
96سال  حوزه مدیریت پژوهشیلیست برنامه های عملیاتی     

 

 پژوهش های سالمت( Capacity Building)ظرفیت سازی  :هدف کلی

تاریخ 

 پایان

تاریخ 

 فعالیت شروع

وزن 

 هدف کمی برنامه نسبی

15/03/96  1/02/96  
 ًیاس سٌجی

 جذب ّیات علوی پژٍّشی 100

افشایش تعذاد اعضای ّیات 

ًسبت کل علوی پژٍّشی بِ 
 اعضای ّیات علوی

31/03/96  16/03/96 هکاتبِ با هعاًٍت آهَسشی ٍ  

هعاًٍت تَسعِ ٍ هذیزیت هٌابع 

 اًساًی

31/06/96  1/06/96 درطذ هجَس  4تا  1اختظاص  

ّیات علوی داًشگاُ ّا بِ ّیات 

 علوی پژٍّشی

15/12/96  1/11/96  فزاخَاى جذب 

 

 پژوهش های سالمت( Capacity Building)ظرفیت سازی  :هدف کلی

تاریخ 

 پایان

تاریخ 

 فعالیت شروع

وزن 

 هدف کمی برنامه نسبی

10/02/96  15/01/96  فزاخَاى بزًاهِ در شش هاِّ اٍل 

10 

جذب دستیار پژٍّش در 

هزاکش تحقیقاتی علَم 
 پششکی

افشایش هقاالت پزاستٌاد در 

ESI 15/06/96حَسُ سالهت بزاساس   1/06/96  فزاخَاى بزًاهِ در شش هاِّ دٍم 

 

 

 

 

 



 پژوهش های سالمت( Capacity Building)ظرفیت سازی  :هدف کلی

تاریخ 

 پایان

تاریخ 

 فعالیت شروع

وزن 

 هدف کمی برنامه نسبی

31/02/96  1/02/96 باسبیٌی شیَُ ًاهِ اختظاطی  

 داًشگاُ

20 

اعطای گزاًت ّای 
 تحقیقاتی در داًشگاُ ّا

افشایش تعذاد هحققاى علَم 

 hپششکی ایزاًی با شاخض 

ٍ باالتز بزاساس  15هعادل 
Scopus 

 

15/07/96  1/07/96  اعالم فزاخَاى 

30/07/96  15/07/96 ارسال هذارک هتقاضیاى   

30/08/96  1/08/96 بزرسی هذارک ٍ شٌاسایی افزاد  

 ٍاجذ شزایط

30/09/96  1/09/96 داًشگاّی/استاًیبزگشاری هزاسن    

تقذیز اس پژٍّشگزاى بزتز ٍ 

 هحققاى جَاى

         
    

 پژوهش های سالمت( Capacity Building)ظرفیت سازی  :هدف کلی

تاریخ 

 پایان

تاریخ 

 فعالیت شروع

وزن 

 هدف کمی برنامه نسبی

31/02/96  15/02/96 اعالم فزاخَاى حوایت هالی اس  

 دٍرُ ّای پسادکتزا

 بزًاهِ تحقیقاتی پسادکتزا 15

افشایش تعذاد هحققاى علَم 

 hپششکی ایزاًی با شاخض 

ٍ باالتز بزاساس  15هعادل 
Scopus 

15/06/96  1/06/96  اعالم فزاخَاى دٍم  

 

 

 

 

 



 پژوهش های سالمت( Capacity Building)ظرفیت سازی  :هدف کلی

تاریخ 

 پایان

تاریخ 

 فعالیت شروع

وزن 

 هدف کمی برنامه نسبی

30/10/96  10/03/96 تعییي اٍلَیت ّای تحقیقاتی  

بزاساس شیَُ ًاهِ تَسط ّز 

 داًشگاُ

12 

تعییي اٍلَیت ّای 

 تحقیقاتی داًشگاُ ّا

افشایش تعذاد هقاالت هٌتشز 

شذُ تَسط داًشگاُ ّای 

علَم پششکی در پایگاُ 
کِ در  Scopus  استٌادی

هجالت بزتز ّز رشتِ % 10

یافت  SIRبزاساس شاخض 

 هی شَد

30/11/96  30/10/96 ارائِ لیست ًْایی هَرد تاییذ  

 شَرای پژٍّشی داًشگاُ

15/12/96  30/11/96 ارسال لیست اٍلَیت ّای  

تحقیقاتی هظَب بِ هعاًٍت 

 تحقیقات ٍ فٌاٍری

 

 

 پژوهش های سالمت( Capacity Building)ظرفیت سازی  :هدف کلی

تاریخ 

 پایان

تاریخ 

 فعالیت شروع

وزن 

 هدف کمی برنامه نسبی

31/03/96  1/03/96 فزاخَاى گزاًت ّای تحقیقاتی ٍ دریافت  

 پزٍپَسال هتقاضیاى

30 

راُ اًذاسی ٍاحذ 
ّوتاپزٍری هَسسِ هلی 

تَسعِ تحقیقات علَم 

 پششکی ایزاى

افشایش تحقیقات داًشجَیی 

هٌجز بِ )غیز پایاى ًاهِ ای 

 چاپ هقالِ ًوایِ شذُ در

ISI WOS  یا ٍMEDLINE 

30/08/96  1/08/96 فزاخَاى گزاًت ّای تحقیقاتی ٍ دریافت  

 پزٍپَسال هتقاضیاى

 

 

 

 

 



 پژوهش های سالمت( Capacity Building)ظرفیت سازی  :هدف کلی

تاریخ 

 پایان

تاریخ 

 فعالیت شروع

وزن 

 هدف کمی برنامه نسبی

31/02/96  15/01/96 شٌاسایی بیوارستاى ّای عوَهی  

 داًشگاّی ٍاجذ شزایط

60 

راُ اًذاسی ٍاحذّای 

تَسعِ تحقیقات بالیٌی 

در بیوارستاى ّای 
 عوَهی داًشگاّی

افشایش تعذاد ٍاحذّای 
 تَسعِ تحقیقات بالیٌی

31/04/96  1/03/96  بزرسی ًیاسّای راُ اًذاسی ٍاحذ 

31/06/96  1/05/96 اس هحل درآهذ )اختظاص اعتبار  

(بیوارستاى  

15/12/96  1/07/96 تَسعِ تحقیقات  راُ اًذاسی ٍاحذّای 

جذیذ بالیٌی  

 

 پژوهش های سالمت( Capacity Building)ظرفیت سازی  :هدف کلی

تاریخ 

 پایان

تاریخ 

 فعالیت شروع

وزن 

 هدف کمی برنامه نسبی

31/03/96  15/01/96 شٌاسایی بیوارستاى ّای خظَطی  

 ٍاجذ شزایط

10 

راُ اًذاسی ٍاحذّای تَسعِ 

تحقیقات بالیٌی در 

 خظَطیبیوارستاى ّای 

افشایش تعذاد ٍاحذّای 

 تَسعِ تحقیقات بالیٌی

30/07/96  1/04/96 اًجام اقذاهات السم جْت تشَیق بِ  

 راُ اًذاسی ٍاحذ

15/12/96  1/08/96 تَسعِ  راُ اًذاسی ٍاحذّای 

جذیذ در بخش  تحقیقات بالیٌی

 خظَطی

 


