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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))( 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.

I)   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 مشهد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1328 تاسیس گردید و متشکل از 7 دانشکده، 882 هیات علمی، 8783 دانشجو 44 مرکز تحقیقاتی است. این 

دانشگاه در کالن منطقه 9 قرار دارد و دبیرخانه این کالن منطقه می باشد. 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

13827543138882

 تعداد دانشجو 

فلوشیپفوق تخصصPhDدستیاری تخصصیدكرتی عمومیكارشناسی ارشدکارشناسیكاردانی
 تعداد کل 
دانشجویان

133217310543680107353195448783

1 به 10نسبت خام هیات علمی به دانشجو

0/487شاخص تعداد هیات علمی

1/387شاخص تناسب هرم هیات علمی

983کمبود هیات علمی نسبت به استاندارد جهانی

375کمبود هیات علمی نسبت به استاندارد ملی

 منودار مقایسه تعداد هیات علمی بر اساس استاندارد ملی و جهانی 

 تعداد اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

استاددانشیاراستادیارمربی

38431275138موجود

107704284162مطلوب ملی 

1661048411240مطلوب بین املللی
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تعیین اندازه دانشگاه

اندازه دانشگاه))( 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 مشهد در زیر آورده شده است.

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

رتبه جهانی دانشگاهمنطقه

---مادر88287831801328

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 دارند  )I
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 مشهد

 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 مشهد 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 مشهد 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 مشهد استخراج گردید و نتایج به رشح زیر 

می باشد.
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کد رشتهتوان رقابتیتوان علمیدانشگاهرشته

1/962085308103/5182مشهدطب سوزنی

0/95945945923/6666666792مشهدپیوند کبد

3/2518159816/96757457859مشهدبینایی سنجی

2/7470382/81571415مشهدآسیب شناسی دهان فک و صورت 

0/5696292/626911197مشهدفارماکواپیدمیولوژی

3/9557342/27502473مشهدپرتودرمانی

1/2670991/78669532مشهدانفورماتیک پزشکی 

2/5045221/57874790مشهدپزشکی هسته ای 

3/6927881/535133153مشهدزیست فناوری دارویی

1/5398161/461318151مشهدزیست فناوری

2/3629761/23295547مشهدبیامری های دهان فک و صورت 

3/0532211/0582529مشهدارتودنتیکس

1/6280030/98505133مشهددندانپزشکی کودکان 

0/4330070/863192117مشهدجراحی کودکان

3/5248420/862904203مشهدفیزیولوژی 

1/5441480/84573686مشهدپریودانتیکس

0/3189370/81355941مشهدبهداشت جامعه 

0/7287170/795539109مشهدجراحی عروق

0/7116610/60736275مشهد پرتونگاری دهان فک و صورت

1/4358260/5926077مشهدارتوپدی

1/2107620/57640مشهدبهداشت باروری

منودار پراکندگی توان علمی و رقابتی رشته ها در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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کد رشتهتوان رقابتیتوان علمیدانشگاهرشته

3/2101480/561834129مشهدداروشناسی

1/3627340/510016198مشهدفارماکوگنوزی

0/250/482759178مشهدطب خواب

0/6453780/467153217مشهدمامایی 

0/156060/465731239مشهد نانوفناوری دارویی

0/1904760/39130481مشهدپرستاری کودکان

1/4605830/38776130مشهداندودنتیکس

0/6263380/356556186مشهدطب نوزادی و پیرامون تولد

0/2562390/330677195مشهد غدد درون ریز و متابولیسم کودکان

0/5829680/311124201مشهدفیزیک پزشکی 

2/1856850/29325196مشهدفارماسویتیکس

0/3167680/26233576مشهدپرستاری 

0/7038530/257106191مشهدعلوم ترشیحی 

0/8121040/24027951مشهدبیامری های قلب و عروق

2/176730/238795192مشهدعلوم تغذیه

0/3229810/235028107مشهدجراحی ستون فقرات 

0/8882290/233344215مشهدگوش گلو بینی و جراحی رسو گردن 

0/7567840/21582766مشهدبیوشیمی بالینی

0/2218650/211982212مشهدگفتار درمانی 

1/833360/197007155مشهدژنتیک پزشکی

0/4035480/193892214مشهدگوارش کودکان

0/2368990/18157523مشهدآلرژی و ایمنولوژی بالینی

0/80/18050257مشهدبیامری های داخلی

0/4228280/17977165مشهدسم شناسی بالینی و مسمومیت ها

1/0612910/17646174مشهدشیمی دارویی

0/72950/173387132مشهددندانپزشکی ترمیمی

1/0183750/172029110مشهدجراحی عمومی

0/3033820/166667242مشهدجراحی قفسه صدری

0/8938260/165352148مشهدزنان و زایامن 

0/425550/147054111مشهدجراحی فک و صورت

0/8215530/14370613مشهدآسیب شناسی 

0/3516380/14276484مشهدپروتز دندان

0/1400210/142494227مشهدمهندسی بافت

0/1772350/13984327مشهدآموزش پزشکی 

0/2277630/134769181مشهدطب سنتی

1/2400890/130638119مشهدچشم پزشکی

0/19090/124858210مشهدکنرتل دارو

1/126490/12145335مشهدایمنی شناسی 

0/6124310/11475374مشهدپرتونگاری

0/7081940/11273925مشهدآمار زیستی

0/9060480/107946166مشهدسم شناسی داروشناسی

0/095640/101709142مشهدروانپزشکی کودکان
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تعیین مزیت های رقابتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در موضوعات علمی 
SciVal براساس شاخص های

 روش کار 

به منظور انجام این مطالعه ابتدا اطالعات اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 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 مشهد
دانشگاه علوم پزشکی مشهددانشگاه:
خراسان رضویاستان:
مشهدشهر:
9کالن منطقه:
60 نفرتعداد هیات علمی با H (ndex باالی 15:

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

مجموع H رشته
(ndex

زمینه/ زمینه های پژوهشینام اعضای تیم

1
زیست فناوری 

دارویی
159

امیر حسین صاحبکار
محمد رمضانی

سیدمحمد تقدیسی حیدریان
فاطمه مصفا

•	curcumin
•	aptamer
•	aptamer
•	comet assay

147داروشناسی2

حسین حسین زاده
حمیدرضا صادق نیا

علی بدیعی
علی روحبخش

سید هادی موسوی
حسن رخشنده

•	crocin- crocus sativus
•	oxidative stress
•	liposome
•	anxiety- hesperetin
•	apoptosis
•	plant extract- plant extract

112فیزیولوژی3

محمدحسین بسکابادی
سید محمود حسینی

مجید خزاعی
احمد قربانی

موسی الرضا حاج زاده

•	guinea pigs- trachea
•	oxidative stress- memory
•	nitric oxide
•	lipolysis
•	ovariectomy- memory

109فارماسیوتیکس4

محمودرضا جعفری
فاطمه صادقی

محسن تفقدی پیاده غیبی
هادی افراسیابی گرگانی

بیژن مالئکه نیکوئی

•	liposome
•	eudragit- ethyl cellulose
•	tetanus toxoid
•	crushing strength- eudragit
•	liposome

93شیمی دارویی5

خلیل آبنوس
محمدرضا صابری
فرزین هادی زاده
حمید صادقیان

•	aptamer
•	molecular modeling
•	drug synthesis
•	arachidonate 15- lipoxygenase

6
ایمنی شناسی 

پزشکی
81

محمود محمودی
هوشنگ رفعت پناه بایگی

جلیل توکل افشاری
مجتبی سنکیان

•	mustard gas
•	ham/ tsp
•	interleukin- 1beta- gene frequency
•	allergens- immunoglobulin e

7
سم شناسی 
داروشناسی

60
غالمرضا کریمی
رامین رضایی

بی بی مرجان رضوی

•	silymarin- oxidative stress
•	hesperetin- oxidative stress
•	crocin- crocus sativus

 مجموع H Index افراد باالتر از 50 باشد و حداقل سه عضو هیات علمی با H Index باالی 15 داشته باشد. )I
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اعضای هیات علمی دارای مزیت رقابتی و زمینه/ زمینه های پژوهشی آنان))(:

زمینه/ زمینه های پژوهشیH (ndexرشتهنام

curcumin	•64زیست فناوری داروییامیر حسین صاحبکار1

crocin- crocus sativus	•52داروشناسیحسین حسین زاده2

aptamer	•38زیست فناوری داروییمحمد رمضانی3

aptamer	•35شیمی داروییخلیل آبنوس4

ferula	•35فارماکوگنوزیمهرداد ایرانشاهی5

Liposome	•35فارماسیوتیکسمحمودرضا جعفری6

guinea pigs- trachea	•32فیزیولوژیمحمدحسین بسکابادی7

coronary artery disease- metabolic syndrome x	•31علوم تغذیهمجید غیور مربهن8

silver nanoparticles- green synthesis	•31نانوفناوری پزشکیمجید درودی9

aptamer	•29زیست فناوری داروییسیدمحمد تقدیسی حیدریان10

lymphoscintigraphy- sentinel lymph node biopsy	•27پزشکی هسته ایرامین صادقی11

fonsecaea- chromoblastomycosis	•26قارچ شناسیمحمدجواد نجف زاده12

micrornas- colorectal cancer	•26ژنتیک انسانیامیر آوان13

 عضو هیات علمی H Index باالی 25 دارد. )I
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تعیین مزیت های رقابتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 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.

حوزه متایز 
پیشنهادی

کد مزیت های شناسایی شده بر اساس فرم شامره یک )پیوست یک(

داروسازی1
F2-1,F2-2,F2-3,F2-4,F2-5,F2-6, F3-5,F3-4, F6-1,F6-2,F6-3,F6-4,F6-5,F6-6,F6-15,F6-20,F6-23,F6-26,F6-27,F6-

28,F6-29,F6-35,F6-36, F8-16, F9-3,F9-4,F9-5, R1-8,R1-31,R1-35, R2-16,R2-21, R6-2, R9-8,R9-9,R9-12,R9-13,R9-
14,R9-15, R10-1, R11-1, R15-1, R15-15,R15-16,R15-18, E1-4, E4-3, E4-17, E4-18, E6-13,E6-14

تغذیه2
توسعه وتعالی علوم تغذیه به عنوان ماموریت کشوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد و منطقه9 می باشد.

F3-17,F3-18, F4-3, F5-1, F6-7, F7-111, F7-112, F8-8,F8-14,F8-19, R2-8,R2-14,R2-19, R3-13, K2-4,K2-5,K2-6, M1-3

علوم اعصاب3
توسعه و تعالی علوم اعصاب به عنوان ماموریت کشوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد و منطقه9 می باشد.

F7-16,F7-17,F7-18,F7-30, F8-7, R1-30, R13-2,R13-10, E4-9,E4-11, M1-2

دندانپزشکی4

E3،E4، ،F7،F4 ،E6 توسعه و تعالی علوم دندانپزشکی به عنوان ماموریت کشوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد و منطقه9 در طرح تحول 
آموزش می باشد.

F4-2,F4-3, F7-104,F7-105,F7-106,F7-107,F7-108,F7-109,F7-110,F7-113, R1-1,R1-7, R9-10, R13-14, R15-2, 
E1-3,E1-5, E3-10,E3-11,E3-12,E3-13,E3-15,E3-16,E3-17,E3-18,E3-19,E3-20,E3-21,E3-22, E4-2,E4-4,E4-16, E6-

15,E6-16,E6-18,E6-19,E6-20, K2-1, M1-1

5
تکنولوژی آموزش 

پزشکی

R14، توسعه و تعالی تکنولوژی آموزش پزشکی به عنوان ماموریت کشوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد و منطقه9 در طرح تحول آموزش 
می باشد.

R14-1, E1-6, E1-7, E2-1, M1-4

توسعه و تعالی طب تسکینی به عنوان ماموریت کشوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد و منطقه9 در طرح تحول آموزش می باشد.M1-5طب تسکینی6

هرن و سالمت7
توسعه و تعالی هرن و سالمت به عنوان ماموریت کشوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد و منطقه9 در طرح تحول آموزش می باشد.

M1-6

ایمونولوژی8
F1-19, F3-8,F3-9,F3-10,F3-11,F3-12,F3-13,F3-14, F6-18,F6-24,F6-31, F7-38,F7-51, R1-32, E3-32,E3-49, 

E4-19,E4-20, E6-30,E6-31,E6-33,E6-35, S1-10

F1-5,F1-8,F1-13, F6-11,F6-19, F8-2,F8-9,F8-11, R1-27, R2-2,R2-11ژنتیک9
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سطح مزیت رقابتی رشته ها در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

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))(. 

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)))(.

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  )I
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  )II
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 مشهد 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

داخلیداروسازی1

قویتغذیه2

داخلیعلوم اعصاب3

داخلیدندانپزشکی4

داخلیتکنولوژی آموزش پزشکی5

غیرقابل تعیین-طب تسکینی6

غیرقابل تعیین-هرن و سالمت 7

ضعیفایمونولوژی8

قویژنتیک9

قویطب سوزنی10

قویپیوند کبد11

قویبینایی سنجی12

ضعیفآسیب شناسی دهان فک و صورت 13

قویفارماکواپیدمیولوژی14

ضعیفپرتودرمانی15

قویانفورماتیک پزشکی 16

قویپزشکی هسته ای 17

قویزیست فناوری دارویی18

ضعیفزیست فناوری19

ضعیفبیامری های دهان فک و صورت 20

ضعیفارتودنتیکس21

ضعیفدندانپزشکی کودکان 22

داخلیجراحی کودکان23

قویفیزیولوژی 24

ضعیفپریودانتیکس25
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رشته
سنجه های مزیت رقابتی

سطح مزیت رقابتی
 شاخص SciValشاخص رقابت پذیریارزشیابی داخلی

ضعیفبهداشت جامعه 26

ضعیفجراحی عروق27

ضعیف پرتونگاری دهان فک و صورت28

ضعیفارتوپدی29

ضعیفبهداشت باروری30

قویداروشناسی31

ضعیففارماکوگنوزی32

ضعیفطب خواب33

داخلیمامایی 34

ضعیف نانوفناوری دارویی35

ضعیفپرستاری کودکان36

ضعیفاندودنتیکس37

ضعیفطب نوزادی  و پیرامون تولد38

داخلی غدد درون ریز و متابولیسم کودکان39

داخلیفیزیک پزشکی 40

قویفارماسویتیکس41

داخلیپرستاری 42

داخلیعلوم ترشیحی 43

ضعیفبیامری های قلب و عروق44

ضعیفجراحی ستون فقرات 45

ضعیفگوش گلو بینی و جراحی رسو گردن 46

ضعیفبیوشیمی بالینی47

داخلیگفتار درمانی 48

ضعیفگوارش کودکان49

ضعیفآلرژی و ایمنولوژی بالینی50

ضعیفسم شناسی بالینی و مسمومیت ها51

قویشیمی دارویی52

ضعیفدندانپزشکی ترمیمی53

ضعیفجراحی عمومی54

ضعیفجراحی قفسه صدری55

داخلیزنان و زایامن  56

ضعیفجراحی فک و صورت57

داخلیآسیب شناسی 58

داخلیپروتز دندان59

ضعیفمهندسی بافت60

ضعیفآموزش پزشکی 61

داخلیطب سنتی62
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رشته
سنجه های مزیت رقابتی

سطح مزیت رقابتی
 شاخص SciValشاخص رقابت پذیریارزشیابی داخلی

ضعیفچشم پزشکی63

ضعیفکنرتل دارو64

داخلیپرتونگاری65

ضعیفآمار زیستی66

ضعیفسم شناسی داروشناسی67

داخلیروانپزشکی کودکان68
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همراستایی رشته ها در دانشگاه علوم پزشکی مشهد 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.))(

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

همراستاداخلیداروسازی

همراستاقویتغذیه

همراستاداخلیعلوم اعصاب

ناهمراستاداخلیدندانپزشکی

همراستاداخلیتکنولوژی آموزش پزشکی

ناهمراستاغیرقابل تعیینطب تسکینی

همراستاغیرقابل تعیینهرن و سالمت 

همراستاضعیفایمونولوژی

همراستاقویژنتیک

ناهمراستاقویطب سوزنی

ناهمراستاقویپیوند کبد

ناهمراستاقویبینایی سنجی

ناهمراستاضعیفآسیب شناسی دهان فک و صورت 

همراستاقویفارماکواپیدمیولوژی

همراستاضعیفپرتودرمانی

همراستاقویانفورماتیک پزشکی 

ناهمراستاقویپزشکی هسته ای 

همراستاقویزیست فناوری دارویی

 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  )I
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

D علوم پایه سالمت
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همراستاییمزیت رقابتیرشته

همراستاضعیفزیست فناوری

ناهمراستاضعیفبیامری های دهان فک و صورت 

ناهمراستاضعیفارتودنتیکس

ناهمراستاضعیفدندانپزشکی کودکان 

ناهمراستاداخلیجراحی کودکان

همراستاقویفیزیولوژی 

ناهمراستاضعیفپریودانتیکس

همراستاضعیفبهداشت جامعه 

ناهمراستاضعیفجراحی عروق

ناهمراستاضعیف پرتونگاری دهان فک و صورت

ناهمراستاضعیفارتوپدی

همراستاضعیفبهداشت باروری

همراستاقویداروشناسی

همراستاضعیففارماکوگنوزی

همراستاضعیفطب خواب

ناهمراستاداخلیمامایی 

همراستاضعیف نانوفناوری دارویی

ناهمراستاضعیفپرستاری کودکان

ناهمراستاضعیفاندودنتیکس

ناهمراستاضعیفطب نوزادی  و پیرامون تولد

ناهمراستاداخلی غدد درون ریز و متابولیسم کودکان

ناهمراستاداخلیفیزیک پزشکی 

همراستاقویفارماسویتیکس

ناهمراستاداخلیپرستاری 

ناهمراستاداخلیعلوم ترشیحی 

همراستاضعیفبیامری های قلب و عروق

ناهمراستاضعیفجراحی ستون فقرات 

ناهمراستاضعیفگوش گلو بینی و جراحی رسو گردن 

همراستاضعیفبیوشیمی بالینی

ناهمراستاداخلیگفتار درمانی 
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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

ناهمراستاضعیفگوارش کودکان

ناهمراستاضعیفآلرژی و ایمنولوژی بالینی

ناهمراستاضعیفسم شناسی بالینی و مسمومیت ها

همراستاقویشیمی دارویی

ناهمراستاضعیفدندانپزشکی ترمیمی

ناهمراستاضعیفجراحی عمومی

ناهمراستاضعیفجراحی قفسه صدری

ناهمراستاداخلیزنان و زایامن  

ناهمراستاضعیفجراحی فک و صورت

ناهمراستاداخلیآسیب شناسی 

ناهمراستاداخلیپروتز دندان

همراستاضعیفمهندسی بافت

همراستاضعیفآموزش پزشکی 

همراستاداخلیطب سنتی

ناهمراستاضعیفچشم پزشکی

همراستاضعیفکنرتل دارو

ناهمراستاداخلیپرتونگاری

ناهمراستاضعیفآمار زیستی

ناهمراستاضعیفسم شناسی داروشناسی

همراستاداخلیروانپزشکی کودکان
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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))( 	

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

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

.)(V(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

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 ضعیفهمراستاداخلیداروسازی

در زمینه کشوری بینابینی همراستاقویتغذیه

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاداخلیعلوم اعصاب

در زمینه کشوری قویناهمراستاداخلیدندانپزشکی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاداخلیتکنولوژی آموزش پزشکی

در زمینه کشوری بکرناهمراستاغیرقابل تعیینطب تسکینی

I)  National H2 Index
II)  Scimago Documents Rank
III)  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  )IV

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

در زمینه کشوری بکرهمراستاغیرقابل تعیینهرن و سالمت 

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفایمونولوژی

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاقویژنتیک

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقویطب سوزنی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقویپیوند کبد

در زمینه کشوری قویناهمراستاقویبینایی سنجی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفآسیب شناسی دهان فک و صورت 

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاقویفارماکواپیدمیولوژی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفپرتودرمانی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاقویانفورماتیک پزشکی 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقویپزشکی هسته ای 

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاقویزیست فناوری دارویی

در زمینه کشوری قویهمراستاضعیفزیست فناوری

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفبیامری های دهان فک و صورت 

در زمینه کشوری قویناهمراستاضعیفارتودنتیکس

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفدندانپزشکی کودکان 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاداخلیجراحی کودکان

در زمینه کشوری قویهمراستاقویفیزیولوژی 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفپریودانتیکس

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفبهداشت جامعه 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفجراحی عروق

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیف پرتونگاری دهان فک و صورت

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفارتوپدی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفبهداشت باروری

در زمینه کشوری قویهمراستاقویداروشناسی

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاضعیففارماکوگنوزی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفطب خواب

در زمینه کشوری قویناهمراستاداخلیمامایی 

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیف نانوفناوری دارویی

در زمینه کشوری قویناهمراستاضعیفپرستاری کودکان

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفاندودنتیکس

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفطب نوزادی  و پیرامون تولد

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاداخلی غدد درون ریز و متابولیسم کودکان

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاداخلیفیزیک پزشکی 

در زمینه کشوری قویهمراستاقویفارماسویتیکس

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاداخلیپرستاری 

در زمینه کشوری قویناهمراستاداخلیعلوم ترشیحی 

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفبیامری های قلب و عروق

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفجراحی ستون فقرات 

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفگوش گلو بینی و جراحی رسو گردن 

در زمینه کشوری قویهمراستاضعیفبیوشیمی بالینی

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاداخلیگفتار درمانی 
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زمینه کشوریهمراستاییمزیت رقابتیرشته

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفگوارش کودکان

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفآلرژی و ایمنولوژی بالینی

در زمینه کشوری قویناهمراستاضعیفسم شناسی بالینی و مسمومیت ها

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاقویشیمی دارویی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفدندانپزشکی ترمیمی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفجراحی عمومی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفجراحی قفسه صدری

در زمینه کشوری قویناهمراستاداخلیزنان و زایامن  

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفجراحی فک و صورت

در زمینه کشوری قویناهمراستاداخلیآسیب شناسی 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاداخلیپروتز دندان

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاضعیفمهندسی بافت

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفآموزش پزشکی 

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاداخلیطب سنتی

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفچشم پزشکی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفکنرتل دارو

در زمینه کشوری قویناهمراستاداخلیپرتونگاری

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفآمار زیستی

در زمینه کشوری قویناهمراستاضعیفسم شناسی داروشناسی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاداخلیروانپزشکی کودکان
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تصمیم گیری برای انتخاب رشته یا حوزه دانشی به منظور متایز آکادمیک

برای بررسی میزان مناسبت))( 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   )I
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فهرست اولویت های رشته ها برای متایز رسالت

زمینه کشوریهمراستاییمزیت رقابتیرشتهمناسبت

در زمینه کشوری بکرناهمراستاغیرقابل تعیینطب تسکینیکامال مناسب

مناسب

در زمینه کشوری بینابینی همراستاقویتغذیه

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاقویژنتیک

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقویطب سوزنی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقویپیوند کبد

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاقویانفورماتیک پزشکی 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقویپزشکی هسته ای 

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاقویزیست فناوری دارویی

در زمینه کشوری قویهمراستاقویفیزیولوژی 

در زمینه کشوری قویهمراستاقویداروشناسی

در زمینه کشوری قویهمراستاقویفارماسویتیکس

در زمینه کشوری بکرهمراستاغیرقابل تعیینهرن و سالمت 

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاقویشیمی دارویی

مناسب در غیاب 
سایر گزینه ها

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفایمونولوژی

در زمینه کشوری قویناهمراستاقویبینایی سنجی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفآسیب شناسی دهان فک و صورت 

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاقویفارماکواپیدمیولوژی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفپرتودرمانی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفبیامری های دهان فک و صورت 

در زمینه کشوری قویناهمراستاضعیفارتودنتیکس

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفدندانپزشکی کودکان 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفپریودانتیکس

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفبهداشت جامعه 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفجراحی عروق

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیف پرتونگاری دهان فک و صورت

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفارتوپدی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفبهداشت باروری

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاضعیففارماکوگنوزی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفطب خواب

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیف نانوفناوری دارویی

در زمینه کشوری قویناهمراستاضعیفپرستاری کودکان

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفاندودنتیکس

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفطب نوزادی  و پیرامون تولد

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفبیامری های قلب و عروق

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفجراحی ستون فقرات 

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفگوش گلو بینی و جراحی رسو گردن 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفگوارش کودکان

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفآلرژی و ایمنولوژی بالینی
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زمینه کشوریهمراستاییمزیت رقابتیرشتهمناسبت

مناسب در غیاب 
سایر گزینه ها

در زمینه کشوری قویناهمراستاضعیفسم شناسی بالینی و مسمومیت ها

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفدندانپزشکی ترمیمی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفجراحی عمومی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفجراحی قفسه صدری

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفجراحی فک و صورت

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاضعیفمهندسی بافت

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفآموزش پزشکی 

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفچشم پزشکی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفکنرتل دارو

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفآمار زیستی

در زمینه کشوری قویناهمراستاضعیفسم شناسی داروشناسی

نامناسب

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاداخلیداروسازی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاداخلیعلوم اعصاب

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاداخلیتکنولوژی آموزش پزشکی

در زمینه کشوری قویهمراستاضعیفزیست فناوری

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاداخلیجراحی کودکان

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاداخلی غدد درون ریز و متابولیسم کودکان

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاداخلیفیزیک پزشکی 

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاداخلیپرستاری 

در زمینه کشوری قویهمراستاضعیفبیوشیمی بالینی

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاداخلیگفتار درمانی 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاداخلیپروتز دندان

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاداخلیطب سنتی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاداخلیروانپزشکی کودکان

کامال نامناسب

در زمینه کشوری قویناهمراستاداخلیدندانپزشکی

در زمینه کشوری قویناهمراستاداخلیمامایی 

در زمینه کشوری قویناهمراستاداخلیعلوم ترشیحی 

در زمینه کشوری قویناهمراستاداخلیزنان و زایامن  

در زمینه کشوری قویناهمراستاداخلیآسیب شناسی 

در زمینه کشوری قویناهمراستاداخلیپرتونگاری
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توصیه سیاستی نرص برای متایز رسالت آکادمیک در دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد

دانشگاه علوم پزشکی بزرگی مانند دانشگاه علوم پزشکی مشهد 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 12 حوزه زیر به عنوان زمینه متایز دانشگاه علوم پزشکی مشهد پیشنهاد می شود.

طب تسکینی1

تغذیه2

ژنتیک3

طب سوزنی4

پیوند کبد5

انفورماتیک پزشکی6

پزشکی هسته ای7

زیست فناوری دارویی8

فیزیولوژی9

داروشناسی10

فارماسویتیکس11

هرن و سالمت12
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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 مشهد جهت متایز رسالت 
آکادمیک

دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تشکیل کارگروهی متشکل از مدیران منتخب دانشگاه و جمعی از برترین اساتید و پژوهشگران دانشگاهی 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.

طب تسکینی1

پیوند کبد2

تغذیه3

پزشکی هسته ای4

زیست فناوری دارویی5

ژنتیک6

فارماسیوتیکس7

انفورماتیک پزشکی8

شیمی دارویی9

طب سوزنی10

اخالق بالینی11

زیست نانوفناوری12

حوزه های متایز آکادمیک دانشگاه علوم پزشکی مشهد در تاریخ 1399/12/27 در هیات رئیسه دانشگاه / شورای دانشگاه به تصویب رسید.

بیانیه رسالت آکادمیک متایز یافته دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

• دانشگاه علوم پزشکی مشهد 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.

طب تسکینی  .1

پیوند کبد  .2

تغذیه  .3

پزشکی هسته ای  .4

زیست فناوری دارویی  .5

ژنتیک  .6

فارماسیوتیکس  .7

انفورماتیک پزشکی  .8

شیمی دارویی  .9

طب سوزنی  .10

اخالق بالینی  .11

زیست نانوفناوری  .12

• هدف دانشگاه علوم پزشکی مشهد این است که:	

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.
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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 مشهد در راستای تحقق رسالت آکادمیک

دانشگاه علوم پزشکی مشهد 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))(	

قطب علمی بالقوه طب تسکینی  -

قطب علمی بالقوه اخالق بالینی  -

قطب علمی بالقوه زیست نانوفناوری  -

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

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

• قطب های علمی جامع )))(	

قطب علمی جامع پیوند کبد  -

  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  )I
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.
 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  )II
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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قطب علمی جامع تغذیه  -

قطب علمی جامع پزشکی هسته ای  -

قطب علمی جامع زیست فناوری دارویی  -

قطب علمی جامع ژنتیک  -

قطب علمی جامع فارماسیوتیکس  -

قطب علمی جامع انفورماتیک پزشکی  -

قطب علمی جامع شیمی دارویی  -

قطب علمی جامع طب سوزنی  -

.)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
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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	
• 	)CQ(, 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	
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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(

• 	)(F 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	
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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 
 )CQ(, 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 



47تحلیل ها، داده ها و تصمیمات

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 
)(F 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 
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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 
 )CQ(, 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 
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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 
)(F 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 



55تحلیل ها، داده ها و تصمیمات

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 



دانشگاه علوم پزشکی مشهد 56

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

 CQ(,( بهبود کیفیت سازمانی
 )TQM

بهبود جایگاه در نظام های 
رتبه بندی

8910111213 7 6 5 4 3 2 1 سال 



57تحلیل ها، داده ها و تصمیمات

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 



دانشگاه علوم پزشکی مشهد 58

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 



59تحلیل ها، داده ها و تصمیمات

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

)(F ژورنال های جهانی )بیشرتین

کتب مرجع جهانی

بهرتین دانشمندان

بهرتین موسسات

بهرتین خدمات

8910111213 7 6 5 4 3 2 1 سال 



دانشگاه علوم پزشکی مشهد 60

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 



61تحلیل ها، داده ها و تصمیمات

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 



دانشگاه علوم پزشکی مشهد 62

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

 CQ(,( بهبود کیفیت سازمانی
 )TQM

بهبود جایگاه در نظام های 
رتبه بندی

8910111213 7 6 5 4 3 2 1 سال 



63تحلیل ها، داده ها و تصمیمات

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 



دانشگاه علوم پزشکی مشهد 64

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 



65تحلیل ها، داده ها و تصمیمات

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

)(F ژورنال های جهانی )بیشرتین

کتب مرجع جهانی

بهرتین دانشمندان

بهرتین موسسات

بهرتین خدمات

8910111213 7 6 5 4 3 2 1 سال 



دانشگاه علوم پزشکی مشهد 66

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 



67تحلیل ها، داده ها و تصمیمات

نقشه راه متایز دانشگاه علوم پزشکی مشهد 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 اخالق بالینی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد جهت نیل به مرجعیت علمی
وابستگیاقدامسال

1399

جذب 2 نفر دانشجوی PhD اخالق پزشکی1400

1401

راه اندازی دوره فلوشیپ اخالق پزشکی برای اعضای هیئت علمی  

طراحی مراحل و برنامه ریزی فرآیندهای اجرایی هر یک از فعالیتها

بازنگری برنامه های درسی اخالق پزشکی 

برنامه ریزی جهت بهبود کیفیت سازمانی )آموزش، پژوهش، ارائه خدمات و ...(

الگو برداری از مراکز معترب و مرجع ملی و بین املللی1402

1403

برگزاری جشنواره ساالنه اخالق پزشکی

تقدیرازالگوهای برتر اخالق پزشکی )اساتید، دانشجویان و کارکنان(

بازنگری و ارتقای آیین نامه های اخالق پزشکی منطبق با استاندارد های بین املللی و بومی

ارزشیابی و ممیزی اخالقی کلیه فعالیتهای دانشگاه مرتبط با اخالق پزشکی) پیوست اخالقی فعالیت ها(

استقرار نظام دیده بانی، پایش، ارزشیابی، بازخورد در حیطه اخالق پزشکی درحوزه آموزش، پژوهش و ارائه خدمات

تدوین چهارچوب تهیه گزارش های ساالنه دانشگاهی، منطقه ای در حوزه اخالق پزشکی )حقوق بیامران، حقوق حرفه مندان، کمیته 
های اخالق، آموزش اخالق پزشکی و اخالق آموزش، وضعیت شکایات واصله مرتبط با اخالق پزشکی و ...(

کسب اعتبار علمی برنامه ای در سطح ملی

تطبیق برنامه ها و فرایندهای دانشگاه بر اساس معیارهای اخالقی منجر به دریاف نشان های کیفیت )ملی / بین املللی(

تعیین وضع موجود در نظامهای رتبه بندی

1404

تدوین و تالیف درسنامه مرجع اخالق پزشکی )ویژه دوره پزشکی عمومی، پرستاری، علوم پیراپزشکی، دستیاران بالینی، دندانپزشکی، داروسازی(

تدوین کتب مرجع اخالق در پژوهش و اخالق درآموزش

ترجمه کتب مرجع سایر دانشگاه های معترب 

تدوین دایره املعارف اخالق پزشکی اسالمی

تهیه و پخش کلیپ ها و فیلم های آموزش با مخاطب عموم جامعه با هدف آشنایی ایشان با مفاهیم اخالق پزشکی

حامیت از تشکیل و فعالیت سازمان های مردم نهاد همسو با برنامه های اخالق پزشکی

تشکیل کانون های اخالق حرفه ای دانشجویی و دستیاری

ایجاد اتاق فکر مجازی برای همفکری در زمینه چالش های اخالقی در جامعه

گنجاندن مفاهیم کلی اخالق پزشکی، حقوق بیامر و حقوق شهروندی در برنامه های درسی دانش آموزی

تالیف و انتشار کتب و رسانه های آموزشی در گروه های مختلف سنی کودکان و نوجوانان

راه اندازی بخش آموزش عمومی سایت اخالق پزشکی دانشگاه

ایجاد شبکه اخالق پزشکی منطقه با حضور کلیه ذینفعان

عضویت در شبکه اخالق پزشکی ملی و منطقه مدیرتانه رشقی )EMRO( و نیز کشورهای اسالمی

انعقاد تفاهم نامه با سایر مراکز علمی داخل یا خارج کشور )دانشگاه ها، حوزه های علمیه و ...(

راه اندازی مجمع )Forum( اخالق پزشکی هامنند فرایند راه اندازی شبکه های اخالق پزشکی

تحقیقات پیرشو در زمینه موازین اخالقی در مسائل مستحدثه و تکنولوژی های نوین و موضوعات مهم سالمت و نیز بحران هایی مانند کرونا

تسهیل تصویب پروژه های تحقیقاتی
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چاپ حداقل 10 مقاله در سال در موضوعات اخالق پزشکی

تالیف و ترجمه سالیانه 1 کتاب

پرورش محققین عالقمند و توامنند در حیطه اخالق پزشکی

دعوت از محققین برای مشارکت و همکاری در اجرای طرح های پژوهشی اخالق پزشکی

ایجاد ارتباطات بین املللی در راستای ارتقای دانش و اجرایی تیم تحقیقاتی محققین با تبادل نیرو

تسهیل و تخصیص مالی

جذب همکاری و تعامل سازنده با نهادهای مرتبط کشوری و بین املللی 

تشویق اعضای و متخصصین مستعد جهت همکاری و مترکز روی موضوعات جدید و چالش های اخالقی نظام سالمت 

برنامه ریزی و تخصیص بودجه و تسهیل فرایند برگزاری هامیش های بین املللی ساالنه مرتبط با اخالق پزشکی 

راه اندازی کانال های آکادمیک 

برگزاری دوره های آموزشی علوم پزشکی مشرتک با دپارمتان های معترب بین املللی

برقراری حداقل یک ارتباط جدید با مراکز معتربعلمی تحقیقاتی جهان در هر سال

ایجاد شبکه جهانی اخالق پزشکی کشورهای اسالمی

تشکیل جلسات با متخصصین مربوطه

برگزاری نشست مجازی با موسسات و سازمان های بین املللی 

ایجاد فروم جهانی اخالق پزشکی کشورهای اسالمی

تسهیل درتصویب پروژه های تحقیقاتی کاربردی و جدید 

کسب مجوز یک مجله با کیفیت در سطح بین املللی

همکاری با اساتید بین املللی مربوطه به منظور تدوین و تالیف حداقل یک کتاب مرجع اخالق پزشکی

رسمایه گذاری در مورد اعضای مستعد برای کسب رتبه های برتر بین املللی اخالق پزشکی

تشکیل موسسه از طریق جذب اعضا و رسمایه گذاری و تامین زیرساخت ها

تشکیل کارگروه های مربوط جهت عملیاتی شدن آیین نامه ها و کدهای  و راهنامهای اخالقی در حوزه آموزش، پژوهش و ارائه خدمات

استفاده از موضوع های جدید تحقیقاتی و مترکز بر روی مطالعات مشابه پر ارجاع در ژورنال های بین املللی

چاپ حداقل 2 مقاله پر ارجاع 

افزایش تعداد مقاالت منایه شده در مجالت تخصصی Q1 بین املللی و افزایش میزان استنادات به مقاالت )حداقل 30% از مقاالت(

مطالعات بین رشته ای جدید

همکاری با متامی گروه های آموزشی علوم پایه و بالینی جهت تصویب مطالعات در حیطه های مشرتک

تقویت ارتباط علوم پزشکی و  علوم انسانی در زمینه اجرای مطالعات کاربردی

توسعه همکاری های بین دانشگاه های داخلی و خارج از کشور

انجام مطالعات کاربردی محصول محور و یا بنیادی که منجر به تدوین راهنامهای اخالقی به منظور مدیریت اخالقی چالش های نظام 
سالمت شود.  

انجام مطالعات بین رشته ای جدید با دعوت از متخصصین رشته های مرتبط با اخالق پزشکی )فقه، حقوق، فلسفه، روانشناسی، جامعه 
شناسی، اقتصاد سالمت، و ...(

تشکیل کمیته جهت تعیین اولویت

حامیت مالی متناسب از بودجه تحقیقاتی دانشگاه در ارتباط با پژوهش های حوزه اخالق پزشکی

1405

برگزاری جلسات تبادل آرا و نظرات فلسفی فقهی و حقوقی پیرامون مبانی بنیادین اخالق پزشکی با حضور صاحب نظران و  اندیشمندان 
برتر ملی و بین املللی

ایجاد و گسرتش بانکهای اطالعاتی و پایگاه داده ای دانش

ایجاد کرسی های نظریه پردازی پیرامون مبانی اخالق پزشکی و برگزاری جلسات منظم و تدوین نتایج و مناظرات به صورت مکتوب و 
دیجیتال

برگزاری جلسات مرتبط با مباحث فلسفه اخالق بویژه در موضوعات مرتبط با اخالق کاربردی پزشکی
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پایش و ارزیابی فعالیت های علمی و پژوهشی)بررسی شاخصH( اعضاء هیات علمی دانشگاه 

پایش اعتبار مجالت داخلی و خارجی که مقاالت اعضاء هیات علمی گروه در آن چاپ شده است.

برگزاری کارگاه های آموزشی جهت پژوهشگران جهت آشنایی با مجالت معترب اخالق پزشکی

1406

مشارکت در تدوین استانداردهای ملی برنامه درسی رشته اخالق پزشکی

مشارکت در تدوین استانداردهای ملی خدمات مرتبط با رشته اخالق پزشکی

مشارکت در تدوین راهکارهای ملی رشته اخالق پزشکی

تدوین راهنامهای اخالقی )عمومی و اختصاصی( حوزه های مختلف نظام سالمت که تاکنون اقدامی بدین منظور صورت نگرفته است.

استقرار نظام رتبه بندی، اعتبار بخشی وتشویق جنبه های اخالقی در نظام سالمت

اعتبار بخشی بیامرستان ها و مراکز درمانی و سایر موسسات بر اساس معیارهای اخالقی

استقرار نظام دیده بانی و آینده نگاری اخالق پزشکی در حوزه های آموزش، پژوهش و ارائه خدمات

تدوین و اجرای مطالعات مرتبط با آینده نگاری اخالق پزشکی و مشارکت با سایر دانشگاه ها و وزارت بهداشت در این زمینه

مشارکت در گسرتش رشته های مرتبط با اخالق پزشکی در کشور

مشارکت به منظور تامین نیروی کار مورد نیاز اخالق پزشکی کشور

ایجاد انجمن اخالق پزشکی ایران

WMA عضویت در انجمن ها و مجامع بین املللی مثل

عضویت حداقل یک نفر از دانشگاه مشهد در بورد تخصصی

میزبانی دوره ای کنگره بین املللی اخالق پزشکی ایران

تدوین و اجرای برنامه راهربدی رصد علمی

تشکیل ساختارهای اخالقی در حوزه آموزش، پژوهش و ارائه خدمات دانشگاه بر اساس سیاست های نهادهای باالدستی )وزارت 
بهداشت و کمیته ملی اخالق، و ...(

مشارکت در تدوین آیین نامه ها، دستورالعمل ها و کدهای اخالقی با نهادهای سیاستگذاری

مشارکت در برنامه های صدا و سیام و نیز مصاحبه های رسانه ای به منظور باالبردن سطح آگاهی های جامعه در مورد موازین اخالق 
پزشکی و حقوق بیامر

راه اندازی کانال ها و گروه های تخصصی و عمومی در رسانه های اجتامعی و نیز تدوین محتوای مجازی 

تدوین برنامه های آموزشی اخالق پزشکی متناسب برای بیامران و همراهان و کلیه مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی 

راه اندازی دوره های آموزشی )MPH, PhD( بین املللی و پذیرش دانشجو با توجه به رشایط تسهیل شده بدین منظور

انعقاد تفاهم نامه با سایر مراکز علمی داخل یا خارج کشور )دانشگاه ها، حوزه های علمیه و ...( به منظور تبادل استاد و دانشجو

مشارکت در برنامه های صدا و سیام و نیز مصاحبه های رسانه ای به منظور باالبردن سطح آگاهی های جامعه در مورد موازین اخالق 
پزشکی و حقوق بیامر

راه اندازی کانال ها و گروه های تخصصی و عمومی در رسانه های اجتامعی و نیز تدوین محتوای مجازی 

تدوین برنامه های آموزشی اخالق پزشکی متناسب برای بیامران و همراهان و کلیه مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی 

راه اندازی دوره های آموزشی )MPH, PhD( بین املللی و پذیرش دانشجو با توجه به رشایط تسهیل شده بدین منظور

انعقاد تفاهم نامه با سایر مراکز علمی داخل یا خارج کشور )دانشگاه ها، حوزه های علمیه و ...( به منظور تبادل استاد و دانشجو

فراخوان ایده های نوآورانه اخالق پزشکی در هریک از حوزه های آموزش، پژوهش و ارائه خدمات

اعتبار بخشی و رتبه بندی مراکز و موسسات نظام سالمت )در هریک از سطوح منطقه ای، ملی یا بین املللی( براساس معیارهای اخالقی 
به منظور اعطای نشان کیفیت به تفکیک هریک از فرایندها

همکاری با نهاد های مربوطه از طریق گسرتش مطالعات علمی و پروژه های تحقیقاتی بنیادی

تهیه لیست بوردهای علمی جهانی مرتبط با اخالق پزشکی

تالش در جهت عضویت در بوردهای علمی جهانی مرتبط با اخالقی پزشکی

تخصیص بودجه و درخواست از نهاد های داخلی جهت  تامن زیرساخت ها
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انجام متهیدات الزم جهت میزبانی از مسئولین و پژوهشگران مرکز جهانی تحقیقات اخالق پزشکی هر 5 سال یکبار

شناسایی دانشگاه های معترب جهان

تعیین راه کارها و تالش در جهت افزایش کیفیت آموزش، اعضای هیات علمی، رسانه عملکرد دانشگاه و خروجی های پژوهشی در 
مقایسه با دانشگاه های معترب جهان
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اعزام اعضاء هیئت علمی به فرصتهای مطالعاتی طبق برنامه مدون

رشکت در هامیشها و کارگاههای بین املللی و دوره های مهارتی کوتاه و بلند مدت با دانشگاههای معترب بین املللی

معرفی اعضای هیئت علمی مورد نیاز گروه برای توسعه ی رشته و طی دوره های فلوشیپی

برگزاری جشنواره منطقه ای و کشوری در زمینه فناوری مرتبط با انفورماتیک پزشکی و سالمت دیجیتال

برگزاری جشنواره های استانی و منطقه ای در زمینه ی فناوری های سالمت محور

اعطای جوایز به هیأت علمی منونه اموزشی و پژوهشی در زمینه مرتبط با رشته

حامیت مالی جهت اعطاء جوایز

اعطای جوایز به محقق برتر ، فعال آموزشی برتر و نوآور برتر

اعطای جوایز به بهرتین پژوهش های کاربردی در زمینه ی انفورماتیک پزشکی

اولویت بندی فرایندها و مداخله در اولویت های زیربنایی جهت کاهش  زمان رسیدن به هدف  ورسیدن به سود دهی جهت اداره گروه 
و ترسیع رسیدن به مرجعیت

اولویت  تصویب و تدوین برنامه
شناسایی فرآیندهای دارای اولویت، و مداخله در اولویت های اساسی به ویژه در جهت بهبود مدیریت زمان و کاهش هزینه ارائه 

خدمات به بیامران، افزایش رضایتمندی مشرتیان سیستم )فراگیران آموزشی- بیامران(

تهیه رئوس مطالب و درسنامه برای مقطع PhD انفورماتیک پزشکی 
مجوز بازنگری تا 20 درصد برنامه

پیگیری افزودن دروس مرتبط با سالمت دیجیتال به برنامه ی درسی فراگیران آموزشی دوره پزشکی عمومی و سایر رشته های بالینی

استاندارد سازی فرایندهای اموزشی 
-اقدام به تدوین و تنظیم فرآیندهای مطلوب در امور پژوهشی و تحقیقاتی و تدوین قوانین حامیتی برای اعضای هیات علمی و کارکنان 

جهت تقویت امر پژوهش و دانش محوری

ارزشیابی و ممیزی فرایند های اموزشی و پژوهشی مرتبط با رشته های انفورماتیک پزشکی
مشارکت در ارزیابی گروههای انفورماتیک پزشکی به عنوان عضو بورد انفورماتیک پزشکی وزارت بهداشت ، ممیزی مقاالت در فیلد 

انفورماتیک پزشکی
-ارزشیابی و ممیزی فرآیندهای جاری در حوزه های درمان، آموزش و پژوهش با رویکرد استفاده از ابزارهای الکرتونیک

-حرکت بسوی دانشگاه ها و گروه های علمی ممتاز داخلی، و سپس بین املللی و منطقه ای با الگوبرداری و تدوین چک لیست های 
متناسب در فرآیندهای ارتقای علمی و تحقیقاتی

کسب اعتبار علمی در سطح کشور
-داوطلب شدن برای کسب اعتبار علمی و گواهینامه های علمی موجود در کشور و منطقه از طریق توامنندسازی اعضای هیات علمی و 

کارکنان شاغل در گروه و ارتقای فرآیندها
-کسب اعتبار علمی و گواهینامه های علمی موجود در کشور و منطقه

کسب اعتبار علمی برنامه ای و بیامرستانی در سطح ملی

بر قراری ارتباط با گروههای مرتبط با انفورماتیک پزشکی
-الگوبرداری از دانشگاه ها و موسسات خارجی   موفق در زمینه  انفورماتیک پزشکی

-بررسی بخشهای انفورماتیک پزشکی موفق کشور و بین املللی
-هامهنگی و برقراری ارتباط حرفهای با قطبهای جامع و مرجع در رشته انفورماتیک پزشکی برای الگوبرداری از اقدامات انجام شده در 

راستای بهبود فرآیندها و استاندارد سازی خدمات
-گسیل منودن افراد شاخص گروه آموزشی انفورماتیک پزشکی دانشگاه به گروه های علمی-آموزشی موفق در کشور و منطقه برای 

الگوبرداری از فرآیندهای مطلوب وموثر در راستای ارتقای عملکرد گروه
رصد برنامه های انفورماتیک پزشکی کشورهای با برنامه های موفق در سالمت دیجیتال و دانشگاه های پیشتاز در این حوزه برای ارتقای 

آموزشی رشته
الگو برداری از مراکز معترب و مرجع ملی و بین املللی

نیازسنجی از طریق سازمان های وزارتی برای شناخت نشان های کیفیت موجود در گروه های علمی کشوری و منطقه ای و حتی جهانی 
و رشکت در جشنواره های علمی و پژوهشی
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برنامه ریزی جهت بهبود کیفیت آموزش و درمان
تشکیل حلقه های کنرتل کیفیت در سامانه های اطالعات سالمت دانشگاه

بررسی گواهینامه های کیفیت موجود در کشور و منطقه، و پیاده سازی الگوهای موفق در کسب نشان های کیفیت در گروه های آموزشی
تعیین وضع موجود در نظامهای رتبه بندی

حامیت از طرح های پژوهشی
-ارزیابی  و بررسی نظامهای رتبه بندی موجود و تالش در جهت ارتقای وضعیت موجود

-شناخت از نقاط قوت و ضعف گروه آموزشی موجود و شناخت نکات کلیدی موفقیت در گروه های ممتاز کشوری و منطقه ای و تالش 
هدفمند برای پیاده سازی فرآیندهای ارتقا گروه های علمی موجود

-ارتقای جایگاه گروه آموزشی انفورماتیک پزشکی دانشگاه در نظام رتبه بندی کشوری

1401

تشکیل پویش اجتامعی در زمینه سواد اطالعات سالمت

راه اندازی کمپین های مرتبط  با کمک مالی خیرین

تهیه اطالعیه یا دعوت نامه از طریق کار گروهی  هدفمند

تولید محتوای آموزشی و مولتی مدیا  و تشکیل پویشهای اجتامعی 

راه اندازی پویشهای اجتامعی پیشگیری، درمان و آموزش خود مراقبتی از طریق برنامه های سالمت همراه

آموزش همگانی  سواد اطالعات سالمت در سطح جامعه و مدارس

تدوین برنامه با تشکیل کمیته جهت تهیه و تولید محتوا برا آموزش همگانی سواد اطالعات سالمت

مشارکت در برنامه های تلویزیونی آموزشی سواد اطالعات سالمت

ارائه نقش فعال در برنامه های کشوری در راستای ارتقا سالمت جامعه با افزایش سطح آگاهی همگانی سواد اطالعات سالمت

اموزش از طریق شبکه های مجازی با تولید محتوا در مورد  انفورماتیک پزشکی و سالمت دیجیتال

برگزاری برنامه های آموزشی در جهت آموزش همگانی برای ارتقا سطح سواد سالمت

برنامه ریزی جهت آموزش همگانی )بعنوان مثال در سطوح مدارس( در قالب برنامه های مجازی

برگزاری دوره های آموزشی
برنامه ریزی برای برگزاری کالسهای آنالین زبان و برگزاری کالسها ،کنفرانس ها به زبان انگلیسی 

برگزاری دوره های پیرشفته زبان آموزی برای دانشجویان و اعضای هیات علمی گروه

تسهیل فرایند و برنامه ریزی و تامین زیرساخت ها

برنامه ریزی و دعوت از اساتید ومتخصصین مربوطه و تشکیل جلسه

1402

تشکیل کمیته تدوین استانداردها
تدوین کوریکولوم آموزشی رشته جغرافیای پزشکی، انفورماتیک پرستاری،  تحلیل و برصی سازی داده های حجیم سالمت، سالمت همراه 

با مشارکت بورد تخصصی وزارت بهداشت
پیشنهاد توسعه و تکمیل کوریکولوم آموزشی رشته های انفورماتیک بالینی، انفورماتیک دندان پزشکی، انفورماتیک دارویی، 

انفورماتیک تصویر برداری  در مقطع فلوشیپ
-مشارکت در تدوین استانداردهای ملی برنامه درسی انفورماتیک پزشکی 

مشارکت در تدوین استانداردهای ملی سالمت الکرتونیک با همکاری هیئت مدیره انجمن انفورماتیک پزشکی ایران و بورد تخصصی 

برنامه ریزی انجام پروژه های مشرتک با هیئت بورد رشته ی تخصصی و انجمن انفورماتیک پزشکی ایران جهت تدوین استانداردهای ملّی 
خدمات مرتبط با رشته

برنامه ریزی انجام پروژه های مشرتک با هیئت بورد رشته ی تخصصی و انجمن انفورماتیک پزشکی ایران جهت تدوین راهکارهای ملّی رشته

تدوین راهکارها ی ملی درموضوعات مرتبط با  رشته های تعیین شده مرتبط با انفورماتیک پزشکی

تدوین کدهای اخالق حرفه ای رشته با مشارکت انجمن انفورماتیک پزشکی ایران

برنامه ریزی انجام پروژه های مشرتک با هیئت بورد رشته ی تخصصی و انجمن انفورماتیک پزشکی ایران جهت تدوین کدهای اخالق 
حرفه ای رشته

برنامه ریزی انجام پروژه های مشرتک با هیئت بورد رشته ی تخصصی و انجمن انفورماتیک پزشکی ایران جهت متهید اعتباربخشی های 
مرتبط به رشته

تسهیل تصویب پروژه های آینده نگر
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1402

برنامه ریزی انجام پروژه های مشرتک با هیئت بورد رشته ی تخصصی و انجمن انفورماتیک پزشکی ایران جهت مطالعات آینده نگاری 
رشته در سطح کشور

تدوین برنامه جامع جهت گسرتش رشته در سطح کشور
برنامه ریزی انجام پروژه های مشرتک با هیئت بورد رشته ی تخصصی و انجمن انفورماتیک پزشکی ایران جهت برنامه ریزی گسرتش رشته 

در سطح کشور

از طریق ارزیابی نیاز های مناطق مختلف کشور با تشکیل کمیته ها
برنامه ریزی انجام پروژه های مشرتک با هیئت بورد رشته ی تخصصی و انجمن انفورماتیک پزشکی ایران جهت برنامه ریزی نیروی کار 

رشته در سطح کشور

داشنت نقش فعال در انجمن های تخصصی مرتبط
اعطای آزادی عمل بیشرت به اعضای هیئت علمی

عضویت در هیئت مدیره انجمن انفورماتیک پزشکی ایران از سالهای گذشته تا کنون
توسعه همکاری با انجمن انفورماتیک پزشکی ایران در برگزاری کنفرانس ها و کارگاه های آموزشی و توسعه فناوری ها در رشته

داشنت نقش کلیدی در انجمن تخصصی مرتبط مانند انجمن انفورماتیک پزشکی

ایفای نقش کلیدی بعنوان عضو بورد تخصصی رشته های مرتبط 
داشنت نقش فعال در بورد تخصصی

افزایش تعداد منایندگان گروه آموزشی در هیئت بورد رشته )در حال حارض 2 تن از اعضای هیئت علمی گروه عضو هیئت بورد تخصصی 
رشته می باشند(

برگزاری هامیش انفورماتیک پزشکی و سالمت دیجیتال
تسهیل و برنامه ریزی برای  برگزاری سمینار های علمی ساالنه کشوری در مورد تازه های انفورماتیک پزشکی و سالمت دیجیتال

برگزاری کنگره های کشوری/منطقه ای

تدوین برنامه جامع جهت ارزیابی دستاوردهای علمی سالیانه با تشکیل کمیته 

تالیف و گردآوری کتب مرجع 
همکاری در تالیف و گردآوری کتب مرجع

مشارکت در تدوین گایدالین های رشته و درسنامه رشته 

تشکیل جلسات با حضور نهاد های زیربط جهت همکاری 
همکاری با مدیریت آمار و فناوری اطالعات، معاونت درمان، معاونت بهداشتی وزارت بهداشت

همکاری با نهادهای سیاستگذاری استانی و منطقه ای و کشوری

برگزاری برنامه های آموزشی و مصاحبه های تلویزیون و رادیویی
اعطای آزادی عمل بیشرت و تشویق به اعضای هئیت علمی جهت رشکت در رسانه های جمعی 

توسعه همکاری با شبکه استانی صدا و سیام در راستای معرفی توامنندی های گروه
حضور فعال اساتید در برنامه های آموزشی صدا و سیام و رادیویی

فعالسازی شبکه های آموزشی اجتامعی بطور مجازی 
راه اندازی شبکه های اجتامعی مرتبط با سالمت دیجیتال و تولید محتوا با استفاده از اعضا و کارشناسان شبکه های مجازی

ایجاد گروهها و کانالهای مجازی آموزش عمومی
توسعه همکاری با رسانه های اجتامعی استانی و منطقه ای در راستای معرفی توامنندی های گروه

تسهیل جذب دانشجوی بین امللل
آمادگی پذیرش فلوشیپ انفورماتیک بالینی از کشورهای همسایه 

جذب  دانشجو در رشته تخصصی انفورماتیک پزشکی

کسب مجوز های الزم بین املللی جهت برگزاری دوره های آموزش  تخصصی و اعطای مدارک

دعوت از اساتید خارجی
ارتباط با اساتید خارج از کشور در سیمنار های بین املللی جهت همکاری

تفاهم نامه با بخش مدیریت فناوری اطالعات در سالمت دانشگاه نیواومل آملان 
اعزام اعضای هیئت علمی گروه برای فرصت های مطالعاتی به دانشگاه های معترب خارجی در حوزه های مورد نیاز گروه

تسهیل و ترسیع برنامه تبادل دانشجو
تفاهم نامه با بخش مدیریت فناوری اطالعات در سالمت دانشگاه نیواومل آملان 

اعزام دانشجویان دکرتا و فلوشیپ مستعد گروه برای رشکت در کارگاه های آموزشی بین املللی
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1402

پیگیری برگزاری کارگاههای آموزشی کوتاه مدت در کشورهای همسایه به  ویژه افغانستان، عراق 
پیگیری برگزاری کارگاههای آموزشی کوتاه مدت در کشورهای اسرتالیا، هلند

تسهیل در تصویب پروژه های مشرتک پژوهشی
همکاری در راه اندازی برنامه های رجیسرتی  بیامریها و پیامدهای سالمت کشوری و بین املللی 

همکاری با مراکز علمی معترب دنیا و انجمن های تخصصی بین املللی در زمینه های پژوهشی در اجرای پروژه های مشرتک تحقیقاتی

برنامه ریزی جهت دریافت گواهینامه اعتباربخشی بین املللی 
کسب اعتبار آموزشی بین املللی

کسب اعتبار علمی و گواهینامه های علمی منطقه ای و بین املللی از طریق توامنندسازی اعضای هیات علمی و کارکنان شاغل در گروه و 
ارتقای فرآیندها، و انجام پژوهش های راهربدی

بین املللی سازی کوریکولوم  و محتواهای آموزشی رشته های درخواستی فلوشیپ بین املللی

WHO دریافت گرنت های پژوهشی از سازمانهای بین املللی مانند

 عضویت اعضای گروه در انجمن های بین املللی مرتبط با انفورماتیک پزشکی 

ایجاد فرصت سفرهای آموزشی برای اساتید و دانشجویان تحصیالت تکمیلی
حامیت مالی و اعطای آزادی عمل بیشرت

هامهنگی با مدیریت دانشگاه علوم پزشکی جهت تامین منابع سفرهای علمی در چهارچوب قوانین موجود

افزایش تعداد آزمایشگاههای مرتبط با انفورماتیک پزشکی و سالمت دیجیتال
انجام پژوهش در راستای تولید فناوریهای نوین مرتبط با انفورماتیک پزشکی و سالمت دیجیتال

افزایش تعداد آزمایشگاههای مرتبط با انفورماتیک پزشکی و سالمت دیجیتال
توسعه رشکتهای دانش بنیان 

مشارکت در طراحی و  ساخت ابزارهای مرتبط با انفورماتیک پزشکی و سالمت دیجیتال 

راه اندازي رشکت های دانش بنیان در حوزه سالمت دیجیتال
مشارکت در طراحی و  ساخت ابزارهای مرتبط با انفورماتیک پزشکی و سالمت دیجیتال

ارائه خدمات حامیتی پزشکی از راه دور 
طراحی و توسعه  سیستم های اطالعات سالمت  و سالمت همراه

طراحی و تولید دستبندهای سالمت همراه 
ارائه خدمات در حوزه واقعیت مجازی 

طراحی و تولید محصوالت توانبخشی از راه دور 

برند سازی  محصوالت با کیفیت
برند سازی در زمینه  محصوالت سالمت همراه

بازارسازی محصوالت 
کسب درآمد با توسعه محصوالت سالمت  همراه از طریق ارائه به مشرتیان داخلی و خارجی 
همکاری با رشکت های دانش بنیان در جهت  طراحی و توسعه سیستم های اطالعات سالمت 

بازارسازی تولید محصوالت توانبخشی از راه دور، واقعیت مجازی 
و دستبندهای سالمت همراه

کسب درآمد از تولید محصوالت توانبخشی از راه دور، واقعیت مجازی و دستبندهای سالمت همراه
 ایجاد درآمد با جذب فلوشیپ انفورماتیک بالینی بین املللی

ایجاد درآمد با جذب دانشجوی PhD انفورماتیک پزشکی بین املللی
کسب درآمد با توسعه محصوالت سالمت  همراه از طریق ارائه به مشرتیان داخلی و خارجی 

1403

1404

تحقیقات پیرشو در زمینه انفورماتیک پزشکی و سالمت دیجیتال

تولید فناورانه پیرشو در زمینه محصوالت نوین انفورماتیک پزشکی با همکاری بین املللی

تسهیل تصویب پروژه های تحقیقاتی
چاپ حداقل 30 مقاله در سال در خصوص انفورماتیک پزشکی

- تالیف و ترجمه سالیانه 1کتاب

-پرورش محققین در رابطه با  جغرافیای پزشکی،  سیستم های تصمیم یار بالینی،  پزشکی از راه دور، برصی سازی داده های حجیم پزشکی
ایجاد ارتباطات بین املللی در راستای ارتقای دانش بنیان و اجرایی تیم تحقیقاتی محققین با تبادل نیرو
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تسهیل و تخصیص مالی
جذب همکاری و تعامل سازنده با نهادهای مرتبط کشوری و بین املللی در حوزه انفورماتیک پزشکی

تشویق اعضای و متخصصین مستعد جهت همکاری و مترکز روی اخرتاعات
ثبت اخرتاع و ابداع در حوزه های سالمت دیجیتال و انفورماتیک پزشکی

برنامه ریزی و تخصیص بودجه و تسهیل فرایند
برگزاری هامیش های بین املللی ساالنه مرتبط با انفورماتیک پزشکی

راه اندازی کانال های آکادمیک در مورد انفورماتیک پزشکی
برگزاری دوره های آموزشی علوم پزشکی مشرتک با دپارمتان های معترب بین املللی

- برقراری حداقل یک ارتباط جدید با مراکز معتربعلمی تحقیقاتی جهان در هر سال

تشکیل جلسات با متخصصین مربوطه
برگزاری نشست مجازی با موسسات و سازمان های بین املللی مرتبط با انفورماتیک پزشکی

کسب مجوز یک مجله با کیفیت در سطح بین املللی

همکاری با اساتید بین املللی مربوطه
چاپ حداقل یک کتاب مرجع در حوزه های مرتبط با انفورماتیک پزشکی

رسمایه گذاری روی اعضای مستعد در حیطه انفورماتیک پزشکی
عضویت اعضای هیات علمی مرتبط با انفورماتیک پزشکی 1 درصد برتر جهانی

تشکیل موسسه از طریق جذب اعضا و رسمایه گذاری و تامین زیرساخت ها

تشکیل کارگروه های مربوط جهت بهینه کردن خدمات وباال بردن کیفیت خدمات

استفاده از موضوع های جدید تحقیقاتی و مترکز بر روی مطالعات مشابه پر ارجاع در ژورنال های بین املللی
چاپ حداقل 3 مقاله پر ارجاع در ارتباط با انفورماتیک پزشکی در سال

افزایش تعداد مقاالت منایه شده در مجالت تخصصی Q1 بین املللی و افزایش میزان استنادات به مقاالت )حداقل 30% از مقاالت(

همکاری با گروه های علوم پایه جهت تصویب مطالعات در حیطه های مشرتک
تقویت ارتباط بین علوم در زمینه های ارتباط علوم بالینی و پایه در زمینه اجرای مطالعات کاربردی

توسعه همکاری های بین دانشگاه های داخلی و خارج از کشور
تدوین و تصویب حداقل 3 طرح تحقیقاتی کاربردی در زمینه ارتباط علوم بالینی و انفورماتیک پزشکی در هر سال

- سوق دادن 30% ایده های تحقیقاتی در حیطه های پایه و بالینی به سمت پژوهش های کارآزمایی بالینی
مطالعات کاربردی محصول محور و یا بنیادی در زمینه انفورماتیک پزشکی

تشویق و اختصاص بودجه
انجام مطالعات پشتیان محصول محور، ابداعات و اخرتاعات سخت افزاری و نرم افزاری در زمینه انفورماتیک پزشکی

با مترکز بیشرت بر روی مطالعات کاربردی و دانش های پایه
انجام مطالعات بین رشته ای جدید با همکاری متخصصین بین رشته ای

معرفی محصوالت فناورانه دانش بنیان با ارزش افزوده باال  

تسهیل تشکیل موسسات دانش بنیان
انجام مطالعات بین رشته ای جدید در زمینه سالمت دیجیتال با همکاری متخصصین بالینی

تعامالت سازنده با موسسات دانش بنیان داخلی و بین املللی در زمینه فراورده های بین رشته ای چون محصوالت سالمت دیجیتال، و 
هوش مصنوعی و بیوانفورماتیک.

تشکیل کمیته جهت تعیین اولویت
حامیت مالی متناسب از بودجه تحقیقاتی دانشگاه در ارتباط با پژوهش های حوزه سالمت دیجیتال

- تشکیل کمیته پژوهشی سالمت دیجیتال با مشارکت معاونت بهداشتی، آموزشی و پژوهشی 
تولید و معرفی محصوالت فناورانه دانش بنیان با ارزش افزوده باال

1405

- توسعه انتولوژی مربوط به انفورماتیک پزشکی و سالمت دیجیتال با همکاری های درون سازمانی و بین املللی

گسرتش بانکهای اطالعاتی یکپارچه انفورماتیک پزشکی

نظریه پردازی و ایجاد غالب جدید در مبحث انفورماتیک پزشکی با در نظر گیری علم هنجاری

تدوین سند فلسفه رشته

پایش و ارزیابی فعالیت های علمی و پژوهشی)بررسی شاخصH( اعضاء هیات علمی گروه انفورماتیک پزشکی
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نقشه راه اقدامات در حوزه انفورماتیک پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد جهت نیل به مرجعیت علمی
وابستگیاقدامسال
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پایش اعتبار مجالت داخلی و خارجی که مقاالت اعضاء هیات علمی گروه انفورماتیک پزشکی در آن چاپ شده است

برگزاری کارگاه های آموزشی جهت پژوهشگران جهت آشنایی با مجالت معتربحوزه سالمت دیجیتال و انفورماتیک پزشکی

تالش برای بهبود مشاهده پذیری و استنادپذیری مقاالت منترش شده دانشگاه در دنیا

کسب حداقل 40% از سهم ndex  H)باالتر از 10 جهت اعضاء هیات علمی این رشته

دعوت از مراجع ذیصالح داخلی و بین املللی برای اخذ گواهینامه های الزم در علم سنجی جهانی

1406

همکاری با نهاد های مربوطه از طریق گسرتش مطالعات علمی و پروژه های تحقیقاتی بنیادی
تهیه لیست بوردهای علمی جهانی مرتبط با انفورماتیک پزشکی

- تالش در جهت عضویت در بوردهای علمی جهانی مرتبط انفورماتیک پزشکی و سالمت دیجیتال
برگزاری هامیشهای جهانی مجازی و حقیقی با موضوعیت انفورماتیک پزشکی

تخصیص بودجه و درخواست از نهاد های داخلی جهت  تامین زیرساخت ها
انجام متهیدات الزم جهت میزبانی از مسئولین و پژوهشگران انجمن بین املللی انفورماتیک پزشکی

شناسایی دانشگاه های معترب جهان
- تعیین راه کارها و تالش در جهت افزایش کیفیت آموزش در مقایسه با دانشگاه های معترب جهان

- تعیین راه کارها و تالش در جهت افزایش کیفیت اعضای هیات علمی در مقایسه با دانشگاه های معترب جهان
- تعیین راه کارها و تالش در جهت افزایش خروجی های پژوهش در مقایسه با دانشگاه های معترب جهان
- تعیین راه کارها و تالش در جهت افزایش رسانه عملکرد دانشگاه در مقایسه با دانشگاه های معترب جهان

تالش در جهت قرار گرفنت دانشگاه در رتبه بندی ساالنه دانشگاه های آسیا با بهبود معیارهای آموزش، وجهه بین املللی، پژوهش، 
استنادها و درآمد صنعتی

دعوت از مراجع ذیصالح داخلی و بین املللی برای اخذ گواهینامه های الزم در اعتبارسنجی
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نقشه راه اقدامات در حوزه پزشکی هسته ای در دانشگاه علوم پزشکی مشهد جهت نیل به مرجعیت علمی
وابستگیاقدامسال
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برآورد و تامین منابع اعتباری الزم جهت اجرای برنامه های راهربدی توسعه  ای 

جذب 2 نفر عضو هیأت علمی در رشته پزشکی هسته ای

برگزاری کارگاه های آموزشی لتفوسیتوگرافی 

برگزاری کارگاه های آموزشی درمان 

برگزاری کارگاه های آموزشی کانرس تیروئید

برگزاری  دوره های آموزشی  حفاظت در برابر اشعه برای کارشناسان بخش

برگزاری  دوره های آموزشی  ارتقای مهارت های حرفه ای جهت کارشناسان بخش

برگزاری جشنواره سالیانه  جهت شناخت بیشرت عموم جامعه از توامنندی های تشخیصی و درمانی پزشکی هسته ای

اعطای جوایز به دانشجویان برتر در حیطه های  آموزشی، پژوهشی  و اخالق حرفه ای

بازنگری برنامه ی آموزشی دستیاری رشته مناسب استانداردهای علمی و آموزشی و پیرشفت های علمی

ارتقای فرایندهای مختلف آموزشی، پذیرش بیامر، و ارائه خدمات تشخیصی درمانی

حفظ جایگاه رتبه اول پژوهشی در مراکز تحقیقات پزشکی هسته ای کشور

ارتقای رتبه مکتسبه دستیاران در آزمونهای گواهینامه و دانشنامه کشوری

تدوین راهنامهای بالینی پزشکی هسته ای در سطح ملی

تدوین کدهای اخالقی حرف وابسته به پزشکی هسته ای

جذب بیامران نیازمند خدمات پزشکی هسته ای از کشورهای همسایه

استانداردسازی و به روز منودن تجهیزات و پروسیجرهای پزشکی هسته ای

ارتباط مستمر با مسوولین دانشگاه جهت تامین نیازهای رشته در ابعاد مختلف )نیروی انسانی ، تجهیزات ومنابع انسانی وسایر حامیت ها(

براورد نیروی انسانی متخصص مورد نیاز درسطح ملی برای دوره 10 ساله

براورد و جامنایی توزیع جغرافیایی خدمات پزشکی هسته ای مورد نیاز جامعه در سطح ملی

مکاتبه با معاونت آموزشی ودرمانی وزارت متبوع جهت توزیع جغرافیای مناسب فارغ التحصیالن رشته

مکاتبه با معاونت آموزشی و روابط بین امللل وزارت متبوع جهت تسهیل حضور اساتید مجرب جهانی در برنامه های اموزشی گروه 

برگزاری  هامیش های ساالنه ملی و بین املللی پزشکی هسته ای 

برگزاری هامیش های مجازی با همکاری صاحب نظران و دانشمندان برجسته بین املللی

تدوین برنامه پایش و ارزیابی منابع علمی جدید وامکان سنجی تطبیق منابع موجود رشته با منابع جدید 

تخصیص نسبتی از پذیرش دستیاران تخصصی به اتباع کشورهای همسایه 

هامهنگی با مراکز علمی برجسته دنیا وهمچنین نهادهای مرتبط کشوردرجهت  حضور اساتید برجسته رشته در بخش پزشکی هسته ای 

تبادل دانشجو جهت دوره های کوتاه مدت آموزشی طبق تفاهم نامه با دانشگاه لینز اتریش، درصورت همکاری و مساعدت سازمان 
های مرتبط داخلی و تامین اعتبارات مورد نیاز 

طراحی و اجرای برنامه اعزام کارکنان به دوره های کوتاه مدت ارتقاء صالحیت حرفه ای در مراکز بین املللی و ملی 

برگزاری دوره های آموزش مجازی بین املللی در سطوح مختلف دانشجویان ،کارکنان و اساتید

مشارکت در تدوین برخی از فصول کتاب های مرجع و گایدالین های انجمن های علمی بین امللی برجسته 

تالش و ایجاد ارتباط جهت دریافت گرنت های بین امللی در زمینه های آموزشی و طرح های پژوهشی 

راه اندازی روش های نوین درمانی پزشکی هسته ای در کشور

راه اندازی تصویربرداری های نوین پزشکی هسته ای در خاورمیانه

هامهنگی و مکاتبه با معاونت آموزشی ودرمان وزارت متبوع  در رابطه با توزیع متناسب جغرافیائی فارغ التحصیالن

برگزاری دوره های آموزش عملی جهت ارتقاء صالحیت های حرفه ای کارشناسان

فعال سازی مراکز دانش بنیان مصوب پزشکی هسته ایی 

همکاری با سایر گروههای علمی )نانوتکنولوژی(در تولیدرادیوداروها
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نقشه راه اقدامات در حوزه پزشکی هسته ای در دانشگاه علوم پزشکی مشهد جهت نیل به مرجعیت علمی
وابستگیاقدامسال
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چاپ حداقل بیش از پنجاه مورد مقاله علمی در منایه های معترب جهانی

همکاری درساخت رادیو داروها وتجهیزات پزشکی هسته ای 

Q( انتشار حداقل ده درصد مقاالت پژوهشگری در مجالت

(S(ایندکس منودن مجله پزشکی هسته ای آسیا و اقیانوسیه در

حداقل 70 درصد مطالعات پژوهشی گروه در زمینه مطالعات کاربردی 

همکاری با گروههای علمی مرتبط در ابداع و ارائه رادیوداروهای تشخیصی و درمانی جدید 

1401

-تجهیز و راه اندازی بخش پزشکی هسته ای در مراکز آموزشی و خدماتی دانشگاه
-گسرتش بخش بسرتی پزشکی هسته ای در بیامرستان قائم متناسب با هنجارهای جمعیتی و بار بیامری

PET  CT جامنایی ، تجهیز و راه اندازی بخش -
animal  PET  CTجامنایی ، تجهیز و راه اندازی بخش -

- جامنایی ، تجهیز و راه اندازی بخش سیکلوترون

راه اندازی دوره های تکمیلی و فلوشیپ ارتقاء دهنده صالحیت های علمی و بالینی متخصصین پزشکی هسته ای

PET  CT پذیرش دانشجو در مقطع فلوشیپ

پذیرش دانشجو در مقطع فلوشیپ درمانی

کسب گواهینامه اعتبار بخشی انجمن پزشکی هسته ای اروپا، متعاقب تآمین تجهیزات مورد نیاز

تطبیق برنامه های آموزشی و درمانی بخش با استانداردهای بخش های آموزشی و درمانی اروپا

تولید و پخش محتوای آموزشی در رسانه عمومی

ارتباط و تعامل فعال با صدا و سیام و نرشیات و سازمانهای مردم نهاد

آموزش همگانی از طریق توزیع پمفلت های اموزشی پزشکی هسته ای

WHO دریافت گواهینامه مرکز همکار

دریافت گواهینامه مرکز آموزش منطقه ای آژانس بین املللی  هسته ای

برگزاری  هامیش های ساالنه علمی در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی پزشکی هسته ای

تطبیق وضعیت بخش وگروه آموزشی با استانداردهای دانشگاه های معترب اروپایی

ارائه خدمات درمانی پزشکی هسته ای در سطح استاندارد جهانی

گسرتش و نرش تفکر استفاده از مواد رادیواکتیو جهت مداخالت سالمت جامعه

انتشار حداقل یک مقاله با بیش از بیست ارجاع در سال

10 درصد مطالعات درحوزه پشتیبانی ابداعات و اخرتاعات تشخیصی درمانی 

فعالسازی و استفاده از پتانسیل موسسات دانش بنیان جهت ارائه خدمات پزشکی هسته ای 

دعوت از انجمن پزشکی هسته ای اروپا جهت اعتبارسنجی گروه و بخش پزشکی هسته ای

دعوت از آژانس انرژی امتی بین املللی جهت اعتبارسنجی گروه و بخش پزشکی هسته ای

1402

دریافت گواهینامه  ایزو 9002

رشکت در برنامه "پزشک شام" صدا و سیامی خراسان جهت شناخت بهرت جامعه از کاربردهای تشخیصی درمانی پزشکی هسته ای

رشکت در برنامه های صدا و سیامی ملی جهت اطالع رسانی و افزایش آگاهی عمومی

تولیدرادیو دارو های جدید تشخیصی درمانی در حوزه پزشکی هسته ای 

ایجاد براند روش های تشخیصی و درمانی پزشکی هسته ای تیروئید

اطالع رسانی و ارائه زمینه و امکانات ارائه خدمات تشخیصی درمانی پزشکی هسته ای به هموطنان و اتباع کشورهای همسایه

همکاری ومشارکت در تدوین بخشی ازفصول کتب مرجع جهانی به میزان یک جلد در سال

H index باالی 20 حداقل 50 درصدعلمی گروه

1403
ایجاد پارادایم غالب پزشکی هسته ای در منطقه

دعوت از واحد مرتبط علم سنجی کشوری و جهانی جهت اعتبار سنجی و اخذ گواهینامه های الزم

مشارکت در تدوین منابع بین مللی به میزان حداقل یک جلد در سال1404
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نقشه راه اقدامات در حوزه پیوند کبد در دانشگاه علوم پزشکی مشهد جهت نیل به مرجعیت علمی
وابستگیاقدامسال
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اعزام اعضاء هیئت علمی به فرصتهای مطالعاتی طبق برنامه مدون
رشکت در هامیشها و کارگاههای بین املللی و دوره های مهارتی کوتاه و بلند مدت با دانشگاههای معترب بین املللی

معرفی اعضای هیئت علمی مورد نیاز گروه برای توسعه ی رشته، برای طی دوره های فلوشیپی مورد نیاز گروه

برگزاری جشنواره منطقه ای و کشوری در زمینه فناوری های پیوند کبد و پزشکی باز ساختی
برگزاری جشنواره های استانی و منطقه ای در زمینه ی پیوند کبد به منظور آشنایی همکاران سطح 1 و 2 برای مراقبت های پس از پیوند

اعطای مشوق به محقق برتر ، فعال آموزشی برتر و نوآور برتر
اعطای مشوق به بهرتین پژوهش های کاربردی

اولویت بندی فرایندها و مداخله در اولویت های زیربنایی جهت کاهش  زمان رسیدن به هدف  ورسیدن به سود دهی جهت اداره گروه 
و ترسیع رسیدن به مرجعیت

شناسایی فرآیندهای دارای الویت، و مداخله در الویت های اساسی به ویژه در راستای کاهش زمان ارائه خدمت، افزایش رضایتمندی 
گروه هدف سیستم )فراگیران آموزشی- بیامران(، کاهش هزینه ها و افزایش درآمد

تهیه رئوس مطالب و درسنامه برای رشته فلوشیپ پیوند کبد، هپاتولوژی و پزشکی باز ساختی
تدوین درسنامه دوره دستیاری تخصصی و فوق تخصصی در رشته های مرتبط )جراحی عمومی، بیهوشی، عفونی، گوارش و ...(

استاندارد سازی فراینهای اموزشی در حیطه پیوند کبد و پزشکی باز ساختی
تدوین گایدالین های کشوری پیوند کبد، تدوین گایدالینهای پیوند کبد در پاندمی کووید 19 

-استانداردسازی فرآیندهای آموزشی
-تدوین راهنامهای بالینی بومی-منطقه ای در راستای سیاست های کشوری و ملی

-اقدام به تدوین و تنظیم فرآیندهای مطلوب در امور پژوهشی و تحقیقاتی و تدوین قوانین حامیتی برای اعضای هیات علمی و کارکنان 
جهت تقویت امر پژوهش و دانش محوری 

-استاندارد سازی خدمات سالمت در راستای توسعه ی توریسم سالمت

ارزشیابی و ممیزی فرایند های اموزشی و پژوهشی مرتبط با رشته پیوند کبد
مشارکت در ارزیابی بخشهای آموزشی جراحی پیوند کبد کشور به عنوان عضو شورای پیوند کبد وزارت بهداشت 

-ارزشیابی و ممیزی فرآیندهای جاری در حوزه های درمان، آموزش و پژوهش
حرکت بسوی دانشگاه ها و گروه های علمی ممتاز داخلی، و سپس بین املللی و منطقه ای با الگوبرداری و تدوین چک لیست های 

متناسب در فرآیندهای ارتقای علمی و تحقیقاتی

- کسب اعتبار و گواهینامه های علمی موجود در کشور و منطقه از طریق توامنندسازی اعضای هیات علمی و کارکنان شاغل در گروه و 
ارتقای فرآیندها

کسب اعتبار علمی برنامه ای و بیامرستانی در سطح منطقه ای و بین املللی

بر قراری ارتباط با مراکز فعال مرتبط با پیوند –سلولهای بنیادی و مهندسی بافت
الگوبرداری از دانشگاه ها و مراکز معترب و مرجع ملی و بین املللی موفق در زمینه پیوند کبد در راستای بهبود فرآیندها و استاندارد سازی خدمات

نیازسنجی از طریق سازمان های وزارتی برای شناخت نشان های کیفیت موجود در گروه های علمی کشوری و منطقه ای و جهانی از 
طریق بهبود و استاندارد سازی فرایندها

برنامه ریزی جهت بهبود کیفیت آموزش و درمان
تشکیل حلقه های کنرتل کیفیت در بخش،بیامرستان، معاونت درمان و  آموزشی دانشگاه

بررسی گواهینامه های کیفیت موجود در کشور و منطقه، و پیاده سازی الگوهای موفق در کسب نشان های کیفیت در گروه های آموزشی

حامیت از طرح های پژوهشی
ارزیابی  و بررسی نظامهای رتبه بندی موجود و تالش در جهت ارتقای وضعیت موجود

-ارتقا و بهینه سازی فرایندهای دخیل در نظام رتبه بندی کشوری و بین املللی در حیطه پیوند کبد

1401

تدوین برنامه جامع جهت ارزیابی دستاوردهای علمی سالیانه با تشکیل کمیته راهربدی

تسهیل فرایند و برنامه ریزی و تامین زیرساخت ها

برنامه ریزی و دعوت از اساتید ومتخصصین مربوطه و تشکیل جلسه

استفاده از موضوع های جدید تحقیقاتی و مترکز بر روی مطالعات مشابه پر ارجاع در ژورنال های بین املللی
چاپ حداقل 3 مقاله پر ارجاع در ارتباط با پیوند کبد 

افزایش تعداد مقاالت منایه شده در مجالت تخصصی Q1 بین املللی و افزایش میزان استنادات به مقاالت )حداقل 30% از مقاالت(
ایجاد دیدگاه نوین نسبت به مقوله پیوند کبد

مطالعات بین رشته ای جدید
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1402

مشارکت در تدوین استانداردهای ملی خدمت گروههای پیوند کبد کشوری در جهت استانداردسازی خدمات  و مراقبتهای قبل و بعد از 
پیوند کبد 

برنامه ریزی انجام پروژه های مشرتک با هیئت بورد رشته ی تخصصی و انجمن پیوند اعضا ایران جهت تدوین راهکارهای ملّی رشته
تدوین راهکارهای طبابت بالینی ملی درموضوعات مرتبط با  رشته های تعیین شده
تدوین راهکارهای طبابت بالینی در زمینه حیطه های مرتبط با مراقبت ویژه پزشکی

اجرای مداوم برنامه های اعتباربخشی جهت حفظ استانداردهای بین املللی رشته پیوند کبد

تسهیل تصویب پروژه های آینده نگر
تدوین طرح توسعه رشته پیوند کبد جهت کسب مرجعیت بین املللی

تسهیل جذب دانشجوی بین امللل
آمادگی پذیرش فلوی جراحی عروق از کشورهای همسایه و تهیه اقامتگاه برای متقاضیان مرد رشته در بیامرستان آموزشی رازی )تامین 

شده است(
جذب  دانشجو در رشته تخصصی جراحی کلیه و مجاری ادراری-تناسلی

کسب مجوز های الزم بین املللی جهت برگزاری دوره های آموزش فوق تخصصی و اعطای مدارک معترب بین املللی 

برنامه های آموزشی جهت تربیت نیروی انسانی بخش های تازه تاسیس پیوند کبد بخصوص در کشورهای همسایه

برنامه ریزی جهت دریافت گواهینامه اعتباربخشی بین املللی
کسب اعتبار علمی و گواهینامه های علمی منطقه ای و بین املللی از طریق توامنندسازی اعضای هیات علمی و کارکنان شاغل در گروه و 

ارتقای فرآیندها، و انجام پژوهش های راهربدی
برنامه ریزی جهت دریافت گواهینامه اعتباربخشی بین املللی  

بین املللی سازی کوریکولوم و محتواهای آموزشی مرتبط با رشته 

استفاده از گرانت های بین املللی در جهت توسعه آموزش و پژوهش

TTS و (HPBA همکاری با انجمن های بین املللی مانند

تسهیل تصویب پروژه های تحقیقاتی
چاپ حداقل 20 مقاله در سال در خصوص پیوند

تسهیل درتصویب پروژه های تحقیقاتی کاربردی و جدید مرتبط با پیوند کبد و چاپ در ژورنال های جهانی
کسب مجوز یک مجله با کیفیت در سطح بین املللی

1403
تسهیل و ترسیع برنامه تبادل دانشجو

تفاهم نامه با انجمن های بین املللی مانند HPBA) و TTS در جهت
اعزام دستیاران مستعد گروه برای رشکت در کارگاه های آموزشی بین املللی

1404

-پرورش محققین در رابطه با  مدیریت و درمان نارسایی کبد و پیوند کبد
ایجاد ارتباطات بین املللی در راستای ارتقای دانش بنیان و اجرایی تیم تحقیقاتی محققین با تبادل نیرو

تسهیل و تخصیص مالی
جذب همکاری و تعامل سازنده با نهادهای مرتبط کشوری و بین املللی در زمینه پیوند کبد

تشویق اعضا و متخصصین مستعد جهت همکاری و مترکز روی اخرتاعات

راه اندازی کانال های آکادمیک در مورد پیوند کبد و جذب اعضا
برگزاری دوره های آموزشی علوم پزشکی مشرتک با دپارمتان های معترب بین املللی

- برقراری حداقل یک ارتباط جدید با مراکز معتربعلمی تحقیقاتی جهان در هر سال

تشکیل جلسات با متخصصین مربوطه
برگزاری نشست مجازی با موسسات و سازمان های بین املللی مرتبط با پیوند

همکاری با اساتید بین املللی مربوطه
مشارکت در تالیف حداقل یک کتاب مرجع بین املللی

رسمایه گذاری روی اعضای مستعد در حیطه پیوند کبد جهت تحقیقات بنیادی
عضویت اعضای هیات علمی مرتبط با پیوند کبد  در یک درصد برتر جهانی

تشکیل موسسه از طریق جذب اعضا و رسمایه گذاری و تامین زیرساخت ها
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1404

همکاری با گروه های علوم پایه جهت تصویب مطالعات در حیطه های مشرتک
تقویت ارتباط بین علوم در زمینه های ارتباط علوم بالینی و پایه در زمینه اجرای مطالعات کاربردی-

توسعه همکاری های بین دانشگاه های داخلی و خارج از کشور-
تدوین و تصویب حداقل 3 طرح تحقیقاتی کاربردی در زمینه ارتباط علوم بالینی و پایه درهر سال

- سوق دادن 80% ایده های تحقیقاتی در حیطه های پایه و بالینی به سمت پژوهش های کلینیکال ترایال
مطالعات کاربردی محصول محور و یا بنیادی در زمینه پیوند کبد

تشویق و اختصاص بودجه
انجام مطالعات پشتیان محصول محور، ابداعات و اخرتاعات سخت افزاری و نرم افزاری در زمینه پیوند کبد

با مترکز بیشرت بر روی مطالعات کاربردی و دانش های پایه
انجام مطالعات بین رشته ای جدید با همکاری متخصصین بین رشته ای

معرفی محصوالت فناورانه دانش بنیان با ارزش افزوده باال  

تسهیل تشکیل موسسات دانش بنیان
انجام مطالعات بین رشته ای جدید در زمینه پیوند کبد، طب بازساختی، پزشکی مولکولی، فراورده های بیولوژیک 

تعامالت سازنده با موسسات دانش بنیان داخلی و بین املللی در زمینه فراورده های بین رشته ای چون نانو/ بیو تکنولوژی و مهندسی 
پزشکی و هوش مصنوعی و بیوانفورماتیک.

تشکیل کمیته جهت تعیین اولویت
حامیت مالی متناسب از بودجه تحقیقاتی دانشگاه در ارتباط با پژوهش های حوزه پیوند کبد

- تشکیل کمیته پژوهش پیوند کبد با مشارکت معاونت بهداشتی، آموزشی و پژوهشی
- انجام اولویت بندی پژوهشی با تاکید بر پیوند کبد

1405

تالش برای کسب اعتبار بین املللی جهت اعطای مجوز مدارک معترب جهانی

افزایش تعداد تخت و اتاق عمل های هایربید
توسعه رشکتهای دانش بنیان

همکاری با رشکت های دانش بنیان و صنعتی جهت تولید تجهیزات و ابزار مرتبط با پیوند کبد
همکاری با رشکت های دانش بنیان جهت تولید داخلی داروها و فراورده های مرتبط با پیوند

راه اندازي مركز پزشيك باز ساختي با ازمايشگاهها وتجهیزات مورد نیاز 
تاسیس رشکت های دانش بنیان و صنعتی جهت تولید تجهیزات و ابزار مرتبط با پیوند کبد
تاسیس رشکت های دانش بنیان جهت تولید داخلی داروها و فراورده های مرتبط با پیوند

- توسعه انتولوژی مربوط به حوزه پیوند و پزشکی بازساختی

گسرتش بانکهای اطالعاتی یکپارچه پیوند کبد با همکاری های درون سازمانی و بین املللی

- نظریه پردازی و ایجاد غالب جدید در مبحث پیوند کبد

پایش و ارزیابی فعالیت های علمی و پژوهشی)بررسی شاخصH( اعضاء هیات علمی دانشگاه گروه پیوند کبد
-پایش اعتبار مجالت داخلی و خارجی که مقاالت اعضاء هیات علمی گروه پیوند کبد در آن چاپ شده است.

- برگزاری کارگاه های آموزشی جهت پژوهشگران جهت آشنایی با مجالت معترب رشته پیوند کبد
- تالش برای بهبود مشاهده پذیری و استنادپذیری مقاالت منترش شده دانشگاه در دنیا
- کسب حداقل 40% از سهم ndex  H)باالتر از 30 جهت اعضاء هیات علمی این رشته

دعوت از مراجع ذیصالح داخلی و بین املللی برای اخذ گواهینامه های الزم در علم سنجی جهانی

1406

همکاری با نهاد های مربوطه از طریق گسرتش مطالعات علمی و پروژه های تحقیقاتی بنیادی
تهیه لیست بوردهای علمی جهانی مرتبط با پیوند کبد

- تالش در جهت عضویت در بوردهای علمی جهانی مرتبط با پیوند کبد
- کسب مدیریت بوردهای نهادهای علمی جهانی پیوند کبد

تخصیص بودجه و درخواست از نهاد های داخلی جهت  تامین زیرساخت ها
انجام متهیدات الزم جهت میزبانی از مسئولین و پژوهشگران مرکز جهانی تحقیقات پیوند
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1406

-- شناسایی دانشگاه های معترب جهان
- تعیین راه کارها و تالش در جهت افزایش کیفیت آموزش در مقایسه با دانشگاه های معترب جهان

- تعیین راه کارها و تالش در جهت افزایش کیفیت اعضای هیات علمی در مقایسه با دانشگاه های معترب جهان
- تعیین راه کارها و تالش در جهت افزایش خروجی های پژوهش در مقایسه با دانشگاه های معترب جهان
- تعیین راه کارها و تالش در جهت افزایش رسانه عملکرد دانشگاه در مقایسه با دانشگاه های معترب جهان

تالش در جهت قرار گرفنت دانشگاه در رتبه بندی ساالنه دانشگاه های آسیا با بهبود معیارهای آموزش، وجهه بین املللی، پژوهش، 
استنادها و درآمد صنعتی

دعوت از مراجع ذیصالح داخلی و بین املللی برای اخذ گواهینامه های الزم در اعتبارسنجی

1407

1408

1409

1410

افزایش تعداد تخت و اتاق عمل های هایربید
3Dprinting تالش در جهت توسعه پزشکی بازساختی و

تحقیقات پیرشو در زمینه پزشکی بازساختی و سلولی و روش های جایگزین پیوند

تولید داخلی فیلرتهای جایگزین عملکرد کبد در بیامران با نارسایی پیرشفته جهت ایجاد فرصت برای انجام پیوند
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1399

گسرتش قطب تغذیه بالینی از ملی به فراملی در کشورهای منطقه )خاورمیانه( و فرامنطقه ای )اروپا و آسیا(
ایجاد روابط آکادمیک با مراکز علمی فرامنطقه )اروپا و آسیا و امریکا(

همکاری های بین املللی برای ایجاد مراکزمشرتک  تغذیه ای
رسیدن به قطبیت ملی در سایر رشته های مرتبط با علوم تغذیه )تغذیه در جامعه، تغذیه ورزشی و علوم و صنایع غذایی(

ارتقا و اطالع رسانی تکمیلی رسالت رشته های مولتی دیسیپلیرنی مرتبط با علوم تغذیه از جمله سیاست های غذا و تغذیه، اپیدمیولوژی 
تغذیه

تصویب واطالع رسانی برنامه راهربدی و جشم انداز ده ساله دوم گروه ) 1399-1409 ( تغذیه در دانشگاه
تدوین برنامه راهربدی توسعه رشته های تغذیه بالینی ، تغذیه در جامعه، تغذیه ورزشی، تغذیه سلولی مولکولی و علوم و صنایع غذایی
ارتقا همکاری های دانشگاهی با مراکز بین املللی مرجع ))WHO,UN(CEF, FAO, UNESCO, WFP, (FPR( در قالب تاسیس و 

گسرتش منایندگی ها با این نهاد ها و انجام پروژه های پژوهشی و آموزشی مشرتک
راه اندازی بخش تغذیه بالینی در بیامرستانهای دانشگاهی

تاسیس مرکز مشاوره ارتباط با صنعت و ایجاد رشکت های دانش بنیان
راه اندازی سامانه رصد اطالعات تغذیه ای دانشگاه

تهیه و تدوین مجموعه سیاستهای حامیتی دانشگاه از توسعه رشته های مرتبط با تغذیه و علوم و صنایع غذایی در گروه تغذیه
تاثیر گذاری دو نفر از اعضای گروه در بورد تغذیه

تاثیر گذاری یک از اعضای گروه در هیئت مدیره انجمن علمی تغذیه ایران
تاثیر گذاری در علوم تغذیه از طریق مسئولیت در کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه و کارگروه امنیت و سالمت غذایی

UNESCO تاثیر گذاری از طریق دفرت منطقه ای
ایجاد رشکتهای دانش بنیان محصول محور

جمع اوری اطالعات وتهیه برنامه جهت تدوین بودجه مدون بر اساس برنامه توسعه رشته های فوق الذکر و جشم انداز ده ساله دوم گروه  
همکاری با بخش خصوصی، مراکز ملی و فراملی جهت اخذ گرنت های آموزشی و پژوهشی

تکمیل هیأت علمی رشته های:تغذیه بالینی، علوم بهداشتی در تغذیه، تغذیه ورزشی، بهداشت و ایمنی مواد غذایی، علوم و صنایع غذایی

ارتقا و تکمیل تجهیزات آزمایشگاه تغذیه ورزشی
ارتقا و تکمیل تجهیزات آزمایشگاه های علوم و صنایع غذایی 

تکمیل و تجهیز تجهیزات تشخیصی و پژوهشی مرتبط با تغذیه بالینی
راه اندازی آزمایشگاه تغذیه سلولی مولکولی

راه اندازی آزمایشگاه کرتینگ بیامرستانی
راه اندازی آزمایشگاه تغذیه جامعه

راه اندازی فضا و امکانات  بخش تغذیه بالینی 

اخذ مجوز و راه اندازی و پذیرش دانشجو در رشته کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه 
اخذ مجوز و راه اندازی و پذیرش دانشجو در رشته کارشناسی ارشد تغذیه ورزشی

اخذ مجوز و راه اندازی و پذیرش دانشجو در رشته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی 
اخذ مجوز و راه اندازی و پذیرش دانشجو در رشته دکرتی تخصصی بهداشت و ایمنی مواد غذایی

اخذ مجوز و راه اندازی و پذیرش دانشجو در رشته دکرتی تخصصی علوم و صنایع غذایی
اخذ مجوز و راه اندازی و پذیرش دانشجو در رشته تخصص بالینی تغذیه

اخذ مجوز و راه اندازی و پذیرش دانشجو در رشته فلوشیپ تخصصی تغذیه
اخذ مجوز و راه اندازی و پذیرش دانشجو در رشته دکرتی تخصصی سیاست های غذا و تغذیه

اخذ مجوز و راه اندازی و پذیرش دانشجو در رشته دکرتی تخصصی تغذیه ورزشی

راه اندازی مرکز تحقیقات تخصصی تغذیه و صنایع غذایی
تاسیس دانشکده تغذیه و دپارمتان های مرتبط

تاسیس مرکز رشد توسعه و تعالی علوم تغذیه و صنایع غذایی
  FAO و WHO ایجاد دفاتر منطقه ای نهاد های بین املللی

اعزام اساتید و دانشجویان تحصیالت تکمیلی برای فرصتهای مطالعاتی 
پیگیری تفاهمنامه بین دانشگاهی و برون دانشگاهی وهمکاری علمی منطقه ای وبین املللی و تبادل استاد ودانشجو

جذب دانشجویان تحصیالت تکمیلی در رشته های مورد نظر گروه 
جذب و گسرتش دانشجویان بین امللل

جذب دانشجو در رشته های فلوشیپ تخصصی و فوق تخصصی تغذیه
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تشکیل تیمهای کمیته ای تخصصی در کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه و کارگروه امنیت و سالمت غذایی
تشکیل تیمهای  تخصصی و آموزشی و برنامه ریزی و اجرایی تغذیه و صنایع غذایی
تشکیل تیمهای تخصصی گسرتش راهنامی تغذیه بالینی واستانداردهای خدمت 

تشکیل تیم های تخصصی آزمایشگاهی علوم تغذیه و صنایع غذایی

برگزاری کارگاه های اموزشی برای اعضاء هیأت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی گروه در خصوص  موضوعات به روزتخصصی تغذیه 
برگزاری آموزشهای مهارتی کوتاه مدت برای گروههای مرتبط

برگزاری کنگره تغذیه و کورس های بین املللی 

برگزاری  جلسات اموزشی و بازآموزی برای کارکنان غیر هیأت علمی 
توامنند سازی پرسنل آزمایشگاه 

تدوین برنامه مدون و برگزاری کالسها و آموزشهای منظم جهت  آموزش کادر درمانی

اعزام اعضاء هیئت علمی به فرصتهای مطالعاتی و دوره های فلوشیپی 
رشکت در هامیشها و کارگاههای بین املللی و دوره های مهارتی کوتاه و بلند مدت با دانشگاههای معترب بین املللی

معرفی اعضای هیئت علمی مورد نیاز گروه برای توسعه ی رشته های مرتبط

همراهی با جشنواره های ملی و بین املللی و برگزاری و گسرتش آنها در دانشگاه

اعطای جوایز به بهرتین پژوهش های کاربردی، مسئله محور و محصول محور

اولویت  تصویب و تدوین برنامه
شناسایی فرآیندهای دارای اولویت، و مداخله در اولویت های اساسی به ویژه در راستای کاهش زمان ارائه خدمت، افزایش رضایتمندی 

مشرتیان سیستم، کاهش هزینه ها و افزایش درآمد

بازنگری کوریکولوم رشته های علوم تغذیه، علوم بهداشتی در تغذیه، و بهداشت و ایمنی مواد غذایی و علوم و صنایع غذایی
بازنگری کوریکولوم سایررشته های مرتبط با تغذیه

بازنگری برنامه ی درسی علوم تغذیه فراگیران آموزشی دوره پزشکی عمومی

تدوین گایدالین های کشوری تغذیه
استاندارد سازی فرایندهای اموزشی  تغذیه

تدوین راهنامهای بالینی بومی-منطقه ای در راستای سیاست های کشوری و ملی
اقدام به تدوین و تنظیم فرآیندهای مطلوب در امور پژوهشی و تحقیقاتی و تدوین قوانین حامیتی برای اعضای هیات علمی و کارکنان 

جهت تقویت امر پژوهش و دانش محوری 
استاندارد سازی خدمات سالمت در راستای علوم تغذیه

ارزشیابی و ممیزی فرایند های اموزشی و پژوهشی مرتبط با علوم تغذیه
ممیزی خدمات درمانی تغذیه ای در بیامرستتان های دانشگاهی

ارزشیابی و ممیزی فرآیندهای جاری در حوزه های درمان، آموزش و پژوهش

کسب اعتبار علمی در سطح ملی و بین املللی
داوطلب شدن برای کسب اعتبار علمی و گواهینامه های علمی موجود ملی و فراملی

کسب اعتبار علمی برنامه ای و بیامرستانی در سطح ملی و بین املللی

بر قراری ارتباط با مراکز فعال مرتبط با علوم تغذیه و صنایع غذایی
الگوبرداری از دانشگاه ها و موسسات داخلی و خارجی موفق در زمینه  علوم تغذیه و صنایع غذایی

الگو برداری از مراکز معترب و مرجع ملی و بین املللی

نیازسنجی از طریق سازمان های وزارتی برای شناخت نشان های کیفیت موجود در تغذیه  
اخذ مجوزهای اعطای تضمین کیفیت ازموسسات ملی و بین املللی مرتبط با کنرتل کیفی غذایی

برنامه ریزی جهت بهبود کیفیت آموزش و درمان
تشکیل حلقه های کنرتل کیفیت در بخش،بیامرستان، معاونت درمان و  آموزشی دانشگاه

بررسی گواهینامه های کیفیت موجود در کشور و منطقه، و پیاده سازی الگوهای موفق در کسب نشان های کیفیت در گروه های آموزشی
تعیین وضع موجود در نظامهای رتبه بندی

حامیت از طرح های پژوهشی
ارزیابی  و بررسی نظامهای رتبه بندی موجود و تالش در جهت ارتقای وضعیت موجود

شناخت از نقاط قوت و ضعف گروه آموزشی موجود و شناخت نکات کلیدی موفقیت در گروه های ممتاز کشوری و منطقه ای و تالش 
هدفمند برای پیاده سازی فرآیندهای ارتقا گروه های علمی موجوارتقای جایگاه گروه آموزشی تغذیه در نظام رتبه بندی کشوری
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تشکیل کمیته تدوین استانداردهای تغذیه ای و صنایع غذایی
تدوین کوریکولوم آموزشی رشته فلوشیپی تغذیه

تدوین استانداردهای ملی خدمات تغذیه ای
برنامه ریزی انجام پروژه های مشرتک با هیئت بورد رشته ی تخصصی و انجمن های علمی تغذیه و بهداشت و ایمنی مواد غذایی جهت 

تدوین استانداردهای ملّی خدمات مرتبط به رشته
مشارکت در تدوین استانداردهای ملّی خدمات مرتبط به رشته

برنامه ریزی انجام پروژه های مشرتک با هیئت بورد رشته ی تخصصی و انجمن های علمی تغذیه و بهداشت و ایمنی مواد غذایی جهت 
تدوین راهکارهای ملّی رشته های مرتبط

تدوین کدهای اخالق حرفه ای رشته 
برنامه ریزی انجام پروژه های مشرتک با هیئت بورد رشته ی تخصصی و انجمن های علمی تغذیه و بهداشت و ایمنی مواد غذایی جهت 

تدوین کدهای اخالق حرفه ای رشته

برنامه ریزی انجام پروژه های مشرتک با هیئت بورد رشته ی تخصصی و انجمن های علمی تغذیه و بهداشت و ایمنی مواد غذایی ایران 
جهت متهید اعتباربخشی های مرتبط به رشته

تسهیل تصویب پروژه های آینده نگر
برنامه ریزی انجام پروژه های مشرتک با هیئت بورد رشته ی تخصصی و انجمن های علمی تغذیه و بهداشت و ایمنی مواد غذایی جهت 

مطالعات آینده نگاری رشته در سطح کشور

تدوین برنامه جامع جهت گسرتش رشته های مرتبط و بین رشته ای علوم تغذیه و علوم و صنایع غذایی در سطح کشور
برنامه ریزی انجام پروژه های مشرتک با هیئت بورد رشته ی تخصصی و انجمن های علمی تغذیه و بهداشت و ایمنی مواد غذایی جهت 

برنامه ریزی گسرتش رشته در سطح کشور

از طریق ارزیابی نیاز های مناطق مختلف کشور با تشکیل کمیته ها بر اساس برآورد نیروی انسانی و آمایش رسزمینی در خصوص رشته 
های علوم تغذیه، علوم بهداشتی در تغذیه، بهداشت و ایمنی مواد غذایی و علوم و صنایع غذایی

برنامه ریزی انجام پروژه های مشرتک با هیئت بورد رشته ی تخصصی و انجمن های علمی تغذیه و بهداشت و ایمنی مواد غذایی جهت 
برنامه ریزی نیروی کار رشته در سطح کشور

داشنت نقش فعال در انجمن های تخصصی مرتبط
اعطای آزادی عمل بیشرت به اعضای هیئت علمی در انجمن های تخصصی

عضویت در هیئت مدیره انجمن های مرتبط 
توسعه همکاری با انجمن های بین املللی  

داشنت نقش کلیدی در انجمن های تخصصی مرتبط

داشنت نقش کلیدی بعنوان عضو بوردهای تخصصی رشته های مرتبط
داشنت نقش فعال در بوردهای تخصصی

افزایش تعداد منایندگان گروه آموزشی در هیئت بوردهای مرتبط رشته )در حال حارض 2 تن از اعضای هیئت علمی گروه عضو هیئت 
بورد تخصصی رشته می باشند(

برگزاری کنگره های کشوری/منطقه ای تغذیه بالینی، علوم تغذیه و صنایع غذایی
تسهیل و برنامه ریزی برای  برگزاری سمینار های علمی ساالنه کشوری در مورد تازه های هر رشته

تدوین برنامه جامع جهت ارزیابی دستاوردهای علمی سالیانه با تشکیل کمیته های تخصصی مرتبط با علوم تغذیه و صنایع غذایی

تالیف و گردآوری کتاب مرجع 
همکاری در تالیف و گردآوری کتاب مرجع

گسرتش مشارکت در تدوین گایدالین های رشته و درسنامه رشته 

تشکیل جلسات با حضور نهاد های سیاست گذار زیربط جهت همکاری های تغذیه ای
گسرتش همکاری در مرکز درمان بیامری ها و دفرت بهبود تغذیه و تغذیه بالینی در وزارتخانه 

همکاری با نهادهای سیاستگذاری استانی و منطقه ای و کشوری
همکاری با بوردهای تخصصی علوم تغذیه و علوم و صنایع غذایی
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تشکیل پویش اجتامعی در زمینه علوم تغذیه و کنرتل کیفی غذا
راه اندازی کمپین های مرتبط  با بهداشت و سالمت عمومی با کمک مالی خیرین

تهیه اطالعیه یا دعوت نامه از طریق کار گروهی  هدفمند
تولید محتوای آموزشی و مولتی مدیا  و تشکیل پویشهای اجتامعی 

راه اندازی پویشهای اجتامعی پیشگیری از بیامریهای مزمن غیر واگیردار و سو تغذیه
برگزاری هامیش عمومی در مناسبت های مرتبط از جمله روز جهانی چاقی با همکاری سایر سازمان ها 

آموزش همگانی در سطح جامعه و مدارس
تدوین برنامه با تشکیل کمیته جهت تهیه و تولید محتوا برای آموزش همگانی

مشارکت در برنامه های تلویزیونی آموزشی تغذیه ای جامعه نگر 
ارائه نقش فعال در برنامه های کشوری در راستای ارتقا سالمت جامعه با افزایش سطح آگاهی همگانی

برگزاری برنامه های آموزشی و مصاحبه های تلویزیون و رادیویی
اعطای آزادی عمل بیشرت و تشویق به اعضای هئیت علمی جهت رشکت در رسانه های جمعی 

توسعه همکاری با شبکه استانی صدا و سیام در راستای معرفی توامنندی های گروه
حضور فعال اساتید در برنامه های آموزشی صدا و سیام و رادیویی

فعالسازی شبکه های آموزشی اجتامعی بطور مجازی 
راه اندازی شبکه های اجتامعی مرتبط با بیامری های مرتبط با غذا و تغذیه و تولید محتوا با استفاده از اعضا و کارشناسان شبکه های 

مجازی
ایجاد گروهها و کانالهای مجازی آموزش عمومی

توسعه همکاری با رسانه های اجتامعی استانی و منطقه ای در راستای معرفی توامنندی های گروه

اموزش از طریق شبکه های مجازی با تولید محتوا در مورد علوم تغذیه و صنایع غذایی
برگزاری برنامه های آموزشی در جهت آموزش همگانی برای ارتقا سطح آگاهی جامعه در خصوص پیشگیری از ابتال به اهم بیامری های 

شایع غیرواگیردار و سوتغذیه
برنامه ریزی جهت آموزش همگانی )بعنوان مثال در سطوح مدارس( در قالب برنامه های مجازی

تسهیل جذب دانشجوی بین امللل
آمادگی پذیرش فلوی تغذیه بالینی از کشورهای همسایه 

جذب  دانشجو در رشته تخصصی علوم تغذیه و علوم و صنایع غذایی و بهداشت و ایمنی مواد غذایی

کسب مجوز های الزم بین املللی جهت برگزاری دوره های آموزش  تخصصی و اعطای مدارک 

دعوت از اساتید خارجی
ارتباط با اساتید خارج از کشور در سیمنار های بین املللی جهت همکاری

گسرتش تفاهم نامه با نهاد های بین املللی 
اعزام اعضای هیئت علمی گروه برای فرصت های مطالعاتی به دانشگاه های معترب خارجی در حوزه های مورد نیاز گروه

تسهیل و ترسیع برنامه تبادل دانشچو
گسرتش تفاهم نامه با نهاد های بین املللی 

اعزام دانشجویان و اساتید مستعد گروه برای رشکت در کارگاه های آموزشی بین املللی

پیگیری برگزاری کارگاههای آموزشی کوتاه مدت در کشورهای همسایه 

تسهیل در تصویب پروژه های مشرتک پژوهشی
رشوع برنامه های رجیسرتی با همکاری مراکز بین املللی و کشورهای همسایه

همکاری با مراکز علمی معترب دنیا و انجمن های تخصصی بین املللی در زمینه های پژوهشی در اجرای پروژه های مشرتک تحقیقاتی

برگزاری دوره های آموزشی
برنامه ریزی برای برگزاری کالسهای آنالین و برگزاری کالسها  و کنفرانس ها به زبان انگلیسی 

برگزاری دوره های پیرشفته برای دانشجویان و اعضای هیات علمی گروه

برنامه ریزی جهت دریافت گواهینامه اعتباربخشی بین املللی
کسب اعتبار آموزشی بین املللی

کسب اعتبار علمی و گواهینامه های علمی منطقه ای و بین املللی از طریق توامنندسازی اعضای هیات علمی و کارکنان شاغل در گروه و 
ارتقای فرآیندها، و انجام پژوهش های راهربدی

بین املللی سازی کوریکولوم و محتواهای آموزشی رشته های علوم تغذیه و علوم و صنایع غذایی
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کسب گرانت های بین املللی

گسرتش ارتباط با انجمنهای و نهاد های بین املللی

ایجاد فرصت سفرهای آموزشی برای اساتید و دانشجویان تحصیالت تکمیلی
حامیت مالی و اعطای آزادی عمل بیشرت

هامهنگی با مدیریت دانشگاه علوم پزشکی جهت تامین منابع سفرهای علمی در چهارچوب قوانین موجود

دوره های تکمیلی تغذیه بالینی با نهادها و انجمنهای بین املللی

تسهیل فرایند و برنامه ریزی و تامین زیرساخت ها

برنامه ریزی و دعوت از اساتید ومتخصصین مربوطه و تشکیل جلسه

ایجاد بخش تغذیه بالینی در بیامرستانها
انجام پژوهش در راستای تولید فرآورده های غذایی و مکملهای تغذیه ای و غذایی بیامرستانی و فراورده های غذایی رژیمی در جهت 

درمان و کاهش عوارض بیامری های مرتبط با علوم تغذیه

ایجاد بخش تغذیه بالینی در بیامرستانها
توسعه رشکتهای دانش بنیان 

مشارکت در راستای تولید فرآورده های غذایی و مکملهای تغذیه ای و غذایی بیامرستانی و فراورده های غذایی رژیمی در جهت درمان 
و کاهش عوارض بیامری های مرتبط با علوم تغذیه

مشارکت در راستای تولید فرآورده های غذایی و مکملهای تغذیه ای و غذایی بیامرستانی و فراورده های غذایی رژیمی در جهت درمان 
و کاهش عوارض بیامری های مرتبط با علوم تغذیه

ارائه خدمات توریسم سالمت و توریسم علمی
تاسیس آزمایشگاه رفرنس کنرتل کیفی مواد غذایی و ارزش تغذیه ای غذا

گسرتش فناوری تله مدیسین در تغذیه
تولید فرآورده های غذایی و مکملهای تغذیه ای و غذایی بیامرستانی و فراورده های غذایی رژیمی

برند سازی محصوالت با کیفیت
برند سازی در محصوالت رژیمی

بازارسازی محصوالت تغذیه ای و فراورده های غذایی
کسب درآمد با توسعه توریسم سالمت و توریسم علمی

همکاری با رشکت های دانش بنیان 

کسب درآمد از خدمات توریسم سالمت و محصوالت غذایی

تحقیقات پیرشو در زمینه تغذیه بالینی تغذیه ورزشی علوم بهداشتی در تغذیه، علوم و صنایع غذایی و بهداشت و ایمنی مواد غذایی

تولید فناورانه پیرشو در زمینه محصوالت نوین در رابطه صنایع غذایی و علوم تغذیه ای

تسهیل تصویب پروژه های تحقیقاتی
برتر بودن )جز سه گروه اول( در زمینه تولیدات علمی در دانشگاه و در کشور

 تالیف و ترجمه سالیانه کتب مرجع

پرورش محققین در راستای اهداف و جشم انداز ده ساله دوم گروه. 
ایجاد ارتباطات بین املللی در راستای ارتقای دانش بنیان و اجرایی تیم تحقیقاتی محققین با تبادل نیرو

تسهیل و تخصیص مالی
جذب همکاری و تعامل سازنده با نهادهای مرتبط کشوری و بین املللی

تشویق اعضای و متخصصین مستعد جهت همکاری و مترکز روی اخرتاعات
ثبت اخرتاع و ابداع در حوزه علوم تغذیه و صنایع غذایی

برنامه ریزی و تخصیص بودجه و تسهیل فرایند
برگزاری هامیش های بین املللی ساالنه مرتبط با تغذیه و صنایع غذایی

راه اندازی کانال های آکادمیک در مورد تغذیه بالینی
برگزاری دوره های آموزشی علوم پزشکی مشرتک با دپارمتان های معترب بین املللی

- برقراری حداقل یک ارتباط جدید با مراکز معتربعلمی تحقیقاتی جهان در هر سال
همکاری با سازمان های بین املللی در تدوین پروتکل های منطقه ای
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تشکیل جلسات با متخصصین مربوطه
برگزاری نشست مجازی با موسسات و سازمان های بین املللی مرتبط تغذیه و صنایع غذایی

تسهیل درتصویب پروژه های تحقیقاتی کاربردی و جدید مرتبط
ارتقا مجله موجود در گروه تغذیه و کسب مجوز یک مجله با کیفیت در سطح بین املللی

همکاری با اساتید بین املللی مربوطه
چاپ کتب مرجع مرتبط

تالش در جهت قرار گرفنت اعضای مستعد گروه در 1% دانشمندان برتر جهان

تشکیل موسسه از طریق جذب اعضا و رسمایه گذاری و تامین زیرساخت ها

تشکیل کارگروه های مربوط جهت بهینه کردن خدمات وباال بردن کیفیت خدمات تغذیه بالینی
اراه خدمات آزمایشگاهی در خصوص کنرتل کیفی مواد غذایی و ارزش تغذیه ای غذاها

توسعه انتولوژی مربوط به حوزه تغذیه ، مواد  غذایی و سالمت عمومی

با همکاری های درون سازمانی و بین املللی
گسرتش بانکهای اطالعاتی یکپارچه و سامانه های رصد اطالعات 

ایجاد پایگاه داده ای دانش تغذیه و آالینده های غذایی

 نظریه پردازی و ایجاد قالب جدید در مبحث علوم تغذیه و صنایع غذایی و ایمنی مواد غذایی

ترشیح عوارض اصلی تهدید کننده حیات و دخیل در علوم تغذیه

استفاده از موضوع های جدید تحقیقاتی و مترکز بر روی مطالعات مشابه پر ارجاع در ژورنال های بین املللی
چاپ مقاالت پر ارجاع تخصصی

افزایش تعداد مقاالت منایه شده در مجالت تخصصی Q1 بین املللی و افزایش میزان استنادات به مقاالت 
گسرتش مطالعات بین رشته ای 

حرکت سه سمت پژوهش های مسئله محور و نوآورانه

همکاری با گروه های علوم بالینی جهت تصویب مطالعات در حیطه های مشرتک
تقویت ارتباط بین علوم در زمینه های ارتباط علوم بالینی و پایه در زمینه اجرای مطالعات کاربردی

توسعه همکاری های بین دانشگاه های داخلی و خارج از کشور
تدوین و تصویب طرح های تحقیقاتی کاربردی در زمینه ارتباط علوم بالینی و پایه بر اساس اولویت های موجود

- تشویق ایده های کاربردی تحقیقاتی در حیطه های پایه و بالینی به سمت پژوهش های کلینیکال ترایال و محصول محور
مطالعات کاربردی محصول محور و یا بنیادی در زمینه علوم و صنایع غذایی و علوم تغذیه

تشویق و اختصاص بودجه
انجام مطالعات پشتیبان محصول محور، ابداعات و اخرتاعات سخت افزاری و نرم افزاری در زمینه تغذیه و صنایع غذایی

با مترکز بیشرت بر روی مطالعات کاربردی و دانش های پایه
انجام مطالعات بین رشته ای جدید با همکاری متخصصین بین رشته ای

معرفی محصوالت فناورانه دانش بنیان با ارزش افزوده باال 
تقویت ارتباط با صنعت 

تسهیل تشکیل موسسات دانش بنیان
انجام مطالعات بین رشته ای جدید در زمینه تغذیه و صنایع غذایی

تعامالت سازنده با موسسات دانش بنیان داخلی و بین املللی در زمینه تواید محصوالت مورد نیاز کشور 

همکاری با نهاد های مربوطه از طریق گسرتش مطالعات علمی و پروژه های تحقیقاتی بنیادی
 تالش در جهت عضویت در بوردهای علمی جهانی مرتبط

کسب مدیریت بوردهای نهادهای علمی جهانی 
برگزاری هامیشهای جهانی مجازی و حقیقی

تخصیص بودجه و درخواست از نهاد های داخلی جهت  تامین زیرساخت ها
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شناسایی دانشگاه های معترب جهان
تعیین راه کارها و تالش در جهت افزایش کیفیت آموزش در مقایسه با دانشگاه های معترب جهان

تعیین راه کارها و تالش در جهت افزایش کیفیت اعضای هیات علمی در مقایسه با دانشگاه های معترب جهان
تعیین راه کارها و تالش در جهت افزایش خروجی های پژوهش در مقایسه با دانشگاه های معترب جهان
تعیین راه کارها و تالش در جهت افزایش رسانه عملکرد دانشگاه در مقایسه با دانشگاه های معترب جهان

تالش در جهت قرار گرفنت دانشگاه در رتبه بندی ساالنه دانشگاه های آسیا با بهبود معیارهای آموزش، وجهه بین املللی، پژوهش، 
استنادها و درآمد صنعتی

دعوت از مراجع ذیصالح داخلی و بین املللی برای اخذ گواهینامه های الزم در اعتبارسنجی

تشویق و اختصاص بودجه
انجام مطالعات پشتیان محصول محور، ابداعات و اخرتاعات سخت افزاری و نرم افزاری مرتبط

با مترکز بیشرت بر روی مطالعات کاربردی و دانش های پایه
انجام مطالعات بین رشته ای جدید با همکاری متخصصین بین رشته ای

معرفی محصوالت فناورانه دانش بنیان با ارزش افزوده باال  
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خرید تجهیزات موردنیاز تحقیقات پیرشفته مثل: کانفوکال میکروسکوپی، فریزر 70-

تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی خراب

طراحی و تجهیز اتاق های کار با مواد رادیو اکتیو و ویروس شناسی

تعریف کارگروه های درون رشته ای و بین رشته ای جهت تعریف و انجام پروژه های نوآورانه و میان رشته ای

افزایش ظرفیت اعزام و حامیت مالی اعضای هیئت علمی جهت گذراندن دوره های تکمیلی کوتاه مدت و بلندمدت در کشورهای 
توسعه یافته علمی

برگزاری جشنواره علمی-پژوهشی ملی و بین املللی

اعطای جوایز به اعضای هیئت علمی برجسته در حیطه های آموزشی، پژوهشی و فناوری مانند جوایز نقدی، اعطای پایه ی تشویقی، 
گرنت مازاد پژوهشی

بررسی و بازنگری برنامه های درسی به عهده گروه در مقطع دکرتای عمومی داروسازی و تخصصی در کارگروه های معین شده برای هر 
درس جهت بروزرسانی محتوای درسی و کاربردی کردن حداکرثی محتواها و تطبیق با کوریکولوم ها

بررسی و سنجش برون داد آموزشی-پژوهشی دپارمتان 

برنامه ریزی انجام  پروژه های مشرتک با اعضای هیئت علمی و مراکز و مؤسسات فعال تحقیقاتی کشور

افزایش سهم عضویت اعضاء هیئت علمی دپارمتان در بورد تخصصی

حامیت از برگزاری جشنواره های مرتبط با رشته 

تقویت سامانه ی علم سنجی

حامیت های تشویقی از تألیف و ترجمه کتب مرجع رشته 

تشکیل گروه های مجازی در رسانه های اجتامعی جهت تسهیل ارتباط 

حامیت از انتشار مقاالت و ثبت اخرتاعات یا پتنت دانشجویان بین املللی

اطالع رسانی به اعضای هیئت علمی در رابطه با گرنت های بین املللی و تسهیل دریافت منابع گرنت توسط عضو هیئت علمی

حامیت مالی از اساتید و دانشجویان جهت اعزام به فرصت های مطالعاتی و دوره های کوتاه مدت و کنگره ها

حامیت مؤثر و ملموس از دانشمندان یک در صدد معرفی شده به عنوان الگو

1401

برقراری ارتباط بین دانش بیوتکنولوژی دارویی با کاربرد در صنعت داروسازی و بالینی

تعریف و حامیت طرح های پژوهشی کاربردی با قابلیت استفاده از نتایج در صنعت و بالینی

تهیه و تدوین و تصویب مجموعه سیاست های حامیتی دانشگاه و دانشکده در توسعه و اجرای طرح های پژوهشی و کاربردی و تشویق 
مادی و معنوی محققان

تصویب افزایش بودجه جاری و تخصیص بودجه ویژه جهت حامیت از طرح های رشته و گسرتش در پرداخت 

اخذ مجوز افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع Ph.D و پسا دکرتا 

پذیرش دانشجویان داخلی و خارجی در مقطع PhD جهت گذراندن دوره های تکمیلی و پسادکرتا در دپارمتان

اخذ مجوز افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع Ph.D و پسا دکرتا 

تدوین رشته های آموزشی-پژوهشی جهت اساتید و دانشجویان 

تدوین و برگزاری کارگاه های توامنندسازی جهت کارکنان

استخدام و تربیت منشی دپارمتان

بررسی فرایندهای جاری و مداخله ای موثر جهت اصالح
فرایندهایی نظیر: 

– ارتقای اعضای هیئت علمی 
-تصویب طرح های پژوهشی 

-پرداخت به موقع و رسیع تر بودجه های پژوهشی به مجریان طرح ها

استانداردسازی کوریکولوم تخصیصی رشته

برقراری ارتباط با مؤسسات تحقیقات برتر در زمینه بیوتکنولوژی داروئی و حوزه های مرتبط و فراهم آوردن امکان بازدید از این 
مؤسسات و ساز و کارهای آنها
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1401

بازنگری کدهای اخالق حرفه ای رشته در بورد رشته

بررسی و ارزیابی تعداد متخصصان موردنیاز در حیطه های آموزش پژوهش و صنعت

بررسی فاصله سنی نیروی موجود و نیروی متخصص موردنیاز و تصحیح ظرفیت پذیرش دانشجو و استخدام عضو جدید هیئت علمی 
متناسب با نیاز

افزایش سهم عضویت اعضاء هیئت علمی دپارمتان در انجمن های تخصصی مانند بورد 

فراهم آوردن امکان دریافت مشاوره ی تخصصی از دپارمتان توسط نهادهای سیاستگذاری و ارائه بازخورد به نهادهای سیاستگذاری در 
مورد سیاست ها

معرفی رشته ی بیوتکنولوژی دارویی در رسانه های جمعی

رشکت در مصاحبه ها با رسانه های جمعی برای معرفی رشته و خدمات آن

رشکت در مصاحبه ها با رسانه های جمعی برای معرفی رشته و خدمات آن

برگزاری دوره های تقویت زبان انگلیسی برای اعضای هیئت علمی 

بروزرسانی منابع مورد استفاده در تدوین و بازنگری برنامه های درسی 

مشاوره به معاونت های آموزشی جهت بررسی واحدهای درسی گذرانده شده و معادل سازی

حامیت از مقاالت منترش شده در قالب سیاست های تشویقی

حامیت از کتب تألیفی و ترجمه ای مرتبط با فیلد تحقیقاتی عضو هیئت علمی

تشویق اعضای هیئت علمی فعال جهت ترغیب فعالیت سایر اعضای هیئت علمی
تشویق و حامیت از تفکر نقادانه در دانشجویان و اعضای هیئت علمی جوانرت

حامیت مادی و زیرساختی از مراکز فعال کشور در جهت ارتقاء کیفیت پژوهش

حامیت ویژه از مؤلفان مقاالت واجد شاخص FF یا SN(P باال

حامیت ویژه از مؤلفان کتب یا فصول کتب بین املللی 

معرفی و حامیت از مؤسسات واجد بیشرتین اعضای هیئت علمی یک درصد

تکمیل هیئت علمی موردنیاز رشته1402

ایجاد  ظرفیت و بسرتسازی جهت جذب دانشجویان خارجی

بسرتسازی جهت ایجاد امکان و اعطای مدارک و گواهی نامه های بین املللی

بسرتسازی جهت فوروم ملی در سامانه علم سنجی جهت ایجاد امکان ارتباط بین کلیه متخصصان علوم پزشکی کشور 

حامیت و تشویق مادی و معنوی طرح های نوآورانه

حامیت و تشویق مادی و معنوی مجریان طرح های کارآفرین

الزام رشکت های دانش بنیان   برای استفاده از مشاوره و  توان تخصصی اعضای هیات علمی

حامیت و تشویق مادی و معنوی مجریان طرح های کاربردی و کمک به فرایند تجاری سازی محصوالت ماقبل از طرح ها

تشویق واحدهای تجاری دولتی و خصوصی جهت استفاده از محصوالت و توان علمی محققان و رشکت های دانش بنیان وابسته به دانشگاه

حامیت، بازاریابی و خرید تضمینی محصوالت طرح های پژوهشی

حامیت ویژه از طرح های تحقیقاتی تعریف شده در مرزهای دانش

حامیت از تولید محصوالت نوآورانه

حامیت مالی از ابداعات و اخرتاعات و گرنت های بین املللی

شناسایی، معرفی و حامیت از طرح های تجاری شده و دارای سودآوری

1403

تشکیل کمیته بازنگری و تدوین برنامه درسی رشته های بیوتکنولوژی دارویی

مشارکت در تدوین استانداردهای ملی برنامه ی نویسی

حامیت از حضور و فعالیت اعضای هیئت علمی 

توسعه و حامیت ازنظرات نقادانه و آموزش مسئله محور

تربیت نیروی انسانی متخصص  و کارشناس

تأمین نیازهای بازار و صنعت  و کمک به حل مشکالت واحدهای صنعتی
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1403

تشویق و حامیت از مؤلفان مقاالت پر ارجاع

حامیت از طرح ها و مطالعات کاربردی

حامیت از رشکت های دانش بنیان در جهت استفاده از توان علمی و تخصصی اعضای هیات علمی

1404

افزایش حامیت های مادی از طرح های پژوهشی و اختصاص گرنت های ویژه به محققین دپارمتان

بسرتسازی جهت تقویت ارتباط با دانشگاه های خارجی و دعوت از اساتید برجسته آنها

بسرتسازی جهت ارسال دانشجو به خارج از کشور و پذیرش دانشجوی خارجی

برگزاری کارگاه های کوتاه مدت برای کشورهای متقاضی

تسهیل و حامیت از تصویب پروژه های مشرتک با مراکز معترب خار

حامیت کامل از برگزاری هامیش های بین املللی

حامیت از حضور و فعالیت اعضای هیئت علمی 

حامیت از طرح ها و مطالعات کاربردی

معرفی و حامیت از اعضای هیئت علمی شاخص به نهادهای علمی و جهانی

افزایش همکاری ها با سازمان بهداشت جهانی و پونسکو و کسب منایندگی های منطقه ای

دعوت از مراجع ذی صالح داخلی و بین املللی جهت اخذ مجوزهای الزم

پایش رتبه مؤسسات و محققان ایرانی در پایگاه های اطالعاتی

انعکاس اولویت های پژوهشی گروه به معاونت و مدیریت پژوهشی دانشگاه جهت تعریف در سیاستگذاری پژوهشی دانشگاه
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1399

1400

تدوین و تصویب برنامه راهربدی دانشگاه

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

تدوین و توسعه منابع مالی رشته در دانشگاه

جذب دانشجو در مقطع دکرتی تخصصی)PhD( نانوفناوری

تعریف و تشکیل کارگروه های بین رشته ای و درون رشته ای در حیطه های مختلف

برگزاری جشنواره های پژوهشی ملی و بین املللی

برنامه ریزی جهت بهبود کیفیت بر اساس استانداردها

1401

راه اندازی مقاطع PhD ،دکرتای پزوهشی و پسا دکرتا نانوفناوری پزشکی

راه اندازی مقاطع PhD زیست شناسی سامانه ای

اولویت بندی، ارزیابی و بروزرسانی فرایندهای جاری و مداخله ای موثر جهت تسهیل و ترسیع ارتقا، اجرای طرح های پژوشی توسط 
اعضای هیات علمی

بازنگری برنامه درسی بر اساس نیاز روز جامعه و تیپ دانشگاه

1402
فراخوان و جذب  اعضا هیئت علمی آموزشی و پژوهشی دارای تخصص نانوفناوری پزشکی

الگوبرداری از موسسات علمی موفق داخلی و خارجی

1403

اعطای جوایز در قالب گرانت، پایه تشویقی و تسهیل ارتقا به اعضای هیات علمی فعال

تدوین و بروزرسانی استانداردهای بین املللی و تهیه زیرساخت های الزم

ارزیابی درونی موثر

حامیت از  اعضای هیات علمی و محققین جهت تالیف کتب و مقاالت معترب و فعالیت های فناورانه

حامیت از دپارمتان ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه جهت اخذ نشان های کیفیت برای فعالیت های پژوهشی و فناورانه

افزایش حامیت های مادی از طرح های پژوهشی و اختصاص گرنت های ویژه به محققین

رشکت در مصاحبه ها با رسانه های جمعی جهت معرفی رشته و خدمات آن

آموزش همگانی با تهیه بروشور و توزیع در سطح استان و آموزش مدارس

1404

حامیت های تشویقی از تالیف و ترجمه کتب مرجع رشته

شناسایی و راه اندازی پویش های اجتامعی 

اطالع رسانی جهت افزایش اطالعات همگانی و جذب مشارکت های مردمی

برگزاری دوره های تقویت زبان انگلیسی 

شناسایی مدارک و موسسات معترب تسهیل فرایندهای معادلسازی و تایید مدارک اعضای هیات علمی جهت کسب کرسی ها و فرصت های 
بین املللی

1405

1406

تشکیل کمیته بازنگری و تدوین برنامه های رشته تخصصی

تعریف و تدوین خدمات و مشارکت در تدوین استانداردهای ملی رشته توسط کاگروه های مرتبط

الگوبرداری و اجرای راهکارها بر اساس استانداردهای بین املللی

بازنگری و تطابق کدهای اخالق حرفه ای رشته

تدوین شاخص های اعتباربخشی و برون سپاری ارزیابی

بررسی و ارزیابی تعداد متخصصین مورد نیاز در حیطه های اموزشی پژوهشی و صنعت

حامیت از گسرتش رشته در زمین تعداد اعضای هیات علمی، زیرساخت ها وتجهیزات و نیروهای پشتیبان

حامیت از اشتغال فارغ التحصیالن در رشکت های دانش بنیان، واحدهای تولیدی، مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی

شناسایی انجمن های تخصصی مرتبط و همکاری مستمر و اثرگذار

شناسایی بورد های تخصصی و افزایش عضویت اعضای هیات علمی
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1406

برگزاری کنگره ها و منایشگاه های ملی با موضوع زیست و نانوفناوری

تقویت سامانه علم سنجی

شناسایی نهادهای سیاستگذاری موثر و افزایش تعامالت موثر

تشکیل گروه های مجازی در رسانه های اجتامعی

ایجاد ظرفیت و بسرتسازی جهت جذب دانشجویان خارجی

بسرتسازی جهت اعطای مدارک و گواهی نامه های بین املللی

بسرتسازی جهت تقویت ارتباط با دانشگاه های خارجی

بسرتسازی جهت اعزام دانشجو به خارج از کشور و پذیرش دانشجوی خارجی

برگزاری دوره ها و کارگاه های تخصصی بر حسب نیاز کشورهای همسایه

تسهیل حامیت از پروژه های مشرتک با مراکز معترب خارجی

حامیت از انتشار مقاالت و ثبت اخرتاعات و پتنت ها

بروز رسانی منابع مورد استفاده در تدوین و بازنگری برنامه های درسی

اطالع رسانی به اعضای هیات علمی در خصوص گرنت های بین املللی و حامیت از تصویب طرح های پژوهشی با قابلیت بین املللی 
سازی و جذب دانشجویان مشرتک بین امللل

فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی جهت تبادل دانش و افزایش کیفیت فعالیت های آموزشی و پژوهشی مطابق با استاندارد های 
بین املللی

حامیت و تشویق مادی طرح های نواورانه

جذب پتانسیل ها
ثبت واحد ها و رشکت های فناور

تدوین، تصویب و ارائه تسهیالت جهت جذب و گسرتش رشکت های دانش بنیان با محوریت گیاهان دارویی

حامیت مادی از رشکت های دانش بنیان و محصوالت فناورانه

1407

1408

1409

1410

حامیت از مقاالت چاپ شده در قالب سیاست های تشویقی

حامیت از انتشار کتب و مقاالت مروری مرتبط با رشته

شناسایی اعضای هیات علمی فعال 

موسسات دارویی، واکسن سازی و موسسات دانش بنیان و تولیدی مبتنی بر نانوفناوری، زیست فناوری و پزشکی بازساختی

حامیت مالی از ابداعات و اخرتاعات

حامیت کامل از برگزاری هامیش های بین املللی

حامیت از حضور و فعالیت اعضای هیا علمی در انجمن های بین املللی

حامیت مادی از انتشار مقاالت در مجالت معترب علمی

حامیت مادی از انتشار کتب در مجالت معترب علمی

شناسایی و حامیت و معرفی  بهرتین دانشمندان

شناسایی و حامیت و معرفی  بهرتین موسسات

شناسایی و حامیت و معرفی  بهرتین خدمات

حامیت و توسعه  مطالعات شاخص و پر استناد

حامیت از طرح های پژوهشی و مطالعات کاربردی
سوق دادن مطالعات کاربردی به سمت بالین و تولید و تشکیل موسسات دانش بنیان

حامیت و اختصاص بودجه جهت انجام اینگونه مطالعات

شناسایی، معرفی و حامیت از طرح های تجاری سودآور
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1410

تشویق و حامیت از تاسیس و پشتیبانی رشکت های دانش بنیان

دعوت از مراجع ذی صالح داخلی و بین املللی

پایش رتبه موسسات و محققین ایرانی در پایگاه های اطالعاتی رتبه بندی جهانی

انعکاس اولویت های پژوهشی  حوزه زیست نانوفناوری به معاونت و مدیریت پژوهشی دانشگاه

1411

1412

بهبود روش های تشخیصی و درمان بیامری ها با هدف بهبود کیفیت زندگی

ایجاد بانک ها و پایگاه های اطالع رسانی مرتبط  با رشته و توسعه سامانه های موجود

توسعه و حامیت از تفکرات نقادانه و آموزش مساله محور

حامیت از اعضای هیات علمی در جهت ارتقای اهداف مرتبط با فلسفه رشته

1413

1414
معرفی و حامیت از اعضای هیات علمی شاخص

افزایش همکاری ها با سازمان های بین املللی و کسب منایندگی منطقه ای

1415
انجام تحقیقات پیرشو در جهت تحقیق و توسعه بالینی و تولید فراورده های مبتنی بر زیست و نانوفناوری و پزشکی بازساختی

حامیت از فناوری در حیطه تشخیص و درمان با تکیه بر زیست و نانوفناوری بر پایه دارو، واکسن، سنسور و سلول های بنیادی
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1399

1400

تدوین برنامه راهربدی توسعه رشته های مولتی دیسیپلیرنی با علوم پایه و بالینی
تصویب واطالع رسانی برنامه راهربدی در دانشگاه

جمع آوری اطالعات و تهیه برنامه جهت تدوین بودجه مدون بر اساس برنامه توسعه رشته ژنتیک پزشکی
تصویب بودجه در دانشگاه

مهیا منودن رشایط جهت رشکت اعضاء هیات علمی در دوره های تخصصی مرتبط با نیازها )داخلی- خارجی(

تشکیل تیم الگوبرداری از مراکز معترب بین املللی و بومی سازی فرایندها بر اساس رشایط کشور
شناسایی و الگوبرداری از استانداردها، شکل و محتوای دروس برنامه های آموزشی عالی جهت بهبود و ارتقاء نظام آموزش

تعیین روشهای تبادل اطالعات، تجارب و الگوبرداری از متدهای آموزشی در دانشگاه های داخلی و خارجی

راه اندازی انجمن های علمی مرتبط با رشته ژنتیک پزشکی با محوریت اعضای هیئت علمی دانشگاه

تالیف و ترجمه کتاب های مرجع ژنتیک  پزشکی با رویکرد پیرشفت های اخیر

تدوین سیاستهای مرتبط با ژنتیک پزشکی و ارائه ان به نهادهای تصمیم گیری موثر

شناسایی و همکاری با نهادهای مردم نهاد مرتبط با زنتیک پزشکی و تعیین خط و مشی برای افزایش اگاهی عمومی

تهیه و ارائه محتوای تصویر و یا صوتی از طرح های پژوهشی، مقاالت، روش های تدریس، تجربیات بالینی، درمانی، آموزشی و پژوهشی 
در خصوص دانش ژنتیک پزشکی برای آگاهی سازی عمومی در رسانه های اجتامعی

-برگزاری ژورنال کالب های تخصصی در حوزه ژنتیک پزشکی به زبان انگلیسی به منظ.ر تقویت سطح علمی زبان
 - ارتقا توامنندیها و مهارتهای نوشتاری، به زبان انگلیسی جهت تدوین مقاالت 

راه اندازی پایگاه ثبت داده )registry( و بانک منونه های بیولوژیک بیامریهای ژنتیکی 
شناساندن پایگاه های داده بومی از طریق پورتالهای جهانی

همکاری با گروه های علوم پایه جهت تصویب مطالعات در حیطه های مشرتک
همکاری با گروه های بالینی در جهت تولید پانل های تشخیصی مبتنی بر جمعیت بومی

همکاری با مجامع ملی در جهت تبیین سیاستهای بین املللی به منظور شناسایی عوامل ژنتیک و موثر در بیامریهای شایع 
تقویت ارتباط بین علوم در زمینه های ارتباط علوم بالینی و پایه در زمینه اجرای مطالعات کاربردی

توسعه همکاری های بین دانشگاه های داخلی و خارج از کشور-
- سوق دادن ایده های تحقیقاتی در حیطه های پایه و بالینی به سمت پژوهش های کاربردی تا حد ممکن

1401

تدوین معیارها و روش های ممیزی، ارزیابی یا بازبینی رویه ها، فرایندها و سازوکارها جهت دستیابی به اهداف درونی و بیرونی
گزارش دهی از مناسب بودن برنامه ها و شیوه های طراحی شده برای تحقق هدف های بیان شده، تطابق فعالیت های انجام شده با 

برنامه های اجرا شده و اثربخشی فعالیت ها نسبت به تحقق هدف های بیان شده

تدوین راه کارهای کسب تائید اعتباربخشی رشته جهت اخذ امتیاز در جشنواره های معترب آموزشی
تدوین و اجرای نظام ملی اعتبار بخشی، ارزشیابی و رتبه بندی واحدهای آموزشی برای اطمینان از رعایت استانداردها و ارتقا کیفیت آنها

تدوین سند نیازسنجی مناطق مختلف کشور و آموزش و تربیت نیروی انسانی جهت خدمات آموزشی، تشخیصی و درمانی متناسب با آن

تدوین تقویم رویدادهای علمی کشور در رشته ژنتیک پزشکی در سطح ملی و بین املللی

تعیین کارگروها و کمیته های تخصصی پایشش پیرشفت های علمی

- ارتقاء سواد سالمت جامعه  از طریق تدوین برنامه های ملی مشاوره ژنتیک
اجرای برنامه ملی ترویج و توسعه خودمراقبتی و اگاه سازی عمومی

گسرتش ارتباط علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معترب بین املللی
گسرتش تفاهم نامه مبادله استاد با دانشگاه های معترب بین املللی
اجرای طرح ها و دوره های مشرتک با خارج از کشور و تبادل استاد

برگزاری دوره های مشرتک آموزشی کوتاه و بلند مدت با دانشگاه های معترب بین املللی

شناسایی دانشگاه های عالقه مند به تبادل دانشجو در زمینه دانش ژنتیک پزشکی
توسعه همکاری های بین املللی 

گسرتش تفاهم نامه مبادله دانشجو با دانشگاه های معترب بین املللی
شناسایی، جذب، حفظ و هدایت دانشجویان استعدادهای درخشان و برنامه ریزی جهت تبادل دانشجو

تدوین الگوهای قراردادهای مشاوره برندینگ و حامیتهای برندسازی 
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- تدوین مدل جامع درآمدزایی
- فراهم منودن زمینه های الزم برای تحقق رقابت پذیری کاالها و خدمات کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی

- ایجاد سازوکارهای مناسب برای رفع موانع توسعه صادرات
- فناوری درآمدزایی آزمایشگاه های موسسه از طریق ارائه خدمات به محققان مستقل و دانشجویان سایر موسسات

تقویت همکاری با نهادها و بوردهای بین املللی مربوطه از طریق گسرتش مطالعات علمی و پروژه های پژوهشی و تشخیصی
- تالش در جهت عضویت در بوردهای علمی جهانی مرتبط با ژنتیک پزشکی

1402

(SO اخذ استاندارد بین املللی
CE اخذ نشان

تاکید بر پیروی اعضاء هیات علمی و کارکنان ازهشت اصل مدیریت، کیفیت)مشرتی مداری، رهربی، تعهد کارمندان، رویکرد فرآیند، 
رویکرد سیستم به مدیریت، پیرشفت مداوم، رویکرد واقع گرایانه در تصمیم گیری و روابط سودمند با تامین کنندگان(

تدوین برنامه های تعیین شیوع و ارزیابی بروز بیامریهای ژنتیک مرتبط با جمعیت کشور

تدوین کدهای اخالقی برای دانش آموختگان رشته
طراحی الگوی بهره مندی از آموزه های دینی در راستای اعتالیی اخالق حرفه ای

ارتقاء دانش و انگیزش اعضا هیات علمی دانشگاه ها در زمینه اخالق حرفه ای از طریق برگزاری دوره ها
تالش در رعایت جنبه های اخالق در طرح های پژوهش و پایان نامه تصویب شده در گروه
 ) Value Based Curriculum( طراحی و اجرای مدل بومی برنامه درسی مبتنی بر ارزش  

تدوین معیارهای اعتباربخشی برنامه های آموزشی و محیط آموزشی
شناسایی نقاط قوت و ضعف در برنامه های آموزشی )کوریکولوم ها( در بیامرستانهای آموزشی

نظام مند منودن فرآیند نظارت و ارزیابی برنامه های آموزشی
طراحی و اجرای فرآیند اعتباربخشی برنامه های آموزشی بصورت ادواری

ارتقاء کیفیت رشته و بهبود رتبه دانشگاه در رتبه بندی های ملی و بین املللی

تشکیل کارگروه آینده پژوهی در زمینه های ژنتیک پزشکی به منظور به کارگیری حیطه های نوین آموزشی، تحقیقاتی و خدمات 
تشخیصی و درمانی 

توسعه رشته در مقاطع مختلف آموزشی در حوزه های اولویت دار
راه اندازی مراکز اقامری آموزشی در حوزه دانشگاه بر اساس چشم انداز توسعه رشته 

ارائه آموزش های مهارت محور معطوف به نیازهای جامعه و بازارکار

هامهنگی با سازمان های مرتبط با ژنتیک پزشکی
گسرتش تفاهم نامه جهت برگزاری دوره های اموزشی مشرتک مجازی و حضوری در سطح بین املللی

برگزاری دوره های مشرتک  مجاری آموزشی کوتاه و بلند مدت با دانشگاه های بین املللی جهت اساتید و دانشجویان

- ارتقاء ارتباطات بین املللی جهت ارتقا رشته ژنتیک پزشکی
- تعامل با مراکز و نهادهای بین املللی و ایجادسازوکار جهت تسهیل تبادالت علمی و فناورانه جذب منابع مالی بین املللی

- ایجاد کارگروه تخصصی برای ارتباطات بین املللی در رشته ژنتیک پژشکی
- ایجاد بسرت مناسب برای ارتباط نخبگان با دانشمندان ایرانی مقیم خارج

- برگزاری دوره های مشرتک با دانشگاه های داخل و خارج کشور

تشکیل کارگروه های تخصصی مختلف در زمینه ژنتیک پزشکی جهت ایجاد شبکه  مجازی ملی
- گردآوری مطالب به روز علمی در حوزه تشخیص و درمان های نوین رشته ژنتیک پزشکی در قالب های متنوع )مولتی مدیا، فیلم، منت 

و ...(

تحقیقات پیرشو در زمینه ژنومیکس، ترانسکریپتومیکس و پروتیومیکس و .... در راستای پژوهش در حوزه تشخیص و درمان های نوین 
ژنتیک پزشکی مطابق با چشم انداز اینده پژوهی

تولید فناورانه پیرشو در زمینه محصوالت نوین در رابطه با تشخیص و درمان بیامری های ژنتیکی
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توجه به رشته های نوین و فناوری جدید
توجه به دانشجویان تحصیالت تکمیلی
جذب دانشجویان خارجی در دانشگاه

شاخص نسبت استاد به دانشجو
افزایش رسانه بودجه دانشجویی

اصالح ساختار هرم نیروی انسانی عضو هیئت علمی و کارکنان
افزایش منابع و بانک های اطالعاتی مورد نیاز

ارتقاء کیفی مقاالت
تعامل با مراکز حامیتی پژوهشی ملی و بین املللی

افزایش سهم بودجه پژوهشی مرتبط با رشته از طرق مختلف از جمله تبیین اولویتهای پژوهشی و جذب گرنتهای بین املللی

جذب مشارکت اساتید بین املللی بصورت استاد مدعو
جلب مشارکت اعضا هیئت علمی ایرانی شااغل در خارج از کشور از طریق بنیاد ملی نخبگان

ظرفیت سازی در برنامه ها و کوریکولوم های متداول آموزشی به منظور ارائه و ارزیابی قسمتی از برنامه ها وکوریکولوم ها  با تاکید بر 
رشته مقاطع تحصیالت تکمیلی 

-- جذب دانشجویان مجازی خارجی
- برگزاری دوره های مشرتک آموزشی کوتاه مدت و بلندمدت با سایر نهادهای ملی و بین املللی

تدارک و تامین زیرساخت ها و منابع فیزیکی، اطالعاتی و انسانی الزم برای توسعه آموزش مجازی
- راه اندازی دوره های آموزشی مجازی جهت تربیت دانشجو

- ارتقای کیفی آموزش های مجازی با استفاده از جذب اساتید بنام خارجی و داخلی
- طراحی، راه اندازی و استقرار دانشگاه مجازی علوم پزشکی

طراحی استانداردهای فرایندی آموزش مجازی علوم پزشکی و اعتباربخشی برنامه های مربوطه

تدوین برنامه اموزشی و پژوهشی رشته ژنتیک پزشکی برای رقابت در سطح منطقه و بین املللی
ارتقاء قابلیت بین املللی سازی برنامه های آموزشی

تدوین و تسهیل برنامه برای ارزشیابی مدارک بین املللی

برگزاری نشست های علمی در حوزه ژنتیک پزشکی  با حضور متخصصین و اعضاء هیات علمی مرتبط

تدوین لیست اولویت بندی پژوهشهای پرمخاطب و به روز بر اساس سند آینده پژوهی 

تشویق و اختصاص بودجه
انجام پژوهشهای محصول محور، ابداعات و اخرتاعات سخت افزاری و نرم افزاری در زمینه ژنتیک پزشکی

1404

فراهم اوری زمینه بالندگی تحقیق و پرورش محقیقن مستعد با تامین زیر ساخت های الزم  

جذب همکاری و تعامل سازنده با نهادهای مرتبط کشوری و بین املللی در حیطه ژنتیک پزشکی
تدوین آیین نامه های تشویقی برای راه اندازی موسسات خصوصی توسط اعضا هیات علمی و فارغ التحصیالن گروه

-تدوین قوانین تسهیل کننده شکل گیری بنگاه های اقتصادی مشرتک برای حامیت از پژوهش های خطرپذیر

تدوین آیین نامه های تشویقی برای ثبت ابداعات و اخرتاعات  توسط اعضا هیات علمی و فارغ التحصیالن گروه
تدوین آیین نامه های تسهیل کننده برای ثبت ابداعات و اخرتاعات  توسط اعضا هیات علمی و فارغ التحصیالن گروه

برنامه ریزی برای جذب مشارکت مالی و علمی به منظور برگزاری هامیش های بین املللی 
فراهم اوری رشایط برگزاری هامیش های دوساالنه

راه اندازی کانال های آکادمیک در مورد بیامری ها ی ژنتیک پزشکی 
برگزاری دوره های آموزشی علوم پزشکی مشرتک با دپارمتان های معترب بین املللی

- برقراری حداقل یک ارتباط جدید با مراکز معتربعلمی تحقیقاتی جهان در هر سال
شناسایی مراکز بین املللی بالقوه جهت برقراری ارتیاط علمی در راستای ارتقای کیفیت تحقیقات 

تشکیل جلسات با متخصصین مربوطه
برگزاری نشست مجازی با موسسات و سازمان های بین املللی مرتبط با ژنتیک پزشکی

کسب مجوز یک مجله با کیفیت در سطح بین املللی

همکاری با اساتید بین املللی جهت چاپ  chapter book بین املللی 



99تحلیل ها، داده ها و تصمیمات

نقشه راه اقدامات در حوزه ژنتیک در دانشگاه علوم پزشکی مشهد جهت نیل به مرجعیت علمی
وابستگیاقدامسال

1404

رسمایه گذاری روی اعضای مستعد در حیطه ژن درمانی و ژنتیک رسطان و سلولهای بنیادی جهت تحقیقات بنیادی و کاربردی
عضویت اعضای هیات علمی گروه در یک درصد برتر جهانی

تالش برای افزایش تعداد اعضای هیئت علمی گروه در لیست 1% دانشمندان برتر جهان

تالش در جهت ارتقای سطح کیفی موسسات آموزشی، پژوهشی و درمانی مرتبط با حوزه ژنتیک پزشکی با هدف بین املللی سازی 

کسب استانداردهای بین املللی برای موسسات موجود با هدف ارایه خدمات بین املللی

مترکز بیشرت بر روی مطالعات کاربردی و دانش های پایه
انجام مطالعات بین رشته ای جدید با همکاری متخصصین بین رشته ای

معرفی محصوالت فناورانه دانش بنیان با ارزش افزوده باال  

تدوین راهکارهای استفاده از مشاوره های تجاری سازی و صادرات محصوالت موسسات دانش بنیان به حوزه های بین املللی
تعامالت سازنده با موسسات دانش بنیان داخلی و بین املللی در زمینه فراورده های بین رشته ای

تشکیل کمیته تخصصی و تعیین اولویت های پژوهشی بر اساس سند آینده پژوهی
حامیت مالی متناسب از بودجه تحقیقاتی دانشگاه در ارتباط با پژوهش های حوزه ژنتیک پزشکی

- انجام اولویت بندی پژوهشی با تاکید بر ژنتیک پزشکی و ژن درمانی

1405

توسعه انتولوژی مربوط به حوزه ژنتیک پزشکی و پزشکی شخصی

ترشیح منطق علم ژنتیک پزشکی و کاربرد آن بر اساس علم وراثت

درخواست از نهاد های داخلی جهت  تامین بودجه و زیرساخت ها به منظور میزبانی مقر انجمن ژنتیک پزشکی خاورمیانه

- پایش و ارزیابی فعالیت های علمی و پژوهشی)بررسی شاخصH( اعضاء هیات علمی دانشگاه گروه ژنتیک پزشکی
- پایش اعتبار مجالت داخلی و خارجی که مقاالت اعضاء هیات علمی گروه ژنتیک در آن چاپ شده است.
- برگزاری کارگاه های آموزشی جهت پژوهشگران جهت آشنایی با مجالت معترب در حوزه ژنتیک پزشکی

- تالش برای بهبود مشاهده پذیری و استنادپذیری مقاالت منترش شده دانشگاه در دنیا
دعوت از مراجع ذیصالح داخلی و بین املللی برای اخذ گواهینامه های الزم در علم سنجی جهانی

1406

- تعیین راه کارها و تالش در جهت افزایش کیفیت آموزش در مقایسه با دانشگاه های معترب جهان
- تعیین راه کارها و تالش در جهت افزایش کیفیت اعضای هیات علمی در مقایسه با دانشگاه های معترب جهان

- تعیین راه کارها و تالش در جهت افزایش خروجی های پژوهش در مقایسه با دانشگاه های معترب جهان
- تعیین راه کارها و تالش در جهت افزایش رسانه عملکرد دانشگاه در مقایسه با دانشگاه های معترب جهان

تالش در جهت قرار گرفنت دانشگاه در رتبه بندی ساالنه دانشگاه های آسیا با بهبود معیارهای آموزش، وجهه بین املللی، پژوهش، 
استنادها و درآمد صنعتی

دعوت از مراجع ذیصالح داخلی و بین املللی برای اخذ گواهینامه های الزم در اعتبارسنجی
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1400

تأسیس مرکز تحقیقات شیمی دارویی

تشویق اعضای هیئت علمی به دوره های تحصیالت تکمیلی با ارائه تسهیالت

بازنگری دروس مقطع Ph.D در جهت کاربردی شدن بیشرت

الگوبرداری از دانشگاه های برتر جهان

پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت سازمانی

1401

مشارکت در برنامه های آموزشی تلویزیونی

برگزاری سمینار به زبان انگلیسی

برنامه ریزی و تأمین زیرساخت های الزم برای تأسیس شبکه مجازی

برنامه ریزی برای دعوت از اساتید برجسته بین املللی

1402

تشکیل کمیته ای برای تدوین و بازنگری استانداردها

برنامه ریزی جهت انجام پروژه های مشرتک با صنعت دانشگاه های دیگر

تسهیل تصویب طرح های تحقیقاتی آینده نگری رشته

تربیت نیروی متخصص جهت گسرتش رشته

تسهیل اشتغال فارغ التحصیالن رشته شیمی دارویی کشور

حضور فعال اعضا در انجمن های تخصصی

حضور فعال و نقش آخرین در بورد تخصصی شیمی دارویی

برگزاری و تدوین وبینارهای شیمی دارویی )ادواری(

تدوین و تصویب برنامه جامع جهت دستاوردهای علمی شیمی دارویی ) سالیانه( 

تألیف کتاب مرجع در حوزه شیمی دارویی

تشکیل جلسات مکرر با نهادهای زیربط )منطقه ای و کشوری(

حضور فعال در رسانه های اجتامعی جهت ارتقاء سواد عمومی جامعه

تسهیل جذب دانشجویان خارجی

کسب مجوزهای الزم جهت برگزاری دوره های تخصصی کوتاه مدت

تقویت ارتباطات با اساتید خارجی

تسهیل پذیرش دانشجوی خارجی و اعزام دانشجو به خارج

برگزاری کارگاه های کوتاه مدت برای کشورهای همسایه

تسهیل تصویب پروژه های مشرتک با مراکز معترب خارجی

چاپ مقاالت معترب جهانی و تخصصی

بین امللل سازی محتوای درسی از طریق تدوین کوریکولوم درسی

ایجاد فرصت سفرهای آموزشی از طریق برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت برای اساتید

انجام پژوهش در راستای مواد اولیه داروهای جدید

توسعه رشکت های دانش بنیان با محوریت شیمی دارویی

تشویق فارغ التحصیالن شیمی دارویی بر تأسیس رشکت دانش بنیان

سنتز مواد اولیه دارویی و آنالیز داروها و متابولیتها )در خون( و راه اندازی مراکز غربالگری متابولیتهای نوزادان، آنالیز فراورده های 
خوراکی و سم ها

مشارکت اعضای هیئت علمی با مراکز رشد در زمینه بازار سازی

درآمدسازی از طریق انجام پژوهش های کاربردی و سفارشی

1403
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1404

انجام تحقیقات پیرشو در زمینه طراحی و سنتز داروهای جدید

تولید مواد اولیه در مقیاس تیم صنعتی و صنعتی

چاپ حداقل 4 مقاله توسط هر یک از اعضا

تألیف و تدوین و بازنگری کتب تخصصی

تربیت نیروهای متخصص

همکاری با رشکت های دارویی

تشویق اعضا به ثبت اخرتاع

برگزاری هامیش های بین املللی

برگزاری دوره های آموزشی مشرتک با مراکز بین املللی

برگزاری نشست های مشرتک با موسسات مرتبط

ارتقاء کیفیت مقاالت تخصصی اعضا

همکاری با اساتید خارجی در تألیف کتاب مرجع شیمی دارویی

تالش در جهت قرار گرفنت سالیانه در جمع محققین یک درصد برتر جهان

تشکیل کار گروه جهت بهینه کردن خدمات

چاپ مقاالت با ارجاع باال توسط اعضا

تأسیس رشکت های دانش بنیان و همکاری با صنایع دارویی

تشویق اعضا به مطالعات محصول محور

انجام پژوهش های محصول محور

تسهیل و تشکیل موسسات دانش بنیان توسط دانش آموختگان

تشکیل کمیته تعیین اولویت های پژوهشی

1405

ایجاد بانک اطالعاتی برای ترکیبات جدید سنتز شده

طراحی و سنتز داروهای جدید و آنالیز داروها و فراورده های خوراکی و..

پایش اعضا از طریق شاخص های علم سنجی

1406

تشویق اعضا به عضویت در بردهای علمی بین املللی مرتبط

انجام متهیدات الزم جهت میزبان برگزاری جلسات نهادهای علمی جهانی

دعوت از مراجع معترب جهانی جهت اخذ مدارک الزم در اعتبار سنجی

1407
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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

تدوین و تصویب بهبود هرم اعضاء هیات علمی در رشته های مراقبت های تسکینی 
ارتقاء سطح کیفی اعضاء هیات علمی

راه اندازی دوره های آموزشی کوتاه مدت

تشکیل یک تیم از اعضاء هیات علمی)جراح اعصاب، تغدیه، فیزیوتراپیست، طب کار، رادیولوژیست، هملتولوژیست انکولوژیست، 
رادیوتراپیست انکولوژیست ، آمار حیاتی، بیهوشی و فلوشیپ درد، مددکار اجتامعی- روانشناس و روانپرشک، پرستاران(، مدیران 

آموزشی، بهداشتی و درمانی و کارشناسان ستادی

ایجاد حساسیت و انگیزه در مدیران و کارشناسان ستادی و اعضاء هیات علمی در راستای اهمیت دانش طب تسکینی

تدوین بسته استاندارد آموزشی کارگاهی توسط اعضا هیات علمی فعال در حوزه طب تسکینی

برگزاری کارگاه آموزشی جهت مدیران و کارشناسان ستادی و اعضاء هیات علمی

ارتقاء کیفی )علمی و توان اجرایی( کارکنان غیرهیات علمی و بهبود هرم سطح تحصیلی آنان

تدوین بسته استاندارد آموزشی کارگاهی

آموزش نیروی انسانی  و برگزاری کارگاه های آموزشی در رعایت استانداردهای درمانی و آموزشی جهت کلیه کارکنان توسط مدیران، 
اعضاء هیات علمی و کارشناسان ستادی آموزش دیده

انطباق دوره آموزشی با نیازهای واقعی کشور

تثبیت ساختار مدیریت کار گروه از نظر چارت سازمانی

رسمیت دادن به چارت سازمانی گروه در تشکیالت دانشگاه

تفویض اختیارات در تصمیم گیری واعتامد به مدیریت

پررنگ کردن نقش اعضا هیات علمی در انتخاب مدیریان گروه و بیامرستان و مشارکت جدی آنها

تدوین و تصویب راه اندازی مرکز طب تسکینی

تقویت  و ترمیم زیرساخت های تجهیزاتی بیامرستانهای آموزشی و مراکز ارائه خدمات درگیر در آموزش

تدوین و تصویب راه اندازی وبه روز منودن البراتوارها و آزمایشگاه های تخصصی ودستگاههای تشخیصی در بیامرستانهای آموزشی در 
خصوص طب تسکینی

تدوین و تصویب ترمیم و تجهیز زیرساخت های سخت افزاری

تدوین و تصویب تجهیز اتاق دانشجویان و اساتید به آخرین سیستم های ارتباطی کامپیوتری اینرتنتی و کتابخانه دیجیتال

تدوین و تصویب افزایش نیروی انسانی و آموزش

حضور در رسانه ملی)صدا وسیام( حداقل 6 مورد در سال جهت ارتقاء سطح دانش عمومی

1401

بازنگری کوریکولوم های آموزشی رشته های علوم پزشکی در  دروس مرتبط با طب تسکینی

 تدوین کوریکولوم رشته کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های تسکینی

تدوین کوریکولوم برای دوره کوتاه مدت  آموزشی پرستاری در رابطه بامراقبت های طب تسکینی

تدوین کوریکولوم برای دوره کوتاه مدت  آموزشی جهت پرستاران و در رابطه با طب تسکینی

تشکیل تیم الگوبرداری

شناسایی و الگوبرداری از استانداردها، شکل و محتوای دروس برنامه های آموزشی عالی جهت بهبود و ارتقاء نظام آموزش

تعیین روشهای تبادل اطالعات، تجارب و الگوبرداری از متدهای آموزشی در دانشگاه های داخلی و خارجی

جذب مشارکتهای غیر دولتی و خیریه ها 

افزایش دانش عمومی در مورد طب تسکینی 
مطالعه روش های نوین درمانی – تشخیص و تولید فراورده های دارویی  

تالش در جهت خدمت رسانی و بسط دانش عمومی نسبت به طب تسکین از زوایای مختلف مانند درد، تغذیه، معنویت
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1402

تدوین وتصویب رشته کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های تسکینی 

تدوین و تصویب راه اندازی پژوهشکده طب تسکینی در دانشگاه 

تدوین و تصویب راه اندازی  گروه اموزشی رشته  طب تسکینی

تدوین وتصویب مقطع فلوشیپ رشته طب تسکینی

تدوین وتصویب دوره کوتاه مدت  آموزشی  کارشناسان پرستاری در رابطه بامراقبت طب تسکینی

تدوین و تصویب بورسیه دانشجویی جهت دانشجویان برتر در هر سال 

راه اندازی دوره های آموزشی مجازی جهت تربیت و جذب دانشجویان مجازی خارجی

مهیا منودن رشایط جهت رشکت اعضاء هیات علمی در دوره های تخصصی مرتبط با نیازها )داخلی- خارجی(

استانداردسازی واحدهای آموزشی –کوریکولوم ها و آزمایشگاه های آموزشی و پژوهشی بر اساس الزامات ملی در ارائه خدمات

استانداردسازی واحدهای آموزشی و آزمایشگاه های آموزشی و پژوهشی بر اساس الزامات ملی بین املللی در ارائه خدمات

تدوین کدهای اخالقی برای دانش آموختگان رشته
طراحی الگوی بهره مندی از آموزه های دینی در راستای اعتالیی اخالق حرفه ای

ارتقاء دانش و انگیزش اعضا هیات علمی دانشگاه ها در زمینه اخالق حرفه ای از طریق برگزاری دوره ها
تالش در رعایت جنبه های اخالق در طرح های پژوهش و پایان نامه تصویب شده در کار گروه

) Value Based Curriculum( طراحی و اجرای مدل بومی برنامه درسی مبتنی بر ارزش  

- ارتقاء سواد سالمت جامعه با اجرای برنامه ملی ترویج و توسعه خودمراقبتی و توامنند سازی مردم
- ایجاد بسرت مناسب آموزشی جهت آموزش مناسب با نیاز جامعه در خصوص طب تسکینی

-راه اندازی مرکز زبانهای خارجی دانشگاه با هدف بسرت سازی تولید و توسعه علم ورشد پژوهش و تحقیق در عرصه جهانی و کمک به 
ارتقا علمی کشور

  -توجه ویژه به ارتقا توامنندیها و مهارتهای شنیداری، نوشتاری، مکامله و خواندن به صورت هم زمان و با بهره گیری ار آخرین 
دستاوردهای کیفی و علمی مورد تایید مراکز معترب جهانی و برگزاری آزمونهای استاندارد 

-نظارت بر کیفیت آموزش از طریق سیستم مرکزی مونیتورینگ کالسها و برگزاری دوره های آموزش مدرسین به صورت پیوسته جهت 
ارائه کیفیت مطلوب

حامیت مالی متناسب از بودجه تحقیقاتی دانشگاه در ارتباط با پژوهش های حوزه طب تسکینی
- تشکیل کمیته پژوهش طب تسکینی با مشارکت معاونت بهداشتی، آموزشی و پژوهشی

- انجام اولویت بندی پژوهشی با تاکید بر طب تسکینی

1403

برگزاری جشنواره تقدیر و تکریم فعاالن حوزه طب تسکینی

تعیین جوایز برای نوآوری های میان رشته ای

ایجاد فرصت های مطالعاتی برای متامی پژوهشگران به ازای هر ارتقاء رتبه در حوزه های اولویت دار

تدوین معیارها و روش های ممیزی، ارزیابی یا بازبینی رویه ها، فرایندها و سازوکارها جهت دستیابی به اهداف درونی و بیرونی

گزارش دهی از مناسب بودن برنامه ها و شیوه های طراحی شده برای تحقق هدف های بیان شده، تطابق فعالیت های انجام شده با 
برنامه های اجرا شده و اثربخشی فعالیت ها نسبت به تحقق هدف های بیان شده

تدوین راه کارهای کسب تائید اعتباربخشی رشته جهت اخذ امتیاز در جشنواره های معترب آموزشی

تدوین و اجرای نظام ملی اعتبار بخشی، ارزشیابی و رتبه بندی واحدهای آموزشی برای اطمینان از رعایت استانداردها و ارتقا کیفیت آنها

توجه به رشته های نوین و فناوری جدید

توجه به دانشجویان تحصیالت تکمیلی

شاخص نسبت استاد به دانشجو

افزایش منابع و بانک های اطالعاتی مورد نیاز

ارتقاء کیفی مقاالت

تعامل با مراکز حامیتی پژوهشی

افزایش سهم بودجه پژوهشی دانشگاه ها

توجه به اعضای هیات علمی
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1403

ایجاد کریدور ارتباط نخبگان با دانشمندان ایرانی مقیم خار

برگزاری دوره های مشرتک با دانشگاه های داخل و خارج کشور
توسعه همکاری با انجمن های مرتبط با طب تسکینی

ایجاد تنوع در نظام پرداخت تسهیالت به دانشجویان و محققین
افزایش میزان ماموریت های علمی و فرصت مطالعاتی اعضاء هیات علمی

تشکیل تیم تخصصی در خصوص ایجاد شبکه مجازی ملی

استفاده از فناوری اطالعات و شبکه جهت تسهیل ارتباطات و همکاری

گردآوری مطالب به روز علمی در حوزه طب تسکینی در قالب های متنوع )مولتی مدیا، فیلم، منت و ...(

فعال کردن اعضای هیات علمی دانشگاه جهت ارائه مطالب علمی رئیس حوزه

تخصیص بودجه به منظور طراحی نرم افزار مربوطه

حامیت از تاسیس و توسعه مراکز رشد- شهرک ها و پارک های علم و فناوری در خصوص دانش طب تسکینی

1404

اخذ استاندارد بین املللی ایزو

CE اخذ نشان

تاکید بر پیروی اعضاء هیات علمی و کارکنان ازهشت اصل مدیریت، کیفیت)مشرتی مداری، رهربی، تعهد کارمندان، رویکرد فرآیند، 
رویکرد سیستم به مدیریت، پیرشفت مداوم، رویکرد واقع گرایانه در تصمیم گیری و روابط سودمند با تامین کنندگان(

تالیف کتاب مراقبت های پرستاری طب تسکینی

شناسایی نهادهای سیاستگزاری مرتبط با طب تسکینی

افزایش درصد حامیت از پایان نامه های مرتبط  دانشجویی از موسسات خارج از دانشگاه

تعیین اولویت های قابل همکاری با نهادی سیاست گزاری

تهیه و ارائه محتوای تصویر و یا صوتی از طرح های پژوهشی، مقاالت، روش های تدریس، تجربیات بالینی، درمانی، آموزشی و پژوهشی 
در خصوص طب تسکینی برای آگاهی سازی عمومی در رسانه های اجتامعی

تعیین اولویت های پژوهشی مرتبط با طب تسکینی در استان، حاصل از جمع آوری و تحلیل دا

شناسایی مراکز تحقیقاتی مرتبط با طب تسکینی و محققین فعال در زمینه تحقیقات طب تسکینی در کشور و خارج از کشور

عقد تفاهم نامه مشرتک با مراکز تحقیقاتی مرتبط با طب تسکینی و محققین فعال جهت اجرای پژوهش های کاربردی و کارآزمایی بالینی

مصوب منودن و اجرای حداقل 5 طرح مشرتک بین دانشگاهی در هر سال

مصوب منودن حداقل 1 طرح مشرتک بین دانشگاهی در سطح بین املللی در هر سال

برگزاری نشست مجازی طب تسکینی های طب تسکینیی با حضور متخصصین و اعضاء هیات علمی مرتبط در هر سال

طراحی و اجرای الگوهای کارآفرینی در حوزه طب تسکینی به منظور ایجاد و ارتقاء جایگاه های شغلی دانش آموختگان

 توسعه تسهیالت با بهره کم و حامیتی برای کارآفرینان کشور از طریق راه اندازی صندوق های رسمایه خطرپذیر در حوزه های اولویت 
پذیر جهت حامیت از کارآفرینان

کاهش اتکا به بودجه عمومی دولت از طریق تنوع بخشی و توسعه منابع مالی، بهره گیری از منابعی نظیر وام، کمک خیرین و واقفین

توسعه درآمدهای اختصاصی از طریق فعالیت های پژوهشی

1405

تدوین معیارهای اعتباربخشی برنامه های آموزشی و محیط آموزشی

شناسایی نقاط قوت و ضعف در برنامه های آموزشی )کوریکولوم ها( در بیامرستانهای آموزشی

نظام مند منودن فرآیند نظارت و ارزیابی برنامه های آموزشی

طراحی و اجرای فرآیند اعتباربخشی برنامه های آموزشی بصورت ادواری

ارتقاء کیفیت رشته و بهبود رتبه دانشگاه در رتبه بندی های ملی و بین املللی

توسعه رشته در مقاطع مختلف آموزشی در حوزه های اولویت دار

توان ارائه آموزش های مهارت محور معطوف به نیازهای جامعه و بازارکار

تعیین انتظارات بیامران و جامعه از دانش آموختگان رشته های پزشکی و لحاظ کردن آن در آموزش پزشکی

هامهنگی با سازمان های مرتبط با طب تسکینی
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1405

گسرتش تفاهم نامه جهت برگزاری دوره های اموزشی مشرتک مجازی

برگزاری دوره های مشرتک  مجاری آموزشی کوتاه و بلند مدت با دانشگاه های خارج از کشور جهت اساتید و دانشجویان

ارایه مدرک و گواهینامه بین املللی به مشارکت کنندگان

گسرتش ارتباط علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معترب بین املللی

گسرتش تفاهم نامه مبادله استاد با دانشگاه های معترب بین املللی

اجرای طرح ها و دوره های مشرتک با خارج از کشور و تبادل استاد

شناسایی دانشگاه های عالقه مند به تبادل دانشجو در زمینه دانش طب تسکینی

توسعه همکاری های بین املللی بین دانشگاه های داخلی و خارج از کشور

گسرتش تفاهم نامه مبادله دانشجو با دانشگاه های معترب بین املللی

شناسایی، جذب، حفظ و هدایت دانشجویان استعدادهای درخشان و برنامه ریزی جهت تبادل دانشجو

-راه اندازی دوره های آموزشی مجازی جهت تربیت دانشج

جذب دانشجویان مجازی خارجی

ارتقای کیفی آموزش های مجازی با استفاده از جذب اساتید بنام خارجی و داخلی

طراحی، راه اندازی و استقرار دانشگاه مجازی علوم پزشکی

طراحی استانداردهای فرایندی آموزش مجازی علوم پزشکی و اعتباربخشی برنامه های مربوطه

تدارک و تامین زیرساخت ها و منابع فیزیکی، اطالعاتی و انسانی الزم برای توسعه آموزش مجازی

ظرفیت سازی در برنامه ها و کوریکولوم های متداول آموزشی به منظور ارائه و ارزیابی قسمتی از برنامه ها وکوریکولوم ها به صورت 
مجازی با تاکید بر رشته مقاطع تحصیالت تکمیلی 

برگزاری دوره های مشرتک آموزشی کوتاه مدت و بلندمدت با سایر نهادهای داخلی و خارجی کشور

طراحی و اجرای مدل های راه اندازی رشکت های دانش بنیان در حوزه طب تسکینی 

تسهیل شکل گیری بنگاه های اقتصادی مشرتک برای حامیت از پژوهش های خطرپذیر

حامیت از شکل گیری رشکت های زایشی از طریق انتقال مالکیت فکری، دانش فنی، استفاده از امکانات، تجهیزات، نیروی انسانی و از 
طریق اشرتاک دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی با آنها)بر اساس قراردادهای تعریف شده متضمن سود طرفین(

برگزاری نشست مجازی با موسسات و سازمان های بین املللی مرتبط با طب تسکینی

1406

پذیرش تعداد دانشجویان خارجی 

افزایش تعداد دانشجویان خارجی مشغول به تحصیل در سال 20 درصد

توسعه ظرفیت ها و شاخص های بین املللی دانشگاه جهت ارتقاء رشته بین املللی دانشگاه

ایجاد تسهیالت الزم برای اجرای پروژه های آموزشی مشرتک با مراکز علمی خارج از کشور

شناسایی و زمینه سازی استفاده از امکانات و فرصت های مطالعاتی

عملیاتی بودن تفاهم نامه های متخذه موسسه با مراکز علمی بین املللی

انعکاس فعالیت های علمی موسسه از طریق اطالع رسانی مناسب در دستگاه های اجرایی و صنعت در سطوح بین املللی

تعامل با مراکز و نهادهای بین املللی و ایجادسازوکار جهت تسهیل تبادالت علمی و فناورانه جذب منابع مالی بین املللی

شناسایی دانشگاه هایی که در جهت بین املللی سازی آموزش فعالیت می کنند.

ارتقاء قابلیت بین املللی سازی برنامه های آموزشی

توسعه و تقویت حامیت های مادی و معنوی از محققین توامنند در کسب گرانت های خارجی

اعالم ساالنه فهرست اقالم وارداتی حوزه های طب تسکینی به مراکز کارآفرینی، رشد پارک ها

حامیت از تولید محصوالت دانش بنیان در حوزه آموزش پزشکی

ارتقاء کیفیت محصوالت بر اساس استانداردهای جهانی و فرهنگ اسالمی-ایرانی

توسعه و ترویج اطالع رسانی و بازاریاب علمی – انجام پژوهش ها با هدف توزیع عادالنه مبالغ ، تجهیزات و نیروی انسانی

تدوین مدل جامع درآمدزایی
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1406

فراهم منودن زمینه های الزم برای تحقق رقابت پذیری کاالها و خدمات کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی

ایجاد کاروسازهای مناسب برای رفع موانع توسعه صادرات

فناوری درآمدزایی آزمایشگاه های موسسه از طریق ارائه خدمات به محققان مستقل و دانشجویان سایر موسسات

اجرای کنگره بین املللی طب تسکینی

1407
چاپ حداقل 20 مقاله در سال در خصوص طب تسکینی 

تالیف و ترجمه سالیانه 1 کتاب

1408

1409

1410

رگزاری دوره های آموزشی علوم پزشکی مشرتک با دپارمتان های معترب بین املللی

برقراری حداقل یک ارتباط جدید با مراکز معتربعلمی تحقیقاتی جهان در هر سال

تالش در جهت قرار گرفنت سالیانه یک محقق در 1% دانشمندان برتر جهان

افزایش تعداد مقاالت منایه شده در مجالت تخصصی Q1 بین املللی و افزایش میزان استنادات به مقاالت )حداقل 20% از مقاالت(

تقویت ارتباط بین علوم در زمینه های ارتباط علوم بالینی و پایه در زمینه اجرای مطالعات کاربردی

سوق دادن 80% ایده های تحقیقاتی در حیطه های پایه و بالینی به سمت پژوهش های کلینیکال ترایال

توسعه همکاری های بین دانشگاه های داخلی و خارج از کشور

تدوین و تصویب حداقل 2 طرح تحقیقاتی کاربردی در زمینه ارتباط علوم بالینی و پایه درهر سال

شناسایی دانشگاه های معترب جهان

تعیین راه کارها و تالش در جهت افزایش کیفیت آموزش در مقایسه با دانشگاه های معترب جهان

تعیین راه کارها و تالش در جهت افزایش کیفیت اعضای هیات علمی در مقایسه با دانشگاه های معترب جهان

تعیین راه کارها و تالش در جهت افزایش خروجی های پژوهش در مقایسه با دانشگاه های معترب جهان

تعیین راه کارها و تالش در جهت افزایش رسانه عملکرد دانشگاه در مقایسه با دانشگاه های معترب جهان

تالش در جهت قرار گرفنت دانشگاه در رتبه بندی ساالنه دانشگاه های آسیا با بهبود معیارهای آموزش، وجهه بین املللی، پژوهش، 
استنادها و درآمد صنعتی 

پایش و ارزیابی فعالیت های علمی و پژوهشی)بررسی شاخصH( اعضاء هیات علمی دانشگاه گروه طب تسکینی طب تسکینی

پایش اعتبار مجالت داخلی و خارجی که مقاالت اعضاء هیات علمی گروه طب تسکینی در آن چاپ شده است.

برگزاری کارگاه های آموزشی جهت پژوهشگران جهت آشنایی با مجالت معترب رشته طب تسکینی

تالش برای بهبود مشاهده پذیری و استنادپذیری مقاالت منترش شده دانشگاه در دنیا

کسب حداقل 40% از سهم ndex  H)باالتر از 30 جهت اعضاء هیات علمی این رشته

1411

1412

1413

1414

تهیه لیست بوردهای علمی جهانی مرتبط با طب تسکینی 

تالش در جهت عضویت در بوردهای علمی جهانی مرتبط با طب تسکینی 

کسب مدیریت بوردهای نهادهای علمی جهانی طب تسکینی

انجام متهیدات الزم جهت میزبانی از مسئولین و پژوهشگران مرکز جهانی تحقیقات طب تسکینی)C(RC( هر 5 سال یکبار
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1399

1400

تدوین و در نقشه راه دانشگاه متبلور گردد

سیاستهای حامیتی توسعه رشته در دانشگاه تدوین و تصویب گردد

تدوین منابع مالی مورد نیاز توسعه رشته با نگاه به درون و بیرون دانشگاه

راه اندازی رشته کارشناسی ارشد ترکیبی طب سوزنی-طب سنتی ایرانی

راه اندازی رشته ماساژ چینی

جذب فارغ التحصیالن جوان از طریق MD-PhD  از دانشگاههای داخل جهت توسعه رشته

تدوین برنامه و ارائه تسهیالت به اعضا هیات علمی جهت گذراندن دوره های فلوشیپ و پسادکرتای طب سوزنی و ماساژ

تشکیل کمیته داخلی بازنگری ساالنه برنامه های درسی

خدمات طب سوزنی قبال توسط گروه استاندارد و توسط وزارت ابالغ گردیده است

فرآیندهای تدوینی در انتهای هر سال مورد ممیزی و ارزیابی قرار گیرد

1401

تاسیس مرکز تحقیقات طب سوزنی

جذب دانشجویان از کشورهای منطقه در قالب تفاهم نامه برای راه اندازی رشته در کشور مربوطه

جذب دانشجویان مستعد برای ارتقا کیفی گروه آموزشی

تدوین کلیه فرآیندهای آموزشی

برنامه جامع نگاه جامعه محور در آموزش تدوین گردد

برگزاری دوره های مرتبط در کشور چین برای توسعه مهارتهای زبان چینی مدرسین

تدوین برنامه حضور مجازی آموزش در زیرساخت دانشگاه مجازی

1402

جذب و آموزش کارشناسان مرتبط برای کمک به انجام و آموزش مداخالت یداوی

از موسسات موفق داخلی و خارجی الگوبرداری گردد

فرآیندهای آموزشی تدوینی در نظام کنرتل کیفیت گنجانده و مورد بهبود کیفیت مداوم قرار گیرند

تدوین گردیده

تدوین نظام برگزاری کنگره های ملی و بازآموزی

تاثیر فارغ التحصیالن رشته در تولید علم مرتبط بررسی گردد

برنامه تدوین کتب مرجع تدوین فارسی انجام پذیرد

تدوین برنامه های خودمراقبتی در سطح جامع از طریق طب فشاری تدوین گردد

برنامه جامع معرفی ابعاد رشته با رسانه های دیداری-شنیداری تنظیم گردد

برنامه جامع بکارگیری ظرفیت رسانه های اجتامعی تدوین و عملیاتی گردد

تدوین برنامه توامنندسازی اساتید با دانشگاه طب چینی پکن

انجام می گیرد

تدوین برنامه جامع فرصتهای مطالعاتی حسب نیاز و افق آموزش رشته

تدوین برنامه ارائه روشهای نوین تلفیقی طب سوزنی-طب کالسیک

ارائه نیازهای ایجاد شده با توسعه رشته برای تولید داخلی تجهیزات

جذب پتانسیلها، ثبت واحدها و رشکت های فناور

تدوین، تصویب و ارائه تسهیالت برای ایجاد رشکتهای دانش بنیان در خصوص تولید تجهیزات و نرم افزارهای مرتبط

1403
جذب 4 نفر عضو هیات علمی جدید )2 نفر گیاهان دارویی چینی/ 1 نفر اعامل یداوی چینی/ 1 نفر مدیکال آکوپانکچر یا سنتی(

توامنندسازی اعضا هیات علمی گروه با دانش روز مرتبط

1404

برگزاری جشنواره ملی  و کنگره های ملی و بین املللی 

تدوین و اعطای جایزه ملی دوساالنه تدوین روشهای نوین آموزشی

برنامه های مداخالتی منطبق بر علل مرگ زودرس تدوین و عملیاتی گردد
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نقشه راه اقدامات در حوزه طب سوزنی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد جهت نیل به مرجعیت علمی
وابستگیاقدامسال

1404

تدوین برنامه جامع تشکیل قطب آموزش منطقه ای طب سوزنی

دوره های مهارتی بین املللی تدوین گردد

مترکز بر پژوهشهای پیشگیرانه

تدوین الگوهای فناورانه مرتبط

کسب رتبه نخست تولید مقاالت مرتبط در کشور

تبدیل دانشگاه به قطب تبادل دانش مرتبط در منطقه از طریق هامیشهای بین املللی

راه اندازی یک مجله تخصصی

بست تحقیق و مرگ زودرس

1405

تدوین برنامه آموزش تربیت مدرسین در کشورهای منطقه1406
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نقشه راه اقدامات در حوزه فارماسیوتیکس در دانشگاه علوم پزشکی مشهد جهت نیل به مرجعیت علمی
وابستگیاقدامسال

1399

1400

تدوین برنامه واروانه تسهیالت جهت دوره فلوشیپ

برگزاری جشنواره ها

بازنگری برنامه های درسی Ph.D فارماسیوتیکس جهت کاربردی شدن بیشرت

الگوبرداری از دانشگاه های برتر و جهان

پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت سازمانی

1401

مشارکت در برنامه های آموزشی و اجتامعی

برگزاری کنفرانس های زبان انگلیسی

برنامه ریزی جهت تأمین زیرساخت های الزم برای شبکه مجازی

برنامه ریزی و دعوت از اساتید برجسته بین املللی

1402

تشکیل کمیته برای بازنگری و تدوین استانداردها

برنامه ریزی جهت انجام پروژه های مشرتک با صنعت

برنامه ریزی جهت انجام پروژه های مشرتک بین دانشگاهی

تسهیل تصویب طرح های تحقیقاتی آینده نگری

با تربیت نیروی متخصص جهت گسرتش رشته

تسهیل اشتغال فارغ التحصیالن رشته فارماسیوتیکس

حضور فعال در انجمن های تخصصی

حضور فعال در بورد تخصصی

برگزاری سمینارهای ادواری فارماسیوتیکس

تدوین و تصویب برنامه جامع جهت ارزیابی و رصد علمی

تألیف کتاب مرجع در حوزه فارماسیوتیکس

تشکیل جلسات ادواری با نهادهای استانی کشوری

همکاری با رسانه های اجتامعی جهت ارتقاء سواد علمی

همکاری با رسانه های اجتامعی جهت ارتقاء سواد علمی

تسهیل جذب دانشجویان خارجی

کسب مجوزهای الم جهت برگزاری دوره های کوتاه مدت تخصصی

تقویت ارتباط با اساتید خارج از کشور

تسهیل پذیرش دانشجویان خارجی و اعزام دانشجویان به خارج

برگزاری کارگاه های آموزشی کوتاه در فارماسیوتیکس برای کشورهای همسایه

تسهیل تصویب پروژه های مشرتک

کسب اعتبار از طریق جذب مقاالت معترب

بین املللی سازی محتوی درسی از طریق تدوین کوریکولوم به زبان انگلیسی

ایجاد فرصت سفرهای آموزشی از طریق برگزاری دوره های کوتاه مدت

انجام پژوهش در راستای تولید فرموالسیون های خاص داروی

توسعه رشکتهای دانش بنیان با محوریت فارماسیوتیکس

تشویق دانش آموختگان فارماسیوتیکی به تشکیل رشکتهای دانش بنیان

برنامه ریزی جهت بومی سازی فرموالسیون های خاص

مشارکت اساتید با مراکز رشد جهت بازاریابی

درآمد سازی از طریق انجام پژوهش های کاربردی و سفارشی صنعتی

1403
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نقشه راه اقدامات در حوزه فارماسیوتیکس در دانشگاه علوم پزشکی مشهد جهت نیل به مرجعیت علمی
وابستگیاقدامسال

1404

انجام تحقیقات پیرشو در جهت فرموالسیون های جدید و خاص

تولید فناورانه فرموالسیون های جدید

جذب حداقل سه مقاله برای هر یک از اعضای گروه

تالیف و ترجمه کتاب های مرجع فارماسیوتیکس

پرورش محققین فارماسیوتیکس

همکاری و مشارکت با رشکت های داروئی

تشویق جهت ثبت اخرتاع و ابداع

برگزاری جهت هامیش های بین املللی

برگزاری دوره های آموزشی مشرتک با مراکز بین املللی

برگزاری نشست های بین املللی از موسسات مرتبط

تشویق اعضاء هیئت علمی به جذب مقاله در محالت ؟؟

همکاری با اساتید برجسته بین املللی جهت چاپ کتب مرجع

تالش در جهت قرار گرفنت اساتید در لیست %1

بهینه کردن خدمات جهت ارزیابی فرموالسیون

چاپ مقاالت با ارجاع باالت توسط اعضاء

تأسیس رشکت های دانش بنیان و همکاری با صنایع داروسازی

تشویق به مطالعات محصول محور

مترکز روی انجام پژوهش های محصول محور

تسهیل تشکیل موسسات دانش بنیان توسط دانش آموختگان

تشکیل کمیته جهت تعیین اولویت های پژوهشی

1405

ایجاد بانک اطالعاتی جهت ارائه و ارزیابی فرموالسیون ها

ساخت فرموالسیون های جدید

-- پایش مکرر اعضاء هیئت علمی از طریق شاخص علم سنجی

1406

تشویق اعضاء به عضویت در بوردهای علمی بین املللی

انجام متهیدات الزم جهت میزبانی از نهادهای علمی بین املللی

دعوت از مراجع ذی صالح داخلی و بین املللی برای اخذ مجوزهای الزم برای اعتبارسنجی

1407

1408

1409
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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:

رتبه علمیواحد محل خدمترشتهنام هیات 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

تورنتواستادداخلیروماتولوژیژاله رشیعتی رسابی1

پکناستادیارگروه طب چینیطب سوزنیعلی خورسند وكیل زاده2

انگلستاناستادفیزیک پزشکیفیزیک پزشکیسیدمحمدحسین بحرینی طوسی3

پکناستادیارگروه طب چینیطب سوزنیهدی عزیزی4

Vrije Universiteit Amsterdamاستادیارگروه علوم و فنون نوینژنتیکامیر آوان5

دانشگاه ملی اسرتالیااستادیارگروه زنان و زایامنبهداشت باروریمریم مرادی6

دانشگاه لوند سوئداستادیارگروه بیوتكنولوژی دارویییوتكنولوژی و ژنتیكابوالقاسم دانش7

دانشگاه LMU مونیخدانشیارژنتیکژنتیک مولکولیآریانه صدرنبوی8

دانشگاه تكنولوژی نانیانگ كشور سنگاپوراستادیارمركز توسعه تحقیقات بالینیمکانیکسیدعلی موسوی شائق9

کارولینسکا سوئددانشیاربیوشیمیبیوشیمی بالینیسیداسحاق هاشمی10

محمدجواد نجف زاده11
قارچ شناسی 

پزشکی
آمسرتدامدانشیارگروه انگل شناسی و قارچ  شناسی

آمسرتدامدانشیارداروسازی بالینیانفورماتیکسعید اسالمی حسن آبادی12

مک گیل کانادااستادیارژنتیکژنتیکمحمدامین كراچیان13

کارولینسکا سوئداستادیارگروه میكروب و ویروس شناسیویروس شناسیمسعود یوسفی14

دانشگاه UCLاستادیارفیزیولوژیفیزیولوژیموسی الرضا حاج زاده15

پکناستادیارگروه طب چینیطب سوزنیحمیدرضا بهرامی طاقانكی16

منچسرتاستادیارگروه زیست فناوری پزشكیبیوتكنولوژی پزشكیالهه مهدی پور17

نیویورکاستادگروه بینایی سنجیبینایی سنجیعباس عظیمی خراسانی18

منچسرتدانشیارایمونولوژیایمونولوژیهوشنگ رفعت پناه19

گالسکواستادگروه فارماكودینامی و سم  شناسیفارماکولوژیحسین حسین زاده20

پکناستادیارگروه طب چینیطب سوزنیشاپور بدیعی21

جدول F2- مشخصات اعضای هیات علمی دانشگاه که جزء  دانشمندان یک درصد برتر دنیا )ESI، Web of Science، Thomson Reuters( هستند:

توضیحاتموضوع یا زمینه علمی اصلی فعالیترتبه علمیواحد محل خدمترشته نام هیات علمی

نانو فناوری داروییدانشیاردانشکده داروسازیزیست فناوری داروییامیر حسین صاحبکار1

فارماکو دینامی و سم شناسیاستاد ممتازدانشکده داروسازیداروشناسیحسین حسین زاده2

بیوتکنولوژی داروییاستاد ممتازدانشکده داروسازیزیست فناوری داروییمحمد رمضانی3

شیمی داروییاستاددانشکده داروسازیشیمی داروییخلیل آبنوس4

داروسازی سنتیاستاددانشکده داروسازیفارماکوگنوزیمهرداد ایرانشاهی5

نانو فناوری داروییاستاددانشکده داروسازیفارماسیوتیکسمحمود رضا جعفری6

فیزیولوژیاستاددانشکده پزشکیفیزیولوژی محمد حسین بسکابادی7

قارچ شناسی پزشکیدانشیاردانشکده پزشکیانگل شناسیمحمد جواد نجف زاده8
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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

دکرت عباس عظیمی1
اپتومرتی و علوم 

بینایی
دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد

انجمن علمی اپتومرتی ایراناستاد متام
80-98/ رئیس و عضو 

هیئت مدیره

اپتومرتیدکرت آسیه احصایی2
دانشکده 
پیراپزشکی

استادیار

British contact Lenses 
Association)BCLA(

Association for research vision and 
Ophthalmic)ARVO(

European association  for vision  and 
eye research)EVER(

اپتومرتیدکرت عباسعلی یکتا3
دانشکده 
پیراپزشکی

استاد

British contact Lenses 
Association)BCLA(

Association for research vision and 
Ophthalmic)ARVO(

European association  for vision  and 
eye research)EVER(

4
دکرت بی بی صدیقه فضلی 

بزاز
میکروب شناسی 

دارویی
از سال 1376 تا کنونعضو انجمن رسدبیران مجالتاستادداروسازی

استادیارداروسازینانوتکنولوژی داروییدکرت لیال عربی5
Communication Chair گروه مرکزی 
 در انجمن mmune-Delivery) شاخه
)Controlled Release Society )CRS

از سال 1398

انجمن بین املللی اپیدمیولوژیدانشیاربهداشتاپیدمیولوژیعلی تقی پور6

استادیارگروه فیزیولوژیفیزیولوژیدکرت زهرا غالم نژاد7
(nternational Society of Exercise and (

mmunology )(SE((
عادی-4 سال

ایمونولوژیدکرت جلیل توکل افشاری8
بیامرستان قائم 

)عج(
23 سال و عضو فعالانجمن آسم و آلرژیاستاد

دکرت مریم خوشخوی9
آلرژی و ایمونولوژی 

بالینی
استادیاربیامرستان قائم

AMER(CAN ACADEMY 
OF ALLERGY, ASTHMA & 

(MMUNOLOGY
Usual  member ship

دکرت مریم خوشخوی10
آلرژی و ایمونولوژی 

بالینی
استادیاربیامرستان قائم

European Academy Of Allergy and 
(mmunology

Usual  member ship

دکرت مریم خوشخوی11
آلرژی و ایمونولوژی 

بالینی
Ucare-Ga2len networkmemberاستادیاربیامرستان قائم

از سال 2010 عضو دایمnternational Union of Angiology)استادیاردانشکده پزشکیایمونولوژیدکرت بهاره فاضلی12

استادیاردانشکده پزشکیایمونولوژیدکرت بهاره فاضلی13
European (independent Foundation in 

Angiology/Vascular Medicine

از سال 2009 عضو دایم
از سال 2017 عضو 
Advisory board

2 سالرترویرولوژیاستاددانشکده پزشکیایمونولوژیدکرت هوشنگ رفعت پناه14

The World Academy of Sciencesاستادیاردانشکده پزشکیبیوتکنولوژیخدیجه جامی االحمدی15
Associate
Members

2016

امین جلیلی16
باکرتی شناسی 

پزشکی با گرایش 
بیوتکنولوژی

گروه زیست 
فناوری و نانو 
فناوری پزشکی

استاد یار
فدراسیون بیوتکنولوژی اروپا
انجمن میکروبیولوژی آمریکا

انجمن میکروبیوژی عمومی- بریتانیا
5 سال – عادی

2019انجمن غدد پاکستاناستاددانشکده پزشکیتغذیهمحسن نعمتی17

عادی- یکسالPENSAاستادیاردانشکده پزشکیتغذیهرضا رضوانی18

19
دكرت حمیدرضا ریحانی

طب اورژانس
بیامرستان امام 

رضا
دانشیار

Educatorرسمی دوره ATLS دركالج جراحان 
آمریكا

از سال 2018 تا كنون
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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

طب اورژانسدكرت حمیدرضا ریحانی20
بیامرستان امام 

رضا
دانشیار

مدرس رسمی دوره های life support در 
انجمن قلب آمریكا

از سال 2014 تا كنون

دانشیاربیامرستان اکربگوارش کودکانمحمد علی کیانی21
انجمن گوارش و کبد کودکان آمریکا 

NASPGHAN
4 سال عضو

زهرا بدیعی22
هامتولوژی و 

انکولوژی کودکان

دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد 
بیامرستان دکرت 

شیخ

حدود 10 سالانجمن بین املللی ترومبوز- هموستاز STH)دانشیار

قلب کودکانبهزاد علیزاده23
بیامرستان امام 

رضا مشهد
CS( FoundationFaculty Memberاستادیار

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

نام انجمنرتبه علمیواحد محل خدمترشته نام هیات علمی
تاریخ ابالغ / نوع همکاری

انتصاب دبیررییس

اپتومرتی و علوم بیناییدکرت عباس عظیمی1
دانشگاه علوم پزشکی 

مشهد
þانجمن علمی اپتومرتی ایراناستاد متام

80-88 رئیس 
هیئت مدیره

استادیاردندانپزشکیترمیمی-زیباییعلیرضا بروزی نیت2
انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی 

شاخه استانهای خراسان
þ1396

دندانپزشکی کودکانحسین نعمت اللهی3
دانشگاه علوم پزشکی 

مشهد
استاد

جامعه دندانپزشکی ایران شاخه خراسان 
رضوی

þþ1396

þþ2019 - 2014انجمن تغذیه ایران. شاخه خراساناستاددانشکده پزشکیتغذیهدکرت محسن نعمتی4

þþ90/1/28متخصصین نوزادان شامل رشق ایراناستادیاربیامرستان امام رضا)ع(نوزاداناحمد شاه فرهت5

استادبیامرستان امام رضا)ع(نوزادانارشف محمد زاده6
عضو هیأت مدیره انجمن متخصصین 

نوزادان شامل رشق کشور
þþ90/1/28

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 خدمترشتهنام هیات علمی

کرسی سطح2 یونسکویونسکواستاددانشکده پزشکیتغذیهمجید غیور مربهن1
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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

65نانو فناوری داروییدانشیاردانشکده داروسازیزیست فناوری داروییامیر حسین صاحبکار1

52فارماکودینامی و سم شناسیاستاد ممتازدانشکده داروسازیداروشناسیحسین حسین زاده2

39بیو تکنولوژی داروییاستاد ممتازدانشکده داروسازیزیست فناوری داروییمحمد رمضانی3

36شیمی داروییاستاددانشکده داروسازیشیمی داروییخلیل آبنوس4

35داروسازی سنتیاستاددانشکده داروسازیفارماکو گنوزیمهرداد ایرانشاهی5

35نانوفناوری داروییاستاددانشکده داروسازیفارماسیوتیکسمحمود رضا جعفری6

32تغذیهاستاددانشکده پزشکیعلوم تغذیهمجید غیور مربهن7

32فیزیولوژیاستاددانشکده پزشکیفیزیولوژیمحمد حسین بسکابادی8

31پزشکی هسته ایاستادیاربیامرستان قائم )عج(نانوفناوری پزشکیمجید درودی9

29بیوتکنولوژی داروییدانشیاردانشکده داروسازیزیست فناوری داروییسید محمد تقدیسی حیدریان10

27علوم و فنون نویناستادیاردانشکده پزشکیژنتیک انسانیامیر آوان11

27پزشکی هسته ایدانشیاردانشکده پزشکیپزشکی هسته ایرامین صادقی12

27انگل شناسی و قارچ شناسیدانشیاردانشکده پزشکیقارچ شناسی پزشکیمحمد جواد نجف زاده13

24اپیدمیولوژی و آمار زیستیاستاد دانشکده بهداشتآمار زیستیحبیب اله اسامعیلی14

24داروسازی بالینیاستاددانشکده داروسازیسم شناسی داروییغالمرضا کریمی15

24فیزیولوژیاستاددانشکده پزشکیفیزیولوژیسید محمود حسینی16

23فارماکولوژیدانشیاردانشکده پزشکیداروسازیحمید رضا صادق نیا17

23ایمونولوژیاستاددانشکده پزشکیایمنی شناسی پزشکیمحمود محمودی18

23ژنتیکاستاددانشکده پزشکیژنتیک انسانیمحمد رضا عباس زادگان19

23داروسازی بالینیدانشیاردانشکده داروسازیانفورماتیک پزشکیسعید اسالمی حسن آبادی20

22آموزش پزشکیاستادیاردانشکده پزشکیپژوهش محوررضا اسدی21

22فیزیولوژیاستاددانشکده پزشکیفیزیولوژیمجید خزایی22

22علوم داروییاستادیاردانشکده داروسازیزیست فناوری پزشکیمونا علی بلندی23

21ایمونولوژیدانشیاردانشکده پزشکیایمنی شناسی پزشکیهوشنگ رفعت پناه بایگی24

21بیوشیمیاستادیاردانشکده پزشکیبیوشیمی بالینیسید مهدی حسنیان مهر25

21شیمی داروییاستاددانشکده داروسازیشیمی داروییفرزین هادی زاده26

21شیمی داروییاستاددانشکده داروسازیشیمی داروییمحمد رضا صایری27

21داروسازی سنتیاستاددانشکده داروسازیفارماکوگنوزیسید احمد امامی28

21علوم و فنون نویناستادیاردانشکده پزشکیشیمی تجزیهمجید رضایی29

20اپیدمیولوژی و آمار زیستیاستاددانشکده بهداشتآمار زیستیمحمد تقی شاکری30

20ایمونولوژیاستاددانشکده پزشکیایمنی شناسی پزشکیجلیل توکل افشاری31

20بینایی سنجیاستاددانشکده پیراپزشکیبینایی سنجیعباس علی یکتا32

20کنرتل دارواستاددانشکده داروسازیمیکروب شناسیبی بی صدیقه فضلی بزاز33

20داروسازی سنتیاستاددانشکده داروسازیفارماسیوتیکسفاطمه صادقی34

35
20نانوفناوری داروییاستاددانشکده داروسازیفارما سیوتیکسمحسن تفقدی پیاده غیبی

20نانوفناوری داروییدانشیاردانشکده داروسازیداروشناسیعلی بدیعی36
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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

بیامری های داخلیبیامری های داخلیمحمدجواد مجاهدی1

پزشک خانوادهپزشک خانوادهمحمد رضا مجدی2

جراحی عمومیجراحی عمومیعلیرضا توسلی3

دبیرزنان و زایامنزنان و زایامنفاطمه تارا4

زنان و زایامنزنان و زایامننیره قمیان5

رادیوانکولوژیرادیوانکولوژیسیدامیر آل داوود6

دبیررادیوانکولوژیرادیوانکولوژیرهام سالک7

جراحی عروقجراحی عروقغالمحسین کاظم زاده8

جراحی عروقجراحی عروقمحمدهادی سعید مدقق9

اورولووژیاورولووژیپریسا سعیدی10

اورولوژیاورولوژیمحمدرضا دارابی11

اورولوژیاورولوژیمحمد اصل زارع

جراحی قلب و عروقجراحی قلب و عروقجمیل اصفهانی زاده12

جراحی قلب وعروقجراحی قلب وعروقمحمد عباسی تشنیزی13

پزشکی اجتامعیپزشکی اجتامعیمحمد خواجه دلویی14

گوارشگوارشحسن وثوقی نیا15

دبیربیامری های مغز و اعصاببیامری های مغز و اعصابمحسن قروغی پور16

بیامری های مغز و اعصاببیامری های مغز و اعصابعلی شعیبی17

بیامری های مغز و اعصاببیامری های مغز و اعصابپیام ساسان نژاد18

دبیربیامری های عفونیبیامری های عفونیحمیدرضا نادری19

بیامری های عفونیبیامری های عفونیارشف توانایی ثانی20

بیامری های عفونیبیامری های عفونیعلی اکرب حیدری21

گوش و حلق و بینیگوش و حلق و بینیمحسن رجعتی22

آسیب شناسیآسیب شناسیمحمدرضا کرامتی23

آسیب شناسیآسیب شناسیعلیرضا خوئی24

گوش و حلق و بینیگوش و حلق و بینیمحمدرضا رشیفیان25

گوش و حلق و بینیگوش و حلق و بینیکامران خزائنی26

رادیولوژیرادیولوژیبهروز زندی27

رادیولوژیرادیولوژیمسعود پزشکی راد28

بیهوشیمعصومه طربی29

بیهوشیناهید زیرک30

بیهوشیقاسم سلطانی31

بیهوشیمحمد غروی فرد32

طب کارطب کاراحسان رفیعی منش33

طب اورژانسطب اورژانساحسان بلوردی34

جراحی مغز و اعصابجراحی مغز و اعصابفریربز مثینی35

پزشکی هسته ایپزشکی هسته ایسیدرسول زکوی36

پزشکی هسته ایپزشکی هسته ایوحیدرضا دباغ37

ایمنی شناسیایمنی شناسیمحمود محمودی38

ریهریهشهرزاد محمدزاده39
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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

ریهریهداوود عطاران40

غددغددپیامن ارشاقی41

غددغددنرصت قامئی42

غددغددزهره موسوی43

غددغددرباب بیگم ابوترابی44

نفرولوژینفرولوژیفرزانه رشیفی پور45

نفرولوژینفرولوژیفاطمه ناظمیان46

کلیه کودکانکلیه کودکانمحمد اسامعیلی47

مغز و اعصاب کودکانمغز و اعصاب کودکانجواد آخوندیان48

جراحی کودکانجراحی کودکانمهران هیرادفر49

جراحی قفسه صدریجراحی قفسه صدریعلی صدری زاده50

آلرژی و ایمونولوژیآلرژی و ایمونولوژیفرحزاد جباری آزاد51

کودکانکودکانحسن متقی مقدم52

کودکانکودکانحمید آهنچیان53

کودکانکودکانعلی قاسمی54

کودکانکودکانفرهاد حیدریان55

کودکانکودکانانوش آذرفر56

دبیرکودکانکودکانفرح ارشف زاده57

کودکانکودکانمحمد سعید ساسان58

روماتولوژیروماتولوژیزهرا رضایی یزدی59

روماتولوژیروماتولوژیهاله رشیعتی60

جراحی عمومیجراحی عمومیدکرت قدت ا... مداح61

جراحی عمومیجراحی عمومیحسین شباهنگ62

دبیرجراحی عمومیجراحی عمومیعلی جنگجو63

جراحی عمومیجراحی عمومیمحمد تقی رجبی مشهدی64

جراحی عمومیجراحی عمومیحسین راوری65

جراحی عمومیجراحی عمومیمهدی اسدی66

دبیرچشم پزشکیچشم پزشکیمجید ابریشمی67

بیامری های داخلیبیامری های داخلیفریبا رضایی طلب68

بیامری های داخلیبیامری های داخلیکامبیز اخوان69

بیامری های داخلیبیامری های داخلیمحمد طیبی70

بیامری های داخلیبیامری های داخلیعلیرضا باری71

بیامری های قلب و عروقبیامری های قلب و عروقمحمود محمدزاده شبسرتی72

بیامری های قلب و عروقبیامری های قلب و عروقهام فال سلیامن73

بیامری های قلب و عروقبیامری های قلب و عروقمهدی حسن زاده74

چشم پزشکیچشم پزشکیمحمد رضا صداقت75

چشم پزشکیچشم پزشکیرامین دانشور76

چشم پزشکیچشم پزشکیاکرب درخشان77

چشم پزشکیچشم پزشکیمحمد اعتضاد رضوی78

چشم پزشکیچشم پزشکیسیامک زارعی قنواتی79
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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

چشم پزشکیچشم پزشکینارص شعیبی80

مراقبت های ویژهمراقبت های ویژهآرش پیوندی81

مراقبت های ویژهمراقبت های ویژهشهرام امینی82

ارتوپدیارتوپدیفرزاد امیدی کاشانی83

ارتوپدیارتوپدیمحمد حسین ابراهیم زاده84

ارتوپدیارتوپدیمحمد حالج مقدم85

ارتوپدیارتوپدیدکرت علی پارسا86

ارتوپدیارتوپدیدکرت محمد حسنی87

زنان و زایامنزنان و زایامنزهره یوسفی88

زنان و زایامنزنان و زایامنملیحه حسن زاده89

زنان و زایامنزنان و زایامننیره خادم90

زنان و زایامنزنان و زایامنلیال حفیظی91

رادیوانکولوژیرادیوانکولوژیکاظم انوری92

رادیوانکولوژیرادیوانکولوژیآمهدی سیالنیان طوسی93

رادیوانکولوژیرادیوانکولوژیفاطمه هامئی شاندیز94

پوستپوستمسعود ملکی95

پوستپوستمحمدجواد یزدانپناه96

پوستپوستیلدا ناهیدی97

جراحی پالستیکجراحی پالستیکعزت اله رضایی98

جراحی پالستیکجراحی پالستیکآرش بیرقی99

گوارش کودکانگوارش کودکانمحمدعلی  کیانی100

گوارش کودکانگوارش کودکانحمیدرضا کیانی فر101

روانپزشکی کودکروانپزشکی کودکفاطمه محرری102

نوزاداننوزادانمعموری103

پریودانتیکسپریودانتیکسامیر معین تقوی104

جراحی دهان فک و صورتامین راه پیام105
جراحی دهان فک و 

صورت

رادیولوژی ئهان فک و صورتماهرخ ایامنی مقدم106
رادیولوژی ئهان فک و 

صورت

نوشین محتشم107
آسیب شناسی دهان فک و 

صورت
آسیب شناسی دهان فک 

و صورت

ترمیمیترمیمیمجید اکربی108

دندانپزشکی کودکاندندانپزشکی کودکانعلیرضا رصاف شیرازی109

بیامری های دهانبیامری های دهانزهرا دالوریان110

تغذیهتغذیهمحمد صفریان111

تغذیهتغذیهمحسن نعمتی112

اندودانتیکسسعید مرادی113
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جدول F8 - مشخصات اعضای هیات علمی دانشگاه که مجری پروژه های کالن یا ملی درسطح وزارت بهداشت و درمان هستند:

رشتهنام هیات علمی
واحد محل 

خدمت
رتبه علمی

دستگاه یا واحد وزارتی 
سفارش دهنده پروژه

رشوع و پایان پروژهعنوان پروژه

1
سیده بلین 

توکلی
محیط زیست

دانشکده 
بهداشت

بنیاد ملی نخبگاناستادیار

ارزیابی ریسک سالمت انسان در مواجهه با برخی از 
ترکیبات سمی ارگانوکلره، پلی کلرو بیفنیل ها و فلزات 
سنگین ناشی از مرصف صیفی جات پرورشی در گلخانه 

های شهر مشهد

06/04/1397
تا

01/10/1398

2
محمدرضا 
عباس زادگان

ژنتیک انسانی
دانشکده 

پزشکی
وزارت بهداشتاستاد

بررسی کارایی تصحیح ژنی با استفاده از سیستم  
CR(SPR/Cas9در سلول های بنیادی خون ساز جدا 

شده از بیامران مبتال به بتا تاالسمی ماژور

08/12/1397
تا

1400/11/22

روانپزشکیعلی طالئی3
دانشکده 

پزشکی
سطح بندی خدمات کاهش آسیب اختالالت مرصف موادوزارت بهداشتدانشیار

24/05/1397
تا

1398/01/23

4
محمدحسین 
ابراهیم زاده

ارتوپدی
دانشکده 

پزشکی
وزارت بهداشتاستاد

طراحی، ساخت وآزمایش بالینی پروتز داخل استخوانی 
Distal Radioulnar Joint

26/10/1397
تا

1400/04/13

روانپزشکیعلی طالئی5
دانشکده 

پزشکی
وزارت بهداشتدانشیار

برآورد اندازه جمعیت های پرخطر به روش مکان یابی 
جغرافیایی )Mapping( در ایران در سال 1397

24/11/1397
تا

1398/11/29

ارتوپدیعلی مرادی6
دانشکده 

پزشکی
اگزواسکلتون کمکی اندام تحتانیوزارت بهداشتاستادیار

26/10/1397
تا

1401/11/15

مغز و اعصابرضا بوستانی7
دانشکده 

پزشکی
وزارت بهداشتدانشیار

بررسی ارتباط بین بار ویروس HTLV-1 و شدت عالیم 
بالینی در بیامران HAM/TSP)نیامد(

08/12/1397
تا

1399/05/30

8
مجید غیور 

مربهن
علوم تغذیه

دانشکده 
پزشکی

وزارت بهداشتدانشیار

بررسی اثربخشی محصوالت روزانه کم چرب غنی 
شده با ویتامین دی نانو انکپسوله بر روی نشانگرهای 
بیوشیمیایی عملکرد کبدی، بیامریهای کلیوی و قلب و 
عروق در بزرگساالن: یک مطالعه مداخله ای کنرتل شده

02/03/1397
تا

1400/01/18

9
هوشنگ رفعت 

پناه
ژنتیک انسانی

دانشکده 
پزشکی

وزارت بهداشتدانشیار
بررسی اثرات ایمنولوژیک و درمانی پپتیدهای آنتی ژنیک 

سنتتیک ملکول P32 در مدل موشی رسطان پستان

04/06/1397
تا

1401/03/16

ژیال طاهر زاده10
فارماکولوژی 

بالینی
دانشکده 
داروسازی

وزارت بهداشتاستادیار

بررسی ومقایسه میزان اثربخشی کالله زعفران و ماده 
موثره کروسین در درمان زنان مبتال به افرسدگی ماژور 
بعد از زایامن تحت درمان به عنوان یک شیوه مکمل (

طرح مصوب نیامد943803(.

26/10/1397
تا

1399/05/02

ژنتیک انسانیمجید مجرد11
دانشکده 

پزشکی
وزارت بهداشتاستادیار

تولید مدل موشی بیامری دیسرتوفی عضالنی دوشن با 
Crisper Cas9 استفاده از تکنولوژی

26/10/1397
تا

1400/10/10

12
محمدتقی 

شاکری
آمار زیستی

دانشکده 
بهداشت

وزارت بهداشتاستاد
بررسی فراوانی ویروس های CMV , BK و JC در 

بیامران دریافت کننده پیوند کلیه در بیامرستان پیوند 
منترصیه مشهد در سال 1397

04/07/1397
تا

1398/06/30

13
محمدتقی 

شاکری
آمار زیستی

دانشکده 
بهداشت

وزارت بهداشتاستاد
مدلسازی فضایی دریافت خدمات اورژانس پیش 

بیامرستانی مشهد

24/05/1397
تا

1407/04/03

14
مجید غیور 

مربهن
علوم تغذیه

دانشکده 
پزشکی

وزارت بهداشتدانشیار
بررسی اثر بخشی درمان غیر تهاجمی با روش ترکیبی 
کرایولیپولیز و اولرتاسوند کویتیشن بر کاهش چربی 

موضعی و بررسی ترکیب بدن

04/07/1397
تا

1398/06/30
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جدول F8 - مشخصات اعضای هیات علمی دانشگاه که مجری پروژه های کالن یا ملی درسطح وزارت بهداشت و درمان هستند:

رشتهنام هیات علمی
واحد محل 

خدمت
رتبه علمی

دستگاه یا واحد وزارتی 
سفارش دهنده پروژه

رشوع و پایان پروژهعنوان پروژه

15
سعید عامل 

جامه دار
ویروس شناسی

دانشکده 
پزشکی

وزارت بهداشتاستادیار
 homology-independent طراحی یک اسرتاتژی

targeted integration به منظور درمان مدل موشی 
1-HTLV عفونت ویروس

30/08/1397
تا

1401/08/09

16
سید احمد 

مهاجری
فارماکولوژی

دانشکده 
داروسازی

وزارت بهداشتاستادیار

بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک و بیان ژن های 
مرتبط با نارسایی قلبی در اثر تجویز ترکیبات گیاهی در 

نارسایی قلبی مزمن القا شده با ایزوپرترنول در موش های 
صحرایی

08/03/1398
تا

1398/11/04

17
محمد 

سوختانلو

بیوشیمی 
بالینی

دانشکده 
پزشکی

وزارت بهداشتاستادیار
تهیه، تعیین خصوصیات و ارزیابی اثرات ضدتوموری 

نانولیپوزوم های حاویCombertastatin A4 هدفمند 
شده با پپتیِد ضدگیرندهp32 در رسطان پستان

08/03/1398
تا

1400/08/23

18
سید حمید 

آقایی بختیاری
بیوتکنولوژی 

پزشکی
دانشکده 

پزشکی
وزارت بهداشتاستادیار

ارتقا سامانه جامع جستجوی پایگاه داده های 
microRNA 2.0 miRandb

30/05/1398
تا

1399/05/25

19
مجید غیور 

مربهن
علوم تغذیه

دانشکده 
پزشکی

وزارت بهداشتدانشیار
بررسی محدوده نرمال فاکتورهای تن سنجی، 

بیوشیمیایی، نیرتات اوره خون و کراتینین در خراسان 
رضوی- ایران

1398/06/30
تا

1399/06/25

الدن گشایشی20
بیامریهای 

داخلی
دانشکده 

پزشکی
وزارت بهداشتدانشیار

ارزیابی بالینی و ژنتیکی سندرم های ارثی کولورکتال 
)سندرم لینچ وپولیپوز آدنوماتوز فامیلیال و پولیپوز 
وابسته به mutyh (در ایران:مطالعه مقطعی چند 

مرکزی)طرح مصوب نیامد(

1398/06/30
تا

1401/06/14

21
سعید اسالمی 
حسن آبادی

انفورماتیک 
پزشکی

دانشکده 
داروسازی

وزارت بهداشتدانشیار
طراحی و ارزیابی سیستم مبتنی بر T) جهت افزایش 
تبعیت پزشکان از اصول تشخیص نویسی مبتنی بر 

CD)-10 در درج تشخیص نهایی بیامران بسرتی

1397/08/30
تا

1399/02/25
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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 F) بیش از 15 
مقاله چاپ کرده اند.

رشتهنام هیات علمی
واحد محل 

خدمت
IF ژورنالآدرس مقالهعنوان مقالهرتبه علمی

1
محسن 
قنربی

ژنتیک 
انسانی

دانشکده 
پزشکی

استادیار

DNA methylation age is 
associated with an altered 

hemostatic profile in a 
multi-ethnic meta-analysis.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/30042098

15.132

2
محسن 
قنربی

ژنتیک 
انسانی

دانشکده 
پزشکی

استادیار

Multi-ancestry genome-wide 
gene-smoking interaction 

study of 387,272 individuals 
identifies new loci associated 

with serum lipids

https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/?term=Multi-

ancestry+genome-wide+gene-smokin
g+interaction+study+of+387%2C272
+individuals+identifies+new+loci+ass

ociated+with+serum+lipids

25.455

3
امیر حسین 

صاحبکار
بیوتکنولوژی 

دارویی
دانشکده 
داروسازی

استادیار
The Role of Nutraceuticals in 

Statin (ntolerant Patients.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/

pubmed/29957236
16.834

4
امیر حسین 

صاحبکار
بیوتکنولوژی 

دارویی
دانشکده 
داروسازی

استادیار

Measuring performance 
on the Healthcare Access 
and Quality (ndex for 195 

countries and territories and 
selected subnational locations: 

a systematic analysis from 
the Global Burden of Disease 

Study 2016

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubme
d/?term=Measuring+performance+on
+the+Healthcare+Access+and+Qualit
y+(ndex+for+195+countries+and+ter
ritories+and+selected+subnational+lo
cations%3A+a+systematic+analysis+f
rom+the+Global+Burden+of+Disease

+Study+2016

53.254

5
امیر حسین 

صاحبکار
بیوتکنولوژی 

دارویی
دانشکده 
داروسازی

استادیار
Global, regional, and 

country-specific lifetime risks 
of stroke, 1990 and 2016

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubme
d/?term=Global%2C+regional%2C+a
nd+country-specific+lifetime+risks+o

f+stroke%2C+1990+and+2016

79.26

6
مریم وهاب 

زاده
سم شناسی

دانشکده 
پزشکی

استادیار
Heroin body-packing and 

naloxone
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/

pubmed/30910307
59.102
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جدول R1  مشخصات مراکز تحقیقات  دانشگاه

نام مرکز تحقیقات
سال 
تاسیس

آخرین رتبه مرکز در رتبه 
بندی مراکز تحقیقات 

علوم پزشکی کشور
حوزه ها و موضوعات مورد مترکز مرکز

تعداد مقاالت ISI با 
affiliation  مرکز در 
سالهای 2018 و 2019

سایر توضیحات

138440دندانپزشکی1
ارتودنسی – درمان ریشه – بیامریهای کودکان – ترمیمی – 

رادیولوژی دهان فک صورت

138833پزشکی هسته ای2
گسرتش پژوهش های علمی پزشکی هسته ای و ارائه روش های 

بهینه كاربردهای بالینی آنها

138778ارتوپدی3

 مهندسی بافت و بیومکانیک- تحقیقات دست و اندام محیطی- 
تحقیقات تومور ریکانسرتاکشن- تحقیقات نرورسجری

-  تحقیقات تروماتولوژی اسکلت-تحقیقات اسپاین -  تحقیقات 
آرتروسکوپی و آرتروپالستی-

تحقیقات بنیادی-کاربردی در زمینه فیزیولوژی پزشکی139118التهاب نوروژنیک4

5
بیامریهای دهان، فك 

و صورت
1389124

بررسی و روش های نوین تشخیصی و کمک تشخیصی و درمانی و 
دارای الگوریتم تشخیصی درمانی

1389118جراحی رسطان6
تحقیقات بنیادین و کاربردی در زمینه اپیدمیولوژی، پیشگیری، تشخیص 

و درمان در حوزه ی جراحی رسطان و تشکیل رجیسرتی مرتبط

پژوهشهای بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی در زمینه جراحی عروق1389177مواد دندانی7

8
فارماکولوژیک 
گیاهان دارویی

138342
استفاده از گیاهان دارویی به منظور کاسنت از محدودیت های 

موجود در دارو درمانی بیامران

138539رسطان9

ثبت یکپارچه اطالعات دموگرافیک، پاتولوژیک، بالینی و پیگیری بیامران 
مبتال به رسطان در مراکز دانشگاهی علوم پزشکی مشهد

پی گیری کلیه موارد موجود در بانک اطالعاتی رسطان از جهت پاسخ به 
درمان و طول عمر همراه با اخذ منونه های بیولوژیک و ذخیره سازی آنها

138673سم شناسی پزشکی10
ارتقای دانش مستند سم شناسی پزشکی

حفظ و ارتقاء سطح سالمت جامعه از طریق كنرتل سموم، پیشگیری، 
تشخیص زودرس و درمان مبوقع و اختصاصی مسمومیت ها

1387173سالک جلدی11
اجرای طرحهای تحقیقاتی مربوط به رشته بیامریهای پوست. 

همکاری با بخش صنعت در جهت تولید فرآورده های بهداشتی و 
دارویی سنتی و مدرن

1386174جراحی آندوسكوپیك12
انجام تحقیقات كاربردی زمینه های بهداشتی، درمانی و آموزشی 

در ارتباط با جراحی های کم تهاجمی و الپاراسکوپی

تحقیقات مرتبط با ایمنی بیامر و ارتقاء سطح سالمت1391218ایمنی بیامر13

1385153چشم پزشكی14

سوانح و اورژانسهای چشمی - آمبلیوپیا وعیوب انکساری 
– کاتاراکت – گلوکوم - کنژنکتیویت های عفونی - ناخنک – 

کراتوکونوس - عوارض چشمی ناشی از دیابت - دژنراسیون شبکیه 
وابسته به سن

انحرافات چشم - سایر بیامریهای چشمی

1385142فیزیک پزشکی15
 X بکارگیری امواج الکرتومغناطیسی نور صوت و اولرتاسوند اشعه

و گاما و آثار تشخیصی و درمانی آنها

پیشگیری، تشخیص زودرس و درمان بیامریهای روماتیسمی1388192بیامریهای روماتیسمی16

17
سینوس و جراحی 

اندوسکوپیک
تولید دانش در زمینه بیامری های گوش و حلق و بینی1386249

1391142عیوب انکساری چشم18
پژوهشهای هدفمند و مبتنی بر نیازها و اولویتهای حیطه اپتومرتی 

و علوم بینایی کشور

توسعه و بکار گیری دانش برشی در زمینه علم جراحی عروق1388231جراحی عروق19

20
پاتولوژی ملکولی 

رسطان
1390148

پیشگیری ، تشخیص و درمان رسطان ها و بیامری های شایع در 
منطقه شامل رشق کشور
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جدول R1  مشخصات مراکز تحقیقات  دانشگاه

نام مرکز تحقیقات
سال 
تاسیس

آخرین رتبه مرکز در رتبه 
بندی مراکز تحقیقات 

علوم پزشکی کشور
حوزه ها و موضوعات مورد مترکز مرکز

تعداد مقاالت ISI با 
affiliation  مرکز در 
سالهای 2018 و 2019

سایر توضیحات

1385138مقاومتهای میکروبی21
انجام طرح های تحقیقاتی مشرتک با سایر مراکز تحقیقاتی و 

آموزشی در راستای گسرتش پزوهش در زمینه میکروب شناسی و 
ویروس شناسی

138516سندرم متابولیک22
دیابت – تیروئید – هیپوفیز - چاقی سندرم متابولیک و 

آرترواسکلروز درمان بی اختیاری ادراری با سلولهای بنیادی
نقش تغذیه و مارکرهای بیوشیمیایی در فرآیند آرترواسکلروز

تحقیقات در زمینه بیامریهای ریوی و سل1387262بیامریهای ریوی23

پیشگیری، تشخیص و درمان بیامریهای دهان و فک و صورت1384166نوزادان24

1391253عوارض پیوند کلیه25
پروژه های تحقیقاتی مرتبط با پیوند کلیه، طرح های تحقیقاتی 

بنیادی به منظور کشف روش های نوین جایگزینی کلیه از کار افتاده،

26
روانپزشکی و علوم 

رفتاری
شناسایی عوامل خطر بیامریهای روان و بهداشت روان13877

27
13914ژنتیک پزشکی

پژوهشهای کاربردی و بنیادی در زمینه پلی مورفیسمهای جمعیتی 
و بیامریهای ژنتیکی در جهت اصالح و بهبود کیفیت ارائه خدمات 

بهداشتی درمانی به بیامران و جامعه

28
عوامل اجتامعی موثر 

بر سالمت
138914

پژوهش های بنیادی اپیدمیولوژیک بالینی در جهت اصالح نظام 
ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیاز 

های کشور

29
مراقبت های پرستاری 

و مامایی
1392-

اصول کلی مراقبت و پیشگیری از مرگ زودرس  عوارض حاد و 
مزمن در بیامران

--1398علوم اعصاب30

13793علوم دارویی31

بررسی اثرات فارماکولوژیک و درمانی عصاره های گیاهی و تهیه 
فرموالسیونهای آنها جهت اهداف درمانی

-  تهیه سیستم های نوین ژن رسانی و دارورسانی هدفمند
- انجام کارآزمایی های بالینی جهت آزمایش فرموالسیونهای جدید 

دارویی
-  طراحی و ساخت بیوسنسورهای مبتنی بر آپتامر

-  استفاده از تکنولوژی مولکوالر ایمپرینتینگ در جداسازی و 
دارودرمانی

13799ایمونولوژی32
بیامریهای خود ایمنی و التهابی -

آلرژیها - بیامریهای عفونی

13831بیوتکنولوژی33

طراحی نانوپارتیکل های ایمنی زا بر ضد رسطان - بررسی مکانیزم 
های متایز سلولی در بافت استخوان - تحقیق در زمینه مکانیزم های 

القای سلولهای پلوریپوتنت- مطالعات اپی ژنتیکی در رسطان - 
شناخت بیومارکرهای مولکولی در رسطان

13887نانو فناوری34
دستیابی به یك فن آوری های مختلف در زمینه نانو 

فناوری پزشكی و تولید محصوالت نانوفناوری در حوزه پزشکی

139114دارو رسانی هدفمند35
سامانه های دارورسانی هوشمند پاسخگو به محرک با کمک 

هیدروژلها - سیستمهای زیست چسب و مخاط چسب

پیشگیری، تشخیص و درمان بیامریهای آلرژی138992آلرژی36

ادغام با چشم پزشکی1391258قرنیه37

ادغام با چشم پزشکی1390239شبکیه38

ادغام با روانپزشکی و علوم رفتاری138962علوم شناختی39
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جدول R2 - مشخصات تحقیقات ملّی که توسط دانشگاه انجام شده است

مجری طرحعنوان پژوهش ملّی

تاریخ انجام 
طرح

نهاد سفارش دهنده 
هزینه پروژه / مبلغ طرح

قرارداد
سایر توضیحات

تااز

1
ارزیابی ریسک سالمت انسان در مواجهه با برخی از ترکیبات سمی 

ارگانوکلره، پلی کلرو بیفنیل ها و فلزات سنگین ناشی از مرصف صیفی 
جات پرورشی در گلخانه های شهر مشهد

سیده بلین 
توکلی

06/04/139701/10/1398
بنیاد ملی 

نخبگان
ریال 

200,000,000

2
بررسی کارایی تصحیح ژنی با استفاده از سیستم  CR(SPR/Cas9در سلول 

های بنیادی خون ساز جدا شده از بیامران مبتال به بتا تاالسمی ماژور
محمدرضا عباس 

زادگان
وزارت بهداشت08/12/13971400/11/22

ریال 
276,142,200

وزارت بهداشت24/05/13971398/01/23علی طالئیسطح بندی خدمات کاهش آسیب اختالالت مرصف مواد3
ریال 

700,000,000

4
 Distal طراحی، ساخت وآزمایش بالینی پروتز داخل استخوانی

Radioulnar Joint
محمدحسین 
ابراهیم زاده

وزارت بهداشت26/10/13971400/04/13
ریال 

4,405,800,000

5
برآورد اندازه جمعیت های پرخطر به روش مکان یابی جغرافیایی 

)Mapping( در ایران در سال 1397
وزارت بهداشت24/11/13971398/11/29علی طالئی

ریال 
6,600,000,000

وزارت بهداشت26/10/13971401/11/15علی مرادیاگزواسکلتون کمکی اندام تحتانی6
ریال 

9,322,600,000

7
بررسی ارتباط بین بار ویروس HTLV-1 و شدت عالیم بالینی در 

بیامران HAM/TSP)نیامد(
وزارت بهداشت08/12/13971399/05/30رضا بوستانی

ریال 
275,000,000

8

بررسی اثربخشی محصوالت روزانه کم چرب غنی شده با ویتامین 
دی نانو انکپسوله بر روی نشانگرهای بیوشیمیایی عملکرد کبدی، 

بیامریهای کلیوی و قلب و عروق در بزرگساالن: یک مطالعه مداخله 
ای کنرتل شده

مجید غیور 
مربهن

وزارت بهداشت02/03/13971400/01/18
ریال 

3,000,000,000

9
بررسی اثرات ایمنولوژیک و درمانی پپتیدهای آنتی ژنیک سنتتیک 

ملکول P32 در مدل موشی رسطان پستان
هوشنگ رفعت 

پناه
وزارت بهداشت04/06/13971401/03/16

ریال 
250,000,000

10
بررسی ومقایسه میزان اثربخشی کالله زعفران و ماده موثره کروسین 
در درمان زنان مبتال به افرسدگی ماژور بعد از زایامن تحت درمان به 

عنوان یک شیوه مکمل (طرح مصوب نیامد943803(.
وزارت بهداشت26/10/13971399/05/02ژیال طاهرزاده

ریال 
220,000,000

11
تولید مدل موشی بیامری دیسرتوفی عضالنی دوشن با استفاده از 

Crisper Cas9 تکنولوژی
وزارت بهداشت26/10/13971400/10/10مجید مجرد

ریال 
1,307,080,000

12
بررسی فراوانی ویروس های CMV , BK و JC در بیامران دریافت 
کننده پیوند کلیه در بیامرستان پیوند منترصیه مشهد در سال 1397

محمد تقی 
شاکری

وزارت بهداشت04/07/13971398/06/30
ریال 

262,500,000

مدلسازی فضایی دریافت خدمات اورژانس پیش بیامرستانی مشهد13
محمد تقی 

شاکری
وزارت بهداشت24/05/13971407/04/03

ریال 
120,000,000

14
بررسی اثر بخشی درمان غیر تهاجمی با روش ترکیبی کرایولیپولیز و 
اولرتاسوند کویتیشن بر کاهش چربی موضعی و بررسی ترکیب بدن

مجید غیور 
مربهن

وزارت بهداشت04/07/13971398/06/30
ریال 

275,000,000

15
 homology-independent targeted طراحی یک اسرتاتژی

1-HTLV به منظور درمان مدل موشی عفونت ویروس integration
سعید عامل 

جامه دار
وزارت بهداشت30/08/13971401/08/09

ریال 
3,089,440,000

16
بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک و بیان ژن های مرتبط با نارسایی 
قلبی در اثر تجویز ترکیبات گیاهی در نارسایی قلبی مزمن القا شده با 

ایزوپرترنول در موش های صحرایی

سیداحمد 
مهاجری

1,807,090,000وزارت بهداشت08/03/13981398/11/04

17
تهیه، تعیین خصوصیات و ارزیابی اثرات ضدتوموری نانولیپوزوم های 
حاویCombertastatin A4 هدفمند شده با پپتیِد ضدگیرندهp32 در 

رسطان پستان

محمد 
سوختانلو

08/03/13981400/08/23
صندوق حامیت 
از پژوهشگران

150,000,000

18
 2.0 miRandb ارتقا سامانه جامع جستجوی پایگاه داده های

microRNA
سید حمید آقایی 

بختیاری
163,500,000وزارت بهداشت30/05/13981399/05/25

19
بررسی محدوده نرمال فاکتورهای تن سنجی، بیوشیمیایی، نیرتات اوره 

خون و کراتینین در خراسان رضوی- ایران
مجید غیور 

مربهن
275,000,000وزارت بهداشت30/05/13981399/06/25
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جدول R2 - مشخصات تحقیقات ملّی که توسط دانشگاه انجام شده است

مجری طرحعنوان پژوهش ملّی

تاریخ انجام 
طرح

نهاد سفارش دهنده 
هزینه پروژه / مبلغ طرح

قرارداد
سایر توضیحات

تااز

20
ارزیابی بالینی و ژنتیکی سندرم های ارثی کولورکتال )سندرم لینچ 

وپولیپوز آدنوماتوز فامیلیال و پولیپوز وابسته به mutyh (در 
ایران:مطالعه مقطعی چند مرکزی)طرح مصوب نیامد(

9,500,000,000وزارت بهداشت30/05/13981401/06/14الدن گشایشی

21
طراحی و ارزیابی سیستم مبتنی بر T) جهت افزایش تبعیت پزشکان 
از اصول تشخیص نویسی مبتنی بر CD)-10 در درج تشخیص نهایی 

بیامران بسرتی

سعید اسالمی 
حسن آبادی

وزارت بهداشت30/08/13971399/02/25
ریال 

548,000,000

جدول R3 - مشخصات گرانت های پژوهشی کالن )بیش از 500 میلیون تومان( جذب شده از نهادها و مراجع داخل کشور

مجری طرحعنوان پژوهش ملّی
نهاد سفارش تاریخ انجام طرح

دهنده طرح
هزینه پروژه / مبلغ 

قرارداد
سایر توضیحات

تااز

1
برآورد اندازه جمعیت های پرخطر به روش مکان یابی 

جغرافیایی )Mapping( در ایران در سال 1397
24/11/13971398/11/29علی طالئی

وزارت 
بهداشت

ریال 
6,600,000,000

26/10/13971401/11/15علی مرادیاگزواسکلتون کمکی اندام تحتانی2
وزارت 
بهداشت

ریال 
9,322,600,000

3
ارزیابی بالینی و ژنتیکی سندرم های ارثی کولورکتال )سندرم 
 mutyh لینچ وپولیپوز آدنوماتوز فامیلیال و پولیپوز وابسته به

(در ایران:مطالعه مقطعی چند مرکزی)طرح مصوب نیامد(

الدن 
گشایشی

30/05/13981401/06/14
وزارت 
بهداشت

9,500,000,000

)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

18رشکت34 پروژهمهرماه 91تجهیزات پزشکی- T)سالمتمرکزرشد فناوری سالمت1

12 رشکت39 پروژهاسفند 83دارویی آرایش بهداشتیمرکز رشد فناوری فراورده های دارویی2

)Accelerators( مراکز شتاب دهنده نوآوری - R7 جدول

عنوان مرکز شتاب دهنده
حوزه تخصصی فعالیت 

شتاب دهنده
تاریخ رشوع فعالیت 

شتاب دهنده
تعداد کسب و کارهایی که در حال حارض 
توسط شتاب دهنده حامیت می شوند 

تعداد کسب و کارهای فعالی که قبال 
تحت حامیت شتاب دهنده بوده اند

متاسل4رشکت فعال هستنداردیبهشت T98)سالمت – تجهیزات پزشکیمتاسل1

)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

حوزه سالمتعلم و فناوری سالمت1
اسفند 97 تصویب شد ولی عمال 

فعالیت اجرایی رشوع نشده
00
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)University Spinoff Companies( رشکت های دانش بنیان وابسته به دانشگاه - R9 جدول

حوزه تخصصی فعالیت رشکت دانش بنیانعنوان رشکت دانش بنیان
تاریخ رشوع فعالیت 

رشکت دانش بنیان
محصوالت نوآورانه رشکت 

دانش بنیان 
سایر توضیحات

داپلر فونوالیزر2/10/1396تولید تجهیزات مهندسی پزشكیبزرگمهر منیر سورن1

پارس سیمرغ دارو دماوند2
تجهیزات پیرشفته، ساخت، تولید و 

آزمایشگاهی)تولید كیت(
کیت های زیست ملکولی6/3/1396

رویان طب قائم3
تولید و توزیع تجهیزات پزشكی یكبار 

مرصف)سوزن میوگرافی(
16/12/1393

سوزن میوگرافی-تیغه 
الرینگوسکوپ

گازشامر دیجیتال2/10/1396تجهیزات پزشكیمهراب فناور شورورز4

فیکساتور اکسرتنال6/3/1396تجهیزات پزشكی ارتوپدی و سایر تجهیزاتنوآفرینان طب آویسا رشق5

پویش درمان گسرت کاسپین6
تجهیزات پزشکی در حوزه ساخت سیستم های 

اکسیژن ساز
24/6/1397RO

کفی هوشمند19/3/1397ارتوپدیآریان ملل آبادیس7

پارس تك رخ8
استخراج و تلخیص انواع ویتامین ها به صورت 

قرص و كپسول
16/12/1393

محصوالت آرایشی 
بهداشتی

قرص کروسین16/12/1393داروییپویش داروی سینا9

نانوسیلر25/6/1396نانو سیلر HTND به منظور درمان ریشه دندانراد كاوان آیریا10

تیناب شیمی خاورمیانه11
تولید دانش فنی و ساخت محلولهای دستگاه های 

الكرتولیت آنالیزور
18/10/1395

محلول ها و رنگ های 
آزمایشگاهی

21/12/1395تولید مكمل دارویی فراسودمند )پری بیوتیك(فراسودمند رازی12
مکمل دارویی پری 

بیوتیک

کپسول تریکاتو11/7/1394تولید و تجاری سازی كپسول تریكاتوكیمیا فراوربوعلی13

اشکال دارویی10/8/1393داورییداروسازی دکرت رجبی14

استخراج عصاره و اسانس9/8/1394استخراج عصاره و اسانس داروی گیاهیگل اکسیر پارس15

16
فناوران سلولی پویاگسرت 

رویانا ایرانیان
19/12/1396سلول های بنیادی- مهندسی بافت

مهندسی بافت و سلول 
بنیادی

)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

1
آزمایشگاه جامع 

تحقیقاتی رشق کشور

خدمات آنالیزی شامل:
میکروسکوپی، آنالیز مواد، 

و بیولوژی
سال 1389

NMR
FESEM
AFM
FC

LC-MS-MS
CHN-O

SA(
HPTLC

این آزمایشگاه بعنوان آزمایشگاه مرجع 
تحقیقاتی رشق کشور شناخته می شود.

جدول R11 - مشخصات مجالت علمی معترب دانشگاه که توسط ISI منایه می شوند1

آخرین IFتاریخ رشوع منایه ISIتاریخ رشوع انتشاررسدبیرواحد متولی نام مجله

1(ranian J  Basic Medical Sciences138613901/854بی بی صدیقه فضلی بزاز
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)National Cohort Studies( مطالعات کوهورت ملی یا منطقه ای که دانشگاه متولی اجرای آن است - R12 جدول

واحد متولی نام کوهورت
گسرته کوهورت

تاریخ رشوع 
کوهورت

تعداد افراد 
تحت پوشش 

کوهورت

تعداد مقاالت ISI که بر 
اساس داده های کوهورت 

منترش شده است ی
تان

اس

ی
ه ا

طق
من

ی
ّ مل

þþþمعاونت پژوهش و فناوری دانشگاهطرح پایش سالمت کارکنان )پرشین کوهورت(1

þþþکوهورت چشم2

)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

1
دومین کنگره بین املللی اسرتاتژی های پیشگیری برای 

عفونت های مرتبط با مراقبت از بیامر 
دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد

þ¢¢
28 – لغایت 30 فروردین 

1397

2
دومین کنگره بین املللی التهاب سیستم عصبی و 

دومین فستیوال دانشجویی علوم اعصاب
"þ¢¢

28 – لغایت 30 فروردین 
1397

3
اولین هامیش رسارسی بیامریهای تیروئید و سندروم 

متابولیك 
"¢þþ

29 لغایت 31 فروردین 
1397

¢¢þ"پنجمین کنگره بین املللی کاشت حلزون و علوم وابسته4
19 لغایت 21 فروردین 

1397

14 لغایت 15 تیر þþ1397¢"دومین هامیش کشوری روماتولوژی کودکان ایران5

27 لغایت 29 آبان 1397¢"نهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت 6

23 لغایت 25 آبان 1397¢¢"کنگره بین املللی بیامریهای ریوی 7

30 آبان لغایت 1 آذر 1397¢"هامیش دبیران مجالت علوم پزشکی ایران8

9
طب ایرانی یک دهه فعالیت آکادمیک نقد گذشته، 

افق آینده
3 لغایت 4 بهمن ¢1397"

10
سومین کنگره بین املللی التهاب سیستم عصبی و 

سومین فستیوال دانشجویی علوم اعصاب
21 لغایت 23 خرداد ¢¢1398"

26 لغایت 27 تیر 1398¢"مراقبت مبتنی بر شواهد در پرستاری و مامایی 111398

24 لغایت 26 مهر 1398¢¢"کنگره آسیایی هیپنوتیزم  12

سومین هامیش بین املللی تغذیه بالینی ایران13
دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد

28 الی 30 بهمن ¢1398

14
چهارمین کنگره ملی سالمت دهان و دندانپزشکی 

اجتامعی
دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد

7 الی 8 آذر ¢1398

)Scientific Center of Excellence(  قطب علمی - R14 جدول

عنوان قطب 
علمی

حوزه های تخصصی فعالیت قطب علمی
تاریخ تصویب مرکز 

به عنوان قطب علمی 
سایر توضیحاتویژگی ها و خدمات منحرص به فرد قطب علمی

1
تکنولوژی 
آموزش 
پزشکی

نرم افزارهای آموزشی مبتنی بر تلفن همراه
طراحی درس مبتنی بر تعامل با 

دانشجویان
تهیه نرم افزار آموزشی

تهیه مولتی مدیا و فیلم آموزشی
تهیه و تولید موالژهای اموزشی

تهیه و تولید محتوای واقعیت مجازی و 
واقعیت افزوده

قطب تکنولوژی آموزشی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد، متشکل از اعضای هیئت علمی برجسته و همكاران 

غیرهیأت علمی، در صدد است با استفاده از امكانات و 
توانایی های برجسته و متامیز و توان علمی باال به تولید 
علم و نوآوری، ارتباط با صنعت و تولید ثروت و دستیابی 

به كیفیت برتر)مرجعیت( علمی و آموزشی در سطح ملی، 
منطقه ای یا بین املللی و پاسخگویی به نیازهای اساسی 
كشور و منطقه در حیطه آموزش علوم پزشکی بپردازد.
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)Patent( ثبت ابداع و اخرتاع - R15 جدول

اسامی صاحبان نوآوریعنوان نوآوری
گروه / دپارمتان 

مسئول

ی
خل

 دا
ت

ثب

ثبت خارجی

تاریخ ثبتشامره ثبت

U
S 

Pa
te

nt

Eu
ro

pe
an

 P
at

en
t

Ja
pa

ne
se

 P
at

en
t

1
فرآیند جداسازی DNAآپتامر برای شناسایی 

پروتئین سطحی سلول توموری رسطان دهانه رحم

آیدا قلوبی، خلیل آبنوس، زهرا مشکات، 
فاطمه  هامئی شاندیز، مجید درودی، 

مجیدغیور مربهن، محمد رمضانی

دانشکده 
داروسازی

þþþþ9874420/03/1398

2
تولید ترکیب پروتئینی کازئین فسفوپپتید از شیر 

گاو براساس کاهش میزان کاپاکازئین
حسین باقری، عبدالرسول رنگ رزی

دانشکده 
دندانپزشکی

þþþþ9825519/01/1398

3
کیت تشخیص و افرتاق همزمان بیامری سل از 

PCR نوکاردیوزیس به کمک تکنیک مولتی پلکس
امین هوشیار چچکلو، رضا کاملی کاخکی، 

علیرضا نشانی درخت، کیارش قزوینی
þþþþ9844008/02/1398دانشکده پزشکی

4
فرآیندی برای سنتز ذرات دوفازی هیدروکسی 
 )BTCP/HA( آپاتیت - بتا تری کلسیم فسفات

جهت مصارف زیستی
þþþþ9868513/03/1398دانشکده پزشکیسعید کارگذار

5
 CR(SPR type (((-associated ثبت ژن

rv2820c( gene( RAMP protein Csm4 در 
)NCB(( پایگاه مرکز اطالعات بیوتکنولوژی

امین هوشیارچچکلو، حسنا 
زارع، رضا کاملی کاخکی، علیرضا 

نشانی درخت بیدی، مجتبی سنکیان، 
مهسا صیادی، کیارش قزوینی

þþþþMK13139720/03/1398

6
دستگاه سنجش مواجهه فردی با نور و تنظیم ریتم 

سیرکادین
þ9848917/02/1398دانشکده پزشکیلعیا افشاری صالح

7
ظروف بهینه سازی شده جهت تولید و بسته بندی 

محلولهای تزریقی و خوراکی )کیسه رسم(
ابراهیم دین محمدی-حمیدرضا 

رحیمی-مهری مبانی نایینی
دانشکده 

پرستاری مامایی
þ9862030/02/1398

8
 Synthetic construct clone GS115 ثبت ژن

gene 4 piscidin در پایگاه مرکز اطالعات 
)NCB(( بیوتکنولوژی

حسنا زارع-علیرضا نشانی درخت 
بیدی-محمدرضا اکربی عیدگاهی-کیارش 

قزوینی
þMK51514920/03/1398دانشکده پزشکی

9
فرایند بارگذاری بروملین به روش الکرتوریسی 

برای ترمیم و حذف بافت های آسیب دیده ناشی 
از سوختگی

جربائیل موفق-مریم هاشمی-نفیسه 
امیری

þ9845009/02/1398دانشکده پزشکی

10
ساخت آمپول آهسته رهش ماهانه بوپرونورفین 
با استفاده از سامانه ژل در جا تشکیل شونده بر 

پایه کریستال مایع لیپیدی

الهام خداوردی-حسین کاملی-فرزین 
هادیزاده-محمودرضا جعفری

دانشکده 
داروسازی

þ9924104/06/1398

کامپوزیت پلیمری آنتی باکرتیال11
حسین علیدادی سلطانقلی-معصومه 

ساقی-هادی فارسیانی
þ9926210/06/1398دانشکده پزشکی

12
کیت تشخیص و افرتاق همزمان کمپلکس 

مایکوباکرتیوم توبرکلوزیس و مایکوباکرتیوم های غیر 
PCR بر مبنای تکنیک مولتی پلکس )NTM(سلی

رضا کاملی کاخکی-علیرضا نشانی درخت 
بیدی-

þ9874520/03/1398دانشکده پزشکی

þ9849017/02/1398دانشکده پزشکیطلعت خدیوزاده-مریم کبیریانآمنیوپانکچر13

14
دستگاه الکرتونیکی جلوگیری از خونریزی رشیان 

فمورال و رادیال بعد از عمل آنژیوگرافی و آنژیوپالستی
þ9948914/07/1398دانشکده پزشکیفرزانه نیک پرست

15
liposome composition for cancer 

treatment
þ10,123,9732018داروسازیمحمودرضا جعفری-فاطمه غیبی

16
Cancer targeting by anti-EGFR peptides 

and applications thereof
þ104281112019داروسازیمحمودرضا جعفری

17Free size laryngoscope bladeبیهوشیمحمد غروی فردþ10,039,4442018

18
Method and composition for treatment of 

dyslipidemia and other diseases
امیرحسین صاحبکار، علی بدیعی، 

محمودرضا جعفری
þ9,987,3752018داروسازی
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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

برنامه درسی کارشناسی ارشد1
کارشناسی ارشد

اپتومرتی
801382

دکرت عباس عظیمی، دکرت عباسعلی یکتا،دکرت هادی 
استادی مقدم و دکرت جواد هرویان

2PhD برنامه درسی دکرتای تخصصی
دکرتای تخصصی

اپتومرتی
13901391

دکرت عباس عظیمی، دکرت عباسعلی یکتا،دکرت هادی 
استادی مقدم و دکرت جواد هرویان

باز نگری  کوریکولوم3

دکرتی عمومی  
و تخصصی 
رادیولوژی  
دندانپزشکی

13941395-96
دکرت ماهرخ ایامنی مقدم – دکرت قاطمه عزالدینی – دکرت 

مهناز شیخی

4
بازنگری رشته کنرتل دارو و فرآورده 

های آرایشی بهداشتی
1397دکرتای تخصصی

دکرت بی بی صدیقه فضلی بزاز و همکاران از سایر 
دانشگاه ها

کوریکولوم دندانپزشکی عمومی5
دکرتای حرفه ای 

دندانپزشکی
دکرت عطیه صفائی13951396

6
کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی در 

علوم پزشکی
13931394کارشناسی ارشد

دکرت حسین کریمی مونقی- دکرت سید مسعود حسینی- 
دکرت علی عامدزاده- دکرت عباس مکارم- دکرت سیدمجتبی 

موسوی بزاز- اقای حسن غالمی- خانم مهری یاوری

7
دکرتای تکنولوژی آموزشی در علوم 

پزشکی
1397دکرتا

دکرت حسین کریمی مونقی- دکرت سید مسعود حسینی- 
دکرت علی عامدزاده- دکرت عباس مکارم- دکرت سیدمجتبی 

موسوی بزاز- اقای حسن غالمی- خانم مهری یاوری

8)DNP( 1395دکرتادکرتای پرستاری بالینی
بازخورد نداده 

اند

دکرت حسین کریمی مونقی، عبدالقادر عصاررودی، امیر 
امامی زیدی، سیدنارص لطفی فاطمی، طیبه پورغزنین، 

وجیهه بی نیاز

دکرت نغمه مخربمصوبسال 94فوق تخصصیکوریکومل روانپزشکی ساملندان9

دکرت هادی اسدپور- دکرت محرریمصوبسال 96فلوشیپکوریکولوم فلوشیپ خواب10

دکرت مجید خزاعیدکرتای حرفه ایکوریکولوم آموزش پزشکی عمومی11

انفورماتیک پزشکی12
دکرتی تخصصی 

PhD((
دکرت سعید اسالمی- دکرت سید محمود تارامرداد ماه 88تیرماه 88

)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 
دانشگاههای 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

دانشگاه علوم پزشکی تهران13941395کارشناسی ارشدکارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی1

مهر 9697کارشناسی ارشدکارشناسی ارشد روانشناسی بالینی2

مهر 9798فلوشیپفلوشیپ خواب3

4
راه اندازه درس انالیز دستگاهی پیرشفته در رشته 
بهداشت و ایمنی مواد غذایی – دکرت میرتا رضایی

94/794/11کارشناسی ارشد

انفورماتیک پزشکی5
دکرتی 

)PhD(تخصصی
تهران-شهیدبهشتی-کرمانبهمن 88/05/3188

بهمن 90/01/2790کارشناسی ارشدانفورماتیک پزشکی6
اهواز، ارومیه، ایران، تربیز، تربیت مدرس، 

تهران، شهید بهشتی، شیراز، کرمان
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)Top Rankers in National Competitive Exams( کسب رتبه های برتر در آخرین دوره آزمون های جامع کشوری - E3 جدول

تاریخ برگزاری آزمونعنوان آزمون جامع کشوری

ک
ه ی

رتب

دو
ه 

رتب

سه
ه 

رتی

نام کسب کنندگان رتبه های برتر

1) Ph.D ( 1382آزمون ورودی دوره دکرتی تخصصیþدکرت حسین اصغر حسینی

دکرت سمیه فضائلی1386þکارشناسی ارشد کشوری آموزش مدارک پزشکی2

دکرت داود سبحانی راد1388þآزمون ورودی دکرتای تخصصی گفتاردرمانی3

دکرت خلیل کیمیافر1383þکنکور کارشناسی ارشد کشوری آموزش مدارک پزشکی4

دکرت خلیل کیمیافر1386þکنکور کشوری دکرتای تخصصی مدیریت اطالعات بهداشتی درمانی5

دکرت مرضیه معراجی1386þکنکور کشوری دکرتای تخصصی مدیریت اطالعات بهداشتی درمانی6

دکرت زهرا قیومی1383þکنکور کارشناسی ارشد7

دکرت تکتم مالکی1385þکنکور کارشناسی ارشد8

دکرت سارا خادمی1392þکنکور دکرتی تخصصی فیزیک پزشکی9

1379þبورد تخصصی دندانپزشکی کودکان10

فرزانه لعل علیزادهþþþآزمون پذیرش دستیار تخصصی دندانپزشکی سال 1193

فرزانه لعل علیزادهþþþآزمون بورد تخصصی ارتودنسی سال 1296

1379þبورد تخصصی رشته بیامریهای دهان13

فهیمه فرزانگان رتبه اول کشوریþþþشهریور 1377آزمون جامع علوم پایه کشور14

فهیمه فرزانگان رتبه دوم برد تخصصیþþþشهریور 1384آزمون بورد تخصصی ارتدنسی15

دکرت آرزو جهان بین1381þþþبورد تخصص ارتدنسی16

ماهرخ ایامنی مقدم1373þبورد تخصصی رادیولوژی فک وصورت17

دکرت عطیه صفائیþþþشهریور ماه 1395آزمون دانشنامه تخصصی دندانپزشکی18

دکرتمعصومه ابراهیمی –رتبه 2 کشوری1381þþþامتحان بورد تخصصی دندانپزشکی کودکان19

نرصالله ساغروانیانþþþشهریور 1383بورد تخصصی آسیب شناسی20

þشهریور1381آزمون بورد تخصصی آسیب شناسی دهان و فک وصورت21

مرضیه بسکابادیþشهریور1391آزمون بورد تخصصی دندانپزشکی کودکان22

دکرت سید مجید میرهاشمیþشهریور1398آزمون بورد تخصصی دندانپزشکی23

سامان سلیامن پور8þþü / 8 / 1388دکرت تخصصی )PhD(  میکروب شناسی پزشکی24

دکرت فرزاد اکربزادهþشهریور 91آزمون دانشنامه تخصصی پزشکی کشور )بورد تخصصی(25

دکرت مائده  کامرانیþشهریور 95آزمون دانشنامه تخصصی پزشکی کشور )بورد تخصصی(26

دکرت محبوبه اسالم زادهþشهریور 96آزمون دانشنامه تخصصی پزشکی کشور )بورد تخصصی(27

دکرت مهسا ناهیدیþشهریور 96آزمون دانشنامه تخصصی پزشکی کشور )بورد تخصصی(28

دکرت فاطمه فرهودیþشهریور 97آزمون دانشنامه تخصصی پزشکی کشور )بورد تخصصی(29

دکرت زنیره سلیمیþشهریور 98آزمون دانشنامه تخصصی پزشکی کشور )بورد تخصصی(30

دکرت فرح زاد جباری آزاد83/6/5üþþبورد فوق تخصصی31

دکرت مریم خوشخویþþüشهریور 93بورد فوق تخصصی آلرژی و ایمونولوزی بالینی32

92/5üازمون جامع دکرتی صنایع غذایی  - دکرت میرتا رضایی33

دكرت افسانه دهبزرگی1392þþþآزمون دانشنامه تخصصی طب اورژانس)کشوری(34

دكرت رضا خوان1393þþþآزمون دانشنامه تخصصی طب اورژانس)کشوری(35

دكرت امین زمانی1394þþþآزمون دانشنامه تخصصی طب اورژانس)کشوری(36
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)Top Rankers in National Competitive Exams( کسب رتبه های برتر در آخرین دوره آزمون های جامع کشوری - E3 جدول

تاریخ برگزاری آزمونعنوان آزمون جامع کشوری

ک
ه ی

رتب

دو
ه 

رتب

سه
ه 

رتی

نام کسب کنندگان رتبه های برتر

1395þþþآزمون دانشنامه تخصصی طب اورژانس)کشوری(37
دكرترضا حبیب زاده.دكرت الناز وفادار ) ده 

درصد برتر(

1396þþþآزمون دانشنامه تخصصی طب اورژانس)کشوری(38
دكرت سیدرضا احمدی-دكرت مهسا فاطمی) ده 

درصد برتر(

1397آزمون دانشنامه تخصصی طب اورژانس)کشوری(39
دكرتفاطمه ملكی-دكرتاسامعیل 

فرخی-دكرتعباس فرهادی-
دكرتحمیدرضاباقریان) ده درصد برتر(

1398آزمون دانشنامه تخصصی طب اورژانس)کشوری(40
دكرتایامن مالكی فرد-دكرتطهورا افشاری 

صالح-دكرتمریم پناهی-دكرتكوثردلدار) ده 
درصد برتر(

فروغ رخشانی زادهþþþشهریور 1393آزمون دانشنامه تخصصی کودکان41

محمد علی کیانیþþþشهریر 90آزمون بورد فوق تخصصی گوارش کودکان42

محمد سعید ساسانþþþسال 71آزمون پره انرتنی43

محمد سعید ساسانþþþسال 79آزمون بورد کودکان44

محمد سعید ساسانþþþسال 81آزمون بورد فوق تخصصی عفونی کودکان45

محمد رضا نقیبی سیستانیþþþسال 94آزمون بورد فوق تخصصی قلب کودکان46

راحله فرامرزی گرمرودیþþþشهریور 96 دوره 31آزمون بورد فوق تخصصی نوزادان47

سارا قهرمانیþþþشهریور 94آزمون دانشنامه تخصصی کشور48

نرسین مؤذنþþþشهریور 96کسب رتبه برتر آزمون دانشنامه فوق تخصصی آلرژی و ایمونولوژی49

دکرت حسن بیرجندی1387þþþورودی قلب کودکان50

جواد مقری )رتبه اول سهمیه ازاد(1388/8/8þþþکنکور ورودی دوره دکرتی تخصصی سیاست گذاری سالمت51

جواد مقری )رتبه سوم سهمیه ازاد(þþþخرداد 86کنکور ورودی دوره کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی52

وحید قوامی )رتبه سوم سهمیه آزاد(1391þþþکنکور ورودی دوره دکرتی تخصصی آمار زیستی53
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)(nternational Student Admission( پذیرش فراگیر از خارج کشور - E4 جدول

مقطع برنامه درسیعنوان برنامه درسی
تعداد فراگیران خارجی

 کشورهای مبدا فراگیران
ی 

ور
ض

ح

زی
جا

م

ی
یق

لف
ت

فارغ التحصیلدر حال تحصیل

þþþلبنان-عراق-افغانستان124دکرتای حرفه ایپزشکی عمومی1

þþþعراق-افغانستان13دکرتای حرفه ایدندانپزشکی عمومی2

þþþلبنان-عراق-افغانستان20دکرتای حرفه ایداروسازی3

þþþافغانستان-لبنان2تخصصارتدنسی4

þþþعراق2تخصصرادیولوژی5

1þتخصصجراحی کلیه و مجاری ادراری6

þعراق-افغانستان5تخصصپوست7

þافغانستان1تخصصقلب و عروق8

þافغانستان-لبنان2تخصصمغز و اعصاب9

þسوریه لبنان2تخصصجراحی عمومی10

þافغانستان1تخصصجراحی مغز و اعصاب11

þافغانستان-لبنان4تخصصچشم پزشکی12

þافغانستان-لبنان2تخصصزنان و زایامن13

þافغانستان-لبنان2تخصصطب اورژانس14

þعراق1تخصصکودکان15

þافغانستان1تخصصجراحی دهان فک و صورت16

þسوریهPhD1فارماسیوتیکس17

þافغانستانPhD1فیزیک پزشکی18

þلبنانPhD1ایمنی شناسی پزشکی19

þعراق-افغانستان3ارشدایمنی شناسی پزشکی20

þعراق-افغانستان3ارشدبیوشیمی بالینی21

þعراق3ارشدپرستاری داخلی-جراحی22

þعراق3ارشدپرستاری ساملندی23

þعراق4ارشدپرستاری کودکان24

þعراق-افغانستان4ارشدپرستاری مراقبت های ویژه25

þعراق-افغانستان3ارشدفیزیوتراپی26

þافغانستان4ارشدمامایی27

þافغانستان17ارشدمدیریت خدمات بهداشتی درمانی28

þعراق-افغانستان4ارشدمیکروب شناسی پزشکی29

þیمن-افغانستان-بحرین7کارشناسیپرستاری30

þعراق-افغانستان5کارشناسیبینایی سنجی31

þافغانستان17کارشناسیفیزیوتراپی32

þعراق-افغانستان9کارشناسیمامایی33

þلبنان-افغانستان4کارشناسیتکنولوژی پرتوشناسی34

þعراق-افغانستان5کارشناسیعلوم آزمایشگاهی35
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)International Joint Programs( اجرای برنامه های آموزشی مشرتک با دانشگاه های خارج کشور - E5 جدول

مقطع برنامه درسیعنوان برنامه مشرتک
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

þþþاسرتالیامک کوائری1آمار زیستیدکرتی تخصصی )Ph.D(دوره مشرتک دکرتی تخصصی1

)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

ب 
کتا

ی
یک

ون
کرت

ال

کل
وش

ر د
ه

1
موارد کلینیکی در 
عدسی های متاسی

اپتومرتی و علوم بینایی- 
متام مقاطع

1385-1385
دکرت عباس عظیمی- آیدا معاون 

شهیدی
þ

اپتومرتی کودکان2
اپتومرتی و علوم بینایی- 

متام مقاطع
þدکرت عباس عظیمی- حامد نیازمند139113921391

1396139613971396بینایی احساس و ادراک3
دکرت عباس عظیمی- دکرت جواد 
صالحی- سید بهروز ظهوریان

þ

4
داروشناسی و تغذیه در 
اختالالت گفتار و زبان

þدکرت داود سبحانی1394-1394گفتار درمانی

5
درسنامه جامع مدارک 

پزشکی جلد 1)آزمونهای 
طبقه بندی شده(

مدارک پزشکی- فناوری 
اطالعات سالمت/ کارشناسی 

و کارشناسی ارشد
1396

چاپ سوم- 
ویرایش 

اول

دکرت خلیل کیمیافر- دکرت 
امیرعباس عزیزی

علیرضا حاجی زاده
þ

6
درسنامه جامع مدارک 
پزشکی جلد2 )خالصه 

دروس(

مدارک پزشکی- فناوری 
اطالعات سالمت/ کارشناسی 

و کارشناسی ارشد
چاپ سوم1396

دکرت خلیل کیمیافر- دکرت 
امیرعباس عزیزی

علیرضا حاجی زاده
þ

7
راهنامی جامع کدگذاری 

بیامری ها بر اساس 
10_(CD

مدارک پزشکی- 
فناوری اطالعات 

سالمت-انفورماتیک 
پزشکی/ کارشناسی و 

کارشناسی ارشد

چاپ سوم1389

دکرت مرضیه معراجی- دکرت مریم 
احمدی- لیال شاهمرادی-زهرا 

میدانی-عباس شیخ طاهری-مریم 
برآبادی

þ

8

مدیریت اطالعات 
بیامران رسطانی 
در بیامرستان )در 

بیامرستان(

مدارک پزشکی- 
فناوری اطالعات 

سالمت-انفورماتیک 
پزشکی/ کارشناسی و 

کارشناسی ارشد

1387
دکرت مرضیه معراجی- دکرت حمید 

مقدسی
þ

9
فناوری مدیریت 
اطالعات سالمت

مدارک پزشکی- 
فناوری اطالعات 

سالمت-انفورماتیک 
پزشکی/ کارشناسی و 

کارشناسی ارشد

چاپ سوم1390

دکرت مرضیه معراجی- دکرت فرناز 
صدوقی- دکرت خلیل کیمیافر- 
ناهید رمضان قربانی- مرجان 

قاضی سعیدی

þ

10

درسنامه جامع کاردانی 
به کارشناسی مدارک 

پزشکی همراه با سواالت 
آزمونهای دوره های قبل

کارشناسان مدارک 
پزشکی

1384--

لیال شاهمرادی، معصومه رسباز، 
شهال فزون خواه، عارف گوزلی، 
لیال راننده  کالنکش، علیرضا 

نجفی زاده، محمدرضا امیدظهور

þ

11
اصول کاربردی 

سونوگرافی

تکنولوژی پرتوشناسی و 
رادیولوژی/ کارشناسی، 

کارشناسی ارشد و 
تخصص رادیولوژی

1395-1395
علی فیضی الین، قربان صفائیان 

الین، سارا خادمی
þ
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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

ب 
کتا

ی
یک

ون
کرت

ال

کل
وش

ر د
ه

12
اصول فیزیکی و کاربرد 

بالینی سی تی اسکن

تکنولوژی پرتوشناسی 
و رادیولوژی و 

تصویربرداری پزشکی/ 
کارشناسی، کارشناسی 

ارشد و تخصص 
رادیولوژی

þعلی فیضی الین،  سارا خادمی1394-1394

فارماسیوتیکس13
داروسازی عمومی و 

تخصصی
13974

دکرت هادی افراسیابی-دکرت 
محسن تفقدی

þ

14
طراحی و ساخت 

فرآورده های دارویی
داروسازی عمومی و 

تخصصی
2018

دکرت بی بی صدیقه فضلی 
بزاز-دکرت محسن تفقدی

þ

15
کتاب ملی دندانپزشکی 

کودکان
1395دانشجویان دندانپزشکی

دکرت علیرضا رصاف شیرازی-هام 
نورالهیان

þ

16
رادیولوژی دهان و فک 

وصورت
دانشجویان دندانپزشکی 

و دندانپزشکان
1394

مثره مرتضوی-استادیار دانشکده 
دندانپزشکی مشهد-تالیف فصل 

8کتاب
þ

17
کتاب ملی دندانپزشکی 

ترمیمی
þحوریه موسوی1395دانشجویان دندانپزشکی

18
کتاب ملی بیامریهای 

دهان
دانشجویان دندانپزشکی 

عمومی
1396þ

19
کتاب ملی رادیولوژی  

دندانپزشکی
13951395دکرتی عمومی

دکرت ماهرخ ایامنی مقدم  و 
سایرهمکاران

þ

139511395þþþدندانپزشکی عمومیکتاب ملی دندانپزشکی20

21
پرسشهای چهار گزینه 

ای رس و گردن
13972þþþدندانپزشکی تخصصی

22
ترجمه کتاب وایت فارو 

2109
دندانپزشکی عمومی و 

تخصصی
1372þþþ تا کنون13981

23
پروتزهای بیدندانی 

پارسیل
دانشجویان دندانپزشکی 

و دندانپزشکان
13951

جمعی از اعضاء هیئت علمی 
دانشکده های دندانپزشکی کشور

þ

24
آسیب شناسی دهان و 

فک و صورت
þنرصالله ساغروانیانپاییز 1394اولپاییز 1394آسیب شناسی دهان

بهداشت روان در اسالم25
علوم پزشکی / دکرتی 
حرفه ای و کارشناسی

13962

این کتاب به عنوان 
درسنامه فقط 

برای دانشجویان 
در دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد 
تدریس می شود.

استاد محمد شمس الدین دیانی 
تیلکی

þþþ

تفسیر موضوعی قرآن26
علوم پزشکی / دکرتی 
حرفه ای  کارشناسی

13901

این کتاب به عنوان 
درسنامه فقط 

برای دانشجویان 
در دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد 
تدریس می شود.

þþþدکرت مهدی ابراهیمی
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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

ب 
کتا

ی
یک

ون
کرت

ال

کل
وش

ر د
ه

بازکاوی انقالب اسالمی27
علوم پزشکی / دکرتی 
حرفه ای و کارشناسی

13973

این کتاب به عنوان 
درسنامه فقط 

برای دانشجویان 
در دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد 
تدریس می شود.

دکرت محمدعلی قامئی، استاد 
محمد شمس الدین دیانی تیلکی

þþþ

28
درسنامه روان پزشکی 
بالینی و علوم رفتاری

سال 96دو نوبتآبان 96پزشکی عمومی

دکرت میرفرهاد قلعه بندی ، دکرت 
فاطمه محرری، دکرتعاطفه 

سلطانی فر، دکرت نغمه مخرب، دکرت 
سیدعلی ثاقبی

þþþ

29
طرح های مراقبتی روان 

پرستاری
سال 90یک نوبت90روان  پرستاری - پرستاری

دکرت ابراهیم عبدالهیان- دکرت 
عاطفه سلطانی فر- دکرت پروانه 

سودمند
þþþ

30
کتاب مبانی 

پزشکیلوژی
از سال 1376 تا ---13924

دکرت عبدالرحیم رضایی و 
همکاران

ûþ

31
کتاب ایمونولوژی 
سلولی و مولکولی

پزشکی- کارشناسی ارشد 
و PhD ایمونولوژی

13925
کتاب سال 1387 و 

مرجع از 1387
دکرت عبدالرحیم رضایی و 

همکاران
ûþ

32

Chapter of Buerger’s 
disease in VAS 

European Book on 
Angiology/Vascular 

Medicine

فلوشیپ بیامری های 
عروقی

20181

کتاب مرجع برای 
 UEMS امتحان
بیامریهای عروق 

در اروپا

ûدکرت بهاره فاضلی

از سال 1376 تا ---13924پزشکیکتاب مبانی ایمونولوژی33
دکرت جلیل توکل افشاری و 

همکاران
ûþ

ûþدکرت محمود محمودی و همکاراناز سال 1376 تا ---13924پزشکیکتاب مبانی ایمونولوژی34

35
کتاب ایمونولوژی 
سلولی و مولکولی

پزشکی- کارشناسی ارشد 
و PhD ایمونولوژی

13925
کتاب سال 1387 و 

مرجع از 1387
ûþدکرت محمود محمودی و همکاران

درسنامه طب اورژانس36
طب اورژانس/

دانشجویان پزشكی
دو بار1397

جمعی از اساتیدطب اورژانس از 
دانشگاههای مختلف

دكرت مرتضی طالبی دولوئی)از 
دانشگاه مشهد(

þþþ

37

تدوین دو فصل از كتاب 
 Emergency مرجع

 Medicine for
 medical students

and interns
كه  توسط فدارسیون 

بین املللی طب اورژانس 
تدوین گردیده است

طب اورژانس/
دانشجویان پزشكی

چاپ اول2018

133 مولف از نوزده كشور دنیا
دكرتحمیدرضا ریحانی-دكرتالهام 

پیش بین-دكرت رضا اخوان
https://iem-student.
org/2018-edition/

download-2018-book/

þþþ

1388سوم1389تحصیالت تکمیلیآلودگی هوا38
دکرت ندافی- دکرت صولت- دکرت 

رسخوش
þ
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)Knowledge Management Units(  مراکز مدیریت دانش - K1 جدول

عنوان مرکز مدیریت دانش
سال تاسیس 

مرکز 

نوع فعالیت

توضیحات

ند
مم

ظا
ی ن

ها
ور

مر

ی 
ها

ار
هک

 را
ن

وی
تد

ی
لین

 با
ت

باب
ط

ی 
یاب

رز
د ا

سنا
ن ا

وی
تد

ت
الم

 س
ری

او
فن
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 فن

ی
ها

ور
مر

ن 
وی

تد
ی

ست
سیا

و 

ی 
نج

میا
ی 

ها
ت 

الی
فع

ش
دان

ن 
ام

رج
و ت

ی 
گر

آقای دکرت عباس عظیمی در این مرکز فعالیت می کنند.1391þمرکز تحقیقات و عیوب انکساری1

آقای دکرت عباس عظیمی در این مرکز فعالیت می کنند.1389þمرکز تحقیقات چشم بیامرستان خاتم2

مشاركت در تدوین راهكارطبابت بالینی)خونریزی گوارشی فوقانی(1393þþþþþمركزمدیریت دانش طب اورژانس3

)National Clinical Practice Guidelines(  مشارکت در تدوین راهکارهای طبابت بالینی ملّی - K2 جدول

عنوان راهکار طبابت بالینی ملّی
دپارمتان / گروه آموزشی متولی 

تدوین راهکار
تاریخ تدوین 

راهکار
نهاد ملّی سفارش دهنده تدوین 

راهکار
نهاد / نهادهای  ملّی تایید کننده 

راهکار تدوین شده

راه اندازی سونوگرافی دهان و فک وصورت1
رادیولوژی – دانشکده 

دندانپزشکی

گایدالین پرفشاری خون – دکرت فرحزاد جباری آزاد2
گروه قلب )دکرتفرحزاد  

جباری آزاد(
وزارت بهداشتبهمن 95

شورای راهربدی تدوین 
راهنامهای بالینی

3
گایدالین  مدیریت آنژین صدری پایدار– دکرت 

فرحزاد جباری آزاد
گروه قلب )دکرتفرحزاد  

جباری آزاد(
وزارت بهداشتبهمن 95

شورای راهربدی تدوین 
راهنامهای بالینی

4
ارائه شناسنامه و استاندارد خدمت  مدیریت وزن 

در بزرگساالن دارای اضافه وزن و چاقی
گروه تغذیه دانشکده 

پزشکی مشهد
مهرماه 98

وزارت بهداشت ,درمان و 
آموزش پزشکی

وزارت بهداشت ,درمان و 
آموزش پزشکی

5
راهربد استاندار های بیامران دیابت بسرتی در 

بیامرستان – دکرت رضا رضوانی
کمیته راهربدی تغذیه 

بالینی
98/5/15

مرکز مدیریت پیوند و درمان 
بیامریها

مرکز مدیریت پیوند و درمان 
بیامریها

6
راهربد استاندارد های تشخیص و درمان چاقی – 

دکرت رضا رضوانی
کمیته راهربدی تغذیه 

بالینی
98/5/1

مرکز مدیریت پیوند و درمان 
بیامریها

مرکز مدیریت پیوند و درمان 
بیامریها

7
مشاركت در تدوین راهكارطبابت بالینی)خونریزی 

گوارشی فوقانی(
وزارت بهداشتوزارت بهداشتگروه داخلی

8
تدوین راهكار طبابت بالینی)اقدامات تشخیصی 

در بیامر دچار ترومای مهره های گردنی(
وزارت بهداشتوزارت بهداشتگروه طب اورژانس
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)National Referral Center for Highly Special Clinical Services( ارایه خدمات تشخیصی و درمانی2 به عنوان مرکز ریفرال کشوری - S1 جدول

گروه یا دپارمتان مسئولعنوان خدمات
بار مراجعات / تعداد خدمت 

ارایه شده در سال گذشته
سایر مراکزی که در کشور خدمات 

مشابهی را ارایه می کنند

سهم دانشگاه از بار 
کلی خدمت ارایه شده 

در کشور )درصد(

1
درمان نازو آلوئوالر مولدینگ 

نوزادان شکاف لب و کام
گروه ارتدنسی دانشکده دندانپزشکی 

مشهد
126

فقط بیامرستان حرضت فاطمه 
تهران

و
گروه ارتدنسی دانشکده 

دندانپزشکی تهران

30 درصد

شاید در اصفهانحداقل 30 بیامر در ترمرادیولوژی – دانشکده دندانپزشکیسونوگرافی دهان و فک وصورت2

3
آزمایشگاه رفرانس منطقه ای 

سل شامل رشق کشور )تشخیص 
سل(

میکروب شناسی و ویروس شناسی
بیش از 2000 بیامر 

مراجعه کننده
9 مرکز رفرانس منطقه ای سل در 

کشور وجود دارد
تقریبا %10 درصد 

از کل کشور

4
آزمایشگاه رفرانس H(V استان 
)H(V خراسان رضوی )تشخیص

میکروب شناسی و ویروس شناسی
بیش از 400 بیامر مراجعه 

کننده
10 آزمایشگاه رفرانس منطقه ای 

در کشور وجود دارد
تقریبا %5 درصد از 

کل کشور

5
ارائه خدمات روانپزشکی کودک 

و نوجوان
بیامرستان ابن سینا – گروه  روانپزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
350 تا 400 مراجعه کننده
خدمات رسپایی و بسرتی

روانپزشکی ساملندان6
بیامرستان ابن سینا – گروه  روانپزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
350 تا 400 مراجعه کننده
خدمات رسپایی و بسرتی

روانپزشکی سوء مرصف مواد7
بیامرستان ابن سینا – گروه  روانپزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
450تا 500 مراجعه کننده
خدمات رسپایی و بسرتی

روانپزشکی رابط مشاور8
بیامرستان ابن سینا – گروه  روانپزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
250 تا 300 مراجعه کننده
خدمات رسپایی و بسرتی

روانپزشکی جامعه نگر9
بیامرستان ابن سینا – گروه  روانپزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
150 تا 200 مراجعه کننده

خدمات رسپایی

10

تشخیص ، درمان ، تست چالش و 
ایمونوتراپی یا حساسیت زدایی 
در بیامری های آلرژی تنفسی ، 
غذایی و دارویی  در گروه های 

سنی کودک و بزرگسال

گروه ایمونولوژی – بخش آلرژی و 
ایمونولوژی بالینی  )دکرتفرحزاد  

جباری آزاد(

بصورت بسرتی حدودا 
200 مورد درسال و بصورت 
رسپایی حدود 1000 مورد 

درسال

دانشگاه هایی که فوق تخصص 
آلرژی و ایمونولوژی بالینی دارند 
این خدمات را رائه می دهند ولی 
بصورت متمرکز برای متام گروه 

های سنی فقط در دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد و دانشگاه علوم 

پزشکی ایران انجام می شود .

در زمینه  بیامری 
های آلرژی تا 50 % 
و در زمینه نقص 

ایمنی 10 %

جدول M1 - سایر مصادیق مزیت رقابتی که در جداول فوق ذکر نشده است

توضیحاتگروه یا دپارمتان متناظرعنوان مزیت رقابتی

دندانپزشکیماموریت ویژه کشوری در طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی1

علوم اعصابماموریت ویژه کشوری در طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی2

تغذیهماموریت ویژه کشوری در طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی3

تکنولوژی آموزش پزشکیماموریت ویژه کشوری در طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی4

طب تسکینیماموریت ویژه کشوری در طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی5

هرن و سالمتماموریت ویژه کشوری در طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی6
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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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زمینه کشوری H2  Scimago
Docs Rank

 Scimago
Cits Rank رشته

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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زمینه کشوری H2  Scimago
Docs Rank

 Scimago
Cits Rank رشته

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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زمینه کشوری H2  Scimago
Docs Rank

 Scimago
Cits Rank رشته

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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زمینه کشوری H2  Scimago
Docs Rank

 Scimago
Cits Rank رشته

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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زمینه کشوری H2  Scimago
Docs Rank

 Scimago
Cits Rank رشته

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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۹۹/۶۳۳۸۸۲
۱۳۹۹/۱۲/۲۷  
دارد

شماره:
تاريخ:

پیوست:

 آدرس: خیایان دانشگاه . روبروی دانشگاه ۱۸ .سازمان مرکزی دانشگاه (ساختمان قرشی) 
نمابر:  ۳۸۴۱۳۰۰۶                تلفن :  ۳۸۴۱۳۰۰۷ 

بسمه تعالي

جناب آقای دکتر حق دوست 
معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

با سالم 
  احتراماً ضمن تشکر و قدردانی از بذل عنایت آن استاد فرهیخته، در پاسخ به نامه شماره 
٩٩/٠٢١٠/ص/١٠٠ تاریخ ١٣٩٩/٨/٢٤ مبنی بر اعالم حوزه های تمایز مرجعیت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد، به استحضار می رساند پنل خبرگان با حضور صاحب نظران و اساتید برجسته دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد (با در نظر گرفتن توزیع متناسب بر اساس دانشکده و رشته) مبتنی بر سامانه علم سنجی و کتاب سوم 
مرجعیت علمی (تعیین مزیت های رقابتی دانشگاه ها در موضوعات علمی) تشکیل شد. سپس از تکنیک توافق 
یابی RAND که در متدولوژی کالن پروژه مرجعیت علمی وزارت متبوع نیز مورد استفاده قرار گرفته است، 
استفاده شد. بر این اساس با استفاده از شاخص های مناسبت و ضرورت بهره گیری، حوزه های منتخب تمایز 

رسالت دانشگاه از دو اقیانوس قرمز و آبی تعیین و به پیوست تقدیم می شود% ٨٢٩٥٠٧٥  

  
                                                                                                                         

رونوشت:
جناب آقای دکتر بحرینی، رئیس محترم دانشگاه و رئیس شورای کالنمنطقه٩ آمایشی  -

جناب آقای دکتر عمادزاده مدیر محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش  علوم پزشکی دانشگاه -

دکتر فریبرز ثمینی
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

و دبیر ستاد تحول در آموزش علوم پزشکی کالنمنطقه٩ آمایشی

پیوست 3
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