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 مقدمه : 

ساله  ست  شم انداز بی شده و مدبرانه جمعی در چ شهای برنامه ریزی  با اتکال به قدرت الیزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و تال

سطح 1404کشور در افق  صادی، علمی و فن آوری در  سعه یافته با جایگاه اول اقت سالمی کشوری تو سی ایران با هویت ا شم هجری 

منطقه خواهد بود که تعامل موثر و سازنده ای با سایر کشورها خواهد داشت. در سند این چشم انداز به طور مستقیم به نقش دانش و 

پژوهش اشاره شده و بدیهی است بدون پژوهش و تولید دانش و همچنین مدیریت کـــارآمد و برنامه ریزی مناسب تحقق این چشم 

 انداز میسر نخواهد بود .

رسیدن به توسعه پایدار می باشد و با توجه به این که تنها  کارآمد و موثر بوده و از ضروریات امه ریزی یک جزء مهم از مدیریتبرن

ـدیریت و نهایتا توسعه مناسب  ـ با استفاده از اطالعات صحیح و  داده های معتبر و جامع حاصل پژوهش می توان به برنامه ریزی، م

 ریزی در خود این بخش به طور مضاعف نمود پیدا می کند.  دست یافت، اهمیت برنامه

ستان  معاونت تحقیقات و فناوری شکی لر شگاه علوم پز شم دان ستای چ شور در را شی ک به عنوان جزء کوچکی از جامعه علمی پژوه

س شگاه ، نقش و وظیفه خود را در فراهم نمودن ب شور و اهداف کالن وزارت متبوع و دان ساله ک ست  سب جهت انداز بی تر الزم و منا

عاونت مانجام پژوهشهای بنیادی و کاربردی برای تولید و انتشار علوم بهداشتی و درمانی و تامین نیازهای سالمت جامعه ایفا می کند. 

 در انجام وظایف خود از وجود کارکنان مختلف در قالب تشکیالتی منسجم در واحدهای زیر مجموعه خود استفاده تحقیقات و فناوری

 به رشته تحریر درآمده است.  1399می کند. در این گزارش برنامه استراتژیک این حوزه تا سال 

 واحدهای حوزه  معاونت تحقیقات و فناوری  -

 مدیریت امور پژوهشی دانشگاه بعنوان تنها مدیریت این معاونت دارای واحدهایی به شرح زیر می باشد: -

 ویقی مقاالترح های تحقیقاتی و تشطامور   واحد-1

 دفتر مجله علمی دانشگاه -2

 واحد انتشارات -3

 واحد سمینارها و کنگره ها  -4

 کتابخانه مرکزی)و کتابخانه های دانشکده ها(  -5

 مرکزی و دانشکده ها کمیته تحقیقات دانشجویی -6

 واحد اطالع رسانی پزشکی و فناوری اطالعات -7

ــی آنها عالوه بر واحدهای تابعه خود از وجود  برای برقراری ارتباط الزم با این معاونت ــیدگی به امور پژوهش ــکده ها و رس دانش

شگاه و دانشکده ها و کمیته های مالی و اخال   کارشناس پژوهشی هــــــر دانشکده نیز بهره مند می گردد. شورای پژوهشی دان

 ازند. پزشکی زیر نظر این مدیریت تشکیل گردیده به بررسی امور مختلف پژوهشی می پرد
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 ماموریت)رسالت( : 

 برای نیل به اهداف خود با طراحی و ایجاد تشکیالتی منسجم و تهیه سازو کار مناسب، ماموریتهای زیر را دنبال می نماید:  این معاونت

 حمایت از انجام انواع طرحهای پژوهشی و توسعه کمی و کیفی تحقیقات در حوزه سالمت) بهداشت و درمان(  -1

 علمی  م از طریق چاپ کتب، مقاالت و مجالتکمک به تولید و انتشار علو -2

 تامین منابع علمی و اطالع رسانی به روز  -3

 توانمندسازی در زمینه پژوهش با برگزاری دوره ها و کارگاههای الزم  -4

 ایجاد مراکز، آزمایشگاهها و پایگاههای تحقیقاتی در زمینه های خاص جهت گسترش پژوهش  -5

 ایجاد و تسهیل استفاده از فرصتهای مطالعاتی و شرکت در کنگره های کشوری و بین المللی  -6

 جذب و تامین اعتبارات الزم برای طرح های تحقیقی و سایر امور پژوهشی  -7

 نظارت و ارزشیابی کلیه امور پژوهشی دانشگاه، اعضای هیات علمی، محققین و کارکنان و دانشجویان -8

 

 ز: چشم اندا

شگاههای تی شته و جزو  2پ در بین دان سب دا شگاههای همتراز دهمتا  رتبه اولجایگاه منا شد و به یکی از  در بین دان شته با قرار دا

 قطب های گیاهان دارویی در کشور تبدیل گردد.

 

 ارزشها و اصول حاکم بر دانشگاه در زمینه پژوهش:

صول حاکم بر وزارت متبوع و د شهای ا شگاه، در حوزه منطبق با ارز شکی از جمله این دان شگاههای علوم پز معاونت تحقیقات و ان

 مدیریت امور پژوهشی موارد زیر به عنوان ارزش و اصل مورد نظر می باشد:  -فناوری 

 اهمیت و اولویت پژوهش به عنوان اصلی ترین راه پیشرفت جامعه و کشور و تولید علم  -1

 اولویت پژوهشهای بنیادی و کاربردی  -2

 اهمیت و اولویت ایجاد بستر مناسب برای پژوهش  -3

 ترویج و توسعه و ارتقاء پژوهش در کل جامعه و نهادینه شدن آن در سطوح مختلف  -4

 لزوم ارتباط و همکاری درون بخشی و برون بخشی در زمینه پژوهش  -5

 استفاده از نتایج تحقیقات در عرصه های اجرایی و عملی  -6

 ژوهشگرانحمایت همه جانبه از پژوهش و پ -7
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 اهداف کالن ) سیاستهای پژوهشي دانشگاه( 

 فراهم نمودن بستر مناسب برای پژوهش و تولید علم با بهـــره مندی از فن آوری های مورد نیاز  -1

 گسترش پژوهشهای بنیادی و کاربردی در نظام سالمت  -2

 حمایت حداکثر و همه جانبه از پژوهشگران  -3

 ارتباط پژوهشی در سطح استان، کشور و حتی المقدور در سطح بین المللی  گسترش همکاری و -4

 پیوند و ارتباط بیشتر بین پژوهش و صنعت  -5

 بهبود کمی و کیفی پژوهش و آثار پژوهشی و کارآیی و اثر بخشی آن  -6

 نهادینه کردن پژوهش بین اعضای هیات علمی ، کارکنان و دانشجویان در حوزه های مختلف -7

 

 معاونت تحقیقات و فناوریاستراتژیهای )راهکارهای( 

با توجه به چشم انداز بیست ساله کشور و اهداف کالن و سیاستهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رسالت ، ماموریت 

شگاه ، می شی این دان ستهای پژوه سیا ستراتژیهای معاونت تحقیقات و فناوری و  س امور مدیریت -توان مهمترین ا شی را تا  ال پژوه

 به ترتیب زیر بر شمرد:  1399

 تغییر ساز و کار تصویب و اجرای طرحهای تحقیقاتی به منظور اصالح ساختار موجود  -1

 افزایش مشارکت اعضای هیات علمی و محققین بومی در تولید علم و انتشارات علمی   -2

 پژوهش در علوم پزشکی در رشته های مختلف علوم پایه و بالینی نه کردن پژوهش با توجه به ماهیت نهادی  -3

 اصالح و تکامل فن آوریهای اطالع رسانی علمی متناسب با نیاز روز   -4

 برگزاری همایش های علمی منطقه ای و سراسری به منظور ایجاد تحرک در منطقه   -5

 ی بنیادی و کاربردی در علوم پایه و بالینی تامین امکانات تحقیقاتی مناسب برای انجام انواع پژوهشها  -6

 توانمندسازی محققین به منظور استفاده بهینه از امکانات موجود  -7

 

 اولویتهای استراتژیک 

 افزایش تعداد طرحهای تحقیقی)مخصوصا پژوهشهای بنیادی و کاربردی( -1

 افزایش تعداد مقاالت -2

 ایجاد ارتباط بین پژوهش و صنعت  -3

 کردن زمینه مشارکت بیشتر اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان در کارهای پژوهشی  فراهم -4

سهیل روند انجام طرحهای تحقیقی، پرداخت حق  -5 سی به منابع، ت ستر شی )د سب برای انجام کارهای پژوه ستر منا فراهم کردن ب

 تشویقی مقاالت و...(

 ر رتبه بندیارتقاء سطح پژوهشی دانشگاه و امتیاز مربوطه د -6


