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 ( پژوهش های سالمتCapacity Buildingظرفیت سازی ) هدف کلی:

 تاریخ پایان
تاریخ 
 فعالیت شروع

وزن 
 هدف کمی برنامه نسبی

51/40/69  5/40/69  

 کارگاه آموزش نرم افزارهای مدیریت منابع

54 

برگزاری کارگاه های 
توانمندسازی پژوهشگران 

 دانشگاه ها

افزززززززاید ت ززززززداد 
محققززززززان   ززززززوم 

با  hپزشکی ایرانی  
و  51شاخص م ادل 

بزززززارتر براسزززززا  
Scopus 

 

51/49/69  5/40/69  

 کارگاه   م سنجی

51/40/69  5/40/69  کارگاه جستجوی منابع الکترونیک 

51/50/69  5/40/69  کارگاه کتابدار بالینی 

51/50/69  5/54/69  کارگاه نگارش و انتشار مقارت   می 

51/50/69  5/54/69 کارگاه تجزیه و تح یل آماری داده های  

 پژوهشی

51/50/69  5/54/69  کارگاه مرور سیستماتیک 

51/50/69  5/55/69  کارگاه اخالق در انتشار آثار پژوهشی 

 

 

 های سالمت( پژوهش Capacity Buildingظرفیت سازی ) هدف کلی:

تاریخ 
 پایان

تاریخ 
 فعالیت شروع

وزن 
 هدف کمی برنامه نسبی

15/49/69  5/49/69  

راه اندازی برنامه های جدید ثبت 
 )گزارش شد ماهه اول(

14 
برنامه م ی ثبت بیماری ها 

 و پیامدهای سالمت

افزاید طرح های پژوهشی 
 م ی و فرادانشگاهی در حوزه

 پزشکی  وم 

51/50/69  5/55/69  
برگزاری کارگاه های ثبت بیماری 

 ها و پیامدهای سالمت

51/50/69  5/55/69  راه اندازی برنامه های جدید ثبت 

 )گزارش شد ماهه دوم(

 

 

 

 

 



 ( پژوهش های سالمتCapacity Buildingظرفیت سازی ) هدف کلی:

 تاریخ پایان
تاریخ 
 فعالیت شروع

وزن 
 هدف کمی برنامه نسبی

15/41/69  5/41/69  
 تکمیل پوشد مقارت مجالت دانشگاه در

Google Scholar  و ارتقایVisibility 
مجالت در آن ها برای دانشگاه های واجد 

 مج ه )سه ماهه اول(

14 

 افزاید مشاهده پذیری
(Visibility مجزززززززززالت )

در سزززامانه  دانشزززگاه
 دنزززثانویزززه مانهزززای 
DOAJو 

Google Scholar 

 

افززززاید ت زززداد مجزززالت 
  زززوم پزشزززکی نمایزززه 

، Scopusشززززززززززززده در 
PubMed و 

ISI Web of science  

 به ترتیب به .... مج ه

15/41/69  5/41/69  تکمیل پوشد مقارت مجالت دانشگاه در  
DOAJ  برای دانشگاه های واجد مج ه )سه

 ماهه اول(

15/41/69  5/41/69 گاه دانشتکمیل پوشد مقارت و مستندات  
Open  Access Repositoryهای در   

 دانشگاه ها )سه ماهه اول(

15/49/69  5/49/69  تکمیل پوشد مقارت مجالت دانشگاه در 
Google Scholar  و ارتقایVisibility 

مجالت در آن ها برای دانشگاه های واجد 
 مج ه )سه ماهه دوم(

15/49/69  5/49/69  
 تکمیل پوشد مقارت مجالت دانشگاه در 

DOAJ  برای دانشگاه های واجد مج ه )سه
 ماهه دوم(

15/49/69  5/49/69 گاه تکمیل پوشد مقارت و مستندات دانش 
Open  Access Repositoryهای در   

 دانشگاه ها )سه ماهه دوم(

14/46/69  5/46/69  تکمیل پوشد مقارت مجالت دانشگاه در 
Google Scholar  و ارتقایVisibility 

مجالت در آن ها برای دانشگاه های واجد 
 مج ه )سه ماهه سوم(

14/46/69  5/46/69  
 تکمیل پوشد مقارت مجالت دانشگاه در 

DOAJ  برای دانشگاه های واجد مج ه )سه
 ماهه سوم(

14/46/69  5/46/69 گاه تکمیل پوشد مقارت و مستندات دانش 
Open  Access Repositoryهای در   

 دانشگاه ها )سه ماهه سوم(

51/50/69  5/55/69  تکمیل پوشد مقارت مجالت دانشگاه در 
Google Scholar  و ارتقایVisibility 

مجالت در آن ها برای دانشگاه های واجد 

 مج ه )سه ماهه چهارم(

51/50/69  5/55/69  
 تکمیل پوشد مقارت مجالت دانشگاه در 

DOAJ  برای دانشگاه های واجد مج ه )سه
 ماهه چهارم(

51/50/69  5/55/69 گاه تکمیل پوشد مقارت و مستندات دانش 
Open  Access Repositoryهای در   

 دانشگاه ها )سه ماهه چهارم(

 

 



 ( پژوهش های سالمتCapacity Buildingظرفیت سازی ) هدف کلی:

تاریخ 
 پایان

تاریخ 
 فعالیت شروع

وزن 
 هدف کمی برنامه نسبی

14/40/69  51/40/69 طراحی، استقرار و راه اندازی  

سامانه کتب دانشگاهی   وم 

 پزشکی کشور

04 

طراحی، استقرار و 
بروزرسانی محتوایی بانک 
های اطال اتی پژوهشی 

   وم پزشکی کشور

افزاید دسترسی به منابع و 
پایگاه های اطال ات   می و 

 پژوهشی

14/41/69  5/40/69 طراحی، استقرار و راه اندازی  

بانک اطال اتی مقارت   وم 

 پزشکی کشور

15/41/69  5/41/69 بروزرسانی مستمر بانک  

اطال اتی پایان نامه های   وم 

 پزشکی کشور )سه ماهه اول(

14/55/69  5/40/69 بروزرسانی مستمر ت داد و  

اطال ات ا ضای هیات   می در 

 سامانه   م سنجی دانشگاه

51/41/69  5/40/69 تکمیل مستمر بخد های  

سنجی اطال اتی سامانه   م 

دانشگاه و پاسخگویی به 

بازخوردهای ارسالی ا ضای 

 هیات   می در سامانه

15/49/69  51/40/69       درج و تکمیل اطال ات 

,Google Scholar,ResearcherID 

    سامانه   م سنجی   

ORCID   

51/50/69  51/45/69 تکمیل و بروزرسانی مستمر  

اطال ات سامانه انتشار نتایج 

های تحقیقاتیطرح   

15/49/69  5/49/69 بروزرسانی مستمر بانک های  

اطال اتی پایان نامه های   وم 

 پزشکی کشور )سه ماهه دوم(

14/46/69  5/46/69 بروزرسانی مستمر بانک های  

اطال اتی پایان نامه های   وم 

 پزشکی کشور )سه ماهه سوم(

51/50/69  5/50/69 های بروزرسانی مستمر بانک  

اطال اتی پایان نامه های   وم 

پزشکی کشور )سه ماهه 

 چهارم(

 

 

 



 ( پژوهش های سالمتCapacity Buildingظرفیت سازی ) هدف کلی:

تاریخ 
 پایان

تاریخ 
 فعالیت شروع

وزن 
 هدف کمی برنامه نسبی

15/41/69  5/41/69 تامین و بروزرسانی  منابع  

 کتباطال اتی کتابخانه شامل 

)سه ماهه اول( و..  

04 

ارزشیابی و ارتقای کتابخانه 
های دانشگاه های   وم 

 پزشکی کشور

افزاید دسترسی به منابع و 
پایگاه های اطال ات   می و 

 پژوهشی

15/41/69  5/41/69  بروزرسانی و تکمیل وب سایت 

 کتابخانه مرکزی دانشگاه )سه

 ماهه اول(

51/50/69  5/40/69 بروزرسانی  منابع تامین و  

 اطال اتی کتابخانه شامل کتب

و... و سهم آن  از بودجه م اونت 

 تحقیقات و فناوری دانشگاه

15/49/69  5/49/69 تامین و بروزرسانی  منابع  

 اطال اتی کتابخانه شامل کتب

 و.. )سه ماهه دوم(

15/49/69  5/49/69  بروزرسانی و تکمیل وب سایت 

 دانشگاه )سهکتابخانه مرکزی 

 ماهه دوم(

14/40/69  51/40/69 تاسیس، تجهیز، توس ه و  

بروزرسانی سالن آموزش منابع 

الکترونیک کتابخانه مرکزی 

دانشگاه، مطابق استانداردهای 

مرکز توس ه و هماهنگی 

 اطال ات و انتشارات   می

14/46/69  5/46/69 تامین و بروزرسانی  منابع  

 اطال اتی کتابخانه شامل کتب

 و.. )سه ماهه سوم(

14/46/69  5/46/69  بروزرسانی و تکمیل وب سایت 

 کتابخانه مرکزی دانشگاه )سه

 ماهه سوم(

51/50/69  5/50/69 تامین و بروزرسانی  منابع  

 اطال اتی کتابخانه شامل کتب

 و..

 )سه ماهه چهارم(

51/50/69  5/50/69  بروزرسانی و تکمیل وب سایت 

 کتابخانه مرکزی دانشگاه )سه

 ماهه چهارم(

 

 



 ( پژوهش های سالمتCapacity Buildingظرفیت سازی ) هدف کلی:

تاریخ 
 پایان

تاریخ 
 فعالیت شروع

وزن 
 هدف کمی برنامه نسبی

51/50/69  5/40/69  

ارزیابی و تح یل میزان استفاده 
 دانشگاه ها از منابع اطال اتی

04 

تامین منابع الکترونیک 
اطال ات   می و ایجاد 

دسترسی برای دانشگاه 
ها، انجمن ها و موسسات 

 تاب ه

افزاید دسترسی به منابع و 
پایگاه های اطال ات   می و 

 پژوهشی

51/50/69  5/40/69 اطالع رسانی دانشگاه ها در  
مورد منابع الکترونیک در دستر  

 به کاربران

 


