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ارزشها و چارچوبهای بنیادی





در هزاره سوم، مزیت رقابتی 
هوش، دانایی، سازمانها در میزان

انی نیروی انسو شایستگی 
.آنها نهفته است



تعالی 

پژوهش

آزادی علمی

امکانات و 

تسهیالت کافی

پژوهشگربا کیفیت

فضای سر ریز 
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اریکا چنووت ( سه و نیم درصد)٪۳/۵قاعده ی 

داده هایهمکارشهمراهبهسیاسیعلومپژوهشگراین•

راسالهشانزدهدوره ییکدرجنبش۳۲۳بهمربوط

ییرتغایجادبرایکهرسیدنتیجهاینبهوکردجمع آوری

ورطبهجمعیتازدرصدنیموسهکهاستکافیجدی

.باشندمعتقدتغییربهفعال



آیا آنچه می کنیم کافی است؟



ما ازهم بی خبریم و فراموش کرده ایم چرا پژوهش می کنیم
(اجتماعیادراکی ، مدیریت تعارض وهوش هیجانی و -ارتباطیمهارتهای )

 وبه های ساینتومتریک رسایه شاخص لذت پژوهش و چرایی پژوهش زیر
...فراموشی است

 ایمرده گذاری نکپژوهشی سرمایه به اندازه دانش متدولوژیک روی بینش
 ایمبه اندازه مقاله هایمان داناتر، ثروتمندترو توانمند تر نشده
 (اثرگذاری)رسد حاصل پژوهشهامان به دست مردم نمی

 تکم رنگ اسدر کارهایمان خالقیت و هیجان و سایر شیوه های نوآورانه..



Quality of research outputs – primary 

focus

Wider impact of the research -

demonstrable benefits to the economy, society, 
public policy, culture or quality of life

Vitality of the research environment - how 

our research environment supports research 
and its effective dissemination and application

Research Excellence Framework

The REF will focus on three elements:



ق افزايش حجم و تعداد برون دادهای دانشی در يک رشته علمی که بطور غالب از طري
.  ناميده می شودرشد علمی پژوهش صورت می گيرد، 

فلسفی، افزايش حجم دانش در يک رشته علمی همراه با افزايش ظرفيت های 
ده می ناميتوسعه علمی در آن رشته علمی، نظری،انسانی، اجتماعی، نهادی و فيزيکی

.شود

تغيير ا نگرش هی علمی نيز متحول می شوند، نهادهاعالوه بر رشد کمی، توسعه علمی در 
می از ظرفيت های موجود به صورت مستمر و پويا افزايشتوان بهره برداری می کنند، 

.  های جديد انجام می شودنوآور ی يابدو 

منظور از توسعه علمی چیست؟



تمرکز  و 

تخصیص هدفمند

ظرفیت سازی

شبکه سازی

ارزش آفرینی

توسعه پایدار

پویایی



Lead researchers 

Active/Participatory
researchers

Not research interested

Capability

M
o
ti
v
a
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o
n



Highly motivated, highly capable

Low motivated, highly capable

Highly motivated, not so highly capable



Early Career Award

• Recognition and personal attention 
• Increasing their visibility

ResKit

Highly motivated, highly capable

Low motivated, highly capable

Highly motivated, Not so highly capable



Lead
researchers 

Active/
Participatory
researchers

Not research interested

R

Hakami Award

Amirkabir Grant

Avicenna Medal

Research conscious

Rouyesh Grant
Active

researchers

Mirzakhani Medal
Lead

researchers 



اولویتها

• عیت علمی           به  مرجتوسعه ظرفیت نیروی انسانی و زیرساخت، در راستای دستیابی

حمایت ویژه و هدفمند از اعضای هیات علمی سرآمد •

•الگوسازی برای محققین جوان / پرورش نیروهای انسانی جوان

• تقویت و شبکه سازی روابط علمی  ملی وبین المللی

• ایجاد زمینه مناسب برای جذب نخبگان ایرانی خارج کشور

• توسعه ارتباطات بین رشته ای

•تعمیق دانش و حرکت به سوی اقتدار علمی

     •کاربست نتایج تحقیقات و خلق مزیت و ثروت با نوآوری



کاشتن برای 
: آینده

ظرفیت سازی



مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات



منابع مالیتوزیع . 1

مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات



شیوه تعیین پژوهانه

نحوه استفاده از پژوهانه

پژوهشی و محصول محور طرحهای •

تحصیلی پایان نامه های •

(برتر% ۲5برتر و % 10)هزینه انتشار مقاالت •

عضویت در مجامع علمی مرتبط باحق •
(  میلیون ریال۲0تا )پیشینه پژوهشی 

توزیع پژوهانه بر اساس عملکرد



حمایت های خارج از پژوهانه

ای و تخصص بالینیحرفههای مقاطع دکترای نامهبودجه پایان•
ای ابن سینا های بین رشتهکالن پروژهاعتبار •
میرزاخانیپژوهشی مرحوم مریم اعتبار •
اعتبار پژوهشی مرحوم دکتر حکمی•

اعتبار پژوهشی ویژه ثبت بیماریها•

الملل روابط بینامیرکبیر ویژه توسعه پژوهشی اعتبار •
فناوری رویش اعتبار •

دستیار پژوهشجذب گرنت •
علمیهزینه سفرهای کمک•



2020و 2019هیات علمی در سالهای پژوهشی و فناورانه اعضای توزیع امتیاز عملکرد 



1400توزیع پژوهانه اعضای هیات علمی در سال 

میلیون ریال300: میلیون ریال      حداقل برای سه سال اول خدمت150: یک میلیارد ریال      حداقل: حداکثر



ابهبود ضوابط و فرایندهای مربوط به مدیریت طرحه

افزایش اختیار اعضای هیات علمی در استفاده از پژوهانه•
درصد برای طرح پژوهشی یا پایان نامه100استفاده تا سقف •
آزادی عمل در بودجه بندی طرح با ارائه دالیل توجیهی •

:  برونداد طرحها•
تنوع در بروندادهای مورد انتظار•
توجه به کیفیت در بروندادها  •
ایجاد تناسب در میزان برونداد با توجه به ماهیت پروژه•

رویکرد حمایتگرانه در بررسی طرح ها در شوراها •
ر ایجاد بانک اطالعاتی داوران و ناظران برای استفاده از توان اعضای هیات علمی سای•

دانشگاه ها

باالبهبود فرایندهای نظارت علمی و مالی بر طرحهای تحقیقاتی با بودجه متوسط و•



ابهبود ضوابط و فرایندهای مربوط به مدیریت طرحه

:  توجه به سوابق قبلی پژوهشگران•
الین تحقیقاتی فرم •
پژوهشینقشه •

محدودیت تعداد طرح تحقیقاتی همزمان حذف •
:پایان نامه های تحصیالت تکمیلیزمان پرداخت بودجه کاهش •

انعقاد تفاهم نامه در ستاد •
تنخواه ماهانه•

:کاهش تعداد طرح های معوقه•
ایجاد محدودیت در تصویب طرح جدید •
پیگیری موضوع با مجریان•

: ایجاد زمینه برای همکاریهای بین رشته ای•
پژوهانه تجمیع •
هامیلیون ریال به اعضای هیات علمی سایر دانشگاه 100اختصاص بودجه تا سقف •



هشیارپژوهانه در سامانه پژوداشبورد اعضای هیات علمی برای مدیریت 



بودجه مصوب همه طرحها و پایان نامه ها

42,065
33,261

119,276 121,341

96سال  97سال  98سال  99سال 

(میلیون ریال)کل بودجه طرحهای داخل دانشگاهی

11,740

741

10,847

20,700

96سال  97سال  98سال  99سال 

(میلیون ریال)کل بودجه طرحهای خارج دانشگاهی



بودجه پایان نامه ها

24,967

16,020

40,839 42,030

96سال  97سال  98سال  99سال 

(میلیون ریال)بودجه کل  پایان نامه ها 

25 26

37
41

96سال  97سال  98سال  99سال 

(میلیون ریال)میانگین بودجه پایان نامه ها 

93 105
140

197

PhD-96 PhD-97 PhD-98 PhD-99

(المیلیون ری)میانگین بودجه پایان نامه دکترای تخصصی 

32 28

48

66

96-ارشد 97-ارشد 98-ارشد 99-ارشد

(میلیون ریال)میانگین بودجه پایان نامه کارشناسی ارشد 



(میلیون ریال)1399بودجه طرحها در سال 

40079طرحهای آزاد 

28%

42030پایان نامه ها 

30%

محصول محور و رویش 

12745

9%

ثبت،تعالی ابن)کالن پروژه ها 

13814( سینا، میرزاخانی، حکمی

10%

گرنت روابط بین الملل 

1470( امیرکبیر)

1%

9856مراکز تحقیقاتی 

7%

1347تحقیقات دانشجویی 

1%

جذب بودجه خارج 

20700دانشگاهی 

14%

: کل بودجه
میلیون ریال14۲041



1399مدت زمان بررسی طرحها در سال 





ویژهپژوهشی اعتبارهای . 2

مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات



ه توسعه ظرفیت نیروی انسانی در حوزه پژوهش و فناوری در راستای دستیابی ب:هدف•
مرجعیت علمی

مازاد بر پژوهانه اصلی اعضای هیات علمی، در سقف ده میلیارد ریال •

شورای ← شورای ارزیابی طرحها ← داوری ← پروپوزال ← غربالگری ← پیش پروپوزال •
عالی



1399ابن سینا 1398ابن سینا 1397ابن سینا 

2365دهتعداد پیش پروپوزال دریافت ش

712هتعداد پروپوزال کامل دریافت شد

301تعداد طرح های پذیرفته شده





1400میرزاخانی 1399میرزاخانی 1398میرزاخانی 1397میرزاخانی 

ل تعداد پیش پروپوزا
257810دریافت شده

تعداد پروپوزال کامل
12304دریافت شده

تعداد طرح های 
پذیرفته شده

در حال بررسی410





1400حکمی 1399حکمی 1398حکمی 

15108دهتعداد پیش پروپوزال دریافت ش

در حال بررسی33هتعداد پروپوزال کامل دریافت شد

در حال بررسی21تعداد طرح های پذیرفته شده



پنج پروژه مصوب از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان



1400فراخوان مروری  1399فراخوان مروری 

12060شدهدریافت تعداد پروپوزال 

11547تعداد طرح های پذیرفته شده



سه طرح پژوهشی



پیامدهای سالمتبیماریها و ثبت . 3

مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات



توسعه پروژه های ثبت بیماریها

1397سالمت در سال های ها و پیامدراه اندازی دفتر توسعه ثبت بیماری•

آموزشی و تهیه محتوای آموزش مجازیبرگزاری دو دوره کارگاه•

جلسه مشاوره35: مشاوره برای طراحی و اجرای پروژه های ثبت بیماریهامیز •

طرح28تصویب : هابیماریهای ثبت سه دوره فراخوان طرحبرگزاری •

نظام نامه داده دانشگاهتصویب تدوین و •

ها ی نرم افزاری ثبت بیماریخریداری و استقرار سامانه•



1398فراخوان
فراخوان اول 

1399
فراخوان دوم 

1399
1400فراخوان

تعداد طرح های پذیرفته
23179شده ثبت بیماریها



5 7

27

36

1397 1398 1399 1400

تعداد پروژه های ثبت بیماریها



نیروی انسانیتوسعه . 4

مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات



پژوهشیهیأت علمی عضو •

صورت غیر هیأت به انجام تعهدات •
علمی 

پسادکترا•
صندوق حمایتتفاهم نامه دانشگاه با •
از طریق بنیاد ملی نخبگان•

پژوهشستیار د•
دوره دکترای حرفه ایطرح •
دستیار با حمایت دانشگاه پذیرش •
نخبهسرباز •

تحقیقاتیجذب پژوهشگر در مراکز 



2 10

37

51

1397 1398 1399 1400

تعداد دستیاران پژوهشی





23
30

37

48

1397 1398 1399 1400

تعداد اعضای هیأت علمی پژوهشی



اعضای هیأت علمی پژوهشی اداری مسائل 

تعریف فعالیتهای جایگزین برای حداقل واحد موظف تدریس•

تعریف شاخصها و ابزار سنجش کیفیت عملکرد در ترفیع پایه •

(نظم و انضباط اجرایی، نظم و انضباط پژوهشی، کیفیت پژوهش)

تسهیل فرایندهای اجرایی در بررسی درخواستهای ترفیع پایه ساالنه•

ای مرتبهتشکیل کمیته منتخب معاونت تحقیقات و فناوری برای درخواستهای ارتق•

یکی تعریف حق محرومیت از مطب بر اساس دو شاخص امتیاز کارنامه و حضور فیز•



تحقیقاتیاز مراکز حمایت . 5

مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات



ارزشیابی کیفی مراکز

 مراکزارائه بازخورد به

 حمایتمیزان و نوع تعیین



کمیت و کیفیت بروندادهای علمی

برنامه ریزی

ارتباطات بین بخشی داخل کشور

المللیهای بینهمکاری

 های پژوهشیزیرساختتوسعه

 مدیریت نیروی انسانی

مدیریت منابع مالی

 هدفتاثیرگذاری بر جامعه

شاخصهای ارزشیابی



اعضای کمیته ارزیابی مراکز تحقیقاتی

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه•

مدیر امور توسعه و ارزیابی تحقیقات •

ه علمی به انتخاب رئیس دانشگاهیات عضو سه نفر •

تعدادرتبه

A13

B18

C11



تحقیقاتیسطوح حمایت از مراکز 

سطح مرکز
بودجه ساالنه برای 

های جاریهزینه
جذب نیروی انسانی

امکان تصویب طرح 
تحقیقاتی

حمایت از زیرساخت و 
های ویژهبرنامه

A200میلیون ریال( م ریال100تا)

B150میلیون ریال( م ریال60تا)-

C100میلیون ریال
در صورت سیر رو به 

رشد
در شورای متمرکز 

(م ریال60تا )
-



از تحقیقات بالینیحمایت . 6

مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات



توسعه تحقیقات در بیمارستانهای دانشگاهی 

جایگاه قانونی معاونین پژوهشی بیمارستانها•

تعریف شرح وظایف•

تعیین فرایند صدور ابالغ •

تعیین حق مدیریت •

تدوین ضوابط اجرای طرحهای تحقیقاتی در بیمارستانهای دانشگاهی•

بیمارستانهاتعیین تعرفه خدمات پژوهشی در •

توسعه فضای فیزیکی مراکز تحقیقات بالینی در بیمارستانها •

هسته های پژوهشی •





در گروه ها و دانشکده هاتحقیقات . 7

مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات



توسعه تحقیقات درگروه ها و دانشکده ها 

تعریف شرح وظایف معاونین پژوهشی دانشکده ها و مدیران گروه ها•

رد اعضامعاون دانشکده و مدیر گروه برای پایش عملک/ ایجاد دسترسی برای رئیس•

( حیطه20)طراحی ابزار سنجش عملکرد گروه ها در تحقیقات و فناوری •

برگزاری نشستهای  هم اندیشی با مدیران گروه ها، پایش عملکرد گروه ها و •

طراحی برنامه های توسعه با مشارکت اعضای گروه ها 



مستندسازی. 8

مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات



(Documentation)ارتقای فرایندهای مستندسازی 

الکترونیکی کردن بایگانی طرح های تحقیقاتی دانشگاه •

تعیین روالهای پشتیبان گیری از مستندات•

تدوین گزارشهای ساالنه•

اصالح محتوایی و ظاهری فرم ها و شناسنامه دار کردن ابزارها •



خدمت الکترونیکمیز . 9

مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات



ارائه خدمات در سامانه پژوهشیار

استقرار سامانه پژوهشیار •

افزایش قابلیت های سامانه برای مدیریت مالی و اجرایی طرحها•

صدور گواهی های مختلف به صورت الکترونیکی•

سوابق پرداخت •

کارنامه پژوهشی و فناوری•

پژوهانه •

میز مشاوره •



تحلیل. 10

مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات



دستاوردها

 توزیع بهینه منابع مالی

 جدید اساتید پیشرو و اعضای هیات علمیحمایت از ایجاد فرصتهای ویژه برای

 فرصتهای جذب نیروی انسانی در سطوح مختلف

 حمایت از مراکز تحقیقاتی و توجه به نقش پژوهشی گروه ها

توجه ویژه به تحقیقات بالینی

فرصت های همکاری بین بخشی

   تسهیل و تسریع فرایندهای اداری و اجرایی با رعایت ضابطه مندی



...  بحران های پیش رو 

 کمبود شدید منابع مالی

 بحران نیروی انسانی توانمند

توسعه کسب و کارهای ناسالم مرتبط با پژوهش

 دانشگاهبحران های اجتماعی اثرگذار بر



مدیریت توسعه فناوری



تبیین فعالیت های فناورانه در کارنامه پژوهشی



طرح های محصول محور

(ماه یکبار6هر )برگزاری کارگاه توانمندسازی طراحی مطالعات محصول محور •

قرار دهی فیلم آموزشی روی سایت مدیریت توسعه فناوری•

تهیه محصول آموزشی در مجموعه فیلم های مدرس•

پیش بینی امکان ارائه مشاوره در میز خدمات مشاوره ای•
معاونت تحقیقات و فناوری
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تعداد طرح های محصول محور مصوب به تفکیک سال



لیست محصوالت طرح های محصول محور

وضعیت پس از نام طرح
اختتام

نام مجری

اخذ پروانه تولیدساخت دستگاه نبوالیزر التراسونیک خانگی بصورت صنعتی
از اداره کل 

تجهیزات پزشکی

دکتر منصور 
سیاوش

در تدوین طراحی و ساخت بسته بازی های درمانی طالق و آسیبهای ناشی از آن
کودکان و نوجوان طالق

شرکت مستقر در
مرکز رشد

دکتر مصطفی 
نجفی

ارائه به مرکز طراحی و ساخت موالژ آموزش تزریق و کشیدن مایع مفصلی زانو
آموزش مهارت 

های بالینی

دکتر هادی کریم 
زاده

ارائه به مرکز طراحی و ساخت موالژ آموزش معاینه و کشیدن مایع آسیت شکم
آموزش مهارت 

های بالینی

اددکتر بهرام پاکز

اخذ پروانه تولیدپرمدلسازی و تولید صنعتی ابزار جراحی یکبار مصرف الپاراسکوپی گرس
از اداره کل 

تجهیزات پزشکی

دکتر بهروز 
کلیدری

انانسیاحیوانکاملبدنازشدهپالستینهوشدهآمیزیرنگمقاطعتهیه
تشریحیعلومتدریسجهت

در حال تکمیل و 
آماده سازی برای 
ورود به تجاری 

سازی

دکتر عباسعلی 
ربیعی

دستگاه6سفارش بینانیمهکودکانبراینوریدرمانی_آموزشیدستگاهساختوطراحی
از سوی آموزش 
کودکان استثنای

دکتر سعید 
کرمانی



لیست محصوالت طرح های محصول محور

نام مجریاموضعیت پس از اختتنام طرح
بهبهداشتآموزشهایپیامبندیچارچوببرایپلهوماربازیارزشیابیوساختطراحی،
کودکان

ارائه به بیمارستان
امام حسین

دکتر فرشته زمانی

استاندارد شده و رافینیپافازتغییرموادازاستفادهبالباسکنندهخنکهایبستهسازیبهینهوساخت
آماده فروش

اندکتر حبیب اله دهق

ارائه به مرکز آموزش ریوی بالغین -برای آموزش احیای قلبیLED-CPRطراحی و ساخت موالژ 
مهارت های بالینی

وردکتر افشین امیرپ

در حال تکمیل و سالمندسالمتپایشافزارنرم؛"سالمندیار"
آماده سازی برای 

ورود به تجاری سازی

دکتر سعید کرمانی

بحرانِردسالمتارتقاءبرتاکیدبا(استرس)تنشدهندهکاهشاضطراریجیرهفرموالسیون
نیروهای مسلح

دکتر 
غالمرضاعسگری

مراجعهزوجینبهالکترونیکآموزشجهتموبایلافزارنرمارزشیابیوساختطراحی،
1399سال،19-کوویداپیدمیزماندرازدواج،هنگاممراکزبهکننده

ارائه به معاونت 
بهداشتی

صاحب جان ترکیان

آماده شده برای هوشمندمانیتورینگفتالدستگاهساختوطراحی
واگذاری دانش فنی

دکتر محمد رضا 
صحتی

طراحی و ساخت بازی نرم افزاری برای درمان بیماری کالستروفوبیا
-

دکتر علیرضا ورد



ثبت اختراع و مالکیت فکری

جهت برگزاری دوره های توانمند سازی در زمینه« مدیریت دانش ارجمند پارس»قرارداد با شرکت •
مالکیت فکری و ارائه مشاوره در زمینه ثبت اختراع و نحوه نگارش آن

ک مقاله معادل ی)اختصاص امتیاز گرنت در کارنامه به اختراعات ثبت شده توسط اعضای هیات علمی •
ISI)

تصویب استفاده از امتیاز ثبت اختراع در ترفیع پایه اعضا هیات علمی به جای یک مقاله •
(1400شهریور ماه -هفتاد و سومین جلسه شورای دانشگاه) 



کالن گرنت رویش

ت برگزار به نظر می رسد قبل از اعالم زمان پذیرش طرح ها الزم است کارگاه متناسب با این کالن گرن•
شود



مرکز نوآوری سالمت

:رویداد کارآفرینی و ایده پردازی در زمینه چالش های حوزه سالمت 7برگزاری •
کارگاه و دوره توانمند سازی۲0و بیش از 



FABrication)فب لب LABratuary )

ه قطعات و مرکزی برای کمک به توسعه ی کارآفرینی ، آموزش، یادگیری، تحقیق و ساخت خالقان: فب لب •
.لوازم مورد نیاز جامعه می باشند



دستاورد های مرکز نوآوری سالمت

نفر 500توانمند سازی بیش از •

نمونه محصول دارای مدل کسب و کار و 11دستیابی به •
آماده جهت ورود به مراحل تجاری سازی
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طرح ها و دستاورد های مرکز نوآوری از نگاه آمار

تعداد طرح پذیرفته شده تعداد خروج موفق

سال ورود و نام هسته فناور 

خروج

INR98-99تولید نرم افزار چک 1

بیماری پکیج بازسازی هدایت شده بافت آسیب دیده ناشي از2

پریودنتال

98-99

ساخت پماد بر پایه روغن شترمرغ حاوی موم، عسل و 3

عصارههای اتانولي برهموم، برگ سنا و سیاهدانه

98-99

99-98استخراج و جداسازی ونوم عنكبوت4

99-98(پیدا کردن ریشه دندان) اپکس یاب5

پلتفرم سایت برای خرید و فروش مواد و وسایل 6

(مونا)آزمایشگاهی و تحقیقاتی  

98-99

تال به تولید و ارزیابي اپلیكیشن پرستار همراه بیمار مب7

دیابت با نام قندون

98-99

99-97شیرین زبان8

98(پیری ) بازی های درمانی 9

97جوراب پوش10

97بازی های درمانی11



اقدامات مربوط به مرکز رشد

جلسه با سرمایه گذاران7برگزاری ساالنه دو جلسه و در مجموع •

5,650مورد به مبلغ 8)اختصاص تسهیالت باحمایت دانشگاه از سوی صندوق پژوهش و فناوری استان•
(میلیون ریال

میلیارد ریالی جهت اختصاص 15معرفی فناوران به معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری و اخذ اعتبار •
(میلیون ریال8,500موردبه مبلغ 7)تسهیالت به فناوران 

تکمیل تجهیزات آزمایشگاه جنرال مرکز رشد•

آماده سازی تجهیزات کارگاه جنرال مرکز رشد•



اقدامات مربوط به مرکز رشد

انعقاد قرارداد با شرکت آیریک برای برگزاری دوره های توانمند سازی •
ومشاوره های اختصاصی

و ( امور حقوقی)انعقاد تفاهم نامه با شرکت ثبت یار •
و ( مشاوره استقرار ایزو)شرکت دیده گستر مدائن 

(ارزشگذاری و ثبت برند)شرکت مدیریت دانش ارجمند پارس 



ساخت اتاق تمیز

D,C,Bمتر مربع در کالس های 250کلین روم به مساحت حدود•
تکمیل ساخت اتاق ها و نصب هوا ساز ها•
.اکنون در مرحله تهیه تجهیزات داخلی است•



مرکز مهارت های تجهیزات پزشکی

مهندسی معکوس تجهیزات پزشکیکسب دانش و مهارت های الزم در خصوص تعمیر، نگهداری و :هدف•

تصویربرداری، آزمایشگاهی، چشم ، سونوگرافی، تجهیزات عمومی و تجهیزات اتاق عملشامل بخش های مختلف•
(تجهیز پزشکی100بالغ بر )

برگزاری بیش بیست کارگاه و دوره آموزشی تئوری و عملی•



ساختمان کارگاهی جدید در مرکز رشد

کارگاه 16متر مربع در چهار طبقه هر طبقه قابل استفاده برای ۲400توسعه مرکز رشد با زیر بنای •

تکمیل مطالعات و محاسبات سازه و تهیه نقشه های معماری، برق و تاسیسات•

آماده برای شرکت در مناقصه پس از تامین اعتبار اولیه•



پارک علم و فناوری سالمت

و افتتاح آن توسط معاون علم و فناوری 97اخذ مجوز پارک از شورای گسترش وزارت بهداشت در سال •
ریاست جمهوری

تهیه طرح جامع پارک•

تهیه طرح سه بعدی و ماکت پارک•

ند مطالعات توجیهی فنی ، اقتصادی ، مالی ، اجتماعی ، فرهنگی ، زیست محیطی و پداف)۲۳تهیه مستندات ماده •
(غیرعامل 



پارک علم و فناوری سالمت

متر مکعب درماه۳000اجرای خط لوله آبرسانی تا محل پارک به ظرفیت •

و عقد قرارداد با مخابراتBTSجانمایی و نصب •

تهیه نقشه هوایی با استفاده از پهباد•

و تصویب در فرمانداری( مورد18)پیگیری تغییر کاربری و انجام استعالم از کلیه دستگاه های مربوطه •

تهیه ضوابط شهر سازی و ارسال برای راه و شهرسازی و برگزاری جلسات کارشناسی•

وزارت بهداشتتهیه تشکیالت تفضیلی پارک و تصویب آن در معاونت توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی•
هزار مترمربع از پارک10شرکت و آماده برای انعقاد قرارداد سرمایه گذاری در حدود 6پذیرش •

ساله و تصویب آن در هیات امنا99تهیه قرارداد اجاره •

بر اساس الگوی تعیین شده در وزارت بهداشتدانشگاه  تهیه قرارداد پرداخت امتیاز رویالتی به •



کم آبی
آلودگی هوا

کاهش توریست
«برخورداری»قربانی انگ



حوزه ارتباط با صنعت
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( ریال)مبلغ قرارداد 

1397 1398 1399 1400

تعداد قرار داد 

بررسیرایب(نورپیامواسالمیآزادکاشان،اصفهان،صنعتی،)استاندانشگاههاینمایندگانبامشترکجلسات•
اصفهاناستانداریمشارکتبازیستمحیطکنسرسیومگذاریپایهومحیطی-زیستمشکالت

راثمیخون،انتقالمبارکه،فوالدمانند)مختلفسازمانهایباهمکاریهاینامهتفاهمعقدوجلساتبرگزاری•
(کشاورزیتحقیقاتمرکزوکشاورزیجهادگردشگری،وفرهنگی

(وانبخشیتدندانپزشکی،تغذیه،بهداشت،)هادانشکدهعلمیهیئتاعضایباصنایعمشترکجلساتبرگزاری•

(درج نیاز های صنایع )الحاق دانشگاه علوم پزشکی به سامانه ساتع •



حوزه ارتباط با صنعت



حوزه ارتباط با صنعت



TTOراه اندازی دفتر 

شناسایی دستاورد های دانشگاه•

تعیین سطح فناوری محصوالت•

شناسایی شرکت های کارگزاری موفق و فعال•

برگزاری جلسات جداگانه به منظور تعیین حوزه عملکرد و •
سطح فعالیت آن ها

تهیه قرارداد حقوقی برای تعامل با کارگزاران•

برگزاری رویداد های عرضه محور و نیاز محور با صنایع•



سایر اقدامات تسهیل کننده و تشویق کننده در حوزه فناوری
میز خدمات مشاوره درحوزه فناوری•

طراحی مطالعات محصول محور•
ثبت اختراع•
داوری اختراعات و جستجوی پتنت•
ثبت شرکت•
الزامات و اقدامات دانش بنیان شدن شرکت ها•
آشنایی با بسته های حمایت از فناوری•

:مصوبات هفتاد و سومین شورای دانشگاه•
شیوه نامه حضور اعضا هیات علمی در شرکت های مستقر در مرکز رشد•

در ترفیع پایهISIامکان جایگزینی ده امتیاز از فعالیت های فناوری به جای یک مقاله •



مدیریت اطالع رسانی پزشکی و منابع علمی



رصد روند حرکت علمی دانشگاه در حوزه پژوهش و فناوری•

تولید اطالعات برای سیاستگذاری مبتنی بر شواهد•

بازخورد به اعضای هیات علمی •

توزیع بهینه منابع مالی•

اهداف: کارنامه پژوهشی



:  کیفیت بروندادهادر نظر گرفتن •
2: امتیاز مقاله منتشر شده در مجالت با نمایه پایین•
:  برتر و با همکاری بین المللی% 1امتیاز مقاله منتشر شده در مجالت •

150

و اقتصاد دانش بنیانفناوریتوجه ویژه به •

ختم گاه توسعه علمی دانشدر نظر گرفتن فعالیتهایی که به •
:  می شوند ولی برونداد ملموس ندارند

زیرساختهای پژوهشی•
ظرفیت نیروی انسانی•

اصول: کارنامه پژوهشی



جامعیت در تدوین: کارنامه پژوهشی



فرایند اجرا و ارائه بازخورد: کارنامه پژوهشی

ثبت اطالعات توسط اعضای هیات علمی در پژوهشیار•

(کارنامه)ارائه بازخورد به عضو هیأت علمی •

ه تهیه داشبورد برای مدیران گروه ها، معاونین و روسای دانشکده ها جهت دسترسی ب•

اطالعات عملکرد اعضای زیرمجموعه 



:  کارنامه پژوهشی

مأموریت وزارت متبوع 

ه برای انتقال تجربه ب

سایر دانشگاه ها



دانشکده  ایادغام کتابخانه های 

ادغام کتابخانه های دانشکده های پزشکی و داروسازی

ادغام کتابخانه های دانشکده های بهداشت و تغذیه

ادغام کتابخانه های دانشکده های مدیریت و توانبخشی



واحد توانمندسازی پژوهشی و فناوری

https://research.mui.ac.ir/madras



پایان نامه ها و کتب درسیدسترسی به متن کامل 



تجهيز و بازسازی کتابخانه ها به ويژه کتابخانه های بيمارستانی

خرید کتاب
چهار میلیارد و چهارصد میلیون ریال=  1۳97سال •
پنج میلیارد و هشتاد میلیون ریال= 1۳98سال •
ده میلیارد ریال= 1۳99سال •
هفت میلیارد ریال= 1400سال •



سایر خدمات کتابخانه ای

پژوهشیتدوین شیوه نامه نگارش پایان نامه ها و طرح های •

اطالعاتیایجاد دسترسی به بانک های •

گرامریارائه خدمات مشابهت یاب و •

توسعه خدمات ارائه منابع و مدارک علمی•

مشارکت کتابداران در انجام مطالعات مرور نظام مند و متاآنالیز•

ارائه خدمات مشاوره پژوهشی•

توسعه مخزن اطالعات پژوهشی•



اداره علم سنجی و پایش 

 ارزیابی عملکرد پژوهشی

تعیین رابطین علم سنجی دانشکده ها

 محزن اطالعات پژوهشی دانشگاه راه اندازی

پرداخت پاداش مقاله

ایجاد ماژول پرداخت هزینه انتشار مقاله در سامانه پژوهشیار

راه اندازی ماژول ترفیع پایه در سامانه پژوهشیار

 علم سنجی داوطلبان جذب هیات علمیآزمون برگزاری

 اعتبارسنجی مقاالت



اداره انتشارات

 کتاب و انتشار کتابکارشناسی بازنگری آئین نامه فرآیند

 تدوین دستورالعمل نگارش و صفحه آرایی کتاب

 روزرسانی حق الزحمه ای داوران خارج و داخل دانشگاهبه

 کسب رتبه اول انتشار کتب و بارگذاری در سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه ها

 نسخه کتاب وجین شده انتشارات به کتابخانه ابن مسکویه5800اهداء

 افغانستانعنوان کتب اهدایی به کشور 19۳ارسال

 تاکنون1۳96عنوان کتاب دانشگاهی از سال 61انتشار

 تا کنون1۳97عنوان درسنامه از سال 7انتشار



واحد ترجمان دانش

تشکیل کمیته ترجمان دانش

تشکیل جلسات کارگزاری دانش

 فرم ها در پایگاه انتشار نتایج پژوهش های سالمت کشورتکمیل و بارگزاری

 آموزشی ترجمان دانشبرگزاری کارگا های

 19دستاوردهای پژوهشی کووید مجازی ملی برگزاری همایش



برگزاری کارگا های آموزشی ترجمان دانش







مجالت دانشگاه





سال تاسیسسردبیردوره انتشارعنوان مجله

Journal of Research in Medical Sciences (JRMS)1996دکتر مژگان مرتضویمداوم

International Journal of Preventive Medicine (IJPM)2010دکتر رویا کلیشادیمداوم

Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research (IJNMR)2002دکتر مسعود بهرامیدوماهنامه

Research in Pharmaceutical Sciences (RPS)2006دکتر جابر امامیدوماهنامه

Dental Research Journal (DRJ)2003دکتر نکیسا ترابی نیامداوم

Journal of Medical Signals and Sensors (JMSS)2011دکتر حسین ربانیفصلنامه

ARYA Atherosclerosis2006دکتر معصومه صادقیمداوم

Advanced Biomedical Research (ABR)2012دکتر شقایق حق جوی جوانمردمداوم

International Journal of Environmental Health Engineering (IJEHE)2012دکتر محمدمهدی امینمداوم

Journal of Education and Health Promotion (JEHP)2012دکتر علیرضا یوسفیمداوم

Journal of Research in Pharmacy Practice (JRPP)2012سبزقباییدکتر علیمحمدفصلنامه

1384دکتر رضا خدیویهفته  نامهمجله دانشکده پزشکی اصفهان

1382دکتر طاهره چنگیزمداوممجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی

1386دکتر محمدرضا رضایتمنددوماهنامهمدیریت اطالعات سالمت

1389شهنازیدکتر حسینفصلنامهتحقیقات نظام سالمت

1390دکتر زهراسادات رضائیانمداوممجله پژوهش در علوم توانبخشی

1387رامین مشرفدکترفصلنامهمجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان

1391دکتر رضا باقریانفصلنامهتحقیقات علوم رفتاری



No. Journal’s Title WoS PubMed Scopus ISC

1 Journal of Research in Medical Sciences (JRMS)    

2 International Journal of Preventive Medicine (IJPM)    

3 Dental Research Journal (DRJ) ─   

4 Research in Pharmaceutical Sciences (RPS)    

5 Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research (IJNMR)    

6 Journal of Medical Signals & Sensors (JMSS)    

7 ARYA Atherosclerosis    

8 Advanced Biomedical Research (ABR)   ─ ─

9 Journal of Education and Health Promotion (JEHP)    ─

10 Journal of Research in Pharmacy Practice (JRPP)   ─ ─

11 International Journal of Environmental Health Engineering (IJEHE) ─ ─  ─

12 اصفهانپزشکیدانشکدهمجله ─ ─  

13 اصفهاندندانپزشکیدانشکدهمجله ─ ─ ─ 

14 توانبخشیعلومدرپژوهشمجله ─ ─ ─ 

15 سالمتاطالعاتمدیریتمجله ─ ─ ─ 

16 سالمتنظامتحقیقاتمجله ─ ─ ─ 

17 پزشکیعلومدرآموزشایرانیمجله ─ ─ ─ 

18 رفتاریعلومتحقیقات ─ ─ ─ 

نمایه نامه مجالت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان



Web of Scienceشاخص های کيفی مجالت در پايگاه 

Title Year Indexed in JCI JCI Percentile

Journal of Research in Medical Sciences (JRMS) 2008-Ongoing
SCIE

(IF= 1.852)
0.51 67.25

International Journal of Preventive Medicine (IJPM) 2016-Ongoing ESCI 0.50 66.61

Research in Pharmaceutical Sciences (RPS) 2015-Ongoing ESCI 0.88 55

ARYA Atherosclerosis 2015-Ongoing ESCI 0.23 16.75

JCI: Journal Citation Indicator: A new field-normalized measurement in JCR



Web of Scienceشاخص های کیفی مجالت در پایگاه 

Title Year Indexed in JCI JCI Percentile

Journal of Research in Pharmacy Practice (JRPP) 2015-Ongoing ESCI 0.38 22.59

Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research 

(IJNMR)
2018-Ongoing ESCI 0.61 38.95

Journal of Education and Health Promotion (JEHP) 2018-Ongoing ESCI 0.34 17.02

Journal of Medical Signals & Sensors (JMSS) 2019-Ongoing ESCI - -

Advances Biomedical Research (ABR) 2020-Ongoing ESCI - -



مشارکت بین المللی در مقاالت مجالت دانشگاه



مشارکت موسسات علمی در مقاالت مجالت دانشگاه



Scopusشاخص های کیفی مجالت دانشگاه در پایگاه 

Title
CiteScore

2020
Quarile H-index

Research in Pharmaceutical Sciences 4 Q1 29

Journal of Research in Medical Sciences 3.3 Q1 39

International Journal of Preventive 

Medicine
2.8 Q2 39

Journal of Medical Signals & Sensors 2.5 Q2 21

ARYA Atherosclerosis 1.7 Q3 19



Scopusشاخص های کیفی مجالت دانشگاه در پایگاه 

Title
CiteScore

2020
Quarile H-index

Dental Research Journal 1.8 Q3 17

Iranian Journal of Nursing and 

Midwifery Research
1.7 Q2 19

Journal of Isfahan Medical School 0.3 Q4 10

Journal of Education and Health 

Promotion
0.5 Q4 5

International Journal of 

Environmental Health Engineering
0.1 Q4 -



JCRدر بین مجالت علوم پزشکی کشور در پایگاه JRMSمجله IFرتبه 



مجله علوم پزشکی برتر کشور براساس شاخص های آلتمتریکس 10رتبه مجالت دانشگاه در بین 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

International Journal of Preventive Medicine

International Journal of Health Policy and Management

Journal of Research in Medical Sciences

Iranian Journal of Public Health

Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research

Advanced Biomedical Research

Iranian Journal of Pharmaceutical Research

Iranian Red Crescent Medical Journal

Iranian Journal of Basic Medical Sciences

Iranian Journal of Allergy, Asthma & Immunology

Number of mentioned outputs Total mentions



اقدامات امور مجالت دانشگاه در راستای ارتقای مجالت

بهزمالهایپیگیریانجاموالمللیبینوملیاطالعاتیهایپایگاهدرمجالتوضعیتمداومرصد•
هاپایگاهایندرمجالتروزآمدیحفظمنظور

بهرشاداوزارتسامانهونشریاتکمیسیونشاملمرتبطهایسازماندرمجالتوضعیتمداومبررسی•
(....ومجالتتغییراتاعمالوصول،اعالممانند)الزماقداماتانجامومجالترتبهحفظمنظور

بهانعکاسو...ونشرتواترسردبیر،مدیرمسئول،شاملنویسندگاندرخواستموردتغییراتپیگیری•
ذیصالحمراجع

آموزشازی،توانمندسهایکارگاه)پزشکیژورنالیسمانتشاربامرتبطرویدادهایوهاکارگاهبرگزاری•
(پژوهشهفتهدرمرتبطرویدادهایوکارکنان

مجالت،دیروزآمشامل)دانشگاهعملیاتیپایشبرنامهدردانشگاهمجالتبامرتبطهایفعالیتانجام•
(...ونویسندگانORCIDکددرجمجالت،سامانهبودنکامل



(ادامه)اقدامات امور مجالت دانشگاه در راستای ارتقای مجالت 

سالیانهصورتبهمجالتنشرخدماتقراردادانعقادمنظوربهالزماقداماتانجام•
الزمهایمشاورهارائهومجالتاعضایوکارشناسانسواالتبهپاسخگویی•
دانشگاهمجالتخصوصدرنویسندگانسواالتبهپاسخگویی•
اهدانشگاطالعاتفناوریحوزهومجالتنشرخدماتدهندهارائههایشرکتباارتباط•

االتاشکرفعیاومجالتآنالینمدیریتهایسامانهدرالزمتغییراتانجاممنظوربه
موجود

هزینهداوری،هزینهپرداخت)مجالتمالیهایفرآینددرخصوصالزمهایپیگیری•
(...وانتشاراتیهایشرکت

رسایوسردبیرانبهانعکاسودانشگاهمجالتهزینه-درآمدهایگزارشمداومتهیه•
ذیصالحمراجع

مجالتدرخصوصدرخواستیکیفیوکمیهایگزارشسایرارائهوتهیه•



(ادامه)اقدامات امور مجالت دانشگاه در راستای ارتقای مجالت 

ارتنظکارگروهماهیانهجلساتبرگزاری•
اعضایازمتشکلمجالتارزیابیو

ژورنالیسمحوزهخبرهعلمیهیات
وتقونقاطبررسیمنظوربهپزشکی،

تیمبهآنانعکاسومجالتضعف
فیکیارتقایمنظوربهتحریریههیات

آنها
•Medical Journalism courses



کمیته اخالق در پژوهشهای زیست پزشکی



دانشگاهعملکرد کارگروه  اخالق در پژوهش گزارش -1

مجموع1397139813991400

81210۵۳۵تعداد جلسات کارگروه اخالق 

تعداد طرح جهت بررسی و اعطای 
19۵141102کد اخالقی

61814۳41هتعداد شکايات وارده به دبيرخان

7--۵2تعداد مجوز چاپ مقاله

تعداد مجوز شروع مطالعه 
۳4-1-کارآزمايی بالينی



عملکرد کمیته های اخالق در پژوهشهای زیست پزشکی دانشگاهگزارش -2

پايان نامه بررسی شده و کد گرفته در زيرمجموعه های کميته اخالق در پژوهشهای زيست پزشکی دانشگاه /تعداد طرح 

1400تا آبان 1397تيرماه 

کارآزمايی نوع مطالعه/ سال
بالينی

مطالعه مداخله انسانی
حيوانی

مطالعه 
آزمايشگاهی

ساير انواع
مشاهده ای، مروری، ) 

توسعه ای ، کيفی، 
گزارش مورد، محاسباتی

و
in silico)

کل مصوبات

98تا نیمه دی 97تیر 
145372554285546

تا نیمه دی 97نیمه دی ماه 
98

1896339176526993

تا نیمه دی 98نیمه دی ماه 
99

260456013510021502

تا آخر مهرماه 99نیمه دی 
400

215586813910891569



ق در پايان نامه بررسی شده و کد گرفته در زيرمجموعه های کميته اخال/تعداد طرح 
1400تا آبان 1397پژوهشهای زيست پزشکی دانشگاه  تير 

نام کميته
سال 

97
99سال 98سال 

سال

400

تعداد کل
مصوبات

35385197پزشکیزیستپژوهشهایدراخالقدانشگاهی(کمیتهسابقا)کارگروه

4918458363172489فناوریوتحقیقاتمعاونتپزشکیزیستهایپژوهشدراخالق(سازمانی)کمیته

پزشکیدانشکدهپزشکیزیستهایپژوهشدراخالق(سازمانی)کمیته
37673711936112917

این)مدیریتوتوانبخشیعلوممامایی،پرستاریدانشکدهسهپژوهشدراخالقکمیته
آنساتجلوتشکیلمعاونتاخالقکمیتهازشدنجداباگذشتهسالبهمناواخرکمیته

(.استشدهبرگزارامسالابتدایاز
000146146

شدهتشکیل1400مهرماهاواخردر(س)الزهراتحقیقاتیمراکزپژوهشدراخالقکمیته
.است

00000



کيک نامه ها به تفعملکرد واحد نظارت اخالقی بر طرح های پژوهشی و پايان گزارش -3
1400-1397در سالهای نوع طرح 

1400سال 1399سال 1398سال 1397سال 

تعداد نوع طرح
طرح 
مصوب

تعداد طرح 
نظارت شده 

تعداد طرح 
مصوب تا 

نیمه دی ماه 

تعداد طرح 
نظارت شده 

تعداد طرح 
مصوب تا 

نیمه دی ماه 

تعداد طرح 
نظارت شده 

تعداد طرح 
مصوب از نیمه 

تا اول 99دی 
400آبان 

تعداد طرح نظارت
شده

1451218926261212013یکارآزمايی بالين

25159126916689مطالعات حيوانی

3763741ساير انواع طرح ها
مورد 2

مداخله ای 
انسانی

116901162-

1640۳712تعداد کل



1400تا 1۳97عملکرد آموزشی کمیته اخالق از سال گزارش -4

تعداد کارگاه و وبینار اخالق در پژوهشسال

13975

13988

13999

14005نيمه اول

27مجموع



پژوهشبرنامه عملياتی و فعاليتهای تحقيقاتی دانشگاه در حيطه اخالق درپايش -5

:نتیجه پایش برنامه عملیاتی کمیته اخالق در پژوهش•

1۳99و 1۳98تطابق صد در صد بدون انحراف در هر دو سال •

:ر پژوهش نتیجه ارزشیابی فعالیتهای تحقیقاتی دانشگاه در حیطه اخالق د•

1۳99و 1۳98برای عملکرد هر دو سال 100از 100کسب امتیاز •



برنامه های در دست اقدام-6

(کارگاه و وبینار) تدوین برنامه توانمندسازی اخالق پژوهش برای اساتید و پژوهشگران•

تدوین برنامه اموزشی ناظران طرح های تحقیقاتی•

تدوین فرم رضایت آگاهانه برای انواع مطالعات•

تدوین دستورالعمل اخالقی•

در پردیس دانشگاه تحقیقاتفعالیت مراکز مشاور اخالقی دستورالعمل •

نظارت بر نحوه عملکرد کمیته های اخالق پزشکی•

راه انداری مرکز کارازمایی بالینی•

تشکیل کمیته تخصصی کار با حیوانات ازمایشگاهی•

تخصصی ایمنی زیستی و استانداردهای  ازمایشگاهیتشکیل کمیته •



آزمایشگاه جامع تحقیقات



آزمایشگاهکلیرویکرد

زشکیپ-زیستمختلفهایزمینهدراختصاصیوپیشرفتهآزمایشگاهیخدماتارایه-
نیستارایهقابلدانشگاههایبخشسایردرکهدستگاهیخدمات
ندارندراآزمایشگاهیمنظمومرتبامکاناتکافیقدربهکهمحققینیبرایامکاناتوفضا

هازمینهازبرخیدراقلالآزمایشگاهی-علمیمرجعیت-
آزمایشگاهیهایمهارتآموزشبرایمرکزی-
محورعدالتومحوراخالقایمن،که)نوآورانههایحوزهدرپژوهشبرایآمادهمحیطی-

(کندپرهیزجمعییافردیگرایانهمنفعتیاانحصارگرایانهسیاقازوباشد
بیمارانومردمبرایمستقیماآزمایشگاهیخدماتسمتبهحرکت-



توسعه آزمایشگاه ها در سه سال اخیر

کوپ ، فلوسیتومتری، میکروسآزمایشگاههای آنالیز)آزمایشگاه 4افزایش 
:تخصصی از جملهآزمایشگاه 14به ( تمیزو اتاق های 

ژنییابیتوالیوRNAوDNAآزمایشگاه•

سلولکشتآزمایشگاه•

میکروبیفناوریزیستآزمایشگاه•

گیاهیبافتکشتوفناوریزیستآزمایشگاه•

عمومیهایآزمایشگاه•

NMRآزمایشگاه •

(متوقف شد)ویروس تخصصی کرونا آزمایشگاه •

بیوتکنولوژیفراوری محصوالت آزمایشگاه •

شناسیمرجع قارچ آزمایشگاه •

(در حال راه اندازی)NGSآزمایشگاه •

(  در حال راه اندازی( )MS/MS)آزمایشگاه طیف سنجی دوگانه •

کمک به ساماندهی و احیا آزمایشگاه های مرکز تحقیقات عفونی و گرمسیری•



ماهرتوسعه نیروی انسانی

:شاملنفر۹بهموجود،کارشناسنفردوافزایش•

تجزیه،شیمیکوین،تشناسیزیستبالینی،بیوشیمی)دکتریالتحصیلفارغنفرپنج
(گیاهیبیوتکنولوژیوداروییبیوتکنولوژی

ژنتیکرشتهدرارشدنفرکارشناسیک

شناسیویروسارشدکارشناسنفریک

خطر )صرف وقت، انرژی و هزینه برای آموزش و مهارت یابی نیروی انسانی
(رکود آزمایشگاه پس از اتمام تعهدات نیروی انسانی



فعالیت های آموزشی

خدماتارایهمسیردرآزمایشگاهپرسنلآموزیمهارتآموزش
بیشتروبهتر

ازفبل)تخصصیآموزیمهارتکارگاهدوره۲۵برگزاری
(کرونا

ستبهکمکقالبدریاوفردیبصورتآموزشیهایدوره
آزمایشگاهیهایتستآپ



روپیشاندازچشم•
پیشرفتهریبستواجدوعالیتجهیزاتیومهارتیانسانی،ساختزیردارایاکنونجامعآزمایشگاه•
استنوینآزمایشگاهیخدماتارایهبرایپویاو

هامحدودیتومشکالت•
:ایبرشدصرفدانشگاهوجامعآزمایشگاهکارکنانانرژیوپولوقت،ازایعمدهبخش-
آزمایشگاهبهقبلیهاینامهربانیوهایتوجهیکمازناشیاوضاعاصالح
اداریبروکراسیازناشیناپذیراجتنابظاهراروزمرههایپیگیری
کارپردازیپیچیدهقوانینازتبعیت

هزینههکاستحالیدراینوشودمیدادهتخصیصجامعآزمایشگاهبهناچیزیجاریبودجه-
جملهازجاریهایهزینهصرفبدون.استشدهصرفآنتوسعهوتاسیسبرایبزرگیهای
.شدنخواهدتحصیلبخوبیآناهدافآزمایشگاهی،مصرفیمواد

هشدار•
افزاریمنرو(تجهیزاتتاسیسات،فضا،)افزاریسختنگهداریومراقبتدونب
تیحوتنزلامکان(مداومتوجهوحمایتوصحیحمدیریتانسانی،نیروی)

.استقطعیبلکهومحتملبسیارآزمایشگاهتدریجیتخریب



کمیته تحقیقات دانشجویی





هاه در کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکدمداوم صورت به برگزاری کارگاه های آموزشی •

»اشتراک تجربیات موفق کمیته تحقیقات دانشجویی "وبینار کشوری برگزاری •

هادر دانشکده  DREX,IRAP,SMARTبرگزاری مدرسه های فصلی با عناوین •

قات کشوری توسط دفتر کمیته تحقیبرگزاری مدرسه های فصلی به صورت منطقه ای و •

دانشجویی دانشگاه



برگزاری همایش سالیانه دانشکده فناوری های نوین•

، ژورنال TED Discossionبرگزاری نشست های علمی کافه ریواس، عصرانه داغ سالمت، •

کالپ ها

تهیه فیلم های آموزشی از کارگاه های آموزشی کاربردی در زمینه آموزش پژوهش•

انتشار مجالت دانشجویی ریتالین، رهاورد، گلبانگ، ژاو•

برگزاری وبینارها و کارگاه های آموزشی به صورت مجازی در دوران پاندمی کرونا•

ت متبوعدانشجویی دانشکده ها منطبق با دستورالعمل وزارکمیته تحقیقات تجهیز دفاتر •



تاکنون1400سال  99سال  98سال  97سال 

42 44 122 85 تعداد طرح های مصوب

167 142 139 177 تعداد مقاالت چاپ شده

1401اوایل سال 
.اعالم میشود

25 25 29 تعداد مقاالت منتج از طرح ها

8 11 15 16 تعداد جلسات برگزار شده شورای 
کمیتهپژوهشی و شورای مرکزی

2 4 1 - آمایشی7تعداد جلسات منطقه

1401اوایل سال 
.اعالم میشود

- 2 - کنگره تعداد عنوان مقاله یا پوستر برتر در
دانشجوییسراسری

1401اوایل سال 
.اعالم میشود

4 5 - کسب عنوان دانشجوی نمونه کشوری
عضو کمیته تحقیقات دانشجویی

ماهه اول شش
سال

1

3 3 2 ند برجسته بتعداد دانشجوی پژوهشگر
«ک»









رینامه اجرایی معاونت تحقیقات و فناوشیوه 



 شفافیت در ضوابط

نبازنگری در فرایندها و قوانی

 استفاده از خرد جمعی







برگزاری رویدادها






























