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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 لرستان

دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1372 تاسیس گردید و متشکل از 10 دانشکده، 288 هیات علمی، 5181 دانشجو و  5 مرکز تحقیقاتی 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

143619642288

 تعداد دانشجو 

فلوشیپفوق تخصصPhDدستیاری تخصصیدكرتی عمومیكارشناسی ارشدکارشناسیكاردانی
 تعداد کل 
دانشجویان

26727962741783574005181

1 به 20نسبت خام هیات علمی به دانشجو

0/43شاخص تعداد هیات علمی

0/94شاخص تناسب هرم هیات علمی

363کمبود هیات علمی نسبت به استاندارد جهانی

178کمبود هیات علمی نسبت به استاندارد ملی

 منودار مقایسه تعداد هیات علمی بر اساس استاندارد ملی و جهانی 

 تعداد اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

استاددانشیاراستادیارمربی

421963614موجود

802539142مطلوب ملی 

12137713061مطلوب 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 لرستان در زیر آورده شده است.

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

رتبه جهانی دانشگاهمنطقه

---استان2885181581372

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 متوسطاندازه 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.



10 دانشگاه علوم پزشکی لرستان

تعیین ابعاد متایز کارکرد آکادمیک در دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 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 لرستان 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 لرستان 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 لرستان استخراج گردید و نتایج به رشح زیر 

می باشد.
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کد رشتهتوان رقابتیتوان علمیدانشگاهرشته

0/1926110/18761136لرستانبافت شناسی

منودار پراکندگی توان علمی و رقابتی رشته ها در دانشگاه علوم پزشکی لرستان
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تعیین مزیت های رقابتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در موضوعات علمی 
SciVal براساس شاخص های

 روش کار 

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

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

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

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

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

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

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

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

H index و زمینه/ زمینه های پژوهشی اصلی ایشان در این جدول وارد شد.
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دانشگاه علوم پزشکی لرستاندانشگاه:
لرستاناستان:
خرم آبادشهر:
4کالن منطقه:
7  نفرتعداد هیات علمی با H (ndex باالی 15:

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

زمینه/ زمینه های پژوهشینام اعضای تیممجموع H (ndexرشته

1

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

زمینه/ زمینه های پژوهشیH (ndexرشتهنام

1----

 مجموع H Index افراد باالتر از 50 باشد و حداقل سه عضو هیات علمی با H Index باالی 15 داشته باشد. )I
 عضو هیات علمی H Index باالی 25 دارد. )II

داروشناسی  فیزیولوژی

بیوشیمی بالینی

مهندسی بهداشت محیط

انگل شناسی پزشکی

باکتری شناسی پزشکی

•	acinetobacter	baumannii-	antibiotic	
resistance-	staphylococcus	aureus

•	leishmania	tropica-	
echinococcosis-	
promastigote

•	lorestan	oleuropein •	hyperoxia

•	lipid-peroxidation/	
atherogenic	index/	
oleuropein

•	Fluoride/	adsorption/	
drinking	water •	global	health/	global	disease	burdenسیاستگذاری سالمت
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تعیین مزیت های رقابتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان 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

F9-3, R1-1, R9-1, R9-2, R10-1, R15-5, R15-6, R15-7, R15-12, R15-13داروهای گیاهی1

F7-1, F7-1, F8-4, R15-1, R15-16, R15-17, R15-19آالینده های محیطی2

F8-1, F8-6, R6-1, E2-1, K2-1توسعه فناوری سالمت3

F1-1, F7-6, R1-2, M1-1علوم تغذیه4

F8-1, F8-4تعامالت بین بخشی در حوزه آموزش عالی سالمت5

پرستاری6
F7-7, R13-5, R13-6, R13-7, R13-8, R13-9, R13-10, R13-11, R13-12, R13-13, R13-14, 

R13-15, R13-16, R13-17, R13-18, R15-21
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سطح مزیت رقابتی رشته ها در دانشگاه علوم پزشکی لرستان

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.
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و در مرحله دّوم بر اساس ماتریس زیر و بر اساس مجموع امتیازات سه شاخص فوق سطح مزیت رقابتی تعیین می شود:

شاخص رقابت پذیری

12345

امتیاز 
مجموع 
)3 تا 15(

---داخلیداخلی3-4

-ضعیفضعیفضعیفداخلی5-6

قویقویضعیفضعیفداخلی7-8

انحصاریقویقویضعیفضعیف9 ≥

بر این اساس سطح مزیت رقابتی رشته هایی که به طور بالقوه در دانشگاه علوم پزشکی لرستان 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

داخلیبافت شناسی  1

داخلیطب سنتی2

غیرقابل تعیین-آالیندههای محیطی3

ضعیفعلوم تغذیه4

غیرقابل تعیین-تعامالت بین بخشی در حوزه آموزش عالی سالمت5
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همراستایی رشته ها در دانشگاه علوم پزشکی لرستان 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

ناهمراستاداخلیبافت شناسی  

همراستاداخلیطب سنتی

همراستاغیرقایل تعیینآالینده های محیطی 

همراستاضعیفعلوم تغذیه

تعامالت بین بخشی در حوزه 
آموزش عالی سالمت

همراستاغیرقایل تعیین

 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 ضعیفناهمراستاداخلیبافت شناسی  

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاداخلیطب سنتی

در زمینه کشوری بکرهمراستاغیرقایل تعیینآالینده های محیطی 

در زمینه کشوری  بینابینیهمراستاضعیفعلوم تغذیه

در زمینه کشوری بکرهمراستاغیرقایل تعیینتعامالت بین بخشی در حوزه آموزش عالی سالمت

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 متوسط

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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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

کامال مناسب

در زمینه کشوری بکرهمراستاتعامالت بین بخشی در حوزه آموزش عالی سالمتمناسب

در زمینه کشوری بکرهمراستاآالینده های محیطی مناسب در غیاب سایر گزینه ها

نامناسب
در زمینه کشوری ضعیفداخلیبافت شناسی  

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاداخلیطب سنتی

در زمینه کشوری  بینابینیهمراستاضعیفعلوم تغذیهکامال نامناسب
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توصیه سیاستی نرص برای متایز رسالت آکادمیک در دانشگاه علوم پزشکی 
لرستان

دانشگاه علوم پزشکی متوسط مانند دانشگاه علوم پزشکی لرستان می تواند بین 4 تا 8 حوزه برای متایز رسالت آکادمیک خود انتخاب کنند. بر اساس 

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

تعامالت بین بخشی در حوزه آموزش عالی سالمت1

آالینده های محیطی2
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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 لرستان جهت متایز رسالت آکادمیک

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

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

زیر را انتخاب منود.

آالینده های محیطی1

تعامالت بین بخشی در حوزه آموزش عالی سالمت2

 داروهای گیاهی و طب سنتی.3

 بیامری های قلب و عروق.4

 غذا و تغذیه5

پرستاری انکولوژی6

 جراحی تروما و سوختگی7

مراقبت یا طب ساملندی8

حوزه های متایز آکادمیک دانشگاه علوم پزشکی لرستان در تاریخ 1399/9/15 در شورای دانشگاه به تصویب رسید.

بیانیه رسالت آکادمیک متایز یافته دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

• دانشگاه علوم پزشکی لرستان 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.

آالینده های محیطی. 1

تعامالت بین بخشی در حوزه آموزش عالی سالمت.. 2

داروهای گیاهی و طب سنتی.. 3

بیامریهای قلب و عروق.. 4

غذا و تغذیه. 5

پرستاری انکولوژی. 6

جراحی تروما و سوختگی. 7

مراقبت یا طب ساملندی.. 8

• هدف دانشگاه علوم پزشکی لرستان 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.
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متایز نهادی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در راستای تحقق رسالت آکادمیک

دانشگاه علوم پزشکی لرستان 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 آالینده های محیطی  -

قطب علمی بالقوه تعامالت بین بخشی در حوزه آموزش عالی سالمت.  -

قطب علمی بالقوه داروهای گیاهی و طب سنتی.  -

قطب علمی بالقوه پرستاری انکولوژی  -

قطب علمی بالقوه بیامریهای قلب و عروق.  -

قطب علمی بالقوه جراحی تروما و سوختگی  -

قطب علمی بالقوه مراقبت یا طب ساملندی.  -

 .)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.

• قطب های علمی پایه )))(	

قطب علمی پایه غذا و تغذیه  -

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

  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.
 قطب علمی سطح دو یا قطب پایه نهادی دانشی است که در یک حوزه دانشی خاص و حداقل در یکی از کارکرد های چهارگانه آموزش، پژوهش، مدیریت دانش و یا ارائه خدمت،  )II
فعالیت های دانشی کیفی و با استانداردهای باال ارایه می کند و با برنامه ریزی متمرکز در جهت حل مشکالت و رفع نیازهای کشور از طریق پرکردن شکافهای آموزشی، تحقیقاتی، خدماتی 

یا تولیدی در آن حوزه دانشی خاص گام بر می دارد. تمرکز، تمایز، و تعالی، راهبردهای اصلی قطب های علمی پایه محسوب می شوند.
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نقشه راه راهربدی قطب های پایه فوق بر اساس چارچوب مندرج در ضمیمه f 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	
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ضمیمه d – راهربد فرادستی
راهربد فرادستی به دنبال کسب یک جایگاه رفیع، بدون رقیب، و بالمنازع در جامعه علمی بین املللی رشته می باشد. فرادستی موقعیتى ویژه است كه 

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

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

اقدامات مرتبط به راهربد فرادستی

الف- پیشگامی )اولین(

• •انجام پیرشوترین تحقیقات	 توسعه پیرشوترین فناوری ها	

ب- پیشتازی )بزرگرتین، بیشرتین سهم(

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

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

ج- تاثیر )مهمرتین(

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

د- کیفیت )بهرتین، برترین(

• 	)(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 



39داده ها، تحلیل ها، تصمیمات و نقشه راه

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 



41داده ها، تحلیل ها، تصمیمات و نقشه راه

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 



42 دانشگاه علوم پزشکی لرستان

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 



43داده ها، تحلیل ها، تصمیمات و نقشه راه

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 



44 دانشگاه علوم پزشکی لرستان

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 



45داده ها، تحلیل 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 



46 دانشگاه علوم پزشکی لرستان

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 



47داده ها، تحلیل 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 



48 دانشگاه علوم پزشکی لرستان

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 



49داده ها، تحلیل 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 



50 دانشگاه علوم پزشکی لرستان

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 



51داده ها، تحلیل 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 



52 دانشگاه علوم پزشکی لرستان

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 



53داده ها، تحلیل 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 



54 دانشگاه علوم پزشکی لرستان

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 



55داده ها، تحلیل 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 



56 دانشگاه علوم پزشکی لرستان

نقشه راه متایز دانشگاه علوم پزشکی لرستان 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:
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1399
تدوین و اطالع رسانی بیانیه رسالت توسعه رشته در دانشگاه

تدوین نقشه راه  در راستای آالینده های محیطی

1400

تدوین، تصویب و اطالع رسانی برنامه راهربدی توسعه رشته های مرتبط در دانشگاه

تدوین برنامه اسرتاتژیک پایش و کنرتل آالینده های محیطی

پایش و کنرتل اقدامات جهت همراستایی با اهداف برنامه و نقشه راه

تدوین و تصویب مجموعه سیاست های حامیتی از توسعه رشته ها در دانشگاه

بر آورد و تصویب بودجه در دانشگاه علوم پزشکی برای ماموریت ویژه آالینده های محیطی

تخصیص بودجه مصوب جهت ماموریت ویژه در موضوعات مرتبط با آالینده های محیطی

تشکیل تیم های تخصصی آموزشی، پژوهشی و عملیاتی در راستای مرجعیت موضوعات مختلف آالینده های محیطی

برنامه ریزی و برگزاری کارگاه ها  و رشکت در دوره های مختلف توامندسازی اعضای هیات علمی در موضوعات مختلف آالینده های محیطی

برنامه ریزی و برگزاری کارگاه های توامندسازی کارکنان در موضوعات مختلف آالینده های محیطی

1401

انجام نیاز سنجی جهت جذب هیات علمی مرتبط با موضوعات مختلف آالینده های محیطی

جذب هیات علمی مرتبط با موضوعات مختلف آالینده های محیطی

نیاز سنجی، براورد و تجهیز آزمایشگاه های موجود در موضوعات مختلف آالینده های محیطی

ساخت و تجهیز آزمایشگاه های مورد نیاز در موضوعات مختلف آالینده های محیطی

جذب نیروی انسانی متخصص برای آزمایشگاه های موجود

تاسیس رشته کارشناسی ارشد مدیریت پسامند

تاسیس رشته کارشناسی ارشد سم شناسی محیط

HSE تاسیس رشته کارشناسی ارشد

تصویب، تاسیس رشته سالمت مدارس

اخذ موافقت اصولی و پیرو آن موافقت قطعی مرکز تحقیقات بهداشت محیط 

اعطای فرصت های مطالعاتی به اعضای هیات علمی

ارزیابی، پایش و اصالح  فرایندهای تعریف شده در حوزه آالینده های محیطی

همکاری با بورد تخصصی رشته در خصوص تدوین و بازنگری رسفصل های دوره های اختصاصی در زمینه موضوعات مختلف آالینده های 
محیطی

1402
شناسایی والگوبرداری از برنامه دانشگاه ها و سازمان های مرتبط موفق )داخلی و خارجی( در راستای موضوعات مختلف آالینده های 

محیطی  و اعامل در راستای ارتقاء کیفیت

1403

تاسیس رشته دکرتی بهداشت محیط

تاسیس رشته دکرتی مدیریت پسامند

تاسیس مرکز تحقیقات سم شناسی و گندزداها محیط

انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه های مادر کشوری و بین امللی جهت تبادل دانشجو

جذب دانشجوی تحصیالت تکمیلی در موضوعات مختلف آالینده های محیطی

1404

برنامه ریزی و برگزاری هامیش های تخصصی در سطح منطقه، ملی و بین املللی در موضوعات مختلف آالینده های محیطی

برنامه ریزی جهت اعطای جوایز معنوی و مادی به برگزیدگان پژوهشی و آموزشی و اجرایی

دریافت نشان های کیفیت ملی و بین املللی در حوزه آالینده های محیطی مانند استانداردهای ایزو
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1404

کسب رتبه های برتر در جشنواره های سالیانه در زمینه کتاب، مقاله و پایان نامه برتر

جذب مشارکت سازمان های مردم نهاد در حوزه های مختلف آالینده های محیطی 

جذب مشارکت خیرین در حوزه های مختلف آالینده های محیطی

1405

تاسیس مرکز تحقیقات آلودگی هوا

تاسیس مرکز تحقیقات آلودگی آب و فاضالب

تاسیس مرکز تحقیقات مدیریت پسامند

تاسیس گروه های اموزشی سالمت مدارس و ایمنی و بهداشت

تاسیس پژوهشکده آالینده های محیطی

تدوین استانداردهای مرتبط با موضوعات مختلف آالینده های محیطی

برنامه ریزی جهت دریافت نشانه های ایزو از سازمان مسئول در زمینه های مختلف آالینده های محیطی

برنامه ریزی جهت تهیه و تدوین برنامه های اموزشی همگانی در حوزه های مختلف آالینده های محیطی با استفاده از مجموعه ای از 
وسایل ارتباط جمعی

برگزاری کالس های آموزشی زبان های خارجی مورد نیاز

1406

مطالعات آینده نگاری در حوزه های مختلف آالینده های محیطی

ارزیابی و برنامه ریزی نیاز کشور به فارغ التحصیالن در حوزه های مختلف آالینده های محیطی

عضویت در انجمن های تخصصی مرتبط با این ماموریت

عضویت در کادرمدیریتی انجمن های تخصصی مرتبط با این ماموریت

تاسیس دفرت در حوزه های مختلف آالینده های محیطی در سطح کشور

اموزش نیروی کارآمد جهت توسعه تعامالت بین انجمن های علمی  بین این حوزه و سایر حوزه ها

برنامه ریزی جهت عضویت اعض هیات علمیا در بوردهای تخصصی رشته

برگزاری سمینارها مرتبط در سطح منطقه ای، ملی و بین املللی در حوزه های مختلف آالینده های محیطی

تولید و انتشار کتب علمی مرجع ملّی در حوزه های مختلف آالینده های محیطی

همکاری با نهادهای سیاستگذاری مثل وزارت بهداشت، موسسه استاداندارد و تحقیقات صنعتی آب و فاضالب، محیط زیست و شهرداری ها

همکاری در انتشار نتایج تحقیقات در زمینه آالینده های محیطی مرتبط با نهادهای سیاسی ذیربط

همکاری و مشارکت و برنامه ریزی برای ایجاد دانشکده سبز، بیامرستان سبز، شهرک سبز و شهر سبز از طریق هامهنگی با نهادهای سیاستگذار

استفاده از ظرفیت جراید، حضور در صدا و سیام در حوزه های مختلف آالینده های محیطی

استفاده از ظرفیت فضای مجازی در حوزه های مختلف آالینده های محیطی

تهیه فیلم های آموزشی مرتبط با حوزه های مختلف آالینده های محیطی

آگاهی بخشی عمومی در حوزه های مختلف آالینده های محیطی از طریق برنها و تابلوهای تبلیغاتی...

جذب دانشجویان بین املللی در مقاطع تحصیالت تکمیلی رشته های مختلف آالینده های محیطی

اعطای گواهینامه های بین املللی در حوزه های مختلف آالینده های محیطی

تبادل استاد در حوزه های مختلف آالینده های محیطی مورد نیاز کشور

تبادل دانشجویان تحصیالت تکمیلی در حوزه های مختلف آالینده های محیطی

مشارکت و همکاری آموزشی و پژوهشی با دانشگاه های بین املللی در حوزه های مختلف آالینده های محیطی

اعطاء و کسب گرنت های بین املللی در حوزه های مختلف آالینده های محیطی

برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه های کار آفرینی مرتبط با حوزه های مختلف آالینده های محیطی جهت  مشارکت و همکاری اجرایی 
در خصوص کارآفرینی در حیطه آالینده های محیط )بعنوان الگو یی برای توسعه و آموزش(

کسب رتبه های اول تا سوم در رتبه بندی کشوری دانشگاه های همتا1407

1408
ارتقاء جایگاه دانشگاه در رتبه بندی های دانشگاه های کشور

تدوین برنامه راهربدی رصد علمی در حوزه های مختلف آالینده های محیطی
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1408
مشارکت و همکاری در انجام پروزه های پژوهشی مشرتک در حوزه های مختلف آالینده های محیطی

ایجاد رشایط رشکت در دوره های اموزشی و پژوهشی در سایر کشورها در حوزه های مختلف آالینده های محیطی

1409

تدوین استانداردهای ملّی برنامه درسی رشته های مرتبط با آالینده های مختلف محیطی

تدوین استانداردهای ملّی در زمینه خدمات آزمایشگاهی و غیره  در حیطه آالینده های مختلف محیطی

تدوین راهکارهای ملّی در حوزه های مختلف آالینده های محیطی

تشکیل کارگروه ملی اخالق در حوزه های مختلف آالینده های محیطی

تدوین کدهای اخالق حرفه ای رشته ها در حوزه های مختلف آالینده های محیطی

تدوین کتابچه استاندارد و سنجه های ملی اعتباربخشی در حوزه های مختلف آالینده های محیطی

تربیت ارزیابان کشوری در حوزه های مختلف آالینده های محیطی

برنامه ریزی جهت تاسیس رشته های جدید مرتبط با آالینده های محیطی در کشور

اجرایی اقدامات مربوطه و انجام رصد علمی رشته

قرار گرفنت در بین دانشگاه های برتر خاورمیانه و جهان اسالم

تهیه محتوای برنامه های درسی این حوزه با زبان های بین املللی مختلف

تاسیس شبکه مجازی ملّی در حوزه های مختلف آالینده های محیطی

راه اندازی فوروم ملّی در حوزه های مختلف آالینده های محیطی

تولید تجهیزات مورد نیاز برای مدیریت پسامند و کاهش آالینده های محیطی

طراحی و ساخت تجهیزات حذف آالینده های مختلف محیطی در حوزه صنایع

راه اندازی خطوط پایلوت در زمینه آالینده های زیست محیطی

1410

طراحی و ساخت پایلوت در حذف آالینده های محیطی

طراحی مطالعات در زمینه مواد گندزدا با استفاده از ظرفیت گیاهان دارویی

بیشرتین موارد ثبت ابداع و اخرتاع در حوزه های مختلف آالینده های محیطی

برگزاری هامیش های دوره ای در حوزه های مختلف آالینده های محیطی

انجام مطالعات کاربردی در حوزه های مختلف آالینده های محیطی

انجام مطالعات تحقیقاتی مشکل محور و محصول محور در حوزه های مختلف آالینده های محیطی

همکاری دربرنامه ریزی و تدوین برنامه ارزیابی و پایش جهانی در حوزه های مختلف آالینده های محیطی

تاسیس رشکت های دانش بنیان در حوزه های مختلف آالینده های محیطی )حداقل سه رشکت تا افق 1420(1411

1412

کسب امتیاز و معرفی حداقل یک مورد برند تجاری در حوزه کارآفرینی و خدمات مرتبط با آالینده های محیطی

ارائه و معرفی محصول تولیدی در زمینه آالینده های محیطی  به بازار و جذب مشرتی در سطح داخلی و خارجی

فروش محصوالت و خدمات طراحی و برنامه ریزی شده در این حیطه  

انتشار نتایج مطالعات انجام شده در حوزه های مختلف آالینده های محیطی

1413

انجام تحقیقات به روز در زمینه پایش و حذف االینده های محیطی

تبدیل شدن به قطب تحقیقات ملی و بین املللی

تبدیل شدن به قطب فناوری بین املللی در حوزه های مختلف آالینده های محیطی

ایجاد دفرت همکاری در در حوزه های مختلف آالینده های محیطی با دانشگاه ها و موسسات بین املللی

ارائه با کیفیت ترین خدمات در حوزه های مرتبط با آالینده های محیطی مطابق با استانداردهای بین املللی 

راه اندازی آزمایشگاه معتمد محیط زیست در حوزه های مختلف آالینده های محیطی

1414

چاپ بیشرتین مقاالت در حوزه های مختلف آالینده های محیطی

مشارکت های و همکاری با بوردهای نهاد های علمی جهانی مرتبط

احداث دفاتر و همکاری جهت میزبانی دفاتر جهانی
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1415

چاپ بیشرتین کتب در حوزه های مختلف آالینده های محیطی

پیرشو بودن در تربیت و جذب بیشرتین محقق توامنند در حوزه های مختلف آالینده های محیطی

دارا بودن حداقل یک دانشمند برتر در حوزه های مختلف آالینده های محیطی در سطح بین املللی

داشنت مقاالت پراستناد در حوزه های مختلف آالینده های محیطی

تولید محصول گندزدای گیاهی 

درآمد زایی از فرایندهای بازیافت و دفع مواد زائد خطرناک

تولید و درآمد زایی از تکنیک ها و روش های بازیافت پسامند 

ثبت پتنت مختلف در زمینه تصفیه آب و فاضالب

ارائه خدمات مشاوره و مدیریتی در زمینه های مرتبط 

راه اندازه یک ژورنال بین اللملی با F) باال در حوزه های مختلف آالینده های محیطی1416

1417
تاسیس موسسات بین امللی در حوزه های مختلف آالینده های محیطی

همکاری در تالیف کتب مرجع در حوزه های مختلف آالینده های محیطی

1418

تاسیس پایگاه داده ای دانش رشته های حوزه های مختلف آالینده های محیطی

تدوین و ارائه نظریه های مستقل آموزشی و پژوهشی در حوزه های مختلف آالینده های محیطی

تاسیس حداقل سه رشکت دانش بیان در حوزه های مختلف آالینده های محیطی
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1399

تدوین و اطالع رسانی بیانیه رسالت توسعه رشته در دانشگاه

تدوین نقشه راه ماموریت بیامریهای قلب و عروق

تدوین، تصویب و احرای برنامه جامع پایش فعالیت ها جهت همراستایی با اهداف برنامه اسرتاتژیک و نقشه راه

تدوین و تصویب مجموعه سیاست های حامیتی از توسعه رشته ها در دانشگاه

بر آورد و تصویب بودجه در دانشگاه علوم پزشکی برای ماموریت

افزایش هیات علمی مرتبط با ماموریت بیامریهای قلب و عروق

1400

 ارزیابی 360 درجه کارکنان شاغل در بخش قلب 

ارزیابی 360 درجه کارکنان حرفه ای در بخش قلبی -عروقی

راه اندازی آنژیوگرافی 2

افزایش تجهیزات پیرشفته آنژیوگرافی

افزایش ابزارهای تشخیص غیر تهاجمی: راه اندازی بخش مجزاهامنند اکوکاردیوگرافی پیرشفته

تاسیس رشته های تحصیالت تکمیلی مرتبط با ماموریت بیامریهای قلب و عروق

افزایش تعداد اعضای هیات علمی

1401

راه اندازی انواع هولرتها

فراگیر شدن دپارمتان قلب و عروق

توسعه مرکز تخصصی قلب

اعطای بورسیه به فارغ التحصیالن دوره های اول برای حضور کوتاه مدت در مراکز قلب و عروق خارج کشور

جذب دانشجوی تحصیالت تکمیلی مرتبط با ماموریت بیامریهای قلب و عروق

توامنند سازی گروه جهت به روز شدن و توسعه پروسیجرهای آموزش دستیاران و به روز شدن اعضای هیات علمی وتوامنند سازی گروه قلب

تشکیل شبکه های مجازی با اولویت شبکه بومی برای متخصصان و دانشجویان و رزیدنت های مرتبط با قلب و عروق

1402

راه اندازی اسکن هسته ای

راه اندازی سی تی آنژیو

برگزاری برنامه های آموزشی متنوع قلبی و عروقی در فضای مجازی

برگزاری آموزش و گفتگو بین متخصصین ودانشجویان و پرستاران از طریق برنامه های زنده و ضبط شده در فضای مجازی

برگزاری آزمون های مهارتی جهت دانشجویان و کارآموزان

تشکیل تیم راهربدی در حوزه قلب در چارچوب برنامه مرجعیت کالن منطقه چهار آزمایشی1403

1404

برگزاری کارگاه های توامندسازی کارکنان در موضوعات مختلف

ارزیابی 360 درجه کارکنان شاغل در بخش قلب

تالیف کتاب های مرجع قلبی –عروقی با تاکید بر بومی سازی مطالب

مقايسه ارزش تحصيىل و مهارىت مدرك قلبی-عروقی ايران در سه سطح آسيا-اروپا-امريكا

راه اندازى شبكه هاى مجازی حیطه قلب و عروق درايران

تاسيس انجمن صنفى قلبی-عروقی ايران

تاسيس مركز پژوهشهاى بیامریهای قلب و عروق1405

1406

فرستادن اعضای هیات علمی برای  دوره های تکمیلی کوتاه مدت جهت به روز شدن پروسیجر های بروز قلبی

دریافت مجوز برگزاری یکی از دوره های تکمیلی قلبی-عروقی از وزارت بهداشت

بازنگری کوریکولوم آموزشی قلبی –عروقی و گنجاندن محتواهای به روز

تدوین استانداردهای مرتبط با موضوعات مختلف بیمرتیهای قلبی –عروقی 

ارزشياىب و مقايسه برنامه تدوينى دانشـگاه بـا الگـوى خـارج از

شناسایی کشورهای مطرح در زمینه قلب و عروق

الگوبردارى از انجمـن کشورهای مطرح جهان با مترکزبربومی سازی آموزشی 
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1406

ارتقاء كيفيت مراقبتهاى قلبی-عروقی براساس مدل های رایج

تشکیل کنگره های ساالنه یا دو ساالنه قلبی –عروقی برای ارتقا علمی سطح رشته

حضور فعال در برنامه های مرتبط با بیامریهای قلب و عروق از طریق رسانه های ارتباط جمعی

تاسيس شبكه هاى مجازى قلبی -عروقی

آموزش پرستاران و پزشکان عمومی کل ایران

توسعه نوآورى هاى مبتنى بر فنـاورى و روشهاى برتر آموزىش در حیطه قلب و عروق ايران   

تاسیس رشکت های دانش بنیان در زمینه بیامریهای قلب و عروق

توليد بسته هاى آموزش مجازى قلب و عروق 

برگزارى كارگاه هاى آموزىش مراقبت هاى قلبی-عروقی در داخـل و خارج كشور

طراحى و توليد نرم افزارهاى آموزىش

تعیین ميزان دريافت هزينه هاى درماىن مراقبتى بر حسب محل ارايـه خدمت ) كلينيك خصوىص يا دولتى(

1407

برگزاری سمپوزیوم علمی قلبی-عروقی در استان

اعطاى جايزه به  رزیدنت ها و پرستاران صـاحب مقـاالت برتـر درحوزه قلب وعروق

تخصيص امكانات رفاهى و ماىل براى فعاالن اين حوزه 

تدوين و ارتقاء فرايندهاى مرتبط با مراقبتهاى قلب و عروق

تدوين و ارتقاء فرآيندهاى آموزىش در حوزه مراقبتهاى قلب و عروق  

تدوين و ارتقاء فرايندهاى مرتبط با جلب رضايت گريندگان خدمت 

يكپارچه سازى فرآيندهاى آموزىش مراقبتهاى قلب و عروق

ارتقاء جايگاه دانشگاه در رتبه بندى هاى كشورى

ارتقاء جايگاه دانشجویان قلب و عروق در رتبه بندى هاى كشورى

1408

اعتباربخىش مراكز و بيامرستان توسط وزارت بهداشت  

كسب باالترين درجه در اعتباربخىش وزارت بهداشت 

دريافت نشانهاى اعتباربخىش بني امللىل

دریافت گواهینامه های استاندارد ملی و بین املللی

ارزياىب توسط ارزيابان اعتبارسنجى وزارت بهداشت 

ارزيــاىب توســط موسســات اعتبارســنجى خــارج كشــور  

1409

تدوین استانداردهای ملّی برنامه درسی رشته های مرتبط با بیامریهای قلب و عروق

تدوین استانداردهای ملّی در زمینه خدمات رشته های مرتبط با بیامریهای قلب و عروق

تدوین گایدالین های بالینی مرتبط با بیامریهای قلب و عروق

تدوين كوريكولوم اخالق حرفه اى پرستارى قلبی و عروق

نيازسنجى كشور تا 1٠ سال آينده به رشته های مرتبط با بیامریهای قلب و عروق

ارزیابی سطح علمی فارغ التحصیالن قلب و عروق در انجمن های دوره تکمیلی تخصصی

1410

تعيني حداقل نسبت استاندارد تخصص قلبی –عروقی در بخش های قلبی -عروقی کل کشور نسبت به بیامران  قلبی -عروقی

رشکت فعال در انجمن های تخصصی قلبی –عروقی در ایران

شناسایی نهادهای سیاستگذار و موثر بر بیامریهای قلب و عروق

برقراری ارتباط با نهادهای سیاستگذار و موثر بر جراحی بیامریهای قلب و عروق

تاثیرگذاری بر نهادهای سیاستگذار از روش های مختلف مانند نگارش متون سیاستی

جلب مشارکت خیرین

تشكيل كميته كشورى ارتباط علمى با جامعه و برگــزارى ارتباطــات اجتمــاعى و برقــرارى ارتبــاط بــا جامعــه

جذب دانشجویان بین امللل در در رشته های مرتبط با بیامریهای قلب و عروق
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1410

اعطاى مدرك آموزشی در حیطه بیامریهای قلب و عروق

اعطای بورسیه به اعضای هیئت علمی در رشته های مرتبط با بیامریهای قلب و عروق

تبادل دانشجویان تحصیالت تکمیلی در زمینه های تخصصی مرتبط با بیامریهای قلب و عروق

آموزش مجازی در حیطه با بیامریهای قلب و عروق

جذب دانشجو از كشورهاى همسايه در رشـته هـاى مـرتبط با بیامریهای قلب و عروق

برگزارى هاميش هاى منطقه اى و بني امللىل در زمينه با بیامریهای قلب و عروق

انجام پروژه های مشرتک پژوهشی با دانشگاه های خارج ازکشور در رشـته هـاى مـرتبط با بیامریهای قلب و عروق

ايجاد درس ترمينولوژى تخصص قلبی-عروقی در حوزه زبان انگلیسی

برگزاری دوره های آموزشی زبان های انگلیسی و عربی

مطالعات كارآزمايى بالينى درحوزه بیامریهای قلب و عروق

1411

تدوين دستورالعمل اعتباربخىش آموزىش رشته های مرتبط با بیامریهای قلب و عروق

عضویت استاد متام های قلب و عروق در انجمن بورد کشور

تدوین نرم افزار و سامانه برای ارزیابی دقیق عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی گروه های مرتبط با بیامریهای قلب و عروق

1412

دریافت درجه اعتباربخشی براساس استانداردهای سازمانهای اعتباربخشی بین املللی

تدوین و آموزش برنامه درسی براساس الگوهای موفق در سایر کشورها

تدوین برنامه های درسی مـرتبط با بیامریهای قلب و عروق به زبان انگلیسی

آموزش مجازى دانشجویان قلبی-عروقی از طريق شاخه بـني امللـل دانشكده مجازى

جذب و اعطای گرنت های بین املللی

گرانت ٦ ماهه خارج كشور بـراى الگـوبردارى رشـته تخصصی ازكشورهاى اروپايى و آسياى دور

ارائه با كيفيت ترين خدمات مرتبط بـا بیامریهای قلب و عروق براساس استاندادهای اعتباربخىش داخىل

پژوهش های کاربردی در زمینه بیامریهای قلب و عروق

1413

انجام تحقيقـات واجـد نـوآورى در حـوزه آمـوزش بیامریهای قلب و عروق

فناوری های نوین در زمینه بیامریهای قلب و عروق

طراحى و توليد نرم افزارهاى آموزىش  

توليد روشهاى آموزىش و درمانی منحرصبه فرد درحوزه آموزش بیامریهای قلب و عروق

برگزاری كنگره قلب و عروق خاورميانه وكشورهاى اسالمى

ايجاد ارتباط در حوزه بیامریهای قلبی-عروقى با دانشگاههاى اروپايى و امريكا جهت الگوبردارى 

ايجاد ارتباط درحوزه بیامریهای قلبی-عروقی بـا دانشگاه هاى آسياى جنوب رشقى جهت الگوبردارى

برگزارى برخى جلسات نهادهـاى  جهـاىن  متـوىل بیامریهای قلب و عروق در ايران1414

1415

چاپ بيشرتين مقاالت در حوزه بیامریهای قلب و عروق

چاپ بيشرتين كتاب در حوزه بیامریهای قلب و عروق

دراختيار داشنت بيش ترين محقق فعال در حوزه بیامریهای قلب و عروق

دارا بودن بیشرتین ابداع و ثبت اخرتاع در زمینه بیامریهای قلب و عروق

رشکت در كنگره قلب و عروق آسيا

دارا بودن مطالعات پر ارجاع در  زمينه بیامریهای قلب و عروق

عضویت در انجمن هاى جهاىن مرتبط با بیامریهای قلب و عروق

1416

1417

رشکت در كنگره قلب و عروق بني امللىل دراروپا وامريكا

راه اندازی مجله بیامریهای قلب و عروق با F) باال

تاليف درسنامه مرجع بیامریهای قلب و عروق
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1417
دارا بودن بهرتين موسسات فعال درحوزه بیامریهای قلب و عروق درمنطقه خاورميانه و آسيا

ارائه با كيفيت ترين خدمات مرتبط بـا بیامریهای قلب و عروق براساس استاندادهاى اعتباربخىش خارجى

1418

عضويت در تيم مديريتى انجمن هاى جهاىن مرتبط با بیامریهای قلب و عروق

دريافت نشان هاى اعتباربخىش بني امللىل 

تعيني اولويت هاى پژوهشـى در حـوزه بیامریهای قلب و عروق جهت جلب همكارى پژوهشگران بني امللىل
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1399

تدوین و اطالع رسانی بیانیه رسالت توسعه رشته در دانشگاه

تدوین نقشه راه جراحی تروما و سوختگی

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

1400

تدوین برنامه جامع ارزیابی عملکرد برای ماموریت جراحی تروما و سوختگی

پیاده سازی برنامه جامع ارزیابی عملکرد برای ماموریت جراحی تروما و سوختگی

تدوین و تصویب مجموعه سیاستهای حامیتی از توسعه رشته در دانشگاه

تخصیص بودجه آموزشی وپژوهشی به ماموریت جراحی تروما و سوختگی

جذب هیات علمی در رشته جراحی توراکس

جذب هیات علمی در رشته جراحی دست

جذب هیات علمی در رشته جراحی سوختگی

جذب هیات علمی در رشته جراحی عروق

جذب هیات علمی در رشته جراحی الپاراسکوپی

1401

1402

1403

تاسیس بیامرستان تروما و سوختگی

تامین فضای آموزشی مناسب ویژه تروما و سوختگی

تامین فضای درمانی کافی مانند اتاق عمل های تخصصی و فوق تخصصی

گسرتش رشته های تخصصی و دستیار تخصصی و فوق تخصصی تروما و سوختگی

راه اندازی دوره های فلوشیپ

تاسیس دپارمتان آموزشی

تاسیس مرکز توسعه تحقیقات بالینی سوختگی

تاسیس مرکز توسعه تحقیقات بالینی تروما

تقویت گروههای زیرمجموعه جراحی تروما و سوختگی

اعطای فرصت های مطالعاتی

بورسیه برای دوره های تکمیلی مربوط

جذب دانشجوی تحصیالت تکمیلی

1404

تشکیل تیم های عملیاتی در زمینه جراحی تروما و سوختگی

همکاری با تیم های روانشناس بالینی برای مشاوره به بیامران

تقویت تیم های عملیاتی در زمینه آموزش، پژوهش و درمان

برگزاری کالس های آموزشی برای کارکنان و تکنسین های تخصصی

برگزاری دوره های ضمن خدمت برای جراحان

دوره های کوتاه مدت و فلوشیپ

1405

تاسیس مرکز تحقیقات سوختگی

تاسیس مرکز تحقیقات تروما

برگزاری کنگره های استانی، کشوری، منطقه ای و بین املللی در زمینه ماموریت جراحی تروما و سوختگی

برگزاری هامیش های استانی، کشوری، منطقه ای و بین املللی در زمینه ماموریت جراحی تروما و سوختگی

اعطای جایزه به جراحان برتر در حوزه های مختلف بصورت ساالنه

برگزاری کنگره های استانی، کشوری، منطقه ای و بین املللی در زمینه ماموریت جراحی تروما و سوختگی

برگزاری هامیش های استانی، کشوری، منطقه ای و بین املللی در زمینه ماموریت جراحی تروما و سوختگی

1406

تقدیر از جراحان دارای تجارب موفق بصورت ساالنه

تدوین و اصالح فرآیندهای مرتبط با جراحی تروما و سوختگی

بازنگری کوریکولوم های تخصصی و فوق تخصصی مرتبط با جراحی تروما و سوختگی
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1407

تدوین و بازنگری استانداردها و شاخص های مرتبط با جراحی تروما و سوختگی

ارزشیابی مدون برنامه و دوره های آموزشی

اعتباریخشی مراکز و بیامرستان جراحی و تروما توسط وزارت بهداشت

کسب باالترین درجه در اعتباربخشی  وزارت بهداشت

JCAHO دریافت نشان های اعتباربخشی بین املللی مانند

الگوبرداری از دانشگاهها و مراکز پیرشو در جهان در زمینه جراحی های تروما و سوختگی مانند اسرتاسورگ فرانسه، آفریقای جنوبی و 
دانشگاه آمریکایی بیروت

دریافت گواهینامه های استاندارد ملی و بین املللی 

TQM ارتقاء کیفیت جراحی های تروما و سوختگی براساس مدل

ارتقاء جایگاه دانشگاه در رتبه بندی های کشوری

1408

تدوین استانداردهای رشته و کمک به ارتقاء و بهبود بورد مربوطه 

تدوین استانداردهای آموزشی ملی جهت آموزش رزیدنت جراحی

تدوین گایدالین های بالینی مرتبط با جراحی تروما

تدوین گایدالین های بالینی مرتبط با جراحی سوختگی

1409

تدوین کدهای اخالقی در زمینه جراحی تروما و سوختگی

تدوین دستورالعمل و استانداردهای اعتباربخشی در زمینه تروما و سوختگی

بررسی آینده پژوهی در زمینه رشته های مرتبط با جراحی تروما و سوختگی

بررسی آینده نگاری در زمینه رشته های مرتبط با جراحی تروما و سوختگی

1410

پیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز در رشته های مرتبط با جراحی تروما و سوختگی

آموزش و تربیت متخصصین مرتبط با جراحی تروما و سوختگی

عضویت در انجمن های تخصصی مرتبط با جراحی تروما و سوختگی

عضویت در کادر مدیریتی انجمن های تخصصی مرتبط با جراحی تروما و سوختگی

برگزاری سمپوزیوم استانی، کشوری، منطقه ای و بین املللی در زمینه تروما و سوختگی

تدوین نرم افزار و سامانه برای ارزیابی دقیق عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی گروه های مرتبط با جراحی تروما و 
سوختگی

تالیف کتاب در زمینه تروما و سوختگی

شناسایی نهادهای سیاستگذار و موثر بر جراحی تروما و سوختگی

برقراری ارتباط با نهادهای سیاستگذار و موثر بر جراحی تروما و سوختگی 

تاثیرگذاری بر نهادهای سیاستگذار از روش های مختلف مانند نگارش متون سیاستی

همکاری با NGOs یا سازمان های مردم نهاد و تبلیغات و ارائه خدمات

برگزاری سمپوزیوم بین املللی در زمینه جراحی تروما و سوختگی )دو سال یکبار(

ایفای نقش فعال در شبکه های بین املللی در زمینه جراحی تروما و سوختگی

عقد تفاهم نامه با سایر دانشگاههای سطح جهان در زمینه جراحی تروما و سوختگی

توسعه و شکل دهی به شبکه ارتباطی و کاری در زمینه جراحی تروما و سوختگی در جهان

1411

1412

عضویت در بوردهای تخصصی مرتبط با جراحی تروما و سوختگی

عضویت در کادر مدیریتی تخصصی مرتبط با جراحی تروما و سوختگی

حضور در صداو سیام، مصاحبه با روزنامه ها

حضور فعال در شبکه های اجتامعی و اطالع رسان و ارائه اطالعات به جامعه

تشکیل کمیته ارتباط علمی با جامعه
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1412

جذب دانشجویان و دستیاران تخصصی خارجی

آموزش رزیدنت های کشورهای عربی در ایران

اعطای مدارک بین املللی در زمینه جراحی تروما و سوختگی

برقراری ارتباط جهت پذیرفنت و ارجاع اساتید مدعو در سطح کشوری و بین املللی

اعزام استاد برای انجام جراحی در کشورهای منطقه

برقراری ارتباط جهت پذیرفنت و ارجاع دانشجویان و دستیاران به سایر کشورها 

برنامه تبادل دانشجو با دانشگاه آمریکایی بیروت

برنامه تبادل دانشجو با اسرتاسبورگ فرانسه

برنامه تبادل دانشجو با آفریفای جنوبی

ایجاد پایگاه داده های جهان اسالم در زمینه جراحی  تروما و سوختگی

داشنت مقاالت پراستناد در زمینه جراحی  تروما و سوختگی

داشنت کتب پراستناد در زمینه جراحی  تروما و سوختگی

انجام پژوهش  بر روی مدل های حیوانی در مراکز تحقیقاتی جراحی تروما و سوختگی

تاسیس رشکت دانش بنیان در زمینه جراحی  تروما و سوختگی

1413

اعزام دستیاران و متخصصین به کشورهای موفق و معترب در زمینه تروما و سوختگی

جذب کارکنان مسلط به زبان انگلیسی و عربی در بیامرستان و دپارمتان های آموزشی تروما و سوختگی

آموزش مجازی دستیاران و متخصصین

جذب دانشجو از کشورهای همسایه در رشته های مرتبط با تروما و سوختگی

برگزاری هامیش های منطقه ای و بین املللی در زمینه تروما و سوختگی

انجام پژوهش های مشرتک با سایر دانشگاه ها و سازمان های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

پیشنهاد همکاری به دانشگاه های مطرح جهان جهت انجام طرح های پژوهشی مشرتک

برگزاری برنامه های آموزشی مانند گراند راند و.... به زبان انگلیسی 

برگزاری دوره های آموزشی زبان انگلیسی برای اعضای هیات علمی

برگزاری دوره های آموزشی زبان عربی برای اعضای هیات علمی

اعتباربخشی براساس استانداردهای جهانی

تدوین و آموزش برنامه درسی براساس الگوهای موفق در سایر کشورها

جذب و اعطای گرنت های بین املللی

راه اندازی شبکه بین املللی تروما

راه اندازی شبکه بین املللی سوختگی

راه اندازی شبکه بین املللی سلول های بنیادی

ایجاد فرصت های مطالعاتی جهت اساتید

اعطای فرصت های مطالعاتی توسط دانشگاه

فراهم کردن امکانات سکونت برای افراد جذب شده

پژوهش در مورد نقش فناوری های نوین در جراحی تروما و سوختگی

انجام تحقیقات در مورد تولید پوست مصنوعی

استفاده از فناوری در جراحی درون بین، پوست مصنوعی و عرضوف مصنوعی

فناورهای نوین در زمینه جراحی تروما و سوختگی

در اختیار داشنت بیشرتین محقق در زمینه جراحی تروما و سوختگی

1414
معادل سازی مدارک تحصیلی )مانند جراحی دست( مطابق با استانداردهای اروپا

تاسیس شبکه مجازی ملّی تروما
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1414

تاسیس شبکه مجازی ملی سوختگی

برگزاری ارتقاء ساالنه و کشوری

طراحی ساختار ارزشیابی نوین

توسعه لوزام جراحی باز و درون بین

ارتقاء روش های نوین جراحی و جایگزین سوختگی پوست

بکارگیری الپاراسکوپی

1415

تاسیس رشکت های دانش بنیان در زمینه وسایل جراحی

ثبت تکنیک های جراحی جدید 

ثبت تجاری وسایل جراحی تولید شده

تولید جایگزین های پوست

چاپ بیشرتین مقاالت کشور در زمینه جراحی تروما و سوختگی

پژوهش های کاربردی در زمینه جراحی  تروما و سوختگی

1416

تولید ابزارهای مخصوص جراحی با نام لرستان

ایجاد بازار جهت فروش برندها در سطح استانی، کشوری، منطقه ای و جهانی

خلق ثروت از طریق صادرات ابزارهای جراحی

خلق ثروت از طریق جذب توریسم و فعالیت های توریسم درمانی

خلق ثروت از طریق پذیرش دانشجویان بین امللل

آموزش دستیارن تخصصی

چاپ بیشرتین کتب کشور در زمینه جراحی تروما و سوختگی

ایجاد مراکز آموزشی و تحقیقاتی در زمینه جراحی تروما و سوختگی

ایجاد مراکز آموزشی و تحقیقاتی در زمینه سلول های بنیادی

1417

تولید و احرتاع در زمینه پوست مصنوعی

تولید و اخرتاع در زمینه پیچ، پالکت ارتوپدی

دارا بودن بیشرتین ابداع و ثبت اخرتاع در زمینه جراحی تروما و سوختگی

راه اندازی مجله تروما با F) باال

راه اندازی مجله سوختگی با F) باال

تالیف درسنامه های جامع در زمینه تروما 

تالیف درسنامه های جامع در زمینه سوختگی

داشنت پراستنادترین اعضای هیات علمی در زمینه جراحی  تروما و سوختگی در غرب آسیا

در اختیار داشنت مراکز معترب جراحی در زمینه جراحی  تروما و سوختگی در غرب آسیا

ارائه خدمات جراحی تروما و سوختکی مطابق بهرتین کیفیت مورد انتظار موسسات اعتباربخشی بین املللی

1418

حضور رزیدنت ها و اساتید جراحی در انجمن های اروپایی

حضور رزیدنت ها و اساتید جراحی در بوردهای اروپایی

میزبانی بوردها و انجمن های بین املللی مرتبط با جراحی  تروما و سوختگی

1419
راه اندازی سامانه علم سنجی بین املللی در زمینه جراحی  تروما و سوختگی

تعیین اولویت های پژوهشی در سطح بین املللی در زمینه جراحی  تروما و سوختگی
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1399

تدوین و اطالع رسانی بیانیه رسالت توسعه رشته در دانشگاه

تدوین نقشه راه حوزه غذا و تغذیه

برآورد بودجه مورد نیاز برای ماموریت ویژه حوزه غذا و تغذیه

تصویب بودجه در دانشگاه علوم پزشکی برای ماموریت ویژه حوزه غذا و تغذیه

تخصیص بودجه مصوب جهت ماموریت ویژه حوزه غذا و تغذیه

انجام نیازسنجی جهت جذب هیئت علمی مرتبط با حوزه غذا و تغذیه

1400

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

طراحی نظام پایش حوزه غذا و تغذیه 

تعیین تیم پایش 

انجام پایش های دوره ای از دانشگاه/دانشکده ها

ارسال بازخورد ها جهت اطمینان از همراستایی عملیات محیطی با برنامه های راهربدی تعیین شده

ارزشیابی ساالنه

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

جذب هیئت علمی مرتبط با حوزه غذا و تغذیه

برآورد تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز حوزه غذا و تغذیه

تصویب و تامین بودجه خرید تجهیزات آزمایشگاهی در دانشگاه علوم پزشکی

تاسیس و تجهیز آزمایشگاه های حوزه غذا و تغذیه

تجهیز و راه اندازی مرکز تحقیقات غذا و تغذیه

اخذ مجوز و راه اندازی رشته های مرتبط با حوزه غذا و تغذیه )کارشناسی ارشد و دکرتی علوم تغذیه، بهداشت و ایمنی مواد غذایی، 
تغذیه ورزشی، تغذیه جامعه و...(

تاسیس گروه های آموزشی علوم تغذیه، صنایع غذایی، تغذیه جامعه،  تغذیه بالینی و...

اخذ مجوز قطعی مرکز تحقیقات غذا و تغذیه

ایجاد کارگروه های تخصصی متناسب با رشته های حوزه غذا و تغذیه

جذب نیروهای کارشناس در حوزه غذا و تغذیه

برگزاری دوره های آموزشی درحوزه غذا و تغذیه برای اعضا هیئت علمی و دانشجویان

رشکت منودن اعضا هیئت علمی حوزه غذا و تغذیه در دوره های آموزش تکمیلی

برگزاری جشنواره های مرتبط با حوزه غذا و تغذیه

اعطای جوایز به فعالین حوزه غذا و تغذیه

تدوین فرآیندهای بهبود کیفیت حوزه غذا و تغذیه

پایش فرآیندهای بهبود کیفیت حوزه غذا و تغذیه

ارزشیابی فرآیندهای بهبود کیفیت حوزه غذا و تغذیه

ارتقا و اصالح فرآیندهای نیازمند به اصالح

بازنگری برنامه های درسی رشته های مختلف حوزه غذا و تغذیه

تدوین استاندارد های آموزشی و پژوهشی مرتبط با حوزه غذا و تغذیه

شناسایی و الگوبرداری از یک دانشگاه داخلی توامنند در حوزه غذا و تغذیه

شناسایی و الگوبرداری از یک دانشگاه خارجی توامنند در حوزه غذا و تغذیه

آموزش همگانی در حوزه غذا و تغذیه

حضور فعال در برنامه های مرتبط با حوزه غذا و تغذیه از طریق رسانه های ارتباط جمعی

فعالیت در شبکه های اجتامعی در زمینه غذا و تغذیه

تعیین اولویت های پژوهشی مرتبط با غذا و تغذیه
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1401

برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با حوزه غذا و تغذیه برای کارکنان

ارزشیابی فعالیت های مرتبط با حوزه غذا و تغذیه

شناسایی، برقراری ارتباط و اثرگذاری بر نهادهای سیاستگذاری مرتبط با حوزه غذا و تغذیه

مداخالت و پویش های  اجتامعی مرتبط با حوزه غذا و تغذیه

همکاری با NGOs یا سازمان های مردم نهاد در حوزه غذا و تغذیه

جلب مشارکت خیرین در حوزه غذا و تغذیه

تهیه اپلیکیشن و بازی های کامپیوتری مرتبط با حوزه غذا و تغذیه

آگاهی بخشی عمومی در حوزه غذا و تغذیه از طریق برنها و بیلبوردهای تبلیغاتی و...

تهیه فیلم های آموزشی مرتبط با حوزه غذا و تغذیه

1402

راه اندازی دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی

اخذ مجوز دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی

جذب دانشجوی تحصیالت تکمیلی در رشته های مرتبط با حوزه غذا و تغذیه

دریافت استاندارد های مرتبط با مدیریت کیفیت سازمانی و آزمایشگاهی در شناسایی و الگوبرداری از یک دانشگاه داخلی توامنند در 
حوزه غذا و تغذیه

FDA دریافت نشان های کیفیت

برگزاری کنگره های استانی، کشوری، منطقه ای و بین املللی در حوزه غذا و تغذیه

ارزیابی عملکرد و علم سنجی اعضای هیات علمی و محققین در حوزه غذا و تغذیه

1403
اعزام دانشجوی بورسیه در رشته های مرتبط غذا و تغذیه

کسب رتبه اول در رتبه بندی های کشوری بین دانشگاه های علوم پزشکی در حوزه غذا و تغذیه

1404

تدوین استانداردهای ملّی برنامه درسی در حوزه غذا و تغذیه

تدوین استانداردهای ملّی خدمات مرتبط به در حوزه غذا و تغذیه

تدوین راهکارهای ملّی در حوزه غذا و تغذیه

تدوین کدهای اخالق حرفه ای در حوزه غذا و تغذیه

تدوین دستورالعمل و استانداردهای اعتباربخشی ملی در حوزه غذا و تغذیه

بررسی آینده پژوهی در حوزه غذا و تغذیه

مطالعات آینده نگاری در حوزه غذا و تغذیه 

برنامه ریزی گسرتش حوزه غذا و تغذیه در سطح کشور

پیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز در حوزه غذا و تغذیه

آموزش و تربیت متخصصین در حوزه غذا و تغذیه

عضویت در انجمن های تخصصی مرتبط با غذا و تغذیه

عضویت در کادر مدیریتی انجمن های تخصصی مرتبط با غذا و تغذیه

عضویت در بوردهای تخصصی مرتبط با غذا و تغذیه

عضویت در کادر مدیریتی تخصصی مرتبط با غذا و تغذیه

1405

تاسیس پژوهشکده غذا و تغذیه

برگزاری هامیش های استانی، کشوری، منطقه ای و بین املللی در حوزه غذا و تغذیه

تولید و انتشار کتب علمی مرجع ملّی در حوزه غذا و تغذیه

1406

جذب دانشجویان بین امللل در رشته های مرتبط با حوزه غذا و تغذیه در مقاطع مختلف

برنامه تبادل استاد در زمینه های تخصصی غذا و تغذیه مورد نیاز کشور

شناسایی دانشگاههای مطرح جهان در زمینه غذا و تغذیه

اعطای بورسیه به اعضای هیئت علمی در رشته های مرتبط با غذا و تغذیه
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1406

دعوت از اساتید برای برگزاری دوره های مرتبط با غذا و تغذیه

تبادل دانشجویان تحصیالت تکمیلی در زمینه های تخصصی غذا و تغذیه مورد نیاز کشور

شناسایی دانشگاههای مطرح جهان در زمینه غذا و تغذیه

اعطای بورسیه به دانشجوبان در رشته های مرتبط با غذا و تغذیه

جذب دانشجو از سایر کشورها در رشته های مرتبط با غذا و تغذیه

جذب کارکنان مسلط به زبان انگلیسی

جذب اعضای هبات علمی مسلط به زبان انگلیسی

رشکت در برنامه های آموزشی و پژوهشی بین املللی در حوزه غذا و تغذیه

برگزاری برنامه های آموزشی و پژوهشی بین املللی در حوزه غذا و تغذیه

انجام پروژه های مشرتک پژوهشی با دانشگاه های خارج ازکشور در حوزه غذا و تغذیه

برگزاری دوره های آموزشی زبان های انگلیسی و عربی

قرار گرفنت در بین 100 دانشگاه برتر دنیا در حوزه غذا و تغذیه

دریافت درجه اعتباربخشی براساس استانداردهای سازمانهای اعتباربخشی بین املللی

تدوین برنامه های درسی حوزه غذا و تغذیه به زبان انگلیسی

اعطاء و کسب گرانت های بین املللی در حوزه غذا و تغذیه

ایجاد رشایط رشکت در دوره های آموزشی و پژوهشی در سایر کشورها در حوزه غذا و تغذیه

1407

1408

انجام مطالعات کاربردی در حوزه غذا و تغذیه

انجام پروژه های تحقیقاتی مشکل محور

تولید مکمل های غذایی و محصوالت غذایی غنی شده و عرضه به بازار فروش

تاسیس حداقل یک رشکت دانش بنیان در راستای تولید محصوالت غذایی فراسودمند

1409

1410
برگزاری دوره های فلوشیپی، فرصت مطالعاتی و... برای اعضا هیئت علمی

اعطا گواهینامه بین املللی در حوزه غذا و تغذیه

1411

1412
برگزاری هامیش های ساالنه جهانی در حوزه غذا و تغذیه

تشکیل انجمن تغذیه بین املللی

1413

تاسیس موسسات بین املللی در حوزه غذا و تغذیه

چاپ و انتشار حداقل یک جلد کتاب مرجع جهانی در حوزه غذا و تغذیه

دارا بودن حداقل 2 دانشمند برتر در حوزه غذا و تغذیه در بین 1 درصد دانشمندان برتر دنیا

داشنت حداقل یک موسسه برتر مرتبط با حوزه غذا و تغذیه

ارائه بهرتین خدمات در حوزه غذا و تغذیه مطابق بهرتین کیفیت مورد انتظار موسسات اعتباربخشی بین املللی

راه اندازی حداقل یک ژورنال بین امللی با F) باال در حوزه غذا و تغذیه1414

1415

تاسیس شبکه های مجازی ملّی در حوزه غذا و تغذیه

راه اندازی فوروم ملی در حوزه غذا و تغذیه

انجام تحقیقات پیرشو در علوم نوین بین املللی در حوزه غذا و تغذیه

تبدیل شدن به قطب تحقیقات بین املللی در حوزه غذا و تغذیه

تبدیل شدن به قطب فناوری بین املللی در حوزه غذا و تغذیه

چاپ بیشرتین مقاالت در حوزه غذا و تغذیه

چاپ بیشرتین کتب در حوزه غذا و تغذیه
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1415
پیشتازی در تربیت و جذب بیشرتین محققین در حوزه غذا و تغذیه

بیشرتین موارد ثبت ابداع و اخرتاع در حوزه غذا و تغذیه

1416

توسعه غنی سازی مواد غذایی

راه اندازی کارگاه ها و کارخانه های تولید مواد غذایی ارگانیک

راه اندازی رشکت دانش بنیان در حوزه غذا و تغذیه

تولید محصوالت غذایی فراسودمند

راه اندازی خطوط پایلوت تولید مواد غذایی

کسب امتیاز و معرفی حداقل دو برند تجاری در حوزه غذا و تغذیه

ارائه و معرفی محصوالت غذایی تولیدی به بازار و جذب مشرتی در سطح داخلی و خارجی

فروش محصوالت غذایی تولیدی در بازار

صادرات محصوالت غذایی تولیدی به بازارهای داخلی و خارجی

1417

1418

عضویت در بوردهای تخصصی در حوزه غذا و تغذیه

عضویت در تیم مدیریتی انجمن ها و بوردهای جهانی در حوزه غذا و تغذیه

میزبانی بوردها و انجمن های جهانی تخصصی غذا و تغذیه

تدوین استانداردهای جهانی در حوزه غذا و تغذیه

اعتباردهی به موسسات متقاضی در حوزه غذا و تغذیه

علم سنجی جهانی در حوزه غذا و تغذیه
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1399

تدوین و اطالع رسانی بیانیه رسالت توسعه رشته در دانشگاه

تدوین نقشه راه تولید و کشف دارو )با تاکید بر داروهای گیاهی و طب سنتی(

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

1400

تدوین و تصویب مجموعه سیاستهای حامیتی از توسعه رشته در دانشگاه

تدوین و توسعه قوانین حامیت از حوزه تحقیقاتی در سطح دانشگاه مانند هامهنگ سازی پرژه های تحقیقاتی دانشگاه در راستای 
توسعه داروهای گیاهی  

تصویب بودجه در دانشگاه علوم پزشکی برای ماموریت ویژه تولید و کشف دارو )با تاکید بر داروهای گیاهی و طب سنتی(

تخصیص بودجه مصوب جهت ماموریت ویژه تولید و کشف دارو )با تاکید بر داروهای گیاهی و طب سنتی(

جذب هیات علمی دارای رشته مرتبط و نزدیک با گیاهان دارویی مانند فارکوگنوزی، فیتوشیمی و فارماسیوتیکس 

جذب دانشجوی دکرتای تخصصی پژوهشی مرتبط با حوزه تولید و کشف دارو )با تاکید بر داروهای گیاهی و طب سنتی(

تشکیل تیم ها و کارگروه های تخصصی با همکاری سایر دانشگاه ها و گروه های آموزشی

1401

ایجاد، توسعه و به روز رسانی تجهیزات آزمایشگاهی تحقیقاتی و نیمه صنعتی مورد نیاز برای انجام تحقیقات و پروژه های مرتبط با 
داروهای گیاهی مانند تجهیزات برای آسیاب کردن، عصاره گیری و استخراج و نگهداری

تامین تجهیزات آزمایشگاهی بیولوژی برای تعیین بررسی اثرات بیولوژیکی ماده گیاهی شامل مطالعات توکسیسیتی، اثر بر روی 
تارگت های بیولوژیکی شامل مولکول های کوچک شیمیایی، پروتئین ها، نوکلئیک اسیدها 

توسعه فضای فیزیکی مورد نیاز ماموریت ویژه تولید و کشف دارو )با تاکید بر داروهای گیاهی و طب سنتی(

توسعه رشته های تحصیالت تکمیلی مرتبط با ماموریت ویژه تولید و کشف دارو )با تاکید بر داروهای گیاهی و طب سنتی(

ایجاد دپارمتان های پژوهشی و تخصصی فارماکوگنوزی

ایجاد دپارمتان های پژوهشی و تخصصی فیتوشیمی

ایجاد دپارمتان های پژوهشی و تخصصی گیاهی 

ایجاد دپارمتان های پژوهشی و تخصصی برای رشته های مرتبط و بین رشته ای

بورسیه دانشجویان پژوهش محور

انجام پروژه های گروهی بین اعضای هیات علمی با تخصص های گوناگون برای مثال تیم استخراج و عصاره سازی، حیوان مدل و 
فیزیولوژی، فرموالسیون،  آنالیز شیمی محصوالت   

به کارگیری نیروهای پژوهشی ماهر در هر حیطه آزمایشگاهی به منظور نظارت بر هر بخش از کارهای آزمایشگاهی و  همچنین آموزش 
به محققین و دانشجویان جدیدالورود

تشویق، ترغیت و اعزام اعضای هیات علمی به رشکت در رویدادهای علمی مرتبط در سطح کشور

1402

1403
تاسیس پژوهشکده تولید و کشف دارو )با تاکید بر داروهای گیاهی و طب سنتی(

برگزاری دوره های آموزشی ادواری به نیروهای پژوهشی موجود در مرکز با هدف به روز رسانی علمی

1404

برگزاری دوره های پسادکرتی اعضای هیات علمی و فارغ التحصیالن دکرتای تخصصی مرتبط

برگزاری کنگره های ملی یا بین املللی مرتبط با تولید و کشف دارو )با تاکید بر داروهای گیاهی و طب سنتی( 

ایجاد بسرت همکاری ملی و بین املللی با سایر مراکز تحقیقاتی مشابه

اعطای جوایز به محققین پیرشو در زمینه نیل به اهداف کیفی مرکز تحقیقات داروهای گیاهی در زمان مقرر شده

FOCUS-PDCA ارزیابی و اصالح متام فرآیندهای مرتبط با تولید و کشف دارو با استفاده

بازنگری برنامه های درسی مرتبط با تولید و کشف دارو )با تاکید بر داروهای گیاهی و طب سنتی(

تدوین استانداردهای آزمایشگاهی GLP )good laboratory practice( برای کنرتل مدیریت آزمایشگاه های تحقیقاتی

Common Technical Document(( برای تهیه HMPC )Committee on Herbal MedicinalProducts الگوبرداری از قوانین
CTD  های مربوط به داروهای گیاهی  
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1405

ارزشیابی ساالنه ماموریت ویژه تولید و کشف دارو )با تاکید بر داروهای گیاهی و طب سنتی( براساس برنامه های راهربدی و نقشه راه 
تدوین شده

آشنایی و ارائه اطالعات در رابطه با داروهای و مالحظات مرصف آنها در رسانه های جمعی به صورت یک کار مدون و منظم توسط 
متخصصین تایید صالحیت شده وزارت بهداشت 

حضور فعال در رسانه ها و شبکه های اجتامعی

)NGO( آموزش جامعه از طریق سازمانهای مردم نهاد

آموزش همگانی از طریق رسانه های جمعی

اعزام استاد به سایر کشورهای 

برقراری ارتباط جهت پذیرفنت و ارجاع دانشجویان و دستیاران به سایر کشورها

آموزش زبان انگیسی به کارکنان مراکز تحقیقاتی وابسته

جذب کارکنان مسلط به زبان انگلیسی

انجام پژوهش های مشرتک با سایر دانشگاه ها و سازمان های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

پیشنهاد همکاری به دانشگاه های مطرح جهان جهت انجام طرح های پژوهشی مشرتک

برگزاری دوره های آموزشی زبان انگلیسی برای کارکنان و اعضای هیات علمی

جذب و اعطای گرنت های بین املللی

تقویت شبکه ملی پژوهش و فناوری مرتبط با تولید و کشف دارو در کشور شامل تصمیم گیری، هامهنگ سازی و مدیریت بر اجرای 
برنامه های مشرتک ملی بین مراکز تحقیقاتی و توسعه ای کل کشور و دسرتسی محققین به این شبکه

تدوین و اجرای قوانین مربوط به ثبت اخرتاع و حفظ مالکیت معنوی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی در قالب ایجاد رشکت های دانش بنیان  

تولید داروهای با نام استان لرستان

1407

دریافت نشان های کیفیت FDA برای متام داروهای تولیدی

TQM یهبود کیفیت در سازمانها و واحدهای زیرمحموعه براساس مدل

بهبود رتبه کشوری در بین مراکز تحقیقاتی همتا 

1408

انسجام و هامهنگ سازی قوانین تایید، نظارت، تولید و فروش داروهای گیاهی مریوط به وزارت خانه های جهاد کشاورزی، صنایع و 
معادن، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  

شناسایی نهادهای سیاستگذار کلیدی و اثر گذاری بر آنها با استفاده از روشهای مختلف ار جمله انتشار متون سیاستی 

همکاری با NGO های مرتبط با تولید و کشف دارو

آموزش کارکنان و نیروی انسانی در سازمان های مرتبط با تولید و کشف دارو

بررسی ظرفیت های گیاهان دارویی بومی موجود در کشور با قابلیت کشت انبوه در مرحله کشاورزی و سپس به رصفه بودن داروی 
تولید شده از آنها نسبت به خارج از کشور به منظور صادرات نهایی

1409

مشارکت در تدوین استانداردهای ملی برنامه درسی داروسازی

ارائه پیشنهادات در رابطه با قیمت پیشنهادی داروهای

تهیه شناسنامه گیاهان دارویی بومی و محلی در سطح کشوری 

ایجاد بانک اطالعاتی برای متایز واریته های مختلف یک گونه 

ایجاد بانک ترکیب شیمیایی بر مبنایGC-MS  به منظور سهولت انتخاب بهرتین تارگت گیاهی

تولید و کشف دارو و انجام تحقیق به منظور تایید، عدم تایید و تعیین پروتکل های دقیق اثر آنها مطابق با مراحل توسعه دارو

 NENT، CARE،  CCAC، تدوین، بازنگری، به روز رسانی و نظارت بر اجرای استانداردهای کشوری مشابه با سایر کشورها )مانند
NHMRC( برای کار بر روی حیوانات آزمایشگاهی. 

تدوین، بازنگری، به روز رسانی و نظارت بر اجرای استانداردهای کشوری منطبق بر گایدالین های جهانی CH-GCP) برای انجام 
کارآزمایی بالینی  

تدوین دستورالعمل اعتباربخشی آموزشی رشته
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1409

انتخاب هدفمند و تحقیق بر روی داروهای منتخب گیاهی با هدف رویکرد به سمت تولید داخلی و سپس صادرات 

بررسی آینده پژوهی در زمینه رشته های مرتبط با تولید و کشف دارو

بررسی آینده نگاری در زمینه رشته های مرتبط با با تولید و کشف دارو

بررسی وضعیت موجود، تعیین نیازهای آتی و برنامه ریزی تربیت نیروی انسانی مرتبط با تولید و کشف دارو

عضویت در انجمن های تخصصی مرتبط با تولید و کشف دارو

عضویت در کادر مدیریتی انجمن های تخصصی مرتبط با تولید و کشف دارو

جذب دانشجوی بین امللل در رشته های مرتبط

برقراری ارتباط و دعوت از اساتید در سطح کشوری و بین املللی

جذب دانشجو از کشورهای همسایه در رشته های مرتبط

1410

عضویت در بوردهای تخصصی مرتبط با تولید و کشف دارو

برگزاری کنگره های بین املللی برای معرفی کارهای تحقیقاتی و همکاری بین املللی 

تدوین برنامه راهربدی و راه اندازی سامانه برای ارزیابی دقیق عملکرد گروه های مرتبط با تولید و کشف دارو

1411

راه اندازی رشته های جدید مرتبط با با تولید و کشف دارو

اعطای مجوز پذیرش دانشجو به ده دانشگاه برتر کشور در حوزه تولید و کشف دارو

تالیف کتاب مرجع در رشته های مرتبط با با تولید و کشف دارو

(CH گایدالین های CTD در فرمت  efficacyو  quality، safety ثبت اطالعات

برگزاری هامیش های منطقه ای و بین املللی

1412

FDA دریافت مجوزهای داروی از سازمان های معترب مانند

اعتباربخشی توسط سازمان های بین املللی

استفاده از فناوری های نوین و استاندارد بین املللی در جهت تجاری سازی به منظور صادرات محصول

جذب و بکارگیری نیروی انسانی در زمینه استفاده از فناوری های نوین و استاندارد بین املللی جهت تجاری سازی و صادرات محصول

ثبت و تولید داروهای جدید و اثربخش

شناسایی نیازهای و تقاضاهای موجود در بازار داخلی وخارجی و صادارات دارو به آن بازارها

تغییر رویکرد از مقاله محوری به سمت تولید- صادرات محوری

انجام تحقیقات واجد نوآوری درحوزه کشف و تولید دارو

استفاده از فناوری های نوین و پیرشفته به منظور تولید )AP های داروهای گیاهی 

تغییر رویکرد از مقاله محوری به سمت تولید- صادرات محوری

تدوین و اجرای قوانین مربوط به ثبت اخرتاع و حفظ مالکیت معنوی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی 

انجام پژوهش  بر روی مدل های حیوانی در مراکز تحقیقاتی 

1413

تدوین و آموزش برنامه درسی براساس الگوهای موفق در سایر کشورها

کشف، تولید و عرضه دارو مطابق با کیفیت و استانداردهای مورد انتظار موسسات بین املللی

تاسیس رشکت دانش بنیان در زمینه کشف و تولید دارو، داروهای گیاهی و طب سنتی

تعیین اولویت های پژوهشی در سطح بین املللی در زمینه

شناسایی نیازهای و تقاضاهای موجود در بازار داخلی وخارجی و تصمیم گیری طرح های تحقیقاتی طبق آن ها

1414

1415

 افزایش کمیت و کیفیت مقاالت 

 چاپ بیشرتین کتاب در حوزه کشف و تولید دارو، داروهای گیاهی و طب سنتی

برگزاری جشنواره منطقه ای کشف و تولید دارو، داروهای گیاهی و طب سنتی در غرب آسیا

تقویت شبکه یسن امللی پژوهش و فناوری کشف و تولید دارو، داروهای گیاهی و طب سنتی شامل تصمیم گیری، هامهنگ سازی و 
مدیریت بر اجرای برنامه های مشرتک بین امللی با مراکز تحقیقاتی سایر کشورها
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ایجاد پایگاه داده های جهان اسالم در زمینه کشف و تولید دارو، داروهای گیاهی و طب سنتی1415

1416
دراختیار داشنت بیشرتین محقق فعال در حوزه کشف و تولید دارو، داروهای گیاهی و طب سنتی

داشنت مجله ای با بیشرتین F) در سطح منطقه غرب آسیا

1417

دارا بودن بیشرتین موسسات فعال کشور در حوزه کشف و تولید دارو، داروهای گیاهی و طب سنتی

دارا بودن بیشرتین ثبت ابداع و اخرتاع در زمینه کشف و تولید دارو، داروهای گیاهی و طب سنتی

برگزاری هامیش بین املللی در زمینه کشف و تولید دارو، داروهای گیاهی و طب سنتی

داشنت مجله ای با بیشرتین F) در آسیا

1418

برگزاری سمپوزیوم بین املللی در زمینه کشف و تولید دارو، داروهای گیاهی و طب سنتی

تهیه و تدوین کتب  مرجع داروهای گیاهی بومی و طب سنتی ایرانی

داشنت مقاالت پراستناد در زمینه کشف و تولید دارو

داشنت مقاالت پراستناد در زمینه داروهای گیاهی

داشنت مقاالت پراستناد در زمینه طب سنتی

1419

داشنت پراستنادترین اعضای هیات علمی در زمینه کشف و تولید دارو، داروهای گیاهی و طب سنتی

حضور اعضای هیات علمی در بوردها و انجمن های بین املللی مرتبط کشف و تولید دارو، داروهای گیاهی و طب سنتی

میزبانی رشکت ها، بوردها و انجمن های بین املللی مرتبط کشف و تولید دارو، داروهای گیاهی و طب سنتی

راه اندازی سامانه علم سنجی بین املللی در زمینه کشف و تولید دارو، داروهای گیاهی و طب سنتی
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1399
تدوین و اطالع رسانی بیانیه رسالت توسعه برنامه مراقبت و سالمت ساملندی در دانشگاه

تدوین نقشه راه مراقبت و سالمت ساملندی

1400

تدوین، تصویب  و اطالع رسانی برنامه راهربدی مراقبت و سالمت ساملندی

طراحی نظام پایش )تعیین تیم، پایش دوره ای، .......( مراقبت و سالمت ساملندی

تعیین تیم پایش مراقبت و سالمت ساملندی 

انجام پایش های دوره ای مراقبت و سالمت ساملندی

تدوین و تصویب مجموعه سیاست های حامیتی از توسعه رشته های مرتبط با مراقبت و ساملندی در دانشگاه 

تصویب  و تخصیص بودجه در دانشگاه علوم پزشکی برای ماموریت ویژه مراقبت و سالمت ساملندی 

انجام نیاز سنجی و جذب هیات علمی مرتبط با ماموریت ویژه مراقبت  و سالمت ساملندی

جذب نیروی انسانی برای ارائه خدمات مراقبت و سالمت ساملندی

ایجاد کارگروههای مختلف در حوزه آموزش، پیشگیری، درمان و توانبخشی 

برگزاری دوره  آموزش اعضای هیات علمی و پرسنل بهداشتی درمانی درگیر در مراقبت ساملند

آموزش کلیه پرسنل بهداشتی درمانی در خصوص مراقبت ساملند در قالب آموزش های ضمن خدمت

برگزاری دوره های آموزشی برای  مراقبین  ساملند در موسسات مراقبتی روزانه   و شبانه روزی ساملند

1401

تاسیس بخش ساملندی در بیامرستان های آموزشی شهر خرم آباد

تاسیس مراکز مراقبت روزانه )Day care( در ساختار PHC هر مرکز خدمات جامع سالمت یک مرکز روزانه 

طراحی و اجرای استانداردهای فیزیکی ساملندی  در مراکز ارائه دهنده خدمات سالمت 

تدوین، اجرا و پایش کلیه  فرایند های آموزشی، درمانی، توانبخشی و ....  مرتبط با  مراقبت و سالمت ساملندی

بازنگری برنامه درسی رشته های مختلف پزشکی و پیراپزشکی با تاکید بر توجهات الزم در ارایه مراقبت به ساملندان

1402

تاسیس مرکز توانبخشی جسمی، و روانشناختی )کلینک حافظه و شناخت،. کلینک های توانبخشی مرتبط با وابستگی دارویی در 
ساملندان..( ساملندان 

 حرکت به سمت شهر دوستدار ساملند با ایجاد و توسعه زیر ساخت های شهری و ایجاد مراکز فرهنگی تفریحی  ساملندان با همکاری بین 
بخشی )NGO( های مرتبط، سازمانها، شهرداری های مناطق و بهزیستی، 

توسعه رشته های مرتبط با مراقبت و سالمت ساملندی ، سالمت ساملندی، ساملندشناسی، علوم شناختی،MPH  ساملندی

1403

ایجاد گروه ساملندی 

ایجاد مرکز تحقیقات ساملندی

انجمن علمی دانشجویی سالمت ساملندی

مرکز بهره برداری  از دانش ساملندی )ترجامن دانش تولید در کل کشور(

برگزاری جشنواره های مختلف مرتبط با موضوعات سالمتی با نگاه ویژه به ساملندی  و بزرگداشت هفته ساملند

اعطای جوایز به افراد فعال در حوزه های مختلف ماموریت ویژه مراقبت و سالمت ساملندی

توسعه و تدوین استانداردها و شاخص های  طراحی، عملکردی و مدیریتی ملی در حوزه های مختلف مراقبت و سالمت ساملندی

ارزیابی انطباق با استانداردها درحوزه های مختلف آموزشی، پیشگیری، درمان، توانبخشی و پژوهشی بر اساس شاخص های تعریف 
شده ملی

بازنگری مداوم و به روز رسانی استاندارد های برنامه درسی مرتبط به نیاز روز ساملندان

1404

اعزام دانشجویان و اعضای هیات علمی به دانشگاههای معترب داخل و خارج کشور جهت دوره های تکمیلی

جذب دانشجوی تحصیالت تکمیلی در رشته های مرتبط )سالمت ساملندی، PhD ساملند شناسی ....(

اعزام دانشجویان و اعضای هیات علمی به دانشگاههای معترب داخل و خارج کشور جهت دوره های تکمیلی

برگزاری کالس های آموزش زبانی انگلیسی برای دانشجویان داخل و زبان فارسی برای دانشجویان خارجی

1405

برگزاری دوره های تحصیالت تکمیلی اعضای هیات علمی  

انجام دوره ای اعتبار سنجی موسسه ای و برنامه ای طی ارزشیابی درونی و بیرونی )بورد ساملندی،  دانشگاههای پیرشو  یا نهادهای ذیصالح(

شناسایی و الگو برداری از تجارب موفق در حوزه های مختلف مراقبت و سالمت ساملندی در دانشگاه های پیرشو در سطوح ملی و بین املللی  
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1405

دریافت نشان کیفیت از نهادهای ذیصالح

 بهبود کیفیت خدمات براساس مدل مدیریت کیفیت فراگیر 

فراهم منودن زیر ساخت الزم برای توسعه رشته های مرتبط با مراقبت و سالمت ساملندی با  همکاری بورد پرستاری و ساملندی

پیگیری ایجاد پست سازمانی پرستار ساملندی و کارشناس ارشد سالمت ساملندی در مراکز جامع سالمت و بخش های ساملندی در 
بیامرستانها  

نیازسنجی و برآورد نیاز کشور به نیروی انسانی مرتبط با ساملندی

1406

برگزاری کنگره یا هامیش های علمی مرتبط با حوزه مراقبت و سالمت ساملندی

ایجاد بسرت مناسب جهت  همکاری  با سازمان های سیاستگذار متولی ساملندی از جمله وزارت رفاه و امور اجتامعی ) سازمان بهزیستی 
و سازمانهای  بازنشستگی و بیمه گر، شورای ملی ساملندان (، و دانشگاههای علوم پزشکی )بورد ساملند شناسی، بورد پرستاری ساملندان، 

بورد طب ساملندی(

برنامه ریزی برای اجرای پویش های اجتامعی با استفاده از ظرفیت رسانه جمعی و شبکه های اجتامعی  به منظور جلب مشارکت و 
حامیت جامعه از ساملندان 

تدوین و اجرای برنامه های آموزشی متناسب با نیازهای جسمی روانی، اجتامعی و معنوی ساملندان در سطوح جامعه، خانواده و مراقبین

برنامه ریزی برای آموزش نسل جوان و میانسال با هدف دستیابی به ساملندی سامل

ارتباط  مداوم با جامعه برای آموزش همگانی در حیطه مسایل ساملندان  

تولید محتوا  در رابطه با موضوعات مرتبط با سالمت ساملندی با هدف  اطالع رسانی و آگاهی بخشی  

برگزاری نشست های علمی با  متخصصین حوزه سالمت ساملندی با هدف بررسی مشکالت ساملندی و ارائه راهکارها

برگزاری برنامه های تلوزیونی پرسش و پاسخ  مردمی با حضور  متخصصین پزشکی و سالمت ساملندی

 استفاده از ظرفیت رسانه های اجتامعی مجاز و پر مخاطب جهت آگاهی بخشی و اطالع رسانی در موضوعات سالمت ساملندی

توسعه اپلیکیش های کاربردی در حوزه مراقبت و سالمت ساملندی

برنامه ریزی برای آموزش همگانی در مورد سالمت ساملندی و ساملندی فعال از طرق رسانه های جمعی و مراکز جامع سالمت

توسعه واحد اموزش همگانی در مورد ساملندی در مراکز جامع سالمت و بیامرستانها 

امضای تفاهم نامه جهت تبادل استاد و محقق و گسرتش فعالیت های علمی و همکاری مشرتک  با دانشگاههای همتا داخل و خارج کشور

حامیت مالی برای رشکت در کنگره ها و سمینارها 

فرصت های مطالعاتی

برگزاری دوره های توامنند سازی اعضای هیات علمی و دانشجویان

کسب رتبه برتر در رتبه بندی کشوری در بین دانشگاه های همتا1407

1408

تدوین استانداردهای ملّی خدمات مرتبط با مراقبت ساملندان

تدوین گایدالین ها و پروتکل ها  ارائه خدمت به ساملندان در بیامرستانها، مراکز مراقبت روزانه و شبانه روزی

پیاده سازی الگوهای شهر دوستدار ساملند در رسارس کشور ، تدوین الگوهای بهینه ساز کیفیت زندگی ساملندان )حامیتی، تفریحی، ...(

تدوین کدهای اخالق برای ارائه مراقبت برای هر یک از حرف درگیر در مراقبت ساملند

برنامه ریزی برای پذیرش دانشجویان بین امللل در رشته های تحصیالت تکمیلی

امضای تفاهم نامه جهت تبادل دانشجو و گسرتش فعالیت های علمی و همکاری مشرتک با دانشگاههای همتا داخل و خارج کشور

 همکاری با گروههای فنی مهندسی و فن آوری اطالعات و مهندسی پزشکی  برای ایده پردازی و نوآوری در تولید تکنولوژی های مطرح در 
بهبود کیفیت زندگی ساملندان یا تولید وسایل مورد نیاز برای ساملندان مبتال به بیامری های مزمن و دارای ناتوانی های جسمی و حرکتی

تولید اپلیکیش های مرتبط با مراقبت و سالمت ساملندی مانند اپلیکشن غربالگری مشکالت شناختی، اپلیکشن های توانبخشی شناختی، 
اپلیکشن های آموزشی

1409

تهیه و ارایه دستورالعمل اعتبار بخشی موسسه های مراقبت و سالمت ساملندان 

تعیین اولویت های پژوهشی در حوزه مراقبت و ساملندی و انجام مطالعات آینده پژوهی در محورهای جمعیت شناسی ساملندی، آینده 
مراقبت ساملندی، جایگاه خانواده در مراقبت از ساملندان در سطوح ملی و منطقه ای

عضویت اعضای هیات علمی در انجمن علمی ساملند شناسی و طب ساملندی و انجمن پرستاری ساملندی
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1409

عضویت اعضای هیات علمی در بوردهای مرتبط با ساملند شناسی و طب ساملندی و انجمن پرستاری ساملندی

شناسایی سازمانهای حامیت کننده مانند سازمان جهانی بهداشت یا بانک جهانی ...  و اقدام برای  جلب حامیت آنها از پژوهش ها و 
اقدامات مراقبتی مرتبط با مراقبت و سالمت ساملندی

1410

طراحی سامانه رصد و دیده بانی شاخص های  علمی در حوزه مراقبت و سالمت ساملندی

ارائه نقشه های شبکه های همکاری علمی در حوزه مراقبت و سالمت ساملندی

ارائه گزارش های استنادی مربوط به تولیدات و انتشارات علمی، مولفین  و مراجع علمی در حوزه ساملندی، شناسایی مرزهای دانشی و 
پیش بینی الین های تحقیقاتی آینده

تالیف و انتشار کتب مرتبط با حوزه مراقبت و سالمت ساملندی 

ایجاد بسرت مناسب برای ارائه گواهینامه های بین املللی در حیطه های مانند، مراقبت ساملندی، ساملندیاری، پرستاری ساملندی و...

استفاده از متخصصین خارج کشور با استفاده از شبکه  های آموزش مجازی

انعقاد تفاهم نامه با مراکز تحقیقاتی خارج کشور جهت انجام پروژه های مشرتک پژوهشی

شناسایی سازمانها و شبکه های بین املللی مرتبط با مراقبت و سالمت ساملندی 

عضویت درسازمانها و انجمن های بین املللی مطرح درحوزه مراقبت و سالمت ساملندی

راه اندزای دفاتر ارتباط با  سازمانها و شبکه های بین املللی مطرح در حوزه  سالمت ساملندی

ارزشیابی و معادل سازی مدارک متخصصان و دانشجویان رشته های مرتبط با مراقبت و سالمت ساملندی

بازنگری در مقررات آیین نامه های آموزشی یا گذراندن دوره های تکمیلی جهت تسهیل  معادل سازی مدرک  

توسعه شبکه مجازی مراقبت و سالمت ساملندی برای ارتباط متخصصین رشته های ساملندی با یکدیگر

توسعه شبکه مجازی ساملندی برای اطالع رسانی، ارتباط ساملندان و خانواده های آنها با یکدیگر و همین طور متخصصین سالمت 
ساملندی 

توسعه یا بهینه کردن نرم افزار جمع آوری داده های سالمت ساملندان

راه اندازی فوروم ملی ساملندی با هدف فراهم منودن مححیطی امن  برای ساملندان برای به اشرتاک گذاشنت تجربیات، جستجوی 
اطالعات و بهبود دانش سالمتی و برآوردن نیازهای اجتامعی 

تشکیل تاالرهای گفتگور ملی برای متخصصان حوزه مراقبت ساملندی با هدف بررسی مشکالت و مسائل ساملندان و نحوه برخورد با آنها 

برنامه ریزی برای توسعه استارت آپ ها در حوزه مراقبت و سالمت ساملندی، تربیت مراقبین ساملند

انجام تحقیقات کاربردی، به روز و نوآورانه در حوزه ژنتیک و فیزیولوژی ساملندی سلول، تحقیقات کاربردی در حوزه شناختی )تشخیص 
های زودرس، درمانهای دارویی موثر، ...(

توسعه فن آوری محصوالت و خدمات شناختی ساملندان – توسعه فن آوری اطالعات در حوزه مراقبت و سالمت ساملندان

برگزاری هامیش های بین املللی در حوزه مراقبت و سالمت ساملندی 

همکاری با شبکه های جهانی مرتبط با سالمت ساملندان همچون:

کسب رتبه برترین موسسات ارائه خدمات ساملندی در کشور 

ارائه بهینه خدمات سالمت و مراقبت ساملندی در سطح ملی  و منطقه ای براساس استانداردهای بین املللی

رتبه برتر مطالعات پر ارجاع در مقایسه با گروههای همتا 

انجام مطالعات کاربردی در حوزه های جسمی، روانی اجتامعی و شناختی

انجام مطالعات محصول محور در حوزه مراقبت و سالمت ساملندی 

انجام نیاز سنجی جهت تعیین اولویت های پژوهشی هر سه سال یکبار

 تعیین اولویت های پژوهشی بین املللی در حوزه مراقبت و سالمت ساملند

1411

توسعه رشکت های دانش بنیان در حوزه استارت آپ ها و فناوری های مرتبط با ایمنی و افزایش کیفیت زندگی ساملندان و توانبخشی

تولید بیشرتین مقاالت در حوزه مراقبت و سالمت ساملندی در مقایسه با گروههای همتا

1412
فراهم سازی بسرت مناسب جهت برنامه های آموزش بین املللی اساتید و دانشجویان 

برگزاری کارگاهها و هامیش های  علمی مرتبط 



79داده ها، تحلیل ها، تصمیمات و نقشه راه

نقشه راه اقدامات در حوزه مراقبت و سالمت ساملندی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان جهت نیل به مرجعیت علمی
وابستگیاقدامسال

1412

کسب استانداردهای کمی و کیفی قابل قبول بین املللی در حوزه های آموزش و پژوهش

تدوین و بازنگری کوریکولوم های مرتبط با ساملندی براساس نیاز

تالیف و ترجمه  بیشرتین کتب روز مرتبط با موضوعات  ساملندی در مقایسه با گروههای همتا 

استفاده از ظرفیت تحقیقاتی دانشگاهها برای تربیت بیشرتین محقق در حوزه مراقبت و سالمت ساملندی

کسب رتبه برتر پژوهش در بین دانشمندان منطقه یا جهان اسالم

ارتقای رشایط زندگی  کیفیت زتدگی ساملدان عدالت و برابری در دریافت خدمات و مراقبت ها

تاسیس موسسات دانش بنیان برای توسعه فناوری های مرتبط با مراقبت و سالمت ساملندی

1413

استفاده از ظرفیت دانشجویان کارشناسی و تحصیالت تکمیلی و پژوهش محور برای افزایش تعداد محققین در حوزه ساملندی

تشکیل تاالرهای گفتگور فراملی برای  متخصصان حوزه مراقبت ساملندی با هدف بررسی مسائل چالش های حال و آینده در حوزه 
مراقبت و سالمت  ساملندی

ایجاد دفرت همکاری در حوزه های مرتبط با مراقبت و سالمت ساملندی با با دانشگاهها و موسسات بین املللی

تشکیل تاالرهای گفتگور فراملی برای  متخصصان حوزه مراقبت ساملندی با هدف بررسی مسائل چالش های حال و آینده در حوزه 
مراقبت و سالمت  ساملندی

ایجاد دفرت همکاری در حوزه های مرتبط با مراقبت و سالمت ساملندی با با دانشگاهها و موسسات بین املللی

1414

تولید محصوالت دانش بنیان مرتبط با رشکت های دانش بنیان

تولید مصوالت با کیفیت دانش بنیان به منظور برند سازی در سطح ملی و منطقه ای 

استفاده از شبکه های ملی مجازی جهت فراهم منودن بازار مرصف کاالی های تولید شده در رشکت های دانش بنیان 

فروش محصوالت و خدمات دانش بنیان از طریق رشکت های دانش بنیان و خدماتی

درامد سازی از طریق تربیت دانشجویان بین امللل در رشته های مرتبط با مراقبت و ساملندی  

داشنت بیشرتین تعداد موسسات تحقیقاتی و خدماتی

رتبه برتر در بیشرتین تعداد ابدع و اخرتاع در بین گروههای همتا

عضویت دانشمندان برتر در حوزه مراقبت و سالمت ساملند در نهادهای  علمی بین املللی

1415

راه اندازی ژورنال های بین املللی در حوزه مراقبت و سالمت ساملندی با بیشرتین رضیب تاثیر ممکن

همکاری با  متخصصین و افراد صاحب نظر بین املللی جهت تالیف کتب مرجع در حوزه ساملندی

توسعه پایگاه های تخصصی تحقیقات حوزه ساملندی

توسعه پایگاه اطالعات آموزشی تخصصی  برای  توامنند سازی ساملندان در حیطه خود مراقبتی

  توسعه بانک های اطالعاتی  و اماری ساملندی 

نوآوری تولید محصوالت و تجهیزات  دانش بنیان مورد استفاده ساملندان دارای ناتوانی های فیزیکی و شناختی1416

1417
کسب رتبه برتر در استانداردهای بین املللی  علم سنجی  

قرار گرفنت در بین 300 دانشگاه برتر جهان
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1399

تدوین و اطالع رسانی بیانیه رسالت توسعه رشته در دانشگاه 

انجام نیازسنجی میدانی 

تدوین نقشه راه مراقبت های انکولوژی

تشکیل تیم راهربدی درحوزه کانرس و به طور اختصاصی پرستاری انکولوژی در چارچوب برنامه مرجعیت کالن منطقه چهار آمایشی

ایجاد شبکه ارتباطی بیامران رسطانی با هم با نظارت پرستاران انکولوژی

تشکیل کانالهای تلگرامی وواتس آپی پرستاران انکولوژی ایران و آموزش پرستاران انکولوژی

برگزاری ژورنال کالبهای پرستاری آنکولوژی در فضای مجازی

برگزاری آموزش وگفتگو بین پرستاران انکولوژی کشور از طریق برنامه های زنده و ضبط شده اینستاگرام

برگزاری امتحانات ماهانه مهارت و دانش نظری پرستاری انکولوژی

ارزیابی360 درجه پرستاران انکولوژی

تهیه گایدالیهای حرفه ای پرستاری انکولوژی جهت استانداردسازی آموزش

تالیف کتاب پرستاری انکولوژی کودکان

پیشنهاد دوره های تکمیلی پرستاری انکولوژی درقالب برنامه های مرجعیت علمی 

ایجاد NGO انکولوژی کودکان با مشارکت پرستاران و خیرین اجتامعی

ایجاد کانال اطالع رسانی و آموزشی در شبکه های اجتامعی پرستاری انکولوژی

ایجاد کانال در شبکه های اجتامعی در رابطه با پرستاری انکولوژی

تاسیس شبکه های مجازی انکولوژی پرستاری

آموزش پرستاران انکولوژی کل ایران

تولید مقاالت در حوزه درمان و آموزش  و اخالق پرستاری انکولوژی

راه اندازی شبکه های مجازی پرستاری انکولوژی درایران

چاپ بیشرتین کتاب در حوزه مراقبت های انکولوژی

نیازسنجی و لزوم پایه گذاری رشته پرستاری آنکولوژی

انجام پایان نامه های حوزه انکولوژی پرستاری و مقاالت مرتبط

1400

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

توسعه و تقویت مدیریت و حاکمیت آکادمیک Academic Governance درحوزه تربیت پرستار انکولوژی براساس رزومه کار علمی و 
عالقه مدیران دراین حوزه ونه براساس انتصابات بدون توجیه و مناسبات سیاسی

تدوین برنامه جامع ارزیابی عملکرد برای ماموریت مراقبت های انکولوژی

پیاده سازی برنامه جامع ارزیابی عملکرد برای ماموریت مراقبت های انکولوژی

تدوین و تصویب مجموعه سیاستهای حامیتی از توسعه رشته در دانشگاه

تخصیص بودجه آموزشی وپژوهشی به ماموریت مراقبت های آنکولوژی ازطرف دانشگاه و وزارت بهداشت

رشوع دوره های آموزشی از بین اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی

جذب هیئت علمی مرتبط با ماموریت مراقبت های انکولوژی

تشکیل گروه آموزشی پرستاری انکولوژی متشکل ازپرستاران و پزشکان انکولوژیست بالغین و کودکان

دریافت مجوز برگزاری یکی از دوره های تخصصی تکمیلی پرستاری انکولوژی ازوزارت بهداشت

نیازسنجی کشور تا 10 سال آینده به پرستار تخصصی انکولوژی

1401

توسعه آزمایشگاه مولکوالرپاتولوژی 

راه اندازی مرکزتحقیقات کانرس

برگزاری کنگره پرستاران انکولوژی ایران

اعطای جایزه به اساتید و پرستاران صاحب مقاالت برتر در حوزه پرستاری انکولوژی

تخصیص امکانات رفاهی و مالی برای پرستاران این حوزه برای پیشگیری ازخستگی روانی و جسمی و ترک کار تخصصی
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1401

تدوین فرایندهای مرتبط با مراقبت های انکولوژی 

تدوین فرآیندهای آموزشی در حوزه مراقبت های انکولوژی

تدوین فرایندهای مرتبط با جلب رضایت گیرندگان خدمت

یکپارجه سازی فرآیندهای آموزشی مراقبت های انکولوژی

اصالح فرآیندهای مرتبط با مراقبت های انکولوژی

ارتقاء فرایندهای نیازمند اصالح

تشکیل انجمن تخصصی پرستاران انکولوژی ایران

روتیشن دانشجویان در بخش های تخصصی دانشگاههای بزرگ

ایجاد درس ترمینولوژی تخصص انکولوژی در حوزه زبان انگلیسی

راه اندازی کانال واتس اپ واینستاگرامی پرستاری انکولوژی ایران به زبان انگلیسی

تاسیس انجمن صنفی پرستاران انکولوژی ایران

شناسايي عوامل موثر بر توسعه نوآوري هاي مبتني بر فناوري و روشهای برتر آموزشی در دانشگاههای پرستاری ايران  

دارا بودن مطالعات پر ارجاع در زمینه مراقبت های انکولوژی

1402

اعطای بورسیه به فارغ التحصیالن دوره های اول برای حضورکوتاه مدت در مراکز انکولوژی پرستاری خارج کشور

بازنگری کوریکولوم پرستاری عمومی و گنجاندن محتوای انگیزشی پرستاری انکولوژی

الگوبرداری از انجمن پرستاران انکولوژی امریکا وکشورهای اروپایی

تعیین 6 دانشگاه مادر حایز رشایط اخذ مجوز تربیت پرستار تخصصی انکولوژی

تهیه دستورالعمل فارغ التحصیالن دوره های تخصصی پرستاری انکولوژی

کنگره ساالنه یا د وساالنه پرستاران انکولوژی ایران برای تبیین رشته و تشویق پرستاران برای ورود به این رشته

گرانت 6 ماهه خارج کشور برای الگوبرداری رشته تخصصی ازکشورهای اروپایی و آسیای دور

انتخاب پرستار-محقق تخصصی انکولوژی هر سال

1403

راه اندازی دوره 6 ماهه روانپرستاری انکولوژی 

راه اندازی دوره 6 ماهه طب تسکینی و طب مکمل رسطان

درکوریکولوم ارشد داخلی جراحی و کودکان بر اساس نیاز و ماموریت منطقه آمایشی در ترم چهار به صورت تخصصی کارورزی داشته 
باشند )مثال در بخش های  انکولوژی، سوختگی، دیابت وغیره همچنین  دو واحد اختیاری انکولوژی، رادیوتراپی، فارماکولوژی کنجانده 

شود و  معترب داده شود(.

برگزاری دوره های توامنندسازی دارای آزمون علمی پرستاران توسط پزشکان انکولوژیست واعطای مدرک

استانداردسازی یکی از برنامه های سه گانه آموزش پرستار انکولوژی در وزارت بهداشت براساس الگوبرداری ازکشورهای پیرشو

ارزشیابی و مقایسه برنامه تدوینی دانشگاه با الگوی خارج از کشور

TQM ارتقاء کیفیت مراقبت های انکولوژی براساس مدل

مقایسه با کشورهای خاورمیانه و مسلامن در حوزه تربیت پرستار انکولوژی

ارتقاء جایگاه دانشگاه در رتبه بندی های کشوری

تدوین تعرفه های مالی خدمات پرستاری انکولوژی مطابق کل دنیا

تعیین حداقل نسبت استاندارد پرستار تخصصی انکولوژی در بخش های انکولوژی کل کشور به بیامران رسطانی

جذب اساتیدازدانشگاههای مادرکشوربا AFF(L(AT(ON دوم علوم پزشکی لرستان

رشکت درسمینارهای بین املللی پرستاری انکولوژی توسط اعضای هیات علمی

تاسیس مرکزتحقیقات کانرس لرستان 

تاسیس مرکز پژوهش های انکولوژی پرستاری ایران

 مطالعات کارآزمایی بالینی درحوزه مراقبت های کانرس
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1404

پذیرش دانشجواز سایراستانها و دانشگاهها

(S( تولیدات مقاالت اندکس شده درمنایه های بین املللی پامبد و اسکوپوس و

مقایسه ارزش تحصیلی و مهارتی مدرک انکولوژی پرستاری ایران در سه سطح آسیا-اروپا-امریکا

تربیت مربی پرستاری انکولوژی )حداقل مدرک دوره 6 ماهه مهارتی داشته باشد(

تولید بسته های آموزش مجازی پرستاری انکولوژی

1405

ساخت بیامرستان فوق تخصصی دانشگاه شامل بخش های انکولوژی بالغین و کودکان و مرکز رادیوتراپی و پزشکی هسته ای

کسب عنوان طرح آموزشی برترجشنواره شهید مطهری 97 برای کوریکولوم آموزشی کارشناسی ارشد پرستاری انکولوژی

اعتباربخشی مراکز و بیامرستان توسط وزارت بهداشت

کسب باالترین درجه در اعتباربخشی  وزارت بهداشت

ارزیابی توسط ارزیابان اعتبارسنجی وزارت بهداشت

JCAHO ارزیابی توسط موسسات اعتبارسنجی خارج کشور مانند

تهیه سند استانداردهای کیفی و اعتبار بخشی پرستاری انکولوژی ایران در حوزه درمانی، آموزشی و پژوهشی

1406

ایجاد مراکز مشابه تربیت پرستاری انکولوژی در کشور

ایجاد مراحل تحصیلی این رشته در کشور

تاسیس انجمن پرستاران انکولوژی ایران

تدوین درسنامه ملی پرستاری انکولوژی ایران

تدوین کوریکولوم اخالق حرفه ای پرستاری انکولوژی

تدوین دستورالعمل اعتباربخشی آموزشی رشته

ارزیابی انکولوژی آموزشی پرستاری انکولوژی هرچهار سال یکبار

انتشار متون سیاستی مانند خالصه سیاستی و مقاله سیاستی برای تاثیر گذاری بر سیاستگذاران

تشکیل کمیته کشوری ارتباط علمی با جامعه 

)science public communication( برگزاری ارتباطات اجتامعی و برقراری ارتباط با جامعه

جذب دانشجو و آموزش مجازی پرستاری انکولوژی

اعطای مدرک آموزش مجازی پرستاری انکولوژی

آموزش مجازی پرستاری انکولوژی از طریق شاخه بین امللل دانشگاه

جذب دانشجو از کشورهای همسایه در رشته های مرتبط با مراقبت های انکولوژی

آموزش مجازی پرستاری انکولوژی از طریق شاخه بین امللل دانشکده مجازی

اعطای مدارک تخصصی پرستاری انکولوژی توسط مرکز ملی مهارت های حرفه ای دانشکاه علوم پزشکی لرستان 

راه انداِزی سیستم تله نرسینگ انکولوژی و مراکز ارایه خدمات پیراپزشکی کانرس شامل پرستاری-تغذیه، روان پرستاری و ...

اعطای مدرک پرستاری انکولوژی در دوره های مختلف در حوزه پیراپزشکی انکولوژی به صورت انتفاعی

برگزاری کارگاه های آموزشی مراقبت های انکولوژی در داخل و خارج کشور

هدف گزاری برای تربیت ماهرترین پرستاران انکولوژی ایران

1407

طراحی و تولید نرم افزارهای آموزشی

بازارسازی برای بهبود روند رو به رشد کسب  و  کار و وضعیت درآمدی پرستاران انکولوژی

میزان دریافت هزینه های درمانی مراقبتی بر حسب محل ارایه خدمت ) کلینیک خصوصی یا دولتی(. 

برگزاری دوره های مجازی و حضوری 

اعطای مدرک دوره تکمیلی شش ماهه پرستاری انکولوژی بادریافت شهریه ازطریق رشکتهای دانش بنیان دانشگاه های علوم پزشکی

طراحی و تولید نرم افزارهای آموزشی

1408
برگزاری هامیش های منطقه ای و بین املللی در زمینه مراقبت های انکولوژی

انجام تحقیقات واجد نوآوری درحوزه آموزش مراقبت های انکولوژی و حوزه های وابسته به آن
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1408

به ثبت رساندن ژورنال مراقبت های کانرس با منایه در حداقل اسکوپوس

دارا بودن بیشرتین پرستار-محقق برجسته و تخصصی فعال در حوزه انکولوژی

ارائه با کیفیت ترین خدمات مرتبط با مراقبت های انکولوژی براساس استاندادهای اعتباربخشی داخلی

چاپ بیشرتین مقاالت در حوزه مراقبت های انکولوژی1409

1410

اعزام مربی پرستاری انکولوژی به کشورهای همسایه ایران

تولید روش های آموزشی منحرصبه فرد درحوزه آموزش مراقبت های انکولوژی

ارایه دوره های تحصیالت تکمیلی پرستاری انکولوژی

دراختیار داشنت بیشرتین محقق فعال در حوزه آموزشی پیراپزشکی کانرس شامل پرستاری، مراقبت تسکینی-روان پرستاری،-تغذیه،-طب 
سنتی و ... )در کشور(

دارا بودن بیشرتین موسسات فعال در حوزه مراقبت های کانرس

دارا بودن بیشرتین ثبت ابداع و اخرتاع در زمینه گیاهان دارویی طب تسکینی کانرس

کنگره پرستاران انکولوژی خاورمیانه وکشورهای اسالمی

ایجاد ارتباط و خواهرخواندگی در حوزه مراقبت های انکولوژی با دانشگاه های اروپایی و امریکا جهت الگوبرداری

ایجاد ارتباط وخواهرخواندگی درحوزه مراقبت های انکولوژی با دانشگاه های آسیای جنوب رشقی جهت الگوبرداری

ایجاد ارتباط کاری درحوزه پرستاری آنکولوژی با دانشگاههای اروپایی وآمریکا وآسیای جنوب رشقی جهت اموزش دانشجو و تبادل 
تجربیات 

تالیف درسنامه پرستاری انکولوژی ایران براساس منابع وتجربیات پرستاران expert ایران

دارا بودن اعضای هیات علمی پر استناد در زمینه مراقبت های انکولوژی

دارا بودن بهرتین موسسات فعال درحوزه آموزشی مراقبت های کانرسدرمنطقه خاورمیانه وآسیا

ارائه با کیفیت ترین خدمات مرتبط با مراقبت های انکولوژی براساس استاندادهای اعتباربخشی خارجی

برآورد درآمدزایی حاصل ازآموزش نیروهای تخصصی درحوزه پیراپزشکی کانرسباهزینه ای که رصف تربیت نیروها و ایجاد زیرساختها 
شده

تجاری سازی محصوالت دارویی گیاهی درحوزه طب تسکینی کانرس

تربیت نیروهای تخصصی حوزه پیرپزشکی کانرسواعزام به استانهای دیگر یاکشورهای همسایه به خصوص حوزه خلیج فارس

تهیه پکیجهای آموزش مجازی پیراپزشکی کانرس

در حوزه پیراپزشکی کانرس وگیاهان دارویی لرستان درحوزه طب تسکینی کانرس و ایجاد رشکتهای نیمه مستقل وابسته به علوم پزشکی

تنظیم سند مقایسه ای کشوری  وکشور امریکا

تعیین اولویت های پژوهشی در حوزه مراقبت های انکولوژی جهت جلب همکاری پژوهشگران بین املللی

1411

1412

JCAHO دریافت نشان های اعتباربخشی بین املللی مانند

کنگره پرستاران انکولوژی آسیا

توسعه آنتولوژی یا تشکیل پایگاه دانش تربیت پرستاری انکولوژی کشور

ارایه نظریه مستقل آموزشی درحوزه آموزشی مراقبت های انکولوژی

JCAHO دریافت نشان های اعتباربخشی بین املللی مانند

1413

1414

عضویت در انجمن های جهانی مرتبط با مراقبت های انکولوژی

عضویت در تیم مدیریتی انجمن های جهانی مرتبط با مراقبت های انکولوژی

برگزاری برخی جلسات نهادهای جهانی متولی مراقبت های انکولوژی در ایران

کنگره پرستاران انکولوژی بین املللی دراروپا وامریکا1415
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1399

تدوین و اطالع رسانی بیانیه رسالت توسعه رشته در دانشگاه

تدوین نقشه راه تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت

تدوین برنامه اسرتاتژیک تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت

طراحی نظام پایش تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت در سطح کالن منطقه

تعیین تیم پایش کالن منطقه 

انجام پایش های دوره ای از دانشگاه/دانشکده های کالن منطقه 

ارسال بازخوردها جهت اطمینان از همراستایی عملیات محیطی با برنامه راهربدی تدوین شده

ارزشیابی ساالنه

تصویب بودجه در دانشگاه علوم پزشکی برای ماموریت ویژه تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت 

تخصیص بودجه مصوب جهت ماموریت ویژه تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت

انجام نیاز سنجی جهت جذب هیئت علمی مرتبط با تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت

1400

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

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

جذب هیئت علمی مرتبط با تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت

تاسیس دفرت تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت 

جذب پرسنل مورد نیاز

تامین تجهیزات مورد نیاز همراستا با پیرشفت و گسرتش فعالیت ها

 ایجاد گروه انشایی تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت

ایجاد کارگروههای تعامالت بین بخشی در واحدهای زیرمجموعه )دانشکده ها و ...(

جذب نیروی هدفمند 

برگزاری دوره های آموزشی اعضای هیات علمی

تشویق، ترغیت و اعزام اعضای هیات علمی به رشکت در رویدادهای علمی مرتبط در سطح کشور

1401

تاسیس مرکز توسعه تحقیقات تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت

برگزاری دوره های جامع مرتبط با تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت برای کارکنان دانشگاه علوم پزشکی

تدوین فرایندهای مرتبط با تعامالت دانشگاه علوم پزشکی با سایر سازمانها و نهادها

ارتقاء فرایندهای نیازمند اصالح

بازنگری برنامه های درسی رشته های مختلف در دانشگاه علوم پزشکی لرستان با تاکید بر تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت

تدوین استانداردهای مرتبط با برنامه پایش تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت

1402

تاسیس مجله مرتبط با تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت

تخصیص فضای فیزیکی مناسب

تاسیس رشته های مرتبط با تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت*

تاسیس مرکز تحقیقات تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت

اعزام دانشجوی بورسیه در رشته های مرتبط با تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت به خارج از کشور

جذب دانشجوی تحصیالت تکمیلی در رشته های مرتبط با تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت

شناسایی و الگوبرداری از یک دانشگاه داخلی توامنند در زمینه تعامالت بین بخشی

شناسایی و الگوبرداری از یک دانشگاه خارجی توامنند در زمینه تعامالت بین بخشی

1403

برگزاری جشنواره مرتبط با تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت

اعطای جایزه به افراد برتر در حوزه های مختلف پژوهشی و آموزشی مرتبط با تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت

ارزشیابی برنامه پایش تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت

منایه شدن مجله در پایگاه های معترب مانند اسکوپوس
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1403
کسب رتبه اول تا سوم در رتبه بندی های کشوری بین دانشگاههای  همتا

ارتقاء جایگاه دانشگاه در رتبه بندی های دانشگاههای کشور 

1404

برگزاری دوره های تحصیالت تکمیلی اعضای هیات علمی

تولید و انتشار کتب علمی مرجع ملّی در زمینه تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت

تولید و انتشار کتب علمی مرجع ملّی در زمینه تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت

1405

1406

تاسیس پژوهشکده تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت

تشکیل اتاق فکر تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت در سطح کشور

تشکیل کارگروه ملی اخالق در تعامالت بین بخشی

تدوین کدهای اخالق حرفه ای رشته

تدوین کتابچه استانداردها و سنجه های ملی اعتباربخشی تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت

تاسیس دوره کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی با گرایش تعامالت بین بخشی

دوره دکرتای تخصصی تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت

تاسیس انجمن ملی تعامالت بین بخشی در آموزش عالی

تاسیس دفرت تعامالت بین انجمن های علمی کشور

آموزش نیروی کارآمد جهت توسعه تعامالت بین انجمن های علمی کشور

تاسیس دفرت تعامالت بین بوردهای تخصصی کشور

تدوین برنامه راهربدی رصد علمی

شناسایی نهادهای سیاستگذاری موثر بر آموزش عالی سالمت

انتشار نتایج تحقیقات مرتبط با تعامالت بین بخشی به صورت خالصه سیاستی )policy brief( در مجالت معترب

ارائه نتایج تحقیقات مرتبط با تعامالت بین بخشی به صورت خالصه سیاستی )policy brief( به نهادهای سیاستگذاری

جلب مشارکت سازمان های مردم نهاد در توسعه تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت

جلب مشارکت خیرین در توسعه تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت

تربیت رابطین از بین داوطلبان شاغل در سازمانها و ارگانهای جهت تعامالت بین بخشی

استفاده از ظرفیت جراید

حضور در صدا و سیام

استفاده از ظرفیت فضاهای مجازی

آموزش مهارتهای برقراری ارتباط برای کارکنان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

برگزاری دوره های زبان آموزی جهت دانشجویان رشته های مرتبط با تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت 

برگزاری دوره های زبان آموزی جهت اساتید رشته های مرتبط با تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت 

برگزاری دوره های زبان آموزی جهت پرسنل رشته های مرتبط با تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت 

1407

تشکیل اتاق فکر تعامالت بین بخشی در آموزش عالی در سطح کشور

تشکیل کارگروه استانی تعامالت بین بخشی در آموزش عالی 

تربیت ارزیابان کشوری اعتباربخشی

برگزاری سمینار تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت در سطح کالن منطقه شامره 4 آمایشی کشور

بازنگری و تدوین کوریکولوم های رشته های مرتبط با تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت متناسب با سازمانها و دانشگاههای 
مطرح جهان

بازنگری کوریکولوم های رشته های مرتبط با تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت متناسب با کتب و رفرنس های منترش شده 
توسط سازمانها و دانشگاههای مطرح جهان 

1408
تاسیس اندیشکده تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت

تشکیل دفرت تعامالت بین بخشی در آموزش عالی در متامی دانشگاهها و موسسات
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1409

راه اندازی موسسه ملی تحقیقات راهربدی در تعامالت بین بخشی

برگزاری سمینار تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت در سطح کشور

جذب دانشجوی بین امللل در رشته های مرتب با تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت*

جذب دانشجوی بین امللل پژوهش محور در رشته های مرتب با تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت*

دوره عالی تعامالت بین بخشی 

)MPH( دوره عالی بهداشت عمومی

دوره دکرتای تخصصی تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت

شناسایی دانشگاههای مطرح جهان در زمینه تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت

اعطای بورسیه به اعضای هیئت علمی در رشته های مرتبط با تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت

دعوت از اساتید برای برگزاری دوره های مرتبط با تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت

شناسایی دانشگاههای مطرح جهان در زمینه تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت

بورسیه دانشجویان در رشته های مرتبط با تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت در دانشگاههای مطرح جهان

جذب دانشجوی  بین امللل در رشته های مرتب با تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت*

شناسایی دانشگاههای مطرح جهان در زمینه تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت

جذب پرسنل از بین دانشجویان برتر بورسیه شده 

جذب پرسنل از بین دانشجوی  بین امللل در رشته های مرتب با تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت*

شناسایی دانشگاههای مطرح جهان در زمینه تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت 

شناسایی سازمانهای و موسسات مطرح جهان در زمینه تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت جهت 

شناسایی دانشگاههای مطرح جهان در زمینه تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت جهت همکاری در پروژه های مشرتک پژوهشی

پیشنهاد همکاری به دانشگاههای مطرح جهان جهت انجام طرح های پژوهشی مشرتک در زمینه تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت

شناسایی دانشگاههای مطرح جهان در زمینه تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت 

شناسایی سازمانهای و موسسات مطرح جهان در زمینه تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت جهت 

اعطای گرنت جهت انجام پروژه های مشرتک مرتبط با تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت

تدوین و بازنگری سازوکارهای معادلسازی و انتقال مدرک اخذ شده در رشته های مرتبط با تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت

شناسایی سازمانها، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی فعال در زمینه تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت 

راه اندازی شبکه مجازی ملی تحقیقات تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت

تعیین اولویت ها جهت ثبت اخرتاعات در قالب نرم افزارها و سایر موارد در حوزه تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت

برگزاری جشنواره ابداعات و اخرتاعات برتر در حوزه تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت

خدمات مشاوره ای در حیطه تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت

طراحی بسته/ دوره های آموزشی مرتبط با تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت

1410

برگزاری هامیش تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت در کشورهای حوزه خلیج فارس

برگزاری هامیش تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت در کشورهای اروپایی

تاسیس انجمن بین املللی تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت

انتخاب اعضای موسسه انجمن بین املللی از بین اساتید مطرح جهان در حوزه تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت

تدوین شیوه نامه دانش بنیانی در حوزه تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت

ترغیب رشکتهای مرتبط با حوزه تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت برای فعالیت در این حیطه

درآمدزایی از ارائه خدمات مشاوره ای در حیطه تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت ملی و بین املللی 

درآمدزایی از چاپ مقاله در مجالت مرتبط

دریافت شهریه از دانشجویان بین امللل

برگزاری دوره های تخصصی در ارتباط با تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت ملی و بین املللی
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1411

1412

انجام تحقیقات منجر به تولید تئوری های برجسته در حیطه تعامالت بین بخشی در سطح جهان

انجام بیشرتین تحقیقات واجد نوآوری در حیطه تعامالت بین بخشی در سطح جهان

انتخاب مراکز تحقیقاتی مرتبط با تعامالت بین بخشی به عنوان مراکز همکار سازمان جهانی بهداشت

انجام تحقیقات منجر به تولید تئوری های برجسته در حیطه تعامالت بین بخشی در سطح جهان

1413

1414

1415

چاپ بیشرتین مقاله در مجالت مرتجهان در زمینه تعامالت بین بخشی

چاپ بیشرتین کتاب توسط انتشارات بین املللی در زمینه تعامالت بین بخشی

در اختیار داشنت بیشرتین پژوهشگر فعال در زمینه تعامالت بین بخشی

انجام بیشرتین پژوهش های مشرتک با موسسات بین املللی فعال در زمینه تعامالت بین بخشی

برگزاری جشنواره منطقه ای تعامالت بین بخشی در غرب آسیا

برگزاری جشنواره بین املللی تعامالت بین بخشی در سطح جهان

شناسایی سازمانها، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی بین املللی فعال در زمینه تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت 

راه اندازی شبکه مجازی بین املللی تحقیقات تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت

داشنت کتب مرجع بین املللی در زمینه تعامالت بین بخشی

داشنت مجله ای با بیشرتین F) در سطح منطقه غرب آسیا1416

1417

داشنت مجله ای با بیشرتین F) در آسیا

داشنت پراستنادترین اعضای هیات علمی در زمینه تعامالت بین بخشی در غرب آسیا

داشنت پراستنادترین اعضای هیات علمی در زمینه تعامالت بین بخشی در آسیا

داشنت کتب پراستناد در حیطه تعامالت بین بخشی

داشنت مقاالت پراستناد در حیطه تعامالت بین بخشی

انجام پژوهش های منجر به ارائه راهکارهای عملی

توسعه الگوهای عملیاتی در حیطه تعامالت بین بخشی

پیاده سازی الگوهای تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت در سطح کشور

1418

1419

1420

حضور دانشمندان ایرانی در بوردهای جهانی تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت 

تاسیس بورد جهانی تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت با همکاری سازمان هایی مانند سازمان جهانی بهداشت در ایران

تاسیس انجمن جهانی تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت با همکاری سازمان هایی مانند سازمان جهانی بهداشت در ایران

تدوین استانداردهای بین املللی تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت

اعتباردهی به موسسات متقاضی در زمینه تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت

تعیین اولویت های پژوهشی توسط انجمن ملی تعامالت بین بخشی در آموزش عالی سالمت
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پیوست 1- اطالعات محیطی

جدول F1- مشخصات اعضای هیات علمی دانشگاه که فارغ التحصیل 100 دانشگاه برتر جهانی طبق ranking جهانی )رتبه بندی شانگهای، تایمز QS( هستند:

نام هیات 
علمی

واحد محل خدمترشته 
رتبه 
علمی

موضوع یا زمینه علمی اصلی 
فعالیت

نام دانشگاه برتر که هیات علمی در آن 
تحصیل کرده است

توضیحات در مورد 
دانشگاه برتر محل 

فارغ التحصیلی

1
دکرت مهناز 

مردانی
علوم تغذیه

دانشکده بهداشت و تغذیه – 
مرکز تحقیقات بهداشت تغذیه

دانشیار
علوم تغذیه – تغذیه 

جامعه – تغذیه بالینی – 
سلولی مولکولی

دانشگاه شفیلد کشور انگلستان 
The Sheffield University, UK

جدول F3- مشخصات اعضای هیات علمی دانشگاه که عضو انجمنهای بین املللی علمی مرتبط هستند:

مدت و نوع عضویتنام انجمنرتبه علمیواحد محل خدمترشته نام هیات علمی

2 سالSTH)دانشیاربیامرستان شهید مدنیانکولوژی کودکاندکرت بابک عبدالکریمی1

3 سالSN)استادیاربیامرستان شهید رحیمینفرولوژیدکرت آزیتا ظفر محتشم2

20 سالانجمن فیزیک پزشکی آسیا و اقیانوسیهدانشیاردانشکده پیراپزشکیفیزیک پزشکیدکرت مهرداد غالمی3

8 سالنجمن ریه اروپا دانشیاربیامرستان شهید رحیمیریهدکرت علی امیری4

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
تاریخ ابالغ / نوع همکاری

انتصاب دبیررییس

þþ1397انجمن ترومبوز هموستاز ایراندانشیاربیامرستان شهید مدنیانکولوژی دکرت بابک عبدالکریمی1

جدول F6- مشخصات اعضای هیات علمی دانشگاه که شاخص H )H-index( باالی بیست )Scopus( دارند:

توضیحاتشاخص Hموضوع یا زمینه علمی اصلی فعالیترتبه علمیواحد محل خدمترشته نام هیات علمی

1
دکرت مروت طاهری 

کالنی
 )PhD( دکرتای تخصصی
/ باکرتی شناسی پزشکی

22باکرتی شناسی پزشکیاستاددانشکده پزشکی

حسین محمودوند2
دکرتای تخصصی/ انگل 

شناسی پزشکی
20لیشامنیوزاستادیاردانشکده پیراپزشکی

دکرت مسعود بهزادی فر3
دکرتای تخصصی/ 

سیاستگذاری سالمت
دانشکده بهداشت 

و تغذیه
20عوامل اجتامعی موثر بر سالمتاستادیار
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جدول F7 - مشخصات اعضای هیات علمی دانشگاه که عضو بورد علمی کشوری در رشته مربوطه هستند:

توضیحاتعنوان بورد علمی کشوریرتبه علمیواحد محل خدمترشته نام هیات علمی

منطقه چهار امایشیدانشیاردانشکده بهداشتمهندسی بهداشت محیطدکرت بهرام کمره ئی1

انگل شناسیاستاددانشکده پزشکیانگل شناسیدکرت فرناز خیر اندیش2

فیزیولوژیاستاددانشکده پزشکیفیزیولوژیدکرت بهرام رسولیان3

ایمونولوژیدانشیاردانشکده پزشکیایمونولوژیدکرت علی شیخیان4

اتاق عملاستادیاردانشکده پیراپزشکیآموزش پرستاریدکرت نرسین گله دار5

علوم تغذیهاستاددانشکده بهداشتعلوم تغذیهدکرت ابراهیم فالحی6

پرستاریدکرت طاهره طوالبی7
دانشکده پرستاری و 

مامایی
پرستاریدانشیار

جدول F8 - مشخصات اعضای هیات علمی دانشگاه که مجری پروژه های کالن یا ملی درسطح وزارت بهداشت و درمان هستند:

نام هیات 
علمی

رشته 
واحد محل 

خدمت
رتبه علمی

دستگاه یا واحد وزارتی سفارش دهنده 
پروژه

عنوان پروژه
رشوع و پایان 

پروژه

1
دکرت مهناز 
صمدبیگ

فناوری اطالعات 
و سالمت

دانشکده 
پیراپزشکی

مرکز تحقیقات راهربدیدانشیار
طراحی الگوی تعامالت بین بخشی درونی 
و بیرونی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در 

آموزش عالی سالمت

رشوع:1398 
پایان:1400

2
دکرت مژگان 

خادمی
پرستاری

دانشکده 
پرستاری و 

مامایی
مرکز تحقیقات راهربدیدانشیار

طراحی سیستم بررسی و پاسخگویی به 
نیازهای کودکان روستایی و عشایر مبتال به 

رسطان، یک مطالعه تلفیقی

رشوع: 1398
پایان:1400

3
دکرت فاطمه 

جنانی
مامایی

دانشکده 
پرستاری و 

مامایی
مرکز تحقیقات راهربدیدانشیار

طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه خوشایند 
سازی زایامن از طریق بکارگیری روش های 

غیردارویی کاهش درد زایامن در مراکز 
آموزشی درمانی استان لرستان: مطالعه 

اقدام پژوهی

رشوع:1398
پایان:1400

4
دکرت جواد 
خلیلی فرد

سم شناسی
دانشکده 
داروسازی

مرکز تحقیقات راهربدیاستادیار

تاثیر برنامه ریزی آموزشی دانشگاه توسط 
دانشگاه علوم پزشکی لرستان بر ارتقاء 
سواد دبیران آموزش  و پرورش شهر ها 
و روستاهای استان لرستان در خصوص 

ماموریت ویژه کالن منطقه آمایشی

رشوع:1398
پایان:1400

5
دکرت 

حشمت اله 
اسدی

مدیریت 
خدمات 

بهداشتی درمانی

دانشکده 
بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی تهراناستادیار
مهاجرت نیروی انسانی متخصص در نظام 

سالمت ایران: راهکارهای مواجهه با 
مهاجرت نیروی انسانی

1392-1395

6
دکرت 

حشمت اله 
اسدی

مدیریت 
خدمات 

بهداشتی درمانی

دانشکده 
بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی تهراناستادیار
بررسی وضعیت نظام مراقبت بیامریهای 
واگیر در جمهوری اسالمی ایران و سیستم 
ثبت الکرتونیک آنالیئ سال 1383-1393

1394-1396

7
محمدحسن 

کایدی
حرشه شناسی 

پزشکی
دانشکده 

پزشکی
استاد

انستیتو پاستور ایران و با همکاری 
آن مرکز و موسسه پزشکی گرمسیری 
برنهارد نوخت هامبورگ وابسته به 
سازمان بهداشت جهانی  و دانشگاه 

الوال کانادا

بررسی رسولوژی و مولکولی طاعون 
توالرمی و بروسلوز در جوندگان و سگهای 
گله استان لرستان و بررسی اکتوپارازیتهای 

آنها

1395-1398

8
محمدحسن 

کایدی
حرشه شناسی 

پزشکی
دانشکده 

پزشکی
استاد

انستیتو پاستور ایران و با همکاری 
آن مرکز و موسسه پزشکی گرمسیری 
برنهارد نوخت هامبورگ وابسته به 
سازمان بهداشت جهانی  و دانشگاه 

الوال کانادا

بررسی میزان آلودگی پشه های خانواده 
کولیسیده )Culicidae family( ) جنسهای 

آنوفل و کولکس وآئدس( به ویروس نیل 
غربی )West Nile Virus( و تهیه نقشه 

G(S گونه ها در استان لرستان

1392-1396
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جدول F9 - مشخصات اعضای هیات علمی دانشگاه که در مجالت Science ، Nature، New England Journal of Medicine و یا سایر ژورنال ها با IF بیش از 15 
مقاله چاپ کرده اند.

رشته نام هیات علمی
واحد محل 

خدمت
IF ژورنالآدرس مقالهعنوان مقالهرتبه علمی

1
دکرت محمدحسن 

ایامنی نسب

دکرتای تخصصی 
 / )PhD(

سیاستگذاری سالمت

دانشکده 
بهداشت و 

تغذیه
استادیار

Mapping 123 million neonatal, infant 
and child deaths between 2000 and 

2017

https://www.scopus.com/
record/display.uri?eid=2-s2.0-

85073458638&origin=resultslist#
43.07

2
دکرت ثریا نورایی 

مطلق

دکرتای تخصصی 
)PhD( / اقتصاد 

سالمت

دانشکده 
بهداشت و 

تغذیه
استادیار

Mapping 123 million neonatal, infant 
and child deaths between 2000 and 

2017

https://www.scopus.com/
record/display.uri?eid=2-s2.0-

85073458638&origin=resultslist#
43.07

دکرت زینب رشفی3

دکرتای تخصصی 
)PhD( داروسازی 
/ زیست فناوری 

دارویی

مرکز 
تحقیقات 
داروهای 
گیاهی رازی

استادیار

Global, Regional, and National 
Cancer (ncidence, Mortality, Years of 
Life Lost, Years Lived with Disability, 
and Disability-Adjusted Life-Years 
for 29 Cancer Groups, 1990 to 2017: 
A Systematic Analysis for the Global 

Burden of Disease Study

https://www.scopus.com/
record/display.uri?eid=2-s2.0-

85072768207&origin=resultslist
22.416

4
دکرت مسعود 

بهزادی فر

دکرتای تخصصی 
 / )PhD(

سیاستگذاری سالمت

دانشکده 
بهداشت و 

تغذیه
استادیار

Global, regional, and national 
age-sex-specific mortality for 282 

causes of death in 195 countries and 
territories, 1980-2017: a systematic 
analysis for the Global Burden of 

Disease Study 2017

 https://www.sciencedirect.
com/science/ article/pii/

S0140673618322037
52.102

5
دکرت مسعود 

بهزادی فر

دکرتای تخصصی 
 / )PhD(

سیاستگذاری سالمت

دانشکده 
بهداشت و 

تغذیه
استادیار

Global, regional, and national 
comparative risk assessment of 84 
behavioural, environmental and 

occupational, and metabolic risks or 
clusters of risks for 195 countries and 
territories, 1990-2017: A systematic 

analysis for the Global Burden of 
Disease Study 2017

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/ PMC6227755/52.102

جدول R1- مشخصات مراکز تحقیقات  دانشگاه

سال تاسیس نام مرکز تحقیقات
آخرین رتبه مرکز در رتبه 

بندی مراکز تحقیقات علوم 
پزشکی کشور

حوزه ها و موضوعات مورد 
مترکز مرکز   

تعداد مقاالت )S) با 
affiliation  مرکز در 
سالهای 2018 و 2019

سایر توضیحات

110گیاهان دارویی138516داروهای گیاهان رازی1

65بهداشت مواد غذایی1391187بهداشت تغذیه2

88عوامل اجتامعی موثر  بر سالمت1391149عوامل اجتامعی3

35هپاتیت1391232هپاتیت4

-بیامری های قلب و عروق-1397قلب و عروق5
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)Incubators( مراکز رشد تخصصی - R6 جدول

حوزه تخصصی فعالیت مرکز رشدعنوان مرکز رشد
تاریخ رشوع فعالیت 

مرکز رشد

تعداد پروژه هایی که 
در حال حارض در مرکز 
رشد فعال می باشند 

تعداد رشکت های فعالی که قبال تحت 
حامیت مرکز رشد بوده اند

1
مرکز رشد فناوری 

سالمت 

فناوری سالمت شامل حوزه های داروهای گیاهی، فرآورده 
های دارویی، تجهیزات پزشکی، توان بخشی، سلول درمانی و 
کیت های پزشکی ترمیمی، کیت های آزمایشگاهی، فناوری 

اطالعات و طب سنتی

93/12/163
در حال حارض 6 رشکت فعال در 

مرکز رشد مستقر می باشند. 
رشکت خارج شده نداریم.

توضیحات: در حال حارض یک رشکت مشاوره در مرکز رشد فعال می باشد که در زمینه ثبت اخرتاع، ثبت رشکت و ثبت برند به فناوران مشاوره می دهد.

)University Spinoff Companies( رشکت های دانش بنیان وابسته به دانشگاه - R9 جدول

عنوان رشکت دانش بنیان
حوزه تخصصی فعالیت 

رشکت دانش بنیان
تاریخ رشوع فعالیت رشکت دانش 

بنیان
سایر توضیحاتمحصوالت نوآورانه رشکت دانش بنیان 

1
رشکت دانش بنیان کیمیا 

دارو افالک
داروهای گیاهی و طب 

سنتی

تاریخ تاسیس: 92/9/27
تاریخ دانش بنیان شدن: 

97/06/24

پامد ساتوریکام
دمنوش نسرتن کوهی رزانیکام

2
رشکت دانش بنیان 

داناکاسیان
داروهای گیاهی و طب 

سنتی

تاریخ تاسیس: 86/12/05
تاریخ دانش بنیان شدن: 

90/12/28

پاک کننده غیر صابونی حاوی 
عصاره برگ زیتون- پامد زیتونکس-
دمنوش برگ زیتون- قطره دنوسا-

قطره گوش زیتوواکس

در حال حارض تاریخ گواهی 
دانش بنیانی رشکت منقضی شده 
و رشکت منتظر دریافت گواهی 

جدید می باشد.

)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
مرکز تحقیقات داروهای گیاهان 

رازی
HPLC- اتاقک کشت بی هوازی-1385real time pcr-pcrگیاهان دارویی

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

واحد متولی عنوان هامیش

تعداد گسرته هامیش
دفعات 
برگزاری 
هامیش

تاریخ برگزاری آخرین 
هامیش ملّی

بین املللی

سخرنانان 

بین املللی

رشکت کنندگان 

بین املللی

1392-1394-31396 بارþþþمعاونت پژوهشیخطاهای پزشکی1

1387-21392 بارþþþدانشکده بهداشتجامعه سامل2

11390 بارþþþنهاد رهربیانطباق خدمات بهداشتی درمانی با موازین رشع مقدس اسالم3

11396 بارþþþنهاد رهربیهامیش پدافند غیر عامل4

11389 بارþمعاونت پژوهشیهامیش ملی 3 روزه طب سنتی و مکمل و داروهای گیاهی 5

هامیش 3 روزه کمیته های دانشجویی غرب کشور6
کمیته تحقیقات دانشجویی، 

معاونت پژوهشی
þ11388 بار

7
نخستین کنگره ملی دانشجویی طب سنتی و رسطان و دومین 

کنگره کمیته تحقیقات جنوب غرب
11395 بارþدانشکده پرستاری و مامایی 
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)National & International Conferences( برگزاری هامیش های ملّی و بین املللی توسط دانشگاه -R13 جدول

واحد متولی عنوان هامیش

تعداد گسرته هامیش
دفعات 
برگزاری 
هامیش

تاریخ برگزاری آخرین 
هامیش ملّی

بین املللی

سخرنانان 

بین املللی

رشکت کنندگان 

بین املللی

8
نخستین کنگره رسارسی طب سنتی، درمان های تلفیقی و 

داروهای گیاهی
11395 بارþدانشکده پرستاری و مامایی

9
نخستین کنگره رسارسی طب سنتی، درمان های تلفیقی و 

داروهای گیاهی
11389 بارþدانشکده پرستاری و مامایی

11386 بارþدانشکده پرستاری و ماماییهامیش تازه های پرستاری و مامایی10

11383 بارþدانشکده پرستاری و ماماییهامیش بیامری های مزمن11

11382 بارþدانشکده پرستاری و ماماییهامیش رسارسی جامعه 12

11381 بارþدانشکده پرستاری و ماماییهامیش بهداشت و توسعه13

11380 بارþدانشکده پرستاری و ماماییهامش رسارسی بهداشت14

11379 بارþدانشکده پرستاری و ماماییهامیش رسارسی حوادث15

11375 بارþدانشکده پرستاری و ماماییهامیش آموزش به مددجو16

11375 بارþدانشکده پرستاری و ماماییاولین هامیش پیشگیری از آسیبها و ارتقا ایمنی در حوادث 17

)Patent( ثبت ابداع و اختراع - R15 جدول

اسامی صاحبان نوآوریعنوان نوآوری
گروه / 

دپارمتان 
یمسئول

خل
 دا

ت
ثب

ثبت خارجی

تاریخ ثبتشامره ثبت

U
S 

Pa
te

nt

 E
ur

op
ea

n
Pa

te
nt

 Ja
pa

ne
se

Pa
te

nt

1
سنتز جاذبهای Uio-66 و Z(F-8  به منظور 

حذف فلوراید از منابع آب

دکرت محمدرضا مسعودی 
نژاد، دکرت منصور 

قادرپوری

گروه 
مهندسی 
بهداشت 

محیط

þþþþ9252496/03/27

þþþþ751741390دکرت مرضیه رشیدی پورژل ضد درد مفاصل2

þþþþ770661391دکرت مرضیه رشیدی پوررژلب مایع ضد ویروس تبخال3

ژل ضد درد4
دکرت مرضیه رشیدی پور، 

سامنه هداوند
þþþþ1395

5
دمنوش گیاهی با استفاده از گیاه ریحان با 

خاصیت آروماتراپی
فرید سنقری ، مهدیه 

احمدی فر
þþþþ810051391

6
پامد حاوی ترکیبات گیاهی موثر بر کاهش 

درد مفاصل
þ923791392دکرت مرضیه رشیدی پور

þ771791391دکرت مرضیه رشیدی پورسونوژل گیاهی7

þ770671391دکرت مرضیه رشیدی پورخمیر دندان عاری از ساخارین8

9
محلول استخراج RNA  با استفاده از فنول 

و آمونیوم استات
þ897791395دکرت حسن احمدوند

10
ساخت آب بیولوژی با قابلیت کاربرد به 

DNA و   RNA منظور استخراج
þ897841395دکرت حسن احمدوند
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)Patent( ثبت ابداع و اختراع - R15 جدول

اسامی صاحبان نوآوریعنوان نوآوری
گروه / 

دپارمتان 
یمسئول

خل
 دا

ت
ثب

ثبت خارجی

تاریخ ثبتشامره ثبت

U
S 

Pa
te

nt

 E
ur

op
ea

n
Pa

te
nt

 Ja
pa

ne
se

Pa
te

nt
11

محلول نگهدارنده RNA  با استفاده از 
اسید استیک گالسیال

þ898081395دکرت حسن احمدوند

12
سنتز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره 

گل بلوط به روش سنتز سبز
دکرت مرضیه رشیدی پور، 

سامنه هداوند
þ824421392

13
تهیه و فرآوری پامد ضد التهاب و ترمیم 
کننده زخم بر پایه عصاره های گیاهی 

کافور
þ937041396دکرت امین حسنوند

14
طراحی و ساخت دستگاه تنظیم کننده 
عروق تنظیم کننده قلب در حیوانات

þ720231390دکرت افشین نظری

زیست باکرتی مخمری15
دکرت فاضل ترخان ،دکرت 

اصغر سپهوند
þ878981393

16
N_N  دی متیل -4 بی پی ریدینیوم کلراید 

کم خطر
þ923241395دکرت مرضیه رشیدی پور

17
پایه های پکتیک پلی ساکارید آهسته رهش 

بدون موتاژنیسیته به روش ایمز

دکرت مرضیه رشیدی پور، دکرت 
نارص پژوهی، دکرت بهرام 
رسولیان و مژگان زارعی

þ957851396

18
 Hyperbranched polyester and

 a method of synthesizing a
heperbranched polyesterz

þدکرت بهرام رسولیان
 US

 0159113/2011
A1

1391

19
چمرب مناسب مدلسازی سمیت تنفسی 

حیوانات

دکرت مرضیه رشیدی پور، 
دکرت بهرام رسولیان، دکرت 

نارص پژوهی
þ975721396

20
هیروژل حاوی کوئر ستین و تانیک اسید 
مهارکننده سلول رسطان مثانه و عفونت 

باکرتیایی

دکرت مرضیه رشیدی، دکرت 
مصطفی مرادی رسابی

þ975561396

21
طراحی و ساخت کپسول آندوسکوپی بی 

سیم دیجیتالی
دکرت طاهره طوالبی

گروه 
پرستاری

þ973591394

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

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

گلناز محمودوند*þþشهریور 98پیش کارورزی1

فائزه گندمی روز بهانی*þþشهریور 98علوم پایه دندان پزشکی2
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)International Student Admission( پذیرش فراگیر از خارج کشور - E4 جدول

مقطع برنامه درسیعنوان برنامه درسی
تعداد فراگیران خارجی

تلفیقیمجازیحضوری  کشورهای مبدا فراگیران
فارغ التحصیلدر حال تحصیل

þنیجریه1کارشناسیعلوم آزمایشگاهی1

þعراق، افغانستان5دکرتیپزشکی2

þعراق، افغانستان3دکرتیدندان پزشکی3

)National Clinical Practice Guidelines( مشارکت در تدوین راهکارهای طبابت بالینی ملّی -K2 جدول

عنوان راهکار طبابت بالینی ملّی
دپارمتان / گروه آموزشی متولی تدوین 

راهکار
تاریخ تدوین 

راهکار
نهاد ملّی سفارش دهنده تدوین راهکار

نهاد / نهادهای  ملّی تایید کننده راهکار 
تدوین شده

1
تدوین دستورالعملها و فرمهای 

نظام سالمت الکرتونیک
گروه آمار و فناوری اطالعات 
سالمت، گروه بهداشت عمومی

1398
معاونت درمان؛ وزارت بهداشت 

درمان و آموزش پزشکی
معاونت درمان؛ وزارت بهداشت 

درمان و آموزش پزشکی

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

توضیحاتگروه یا دپارمتان متناظرعنوان مزیت رقابتی

کسب شده توسط دکرت ابراهیم فالحی علوم تغذیهرتبه اول جشنواره تحقیقات علوم پزشکی رازی1
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پیوست 2: زمینه رقابتی رشته های علوم پزشکی کشور

زمینه کشوری H2  Scimago
Docs Rank

 Scimago
Cits Rank رشته

بینابینی 22 16 27 اپیدمیولوژی 1

ضعیف 1 اتاق عمل 2

ضعیف 5 اتولوژی و نورواتولوژی 3

ضعیف 3 اختالالت کف لگن در زنان 4

ضعیف 3 اخالق پزشکی 5

ضعیف 4 اربیت و اکوپالستیک 6

بینابینی 9 18 23 ارتوپدی 7

ضعیف 2 ارتوپدی کودکان 8

قوی 8 14 16 ارتودنتیکس 9

ضعیف 3 ارگونومی 10

ضعیف 5 اسرتابیسم 11

ضعیف - اسرتوتاکسی و فاکشنال مغز و اعصاب 12

قوی 16 16 19 آسیب شناسی 13

ضعیف 0 آسیب شناسی بیامری های چشم 14

ضعیف 8 آسیب شناسی فک و دهان و صورت 15

ضعیف 7 اعضای مصنوعی 16

ضعیف 8 اقتصاد سالمت 17

ضعیف 6 اقتصاد و مدیریت دارو 18

ضعیف 2 اقدامات مداخله ای قلب و عروق کودکان 19

ضعیف 9 اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگساالن 20

ضعیف 6 اکوکاردیوگرافی 21

ضعیف 4 آلرژی و ایمونولوژی اطفال 22

ضعیف 11 21 32 آلرژی و ایمونولوژی بالینی 23

ضعیف 6 الکرتوفیزیولوژی بالینی قلب 24

بینابینی 18 آمارزیستی 25

بینابینی 12 آموزش بهداشت و ارتقا سالمت 26

ضعیف 6 آموزش پزشکی 27

ضعیف 5 آموزش مامایی 28

ضعیف 2 آموزش مدارک پزشکی 29

بینابینی 13 اندودنتیکس 30

ضعیف 8 اندویورولوژی 31

ضعیف 8 انفورماتیک پژشکی 32

ضعیف 7 آنکولوژی زنان 33

قوی 5 10 15 انگل شناسی 34

ضعیف - 19 30 ایمنی شناسی 35

ضعیف 0 23 23 بافت شناسی 36

ضعیف 4 برنامه ریزی آموزشی 37

بینابینی 13 باکرتی شناسی 38
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زمینه کشوری H2  Scimago
Docs Rank

 Scimago
Cits Rank رشته

ضعیف 1 برنامه ریزی یادگیری الکرتونیکی 39

ضعیف 11 بهداشت باروری 40

ضعیف 11 بهداشت جامعه 41

ضعیف 1 بهداشت روان 42

ضعیف 2 بهداشت عمومی 43

ضعیف 6 بهداشت مادر و کودک 44

ضعیف 9 بهداشت مواد غذایی 45

قوی 13 16 20 بیامری های پوست 46

ضعیف - بهداشت دهان و دندان 47

قوی 14 16 22 بیامری های عفونی 48

ضعیف 9 بیامری های عفونی کودکان 49

ضعیف 4 بیامری های قرینه و خارج چشمی 50

ضعیف 11 24 41 بیامری های قلب و عروق 51

بینابینی 14 بیامری های کلیه بالغین 52

ضعیف 9 بیامری های کلیه کودکان 53

بینابینی 16 بیامری های گوارش و کبد بالغین 54

ضعیف 2 بیامری های مادرزادی قلب در بالغین 55

بینابینی 12 بیامری های مغز و اعصاب 56

بینابینی 10 11 22 بیامری های داخلی 57

ضعیف 10 29 46 بیامری های ریه 58

قوی 6 12 10 بینایی سنجی 59

ضعیف 4 بینی و سینوس)رینولوژی( 60

بینابینی 12 بیهوشی 61

ضعیف 5 21 35 بیهوشی درد 62

ضعیف 7 بیهوشی قلب 63

ضعیف 2 بیهوشی کودکان 64

قوی 18 9 10 بیوشیمی بالینی 66

قوی 8 11 11 بیوفیزیک 67

ضعیف 8 بیولوژی تولید مثل 69

ضعیف 3 بیومکانیک 70

ضعیف 1 پاتوبیولوژی 71

ضعیف 9 پرتو درمانی 73

قوی 10 12 18 پرتو نگاری 74

ضعیف 7 پرتونگاری دهان و فک و صورت 75

بینابینی 13 پرستاری 76

ضعیف 0 17 30 پرستاری اورژانس 77

قوی 4 15 19 پرستاری داخلی-جراحی 78

ضعیف 1 36 43 پرستاری ساملندی 79

قوی 3 7 11 پرستاری سالمت جامعه 80

قوی 3 10 7 پرستاری کودکان 81
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زمینه کشوری H2  Scimago
Docs Rank

 Scimago
Cits Rank رشته

قوی 4 12 14 پرستاری مراقبت های ویژه 82

ضعیف 2 پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان 83

ضعیف 8 پروتز دندان 84

ضعیف 4 پروتئومیکس کاربردی 85

ضعیف 8 27 39 پریودانتیکس 86

بینابینی 13 پزشکی اجتامعی 87

ضعیف 7 پزشکی قانونی 88

قوی 11 15 17 پزشکی مولکولی 89

ضعیف 7 پزشکی هسته ای 90

ضعیف 1 پیوند قلب 91

ضعیف 2 پیوند کبد 92

ضعیف 5 پیوند کلیه 93

ضعیف 1 تروما در جراحی عمومی 94

ضعیف 3 تصویربرداری مداخله ای اعصاب 95

بینابینی 40 تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی 96

ضعیف 2 توکسین های میکروبی 97

ضعیف 1 تومورهای سیستم اسکلتی عضالنی 98

ضعیف 3 جراحی بیامری های پستان 99

ضعیف 7 جراحی پالستیک ترمیمی و سوختگی 100

ضعیف 4 جراحی پالستیک صورت 101

ضعیف 2 جراحی پالستیک و ترمیمی چشم 102

ضعیف 1 جراحی جمجمه و فک و صورت 103

ضعیف 5 جراحی درون بین زنان 104

ضعیف 3 جراحی درون بین الپاراسکوپی 105

ضعیف 3 جراحی دست 106

ضعیف 4 جراحی ستون فقرات 107

ضعیف 4 جراحی رسطان 108

ضعیف 5 جراحی عروق 109

ضعیف 11 21 30 جراحی عمومی 110

ضعیف 8 جراحی فک و صورت 111

ضعیف 2 جراحی قاعده جمجمه 112

ضعیف 10 جراحی قلب و عروق 113

ضعیف 6 جراحی کولورکتال 114

بینابینی 12 جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی 115

ضعیف 2 جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی کودکان 116

ضعیف 7 جراحی کودکان 117

ضعیف 11 جراحی مغز و اعصاب 118

بینابینی 10 16 21 چشم پزشکی 119

ضعیف 2 چشم پزشکی کودکان و انحراف چشم 120

بینابینی 14 حرشه شناسی پزشکی 121
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زمینه کشوری H2  Scimago
Docs Rank

 Scimago
Cits Rank رشته

ضعیف 8 25 31 خون شناسی 122

بینابینی 10 17 29 خون ورسطان بالغین 123

ضعیف 9 خون و رسطان کودکان 124

ضعیف 2 18 42 داروسازی 125

قوی 12 14 18 داروسازی بالینی 126

بینابینی 13 داروسازی سنتی 127

ضعیف 9 داروسازی هسته ای 128

قوی 21 14 12 داروشناسی 129

ضعیف 3 درماتوپاتولوژی 130

قوی 1 12 19 دندانپزشکی 131

ضعیف 9 دندانپزشکی ترمیمی 132

ضعیف 6 دندانپزشکی کودکان 133

ضعیف 7 رادیوانکولوژی 134

ضعیف 3 رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی 135

بینابینی 2 17 20 رادیولوژی 136

ضعیف 1 رادیولوژی مداخله ای 137

ضعیف 1 روان درمانی 138

بینابینی 3 27 20 روانپرستاری 139

بینابینی 14 23 24 روانپزشکی 140

ضعیف 2 روانپزشکی ساملندان 141

ضعیف 7 روانپزشکی کودک و نوجوان 142

ضعیف 6 روانشناسی 143

قوی 8 18 20 روانشناسی بالینی 144

ضعیف 11 31 40 روماتولوژی 145

ضعیف 4 روماتولوژی کودکان 146

ضعیف 5 ریه کودکان 147

قوی 12 12 19 زنان و زایامن 148

ضعیف 2 زیست پزشکی سامانه ای 149

ضعیف 4 زیست پلیمر 150

قوی 12 13 13 زیست فناوری 151

بینابینی 16 زیست فناوری پزشکی 152

بینابینی 16 زیست فناوری دارویی 153

ضعیف 5 زیست مواد دندانی 154

بینابینی 14 20 28 ژنتیک پزشکی 155

ضعیف 6 25 36 ساملند شناسی 156

ضعیف 1 رسطان های دستگاه ادراری تناسلی 157

ضعیف 5 سالمت در بالیا و فوریت ها 158

ضعیف 5 سالمت دهان و دندانپزشکی اجتامعی 159

ضعیف - سالمت ساملندی 160

ضعیف 5 سالمت و رسانه 161
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زمینه کشوری H2  Scimago
Docs Rank

 Scimago
Cits Rank رشته

ضعیف 3 سالمت و رفاه اجتامعی 162

ضعیف 6 سلولی مولکولی 163

قوی 7 12 14 سم شناسی بالیتی و مسمومیت ها 165

قوی 18 سم شناسی داروشناسی 166

ضعیف 0 سم شناسی محیط 167

بینابینی 9 17 23 سیاستگزاری سالمت 169

ضعیف 1 شنوایی سنجی 170

بینابینی 12 شیمی 171

ضعیف 11 شیمی آلی 172

بینابینی 14 شیمی تجزیه 173

بینابینی 21 شیمی دارویی 174

ضعیف 5 شیمی مواد خوراکی و آب شناسی 175

ضعیف 0 رصع 176

بینابینی 8 18 24 طب اورژانس 177

ضعیف 2 طب خواب 178

ضعیف 2 طب روانتنی 179

ضعیف 1 25 36 طب ساملندی 180

ضعیف 7 طب سنتی 181

ضعیف 3 طب سوزنی 182

ضعیف 8 طب فیزیکی و توانبخشی 183

ضعیف 10 طب کار 184

ضعیف 7 طب مادر و جنین 185

ضعیف 8 طب نوزادی و پیزامون تولد 186

ضعیف 1 طب هوافضا 187

ضعیف 4 علوم آزمایشگاهی 188

ضعیف 10 علوم اعصاب 189

ضعیف - علوم بهداشتی در تغذیه 190

قوی 17 14 13 علوم ترشیحی 191

بینابینی 18 علوم تغذیه 192

ضعیف 4 علوم سلولی کاربردی 193

قوی 14 14 19 غدد درون ریز و متابولیسم بالغین 194

ضعیف 7 غدد درون ریز و متابولیسم کودکان 195

قوی 21 9 10 فارماسویتیکس 196

ضعیف 1 فارماکواپیدمیولوژی 197

بینابینی 17 فارماکوگنوزی 198

ضعیف 7 فراورده های بیولوژیک 199

ضعیف 2 فناوری اطالعات سالمت 200

بینابینی 14 فیزیک پزشکی 201

ضعیف 11 25 27 فیزیوتراپی 202

قوی 20 13 7 فیزیولوژی 203
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زمینه کشوری H2  Scimago
Docs Rank

 Scimago
Cits Rank رشته

ضعیف 3 فیزیولوژی ورزشی 204

ضعیف 9 قارچ شناسی پزشکی 205

ضعیف 10 قرنیه و سگامن قدامی 206

ضعیف 7 قلب کودکان 207

ضعیف 5 20 33 کاردرمانی 208

ضعیف 5 کتابداری و اطالع رسانی 209

ضعیف 7 کنرتل دارو فراورده های آرایشی بهداشتی 210

بینابینی 11 17 25 کودکان 211

بینابینی 5 23 18 گفتار درمانی 212

ضعیف 8 گلوکوم 213

ضعیف 8 گوارش کودکان 214

بینابینی 10 17 21 گوش گلو بینی و جراحی رسو گردن 215

ضعیف 1 الرینگولوژی 216

قوی 7 5 4 مامایی 217

بینابینی 7 21 18 مدیریت اطالعات سالمت 218

ضعیف 0 مدیریت توانبخشی 219

ضعیف 10 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 220

ضعیف 1 مدیریت سیستم های اطالعاتی 221

ضعیف 0 مدیریت فناوری اطالعات 222

ضعیف 6 مراقبت های ویژه پزشکی 223

ضعیف 2 مراقبت های ویژه کودکان 224

ضعیف 2 مشاوره توانبخشی 225

ضعیف 9 مغز و اعصاب کودکان 226

بینابینی 12 مهندسی بافت 227

ضعیف 11 مهندسی بهداشت حرفه ای 228

بینابینی 24 مهندسی بهداشت محیط 229

بینابینی 14 مهندسی پزشکی 230

ضعیف 4 مواد دندانی 231

ضعیف 3 مولتیپل اسکلوروزیس 232

ضعیف 3 مولکوالرپاتولوژی و سیتوژنتیک 233

قوی 1 15 20 میکروب شناسی مواد غذایی 234

ضعیف 1 نارسایی قلب و پیوند 235

ضعیف 10 نازایی و ای وی اف 236

ضعیف 9 نانوبیوتکنولوژی 237

بینابینی 12 نانو فناوری پزشکی 237

ضعیف 7 نانوفناوری دارویی 239

ضعیف 10 ویرته و رتین شبکیه 240

بینابینی 13 23 38 ویروس شناسی پزشکی 241

ضعیف 2 آمار 244

ضعیف 2 آموزش بهداشت 245
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زمینه کشوری H2  Scimago
Docs Rank

 Scimago
Cits Rank رشته

ضعیف 8 آموزش پرستاری 246

ضعیف 6 آموزش زبان انگلیسی 247

ضعیف 2 اقتصاد 248

ضعیف 1 انفورماتیک 249

بینابینی 18 انگل شناسی پزشکی 250

ضعیف 3 ارولوژی ترمیمی 251

ضعیف 2 ارولوژی کودکان 252

بینابینی 22 ایمنی شناسی پزشکی 253

ضعیف 10 بافت شناسی پزشکی 254

ضعیف 11 باکرتی شناسی پزشکی 255

ضعیف 1 بهداشت و ایمنی مواد غذایی 256

ضعیف 1 بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشت شهری 257

ضعیف 8 بیامری های دهان و فک و صورت 258

ضعیف 1 بیامری های عروقی مغز و سکته مغزی 259

ضعیف 2 بیامری های عفونی در بیامران مبتال به نقص ایمنی 260

ضعیف 2 بیامری های نوروماسکولر 261

ضعیف 3 بیوانفورماتیک 262

قوی 14 13 13 بیوشیمی 263

ضعیف 3 بیولوژی سلولی 264

ضعیف 5 بیولوژی مولکولی 265

ضعیف 0 بیهوشی پیوند اعضای داخل شکمی 266

ضعیف 1 بیهوشی مغز و اعصاب 267

ضعیف 5 پزشکی 268

ضعیف 0 پزشکی خانواده 269

ضعیف 6 پزشکی ورزشی 270

بینابینی 20 پژوهش محور 271

ضعیف - پوست کودکان 272

ضعیف 0 پیشگیری و کنرتل عفونت های بیامرستانی 273

ضعیف 0 تاریخ 274

ضعیف 0 تاریخ اسالم 275

ضعیف 1 تاریخ علوم پزشکی 276

ضعیف 3 تربیت بدنی 277

ضعیف 1 تکنولوژی آموزشی 278

ضعیف - تکنولوژی گردش خون 279

ضعیف 1 تکنولوژی مواد غذایی 280

ضعیف 1 جامعه شناسی 281

ضعیف 1 جراحی اعصاب 282

ضعیف - جراحی بیامری های مادرزادی قلب 283

ضعیف 1 جراحی پا و مچ پا 284

ضعیف 2 جراحی دامپزشکی 285
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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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