری  در سطح بین املللی 

کسب گرنت های تحقیقاتی درفیلد lifestyle Medicineوپیشگیری  
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تدوین و اطالع رسانی نقشه راهربدی متایز یافته حوزه داروسازی در زمینه بیوشیمی بالینی

تشکیل کارگروه بیوشیمی بالینی

تدوین و اطالع رسانی بیانیه رسالت بیوشیمی بالینی

تدوین برنامله راهربدی بیوشیمی بالینی

طراحی و استقرار نظام پایش و حاکمیت آکادمیک جهت اطمینان از همراستایی عملیات محیطی با برنامه راهربدی متایز یافته

ایجاد کارگروه حاکمیت اکادمیک متشکل از ریاست دانشکده، معاون اداری مالی و آموزشی و پژوهشی و سه فرد دارای صالحیت در این 
حوزه

پیشنهاد جذب اعضای هیات علمی مرتبط با بیوشیمی بالینی به هیات اجرایی جذب 

جذب  هیت علمی متناسب با توسعه برنامه و  متایز اکادمیک  

شناسایی فرصت ارتباطات علمی بین املللی و جذب اعضای هیئت علمی الحاقی 

برگزاری کارگاه های آموزشی برای اعضای هیئت علمی  در خصوص آشنایی با مفاهیم، مبانی و شاخص های مرجعیت علمی در بیوشیمی 
بالینی  

برنامه ریزی و اقدام جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز تجهیزات مرتبط با مراکز تحقیقات وابسته از جمله مراکز تحقیقات 
علوم دارویی، بیوانفورماتیک و سامانه های نوین دارورسانی 

برگزاری کارگاه های آموزشی برای اعضای هیئت علمی درخصوص آشنایی با مفاهیم، مبانی وشاخص های مرجعیت علمی در زمینه 
بیوشیمی بالینی  

برنامه ریزی و اقدام جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز تجهیزات مرتبط با مراکز تحقیقات مرتبط

برنامه ریزی جهت اجرای فرایند های آموزشی و پژوهشی در راستای حوزه متایز رسالت بیوشیمی بالینی با حضور خربگان و فرهیختگان 
در این حوزه 

هامهنگی و برقراری ارتباط حرفه ای با قطبهای جامع و مرجع در زمینه  بیوشیمی بالینی

برنامه ریزی جهت اجرای برنامه های توامنندسازی استاندارد و مستمر اعضای هیات علمی در زمینه های آموزشی، پژوهشی، مدیریتی، 
کارآفرینی، ارتباطات و همکاری بین املللی )در زمینه های علمی و پژوهشی، فن آوری و نوآوری(، فرهنگی و همچنین به روز رسانی و 

مترین مهارت های حرفه ای مرتبط باحوزه بیوشیمی بالینی

1401

توسعه و تجهیز مراکز تحقیقات مرتبط با این حوزه 

برنامه ریزی و اقدام جهت تامین منابع مالی مورد نیاز

شناسایی مراکز  بین املللی و دانشگاهی معترب که در حیطه بیوشیمی بالینیفعالیت دارند

شناسایی اساتید بین املللی صاحب نظر در زمینه های بیوشیمی بالینی 

حامیت از اعضای هیأت علمی و کارکنان مراکز جهت تقویت مهارتهای زبان های انگلیسی و سایر زیان های رضوری برای برقراری ارتباط 
موثر بین املللی 

شناسایی و انتخاب منابع و کتب مناسب در آموزش دانشجویان ، دستیاران و اعضای هیئت علمی به زبان انگلیسی 

برقراری ارتباط با کنرسسیوم های دانشگاهها ، مراکزعلمی و  شهرک های علمی و تحقیقاتی در داخل و خارج از کشور 

 Research Gate و Linked In  گسرتش فعالیت در شبکه های مجازی علمی مانند

1402

برنامه ریزی جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز با هدف بهره مندی اعضای هیات علمی از فرصت پسادکرتی یا 
فلوشیپ های مرتبط    

برنامه ریزی جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیاز با هدف راه اندازی دوره های پسادکرتی یا فلوشیپ های مرتبط در دانشگاه 
جهت تربیت دستیار 

برنامه ریزی جهت اعزام اعضای هیات علمی برای دوره های فرصت مطالعاتی به خارج از کشور در حوزه های مرتبط 

آموزش و توامنند سازی اعضای هیئت علمی و دستیاران در مورد آشنایی با فرایندهای مرتبط با برنامه های حیطه  بیوشیمی بالینی 

جذب اعضای هیئت علمی مرتبط با حوزه بر اساس برنامه راهربدی گروههای آموزشی مرتبط

 برنامه ریزی جهت جذب دانشجوی دکرتا و پسا دکرتای خارجی 

برنامه ریزی جهت تامین زیرساخت ها و منابع مالی مورد نیازبرای اعزام هیئت علمی به دانشگاهها و  مراکز آموزشی بین املللی 
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1402

اعزام اعضای هیات علمی عالقه مند گروه در حیطه های مرتبط تخصصی به دانشگاه ها و مراکز تخصصی خارج ازکشوربه منظور آشنایی 
و الگوبرداری از فعالیتهای مراکز خارجی 

همکاری با مراکز علمی معترب دنیا و انجمن های تخصصی بین املللی در زمینه های پژوهشی و اجرای پروژه های مشرتک تحقیقاتی 

شناسایی گرانتهای بین املللی معترب در حیطه  بیوشیمی بالینی

تهیه  نقشه تحقیقاتی گروه بر اساس رکن های  بیوشیمی بالینی 

فعالیت حداکرثی اعضا هیات علمی در پایگاه های علمی معترب مشابه Research gate جهت تبادل نظروآگاهی از مباحث روز حوزه 
بیوشیمی بالینی 

1403

اقدام جهت برقراری دوره های مشاهده گری و تبادل استاد و دانشجو با دانشگاه های خارج از کشور    

جذب دانشجو بویژه از کشورهای آسیایی و حوزه خلیج فارس   

اجرای برنامه های توامنند سازی استاندارد و مستمر اعضای هیات علمی در زمینه های آموزشی، پژوهشی، مدیریتی، کارآفرینی، زبان 
آموزی، ارتباطات و همکاری بین املللی (در زمینه های علمی و پژوهشی، فن آوری و نوآوری،) فرهنگی و همچنین به روز رسانی و مترین 

مهارت های حرفه ای در بالین مرتبط با بیوشیمی بالینی 

شناسایی مراکز معترب بین املللی در حیطه  بیوشیمی بالینی به منظور الگوبرداری از فعالیتها و فرایندهای جاری آنها 

برنامه ریزی به منظور برقراری ارتباط و تبادل تجربه و اطالعات با مراکز یاد شده برای الگوبرداری 

برگزاری جشنواره ،کنگره ،کنفرانس ها ،کارگاه های آموزشی و نشستهای فصلی استانی ،کشوری و منطقه ای

جذب اساتید معترب بین املللی برای گذراندن دوره های کوتاه مدت در داخل گروه و دانشکده 

برگزاری وبینارهای تخصصی در حیطه  بیوشیمی بالینی

برنامه ریزی برای دریافت گرانتهای بین املللی از موسسه ها و مراکز مرتبط با حوزه

شناسایی و عضویت در انجمن های تخصصی معترب مشابه در جهان و ایجاد تاالر گفتامن جهت تبادل اطالعات و بحث های علمی در 
حیطه بیوشیمی بالینی و نیز شبکه سازی در سطح بین املللی 

برقراری ارتباط با مراکز فناوری به منظور تهیه تکنولوژی مرتبط با بیوشیمی بالینی

ایجاد یک تاالر گفتامن جهت تبادل نظر علمی بین اساتید صاحب نظرملی وجهانی درزمینه بیوشیمی بالینی 

1404

تعریف دوره های آموزشی تخصصی درداخل یا خارج از کشور (فرصت مطالعاتی)برای اعضای هیات علمی گروه در جهت توامنندسازی تخصصی  

برگزاری جشنواره های استانی و منطقه ای در زمینه  بیوشیمی بالینی 

برقراری ارتباط با  موسسات بین املللی برای رشکت در دوره های مهارتی به منظور اخذ مدارک معترب بین املللی از سوی اعضای هیئت 
علمی  داوطلب   

اعزام دستیاران عالقه مند گروه برای رشکت در کارگاه های آموزشی بین املللی 

برگزاری کارگاه های آموزشی در حیطه  بیوشیمی بالینی با همکاری اساتید داخل و خارج  از کشور 

برگزاری هامیش های بین املللی و ایراد سخرنانی های علمی با محوریت حیطه بیوشیمی بالینی 

ایجاد امکان و تامین بودجه الزم به منظور انجام سفرهای تحقیقاتی جهت بازدید از تجهیزات و امکانات مراکز  طراحی و توسعه دارو

برنامه ریزی جهت نیل به درجات معترب علمی و پژوهشی با بهره گیری از پتانسیل های موجود، اعضای هیات علمی خربه و انتشار مقاالت 
معترب جهانی و ارتقا جایگاه مجموعه در نظام های رتبه بندی موجود 

1405

جذب و دعوت از اساتید بین املللی صاحب نظر در زمینه های  بیوشیمی بالینی 

برنامه ریزی برای توامنندسازی اعضای هیئت علمی و کارکنان شاغل در حیطه بیوشیمی بالینی  

مستندسازی اقدامات و فعالیتهای انجام شده در مراکز بیوشیمی بالینی 

جلب مشارکت و حامیتهای سازمانهای بین املللی در حیطه های مورد نیاز 

تهیه کتاب های مرجع در خصوص  بیوشیمی بالینیپیشگیزانه به گروههای مختلف جمعیتی 

برنامه ریزی جهت جذب محققین  بین رشته ای برای تحقیقات مشرتک در زمینه طراحی و توسعه دارو و سامانه های دارورساين

برنامه ریزی جهت عقد تفاهم نامه با مراکر اموزشی و تحقیقاتی بیوشیمی بالینی 

برنامه ریزی جهت نیل به درجات معتربعلمی وپژوهشی با بهره گیری ازپتانسیل های موجود، اعضای هیات علمی خربه وانتشارمقاالت 
معتربجهانی وارتقاجایگاه مجموعه در نظام های رتبه بندی موجود

تداوم و نظارت بر پیرشفت برنامه های 5 سال گذشته
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1406

1407

1408

1409

1410

برنامه ریزی برای مرجع شدن حوزه بیوشیمی بالینی 1411

 -1412
1414

انجام نوآوریها واخرتاعات با باالترین ارزش افزوده اقتصادی

برنامه ریزی و اقدام در جهت تاسیس رشکتهای تولیدی و دانش بنیان  

توسعه رشته های مرتبط با  بیوشیمی بالینی 

تاسیس و توسعه پایگاه داده معترب در حوزه  بیوشیمی بالینی 

برنامه ریزی و هامهنگی به منظور کارآفرینی در حوزه طراحی و توسعه دارو در سطح داخلی

کسب اعتبار علمی و گواهی نامه های علمی معترب در کشور و منطقه 

افزایش تعداد گرانتهای بین املللی در حوزه تحقیق، طراحی و توسعه دارو

توسعه پروژه های مشرتک پژوهشی با دانشگاههای معترب منطقه ای و بین املللی 

کسب گرنت های تحقیقاتی درفیلد بیوشیمی بالینی   
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پیوست 1- اطالعات محیطی

جدول F1- مشخصات اعضای هیات علمی دانشگاه که فارغ التحصیل 100 دانشگاه برتر جهانی طبق ranking جهانی )رتبه بندی شانگهای، تایمز QS( هستند:

واحد محل خدمترشتهنامنام خانوادگی
مرتبه 
علمی

موضوع یا 
زمینه علمی 
اصلی فعالیت

نام دانشگاه برتر که 
هیات علمی در آن 
تحصیل کرده است

توضیحات در مورد 
دانشگاه برتر محل 

فارغ التحصیلی

اسرتالیادانشیاردانشكده بهداشتمیكروبیولوژیمحمدجاللی1

علیرضارحیمی خرزوقی2
اطالع رسانی در شاخه 

پزشكی
دانشكده مدیریت واطالع 

رسانی پزشكی اصفهان
اسرتالیااستادیار

انگلستاندانشیاردانشكده پزشكی اصفهانایمنولوژی بالینیناهیداسكندری3

فارماكوگنوزیغالمرضااصغری4
وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشكی
انگلستاناستاد

5
امیر صدری 

نائینی
اقتصاد و مدیریت دارومحمد رضا

دانشكده داروسازی وعلوم 
داروئی اصفهان

انگلستاناستادیار

حمیدآزاده6
فیزیولوزی با گرایش 

نوروفیزیولوژی
انگلستاناستادیاردانشكده توانبخشی

انگلستاناستاددانشكده بهداشتبهداشت محیطبیژنبینا7

احسان ا...حبیبی8
بهداشت و 

ایمنی)پیشگیری از 
حوادث در صنعت(

انگلستاناستاددانشكده بهداشت

9
حسن زاده 
مهارلوئی

شیمی داروییفرشید
دانشكده داروسازی وعلوم 

داروئی اصفهان
انگلستاندانشیار

شیمی داروییقدمعلیخدارحمی10
دانشكده داروسازی وعلوم 

داروئی اصفهان
انگلستاناستاد

فارماكولوژیمحمدربانی حقیقی11
دانشكده داروسازی وعلوم 

داروئی اصفهان
انگلستاناستاد

شیمی داروییلطف الهسقائی دهكردی12
دانشكده داروسازی وعلوم 

داروئی اصفهان
انگلستاناستاد

انگلستاندانشیاردانشكده پزشكی اصفهانفیزیك پزشكیمحمد رضاسالمت13

انگلستاناستادیاردانشكده پزشكی اصفهانآناتومیمیرتاسلیامنی14

15
شاه طالبی 
حسین آبادی

فارماسیوتكسمحمدعلی
دانشكده داروسازی وعلوم 

داروئی اصفهان
انگلستاناستادیار

16
صالحی 

كهریزسنگی
منصور

ژنتیك انسانی باگرایش 
ملكولی

انگلستاناستاددانشكده پزشكی اصفهان

فارماكولوژیحسنصدرائی17
دانشكده داروسازی وعلوم 

داروئی اصفهان
انگلستاندانشیار

سیدمرتضیصفوی18
بیوشیمی 

پزشكی)تغذیه(
انگلستاندانشیاردانشكده تغذیه

انگلستاناستاددانشكده پزشكی اصفهانفیزیولوژیحجت الهعالئی19

انگلستاناستاددانشكده پزشكی اصفهانایمونولوژیعلی رضاعندلیب20

انگلستاندانشیاردانشكده توانبخشیفیزیوتراپیجاویدمستمند21

مهندسی پزشكیعلیرضامهری دهنوی22
دانشكده فناوریهای نوین 

پزشكی اصفهان
انگلستاناستاد
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واحد محل خدمترشتهنامنام خانوادگی
مرتبه 
علمی

موضوع یا 
زمینه علمی 
اصلی فعالیت

نام دانشگاه برتر که 
هیات علمی در آن 
تحصیل کرده است

توضیحات در مورد 
دانشگاه برتر محل 

فارغ التحصیلی

فیروزهنیل چیان23
سالمت دهان و 

دندانپزشكی اجتامعی
انگلستاندانشیاردانشكده دندانپزشكی اصفهان

انگلستاناستاددانشكده پزشكی اصفهانانگل شناسیحسینیوسفی24

محمودكیوان آرا25
جامعه شناسی با گرایش 

پزشکی
دانشكده مدیریت واطالع 

رسانی پزشكی اصفهان
انگلستاناستاد

سعیدفرقانی26
اعضا مصنوعی و وسایل 

كمكی)دارای دوره 
پسادكرتی بیومكانیك(

انگلیساستاددانشكده توانبخشی

آملاناستادیاردانشكده پزشكی اصفهانام اسایامنادیبی سده27

آملاناستادیاردانشكده پزشكی اصفهاناكوكاردیوگرافیمرضیهتاج میر ریاحی28

آمریكااستاددانشكده پزشكی اصفهانفیزیك پزشكیپروانهشكرانی29

عالمه30
زهراسادات 

فاطمه
زنان وزایامن )اونكولوژی 

زنان(
آمریكادانشیاردانشكده پزشكی اصفهان

آمریكااستاددانشكده دندانپزشكی اصفهاناندودنتیكسعلیرضافرهاد31

خارج از كشوراستاددانشكده بهداشتاپیدمیولوژیمحمدرضامراثی32

دانشكده پزشكی اصفهانفارماكوكینتیكسزهراطلوع قمری33
استادیار 
پژوهش

خارج ازكشور

د.منچسرتانگلستاندانشیاردانشكده تغذیهبیولوژی مولكولیمعراجپورحسین34

داروسازی بالینیامیرهوشنگزرگرزاده35
دانشكده داروسازی وعلوم 

داروئی اصفهان
دانشگاه تكزاسدانشیار

دانشگاه سیدنیاستادیاردانشكده توانبخشیگفتاردرمانیحمیدكریمی36

استادیاردانشكده دندانپزشكی اصفهاندندانپزشكی ترمیمیپریساگل كار تفت37
دانشگاه شاهد 

تهران

فارماسیوتكسمجیدطباخیان38
دانشكده داروسازی وعلوم 

داروئی اصفهان
دانشگاه كانادادانشیار

استاددانشكده پزشكی اصفهانقارچ شناسی پزشكیمصطفیچادگانی پور39
دانشگاه كالرك 

آمریكا

بیوشیمیعباسعلیپالیزبان40
دانشكده داروسازی وعلوم 

داروئی اصفهان
دانشگاه لندندانشیار

دانشگاه لوئیزاستاددانشكده پزشكی اصفهانمهندسی پزشكیمهدینعمت بخش41

دانشكده بهداشتبهداشت محیطیعقوبحاجی زاده42
دانشگاه لیذز 

انگلستان

نانوبیوتكنولوژیالهامبیدرام43
دانشكده فناوریهای نوین 

پزشكی اصفهان
دانشگاه ملبورن 

اسرتالیا

دانشگاه نیوكاسلدانشكده پزشكی اصفهانمیكروب شناسیسیداصغرهوایی44

بیوشیمی بالینیمرتضیپورفرزام45
دانشكده داروسازی وعلوم 

داروئی اصفهان
دانشگاه نیوكاسل 

انگلستان

46
دشتی رحمت 

آبادی
دهلی نودانشكده پزشكی اصفهانآناتومیغالمرضا

سیدنی اسرتالیادانشكده پزشكی اصفهانفیزیك پزشكیداریوششهبازی گهرویی47

فرانسهدانشكده پزشكی اصفهاننوروماسكولربهنازانصاری48

علیحسن زهرایی49
مهندسی مكانیك 

-مكاترونیك
دانشكده فناوریهای نوین 

پزشكی اصفهان
فرانسه
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واحد محل خدمترشتهنامنام خانوادگی
مرتبه 
علمی

موضوع یا 
زمینه علمی 
اصلی فعالیت

نام دانشگاه برتر که 
هیات علمی در آن 
تحصیل کرده است

توضیحات در مورد 
دانشگاه برتر محل 

فارغ التحصیلی

فرانسهدانشكده پزشكی اصفهانداخلیعلیمیرعالئی50

فارماسیوتكسجابرامامی بافرانی51
دانشكده داروسازی وعلوم 

داروئی اصفهان
كانادا

كانادادانشكده پزشكی اصفهانسم شناسینسرتنایزدی مود52

كانادادانشكده پزشكی اصفهانفیزیك پزشكیكیوانجباری53

54
جعفریان 
دهكردی

فارماكولوژیعباس
دانشكده داروسازی وعلوم 

داروئی اصفهان
كانادا

55
مصطفوی 
اصفهانی

فارماسیوتكسسیدابوالفضل
دانشكده داروسازی وعلوم 

داروئی اصفهان
كانادا

56
مهوری حبیب 

آبادی
كانادادانشكده پزشكی اصفهانمغز و اعصابجعفر

كشور سوئدگروه آموزش پزشكیآموزش پزشكیآرشحدادگر57

كشورانگلستاندانشكده پزشكی اصفهانفیزیك پزشكیمحمدباقرتوكلی58

59
صادقی علی 

آبادی
شیمی داروییحجت

دانشكده داروسازی وعلوم 
داروئی اصفهان

كشورانگلستان

كشورانگلستاندانشكده پزشكی اصفهانفیزیولوژی انسانیعلینسیمی60

محمدسعادت نیا61
اینرتونشنال نورو 

رادیولوژی
كشورآملاندانشكده پزشكی اصفهان

لوئیزویل آمریكادانشكده پزشكی اصفهانمیكروبیولوژیجمشیدفقری62

بیوشیمیمحمد رضامفید63
دانشكده داروسازی وعلوم 

داروئی اصفهان
ماربوك آملان

نیوكاسل انگلستاندانشكده پزشكی اصفهانمیكروبیولوژیحسنشجاعی64

اقتصاد سالمتمحمد رضارضایت مند65
دانشكده مدیریت واطالع 

رسانی پزشكی اصفهان
هلند

بیوانفورماتیكسیداحمدواعظ برزانی66
دانشكده فناوریهای نوین 

پزشكی اصفهان
هلند

67
صالحی 

كهریزسنگی
هندوستاندانشكده پزشكی اصفهانجانور شناسیرسول

68
قاسمی 

تودشكچوئی
غالمرضا

مددكاری 
اجتامعی)بهداشت 

روانی(
هندوستاندانشكده پزشكی اصفهان

فارماكولوژیحمیدمیرمحمدصادقی69
دانشكده داروسازی وعلوم 

داروئی اصفهان
هوستون آمریكا
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جدول F2 - مشخصات اعضای هیات علمی دانشگاه که جزء دانشمندان یک درصد برتر دنیا )ESI، Web of Science، Thomson Reuters( هستند:

توضیحاتموضوع یا زمینه علمی اصلی فعالیترتبه علمیواحد محل خدمترشته نام هیات علمی

Obesity/Metabolic Syndromeاستادگروه کودکان -دانشکده پزشکیکودکانرویا کلیشادی1

بیامریهای قلب و عروقنضال رصاف زادگان2
گروه قلب و عروق - دانشکده 

پزشکی
استاد

Cardiovascular diseases/
Circumference

فارماسیوتیکسژاله ورشوساز3
گروه فارماسیوتیکس - دانشکده 

داروسازی
Particle size/Nanoparticlesاستاد

استادیارمرکز تحقیقات قلب و عروقعلوم تغذیهنوشین محمدی فرد4
Cardiovascular diseases/

Metabolic syndrome

جدول F5- مشخصات اعضای هیات علمی دانشگاه که مشاور یا مجری برنامه ها و یا پروژه های علمی در نهادهای بین املللی )WHO ، بانک جهانی، یونسکو و...( 
هستند: ندارد

نوع همکاریعنوان پروژه / برنامهنام نهاد بین املللیرتبه علمیواحد محل خدمترشته نام هیات علمی

1
دکرت نضال 

رصاف زادگان 
قلب و عروق 

پژوهشکده قلب و 
عروق )مرکز قلب و 

عروق اصفهان(
استاد 

 International
 Atherosclerosis

Society

اسرتاتژیهای مداخالتی برای بهبود دانش ، 
نگرش وعملكرد جامعه و پرسنل بهداشتی 

در خصوص كنرتل، پیشگیری و درمان افزایش 
)LIPOKAP(چربی خون

مجری

2
دکرت نضال 

رصاف زادگان 
قلب و عروق 

پژوهشکده قلب و 
عروق )مرکز قلب و 

عروق اصفهان(
WHOاستاد 

 Development of Five Years
 Multi-sectorial National Action Plan
 )for Salt Intake Reduction)Salt Intake

مجری
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جدول F6- مشخصات اعضای هیات علمی دانشگاه که شاخص )H-index( H باالی بیست )Scopus( دارند:

واحد محل خدمترشتهنام هیات علمی
رتبه 
علمی

موضوع یا زمینه علمی اصلی فعالیت
شاخص 

H
توضیحات

Obesity/Metabolic syndrome54استاددانشکده پزشکیکودکانرویا کلیشادی1

بیامریهای قلب و نضال رصاف زادگان2
عروق

/Cardiovascular diseasesاستاددانشکده پزشکی
Circumference

47

Particle size/Nanoparticles35استاددانشکده داروسازیفارماسیوتیکسژاله ورشوساز3

مرکز تحقیقات قلب و علوم تغذیهنوشین محمدی فرد4
عروق

 Cardiovascular diseases/Metabolicاستادیار
syndrome

34

بیامریهای کلیه حمید نرصی5
)بالغین(

گروه داخلی، دانشکده 
پزشکی

Nephrotoxicity/hemodialysis34استاد

مرکز تحقیقات قلب و فارماکوگنوزیصدیقه عسگری6
عروق

/Atherosclerosisاستاد
hypercholesterolemia

31

سید حسین میرهندی 7
اصفهانی

Aspergillus/candida26استاددانشکده پزشکیقارچ شناسی

Hemodialysis/diabetic nephropathy25استاددانشکده پزشکیآسیب شناسیآذر برادران قهفرخی8

بیامری های گوارش و پیامن ادیبی سده9
کبد بالغین

گروه داخلی، دانشکده 
پزشکی

Irritable bowel syndrome/dyspepsia24استاد

Protamines/chromomycin a324استاددانشکده پزشکیعلوم ترشیحیشهناز رضوی دلیگانی10

معصومه صادقی 11
ماهونک

بیامری های قلب و 
عروق

مرکز تحقیقات بازتوانی 
قلبی

 cardiovascular diseases/coronaryاستاد
artery disease

23

fatty acid oxidation/acylcarnitine23استاددانشکده داروسازیبیوشیمی بالینیمرتضی پورفرزام12

بیامری های مغز و مسعود اعتامدی فر13
اعصاب

گروه جراحی مغز و 
اعصاب، دانشکده پزشکی

 multiple sclerosis/expandedاستاد
disability status scale

23

گروه فیزیولوژی، مهندسی پزشکیمهدی نعمت بخش14
دانشکده پزشکی

Nephrotoxicity/cisplatin23استاد

غدد درون ریز و مهین هاشمی پور15
متابولیسم )کودکان(

گروه کودکان، دانشکده 
پزشکی

Goiter/iodine22استاد

گروه داروشناسی و داروشناسیولی اله حاج هاشمی16
سم شناسی، دانشکده 

داروسازی

Carrageenan/maprotiline21استاد

گروه بیوالکرتیک و مهندسی پزشکیحسین ربانی17
مهندسی پزشکی، 

دانشکده فناوری های 
نوین علوم پزشکی

/optical coherence tomographyاستاد
image processing

21

گروه داروشناسی و داروشناسیمحسن مینائیان18
سم شناسی، دانشکده 

داروسازی

Colitis/budesonide21استاد

گروه آسیب شناسی، آسیب شناسیاردشیر طالبی19
دانشکده پزشکی

Nephrotoxicity/cisplatin20دانشیار

رسول صالحی 20
کهریزسنگی

گروه ژنتیک و بیولوژی بیولوژی مولکولی
مولکولی، دانشکده 

پزشکی

Micrornas/oligonucleotides20استاد

گروه شیمی دارویی، شیمی داروییافشین فصیحی21
دانشکده داروسازی

Qsar/genetic algorithms20استاد

گروه فارماسیوتیکس، فارماسیوتیکسجابر امامی بافرانی22
دانشکده داروسازی

drug delivery system/budesonide20استاد
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جدول F8- مشخصات اعضای هیات علمی دانشگاه که مجری پروژه های کالن یا ملی درسطح وزارت بهداشت و درمان هستند:

رتبه علمیواحد محل خدمترشته نام هیات علمی
دستگاه یا واحد وزارتی 
سفارش دهنده پروژه

عنوان پروژه
رشوع و پایان 

پروژه

1
دکرت معصومه 

صادقی
قلب و عروق

مرکز تحقیقات 
بازتوانی قلب 

پژوهشکده قلب 
و عروق اصفهان

استاد
موسسه ملی توسعه 
و تحقیقات علوم 

پزشکی ایران

 "بررسی پذیرش درمان دارویی 
وهزینه-اثربخشی استفاده از پلی پیل به عنوان 

پیشگیری ثانویه از بیامریهای قلبی عروقی 
در مقایسه با مراقبتهای معمول در بیامران با 
سابقه سندرمهای حاد كرونری در اصفهان، 
ایران، یك مطالعه كارآزمایی بالینی تصادفی”

1396-1401

2
دکرت معصومه 

صادقی
قلب و عروق

مرکز تحقیقات 
بازتوانی قلب 

پژوهشکده قلب 
و عروق اصفهان

استاد
موسسه ملی توسعه 
و تحقیقات علوم 

پزشکی ایران

 APOAC4 بررسی ارتباط پلیمورفیسم های ژن
و سكته قلبی زودرس در جمعیت ایران

1395-1398

3

دکرت معصومه 
صادقی/دکرت 
حمیدرضا روح 

افزا

قلب و عروق

مرکز تحقیقات 
بازتوانی قلب 

پژوهشکده قلب 
و عروق اصفهان

استاد
موسسه ملی توسعه 
و تحقیقات علوم 

پزشکی ایران

 A cardiovascular risk assessment
 model according to behavioral,

 psychosocial and traditional factors in
 patients with myocardial infarction: A

multi-center cohort study

1397-1401

4
دکرت نضال 
رصاف زادگان

قلب و عروق 

پژوهشکده قلب 
و عروق )مرکز 
قلب و عروق 

اصفهان(

استاد
معاونت تحقیقات 
و فناوری وزارت 

بهداشت

طراحی،راه اندازی و اجرای نظام ملی ثبت 
اطالعات بیامران مبتال به بیامری های قلبی 

AF,PCI,IHD,Stroke,HF((عروقی
))PROVE

 94/10/21
تاکنون ادامه 

دارد

5
دکرت نضال 
رصاف زادگان

قلب و عروق 
مرکز قلب و 
عروق اصفهان

استاد
معاونت تحقیقات 
و فناوری وزارت 

بهداشت 

بررسی شیوع دوره ای بیامری عروق کرونر 
زودرس و عوامل خطر آن بر اساس قومیت ها و 
مذهب های مختلف در ایران و تهیه بیوبانک 

)IPAD(جهت مطالعات اپی ژنتیک

94/12/24 تا 
99/11/15

6
آقای حسن 
علیخاصی

قلب و عروق 
)فلوشیپ 

آنژیوپالستی عروق 
کرونر(

مرکز تحقیقات 
قلب و عروق 

استاد
شبکه تحقیقات قلب 

وعروق

بررسی تاثیربرنامه های خودمراقبتی و 
راهكارهای بومی سازی شده درمانی برارتقاء 
كنرتل پرفشاری خون )پایلوت درشهرستانهای 

اصفهان و شهركرد(

92/9/30تا 
کنون در حال 

اجراست 

7
دکرت نضال 
رصاف زادگان

قلب و عروق
مرکز قلب و 
عروق اصفهان

استاد
مرکز تحقیقات قلب 

و عروق 

راه اندازی ثبت سالمت دوقلوها و چندقلوهای 
شهراصفهان به منظور طراحی و اجرای مطالعه 

آینده نگر تعیین بروز بیامری های غیرواگیر 
 Isfahan Twins(و عوامل خطرساز آنها

)Registry

97/4/4 تا 
1400/4/4

8
دکرت نضال 
رصاف زادگان

قلب و عروق
مرکز قلب و 
عروق اصفهان

استاد
موسسه ملی توسعه 

تحقیقات علوم 
پزشکی ایران

طراحی و اجرای نظام ثبت هیپركلسرتوملی 
فامیلی در بیامران مبتال به سندرم حاد كرونری 

)FH(زودرس درایران: پایلوت دراصفهان

95/4/1 تا 
96/4/1

9
دکرت نضال 
رصاف زادگان

قلب و عروق 
مرکز قلب و 
عروق اصفهان

استاد
موسسه ملی توسعه 

تحقیقات علوم 
پزشکی ایران

تشخیص بیامری هیپرکلسرتوملی فامیلی 
دربستگان درجه اول بیامران )تشخیص و 

درمان(

97/4/9 تا 
99/4/9

10
دکرت نوشین 
محمدی فرد

تغذیه
مرکز قلب و 
عروق اصفهان

استادیار
موسسه ملی توسعه 

تحقیقات علوم 
پزشکی ایران

ارتباط پلی نوکلوئید پلی مورفیسم ژن گیرنده 
طعم شوری با میزان منک دریافتی و فشارخون 

در افراد جوان ایرانی

97/12/9 تا 
99/12/9

11
دکرت صدیقه 

عسگری
فارماکوگنوزی

مرکز قلب و 
عروق اصفهان

استاد
موسسه ملی توسعه 

تحقیقات علوم 
پزشکی ایران

 Comparing the wound Healing
 Effect of a Controlled Release Wound

Dressing Containing Curcumin/
 Ciprofloxacin and Simvastatin/
 Ciprofloxacin in a Rat model :A

preclinical study

 2018/2/20
تا 

2020/2/20
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رتبه علمیواحد محل خدمترشته نام هیات علمی
دستگاه یا واحد وزارتی 
سفارش دهنده پروژه

عنوان پروژه
رشوع و پایان 

پروژه

12
دکرت صدیقه 

عسگری
فارماکوگنوزی

مرکز قلب و 
عروق اصفهان

استاد
موسسه ملی توسعه 

تحقیقات علوم 
پزشکی ایران

Fabrication of Biomimetic Tubular 
Bi-Layer poly Glycerol Sbacate/

poly-Caprolactone Composite Scaffold 
Using Functionally Graded Materials 
And Surface Modification Techniques 
And assessment The endothelia Cells 

Behavior On The scaffold Surface 
under shear stress In Bioreactor

 2016/6/21
تا 

2017/9/21

13
دکرت علیرضا 

خرسوی

فلوشیپ 
کاردیولوژی 

تهاجمی

مرکز تحقبقات 
پرفشاری خون

استاد
شبکه قلب و عروق 

کشوری
راه اندازی و توسعه برنامه ثبت مداخله عروق 

کرونر در استان اصفهان
 -1396/1/1

ادامه دارد

14
دکرت محمد رضا 
صربی )مجری 

طرح(

فوق تخصص 
قلب کودکان

عضو هیأت علمی 
و معاون آموزشی 
دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان

استاد

مصوب مرکز 
تحقیقات قلب 

کودکان و پژوهشکده 
قلب و عروق اصفهان

ثبت بیامری های مادرزادی قلب اطفال در 
اصفهان- ایران. متدولوژی و طراحی

از سال 1396 
تا کنون

15
دکرت بهار دهقان 

)مجری طرح(
فوق تخصص 
قلب کودکان

عضو هیأت علمی 
دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان

استادیار

مصوب مرکز 
تحقیقات قلب 

کودکان و پژوهشکده 
قلب و عروق اصفهان

ثبت بیامری های مادرزادی قلب اطفال در 
اصفهان- ایران. متدولوژی و طراحی

از سال 1396 
تا کنون

دکرت فریبا جوکار16
دکرتی آموزش 
علوم پرستاری

معاون پژوهشی 
مرکز تحقیقات 
آموزش علوم 

پزشکی

استادیار
معاونت آموزشی 

وزات بهداشت درمان 
و آموزش پزشکی

تدوین الگوی اعتبار بخشی رشته های آموزش 
علوم پزشکی

سال 95 
لغایت 98

دکرت نیکو یامنی17
دکرتای تخصصی 
برنامه ریزی درسی

مدیر مطالعات 
و توسعه آموزش 

پزشکی
دانشیار

معاونت آموزشی 
وزات بهداشت درمان 

و آموزش پزشکی

تدوین الگوی اعتبار بخشی رشته های آموزش 
علوم پزشکی

سال 95 
لغایت 98

18
دکرت علیرضا 

یوسفی
دکرتای تخصصی 
برنامه ریزی درسی

معاون توسعه 
مدیریت و منابع
و رئیس مرکز 

تحقیقات آموزش 
علوم پزشکی

استاد
معاونت آموزشی 

وزات بهداشت درمان 
و آموزش پزشکی

بازنگری استاندارد ها و فرایند اعتبار بخشی 
موسسه ای دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان

سال 98 تا 
کنون ادامه 

دارد

19
دکرت سید مرتضی 

صفوی
علوم تغذیه

دانشکده تغذیه و 
علوم غذایی

دانشیار
صندوق نوآوری و 
شکوفایی ریاست 

جمهوری
1398-1395تولید نان مکانیزه بدون کاربرد دست
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جدول F9- مشخصات اعضای هیات علمی دانشگاه که در مجالت Science ، Nature، New England Journal of Medicine و یا سایر ژورنال ها با IF بیش از 15 
مقاله چاپ کرده اند.

IF ژورنالآدرس مقالهعنوان مقالهرتبه علمیواحد محل خدمترشته نام هیات علمی

1
نوشین محمدی 

فرد
علوم تغذیه

مرکز تحقیقات قلب 
و عروق

پژوهشکده قلب و 
عروق

استادیار

Joint association of urinary 
sodium and potassium 

excretion with cardiovascular 
events and mortality: 

prospective cohort study

https://doi.org/10.1136/
bmj.l772

27.604

2
وحید شایگان 

نژاد
بیامری های مغز 

و اعصاب
گروه داخلی اعصاب، 

دانشکده پزشکی
استاد

Association of Initial 
Disease-Modifying Therapy 

With Later Conversion 
to Secondary Progressive 

Multiple Sclerosis

https://doi.org/10.1001/
jama.2018.20588

51.273

محمد میناکاری3
بیامری های 
گوارش و کبد 

بالغین

گروه داخلی، 
دانشکده پزشکی

دانشیار

The combination of 
sofosbuvir and daclatasvir is 
well tolerated and extremely 
effective in treating patients 
with hepatitis C with severe 
renal impairment including 

hemodialysis patinets

https://doi.org/10.1016/
S0618-8278)19(30437-2

18.946

4

معصومه 
صادقی/

نوشین محمدی 
فرد/

نضال 
رصاف زادگان

مرکز تحقیقات قلب 
و عروق

/مرکز تحقیقات 
بازتوانی قلبی/

گروه قلب و عروق، 
دانشکده پزشکی

استاد/
استادیار/

استاد

Effectiveness of polypill 
for primary and 

secondary prevention of 
cardiovascular diseases 
)PolyIran(: a pragmatic, 
cluster-randomised trial

https://doi.org/10.1016/
S0140-6736)19(31791-X

59.102

کودکانرویا کلیشادی5
گروه کودکان، 

دانشکده پزشکی
Iran in transitionاستاد

https://doi.org/10.1016/
S0140-6736)18(33197-0

59.102

6
نوشین محمدی 

فرد
علوم تغذیه

مرکز تحقیقات قلب 
و عروق

پژوهشکده قلب و 
عروق

استادیار

Socioeconomic status and risk 
of cardiovascular disease in 20 
low-income, middle-income, 
and high-income countries: 
the Prospective Urban Rural 
Epidemiologic )PURE( study

https://doi.org/10.1016/
S2214-109X)19(30045-2

15.873

7
نضال 

رصاف زادگان
بیامری های قلب 

و عروق
گروه قلب و عروق، 

دانشکده پزشکی
استاد

Global, regional, and national 
burden of neurological 
disorders, 1990-2016: a 

systematic analysis for the 
Global Burden of Disease 

Study 2016

https://doi.org/10.1016/
S1474-4422)18(30499-X

28.755

8
نوشین محمدی 

فرد 
علوم تغذیه

مرکز تحقیقات قلب 
و عروق

پژوهشکده قلب و 
عروق

استادیار

Association of dairy intake 
with cardiovascular disease 

and mortality in 21 countries 
from five continents )PURE(: 

a prospective cohort study

https://doi.org/10.1016/
S0140-6736)18(31812-9

59.102
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9
نوشین محمدی 

فرد 
علوم تغذیه

مرکز تحقیقات قلب 
و عروق

پژوهشکده قلب و 
عروق

استادیار

Global, regional, and national 
age-sex-specific mortality and 

life expectancy, 1950-2017: 
a systematic analysis for the 
Global Burden of Disease 

Study 2017

https://doi.org/10.1016/
S0140-6736)18(31891-9

59.102

10

نوشین محمدی 
فرد/

نضال 
رصاف زادگان

علوم تغذیه / 
بیامری های قلب 

و عروق 

مرکز تحقیقات قلب 
و عروق

پژوهشکده قلب و 
عروق / گروه قلب 
و عروق، دانشکده 

پزشکی

استادیار/
استاد

Global, regional, and national 
age-sex-specific mortality 

for 282 causes of death in 195 
countries and territories, 
1980-2017: a systematic 

analysis for the Global Burden 
of Disease Study 2017

https://doi.org/10.1016/
S0140-6736)18(32203-7

59.102

11

نوشین محمدی 
فرد/

نضال 
رصاف زادگان

علوم تغذیه/
بیامری های قلب 

و عروق

مرکز تحقیقات قلب 
و عروق

پژوهشکده قلب و 
عروق / گروه قلب 
و عروق، دانشکده 

پزشکی

استادیار/ 
استاد

Global, regional, and national 
incidence, prevalence, and 

years lived with disability for 
354 diseases and injuries for 
195 countries and territories, 

1990-2017: a systematic 
analysis for the Global Burden 

of Disease Study 2017

https://doi.org/10.1016/
S0140-6736)18(32279-7

59.102

12

نوشین محمدی 
فرد/

نضال 
رصاف زادگان

علوم تغذیه/
بیامری های قلب 

و عروق

مرکز تحقیقات قلب 
و عروق

پژوهشکده قلب و 
عروق / گروه قلب 
و عروق، دانشکده 

پزشکی

استادیار/ 
استاد

Global, regional, and national 
disability-adjusted life-years 

)DALYs( for 359 diseases 
and injuries and healthy life 
expectancy )HALE( for 195 
countries and territories, 
1990-2017: a systematic 

analysis for the Global Burden 
of Disease Study 2017

https://doi.org/10.1016/
S0140-6736)18(32335-3

59.102

13

نوشین محمدی 
فرد/

نضال 
رصاف زادگان

علوم تغذیه/
بیامری های قلب 

و عروق

مرکز تحقیقات قلب 
و عروق

پژوهشکده قلب و 
عروق / گروه قلب 
و عروق، دانشکده 

پزشکی

استادیار/ 
استاد

Global, regional, and 
national comparative risk 

assessment of 84 behavioural, 
environmental and 

occupational, and metabolic 
risks or clusters of risks for 

195 countries and territories, 
1990-2017: a systematic 

analysis for the Global Burden 
of Disease Study 2017

https://doi.org/10.1016/
S0140-6736)18(32225-6

59.102

14

نوشین محمدی 
فرد/

نضال 
رصاف زادگان

علوم تغذیه/
بیامری های قلب 

و عروق

مرکز تحقیقات قلب 
و عروق

پژوهشکده قلب و 
عروق / گروه قلب 
و عروق، دانشکده 

پزشکی

استادیار/ 
استاد

Population and fertility by 
age and sex for 195 countries 
and territories, 1950-2017: 
a systematic analysis for the 
Global Burden of Disease 

Study 2017

https://doi.org/10.1016/
S0140-6736)18(32278-5

59.102
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15
نوشین محمدی 

فرد
علوم تغذیه

مرکز تحقیقات قلب 
و عروق

پژوهشکده قلب و 
عروق

استادیار

Measuring progress from 
1990 to 2017 and projecting 

attainment to 2030 of the 
health-related Sustainable 
Development Goals for 195 
countries and territories: a 
systematic analysis for the 
Global Burden of Disease 

Study 2017

https://doi.org/10.1016/
S0140-6736)18(32281-5

59.102

16

نوشین محمدی 
فرد/

نضال 
رصاف زادگان

علوم تغذیه/
بیامری های قلب 

و عروق

مرکز تحقیقات قلب 
و عروق

پژوهشکده قلب و 
عروق / گروه قلب 
و عروق، دانشکده 

پزشکی

استادیار/ 
استاد

Alcohol use and burden for 
195 countries and territories, 

1990-2016: a systematic 
analysis for the Global Burden 

of Disease Study 2016

https://doi.org/10.1016/
S0140-6736)18(31310-2

59.102

17
نوشین محمدی 

فرد
علوم تغذیه

مرکز تحقیقات قلب 
و عروق

پژوهشکده قلب و 
عروق

استادیار

Urinary sodium 
excretion, blood pressure, 

cardiovascular disease, and 
mortality: a community-level 
prospective epidemiological 

cohort study

https://doi.org/10.1016/
S0140-6736)18(31376-X

59.102

18
رویا کلیشادی/ 

نضال 
رصاف زادگان

گروه کودکان
/ بیامری های 
قلب و عروق /

گروه کودکان، 
دانشکده پزشکی/

گروه قلب و عروق، 
دانشکده پزشکی

استاد/ 
استاد

Worldwide trends 
in body-mass index, 

underweight, overweight, 
and obesity from 1975 to 
2016: a pooled analysis of 
2416 population-based 

measurement studies in 128.9 
million children, adolescents, 

and adults

https://doi.org/10.1016/
S0140-6736)17(32129-3

59.102

19
نوشین محمدی 

فرد
علوم تغذیه

مرکز تحقیقات قلب 
و عروق

پژوهشکده قلب و 
عروق

استادیار

The effect of physical 
activity on mortality and 
cardiovascular disease in 
130 000 people from 17 

high-income, middle-income, 
and low-income countries: 

the PURE study

https://doi.org/10.1016/
S0140-6736)17(31634-3

59.102

20
نوشین محمدی 

فرد
علوم تغذیه

مرکز تحقیقات قلب 
و عروق

پژوهشکده قلب و 
عروق

استادیار

Fruit, vegetable, and legume 
intake, and cardiovascular 

disease and deaths in 
18 countries )PURE(: a 

prospective cohort study

https://doi.org/10.1016/
S0140-6736)17(32253-5

59.102

21
نوشین محمدی 

فرد
علوم تغذیه

مرکز تحقیقات قلب 
و عروق

پژوهشکده قلب و 
عروق

استادیار

Associations of fats and 
carbohydrate intake with 

cardiovascular disease and 
mortality in 18 countries from 

five continents )PURE(: a 
prospective cohort study

https://doi.org/10.1016/
S0140-6736)17(32252-

28.755
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22
مسعود اعتامدی 

فر
بیامری های مغز 

و اعصاب 

گروه جراحی مغز و 
اعصاب، دانشکده 

پزشکی
استاد 

Applying the 2017 McDonald 
diagnostic criteria for 

multiple sclerosis

https://doi.org/10.1016/
S1474-4422)18(30165-0

28.755

بیوانفورماتیکاحمد واعظ23
گروه ژنتیک و 

بیولوژی مولکولی، 
دانشکده پزشکی

استادیار

Genetic analysis of over 1 
million people identifies 535 

new loci associated with blood 
pressure traits

https://doi.org/10.1038/
s41588-018-0205-x

25.455

24
نوشین محمدی 

فرد
علوم تغذیه

مرکز تحقیقات قلب 
و عروق

پژوهشکده قلب و 
عروق

استادیار

Availability and affordability 
of essential medicines for 

diabetes across high-income, 
middle-income, and 

low-income countries: a 
prospective epidemiological 

study

https://doi.org/10.1016/
S2213-8587)18(30233-X

24.54

25
نوشین محمدی 

فرد
علوم تغذیه

مرکز تحقیقات قلب 
و عروق

پژوهشکده قلب و 
عروق

استادیار

Association of dietary 
nutrients with blood lipids 
and blood pressure in 18 

countries: a cross-sectional 
analysis from the PURE study

https://doi.org/10.1016/
S2213-8587)17(30283-8

24.54

26
محمد کرمانی 

القریشی
بیامریهای قلب و 

عروق

گروه قلب و عروق، 
The heart in embryologyاستادیاردانشکده پزشکی

https://doi.org/10.1093/
eurheartj/ehx771

24.889

27
نضال 

رصاف زادگان / 
معصومه صادقی

بیامری های 
قلب و عروق / 

بیامری های قلب 
و عروق

گروه قلب و عروق، 
دانشکده پزشکی 

 /
مرکز تحقیقات 
بازتوانی قلبی

استاد /
استاد

Cardiovascular disease in 
the Eastern Mediterranean 

region: epidemiology and risk 
factor burden

https://doi.org/10.1038/
nrcardio.2017.138

17.42

کودکانرویا کلیشادی28
گروه کودکان، 

دانشکده پزشکی
استاد

Inequalities in the use of 
secondary prevention of 
cardiovascular disease 

by socioeconomic status: 
evidence from the PURE 

observational study

https://doi.org/10.1016/
S2214-109X)18(30031-7

15.873

کودکانرویا کلیشادی29
گروه کودکان، 

دانشکده پزشکی
استاد

Child mortality in Iran's 
provinces: successes and 

future needs

https://doi.org/10.1016/
S2214-109X)17(30154-7

15.873
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جدول R1 - مشخصات مراکز تحقیقات دانشگاه

نام مرکز تحقیقات
سال 

تاسیس 

آخرین رتبه مرکز در رتبه 
بندی مراکز تحقیقات 

علوم پزشکی کشور
حوزه ها و موضوعات مورد مترکز مرکز 

 affiliation با ISI تعداد مقاالت
مرکز در سالهای 2018 و 2019

سایر توضیحات

1
مرکز تحقیقات 
امنیت غذایی

138811
1.تغذیه بالینی2.تغذیه در جامعه )امنیت غذایی( 3.تغذیه سلولی- 

مولکولی 4.بهداشت و ایمنی مواد غذایی
تعداد مقاالت 2018 / 81
تعداد مقاالت 2019 / 91

2
مرکز تحقیقات سم 

شناسی
1383207

1. (سموم دفع آفات نباتی 2( سومرصف مواد و داروها 3(مطالعات 
اعتیاد

تعداد مقاالت 2018 / 12
تعداد مقاالت 2019 / 5

3
مرکز تحقیقات 

عفونی و گرمسیری
137379

1.عفونت های گوارشی 2.عفونت های تنفسی 3.عفونت های 
بیامریهای منتقله از طریق خون

تعداد مقاالت 2018 / 11
تعداد مقاالت 2019 / 14

4
مرکز تحقیقات 

روان تنی
1389111

1.بیامری رسطان 2.بیامریهای قلبی و عروقی3. بیامریهای دستگاه 
گوارش 4. عالئم روان تنی در جمعیت عمومی

تعداد مقاالت 2018 / 18
تعداد مقاالت 2019 / 11

5
مرکز تحقیقات 

علوم رفتاری
1371132

1. ورژانسهای روانپزشكی )خودكشی – پرخاشگری و رفتارهای 
پرخطر( 2. وانشناسی سالمت و اختالالت روان تنی3. سوءمرصف 
مواد، دخانیات و الكل 4. اختالالت هیجانی ))افرسدگی، اضطراب 
، دوقطبی ،وسواس و کامل گرایی( 5. روانپزشكی كودك، نوجوان و 

خانواده 6. مداخالت ابزاری و دارویی در علوم رفتاری 7. ساملندی8.. 
اختالالت سایکوسکچوال 9. رویکرد جامعه نگر در سالمت روان 

تعداد مقاالت 2018 / 14
تعداد مقاالت 2019 / 0

6
مرکز تحقیقات 

نقص ایمنی
1386137

1.تشخیص زنتیکی بیامری های نقص ایمنی اولیه2.بررسی پاتولوژی 
HLY typing.3مولکولی در بیامری های نقص ایمنی اولیه

تعداد مقاالت 2018 / 8
تعداد مقاالت 2019 / 12

7
مرکز تحقیقات 

علوم اعصاب
138590

1.راه اندازیواحدهای رجیسرتی برای بیامری های شایع كه مشكل 
بهداشتی درمانی مهمی برای استان شده اند: مثل ام اس و اسرتوك، 

تومورهای مغزی و بیامریهای ستون فقرات 2.- طرح های جامع برای 
بومی سازی پروتكل های درمانی در بیامری های شایع - طرح های 

اموزشی و رفع نقایص اموزشی
- 3.پشتیبانی از طرح های بین گروهی، بین دانشگاهی و بین املللی و 

راه های برقراری و اجرای انها.
- 4.طرح های تحقیقاتی در وزه بیامریهای نوروماسكوالر، رصع، 

رسدرد، پاركینسون و آلزایمر

تعداد مقاالت 2018 / 30
تعداد مقاالت 2019 / 22

8
مرکز تحقیقات 

بیهوشی و 
مراقبت های ویژه

1387171
1.روشهای مداخله ای تشخیص و درمان درد2.مواد بالینی 

مانیتورینگ در بیهوشی3. ایمنی بیامر در فیلد بیهوشی
تعداد مقاالت 2018 / 10
تعداد مقاالت 2019 / 3

9
مرکز تحقیقات 

علوم دارویی
138121

1.طراحی، ساخت و فرموالسیون و ارزیابی داروهای مورد استفاده 
در درمان بیامریها از جمله رسطان و ام اس و همچنین تولید دانش 
فنی ساخت، فرموالسیون و تولید صنعتی داروهای موجود با ارزش

تعداد مقاالت 2018 / 15
تعداد مقاالت 2019 / 3

10
مرکز تحقیقات 

پوست 
137972

1. پیشگیری و درمان بیامری لیشامنیوز جلدی 2. پیشگیری و 
درمان بیامری های پوستی 3. سلول درمانی و کاربرد آن در درمان 

بیامری های پوستی

تعداد مقاالت 2018 / 18
تعداد مقاالت 2019 / 10

تاریخ اخذ 
موافقت قطعی 
سال تأسیس در 
نظر گرفته شده 

است.

11
مرکز تحقیقات 
بازتوانی قلب

137546

1.انجام طرح های تحقیقاتی در زمینه بازتوانی ساده simplified و 
در خانه در زمینه مداخالت بالینی دارویی و غیر دارویی

- در زمینه طرح های مشرتک و چاپ مقاالت با دیگر مراکز تحقیقاتی 
داخل و خارج از کشور

- در زمینه کاهش طول مدت بازتوانی
- در زمینه بازتوانی در بیامران با ریسک باال

- در زمینه رصفه اقتصادی در پیشگیری ثانویه
2- ادامه آموزش بازتوانی به سایر استانهای کشور 3- چاپ مقاالت 

در مجالت معترب

تعداد مقاالت 2018 / 16
تعداد مقاالت 2019 / 12
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نام مرکز تحقیقات
سال 

تاسیس 

آخرین رتبه مرکز در رتبه 
بندی مراکز تحقیقات 

علوم پزشکی کشور
حوزه ها و موضوعات مورد مترکز مرکز 

 affiliation با ISI تعداد مقاالت
مرکز در سالهای 2018 و 2019

سایر توضیحات

12
مرکز تحقیقات 
ایمپلنت های 

دندانی
1391158

1.بیومرتیال ها و ایمپلنت های دندانی) استاندارد سازی، طراحی و 
تولید(2. بیو مرتیال ها و ایمپلنت های دندانی) بررسی خصوصیات 
فیزیکی ، شیمیایی وزیست سازگاری3. بیامری های سیستمیک 
و ایمپلنت های دندانی 4. ایمپلنت های دندانی و تاثیر آن بر 

کیفـــــیت زندگی و ارتقاء سالمــت بیامران ) مطالعات جامعه 
نگر(5. بسط ارتباط دانش ایمپلنت ها با گروه های مختلف 

آموزش دندانپزشکی6. تاثیر تکنولوژی های جدید بر پیش آگهی 
 .7 )Computerized Implant ology( در درمان های ایمپلنت
تاثیر اقتصاد خانواده و جامعه بر درمان های ایمپلنت و بالعکس ) 

مطالعات جامعه نگر(

تعداد مقاالت 2018 / 7
تعداد مقاالت 2019 / 1

تاریخ اخذ 
موافقت اصولی 
سال تأسیس در 
نظر گرفته شده 

است.

13
مرکز تحقیقات 
بیوانفورماتیک

1389162
1.استفاده از روشهای محاسباتی، پروتئومیک و ژنومیک در طراحی 

منطقی دارو 
تعداد مقاالت 2018 / 10
تعداد مقاالت 2019 / 2

14
مرکز تحقیقات 

قلب کودکان
ندارد1372

1.بیامریهای قلبی مادرزادی2.پیشگیری از بیامریهای قلبی و عروقی 
در کودکان و نوجوانان 3.بیامریهای مزمن غیرواگیر در کودکان و 

نوجوانان4.بیامری سنکوپ

تعداد مقاالت 2018 / 1
تعداد مقاالت 2019 / 11

15
مرکز تحقیقات 

قلب و عروق
13675

1.توسعه پژوهشهای مرتبط با ارتقاء سالمت قلبی عروقی در جامعه
2.تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه بیامریهای قلبی عروقی 

3.انجام پژوهشها در راستای پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالثیه 
بیامریهای قلبی عروقی و عوامل خطرساز آنها4.انجام پژوهش 

بنیادی، بالینی و اپیدمیولوژی در رابطه با كنرتل و درمان بیامریهای 
قلبی عروقی و عوامل خطرساز آنها5.ترغیب، تشویق و بكارگیری 

محققین بویژه محققین جوان در انجام پژوهشهای مربوطه
6.همكاری با سایر پژوهشكده ها، مراكز تحقیقاتی، گروههای 

آموزشی و بهداشتی در داخل كشور7.همكاری با مراكز علمی سایر 
كشورها و همچنین سازمانهای بین املللی با رعایت قوانین و مقررات 

کشوری

تعداد مقاالت 2018/ 57
تعداد مقاالت 2019/ 53

16
مرکز تحقیقات 

اختالالت اسکلتی - 
عضالنی

1389119
بیومکانیک راه رفنت و تعادل انسان در ضایعات عصبی2.بیومکانیک 

راه رفنت و تعادل در ساملندان 3.انحرافات و اختالالت سیستم 
اسکلتی و عضالنی

تعداد مقاالت 2018/ 11
تعداد مقاالت 2019/ 7

تاریخ اخذ 
موافقت اصولی 
سال تأسیس در 
نظر گرفته شده 

است

17
مرکز تحقیقات 

چشم
1385191

1.بررسی تروماهای چشم 2. بررسی بیامریهای ویرته و رتین 3. 
بررسی بیامری های قرنیه 4. کراتوکونوس 5. اصالح عیوب انکساری 

قرنیه

تعداد مقاالت 2018/ 4
تعداد مقاالت 2019/ 7

18
مرکز تحقیقات آب 

و الکرتولیت
1.گردش خون و ترمیم سیستم کلیوی1389172

تعداد مقاالت 2018/ 11
تعداد مقاالت 2019/ 6

19
مرکز تحقیقات 
پرفشاری خون

137570
1. بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک بیامری پرفشاری خون، پیشگیری 

و کنرتل پرفشاری خون2.بیامریهای قلب و عروق
تعداد مقاالت 2018/ 19
تعداد مقاالت 2019/ 22

20
مرکز تحقیقات 
بیامریهای کلیوی

1387122
1.عملکرد کلیه و بیامریهای آن2.پیشگیری و درمان بیامریهای 

کلیوی و مجاری ادرار3.اپیدمیولوژی بیامری کلیوی و محل ادراری
تعداد مقاالت 2018/ 18
تعداد مقاالت 2019/ 20

تاریخ اخذ 
موافقت اصولی 
سال تأسیس در 
نظر گرفته شده 

است

21
مرکز تحقیقات 
تهاجمی قلب و 

عروق
1392203

1.بررسی هزینه اثربخشی اقدامات تهاجمی قلبی عروقی ) 
آنژوگرافی و آنژیوپالست(

2.مقایسه رخداد حوادث حوادث قلب عروقی در بیامران تحت 
درمان آنژیوپالستی و عمل باز قلب 3. کیفیت زندگی بیامران دچار 
بیامری عروق کرونر 4. اندازی سیستم ثبت اقدامات تهاجمی قلبی 

عروقی)آنژیوگرافی و آنژیوپالستی(

تعداد مقاالت 2018/ 13
تعداد مقاالت 2019/ 15

تاریخ اخذ 
موافقت اصولی 
سال تأسیس در 
نظر گرفته شده 

است
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نام مرکز تحقیقات
سال 

تاسیس 

آخرین رتبه مرکز در رتبه 
بندی مراکز تحقیقات 

علوم پزشکی کشور
حوزه ها و موضوعات مورد مترکز مرکز 

 affiliation با ISI تعداد مقاالت
مرکز در سالهای 2018 و 2019

سایر توضیحات

22
مرکز تحقیقات 
آموزش علوم 

پزشکی 
1383146

1.تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی2.یاددهی و یادگیری3.
ارزشیابی آموزشی)دانشجو، هیأت علمی و برنامه(4.مدیریت و 

رهربی آموزشی5.یادگیری الکرتونیکی6.طراحی و تولید محصوالت 
آموزشی 7.حوزه اخالق حرفه ای

تعداد مقاالت 2018/ 7
تعداد مقاالت 2019/ 4

تاریخ اخذ 
موافقت اصولی 
سال تأسیس در 
نظر گرفته شده 

است

23

مرکز تحقیقات 
ناهنجاریهای 
جمجمه ای - 

صورتی

ندارد1384

1.پژوهش، آموزش، پیشگیری و درمان در حوزه شکاف لب و کام و 
بدعملکردی کامی – حلقی2. پژوهش، آموزش، پیشگیری و درمان 
در حوزه اختالالت کرانیوستوز 3. پژوهش، آموزش، پیشگیری و 

درمان در حوزه نقایص رشدی استخوان صورت و ضایعات مادرزادی 
پوستی کودکان 

تعداد مقاالت 2018/ 0
تعداد مقاالت 2019/ 1

24
مرکز تحقیقات 

نارسایی قلب
1391229

1.پژوهش های مرتبط با نارسایی قلبی در راستای ارتقای خدمات 
ارائه شده به این بیامران و بهبود عملكرد و پیش آگهی این بیامران.

تعداد مقاالت 2018/ 11
تعداد مقاالت 2019/ 7

25
مرکز تحقیقات 

مواد دندانی
139179

1.تولید، پیرشفت و انتشار دانش مواد دندانی برای استفاده حرفه ای 
و کاربرد آن در اجتامع.

تعداد مقاالت 2018/ 9
تعداد مقاالت 2019/ 0

26
مرکز تحقیقات 

سیستم های نوین 
دارو رسانی

1.طراحی و ارزیابی سامانه های نوین دارورسانی1390156
تعداد مقاالت 2018/ 11
تعداد مقاالت 2019/ 6

تاریخ اخذ 
موافقت اصولی 
سال تأسیس در 
نظر گرفته شده 

است

27
مرکز تحقیقات 
مراقبت های 

پرستاری و مامایی
138726

1.توامنند سازی و ارتقا سالمت خانواده2.مراقبت های پرستاری و 
مامایی3.سالمت زنان

تعداد مقاالت 2018/ 16
تعداد مقاالت 2019/ 20

28
مرکز تحقیقات 
عفونت های 
بیامرستانی

1390164
1.مقاومت میکروبی در عوامل ایجاد کننده عفونت های 

بیامرستانی
تعداد مقاالت 2018/ 11
تعداد مقاالت 2019/ 19

29
مرکز تحقیقات 

مدیریت و اقتصاد 
سالمت

مدیریت در نظام سالمت و اقتصاد سالمت1385158
تعداد مقاالت 2018/ 15
تعداد مقاالت 2019/ 6

30
مرکز تحقیقات 
محیط زیست

1388101
تحقیق به منظور درک میزان مواجهه جامعه با آالینده های زیست 
محیطی برای بهبود رشایط زندگی سامل تر و مطالعه روش های پایش، 

کنرتل و کاهش  آالینده ها در محیط زیست

تعداد مقاالت 2018/ 49
تعداد مقاالت 2019/ 40

31
مرکز تحقیقات 
رشد و منو کودکان

138913

1.تاثیر برهم كنش عوامل محیطی، وراثتی و شیوه زندگی در شكل 
گیری بیامری های غیرواگیر )DOHaD(2..بررسی عوامل خطرزای 

بیامری های غیرواگیر در کودکان و نوجوانان3.ارائه راهکارهای 
مناسب برای پیشگیری از بروز بیامری های غیرواگیر از اوان زندگی4.

)Neurodevelopment( تكامل مغزی و اختالالت آن

تعداد مقاالت 2018/ 123
تعداد مقاالت 2019/ 46

32
مرکز تحقیقات 
بیامریهای ارثی 

کودکان
1.شناخت عوامل ژنتیکی در بیامریهای ارثی1391168

تعداد مقاالت 2018/ 15
تعداد مقاالت 2019/ 14

33

مرکز تحقیقات 
سیگنال و 

پردازش های 
پزشکی

138672
1.پردازش تصاویر پزشکی2.پردازش سیگنال های حیاتی3.ناوبری ، 

جراحی و رباتیک تحت هدایت تصویر
تعداد مقاالت 2018/ 8
تعداد مقاالت 2019/ 10

34
مرکز تحقیقات 

بیوسنسور
1389195

1.طراحی و ساخت نانو سامانه های ترانوستیک بر پایه پلیمرهای 
کربنی به منظور ردیابی و درمان همزمان بیامری رسطان2. توسعه 
زیرساخت انواع نانو کوانتوم دات های نوری به منظور کاربرد در 

دارورسانی و تصویر برداری سلولی و بافتی3.ایده پردازی و ساخت 
اولیه کیت های تشخیص زودرس رسطان 4. طراحی و ساخت 
کیت های تشخیصی5. شبیه سازی سامانه های بیولوژیک برای 

توسعه ابزارهای تشخیص و درمان

تعداد مقاالت 2018 / 13
تعداد مقاالت 2019 / 14
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نام مرکز تحقیقات
سال 

تاسیس 

آخرین رتبه مرکز در رتبه 
بندی مراکز تحقیقات 

علوم پزشکی کشور
حوزه ها و موضوعات مورد مترکز مرکز 

 affiliation با ISI تعداد مقاالت
مرکز در سالهای 2018 و 2019

سایر توضیحات

35
مرکز تحقیقات 
پیشگیری از 

رسطان
1386219

1.بیامری رسطان2 پیشگیری اولیه با رویکرد بررسی عوامل خطر، 
پیشگیری نوع سوم 

تعداد مقاالت 2018 / 
تعداد مقاالت 2019 / 

36
مرکز تحقیقات 

فیزیولوژی 
کاربردی

1385109
1. هدایت پژوهش های پایه به منظور به کارگیری آن در علوم 
بالینی2. سازماندهی مسائل بالینی و حل راهربدی آن بر اساس 

پژوهشهای

تعداد مقاالت 2018/ 19
تعداد مقاالت 2019/ 17

تاریخ اخذ موافقت 
اصولی سال 

تأسیس در نظر 
گرفته شده است

37
مرکز تحقیقات 
عوامل اجتامعی 
موثر بر سالمت

1385220
1.سالمت جسامنی2.سالمت روانی3.سالمت معنوی4.سالمت 

اجتامعی5.سالمت زیست محیطی6.آموزش سالمت
تعداد مقاالت 2018/ 13
تعداد مقاالت 2019/ 4

38
مرکز تحقیقات 
غدد و متابولیسم

137123

1.دیابت: پیشگیری پریموردیال، اولیّه، ثانویّه و ثالثیّه در دیابت نوع 
2 )با اولویت پره دیابت، کبد چرب، سندرم متابولیک(، پیشگیری 
اولیّه، ثانویّه و ثالثیّه در دیابت نوع 1، پیشگیری اولیه و ثانویه در 

دیابت بارداری
2.اختالالت تیروئید: هیپوتیروئیدیسم، هیپرتیروئیدیسم، گواتر و 

ندول های تیروئید، تیروئیدیت، کانرس های تیروئید 
3.اختالالت متابولیک استخوان: اوستئوپروّز اوستئو ماالسی و کمبود 

ویتامین D، اختالالت پاراتیروئید و متابولیسم کلسیم 
4.اختالالت نورواندوکرینولوژی: اختالالت هورمون رشد، کوشینگ، 

هیپرپروالکتینمی، سایر اختالالت هیپوفیز
5.اختالالت گنادها: هیپوگونادیسم، یائسگی، بلوغ زودرس و 
دیررس، اختالالت عملکرد جنسی، ناباروری و اختالالت ترانس

تعداد مقاالت 2018/ 4
تعداد مقاالت 2019/ 3

39
مرکز تحقیقات 

فناوری اطالعات 
در امور سالمت

1392209

1.پیاده سازی، امکان سنجی، ارزیابی، چالشها و فرصتهای نظام 
اطالعات سالمت2.

پرونده الکرتونیک سالمت و استانداردهای مرتبط در همه حوزه 
ها 3.مجموعه داده ها و نظامهای ثبت ثانویه 4.جنبه های قانونی 

مدیریت اطالعات سالمت 5.مدیریت دانش، حاکمیت بالینی 
و مباحث مرتبط در حوزه مدیریت اطالعات سالمت 6.کاربرد 
فناوریهای ارتباطی و اطالعاتی نوین در کتابخانه ها) وب 2و 3، 

رسانه های اجتامعی( 7.ارزشیابی منابع و نظامهای اطالع رسانی و 
کتابخانه ها8.اطالع سنجی در علوم سالمت

تعداد مقاالت 2018/ 7
تعداد مقاالت 2019/ 3

تاریخ اخذ 
موافقت قطعی 
سال تأسیس در 
نظر گرفته شده 

است

40
مرکز تحقیقات 

علوم دندانپزشکی
137918

1.مهندسی بافت2.مواد و تجهیزات دندناپزشکی3.پیشگیری از 
بیامریهای دهان و دندان

تعداد مقاالت 2018/ 17
تعداد مقاالت 2019/ 6

41
مرکز تحقیقات 

گوارش و کبد
1.بیامریهای گوارشی13934

تعداد مقاالت 0/2018
تعداد مقاالت 2019/ 0

تاریخ اخذ موافقت 
اصولی سال تأسیس 
در نظر گرفته شده 

است

42
مرکز تحقیقات 
پزشکی بازساختی

1.پزشکی بازساختیندارد1392
تعداد مقاالت 0/2018
تعداد مقاالت 2019/ 0

تاریخ اخذ موافقت 
اصولی سال تأسیس 
در نظر گرفته شده 

است

43
مرکز تحقیقات 
متابولیک کبد

1.بیامریهای گوارشی و کبد در بالغین1392267
تعداد مقاالت 0/2018
تعداد مقاالت 2019/ 0

تاریخ اخذ موافقت 
اصولی سال تأسیس 
در نظر گرفته شده 

است

44
مرکز تحقیقات 

پیوند کلیه
1.بیامریهای کلیوی و پیوند کلیه1389244

تعداد مقاالت 2018/ 5
تعداد مقاالت 2019/ 4

تاریخ اخذ موافقت 
اصولی سال تأسیس 
در نظر گرفته شده 

است
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جدول R2- مشخصات تحقیقات ملّی که توسط دانشگاه انجام شده است: ندارد

مجری طرحعنوان پژوهش ملّی
تاریخ انجام طرح

نهاد سفارش دهنده طرح
هزینه پروژه / مبلغ 

قرارداد
سایر توضیحات

تااز

1

بررسی اعتبار خارجی فرمول تخمین منک 
مرصفی با استفاده از یک منونه ادرار و ارزیابی 
میزان منک دریافتی در بزرگساالن ایرانی در 

سطح ملی )طرح ملی منک(

دکرت نضال 
رصاف زادگان 

97/12/191401/12/19
دانشگاه علوم پزشکی 

اصفهان
 5/000/000/000

ریال

2
تدوین الگوی اعتبار بخشی رشته های آموزش 

علوم پزشکی
دکرت فریبا جوکار
دکرت نیکو یامنی

9598
معاونت آموزشی 

وزات بهداشت درمان 
و آموزش پزشکی

300 میلیون ریال

3
بازنگری استاندارد ها و فرایند اعتبار بخشی 
موسسه ای دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان

دکرت علیرضا 
یوسفی

ادامه دارد98
معاونت آموزشی 

وزات بهداشت درمان 
و آموزش پزشکی

500 میلیون ریال

4

بررسی اثر مرصف مکمل روی و رژیم کاهش 
 ،)SOD-MDA( وزن بر اسرتس اکسیداتیو

استئاپوز، آنزیم های کبدی، وضعیت 
گالیسمیک و پروفایل لیپیدی در بیامران کبد 

چرب غیر الکلی 

تاکنون1397دکرت رضا امانی

صندوق حامیت از 
پژوهشگران و فناوران 

کشور
 ریاست جمهوری 

 150/000/000
ریال

بخشی از پایان 
نامه دکرتای 

 PhD تخصصی

جدول R3 - مشخصات گرانت های پژوهشی کالن )بیش از 500 میلیون تومان( جذب شده از نهادها و مراجع داخل کشور: ندارد

مجری طرحعنوان پژوهش ملّی
تاریخ انجام طرح

نهاد سفارش دهنده طرح
هزینه پروژه / مبلغ 

قرارداد
سایر توضیحات

تااز

طراحی مدل پیش بینی خطر بروز حوادث 
قلبی در بیامران مبتال به رسطان روده و 

)CIBC(پستان

دکرت نضال 
رصاف زادگان

97/2/301401/6/30
موسسه ملی توسعه 

تحقیقات علوم پزشکی ایران
 11/535/300/000

ریال

اسرتاتژیهای مداخالتی برای بهبود دانش ، 
نگرش وعملكرد جامعه و پرسنل بهداشتی 

در خصوص كنرتل ، پیشگیری و درمان افزایش 
)LIPOKAP(چربی خون

دکرت نضال 
رصاف زادگان

2016/11/12020/9/1
International 

Atherosclerosis Society
 6/000/000/000

ریال

بررسی شیوع دوره ای بیامری عروق کرونر 
زودرس و عوامل خطر آن بر اساس قومیت 
ها و مذهب های مختلف در ایران و تهیه 

)IPAD(بیوبانک جهت مطالعات اپی ژنتیک

دکرت نضال 
رصاف زادگان

94/12/2495/12/24
معاونت تحقیقات و فناوری 

وزارت بهداشت 
 30/000/000/000

ریال

بررسی اعتبار خارجی فرمول تخمین منک 
مرصفی با استفاده از یک منونه ادرار و 

ارزیابی میزان منک دریافتی در بزرگساالن 
ایرانی در سطح ملی )طرح ملی منک(

دکرت نضال 
رصاف زادگان 

97/12/191401/12/19
دانشگاه علوم پزشکی 

اصفهان
 5/000/000/000

ریال
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جدول R4- جذب گرانت پژوهشی بین املللی

مجری طرحعنوان پژوهش بین املللی
نهاد سفارش دهنده تاریخ انجام طرح

طرح
هزینه پروژه / مبلغ 

قرارداد
سایر توضیحات

تااز

1

Investigating, analyzing 
and improving the bio-
psycho-socio-cultural 
state of disabilities in 
Isfahan and Hamburg 

cities

ایران: دکرت امراله ابراهیمی )مدیر 
پروژه(، دکرت جاوید مستمند، دکرت 

حمید نصیری، دکرت نیکو یامنی، دکرت 
سیدمحسن حسینی، دکرت علیرضا 

یوسفی، بهارلویی
آملان: پروفسور رشودر )مدیر پروژه(، 

پروفسور دگنهارت، دکرت مایر

13921398
مرکز تحقیقات 

علوم رفتاری و طب 
روان تنی

200 هزار یورو

3

Globalization 
and Health and 

Interdisciplinary project 
of cooperation between 

Germany and Iran

ایران: دکرت حمید افشار، دکرت احمدزاده، 
دکرت آزاده ملکیان، دکرت مجید برکتین، 
دکرت ندا ادیبی، دکرت متقی، دکرت علوی، 

دکرت عطاری
آملان: پروفسور کارل ادوارد شاید، 

پروفسور ویرشینگ

20102016
مرکز تحقیقات 
علوم رفتاری و 
طب روان تنی

4

Development 
and evaluation of 
a curriculum in 

psycho-oncology in Iran

ایران: دکرت محمدرضا شعربافچی، دکرت 
فرزاد گلی، دکرت محبوبه فرزانگان، دکرت 

ابوالقاسمی
آملان: پروفسور وونش، پروفسور الهمن، 

پروفسور شاید

2018
مرکز تحقیقات 
علوم رفتاری و 
طب روان تنی 

5

اسرتاتژیهای مداخالتی 
برای بهبود دانش ، نگرش 
وعملكرد جامعه و پرسنل 

بهداشتی در خصوص كنرتل 
، پیشگیری و درمان افزایش 
)LIPOKAP(چربی خون

2016/11/12020/09/1دکرت نضال رصاف زادگان
 International

 Atherosclerosis
Society

 6/000/000/000
ریال

6
گرنت یک ماهه دوره 

پژوهشی
1398/4/51398/5/5دکرت رضا امانی

 Massey
University

5000NZD به 
همراه هزینه های 

جانبی
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)International Joint Project( همکاری پژوهشی بین املللی -R5 جدول

عنوان پژوهش بین املللی
فرد مرجع )focal point( اجرای طرح 

در کشور
تاریخ انجام طرح

 )counterpart( همکار
 بین املللی

 نقش همکاران
 ملّی در انجام

پروژه
سایر توضیحات

تاازگروه / دپارمتاننام

1
 Acute Coronary

Syndrome Registry
دکرت معصومه 

صادقی

مرکز تحقیقات 
بازتوانی قلب 

پژوهشکده قلب و 
عروق

مجری)EORP( بنیاد قلب اروپا13941395

2Non STEMI Registry
دکرت معصومه 

صادقی

مرکز تحقیقات 
بازتوانی قلب 

پژوهشکده قلب و 
عروق

مجری )EORP( بنیاد قلب اروپا13981398

3
 Cardiac Rehabilitation

 Program Survey - Global
Study

دکرت معصومه 
صادقی

مرکز تحقیقات 
بازتوانی قلب 

پژوهشکده قلب و 
عروق

13951397

International Council 
of Cardiovascular 
Prevention and 

Rehabilitation )ICCPR(.

مجری

4

 Psychosocial approach
 to cardiovascular

 problems )guideline on
 psychocardiology( How
 to manage psychological
 problems in patients with

cardiac symptoms

دکرت حمیدرضا 
روح افزا

مرکز تحقیقات 
بازتوانی قلب 

پژوهشکده قلب و 
عروق

1395-

Freiburg University 
Medical Center, 

University of Gottingen 
Medical Center 

مجری

5

تحقیق كهورت برای پیگیری 
تغییرات سبك زندگی 

عوامل خطر و بیامری های 
مزمن در مناطق شهری و 

)PURE(روستایی

دکرت نوشین 
محمدی فرد

Population 
Health Research 

Institute, 
MacMaster 
University 
,Canada

همکار اصلیDr.Salim Yusufادامه دارد85/1/5

این طرح از سال 
84 تا کنون در 
حال اجرا می 

باشد

6

 EURObservational
 Research Programme

 Chronic Ischemic
 Cardiovascular
)Disease)CICD 

Long-Term Registry

دکرت علیرضا 
خرسوی)همکار(

مرکز تحقیقات 
پرفشاری خون

خرداد 
1395

ادامه دارد
European Society of 

Cardiology
 مدیر اجرایی

طرح

7

 The association between
 serum levels of vitamin
 D and mood state, bone
 health, inflammatory
 biomarkers, quality of

 life and anthropometry
indices in elderly women

Prof. Marlena 
Kruger

Nutrition
 March

2020
 March

2021
Massey University

Prof. Reza 
Amani

مجری اول 
طرح پژوهشی

8

 Programmed Death
 )PD-L1( 1-Ligand

 Status in North
 American Cohort of

 Penile Squamous Cell
Carcinoma

Diana Taheri

Department of 
Pathology, School 

of Medicine, 
Kidney Diseases 
Research Center, 

Isfahan University 
of Medical 
Sciences

20152016

Cocks, Margaret/Taheri, 
Diana/Ball, Mark W./
Bezerra, Stephania 

M./Rodriguez,Maria 
D. C./Meeker, Alan/

Bivalacqua, Trinity J./
Chaux, Alcides/Burnett, 
Arthur/Netto, Geoige J.

General,
Data 

collection, 
Editing 
Paper
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عنوان پژوهش بین املللی
فرد مرجع )focal point( اجرای طرح 

در کشور
تاریخ انجام طرح

 )counterpart( همکار
 بین املللی

 نقش همکاران
 ملّی در انجام

پروژه
سایر توضیحات

9
 TERT Promoter

 Mutations in Urinary
Bladder Adenocarcinoma

Diana Taheri

Department of 
Pathology, School 

of Medicine, 
Kidney Diseases 
Research Center, 

Isfahan University 
of Medical 
Sciences

20142016

Cowan, Morgan/
Springer, Simeon/
Nguyen, Doreen/

Taheri, Diana/Guner, 
Gunes/Mendoza 
Rodriguez, Maria 

Angelica/Cunha, Isabela 
W./Baydar, Dilek/

Bezerra, Stephania/
VandenBussche, 

Christopher J./Wang, 
Yuxuan/Kinzler, 

Kenneth/Papadopoulos, 
Nickolas/Vogelstein, 
Bert/Netto, George J.

General,
Data 

collection, 
Editing 
Paper

10

 Diagnostic Value of Dual
 and Reactivity of STAT6

 in the Differential ALDH1
 Diagnosis of Solitary

 Fibrous Tumor vs Stromal
 Tumor of Unknown

 Malignant Potential of the
Prostate

Diana Taheri

Department of 
Pathology, School 

of Medicine, 
Kidney Diseases 
Research Center, 

Isfahan University 
of Medical 
Sciences

20152016

Guner, Gunes/Bezerra, 
Stephania M./Taheri, 
Diana/Zahavi, David 
J./Angelica, Maria/

Rodriguez, Mendoza/
Sharma, Rajni/Bishop, 

Justin A./Epstein, 
Jonathan I./Netto, 

George J.

General,
Data 

collection, 
Editing 
Paper

11

 and The utility of STAT6
 expression in ALDH1

 the differential diagnosis
 of solitary fibrous tumor
 versus prostate-specific

stromal neoplasms

Diana Taheri

Department of 
Pathology, School 

of Medicine, 
Kidney Diseases 
Research Center, 

Isfahan University 
of Medical 
Sciences

20152016

Guner, Gunes/Bishop, 
Justin A./Bezerra, 

Stephania M./Taheri, 
Diana/Zahavi, David 
J./Rodriguez, Maria 
Angelica Mendoza/

Sharma, Rajni/Epstein, 
Jonathan I./Netto, 

George J.

General,
Data 

collection, 
Editing 
Paper

12

Global 
5-Hydroxymethylcytosine 

Levels Are Profoundly 
Reduced in Multiple 

Genitourinary 
Malignancies

Diana Taheri

Department of 
Pathology, School 

of Medicine, 
Kidney Diseases 
Research Center, 

Isfahan University 
of Medical 
Sciences

20152016

Munari, Enrico/Chaux, 
Alcides/Vaghasia, Ajay 

M./Taheri, Diana/
Karram, Sarah/Bezerra, 
Stephania M./Roibon, 

Nilda Gonzalez/
Nelson, William G./
Yegnasubramanian, 
Srinivasan/Netto, 
George J./Haffner, 

Michael C.

General,
Data 

collection, 
Editing 
Paper
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عنوان پژوهش بین املللی
فرد مرجع )focal point( اجرای طرح 

در کشور
تاریخ انجام طرح

 )counterpart( همکار
 بین املللی

 نقش همکاران
 ملّی در انجام

پروژه
سایر توضیحات

13

TERT Promoter 
Mutations in Aggressive 
Variants of Urothelial 

Carcinoma

Diana Taheri

Department of 
Pathology, School 

of Medicine, 
Kidney Diseases 
Research Center, 

Isfahan University 
of Medical 
Sciences

20142016

Nguyen, Doreen/
Springer, Simeon/

Cowan, Morgan/Taheri, 
Diana/Gunei, Gunes/

Rodriguez, Maria 
Angelica Mendoza/
Bezerra, Stephania/
Cunha, Isabela W./

Baydar, Dilek/
Rodriguez, Maria D. 
C./Wang, Yuxuan/
VandenBussche, 

Christopher J./Kinzler, 
Kenneth/Papadopoulos, 

Nickolas/Vogelstein, 
Bert/Netto, George J.

General,
Data 

collection, 
Editing 
Paper

14

High prevalence of TERT 
promoter mutations in 

micropapillary urothelial 
carcinoma

Diana Taheri

Department of 
Pathology, School 

of Medicine, 
Kidney Diseases 
Research Center, 

Isfahan University 
of Medical 
Sciences

20152016

Nguyen, Doreen/
Taheri, Diana/Springer, 

Simeon/Cowan, 
Morgan/Guner, Gunes/

Rodriguez, Maria 
Angelica Mendoza/

Wang, Yuxuan/Kinde, 
Isaac/VandenBussche, 

Christopher J./
Olson, Matthew T./

Ricardo, Bernardo F. P./
Cunha, Isabela/Fujita, 

Kazutoshi/Ertoy, Dilek/
Kinzler, Kenneth W./
Bivalacqua, Trinity J./

Papadopoulos, Nickolas/
Vogelstein, Bert/Netto, 

George J.

General,
Data 

collection, 
Editing 
Paper

15

Significance of a minor 
high-grade component in 
a low-grade noninvasive 

papillary urothelial 
carcinoma of bladder*

Diana Taheri

Department of 
Pathology, School 

of Medicine, 
Kidney Diseases 
Research Center, 

Isfahan University 
of Medical 
Sciences

20152016

Reis, Leonard O./Taheri, 
Diana/Chaux, Alcides/

Guner, Gunes/
Rodriguez, Maria A. 

Mendoza/Bivalacqua, 
Trinity J. /Schoenberg, 

Mark P./Epstein, 
Jonathan I./Netto, 

George J.

General,
Data 

collection, 
Editing 
Paper

16

Tumor Somatic Mutation 
Rate Predicts Response 
to Anti-PD-1 Therapy in 

RCC: A Pilot Study

Diana Taheri

Department of 
Pathology, School 

of Medicine, 
Kidney Diseases 
Research Center, 

Isfahan University 
of Medical 
Sciences

20152016

Taheri, Diana/
Rodriguez, Maria 

Angelica Mendoza/
Ball, Mark W./Bezerra, 

Stephania M./
Vogelstein, Bert/Kinzler, 
Kenneth/Taube, Janis/
Drake, Charles/Allaf, 
Mohamad E./Netto, 

George J.

General,
Data 

collection, 
Editing 
Paper
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عنوان پژوهش بین املللی
فرد مرجع )focal point( اجرای طرح 

در کشور
تاریخ انجام طرح

 )counterpart( همکار
 بین املللی

 نقش همکاران
 ملّی در انجام

پروژه
سایر توضیحات

17

For staining of ALK 
protein, the novel D5F3 
antibody demonstrates 

superior overall 
performance in terms of 
intensity and extent of 

staining in comparison to 
the currently used ALK1 

antibody

Diana Taheri

Department of 
Pathology, School 

of Medicine, 
Kidney Diseases 
Research Center, 

Isfahan University 
of Medical 
Sciences

20152016

Taheri, Diana/Zahavi, 
David J./Rodriguez, 
Maria Del Carmen/
Meliti, Abdelrazak/

Rezaee, Neda/
Yonescu, Raluca/

Ricardo, Bernardo 
F. P./Dolatkhah, 

Shahaboddin/Ning, Yi/
Bishop, Justin A./Netto, 
George J./Sharma, Rajni

General,
Data 

collection, 
Editing 
Paper

18

Immune-checkpoint 
status in penile squamous 
cell carcinoma: a North 

American cohort

Diana Taheri

Department of 
Pathology, School 

of Medicine, 
Kidney Diseases 
Research Center, 

Isfahan University 
of Medical 
Sciences

20162017

Cocks, Margaret/Taheri, 
Diana/Ball, Mark W./
Bezerra, Stephania 

M./Rodriguez, 
Maria Del Carmen/
Ricardo, Bernardo F. 
P./Bivalacqua, Trinity 
J./Sharma, Rajni B./

Meeker, Alan/Chaux, 
Alcides/Burnett, Arthur 

L./Netto, George J.

General,
Data 

collection, 
Editing 
Paper

19

Comprehensive 
Evaluation of 
Programmed 

Death-Ligand 1 
Expression in Primary 
and Metastatic Prostate 

Cancer

Diana Taheri

Department of 
Pathology, School 

of Medicine, 
Kidney Diseases 
Research Center, 

Isfahan University 
of Medical 
Sciences

20162018

Haffner, Michael C./
Guner, Gunes/Taheri, 

Diana/Netto, George J./
Palsgrove, Doreen N./
Zheng, Qizhi/Guedes, 
Liana Benevides/Kim, 

Kunhwa/Tsai, Harrison/
Esopi, David M./Lotan, 

Tamara L./Sharma, 
Rajni/Meeker, Alan K./
Chinnaiyan, Arul M./
Nelson, William G./
Yegnasubramania, 
Srinivasan/Luo, 

Jun/Mehra, Rohit/
Antonarakis, Emmanuel 
S./Drake, Charles G./de 

Marzo, Angelo M.

General,
Data 

collection, 
Editing 
Paper

20

Hypomethylation, 
encogenous retrovirus 

expression, and interferon 
signaling in testicular 

germ cell tumors

Diana Taheri

Department of 
Pathology, School 

of Medicine, 
Kidney Diseases 
Research Center, 

Isfahan University 
of Medical 
Sciences

20172018

Haffner, Michael 
C./Taheri, Diana/

Luidy-Imada, Eddie/
Palsgrove, Doreen N./Eich, 
Marie-Lisa/Netto, George 
J./Matoso, Andres/Nirschl, 
Thomas R./Zheng, Qizhi/
Hicks, Jessica L./Nelson, 
William G./De Marzo, 

Angelo M./Marchionni, 
Luigi/Drake, Charles 

G./Yegnasubramanian, 
Srinivasan

General,
Data 

collection, 
Editing 
Paper
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عنوان پژوهش بین املللی
فرد مرجع )focal point( اجرای طرح 

در کشور
تاریخ انجام طرح

 )counterpart( همکار
 بین املللی

 نقش همکاران
 ملّی در انجام

پروژه
سایر توضیحات

21

بررسی وجود موتاسیون در 
 RA IL10 اگزون های 1 تا 3 ژن
 RB IL10 و اگزون های 1 تا 7 ژن

در بیامران مبتال به بیامری 
التهابی روده مشکوک به نقص 
ایمنی اولیه ارجاع داده شده به 
مراکز تحقیقاتی و درمانگاه های 
فوق تخصصی گوارش و نقص 
ایمنی دانشگاه علوم پزشکی 

اصفهان

رویا رشکت
مرکز تحقیقات 
نقص ایمنی 

اکتسابی
93/11/598/7/7Daniael kotlarzهمکار

22
شناسایی تنوع توالی های 

نوکلئیک اسید در سطح کوبان
محمود میرزایی

مرکز تحقیقات 
بیوانفورماتیک

94/12/2
در حال 

اجرا
Oguz Gulserenهمکار

مطالعه آسایش بهینه 23
نوکلئوبازها در سطح کوبان

محمود میرزایی
مرکز تحقیقات 
بیوانفورماتیک

94/12/2
در حال 

اجرا
Oguz Gulserenهمکار

24

 Association of sleep
 duration with heart rate
 variability and blood
 pressure in a sample of

Iranian adults

بابک امرا
مرکز تحقیقات 
رشدومنو کودکان

95/12/1
درحال 

اجرا
 Wessel N – Fietze I – 

Schoebel C – Pentzel T
همکار و 

مجری

25

ارائه مدل های بهینه قطبش  
پذیری برای نانولوله های کربنی 

عامل  دارشده با نوکلئوباز 
یوراسیل

محمود میرزایی
مرکز تحقیقات 
بیوانفورماتیک

95/12/197/6/4Oguz Gulserenهمکار

26

بررسی آلرژن های پروتئینی 
 americana( نوترکیب سوسک

Periplaneta( با استفاده از 
 Component Resolved روش

Diagnosis

سمیه صادقی
مرکز تحقیقات 
نقص ایمنی 

اکتسابی
95/12/1

درحال 
اجرا

Stephan Schenrer- Izabel 
Pablos

همکار

27
ارایه مدل بهینه برای اتصال 
متفورمین به نانوذره کیتوزان

محمود میرزایی
معاونت پژوهشی 

دانشگاه
95/4/1598/5/30Oguz Gulseren

28

ارزیابی کارآیی ترموگرافی 
بعنوان یک روش تکمیلی 

برای ارزیابی مشکالت پا در 
بیامران دیابتی و پیاده سازی 
الگوریتم های نوین پردازش 

تصویرجهت ردیابی زودهنگام 
زخم

مهناز اتحادتوکل
معاونت پژوهشی 

دانشگاه
95/4/1596/11/3

Eddie ng yin Kwerr- 
Naima Kaabouch

همکار

29

روانسنجی پرسشنامه عملکرد 
خانواده، سالمت خانواده و 
حامیت اجتامعی دریافت 

شده بیامران مبتال به نارسایی 
قلبی در بیامرستانهای منتخب 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
در شهر اصفهان در سال 1396

محسن شهریاری
مرکز تحقیقات 

مراقبتهای پرستاری
97/3/6

درحال 
اجرا

Birte ostergaardهمکار
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عنوان پژوهش بین املللی
فرد مرجع )focal point( اجرای طرح 

در کشور
تاریخ انجام طرح

 )counterpart( همکار
 بین املللی

 نقش همکاران
 ملّی در انجام

پروژه
سایر توضیحات

30

مقایسه اثر لیزر کم توان و لیزر 
پالسبو بر درد و عملکرد افراد 

مبتال به سندرم درد پتلوفمورال: 
کارآزمایی بالینی تصادفی 

مقدماتی

زهراسادات 
رضائیان

مرکز تحقیقات 
اسکلتی عضالنی

97/6/4
درحال 

اجرا
Michael J. Callaghanهمکار

31

مرور نظام مند تأثیر جریان های 
تحریک الکرتیکی بر روی درد و 
عملکرد افراد مبتال به کمر درد 

مزمن غیر اختصاصی

زهراسادات 
رضائیان

مرکز تحقیقات 
اسکلتی عضالنی

97/6/4
درحال 

اجرا
Mark J. Johnsonهمکار

32

بررسی تاثیر دمای عملیات 
حرارتی بر خواص مکانیکی و 
ماشین کاری شیشه رسامیک 

لیتیوم دی سیلیکات

فرحناز نجاتی 
دانش

مرکز تحقیقات مواد 
دندانی

97/8/6
درحال 

اجرا
Ikuya watamabeهمکار

32

مرور نظام مند تأثیر توانبخشی 
بر درد و عملکرد افراد مبتال به 
کمردرد مزمن غیر اختصاصی 

با منشأ اختالالت مفصل 
ساکروایلیاک

زهراسادات 
رضائیان

مرکز تحقیقات 
اسکلتی عضالنی

97/11/7
درحال 

اجرا
Bengt Sturessonهمکار

33
تعیین پروفایل میکروبی مرتبط 
با ذرات PM 2.5 در یک بازه 
یکساله در هوای شهر اصفهان

مهناز نیک آئین
معاونت پژوهشی 

دانشگاه
97/4/12

درحال 
اجرا

Koichi Makimaraهمکار

34

بررسی اعتبار خارجی فرمول 
تخمین منک مرصفی با 

استفاده از یک منونه ادرار و 
ارزیابی میزان منک دریافتی در 
بزرگساالن ایرانی در سطح ملی

نضال 
رصاف زادگان

معاونت پژوهشی 
دانشگاه

97/19/12
درحال 

اجرا

Norman compbell- 
Jacqui Webster- Ayoub 

Al Jawaldeh
همکار

ژاپنگوارشدکرت الهام تابش

آملانداخلی اعصاب دکرت شایگان نژاد

فناوریهای نویندکرت حسین ربانی

داروسازیدکرت جهانیان

ژنتیکدکرت نیکپور 
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)Incubators( مراکز رشد تخصصی -R6 جدول

حوزه تخصصی فعالیت مرکز رشدعنوان مرکز رشد
تاریخ رشوع فعالیت 

مرکز رشد
تعداد پروژه هایی که در حال حارض در 

مرکز رشد فعال می باشند 

تعداد رشکت های فعالی که 
قبال تحت حامیت مرکز رشد 

بوده اند

1388/03/0282علوم دارویی و آرایشی بهداشتیمرکز رشد علوم داروئی1

1388/03/021915تجهیزات پزشکیمرکز رشد مهارتهای تجهیزات پزشکی2

)Accelerators( مراکز شتاب دهنده نوآوری - R7 جدول

عنوان مرکز شتاب دهنده
حوزه تخصصی فعالیت شتاب 

دهنده
تاریخ رشوع فعالیت شتاب 

دهنده
تعداد کسب و کارهایی که در حال حارض 

توسط شتاب دهنده حامیت می شوند
تعداد کسب و کارهای فعالی که قبال 
تحت حامیت شتاب دهنده بوده اند

97/10/42سالمت دیجیتالشتاب دهنده هاب اصفهان1

98/5/82بیوتکنولوژیشتاب دهنده پرسیسژن2

)Science and Technology Parks( پارک های دانش و فناوری -R8 جدول

حوزه تخصصی فعالیت پارک دانش و فناوریعنوان پارک دانش و فناوری
تاریخ رشوع فعالیت 
پارک دانش و فناوری

تعداد موسسات و رشکت هایی که در 
حال حارض در پارک دانش و فناوری 

منایندگی دارند 

سایر خدماتی که در پارک 
دانش و فناوری ارایه می شود

98/3/26خوشه سالمت دیجیتالپارک علم و فناوری سالمت1

98/3/28خوشه مواد و تجهیزات پزشکی2

98/5/23خوشه فناوری های داروئی و آرایشی و بهداشتی3

)University Spinoff Companies( رشکت های دانش بنیان وابسته به دانشگاه -R9 جدول

عنوان رشکت دانش بنیان
حوزه تخصصی فعالیت رشکت 

دانش بنیان
تاریخ رشوع فعالیت 

رشکت دانش بنیان
محصوالت نوآورانه رشکت 

دانش بنیان 
سایر توضیحات

دارو1397/12/28دارو و بهداشتی آرایشیرشکت دارویی ریحان نقش جهان1

ماسک های تنفسی نانو1397/07/20ماسک های تنفسیرشکت اکسین سبز اسپادانا2

1396/05/10رشکت حامی دارو نوین نقش جهان3

قطعات ایمپلنت1397/09/12قطعات ایمپلنت دندانپزشکیرشکت نوآوران تحقیق بهداشت ایرانیان4

آفتوژل1396/10/08داروسازیرشکت اکسیر دانش اسیا5

1397/06/04ITحوزه ITرشکت توسعه راهکارهای هوشمند رستاک6

7
رشکت توسعه نگهداری سلول های بنیادی 

دندان های شیری ایرانیان
سلول های بنیادی دندان 

شیری
1396/11/15

استخراج سلولهای بنیادی 
از دندان شیری کودکان و 

نگهداری

)Advanced Research Laboratories( آزمایشگاه های تحقیقاتی پیرشفته -R10 جدول

حوزه تخصصی فعالیت آزمایشگاه عنوان آزمایشگاه تحقیقاتی پیرشفته
تاریخ رشوع فعالیت 

آزمایشگاه 
تجهیزات آزمایشگاهی آزمایشگاه که در 
سطح کشور بی نظیر و یا کم نظیر می باشد

سایر توضیحات

شناسایی و ارزیابی بیولوژیکآزمایشگاه جامع تحقیقات1

توسعه و تولید تجهیزات پزشکیمرکز مهارتهای تجهیزات پزشکی 2
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جدول R11- مشخصات مجالت علمی معترب دانشگاه که توسط ISI منایه می شوند1

آخرین IFتاریخ رشوع منایه ISIتاریخ رشوع انتشاررسدبیرواحد متولی نام مجله

1Journal of research in medical sciences20002008467/1مژگان مرتضویمعاونت تحقیقات و فناوری

)National Cohort Studies( مطالعات کوهورت ملی یا منطقه ای که دانشگاه متولی اجرای آن است -R12 جدول

واحد متولی نام کوهورت

گسرته کوهورت
تاریخ رشوع 

کوهورت

تعداد افراد 
تحت پوشش 

کوهورت

تعداد مقاالت ISI که بر 
اساس داده های کوهورت 

منترش شده است ی
تان

اس

ی
ه ا

طق
من

ی
ّ مل

ثبت اطالعات بیامران بازتوانی قلب1
مرکز تحقیقات بازتوانی قلب 

ü1390111516پژوهشکده قلب و عروق

2

بررسی بروز ده ساله بیامری های عروق کرونر 
، سکته های مغزی ، کانرسها ، دیابت و ریسک 

فاکتورهای آنها در بالغین ، فرزندان و نوه های در 
)ICS(1392-1402: شهرستان اصفهان و نجف آباد

þþþ93/9/1 634253مرکز تحقیقات قلب و عروق 

3
طراحی مدل پیش بینی خطر بروز حوادث قلبی در 

)CIBC(بیامران مبتال به رسطان روده و پستان
-þþþ97/2/304000مرکز تحقیقات قلب و عروق

مطالعه اپیدمیولوژیک آینده نگر مادران باردار ایران4
دانشگاه علوم پزشکی 

اصفهان
þ95/8/8

5
Study of epidemiology and risk factors of 

functional gastrointestinal disorders in Iran
دانشگاه علوم پزشکی 

اصفهان
þ96/11/28



دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 170

)Patent( ثبت ابداع و اخرتاع - R15 جدول

گروه / دپارمتان مسئولاسامی صاحبان نوآوریعنوان نوآوری

ی
خل

 دا
ت

ثب

ثبت خارجی

تاریخ ثبتشامره ثبت

U
S 

Pa
te

nt

Eu
ro

pe
an

 P
at

en
t

Ja
pa

ne
se

 P
at

en
t

1
بکارگیری MCM-48 هیدروکسی 
آپاتیت به عنوان ماده اصلی در 

ساخت سیامن دندانی

نرصت نوربخش حبیب آبادی، 
سحر طالبی، اردشیر طالبی، 

امیر عباس نوربخش

دانشکده 
دندانپزشکی

922731396/02/31

الیه گندزدای لندفیل2
امیر مسعود سامانی مجد، 
حمید رضا پورزمانی، سعید 
سامانی مجد، احسان دادخواه

932421396/05/25دانشکده بهداشت

3
ساخت پلی اسرت شفاف و سازگار 

با بافت با قابلیت پخت نوری برای 
پالستینه کردن بافت ها

فاطمه رفیع منزلت، دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان، مهدی 

شیخی برنج آباد، محسن 
ستایش مهر، عباسعلی ربیعی، 

دانشگاه اصفهان، ابراهیم 
اسفندیاری

þþþþ936821396/07/03دانشکده پزشکی

4
تولید و تخلیص G-CSF انسانی با 

استفاده از سیستم اینتئینی

فاطمه شفیعی قهدریجانی، 
ستاره سیام، علی جهانیان 

نجف آبادی

دانشکده داروسازی 
و علوم دارویی

þþþþ944631396/10/04

5
 a method and apparatus for

 testing chronic and acute skin
inflammation treatments

سعید فرقانی
دانشکده علوم 

توانبخشی
þþþþAU2013239470B21397/02/05

6
 pharmaceutical composition

 1-for the treatment of type
diabetes

þþþþ9461741397/02/05دانشکده پزشکینپتون سلطانی

7

 method of amelioration
 diabet-1 symptoms of type

 using GABA related
 compounds and GLP
1exanding compounds-

þþþþ86800511398/12/04دانشکده پزشکینپتون سلطانی

8
چسب زخم شفاف کشنده پوست با 
قابلیت کاربرد در سوانح و جایگزین 

بخیه
þþþþ969621397/07/22دانشکده پزشکیمزدک گنجعلی خانی

9
دستگاه اندازه گیری نیروی عضالت 

ناحیه فوقانی گردن
þþþþ981591397/12/19دانشکده پزشکیاصغر رضا سلطانی

10

سنتز آیونومرهای کوپلی ) اتر- 
اوره-یورتان( های بخش آبی نانو سایز 

، زیست سازگار و زیست تخریب 
پذیر بر پایه ی لوسین سیکلوپپتید

þþþþ961331397/04/19دانشکده داروسازیمحبوبه رستمی

11
سیستم اتوماتیک ارزیابی کیفیت 

تراش دندان قبل از روکش
بهاره طحانی

دانشکده 
دندانپزشکی

þþþþ983521398/01/24

12
کانتیرن نگهداری موقت پسامند مجهز 

به پکیج جمع آوری و امحاء شیرابه
þ968451397/07/08دانشکده بهداشتحمیدرضا پورزمانی
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)International Joint Programs( اجرای برنامه های آموزشی مشرتک با دانشگاه های خارج کشور -E5 جدول

عنوان برنامه مشرتک
مقطع برنامه 

درسی
دپارمتان / گروه آموزشی 
متولی برنامه در دانشگاه

دانشگاه همکار خارج کشورتعداد فراگیران 
ی 

ور
ض

ح

زی
جا

م

ی
یق

لف
ت

کشورنام دانشگاهفارغ التحصیلدر حال تحصیل

1
Postdoctoral program in psychosomatic 

medicine and psychotherapy
PhD

مرکز تحقیقات طب 
روان تنی 

þþþآملانفرایبورگ

)Student Exchange Programs(برنامه های تبادل دانشجو با دانشگاه های خارج کشور -E7 جدول

دانشگاه همکار 
خارج کشور

رشته/ مقطع دانشجویان 
موضوع تبادل

تاریخ رشوع 
برنامه تبادل

تعداد دانشجویان دانشگاه داخلی که در 
قالب برنامه برای طی دوره اعزام شده اند.

تعداد دانشجویان دانشگاه خارجی که در 
قالب برنامه برای طی دوره اعزام شده اند

مشخصات برنامه

1نفر )راضیه خوشنویسان(1395دکرتی ایمنی شناسیآملان

1نفر )اکرم صادقی(1395علوم ترشیحیآملان

2نفر )شادان صابری اقدس دهقان(1395فیزیولوژیآمریکا

1نفر )میرتا صوابی(1396بهداشت باروریدامنارک

1نفر )فاطمه صابری(1396پزشکی مولکولیفنالند

1نفر )نوشین لطفی(1396ایمنی شناسیآمریکا

2نفر )امیدفاخران، صابرخزاعی(1398پزشک پژوهشگرکانادا

)Faculty Exchange Programs(برنامه های تبادل استاد با دانشگاه های خارج کشور -E 8جدول

دانشگاه همکار 
خارج کشور

دپارمتان / گروههای دانشگاه 
همکار خارج کشور آموزشی

تاریخ رشوع 
برنامه تبادل

تعداد اساتید دانشگاه داخلی که در قالب 
برنامه برای طی دوره اعزام شده اند.

تعداد اساتید دانشگاه خارجی که در 
قالب برنامه برای طی دوره اعزام شده اند

مشخصات برنامه

دکرت سیام عجمی1395مدیریتکانادا

دکرت شیروان رستگار 1395پزشکی ارتوپدانگلستان

دکرت صدیقه عسگری 1395مرکز تحقیقات قلبکانادا

دکرت محمدرضا اعتامدیفر1395پزشکی ارتوپدآمریکا

دکرت ویکتوریا عمرانی فرد1396پزشکی روانپزشکاسرتالیا

دکرت پروین محزونی1396پزشکی پاتولوژیکانادا

دکرت محمدحسین یارمحمدیان1396مدیریتآمریکا

دکرت بهناز انصاری1396پزشکیفرانسه

دکرت علی جهانیان1397داروسازیآمریکا

دکرت مصطفی فدائیان1397داروسازیآمریکا

دکرت مهرداد صالحی1397پزشکی روانپزشکاسرتالیا

دکرت مجیدقاسمی1397داروسازیانگلیس

دکرتپروین دهقان1398پزشکیآمریکا

دکرتمحمود آقایی1398داروسازیکانادا

دکرت مرجان منصوریان1399آمار و اپیدمیولوژیاسپانیا

دکرت علیرضا ورد1399مهندسی پزشکیفرانسه

دکرت حسین ربانی1399مهندسی پزشکیآملان
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)National Clinical Practice Guidelines( مشارکت در تدوین راهکارهای طبابت بالینی ملّی - K2 جدول

عنوان راهکار طبابت بالینی ملّی
دپارمتان / گروه آموزشی متولی تدوین 

راهکار
تاریخ تدوین 

راهکار
نهاد ملّی سفارش دهنده تدوین 

راهکار
نهاد / نهادهای ملّی تایید کننده 

راهکار تدوین شده

گایدالین سایکوکاردیولوژی1
مرکز تحقیقات بازتوانی قلب 

پژوهشکده قلب و عروق
وزارت بهداشت و درمان1395-1397

در دست تهیه ) برای تایید 
نهایی به وزارت بهداشت 

ارسال می گردد(

2
اولین راهنامی ملی ایران 

در زمینه پیشگیری، ارزیابی و 
مدیریت فشار خون باال سال 1390

مرکز تحقیقات پرفشاری خون، 
پژوهشکده قلب و عروق، دانشگاه 

علوم پزشکی اصفهان
انجمن قلب و عروق ایرانانجمن قلب و عروق ایران1390

3

The First National Iranian 
Guideline on Prevention, 

Evaluation and Management 
of High Blood Pressure, 1390

مرکز تحقیقات پرفشاری خون، 
پژوهشکده قلب و عروق، دانشگاه 

علوم پزشکی اصفهان
انجمن قلب و عروق ایرانانجمن قلب و عروق ایران1390

4
» راهنامی کشوری پیشگیری، ارزیابی 

و درمان پرفشاری خون1393«

مرکز تحقیقات پرفشاری خون، 
پژوهشکده قلب و عروق، دانشگاه 

علوم پزشکی اصفهان

معاونت علمی و فناوری آبان 1393
ریاست جمهوری

انجمن قلب و عروق ایران

5

تدوین دستورالعمل بالینی جهت 
تشخیص زودرس بیامری های قلبی 
مادرزادی از بدو تولد تا سن پیش 

دبستانی در اصفهان

گروه قلب کودکان
مرکز تحقیقات قلب کودکان

 1397/11/23
)تاریخ تصویب 

طرح(
مرکز تحقیقات قلب کودکان

مصوب مرکز تحقیقات قلب 
کودکان و پژوهشکده قلب و 

عروق اصفهان

6
راهنامی بالینی تغذیه و رژیم درمانی 

در بیامران کلیوی
1396برد و انجمن تغذیه ایران

دفرت ارزیابی فناوری و تدوین 
استانداردها و راهنامهای 

بالینی وزارت بهداشت
وزارت بهداشت

7
راهنامی بالینی تغذیه و رژیم درمانی 

در بیامران مبتال به سندروم پلی 
)PCOs( کیستیک

1396برد و انجمن تغذیه ایران
دفرت ارزیابی فناوری و تدوین 

استانداردها و راهنامهای 
بالینی وزارت بهداشت

وزارت بهداشت

8
راهنامی بالینی تغذیه و رژیم درمانی 

در بزرگساالن مبتال به دیابت
1396برد و انجمن تغذیه ایران

دفرت ارزیابی فناوری و تدوین 
استانداردها و راهنامهای 

بالینی وزارت بهداشت
وزارت بهداشت

9
راهنامی بالینی تغذیه و رژیم درمانی 

ICU در بیامران بسرتی در
1396برد و انجمن تغذیه ایران

دفرت ارزیابی فناوری و تدوین 
استانداردها و راهنامهای 

بالینی وزارت بهداشت
وزارت بهداشت

جدول M1- سایر مصادیق مزیت رقابتی که در جداول فوق ذکر نشده است

توضیحاتگروه یا دپارمتان متناظرعنوان مزیت رقابتی

دانشجویان دانشگاهباشگاه فناوری سالمت1

پژوهشگران و اساتید دانشگاهباشگاه پژوهشگران جوان2

اساتید بالینی گروه های دانشگاهمرکز کارآزمایی بالینی3

کلیه فناوران دانشگاه و استانمرکز نوآوری سالمت4

کلیه محققین دانشگاهشورای طرح های محصول محور5

کلیه رشکتهای مستقر در مراکز رشدقرارداد و تفاهم نامه با صندوق پژوهش وفناوری استان6

FABLAB آزمایشگاه ساخت تجهیزات پزشکی7
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تعداد اساتید دانشگاه خارجی که در قالب برنامه برای 
طی دوره به کشور وارد شده اند

تعداد اساتید دانشگاه داخلی 
که در قالب برنامه برای طی 

دوره اعزام شده اند

تاریخ
رشوع/

برنامه تبادل 

دپارمتان/ گروه های آموزشی 
موضوع تبادل

دانشگاه همکار خارج کشور

دانشکده پزشکی2016 یک دوره ی دوساله ی هیات علمی الحاقی  
St. Joseph & Sinai Hospitals of  USA /

Dr. Ali Akbar Najm 
Sadri 

دانشکده پزشکی2016 یک دوره ی دوساله ی هیات علمی الحاقی  
Debre University Hospital of 
France/ Dr. Reza Kianmanesh 

دانشکده پزشکی2016 یک دوره ی دوساله ی هیات علمی الحاقی  
Case western Reserve university of 

USA/ Dr. Faramarz Ismail Beigi 

 UCLA from USA/ Dr. Etie Moghissiدانشکده پزشکی2016 یک دوره ی دوساله ی هیات علمی الحاقی  

دانشکده پزشکی2015 یک دوره ی دوساله ی هیات علمی الحاقی  
Kassel University of England/ 

Dr. Darius Rasoulian 

دانشکده توانبخشی 2009 چندین دوره ی دوساله ی هیات علمی الحاقی  
University of North Georgia of 

USA/ Dr. Mohammad Nourbakhsh 

دانشکده پزشکی2005 چندین دوره ی دوساله ی هیات علمی الحاقی  
Temple University of USA/ Dr.Parviz 

Hanjani 

2006 چندین دوره ی دوساله ی هیات علمی الحاقی  
دانشکده دندانپزشکی- 

مرکز تحقیقات دکرت 
ترابی نژا د

Loma Linda University of 
USA/ Dr. Mahmoud 

Torabinejad 

 یک دوره ی دوساله ی هیات علمی الحاقی  
2009

دانشکده دندانپزشکی
University of Ferrara of Italy/ 

Dr. Francesco Carici 

2014 چندین دوره ی دوساله ی هیات علمی الحاقی  
دانشکده پزشکی، مرکز 
تحقیقات نقص ایمنی

Ludwig Maximilians 
University of Germany/ Dr. 

Christoph Klein 

2016 چندین دوره ی دوساله ی هیات علمی الحاقی  
دانشکده پزشکی و 

توانبخشی و دندانپزشکی
Great Ormond Hospital of 

England/ Dr. Brian Sommerlad 

دانشکده پزشکی2017 یک دوره ی دوساله ی هیات علمی الحاقی  
British Columbia University of 

Canada/ Dr. Ismail Laher 

2017 یک دوره ی دوساله ی هیات علمی الحاقی  
دانشکده پزشکی- گروه

روانپزشکی و مرکز 
تحقیقات سایکوسوماتیک

Albert Ludwig University of 
Germany/ Dr. Carl Edward 

Scheidt 

2020 یک دوره ی دوساله ی هیات علمی الحاقی  
دانشکده فناوری های 

نوین

University Medical Center Groningen 
of Netherlands/ Dr. 
Harold Schneider 

دانشکده پزشکی2020 یک دوره ی دوساله ی هیات علمی الحاقی  
University of Alberta of 

Canada/ Dr. Ammar 
Hassanzadeh Keshtelli 

یک دوره ی دوساله ی هیات علمی الحاقی  
 

دانشکده دندانپزشکی2020 
Marquette University of USA 

Dr. Lobat Tayebi 
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پیوست 2: زمینه رقابتی رشته های علوم پزشکی کشور

زمینه کشوری H2  Scimago
Docs Rank

 Scimago
Cits Rank رشته

بینابینی 22 16 27 اپیدمیولوژی 1

ضعیف 1 اتاق عمل 2

ضعیف 5 اتولوژی و نورواتولوژی 3

ضعیف 3 اختالالت کف لگن در زنان 4

ضعیف 3 اخالق پزشکی 5

ضعیف 4 اربیت و اکوپالستیک 6

بینابینی 9 18 23 ارتوپدی 7

ضعیف 2 ارتوپدی کودکان 8

قوی 8 14 16 ارتودنتیکس 9

ضعیف 3 ارگونومی 10

ضعیف 5 اسرتابیسم 11

ضعیف - اسرتوتاکسی و فاکشنال مغز و اعصاب 12

قوی 16 16 19 آسیب شناسی 13

ضعیف 0 آسیب شناسی بیامری های چشم 14

ضعیف 8 آسیب شناسی فک و دهان و صورت 15

ضعیف 7 اعضای مصنوعی 16

ضعیف 8 اقتصاد سالمت 17

ضعیف 6 اقتصاد و مدیریت دارو 18

ضعیف 2 اقدامات مداخله ای قلب و عروق کودکان 19

ضعیف 9 اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگساالن 20

ضعیف 6 اکوکاردیوگرافی 21

ضعیف 4 آلرژی و ایمونولوژی اطفال 22

ضعیف 11 21 32 آلرژی و ایمونولوژی بالینی 23

ضعیف 6 الکرتوفیزیولوژی بالینی قلب 24

بینابینی 18 آمارزیستی 25

بینابینی 12 آموزش بهداشت و ارتقا سالمت 26

ضعیف 6 آموزش پزشکی 27

ضعیف 5 آموزش مامایی 28

ضعیف 2 آموزش مدارک پزشکی 29

بینابینی 13 اندودنتیکس 30

ضعیف 8 اندویورولوژی 31

ضعیف 8 انفورماتیک پژشکی 32

ضعیف 7 آنکولوژی زنان 33

قوی 5 10 15 انگل شناسی 34

ضعیف - 19 30 ایمنی شناسی 35

ضعیف 0 23 23 بافت شناسی 36

ضعیف 4 برنامه ریزی آموزشی 37

بینابینی 13 باکرتی شناسی 38
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زمینه کشوری H2  Scimago
Docs Rank

 Scimago
Cits Rank رشته

ضعیف 1 برنامه ریزی یادگیری الکرتونیکی 39

ضعیف 11 بهداشت باروری 40

ضعیف 11 بهداشت جامعه 41

ضعیف 1 بهداشت روان 42

ضعیف 2 بهداشت عمومی 43

ضعیف 6 بهداشت مادر و کودک 44

ضعیف 9 بهداشت مواد غذایی 45

قوی 13 16 20 بیامری های پوست 46

ضعیف - بهداشت دهان و دندان 47

قوی 14 16 22 بیامری های عفونی 48

ضعیف 9 بیامری های عفونی کودکان 49

ضعیف 4 بیامری های قرینه و خارج چشمی 50

ضعیف 11 24 41 بیامری های قلب و عروق 51

بینابینی 14 بیامری های کلیه بالغین 52

ضعیف 9 بیامری های کلیه کودکان 53

بینابینی 16 بیامری های گوارش و کبد بالغین 54

ضعیف 2 بیامری های مادرزادی قلب در بالغین 55

بینابینی 12 بیامری های مغز و اعصاب 56

بینابینی 10 11 22 بیامری های داخلی 57

ضعیف 10 29 46 بیامری های ریه 58

قوی 6 12 10 بینایی سنجی 59

ضعیف 4 بینی و سینوس)رینولوژی( 60

بینابینی 12 بیهوشی 61

ضعیف 5 21 35 بیهوشی درد 62

ضعیف 7 بیهوشی قلب 63

ضعیف 2 بیهوشی کودکان 64

قوی 18 9 10 بیوشیمی بالینی 66

قوی 8 11 11 بیوفیزیک 67

ضعیف 8 بیولوژی تولید مثل 69

ضعیف 3 بیومکانیک 70

ضعیف 1 پاتوبیولوژی 71

ضعیف 9 پرتو درمانی 73

قوی 10 12 18 پرتو نگاری 74

ضعیف 7 پرتونگاری دهان و فک و صورت 75

بینابینی 13 پرستاری 76

ضعیف 0 17 30 پرستاری اورژانس 77

قوی 4 15 19 پرستاری داخلی-جراحی 78

ضعیف 1 36 43 پرستاری ساملندی 79

قوی 3 7 11 پرستاری سالمت جامعه 80

قوی 3 10 7 پرستاری کودکان 81
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زمینه کشوری H2  Scimago
Docs Rank

 Scimago
Cits Rank رشته

قوی 4 12 14 پرستاری مراقبت های ویژه 82

ضعیف 2 پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان 83

ضعیف 8 پروتز دندان 84

ضعیف 4 پروتئومیکس کاربردی 85

ضعیف 8 27 39 پریودانتیکس 86

بینابینی 13 پزشکی اجتامعی 87

ضعیف 7 پزشکی قانونی 88

قوی 11 15 17 پزشکی مولکولی 89

ضعیف 7 پزشکی هسته ای 90

ضعیف 1 پیوند قلب 91

ضعیف 2 پیوند کبد 92

ضعیف 5 پیوند کلیه 93

ضعیف 1 تروما در جراحی عمومی 94

ضعیف 3 تصویربرداری مداخله ای اعصاب 95

بینابینی 40 تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی 96

ضعیف 2 توکسین های میکروبی 97

ضعیف 1 تومورهای سیستم اسکلتی عضالنی 98

ضعیف 3 جراحی بیامری های پستان 99

ضعیف 7 جراحی پالستیک ترمیمی و سوختگی 100

ضعیف 4 جراحی پالستیک صورت 101

ضعیف 2 جراحی پالستیک و ترمیمی چشم 102

ضعیف 1 جراحی جمجمه و فک و صورت 103

ضعیف 5 جراحی درون بین زنان 104

ضعیف 3 جراحی درون بین الپاراسکوپی 105

ضعیف 3 جراحی دست 106

ضعیف 4 جراحی ستون فقرات 107

ضعیف 4 جراحی رسطان 108

ضعیف 5 جراحی عروق 109

ضعیف 11 21 30 جراحی عمومی 110

ضعیف 8 جراحی فک و صورت 111

ضعیف 2 جراحی قاعده جمجمه 112

ضعیف 10 جراحی قلب و عروق 113

ضعیف 6 جراحی کولورکتال 114

بینابینی 12 جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی 115

ضعیف 2 جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی کودکان 116

ضعیف 7 جراحی کودکان 117

ضعیف 11 جراحی مغز و اعصاب 118

بینابینی 10 16 21 چشم پزشکی 119

ضعیف 2 چشم پزشکی کودکان و انحراف چشم 120

بینابینی 14 حرشه شناسی پزشکی 121
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زمینه کشوری H2  Scimago
Docs Rank

 Scimago
Cits Rank رشته

ضعیف 8 25 31 خون شناسی 122

بینابینی 10 17 29 خون ورسطان بالغین 123

ضعیف 9 خون و رسطان کودکان 124

ضعیف 2 18 42 داروسازی 125

قوی 12 14 18 داروسازی بالینی 126

بینابینی 13 داروسازی سنتی 127

ضعیف 9 داروسازی هسته ای 128

قوی 21 14 12 داروشناسی 129

ضعیف 3 درماتوپاتولوژی 130

قوی 1 12 19 دندانپزشکی 131

ضعیف 9 دندانپزشکی ترمیمی 132

ضعیف 6 دندانپزشکی کودکان 133

ضعیف 7 رادیوانکولوژی 134

ضعیف 3 رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی 135

بینابینی 2 17 20 رادیولوژی 136

ضعیف 1 رادیولوژی مداخله ای 137

ضعیف 1 روان درمانی 138

بینابینی 3 27 20 روانپرستاری 139

بینابینی 14 23 24 روانپزشکی 140

ضعیف 2 روانپزشکی ساملندان 141

ضعیف 7 روانپزشکی کودک و نوجوان 142

ضعیف 6 روانشناسی 143

قوی 8 18 20 روانشناسی بالینی 144

ضعیف 11 31 40 روماتولوژی 145

ضعیف 4 روماتولوژی کودکان 146

ضعیف 5 ریه کودکان 147

قوی 12 12 19 زنان و زایامن 148

ضعیف 2 زیست پزشکی سامانه ای 149

ضعیف 4 زیست پلیمر 150

قوی 12 13 13 زیست فناوری 151

بینابینی 16 زیست فناوری پزشکی 152

بینابینی 16 زیست فناوری دارویی 153

ضعیف 5 زیست مواد دندانی 154

بینابینی 14 20 28 ژنتیک پزشکی 155

ضعیف 6 25 36 ساملند شناسی 156

ضعیف 1 رسطان های دستگاه ادراری تناسلی 157

ضعیف 5 سالمت در بالیا و فوریت ها 158

ضعیف 5 سالمت دهان و دندانپزشکی اجتامعی 159

ضعیف - سالمت ساملندی 160

ضعیف 5 سالمت و رسانه 161
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زمینه کشوری H2  Scimago
Docs Rank

 Scimago
Cits Rank رشته

ضعیف 3 سالمت و رفاه اجتامعی 162

ضعیف 6 سلولی مولکولی 163

قوی 7 12 14 سم شناسی بالیتی و مسمومیت ها 165

قوی 18 سم شناسی داروشناسی 166

ضعیف 0 سم شناسی محیط 167

بینابینی 9 17 23 سیاستگزاری سالمت 169

ضعیف 1 شنوایی سنجی 170

بینابینی 12 شیمی 171

ضعیف 11 شیمی آلی 172

بینابینی 14 شیمی تجزیه 173

بینابینی 21 شیمی دارویی 174

ضعیف 5 شیمی مواد خوراکی و آب شناسی 175

ضعیف 0 رصع 176

بینابینی 8 18 24 طب اورژانس 177

ضعیف 2 طب خواب 178

ضعیف 2 طب روانتنی 179

ضعیف 1 25 36 طب ساملندی 180

ضعیف 7 طب سنتی 181

ضعیف 3 طب سوزنی 182

ضعیف 8 طب فیزیکی و توانبخشی 183

ضعیف 10 طب کار 184

ضعیف 7 طب مادر و جنین 185

ضعیف 8 طب نوزادی و پیزامون تولد 186

ضعیف 1 طب هوافضا 187

ضعیف 4 علوم آزمایشگاهی 188

ضعیف 10 علوم اعصاب 189

ضعیف - علوم بهداشتی در تغذیه 190

قوی 17 14 13 علوم ترشیحی 191

بینابینی 18 علوم تغذیه 192

ضعیف 4 علوم سلولی کاربردی 193

قوی 14 14 19 غدد درون ریز و متابولیسم بالغین 194

ضعیف 7 غدد درون ریز و متابولیسم کودکان 195

قوی 21 9 10 فارماسویتیکس 196

ضعیف 1 فارماکواپیدمیولوژی 197

بینابینی 17 فارماکوگنوزی 198

ضعیف 7 فراورده های بیولوژیک 199

ضعیف 2 فناوری اطالعات سالمت 200

بینابینی 14 فیزیک پزشکی 201

ضعیف 11 25 27 فیزیوتراپی 202

قوی 20 13 7 فیزیولوژی 203
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زمینه کشوری H2  Scimago
Docs Rank

 Scimago
Cits Rank رشته

ضعیف 3 فیزیولوژی ورزشی 204

ضعیف 9 قارچ شناسی پزشکی 205

ضعیف 10 قرنیه و سگامن قدامی 206

ضعیف 7 قلب کودکان 207

ضعیف 5 20 33 کاردرمانی 208

ضعیف 5 کتابداری و اطالع رسانی 209

ضعیف 7 کنرتل دارو فراورده های آرایشی بهداشتی 210

بینابینی 11 17 25 کودکان 211

بینابینی 5 23 18 گفتار درمانی 212

ضعیف 8 گلوکوم 213

ضعیف 8 گوارش کودکان 214

بینابینی 10 17 21 گوش گلو بینی و جراحی رسو گردن 215

ضعیف 1 الرینگولوژی 216

قوی 7 5 4 مامایی 217

بینابینی 7 21 18 مدیریت اطالعات سالمت 218

ضعیف 0 مدیریت توانبخشی 219

ضعیف 10 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 220

ضعیف 1 مدیریت سیستم های اطالعاتی 221

ضعیف 0 مدیریت فناوری اطالعات 222

ضعیف 6 مراقبت های ویژه پزشکی 223

ضعیف 2 مراقبت های ویژه کودکان 224

ضعیف 2 مشاوره توانبخشی 225

ضعیف 9 مغز و اعصاب کودکان 226

بینابینی 12 مهندسی بافت 227

ضعیف 11 مهندسی بهداشت حرفه ای 228

بینابینی 24 مهندسی بهداشت محیط 229

بینابینی 14 مهندسی پزشکی 230

ضعیف 4 مواد دندانی 231

ضعیف 3 مولتیپل اسکلوروزیس 232

ضعیف 3 مولکوالرپاتولوژی و سیتوژنتیک 233

قوی 1 15 20 میکروب شناسی مواد غذایی 234

ضعیف 1 نارسایی قلب و پیوند 235

ضعیف 10 نازایی و ای وی اف 236

ضعیف 9 نانوبیوتکنولوژی 237

بینابینی 12 نانو فناوری پزشکی 237

ضعیف 7 نانوفناوری دارویی 239

ضعیف 10 ویرته و رتین شبکیه 240

بینابینی 13 23 38 ویروس شناسی پزشکی 241

ضعیف 2 آمار 244

ضعیف 2 آموزش بهداشت 245
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زمینه کشوری H2  Scimago
Docs Rank

 Scimago
Cits Rank رشته

ضعیف 8 آموزش پرستاری 246

ضعیف 6 آموزش زبان انگلیسی 247

ضعیف 2 اقتصاد 248

ضعیف 1 انفورماتیک 249

بینابینی 18 انگل شناسی پزشکی 250

ضعیف 3 ارولوژی ترمیمی 251

ضعیف 2 ارولوژی کودکان 252

بینابینی 22 ایمنی شناسی پزشکی 253

ضعیف 10 بافت شناسی پزشکی 254

ضعیف 11 باکرتی شناسی پزشکی 255

ضعیف 1 بهداشت و ایمنی مواد غذایی 256

ضعیف 1 بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشت شهری 257

ضعیف 8 بیامری های دهان و فک و صورت 258

ضعیف 1 بیامری های عروقی مغز و سکته مغزی 259

ضعیف 2 بیامری های عفونی در بیامران مبتال به نقص ایمنی 260

ضعیف 2 بیامری های نوروماسکولر 261

ضعیف 3 بیوانفورماتیک 262

قوی 14 13 13 بیوشیمی 263

ضعیف 3 بیولوژی سلولی 264

ضعیف 5 بیولوژی مولکولی 265

ضعیف 0 بیهوشی پیوند اعضای داخل شکمی 266

ضعیف 1 بیهوشی مغز و اعصاب 267

ضعیف 5 پزشکی 268

ضعیف 0 پزشکی خانواده 269

ضعیف 6 پزشکی ورزشی 270

بینابینی 20 پژوهش محور 271

ضعیف - پوست کودکان 272

ضعیف 0 پیشگیری و کنرتل عفونت های بیامرستانی 273

ضعیف 0 تاریخ 274

ضعیف 0 تاریخ اسالم 275

ضعیف 1 تاریخ علوم پزشکی 276

ضعیف 3 تربیت بدنی 277

ضعیف 1 تکنولوژی آموزشی 278

ضعیف - تکنولوژی گردش خون 279

ضعیف 1 تکنولوژی مواد غذایی 280

ضعیف 1 جامعه شناسی 281

ضعیف 1 جراحی اعصاب 282

ضعیف - جراحی بیامری های مادرزادی قلب 283

ضعیف 1 جراحی پا و مچ پا 284

ضعیف 2 جراحی دامپزشکی 285
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ضعیف 3 جراحی زانو 286

ضعیف 2 جراحی سوخنگی 287

ضعیف 2 جراحی شانه 288

ضعیف 4 جراحی عروق و تروما 289

ضعیف - جراحی غدد درون ریز 290

ضعیف 7 جراحی قفسه صدری 291

ضعیف - جراحی مغز و اعصاب کودکان 292

ضعیف 3 جراحی هیپ و لگن 293

ضعیف 1 جراحی کبد،پانکراس،مجاری صفراوی و پیوند اعضا داخل شکم 294

ضعیف 0 جغرافیای طبیعی 295

ضعیف 1 جمعیت شناسی 296

ضعیف 0 حقوق 297

ضعیف 11 خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون 298

ضعیف 1 دامپزشکی 299

ضعیف 0 دین شناسی 300

ضعیف 1 رادیولوژی زنان 301

ضعیف 1 رشته تکنولوژی مواد غذایی 302

ضعیف 0 رشته های حوزوی 303

ضعیف 0 رفاه اجتامعی 304

ضعیف 0 روابط بین امللل 305

ضعیف 1 روانپزشکی نظامی 306

ضعیف 0 روانشناسی سالمت 307

ضعیف 0 ریاضی 308

ضعیف 1 ریاضی کاربردی 309

ضعیف - زبان آذری 310

ضعیف 1 ززبان و ادبیات عرب 311

ضعیف 0 زبان و ادبیات فارسی 312

ضعیف 0 زبان شناسی 313

ضعیف 9 زیست شناسی 314

ضعیف 3 زیست مواد دارویی 315

بینابینی 10 18 32 ژنتیک 316

ضعیف 10 ژنتیک انسانی 317

ضعیف 11 ژنتیک مولکولی 318

ضعیف - 20 28 رسطان شناسی 319

ضعیف 0 سم شناسی بالینی 320

ضعیف 1 سیتوپاتولوژی 321

ضعیف 4 شنوایی شناسی 322

ضعیف 0 شیمی فیزیک 323

ضعیف 1 طب روان جنسی 324

ضعیف 0 علوم اجتامعی 325
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ضعیف 2 27 25 علوم اعصاب شناختی 326

ضعیف 0 علوم تربیتی 327

ضعیف 0 علوم حدیث،اخالق و آداب پزشکی 328

ضعیف 2 علوم دامی 329

ضعیف 0 علوم سیاسی 330

ضعیف 0 علوم قرآن 331

ضعیف 1 علوم قرآنی 332

ضعیف 3 علوم کشاورزی و گیاهی 333

ضعیف 9 علوم و صنایع غذایی 334

ضعیف 1 عمران 335

ضعیف 0 فقه 336

ضعیف 1 فلسفه 337

ضعیف 2 فناوری اطالعات سالمت 338

ضعیف 1 فیزیک 339

ضعیف 11 قارچ شناسی 340

ضعیف 2 کامپیوتر 341

ضعیف 2 کتابداری و اطالع رسانی پزشکی 342

ضعیف - کنرتل مواد خوراکی و آشامیدنی 343

ضعیف - محیط زیست 344

ضعیف 2 مددکاری اجتامعی 345

ضعیف - مدیریت 346

ضعیف 2 مدیریت آموزش عالی 347

ضعیف 3 مدیریت آموزشی 348

ضعیف 1 مدیریت پرستاری 349

قوی 0 9 7 مدیریت خدمات پرستاری 350

ضعیف 0 مدبریت دولتی 351

ضعیف - مدیریت سالمت و ایمنی محیط زیست 352

ضعیف - مدیریت فناوری اطالعات پزشکی 353

ضعیف 1 معارف اسالمی 354

ضعیف 1 مهندسی صنایع 355

ضعیف 2 مهندسی عمران 356

ضعیف 5 مهندسی محیط زیست 357

ضعیف 4 مهندسی هسته ای پرتوپزشکی 358

ضعیف 1 مهندسی هوافضا 359

قوی 14 15 20 میکروب شناسی 360

قوی 13 15 25 میکروب شناسی پزشکی 361

ضعیف 2 هامتوپاتولوژی 362
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