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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))( 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.

I)   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 دزفول

دانشگاه علوم پزشکی دزفول در سال 1387 تاسیس گردید و متشکل از ، 77 هیات علمی، 1128 دانشجو است. این دانشگاه در کالن منطقه 4 قرار دارد. 

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

11482777

 تعداد دانشجو 

فلوشیپفوق تخصصPhDدستیاری تخصصیدكرتی عمومیكارشناسی ارشدکارشناسیكاردانی
 تعداد کل 
دانشجویان

63715034730001128

1 به 15نسبت خام هیات علمی به دانشجو

0/606شاخص تعداد هیات علمی

0/968شاخص تناسب هرم هیات علمی

55کمبود هیات علمی نسبت به استاندارد جهانی

12کمبود هیات علمی نسبت به استاندارد ملی

 منودار مقایسه تعداد هیات علمی بر اساس استاندارد ملی و جهانی 

 تعداد اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی دزفول 

استاددانشیاراستادیارمربی

274811موجود

1847177مطلوب ملی 

27702411مطلوب بین املللی
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تعیین اندازه دانشگاه

اندازه دانشگاه))( 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 دزفول در زیر آورده شده است.

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

رتبه جهانی دانشگاهمنطقه

---شهرستان77112891387

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 کوچکاندازه دانشگاه

  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  )I
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 دزفول

 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.
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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 علوم پزشکی دزفول 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 دزفول 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 دزفول استخراج گردید و نتایج به رشح زیر 

می باشد.
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منودار پراکندگی توان علمی و رقابتی رشته ها در دانشگاه علوم پزشکی دزفول

این دانشگاه فاقد رشته دارای مزیت رقابتی می باشد.



دانشگاه علوم پزشکی دزفول 14

تعیین مزیت های رقابتی دانشگاه علوم پزشکی دزفول در موضوعات علمی 
SciVal براساس شاخص های

 روش کار 

به منظور انجام این مطالعه ابتدا اطالعات اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی دزفول 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.

این دانشگاه فاقد اعضای هیات علمی با h index باالی 15 می باشد
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تعیین مزیت های رقابتی دانشگاه علوم پزشکی دزفول 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

R10-1آزمایشگاه تحقیقات مرکزی1

M1-1مرکز درمانی انکولوژی امام حسن مجتبی )ع(2

M1-2مرکز ناباروری ام البنین3

E6-1بهداشت و حرشه شناسی4

E6-2ژنتیک و بیولوژی مولکولی و رشته های وابسته5

E3-1,E3-2,E3-3,E3-4,E3-5آزمون6

R15-1,2,3,4,5,6,7ثبت ابداع و اخرتاع7

R13-1,2,3هامیش ها8

R6-1فناوری سالمت9

F4-1,F4-2ایمونولوژی10
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سطح مزیت رقابتی رشته ها در دانشگاه علوم پزشکی دزفول

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))(. 

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)))(.

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

  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  )I
مرکز ملّی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی منتشر شده است.

  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  )II
ملّی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی منتشر شده است.



17تحلیل ها، داده ها، تصمیمات و نقشه راه

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 دزفول 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

داخلیبهداشت عمومی1

داخلیژنتیک 2

داخلیفناوری سالمت3

داخلیایمونولوژی4

داخلیحرشه شناسی5

داخلیبیولوژی مولکولی6
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همراستایی رشته ها در دانشگاه علوم پزشکی دزفول 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.))(

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

همراستاداخلیبهداشت عمومی

همراستاداخلیژنتیک 

همراستاداخلیفناوری سالمت

ناهمراستاداخلیایمونولوژی

ناهمراستاداخلیحرشه شناسی

همراستاداخلیبیولوژی مولکولی

 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  )I
راهبردی آموزش پزشکی منتشر شده است.
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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))( 	

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

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

.)(V(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

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 ضعیفهمراستاداخلیبهداشت عمومی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاداخلیژنتیک انسانی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاداخلیفناوری اطالعات  سالمت

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاداخلیایمونولوژی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاداخلیحرشه شناسی

در زمینه کشوری ضعیف همراستاداخلیبیولوژی مولکولی

I)  National H2 Index
II)  Scimago Documents Rank
III)  Scimago Citations Rank
 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  )IV

بیشتر از 20 و رتبه استنادات آن بیشتر از 25 در نظر گرفته می شود.
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تصمیم گیری برای انتخاب رشته یا حوزه دانشی به منظور متایز آکادمیک

برای بررسی میزان مناسبت))( 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 کوچک

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   )I
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ی دزفول 

شگاه علوم پزشک
ت دان

ی متایز رسال
ت رشته ها برا

ت مناسب
نگاش
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فهرست اولویت های رشته ها برای متایز رسالت

زمینه کشوریهمراستاییمزیت رقابتیرشتهمناسبت

کامال مناسب

مناسب

مناسب در غیاب سایر گزینه ها

 در زمینه کشوری ضعیفهمراستاداخلیبهداشت عمومی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاداخلیژنتیک انسانی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاداخلیفناوری اطالعات  سالمت

در زمینه کشوری ضعیف همراستاداخلیبیولوژی مولکولی

نامناسب

کامال نامناسب
در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاداخلیایمونولوژی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاداخلیحرشه شناسی
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توصیه سیاستی نرص برای متایز رسالت آکادمیک در دانشگاه علوم پزشکی 
دزفول

دانشگاه علوم پزشکی کوچک مانند دانشگاه علوم پزشکی دزفول می تواند بین 1 تا 4 حوزه برای متایز رسالت آکادمیک خود انتخاب کنند. بر اساس تحلیل 

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

بهداشت عمومی1

ژنتیک انسانی2

فناوری اطالعات  سالمت3

بیولوژی مولکولی4
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عالوه بر حوزه های فوق، این دانشگاه می تواند برای رسالت آکادمیک متایز یافته خود از حوزه های اقیانوس آبی با اولویت ملی باال که در جدول زیر 

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

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

خدمات پزشکی در بالیاسیاستگذاری سالمت

سالمت روان در بالیاسیاستگذاری و مدیریت دارویی

پیشگیری از حوادثسالمت و سیاست های عمومی  

همه گیرشناسی بیامری های روانیارزیابی  فن آوری های سالمت

مدیریت و سیاستگذاری سالمت روانمدیریت و توسعه منابع انسانی برای سالمت

روانپزشکی اجتامعیمدیریت سالمت - گرایش طراحی سازمانی

پیشگیری از بیامری های روانیمدیریت بیامرستانی و مراکز مراقبت از سالمت

همه گیرشناسی رسطانمبانی اخالقی سیاستگذاری سالمت

پیشگیری از رسطانروانشناسی سیاستگذاری سالمت

همه گیرشناسی ساملندیجمعیت شناسی سالمت

مراقبت های تسکینی و حامیتی در ساملندانجامعه شناسی پزشکی

پرستاری ساملندانعدالت در سالمت

مدیریت مراقبت های ساملندانآموزش بالینی

طب فیزیکی ساملندانفلوشیپ مدرس بالینی

مراقبت های طوالنی مدت در ساملندانامور دانشجویی و آموزش عالی

مشاوره ژنتیک اجتامعیمدیریت دانش بالینی

فلوشیپ پژوهش های علوم پایهارزیابی فناوری سالمت

بیولوژی ملکولی و سلولیمدیریت پژوهش های بالینی

سلول درمانیتکنیسین اطالعات سالمت مطب

طراحی دارومداخالت سالمت در جامعه

پژوهش بالینی و تولید داروهمه گیرشناسی بیامری های مزمن

کشف دارورژیم های غذایی

تولید داروتغذیه اجتامعی

انتقال دارو و ژنامنیت غذا

بیوتکنولوژی )فن آوری زیستی(درمان اعتیاد

تکنسین آزمایشگاه بیوتکنولوژیمشاوره اعتیاد و سوء مرصف مواد

ژن درمانیدندانپزشک اجتامعی

مهندسی سلول و بافتپرستاری اجتامعی

همه گیرشناسی ژنومیکارزیابی بار بیامری های قلبی عروقی

مدیریت ژنتیک اجتامعیبازتوانی  بیامری های  قلب و عروق

علوم و فناوری سلول های بنیادیهمه گیرشناسی  بیامری های  قلب و عروق

خدمات جستجو و نجاتپیشگیری از بیامری های  قلب و عروق
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حوزه های دانشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی دزفول جهت متایز رسالت آکادمیک

دانشگاه علوم پزشکی دزفول با تشکیل کارگروهی متشکل از مدیران منتخب دانشگاه و جمعی از برترین اساتید و پژوهشگران دانشگاهی )ضمیمه 3( 

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.

بیامری های قلب و عروق1

طب سنتی 2

ناباروری3

آالینده های زیست محيطی4

رسطان کودکان 5

رهربی بین بخشی سالمت6

حوزه های متایز آکادمیک دانشگاه علوم پزشکی دزفول در تاریخ 1399/9/8 در هیات رئیسه دانشگاه / شورای دانشگاه به تصویب رسید.

بیانیه رسالت آکادمیک متایز یافته دانشگاه علوم پزشکی دزفول 

• دانشگاه علوم پزشکی دزفول 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.

بیامری های قلب و عروق. 1

طب سنتی. 2

ناباروری. 3

آالینده های زیست محيطی. 4

رسطان کودکان . 5

رهربی بین بخشی سالمت. 6

• هدف دانشگاه علوم پزشکی دزفول 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.

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 دزفول در راستای تحقق رسالت آکادمیک

دانشگاه علوم پزشکی دزفول 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))(	

قطب علمی بالقوه بیامری های قلب و عروق   -

  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  )I
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 علمی بالقوه طب سنتي   -

قطب علمی بالقوه ناباروری  -

قطب علمی بالقوه آالینده های زیست محيطي  -

قطب علمی بالقوه رسطان کودکان   -

قطب علمی بالقوه رهربی بین بخيش سالمت  -

 .)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.
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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	
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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	
• 	)CQ(, 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	



29تحلیل ها، داده ها، تصمیمات و نقشه راه

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(

• 	)(F 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
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 
 )CQ(, 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 
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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 
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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 
)(F 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 
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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 
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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 
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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 
 )CQ(, TQM(

بهبود جایگاه در نظام های 
رتبه بندی

16-1517-1314-89101112 7 6 5 4 3 2 1 سال 
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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 
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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 
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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 
)(F بیشرتین(

کتب مرجع جهانی

بهرتین دانشمندان

بهرتین موسسات

بهرتین خدمات

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



دانشگاه علوم پزشکی دزفول 42

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 



43تحلیل ها، داده ها، تصمیمات و نقشه راه

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

 CQ(,( بهبود کیفیت سازمانی
 )TQM

بهبود جایگاه در نظام های 
رتبه بندی

8910111213 7 6 5 4 3 2 1 سال 



دانشگاه علوم پزشکی دزفول 44

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 



45تحلیل ها، داده ها، تصمیمات و نقشه راه

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 



دانشگاه علوم پزشکی دزفول 46

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

)(F ژورنال های جهانی )بیشرتین

کتب مرجع جهانی

بهرتین دانشمندان

بهرتین موسسات

بهرتین خدمات

8910111213 7 6 5 4 3 2 1 سال 



47تحلیل ها، داده ها، تصمیمات و نقشه راه

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

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

8910111213 7 6 5 4 3 2 1 سال 



دانشگاه علوم پزشکی دزفول 48

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 



49تحلیل ها، داده ها، تصمیمات و نقشه راه

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

 CQ(,( بهبود کیفیت سازمانی
 )TQM

بهبود جایگاه در نظام های 
رتبه بندی

8910111213 7 6 5 4 3 2 1 سال 



دانشگاه علوم پزشکی دزفول 50

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

8910111112 7 6 5 4 3 2 1 سال 



51تحلیل ها، داده ها، تصمیمات و نقشه راه

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



دانشگاه علوم پزشکی دزفول 52

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

)(F ژورنال های جهانی )بیشرتین

کتب مرجع جهانی

بهرتین دانشمندان

بهرتین موسسات

بهرتین خدمات

8910111213 7 6 5 4 3 2 1 سال 



53تحلیل ها، داده ها، تصمیمات و نقشه راه

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

8910111213 7 6 5 4 3 2 1 سال 



دانشگاه علوم پزشکی دزفول 54

نقشه راه متایز دانشگاه علوم پزشکی دزفول 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 آالینده های زیست محيطی در دانشگاه علوم پزشکی دزفول جهت نیل به مرجعیت علمی
وابستگیاقدامسال

1399

تشکیل کمیته مرجعیت علمی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

تنظیم برنامه راهربدی مرجعیت علمی توسعه دانش زیست محیطی با تاکید بر آالینده های زیست محیطی

تنظیم سند مرجعیت علمی توسعه دانش زیست محیطی با تاکید بر آالینده های زیست محیطی

تدوین برنامه جذب و آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور جهت مقابله با اثرات ناشی ازآالینده های زیست محیطی بر سالمت مردم

گسرتش زیر ساخت های الزم با هامهنگی معاونت های مربوطه

تدوین شیوه نامه در جهت تعیین اولویت های نیروی انسانی مورد نیاز

تشکیل کارگروهی از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی دزفول،  منایندگانی از معاونتهای درمان، بهداشت و غذا و دارو.

پیگیری رشته های جدید و نوین متناسب با نیاز منطقه و مرجعیت دانشگاه

تشکیل کمیته های تخصصی در کارگروه

تشکیل کمیته بازنگری کوریکولوم آموزشی

صدور ابالغ اعضای کمیته بازنگری

1400

تدوین شیوه نامه در جهت تعیین اولویت های نیروی انسانی مورد نیاز

تهیه دستورالعمل های بازنگری و تدوین کوریکولوم آموزشی

شناسایی و جلب همکاری سازمان های مردم نهاد استانی و ملی دارای

تدوین برنامه آموزش زبان با دریافت مدارک بین املللی مربوطه توسط اعضای هیئت علمی 

تدوین برنامه آموزش زبان با دریافت مدارک بین املللی مربوطه جهت دانشجویان  و پرسنل مرتبط با حیطه آالینده های زیست محیطی

1401

تشکیل کمیته های تخصصی

نیازسنجی در خصوص نیروی انسانی مورد نیاز

تشکیل کمیته رصد پیرشفت برنامه ها بصورت ماهیانه و تهیه دستورالعمل و سنجه های مربوطه

تشکیل کمیته بازنگری کوریکولوم آموزشی

1402

نیازسنجی در خصوص نیروی انسانی مورد نیاز

تشکیل هسته بازنگری کوریکولوم ها متشکل از اعضای کارگروه 

تهیه برنامه زمانی منظم برای تشکیل هسته بصورت ماهیانه

طراحی و تصویب دوره کارشناسی ارشد و دکرتا
Global air pollution & health; management & sciences

تشکیل کمیته تدوین استانداردهای ملّی برنامه درسی رشته
 Global air pollution & health; management & sciences

Global air pollution & health; management & sciences تدوین و تصویب استانداردهای ملّی برنامه درسی رشته

1403

هامهنگی جهت گسرتش فعالیت سمن های مرتبط با حوزه بهداشت ودرمان

بازنگری کوریکولوم رشته های مصوب دانشگاه متناسب با نیاز جامعه و مرجعیت دانشگاه

تهیه دستورالعمل و سنجه های مربوطه و تعیین اعتبار بخشی 

طراحی، ارزیابی اعتبار و پایایی چهارچوب و ابزار جمع آوری اطالعات مدل کشوری ثبت رویدادهای آالیندگی

Global air pollution & health; management & sciences تدوین و تصویب استانداردهای ملّی خدمات مرتبط با رشته

Global air pollution & health; management & sciences تدوین و تصویب راهکارهای ملّی رشته

Global air pollution & health; management & sciences تدوین و تصویب کدهای اخالق حرفه ای رشته
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1404

Global air pollution & health; management & sciences متهید اعتباربخشی های مرتبط به رشته

تشکیل کمیته مطالعات آینده نگاری رشته Global air pollution & health; management & sciences  در سطح کشور با فراخوان 
از صاحبنظران و خربگان و عالقمندان در این حیطه از وزارتخانه های علوم و بهداشت.

تدوین و تصویب پروژه کاربردی درخصوص شناسایی، مستندسازی وکنرتل اثرات سالمت بحران ریزگردها

برگزاری کارگاه های آموزش تخصصی ویژه با همکاری مراکز و دانشگاه های فعال

تشکیل کارگروه تدوین و نرش کتب مرجع

حامیت ازبرگزاری هامهنگی سمن های دارای ماموریت وموضوع مشابه

حامیت ازبرنامه ها و فعالیت های جهادی سمن¬ها

پیشنهاد مدل و روش فعالیت های داوطلبانه درحوزه سالمت یا تعیین مصادیق

تهیه محتوای آموزشی واطالع رسانی

برگزاری نشست های دوره ای باسمن¬های فعال در حوزه محیط زیست به منظور ارتقای فعالیت ها وهامهنگی

هامهنگی جهت گسرتش فعالیت سمن ها

بررسی فعالیت های دیگر دانشگاه ها و مراکز فعال در این زمینه و زمینه های مرتبط طبق اهداف موردنظر

1405

1406

تشکیل کارگروه برنامه ریزی نیروی کار رشته در دانشگاه و وزارت بهداشت در خصوص رشته 

عضویت در گروه ها و انجمن های تخصصی

هامهنگی با اعضای هیئت بورد و شورای گسرتش    

شناسنایی مراکز و دانشگاه های فعال

پیگیری فعالیت های مرتبط

تشکیل کمیته رصد علمی  

حامیت ازپژوهش ها وفعالیت های مشرتک با دانشگاه ها و مراکز فعال  

تهیه جزوات آموزشی برای کارکنان با موضوعات افزایش سواد اجتامعی با نکات کاربردی و ضمن خدمت

هامهنگی جهت گسرتش همکاری ها با مراکز و دانشگاه های بین املللی فعال در حوزه مرتبط با سالمت و آالینده های محیطی

تنظیم تفاهم نامه جهت همکاری با مراکز و دانشگاه های بین املللی فعال

تنظیم تفاهم نامه جهت همکاری با مراکز و دانشگاه های بین املللی فعال در جهت تبادل استاد 

تنظیم تفاهم نامه جهت همکاری با مراکز و دانشگاه های بین املللی فعال در جهت  جذب دانشجوی بین املللی به خصوص از 
کشورهای همسایه 

تنظیم تفاهم نامه جهت همکاری با مراکز و دانشگاه های بین املللی فعال در جهت تبادل دانش و پرسنل خربه 

تنظیم تفاهم نامه جهت همکاری با مراکز و دانشگاه های بین املللی فعال در جهت آموزش پرسنل 

برگزاری کارگاه های آموزش تخصصی ویژه با همکاری با مراکز و دانشگاه های بین املللی فعال

ارائه گزارش عملکرد به صورت فصلی توسط کمیته رصد 

تعیین شیوه نامه حامیت از طرح های اولویت داردر زمینه همکاری های پژوهشی در زمینه آالینده های زیست محیطی
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1399

تدوین و اطالع رسانی بیانیه رسالت توسعه رشته

تعیین شاخص های مرجعیت علمی

فراهم ساخنت زیر ساخت های توسعه رشته)نیروی انسانی و فیزیکی( در حیطه مرجعیت قلب

تشکیل کارگروه  از افراد متخصص و مجرب در حیطه رسآمدی قلب

رضورت سنجی و نیازسنجی کارکنان در حیطه قلب

ارائه برنامه های آموزش مداوم یا آموزش ضمن خدمت در حیطه قلب جهت ارتقای دانش کارکنان در حیطه قلب

1400

توامنند سازی اعضای هیات علمی در حیطه مرجعیت قلب

جذب اعضای هیات علمی متناسب با حیطه رسآمدی قلب

تدوین و تصویب بودجه جداگانه جهت حیطه های رسآمدی

جذب 2 نفر هیات علمی فلوشیپ اینرتونشن

جذب 2 نفر هیات علمی فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

جذب 2 نفر هیات علمی فلوشیپ الکرتوفیزیولوژی

جذب 1 نفر هیات علمی جراح قلب کودکان 

جذب 1 نفر هیات علمی  فلوشیپ بیهوشی جراحی قلب

تجهیز و افزایش امکانات  فضای آموزشی در بیامرستان جهت جذب دانشجویان فوق تخصصی،  تخصص و تحصیالت تکمیلی   

بهبود فضای فیزیکی برای پذیرش دانشجویان تحصیالت تکمیلی و تخصصی و فوق تخصصی 

تجهیز و افزایش امکانات و نیروی انسانی بخش های درمانی )CUOH)،، جراحی قلب و کت لب(   

تشکیل کارگروه آینده نگاری از افراد متخصص و مجرب

فراهم ساخنت زیرساختهای پذیرش فلوشیپ  اینرتونشن و اکوکاردیوکرافی

فراهم ساخنت زیرساختهای پذیرش دستیاری بیامری های قلبی-عروقی  

فراهم ساخنت زیرساختهای تحصیالت تکمیلی مرتبط )کارشناسی ارشد مراقبتهای ویژه پرستاری(

ارائه تسهیالت جهت بورس دانشجویی رشته های تخصصی

ارائه تسهیالت به دانشگاه  جهت جذب دانشجویان با رشته تخصصی 

راه اندازی دوره های آموزشی مشرتک با دانشگاه های داخلی و خارجی رسآمد در حیطه قلبی

برگزاری رویدادهای علمی ملی و بین املللی با همکاری دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی داخلی و خارجی

انعقاد تفاهم نامه با سایر دانشگاههای رسآمد در حیطه قلبی

دسرتسی اساتید به ژورنالها و آخرین مقاالت در حیطه بیامری های قلبی

تخصیص بودجه جهت فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در حیطه رسآمدی

برگزاری کارگاههای توامنند سازی اساتید مبتنی بر حیطه رسآمدی قلب

تدوین برنامه های آموزش مجازی در حیطه مرجعیت جهت کارکنان

ارائه تسهیالت جهت آموزش کارکنان در دانشگاههای مرجع 

تامین هزینه اعزام اعضای هیات علمی و دعوت از اساتید داخل و خارج کشور برای آموزش های تخصصی تکمیلی

اعزام اعضای هیات علمی به داخل و خارج کشور برای آموزش های تخصصی تکمیلی به منظور به روز کردن دانش و تخصص اساتید

تشکیل کارگروه تخصصی و تعیین رشح وظایف اعضا و مشارکت و پیگیری اجرای برنامه راهربدی

نیاز سنجی برای تعیین تغییرات مورد نیاز دربرنامه آموزشی رشته ها

تدوین و بازنگری کوریکولوم های مقاطع مختلف تحصیلی در حیطه بیامری های قلبی-عروقی

استاندارد کردن تعداد اعضای هیات علمی دانشگاه

استاندارد سازی فضای فیزیکی و آموزشی دانشگاه برای جذب رشته های تکمیلی

تعیین شاخص های دستیابی به مرجعیت علمی

تعیین میزان دستیابی به شاخص های مشخص شده
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1400

تعیین میزان تحقق سنجه های ارزیابی مرجعیت علمی

افزایش تعداد رویدادهای علمی برای افزایش اعتبار علمی

افزایش اعتبار مالی برای تامین زیرساختهای فیزیکی کسب مرجعیت

الگوبرداری از دانشگاه های مرجع و موفق داخلی و خارجی در زمینه مرجعیت علمی

دستیابی به علم و دانش پیرشفته 

گسرتش خدمات علمی تخصصی

ارتقا توامنندی های همه جانبه اعضای هیات علمی

رونق دادن  به نرشیه علمی دانشگاه

توجه بیشرت به پروژه های های تحقیقاتی و تبدیل آنها به علم و فناوری

اختصاص اعتبارات کافی برای انجام طرح های تحقیقاتی

توسعه پژوهش در عرصه کاربردی و توسعه ای

حامیت از تشکیل رشکت های دانش بنیان در حیطه رسآمدی قلب و اقدامات فناورانه  

نیاز سنجی برای تعیین تغییرات مورد نیاز دربرنامه آموزشی رشته ها ی مرتبط

بازنگری کوریکولو م های درسی بر اساس آموزش پاسخگو و مبتنی بر نیاز سنجی 

تعیین تجهیزات و استانداردهای محیط فیزیکی و نیروی انسانی جهت کسب مرجعیت

تدوین راهکارهای ملی بر اساس تحقیقات پیشین 

تدوین راهکارهای ملی بر اساس الگوبرداری از دانشگاههای مرجع

تشکیل کارگروه آینده نگاری از افراد متخصص و مجرب

انتخاب رشته / رشته ها مبتنی بر نیازها ، بالندگی ها و امتیازات منطقه آمایشی

تدوین برنامه های جدید آموزشی )کوریکولوم(   جهت رشته های جدید پیشنهادی)کارشناسی ارشد پرستاری با گرایش بیامری های 
قلبی-عروقی(

برگزاری رویدادهای علمی ملی و بین املللی با همکاری دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی داخلی و خارجی

تدوین شیوه نامه و یا چک لیست دستیابی به اهداف برنامه راهربدی

حامیت و تشویق اعضای هیات علمی جهت نرش کتب علمی

تدوین دوره آموزشی مرتبط و دراختیار احاد جامعه قرار دادن)با همکاری معاونت بهداشتی(

انتقال دانش به جامعه از طریق وسایل ارتباط جمعی

پیگیری اجرای برنامه ایراپن معاونت بهداشتی

ارائه گزارشات خربی در زمینه اقدامات حوزه قلب در  سطوح ملی و ارائه مقاالت با کیفیت در سطح بین املللی  

حضور فعال و منظم در برنامه های رادیوئی و سیامی استانی

راه اندازی سایت خربرسانی حوزه قلب ساب دامین دانشگاه  

اجرای برنامه های آموزشی بر اساس آموزش پاسخگو

انتقال دانش به جامعه از طریق وسایل ارتباط جمعی

تخصیص بودجه جهت رشکت اعضای هیات علمی در هامیش های بین املللی

اعزام اعضای هیات علمی به کشورهای مرجع در حوزه مرجعیت جهت افزایش دانش تخصصی و دورهای تکمیلی

تامین امکانات جهت افزایش مهارتهای زبان آموزی اعضای هیات علمی

 تعیین اولویتهای پژوهشی در حیطه مرجعیت قلبی

اولویت دار  بودن طرح های تحقیقاتی در حیطه رسآمدی قلب جهت تصویب در کمیته پژوهشی دانشگاه

هدایت پایان نامه های دانشجویان به سمت حیطه رسآمدی قلب
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تدوین برنامه های جدید آموزشی )کوریکولوم(   جهت رشت های جدید پیشنهادی)کارشناسی ارشد پرستاری با گرایش بیامری های 
قلبی-عروقی(

دریافت مجوز برای تاسیس مرکز تحقیقات بیامریهای قلب    

حرکت در جهت برنامه راهربدی سند مرجعیت و افزایش کیفیت سازمانی جهت نیل به این مهم

تدوین مفاهیم اخالقی در این حوزه

تبدیل مفاهیم اخالقی به کد اخالق 

اعتباریابی کدها بر اساس نظرسنجی از صاحبنظران در سطح ملی

تعریف استانداردها بر اساس نظر ذینفعان)آموزش دهندگان، آموزش گیرندگان و..(

انجام خودارزیابی درونی

ارزیابی بیرونی توسط متخصصین رشته و تهیه گزارش

تدوین آئین نامه جذب دانشجویان خارجی

افزایش ارتباط بین امللل جهت جذب دانشجویان خارجی

ارائه تسهیالت به دانشگاه جهت جذب دانشجویان خارجی

راه اندازی مرکز آموزش زبان فارسی در دانشگاه جهت  دانشجویان خارجی

انعقاد تفاهم نامه با سایر دانشگاههای رسآمد در حیطه قلبی جهت تبادل استاد

تخصیص منابع مالی برای برنامه تبادل استاد

انعقاد تفاهم نامه با سایر دانشگاههای رسآمد در حیطه قلبی جهت تبادل دانشجو

تدوین برنامه جذب پرسنل بین املللی از طریق ویزای کار

برگزاری رویدادهای علمی بین املللی با همکاری دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی خارجی

راه اندازی دوره های آموزشی مشرتک با دانشگاه های خارجی رسآمد در حیطه قلبی

ارسال فراخوان به دانشگاههای داخلی و خارجی رسآمد در حیطه قلبی برای نجام تحقیقات مشرتک  در این زمینه

توسعه و تعالی کسب و کارهاي جدید نظام سالمت مبتنى برنیاز جامعه،بازارکار وفناوریهاي روز

حامیت از تشکیل رشکت های دانش بنیان در حیطه رسآمدی قلب و اقدامات فناورانه  

تولید درآمد با افزایش حامیت از رشکت های دانش بنیان1402

برگزاری هامیش در سطح کالن منطقه1403

1404

1405

اختصاص بودجه جهت فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی و اعزام به خارج کشور1406
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1399

تشکیل کمیته مرجعیت علمی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

تنظیم برنامه راهربدی مرجعیت علمی 

تنظیم سند مرجعیت علمی توسعه توسعه الگوهای بین بخشی در آموزش عالی سالمت

تدوین برنامه جذب و آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور جهت توسعه توسعه الگوهای بین بخشی در آموزش عالی سالمت

گسرتش زیر ساخت های الزم با هامهنگی معاونت های مربوطه

تدوین شیوه نامه در جهت تعیین اولویت های نیروی انسانی مورد نیاز

تشکیل کارگروهی از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی دزفول،  منایندگانی از معاونتهای درمان، بهداشت و غذا و دارو.

پیگیری رشته های جدید و نوین متناسب با نیاز منطقه و مرجعیت دانشگاه

تشکیل کمیته های تخصصی در کارگروه

تشکیل کمیته بازنگری کوریکولوم آموزشی

صدور ابالغ اعضای کمیته بازنگری

1400

تدوین شیوه نامه در جهت تعیین اولویت های نیروی انسانی مورد نیاز

تهیه دستورالعمل های بازنگری و تدوین کوریکولوم آموزشی

شناسایی و جلب همکاری سازمان های مردم نهاد استانی و ملی دارای

تدوین برنامه آموزش زبان با دریافت مدارک بین املللی مربوطه توسط اعضای هیئت علمی 

تدوین برنامه آموزش زبان با دریافت مدارک بین املللی مربوطه جهت دانشجویان  و پرسنل مرتبط با حیطه رهربی بین بخشی سالمت و 
مولفه های اجتامعی موثر بر سالمت

1401

تشکیل کمیته های تخصصی

نیازسنجی در خصوص نیروی انسانی مورد نیاز

تشکیل کمیته رصد پیرشفت برنامه ها بصورت ماهیانه و تهیه دستورالعمل و سنجه های مربوطه

تشکیل کمیته بازنگری کوریکولوم آموزشی

1402

نیازسنجی در خصوص نیروی انسانی مورد نیاز

تشکیل هسته بازنگری کوریکولوم ها متشکل از اعضای کارگروه 

تهیه برنامه زمانی منظم برای تشکیل هسته بصورت ماهیانه

طراحی و تصویب دوره کارشناسی ارشد و دکرتای مولفه های اجتامعی موثر بر سالمت

تشکیل کمیته تدوین استانداردهای ملّی برنامه درسی رشته مولفه های اجتامعی موثر بر سالمت

تدوین و تصویب استانداردهای ملّی برنامه درسی رشته مولفه های اجتامعی موثر بر سالمت

1403

هامهنگی جهت گسرتش فعالیت سمن های مرتبط باحوزه بهداشت ودرمان

بازنگری کوریکولوم رشته های مصوب دانشگاه متناسب با نیاز جامعه و مرجعیت دانشگاه

تهیه دستورالعمل و سنجه های مربوطه و تعیین اعتبار بخشی 

SDH طراحی، ارزیابی اعتبار و پایایی چهارچوب و ابزار جمع آوری اطالعات مدل کشوری رویدادهای مرتبط با

تدوین و تصویب استانداردهای ملّی خدمات مرتبط با رشته مولفه های اجتامعی موثر بر سالمت

تدوین و تصویب راهکارهای ملّی رشته مولفه های اجتامعی موثر بر سالمت

تدوین و تصویب کدهای اخالق حرفه ای رشته مولفه های اجتامعی موثر بر سالمت

1404

متهید اعتباربخشی های مرتبط به رشته مولفه های اجتامعی موثر بر سالمت 

تشکیل کمیته مطالعات آینده نگاری رشته در سطح کشوردر رابطه با  مولفه های اجتامعی موثر بر سالمت با فراخوان از صاحبنظران و 
خربگان و عالقمندان در این حیطه از وزارتخانه های علوم و بهداشت. 

تدوین و تصویب پروژه کاربردی درخصوص شناسایی، مستندسازی وکنرتل اثرات مولفه های اجتامعی موثر بر سالمت

برگزاری کارگاه های آموزش تخصصی ویژه با همکاری مراکز و دانشگاه های فعال

تشکیل کارگروه تدوین و نرش کتب مرجع 
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نقشه راه اقدامات در حوزه رهربی بین بخشی سالمت در دانشگاه علوم پزشکی دزفول جهت نیل به مرجعیت علمی
وابستگیاقدامسال

1404

حامیت ازبرگزاری هامهنگی سمن های دارای ماموریت وموضوع مشابه

حامیت ازبرنامه ها و فعالیت های جهادی سمن¬ها

پیشنهاد مدل و روش فعالیت های داوطلبانه درحوزه سالمت یا تعیین مصادیق

تهیه محتوای آموزشی واطالع رسانی

برگزاری نشست های دوره ای باسمن¬های فعال در حوزه رهربی بین بخشی سالمت و مولفه های اجتامعی موثر بر سالمت به منظور 
ارتقای فعالیت ها و هامهنگی

هامهنگی جهت گسرتش فعالیت سمن ها

بررسی فعالیت های دیگر دانشگاه ها و مراکز فعال در این زمینه و زمینه های مرتبط طبق اهداف موردنظر

1405

1406

تشکیل کارگروه برنامه ریزی نیروی کار رشته در دانشگاه و وزارت بهداشت در خصوص رشته

هامهنگی با اعضای هیئت بورد و شورای گسرتش    

شناسنایی مراکز و دانشگاه های فعال

پیگیری فعالیت های مرتبط

تشکیل کمیته رصد علمی  

حامیت ازپژوهش ها وفعالیت های مشرتک با دانشگاه ها و مراکز فعال  

تهیه جزوات آموزشی برای کارکنان با موضوعات افزایش سواد اجتامعی با نکات کاربردی و ضمن خدمت

1407

هامهنگی جهت گسرتش همکاری ها با مراکز و دانشگاه های بین املللی فعال در حوزه مرتبط با رهربی بین بخشی سالمت و مولفه های 
اجتامعی موثر بر سالمت

تنظیم تفاهم نامه جهت همکاری با مراکز و دانشگاه های بین املللی فعال

تنظیم تفاهم نامه جهت همکاری با مراکز و دانشگاه های بین املللی فعال در جهت تبادل استاد 

تنظیم تفاهم نامه جهت همکاری با مراکز و دانشگاه های بین املللی فعال در جهت  جذب دانشجوی بین املللی به خصوص از 
کشورهای همسایه 

تنظیم تفاهم نامه جهت همکاری با مراکز و دانشگاه های بین املللی فعال در جهت تبادل دانش و پرسنل خربه 

تنظیم تفاهم نامه جهت همکاری با مراکز و دانشگاه های بین املللی فعال در جهت آموزش پرسنل 

برگزاری کارگاه های آموزش تخصصی ویژه با همکاری با مراکز و دانشگاه های بین املللی فعال

گزارش عملکرد به صورت فصلی توسط کمیته رصد 

تعیین شیوه نامه حامیت از طرح های اولویت داردر زمینه همکاری های پژوهشی در زمینه رهربی بین بخشی سالمت و مولفه های 
اجتامعی موثر بر سالمت

1408
طراحی و تصویب دوره کارشناسی ارشد و دکرتا مولفه های اجتامعی موثر بر سالمت [تدوین درس تک واحدی سالمت مولفه های 

اجتامعی موثر بر سالمت  به زبان انگلیسی )بین املللی(]
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نقشه راه اقدامات در حوزه رسطان کودکان  در دانشگاه علوم پزشکی دزفول جهت نیل به مرجعیت علمی
وابستگیاقدامسال

1399
انعقاد تفاهم نامه با سایر دانشگاههای رسآمد در حیطه رسطان جهت تبادل استاد

تامین امکانات جهت افزایش مهارتهای زبان آموزی اعضای هیات علمی

1400

تالش در جهت تامین اعضای هیئت علمی و نیرو های متخصص مرتبط برای توسعه و ایجاد مرکز رسطان کودکان

فراخوان جذب هیت علمی متخصص خون و انکولوژی اطفال و بالغین و پرستاری اطفال مورد نیاز)از سال 1410-1400(

تدوین کوریکولوم های اموزشی  در رشته کارشناسی ارشد پرستاری رسطان کودکان)1404-1400(

تعیین شاخص های دستیابی به مرجعیت علمی

تعیین میزان دستیابی به شاخص های مشخص شده

میزان سنجه های ارزیابی تحقق مرجعیت علمی

افزایش اعتبار مالی برای تامین زیرساختهای فیزیکی کسب مرجعیت

تعیین تجهیزات و استانداردهای محیط فیزیکی و نیروی انسانی جهت کسب مرجعیت

ارائه برنامه های رادیویی با محوریت رسطان و غربالگری ان

1401

تبیین اهمیت توجه و محوریت رسطان در دانشگاه علوم پزشکی دزفول با توجه به رسالت ان در زمینه  رسطان

تخصیص هزینه های اموزشی  و پژوهشی

ارائه تسهیالت جهت بورس دانشجویی رشته های حیطه مرجعیت

استاندارد کردن تعداد اعضای هیات علمی دانشگاه

استاندارد سازی فضای فیزیکی و آموزشی دانشگاه برای جذب رشته های تکمیلی

دستیابی به علم و دانش پیرشفته 

گسرتش خدمات علمی تخصصی

ارتقا توامنندی های همه جانبه اعضای هیات علمی

رونق دادن  به نرشیه علمی دانشگاه

توجه بیشرت به پروژه های های تحقیقاتی و تبدیل آنها به علم و فناوری

اختصاص اعتبارات کافی برای انجام طرح های تحقیقاتی

توسعه پژوهش در عرصه کاربردی و توسعه ای

نیاز سنجی برای تعیین تغییرات مورد نیاز دربرنامه آموزشی رشته ها ی مرتبط

بازنگری کوریکولو م های درسی بر اساس آموزش پاسخگو و مبتنی بر نیاز سنجی

تدوین مفاهیم اخالقی در این حوزه

تبدیل مفاهیم اخالقی به کد اخالق

اعتباریابی کدها بر اساس نظرسنجی از صاحبنظران در سطح ملی

ارسال فراخوان به دانشگاههای داخلی و خارجی رسآمد در حیطه رسطان کودکان برای نجام تحقیقات مشرتک  در این زمینه

1402

بازنگری رس فصلهای رشته های پزشکی، پرستاری و پیراپزشکی در جهت اشنایی بیشرت با مراقبت ها و درمان های حامیتی برای بیامران 
رسطان)1405-1402(

تدوین راهکارهای ملی بر اساس تحقیقات پیشین

تدوین راهکارهای ملی بر اساس الگوبرداری از دانشگاه های مرجع

تشکیل کارگروه آینده نگاری از افراد متخصص و مجرب

انتخاب رشته / رشته ها مبتنی بر نیازها ، بالندگی ها و امتیازات منطقه آمایشی

تدوین برنامه های جدید آموزشی )کوریکولوم(   جهت رشته های جدید پیشنهادی

1403

تدوین رشته های جدید مربوط به علوم مراقبتی مرتبط با رسطان کودکان )کارشناسی ارشد پرستاری رسطان کودکان( با هدف تربیت 
پرستار خربه درحوزه مراقبت های پرستاری در ایمونوتراپی، کموتراپی و رادیوتراپی، در مراقبت های تسکینی در رسطان در مدیریت 

اورژانس های انکولوژی )از سال1405-1403( 

تدوین  رشته مددکاری رسطان و مراقبت از بیامران رسطانی با محوریت  رسطان اطفال  و روان پرستاری رسطان)از سال1405-1403(

تدوین کوریکولوم کارشناسی ارشد پرستاری رسطان اطفال
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نقشه راه اقدامات در حوزه رسطان کودکان  در دانشگاه علوم پزشکی دزفول جهت نیل به مرجعیت علمی
وابستگیاقدامسال

1403

تدوین دوره های تکمیلی مراقبت های تسکینی در حوزه رسطان کودکان

تشکیل کارگروه ویژه رسطان،کارگروه راه اندازی رشته های مربوط به علوم مراقبتی)1404-1403(

برگزاری کارگاههایی با عنوان علوم مراقبتی مرتبط با رسطان کودکان، مددکاری رسطان، طب تسکینی رسطان  )تاریخ ندارد(

برگزاری دوره تکمیلی 6 ماهه پرستاری آنکولوژی درسطح قطب آموزشی )1405-1403(

برگزاری کارگاههای حضوری و مجازی با محوریت رسطان و غربالگری ان )1405-1403(

تعریف استانداردها بر اساس نظر ذینفعان)آموزش دهندگان، آموزش گیرندگان و..(

انجام خودارزیابی درونی

ارزیابی بیرونی توسط متخصصین رشته و تهیه گزارش

عقاد تفاهم نامه با سایر دانشگاههای رسآمد در حیطه رسطان اطفال جهت تبادل دانشجو

1404

دریافت مجوز برای تاسیس مرکز تحقیقات بیامریهای قلب    

ارائه تسهیالت به دانشگاه  جهت جذب دانشجویان با رشته تخصصی حیطه مرجعیت

همکاری بیش از پیش دانشگاه با سازمانهای خیریه و NGO ها

برگزاری کارگاههایی با عنوان علوم مراقبتی مرتبط با رسطان کودکان ، مددکاری رسطان، طب تسکینی رسطان  

1405

راه اندازی  و تجهیز  بخش رسطان اطفال  مرکز امام حسن)ع( دزفول

تدوین شیوه نامه  ای در جهت تعیین اولویت های نیروی انسانی مورد نیاز و نیاز سنجی در این زمینه

تدوین شیوه نامه  ای در جهت تعیین اولویت های نیروی انسانی مورد نیاز و نیاز سنجی در این زمینه)1410-1405(

همکاری با سازمان بهزیستی در جهت استفاده از تجربیات انان و استفاده بهینه از طب مراقبت بیامران رسطانی
)1407-1405(

اختصاص بودجه جهت فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی و اعزام به خارج کشور

همکاری با سازمان بهزیستی در جهت استفاده از تجربیات انان و استفاده بهینه از طب مراقبت بیامران رسطانی1406

ارائه برنامه های راههای پیشگیری از رسطان از طریق رسانه های جمعی1407

1408

1409

1410

راه اندازی دوره های آموزشی مشرتک با دانشگاه های خارجی رسآمد در حیطه رسطان کودکان

توسعه و تعالی کسب و کارهاي جدید نظام سالمت مبتنى برنیاز جامعه،بازارکار وفناوریهاي روز

حامیت از تشکیل رشکت های دانش بنیان در حیطه رسآمدی رسطان اطفال

تولید درآمد با افزایش حامیت از رشکت های دانش بنیان
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نقشه راه اقدامات در حوزه طب سنتی در دانشگاه علوم پزشکی دزفول جهت نیل به مرجعیت علمی
وابستگیاقدامسال

1399

تدوین و توسعه رشته داروسازی و داروسازی سنتی در دانشگاه دزفول

تدوین، تصویب و اطالع رسانی برنامه راهربدی توسعه رشته داروسازی و داروسازی سنتی در دانشگاه

تدوین، تصویب مجموعه سیاست های حامیتی از توسعه رشته در دانشگاه

تدوین، تصویب بودجه توسعه رشته در دانشگاه

درخواست 3 نفر هیات علمی مرتبط

تکمیل تجهیزات مرتبط با رشته در آزمایشگاههای دانشگاه علوم پزشکی دزفول

تهیه پروپوزال رشته فوق و  طرح در جلسه رضورت سنجی ایجاد رشته های جدید شورای گسرتش پذیرش دانشجویان فوق لیسانس 
مرتبط

ایجاد دپارمتان داروسازی 

بورسیه دانشجویی 2 نفر

تشکیل کمیته های تخصصی در کارگروه

کشت گیاهان دارویی و نصب شناسنامه در زمین های قابل کشت درمنطقه پردیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول

1400

1401

نیازسنجی در خصوص نیروی انسانی مورد نیاز

تشکیل کمیته رصد پیرشفت برنامه ها بصورت ماهیانه و تهیه دستورالعمل و سنجه های مربوطه

بازنگری کوریکولوم رشته داروسازی در زمینه طب سنتی

1402

1403

شناسایی و جلب همکاری سازمان های مردم نهاد استانی و ملی

بررسی تطابق رشته با درمان های سنتی

تهیه دستورالعمل و سنجه های مربوطه و تعیین اعتبار بخشی

طراحی، ارزیابی اعتبار و پایایی چهارچوب و ابزار جمع آوری اطالعات مدل کشوری ثبت رویدادهای آالیندگی

1404
برگزاری کارگاه های آموزش تخصصی ویژه با همکاری مراکز و دانشگاه های فعال

تهیه محتوای آموزشی واطالع رسانی

1405

1406

 تربیت افراد دارای مدرک جهت سامان دهی به عطاری ها

عضویت در گروه ها و انجمن های تخصصی

هامهنگی و همکاری با اعضای هیئت بورد و شورای گسرتش    

شناسنایی مراکز و دانشگاه های فعال

تشکیل کمیته رصد علمی  

حامیت ازپژوهش ها وفعالیت های مشرتک با دانشگاه ها و مراکز فعال  

برنامه آشنایی با طب سنتی در رادیو

تهیه کتابچه معرفی گیاهان و خواص آنها

پذیرش دانشجو از کشور های همسایه

 عهد تفاهم نامه پژوهشی در این زمینه با دانشگاه های رسارس کشور که در زمینه طب سنتی فعالیت می کنند.

پذیرش دانشجوی پایان نامه ای در زمینه طب سنتی و گیاهان داریی

برگزاری کارگاه های آموزش تخصصی ویژه با همکاری با مراکز و دانشگاه های بین املللی فعال

ارتباط افراد متخصص و عالقمند که در زمینه طب سنتی مشغول به فعالیت هستند  با اعضا هیات علمی به جهت آکادمیک کردن درمان ها

 ایجاد مرکز درمانی طب سنتی در مرکز دانشگاهی 

تربیت افرادی جهت کاشت گیاهان و تهیه دارو از آنها

 ایجاد رشکت دانش بنیان تهیه گیاهان دارویی در بسته بندی استاندارد و تاریخ انقضا
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نقشه راه اقدامات در حوزه طب سنتی در دانشگاه علوم پزشکی دزفول جهت نیل به مرجعیت علمی
وابستگیاقدامسال

1406

 ایجاد مرکز درمانی طب سنتی در مرکز دانشگاهی 

تربیت افرادی جهت کاشت گیاهان و تهیه دارو از آنها

 ایجاد رشکت دانش بنیان تهیه گیاهان دارویی در بسته بندی استاندارد و تاریخ انقضا

کاشت گیاهان دارویی در زمین های قابل کشت درمنطقه پردیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول 

عصاره گیری و تهیه اسانس از گیاهان دارویی مختلف
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نقشه راه اقدامات در حوزه ناباروری در دانشگاه علوم پزشکی ؟ جهت نیل به مرجعیت علمی
وابستگیاقدامسال

1399

تدوین و اطالع رسانی بیانیه رسالت توسعه رشته تخصص زنان و ناباروری در دانشگاه

آموزش کارکنان و رشکت در دوره¬ها و کارگاه¬های داخلی و بین املللی در زمینه

افزایش اگاهی های عمومی درباره عوامل قابل اجتناب از ناباروری

تشخیص زودرس افراد در معرض ناباروری

تشخیص زودرس زوجین نابارو غربالگری¬های ناباروری و خدمات تخصصی ناباروری

1400

تدوین، تصویب و اطالع رسانی برنامه راهربدی توسعه رشته تخصص زنان و ناباروری در دانشگاه

تدوین و تصویب مجموعه سیاست های حامیتی از توسعه رشته تخصص زنان و ناباروری در دانشگاه

تدوین و تصویب بودجه توسعه رشته تخصص زنان و ناباروری در دانشگاه

جذب هیأت علمی بیولوژی تولید مثل، جنین شناسی، ژنتیک، ایمونولوژیست

جذب فلوشیپ ناباروری

جذب متخصص آندرولوژی

جذب فلوشیپ پریناتولوژی

جذب نیروی کارشناس ارشد مشاوره در مامایی در مرکز ناباروری

تجهیز وسایل مراکز درمان ناباروری

تأمین فضای فیزیکی مناسب مرکز ناباروری

ایجاد سيستم ثبت اطالعات بيامران و خدمات درمان مرکز ناباروری

تأسیس رشته بیولوژی تولید مثل

تشکیل انجمن علمی ناباروری
جذب کارشناس پژوهشی مستقر در مرکز تحقیقات ناباروری

بورسیه هیأت علمی بیولوژی تولید مثل، جنین شناسی، ژنتیک، ایمونولوژیست

بورسیه فلوشیپ ناباروری

بورسیه متخصص آندرولوژی

بورسیه فلوشیپ پریناتولوژی

پذیرش دستیاری تخصصی زنان

تشکیل تیم درمان ناباروری متشکل از متحصص زنان، فلوشیپ ناباروری، فلوشیپ پریناتولوژی، ایمونولوژیست، بیولوژی تولید مثل، 
جنین شناسی، ژنتیک، متخصص کارشناس ارشد مشاوره در مامایی آندرولوژی

توامنندسازی نیروی انسانی کارشناس در زمینه خدمات تخصصی ناباروری با رشکت در دوره¬ها و کارگاه¬های داخلی و بین املللی

1401

بورسیه هیأت علمی بیولوژی تولید مثل، جنین شناسی، ژنتیک، ایمونولوژیست

بورسیه فلوشیپ ناباروری

بورسیه متخصص آندرولوژی

بورسیه فلوشیپ پریناتولوژی

تعیین اعضای کارگروه در اجرای فرایندها و تعیین حق الزحمه و رشح وظایف این اعضا جهت تشویق به همکاری

بازنگری وتدوین کوریکولوم های آموزشی رشته های تخصص زنان و نازایی، مامایی، مشاوره در مامایی

تهیه فرایندی که بتواند وضعیت ارائه خدمات پیشگیری و درمان ناباروری را ارزیای کند، و کسب اطمينان از اينكه آيا عملكرد موجب 
رضايت کیرندگان خدمت می شود و نتیجه مطلوب را بدست می آورد.

الگوبرداری و رایزنی با مدیران برنامه های موفق داخلی و خارجی1402

1403

برگزاری هامیش در کالن منطقه

برگزاری مراسم تقدیر و تشکر از فعاالن حوزه آموزش و پژوهش و درمان در موارد باروری و ناباروری

استاندار سازی فضاهای آموزشی مانند بیامرستان و Skill lab مطابق دستورالعمل¬ها

استاندارسازی مراکز درمان ناباروری مطابق دستورالعمل¬ها

استاندارسازی نیروهای مراکز پیشگیری و درمان ناباروری مطابق دستورالعمل¬ها
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نقشه راه اقدامات در حوزه ناباروری در دانشگاه علوم پزشکی ؟ جهت نیل به مرجعیت علمی
وابستگیاقدامسال

1403

نظارت، پایش، ارزشيابی، بررسی و تایيدكيفيت خدمات استاندارد مراکز پیشگیری و درمان ناباروری مطابق با گایدالینهای مرتبط در 
مراكز درمان ناباروری

جلب نظر دست اندر کاران تخصیص بودجه 

Advocacy تاثريگذاری بر تصميامت کالن سازماين از طریق

باال بردن کیفیت سیستمهاي آموزش مجازي، بین¬املللی شدن صنعت آموزش عالی، توسعۀ مبتنی بر دانش، دستیابی به منابع بیشرت، 
جذب رسمایه هاي فکري بهرت

تدوین فرایند نرش کتاب تخصصی رشته1404

1405

1406

تشکیل جلسات مربوطه با اساتید مرتبط و دبیر برنامه ریزی درسی و بازنگری کوریکولومها و رایزنی با وزارتخانه

نیازسنجی تجهیزات و نیروی انسانی الزم از اهل فن رشته

تدوین راهکارهای ملی رشته:
بر اساس استانداردهای بین املللی 

بر اساس استانداردهای ملی کشورهای دیگر یا سایر استانداردهای معترب 
براساس تحقیقات و تجربیات

ارسال پیشنها دبه دفرتتدوین استاندارد 
بررسی اولیه توسط کارشناس دفرتتدوین استاندارد 

ثبت پیشنهاد دردفرتتدوین استاندارد 
بررسی دقیق توسط کارشناس دفرتتدوین استانداردCS)( ،بررسی مرحله( با همکاری سایربخشهای تخصصی

تشکیل:
	•کمیته•خودارزیابی•دوره•آموزشی•دانشگاه/•دانشکده•

	•کمیته•تخصصی•رشته••
	•کمیته•اعتباربخشی•دبیرخانه
•	شورای•آموزش•تخصصی•

	•شورای•گسرتش

تنطیم فرایند آینده نگاری نظام مند و جامع نگر و تنظـیم اولویتها براي سیستم علمـی، تحقیقـاتی و فنـاوري:
مرحله پیش آینده نگاري: نشستهاي کاوشی غیر رسمی - تحقیقات قبلی - نقشه هاي توانش و ظرفیت - تنظیم برنامه ها - درگیر کردن ذینعفان
مرحله آینده نگاري : آمادگی - نشستهـاي مشـاوره اي بـاز بـا شـرکت کننـدگان ذینفع براي - دستیابی گسرتده آینده - درك فرآیند موثر 

براي تغییر - تعریف چالشهایی که به وجود میآید - شناسایی داللتهاي بخشی
مرحله پسـاآینده نگـاري : حرکت - فعالیتها براي پروژههاي مشرتك - نشستهایی با تصمیمگیران کلیدي براي جلب توجه آنها به آن چه به 

دست میآید - فراخون براي کاربردهـاي پـروژه هـم راسـتا بـا نتایج

تشکیل یک کارگروه متخصص، مجهز بـه مهـارت هـاي فنـی جهت هامهنگی بیشرت زیر سیسـتمهـاي مجموعـه، خصوصـا مجموعه آینده پژوهی؛

تدوین برنامه جامع بـراي اجـراي صـحیح پـروژه هـاي آینـده نگاري جهت جلوگیري از موازي کاري و تحمیل هزینه¬هـاي مضاعف در آینده؛

استفاده از تجارب دانشگاه¬های دیگر داخلی و خارجی و نظر سنجی از اهل فن رشته.

تدوین کنگره ها و هامیش های علمی مرتبط با تخصص زنان و ناباروری

واحد علم سنجی سنجش تحقيقات و توليدات علمي، ارزشیابی پژوهشگران، مراجع و مراکز پژوهشی، دیده بانی و تحلیل روند 
فعالیت هاي علمی -تحقيقايت در حوزه آموزش علوم پزشکی بر عهده می گیرد..

رصد علمی توسط واحدهای استعداد درخشان دانشگاه

اجرای برنامه های آموزشی از طریق رسانه های جمعی

اجرای برنامه های آموزشی از طریق رسانه های اجتامعی

اجرای برنامه های آموزشی از طریق آموزش مداوم، هامیش¬ها، کنگره ها رسانه های جمعی و اجتامعی

تدوین جذب دانشجوی بین امللل

تنظیم تفاهم نامه تبادل استاد بین دانشگاهها
تنظیم مدارک الزم احراز رشایط استاد انتخابی

تنظیم تأمین منابع مالی و پرداخت ها

تنظیم تفاهم نامه تبادل دانشجو بین دانشگاهها
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پیوست 1- اطالعات محیطی

جدول F4 - مشخصات اعضای هیات علمی دانشگاه که در حال حارض رییس و یا دبیر یکی از انجمنهای علمی کشور هستند:

نام انجمنرتبه علمیواحد محل خدمترشته نام هیات علمی
نوع همکاری

تاریخ ابالغ / انتصاب
دبیررییس

þþ1396/7/1انجمن ایمونولوژیاستاد متامدانشکده پزشکیایمونولوژیدکرت عبدالکریم شیخی1

þþ1398/6/1جامعه علمی آزمایشگاهیاناستاد متامدانشکده پزشکیایمونولوژیدکرت عبدالکریم شیخی2

)Advanced Research Laboratories( آزمایشگاه های تحقیقاتی پیرشفته - R10 جدول

عنوان آزمایشگاه 
تحقیقاتی پیرشفته

حوزه تخصصی فعالیت آزمایشگاه 
تاریخ رشوع 

فعالیت آزمایشگاه 
تجهیزات آزمایشگاهی آزمایشگاه که در 
سطح کشور بی نظیر و یا کم نظیر می باشد

سایر توضیحات

1
آزمایشگاه 

تحقیقات مرکزی

سلول و مولکولی، میکروبیولوژی، تجزیه 
دستگاهی، ایمونولوژی، بافت شناسی، 

فیزیولوژی رفتاری، پروتئومیکس و کشت سلولی
اسفند 1393

فلوسیتومرتی، HPLC، میکروسکوپ 
فلورسنت، فریزر درایر، نانودراپ، 

ریل تایم PCR و پروتئومیکس

)National & International Conferences( برگزاری هامیش های ملّی و بین املللی توسط دانشگاه - R13 جدول

واحد متولی عنوان هامیش

گسرته هامیش

تعداد دفعات 
برگزاری هامیش

تاریخ برگزاری 
آخرین هامیش ملّی

بین املللی

سخرنانان  بین 
املللی

رشکت کنندگان  
بین املللی

þþþ11397/12/23معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوریاخالق در انتشار آثار پژوهشی1

þþþ11397/7/18کمیته تحقیقات دانشجوییمدرسه پاییزه جنوب غرب کشور2

6وþþþ11397/2/7کمیته تحقیقات دانشجوییکارگاه استانی منطقه جنوب غرب3
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)Patent( ثبت ابداع و اخرتاع - R15 جدول

اسامی صاحبان نوآوریعنوان نوآوری
گروه / دپارمتان 

مسئول

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

دستگاه تسرت بردبورد اتوماتیک1
سید عطاالدین محمودی نژاد دزفولی، 

مرتضی خواجوی
دانشگاه علوم 
پزشکی دزفول

þþþþ950771396/12/6

2
دستگاه فرآوری ذرت مکزیکی متام 

اتوماتیک
سید عطاالدین محمودی نژاد دزفولی، 

میالد االسوند، غالمرضا برزگری
دانشگاه علوم 
پزشکی دزفول

þþþþ945641396/10/12

3
دستگاه مخصوص پیشگیری و درمان 

هالوکس والگوس
زهرا نوری، علی رضایی

دانشگاه علوم 
پزشکی دزفول

þþþþ834581393/5/12

4
تخت پزشکی با قابلیت تسهیل 

رادیوگرافی پرتابل
وحید کرمی، عبدالرضا گیالوند

دانشگاه علوم 
پزشکی دزفول

þþþþ970981397/8/13

5
ترالی اورژانس مجهز به سیستم چک 

اتوماتیک دارو و دریافتگر صوتی
مهیار نجاریان، حمید رضا حاجی 

آقایی، احسان بندانی ترشکی
دانشگاه علوم 
پزشکی دزفول

þþþþ966351397/6/14

6
فرایند طراحی و دوزیمرتی سپر حفاظتی 

گناد با استفاده از بیسموت و رسب
وحید کرمی، منصور ذبیح زاده، 

مهرداد غالمی
دانشگاه علوم 
پزشکی دزفول

þþþþ927901396/4/25

7
محافظ پرتویی بیسموت برای بیامران 

مبتال به اسکولیوزیس
وحید کرمی، عبدالرضا گیالوند

دانشگاه علوم 
پزشکی دزفول

þþþþ956841397/2/17

)Top Rankers in National Competitive Exams( کسب رتبه های برتر در آخرین دوره آزمون های جامع کشوری - E3 جدول

نام کسب کنندگان رتبه های برتررتیه سهرتبه دورتبه یکتاریخ برگزاری آزمونعنوان آزمون جامع کشوری

سید محمد جواد مشهدیþþþاسفند 1393آزمون جامع علوم پایه1

سید محمد جواد مشهدیþþþشهریور 1397آزمون پیش کارورزی2

آیدا اصبحیþþþاسفند 1395آزمون جامع علوم پایه3

سمیرا آرشþþþاسفند 1397آزمون جامع علوم پایه4

رادمان امیریþþþاسفند 1397آزمون جامع علوم پایه5
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)National Textbooks / Study books(  مشارکت اعضای هیات علمی دانشگاه درتالیف درسنامه ها و کتب مرجع ملی - E6 جدول

عنوان درسنامه / کتاب 
مرجع

رشته / مقطع مخاطبین کتاب
تاریخ 
آخرین 

چاپ

تعداد 
دفعات 
تجدید 
چاپ 

تاریخ 
تصویب 
به عنوان 

کتاب 
مرجع

مشخصات مولفین

نوع انتشار
ی 

چاپ
ب 

کتا

ی
یک

ون
کرت

ب ال
کتا

کل
وش

ر د
ه

آفت کش بهداشتی1
بهداشت و حرشه شناسی / 

کارشناسی ارشد و دکرتا
þþþبابک شیراوند، عباس مریدنیا، منصوره شایقی13911

2
 Cancer genetics

and psychotherapy
ژنتیک و بیولوژی مولکولی 

و رشته های وابسته
20171

عباس مریدنیا، محمد امین طباطبایی فر، الله 
رشیعتی

þþþ

جدول M1 - سایر مصادیق مزیت رقابتی که در جداول فوق ذکر نشده است

توضیحاتگروه یا دپارمتان متناظرعنوان مزیت رقابتی

دانشکده پزشکیمرکز درمانی انکولوژی امام حسن مجتبی )ع(1

دانشکده پزشکیمرکز ناباروری ام البنین2
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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



71تحلیل ها، داده ها، تصمیمات و نقشه راه

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



73تحلیل ها، داده ها، تصمیمات و نقشه راه

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



75تحلیل ها، داده ها، تصمیمات و نقشه راه

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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زمینه کشوری H2  Scimago
Docs Rank

 Scimago
Cits Rank رشته

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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زمینه کشوری H2  Scimago
Docs Rank

 Scimago
Cits Rank رشته

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
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  رياست محترم مركز ملي تحقيقات راهبردي آموزش پزشكي -آقاي دكتر شهرام يزداني جناب
 

 پاسخ به ارسال كتاب قرمز دزفول درموضوع :

 سالم عليكم
لی مر مركز دو زحمات جناب آقاي دكتر شهرام یزدانی و همکاران محترم  تالش هاضمن قدردانی از  ،احتراماً

ا ب دزفول کی در تنظیم سند ارزشمند مرجعیت علمی دانشگاه علوم پزشکیتحقیقات راهبردي آموزش پزش
یرو نامه پ  "یرمرجعیت علمی در دانشگاه علوم پزشکی دزفول از آرزویی دست نیافتنی تا آرمانی تحقق پذ"عنوان

پزشکی  ، معاونت آموزشی دانشگاه علومب قرمز مرجعیتادر خصوص كت 25/8/99مورخ  100ص//02٤٦/99شماره 
و  دبیران كارگروه مرجعیت علمی دانشگاه علوم پزشکی دزفول پس از بحث و تشکیل جلسات متعدد بادزفول و 

عالم اه شرح زیر بخود را پیشنهادات مذكور، نظرات و هاي مرجعیت در رابطه با محتواي سند كارگروهاعضاي محترم 
 می نماید:

به تنهایی پاسخگو  انشگاهت هاي مرجعیت علمی دن ظرفیدر بیا h-indexمعیار كمی  ظرگرفتن صرفاًندر  (1
 نیست. 

 د. بیشتر باید مدنظر باش تیمرجع بحث در یانسان يروین نهیزم در یآموزش يها تیظرف به توجه (2
 يهاازین و زاتیتجه ،ها رساختیز شامل تیمرجع نهیزم در یآموزش يها شاخص گرید نگرفتن نظر در (3

 د. قرار گیر اردي است كه پیشنهاد می گردد مورد بازنگري اساسیاز دیگر مو ینیسرزم شیآما و يا منطقه
 نهیزم در اهدانشگ فعال و زهیانگ با و جوان یعلم ئتیه ياعضا يها تیظرف و ها ییتوانا نگرفتن نظر در (٤

د نظیم سنمی تواند باعث كاهش انگیزه نیروهاي مستعد گردد و توجه به این مهم در ت آموزش و پژوهش
 ه نظر می رسد. مرجعیت الزم ب

از  انشگاهد یعلم تیمرجع و رسالت نییتع در يا منطقه يازهاین و دانشگاه یپژوهش يها تیاولو به توجه (5
 مواردي است كه باید مورد بازنگري قرار گیرد. 

 و یعلم تیمرجع يراستا در و برنامه ریزي استراتژیک دانشگاه تیموقع لیتحل، شده میتنظ SWOT به توجه (٦
و  روه هااز دیگر مواردي است كه توجه ویژه اي را می طلبد زیرا در تنظیم آن كارگ ینیسرزم شیآما

 ند. یده امتخصصین متعددي ساعت ها مطالعه، بحث و تبادل نظر نموده و در نهایت به تجمیع نظرات رس
یم سند ظر تنداز دیگر مسائلی است كه  اسناد باالدستی در زمینه فعالیت هاي آموزشی و پژوهشی دانشگاه (7

 ن(ایرا مرجعیت مورد توجه قرار نگرفته است. )مصوبات هیئت وزیران و قانون اساسی جمهوري اسالمی
ي صورت گرفته در سه سال اخیر در توجه به برنامه استراتژیک دانشگاه و سند مرجعیت كه حاصل فعالیت ها (8

ضمیمه 3
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 است. مهم و اساسی علوم پزشکی دزفول می باشد زمینه مرجعیت علمی در دانشگاه
مامی ظرفیت ت و دانشگاه علوم پزشکی دزفول،  ٤با توجه به ماموریت هاي ویژه محول شده به كالن منطقه  (9

نظیم لمی تعهاي ذكر شده در كتاب قرمز در برنامه ریزي ها در نظر گرفته شده است كه در سند مرجعیت 
 شده در دانشگاه مشخص است.

قبال اآن  ه تبعنظر فرصت هاي شغلی محدود می باشند و ب از آنجا كه برخی از رشته هاي پیشنهادي از (10
ر زمینه دداتی ها كاهش یافته است لذا كارگروه هاي مرجعیت علمی بنا به نیاز، پیشنهاافراد نسبت به آن

 تاسیس رشته هاي جدید و كاربردي تر مرتبط با ماموریت ویژه محوله در نظر گرفته اند. 
ی به آن ت علمه با رشته هایی كه دانشگاه در بحث پیشبرد اهداف مرجعیلذا پیشنهاد می شود كه در رابط (11

می ها نیاز دارد، هم در جهت تاسیس رشته در شوراي گسترش و نم در فراخوان هاي جذب هیئت عل
 همکاري بیشتري مبذول فرماید. 

طه با ر رابنشگاه ددر آخر مجددا از زحمات همه عزیزان سپاسگزاریم. ضمنا نسخه اي از سند مرجعیت علمی دا
 ماموریت هاي ویژه و حیطه هاي سرآمدي دانشگاه علوم پزشکی دزفول به پیوست تقدیم می گردد. 
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