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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)1( 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.

1)   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 اهواز

دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال 1336 تاسیس گردید و متشکل از 9 دانشکده، 627 هیات علمی، 7625 دانشجو 29 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

4210942155627

 تعداد دانشجو 

فلوشیپفوق تخصصPhDدستیاری تخصصیدكرتی عمومیكارشناسی ارشدکارشناسیكاردانی
 تعداد کل 
دانشجویان

128247796728788772474297625

1 به 12نسبت خام هیات علمی به دانشجو

0/450شاخص تعداد هیات علمی

0/921شاخص تناسب هرم هیات علمی

803کمبود هیات علمی نسبت به استاندارد جهانی

340کمبود هیات علمی نسبت به استاندارد ملی

 منودار مقایسه تعداد هیات علمی بر اساس استاندارد ملی و جهانی 

 تعداد اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز 

استاددانشیاراستادیارمربی

5542110942موجود

99542210116مطلوب ملی 

151807303169مطلوب بین املللی
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تعیین اندازه دانشگاه

اندازه دانشگاه)1( 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 اهواز در زیر آورده شده است.

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

رتبه جهانی دانشگاهمنطقه

---مادر62776251431336

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 بزرگاندازه 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  )1
دارند 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.
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تعیین ابعاد متایز کارکرد آکادمیک در دانشگاه علوم پزشکی اهواز

 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 های علوم پزشکی اهواز 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 اهواز 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 اهواز استخراج گردید و نتایج به رشح زیر می باشد.
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کد رشتهتوان رقابتیتوان علمیدانشگاهرشته

1/0466242/393382212اهوازگفتار درمانی 

0/6666672219اهوازمدیریت توانبخشی

0/462810/868217234اهوازمیکروب شناسی مواد غذایی 

0/6614170/64424836اهوازبافت شناسی 

0/6731090/487226217اهوازمامایی 

0/4530170/37517176اهوازپرستاری 

0/3156080/26568289اهوازپزشکی مولکولی 

1/0701220/261973203اهوازفیزیولوژی 

0/1209150/241042117اهوازجراحی کودکان

1/6355230/197612229اهوازمهندسی بهداشت محیط

0/1237910/19672128اهوازآموزش مامایی

0/1174790/172996208اهوازکاردرمانی

0/3344420/170231211اهوازکودکان

0/0740740/15217481اهوازپرستاری کودکان

0/232260/137371122اهوازخون شناسی

0/3565850/130255191اهوازعلوم ترشیحی 

0/50990/122078124اهوازخون و رسطان کودکان

0/2947470/11622652اهوازبیامری های کلیه بالغین

0/206790/11251170اهوازشنوایی سنجی

0/4261130/111943215اهوازگوش گلو بینی و جراحی رسو گردن 

0/1246010/10633975اهواز پرتونگاری دهان فک و صورت

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

 روش کار 

به منظور انجام این مطالعه ابتدا اطالعات اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز 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 اهوازدانشگاه:
خوزستاناستان:
اهوازشهر:
4کالن منطقه:
25 نفرتعداد هیات علمی با H Index باالی 15:

تیم های پژوهشی دارای مزیت رقابتی و زمینه/ زمینه های پژوهشی آنان)1(:

زمینه/ زمینه های پژوهشینام اعضای تیممجموع H Indexرشته

168مهندسی بهداشت محیط1

• غالمرضا گودرزی	
• علی اکرب بابائی	
• نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد	
• مهدی احمدی مقدم	
• محمدجواد محمدی	
• سهند جرفی	

•	particulate matter- air pollution
•	adsorption- aqueous solution
•	adsorption- peroxymonosulfate
•	peroxymonosulfate- adsorption
•	air pollution- air pollutants
•	degradation- adsorption

اعضای هیات علمی دارای مزیت رقابتی و زمینه/ زمینه های پژوهشی آنان)2(:

زمینه/ زمینه های پژوهشیH Indexرشتهنام

33Adsorption/degradationمهندسی بهداشت محیطمهدی احمدی مقدم1

32air pollution/air pollutantsمهندسی بهداشت محیطغالمرضا گودرزی2

29Obesity/children and adolescentsکودکانمحمداسامعیل مطلق3

28Adsorption/peroxymonosulfateمهندسی بهداشت محیطنعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد4

/27Adsorptionمهندسی بهداشت محیطعلی اکرب بابائی5

 مجموع H Index افراد باالتر از 50 باشد و حداقل سه عضو هیات علمی با H Index باالی 15 داشته باشد. )1
 عضو هیات علمی H Index باالی 25 دارد. )2

•	obesity- health survey

کودکان

•	endothelial dysfunction- angiotensin ii
•	long- term potentiation- gallic acid- hippocampus

•	particulate matter- air pollution
•	adsorption- aqueous solution
•	adsorption- peroxymonosulfate
•	peroxymonosulfate- adsorption
•	air pollution- air pollutants
•	degradation- adsorption

•	tuberculosis
مهندسی بهداشت محیط

پزشکی مولکولی

باکتری شناسی
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تعیین مزیت های رقابتی دانشگاه علوم پزشکی اهواز 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

مهندس بهداشت محیط 1

f3-4, f5-1, f5-2, f6-1, f6-2, f6-3, f6-4, f6-5, f7-11, f7-12, f7-14, f8-2, f9-1, f9-2, R1-5, R1-11, R1-17, R1-19, R2-1, 
R3-1, R5-1, R5-2, R5-3, R5-4, R6-2, R8-1, R10-15, R10-16, R10-17, R10-18, R10-20, R10-21, R10-22, R12-1, 
R12-2, R15-8, R15-9, E1-9, E1-10, E1-11, E1-12, E1-13, E1-14, E1-15, E1-16, E5-1, E5-2, E5-3, E6-12, E6-13, 
E6-14, E6-15, E6-16, E6-17, E6-18, E6-18, E6-20, E6-21, E6-22, E6-23, E6-24, E6-25, E6-26, E6-27, E6-28, 

M1-5, M1-2, M1-3, M1-4, M1-5

فناوری اطالعات سالمت 2
F1-2, , F1-3, F3-1, F3-2, F7-1, F7-2, F7-3, F7-4, F8-1, F8-2, R4-1, E1-1, E1-2, E1-3, E3-1, E3-2, E6-1, 1-5, M1-2, 

M1-3, M1-4, M1-5

سالمت باروری 3
F1-4, F3-1, F3-2, F7-1, F7-2, F7-3, F7-4, F7-5, F7-6, F7-7, E2-1, F9-1, E1-1, E1-2, E1-3, R1-1, R1-2, R1-3, R1-4, 

R13-1, R13-2, R10, M1-3, M1-4

علوم رسطان کودکان 4
F1-4, F7-1, F7-2, F7-3, F7-4, F7-5, F7-6, F7-7, F7-8, F7-9, F7-10, F7-11, F9-1, F9-2, R9-1, R9-2, R7-1, R10-1, 

R10-2, R10-3, R1-2, R1-3, R1-4, R1-5, R8-1, R13-1, E6-1, E6, R1-1, 

سالمت گفتار درمانی 5
E3-5, E4-1, F4-1, F4-2, F4-3, F7-1, F7-2, R1-1, R10-1, R10-2, R10-3, R10-4, R10-5, R10-6, R10-7, R10-8, R10-9, 

R10-10, R13-1, 
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سطح مزیت رقابتی رشته ها در دانشگاه علوم پزشکی اهواز

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)1(. 

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)2(.

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  )1
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  )2
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 اهواز 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

داخلیفناوری اطالعات سالمت 1

داخلیبهداشت باروری2

ضعیفخون و رسطان کودکان3

انحصاریگفتار درمانی 4

قویمدیریت توانبخشی5

ضعیفمیکروب شناسی مواد غذایی 6

ضعیفبافت شناسی  7

ضعیفمامایی 8

ضعیفپرستاری 9

ضعیفپزشکی مولکولی 10

داخلیفیزیولوژی 11

داخلیجراحی کودکان12

قویمهندسی بهداشت محیط13

ضعیفآموزش مامایی14

داخلیکاردرمانی15

ضعیفکودکان16

داخلیپرستاری کودکان17

ضعیفخون شناسی18

داخلیعلوم ترشیحی 19

داخلیبیامری های کلیه بالغین20

ضعیفشنوایی سنجی21

داخلیگوش گلو بینی و جراحی رسو گردن 22

داخلی پرتونگاری دهان فک و صورت23
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همراستایی رشته ها در دانشگاه علوم پزشکی اهواز 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.)1(

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

همراستاداخلیفناوری اطالعات سالمت 

همراستاداخلیبهداشت باروری

همراستاضعیفخون و رسطان کودکان

ناهمراستاانحصاریگفتار درمانی 

ناهمراستاقویمدیریت توانبخشی

همراستاضعیفمیکروب شناسی مواد غذایی 

ناهمراستاضعیفبافت شناسی  

ناهمراستاضعیفمامایی 

ناهمراستاضعیفپرستاری 

همراستاضعیفپزشکی مولکولی 

همراستاداخلیفیزیولوژی 

ناهمراستاداخلیجراحی کودکان

همراستاقویمهندسی بهداشت محیط

ناهمراستاضعیفآموزش مامایی

ناهمراستاداخلیکاردرمانی

ناهمراستاضعیفکودکان

ناهمراستاداخلیپرستاری کودکان

همراستاضعیفخون شناسی

 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  )1
راهبردی آموزش پزشکی منتشر شده است.
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اولویت های ملّی

A حاکمیت و نظام 
سالمت

B بهداشت و 
پیشگیری

C تشخیص، درمان، و مراقبت 
بیامران
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همراستاییمزیت رقابتیرشته

ناهمراستاداخلیعلوم ترشیحی 

ناهمراستاداخلیبیامری های کلیه بالغین

ناهمراستاضعیفشنوایی سنجی

ناهمراستاداخلیگوش گلو بینی و جراحی رسو گردن 

ناهمراستاداخلی پرتونگاری دهان فک و صورت
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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)1( 	

• رتبه بین املللی کشور از نظر مقاالت منترش شده رشته در سامانه سایامگو)2( 	

• رتبه بین املللی کشور از نظر استنادات صورت گرفته به مقاالت منترش شده رشته در سامانه سایامگو)3( 	

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)4(.

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 ضعیفهمراستاداخلیفناوری اطالعات سالمت 

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاداخلی بهداشت باروری

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفخون و رسطان کودکان

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاانحصاری گفتار درمانی 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقویمدیریت توانبخشی

در زمینه کشوری قویهمراستاضعیفمیکروب شناسی مواد غذایی 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفبافت شناسی  

1)  National H2 Index
2)  Scimago Documents Rank
3)  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 بیشتر  )4

از 20 و رتبه استنادات آن بیشتر از 25 در نظر گرفته می شود.
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زمینه کشوریهمراستاییمزیت رقابتیرشته

در زمینه کشوری قویناهمراستاضعیفمامایی 

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفپرستاری 

در زمینه کشوری قویهمراستاضعیفپزشکی مولکولی 

در زمینه کشوری قویهمراستاداخلیفیزیولوژی 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاداخلیجراحی کودکان

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاقویمهندسی بهداشت محیط

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفآموزش مامایی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاداخلیکاردرمانی

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفکودکان

در زمینه کشوری قویناهمراستاداخلیپرستاری کودکان

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفخون شناسی

در زمینه کشوری قویناهمراستاداخلیعلوم ترشیحی 

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاداخلیبیامری های کلیه بالغین

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفشنوایی سنجی

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاداخلیگوش گلو بینی و جراحی رسو گردن 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاداخلی پرتونگاری دهان فک و صورت
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تصمیم گیری برای انتخاب رشته یا حوزه دانشی به منظور متایز آکادمیک

برای بررسی میزان مناسبت)1( 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 بزرگ

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   )1
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فهرست اولویت های رشته ها برای متایز رسالت

زمینه کشوریهمراستاییمزیت رقابتیرشتهمناسبت

کامال مناسب

مناسب

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاانحصاری گفتار درمانی 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقویمدیریت توانبخشی

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاقویمهندسی بهداشت محیط

مناسب در غیاب 
سایر گزینه ها

در زمینه کشوری قویناهمراستاضعیفمامایی 

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفپرستاری 

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفکودکان

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفبافت شناسی  

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفآموزش مامایی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفشنوایی سنجی

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاضعیفمهندسی بهداشت محیط

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفخون و رسطان کودکان

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفخون شناسی

نامناسب

در زمینه کشوری قویهمراستاضعیفمیکروب شناسی مواد غذایی 

در زمینه کشوری قویهمراستاضعیفپزشکی مولکولی 

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاداخلیبیامری های کلیه بالغین

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاداخلیگوش گلو بینی و جراحی رسو گردن 

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاداخلی بهداشت باروری

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاداخلیجراحی کودکان

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاداخلیکاردرمانی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاداخلی پرتونگاری دهان فک و صورت

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاداخلیفناوری اطالعات سالمت 

در زمینه کشوری قویهمراستاداخلیفیزیولوژی 

کامال نامناسب
در زمینه کشوری قویداخلیپرستاری کودکان

در زمینه کشوری قویناهمراستاداخلیعلوم ترشیحی 
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توصیه سیاستی نرص برای متایز رسالت آکادمیک در دانشگاه علوم پزشکی 
اهواز

دانشگاه علوم پزشکی بزرگی مانند دانشگاه علوم پزشکی اهواز می تواند بین 8 تا 12 حوزه برای متایز رسالت آکادمیک خود انتخاب کنند. بر اساس تحلیل 

فوق و با ادغام حوزه های مشابه با یکدیگر 8 حوزه زیر به عنوان زمینه متایز دانشگاه علوم پزشکی اهواز پیشنهاد می شود.

 گفتار درمانی1

مدیریت توانبخشی2

مهندسی بهداشت محیط3

خون و رسطان کودکان4

خون شناسی5

بافت شناسی6

آموزش مامایی7

شنوایی سنجی8
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عالوه بر حوزه های فوق، این دانشگاه می تواند برای رسالت اکادمیک متایز یافته خود از حوزه های اقیانوس آبی با اولویت ملی باال که در جدول زیر 

آمده است، با توجه به سقف انتخاب آن دانشگاه، حوزه یا حوزه هایی را انتخاب مناید.

حوزه های اقیانوس آبی با اولویت ملّی باال و وابستگی میان رشته گی متوسط و باال برای دانشگاه های بزرگ

مددکار اجتامعی ساملنداناقتصاد سالمت

زیست مواداقتصاد دارویی

زیست مواد دندانیاخالق بالینی

بازار و صنعت  بیوتکنولوژیسالمت، مطالعات خانواده و توسعه انسانی

شیمی محصوالت طبیعی و داروهای گیاهیجامعه شناسی سالمت

کشت گیاه های داروییهمه گیرشناسی اجتامعی

زیست نانوفناوریسالمت و رفاه اجتامعی

نانوموادسالمت و توسعه اجتامعی

همه گیرشناسی محیط زیستسالمت و رفاه کودکان

تحلیل سیاست های محیط زیستمدیریت عوامل اجتامعی موثر بر سالمت

اقتصاد رفاهمطالعات سیاست های آموزشی

حقوق سالمتارتباطات سالمت

مدیریت محیط زیستمدیریت صنایع غذایی

مهندسی  بیوتکنولوژیپیشگیری از اعتیاد در جامعه

مهندسی  نانوفناوری و ابزار فوق دقیقآمادگی و پیشگیری آسیب در بالیا
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حوزه های دانشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی اهواز جهت متایز رسالت 
آکادمیک

دانشگاه علوم پزشکی اهواز با تشکیل کارگروهی متشکل از مدیران منتخب دانشگاه و جمعی از برترین اساتید و پژوهشگران دانشگاهی )ضمیمه 3( 

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.

گفتار درمانی1

تعادل و پاسچر2

بهداشت محیط3

خون و رسطان کودکان4

تغذیه5

فناوری اطالعات سالمت6

سالمت باروری7

ترکیبات طبیعی، دارویی دریایی8

زیست نانوفناوری9

عقرب زدگی و مارگزیدگی10

بیامری های آسم و آلرژی11

اختالالت شنوایی12

براکی تراپی در درمان بیامری های رسطان13

حوزه های متایز آکادمیک دانشگاه علوم پزشکی اهواز در تاریخ 1399/9/25 در هیات رئیسه دانشگاه / شورای دانشگاه به تصویب رسید.

بیانیه رسالت آکادمیک متایز یافته دانشگاه علوم پزشکی اهواز 

• دانشگاه علوم پزشکی اهواز 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.

گفتار درمانی. 1

تعادل و پاسچر. 2

بهداشت محیط. 3

خون و رسطان کودکان. 4

تغذیه. 5

فناوری اطالعات سالمت. 6

سالمت باروری. 7

ترکیبات طبیعی، دارویی دریایی. 8

زیست نانوفناوری. 9

عقرب زدگی و مارگزیدگی. 10

بیامری های آسم و آلرژی. 11

اختالالت شنوایی. 12

براکی تراپی در درمان بیامری های رسطان. 13

• هدف دانشگاه علوم پزشکی اهواز این است که:	
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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.

متایز نهادی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در راستای تحقق رسالت آکادمیک

دانشگاه علوم پزشکی اهواز 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)1(	

طب علمی بالقوه تغذیه  -

قطب علمی بالقوه فناوری اطالعات سالمت  -

قطب علمی بالقوه سالمت باروری  -

قطب علمی بالقوه ترکیبات طبیعی، دارویی دریایی  -

قطب علمی بالقوه زیست نانوفناوری  -

قطب علمی بالقوه عقرب زدگی و مارگزیدگی  -

قطب علمی بالقوه بیامری های آسم و آلرژی  -

قطب علمی بالقوه اختالالت شنوایی  -

براکی تراپی در درمان بیامری های رسطان  -

 .)a تحقق قطب های بالقوه فوق بطور عمده از طریق عملیاتی سازی راهربد متایز صورت می گیرد )ضمیمه

  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  )1
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.
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نقشه راه راهربدی قطب های بالقوه فوق بر اساس چارچوب مندرج در ضمیمه e تدوین خواهد شد.

• قطب های علمی پایه)1(	

قطب علمی پایه خون و رسطان کودکان  -

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

نقشه راه راهربدی قطب های پایه فوق بر اساس چارچوب مندرج در ضمیمه f تدوین خواهد شد.

• قطب های علمی جامع )2(	

قطب علمی جامع بهداشت محیط  -

قطب علمی جامع تعادل و پاسچر  -

 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،  )1
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.
 قطب علمی سطح سه یا قطب جامع یک نهاد دانشی شناخته شده است که به واسطه عملکرد الگوی خود، رهبری جامعه علمی کشور در رشته مربوطه را برعهده می گیرد و با اتکا  )2
به ظرفیت های باالی علمی خود و با شبکه سازی و بکارگیری ظرفیت های ملّی، در مسیر رفع نیازهای اساسی کشور در آن حوزه دانشی نقشی محوری ایفا می نماید. گستره کارکردهای 
دانشی الگوی قطب علمی جامع شامل آموزش، پژوهش، مدیریت دانش و ارایه خدمات می باشد. گسترش اقدامات و دسترسی های قطب علمی جامع در سطح جامعه، بخش خدمات و 
صنعت، نهادهای سیاستگذار و جامعه علمی ملی و بین المللی، سبب می شود دامنه تاثیرگذاری فعالیت های دانشی قطب علمی جامع بسیار وسیع باشد. تمرکز، تمایز، تعالی، و رهبری، 

راهبردهای اصلی قطب های علمی جامع محسوب می شوند.
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.)c و b و a تحقق قطب های جامع فوق بطور عمده از طریق عملیاتی سازی راهربدهای متایز، تعالی و راهربی صورت می گیرد )ضمیمه های

نقشه راه راهربدی قطب های جامع فوق بر اساس چارچوب مندرج در ضمیمه g تدوین خواهد شد

• قطب های علمی مرجع)1(	

قطب علمی مرجع گفتار درمانی  -

.)d و c و b و a تحقق قطب های مرجع فوق بطور عمده از طریق عملیاتی سازی راهربدهای متایز، تعالی، راهربی و فرادستی صورت می گیرد )ضمیمه های

نقشه راه راهربدی قطب های مرجع فوق بر اساس چارچوب مندرج در ضمیمه h تدوین خواهد شد.

 قطب علمی سطح چهار یا قطب مرجع یک نهاد دانشی شناخته شده است که به واسطه عملکرد الگوی خود، رهبری جامعه علمی بین المللی در رشته مربوطه را برعهده می گیرد  )1
و با اتکا به ظرفیت های باالی علمی خود بر فضای گفتمانی علمی جهانی تسلط پیدا می کند و نبض تعامالت با مراکز رقیب، همکار و  بازار مشتریان را در دست می گیرد. تمرکز، تمایز، 

تعالی، رهبری، و فرادستی، راهبردهای اصلی قطب های علمی مرجع محسوب می شوند.
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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	
• 	)CQI, 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	



دانشگاه علوم پزشکی اهواز 34

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(

• 	)IF 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	



35داده ها، تحلیل ها، تصمیمات و نقشه راه

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 
 )CQI, 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 



39داده ها، تحلیل ها، تصمیمات و نقشه راه

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 
)IF 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 



41داده ها، تحلیل ها، تصمیمات و نقشه راه

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 
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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 
 )CQI, 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 
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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 



45داده ها، تحلیل ها، تصمیمات و نقشه راه

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 
)IF بیشرتین(

کتب مرجع جهانی

بهرتین دانشمندان

بهرتین موسسات

بهرتین خدمات

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- 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 



47داده ها، تحلیل ها، تصمیمات و نقشه راه

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 
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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

 CQI,( بهبود کیفیت سازمانی
 )TQM

بهبود جایگاه در نظام های 
رتبه بندی

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- 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 
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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 



51داده ها، تحلیل ها، تصمیمات و نقشه راه

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

)IF ژورنال های جهانی )بیشرتین

کتب مرجع جهانی

بهرتین دانشمندان

بهرتین موسسات

بهرتین خدمات

8910111213 7 6 5 4 3 2 1 سال 
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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 



53داده ها، تحلیل ها، تصمیمات و نقشه راه

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 
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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

 CQI,( بهبود کیفیت سازمانی
 )TQM

بهبود جایگاه در نظام های 
رتبه بندی

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- 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 
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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 



57داده ها، تحلیل ها، تصمیمات و نقشه راه

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

)IF ژورنال های جهانی )بیشرتین

کتب مرجع جهانی

بهرتین دانشمندان

بهرتین موسسات

بهرتین خدمات

8910111213 7 6 5 4 3 2 1 سال 
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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 



59داده ها، تحلیل ها، تصمیمات و نقشه راه

نقشه راه متایز دانشگاه علوم پزشکی اهواز 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:

نقشه راه اقدامات در حوزه آسم و آلرژی در دانشگاه علوم پزشکی اهواز جهت نیل به مرجعیت علمی
وابستگیاقدامسال

آموزش کارشناسان آزمایشگاه بخش آلرژی ایمونولوژی بالینی1399

1400

تدوین سـیاست گذاری، برنامه  ريـزي، تـدوین، تصویب، اجـرا و دیده بانـی تحـقیقات راهربدی آسم، آلرژی و ایمونولوژی بالینی جهت 
ایجاد بسرت مناسب در راستای نیل به مرجعیت علمی کشوری

تدوین، تصویب برنامه راهربدی توسعه قطب علمی بالقوه آسم و آلرژی و ایمونولوژی بالینی در راستای نیل به مرجعیت علمی کشوری

طراحی و تدوین نظام جامع ارزشیابی کار آمد و اثر بخش هیات علمی آلرژی و ایمونولوژی بالینی، و حاکمیت آکادمیک مبتنی بر 
رسالت دانشگاه

بررسی، برآورد، تدوین و تصویب بودجه ی توسعه قطب علمی آلرژی و ایمونولوژی بالینی در دانشگاه

جذب ساالنه یک هیئت علمی آلرژی و ایمونولوژی بالینی برای سه سال 

جذب یک دکرتای تخصصی ایمونولوژی پایه با محوریت پژوهش در بیامری های نقص ایمنی

جذب دکرتای تخصصی گیاه شناسی )بوتانیک( با محوریت پژوهش در آلرژن های گیاهی بیامری زا 

جذب دکرتای تخصصی ایمونولوژی آزمایشگاهی با محوریت تشخیص آزمایشگاهی بیامران آلرژی و نقص ایمنی

جذب یک نفر کارشناس فناوری اطالعات با هدف راه اندازی رجیسرتی بیامری های آلرژیک تنفسی گوارشی  و پوستی

جذب یک نفر کارشنارس ارشد آزمایشگاهی ایمونولوژی جهت راه اندازی آزمایشگاه فوق تخصصی ایمونولوژی

جذب یک نفر کارشنارس علوم آزمایشگاهی جهت فعالیت در آزمایشگاه فوق تخصصی ایمونولوژی

جذب یک نفر کارشنارس کتابداری جهت فعالیت در مرکز تحقیقات آسم، آلرژی، ایمونولوژی بالینی

جذب یک نفر پزشک متخصص کودکان به عنوان " پژشک پژوهشگر"

جذب یک نفر پزشک عمومی به عنوان " پزشک پژوهشگر"

جذب یک نفر پزشک عمومی به عنوان " پزشک درمانگر" در کلنیک آلرژی

جذب یک نفر پرستار به عنوان پرستار کلنیک آلرژی برای انجام تست های تخصصی

جذب یک نفر پرستار به عنوان "پرستار درمانگر " کلنیک آلرژی 

راه اندازی بخش آلرژی ایمونولوژی بالینی بزرگساالن

راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه بخش آلرژی ایمونولوژی بالینی

تهیه بادی باکس برای کلینیک آلرژی

تهیه دستگاه FeNO برای کلنیک آلرژی

cardiopulmonary stress test تهیه تجهیزات الزم برای

تهیه تجهیزات الزم برای چالش متاکولین

تهیه اکسرتاکت های هوایی و غذایی برای تست پریک در کلنیک آلرژی

تهیه اکسرتاکت های ایمونوتراپی جهت کلنیک آلرژی

پیشنهاد، تصویب و تاسیس گروه مستقل آلرژی ایمونولوژی بالینی از نیمه دوم سال 1400

پیشنهاد، تصویب و راه اندازی مرکز تحقیقات آلرژی ایمونولوژی بالینی نیمه اول سال 1401

پذیرش ساالنه یک دستیار فوق تخصصی آلرژی ایمونولوژی بالینی تا 3 سال و پس از سالی دو دستیار

تدوین و استخراج شاخص های آموزشی، پژوهشی و بالینی قطب علمی آسم و آلرژی و بیامریهای نقص ایمنی و تطبیق و اجرای آن ها با 
فرایندهای تعیین شده

1401
برگزاری دوره تکمیلی بیامری های ریوی

برگزاری دوره تکمیلی مراقبت های ویژه
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نقشه راه اقدامات در حوزه آسم و آلرژی در دانشگاه علوم پزشکی اهواز جهت نیل به مرجعیت علمی
وابستگیاقدامسال

1401

برگزاری دوره تکمیلی آلرژی دارویی

برگزاری دوره تکمیلی بیامری های نقص ایمنی

طراحی، تدوین و اجرای فرایند مرکز تخصصی آسم، آلرژی و بیامری های نقص ایمنی

بازنگری محتوای آموزشی بیامریهای آلرژی در دوره ی دستیاری کودکان

بازنگری محتوای آموزشی بیامری های نقص ایمنی در دوره ی دستیاری کودکان

بازنگری محتوای آموزشی بیامریهای آلرژی در دوره ی کار آموزی و کارورزی

بازنگری محتوای آموزشی بیامری های نقص ایمنی در دوره ی کار آموزی و کار ورزی

تدوین و استخراج ابزار های ارزشیابی و ممیزی اقدام های آموزشی، پژوهشی و بالینی قطب علمی آسم و آلرژی و بیامریهای نقص ایمنی

1402

تدوین و راه اندازی تیم درمان و پژوهش آسم

تدوین و راه اندازی تیم درمان و پژوهش رینوسینوزیت مزمن با پولیپ

تدوین و راه اندازی تیم درمان و پژوهش آلرژی غذایی

تدوین و راه اندازی تیم درمان و پژوهش آلرژی دارویی

درخواست کسب گواهی های اعتبار بخشی و رفع موانع موجود و کسب گواهی های الزم

ایجاد فرایندها و ظرفیت های الزم برای کسب گواهینامه های ایزو مراکز آموزشی و درمانی

دریافت نشان کیفیت موسسه ای قطب علمی آسم و آلرژی و بیامریهای نقص ایمنی

1403

اخذ مجوز و استفاده از فرصت مطالعاتی با رویکرد آلرژی غذایی

اخذ مجوز و استفاده از فرصت مطالعاتی با رویکرد آلرژی دارویی

اخذ مجوز و استفاده از فرصت مطالعاتی با رویکرد بیامری های نقص ایمنی

1404

1405

سازمان دهی ساختار بخش های آموزش درمانی و مجازی با الگو برداری از 
Division of Allergy and Clinical Immunology

JOHNS HOPKINS MEDICINE در

قرار گرفنت در بین 3 قطب علمی آسم و آلرژی و بیامریهای نقص ایمنی کشور
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تدوین و اطالع رسانی بیانیه رسالت توسعه قطب علمی بالقوه اختالالت شنوایی در راستای نیل به مرجعیت علمی کشوری1399

1400

تدوین و تصویب و اطالع رسانی برنامه راهربدی توسعه قطب علمی بالقوه اختالالت شنوایی در راستای نیل به مرجعیت علمی کشوری

تدوین نظام  پایش برنامه راهربدی متایزیافته توسعه توسعه قطب علمی بالقوه اختالالت شنوایی در راستای نیل به مرجعیت علمی 
کشوری و اجرای آن در دوره های زمانی یکساله

تدوین و تصویب بودجه قطب علمی بالقوه اختالالت شنوایی در دانشگاه

فهرست بندی تجهیزات مورد نیاز با تعیین اولویت بندی پژوهشی درمانی و آموزشی مرتبط با هدف توسعه قطب بالقوه اختالالت شنوایی

راه اندازی مقطع تحصیالت تکمیلی در رشته شنوایی شناسی

راه اندازی، تدوین وتصویب کوریکولوم  مقطع تحصیالت تکمیلی رشته علوم وابسته به آموزش کم شنوایان

تدوین فرایند تاسیس مرکز جامع اختالالت شنوایی

تدوین فرایند تاسیس مرکز اختالالت پردازش شنوایی مرکزی

تدوین فرایند تاسیس مرکز ارزیابی و توانبخشی وزوز گوش

تدوین حداقل سالی یک فرآیند آموزشی در حیطه اختالالت شنوایی

تدوین و راه اندازی الگ بوک الکرتونیکی

راه اندازی شبکه مجازی ملی اختالالت شنوایی

راه اندازی رجیسرتی کاشت حلزون 

1401

جذب 3 نفر عضو هیات علمی در رشته شنوائی شناسی

جذب 1 نفر عضو هیات علمی در رشته گوش و حلق و بینی

جذب یک نفر کارشناس فناوری اطالعات

جذب یک نفر کارشناس مهندسی پزشکی

جذب یک نفر کارشناس شنوایی شناسی

راه اندازی مرکز اختالالت پردازش شنوایی مرکزی

رجیسرتی اختالالت پردازش شنوایی مرکزی

تبدیل مرکز اختالالت پردازش شنوایی مرکزی به جامع ترین مرکز کشور

توسعه مرکز کاشت حلزون 

طراحی و راه اندازی واحد های توانبخشی کاشت حلزون در سطح دانشگاه

طراحی و راه اندازی مرکز تخصصی ارزیابی و توانبخشی وزوز گوش

تدوین، تصویب و راه اندازی تیم تخصصی اختالالت پردازش شنوایی مرکزی 

تدوین، تصویب و راه اندازی تیم تخصصی ارزیابی و توانبخشی وزوز گوش

تدوین، تصویب و راه اندازی تیم تخصصی در زمینه توانبخشی کاشت حلزون

تدوین، تصویب و راه اندازی تیم تخصصی در زمینه ژنتیک و کم شنوایی

تدوین، تصویب و راه اندازی هسته پژوهش در آموزش در علوم شنوائی

1402

بورسیه یک نفر دانشجوی دکرتای تخصصی شنوایی شناسی

بورسیه دانشجو در رشته تخصصی گوش و حلق و بینی

آموزش کارشناسان تخصصی مستقر در آزمایشگاه های پژوهشی و کلینیک های تخصصی درمانی قطب علمی بالقوه اختالالت شنوایی

1403
جذب دانشجوی کارشناسی ارشد  رشته "علوم وابسته به آموزش کم شنوایان"

جذب دانشجو در مقطع فلوشیپ گوش

1404

اخذ مجوز و استفاده ازفرصت مطالعاتی ) در حوزه دانشی اختالالت شنوایی( برای یک نفر از اعضاء هیات علمی گروه آموزشی شنوایی شناسی

برگزاری دوره های آموزش برنامه نویسی مرتبط

الزام به گذراندن دوره تدوین شده آموزش پزشکی برای دو عضو هیات علمی گروه

رشکت در دوره پسادکرتا ) در حوزه دانشی اختالالت شنوایی( برای یک نفر از اعضاء هیات علمی گروه آموزشی شنوایی شناسی
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برگزاری جشنواره سالمت شنوایی1405

1406

برگزاری هامیش های تکریم و تقدیر از اساتید برجسته در زمینه علوم شنوایی و استفاده از تجارب آنان

برگزاری هامیش های تقدیر از پژوهشگران جوان در زمینه علوم شنوایی

مدیریت پایش و اعتبار بخشی رشته علوم وابسته به آموزش کم شنوایان

برنامه ریزی توسعه رشته "علوم وابسته به آموزش کم شنوایان" براساس استانداردهای تعریف شده ، در  مناطق آمایشی

گسرتش همکاری بین دانشگاهی در زمینه اختالالت شنوایی

گسرتش همکاری بین دانشگاهی در زمینه ژنتیک و کم شنوایی

برگزاری مصاحبه های ادواری صدا و سیام در رابطه با سالمت شنوایی

حضور در روزهای ملی و جهانی سالمت شنوائی در رسانه

راه اندازی گروه شنوایی و ..دربسرت شبکه های مجازی

دعوت از افراد ناشنوای موفق  برای ارتقا آگاه سازی جامعه از ظرفیت های بالقوه

ایجاد ایستگاه سالمت در مقرهای مناز جمعه

حضور در مساجد و مدارس برای آموزش بهداشت گوش و شنوائی

برگزاری مدون و مداوم ایستگاههای سالمت در سطح شهر، شهرداری، صنایع، مراکز بهداشت با رویکرد آگاهی عمومی در خصوص 
اختالالت شنوایی

پذیرش دانشجوی بین املللی در حیطه اختالالت شنوایی

در حوزه نرم افزار تخصصی کاشت حلزون

بازنگری کوریکولوم مقطع کارشناسی شنوایی شناسی1407

1408

تدوین استانداردهای مرتبط با روند کاشت حلزون مطابق با استانداردهای ملی و بین املللی

تدوین استانداردهای الزم برای ارائه واحدهای بالینی برساس الگ بوک الکرتونیک

تدوین استانداردهای الزم برای ارزیابی و توانبخشی وزوز گوش مطابق با استانداردهای ملی و بین املللی

تدوین استانداردهای الزم برای ارزیابی و توانبخشی اختالالت پردازش شنوایی مرکزی مطابق با استانداردهای ملی و بین املللی

تدوین استانداردهای الزم در زمینه ژنتیک و کم شنوایی مطابق با استانداردهای ملی و بین املللی

کسب گواهی های اعتباربخشی موسسه ای قطب علمی بالقوه اختالالت شنوایی

الگوبرداری از دپارمتان های معترب جهانی در حوزه اختالالت شنوایی مانند موسسه هاووس امریکا و موسسه آموزشی هانوفر آملان

تدوین استانداردهای ملی در واحد کارآموزی وزوز در مقطع کارشناسی شنوایی شناسی

تدوین استانداردهای ملی در واحد درسی اختالالت پردازش شنوایی مرکزی در مقطع کارشناسی شنوایی شناسی

تدوین و تصویب استانداردهای ملی مرتبط با اختالالت پردازش شنیداری مرکزی

تدوین و تصویب استانداردهای ملی مرتبط با ارزیابی و توانبخشی در وزوز گوش

تدوین و تصویب استانداردهای ملی مرتبط با توانبخشی کودکان کاشت حلزون شده

تدوین و تصویب استانداردهای مرتبط با الگ بوک الکرتونیک در رشته شنوائی شناسی

تدوین و تصویب استانداردهای ملی مرتبط با ژنتیک و کم شنوایی

تدوین و تصویب استانداردهای )گایدالین( کم شنوایی یکطرفه

تشکیل تیم ارزشیابی درون گروهی، دانشگاهی و خارج دانشگاهی برای بررسی عملکرد گروه1409
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1409

طراحی، تدوین و اجرای شیوه نامه ارزشیابی و ممیزی اقدامهای آموزشی، پژوهشی و بالینی قطب علمی بالقوه اختالالت شنوایی

دریافت نشان کیفیت از موسسات ذی صالح

دریافت نشان کیفیت موسسه ای قطب علمی بالقوه اختالالت شنوایی

هدفگذاری در جهت بهبود جایگاه ملی در مرحله اول و ارتقای جایگاه در منطقه خاورمیانه در مرتبه دوم 

تدوین راهکارهای ملی بر اساس حوزه های مختلف علوم شنوایی

تدوین ، تصویب و برگزاری ساالنه حداقل یک دوره آموزش مهارتی در حوزه ی دانشی اختالالت پردازش شنوایی مرکزی برای شنوایی 
شناس ها

تدوین ، تصویب و برگزاری ساالنه حداقل یک دوره آموزش مهارتی در حوزه ی دانشی وزوز برای شنوایی شناس ها

تدوین ، تصویب و برگزاری ساالنه حداقل یک دوره آموزش مهارتی در حوزه ی دانشی کاشت حلزون برای شنوایی شناس ها

تعریف کدهای اخالق حرفه ای در علوم مرتبط با اختالالت  شنوایی

برگزاری کارگاه های اخالق حرفه ای در علوم مرتبط با اختالالت  شنوایی برای دانشجویان و فارع التحصیالن

تدوین و تصویب کوهورت ملی وزوز

تدوین و تصویب کوهورت ملی اختالالت پردازش شنوایی مرکزی

1410

عضویت حداقل یک نفر ازاعضای هیات علمی گروه شنوایی شناسی  در انجمن های علمی شنوایی شناسی

تعیین جایگاه شغلی فارغ التحصیالن رشته شنوایی شناسی در نظام سالمت

پیشنهاد راه اندازی شاخه توانبخشی شنوایی مرکزی در انجمن شنوایی شناسی

پیشنهاد راه اندازی شاخه وزوز در انجمن شنوایی شناسی

پیشنهاد راه اندازی شاخه توانبخشی شنوایی در انجمن شنوایی شناسی

همکاری در تدوین برنامه راهربدی انجمن های علمی  

عضویت حداقل یک عضو هیات علمی رشته شنوائی شناسی در هیات ممتحنه و ارزشیابی وزارت بهداشت

عضویت حداقل یک عضو هیات علمی گروه گوش م حلق و بینی در هیات ممتحنه و ارزشیابی وزارت بهداشت

عضویت در کمیته اعتباربخشی بورد تخصصی

برگزاری سمینارهای علمی ، کنگره های ملی ،وبینارهای مجازی در حیطه اختالالت شنوایی

اخذ مدرک معترب زبان انگلیسی برای حداقل 20% اعضای هیات علمی گروه شنوایی شناسی و گوش و حلق و بینی

تولید محتوا به صورت اپلیکیشن  در زمینه توانبخشی کاشت حلزون ، توانبخشی اختالالت پردازشی شنوایی مرکزی و وزوز گوش

تدوین شیوه نامه خدمتی برای فارغ التحصیالن رشته شنوایی شناسی

تدوین ، طراحی و اجرای حداقل یک پروپوزال پژوهشی در حوزه دانشی کاشت حلزون شنوائی با همکاری یک دپارمتان معترب بین املللی

تدوین ، طراحی و اجرای حداقل یک پروپوزال پژوهشی در حوزه دانشی اختالالت پردازش شنوایی مرکزی با همکاری یک دپارمتان معترب 
بین املللی

تدوین ، طراحی و اجرای حداقل یک پروپوزال پژوهشی در حوزه دانشی ژنتیک و کم شنوایی با همکاری یک دپارمتان معترب بین املللی

تولید محتوا نرم افزاری در حوزه توانبخشی شنیداری و گفتاری،

انتشار حداقل 2 کتاب تخصصی در حیطه اختالالت شنوایی

کسب بیشرتین نسبت انتشار مقاالت به تعداد اعضای هیات علمی

تولید محتوا نرم افزاری در حوزه توانبخشی وزوز

تولید محتوا نرم افزاری در حوزه توانبخشی اختالالت پردازش شنوایی مرکزی

تولید محتوا نرم افزاری در حوزه توانبخشی کاشت حلزونی

انتشار حداقل 15 مقاله علمی در مجالت معترب بین املللی

تدوین ، طراحی و اجرای حداقل یک پروپوزال پژوهشی در حوزه دانشی کاشت حلزون شنوائی با همکاری یک دپارمتان معترب بین املللی

تدوین ، طراحی و اجرای حداقل یک پروپوزال پژوهشی در حوزه دانشی اختالالت پردازش شنوایی مرکزی با همکاری یک دپارمتان معترب بین املللی
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1410

تدوین ، طراحی و اجرای حداقل یک پروپوزال پژوهشی در حوزه دانشی ژنتیک و کم شنوایی با همکاری یک دپارمتان معترب بین املللی

تولید محتوا نرم افزاری در حوزه توانبخشی شنیداری و گفتاری،

تولید محتوا نرم افزاری در حوزه توانبخشی وزوز

تولید محتوا نرم افزاری در حوزه توانبخشی اختالالت پردازش شنوایی مرکزی

تولید محتوا نرم افزاری در حوزه توانبخشی کاشت حلزونی

 انتشار حداقل 15 مقاله علمی در مجالت معترب بین املللی

 انتشار حداقل 2 کتاب تخصصی در حیطه اختالالت شنوایی

 کسب بیشرتین نسبت انتشار مقاالت به تعداد اعضای هیات علمی

 برگزاری هامیش جهانی در حیطه اختالالت شنوایی هر سه سال یکبار

برگزاری هامیش جهانی در حیطه کاشت حلزون هر سه سال یکبار

انتشار حداقل 2 مقاله علمی در سال درمجالت معترب بین املللی

 نگارش حداقل یک فصل از کتب مرجع در حیطه اختالالت شنوایی 

کسب بهرتین رتبه در حوزه اختالالت شنوائی در منطقه خاورمیانه

کسب بهرتین رتبه در حوزه کاشت حلزون در منطقه خاورمیانه

کسب عنوان ارائه دهنده بهرتین خدمات در سطح منطقه خاورمیانه در حوزه کاشن حلزون

کسب عنوان ارائه دهنده بهرتین خدمات در سطح منطقه خاورمیانه در حوزه اختالالت شنوایی

تعیین اولویت های پژوهشی در حوزه کاشت حلزون شنوائی ، اختالالت محیطی تعادل ، وزوز گوش ، اختالالت پردازش شنوائی مرکزی

1411

برنامه ریزی در جهت توسعه واحدهای توانبخشی شنوایی ) اختالالت پردازش شنیداری مرکزی، وزوز، کاشت حلزون و ساملندی ...( در 
مناطق آمایشی

جذب فارغ التحصیالن رشته در واحد های طب صنعتی برای نظارت و پایش شنوائی در شاغلین مراکز صنعتی

بهره گیری از رصد علم، فناوری و نوآوری برای تدوین سیاست های توسعه منطقه ای

مشارکت گسرتده در زمینه طراحی روش های نوین جمع آوری داده در سطح ملی و ارتباط با مراکز بین املللی

آسیب شناسی روند دستیابی مراجع بین املللی به داده های علم، فناوری و نوآوری ایران

ارائه گزارش ها و ارزیابی دقیق و مبتنی بر شواهد اقدامات و دستاوردها به مجامع علمی و سیاستگذار کشور

مترکز بر موضوع اقتصاد دانش بنیان و اهمیت جایگاه رصد علم، فناوری و نوآوری در آن از طریق انجام مطالعات تخصصی و برقراری 
ارتباط نزدیک با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

همکاری و ارائه مشاوره به برنامه های دیگر رشته ها مانند توسعه منطقه ای در زمینه به کارگیری رصد علم، فناوری و نوآوری در سیاستگذاری

انتشار مقاالت علمی بین املللی

تدوین و نگارش حداقل دو درسنامه مرتبط با اختالالت شنوایی

تدوین درسنامه کارآموزی ، کارورزی رشته گوش و حلق و بینی

ترجمه و/ یا تالیف حداقل یک کتاب مرجع در حوزه اختالالت شنوایی

1412

تشکیل جلسات منظم با منایندگان مجلس ، مدیران استانی ، دانشگاهی

ارسال بولنت های فعالیت ها و موفقیت ها به دفاتر مدیران و منایندگان

توسعه توریسم سالمت در حوزه کاشت حلزون

بکار گیری افراد با تجربه و ایجاد شبکه مجازی ارتباطی برای انتقال تجربه افراد موفق

1413

گزارش فعالیت های جامعه نگر به رس دبیران نرشیات استان و دعوت از رس دبیران نرشیات برای انعکاس فعالیتهای انجام شده

دعوت ازانجمن های خیریه برای آشنائی با نوع فعالیت های قابل انجام در سطح جامعه

دعوت از امئه جمعه برای انعکاس مقوله سالمت شنوایی

1414
اموزش همگانی از طریق رسانه ملی ، نرشیات ملی و مساجد و بسیج جامعه پزشکی

جذب رسمایه گذار جهت ایده ها و محصوالت
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1415

همکاری با حداقل یک دانشگاه معترب و شناخته شده جهانی در حوزه اختالالت شنوایی با هدف تبادل استاد و یا برگزاری دوره های 
آموزشی و پزوهشی تحت وب با اساتید دانشگاه هدف

اجرای برنامه تبادل استاد بین دانشگاهی و استفاده از مجازی سازی برنامه های علمی برای بهره گیری از اساتید خارجی

1416

برنامه ریزی دوره حضور در قالب زمان بندی دوره های کوتاه مدت و میان مدت

برگزاری دوره های کوتاه مدت بین املللی در زمینه اختالالت پردازش شنوایی مرکزی

برگزاری دوره های کوتاه مدت بین املللی با عنوان دیپلم شنوایی

برگزاری دوره های کوتاه مدت بین املللی در زمینه وزوز گوش

تدوین کوریکولوم بین املللی برای رشته شنوایی شناسی

برگزاری دوره های کوتاه مدت بین املللی در زمینه اختالالت پردازش شنوایی مرکزی

برگزاری دوره های کوتاه مدت بین املللی با عنوان دیپلم شنوایی

برگزاری دوره های کوتاه مدت بین املللی در زمینه وزوز گوش

تدوین کوریکولوم بین املللی برای رشته شنوایی شناسی

تدوین پروژه های پژوهشی مشرتک بین املللی در زمینه کاشت حلزون

تدوین پروژه های پژوهشی مشرتک بین املللی در زمینه وزوز گوش

تدوین پروژه های پژوهشی مشرتک بین املللی در زمینه اختالالت پردازش شنوایی مرکزی

تدوین پروژه های پژوهشی مشرتک بین املللی درزمینه ژنتیک و کم شنوایی

کسب حداقل یک گواهینامه بین املللی از یک موسسه معترب جهانی در حوزه اختالالت شنوایی

کسب حداقل یک گرانت پژوهشی از یک موسسه و / یا دپارمتان معترب جهانی در حوزه اختالالت شنوایی

تبادل داده های علمی در زمینه کوهورت شنوائی ، کاشت حلزون شنوائی با حضور در شبکه های بین املللی

دعوت از اساتید برجسته در رشته و حضور در مجامع علمی بین املللی

1417

جذب حداقل یک نفر کارشناس بین امللل

تدوین کوریکولوم بین املللی در رشته شنوایی شناسی در مقاطع تحصیلی مختلف

تدوین حداقل یک درسنامه در حیطه اختالالت شنوایی با مشارکت یک دپارمتان معترب جهانی

جا منای خدمتی برای فارغ التحصیالن رشته شنوایی شناسی

حامیت لجستیک و معنوی از راه اندازی حداقل یک رشکت دانش بنیان فعال در حوزه اختالالت شنوایی
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1399
تدوین و اطالع رسانی بیانیه رسالت توسعه رشته در دانشگاه

مشاوره و مشارکت در طرح ملی مقابله با گردوغبار و کاهش آلودگی هوا

1400

تدوین تصویب و اطالع رسانی برنامه راهربدی توسعه رشته در دانشگاه 

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

تدوین و  تصویب بودجه توسعه رشته در دانشگاه 

جذب 3 نفر هیئت علمی در رشته ها و گرایش های مورد نیاز گروه مهندسی بهداشت محیط

نیازسنجی تجهیزات آزمایشگاهی و زیرساختهای گروه مهندسی بهداشت محیط

برآورد ، تصویب و  جذب بودجه

تجهیز آزمایشگاههای گروه مهندسی بهداشت محیط

تأسیس و راه اندازی پژوهشکده محیط زیست با تلفیق مراکز زیست محیطی ، آلودگی هوا و عوامل اجتامعی

جذب 5 نفر ارشد کیفیت هوا

جذب دانشجوی خارجی در متام حیطه های بهداشت محیط

تشکیل تیم های تخصصی با در نظر گرفنت اولویت معضالت زیست محیطی و بهداشتی استان

در نظر گرفنت و تسهیل فرآیند بازآموزی اعضای هیئت علمی در سایر مراکز و دانشگاه های داخل یا خارج کشور 

در نظر گرفنت و تسهیل فرایند بازآموزی کارمندان و کارشناسان آزمایشگاه

تعریف و تدوین دوره های Post doc برای استادیاران جوان

تسهیل رشکت اعضاء هیئت علمی در دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

برگزاری جشنواره و هامیش بهداشت محیط کشوری و بین املللی 

پیش بینی اعطای جوایز به کارآفرینان برتر در حوزه های بهداشتی و زیست محیطی طی فرآیند برگزاری جشنواره 

بازنگری در کوروکولوم واحد کارآموزی دانشجویان کارشناسی و ارشد

بازنگری جامع کوروکولوم آموزشی دوره کارشناسی / کارشناسی ارشد / دکرتی

استاندارد سازی کوروکولوم جدید کارآموزی با معیارهای روز ارشد 

ارزشیابی و ممیزی در زمینه کارایی روش ها و متدهای موجود و برگزاری دوره های آموزشی روشهای نوین ارزشیابی و ممیزی 

فراهم سازی زیر ساخت مورد نیاز جهت اعتبار بخشی آموزشی وزارت بهداشت 

استفاده از تجربیات دانشگاه های موفق داخل و خارج

SSO و EFQM بسته سازی مناسب جهت دریافت نشان های کیفیت از جمله

تعامل سازنده با گروه های مدیریت خدمات بهداشتی و آموزش ارتقاء سالمت و مهندسی بهداشت حرفه ای در راستای بهبود کیفیت 
سازمانی گروه و بین بخشی

تشویق اعضاء هیئت علمی در راستای بهبود پارامرتهای مؤثر در افزایش جایگاه نظام رتبه بندی

همکاری سازنده با معاونت آموزشی و پژوهشی در راستای بهبود جایگاه نظام رتبه بندی

بازنگری کوروکولوم کارشناسی / کارشناسی ارشد /دکرتی و کارآموزی

مشاوره تدوین و بازنگری استاردهای زیست محیطی

عضویت در انجمن علمی تخصصی بهداشت محیط ، عضویت در انجمن آلودگی هوا / پسامند،  عضویت 

عضویت در بوردهای تخصصی و هیأت ممتحنه

برگزاری رویدادهای تخصصی مرتبط با مباحث بهداشتی و زیست محیطی  

ایجاد تعامل سازنده با نهادهای سیاستگذار مرتبط مانند محیط زیست 

ارتباط گیری با سازمانهای مردم نهاد و سایر دستگاه های اجرایی  ، شاخص های موجودر در سطح ملی 

استفاده از ظرفیت و توامنندی مثن ها ، صدا و سیام و مطبوعات در باال بردن سطح سواد زیست محیطی و بهداشت جامعه 

همکاری و رشکت در برنامه بهداشتی و زیست محیطی  صدا و سیام

حضور پر رنگ در شبکه ها و رسانه های اجتامعی جهت تقویت  افکار عمومی
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1400

NGO رشکت فعال در برنامه و نشست های عمومی

توامنندسازی اعضای هیئت علمی در خصوص مهارت های زبان آموزی با تأکید بر زبان های انگلیسی و عربی

بسرت سازی در جهت کسب اعتبار بین املللی

تهیه و تدوین کوروکولوم بین املللی با توجه به برنامه های تدوین شده در جهت جذب دانشجوی خارجی 

توامنند سازی اعضای هیئت علمی در جذب گرانت های ملی : نیامد  نهاد ریاست جمهوری ، منطقه ای : EMROو بین املللی : سازمان 
WHO وUN  ملل

ایجاد شبکه های تحقیقاتی مرتبط با رشته در سطح ملی / منطقه ای و بین املللی 

ایجاد بسرت مناسب سفرهای مطالعاتی و تحقیقاتی اعضاء هیئت علمی در داخل و خارج کشور

تسهیل زیر ساخت های تأسیس  و اخذ مجوز و دریافت وام جهت راه اندازی رشکت های دانش بنیان

مأموریت گرایی رشکت های دانش بنیان در راستای تولید محصوالت با اولویت باال

برنامه ریزی گروه جهت حفظ رتبه اول دانشگاه و دستیابی به رتبه اول قطب و ناحیه 

برنامه ریزی گروه کسب رتبه اول در دانشگاه 

1401

تأسیس و راه اندازی رشته مدیریت کیفیت هوا در مقطع کارشناسی ارشد

تأسیس و راه اندازی رشته پسامند در مقطع کارشناسی ارشد

تأسیس و راه اندازی رشته بهره برداری و نگهداری تاسیسات شهری در مقطع کارشناسی ارشد

راه اندازی مقطع کارشناسی رشته مهدنسی بهداشت محیط گرایش ساحل دریا

راه اندازی مقطع کارشناسی رشته مهدنسی بهداشت محیط گرایش زمین شناسی سالمت

بورسیه 2 نفر دانشجوی دکرتی ) 1 نفر دکرتی شیمی تجزیه  و 1 نفر دکرتی بهداشت محیط

فراهم کردن زیر ساخت های مربوط به اعتبار بخشی آموزشی وزارت بهداشت

پایش کیفیت آموزش دانشجویان مقاطع مختلف با استفاده از شاخص های موجود در سطح ملی

تشکیل کارگروه تولید و انتشار تألیف کتاب مرجع ، تشویق و در نظر گرفنت پاداش )آموزشی ، پژوهشی ، مالی( جهت اعضاء کارگروه 

ایجاد بسرتهای مرتبط با جذب دانشجوی بین املللی و رشته های مرتبط 

فراهم کردن زیر ساخت های الزم جهت اخذ مدارک و گواهینامه

انعقاد تفاهم نامه  با دانشگاه های داخل و خارج

تعیین پروتکل MOU تبادل دانشجو و اجرای آن 

تقویت شبکه های مجازی آموزشی و همچنین موکس ملی )آرمان(

برگزاری فوروم های ملی با تأکید بر آالینده های زیست محیطی و تهدید کننده سالمت عمومی

ایجاد فضای رقابتی در ایجاد روش های خالقانه در راستای حل معضالت زیست محیطی استان 

تشویق اعضاء هیئت علمی به انجام تحقیقات کاربردی منحرص به کارآفرینی 

حامیت های مالی و معنوی از محصوالت تولید شده 

ایجاد مشوق های صادراتی و همچنین  تسهیل در فرایند های عرضه محصوالت در داخل کشور و افزایش فروش این رشکت ها

حامیت دولت در جهت خرید تضمین رشکت های دانش بنیان 

باتوجه به برنامه ریزی جهت افزایش رشته های کارشناسی ارشد و نیاز به جذب اعضای هیئت علمی و دستیابی به توامنندترین محقق ها 
در بین گروههای آموزش دانشگاه 

ارتقاء سطح مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده محیط زیست تا باالترین حد ممکن

ارتقاء سطح منایه سازی مقاالت اعضای هیئت علمی تا حد IF باالی 5

تشویق اعضای هیئت علمی برای قرار گفنت در زمره 1% دانشمند برتر جهان

تربیت نیروی متخصص و توامنند که پاسخگوی نیازهای جامعه باشد.

1402
تهیه نقشه پراکنش جغرافیای توسعه رشته های تحصیالت تکمیلی با استفاده از سند تحول آموزش و آمایش رسزمین

تهیه نقشه پراکنش جغرافیای توسعه رشته های تحصیالت تکمیلی با استفاده از سند تحول آموزش و آمایش رسزمین
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1402

تدوین پروتکل جذب نیرو از میان فارغ التحصیالن مقاطع مختلف تحصیلی با همکاری سازمان ادرای استخدامی کشور

راه اندازی دوره های کوتاه مدت تخصصی میان دانشگاه جندی شاپور و دانشگاه های همسایه داخل و خارج )برصه(

تعریف پروژه های مشرتک با توجه به اولویت زیست محیطی و بهداشتی 

مشارکت در منابع کتب مرجع جهانی با هامهنگی سازمان های بین امللی

ارتقاء سطح مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده در جهت نیل به جایگاه برتر کشوری

1403

1404

  انجام تحقیقات مبتنی بر اولویت های اعالمی توسط دستگاههای مرتبط با مباحث بهداشتی و زیست محیطی 

انجام تحقیقات با اولویت تولید محصوالت دانش بنیان در جهت حل مشکالت بهداشتی 

اطالع رسانی مطالعات پر ارجاع اعضاء هیئت علمی گروه در سطح ملی و منطقه ای 

اجرای مطالعات در راستای نیاز جامعه به کاربردی کردن آن 

حامیت از طرح های دانشی که منجر به ایجاد محصول ، ابداع یا اخرتاع می شوند.

انجام طرح های مرتبط با صنعت در جهت ارزش افزایش مطالعات 

حامیت از فارغ التحصالن و هیئت علمی در جهت ایجاد مؤسسات دانش بنیان 

رشکت در جلسات تصمیم سازی تعیین اولویت های پژوهشی بر اساس ارزیابی نیازهای سازمانها و دستگاه های مستقر در منطقه

1405

انجام پژوهش های مختلف در طراحی و توسعه انتولوژی جهت بهبود کیفیت هوا ، آب و خاک

برنامه ریزی در جهت استقرار نهادهای مشارکتی از جمله EMRO جهت پیشربد اهداف منطقه ای و ملی مرتبط با مباحث اولویت دار 
بهداشتی و زیست محیطی جنوب غرب کشور 

تشویق اعضاء هیئت علمی جهت انجام مطالعات قابل رقابت در مجامع علمی منطقه ای و جهانی

1406

تشویق اعضاء هیئت علمی جهت رشکت در مجامع جهانی مرتبط با رشته تخصصی و حامیت در راستای اخذ کرسی های عملی منطقه ای 
و جهانی

برنامه ریزی در جهت استقرار نهادهای مشارکتی از جمله EMRO جهت پیشربد اهداف منطقه ای و ملی مرتبط با مباحث اولویت دار 
بهداشتی و زیست محیطی جنوب غرب کشور

برنامه ریزی و بسرت سازی جهت پیاده کردن موارد مورد نیاز در راستای اعتبار سنجی جهانی گروه و رشته های موجود
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1399

تدوین و اطالع رسانی بیانیه  رسالت ترکیبات طبیعی دارویی دریایی توسعه در دانشگاه: تهیه و تولید ترکیبات دارویی، 
آرایشی-بهداشتی، مکمل و غذاهای پزشکی با منشا دریا

تدوین، تصویب و اطالع رسانی برنامه راهربدی توسعه رشته ترکیبات طبیعی دارویی دریایی در دانشگاه

جذب 1 نفر دانشجوی دکرتای PhD رشته بیولوژی دریایی 

جذب1 نفر دانشجوی دکرتای PhD رشته اکولوژی دریایی 

جذب1 نفر دانشجوی دکرتای PhD رشته بیوتکنولوژی دریایی 

جذب 1 نفر دانشجوی دکرتای PhD رشته شیمی 

جذب 1 نفر دانشجوی دکرتای PhD رشته فارماکوگنوزی

1400

تدوین و تصویب مجموعه سیاستهای حامیتی از توسعه رشته ترکیبات طبیعی دارویی دریایی در دانشگاه

تدوین و تصویب بودجه توسعه رشته در دانشگاه

تخصیص 700 میلیارد ریال جهت تجهیزات  و مواد آزمایشگاهی طی 4 سال

نیازسنجی

برآورد بودجه

طرح موضوع در هیات رئیسه دانشگاه

طرح موضوع در هیات امنای دانشگاه

جذب بودجه

جذب 1 نفر هیات علمی متخصص بیولوژی جانوران دریایی در سال 1400

جذب 2 نفر هیات علمی متخصص اکولوژی دریایی در سال 1401 

 جذب 1 نفر هیات علمی متخصص شیمی در سال 1402

 جذب 1 نفر هیات علمی متخصص فیتوشیمی در سال 1402

 جذب 1 نفر هیات علمی متخصص فارماکوگنوزی در سال 1403

تخصیص فضا برای اتاق بانک بیومواد دریایی از سال 1400  با اجرای مگاپروژه برای تهیه بیوبانک از زیستمندان خلیج فارس ) پیوست(

تخصیص فضا برای آزمایشگاه دریایی از سال 1400 ) پیوست(

تخصیص فضا برای آزمایشگاه شیمی و استخراج از سال 1400) پیوست(

تخصیص فضا برای آزمایشگاه آنالیز از سال 1401 ) پیوست(

تخصیص فضا برای آزمایشگاه دارویی از سال 1401) پیوست(

تخصیص فضا برای آزمایشگاه پایلوت و فراوری از سال 1402) پیوست(

دکرتای تخصصی PhD ترکیبات طبیعی دارویی دریایی

دکرتای تخصصی PhD رشته ترکیبات طبیعی دارویی دریایی

دکرتای تخصصی پژوهشی PhD رشته ترکیبات طبیعی دارویی دریایی

ایجاد گروه ترکیبات طبیعی دارویی دریایی1401

1402

1403

1404

ایجاد تیم های مشرتک کاری و افزایش تعداد مشارکت کنندگان در حوزه ترکیبات طبیعی دارویی دریایی

برگزاری دوره های کوتاه مدت مهارتی جهت ارتقا توامنندی اعضا هیات علمی در حوزه ترکیبات طبیعی دارویی دریایی

برگزاری دوره های کوتاه مدت مهارتی جهت ارتقا توامنندی کارکنان در حوزه ترکیبات طبیعی دارویی دریایی

برنامه ریزی برای اعزام اعضا هیات علمی مربوطه در حوزه ترکیبات طبیعی دارویی دریایی

برگزاری ساالنه یک جشنواره در رسانه جهت ارتقا سواد سالمت مردم در حوزه ترکیبات طبیعی دارویی دریایی

برگزاری دو ساالنه هامیش های علمی در سطح ملی در حوزه ترکیبات طبیعی دارویی دریایی
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1404

اهدای جوایز به برگزیدگان هامیش ها و جشنواره ها

استقرار نظام کنرتل کیفی محتوای آموزشی

بازنگری 20% محتوای درسی و بروز رسانی آن هر 5 سال یکبار

تعریف سنجه های استاندارد در حوزه ترکیبات طبیعی دارویی دریایی و استقرار نظام کنرتل آنها

تعیین درصد انطباق با سنجه های استاندارد بصورت بررسی ساالنه

کسب رسآمدی درحوزه ترکیبات طبیعی دارویی دریایی در کشور تا سال 1410

بررسی الگوهای ملی و بین املللی در حوزه ترکیبات طبیعی دارویی دریایی وبینه سازی فرایندها بر اساس این الگوها

دریافت گواهی نامه ایزو 17025 و سایر ایزوهای مرتبط با حوزه آموزش در ترکیبات طبیعی دارویی دریایی

دریافت گواهی نامه ایزو 9001 و سایر ایزوهای مرتبط با آموزش در حوزه ترکیبات طبیعی دارویی دریایی

کسب رتبه نخست در حوزه ترکیبات طبیعی دارویی دریایی تا سال 1415
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1399

تدوین و اطالع رسانی بیانیه رسالت توسعه قطب علمی جامع تعادل و پاسچر در راستای نیل به مرجعیت علمی کشوری

عضویت حداقل یک نفر از اعضاء هیات علمی گروه آموزشی فیزیوتراپی )ترجیحا  از قطب علمی جامع تعادل و پاسچر( در هیات 
ممتحنه و ارزشیابی  وزارت بهداشت

عضویت حداقل یک نفر از اعضاء هیات علمی گروه آموزشی گفتاردرمانی  )ترجیحا از قطب علمی جامع تعادل و پاسچر( در هیات 
ممتحنه و ارزشیابی  وزارت بهداشت

عضویت حداقل یک نفر از اعضاء هیات علمی گروه آموزشی شنوایی شناسی )ترجیحا از قطب علمی جامع تعادل و پاسچر(  در هیات 
ممتحنه و ارزشیابی  وزارت بهداشت

عضویت حداقل یک نفر از اعضاء هیات علمی گروه آموزشی کاردرمانی )ترجیحا از قطب علمی جامع تعادل و پاسچر(  در هیات 
ممتحنه و ارزشیابی  وزارت بهداشت

برگزاری کنگره علمی دوساالنه ی علوم حرکت بالینی

1400

تدوین -  تصویب و اطالع رسانی برنامه راهربدی توسعه قطب علمی جامع تعادل و پاسچر در راستای نیل به مرجعیت علمی کشوری 

تدوین نظام  پایش برنامه راهربدی متایزیافته توسعه قطب علمی جامع تعادل و پاسچر در راستای نیل به مرجعیت علمی کشوری و 
اجرای آن در دوره های زمانی یکساله

پیشنهاد، تدوین و تصویب بودجه توسعه قطب علمی جامع تعادل و پاسچر در دانشگاه

جذب یک نفر دکرتای تخصصی فیزیوتراپی ) با محوریت عنوان پایان نامه در حوزه دانشی تعادل و پاسچر با رویکرد ساملندی (

جذب یک نفر دکرتای تخصصی فیزیوتراپی ) با محوریت عنوان پایان نامه در حوزه دانشی تعادل و پاسچر با رویکرد شناخت (

جذب یک نفر دکرتای تخصصی کاردرمانی ) با محوریت عنوان پایان نامه در حوزه دانشی تعادل و پاسچر با رویکرد ساملندی و / یا شناخت(

جذب یک نفر دکرتای تخصصی کاردرمانی ) با محوریت عنوان پایان نامه در حوزه دانشی تعادل و پاسچر با رویکرد   شناخت(

تنظیم _ اولویت بندی و خرید تجهیزات تخصصی ) آموزشی _ پژوهشی _ بالینی( مرتبط با هدف توسعه قطب جامع تعادل و پاسچر با 
تاکید بر اسناد و مصوبات سازمان های باالدستی نظیر ستاد ملی توسعه علوم و فن آوری های شناختی و سند ملی سالمت ساملندی   

 تدوین و تصویب کوریکولوم رشته بین رشته ای توانبخشی ساملندی ) مقطع کارشناسی ارشد(

 تدوین و تصویب کوریکولوم رشته بین رشته ای توانبخشی شناختی ) مقطع کارشناسی ارشد(

تدوین و تصویب کوریکولوم رشته توانبخشی عصبی ) مقطع کارشناسی ارشد(

تدوین و تصویب کوریکولوم رشته سالمت سیستم حرکتی ) مقطع کارشناسی ارشد(

تشکیل گروه آموزشی _ پژوهشی _بالینی تعادل و پاسچر با رویکرد سالمت ساملندی و شناخت )از انجا که اعضا این گروه آموزشی از 
دیگر گروه های مستقر 4 گانه دانشکده و دو گروه بالینی نورولوژی و گوش و حلق و بینی و گروه پایه فیزیولوژی تشکیل میشوند نیازی 
به تشکیالت جدید برای راه اندازی این گروه آموزشی نخواهد بود و عمال گروه آموزشی تشکیل شده بین گروهی شکل خواهد گرفت.(

پیشنهاد، تصویب  و راه اندازی مرکز تحقیقات تعادل و پاسچر

 بورسیه یک نفر دانشجوی دکرتای تخصصی علوم اعصاب )نوروساینس( با دانش پایه علوم توانبخشی

بورسیه یک  نفر دانشجوی دکرتای تخصصی علوم اعصاب محض

)COMPUTATIONAL NEUROSCIENCE( بورسیه یک نفر دانشجوی دکرتای تخصصی علوم اعصاب محاسباتی 

 تدوین ، تصویب و راه اندازی تیم درمان اختالالت تعادل و پاسچر در ساملندان

تدوین ، تصویب و راه اندازی تیم درمان اختالالت تعادل و پاسچر در اختالالت شناختی

تدوین ، تصویب و راه اندازی هسته پژوهش اختالالت تعادل و پاسچر در ساملندان

 تدوین ، تصویب و راه اندازی هسته پژوهش اختالالت تعادل و پاسچر در اختالالت شناختی

تدوین – تصویب و راه اندازی هسته پژوهشی سالمت سیستم حرکتی

 اخذ مجوز و استفاده ازفرصت مطالعاتی ) در حوزه دانشی تعادل و پاسچر( برای یک نفر از اعضاء هیات علمی گروه آموزشی 
فیزیوتراپی با رویکرد سالمت ساملندی

 اخذ مجوز و استفاده ازفرصت مطالعاتی ) در حوزه دانشی تعادل و پاسچر( برای یک نفر از اعضاء هیات علمی گروه آموزشی 
فیزیوتراپی با رویکرد شناختی

اخذ مجوز و استفاده ازفرصت مطالعاتی ) در حوزه دانشی تعادل و پاسچر( برای یک نفر از اعضاء هیات علمی گروه آموزشی کاردرمانی 
با رویکرد سالمت ساملندی
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1400

اخذ مجوز و استفاده ازفرصت مطالعاتی ) در حوزه دانشی تعادل و پاسچر( برای یک نفر از اعضاء هیات علمی گروه آموزشی کاردرمانی 
با رویکرد شناختی

همکاری آموزشی – پژوهشی و درمانی  با اساتید برجسته کشوری در حوزه ی دانشی تعادل و پاسچر

همکاری با گروه های پایه و  بالینی مرتبط با حوزه ی دانشی تعادل و پاسچر)  گوش حلق و بینی، نرولوژی، ارگونومی(

برگزاری جشنواره ساملند سامل

برگزاری جشنواره سالمت سیستم حرکتی

معرفی و اعطای جایزه بهرتین مقاله حوزه دانشی تعادل و پاسچر) با رویکرد ساملندی( در کنگره علوم حرکت بالینی

معرفی و اعطای جایزه بهرتین مقاله حوزه دانشی تعادل و پاسچر) با رویکرد علوم شناختی( در کنگره علوم حرکت بالینی

معرفی و اعطای جایزه بهرتین پایان نامه دکرتای تخصصی در حوزه دانشی تعادل و پاسچر

معرفی و اعطای جایزه بهرتین پایان نامه کارشناسی ارشد در حوزه دانشی تعادل و پاسچر

طراحی ، تدوین و اجرای فرایند تاسیس مرکز چند تخصصی  غربالگری ، ارزیابی ، تشخیص و درمان اختالالت تعادل و پاسچر

بازنگری حداقل 3 درس در هریک از مقاطع تحصیلی فیزیوتراپی با رویکرد توسعه آموزشی – پژوهشی و درمانی حوزه دانشی تعادل و 
پاسچر ) با محوریت ساملندی و شناخت(

بازنگری حداقل 3 درس در هریک از مقاطع تحصیلی  گفتاردرمانی با رویکرد توسعه آموزشی – پژوهشی و درمانی حوزه دانشی تعادل و 
پاسچر ) با محوریت ساملندی و شناخت(

بازنگری حداقل 3 درس در هریک از مقاطع تحصیلی کاردرمانی با رویکرد توسعه آموزشی – پژوهشی و درمانی حوزه دانشی تعادل و 
پاسچر ) با محوریت ساملندی و شناخت(

بازنگری حداقل 3 درس در هریک از مقاطع تحصیلی شنوایی شناسی با رویکرد توسعه آموزشی – پژوهشی و درمانی حوزه دانشی تعادل 
و پاسچر ) با محوریت ساملندی و شناخت(

عضویت حداقل یک نفر از اعضاء گروه آموزشی فیزیوتراپی درهیات مدیره  انجمن فیزیوتراپی ایران

عضویت حداقل یک نفر از اعضاء گروه آموزشی گفتاردرمانی درهیات مدیره  انجمن گفتاردرمانی ایران

عضویت حداقل یک نفر از اعضاء گروه آموزشی کاردرمانی درهیات مدیره  انجمن کاردرمانی ایران

عضویت حداقل یک نفر از اعضاء گروه آموزشی شنوایی شناسی درهیات مدیره  انجمن شنوایی ایران

پیشنهاد راه اندازی شاخه تعادل و پاسچر در انجمن فیزیوتراپی ایران

پیشنهاد راه اندازی شاخه اختالالت شناختی در انجمن کاردرمانی ایران

پیشنهاد راه اندازی شاخه اختالالت شناختی در انجمن گفتاردرمانی ایران

پیشنهاد راه اندازی شاخه تعادل در انجمن شنوایی شناسی ایران

پیشنهاد راه اندازی شاخه توانبخشی ساملندی در انجمن فیزیوتراپی ایران

پیشنهاد راه اندازی شاخه توانبخشی ساملندی در انجمن گفتاردرمانی ایران

پیشنهاد راه اندازی شاخه توانبخشی ساملندی در انجمن کاردرمانی ایران

پیشنهاد راه اندازی شاخه توانبخشی ساملندی در انجمن شنوایی شناسی ایران

برنامه ریزی و  برگزاری دوره های آموزش مدون و مداوم در حوزه دانشی تعادل و پاسچر با همکاری گروه های آموزشی و انجمن های 
علمی علوم توانبخشی

تشکیل بانک اطالعاتی حوزه دانشی تعادل و پاسچر در حیطه پژوهشی با محوریت  توانبخشی  سالمت ساملندی و شناخت

عقد تفاهم نامه همکاری  با ستاد توسعه علوم و فنآوری های شناختی با هدف حامیت از هسته های پژوهشی مرتبط

استفاده از ظرفیت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری )مواردی نظیر استفاده از طرفیت صندوق حامیت از پژوهشگران و 
فناوران و / یا کانون پتنت ایران(

استفاده از ظرفیت بسیار موثر کانون ملی نخبگان در مواردی نظیر جذب و پذیرش دانشجویان عضو کانون نخبگان در قطب جامع 
تعادل و پاسچر

عقد قرارداد همکاری با سازمان بهزیستی کشور با هدف ارتقاء سالمت ساملندی

عقد قرارداد همکار ی با وزارت آموزش و پرورش با هدف غربالگری و ارتقاء سالمت سیستم حرکتی در کودکان پیش دبستانی



73داده ها، تحلیل ها، تصمیمات و نقشه راه

نقشه راه اقدامات در حوزه  تعادل و پاسچر در دانشگاه علوم پزشکی اهواز جهت نیل به مرجعیت علمی
وابستگیاقدامسال

1400

عقد تفاهم نامه همکاری با مرکز ملی تحقیقات راهربدی آموزش پزشکی

همکاری در پویش های اجتامعی نظیر برگزاری هفته آگاهی از مغز با مشارکت و همکاری ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی

برگزاری مدون و مداوم ایستگاه های سالمت در سطح شهر، شهرداری، صنایع، مراکز بهداشت و آموزش و پرورش با رویکرد آگاهی 
عمومی از پاسچر درافراد سامل ، کودکان، ساملندان و افراد با اختالالت شناختی

طراحی، تدوین و اجرای برنامه های آموزش همگانی سالمت در حوزه دانشی تعادل و پاسچر با همکاری سازمان هایی نظیر صدا و سیام 
و رسانه های مکتوب

طراحی و اجرای تارمنا های تخصصی با محوریت تعادل و پاسچر

تولید و ارتقا پادکست های تخصصی با محوریت تعادل و پاسچر

راه اندازی صفحه تعادل و پاسچر در اینستاگرام

برگزاری مدون و مداوم ایستگاه های سالمت در سطح شهر، شهرداری، صنایع، مراکز بهداشت و آموزش و پرورش با رویکرد آگاهی 
عمومی از پاسچر درافراد سامل ، کودکان ، ساملندان و افراد با اختالالت شناختی

تصویب و اجرای حداقل دو پروژه پژوهشی مشرتک با یک یا دو دپارمتان معترب بین املللی در حوزه تعادل و پاسچر

اخذ مدرک معترب زبان انگلیسی برای حداقل 20 درصد اعضاء هیات علمی گروه آموزشی فیزیوتراپی )با اولویت اعضا دپارمتان مجازی 
تعادل و پاسچر(

اخذ مدرک معترب زبان انگلیسی برای حداقل 20 درصد اعضاء هیات علمی گروه آموزشی گفتاردرمانی)با اولویت اعضا دپارمتان مجازی 
تعادل و پاسچر(

اخذ مدرک معترب زبان انگلیسی برای حداقل 20 درصد اعضاء هیات علمی گروه آموزشی کاردرمانی)با اولویت اعضا دپارمتان مجازی 
تعادل و پاسچر(

اخذ مدرک معترب زبان انگلیسی برای حداقل 20 درصد اعضاء هیات علمی گروه آموزشی شنوایی شناسی)با اولویت اعضا دپارمتان 
مجازی تعادل و پاسچر(

راه اندازی شبکه مجازی ملی تعادل و پاسچر
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جذب یک نفر کارشناس فناوری اطالعات با هدف راه اندازی رجیسرتی ملی تعادل و پاسچر

جذب یک نفر کارشناس مهندسی پزشکی با هدف استقرار مکانیزم  ارزیابی

نگهداری و در صورت نیاز تعمیر تجهیزات تخصصی و تدوین شناسنامه جامع تجهیزات مجموعه آزمایشگاه های تخصصی تعادل و پاسچر  

جذب یک نفر کارشناس فیزیوتراپی جهت فعالیت در کلینیک چند تخصصی تشخیصی _ درمانی اختالالت تعادل و پاسچر

جذب یک نفر کارشناس کاردرمانی جهت فعالیت در کلینیک چند تخصصی تشخیصی _ درمانی اختالالت تعادل و پاسچر

جذب یک نفر پزشک عمومی "تحت برنامه پزشک پژوهشگر"

جذب دانشجوی کارشناسی ارشد  توانبخشی شناختی

جذب دانشجوی کارشناسی ارشد توانبخشی ساملندی

جذب دانشجوی کارشناسی ارشد  توانبخشی عصبی

 جذب دانشجوی کارشناسی ارشد سالمت سیستم حرکتی

جذب دانشجوی  Ph.D by research در حوزه ی دانشی تعادل و پاسچر

آموزش کارشناسان تخصصی مستقر در آزمایشگاه های پژوهشی و کلینیک های تخصصی درمانی قطب علمی جامع تعادل و پاسچر

رشکت در دوره پسادکرتا ) در حوزه دانشی تعادل و پاسچر( برای یک نفر از اعضاء هیات علمی گروه آموزشی فیزیوتراپی با رویکرد 
سالمت ساملندی

رشکت در دوره پسادکرتا ) در حوزه دانشی تعادل و پاسچر( برای یک نفر از اعضاء هیات علمی گروه آموزشی فیزیوتراپی با رویکرد شناختی

رشکت در دوره پسادکرتا ) در حوزه دانشی تعادل و پاسچر( برای یک نفر از اعضاء هیات علمی گروه آموزشی کاردرمانی

رشکت در دوره پسادکرتا ) در حوزه دانشی تعادل و پاسچر( برای یک نفر از اعضاء هیات علمی گروه آموزشی کاردرمانی با رویکرد شناختی

استخراج ، بومی سازی و تطبیق شاخص های  آموزشی، پژوهشی و بالینی قطب علمی جامع تعادل و پاسچر با استانداردهای ملی و بین املللی 

طراحی، تدوین و اجرای شیوه نامه ارزشیابی و ممیزی اقدامهای آموزشی، پژوهشی و بالینی قطب علمی جامع تعادل و پاسچر

 Balance سازمان دهی ساختار دپارمتان مجازی تعادل و پاسچر با الگوبرداری از دپارمتان های معترب جهانی در حوزه ی پاسچر نظیر
)OHSU( دانشگاه ایالتی اوهایو Disorders Laboratory
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 تعیین شاخص های نیازسنجی اشتغال فارغ التحصیالن رشته توانبخشی ساملندی در مناطق آمایشی

 تعیین شاخص های نیازسنجی اشتغال فارغ التحصیالن رشته توانبخشی شناختی در مناطق آمایشی

تعیین شاخص های نیازسنجی اشتغال فارغ التحصیالن رشته توانبخشی عصبی در مناطق آمایشی

تعیین شاخص های نیازسنجی اشتغال فارغ التحصیالن رشته سالمت سیستم حرکتی در مناطق آمایشی

1402

ظرفیت سازی برای کسب گواهینامه ایزو 21001

دریافت نشان کیفیت موسسه ای قطب علمی جامع تعادل و پاسچر

 تدوین ، تصویب و برگزاری ساالنه حداقل یک دوره آموزش مهارتی در حوزه ی دانشی تعادل و پاسچر با رویکرد ساملندی برای فیزیوتراپیست ها

تدوین ، تصویب و برگزاری ساالنه حداقل یک دوره آموزش مهارتی در حوزه ی دانشی تعادل و پاسچر با رویکرد اختالالت شناختی برای 
فیزیوتراپیست ها

تدوین ، تصویب و برگزاری ساالنه حداقل یک دوره آموزش مهارتی در حوزه ی دانشی تعادل و پاسچر با رویکرد سالمت سیستم حرکتی 
برای  فیزیوتراپیست ها

تدوین ، تصویب و برگزاری ساالنه حداقل یک دوره آموزش مهارتی در حوزه ی دانشی تعادل و پاسچر با رویکرد ساملندی برای گفتار 
درمانگرها

تدوین ، تصویب و برگزاری ساالنه حداقل یک دوره آموزش مهارتی در حوزه ی دانشی تعادل و پاسچر با رویکرد اختالالت شناختی برای 
گفتار درمانگرها

تدوین ، تصویب و برگزاری ساالنه حداقل یک دوره آموزش مهارتی در حوزه ی دانشی تعادل و پاسچر با رویکرد ساملندی برای کاردرمانگرها

تدوین ، تصویب و برگزاری ساالنه حداقل یک دوره آموزش مهارتی در حوزه ی دانشی تعادل و پاسچر با رویکرد اختالالت شناختی برای  
کار درمانگرها

تدوین ، تصویب و برگزاری ساالنه حداقل یک دوره آموزش مهارتی در حوزه ی دانشی تعادل و پاسچر با رویکرد ساملندی برای کاردرمانگرها

تدوین ، تصویب و برگزاری ساالنه حداقل یک دوره آموزش مهارتی در حوزه ی دانشی تعادل و پاسچر با رویکرد  ساملندی برای شنوایی شناس ها

تدوین ، تصویب و برگزاری ساالنه حداقل یک دوره آموزش مهارتی در حوزه ی دانشی تعادل و پاسچر با رویکرد اختالالت شناختی برای  
شنوایی شناس ها

تدوین استانداردهای ملی تاسیس مرکز جامع توانبخشی تعادل و پاسچر

همکاری با حداقل یک دانشگاه معترب و شناخته شده جهانی در حوزه دانشی تعادل و پاسچر با هدف تبادل استاد و / یا برگزاری برنامه 
های آموزشی و پژوهشی تحت وب با اساتید دانشگاه هدف

همکاری با حداقل یک دانشگاه معترب و شناخته شده جهانی در حوزه دانشی تعادل و پاسچر با هدف تبادل دانشجو

تبدیل محتواهای کنگره ملی علوم حرکت بالینی به فوروم ملی حوزه دانشی  تعادل و پاسچر

ساماندهی و برگزاری اولین کنگره بین املللی علوم حرکت بالینی با رویکرد اختصاصی به حوزه دانشی تعادل و پاسچر

1403

کسب گواهی های اعتباربخشی موسسه ای قطب علمی جامع تعادل و پاسچر

 تدوین چک لیست استانداردهای ملی راه اندازی رشته توانبخشی ساملندی بر اساس برنامه درسی مصوب

 تدوین چک لیست استانداردهای ملی راه اندازی رشته توانبخشی شناختی بر اساس برنامه درسی مصوب

تدوین چک لیست استانداردهای ملی راه اندازی رشته توانبخشی عصبی بر اساس برنامه درسی مصوب

تدوین چک لیست استانداردهای ملی راه اندازی رشته سالمت سیستم حرکتی بر اساس برنامه درسی مصوب

تدوین و تصویب  استانداردهای ملی خدمات و کدهای خدمتی رشته توانبخشی ساملندی و فراهم کردن بسرت الزم جهت اجرای ملی آنها 
)ابالغ استانداردها و کدهای خدماتی از سوی مراجع باالدستی نظیر معاونت درمان وزارت بهداشت (

تدوین و تصویب  استانداردهای ملی خدمات و کدهای خدمتی رشته توانبخشی شنختی و فراهم کردن بسرت الزم جهت اجرای ملی آنها 
)ابالغ استانداردها و کدهای خدماتی از سوی مراجع باالدستی نظیر معاونت درمان وزارت بهداشت(

تدوین و تصویب  استانداردهای ملی خدمات و کدهای خدمتی رشته توانبخشی عصبی و فراهم کردن بسرت الزم جهت اجرای ملی آنها 
)ابالغ استانداردها و کدهای خدماتی از سوی مراجع باالدستی نظیر معاونت درمان وزارت بهداشت(

تدوین و تصویب  استانداردهای ملی خدمات و کدهای خدمتی رشته سالمت سیستم حرکتی و فراهم کردن بسرت الزم جهت اجرای ملی 
آنها ) ابالغ استانداردها و کدهای خدماتی از سوی مراجع باالدستی نظیر معاونت درمان وزارت بهداشت(

تدوین و تصویب کتاب راهنامی بالینی توانبخشی ساملندی
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تدوین و تصویب کتاب راهنامی بالینی توانبخشی شناختی

تدوین و تصویب کتاب راهنامی بالینی توانبخشی عصبی

تدوین و تصویب کتاب راهنامی بالینی سالمت سیستم حرکتی

تدوین کدهای اخالق حرفه ای توانبخشی تعادل و پاسچر

تدوین کدهای اخالق حرفه ای توانبخشی ساملندان

تدوین کدهای اخالق حرفه ای توانبخشی شناختی

برگزاری کنگره علمی قطب جامع تعادل و پاسچر

ترجمه و/ یا تالیف حداقل یک کتاب در حوزه دانشی تعادل و پاسچر ) تعریف مفاهیم پایه (

ترجمه و/ یا تالیف حداقل یک کتاب در زمینه اختالالت تعادل و پاسچر در ساملندان

ترجمه و / یا تالیف حداقل یک کتاب در زمینه اختالالت تعادل و شناخت

پذیرش دانشجوی بین املللی در رشته توانبخشی ساملندی

پذیرش دانشجوی بین املللی در رشته توانبخشی شناختی

پذیرش دانشجوی بین املللی در رشته توانبخشی عصبی

پذیرش دانشجوی بین املللی در رشته سالمت سیستم حرکتی

جذب حداقل یک کارشناس توانبخشی مسلط به زبان انگلیسی

جامنایی خدمتی برای فارغ التحصیالن رشته توانبخشی ساملندی

جامنایی خدمتی برای فارغ التحصیالن رشته توانبخشی شناختی

جامنایی خدمتی برای فارغ التحصیالن رشته توانبخشی عصبی

جامنایی خدمتی برای فارغ التحصیالن رشته سالمت سیستم حرکتی

حامیت لجستیکی و معنوی از راه اندازی حداقل یک رشکت دانش بنیان فعال در حوزه دانشی تعادل و پاسچر

تدوین شیوه نامه خدمت تشخیصی و درمانی  در حوزه دانشی تعادل و پاسچر

طراحی و تولید استارت آپ و اپلیکیشن های تشخیصی و درمانی در حوزه دانشی تعادل و پاسچر

طراحی وساخت حداقل یک سیستم ارزیابی کلینیکی تعادل و پاسچر

طراحی ، برگزاری و رشکت در ایده بازارهای سالمت
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مدیریت پایش و اعتبار بخشی رشته توانبخشی شناختی

مدیریت پایش و اعتبار بخشی رشته توانبخشی ساملندی

مدیریت پایش و اعتبار بخشی رشته سالمت سیستم حرکتی

تدوین و تصویب کوهورت ملی تعادل و پاسچر ساملندان

برنامه ریزی توسعه رشته توانبخشی ساملندی براساس استانداردهای تعریف شده، در  مناطق آمایشی

برنامه ریزی توسعه رشته توانبخشی شناختی بر اساس استانداردهای تعریف شده، در مناطق آمایشی  

برنامه ریزی توسعه رشته توانبخشی عصبی بر اساس استانداردهای تعریف شده، در مناطق آمایشی  

برنامه ریزی توسعه رشته سالمت سیستم حرکتی بر اساس استانداردهای تعریف شده، در مناطق آمایشی  

تدوین درس گفتارهای مشرتک با حداقل یک مرکز معترب جهانی در حوزه دانشی تعادل و پاسچر

برگزاری دوره های مهارتی بین املللی تحت وب در حوزه ی دانشی تعادل و پاسچر

چاپ ساالنه حداقل دو مقاله در ژورنال با باالترین IF  در حوزه دانشی تعادل و پاسچر

ارائه بهرتین خدمات جامع توانبخشی تعادل و پاسچر در حوزه ی ساملندی و شناخت در مدیرتانه رشقی

راه اندازی حداقل یک موسسه دانش بنیان در حوزه دانشی تعادل و پاسچر با مشارکت فعال اعضاء هیات علمی گروه تعادل و پاسچر

1405

قرار گرفنت در بین 10 قطب علمی جامع کشوری

کسب حداقل یک گواهینامه بین املللی از یک موسسه معترب جهانی در حوزه تعادل و پاسچر و تایید ساالنه

تدوین حداقل یک درسنامه در گروه فیزیوتراپی با مشارکت یک دپارمتان معترب بین املللی در حوزه تعادل و پاسچر



دانشگاه علوم پزشکی اهواز 76

نقشه راه اقدامات در حوزه  تعادل و پاسچر در دانشگاه علوم پزشکی اهواز جهت نیل به مرجعیت علمی
وابستگیاقدامسال

1405

تدوین حداقل یک درسنامه در گروه کاردرمانی با مشارکت یک دپارمتان معترب بین املللی در حوزه تعادل و پاسچر

تدوین حداقل یک درسنامه در گروه شنوایی شناسی با مشارکت یک دپارمتان معترب بین املللی در حوزه تعادل و پاسچر

تدوین حداقل یک درسنامه در گروه گفتاردرمانی با مشارکت یک دپارمتان معترب بین املللی در حوزه تعادل و پاسچر

کسب ساالنه حداقل یک گرانت پژوهشی از یک موسسه و / یا دپارمتان معترب بین املللی در حوزه تعادل و پاسچر

 عضویت در حداقل یک شبکه بین املللی مرتبط با حوزه دانشی تعادل و پاسچر

طراحی و صدور گواهی های بین املللی در حوزه ی دانشی تعادل و پاسچر

جذب رسمایه گذار جهت ایده ها و محصوالت

مشارکت فعال و اثرگذاردر تعیین اولویت های پژوهشی بنیادی و کاربردی در حوزه دانشی تعادل و پاسچردر سطح بین املللی

1406

کسب حداقل یک گواهینامه ی بین املللی برای مرکزتحقیقات تعادل و پاسچر

ایجاد گرایش تعادل و پاسچر در آسیب های ورزشی

ایجاد گرایش تعادل و پاسچر در کودکان پیش دبستانی

تجاری سازی سیستم طراحی شده ارزیابی کلینیکی تعادل و پاسچر

درآمد سازی بر اساس ارائه خدمات پژوهشی وبالینی مبتنی بر کدهای ارائه خدمت

تدوین ، طراحی و اجرای حداقل یک پروپوزال پژوهشی نوآوردر حوزه دانشی تعادل و پاسچر با رویکرد توانبخشی ساملندی 

تدوین ، طراحی و اجرای حداقل یک پروپوزال پژوهشی نوآور در حوزه دانشی تعادل و پاسچر با رویکرد شناختی

تدوین ، طراحی و اجرای حداقل یک پروپوزال پژوهشی نوآور در حوزه دانشی تعادل و پاسچر با رویکرد توانبخشی عصبی

تدوین ، طراحی و اجرای حداقل یک پروپوزال پژوهشی نوآور در حوزه دانشی تعادل و پاسچر با رویکرد سالمت سیستم حرکتی

داشنت حداقل نرخ رشد 10 درصدی در چاپ ساالنه مقاالت در حوزه دانشی تعادل و پاسچر در مجالت معترب بین املللی   

تبدیل و/ یا اتصال شبکه ملی تعادل و پاسچر به یکی ازشبکه های جهانی در حوزه دانش تعادل و پاسچر

تبدیل فوروم ملی تعادل و پاسچر به یکی از فوروم های جهانی حوزه دانشی تعادل و پاسچر

معرفی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بعنوان دانشکده شاخص در مقیاس بین املللی در حوزه 
دانشی تعادل و پاسچر

دارا بودن حداقل یک مقاله در حوزه دانشی تعادل و پاسچر با حداقل 30 ارجاع ساالنه1407

1408

بیشرتین تعداد کتاب ترجمه، تالیف و تدوین شده در حوزه دانشی تعادل و پاسچر در سطح ملی و همکاری در تدوین کتب مرجع حوزه 
دانشی تعادل و پاسچر

تدوین حداقل یک فصل از یکی از کتب معترب مرجع جهانی در حوزه دانشی تعادل و پاسچر

1409

1410

داشنت بیشرتین تعداد محققین حوزه دانشی تعادل و پاسچر در مدیرتانه رشقی

دارا بودن اعضاء هیات علمی پیشگام در حوزه دانشی تعادل و پاسچر در منطقه مدیرتانه رشقی

استفاده از اعضاء هیات علمی باسابقه، موثر و رسآمد حوزه دانشی تعادل و پاسچر به منظور مفهوم سازی در این حوزه دانشی

پارادایم سازی و نظریه پردازی در حوزه دانشی تعادل و پاسچر

میزبانی حداقل یک دوره استقرار یکی از نهادهای معترب جهانی حوزه ی دانشی تعادل و پاسچر در دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه 
علوم پزشکی جندی شاپور اهوار



77داده ها، تحلیل ها، تصمیمات و نقشه راه

نقشه راه اقدامات در حوزه تغذیه در دانشگاه علوم پزشکی اهواز جهت نیل به مرجعیت علمی
وابستگیاقدامسال

تدوین و اطالع رسانی بیانیه رسالت توسعه قطب علمی جامع تغذیه در راستای نیل به مرجعیت علمی کشوری1399

1400

تدوین، تصویب و اطالع رسانی برنامه راهربدی توسعه قطب علمی جامع تغذیه در راستای نیل به مرجعیت علمی کشوری

تدوین نظام پایش برنامه راهربدی متایز یافته توسعه قطب علمی جامع تغذیه در راستای نیل به مرجعیت علمی کشوری 

پیشنهاد،تدوین و تصویب بودجه توسعه قطب علمی جامع تغذیه در دانشگاه

جذب یک نفر دکرتی تخصصی رشته صنایع غذایی

جذب یک نفر دکرتی تخصصی بهداشت ایمنی و مواد غذایی

توسعه تجهیزات موجود آزمایشگاه صنایع غذایی و زیرگروهها

توسعه تجهیزات موجود آزمایشگاه تغذیه

توسعه تجهیزات موجود آزمایشگاه شیمی مواد غذایی

تصویب و راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی

تصویب و راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد رشته تغذیه بالینی

تصویب و راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم بهداشتی در تغذیه

تدوین، تصویب و راه اندازی هسته پژوهش تغذیه 

تدوین، تصویب و راه اندازی هسته پژوهش تغذیه بالینی

تدوین، تصویب و راه اندازی هسته پژوهش بهداشت و ایمنی مواد غذایی

تدوین، تصویب و راه اندازی هسته پژوهش علوم بهداشتی در تغذیه

اخذ مجوز و استفاده ازفرصت مطالعاتی برای 2 نفر از اعضاء هیات علمی گروه آموزشی تغذیه 

تعامل و همکاری با اساتید برجسته کشوری در حوزه های متفاوت تغذیه

همکاری با گروه های پایه و  بالینی مرتبط با حوزه ی دانشی تغذیه )تغذیه بالینی، غدد، داخلی و گوارش، فیزیولوژی پزشکی و ورزشی، 
بیوشیمی پایه و بالینی(

معرفی و اعطای جایزه به بهرتین مقاله حوزه دانشی تغذیه، حوزه دانشی تغذیه بالینی، حوزه دانشی بهداشت و ایمنی مواد غذایی و 
حوزه دانشی علوم بهداشتی در تغذیه 

 

معرفی و اعطای جایزه به بهرتین پایان نامه دکرتای تخصصی در حوزه تغذیه و زیر گروهها

معرفی و اعطای جایزه بهرتین پایان نامه کارشناسی ارشد در حوزه تغذیه و زیر گروهها

1401

تشکیل و ایجاد زیر گروه های تخصصی آموزشی و پژوهشی رشته های تغذیه بالینی، ایمنی مواد غذایی و تغذیه در جامعه

بورسیه یک نفر دانشجوی دکرتی تخصصی با گرایش تغذیه بالینی )جذب هیات علمی(

جذب دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته تغذیه بالینی،  3 تا 5 نفر

جذب دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته بهداشت ایمنی مواد غذایی،  3 تا 5 نفر

توامنند سازی و آموزش کارشناسان آزمایشگاه های پژوهشی و تخصصی قطب علمی جامع تغذیه

رشکت در دوره پسا دکرتا )در حوزه دانشی تغذیه( برای 2 نفر از اعضاء هیات علمی گروه آموزشی تغذیه

تدوین فرایندهای آموزشی حوزه دانشی تغذیه و زیر گروهها

بازنگری مجدد دروس گروه تغذیه و  همچنین تزریق دروس تغذیه بالینی زیر گروه ها در متامی مقاطع تحصیلی )کارشناسی، کارشناسی 
ارشد، دکرتی( با رویکرد توسعه آموزشی – پژوهشی 

تطبیق اقدام های آموزشی و پژوهشی قطب علمی جامع تغذیه با  استانداردهای موجود ملی و جهانی

طراحی، تدوین و اجرای شیوه نامه ارزشیابی و ممیزی اقدام های آموزشی و پژوهشی قطب علمی جامع تغذیه

ایجاد و سازمان دهی یک ساختار دپارمتان مجازی تغذیه با الگوبرداری از دپارمتان های معترب جهانی در حوزه ی تغذیه

1402

1403

کسب گواهی های اعتباربخشی موسسه ای قطب علمی جامع تغذیه

ظرفیت سازی برای کسب گواهینامه ایزو 21001

دریافت نشان کیفیت موسسه ای قطب علمی جامع تغذیه

1404

قرار گرفنت در بین 10 قطب علمی جامع کشوری1405
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نقشه راه اقدامات در حوزه خون و رسطان کودکان در دانشگاه علوم پزشکی اهواز جهت نیل به مرجعیت علمی
وابستگیاقدامسال

1399

تدوین بیانیه رسالت توسعه قطب علمی جامع خون و رسطان کودکان در راستای نیل به مرجعیت علمی کشوری و اطالع رسانی آن

تدوین، تصویب برنامه راهربدی توسعه قطب علمی جامع خون و رسطان کودکان در راستای نیل به مرجعیت علمی کشوری و اطالع 
رسانی آن

توامنند سازی و توسعه  آموزش و پژوهش کارکنان درمانی بصورت سالیانه

تعیین و تشویق اعضا هیات علمی در انجام کارهای به روز تحقیقاتی که نتایج آن متج به روشهای تشخیصی یا درمانی موثر گردد از 
طریق برگزاری جشنواره محققین برتر

تدوین فرایندهای آموزشی و بوکلت حوزه دانشی خون و رسطان کودکان

کسب گواهی های  در جه اول  اعتباربخشی بالینی و  آموزشی بیامرستانی 

برگزاری تومور بوردها و  وبینار های مجازی بشکل هر دو ماه یکبار

1400

تدوین نظام پایش برنامه راهربدی متایز یافته توسعه قطب علمی جامع جامع خون و رسطان کودکان در راستای نیل به مرجعیت علمی 
کشوری

پیشنهاد،تدوین و تصویب بودجه توسعه قطب علمی جامع خون و رسطان کودکان در دانشگاه

جذب تدریجی هیات علمی فوق تخصص خون و رسطان کودکان)تا سال 1402، 2نفر(

افزایش ظرفیت پذیرش دستیار تخصصی خون و رسطان کودکان)تا سال 1402، 3نفر(

تشویق  اعضای هیئت علمی گروه  برای ارتقاء عمودی

اختصاص بودجه برای ایجاد مرکز جامع رسطان در استان خوزستان

جایابی برای ایجاد مرکز جامع رسطان

انجام پروژه ساختامنی مرکز جامع رسطان با بخشهای تخصصی و فوق تخصصی)آزمایشگاه، مرکز تصویربرداری، اسکن و..(

تجهیز ساختامن مرکز جامع رسطان

افزایش ظرفیت پذیرش دستیار تخصصی خون و رسطان کودکان

تدوین بوکلت، بارگزاری وبرگزاری دوره کوتاه مدت مراقبتهای خون و رسطان کودکان با اخذ گواهینامه ویژه پزشکان عمومی و 
متخصصان اطفال بصورت مجازی و حضوری

توسعه آزمایشگاه جامع پیوند

تفکیک بیامرستان شفا از بیامرستان بقایی2، تجهیز بیامرستان شفا

بورسیه یک نفر دستیار فوق تخصصی خون و رسطان کودکان 

جذب 4 دستیار فوق تخصصی خون و رسطان کودکان

تشکیل تیم درمانی فوق تخصصی)خون و رسطان کودکان، رادیولوژیست، آزمایشگاهی(

تشکیل تیم پژوهشی مستقر در مراکز تحقیقاتی و واحد توسعه تحقیقات بالینی بیامرستان

نیازسنجی از اعضا هیات علمی جهت برگزاری کارگاههای توامنند سازی بصورت سالیانه

برنامه ریزی و  اخذ مجوز امتیاز آموزشی-پزوهشی

اجرای کارگاهها بشکل وبینار

ایجاد فرصتهای مطالعاتی جهت اعضا هیات علمی خون و رسطان کودکان

گرنتهای پژوهشی، معرفی و تشویق اعضا هیات علمی که  پژوهشگر منونه بر اساس تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت معترب بین املللی

تدوین کوریکولوم آموزشی خون و رسطان کودکان

تطبیق اقدامات آموزشی و پژوهشی قطب علمی جامع خون و رسطان کودکان با  استانداردهای موجود ملی و جهانی

طراحی، تدوین و اجرای شیوه نامه ارزشیابی و ممیزی اقدام های آموزشی و پژوهشی قطب علمی جامع خون و رسطان کودکان

ظرفیت سازی برای کسب گواهینامه ایزو 21001

دریافت نشان کیفیت موسسه ای قطب علمی جامع خون و رسطان کودکان

قرار گرفنت در بین 10قطب علمی جامع کشور



79داده ها، تحلیل ها، تصمیمات و نقشه راه

نقشه راه اقدامات در حوزه رادیوتراپی مداخله ای )براکی تراپی( در دانشگاه علوم پزشکی اهواز جهت نیل به 
مرجعیت علمی

وابستگیاقدامسال

1399

1400

تدوین و اطالع رسانی بیانیه رسالت توسعه قطب علمی بالقوه رادیوتراپی مداخله ای در راستای نیل به مرجعیت علمی کشوری

تدوین، تصویب و اطالع رسانی برنامه راهربدی توسعه قطب علمی بالقوه رادیوتراپی مداخله ای در راستای نیل به مرجعیت علمی کشوری

تدوین نظام پایش برنامه راهربدی متایز یافته توسعه قطب علمی بالقوه رادیوتراپی مداخله ای در راستای نیل به مرجعیت علمی کشوری

پیشنهاد، تدوین و تصویب بودجه توسعه قطب علمی بالقوه رادیوتراپی مداخله ای در دانشگاه

تشویق  اعضای هیئت علمی گروه  برای ارتقاء عمودی

خریداری، نصب و راه اندازی دستگاه رادیوتراپی حین عمل جراحی )IORT( در اتاق عمل بخش رادیوتراپی اینرتونشنال بیامرستان گلستان

تکمیل بخش بسرتی دپارمتان کلینیکال آنکولوژی و اختصاص قسمتی از بخش برای بیامران رادیوتراپی مداخله ای و تجویز رادیو داروی رسطان

تدوین کوریکولوم، تصویب و راه اندازی فلوشیپ رادیوتراپی مداخله ای

اخذ مجوز و استفاده از فرصت مطالعاتی برای 1 نفر از اعضاء هیات علمی گروه آموزشی رادیوانکولوژی

توامنند سازی و آموزش پرستاران، تکنولوژیست های رادیوتراپی و کارشناسان فیزیک پزشکی

برگزاری سالیانه حداقل یک کارگاه آموزشی کشوری در زمینه رادیوتراپی مداخله ای

تدوین فرآیندهای تاسیس مراکز رادیوتراپی مداخله ای در کشور

تدوین کوریکولوم رشته فلوشیپ رادیوتراپی مداخله ای

تطبیق اقدامات آموزشی و پژوهشی و درمانی قطب علمی بالقوه رادیوتراپی مداخله ای با استانداردهای بین املللی

الگوبرداری  از مراکز معترب بین املللی در رشته رادیوتراپی اینرتونشنال مانند مرکز Gemelli در رم

هدف گذاری در جهت بهبود جایگاه ملی و بین املللی

تدوین و تصویب کوریکولوم رشته فلوشیپی رادیوتراپی مداخله ای

تشکیل جلسات منظم با مدیران دانشگاهی

انتشار ساالنه حداقل 1 مقاله علمی در مجالت معترب بین املللی

انتشار ساالنه حداقل 1 مقاله علمی در مجالت معترب بین املللی

1401

تدوین و تصویب استانداردهای ملّی در زمینه براکی تراپی

تدوین و تصویب استانداردهای ملّی در زمینه رادیوتراپی حین عمل جراحی

تدوین و تصویب استانداردهای ملی در زمینه تجویز رادیو داروهای رسطان

تدوین راهکار های ملی در حوزه های مختلف رادیوتراپی مداخله ای 

مشارکت در تدوین کد های اخالق حرفه ای در رشته رادیوتراپی مداخله ای

پیشنهاد راه اندازی شاخه رادیوتراپی مداخله ای در انجمن رادیوانکولوژی ایران

برگزاری سمینار های علمی، کنگره های ملی و وبینار های مجازی در زمینه رادیوتراپی مداخله ای

راه اندازی گروه رادیوتراپی مداخله ای در بسرت شبکه های مجازی

1402
جذب یک فلوشیپ در سال

اخذ مدرک معترب زبان انگلیسی برای حداقل 20 درصد اعضای هیأت علمی

1403

1404

مدیریت پایش و اعتبار بخشی رشته فلوشیپی رادیوتراپی مداخله ای

برنامه ریزی توسعه رشته رادیوتراپی مداخله ای بر اساس استاندارد های تعریف شده در مناطق آمایشی

گسرتش همکاری بین دانشگاهی در زمینه رادیوتراپی مداخله ای

برنامه ریزی در جهت توسعه مراکز رادیوتراپی مداخله ای بر اساس استاندارد های تعریف شده در مناطق آمایشی

بهره گیری از رصد علم، فناوری و نوآوری برای تدوین سیاست های توسعه منطقه ای

مشارکت در زمینه طراحی روش های نوین جمع آوری داده در سطح ملی و ارتباط با مراکز بین املللی

آسیب شناسی روند دستیابی مراجع بین املللی به داده های علم، فن آوری و نوآوری ایران
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1404

ارائه گزارش ها و ارزیابی دقیق و مبتنی بر شواهد اقدامات و دستاورد ها به مجامع علمی و سیاست گذار کشور

مترکز بر موضوع اقتصاد دانش بنیان و اهمیت جایگاه رصد علم، فناوری و نوآوری در آن از طریق انجام مطالعات تخصصی و برقراری 
ارتباط نزدیک با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

همکاری و ارائه مشاوره به برنامه های دیگر رشته ها مانند توسعه منطقه ای در زمینه به کارگیری رصد علم، فناوری و نوآوری در سیاستگذاری

انتشار مقاالت علمی بین املللی

1405

تقدیر از پژوهشگران برتر در حوزه رادیوتراپی مداخله ای

طراحی، تدوین و اجرای شیوه نامه ارزشیابی و ممیزی اقدامات آموزشی و پژوهشی و درمانی قطب علمی بالقوه رادیوتراپی مداخله ای

کسب گواهی های اعتبار بخشی موسسه قطب علمی بالقوه رادیوتراپی مداخله ای

دریافت نشان کیفیت از موسسات ذی صالح

دریافت نشان کیفیت موسسه ای قطب علمی بالقوه رادیوتراپی مداخله ای

عضویت حداقل یک عضو هیات علمی رشته رادیوتراپی مداخله ای در:
	•هیات•ممتحنه•و•ارزشیابی•وزارت•بهداشت

	•کمیته•اعتبار•بخشی•بورد•تخصصی

تالیف حداقل یک کتاب علمی در زمینه رادیوتراپی مداخله ای

پذیرش دانشجوی بین املللی در رشته رادیوتراپی مداخله ای

همکاری با حداقل یک دانشگاه معترب و شناخته شده جهانی در حوزه رادیوتراپی مداخله ای با هدف تبادل استاد و یا برگزاری دوره های 
آموزشی و پژوهشی تحت وب با اساتید دانشگاه هدف

اجرای برنامه تبادل استاد بین دانشگاهی و استفاده از مجازی سازی برنامه های علمی برای بهره گیری از اساتید خارجی

برنامه ریزی دوره حضور در قالب زمان بندی دوره های کوتاه مدت و میان مدت

دعوت از اساتید برجسته در رشته و حضور در مجامع بین املللی

راه اندازی وبسایت با محتوای آموزشی

جا منایی خدمتی برای فارغ التحصیالن فلوشیپ رادیوتراپی مداخله ای

حامیت لجستیک و معنوی از راه اندازی حداقل یک رشکت دانش بنیان در حوزه رادیوتراپی مداخله ای

راه اندازی وبسایت با محتوای آموزشی

انتشار حداقل یک کتاب تخصصی در زمینه رادیوتراپی مداخله ای

1406

1407

1408

1409

1410

برگزاری دوره های کوتاه مدت بین املللی در زمینه رادیوتراپی مداخله ای

تدوین کوریکولوم بین املللی برای فلوشیپ رادیوتراپی مداخله ای

تدوین پروژه های پژوهشی مشرتک بین املللی در زمینه رادیوتراپی مداخله ای

کسب حداقل یک گواهینامه بین املللی از یک موسسه معترب جهانی در حوزه رادیوتراپی مداخله ای

کسب حداقل یک گرنت پژوهشی از یک موسسه و یا دپارمتان معترب جهانی در حوزه رادیوتراپی مداخله ای

ابداع یک روش نوین درمانی یا بهبود روش های درمانی فعلی در حوزه رادیوتراپی مداخله ای

جذب رسمایه گذار جهت ایده ها و محصوالت

توسعه توریسم سالمت در حوزه رادیوتراپی مداخله ای

تدوین و اجرای حداقل یک پروپوزال پژوهشی در حوزه دانشی براکی تراپی با همکاری یک دپارمتان معترب بین املللی

تدوین و اجرای حداقل یک پروپوزال پژوهشی در حوزه دانشی رادیوتراپی حین عمل جراحی با همکاری یک دپارمتان معترب بین املللی

ابداع یک روش نوین درمانی یا بهبود روش های درمانی فعلی در حوزه رادیوتراپی مداخله ای
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1410

کسب بیشرتین نسبت تعداد مقاالت به تعداد اعضای هیات علمی

برگزاری هامیش بین املللی ساالنه در حوزه رادیوتراپی مداخله ای

نگارش حداقل یک فصل از کتب مرجع رادیوآنکولوژی

کسب بهرتین رتبه در حوزه رادیوتراپی مداخله ای در منطقه خاورمیانه

کسب عنوان ارائه دهنده  بهرتین خدمات رادیوتراپی مداخله ای در سطح منطقه خاورمیانه

1411

1412

1413

1414

تدوین کوریکولوم بین املللی برای فلوشیپ رادیوتراپی مداخله ای1415
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1399

تدوین و اطالع رسانی بیانیه رسالت توسعه رشته سالمت باروری در دانشگاه

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

تدوین برنامه عملیاتی جهت ارتقاء رشته سالمت باروری

1400

تدوین و تصویب مجموعه سیاستهای حامیتی از توسعه رشته سالمت باروری در دانشگاه

برنامه ریزی جهت توسعه فردی، حرفه ای و سازمانی اعضاء هیئت علمی رشته سالمت باروری

تدوین و تصویب بودجه توسعه رشته سالمت باروری در دانشگاه

حامیت مالی از اعضا هیئت علمی در جهت گذراندن دوره های آموزشی، پسا دکرتا و فلوشیپ

حامیت مالی از طرح های تحقیقاتی )مگاپروژه( و انتشار کتب و مقاالت اعضاء هیئت علمی رشته سالمت باروری

حامیت مالی و تشکیالتی  از توسعه زیرساخت های مرتبط با تصویب گروه آموزشی رشته سالمت باروری

حامیت مالی در جهت تجهیز و جذب پرسنل در مراکز تحقیقاتی و انجمن علمی مرتبط با رشته در استان

حامیت مالی از توسعه زیرساخت های مرتبط با ارائه خدمت همچون کلینیک یا مرکز مشاوره سالمت جنسی و کلینیک یا مرکز مشاوره 
زوجین نابارور

حامیت مالی از جذب و تخصیص بورسیه های دانشجویی جهت رشته سالمت باروری

جذب 4 عضو هیئت علمی در رشته سالمت باروری  از 1400تا 1403 هر سال یک نفر

جذب1 عضو هیئت علمی در رشته روانشناسی تا سال 1401

جذب2 عضو هیئت علمی در رشته مشاوره از 1400 تا 1401هر سال یک نفر

جذب 1 نفر عضو هیئت علمی در رشته آمار زیستی سال 1402

جذب 1 عضو هیئت علمی در رشته سکسولوژی تا سال 1405

جذب 2 عضو هیئت علمی پژوهشی سالمت باروری و جنسی تا سال 1405

ارتقائ زیرساخت های علمی اعضاء هیئت علمی در زمینه سالمت جنسی و مشاوره

با توجه به ماهیت چند رشته ای سالمت باروری ایجاد ساز و کار مناسب ) عقد قراردادو یا تفاهمنامه( جهت استفاده از امکانات مورد 
نیاز در سایر دانشگاهها و مرکز آموزشی کشور

تجهیز و توسعه مراکز تحقیقاتی ارتقاء سالمت باروری و یائسگی

جذب هیئت علمی پژوهشی

تصویب گروه آموزشی سالمت باروری

راه اندازی مرکز تحقیقات سالمت جنسی )از 1403(

اختصاص دو بورسیه دانشجویی در مقطع دکرتای سالمت باروری

تشکیل تیم تخصصی سالمت جنسی

تشکیل تیم تخصصی سیاستگذاری و مدیریت سالمت باروری و جنسی

تشکیل تیم باروری سامل و فرزندآوری

رشکت اعضاء هیئت علمی در دوره های کوتاه مدت مورد نیاز رشته سالمت جنسی

استفاده از فرصت مطالعاتی در حوزه سالمت باروری و جنسی برای اعضاء هیئت علمی )از 1402 هرسال یک نفر(

مشارکت در آموزش کارکنان در حوزه های مرتبط با رشته در مراکز جامع سالمت، مراکز مشاوره پیش ازازدواج، مراکز مشاوه بیامریهای 
رفتاری، مراکز مشاوره نازایی

تدوین فرآیند راه اندازی کلینیک های سالمت جنسی

تدوین استانداردهای خدمات سالمت باروری و جنسی

تدوین استانداردهای الزم برای ارائه واحدهای بالینی براساس الگ بوک
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1401

تدوین کوریکولوم های جدید و مرتبط ) تدوین کوریکولوم سالمت جنسی، سالمت باروری نوجوانان و جوانان، جمعیت و فرزندآوری( 

راه اندازی رشته سالمت باروری  و جنسی در مقطع کارشناسی ارشد ) از 1403(

راه اندازی رشته سالمت باروری مردان در مقطع کارشناسی ارشد )از 1403(

راه اندازی مقطع دکرتای سالمت باروری

1401

راه اندازی پسا دکرتای سالمت جنسی ) از سال 1403(

جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد سالمت باروری)1403(

جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد سالمت باروری مردان)1403(

جذب دانشجو در مقطع دکرتای سالمت باروری )1401(

رشکت در دوره پسا دکرتا در حوزه سالمت باروری و همچنین سالمت جنسی برای دو نفر از اعضاء هیئت علمی

بازنگری دروس مرتبط با سالمت باروری و جنسی در دوره کارشناسی رشته مامایی، کارشناسی ارشد و دکرتای مامایی و دکرتای سالمت 
باروری

تعیین، بررسی و بازنگری فرآیندهای موجود در گروه در زمینه سالمت باروری و جنسی با هدف ارتقاء و با اتکا بر مبانی مدیریت جامع 
کیفیت و ارتقاء مستمر کیفیت

دریافت نشان کیفیت موسسه ای

الگوبرداری از دپارمتان های معترب جهانی در حوزه سالمت باروری و جنسی1402

1403

برگزاری جشنواره سالمت باروری و جنسی

برگزاری هامیش تقدیر و تکریم از اساتید برجسته در حوزه سالمت باروری و همچنین سالمت جنسی

برگزاری هامیش های تقدیر از پژوهشگران جوان در زمینه سالمت باروری و جنسی

تشکیل تیم ارزشیابی درونی، دانشگاهی و خارج دانشگاهی به منظور بررسی عملکرد گروه در حوزه سالمت باروری و جنسی

دریافت نشان کیفیت از موسسات ذیصالح

هدف گذاری در جهت بهبود جایگاه ملی و منطقه ای براساس برنامه اسرتاتژیک
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1399

تدوین و اطالع رسانی بیانیه رسالت توسعه قطب علمی بالقوه عقرب زدگی و مارگزیدگی در راستای نیل به مرجعیت علمی کشوری

تدوین و تصویب بودجه قطب علمی بالقوه عقرب زدگی و مارگزیدگی در دانشگاه

تاسیس دکرتای  رشته حرشه شناسی پزشکی

تاسیس رشته ک.ارشد جانوران زهرآگین و کنرتل آنها

افزایش پذیرش دستیار و فلو شیپ در رشته های بالینی مربوطه

تاسیس رشته کمکهای اولیه و فوریتهای جانوران زهرآگین در مقاطع کاردانی و کارشناسی

تاسیس مرکزتحقیقات جانوران زهری و آلرژی زا و درمان  آنها

ایجاد انجمن اختصاصی عقرب شناختی و عقرب زدگی
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تدوین ، تصویب و اطالع رسانی برنامه راهربدی توسعه قطب علمی بالقوه  عقرب زدگی و مارگزیدگی  در راستای نیل به مرجعیت علمی کشوری

تدوین نظام  پایش برنامه راهربدی متایزیافته توسعه قطب علمی بالقوه عقرب زدگی و مارگزیدگی  در راستای نیل به مرجعیت علمی 
کشوری و اجرای آن در دوره های زمانی یکساله

جذب یکنفر متخصص حرشه شناسی پزشکی و کنرتل ناقلین

یکنفر متخصص مارشناسی

سم شناسی: یکنفر متخصص سم شناسی در زمینه زهر عقرب و مار

جذب  دو نفر متخصص مسمومیت بزرگساالن و یک نفر قلو شیپ مسمومیت اطفال

فهرست بندی تجهیزات مورد نیاز با تعیین اولویت بندی پژوهشی،  درمانی و آموزشی مرتبط با هدف توسعه قطب بالقوه

بورسیه یک نفر دانشجوی دکرتا ی تخصصی در رشته مارشناسی و زهر مار

بورسیه دانشجوی دکرتای تخصصی در زمینه سم شناسی مار و عقرب

بورسیه یکنفر دستیار در زمینه درمان  عقرب زدگی  و مارگزیدگی

بورسیه از طرف ما به انستتیو رازی و پاستور جهت اشنایی با اتواع آنتی ونوم و نحوه ساخت و تهیه آن

تدوین، تصویب و راه اندازی هسته تیم  پیشگیری در رشته جانوران زهرآگین)اعضا معرفی شده از گروه آموزش بهداشت (

تدوین، تصویب و راه اندازی هسته تیم فوریتهای آموزش دیدده در زمینه عقرب زدگی و مارگزیدیگی

تدوین، تصویب و راه اندازی هسته تیم درمان در زمینه عقرب زدگی و مارگزیدیگی)اعضا معرفی شده از گروه های بالینی(

تدوین، تصویب و راه اندازی هسته تیم علوم پایه )اعضا هیئت علمی گروه حرشه شناسی پزشکی و اعضا علوم پایه پزشکی معرفی شده 
توسط دانشکده های داروسازی گروه سم شناسی دارویی(

اخذ مجوز و استفاده ازفرصت مطالعاتی  در حوزه دانشی عقرب زدگی و مارگزیدگی برای یک نفر از اعضاء هیات علمی گروه آموزشی 
حرشه شناسی پزشکی

اخذ مجوز و استفاده ازفرصت مطالعاتی  در حوزه دانشی عقرب زدگی و مارگزیدگی برای یک نفر از اعضاء هیات علمی گروه آموزشی 
سم شناسی دارویی

اخذ مجوز و استفاده ازفرصت مطالعاتی  در حوزه دانشی عقرب زدگی و مارگزیدگی برای یک نفر از اعضاء هیات علمی گروه های بالینی مربوطه

برگزاری کارگاههای عمومی و اختصاصی برای متامی اعضا هیئت علمی در زمینه های عقرب زدگی و مار گزیدگی

آموزش کارشناسان تخصصی مستقر در مراکز بهداشت و مراکز درمانی قطب علمی بالقوه عقرب زدگی و مارگزیدگی

آموزش پرسنل خاص جهت همکاری برای زهرگیری از عقرب و یا مار جهت تحقیقات، بدون نیاز ارسال به انستتوها

برگزاری منایشگاه های مربوط به گزش در سطح استان
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بر حسب بودجه دانشگاه و وزارت هر ساله از بین اعضا هیئات علمی بر حسب سنوات و فعالیتهای علمی و درمانی از بین رشته هایی 
که در گیری بیشرتی در حوزه های درمانی و گرایشهای علوم پایه داشته باشند در خواست سهمیه بندی در امتحانات ورودی اخذ شود  و 
یا برای دوره های عالیرت دوره های سه ماهه و شش ماه در کشورهای خارج از کشور با مراکز درمانی آمورشی معترب و فعالیتهای غیر در 

مانی با موزه های علو م طبیعی از طریق واحد بین امللل دانشگاه اعزام شوند.  

تدوین فرایند تاسیس مرکز استخراج زهر و تهیه آنتی ونوم مار و عقرب

تدوین فرایند راه اندازی مرکز تحقیقیات شناسایی، پیشگیری و کنرتل و درمان جانوران زهرآگین

تدوین کتاب راهنامی کشوری گزش ها
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نقشه راه اقدامات در حوزه عقرب زدگی و مارگزیدگی در دانشگاه علوم پزشکی اهواز جهت نیل به مرجعیت علمی
وابستگیاقدامسال
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بازنگری برنامه درسی رشته بیولوژی و کنرتل ناقلین

 تدوین کوریکولوم  درس دو واحدی برای متامی رشته های پزشکی،  دارو سازی تحت عنوان بند پایان مهم پرشکی و جانوران زهری

تدوین یک درس یک واحدی  با نام جانوران زهری یه میزان یک واحد برای رشته های علوم پایه  در دانشکده بهداشت

1403

جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در رشته جانوران زهری ) 3 نفر در سال(

جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد سم شناسی جانوران زهری ) 3 نفر در سال(

جذب متام رده های آموزشی از جمله کارشناس ارشد ،دستیار ،فلوشیپ و phd از سایر مراکز علمی دانشگاه اهواز و سایر دانشگاه های 
کشور و در صورت همکاری ،کشورهای همجوار و یا سایر کشورها ،جهت اموزش در زمینه گزش ها در مرکز مسمومیت های اهواز)با 

توجه به تعداد بسیار زیاد کیس در این مرکز نسبت به سایر مراکز کشور و حتا کشورهای دیگر(

جذب دانشجو در مقطع دکرتای تخصصی در رشته سم شناسی جانوران زهری) 1 نفر در سال(

جذب دانشجو در مقطع دستیاری در درمان گزشهای جانوران زهرآگین

بر گزاری حداقل دو جشنواره درمانی و علوم پایه  در زمینه عقرب زدگی و مارگزیدگی

اختصاص گرانتهای مالی به اعضای هیئت علمی که طی سه سال یک طرح تحقیقانی با چاپ مقاله در ژورنا آی اس آی و پاب مد در زمینه عقرب 
زدگی و مارگزیدگی داشته باشند یا طی سه سال یک کتاب در خصوص عقرب زدگی، عنکبوت گزیدگی و مار گریدگی پزشکی  با چاپ  مرکز

گرانتهای سفر علمی یک ماهه در نظر گرفنه شود.

برگزاری هامیشهای  تقدیر از اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی که در حوزه های دانشی مرتبط با مرجعیت علمی 
دانشگاه همکاری می کنند.

استخراج ، بومی سازی و تطبیق شاخص های  آموزشی، پژوهشی و بالینی قطب علمی بالقوه عقرب زدگی و مارگزیدگی با استانداردهای 
ملی و بین املللی
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نقشه راه اقدامات در حوزه فناوری اطالعات سالمت در دانشگاه علوم پزشکی اهواز جهت نیل به مرجعیت علمی
وابستگیاقدامسال

تدوین و اطالع رسانی بیانیه رسالت توسعه قطب علمی جامع فناوری اطالعات سالمت در راستای نیل به مرجعیت علمی کشوری1399
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تدوین، تصویب و اطالع رسانی برنامه راهربدی توسعه قطب علمی جامع تغذیه در راستای نیل به مرجعیت علمی کشوری

تدوین نظام پایش برنامه راهربدی متایز یافته توسعه قطب علمی جامع جامع فناوری اطالعات سالمت در راستای نیل به مرجعیت علمی 
کشوری 

پیشنهاد، تدوین و تصویب بودجه توسعه قطب علمی جامع جامع فناوری اطالعات سالمت در دانشگاه

جذب تدریجی هیات علمی تخصصی: 1 نفر هیئت  علمی انفورماتیک پزشکی با پایه کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته کامپیوتر

تشویق  اعضای هیئت علمی گروه  برای ارتقاء عمودی

ارتقاء سخت افزارهای کامپیوترهای ) PC( آزمایشگاه انفورماتیک پزشکی

راه اندازی کالس آزمایشگاه کامپیوتر با 24 کامپیوتر  با سخت افزار باال

تجهیز کالس کامپیوتر به پرینرت و اسکرن

خریداری نرم افزارهای مهم برای رشته فناوری اطالعات سالمت

تصویب و راه اندازی رشته  کارشناسی ارشد تله مدیسین )پزشکی از راه دور(

تدوین و تصویب راه اندازی مقطع دکرتای رشته انفورماتیک پزشکی با توجه به فارغ التحصیلی حداقل 6  دوره کارشناسی ارشد

تدوین، تصویب و تشکیل کارگروه مرجعیت علمی در دانشکده پیراپزشکی، اعضای پیشنهادی شامل ریاست دانشکده، معاون آموزشی، 
معاون پژوهشی، مسئول EDO، مدیر گروه تغذیه، مدیر گروه فناوری اطالعات سالمت، مناینده گروه تغذیه در کمیته مرجعیت علمی 

دانشگاه، مناینده گروه فناوری اطالعات سالمت  در کمیته مرجعیت علمی دانشگاه،

اخذ مجوز و استفاده ازفرصت مطالعاتی برای 1 نفر از اعضاء هیات علمی گروه آموزشی فناوری اطالعات سالمت 

تعامل و همکاری با اساتید برجسته کشوری در حوزه فناوری اطالعات سالمت

برگزاری حداقل دو کارگاه آموزشی در خصوص مرجعیت علمی، گردآوری مستندات در خصوص مرجعیت علمی و تهیه جزوات آموزشی 
برای اعضای هیئت علمی و کارکنان

همکاری با سایر گروه های مرتبط با حوزه ی دانشی فناوری اطالعات سالمت

معرفی و اعطای جایزه به بهرتین مقاله حوزه ی دانشی فناوری اطالعات سالمت

معرفی و اعطای جایزه بهرتین پایان نامه کارشناسی ارشد در حوزه ی دانشی فناوری اطالعات سالمت

1401

ایجاد  دو زیر  گروههای تخصصی  شامل : مدیریت اطالعات سالمت و انفورماتیک پزشکی

جذب دانشجو در زیرگروهها در مقطع کارشناسی ارشد: 6 دانشجو در کارشناسی ارشد تله مدیسین )پزشکی از راه دور(

توامنند سازی و آموزش کارشناسان حوزه ی دانشی فناوری اطالعات سالمت

رشکت در دوره پسا دکرتا برای 1 نفر از اعضاء هیات علمی گروه آموزشی  فناوری اطالعات سالمت

تدوین فرایندهای آموزشی حوزه دانشی فناوری اطالعات سالمت

بازنگری مجدد دروس گروه فناوری اطالعات سالمت با رویکرد توسعه آموزشی – پژوهشی

تطبیق اقدام های آموزشی و پژوهشی قطب علمی جامع فناوری اطالعات سالمت با  استانداردهای موجود ملی و جهانی

طراحی، تدوین و اجرای شیوه نامه ارزشیابی و ممیزی اقدام های آموزشی و پژوهشی قطب علمی جامع فناوری اطالعات سالمت

ایجاد و سازمان دهی یک ساختار دپارمتان مجازی فناوری اطالعات سالمت با الگوبرداری از دپارمتان های معترب جهانی نظیر انجمن 
مدیریت اطالعات سالمت آمریکا و انجمن مدیریت اطالعا سالمت اسرتالیا

تدوین فرایندهای آموزشی حوزه دانشی فناوری اطالعات سالمت

1402

1403

برگزاری هامیش ملی با محوریت یکی از موضاعات روز و مهم در رشته فناوری اطالعات سالمت به صورت سالیانه

کسب گواهی های اعتباربخشی موسسه ای قطب علمی جامع فناوری اطالعات سالمت

ظرفیت سازی برای کسب گواهینامه ایزو 21001

دریافت نشان کیفیت موسسه ای قطب علمی جامع فناوری اطالعات سالمت
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نقشه راه اقدامات در حوزه گفتار درمانی در دانشگاه علوم پزشکی اهواز جهت نیل به مرجعیت علمی
وابستگیاقدامسال

1399

تدوین و اطالع رسانی بیانیه رسالت توسعه رشته گفتاردرمانی در دانشگاه 

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

تدوین نظام پایش برنامه راهربدی متایزیافته رشته گفتاردرمانی و اجرای شش ماهه

استقرار نظام پایش برنامه راهربدی متایزیافته رشته گفتاردرمانی و اجرای شش ماهه

تدوین و تصویب بودجه توسعه رشته گفتاردرمانی در دانشگاه

تنظیم و اولویت بندی لیست تجهیزات تخصصی ) آموزشی _ پژوهشی _ درمانی( مرتبط با حوزه دانشی گفتاردرمانی

خرید تجهیزات پژوهشی درمانی و آموزشی در حیطه گفتاردرمانی براساس اولویت اعالم شده

تدوین کوریکولوم و راه اندازی رشته گفتاردرمانی در شکاف کام در مقطع کارشناسی ارشد

آموزش کارشناسان تخصصی مستقر در آزمایشگاه های پژوهشی و کلینیک های تخصصی درمانی از طریق برگزاری دوره های آموزشی 
در حیطه مراقبت از تجهیزات آزمایشگاهی و شیوه کار با آنها

ارتقا سطح توامنندی عمومی و تخصصی کارشناسان شاغل در حوزه گفتاردرمانی از طریق برگزاری دوره های آموزشی

رایزنی با معاونت درمانی و بهداشتی جهت جذب فارغ التحصیالن رشته گفتاردرمانی بصورت مستمر

عضویت متامی اعضا گروه گفتاردرمانی در انجمن علمی رشته

همکاری در تدوین برنامه راهربدی انجمن علمی گفتاردرمانی

ارائه دوره های آموزشی برای اعضا انجمن گفتاردرمانی توسط اعضا هیات علمی گروه گفتاردرمانی

راه اندازی حداقل دو شاخه تخصصی در انجمن علمی گفتاردرمانی

عضویت حداقل یک عضو هیات علمی گروه گفتاردرمانی در بورد تخصصی

عضویت در کمیته اعتباربخشی بورد تخصصی

همکاری با بورد تخصصی گفتاردرمانی در طراحی سواالت آزمون های جامع

برگزاری ژورنال کالب موضوعی کشوری به صورت شش ماهه

ارائه برنامه حضور در صدا و سیام به صورت شش ماهه توسط اعضای هیات علمی گروه گفتاردرمانی

همکاری با رسانه های نوشتاری در بخش علمی – تخصصی
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جذب 8 نفر عضو هیات علمی در رشته گفتاردرمانی )4 نفر با محوریت عنوان پایان نامه در حیطه گفتار( )4 نفر با محوریت عنوان پایان 
نامه درحیطه زبان(

جذب 1 عضو هیئت علمی با تخصص ساملندی و شناخت

جذب 1 عضو دکرتای زبان شناسی کاربردی در گروه گفتاردرمانی
)هر سال حداقل یک عضو هیات علمی جذب گردد(

تدوین کوریکولوم و راه اندازی رشته توانبخشی ساملندی در مقطع کارشناسی ارشد

تدوین کوریکولوم و راه اندازی رشته توانبخشی شناختی در مقطع کارشناسی ارشد

تدوین کوریکولوم و راه اندازی رشته اوتیسم و اختالالت عصبی رشدی مرتبط در مقطع کارشناسی  ارشد

تدوین کوریکولوم و راه اندازی رشته اختالالت بلع در مقطع کارشناسی ارشد

تدوین کوریکولوم و راه اندازی رشته اختالالت حرکتی گفتاردر مقطع کارشناسی ارشد

راه اندازی مرکز تحقیقات اختالالت ارتباطی

راه اندازی آزمایشگاه زبان و چندزبانگی

راه اندازی آزمایشگاه کنرتل حرکتی گفتار

راه اندازی مرکزجامع لکنت جندی شاپور اهواز

راه اندازی مرکز توانبخشی زبان و شناخت ساملندی

راه اندازی مرکزجامع اختالالت طیف اوتیسم 

راه اندازی مرکزجامع اختالالت بلع 

راه اندازی مرکز گفتاردرمانی در بیامری های عصبی پیرشونده
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بورسیه یک  نفر دانشجوی دکرتای تخصصی زبانشناسی

بورسیه یک نفر دانشجوی دکرتای تخصصی پژوهشی در گفتاردرمانی

بورسیه یک  نفر دانشجوی دکرتای تخصصی علوم اعصاب شناختی)هر دو سال یک دانشجو بورسیه شود(

افزایش 50% جذب دانشجوی دکرتای گفتاردرمانی

جذب دانشجوی کارشناسی ارشد رشته گفتاردرمانی در شکاف کام

جذب دانشجوی کارشناسی ارشد رشته توانبخشی ساملندی

جذب دانشجوی کارشناسی ارشد رشته توانبخشی شناختی

جذب دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زبان شناسی بالینی

جذب دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اوتیسم و اختالالت عصبی رشدی مرتبط

جذب دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اختالالت بلع

تدوین ، تصویب و راه اندازی تیم درمانی- پژوهشی مرکزجامع لکنت -

تدوین ، تصویب و راه اندازی تیم درمانی- پژوهشی مرکز توانبخشی زبان و شناخت ساملندی

تدوین ، تصویب و راه اندازی تیم درمانی- پژوهشی مرکزجامع اختالالت طیف اوتیسم

تدوین ، تصویب و راه اندازی تیم درمانی- پژوهشی مرکزجامع اختالالت بلع

تدوین ، تصویب و راه اندازی تیم درمانی- پژوهشی مرکز گفتاردرمانی در بیامری های عصبی پیرشونده

تدوین ، تصویب و راه اندازی تیم درمانی- پژوهشی اختالالت صدا

راه اندازی هسته پژوهش در آموزش در گفتاردرمانی

اخذ مجوز و استفاده ازفرصت مطالعاتی ) در حوزه دانشی کنرتل حرکتی گفتار( برای یک نفر از اعضاء هیات علمی گروه آموزشی 
گفتاردرمانی

اخذ مجوز و استفاده ازفرصت مطالعاتی ) در حوزه دانشی شکاف کام( برای یک نفر از اعضاء هیات علمی گروه آموزشی گفتاردرمانی

اخذ مجوز و استفاده ازفرصت مطالعاتی ) در حوزه دانشی گفتاردرمانی در سکته مغزی( برای یک نفر از اعضاء هیات علمی گروه 
آموزشی گفتاردرمانی

اخذ مجوز و استفاده ازفرصت مطالعاتی ) در حوزه دانشی لکنت( برای یک نفر از اعضاء هیات علمی گروه آموزشی گفتاردرمانی

اخذ مجوز و استفاده ازفرصت مطالعاتی ) در حوزه دانشی توانبخشی زبان و شناخت ساملندی( برای یک نفر از اعضاء هیات علمی گروه 
آموزشی گفتاردرمانی

اخذ مجوز و استفاده ازفرصت مطالعاتی ) در حوزه دانشی اختالالت طیف اوتیسم( برای یک نفر از اعضاء هیات علمی گروه آموزشی 
گفتاردرمانی

اخذ مجوز و استفاده ازفرصت مطالعاتی ) در حوزه دانشی اختالالت بلع ( برای یک نفر از اعضاء هیات علمی گروه آموزشی گفتاردرمانی

اخذ مجوز و استفاده ازفرصت مطالعاتی ) در حوزه دانشی بیامری های عصبی پیرشونده( برای یک نفر از اعضاء هیات علمی گروه 
آموزشی گفتاردرمانی

اخذ مجوز و استفاده ازفرصت مطالعاتی ) در حوزه دانشی اختالالت صدا( برای یک نفر از اعضاء هیات علمی گروه آموزشی 
گفتاردرمانی

برگزاری دوره روش تحقیق و آمار پیرشفته در حوزه گفتاردرمانی

رشکت در دوره پسادکرتا برای اعضاء هیات علمی گروه آموزشی گفتاردرمانی )سالی به یک عضو هیات علمی فرصت رشکت داده شود(

حامیت مالی و معنوی از اعضا هیات علمی گروه گفتاردرمانی  جهت اخذ مدرک آموزش پزشکی

راه اندازی پادکست گفتاردرمانی

راه اندازی پادکست شکاف کام

برگزاری ایستگاه های سالمت در سطح شهر در روز ملی گفتاردرمانی

اعطای جایزه دوساالنه برترین فعال حوزه سالمت گفتار و زبان

تدوین حداقل سالی یک فرایند آموزشی در حیطه گفتاردرمانی

بازنگری حداقل 3 درس در هریک از مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکرتای گفتاردرمانی
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استخراج استانداردهای بین املللی آموزشی، پژوهشی و بالینی قطب علمی مرکز شکاف کام و بومی سازی آنها

تطبیق استانداردهای بین املللی آموزشی، پژوهشی و بالینی قطب علمی مرکز شکاف کام و اجرایی منودن آنها

استخراج استانداردهای بین املللی آموزشی، پژوهشی و بالینی قطب علمی مرکزجامع لکنت جندی شاپور اهواز و بومی سازی آنها

تطبیق استانداردهای بین املللی آموزشی، پژوهشی و بالینی قطب علمی مرکزجامع لکنت جندی شاپور اهواز و اجرایی منودن آنها

استخراج استانداردهای بین املللی آموزشی، پژوهشی و بالینی قطب علمی مرکز توانبخشی زبان و شناخت ساملندی و بومی سازی آنها

تطبیق استانداردهای بین املللی آموزشی، پژوهشی و بالینی قطب علمی مرکز توانبخشی زبان و شناخت ساملندی و اجرایی منودن آنها

استخراج استانداردهای بین املللی آموزشی، پژوهشی و بالینی قطب علمی مرکزجامع اختالالت طیف اوتیسم و بومی سازی آنها

تطبیق استانداردهای بین املللی آموزشی، پژوهشی و بالینی قطب علمی مرکزجامع اختالالت طیف اوتیسم و اجرایی منودن آنها

استخراج استانداردهای بین املللی آموزشی، پژوهشی و بالینی قطب علمی مرکزجامع اختالالت بلع و بومی سازی آنها

تطبیق استانداردهای بین املللی آموزشی، پژوهشی و بالینی قطب علمی مرکزجامع اختالالت بلع و اجرایی منودن آنها

استخراج استانداردهای بین املللی آموزشی، پژوهشی و بالینی قطب علمی مرکز

گفتاردرمانی در بیامری های عصبی پیرشونده و بومی سازی آنها

تطبیق استانداردهای بین املللی آموزشی، پژوهشی و بالینی قطب علمی مرکز

گفتاردرمانی در بیامری های عصبی پیرشونده و اجرایی منودن آنها

سازمان دهی ساختار دپارمتان گفتاردرمانی با الگوبرداری از دپارمتان های معترب جهانی در حوزه ی گفتاردرمانی

حفظ جایگاه دپارمتان گفتاردرمانی در بین گروه های آموزشی گفتاردرمانی کشوری

کسب باالترین جایگاه دپارمتان گفتاردرمانی در منطقه خاورمیانه

برگزاری کنگره علوم حرکت بالینی

راه اندازی دبیرخانه دامئی یک سمینار تخصصی در حوزه گفتاردرمانی

تدوین راهکارهای نحوه تعامل گروه های آموزشی رشته گفتاردرمانی در رسارس کشور با برد تخصصی رشته گفتاردرمانی جهت ارتقا 
رشته در حوزه سالمت

همکاری با نهادهایی همچون ستاد علوم شناختی و مؤسسه ملی توسعه تحقیقات پزشکی )NIMAD(در حوزه رشته گفتاردرمانی

جذب دانشجوی بین امللل در گفتاردرمانی از طریق همکاری مناینده بین امللل دانشکده با مدیریت بین امللل دانشگاه 

رایزنی با مدیریت بین امللل دانشگاه جهت عقد تفاهم نامه با دانشگاههای کشورهای همجوار مانند دانشگاه برصه در عراق

چند زبانه کردن )عربی-انگلیسی( پورتال دانشکده

جذب کارشناس گفتاردرمانی دوزبانه

برگزاری دوره آموزش زبان انگلیسی برای اعضا هیات علمی گروه

رایزنی با گروه های گفتاردرمانی خارج از کشور و بررسی کوریکولوم های موجود

تدوین کوریکولوم بین املللی رشته گفتاردرمانی در مقاطع مختلف

تعیین یکی از اعضای هیات علمی گروه گفتاردرمانی جهت همکاری با دفرت رشد و فناوری دانشگاه

1401

تدوین استانداردهای ملی آموزش بالینی در رشته گفتاردرمانی

تدوین حداقل 3 درسنامه در رشته گفتاردرمانی

تدوین حداقل 3 گایدالین در رشته گفتاردرمانی

تدوین و تصویب دوساالنه کدهای خدمتی جدید در رشته گفتاردرمانی

تدوین حداقل دو برنامه آموزش مهارتی در رشته گفتاردرمانی 

تدوین کدهای اخالق حرفه ایی رشته گفتاردرمانی 

تدوین و تصویب کوهورت ملی اختالالت گفتاری

نیاز سنجی و ارائه گزارش دررابطه با اشتغال به کار فارغ التحصیالن رشته گفتاردرمانی در نظام سالمت

برگزاری یک دوره کنگره ملی گفتاردرمانی

انتشار حداقل سالی یک کتاب علمی در حیطه گفتاردرمانی با امتیاز دانشگاهی
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برگزاری جلسات شش ماهه ی مشاوره گروهی با خانواده های دارای کودکان اتیسم

برگزاری جلسات شش ماهه ی مشاوره گروهی با خانواده های دارای کودکان مبتال به ناروانی گفتار

برگزاری هفته آگاهی از اختالالت گفتار و زبان سالیانه در هفته اول اردیبهشت ماه

تهیه ی کلیپ های آموزشی با هدف آگاهی سازی  در زمینه ی اختالالت گفتار و زبان برای درمانگران ،بیامران و سایر متخصصان

تهیه ی پمفلت و پوسرتهای آموزشی با هدف آگاهی سازی  در زمینه ی اختالالت گفتار و زبان برای درمانگران ،بیامران و سایر متخصصان

تهیه ی کتابچه های آموزشی با هدف آگاهی سازی  در زمینه ی اختالالت گفتار و زبان برای درمانگران ،بیامران و سایر متخصصان

راه اندازی صفحه تیم شکاف کام در اینستاگرام

توسعه پورتال گروه گفتاردرمانی

راه اندازی پورتال مرکزجامع لکنت و نوبت دهی آنالین

راه اندازی پورتال مرکز توانبخشی زبان و شناخت ساملندی و نوبت دهی آنالین

راه اندازی پورتال مرکزجامع اختالالت طیف اتیسم و نوبت دهی آنالین

راه اندازی پورتال مرکزجامع اختالالت بلع و نوبت دهی آنالین

راه اندازی پورتال مرکز گفتاردرمانی در بیامری های عصبی پیرشونده و نوبت دهی آنالین

راه اندازی صفحه گروه گفتاردرمانی در اینستاگرام

همکاری با حداقل یک دانشگاه معترب و شناخته شده برای تبادل استاد در حوزه دانشی گفتاردرمانی

تسهیل استفاده از فرصت مطالعاتی توسط دانشجویان دکرتا

جذب یک کارشناس چند زبانه)فارس-عرب- انگلیسی( جهت سهولت برقراری ارتباط با دانشجویان بین امللل و پیگیری امور ایشان

تصویب و اجرای حداقل دو پروژه پژوهشی مشرتک با یک یا دو دپارمتان معترب جهانی در حوزه گفتاردرمانی

کسب گواهی اعتبار برای تیم شکاف کام دانشگاه از انجمن بین املللی شکاف کام

کسب گواهی اعتبار برای تیم توانبخشی سکته مغزی دانشگاه از انجمن بین املللی اسرتوک

کسب دو گرنت بین املللی از یک دپارمتان معترب جهانی در حوزه گفتاردرمانی

عضویت اعضای هیات علمی در حداقل یک شبکه بین املللی مرتبط با حوزه دانشی گفتاردرمانی

دعوت از اساتید برجسته در رشته و حضور در مجامع علمی بین املللی

هامهنگی با مدیریت آموزشی دانشگاه 

راه اندازی شبکه ملی مجازی گفتاردرمانی 

راه اندازی فوروم ملی دریک حوزه تخصصی گفتاردرمانی

توسعه نواوری از طریق تولید محتوای نرم افزاری و اجرای برنامه ثبت اختالالت گفتاری

اجرای برنامه ثبت بیامری در حوزه اختالالت گفتاری

تدوین دوره های مهارتی مختلف در حوزه رشته گفتاردرمانی جهت افزایش مهارت های تخصصی گفتاردرمانگران

طراحی حوزه های مهارتی جدید در حوزه رشته گفتاردرمانی

همکاری با رشکت های دانش بنیان در حوزه رشته گفتاردرمانی مانند طراحی استارت آپ و نرم افزارهای ارزیابی و درمان اختالالت گفتار 
و زبان

تهیه حداقل یک محصول مرتبط با اختالالت گفتاری هر دو سال یک بار

ثبت حداقل یک نرم افزار مرتبط با اختالالت گفتار و زبان هر دو سال یک بار

چاپ حداقل یک آزمون در حوزه رشته گفتاردرمانی هر دو سال یکبار

طراحی حداقل یک استارت آپ در حوزه رشته گفتاردرمانی

فروش محصوالت حیطه گفتاردرمانی

ارائه خدمات گفتاردرمانی

برنامه ریزی برای توریسم درمانی
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تدوین کوریکولوم و راه اندازی رشته زبان شناسی بالینی

راه اندازی رشته گفتاردرمانی در شکاف کام در مقطع کارشناسی ارشد در حداقل 3 دانشگاه تیپ یک

راه اندازی رشته توانبخشی ساملندی در مقطع کارشناسی ارشد در حداقل 3 دانشگاه تیپ یک

راه اندازی رشته توانبخشی شناختی در مقطع کارشناسی ارشد در حداقل 3 دانشگاه تیپ یک

راه اندازی رشته اوتیسم و اختالالت عصبی رشدی مرتبط در مقطع کارشناسی ارشد در حداقل 3 دانشگاه تیپ یک

راه اندازی رشته اختالالت بلع در مقطع کارشناسی ارشد در حداقل 3 دانشگاه تیپ یک

راه اندازی رشته اختالالت حرکتی گفتاردر مقطع کارشناسی ارشد در حداقل 3 دانشگاه تیپ یک

رشد 10 درصدی ساالنه  تعداد مقاالت بین املللی در حیطه گفتاردرمانی

طراحی و برگزاری حداقل یک هامیش بین املللی در حوزه رشته گفتاردرمانی

 افزایش حداقل 10 درصد مقاالت در ژورنال های کیو1 به طور سالیانه

 همکاری در تدوین کتب مرجع جهانی با مراجع علمی بین املللی 

طراحی و ایجاد یک پایگاه دانش رشته ای در حوزه اختالالت گفتارو زبان

تعیین اولویت های پژوهشی در حیطه صوت در دنیا

تعیین اولویت های پژوهشی در حیطه علوم حرکتی گفتار در دنیا

1403

ارایه حداقل دو مقاله بین املللی پر ارجاع در حیطه گفتاردرمانی1404

1405

تدوین درس گفتارهای مشرتک با حداقل یک مرکز معترب جهانی در حوزه گفتاردرمانی

راه اندازی یک رشکت دانش بنیان در حیطه اختالالت گفتار و زبان

انجام تحقیقات پیرشو مداخله ایی با رویکرد بین رشته ایی در اختالالت   صدا

انجام تحقیقات پیرشو با رویکرد بین رشته ایی در علوم حرکتی گفتاری

قرارگیری یک درصد از اعضای هیات علمی گروه گفتاردرمانی در میان نفرات برتر محققان بین املللی

قرارگرفنت گروه گفتاردرمانی به عنوان یکی از گروه های برتر بین املللی

دارا بودن بیشرتین تیم های تخصصی آموزشی، پژوهشی، درمانی در منطقه خاورمیانه

کسب بهرتین رتبه در حیطه اختالالت حرکتی گفتار در منطقه

کسب بهرتین رتبه در حیطه شکاف کام در منطقه

کسب بهرتین رتبه در حیطه ساملندی در منطقه

ارائه بهرتین خدمات در حیطه اختالالت حرکتی گفتار در منطقه

ارائه بهرتین خدمات در حیطه شکاف کام در منطقه

ارائه بهرتین خدمات در حیطه ساملندی در منطقه

ارایه حداقل یک مقاله بین املللی در حیطه آموزش در گفتاردرمانی

ارایه حداقل یک مقاله بین املللی در حیطه علوم حرکتی گفتار

ارایه حداقل یک مقاله بین املللی در حیطه گفتاردرمانی

1406

تدوین یک کتاب بین املللی در حیطه گفتاردرمانی با همکاری دانشگاه های معترب بین املللی1407

1408



دانشگاه علوم پزشکی اهواز 92

نقشه راه اقدامات در حوزه زیست نانوفناوری در دانشگاه علوم پزشکی اهواز جهت نیل به مرجعیت علمی
وابستگیاقدامسال

تدوین و اطالع رسانی بیانیه رسالت توسعه رشته در دانشگاه1399

1400

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

تدوین و تصویب مجموعه سیاستهای حامیتی از توسعه رشته در دانشگاه

تدوین و تصویب بودجه توسعه رشته در دانشگاه

تخصیص 5٠٠ میلیارد ریال جهت تجهیزات و مواد آزمایشگاهی طی 4 سال

نیازسنجی

برآورد بودجه

طرح موضوع در هیات رییسه دانشگاه

طرح موضوع در هیات امنای دانشگاه

جذب بودجه

جذب ٢ نفر هیئت علمی )متعهد به خدمت( متخصص زیست فناوری دارویی با پایه داروساز

جذب یک نفر هیئت علمی )متعهد به خدمت( متخصص نانو فناوری

تخصیص فضای آزمایشگاهی برای گروه بیوتکنولوژی دارویی 

تخصیص فضای آزمایشگاهی برای گروه نانوتکنولوژی 

تجهیز فضای آزمایشگاهی برای گروه بیوتکنولوژی دارویی

تجهیز فضای آزمایشگاهی برای گروه نانوتکنولوژی 

جذب ١٠-5 نفر پرسنل به عنوان منشی گروه و کارشناس آزمایشگاه برای گروه بیوتکنولوژی دارویی 

جذب ١٠-5 نفر پرسنل به عنوان منشی گروه و کارشناس آزمایشگاه برای گروه نانوتکنولوژی   

PhD رشته نانوفناوری در مقطع

جذب ٢ نفر دانشجوی  PhD  آموزشی نانو فناوری و 3 نفر از سالهای بعد

1401

جذب یک نفر هیئت علمی )متعهد به خدمت( متخصص نانو فناوری

راه اندازی گروه آموزشی بیوتکنولوژی دارویی در دانشکده داروسازی

راه اندازی گروه آموزشی نانوتکنولوژی در دانشکده داروسازی

1402

جذب یک نفر هیئت علمی )متعهد به خدمت( متخصص نانو فناوری

زیست فناوری دارویی PhD ٢ نفر دانشجوی

نانو فناوری PhD ٢ نفر دانشجوی

جذب ٢ نفر دانشجوی  PhD  پژوهشی نانو فناوری

1403

جذب یک نفر هیئت علمی )متعهد به خدمت( متخصص نانو فناوری

PhD رشته زیست فناوری دارویی در مقطع

راه اندازی مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی در دانشکده داروسازی

راه اندازی دپارمتان نانوبیوتکنولوژی دارویی در دانشکده داروسازی

جذب ٢ نفر دانشجوی   PhD  آموزشی زیست فناوری دارویی

1404

ایجاد تیم های مشرتک کاری و افزایش تعداد مشارکت کنندگان در حوزه زیست نانوفناوری

برگزاری دوره های کوتاه مدت مهارتی جهت ارتقا توامنندی اعضای هیئت علمی در حوزه زیست نانوفناوری

برگزاری دوره های کوتاه مدت مهارتی جهت ارتقا توامنندی کارکنان در حوزه زیست نانوفناوری

برنامه ریزی برای اعزام اعضای هیئت علمی مربوطه در حوزه زیست نانوفناوری به دوره های تحصیالت تکمیلی در داخل و خارج کشور

برگزاری ساالنه یک جشنواره در رسانه جهت ارتقا سواد سالمت مردم در حوزه زیست نانوفناوری

برگزاری دو ساالنه هامیش های علمی در سطح ملی در حوزه زیست نانوفناوری

اهدای جوایز به برگزیدگان هامیش ها و جشنواره ها

استقرار نظام کنرتل کیفی محتوای آموزشی
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1404

بازنگری ٢٠% محتوای درسی و بروزرسانی آن هر پنج سال یکبار

تعریف سنجه های استاندارد در حوزه زیست نانوفناوری و استقرار نظام کنرتل آنها

تعیین درصد انطباق با سنجه های استاندارد به صورت بررسی ساالنه

کسب رسآمدی در حوزه زیست نانوفناوری در کشور تا سال 1410

بررسی الگوهای موفق ملی و بین املللی در حوزه زیست نانوفناوری و بهینه سازی فرایندها براساس این الگوها

دریافت گواهینامه ISO17025 و سایر ISO های مرتبط با حوزه آموزش

دریافت گواهینامه ISO9001 و سایر ISO های مرتبط

کسب رتبه نخست در حوزه زیست نانوفناوری تا سال١4١5

جذب ٢ نفر دانشجوی  PhD  پژوهشی زیست فناوری1405
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پیوست1 - 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:

رشته نام هیات علمی
واحد محل 

خدمت
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

حرشه شناسی پزشکیبابک وزیریان زاده1
دانشکده 
بهداشت

cardiffعقربها – پشه هااستاد
در سال 2017 و قبل از آن جزء 
100 دانشگاه برتر بوده است

انفورماتیک پزشکی علی محمد هادیان فر2
دانشکده 
پیراپزشکی

استادیار
سیستم های 

هوشمند پزشکی
70 جهانی دارای رتبهدانشگاه UM مالزی

کامیپوتر هوش مصنوعی امیر جمشید نژاد3
دانشکده 
پیراپزشکی 

استادیار
سیستم های 

هوشمند پزشکی 
دانشگاه UM مالزی

بیوشیمی بالینی دکرت محمدطه جاللی4
گروه علوم 

ازمایشگاهی 
بیوشیمی بالینی استاد

ویکتوریا- منچسرت- 
انگلستان

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

7 سالAmerican chemical societyاستادداروسازیشیمی تجزیهدکرت زهرا رمضانی1

3 سالCanadian chemical society استادداروسازیشیمی تجزیهدکرت زهرا رمضانی2

5 سالسم شناسیاستادداروسازیسم شناسیدکرت هیبت اله کالنرتی3

WEFاستادگروه بهداشت محیطمهندسی بهداشت محیطدکرت نعمت الله جعفر زاده حقیقی4
از سال 1995 تاکنون 

عضو پیوسته

جدول F4- مشخصات اعضای هیات علمی دانشگاه که در حال حارض رییس و یا دبیر یکی از انجمنهای علمی کشور هستند:

واحد محل خدمترشته نام هیات علمی
رتبه 
علمی

نام انجمن
تاریخ ابالغ / نوع همکاری

انتصاب دبیررییس

þþانجمن علمی گفتاردرمانی استان خوزستان دانشیاردانشکده توانبخشی اهوازگفتاردرمانیدکرت مجید سلطانی1

þþانجمن علمی شنوایی شناسی استان خوزستانمربیدانشکده توانبخشی اهوازشنوایی شناسیدکرت مجتبی توکلی2

3
دکرت محمد 

خیاط زاده ماهانی
þþانجمن علمی کاردرمانی استان خوزستاناستادیاردانشکده توانبخشی اهوازکاردرمانی

جدول F5 - مشخصات اعضای هیات علمی دانشگاه که مشاور یا مجری برنامه ها و یا پروژه های علمی در نهادهای بین املللی )WHO ، بانک جهانی، یونسکو و....( هستند:

نوع همکاریعنوان پروژه / برنامهنام نهاد بین املللیرتبه علمیواحد محل خدمترشته نام هیات علمی

1
دکرت نعمت الله 

جعفرزاده 
حقیقی

مهندسی 
بهداشت محیط

گروه بهداشت 
محیط

بانک جهانیاستاد

ارزیابی اثرات محیط زیستی طرح تأ مین آب وجمع 
آوری تصفیه وبازیافت فاضالب شهرهای اهواز 

وشیرازدر چهار چوب تسهیالت طرح پایش محیط 
زیست شبکه جمع آوری آب های سطحی وفاضالب 
تهران در چهار چوب تسهیالت مالی بانک جهانی - 
بانک جهانی- تدوین چالش های کیفیت آب مرتبط 

با تغییرات اقلیم

مسئول گروه 
مطالعات

مسئول گروه 
مطالعات 
عضو گروه 
مطالعات 

2
دکرت مهدی 
احمدی مقدم

مهندسی 
بهداشت محیط

گروه بهداشت 
محیط

بانک جهانیدانشیار
تدوین چالش های کیفیت آب مرتبط با تغییرات 

اقلیم
عضو گروه 
مطالعات
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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

27آلودگی هوادانشییاردانشکده بهداشتبهداشت محیطغالمرضا گودرزی1

24آب و فاضالباستاددانشکده بهداشتبهداشت محیطمهدی احمدی مقدم2

24آب و فاضالب و هوادانشیاردانشکده بهداشتبهداشت محیطعلی اکرببابایی3

22آب و فاضالب و پسامنداستاددانشکده بهداشتبهداشت محیطنعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد4

استادیاردانشکده بهداشتبهداشت محیطدکرت سهند جرفی5

25کودکاناستادوزارت بهداشتکودکانمحمد اسامعیل مطلق 6

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

فارماسیوتیکساستادداروسازیفارماسیوتیکسدکرت مریم کوچک1

فارماسیوتیکساستادداروسازیفارماسیوتیکسدکرت اسکندر مقیمی پور2

سم شناسیاستادداروسازیسم شناسی داروییدکرت هیبت اله کالنرتی3

پزشکی عمومیاستادیارداروسازیفارماکولوژیدکرت نرجس زعیم زاده4

حرشه شناسی پزشکیاستاددانشکده بهداشتحرشه شناسی پزشکیبابک وزیریان زاده5

دبیر بورد کشوری فیزیولوژیاستاددانشکده پزشکیفیزیولوژیمحمد بدوی6

دبیر بورد کشوری انگل شناسیاستاددانشکده پزشکیانگل شناسیعبدالله رفیعی7

دبیر بورد کشوری علوم ترشیحاستاددانشکده پزشکیعلوم ترشیحمحمود اوراضی زاده8

دبیر بورد کشوری ماماییدانشیاردانشکده پرستاری و ماماییپرستاری و ماماییپروین عابدی9

فرزاد فرجی خیاوی10
مدیریت خدمات 
بهداشتی درمانی

مدیریت خدمات بهداشتی درمانیدانشیاردانشکده بهداشت

بهداشت محیطدانشیاردانشکده بهداشتبهداشت محیطعبدالکاظم نیسی11

بهداشت محیطدانشیاردانشکده بهداشتبهداشت محیطعلی اکرببابایی12

بهداشت حرفه ایدانشیاردانشکده بهداشتبهداشت حرفه ایغالمعباس شیرالی13

منطقه ای و کشوریاستاددانشکده بهداشتبهداشت محیطنعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد14

اعضای بورد پزشکی عمومی منطقه 4 آمایش کشوراستاددانشکده پزشکیمیکروب شناسیدکرت احمد فرج زاده شیخ15

اعضای بورد پزشکی عمومی منطقه 4 آمایش کشوردانشیاردانشکده پزشکیعلوم ترشیحیدکرت وحید بیاتی16

اعضای بورد پزشکی عمومی منطقه 4 آمایش کشوردانشیاردانشکده پزشکیبیوشیمیدکرت علیرضا خیراله

اعضای بورد پزشکی عمومی منطقه 4 آمایش کشوراستادیاردانشکده پزشکیفیزیولوژیدکرتمهین دیانت

اعضای بورد پزشکی عمومی منطقه 4 آمایش کشوراستادیاردانشکده پزشکیکودکاندکرت پریسا عموری

اعضای بورد پزشکی عمومی منطقه 4 آمایش کشوراستادیاردانشکده پزشکیکودکاندکرت شهال وزیری اسفرجانی

اعضای بورد پزشکی عمومی منطقه 4 آمایش کشوراستادیاردانشکده پزشکیداخلیدکرت فاطمه حیاتی

اعضای بورد پزشکی عمومی منطقه 4 آمایش کشوراستادیاردانشکده پزشکیجراحیدکرت علیرضا کبیری

اعضای بورد پزشکی عمومی منطقه 4 آمایش کشوراستادیاردانشکده پزشکیروانپزشکیدکرت حمزه رستمی

اعضای بورد پزشکی عمومی منطقه 4 آمایش کشوراستادیاردانشکده پزشکیزناندکرت آذر احمد زاده

اعضای بورد پزشکی عمومی منطقه 4 آمایش کشوراستادیاردانشکده پزشکیطب اورژانسدکرت علی دلیر روی فرد

عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی منطقه آمایشیاستادیاردانشکده پزشکیروانپزشکیدکرت حاتم بوستانی

عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی منطقه آمایشیدانشیاردانشکده پزشکیروانپزشکیدکرت ارشف تشکری

دبیر هیات تخصصی ارتوپدیاستاددانشکده پزشکیارتوپدیدکرتمحمد فکور

عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی منطقه آمایشیاستاددانشکده پزشکیبیامری های داخلیدکرتحاجیه بی بی شهبازیان
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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

عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی منطقه آمایشیدانشیاردانشکده پزشکیبیامری های داخلیدکرت فرهاد سلطانی

عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی منطقه آمایشیاستادیاردانشکده پزشکیبیامری های داخلیدکرت حانیه راجی

عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی منطقه آمایشیدانشیاردانشکده پزشکیآسیب شناسیدکرت نسرتن رنجربی

عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی منطقه آمایشیاستادیاردانشکده پزشکیجراحی قلبدکرت ایرج نظری

عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی منطقه آمایشیدانشیاردانشکده پزشکیپوستدکرت محمد علی ماپار

عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی منطقه آمایشیاستادیاردانشکده پزشکیرادیولوژیدکرت محمد مومن غریب وند

عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی منطقه آمایشیاستاددانشکده پزشکیجراحی عمومیدکرتمحمد حسین رسمست

عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی منطقه آمایشیدانشیاردانشکده پزشکیجراحی عمومیدکرتمهران پیوسته

عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی منطقه آمایشیاستادیاردانشکده پزشکیجراحی عمومیدکرت ندا نجیب پور

عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی منطقه آمایشیاستاددانشکده پزشکیداخلی )نفرولوژی(دکرتحشمت اله شهبازیان

عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی منطقه آمایشیاستادیاردانشکده پزشکیداخلی )نفرولوژی(دکرت علی قربانی

عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی منطقه آمایشیدانشیاردانشکده پزشکیبیهوشیدکرت علیرضا اولی پور

عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی منطقه آمایشیدانشیاردانشکده پزشکیبیهوشیدکرت فاطمه جواهر فروش

عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی منطقه آمایشیدانشیاردانشکده پزشکیبیهوشیدکرت شعله نسیون پور

عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی منطقه آمایشیاستاددانشکده پزشکیچشم پزشکیدکرت غالمرضا خامتی نیا

عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی منطقه آمایشیاستادیاردانشکده پزشکیچشم پزشکیدکرتعلیرضا کثیری

عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی منطقه آمایشیدانشیاردانشکده پزشکیچشم پزشکیدکرت محمد رضا پناهی بزاز

عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی منطقه آمایشیدانشیاردانشکده پزشکیقلب و عروقدکرت سید محمد حسن عادل

عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی منطقه آمایشیدانشیاردانشکده پزشکیقلب و عروقدکرت احمد رضا عصاره

دبیر هیات بیامری تخصصی مغز و اعصابدانشیاردانشکده پزشکیمغز و اعصابدکرت غالمرضا شمسائی

عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی منطقه آمایشیدانشیاردانشکده پزشکیمغز و اعصابدکرت نسرتن مجدی نسب

عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی منطقه آمایشیدانشیاردانشکده پزشکیطب اورژانسدکرت کامبیز معصومی

عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی منطقه آمایشیدانشیاردانشکده پزشکیداخلیدکرت سید جالل هاشمی

عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی منطقه آمایشیاستاددانشکده پزشکیاورولوژیدکرت حیات ممبینی

عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی منطقه آمایشیاستادیاردانشکده پزشکیجراحی مغز واعصابدکرت مسعود زینالی

عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی منطقه آمایشیدانشیاردانشکده پزشکیداخلیدکرت عبدالرحیم مسجدی زاده

عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی منطقه آمایشیدانشیاردانشکده پزشکیداخلیدکرت حمیرا رشیدی

عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی منطقه آمایشیدانشیاردانشکده پزشکیداخلیدکرت فاطمه احمدی

عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی منطقه آمایشیاستادیاردانشکده پزشکیداخلیدکرت سید حمید برسی

عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی منطقه آمایشیدانشیاردانشکده پزشکیداخلیدکرت روح انگیز نشیبی

عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی منطقه آمایشیاستادیاردانشکده پزشکیعفونیدکرت ساسان موگهی

عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی منطقه آمایشیاستاددانشکده پزشکیعفونیدکرت سید محمد علوی

عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی منطقه آمایشیدانشیاردانشکده پزشکیعفونیدکرتشکراله سلامن زاده

عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی منطقه آمایشیاستادیاردانشکده پزشکیرادیوانکولوژیدکرت شعله آروندی

عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی منطقه آمایشیدانشیاردانشکده پزشکیرادیوانکولوژیدکرت سید محمد حسینی

عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی منطقه آمایشیدانشیاردانشکده پزشکیرادیوانکولوژیدکرتحجت اله شهبازیان

عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی منطقه آمایشیاستاددانشکده پزشکیرادیوانکولوژیدکرتمحمد جواد طهامسبی

دبیر هیات خون و رسطان کودکاندانشیاردانشکده پزشکیروماتولوژیدکرت کریم موال

عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی منطقه آمایشیدانشیاردانشکده پزشکیزنان  و زایامندکرت مهوش زرگر

عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی منطقه آمایشیدانشیاردانشکده پزشکیزنان و زایامندکرت مژگان براتی
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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

عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی منطقه آمایشیدانشیاردانشکده پزشکیزنان و زایامندکرت نجمیه سعادتی

عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی منطقه آمایشیدانشیاردانشکده پزشکیکودکاندکرت شیده عصار

عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی منطقه آمایشیدانشیاردانشکده پزشکیکودکاندکر سید محمد آل طیب

عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی منطقه آمایشیاستاددانشکده پزشکیجراحی  کودکاندکرت شهنام عسکر پور

عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی منطقه آمایشیاستادیاردانشکده پزشکیکودکاندکرت رضا عزیزی مال امیری

عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی منطقه آمایشیاستاددانشکده پزشکیکودکاندکرتمجید امین زاده

عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی منطقه آمایشیاستاددانشکده پزشکیکودکاندکرت احمد شمسی زاده

عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی منطقه آمایشیاستاددانشکده پزشکیکودکاندکرت علی اکرب مومن

دبیر هیات خون و رسطان کودکاناستاددانشکده پزشکیخون کودکاندکرت بیژن کیخائی

کمیته برنامه ریزی و ارزشیابی رشته هوشربیمربیدانشکده پیراپزشکیهوشربیمعصومه البوغبیش

بورد 
هوشربی 
در وزارت 
بهداشت

تغذیهاستادگروه تغذیهتغذیهدکرت مجید کاراندیش

تغذیهدانشیارگروه تغذیهتغذیهدکرت فاطمه حیدری

کتابداری و اطالع رسانی پزشکیاستادیارگروه کتابداری پزشکیکتابداریعلی حسین قاسمی

پروتزهای دندانیاستادیاردانشکده دندانپزشکیپروتزهای دندانیدکرت اسدالله احمدزاده

دندانپزشکی کودکاناستادیاردانشکده دندانپزشکیدندانپزشکی کودکاندکرت لیال بصیر

ارتودنسیاستادیاردانشکده دندانپزشکیارتودنسیدکرت ماشاءالله خانه مسجدی

دکرت شاهرخ رئیسیان
جراحی دهان و فک و 

صورت
جراحی دهان و فک و صورتاستادیاردانشکده دندانپزشکی

بورد گفتاردرمانیدانشیاردانشکده توانبخشی اهوازگفتاردرمانیدکرت مجید سلطانی

بورد فیزیوتراپیدانشیاردانشکده توانبخشی اهوازفیزیوتراپیتر محمد جعفر شاطرزاده یزدی

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

رتبه علمیواحد محل خدمترشته نام هیات علمی
دستگاه یا واحد وزارتی سفارش 

دهنده پروژه
عنوان پروژه

رشوع و پایان 
پروژه

ژیال نجف پور شهنی1
مدیریت خدمات 
بهداشتی درمانی

استادیاردانشکده بهداشت
معاونت پشتیبانی وزارت 

بهداشت

طراحی مدل ملی دیده بانی منابع 
انسانی 

FMRI هزینه اثربخشی تکنولوژی

98-97

97-96

2
نعمت اله جعفرزاده 

حقیقی فرد
استاددانشکده بهداشتبهداشت محیط

پروژه تامین نیم رخ رادن-
اولویت سنجی مطالعات 

رادن مناطق مسکونیدر ایران

دانشکده بهداشت اپیدمیولوژیدکرت اسعد رشهانی3

جواد زارعی4
مدیریت اطالعات 

سالمت 
دانشکده 
پیراپزشکی 

98 تاکنونپایلوت ICD11وزارت بهداشت استادیار

جواد زارعی5
مدیریت اطالعات 

سالمت 
دانشکده 
پیراپزشکی 

وزارت بهداشت استادیار
طراحی مجموعه حداقل داده های 

ملی سیستم اطالعات بیامرستانی
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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.

IF ژورنالآدرس مقالهعنوان مقالهرتبه علمیواحد محل خدمترشته نام هیات علمی

GBDBMG;lancet&Natare54استادیاردانشکده بهداشتبهداشت عمومیمرتضی خفائی1

2
مهدی احمدی 

مقدم
GBDLancet&Nature54استاددانشکده بهداشتبهداشت محیط

استادیاردانشکده بهداشتبهداشت عمومیمرتضی خفائی3

Measuring performance on the Healthcare 
Access and Quality Index for 195 countries 

and territories and selected subnational 
locations: a systematic analysis from the 

Global Burden of Disease Study 2016

https://www.thelancet.com/
journals/lancet/article/

PIIS0140-6736)18(30994-2/
fulltext

59.102

4

 Alcohol use and burden for 195 countries andاستادیاردانشکده بهداشتبهداشت عمومیمرتضی خفائی
territories, 1990–2016: a systematic analysis 
for the Global Burden of Disease Study 2016

https://www.thelancet.com/
journals/lancet/article/

PIIS0140-6736)18(31310-2/
fulltext

59.102
پزشکی مولکولیفاخر رحیم

معاونت توسعه 
پژوهش

استادیار

حسین صفری5
جراحی مغز و 

اعصاب
استادیاردانشکده پزشکی

Global, regional, and national burden of 
Parkinson’s disease, 1990–2016: a systematic 

analysis for the Global Burden of Disease 
Study 2016

https://www.thelancet.com/
journals/laneur/article/

PIIS1474-4422)18(30295-3/
fulltext

28.755

6

حسین صفری
جراحی مغز و 

اعصاب
استادیاردانشکده پزشکی

Global, regional, and national 
disability-adjusted life years )DALYs( for 
359 diseases and injuries and healthy life 

expectancy )HALE( for 195 countries and 
territories, 1990–2017: a systematic analysis 
for the Global Burden of Disease Study 2017

https://www.thelancet.com/
journals/lancet/article/

PIIS0140-6736)18(32335-3/
fulltext

59.102

استادیاردانشکده بهداشتبهداشت عمومیمرتضی خفائی

پزشکی مولکولیفاخر رحیم
معاونت توسعه 

پژوهش
استادیار

مهدی احمدی 
مقدم

مهندسی 
بهداشت محیط

استاددانشکده بهداشت

7

استادیاردانشکده بهداشتبهداشت عمومیمرتضی خفائی

Global, regional, and national incidence, 
prevalence, and years lived with disability for 
354 diseases and injuries for 195 countries and 

territories, 1990-2017: a systematic analysis 
for the Global Burden of Disease Study 2017

https://www.thelancet.com/
journals/lancet/article/

PIIS0140-6736)18(32279-7/
fulltext

59.102

حسین صفری
جراحی مغز و 

اعصاب
استادیاردانشکده پزشکی

پزشکی مولکولیفاخر رحیم
معاونت توسعه 

پژوهش
استادیار

مهدی احمدی 
مقدم

مهندسی 
بهداشت محیط

استاددانشکده بهداشت

8

صفری
جراحی مغز و 

اعصاب
استادیاردانشکده پزشکی

Population and fertility by age and sex for 
195 countries and territories, 1950–2017: a 
systematic analysis for the Global Burden of 

Disease Study 2017

https://www.thelancet.com/
journals/lancet/article/

PIIS0140-6736)18(32278-5/
fulltext

59.102

استادیاردانشکده بهداشتبهداشت عمومیمرتضی خفائی

پزشکی مولکولیفاخر رحیم
معاونت توسعه 

پژوهش
استادیار

مهدی احمدی 
مقدم

مهندسی 
بهداشت محیط

استاددانشکده بهداشت

8

پزشکی مولکولیفاخر رحیم
معاونت توسعه 

پژوهش
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.thelancet.com/
journals/lancet/article/

PIIS0140-6736)18(32203-7/
fulltext

59.102

مهدی احمدی 
مقدم

مهندسی 
بهداشت محیط

استاددانشکده بهداشت

روانپزشکیمهدی سیاح برگرد
معاونت توسعه 

پژوهش
دانشیار

استادیاردانشکده بهداشتبهداشت عمومیمرتضی خفائی

حسین صفری
جراحی مغز و 

اعصاب
استادیاردانشکده پزشکی
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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.

IF ژورنالآدرس مقالهعنوان مقالهرتبه علمیواحد محل خدمترشته نام هیات علمی

8

پزشکی مولکولیفاخر رحیم
معاونت توسعه 

پژوهش
استادیار

Measuring progress from 1990 to 2017 
and projecting attainment to 2030 of the 
health-related Sustainable Development 
Goals for 195 countries and territories: a 

systematic analysis for the Global Burden of 
Disease Study 2017

https://www.thelancet.com/
journals/lancet/article/

PIIS0140-6736)18(32281-5/
fulltext

59.102

روانپزشکیمهدی سیاح برگرد
معاونت توسعه 

پژوهش
دانشیار

مهدی احمدی 
مقدم

مهندسی 
بهداشت محیط

استاددانشکده بهداشت

حسین صفری
جراحی مغز و 

اعصاب
استادیاردانشکده پزشکی

استادیاردانشکده بهداشتبهداشت عمومیمرتضی خفائی

9

پزشکی مولکولیفاخر رحیم
معاونت توسعه 

پژوهش
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.thelancet.com/
journals/lancet/article/

PIIS0140-6736)18(32225-6/
fulltext?rss=yes

59.102

مهدی احمدی 
مقدم

مهندسی 
بهداشت محیط

استاددانشکده بهداشت

روانپزشکیمهدی سیاح برگرد
معاونت توسعه 

پژوهش
دانشیار

استادیاردانشکده بهداشتبهداشت عمومیمرتضی خفائی

حسین صفری
جراحی مغز و 

اعصاب
استادیاردانشکده پزشکی

10

پزشکی مولکولیفاخر رحیم
معاونت توسعه 

پژوهش
استادیار

Global, regional, and national age-sex-specific 
mortality and life expectancy, 1950–2017: a 
systematic analysis for the Global Burden of 

Disease Study 2017

https://www.thelancet.com/
journals/lancet/article/

PIIS0140-6736)18(31891-9/
fulltext

59.102

روانپزشکیمهدی سیاح برگرد
معاونت توسعه 

پژوهش
دانشیار

مهدی احمدی 
مقدم

مهندسی 
بهداشت محیط

استاددانشکده بهداشت

حسین صفری
جراحی مغز و 

اعصاب
استادیاردانشکده پزشکی

استادیاردانشکده بهداشتبهداشت عمومیمرتضی خفائی

11
محمد اسامعیل 

مطلق
استادوزارت بهداشتکودکان

Worldwide trends in body-mass index, 
underweight, overweight, and obesity from 

1975 to 2016: a pooled analysis of 2416 
population-based measurement studies in 

128.9 million children, adolescents, and adults

https://www.thelancet.com/
journals/lancet/article/

PIIS0140-6736)17(32129-3/
fulltext

 53.254

12
محمد اسامعیل 

مطلق
استادوزارت بهداشتکودکان

Worldwide trends in blood pressure from 
1975 to 2015: a pooled analysis of 1479 

population-based measurement studies with 
19.1 million participants

https://www.thelancet.com/
journals/lancet/article/

PIIS0140-6736)16(31919-5/
fulltext

 53.254

استادیاردانشکده بهداشتبهداشت عمومیمرتضی خفائی13

Global, regional, and national burden of 
tuberculosis, 1990–2016: results from the 

Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk 
Factors 2016 Study

https://www.thelancet.com/
journals/laninf/article/

PIIS1473-3099)18(30625-X/
fulltext

27.516

14

 Global, regional, and national burden ofاستادیاردانشکده بهداشتبهداشت عمومیمرتضی خفائی
traumatic brain injury and spinal cord injury, 

1990–2016: a systematic analysis for the 
Global Burden of Disease Study 2016

https://www.thelancet.com/
journals/laneur/article/

PIIS1474-4422)18(30415-0/
fulltext

28.755
حسین صفری

جراحی مغز و 
اعصاب

استادیاردانشکده پزشکی

حسین صفری15
جراحی مغز و 

اعصاب
استادیاردانشکده پزشکی

Global, regional, and national burden of 
Alzheimer’s disease and other dementias, 
1990–2016: a systematic analysis for the 
Global Burden of Disease Study 2016

https://www.thelancet.com/
journals/laneur/article/

PIIS1474-4422)18(30403-4/
fulltext

28.755
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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.

IF ژورنالآدرس مقالهعنوان مقالهرتبه علمیواحد محل خدمترشته نام هیات علمی

حسین صفری16
جراحی مغز و 

اعصاب
استادیاردانشکده پزشکی

Global, regional, and national burden of 
meningitis, 1990–2016: a systematic analysis 
for the Global Burden of Disease Study 2016

https://www.thelancet.com/
journals/laneur/article/

PIIS1474-4422)18(30387-9/
fulltext

28.755

17
پزشکی مولکولیفاخر رحیم

معاونت توسعه 
پژوهش

استادیار
Global, regional, and national burden of 

suicide mortality 1990 to 2016: Systematic 
analysis for the Global Burden of Disease 

Study 2016

https://www.bmj.com/
content/364/bmj.l9427.604

استادیاردانشکده بهداشتبهداشت عمومیمرتضی خفائی

18

پزشکی مولکولیفاخر رحیم
معاونت توسعه 

پژوهش
استادیار

Global, regional, and national burden 
of neurological disorders, 1990–2016: a 

systematic analysis for the Global Burden of 
Disease Study 2016

https://www.thelancet.com/
journals/laneur/article/

PIIS1474-4422)18(30499-X/
fulltext

28.755 استادیاردانشکده بهداشتبهداشت عمومیمرتضی خفائی

حسین صفری
جراحی مغز و 

اعصاب
استادیاردانشکده پزشکی

19

حسین صفری
جراحی مغز و 

اعصاب 
 Global, regional, and national burden ofاستادیاردانشکده پزشکی

stroke, 1990–2016: a systematic analysis for 
the Global Burden of Disease Study 2016

https://www.thelancet.com/
journals/laneur/article/

PIIS1474-4422)19(30034-1/
fulltext

28.755

پزشکی مولکولیفاخر رحیم
معاونت توسعه 

پژوهش
استادیار

حسین صفری20
جراحی مغز و 

اعصاب 
استادیاردانشکده پزشکی

Global, regional, and national burden of 
epilepsy, 1990–2016: a systematic analysis for 

the Global Burden of Disease Study 2016

https://www.thelancet.com/
journals/laneur/article/

PIIS1474-4422)18(30454-X/
fulltext

28.755

حسین صفری21
جراحی مغز و 

اعصاب 
استادیاردانشکده پزشکی

Global, regional, and national burden of 
brain and other CNS cancer, 1990–2016: a 

systematic analysis for the Global Burden of 
Disease Study 2016

https://www.thelancet.com/
journals/laneur/article/

PIIS1474-4422)18(30468-X/
fulltext

28.755

پزشکی مولکولیفاخر رحیم22
معاونت توسعه 

پژوهش
استادیار

Past, present, and future of global health 
financing: a review of development assistance, 
government, out-of-pocket, and other private 

spending on health for 195 countries, 1995-2050

https://www.thelancet.com/
journals/lancet/article/

PIIS0140-6736)19(30841-4/
fulltext

59.102

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 
  affiliation با ISI
مرکز در سالهای 
2018 و 2019

سایر توضیحات

91/3/23215مركز تحقیقات آترواسكلروز1
بیامری ایسکمی انسدادی عروق کرونری-بیامری عروق 

محیطی-بیامری آریتمیک قلبی-بیامری نارسایی قلبی ناشی از 
ایسکمی- بیامری فشار خون باال- بیامری کاردیومیوپاتی

26

2
مركز تحقیقات ارتقاء سالمت 

باروری
94/7/2623

بررسی مشکالت و اختالالت جنسی در زنان و مردان سنین باروری 
و روش های درمان آن

خودمراقبتی و توامنند سازی زنان
غربالگری سالمت جنینو چالش های آن

بررسی روش های کاهش درد و طول مدت زایامن

18

3
تحقیقات باروری، ناباروری 

و سالمت جنین
90/9/28212

1-بررسی سلولی و مولکولی ژن های بیامریزای عامل ایجاد 
ناهنجاریها و سقط جنینی در منطقه 2- شناسایی ژنوتیپ عوامل 
ایجادکننده بیامری ناهنجاریهای جنینی و سقط جنین 3- ارایه 
راههای درمانی ژنتیک برای بیامریهای ناهنجاریهای جنینی و 

سقط جنین 4- فارماکوژنتیک

12
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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 
  affiliation با ISI
مرکز در سالهای 
2018 و 2019

سایر توضیحات

4
مركز تحقیقات بیامری های 
تاالسمی و هموگلوبینوپاتی 

خلیج فارس
53بیامریهای خونی – تاالسمی - هپاتیت82/4/467

5
مركز تحقیقات آلودگی هوا و 

بیامریهای تنفسی
31بیامریهای تنفسی و آلرژیک95/5/179

6
مركز تحقیقات بیامری های 

عفونی و گرمسیری خلیج فارس
132سل – انواع هپاتیت- ویروس ها- عفونت های بیامرستانی- انگل82/2/1712

4مطالعه در زمینه علوم درد و کنرتل انواع درد92/2/23221مركز تحقیقات درد7

8
مركز تحقیقات دیابت خلیج 

فارس
87/6/2041

اتیولوژی، اپیدمیولوژی، انواع، درمان، عوارض حاد و مزمن دیابت 
و بیامریهای مرتبط با دیابت

76

91/3/23217مركز تحقیقات رسطان9
بررسی جنبه های بالینی )تشخیص _ پیشگیری از بیامری_ 

پیشگیری از عوارض _ درمان _ توان بخشی _ پیش آگهی( در 
رسطان های مختلف.

32

10
مركز تحقیقات سلولی و 

مولكولی خلیج فارس
126سلولهای بنیادی-پزشکی مولکولی-جنین شناسی- طب ترمیم88/5/362

89/4/28174مركز تحقیقات سم شناسی11
فارماکولوژی داروها- مطالعات سم شناسی- فارماکوکنیتیک 

سموم طبیعی
45

92/2/23233مركز تحقیقات شنوایی12

ارزیابی های الکرتو فیزیولوژیک سیستم شنوایی - ارزیابی های 
تعادلی مبتالیان به کم شنوایی- وزوزکاشت حلزون-پروتزهای 

کاشت گوش میانی-ارزیابی های گفتار و زبان در بیامران مبتال به 
اختالالت شنوایی -توانبخشی شنوایی-ارزیابی های روان شناختی 

مبتالیان به اختالالت شنوایی -ارزیابی صوت و اختالالت آن

17

13
مركز تحقیقات تغذیه و 

بیامری های متابولیك
91/3/2357

مطالعه ارتباط بیامری های مزمن و تغذیه - پژوهش های بنیادی 
اپیدمیولوژیك و بالینی در راستای اصالح ارائه خدمات بهداشتی 

– درمانی كشور-  شناسایی مسائل غذا و تغذیه در استان و 
كشور و ارائه راه حل های مناسب جهت رفع مشكالت- شناسایی 
نیازهای پژوهشی بخش صنعت و برقراری ارتباط با آنها از طریق 

برنامه ریزی و اجرای طرح تحقیقاتی مشرتك

66

14
مركز تحقیقات توانبخشی 
بیامری اسكلتی و عضالنی

89/10/2163
تحقیق بالینی- تحقیق علوم کاربردی در فیزیوتراپی- گفتار 

درمانی- شنوایی سنجی 
37

15
مركز تحقیقات عفونت های 

چشم
92/2/23218

ارزیابی و درمان بیامریهای شایع چشم پزشکی در استان خوزستان
اپیدمیولوژی بیامری های چشمی در استان خوزستان و کل کشور

ریجسرتی بیامری های مزمن و تروما
0

91/3/23181مركز تحقیقات گوارش16
توسعه مطالعات اپیدمیولوژیک بیامری های شایع، عوامل 

محیطی و ... دستگاه گوارش
14

17
مركز تحقیقات علوم داروئی 

دریایی
90/9/28211

- تهیه منابع گیاهی و جانوری دریایی و شناسایی علمی گونه 
ها- جداسازی شناسایی ترکیبات طبیعی دریایی- بررسی اثرات 

دارویی ، آرایشی – بهداشتی و مکمل های خوراکی-
0

18
مركز تحقیقات عوامل 
اجتامعی موثر بر سالمت

91/3/23157
اپیدمیولوژی عوامل خطر سالمت، ناهنجاری ها، بیامری ها، 

آسیب ها و حوادث- ارزیابی و مداخالت در عوامل اجتامعی موثر 
بر سالمت در حوزه بحران و حوادث طبیعی و انسان ساز

78

19
مركز تحقیقات فناوری های 

زیست محیطی
90/5/2217

زیست فن آوری در رفع آلودگی های محیط زیست- فن آوری 
های نوین تصفیه در پایش محیط زیست- و بررسی آالیندهای 

نوپدید و پایدار در محیط زیست
117
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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 
  affiliation با ISI
مرکز در سالهای 
2018 و 2019

سایر توضیحات

20
مركز تحقیقات فیزیولوژی 

خلیج فارس
85/1/2673

اعصاب و رفتار  - عوامل محیطی و هورمونی-  اسرتس و سیستم 
قلب و عروق

82

21
مركز تحقیقات گیاهان 

دارویی خلیج فارس
90/5/22201

بررسی اثرات گیاهان دارویی در In Vitro -2-  بررسی اثرات 
گیاهان دارویی در In Vivo -3-  بررسی اثرات بالینی گیاهان 
دارویی -4-  انجام مطالعات فیتوشیمیایی هدفمند به منظور 
جداسازی تركیبات موثر -5-  كشت سلولی گیاهان دارویی 

مبنظور امكان افزایش اثر و تولید متابولیت های جدید 

25

22
مركز تحقیقات مراقبت 

پرستاری در بیامری های مزمن
37تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه مراقبت بیامریهای مزمن94/7/2629

94/7/2668مركز تحقیقات یائسگی23

بررسی وضعیت سالمت عمومی زنان یائسه- بررسی عوارض شایع 
یائسگی در زنان استان-بررسی تاثیر درمانهای رایج یائسگی بر 

کیفیت زندگی زنان یائسه-بررسی تاثیر هورمو درمانی بر عوارض 
یائسگی و کیفیت زندگی

20

24
مركز تحقیقات نارسایی 

مزمن كلیه
0نفرولوژی92/2/23265

25
مركز تحقیقات نانوفناوری 

خلیج فارس
88/12/1898

کاربرد فناوری نانو در شناسایی پایش  مدیریت و حذف آالینده 
های زیست محیطی- کاربرد فناوری نانو در شناسایی، ردیابی، 

پیشگیری، پایش و مدیریت آالینده ها در صنایع غذایی، 
آشامیدنی و آرایشی بهداشتی- استفاده از فناوری نانو در توسعه 

و بهبود سیستم های دارورسانی چشمی

54

91/3/23152مركز تحقیقات هیپرلیپیدمی26
روش های نوین آزمایشگاهی به منظور تشخیص نتایج مطمنئ تر 

انواع دیس لیپیدمی ها و شناخت شیوع انواع دیس لیپیدمی ها
27

جدول R2 - مشخصات تحقیقات ملّی که توسط دانشگاه انجام شده است

مجری طرحعنوان پژوهش ملّی
تاریخ انجام طرح

سایر توضیحاتهزینه پروژه / مبلغ قراردادنهاد سفارش دهنده طرح
تااز

صندوق حامیت از پژوهشگران30 میلیون تومانمعاونت علمی ریاست جمهوری9698غالمرضا گودرزیگرده های گیاهان1

جدول R3 - مشخصات گرانت های پژوهشی کالن )بیش از 500 میلیون تومان( جذب شده از نهادها و مراجع داخل کشور 

مجری طرحعنوان پژوهش ملّی
تاریخ انجام طرح

نهاد سفارش دهنده طرح
هزینه پروژه / مبلغ 

قرارداد
سایر توضیحات

تااز

95اسامعیل ایدنیآلودگی هوا1
ادامه 
دارد

6 میلیارتومانمعاونت پژوهشی وزارت بهداشت
محل انجام آن در دانشکده بهداشت 

می باشد

جدول R4 - جذب گرانت پژوهشی بین املللی 

مجری طرحعنوان پژوهش بین املللی
تاریخ انجام طرح

نهاد سفارش دهنده طرح
هزینه پروژه / مبلغ 

قرارداد
سایر توضیحات

تااز

1
developing framework for 

standardization
15500 دالروزارت بهداشت 2015/7/12015/12/31WHOجواد زارعی
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)International Joint Project( همکاری پژوهشی بین املللی - R5 جدول

عنوان پژوهش بین املللی

فرد مرجع )focal point( اجرای طرح 
در کشور

همکار تاریخ انجام طرح
 )counterpart(

بین املللی 

نقش همکاران ملّی در انجام 
پروژه

سایر توضیحات

تاازگروه / دپارمتاننام

1
دکرت مرتضی 

خفایی
بهداشت 
عمومی

 DR.sundeep
salvi

همکاری مشرتک مانند 
Bold,puseidon در ایران 

تنها با یک یا دو مورد در ایران مقاله 
در این زمینه چاپ شده است 

دکرت ماریا چراغی2
بهداشت 
عمومی 

 DR.sundeep
salvi

همکاری مشرتک مانند 
Bold,puseidon در ایران

تنها با یک یا دو مورد در ایران مقاله 
در این زمینه چاپ شده است 

3
گزارش ملی اثرات 
اقلیم بر سالمت 

دکرت نعمت اله 
جعفرزاده

بهداشت 
محیط

20092010
مسول پروفسور 

سیمین نارصی
همکار و اعضای کار گروه

4
کارگروه اثرات تغییر 
اقلیم بر کیفیت اب 

دکرت نعمت اله 
جعفرزاده

بهداشت 
محیط

20092010
مسول پروفسور 

سیمین نارصی
همکار و اعضای کار گروه

)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

1391/05/0262داروییمرکز رشد فناوری های دارویی1

1396/05/01102بهداشت و سالمتمرکز رشد فناوری های سالمت2

)Science and Technology Parks( پارک های دانش و فناوری - R8 جدول

عنوان پارک دانش و فناوری
حوزه تخصصی فعالیت پارک 

دانش و فناوری
تاریخ رشوع فعالیت پارک 

دانش و فناوری

تعداد موسسات و رشکت هایی 
که در حال حارض در پارک 

دانش و فناوری منایندگی دارند 

سایر خدماتی که در پارک 
دانش و فناوری ارایه می شود

-98سالمتپردیس فناوری سالمت )کارخانه نوآوری(1

)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
محصوالت نوآورانه رشکت دانش 

بنیان 
سایر توضیحات

-تولید داروی اسیکالمین1394/02/05داروییزیست فن آوران صدرانور1

1395/11/23داروییآرمان طب جندی شاپور2
کرم واژینال رازیانه در درمان 

آتروفی واژن در زنان یائسه
-

)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

آنالیز حرکت1

میسازی مكانیك مفصل و عضالت ،
تاثیر تغییرات مكانیك مفاصل و ساختار تاندونی-عضالنی در رشایط	•

مختلف یا جراحی بر قابلیت عضالت در ایجاد حركت	•
ثبت فعالیتهای بدنی به منظور آنالیز حركت و مدلسازی	•

ارزیابی پاسچر در رشایط استاتیك و دینامیك	•
بررسی عملكرد بافتهای مختلف در رشایط گوناگون	•

مطالعه سینتیك و سینامتیك حركت در رشایط فعالیت و ورزش و ..	•

1390 تا 
1391

 MOTION CAPTURE
 SYSTEM

QTM
ForcePlatform KISTLER

ME الکرتومیوگرافی
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)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

كنرتل حركت2

بررسی مكانیزم كنرتل حركت
كسرتش روش هائی برای ایجاد و كنرتل حركت در اعضای فلج، شناخت
اختالالت حركتی و نهایتاً ارائه راهكارهائی برای درمان و توانبخشی
كنرتل حركتهای برخاسنت از صندلی چرخدار، ایستادن، نشسنت،گام

برداشنت، و ركاب زدن در افراد ضایعه نخاعی و كنرتل اختالالت حركتی
cerebral palsy ، strokeدر افراد دچار صدمه مغزی، بیامران دچار

multiple sclerosis

97

 MOTION CAPTURE
SYSTEM
VICON

ForcePlatform MIE
Mالکرتومیوگرافی

ایزوكینتیك3

ارزیابی دقیق حركات مفاصل اندام فوقانی و تحتانی و ناحیه لگن هنگام 
انقباضات اكسنرتیك، كانسنرتیك و ایزومرتیك عضالنی در رسعتها و شتابهای 

مختلف زاویه ای.
توانائی اندازه گیری گشتاور عضالنی در رسعتهای مختلف و محاسبه 

شتاب حركت
تعیین اثر مداخالت توانبخشی در اصالح و بهبود فعالیت عضالنی و حركتی 
بیامران قلبی- عروقی، عصبی- عضالنی، عضالنی- اسكلتی و مغز و اعصاب

آموزش نحوه كنرتل عضالنی ایزومرتیك، كانسنرتیك و اكسنرتیك در
انجام حركات مفصلی با رسعتهای مختلف زاویه ای به همراه اندازه گیری 

گشتاور نیروی تولید شده در كلیه مفاصل اندام تحتانی و فوقانی
برنامه ریزی دقیق برای افزایش توانائی و دامنه حركتی و همینطور قدرت 
عضالت مفاصل اندام فوقانی و تحتانی به تفكیك با انقباضات ایزومرتیك و 

ایزوتونیك، بصورت اكسنرتیك و یا كانسنرتیك

97pro 4 Biodex

جامع تعادل4

ارزیابی دقیق كنرتل عصبی عضالنی تعادل بوسیله اندازه گیری كمی
توانائی حفظ وضعیت تعادل در حالت ایستادن روی یك پا و یا دو پا 

روی سطوح ثابت و یا متحرك.
ارزیابی نحوه و اسرتاتژی كنرتل تعادل بیامران بعد از كلیه مداخالت
توانبخشی در بیامران قلبی- عروقی، عصبی- عضالنی، عضالنی-

اسكلتی و مغز و اعصاب
برای اهداف آموزشی و تقویت توانائیهای حركتی فرد برای كنرتل تعادل

هنگام وجود آسیب مكانیسمهای رفلكس حس عمقی در تروما

BIODE تعادل سنج
مدل Prokin PK 254تعادل سنج

پاسچرو گرافی مدل
SMARTEQOITES

5
آزمایشگاه

آكوستیك گفتار

ارزیابی دقیق ساختار حنجره
ارزیابی دقیق عملكرد حنجره

آنالیز آكوستیك صدا

ندوویژن حنجره
DR SPEECH و نرم افزار های

PRV
میكروفن

)ضبط صدا جهت آنالیز

6
آزمایشگاه آنالیز
حركات گفتار

آزمایشگاه آنالیز
حركات گفتار

آرتیكولوگراف

توانبخشی بلع7
رزیابی دقیق عملكرد بلع در فاز دهانی حلقی

درمان اختالل بلع ناشی از نقص در فاز دهانی حلقی
Vital stim

8Vertigo clinic
رسگیجه

ارزیابی پارامرتهای تعادلی مربوط به اختالالت شنوایی
VNG

نرم افزارهای شناختی97علوم شناختی9

10OAEارزیابی گسیل های صوتی گوشOTOMETRIC- CAPELLA

11
تعقیب كنایی حركت 

Tracking

توانایی بررسی میزان هامهنگی بین حركات دست با چشم و ...
اندازه گیری میزان نیروی اعاملی بر روی صفحه فشار

اندازه گیری قدرت PINCH GRIP  و POWER GRIP   در 
وضعیت های مختلف

تعقیب كنایی حركت) تکانه(1385

1395جهت سنجش و منایش درصد اشباع اکسیژنفیزیولوژی ورزش12
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)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

ABR)VIVO SONIC(1395دستگاه پاسخ های برانگیخته ساقه مغزشنوایی13

14
آزمایشگاه تحقیقاتی 
مرکز تحقیقات گوارش

1395بررسی اختالالت گوارشی و کبدی

BT1500 دستگاه اتوآناالیزر
 cell counter NIHON دستگاه

KOJDEN
PCR eppendorf دستگاه

1396الودگی هواازمایشگاه الودگی هوا15

دستگاه شناسایی و اندازه گیری 
گرده گیاهان

دستگاه Grimm برای اندازه 
گیری ذرات معلق در سایزهای 

PMS-PM2.5-PM10
دستگاه OMNI برای سنجش 

تراکبیاتاروماتیک حقله ای 
دستگاه Quick برای منونه برداری 
از بایوائروسل ها )باکرتیها و قارچ 

ها (
 High –vol-sampler دستگاه
دستگاه رفرنس و مرجع سنجش 

منونه برداری از ذرات

ازمایشگاه مرکزی16

دستگاه جذب اتم
دستگاه کروکاتورگافی مایع با 

کارایی باال
دستگاه گاز کروماتوگرافی

دستگاه اولرتاستونیک
دستگاه صافی غشایی

اب و فاضالب ازمایشگاه شیمی 17
انکوباتور رسد

شیکررسدواواتراسونیک

پسامندازمایشگاه پسامند 18

گاز اناالیزر-اسپکتورفتومرت 
دوپرتو-مبب کالری مرتی 

کوره الکرتیکی تحت گاز بی اثر – 
ازت ژنراتور

بهداشت حرفه ای اورگونومی19
 Nexuss4ch,KS- ME6000

اورگواسپیرمرتی

بهداشت محیطمیکروب شناسی 20

بهداشت محیطهیدرولیک21

22
ازمایشگاه رفرانس 
جامع پایش محیطی

بهداشت محیط

حرشه شناسی حرشه شناسی 23

بهداشت حرفه ای عوامل شیمیایی24

بهداشت حرفه ای عوامل فیزیکی 25

بهداشت حرفه ای سم شناسی 26

27
ازمایشگاه  رسانه  

Skill lap
اموزش بهداشت 

گروه امار البراتور امار واحد 281

گروه امار البراتور امارواحد 292
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جدول R11 - مشخصات مجالت علمی معترب دانشگاه که توسط ISI منایه می شوند)1(

آخرین IFتاریخ رشوع منایه ISIتاریخ رشوع انتشاررسدبیرواحد متولی نام مجله

1 Jundishapur Journal of
Microbiology

معاونت تحقیقات و فناوری
آقای دکرت علی زارعی 

محمود آبادی
200820110.957

)National Cohort Studies( مطالعات کوهورت ملی یا منطقه ای که دانشگاه متولی اجرای آن است - R12 جدول

واحد متولی نام کوهورت
تاریخ رشوع گسرته کوهورت

کوهورت
تعداد افراد تحت 
پوشش کوهورت

تعداد مقاالت ISI که بر اساس داده 
های کوهورت منترش شده است ملّیمنطقه ایاستانی

1
مرکز مطالعاتی کوهورت بالغین و 

چشم هویزه
دانشگاه علوم پزشکی 

جندی شاپوراهواز
þþþ1395/2/23

10009 نفر )دکرت 
نادر صاکی(

مرکز مطالعات کوهورت کارکنان2
دانشگاه علوم پزشکی 

جندی شاپوراهواز
þþþ1398/7/15

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

واحد متولی عنوان هامیش

گسرته هامیش
تعداد دفعات 

برگزاری 
هامیش

تاریخ برگزاری آخرین 
هامیش ملّی

بین املللی

سخرنانان 
بین املللی

رشکت کنندگان 
بین املللی

سمینار نارسایی قلب1
گروه قلب اهواز) دکرت اخالص طرفی- دکرت 

محمدرضا افشانی(
ü--197/10/20،21

2
یازدهمین سمینار سالیانه ویرته و رتین و 

سیزدهمین سمینار سالیانه گروه چشم
گروه چشم اهواز )دکرتمصطفی فقهی- 

دکرت مهران ویسی زاده(
ü--197/11/19،21

3
دهمین کنگره سالیانه تصویربرداری 

بیامریهای زنان
گروه رادیولوژی )دکرت مرتضی طهامسبی- 

دکرت احمد سلطانی شیرازی(
ü--10

97/11/30 لغایت 
97/12/3

4
تازه های درمانی در بیامران انسداد حاد 

کرونری
مرکز آترواسکلروز- بیامرستان آپادانا ) 
دکرت حبیب حی بر- دکرت فرضاد کاشانی(

ü--198/7/18

5
تازه های تشخیص درمانی رسطان روده 

بزرگ
گروه آنلولوژی- بیامرستان آپادانا )دکرت 
علی احسان پور- دکرت فرامرز بهشتی فر(

ü--198/9/7

6
پیشگویی اولیه در بیامریهای قلبی و 

عروقی
مرکز تحقیقات آترواسکلروز- هتل 

پارس اهواز- ) دکرت حبیب حی بر- دکرت 
احمدرضا عصاره(

ü--198/9/14

سمینار نارسایی قلب7
گروه قلب ) دکرت اخالص طرفی- دکرت 

محمدرضا افشانی(
ü--298/10/26،27

8
یازدهمین کنگره سالیانه تصویربرداری 

بیامریهای زنان
گروه رادیولوژی ) دکرت مرتضی طهامسبی- 

دکرت احمد سلطانی شیرازی(
ü--1198/11/1،4

جراحی های کم تهاجمی درون بین ایران9
گروه جراحی ) دکرت ایرج نظری- دکرت 
مهدی عسگرپور- دکرت آرمین محمدی(

-üü1
98/11/30 لغایت 

98/12/2

 این فهرست شامل مجالت با سایر نمایه ها مانند اسکوپوس، پابمد و گروه Emergent ISI  نمی شود. )1



107داده ها، تحلیل ها، تصمیمات و نقشه راه

)Patent( ثبت ابداع و اخرتاع - R15 جدول

گروه / دپارمتان مسئولاسامی صاحبان نوآوریعنوان نوآوری

ی
خل

 دا
ت

ثب

ثبت خارجی

شامره 
ثبت

تاریخ ثبت

U
S 

Pa
te

nt

 E
ur

op
ea

n
Pa

te
nt

 Ja
pa

ne
se

Pa
te

nt

1
سیستم تابشدهی امواج 

الکرتومغناطیس غیر یونیزان با 
قابلیت آنکوبه کردن سلول

ناهید چگنی و دانشگاه علوم پزشکی 
جندی شاپور اهواز

þþþþ9772397/10/29فیزیک پزشکی

2
پالسمید نوترکیب بیان کننده پروتئاز 

C3 انرتوویروس 71
علی تیموری- دانشگاه علوم پزشکی 

جندی شاپور اهواز
þþþþ9621197/04/31ویروس شناسی پزشکی

3
ساخت ژل گیاهی بن رسخ برای 

درمان واژینیت کاندیدایی

عنایت االله سلیمی و هیبت اله کالنرت 
و علی اصغر همتی و دانشگاه علوم 

پزشکی جندی شاپور

فارماسیوتیکس-سم 
شناسی-داروشناسی

þþþþ9798297/11/28

4
کپسول خوراکی حاوی 

سولفیدهیدروژن جهت درمان (
کنرتل) سندروم روده ی تحریک پذیر

افروز سعادت زاده و پژمان علوی نژاد و 
 سید علی مرد و 

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور

فارماسیوتیکس-
فیزیولوژی-بیامری های 

داخلی
þþþþ9778497/11/06

5
تشک مواج استحامم با استفاده از 

مولدهای هیدرولیکی
þþþþ9541197/01/18طب اورژانسجواد مظفری

þþþþ9725097/09/05رادیولوژیمحمد مومنی و فاطمه مومنیسوزن منونه برداری بافتی ظریف6

7
پامد موضعی حاوی سفیده تخم مرغ 
در ترمیم زخم های سوختگی درجه2

امیر سیاهپوش،سیمین جهانی، کامران 
بابایی و دانشگاه علوم پزشکی جندی 

شاپور

پرستاری-فارماکوگنوزی-
فیزیولوژی

þþþþ9593997/03/21

8
تولید کیتین و کیتوزون از پوسته 

میگو و ضایعاتت مشابه 

دکرت جعفرزاده حقیقی فرد
مریم امید نسب 
دکرت نادره رهرب

دکرت مهدی احمدی مقدم

9
ساخت و بهره برداری زیست فناورانه 

سیستم حذف بو و عوامل مرتبط 
درتاسیسات فاضالب و مولدبو

)Pioneership in New Curriculum Development(  پیشگامی در تدوین کوریکولوم های مصوب شورایعالی برنامه ریزی آموزشی -E1 جدول

مقطع برنامه درسیعنوان برنامه درسی
تاریخ ارسال برنامه از دانشگاه به 
دبیرخانه شورایعالی برنامه ریزی 

علوم پزشکی

تاریخ تصویب برنامه در 
شورایعالی برنامه ریزی علوم 

پزشکی

اسامی اعضای هیات علمی 
دانشگاه که در کمیته تدوین 
برنامه درسی عضویت دارند

کارشناسی ارشدشیمی دارویی1

کارشناسی ارشدترکیبات دارویی دریایی2

کارشناسی ارشدکنرتل غذا و دارو3

معصومه البوغبیش1097/12/12-10-97کارشناسی ارشد- ناپیوستهبرنامه اموزشی اموزش هوشربی 4

عبدالحمید بهروزیارسال به شورای دانشگاه کارشناسی – پرتوشناسی کارافرینی -5

عبدالحمید بهروزیارسال به شورای دانشگاه کارشناسی – پرتوشناسی دوزیمرتی و حفاظت 6

دکرت کاظم خیابانی97/12/21جراحی دهان و فک و صورت7

دکرت شاهرخ رئیسیانجراحی دهان و فک و صورت8

دکرت جعفر زاده از بردکارشناسی مهندسی بهداشت محیط 9

دکرت جعفرزاده بورد کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط 10

دکرت جعفرزاده بورد دکرتامهندسی بهداشت محیط 11
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)Pioneership in New Curriculum Development(  پیشگامی در تدوین کوریکولوم های مصوب شورایعالی برنامه ریزی آموزشی -E1 جدول

مقطع برنامه درسیعنوان برنامه درسی
تاریخ ارسال برنامه از دانشگاه به 
دبیرخانه شورایعالی برنامه ریزی 

علوم پزشکی

تاریخ تصویب برنامه در 
شورایعالی برنامه ریزی علوم 

پزشکی

اسامی اعضای هیات علمی 
دانشگاه که در کمیته تدوین 
برنامه درسی عضویت دارند

دکرت جعفرزاده بوردکارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط سم شناسی 12

دکرت جعفرزاده کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط پسامند13

14
مهندسی بهداشت محیط بهره 

برداری و نگهداری تاسیسات شهری 
دکرت جفعرزاده بوردکارشناسی ارشد 

دکرت جعفرازده بوردکارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ساحل و دریا 15

16
مهندسی بهداشت محیط 

زمین شناسی سالمت 
دکرت جعفرزاده بوردکارشناسی ارشد 

)Pioneership in New Curriculum Implementation( پیشگامی در راه اندازی برنامه های درسی مصوب -E2 جدول

مقطع برنامه درسیعنوان برنامه درسی
تاریخ تصویب راه اندازی برنامه 

در دبیرخانه شورای گسرتش 
دانشگاه های علوم پزشكی كشور

تاریخ ورود اولین دوره 
از دانشجویان در برنامه 

راه اندازی شده

اسامی سایر دانشگاه هایی که در حال حارض در این رشته مقطع 
دانشجو می پذیرند

کارشناسی ارشدترکیبات دارویی دریایی1

کارشناسی ارشدکرتل غذا و دارو2

تهران شهید بهشتی، شیراز، یزد،  مازندران،  همدان، تربیزمهر 9798کارشناسی ارشدارگونومی3

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

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

امیر جمشیدی نژاد1382þþþازمون کارشناسی ارشد دانشگاه ها1

نجم الدین ساکی98/4/27þþþدوره تکمیلی علوم ازمایشگاهی2

دکرت نهال مرداسیþشهریور 98بورد تخصصی3

دکرت میالد شاه محمدیþشهریور 96بورد تخصصی4

فرشاد ملهمی97/2/30þþþآزمون دکرتا5

)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

þþþþکارشناسی ارشدبرنامه درسی متمرکز1

)International Joint Programs( اجرای برنامه های آموزشی مشرتک با دانشگاه های خارج کشور - E5 جدول

عنوان برنامه مشرتک
مقطع برنامه 

درسی
دپارمتان / گروه آموزشی 
متولی برنامه در دانشگاه

دانشگاه همکار خارج کشورتعداد فراگیران 

ی 
ور

ض
ح

زی
جا

م

ی
یق

لف
ت

کشورنام دانشگاهفارغ التحصیلدر حال تحصیل

30Irvine- coliforniaUSAþþþبهداشت محیط دکرتا الودگی هوای شهری 1

60Babe-IraqIraqþþþدانشگاه کرمانشاهلیسانس گردوغبار 2

45Basra- IraqIraqþþþدانشکده کشاورزیارشد پوشش گیاهی و فضای سبز3
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)National Textbooks / Study books(  مشارکت اعضای هیات علمی دانشگاه درتالیف درسنامه ها و کتب مرجع ملی -E6 جدول

رشته / مقطع مخاطبین کتابعنوان درسنامه / کتاب مرجع
تاریخ 
آخرین 

چاپ

تعداد 
دفعات 
تجدید 
چاپ 

تاریخ تصویب 
به عنوان 
کتاب مرجع

مشخصات مولفین

نوع انتشار
ی 

چاپ
ب 

کتا

ی
یک

ون
کرت

ب ال
کتا

کل
وش

ر د
ه

934داروسازیآلتون- فارماسیوتیکس1
هادی افراسیابی-یحیی تفقدی-ابوالقاسم 
سجادی-فاطمه صادقی-صدیقه نفسی بزاز

þþþ

þþ*پاتولوژیدکرت فاطمه عصاره 2

3cm-9-ICD احمد عزیزی و همکاران از انتشار اول 3 بارمدارک پزشکی راهنامیþþþ

þþ*رادیولوژیدکرت آرش دباغی4

þþ*جراحیدکرت شاهرخ رئیسیان5
*جراحیدکرت کاظم خیابانی6

*بیامریهای دهاندکرت محمد شوریابی7

*دندانپزشکی کودکاندکرت لیال بصیر8

*پروتزهای دندانیدکرت اسداله احمدزاده9

*پروتزهای دندانیدکرت سارا مقربی10

*پریودانتیکسدکرت محمود جهانگیرنژاد11

*محمدی –گودرزی-محبوبی –منگلی زاده139613971397مهندسی بهداشت محیطدرسنامه جامعه الودگی هوا12

*سیدجامل الدین شاه طاهری- داودافشاری93سوم92کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ایسم شناسی شغلی13

*دکرت جعفرزاده13881388کارشنای ارشد –دکرتامدیریت جامع پسامند14

*دکرت جعفرزاده1390کارشناسی ارشد-دکرتامهندسی فاضالب15

16
محاسبات فنی در مهندسی 

محیط زیست
*دکرت جعفرزاده1390کارشناسی ارشد-دکرتا

*دکرت جعفرزاده1385کارشناسی ارشد-دکرتاالودگی  دریا17

*دکرت جعفرزاده1388کارشناسی ارشد-دکرتاشیمی محیط زیست18

19
حل مسائله کتاب مهندسی 

فاضالب – تصفیه و استفاده مجدد
*دکرت جعفرزاده1389کارشناسی ارشد-دکرتا

20
کیفیت اب اامیدنی مشکالت و 

راه حل ها
*دکرت جعفرزاده1391کارشناسی ارشد-دکرتا

21
جمع اوری اب های سطحی در 

جواع کم درامد
*دکرت جعفرزاده1378

*دکرت جعفرزادهفرایند های پردازی لجن22

23
روش های کم ارزیابی 

پیامدهای زیست محیطی
*دکرت جعفرزاده

24
یط زیست بهداشت توسعه 

پایدار
*دکرت جعفرزاده

25
ابزار سنجش و رتبه بندی 

مسئولیت پذیری و پاسخگویی 
اجتامعی برای سالمت 

*دکرت جعفرزاده

26
مرور ساختار یافته مطالعامتلی 

پایش رادون
*دکرت جعفرزاده

27
راهنامی گندزادی سطوح در 
مراکز تهیه و توزیع طبغ  و 

عرصه مواد غذایی
*دکرت جعفرزاده

*دکرت جعفرزادهالگودیگ دریا ویراش پنجم28
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جدول M1 - سایر مصادیق مزیت رقابتی که در جداول فوق ذکر نشده است

توضیحاتگروه یا دپارمتان متناظرعنوان مزیت رقابتی

1
پروژه های مطالعاتی 

HSE
بهداشت حرفه ای و 

ایمنی و بهداشت محیط
با توجه به اینکه استان خوزستان دومین استان صنعتی کشور میباشد دانشکده بهداشت دانشگاه جندی 

شاپور امادگی انجام این پروژه ها را با هزینه های کمرت نسبت به سایر دانشگاههای کشور رادارد.

2
پروژه های ارزیابی اثرات 

توسعه برمحیط زیست
بهداشت محیط

با توجه به اینکه استان خوزستان دومین استان صنعتی کشور میباشد دانشکده بهداشت دانشگاه جندی 
شاپور امادگی انجام این پروژه ها را با هزینه های کمرت نسبت به سایر دانشگاههای کشور رادارد.

3
پروژه های ارزیابی اثرات 

توسعه برسالمت
بهداشت محیط و  
بهداشت عمومی

با توجه به اینکه استان خوزستان دومین استان صنعتی کشور میباشد دانشکده بهداشت دانشگاه جندی 
شاپور امادگی انجام این پروژه ها را با هزینه های کمرت نسبت به سایر دانشگاههای کشور رادارد.

4
پروژه های ارزیابی خطر 

سالمت
بهداشت محیط، بهداشت 
حرفه ای بهداشت عمومی

با توجه به اینکه استان خوزستان دومین استان صنعتی کشور میباشد دانشکده بهداشت دانشگاه جندی 
شاپور امادگی انجام این پروژه ها را با هزینه های کمرت نسبت به سایر دانشگاههای کشور رادارد.

5
مطالعات زهرگیری از 

عقربها و مارها
حرشه شناسی پزشکی
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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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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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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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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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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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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

ضعیف - مدیریت فناوری اطالعات پزشکی 353

ضعیف 1 معارف اسالمی 354

ضعیف 1 مهندسی صنایع 355

ضعیف 2 مهندسی عمران 356

ضعیف 5 مهندسی محیط زیست 357

ضعیف 4 مهندسی هسته ای پرتوپزشکی 358

ضعیف 1 مهندسی هوافضا 359

قوی 14 15 20 میکروب شناسی 360

قوی 13 15 25 میکروب شناسی پزشکی 361

ضعیف 2 هامتوپاتولوژی 362
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