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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

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 کرمان

دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1356 تاسیس گردید و متشکل از 10 دانشکده، 529 هیات علمی، 5754 دانشجو 33 مرکز تحقیقاتی است. این 

دانشگاه در کالن منطقه 8 قراردارد 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

478936726529

 تعداد دانشجو 

فلوشیپفوق تخصصPhDدستیاری تخصصیدكرتی عمومیكارشناسی ارشدکارشناسیكاردانی
 تعداد کل 
دانشجویان

8519556562238534278805754

1 به 11نسبت خام هیات علمی به دانشجو

0/503شاخص تعداد هیات علمی

1/381شاخص تناسب هرم هیات علمی

554کمبود هیات علمی نسبت به استاندارد جهانی

202کمبود هیات علمی نسبت به استاندارد ملی

 منودار مقایسه تعداد هیات علمی بر اساس استاندارد ملی و جهانی 

 تعداد اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 

استاددانشیاراستادیارمربی

263678947موجود

7640716088مطلوب ملی 

116606231130مطلوب 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 کرمان در زیر آورده شده است.

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

رتبه جهانی دانشگاهمنطقه

---مادر52957541331356

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 کرمان

 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 کرمان 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 کرمان 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 کرمان استخراج گردید و نتایج به رشح زیر 

می باشد.
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کد رشتهتوان رقابتیتوان علمیدانشگاهرشته

0/1176470/9024395کرماناخالق پزشکی

1/4490020/6132147کرمانبیامری های دهان فک و صورت 

0/5185190/555556136کرمانرادیولوژی 

0/5676490/44799132کرمانانفورماتیک پزشکی 

0/5175720/44171875کرمان پرتونگاری دهان فک و صورت

1/8001920/440699203کرمانفیزیولوژی 

0/8662210/299393241کرمانویروس شناسی پزشکی 

0/3532340/229032209کرمانکتابداری و اطالع رسانی 

1/0160270/224712220کرمان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

0/2584250/21401876کرمانپرستاری 

0/7165810/19024130کرماناندودنتیکس

0/0873420/15048417کرماناقتصاد سالمت

0/5160860/14718266کرمانبیوشیمی بالینی

0/2455580/14617643کرمانبهداشت عمومی

0/8572790/14194734کرمانانگل شناسی 

0/2107960/12186کرمانطب نوزادی و پیرامون تولد

0/2008090/11882181کرمانطب سنتی

0/0476720/118785223کرمانمراقبت های ویژه پزشکی

0/1949210/11794133کرماندندانپزشکی کودکان 

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

 روش کار 

به منظور انجام این مطالعه ابتدا اطالعات اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 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 کرمان
دانشگاه علوم پزشکی کرماندانشگاه:
کرماناستان:
کرمانشهر:
8کالن منطقه:
15 نفرتعداد هیات علمی با H (ndex باالی 15:

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

زمینه/ زمینه های پژوهشینام اعضای تیممجموع H (ndexرشته

1----

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

زمینه/ زمینه های پژوهشیH (ndexرشتهنام

28malaria- sex workersاپیدمیولوژیعلی اکرب حقدوست1

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

pulpitis	•پزشکی اجتماعیاندودنتیکس •	root	canal	filling	materials-	silicates-	endodontic

اپیدمیولوژی

زیست فناوری دارویی

بهداشت عمومی

شیمی تجزیه

فارماسیوتیکس

ایمنی شناسی پزشکی

انگل شناسی پزشکی

فیزیولوژی

•	plant	extract-	essential	oil

•	malaria-	sex	workers

•	Laccase
•	nanoparticles

•	leishmania	tropica-	skin	leishmaniasis

•	pharmaceutical	samples

•	niosome

•	helicobacter	pylori-	peptic	ulcer

•	leishmania	tropica
•	echinococcus	granulosus

•	spatial	learning-	spatial	memory
•	memory-	memory	disorders-	harmaline

فارماکوگنوزی
میکروب شناسی

•	1,3,4-thiadiazole
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تعیین مزیت های رقابتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بر اساس جمع آوری 
اطالعات محیطی در سطح دانشگاه ها

 روش کار: 

به منظور جمع آوری اطالعات محیطی دانشگاه های علوم پزشکی، دو فرم طراحی و برای معاونین آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی جهت جمع آوری 

اطالعات محیطی ارسال گردید. در فرم یک که در پیوست این نوشتار قابل مشاهده می باشد، اطالعات مربوط به اعضای هیات علمی دانشگاه، مراکز 

تحقیقاتی آن دانشگاه، مصادیق پیشگامی و برتری دانشگاه در یک حوزه و یا رشته خاص، عملکرد دانشگاه در حوزه مدیریت دانش و خدمات تشخیصی 

و درمانی آن دانشگاه جمع آوری گردید. عالوه بر این اطالعات از دانشگاه خواسته شد که در صورتی که سایر مصادیق مزیت رقابتی ای در آن دانشگاه 

وجود دارد که در فرم مربوطه درج نشده است را در جدول انتهایی فرم وارد منایند. در فرم دو، از دانشگاه علوم پزشکی خواسته شد که حوزه های دانشی 

را که برای متایز دانشگاه خود مناسب می دانید به ترتیب اولویت فهرست منایند. تعداد مناسب این حوزه ها در دانشگاه های کوچک حداکرث 4 حوزه در 

دانشگاه های متوسط حداکرث 8 حوزه و در دانشگاه های بزرگ حداکرث 12 حوزه می باشد.

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

توسعه دانش آینده پژوهی1
F1-1, F1-2,F3-7,F4-2, F5-1, F5-4, F5-5, F5-6, F7-5, F7-6, F7-7, F7-8, F7-9, F7-10, F8-1, F8-7, F8-8, F8-9, F8-10, F8-11, 

F8-12, F8-13, R1-2, R1-3, R2-17, R2-18, R2-19, R2-20, R2-21, R2-22, R2-23, R2-24, R2-25, R2-26, R2-27, R2-28, R2-29, 
R2-30, R2-31, R2-32, R5-12, R5-13, R7-1, R7-2, R11-1, E1-2, E6-4, K1-1, M1-4, M1-5, M1-6, M1-7, M1-8, M1-9, M1-10

توسعه دانش اعتیاد شناسی2
F1-1, F3-1, F4-2, F4-3, F5-1, F5-2, F6-1, F6-2, F6-3, F7-1, F7-2, F7-3, F8-3, F8-4, F8-5, F9-1, R1-4, R2-3, R2-4, R2-5, R2-12, 

R2-16, R2-34, R2-35, R2-36, R3-1, R3-2, R4-1, R4-2, R4-3, R4-4, R5-1, R5-2, R5-3, R5-4, R5-5, R5-6, R5-7, R5-8, R5-9, 
R5-10, R5-11, R11-1, R14-1, E3-1, E3-2, E5-2, E5-3, E5-4, E5-5, E8-1, M1-1

سالمت در حوادث و بالیا3
F1-1, F1-3, F1-4, F1-5, F3-2, F3-3, F3-4, F3-6, F5-1, F5-2, F5-3, F6-1, F7-1, F7-4, F8-2, R1-2, R3-3, R4-5, R4-6, R13-1, 

R14-2, R15-1, R15-2, E1-1, E2-1, E6-1, E6-2, E6-3, M1-2, M1-3 

4
علوم اعصاب و مطالعات 

حیوانی

F3-5, F3-8, F3-9, F3-15, F4-3, F6-3, F7-2, F7-3, F8-3, F8-4, F9-2, R1-4, R2-5, R2-6, R2-7, R4-7, R5-14, R5-15, R5-16, R5-17, 
R5-18, R5-19, R5-20, R5-21, R5-22, R5-23, R5-24, R5-25, R5-26, R5-27, R5-28, R5-29, R5-30, R5-31, R5-32, R5-33, R9-2, 
R10-1, R10-2, R10-3, R10-4, R10-5, R10-6, R10-7, R10-8, R10-9, R10-10, R10-11, R10-12, R13-2, R14-3, R15-3, R15-4, 

R15-5, E2-2, E4-1, M1-11

سلول های بنیادی5
F4-8, R1-6, R2-37, R2-38, R2-39, R9-3, R9-4, R10-17, R13-5, R13-6, R13-7, R15-9, M1-29, M1-30, M1-31, M1-32, M1-33, 

M1-34, M1-35, M1-36, M1-37, M1-38, M1-39, M1-40, M1-41, M1-42, M1-43, M1-44, M1-45, M1-46, M1-47

اندومرتیکس6
F2-1, F3-10, F3-11, F3-12, F3-13, F3-14, F4-4, F4-5, F4-6, F4-7, F6-4, F7-11, R10-13, R10-14, R10-15, R10-16, R11-2, 

R12-1, R15-7, R15-8, E2-3, E2-4, E2-5, E3-4, E3-5, E6-5, E6-6, E6-7, E6-8, E6-9, M1-12, M1-13, M1-14, M1-15, M1-16, 
M1-17, M1-18, M1-19, M1-20, M1-21, M1-22, M1-23, M1-24, M1-25, M1-26, M1-27, M1-28

F1-2, R1-1, R2-1, R2-2, R2-8, R2-11, R2-12, R2-13, R2-14, R4-1مدل سازی در سالمت7

F4-1, F8-6, R13-1, E5-1انفورماتیک بالینی8

F4-1, F8-6, R13-1, E5-1تله مدیسین9
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سطح مزیت رقابتی رشته ها در دانشگاه علوم پزشکی کرمان

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 کرمان 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

غیر قابل تعیین-توسعه دانش آینده پژوهی1

غیر قابل تعیین-توسعه دانش اعتیاد شناسی2

داخلیسالمت در حوادث و بالیا3

غیر قابل تعیین-علوم اعصاب و مطالعات حیوانی4

داخلیسلول های بنیادی  ) زیست فناوری(5

غیر قابل تعیین-اندومرتیکس6

غیر قابل تعیین-مدل سازی در سالمت7

ضعیفانفورماتیک بالینی/ انفورماتیک پزشکی8

غیر قابل تعیین-تله مدیسین9

ضعیفاخالق پزشکی10

ضعیفبیامری های دهان فک و صورت 11

ضعیفرادیولوژی 12

داخلی پرتونگاری دهان فک و صورت13

ضعیففیزیولوژی 14

داخلیویروس شناسی پزشکی 15

ضعیفکتابداری و اطالع رسانی 16

ضعیف مدیریت خدمات بهداشتی درمانی17

داخلیپرستاری 18

ضعیفاندودنتیکس19

ضعیفاقتصاد سالمت20

داخلیبیوشیمی بالینی21

ضعیفبهداشت عمومی22

ضعیفانگل شناسی 23

داخلیطب نوزادی  و پیرامون تولد24

داخلیطب سنتی25

داخلیمراقبت های ویژه پزشکی26

داخلیدندانپزشکی کودکان 27



19داده ها، تحلیل ها، تصمیمات و نقشه راه

همراستایی رشته ها در دانشگاه علوم پزشکی کرمان 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

همراستاغیر قابل تعیینتوسعه دانش آینده پژوهی

همراستاغیر قابل تعیینتوسعه دانش اعتیاد شناسی

همراستاداخلیسالمت در حوادث و بالیا

همراستاغیر قابل تعیینعلوم اعصاب و مطالعات حیوانی

همراستاداخلیسلول های بنیادی ) زیست فناوری(

ناهمراستاغیر قابل تعییناندومرتیکس

همراستاغیر قابل تعیینمدل سازی در سالمت

انفورماتیک بالینی/ انفورماتیک 
پزشکی

همراستاضعیف

همراستاغیر قابل تعیینتله مدیسین

همراستاضعیفاخالق پزشکی

ناهمراستاضعیفبیامری های دهان فک و صورت 

ناهمراستاضعیفرادیولوژی 

ناهمراستاداخلی پرتونگاری دهان فک و صورت

همراستاضعیففیزیولوژی 

همراستاداخلیویروس شناسی پزشکی 

ناهمراستاضعیفکتابداری و اطالع رسانی 

ناهمراستاضعیف مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 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

ناهمراستاداخلیپرستاری 

ناهمراستاضعیفاندودنتیکس

همراستاضعیفاقتصاد سالمت

همراستاداخلیبیوشیمی بالینی

همراستاضعیفبهداشت عمومی

ناهمراستاضعیفانگل شناسی 

ناهمراستاداخلیطب نوزادی  و پیرامون تولد

همراستاداخلیطب سنتی

ناهمراستاداخلیمراقبت های ویژه پزشکی

ناهمراستاداخلیدندانپزشکی کودکان 



21داده ها، تحلیل ها، تصمیمات و نقشه راه

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

درزمینه کشوری بکرهمراستاغیر قابل تعیینتوسعه دانش آینده پژوهی

در زمینه کشوری بکرهمراستاغیر قابل تعیینتوسعه دانش اعتیاد شناسی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاداخلیسالمت در حوادث و بالیا

در زمینه کشوری بکرهمراستاغیر قابل تعیینعلوم اعصاب و مطالعات حیوانی

در زمینه کشوری قویهمراستاداخلیسلول های بنیادی ) زیست فناوری(

در زمینه کشوری بکرناهمراستاغیر قابل تعییناندومرتیکس

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 بکرهمراستاغیر قابل تعیینمدل سازی در سالمت

درزمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفانفورماتیک بالینی/ انفورماتیک پزشکی

در زمینه کشوری بکرهمراستاغیر قابل تعیینتله مدیسین

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفاخالق پزشکی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفبیامری های دهان فک و صورت 

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفرادیولوژی 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاداخلی پرتونگاری دهان فک و صورت

در زمینه کشوری قویهمراستاضعیففیزیولوژی 

درزمینه کشوری بینابینیهمراستاداخلیویروس شناسی پزشکی 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفکتابداری و اطالع رسانی 

درزمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیف مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

درزمینه کشوری بینابینیناهمراستاداخلیپرستاری 

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفاندودنتیکس

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفاقتصاد سالمت

در زمینه کشوری قویهمراستاداخلیبیوشیمی بالینی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفبهداشت عمومی

در زمینه کشوری قویناهمراستاضعیفانگل شناسی 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاداخلیطب نوزادی  و پیرامون تولد

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاداخلیطب سنتی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاداخلیمراقبت های ویژه پزشکی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاداخلیدندانپزشکی کودکان 



23داده ها، تحلیل ها، تصمیمات و نقشه راه

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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ی کرمان 

شگاه علوم پزشک
ت دان

ی متایز رسال
ت رشته ها برا

ت مناسب
نگاش
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فهرست اولویت های رشته ها برای متایز رسالت

زمینه کشوریهمراستاییمزیت رقابتیرشتهمناسبت

کامال مناسب

مناسب

درزمینه کشوری بکرهمراستاغیر قابل تعیینتوسعه دانش آینده پژوهی

در زمینه کشوری بکرهمراستاغیر قابل تعیینمدل سازی در سالمت

در زمینه کشوری بکرهمراستاغیر قابل تعیینتله مدیسین

مناسب در غیاب 
سایر گزینه ها

در زمینه کشوری بکرهمراستاغیر قابل تعیینتوسعه دانش اعتیاد شناسی

در زمینه کشوری بکرهمراستاضعیفعلوم اعصاب و مطالعات حیوانی

درزمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفانفورماتیک بالینی/ انفورماتیک پزشکی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفاخالق پزشکی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفبیامری های دهان فک و صورت 

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفرادیولوژی 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفکتابداری و اطالع رسانی 

درزمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیف مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفاندودنتیکس

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفاقتصاد سالمت

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفبهداشت عمومی

در زمینه کشوری قویناهمراستاضعیفانگل شناسی 

نامناسب

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاداخلیسالمت در حوادث و بالیا

در زمینه کشوری قویهمراستاداخلیسلول های بنیادی ) زیست فناوری(

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاداخلی پرتونگاری دهان فک و صورت

در زمینه کشوری قویهمراستاضعیففیزیولوژی 

درزمینه کشوری بینابینیهمراستاداخلیویروس شناسی پزشکی 

درزمینه کشوری بینابینیناهمراستاداخلیپرستاری 

در زمینه کشوری قویهمراستاداخلیبیوشیمی بالینی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاداخلیطب نوزادی  و پیرامون تولد

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاداخلیطب سنتی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاداخلیمراقبت های ویژه پزشکی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاداخلیدندانپزشکی کودکان 

در زمینه کشوری بکرناهمراستاغیر قابل تعییناندومرتیکسکامال نامناسب
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توصیه سیاستی نرص برای متایز رسالت آکادمیک در دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان

دانشگاه علوم پزشکی بزرگی مانند دانشگاه علوم پزشکی کرمان 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 9 حوزه زیر به عنوان زمینه متایز دانشگاه علوم پزشکی کرمان پیشنهاد می شود.

توسعه دانش آینده پژوهی1

مدل سازی در سالمت2

تله مدیسین3

توسعه دانش اعتیاد شناسی4

علوم اعصاب و مطالعات حیوانی5

انفورماتیک بالینی/ انفورماتیک پزشکی6

اخالق پزشکی7

اقتصاد سالمت8

بهداشت عمومی9
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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 کرمان جهت متایز رسالت 
آکادمیک

دانشگاه علوم پزشکی کرمان 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.

اعتیاد پژوهشی1

آینده پژوهشی سالمت2

مدلسازی سالمت3

علوم اعصاب4

انفورماتیک بالینی و تله مدسین5

نانوبایوتکنولوژی6

پزشکی بازساختی7

گیاهان دارویی8

کلکسیون میکروبی سخت دوست9

بیامری های عفونی10

حوزه های متایز آکادمیک دانشگاه علوم پزشکی کرمان در تاریخ 1399/9/23 در شورای دانشگاه به تصویب رسید.

بیانیه رسالت آکادمیک متایز یافته دانشگاه علوم پزشکی کرمان 

• دانشگاه علوم پزشکی کرمان 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.

اعتیاد پژوهشی  .1

آینده پژوهشی سالمت  .2

مدلسازی سالمت  .3

علوم اعصاب  .4

انفورماتیک بالینی و تله مدسین  .5

نانوبایوتکنولوژی  .6

پزشکی بازساختی  .7

گیاهان دارویی  .8

کلکسیون میکروبی سخت دوست  .9

بیامری های عفونی  .10

• هدف دانشگاه علوم پزشکی کرمان 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.

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 
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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 کرمان در راستای تحقق رسالت آکادمیک

دانشگاه علوم پزشکی کرمان 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 اعتیاد پژوهشی  -

قطب علمی بالقوه آینده پژوهشی سالمت  -

قطب علمی بالقوه مدلسازی سالمت  -

قطب علمی بالقوه گیاهان دارویی  -

قطب علمی بالقوه نانوبایوتکنولوژی  -

قطب علمی بالقوه بیامری های عفونی  -

قطب علمی بالقوه پزشکی بازساختی  -

قطب علمی بالقوه کلکسیون میکروبی سخت دوست  -

 .)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 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.
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• قطب های علمی پایه))(	

قطب علمی پایه علوم اعصاب  -

قطب علمی پایه انفورماتیک بالینی و تله مدسین  -

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

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

 قطب علمی سطح دو یا قطب پایه نهادی دانشی است که در یک حوزه دانشی خاص و حداقل در یکی از کارکرد های چهارگانه آموزش، پژوهش، مدیریت دانش و یا ارائه خدمت،  )I
فعالیت های دانشی کیفی و با استانداردهای باال ارایه می کند و با برنامه ریزی متمرکز در جهت حل مشکالت و رفع نیازهای کشور از طریق پرکردن شکافهای آموزشی، تحقیقاتی، خدماتی 

یا تولیدی در آن حوزه دانشی خاص گام بر می دارد. تمرکز، تمایز، و تعالی، راهبردهای اصلی قطب های علمی پایه محسوب می شوند.
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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 



35داده ها، تحلیل ها، تصمیمات و نقشه راه

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 



دانشگاه علوم پزشکی کرمان 36

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 



37داده ها، تحلیل ها، تصمیمات و نقشه راه

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 
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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 



39داده ها، تحلیل ها، تصمیمات و نقشه راه

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 



41داده ها، تحلیل ها، تصمیمات و نقشه راه

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 



دانشگاه علوم پزشکی کرمان 42

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 



43داده ها، تحلیل ها، تصمیمات و نقشه راه

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 



45داده ها، تحلیل ها، تصمیمات و نقشه راه

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 



دانشگاه علوم پزشکی کرمان 46

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 



47داده ها، تحلیل ها، تصمیمات و نقشه راه

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 



دانشگاه علوم پزشکی کرمان 48

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 



49داده ها، تحلیل ها، تصمیمات و نقشه راه

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 



دانشگاه علوم پزشکی کرمان 50

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 



51داده ها، تحلیل ها، تصمیمات و نقشه راه

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 



دانشگاه علوم پزشکی کرمان 52

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 



53داده ها، تحلیل ها، تصمیمات و نقشه راه

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 



دانشگاه علوم پزشکی کرمان 54

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 



55داده ها، تحلیل ها، تصمیمات و نقشه راه

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 



دانشگاه علوم پزشکی کرمان 56

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 



57داده ها، تحلیل ها، تصمیمات و نقشه راه

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 



دانشگاه علوم پزشکی کرمان 58

نقشه راه متایز دانشگاه علوم پزشکی کرمان 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 اعتیاد پژوهی  در دانشگاه علوم پزشکی کرمان جهت نیل به مرجعیت علمی
وابستگیاقدامسال

1399

رسیدن به مرجعیت علمی و رسآمدی در زمینه انجام پژوهش های مرتبط با اعتیاد پژوهی

تدوین نقشه راه و  برنامه راهربی متایز یافته در راستای نیل به رسالت متایز یافته رسیدن به قله های پیرشفت در حوزه اعتیاد پژوهی

تکمیل و تجهیز آزمایشگاه جهت گسرتش فعالیت های مرتبط با اعتیاد پژوهی

انجام برنامه ریزی  جهت جلب مشارکت و به کارگیری اساتید صاحب نظر و اعضای هیئت علمی در حوزه های مرتبط و نیز کارشناسان 
مجرب علوم مرتبط با اعتیاد پژوهی.

نظر به سند راهربدی توسعه رشته ها، حوزه مواد مخدر و رونگردان همراستا با بهداشت و پیشگیری قرار می گیرد. در همین راستا مرکز 
اعتیاد پژوهی کالن منطقه هشت در دانشگاه علوم پزشکی کرمان تاسیس گردیده و پیش بینی می شود با گسرتش فعالیت های این مرکز 

نهایتا بتواند مهمرتین مرکز اعتیا پژوهی در کشور گردد.

بودجه و نیازهای مالی حوزه اعتیاد پژوهی از محل اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی کرمان )4-1%(، تامین خواهد شد. 

به منظور پیشربد اهداف قطب بالقوه اعتیاد پژوهی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان بتوان در رشته-های مرتبط با علوم اعصاب برای 
جذب تعدادی از اساتید مجرب و صاحب نظر در این حوزه هم به صورت استخدام جدید و هم به صورت عضو افتخاری اقدام مناید.

تکمیل و تجهیز آزمایشگاه جهت مطالعات کارآزمایی بالینی 

توسعه و تجهیز بخش اداری و آزمایشگاهی 

تاسیس مزرعه حیوانات با اتاق متیز مخصوص

توسعه رشته های علوم اعصاب شناختی، علوم اجتامعی

توسعه گروه علوم اعصاب شناختی

راه اندازی مرکز تحقیقات و مرکز شتابدهی جهت گسرتش و بهبود فعالیت های تحقیقاتی و تجهیز هر چه بیشرت آزمایشگاههای علوم 
اعصاب و اعتیاد پژوهی 

تأسیس گروه ها یا دپارمتان های مربوط به اعتیاد پژوهی

اقدام به بورسیه کردن دانشجویان مقطع دکرتی تخصصی در حوزه اعتیاد پژوهی در رشته های مختلفی چون علوم اعصاب شناختی 

اقدام جهت تشکیل تیم های خربه و فرهیخته در زمینه های تحقیقاتی مرتبط جهت پیرشفت در اعتیاد پژوهی

برنامه ریزی و اقدام جهت برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت در رشته های مرتبط اعتیاد پژوهی

اقدام جهت برگزاری کارگاه های مختلف با موضوعات مرتبط با اعتیاد پژوهی و دانش اعتیاد شناسی

اقدام جهت برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی عمومی مانند زبان انگلیسی و تخصصی با حوزه اعتیاد پژوهی برای کارکنان مجموعه

اقدام جهت برگزاری کارگاه ها و دوره های متنوع جهت کسب مهارت های مختلف اداری، ارتباطی و ... برای کارکنان مجموعه

برنامه ریزی و اقدام به جذب دانشجو در تعدادی از رشته های مرتبط1400

1401

اقدام به راه اندازی دوره های تحصیالت تکمیلی در قالب دکرتی تخصصی و پسا دکرتی جهت آموزش به اعضای هیات علمی شاغل در 
مجموعه های فعال در حوزه های اعتیاد پژوهی

تهیه نقشه فرآیندهای سازمانی شناسایی فرآیندهای اصلی و نحوه تعامل آنها که روابط آنها همراه با ایجاد ارزش افزوده در سطح مرکز 
نشان داده شود. 

اقدام به کیفی و کمی کردن شاخص های برای تعیین سطح عملکرد فرآیندهای اصلی مرکز 

اقدام به بازنگری 20 درصد از کوریکولوم های آموزشی رشته های مرتبط و موجود در سطح دانشگاه و افزودن واحدهای درسی مرتبط 
جهت پیرشفت در اعتیاد پژوهی

TQM بهبود کیفیت سازمان مطابق با معیارهای  هفت گانه

1402
الگو قرار دادن فعالیت ها و پیروی از استاندارد های موسسات فعال در حوزه دانش اعتیاد شناسی از کشورهایی چون آمریکا جز اهداف 

اصلی مجموعه اعتیاد پژوهی کرمان به شامر می آید.



59داده ها، تحلیل ها، تصمیمات و نقشه راه

نقشه راه اقدامات در حوزه اعتیاد پژوهی  در دانشگاه علوم پزشکی کرمان جهت نیل به مرجعیت علمی
وابستگیاقدامسال

1403

برگزاری جشنواره ساالنه جهت تجلیل از پژوهش ها و فناوری های برگزیده در حوزه اعتیاد پژوهی با اعطای جوایزه و گواهی نامه های 
معترب کشوری

برگزاری هامیش ها و سمپوزیوم های مختلف با عنوان اعتیاد پژوهی،  پیرشفت ها و  افق های پیش رو

برنامه ریزی جهت دریافت امتیاز  برای نوآوری های موجود در حوزه اعتیاد پژوهی

ارزشیابی درونی: برگزاری نشست های 6 ماهه یا ساالنه جهت پایش و ارزیابی عملکرد فعالیت های مرکز توسط معاونت پژوهشی 
دانشگاه 

ارزشیابی بیرونی: ارزشیابی ساالنه توسط معاونت تحقیقات و فناوی وزارت بهداشت 

دریافت نشان اعتبار از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

دریافت امتیاز و نشان کیفیت از مجموعه های رسآمد و فعال کشورهای اروپایی در حوزه ی اعتیاد پژوهی

نیل به درجات معترب علمی و پژوهشی با بهره گیری از پتانسیل های موجود، اعضای هیات علمی خربه و انتشار مقاالت معترب جهانی و 
ارتقا جایگاه مجموعه در نظام های رتبه بندی موجود

1404

تالیف و ترجمه کتب معترب به عنوان مرجع در حوزه اعتیاد پژوهی

آنالیز و رصد جایگاه اجتامعی مرکز و مراکز مشابه از طریق پویش های مردمی و سازمانهای مردم نهاد

آموزش عموم جامعه در خصوص سوء مرصف مواد مخدر 

حامیت از اعضای هیأت علمی و کارکنان مرکز جهت تقویت مهارتهای زبان های انگلیسی و سایر زیان های رضوری برا برقراری ارتباط 
موثر بین املللی

تالش برای ایجاد امکان معادلسازی مدارک دانشجویان با مدارک دانشگاه های معترب و رسآمد در سطح جهانی در حوزه اعتیاد پژوهی

ایجاد یک پایگاه علمی معترب مشابه Research gate جهت تبادل نظر و آگاهی از مباحث روز حوزه اعتیاد پژوهی در سطح ملی

ایجاد تاالر گفتامن جهت تبادل اطالعات و بحث های علمی پیرامون حوزه اعتیاد پژوهی در سطح ملی 

1405

1406

بازنگری و تدوین کوریکولوم های درسی در حیطه اعتیاد پژوهی و علوم نوین توسط دانشگاه علوم پزشکی کرمان بتواند به عنوان 
مرجعی استاندارد  جهت تدوین برنامه های درسی رشته های مرتبط اعتیاد پژوهی در سطح کشوری مورد استفاده قرار گیرد.

مرجع شدن مرکز اعتیاد پژوهی کرمان برای ارائه خدمات  مختلف در حوزه دانش اعتیاد شناسی 

گسرتش ارتباط بین حوزه اعتیاد پژوهی و بالین در جهت کمک به درمان های مربوط به سوء استفاده از مواد مخدر

برنامه ریزی جهت تدوین کدهای اخالق حرفه ای رشته با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان به صورت مرجع ملی  

نهادینه کردن و اعامل استانداردهای اعتباربخشی وزارت بهداشت در برنامه های آموزشی مرتبط با اعتیاد پژوهی

تاسیس آزمایشگاه های  مختلف جهت ارائه خدمات پژوهشی و درمانی به کشور 

برنامه ریزی جهت بهره برداری از متام ظرفیت مرکز شتابدهی ویژه استارتاپ های فعال در حوزه اعتیاد پژوهی و جذب فناوران نخبه با 
هامهنگی ستاد ملی نخبگان

برنامه ریزی جهت پذیرش دانشجو و حامیت در آموزش دانشجویان در رشته های مرتبط با اعتیاد پژوهی به صورت مشرتک با سایر 
دانشگاه های علوم پزشکی

اقدام جهت برآورد نیروی انسانی الزم برای پیشربد اهداف در قالب اعضای هیئت علمی و نیروی کارشناسی ارشد و ....

ایجاد انجمن تخصصی اعتیاد پژوهی و عضویت در انجمن های تحصصی معترب مشابه در کشور

ایجاد بورد تخصصی مربوط به حوزه دانش اعتیاد شناسی و نیز عضویت اعضای فعال در این حیطه در بوردهای تخصصی که به نوعی در 
ارتباط با فناوری های نوین می باشند. 

 راه اندازی هامیش ها و سمپوزیوم های حوزه اعتیاد پژوهی در سطح ملی  

ایراد سخرنانی های کلیدی و یا برگزاری کارگاه های آموزشی در کنگره ها و هامیش های ملی مشابه 

راه اندازی بخش رصدخانه علمی در مرکز جهت آنالیز و رصد علمی هامیش های مختلف و مقاالت تازه منترش شده در حوزه اعتیاد پژوهی

ایجاد پل های ارتباطی قوی و همکاری های مستمر با معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

رشکت در برنامه های حوزه علوم پزشکی معترب تلویزیونی در خصوص سوء مرصف مواد مخدر

مصاحبه های اختصاصی با خربگزاری های رسمی کشور در خصوص سوء مرصف مواد مخدر
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Linkedin و Research gate راه اندازی کانال های اطالع رسانی مختلف در شبکه های مجازی تلگرام، اینستاگرام، وب سایت های کاربردی مانند

تهیه کاتالوگ و بروشورهای مختلف در حوزه سوء مرصف مواد مخدر 

جذب دانشجو از کشورهای آسیایی و حوزه خلیج فارس

دریافت اعتبار نامه و گواهی نامه های معترب بین املللی از موسسات معترب جهانی

استفاده ازتجربیات و تخصص های اساتید فعال در مراکز معترب اعتیاد پژوهی در رسارس دنیا )به ویژه کشورآمریکا( و اعطای فرصت 
مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی مرکز جهت رشکت در دوره های آموزشی بین املللی کشورهای فعال

فراخوان جذب دانشجو از رسارس دنیا و نیز اعزام دانشجو به کشورهای پیرشو در حوزه اعتیاد پژوهی

تعلیم و بهره گیری از کارکنان، کارشناسان و پرسنل مسلط به زبان های خارجه در جهت تسهیل روابط بین امللل

برگزاری  وبینارهای تخصصی در حیطه دانش اعتیادشناسی در سطح بین املللی

برقراری ارتباطات موثرر با مراکز پیشگام در حیطه اعتیاد پژوهی جهت انجام پروژه های مشرتک پژوهشی

دریافت اعتبارات از سازمان بهداشت جهانی و سایر سازمان های مربوطه

ترجمه و تدوین کوریکولوم های رشته های مرتبط با دانش اعتیاد شناسی به زبان های بین املللی و ارائه محتوای بروز برای آموزش 
دانشجویان بین املللی

دریافت گرانت از موسسه ها و انستیتوهای علوم اعصاب شناختی معترب بین املللی

راه اندازی فوروم های بین املللی یا پنل خربگان بین املللی برای بحث و تبادل نظر در خصوص موضوعات روز حوزه اعتیاد پژوهی

ایجاد امکان سفرهای تحقیقاتی جهت بازدید از تجهیزات، امکانات و پیرشفت های صورت گرفته در حوزه اعتیاد پژوهی در کشورهای 
مختلف 

پیرشو بودن در نوآوری های بروز دنیا در سطح ملی، استفاده کامل از پتانسیل های مرکز شتابدهی جهت حامیت از واحدها

توسعه فعالیت های پژوهشی و بالینی بالطبع منجر به ایجاد اشتغال، کارآفرینی و به کار گیری طیف وسیعی از نیروهای متخصص 
خواهد شد.

افزایش تاسیس رشکت های دانش بنیان در حیطه اعتیاد پژوهی

ساخت و ارائه محصوالت کاربردی در حیطه اعتیاد پژوهی

ابداع محصوالت انحصاری با برند اختصاصی اعتیاد پژوهی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

بازار سازی از طریق فروش محصوالت نوآورانه  و ارائه خدمات درمانی مرتبط با اعتیاد پژوهی

انتشار کتب و محصوالت مرتبط با دانش اعتیاد شناسی و کسب درآمد 

1407

1408

1409

1410

انجام پیرشوترین مطالعات و پژوهش ها در حیطه های اعتیاد پژوهی در سطح جهان

توسعه پیرشوترین فناوری  های جهانی در حوزه های اعتیاد پژوهی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 

انتشار بیشرتین مقاالت در ژورنال های معترب و تخصصی در حوزه ی اعتیاد پژوهی با رضیب تاثیر )F)( باال   

تالیف بیشرتین کتب )به زبان انگلیسی( که بتوانند به عنوان مرجع در حوزه اعتیاد پژوهی شناخته شوند.

تعلیم و تربیت بیشرتین پژوهشگران صاحب نظر و شناخته شده در سطح جهانی در حیطه اعتیاد پژوهی

دارا بودن بیشرتین و مجهزترین موسسات ومراکز تحقیقاتی دانش بنیان در سطح جهانی

ثبت بیشرتین موارد ثبت اخرتاع  و نیز محصوالت مرتبط با فناوری های نوین به طور منحرص به فرد سطح جهان 

برگزاری بزرگرتین رویداد های جهانی در حوزه اعتیاد پژوهی در قالب کنگره و هامیش های بین املللی

تاسیس و گسرتش یک پایگاه داده ای معترب در سطح جهان که به روزترین اخبار در حوزه دانش اعتیاد شناسی  را پوشش می دهد و 
فرصت بحث و تبادل نظر در این خصوص را برای متخصصین این امر فراهم مناید.

ایجاد یک تاالر گفتامن جهت تبادل نظر علمی بین اساتید صاحب نظر جهانی در حوزه دانش اعتیاد شناسی

راه اندازی بهرتین ژورنال جهانی جهت انتشار مقاالت به روز در حوزه های اعتیاد پژوهی

تالیف بهرتین کتب معترب جهت کاربرد به عنوان مرجع در حوزه های نوین اعتیاد پژوهی در سطح جهان
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 خاستگاه برترین دانشمندان فرهیخته که جز 5 درصد دانشمندان برتر جهانی باشند.

قرارگیری  مجموعه در جمع 10 درصد موسسات برتر جهان در حیطه اعتیاد پژوهی

ارائه برترین خدمات آموزشی،  پژوهشی و درمانی در سطح جهانی در حیطه اعتیار پژوهی

انجام پر ارجاع ترین مطالعات مربوط به اعتیاد پژوهی 

انجام پرکاربردترین مطالعات در حوزه اعتیاد پژوهی در سطح جهان 

انجام موثرترین مطالعات جهت پشتیبانی از ابداعات و اخرتاعات  فراورده ها و محصوالت پرکاربرد در حیطه اعتیاد پژوهی 

انجام نوآوری ها، ابداعات و اخرتاعات با باالترین ارزش افزوده اقتصادی 

تشکیل موسسات دانش بنیان جهانی در حیطه اعتیاد پژوهی، همراه با  بارایه خدمات مرتبط با این حیطه

شناخته شدن به عنوان قطب اعتبارسنجی و علم سنجی جهانی و تعیین اولویت های  پژوهشی در حیطه اعتیاد پژوهی

1412

توسعه هستی شناسی رشته های مربوط به اعتیاد پژوهی در قالب روش های آموزشی دانشجو محور، برنامه های آموزشی و مدیریت آموزشی 

توسعه محبوب ترین پایگاه داده حوزه دانش شناسی اعتیاد در سطح جهان 

توسعه مشهورترین نظریه مربوط به اعتیاد پژوهی از طریق این مرکز

توسعه مبانی فلسفه رشته های مربوط به اعتیاد پژوهی در سطح جهان

1413

1414
به عهده گرفنت بخشی از فعالیت های مدیریتی بورد جهانی در حوزه های اعتیاد پژوهی

میزبان مقر بین املللی حوزه اعتیاد پژوهی و نشست های هم اندیشی مرتبط



دانشگاه علوم پزشکی کرمان 62

نقشه راه اقدامات در حوزه آینده پژوهی  در دانشگاه علوم پزشکی کرمان جهت نیل به مرجعیت علمی
وابستگیاقدامسال

1399

رسیدن به مرجعیت علمی و رسآمدی در زمینه انجام مطالعات کاربردی مرتبط با دانش آینده پژوهی و توسعه این دانش در سطح ملی و منطقه ای

تدوین نقشه راه و  برنامه راهربی متایز یافته در راستای نیل به رسالت متایز یافته رسیدن به قله های پیرشفت در دانش آینده پژوهی

تکمیل و تجهیز زیرساخت های الزم جهت گسرتش فعالیت های مرتبط با آینده پژوهی

برنامه ریزی  جهت جلب مشارکت و به کارگیری اساتید صاحب نظر و اعضای هیئت علمی در حوزه های مرتبط و نیز کارشناسان مجرب 
در حوزه آینده پژوهی.

ارتقای فرهنگ تعهد و پاسخگویی در نیروی انسانی 

بودجه و نیازهای مالی حوزه آینده پژوهی از محل اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی کرمان )4-1%(، تامین خواهد شد. این پژوهشکده 
دارای ردیف بودجه مستقل می باشد.  

به منظور پیشربد اهداف قطب بالقوه آینده پژوهی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان همکاری های الزم با اعضا هیئت علمی متام وقت و 
پاره وقت تعریف شده و توسعه پیدا خواهد کرد. 

نیازسنجی نیروی انسانی انجام و بر اساس آن از بین داوطلبان توامنند نیروی انسانی مورد نیاز جذب خواهد شد. 

تکمیل و تجهیز انواع محتوی های آموزشی شامل کتب ایرانی و خارجی، ویدیوهای آموزشی و عضویت در دسرتسی به اطالعات 
بین املللی رشته آینده پژوهی  

توسعه و تجهیز فضای فیزیکی 

توسعه و تجهیز شتاب دهنده مرتبط با پژوهشکده

توسعه زیرشاخه های مرتبط با رشته  آینده پژوهی در سالمت در دو نوع آموزشی و پژوهشی 

راه اندازی مرکز تحقیقات نوآوری و آینده نگری در سالمت )نوآیند(

تأسیس گروه ها یا دپارمتان های مربوط به آینده پژوهی

امکان جذب بورسیه از بین دانشجویان منتخب پژوهشکده در شورای پژوهشکده مطرح و بر اساس آن اقدام می شود.

شناسایی پتانسیل های موجود دانشگاهی و ملی جهت توسعه مشارکت و کار تیمی

تشکیل شبکه های خربگان در موضوعات مختلف مرتبط با نظام سالمت

شناسایی پتانسیل های موجود دانشگاهی و ملی جهت توسعه مشارکت و کار تیمی

تشکیل شبکه های خربگان در موضوعات مختلف مرتبط با نظام سالمت

اقدام جهت تشکیل تیم های خربه و فرهیخته داخلی و خارجی در زمینه های تحقیقاتی مرتبط جهت پیرشفت در دانش آینده پژوهی

برنامه ریزی و اقدام جهت برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت در حوزه های مرتبط آینده پژوهی

اقدام جهت برگزاری کارگاه های مختلف با موضوعات مرتبط با آینده پژوهی

تکمیل بانک اطالعاتی مرتبط با دوره های آینده پژوهی در پژوهشکده

اقدام جهت برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی عمومی مانند زبان انگلیسی و تخصصی با حوزه آینده پژوهی برای کارکنان مجموعه

اقدام جهت برگزاری کارگاه ها و دوره های متنوع جهت کسب مهارت های مختلف اداری، ارتباطی و ... برای کارکنان مجموعه

پذیرش دانشجوی رشته آینده پژوهی بصورت محدود و با ظرفیت 2 نفر در سال در شورای گسرتش وزارتخانه مصوب شده است.1400

1401

اقدام به راه اندازی دوره های تحصیالت تکمیلی در قالب دکرتی تخصصی و پسا دکرتی جهت آموزش به اعضای هیات علمی شاغل در 
مجموعه های فعال در حوزه های آینده پژوهی

تهیه نقشه فرآیندهای سازمانی شناسایی فرآیندهای اصلی و نحوه تعامل آنها که روابط آنها همراه با ایجاد ارزش افزوده در سطح مرکز 
نشان داده شود. 

اقدام به کیفی و کمی کردن شاخص های برای تعیین سطح عملکرد فرآیندهای اصلی پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت 

اصالح و ارتقای کوریکولوم آینده پژوهی در سالمت

آموزش اصول بهبود مداوم کیفیت به کارکنان

CQ( برنامه ریزی جهت استفاده از

ارزیابی منظم جهت اطمینان از استفاده مناسب از ابزار

1402
تکمیل لیست موسسات و کشورهای پیرشو در دانش آینده پژوهی

استفاده از تجارب موفق و استانداردهای موسسات و کشورهای پیرشو در دانش آینده پژوهی
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1403

برگزاری جشنواره ساالنه جهت تجلیل از پژوهش ها و فناوری های برگزیده در حوزه آینده پژوهی سالمت با اعطای جوایزه و گواهی 
نامه های معترب کشوری

برگزاری تورهای آینده برای گروه های هدف مختلف انند اعضا هیئت علمی، دانشجویان و مدیران سالمت 

برنامه ریزی جهت دریافت امتیاز  برای نوآوری های موجود در حوزه آینده پژوهی

ارزشیابی درونی: برگزاری نشست های 6 ماهه یا ساالنه جهت پایش و ارزیابی عملکرد فعالیت های 6 مرکز پژوهشکده

اندازه گیری منظم شاخص ها برای اطمینان از عملکرد مناسب فرایندها

انجام اقدامات اصالحی مبتنی بر نتایج اندازه گیری شاخص ها

ارزشیابی بیرونی: ارزشیابی ساالنه توسط معاونت تحقیقات و فناوی وزارت بهداشت

ارتقای جایگاه مراکز پژوهشکده از نظر رتبه بندی پژوهشی

ارتقای جایگاه پژوهشگران پژوهشکده از نظر جایگاه در استنادات مرتبط

EFQM اقدام برای استفاده از مدل

EFQM اقدام برای دریافت گواهی نامه های

انتخاب نظام یا نظام های رتبه بندی موردنظر

برنامه ریزی بر اساس شاخص های نظام رتبه بندی

اندازه گیری منظم شاخص های نظام رتبه بندی

انجام اقدامات اصالحی مورد نیاز

1404

تالیف و ترجمه کتب معترب به عنوان مرجع در حوزه آینده پژوهی

آنالیز و رصد جایگاه اجتامعی مرکز و مراکز مشابه از طریق پویش های مردمی و سازمانهای مردم نهاد

آموزش عموم جامعه در جهت تقویت سواد آینده

حامیت از اعضای هیأت علمی و کارکنان مرکز جهت تقویت مهارتهای زبان های انگلیسی و سایر زبان های رضوری برای برقراری ارتباط 
موثر بین املللی

برگزاری برنامه های تقویت زبان انگلیسی

تدوین برنامه ایجاد امکان معادلسازی مدارک دانشجویان با مدارک دانشگاه های معترب و رسآمد در سطح جهانی در حوزه آینده پژوهی

توسعه سامانه شبکه خربگان فعلی جهت تبادل نظر و آگاهی از مباحث روز حوزه آینده پژوهی در سطح ملی و منطقه ای

ایجاد تاالر گفتامن جهت تبادل اطالعات و بحث های علمی پیرامون حوزه آینده پژوهی در سطح ملی  و بین املللی 

1405

1406

بازنگری منظم استانداردهای ملی برنامه درسی رشته
)دانشگاه علوم پزشکی کرمان یکی از اعضا اصلی تدوین کوریکولوم رشته آینده پژوهی در سالمت بوده است(

تدوین حوزه های ملی خدمات مرتبط به رشته

تدوین استانداردهای ملی مرتبط

ارزیابی دستیابی به استانداردها

انجام اقدامات اصالحی الزم

تعیین انتظارات ملی از راه اندازی رشته

ارزیابی میزان تحقق به انتظارات ملی

انجام اقدامات اصالحی الزم

برنامه ریزی جهت تدوین کدهای اخالق حرفه ای رشته با همکاری معاونت پژوهشی به صورت مرجع ملی  

نهادینه کردن و اعامل استانداردهای اعتباربخشی وزارت بهداشت در برنامه های آموزشی مرتبط با آینده پژوهی

تاسیس آزمایشگاه های  دانشی مختلف مبتنی بر آزمایشگاه های سواد آینده

برنامه ریزی جهت بهره برداری از متام ظرفیت مرکز شتابدهی ویژه استارتاپ های فعال در حوزه آینده پژوهی و جذب فناوران نخبه با 
هامهنگی ستاد ملی نخبگان

برنامه ریزی جهت گسرتش همکاری های مشرتک و فرا رشته ای با دانشگاه های وزارت علوم و رشته های حوزه سالمت
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1406

اقدام جهت برآورد نیروی انسانی الزم برای پیشربد اهداف در قالب اعضای هیئت علمی و نیروی کارشناسی ارشد و ....

ایجاد انجمن تخصصی آینده پژوهی و عضویت در انجمن-های تحصصی معترب مشابه ملی و بین املللی

ایجاد بورد تخصصی مربوط به حوزه دانش آینده پژوهی و نیز عضویت اعضای فعال در این حیطه در بوردهای تخصصی که به نوعی در 
ارتباط با فناوری های نوین می-باشند.

راه اندازی هامیش ها و سمپوزیوم های حوزه آینده پژوهی در سطح ملی  

ایراد سخرنانی های کلیدی و یا برگزاری کارگاه های آموزشی در کنگره ها و هامیش های ملی مشابه

راه اندازی بخش رصدخانه علمی در مرکز جهت آنالیز و رصد علمی هامیش های مختلف و مقاالت تازه منترش شده در حوزه آینده پژوهی

ایجاد پل های ارتباطی قوی و همکاری های مستمر با معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

رشکت در برنامه های حوزه علوم پزشکی معترب تلویزیونی در خصوص آگاه سازی، حساس سازی و آشنایی با کاربردهای دانش 
آینده پژوهی و تقویت سواد آینده برای گروه های هدف مختلف حتی کودکان 

برگزاری انف ختلف بواع تورها و جشنواره های آینده برای گروه های هدف مختلف مانند کودکان، مدارس، مشاغل مختلف و ...

راه اندازی کانال های اطالع رسانی مختلف در شبکه های مجازی با کاربران باال )مقتضای زمان( تلگرام، اینستاگرام، وب سایت های 
Linkedin و Research gate کاربردی مانند

تولید انواع محتوی آموزشی اعم از فیلم های آموزشی، کلیپ های کوتاه، فکت شیت و نرم افزارهای آموزشی برای گروه های هدف مختلف 

جذب دانشجو از کشورهای  منطقه

استفاده از پتانسیل عضویت در NEDtp در جهت توسعه ارتباط بین امللل با کشورهای منطقه

دریافت اعتبار نامه و گواهی نامه های معترب بین املللی از موسسات معترب جهانی

استفاده ازتجربیات و تخصص های اساتید فعال در مراکز معترب آینده پژوهی در رسارس دنیا و اعطای فرصت مطالعاتی برای اعضای 
هیأت علمی مرکز جهت رشکت در دوره های آموزشی بین املللی کشورهای فعال

فراخوان جذب دانشجو از رسارس دنیا و نیز اعزام دانشجو به کشورهای پیرشو در حوزه آینده پژوهی

تعلیم و بهره گیری از کارکنان، کارشناسان و پرسنل مسلط به زبان های خارجه در جهت تسهیل روابط بین امللل

برگزاری  وبینارهای تخصصی در حیطه دانش آینده پژوهی در سطح بین املللی

NEDtp طراحی و برگزاری کارگاه های مرتبط با پویش محیطی برای موسسات عضو

برقراری ارتباطات موثر با مراکز پیشگام در حیطه آینده پژوهی جهت انجام پروژه های مشرتک پژوهشی

NEDtp انجام مطالعات آینده پژوهی و پویش محیطی با همکاری موسسات عضو

شناسایی موسسات اعطای گرنت

دریافت اعتبارات از سازمان بهداشت جهانی، دپارمتان آینده پژوهی و سواد آینده یونسکو و سایر سازمان های مربوطه

ارزیابی منظرم میزان گرنت و انجام اقدامات اصالحی

همکاری در تدوین کتب به زبان انگلیسی به عنوان یکی از رفرنس های معترب دانش آینده پژوهی

تالیف کتب مرتبط به زبان انگلیسی

دریافت گرانت از موسسه ها، انستیتوها وسازمان ها معترب بین املللی

راه اندازی نسخه بین املللی شبکه خربگان بین املللی برای بحث و تبادل نظر در خصوص موضوعات روز حوزه آینده پژوهی

راه اندازی نسخه بین  املللی پویش محیطی

ایجاد امکان سفرهای تحقیقاتی جهت بازدید از تجهیزات، امکانات و پیرشفت های صورت گرفته در حوزه آینده پژوهی در کشورهای مختلف

تدوین برنامه راه اندازی مرکز شتابدهی جهت حامیت از واحدهای نوآور مرتبط

آموزش دوره های نوآوری و کارآفرینی

پویش محیطی فناوری های جدید جهت گرفنت ایده در نظام سالمت

برنامه ریزی جهت فعالیت شتاب بدهنده

تدوین فرایندهای کاری شتاب دهنده پژوهشکده

ارزیابی عملکرد فعالیت های شتابدهنده

تاسیس رشکت های دانش بنیان در حیطه آینده پژوهی
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1406

حامیت از رشکتهای دانش بنیان حوزه آینده پژوهی در شتاب دهنده پژوهشکده

ساخت و ارائه محصوالت و مدل های کاربردی در حیطه آینده پژوهی

ابداع محصوالت انحصاری با برند اختصاصی آینده پژوهی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

تقویت برند "ناب" )نگاشت آینده بهرت( در سسطح ملی و منطقه ای

بازار سازی از طریق فروش محصوالت نوآورانه، تولید محتوی و ترجامن دانش و ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره مرتبط با 
آینده پژوهی

تدوین برنامه خلق ثروت در سطح پژوهشکده

تهیه محصوالت مرتبط با آینده پژوهی در سالمت  و کسب درآمد

ارزیابی عملکرد پژوهشکده در زمینه درآمد زایی بصورت سالیانه و انجام اقدامات اصالحی

1407

1408

1409

1410

شناسایی و رصد حوزه های نوین آینده پژوهی

تعریف و انجام مطالعات و پژوهش ها در دانش آینده پژوهی و حوزه سالمت در سطح جهان

شناسایی و رصد حوزه های نوین فناوری های مرتبط با آینده پژوهی 
)اعم از مدل و محصوالت و ...(

تولید فناوری های مرتبط با آینده )یا حاصل از نتیجه رصد آینده( در شتاب دهنده

تولید مدل های آینده پژوهی پیرشو

برنامه ریزی تدوین مقاالت مرتبط با آینده پژوهی در سالمت

ارزیابی منظم

انتشار بیشرتین مقاالت در ژورنال های معترب و تخصصی در حوزه ی آینده پژوهی با رضیب تاثیر )F)( باال   

برنامه ریزی تدوین کتب مرتبط با آینده پژوهی در سالمت

ارزیابی منظم برنامه

تالیف بیشرتین کتب )به زبان انگلیسی( که بتوانند به عنوان مرجع در حوزه آینده پژوهی سالمت شناخته شوند.

برنامه تربیت و همکاری با پژوهشگران حوزه آینده پژوهی

ارزیابی برنامه

تعلیم و تربیت بیشرتین پژوهشگران صاحب نظر و شناخته شده در سطح جهانی در حیطه آینده پژوهی سالمت

برنامه ریزی توسعه کمی تعداد کرسی های علمی و واحدهای مستقر در شتاب دهنده

ارزیابی برنامه

دارا بودن بیشرتین و مجهزترین موسسات ومراکز تحقیقاتی دانش بنیان در سطح جهانی

برنامه ریزی افزایش موارد ثبت ابداع و اخرتاع در واحدهای مستقر در شتاب دهنده

ارزیابی برنامه

ثبت بیشرتین موارد ثبت اخرتاع  و نیز محصوالت مرتبط با فناوری های نوین به طور منحرص به فرد سطح جهان

برگزاری بزرگرتین رویداد های جهانی در حوزه آینده پژوهی سالمت در قالب کنگره و هامیش های بین املللی

برنامه ریزی توسعه ارتباط با محققین آینده پژوهی دنیا و شبکه سازی

NEDtp تدوین برنامه شبکه آینده پژوهی

ارزیابی برنامه

تاسیس و گسرتش یک پایگاه داده ای معترب در سطح جهان که به روزترین اخبار در حوزه دانش آینده پژوهی

سالمت را پوشش می دهد و فرصت بحث و تبادل نظر در این خصوص را برای متخصصین این امر فراهم مناید.

ایجاد یک تاالر گفتامن جهت تبادل نظر علمی بین اساتید صاحب نظر جهانی در حوزه دانش آینده پژوهی
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1410

برنامه ریزی توسعه مجله بین املللی پژوهشکده

(JHPM فعال سازی مطالعات آینده پژوهی در مجله

تالیف بهرتین کتب معترب جهت کاربرد به عنوان مرجع در حوزه های نوین آینده پژوهی در سطح جهان

  برنامه ریزی ارتقای جایگاه در بین بهرتین دانشمندان رشته آینده پژوهی

رصد منظم جایگاه در بین دانشمندان آینده پژوهی

انجام اقدامات اصالحی

برنامه ریزی ارتقای جایگاه در بین موسسات آینده پژوهی

رصد منظم جایگاه در بین موسسات آینده پژوهی

انجام اقدامات اصالحی

برنامه ریزی ارتقای جایگاه ارایه خدمات در بین موسسات آینده پژوهی

رصد منظم جایگاه در بین موسسات آینده پژوهی

انجام اقدامات اصالحی

انجام پر ارجاع ترین مطالعات مربوط به آینده پژوهی 

انجام پرکاربردترین مطالعات در حوزه آینده پژوهی در سطح جهان 

انجام موثرترین مطالعات جهت پشتیبانی از ابداعات و اخرتاعات  فراورده ها و محصوالت پرکاربرد در حیطه آینده پژوهی 

انجام نوآوری ها، ابداعات و اخرتاعات با باالترین ارزش افزوده اقتصادی 

تشکیل موسسات دانش بنیان جهانی در حیطه آینده پژوهی، همراه با  بارایه خدمات مرتبط با این حیطه

شناخته شدن به عنوان قطب اعتبارسنجی و علم سنجی جهانی و تعیین اولویت های  پژوهشی در حیطه آینده پژوهی سالمت

1411

1412

توسعه هستی شناسی دانش آینده پژوهی در قالب روش های آموزشی دانشجو محور، برنامه های آموزشی و مدیریت آموزشی 

توسعه محبوب ترین پایگاه داده حوزه دانش آینده پژوهی در سطح جهان 

توسعه مشهورترین نظریه مربوط به  آینده پژوهی از طریق این مرکز

توسعه مبانی فلسفی آینده پژوهی در سطح جهان

1413

1414
به عهده گرفنت بخشی از فعالیت های مدیریتی بورد جهانی در دانش آینده پژوهی

میزبان مقر بین املللی حوزه آینده پژوهی و نشست های هم اندیشی مرتبط در حوزه های مختلف به ویژه سالمت 
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1399

دانشگاه علوم پزشکی کرمان، معاونت آموزشی، معاونت پژوهشی، معاونت درمان، معاونت بهداشتی، مدیریت آمار و فن آوری 
اطالعات، پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت، مرکز ملی تحقیقات راهربدی آموزش پزشکی )نرص(، موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم 

پزشکی )نیامد(، جذب گرنت های خارجی، مشارکت پروژه های بین دانشگاه، و بخش خصوصی

جذب مشارکت کادر علمی متنوع در رشته های مختلف تخصصی پزشکی ،انفورماتیک پزشکی، مدیریت اطالعات سالمت، علوم 
کامپیوتر و گرایش های کاربردی در علوم پزشکی

برخی موارد بین رشته ای نظیر تکنولوژی آموزشی، علوم تبلیغات و ارتباط با مشرتیان

همراه با تربیت نیروهای جدید با گرایش های مرتبط و حرکت به سمت توسعه گروه های آموزشی با جذب اعضای هیأت علمی دانش 
آموخته در رشته های مرتبط

ارتقاء و روزآمدسازی وب سایت و کانال های تخصصی آموزشی و اطالع رسانی

اقدام به تأسیس گروه آموزشی مجازی »انفورماتیک بالینی و تله مدیسین«

تأسیس کتابخانه دیجیتال کتب و مقاالت تخصصی و بروشورها و پمفلت های آموزشی

ایجاد و کمک به ایجاد رشکت های خصوصی و دانش بنیان برای توسعه پروژه های اجرایی

راه اندازی آزمایشگاه تخصصی H(S و تله مدیسین برای کمک به ارتقاء کیفی پروژه ها

ایجاد و توسعه رشته انفورماتیک بالینی در دو مقطع آموزشی پودمانی و فلوشیپ

ایجاد و توسعه رشته سالمت از راه دور در مقطع کارشناسی ارشد

توسعه رشته مدیریت اطالعات سالمت در مقطع دکرتای تخصصی

توسعه گروه آموزشی انفورماتیک بالینی و تله مدیسین با جذب متخصصین در دانشگاه

توسعه دفاتر تحقیق و توسعه انفورماتیک بالینی، توسعه کارگروه های اختصاصی تله مدیسین در بخش های تخصصی و فوق تخصصی، 
توسعه مراکز تحقیق در عملیات در بیامرستانها و مراکز ارائه خدمات بالینی خارج از مرکز، کلینیک تله مدیسین صحرایی و جاده ای

اقدام برای جلب مشارکت همکاران متخصص از دانشگاه های کشور

اقدام برای تشکیل تیم های دانشجویی کوچک و متوسط

برنامه ریزی و اجرای برخی کنفرانس ها و کارگاه های آموزشی و دوره های کوتاه مدت آموزشی و کار عملی و مهارتی ویژه کادر علمی و 
دانشجویان تحصیالت تکمیلی

اقدام به برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزش اصول و مبانی کار با سامانه های اطالعات سالمت و مبانی امنیت کار در شبکه برای متامی 
سطوح کارکنان حوزه مرتبط بیامرستانی و کلینیکی و خدمات مراقبت سالمت

1400

تأسیس مرکز تخصصی انفورماتیک بالینی، پزشکی دیجیتال و تله مدیسین

اقدام به جذب دانش آموختگان پزشکی به عنوان بورسیه در رشته انفورماتیک پزشکی و سالمت از راه دور

برنامه ریزی و اقدام به جذب دانشجو در متامی رشته های مرتبط 

رشوع دوره فلوشیپ انفورماتیک بالینی بر اساس مصوبات کشوری ویژه پزشکان متخصص 

رشوع دوره پودمانی انفورماتیک بالینی بر اساس مصوبات کشوری ویژه دستیاران تخصصی پزشکی )از رشوط بالقوه جایگزین پایان نامه 
تحصیلی(

اعطای گواهینامه ها، ایجاد فرصت های کاری، جلب مشارکت فعاالن در پروژه های عملیاتی و پژوهشی، جوایز مادی و معنوی به 
صاحبان ایده و فن آوران موفق عرصه انفورماتیک بالینی

توسعه مراکز آموزشی، پژوهشی و تحقیق و توسعه در بیامرستانهای آموزشی دانشگاهی و برگزاری مسیرها و دوره های آموزشی برای 
ایجاد نگرش کلی تغییر در گروه های اصلی مخاطب 

رشوع دوره و درس انفورماتیک بالینی برای دانشجویان مقطع دکرتای پزشکی با پوشش موضوعی تله مدیسین و گرایش های خاص آن

توسعه دیدگاه عملگرا در راستای پیاده سازی صحیح و استاندارد پروتکل ها و بهینه سازی سامانه های اطالعاتی بالینی به کمک تیم های 
تخصصی پزشکی

برنامه ریزی برای ارزشیابی درونی: برگزاری نشست های 6 ماهه یا ساالنه جهت پایش و ارزیابی عملکرد فعالیت های متمرکز گروه های 
کاری توسط معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه

برنامه ریزی جهت نیل به درجات معترب علمی و پژوهشی با بهره گیری از پتانسیل های موجود، اعضای هیات علمی خربه و انتشار 
مقاالت معترب جهانی و ارتقاء جایگاه علمی و ارزشی دانشگاه در نظام های رتبه بندی موجود
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ادامه اقدامات آغاز شده برای اصالح و بازنویسی برنامه های درسی در رشته های انفورماتیک پزشکی و انفورماتیک بالینی )طرح های در 
دست اجرا( و برنامه ریزی مجدد برای بازنگری کوریکولوم های درسی در رشته های مرتبط بویژه در مقاطع دکرتای حرفه ای و تخصصی 

پزشکی که با تأییدیه های مراجع باالدستی در انجمن های علمی و ستاد وزارتی، در سطح کشور مورد استفاده قرار گیرد

جذب فراگیران در دو سطح متخصصین و دستیاران تخصصی برای اولین دوره برنامه ریزی شده انفورماتیک بالینی و جذب دانشجو در 
مقطع کارشناسی ارشد سالمت از راه دور در دانشگاه علوم پزشکی کرمان با همکاری و حامیت مراکزی نظیر مرکز نرص، دانشگاه علوم 

پزشکی مجازی، مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی، انجمن علمی انفورماتیک پزشکی

راه اندازی و هدایت خودکار و هدفمند کانال های ارتباطی در فضای مجازی و شبکه های ارتباطی علمی تخصصی و توسعه اخبار 
دیجیتال در فضای وب

1401

برگزاری جشنواره درون دانشگاهی و منطقه ای »ایده بازار انفورماتیک بالینی«
گردهامیی سالمت همراه و سالمت از راه دور با پوشش داخل و خارج کشور

تطبیق کامل اقدامات آموزشی و پژوهشی با استانداردهای بین املللی توسعه رشته و دانش و برنامه ریزی برای اخذ گواهی نامه های 
معترب بین املللی به عنوان مراکز همکار با انجمن های تخصصی بین املللی

حرکت به سمت اخذ گواهینامه های استاندارد SO) و مدیریت کیفیت و آموزش و فرآیند در زمینه استانداردهای ثبت و پردازش و 
بازیابی داده ها و اجرای خدمات پزشکی از راه دور و رشایط صحیح ارتقاء و توسعه این فعالیتها

برنامه ریزی برای دریافت اعتبارات کالن و اختصاصی از سازمان برنامه و بودجه، مراکز رشد و معاونت علمی و فنی ریاست جمهوری، 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان، انجمن های علمی تخصصی پزشکی و اعتبارات استانی، اعتبارات کشوری، اعتبارات بین املللی و حامیت 

خیرین و بخش خصوصی

برنامه ریزی در جهت الگو برداری از انجمن های بین املللی نظیر AM(A, (M(A، انجمن پزشکی تخصصی آمریکا، دانشگاه های ژاپن، 
کشورهای اروپایی، مراکز تخصصی انگلستان، و دنباله روی فعالیت های ارزنده مراکز پیرشفته داخلی بویژه سازمان های تحت پوشش 

وزارت بهداشت و سازمان تأمین اجتامعی

برنامه ریزی جهت تدوین کدهای اخالق حرفه ای در رشته و عملکردهای مرتبط با همکاری مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی، گروه 
آموزشی اخالق و کمیته اخالق معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، انجمن علمی انفورماتیک پزشکی ایران، انجمن علمی 

مدیریت اطالعات سالمت ایران، مرکز سالمت معنوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

تدوین پروتکل های توامنندسازی گروه های هدف با نگاه به نیاز و عملکرد آتی

برنامه ریزی در جهت تشکیل کارگروه مشورتی انفورماتیک بالینی در بورد تخصصی انفورماتیک پزشکی و تقویت جایگاه آن و تصویب 
ورود متخصصین انفورماتیک بالینی در این بورد

برنامه ریزی و اجرای کنفرانس های ساالنه و میان دوره ای عمومی و تخصصی

تولید و انتشار درسنامه انفورماتیک بالینی و تله مدیسین مبتنی بر نیازهای آموزشی گروه های داخل کشور و منطبق بر استانداردهای 
بین املللی و مصوب داخلی

همکاری تنگاتنگ با هیأت مدیره انجمن های علمی تخصصی و بورد تخصصی

برنامه ریزی در جهت برقراری ارتباطات موثر با دانشمندان سایر کشورها برای انجام پروژه های مشرتک پژوهشی

1402

برنامه ریزی برای دریافت امتیاز و نشان کیفیت از مجموعه های رسآمد و فعال در حوزه انفورماتیک سالمت و پزشکی از راه دور

اقدام و برنامه ریزی و تالش با همکاری بورد تخصصی مدیریت اطالعات سالمت و انفورماتیک پزشکی در جهت مرجعیت دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان و سایر مراکز همکار برای تدوین استانداردهای ملی خدمات مرتبط با رشته علوم اعصاب

طراحی راه اندازی و توسعه شبکه های علمی تخصصی کشوری و بین املللی

تربیت دستیار انفورماتیک بالینی در کنار پزشکان برای انجام امور اپراتوری پیرشفته مثل بهینه سازی مدل های تصمیم و پردازش داده ها 
از بین پرستاران یا پزشکان عمومی عالقه مند به انجام کار

تحلیل جایگاه اجتامعی مرکز تخصصی انفورماتیک بالینی و تله مدیسین در ارتباط با خدمات اجتامعی و درمانی و توسعه پزشکی 
دیجیتال در سطح خدمت گیرندگان

آموزش عموم جامعه برای بهره مندی از محصوالت و خدمات دانش محور

حامیت از اعضای هیأت علمی و کارکنان مرکز جهت تقویت مهارتهای زبان های انگلیسی و سایر زیان های رضوری برا برقراری ارتباط 
موثر بین املللی

ترجمه و تدوین کوریکولوم های رشته های انفورماتیک بالینی ایران و منطقه به زبان های مورد نیاز و ارائه محتوای به روز برای آموزش 
دانشجویان کشورهای همسایه



69داده ها، تحلیل ها، تصمیمات و نقشه راه

نقشه راه اقدامات در حوزه انفورماتیک بالینی و تله مدیسین در دانشگاه علوم پزشکی کرمان جهت نیل به مرجعیت علمی
وابستگیاقدامسال

1402

دریافت گرانت از موسسه ها و سازمانهای بین املللی مربوطه

برنامه ریزی در جهت اتصال به شبکه های بین املللی یا پنل خربگان بین املللی فعال در حوزه های مرتبط

ایجاد امکان سفرهای تحقیقاتی جهت بازدید از مراکز آموزشی و درمانی بویژه در کشورهای دارای تجربه عملی 

ایجاد یک پایگاه علمی معترب داخلی شبیه انجمن انفورماتیک پزشکی آمریکایی و اروپایی جهت تبادل نظر و آگاهی از مباحث و اخبار روز 

توسعه وب سایت های داخلی و به روزرسانی آنها و ایجاد فروم ملی برای تبادل اطالعات و بحث های علمی

1403

TQM برنامه ریزی برای بهبود کیفیت سازمان مطابق با معیارهای  هفت گانه

مطالعه برای تأسیس گروه های آموزشی بین رشته ای و چند رشته ای و ترکیبی

مطالعات روزآمدسازی قوانین و مقررات عملیاتی مبتنی بر دانش روز پزشکی دیجیتال و سامانه های سالمت و مراقبت بیامریها در 
آینده نزدیک و میان مدت

تأسیس بورد تخصصی پزشکی دیجیتال و گرایش های اختصاصی آن

برگزاری نشست های اجتامعی و خربی در رسانه های متنوع و نرشیات و سینامی خانگی و همچنین آموزش در سطح مدارس و مراکز 
آموزشی مهارتی و حرفه ای

تولید نرشیات الکرتونیکی، نرش میکرولرنینگ، آموزش های مبتنی بر بازی وار سازی، تقویت بنیه رشکت های دانش بنیان برای تولید 
محصوالت آموزشی ویژه سازمانهای خدمات سالمت مثل کلینیک های تخصصی و سازمان های بیمه

تالش برای ایجاد امکان معادلسازی مدارک دانشجویان با مدارک دانشگاه های معترب و رسآمد در سطح جهانی

1404

افزودن پست های سازمانی صحیح و مرتبط به سازمان های عرضه کننده خدمات مراقبت سالمت جهت تصدی گری در عرصه مدیریت 
اطالعات، طراحی و تحلیلگران سیستم، سامانه های اطالعات بیامرستانی و نظایر آن..

برنامه ریزی جهت نهادینه کردن و اعامل استانداردهای اعتباربخشی وزارت بهداشت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در 
برنامه های آموزشی مرتبط با رشته علوم اعصاب

هدایت اذهان متخصصین برای تثبیت سیاست های کالن کشور با تکیه بر تأسیس و حامیت انجمن های علمی تخصصی قانونگذار و 
تدوین گر استانداردهای عملی

تقویت و توسعه گروه های تخصصی و فوق تخصصی برای تجهیز مراکز درمانی با تولید و توسعه ابزارهای پیرشفته و کارآمد پزشکی 
دیجیتال و توسعه مراکز آموزشی پژوهشی و رشکت های دانش بنیان با رویکرد یادگیری ماشین و هوش مصنوعی و پردازش تصویر و 

تولید سیستم های خربه در پزشکی

تأسیس گرایش های کاربردی انفورماتیک بالینی و زیرگروه های تخصصی و وابسته به آن در انجمن علمی انفورماتیک پزشکی ایران و 
همچنین تأسیس کارگروه تخصصی تله مدیسین در انجمن انفورماتیک پزشکی و ارتباط با انجمن تله مدیسین ایران

تدوین برنامه عملیاتی پایش و رصد عملکرد پزشکی دیجیتال در دانشگاه های علوم پزشکی بر اساس پروژه های دانش محور و اجرایی 
شکل گرفته در گروه های آموزشی و پژوهشی سنوات قبل

جذب دانشجویان سطوح تخصصی بالینی از کشورهای همسایه به دلیل تقارب خدمات بالینی پزشکی و توریست درمانی

دریافت اعتبار نامه و گواهی نامه های معترب بین املللی از موسسات معترب جهانی

بازدید اساتید از دانشگاه های معترب جهان بویژه مراکز 

تبادل دانشجو با مراکز بین املللی در سطح تخصصی بویژه اعزام دانشجویان داخل کشور برای یادگیری مبانی پیرشفته و تقویت مهارتهای 
تخصصی

تعلیم و بهره گیری از کارکنان، کارشناسان و پرسنل مسلط به زبان های خارجه در جهت تسهیل روابط بین امللل بویژه در راه خدمت 
رسانی به مخاطبین

برگزاری  وبینارهای تخصصی و دوره های کوتاه مدت و کارگاه های تخصصی در کشورهای همسایه به جهت توسعه روابط توریست 
درمانی و استفاده صحیح از خدمات پزشکی از راه دور

دریافت اعتبارات از سازمان بهداشت جهانی و سایر سازمان های مربوطه

حامیت از رشکت های دانش بنیان برای تولید محصوالت باکیفیت و بازطراحی و بهینه سازی سامانه های موجود

طراحی مسیرهای آموزشی پژوهشی اجرایی برای جلب و جذب گروه های عالقه مند و ایجاد محیط کار برای جوانان توامنند با کمک 
نخبگان کارآفرینی

حامیت از رشکت های موجود و افزایش تأسیس و تقویت رشکت های جدید

تولید و عرضه محصوالت تخصصی انفورماتیک بالینی و پزشکی از راه دور
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1404

حامیت از بخش خصوصی برای عرضه بهرتین برندها بویژه با مشارکت مرکز تخصصی انفورماتیک بالینی و تله مدیسین

بازار سازی از طریق فروش محصوالت نوآورانه  و ارائه خدمات درمانی مرتبط با پزشکی بازساختی

افزایش درآمد مرکز تخصصی انفورماتیک بالینی با ارائه خدمات مشاوره ای و تخصصی پردازش داده ها و جذب تبلیغات و فروش 
محصوالت دانش بنیان و عرضه خدمات انتفاعی پزشکی از راه دور با جلب اعتامد خدمت گیرندگان

1405

برگزاری بزرگرتین رویداد های جهانی در حوزه  انفورماتیک بالینی در قالب کنگره و هامیش های بین املللی1406

1407

1408

ادامه روندهای قبلی در اجرای تحقیقات چند دانشگاهی و بین املللی و توسعه اخرتاعات و اکتشافات داخلی با تکیه بر متدولوژی های 
استاندارد پژوهش و ارزیابی

کسب جایگاه مناسب بین کشورهای توسعه یافته در راه ساخت و استفاده بهینه از ابزارهای تکنولوژیک 

تالیف بیشرتین کتب )به زبان انگلیسی( که بتوانند به عنوان مرجع در حوزه انفورماتیک پزشکی با کاربردهای بالینی شناخته شوند.

تعلیم و تربیت بیشرتین پژوهشگران صاحب نظر و شناخته شده در سطح جهانی در حیطه انفورماتیک بالینی

دارا بودن بیشرتین و مجهزترین موسسات و مراکز تحقیقاتی در سطح جهانی

ثبت بیشرتین موارد ثبت ابداع  و نیز محصوالت مرتبط با انفورماتیک بالینی به طور منحرص به فرد در سطح جهان 

تاسیس و گسرتش یک پایگاه داده ای معترب در سطح جهان که به روزترین اخبار در حوزه انفورماتیک بالینی را پوشش می دهد و فرصت 
بحث و تبادل نظر در این خصوص را برای متخصصین این امر فراهم مناید.

ایجاد یک تاالر گفتامن جهت تبادل نظر علمی بین اساتید صاحب نظر جهانی در حوزه انفورماتیک بالینی

راه اندازی بهرتین ژورنال جهانی جهت انتشار مقاالت به روز در حوزه های انفورماتیک بالینی

تالیف بهرتین کتب معترب جهت کاربرد به عنوان مرجع در حوزه های انفورماتیک بالینی در سطح جهان

 خاستگاه برترین دانشمندان فرهیخته که جز 5 درصد دانشمندان برتر جهانی باشند.

قرارگیری  مجموعه در جمع 10 درصد موسسات برتر جهان در حیطه انفورماتیک بالینی

ارائه برترین خدمات آموزشی،  پژوهشی و درمانی در سطح جهانی در حیطه علوم بازساختی

انجام پر ارجاع ترین مطالعات مربوط به انفورماتیک بالینی

انجام پرکاربردترین مطالعات در حوزه انفورماتیک بالینی در سطح جهان 

انجام موثرترین مطالعات جهت پشتیبانی از ابداعات و اخرتاعات  فراورده ها و محصوالت پرکاربرد در حیطه انفورماتیک بالینی

انجام نوآوری ها، ابداعات با باالترین ارزش افزوده اقتصادی 

تشکیل موسسات دانش بنیان جهانی در حیطه انفورماتیک بالینی ، همراه با  ارایه خدمات مرتبط با این حیطه

1409

1410

توسعه هستی شناسی رشته های مربوط به انفورماتیک بالینی در قالب روش های آموزشی دانشجو محور، برنامه های آموزشی و 
مدیریت آموزشی 

توسعه محبوب ترین پایگاه داده حوزه انفورماتیک بالینی در سطح جهان 

توسعه مشهورترین نظریه مربوط به انفورماتیک بالینی از طریق این مرکز

توسعه مبانی فلسفه رشته های مربوط به انفورماتیک بالینی در سطح جهان

1411

1412

به عهده گرفنت بخشی از فعالیت های مدیریتی بورد جهانی در دانش انفورماتیک بالینی

میزبان مقر بین املللی حوزه انفورماتیک بالینی و نشست های هم اندیشی مرتبط در حوزه های مختلف به ویژه سالمت 

شناخته شدن به عنوان قطب اعتبارسنجی و علم سنجی جهانی و تعیین اولویت های  پژوهشی در حیطه انفورماتیک بالینی
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1399

رسیدن به مرجعیت علمی و رسآمدی در زمینه آمورش و پژوهش و ارائه خدمات مرتبط با بیامری های عفونی و گرمسیری با تاکید بر 
بیامری های زوئونوز

تدوین نقشه راه و  برنامه راهربی متایز یافته در راستای نیل به مرجعیت در حوزه بیامری های عفونی و گرمسیری با تاکید بر بیامری های 
زوئونوز

راه اندازی، تکمیل و تجهیز آزمایشگاههای مرجع جهت تشخیص بیامری های عفونی و گرمسیری

انجام برنامه ریزی  جهت جلب مشارکت و به کارگیری اساتید صاحب نظر و اعضای هیئت علمی در حوزه های مرتبط و نیز کارشناسان 
مجرب علوم مرتبط با بیامری های عفونی و گرمسیری با تاکید بر بیامری های زوئونوز

نظر به فعالیت شش مرکز تحقیقاتی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان در حیطه بیامری های عفونی و گرمسیری و وجود نیروی هیات 
علمی توامنند جوان و با انگیزه و زیرساخت های آزمایشگاهی و تجهیزاتی ارزشمند پیش بینی می شود با گسرتش فعالیت های این مراکز 

نهایتا دانشگاه بتواند با توجه به مصوبه شورای دانشگاه با ایجاد موسسه انگل شناسی و بیامری های گرمسیری مرجع مهمی برای 
بیامری های گرمسیری در کشور گردد.

بودجه و نیازهای مالی مرکز تحقیقات بیامری های عفونی از محل اعتبارات دانشگاه، گرنت های ملی و  بین املللی و کمک های خارج 
دانشگاهی تامین خواهد شد. 

به منظور پیشربد اهداف قطب بالقوه بیامری های عفونی و گرمسیری در دانشگاه علوم پزشکی کرمان بتوان در رشته های مرتبط برای 
بکارگیری اساتید مجرب و صاحب نظر در این حوزه در قالب استاد مدعو بین املللی و نیز جذب نیرو در رشته های بین رشته ای در این 

حیطه اقدام مناید.

تکمیل و تجهیز آزمایشگاه های تخصصی جهت مطالعات پایه و بالینی 

توسعه و تجهیز بخش های بالینی و آزمایشگاهی در فضاهای آموزشی درمانی

توسعه تخصص های مرتبط عفونی ، عفونت های قارچی تهاجمی ، عفونت های ویروسی 

توسعه گروه ویروس شناسی و  بیامری عفونی و گرمسیری

توسعه برنامه های تحصیالت تکمیلی در کلیه رشته های مرتبط با بیامری های عفونی در سطح تخصصی و PhD و پذیرش دانشجوی بین 
امللل بویژه از کشورهای منطقه

اقدام به بورسیه کردن دانشجویان مقطع دکرتی تخصصی در حوزه بیامری های عفونی در رشته های مختلف 

اقدام جهت تشکیل تیم های خربه و تخصصی در زمینه های تحقیقاتی مرتبط جهت شناسایی تشخیص و درمان  بیامری های عفونی

برنامه ریزی و اقدام جهت برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت در رشته های مرتبط بیامری های عفونی

اقدام جهت برگزاری کارگاه های آموزشی مختلف با موضوعات مرتبط با بیامری های عفونی 

اقدام جهت برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی عمومی مانند آموزش زبان های خارجی برای کارکنان مجموعه

اقدام جهت برگزاری کارگاه ها و دوره های متنوع جهت کسب مهارت های مختلف اداری، ارتباطی و ... برای کارکنان مجموعه

برنامه ریزی و اقدام به جذب دانشجوی PhD در کلیه رشته های مرتبط1400

1401

اقدام به راه اندازی دوره های تحصیالت تکمیلی در قالب دکرتی تخصصی و پسا دکرتی و نیز فرصت های مطالعاتی جهت توامنند سازی 
اعضای هیات علمی شاغل در مجموعه های فعال در حوزه های بیامری های عفونی

تهیه نقشه فرآیندهای سازمانی شناسایی فرآیندهای اصلی و نحوه تعامل آنها که روابط آنها همراه با ایجاد ارزش افزوده در سطح مرکز 
نشان داده شود. 

اقدام به کیفی و کمی کردن شاخص ها برای تعیین سطح عملکرد فرآیندهای اصلی مرکز 

اقدام به بازنگری کلیه کوریکولوم های آموزشی رشته های مرتبط با بیامری های عفونی و گرمسیری در سطح دانشگاه و افزودن 
واحدهای درسی مرتبط جهت افزایش کیفیت فعالیت دانش آموختگان

TQM بهبود کیفیت سازمان مطابق با معیارهای  هفت گانه

1402
الگو قرار دادن فعالیت ها و پیروی از استاندارد های موسسات فعال در حوزه بیامری های عفونی از کشورهای پیرشو مانند چین ، برزیل 

و چند کشور اروپایی جز اهداف اصلی مجموعه بیامری های عفونی و گرمسیری کرمان به شامر می آید.

1403

برگزاری جشنواره ساالنه جهت تجلیل از پژوهش ها و فناوری های برگزیده در حوزه بیامری های گرمسیری با اعطای جوایز و گواهی 
نامه های معترب کشوری

برگزاری هامیش ها و سمپوزیوم های حضوری و مجازی با عناوین مختلف بیامری های عفونی،  پیرشفت ها و  افق های پیش رو

برنامه ریزی جهت دریافت امتیاز  برای نوآوری های موجود در حوزه بیامری های عفونی
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1403

ارزشیابی درونی: برگزاری نشست های 6 ماهه یا ساالنه جهت پایش و ارزیابی عملکرد فعالیت های مرکز توسط معاونت پژوهشی دانشگاه 

ارزشیابی بیرونی: ارزشیابی ساالنه توسط معاونت تحقیقات و فناوی وزارت بهداشت 

انجام اعتباربخشی های مرتب از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و نیز انجام اعتباربخشی های بین املللی از نهادهای 
شناخته شده و معترب

دریافت امتیاز و نشان کیفیت از مجموعه های رسآمد و فعال کشورهای اروپایی در حوزه ی بیامری های عفونی

نیل به درجات معترب علمی و پژوهشی با بهره گیری از پتانسیل های موجود، اعضای هیات علمی خربه و انتشار مقاالت معترب جهانی و 
ارتقا جایگاه مجموعه در نظام های رتبه بندی موجود

1404

تالیف و ترجمه کتب معترب به عنوان مرجع در حوزه بیامری های عفونی با تاکید بر بیامری های زوئونوز

آنالیز و رصد جایگاه اجتامعی مرکز و مراکز مشابه از طریق پویش های مردمی و سازمانهای مردم نهاد

تهیه محتوی های مناسب و آموزش عموم جامعه در خصوص بیامری های عفونی 

حامیت از اعضای هیأت علمی و کارکنان مرکز جهت تقویت مهارتهای زبان های انگلیسی و سایر زیان های رضوری برای برقراری ارتباط 
موثر بین املللی

تالش برای ایجاد امکان معادلسازی مدارک دانشجویان با مدارک دانشگاه های معترب و رسآمد در سطح جهانی در حوزه بیامری های عفونی

ایجاد یک پلتفرم تخصصی معترب  جهت راهنامیی پزشکان و محققین در تشخیص و درمان بیامری های عفونی و امکان تبادل نظر و 
آگاهی از مباحث روز در حوزه بیامری های عفونی در سطح ملی

ایجاد تاالر گفتامن جهت تبادل اطالعات و بحث های علمی پیرامون حوزه بیامری های عفونی در سطح ملی 

1405

1406

بازنگری و تدوین کوریکولوم های درسی در حیطه بیامری های عفونی و علوم نوین توسط دانشگاه علوم پزشکی کرمان تا بتواند به 
عنوان مرجعی استاندارد  جهت تدوین برنامه های درسی رشته های مرتبط بیامری های عفونی در سطح کشوری مورد استفاده قرار گیرد.

مرجعیت مرکز بیامری های عفونی کرمان برای ارائه خدمات  مختلف در حوزه تشخیص بیامری های عفونی 

مشارکت در تدوین گایدالین های ملی جهت تشخیص و درمان بیامری های بومی کشور و کاهش هزینه های تشخیص و درمان بیامری ها

برنامه ریزی جهت تدوین کدهای اخالق حرفه ای رشته با همکاری معاونت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان به 
صورت مرجع ملی  

نهادینه کردن و اعامل استانداردهای اعتباربخشی وزارت بهداشت در برنامه های آموزشی مرتبط با بیامری های عفونی

تهیه بانک ملی اطالعات تجهیزات آزمایشگاهی تشخیصی پیرشفته در کشور و براورد نیازهای تجهیزات آزمایشگاهی به تفکیک استان  

برنامه ریزی جهت بهره برداری از متام ظرفیت مرکز شتابدهی ویژه استارتاپ های فعال در حوزه بیامری های عفونی و جذب فناوران 
نخبه با هامهنگی ستاد ملی نخبگان

برنامه ریزی جهت پذیرش دانشجو و حامیت در آموزش دانشجویان در رشته های مرتبط با بیامری های عفونی به صورت مشرتک با سایر 
دانشگاه های علوم پزشکی

اقدام جهت برآورد نیروی انسانی الزم برای پیشربد اهداف در قالب اعضای هیئت علمی و نیروی کارشناسی ارشد و ....

ایجاد شبکه های تحقیقاتی تخصصی و انجمن های تخصصی در حوزه های مختلف بیامری های عفونی و گرمسیری و عضویت در 
انجمن های تحصصی معترب مشابه در کشور

عضویت چند نفر از اعضای هیأت علمی مرکز در  بوردهای تخصصی پایه و بالینی مربوط به حوزه بیامری های عفونی 

 راه اندازی هامیش ها و سمپوزیوم-های حوزه بیامری های عفونی و گرمسیری در سطح ملی و بین املللی 

ایراد سخرنانی های کلیدی و یا برگزاری کارگاه های آموزشی در کنگره ها و هامیش های ملی مشابه 

راه اندازی بخش رصدخانه علمی در مرکز جهت آنالیز و رصد علمی هامیش های مختلف و مقاالت تازه منترش شده در حوزه بیامری های 
عفونی و گرمسیری

ایجاد پل های ارتباطی قوی و همکاری های مستمر با معاونت های آموزشی و تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

رشکت در برنامه های حوزه علوم پزشکی معترب تلویزیونی در خصوص بیامری های بومی در کشور با تاکید بر بیامری های زوئونوز

مصاحبه های اختصاصی با خربگزاری های رسمی کشور در خصوص بیامری های عفونی

راه اندازی کانال های اطالع رسانی مختلف در شبکه های اجتامعی عمومی و آکادمیک

تهیه انواع محتوی های آموزشی جاپی و مجازی در خصوص تشخیص ، درمان و پیشگیری بیامری های عفونی و گرمسیری با تاکید بر 
بیامری های زوئونوز
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1406

جذب دانشجو از کشورهای آسیایی و حوزه خلیج فارس

دریافت اعتبار نامه و گواهی-نامه های معترب بین املللی از موسسات معترب جهانی

استفاده ازتجربیات و تخصص های اساتید فعال در مراکز معترب بیامری های عفونی در رسارس دنیا )به ویژه کشورهای اروپایی و آسیایی( 
و اعطای فرصت مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی مرکز جهت رشکت در دوره های آموزشی بین املللی کشورهای فعال

فراخوان جذب دانشجو از رسارس دنیا و نیز اعزام دانشجو به کشورهای پیرشو در حوزه بیامری های عفونی و گرمسیری با تاکید بر 
بیامری های زوئونوز

تعلیم و بهره گیری از کارکنان، کارشناسان و پرسنل مسلط به زبان های خارجه در جهت تسهیل روابط بین امللل

برگزاری  وبینارهای تخصصی در حیطه دانش بیامری های عفونی در سطح بین املللی

برقراری ارتباطات موثر با مراکز پیشگام در حیطه بیامری های عفونی جهت انجام پروژه های مشرتک پژوهشی

دریافت اعتبارات از سازمان بهداشت جهانی و سایر سازمان های مربوطه

ترجمه و تدوین کوریکولوم های رشته های مرتبط با بیامری های عفونی به زبان های بین املللی و ارائه محتوای بروز برای آموزش 
دانشجویان بین املللی

WHO ، N(H ، TDR ، UNA(DS دریافت گرانت از موسسه ها و سازمان های معترب بین املللی نظیر

راه اندازی فوروم های بین املللی یا پنل خربگان بین املللی برای بحث و تبادل نظر در خصوص موضوعات روز حوزه بیامری های عفونی

ایجاد امکان سفرهای تحقیقاتی جهت بازدید از تجهیزات، امکانات و پیرشفت های صورت گرفته در حوزه بیامری های عفونی در 
کشورهای مختلف 

پیرشو بودن در نوآوری های بروز دنیا در سطح ملی، استفاده کامل از پتانسیل های مرکز جهت حامیت از واحدها

توسعه فعالیت های پژوهشی و بالینی بالطبع منجر به ایجاد اشتغال، کارآفرینی و به کار گیری طیف وسیعی از نیروهای متخصص 
خواهد شد.

افزایش تاسیس رشکت های دانش بنیان در حیطه تشخیص و پیشگیری از بیامری های عفونی با تاکید بر بیامری های زوئونوز

ساخت و ارائه محصوالت کاربردی در حیطه بیامری های عفونی

ابداع محصوالت انحصاری با برند اختصاصی بیامری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

بازار سازی از طریق فروش محصوالت نوآورانه  و ارائه خدمات درمانی مرتبط با بیامری های عفونی

انتشار کتب و محصوالت مرتبط با بیامری های عفونی و کسب درآمد 

1407

1408

1409

1410

انجام پیرشفته ترین مطالعات و پژوهش ها در حیطه بیامری های عفونی در سطح جهان با تاکید بر بیامری های زوئونوز

توسعه پیرشوترین فناوری  های جهانی در حوزه های بیامری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 

انتشار بیشرتین مقاالت در ژورنال-های معترب و تخصصی در حوزه ی بیامری های عفونی با رضیب تاثیر )F)( باال   

تالیف بیشرتین کتب )به زبان خارجی( که بتوانند به عنوان مرجع در حوزه بیامری های عفونی شناخته شوند.

تعلیم و تربیت بیشرتین پژوهشگر صاحب نظر و شناخته شده در سطح جهانی در حیطه بیامری های عفونی

دارا بودن بیشرتین و مجهزترین موسسات ومراکز تحقیقاتی دانش بنیان در سطح جهانی

ثبت بیشرتین موارد ثبت اخرتاع  و نیز محصوالت مرتبط با فناوری های نوین به طور منحرص به فرد سطح جهان 

برگزاری بزرگرتین رویداد های جهانی در حوزه بیامری های عفونی در قالب کنگره و هامیش های بین املللی

تاسیس و گسرتش یک پایگاه داده ای معترب در سطح جهان که به روزترین اخبار در حوزه بیامری های عفونی  را پوشش می دهد و فرصت 
بحث و تبادل نظر در این خصوص را برای متخصصین این امر فراهم مناید.

ایجاد یک تاالر گفتامن جهت تبادل نظر علمی بین اساتید صاحب نظر جهانی در حوزه بیامری های عفونی

حضور فعال در هیات تحریریه بهرتین ژورنال های جهان در حوزه های بیامری های عفونی

تالیف بهرتین کتب معترب جهت کاربرد به عنوان مرجع در حوزه های نوین بیامری های عفونی در سطح جهان

 خاستگاه برترین دانشمندان فرهیخته که جز 5 درصد دانشمندان برتر جهانی باشند.
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1410

قرارگیری  مجموعه در جمع 10 درصد موسسات برتر جهان در حیطه بیامری های عفونی

 ارائه برترین خدمات آموزشی،  پژوهشی و درمانی در سطح جهانی در حیطه بیامری های عفونی

انجام پر ارجاع ترین مطالعات مربوط به بیامری های عفونی 

انجام پرکاربردترین مطالعات در حوزه بیامری های عفونی در سطح جهان 

انجام موثرترین مطالعات جهت پشتیبانی از ابداعات و اخرتاعات  فراورده ها و محصوالت پرکاربرد در حیطه بیامری های عفونی 

انجام نوآوری ها، ابداعات و اخرتاعات با باالترین ارزش افزوده اقتصادی 

تشکیل موسسات دانش بنیان جهانی در حیطه بیامری های عفونی، همراه با  بارایه خدمات مرتبط با این حیطه

شناخته شدن به عنوان قطب اعتبارسنجی و علم سنجی جهانی و تعیین اولویت های  پژوهشی در حیطه بیامری های عفونی

1411

توسعه محبوب ترین پایگاه داده حوزه دانش شناسی بیامری های عفونی  در سطح جهان1412

1413

1414
به عهده گرفنت بخشی از فعالیت های مدیریتی بورد جهانی در حوزه های بیامری های عفونی

میزبانی مقر بین املللی حوزه بیامری های عفونی و نشست های هم اندیشی مرتبط
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1399

رسیدن به مرجعیت علمی و رسآمدی در زمینه ارائه خدمات مبتنی بر پژوهش در علوم مرتبط با پزشکی بازساختی

تدوین نقشه راه و  برنامه راهربدی متایز یافته در راستای نیل به رسالت متایز یافته )رسیدن به قله های پیرشفت در حوزه پزشکی بازساختی(

تکمیل و تجهیز اتاق متیز جهت گسرتش فعالیت های مرتبط با پزشکی بازساختی و بالینی

انجام برنامه ریزی اقدامات الزم برای تاسیس دانشکده فناوری های نوین

انجام برنامه ریزی  جهت جلب مشارکت و به کارگیری اساتید صاحب نظر و اعضای هیئت علمی در حوزه های مرتبط و نیز کارشناسان 
مجرب علوم مرتبط با پزشکی باز ساختی.

انجام  فعالیت  های تحقیقاتی و بالینی در حوزه پزشکی بازساختی که در نهایت می تواند خدمات درمانی بسیاری به بیامران مختلف ارائه مناید.

نظر به سند راهربدی توسعه رشته ها، حوزه سلول های بنیادی همراستا با علوم پایه سالمت قرار گرفته و به لحاظ رقابت کشوری در سطح  قوی 
قرار می گیرد. در همین راستا مرکزی تحت عنوان مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان تاسیس 

گردیده و پیش بینی می شود با گسرتش فعالیت های این مرکز نهایتا بتوان دانشکده ای به نام فناوری های نوین در دانشگاه احداث منود.

بودجه و نیازهای مالی حوزه پزشکی بازساختی از محل اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی کرمان )4-1%(، اعتبارات استانی، ستاد توسعه 
علوم و فناوری های سلول بنیادی و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری تامین خواهد شد. 

به منظور پیشربد اهداف قطب بالقوه پزشکی بازساختی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان بتوان در رشته های مرتبط با فناوری نوین برای 
جذب تعدادی از اساتید مجرب و صاحب نظر در این حوزه هم به صورت استخدام جدید و هم به صورت عضو افتخاری اقدام منود.

تکمیل و تجهیز اتاق متیز جهت مطالعات کارآزمایی بالینی )جهت تهیه فرآورده های سلولی و بیومرتیال ها(

اقدام به تاسیس دانشکده فناوری های نوین

توسعه و تجهیز بخش اداری و آزمایشگاهی 

تاسیس بیوبانک تحقیقاتی جهت جمع آوری سلول های بنیادی 

تاسیس مزرعه حیوانات با اتاق متیز مخصوص

ایجاد بخش تخصصی پیوند مغز استخوان

توسعه مرکز شتابدهی جهت حامیت از واحدهای فناور

توسعه رشته های نانوتکنولوژی پزشکی، بیوتکنولوژی پزشکی، بیولوژی تولید مثل، پزشکی مولکولی، مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی

توسعه بخش تخصصی هامتولوژی و آنکولوژی اطفال و بالغین 

توسعه گروه آموزشی هامتولوژی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون

توسعه گروه آموزشی پاتولوژی

راه اندازی مرکز تحقیقات پاتولوژی و سلول های بنیادی، مرکز شتابدهی جهت گسرتش حامیت از صاحبان ایده و تجهیز هر چه بیشرت 
مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی 

تأسیس گروه ها یا دپارمتان های مربوط به سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

اقدام به بورسیه کردن دانشجویان مقطع دکرتی تخصصی در حوزه پزشکی بازساختی در رشته های مختلفی چون هامتولوژی 
آزمایشگاهی و بانک خون، درماتوپاتولوژی و فناوری های نوین 

اقدام جهت تشکیل تیم های خربه و فرهیخته در زمینه های تحقیقاتی مرتبط با علوم نانوتکنولوژی پزشکی، بیوتکنولوژی پزشکی، 
مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی جهت پیرشفت در پزشکی بازساختی

برنامه ریزی و اقدام جهت برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت در رشته های فناوری نوین و پزشکی بازساختی

اقدام جهت برگزاری کارگاه های مختلف با موضوعات مرتبط با پزشکی بازساختی

اقدام جهت برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی عمومی مانند زبان انگلیسی و تخصصی با حوزه پزشکی بازساختی برای کارکنان مجموعه

اقدام جهت برگزاری کارگاه ها و دوره های متنوع جهت کسب مهارت های مختلف اداری، ارتباطی و ... برای کارکنان مجموعه

برنامه ریزی و اقدام به جذب دانشجو در تعدادی از رشته-های مرتبط با علوم بازساختی1400

1401

اقدام به راه اندازی دوره های تحصیالت تکمیلی در قالب دکرتی تخصصی و پسا دکرتی در قالب دانشکده فناوری های نوین جهت 
آموزش به اعضای هیات علمی شاغل در مجموعه های فعال در حوزه های پزشکی بازساختی

تهیه نقشه فرآیندهای سازمانی شناسایی فرآیندهای اصلی و نحوه تعامل آنها که روابط آنها همراه با ایجاد ارزش افزوده در سطح مرکز 
نشان داده شود.

اقدام به کیفی و کمی کردن شاخص ها برای تعیین سطح عملکرد فرآیندهای اصلی مرکز
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1401

اقدام به بازنگری 20 درصد از کوریکولوم های آموزشی رشته های مرتبط و موجود در سطح دانشگاه و افزودن واحدهای درسی مرتبط با 
علوم نانوتکنولوژی پزشکی، بیوتکنولوژی پزشکی، مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی جهت پیرشفت در پزشکی بازساختی

TQM برنامه ریزی برای بهبود کیفیت سازمانی مطابق با معیارهای  هفت گانه

1402
برنامه ریزی در جهت الگو قرار دادن فعالیت ها و پیروی از استاندارد های موسسات فعال در حوزه علوم بازساختی در کشورهایی چون 

آملان، آمریکا و انگلستان، جز اهداف اصلی مجموعه پزشکی بازساختی کرمان به شامر می آید.

1403

برگزاری جشنواره ساالنه »کارمانیا« جهت تجلیل از پژوهش ها و فناوری های برگزیده در حوزه پزشکی بازساختی با اعطای جوایزه و 
گواهی نامه های معترب کشوری

برگزاری هامیش ها و سمپوزیوم های مختلف با عنوان پزشکی بازساختی،  پیرشفت ها و  افق های پیش رو

برنامه ریزی جهت دریافت امتیاز  GMP برای محصوالت و نوآوری های موجود در حوزه پزشکی بازساختی

برنامه ریزی برای ارزشیابی درونی: برگزاری نشست های 6 ماهه یا ساالنه جهت پایش و ارزیابی عملکرد فعالیت های مرکز سلول های 
بنیادی و پزشکی بازساختی و فناوری های نوین توسط معاونت پژوهشی دانشگاه

برنامه ریزی برای ارزشیابی بیرونی: ارزشیابی ساالنه توسط ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی و معاونت علمی فناوری 
ریاست جمهوری

برنامه ریزی برای دریافت اعتبارنامه از ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری

برنامه ریزی برای دریافت امتیاز و نشان کیفیت از مجموعه های رسآمد و فعال کشورهای اروپایی در حوزه ی پزشکی بازساختی

برنامه ریزی جهت نیل به درجات معترب علمی و پژوهشی با بهره گیری از پتانسیل های موجود، اعضای هیات علمی خربه و انتشار 
مقاالت معترب جهانی و ارتقا جایگاه مجموعه در نظام های رتبه بندی موجود

1404

تالیف و ترجمه کتب معترب به عنوان مرجع در حوزه پزشکی بازساختی

آنالیز و رصد جایگاه اجتامعی مرکز و مراکز مشابه از طریق پویش های مردمی و سازمانهای مردم نهاد

آموزش عموم جامعه در خصوص انواع خدمات ارائه شده توسط مرکز پزشکی بازساختی 

حامیت از اعضای هیأت علمی و کارکنان مرکز جهت تقویت مهارتهای زبان های انگلیسی و سایر زیان های رضوری برای برقراری ارتباط 
موثر بین املللی

تالش برای ایجاد امکان معادلسازی مدارک دانشجویان با مدارک دانشگاه های معترب و رسآمد در سطح جهانی در حوزه پزشکی بازساختی

ایجاد یک پایگاه علمی معترب مشابه Research gate جهت تبادل نظر و آگاهی از مباحث روز حوزه پزشکی بازساختی در سطح ملی

ایجاد تاالر گفتامن جهت تبادل اطالعات و بحث های علمی پیرامون حوزه پزشکی بازساختی در سطح ملی 

1405

1406

برنامه ریزی برای بازنگری و تدوین کوریکولوم های درسی در حیطه پزشکی بازساختی و علوم نوین توسط دانشگاه علوم پزشکی کرمان بتواند 
به عنوان مرجعی استاندارد  جهت تدوین برنامه های درسی رشته های مرتبط با پزشکی بازساختی در سطح کشوری مورد استفاده قرار گیرد.

برنامه ریزی برای مرجع شدن مرکز پزشکی بازساختی کرمان برای ارائه خدمات  مختلف در حوزه درمان بیامران با استفاده از فناوری های 
نوین که به نوعی استانداردسازی همین خدمات بالینی در سطح ملی را نیز بر عهده بگیرد. 

برنامه ریزی جهت گسرتش ارتباط بین حوزه پزشکی بازساختی و بالین در جهت کمک به ترمیم و درمان ضایعات مختلف در بیامران

برنامه ریزی  برای دریافت کد نظام پزشکی برای فارغ التحصیالن رشته های حوزه پزشکی بازساختی برای تسهیل فعالیت موثرتر در بالین

برنامه ریزی جهت تدوین کدهای اخالق حرفه ای رشته با همکاری مرکز پزشکی بازساختی و معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان به صورت مرجع ملی  

برنامه ریزی جهت نهادینه کردن و اعامل استانداردهای اعتباربخشی وزارت بهداشت، ستاد توسعه علوم و فناوری-های سلول های 
بنیادی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در برنامه های آموزشی مرتبط با پزشکی بازساختی

برنامه ریزی جهت تاسیس بیوبانک بزرگ سلول های بنیادی مختلف جهت ارائه خدمات پژوهشی و درمانی به کشور 

برنامه ریزی جهت تأسیس قطب سلول درمانی بیامری ها و آسیب های سطح چشم 

برنامه ریزی جهت راه اندازی قطب سلول درمانی آسیب ها و ضایعات غرضوفی مفاصل زانو و شانه

برنامه ریزی جهت راه اندازی قطب آموزشی فناوری های نوین علوم پزشکی با تاسیس دانشکده فناوری های نوین

برنامه ریزی جهت بهره برداری از متام ظرفیت مرکز شتابدهی ویژه استارتاپ های فعال در حوزه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی و 
جذب فناوران نخبه با هامهنگی ستاد ملی نخبگان
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برنامه ریزی جهت راه اندازی قطب درمانی ناباروری با استفاده از علم پزشکی بازساختی

برنامه ریزی جهت پذیرش دانشجو و حامیت در آموزش دانشجویان در رشته های مرتبط با پزشکی بازساختی به صورت مشرتک با سایر 
دانشگاه های علوم پزشکی

اقدام جهت برآورد نیروی انسانی الزم برای پیشربد اهداف در قالب اعضای هیئت علمی و نیروی کارشناسی ارشد و ....

ایجاد انجمن تخصصی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی و عضویت در انجمن های تخصصی معترب مشابه در کشور

ایجاد بورد تخصصی مربوط به حوزه پزشکی بازساختی و نیز عضویت اعضای فعال در این حیطه در بوردهای تخصصی که به نوعی در 
ارتباط با فناوری های نوین می-باشند. 

 راه اندازی هامیش ها و سمپوزیوم های حوزه پزشکی بازساختی در سطح ملی  

ایراد سخرنانی های کلیدی و یا برگزاری کارگاه های آموزشی در کنگره ها و هامیش های ملی مشابه 

راه اندازی بخش رصدخانه علمی در مرکز جهت آنالیز و رصد علمی هامیش های مختلف و مقاالت تازه منترش شده در حوزه پزشکی بازساختی

ایجاد پل های ارتباطی قوی و همکاری های مستمر با ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی

رشکت در برنامه های حوزه علوم پزشکی معترب تلویزیونی در خصوص خدمات مرتبط با پزشکی بازساختی

مصاحبه های اختصاصی با خربگزاری های رسمی کشور در خصوص خدمات مرتبط با پزشکی بازساختی

راه اندازی کانال های اطالع رسانی مختلف در شبکه های مجازی تلگرام، اینستاگرام، وب سایت های کاربردی مانند Research gate و 
Linkedin

تهیه کاتالوگ و بروشورهای مختلف در حوزه پزشکی بازساختی، پیرشفت ها، کاربردها و خدمات آن

جذب دانشجو از کشورهای آسیایی و حوزه خلیج فارس

دریافت اعتبار نامه و گواهی نامه های معترب بین املللی از موسسات معترب جهانی

استفاده ازتجربیات و تخصص های اساتید فعال در مراکز معترب پزشکی بازساختی در رسارس دنیا )به ویژه کشورهای آملان، آمریکا و 
انگلستان( و اعطای فرصت مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی مرکز جهت رشکت در دوره های آموزشی بین املللی کشورهای فعال

فراخوان جذب دانشجو از رسارس دنیا و نیز اعزام دانشجو به کشورهای پیرشو در حوزه پزشکی بازساختی

تعلیم و بهره گیری از کارکنان، کارشناسان و پرسنل مسلط به زبان های خارجه در جهت تسهیل روابط بین امللل

برگزاری  وبینارهای تخصصی در حیطه علوم بازساختی در سطح بین املللی

برقراری ارتباطات موثر با مراکز پیشگام در حیطه پزشکی بازساختی جهت انجام پروژه های مشرتک پژوهشی

دریافت اعتبارات از سازمان بهداشت جهانی و سایر سازمان های مربوطه

ترجمه و تدوین کوریکولوم های رشته های مرتبط با پزشکی بازساختی به زبان های بین املللی و ارائه محتوای بروز برای آموزش 
دانشجویان بین املللی

دریافت گرانت از موسسه ها و انستیتوهای پزشکی بازساختی و سلول های بنیادی کشور آملان

راه اندازی فوروم های بین املللی یا پنل خربگان بین املللی برای بحث و تبادل نظر در خصوص موضوعات روز حوزه پزشکی بازساختی

ایجاد امکان سفرهای تحقیقاتی جهت بازدید از تجهیزات، امکانات و پیرشفت های صورت گرفته در حوزه پزشکی بازساختی در 
کشورهای مختلف 

پیرشو بودن در نوآوری های بروز دنیا در سطح ملی، استفاده کامل از پتانسیل های مرکز شتابدهی جهت حامیت از واحدهای فناور

توسعه فعالیت های پژوهشی و بالینی بالطبع منجر به ایجاد اشتغال، کارآفرینی و به کار گیری طیف وسیعی از نیروهای متخصص خواهد شد.

افزایش تاسیس رشکت های دانش بنیان در حیطه پزشکی بازساختی

ساخت و ارائه محصوالت کاربردی در حیطه پزشکی بازساختی

)CRCCK( ابداع محصوالت انحصاری با برند اختصاصی پزشکی بازساختی

بازار سازی از طریق فروش محصوالت نوآورانه  و ارائه خدمات درمانی مرتبط با پزشکی بازساختی

توریسم پزشکی و ارائه خدمات درمانی منحرص به فرد به بیامران داخلی از سایر استان ها و  سایر کشورهای جهان

1407

1408

1409
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انجام پیرشوترین مطالعات و پژوهش ها در حیطه های پزشکی بازساختی در سطح جهان

توسعه پیرشوترین فناوری  های جهانی در حوزه های پزشکی بازساختی مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان 

انتشار بیشرتین مقاالت در ژورنال های معترب و تخصصی در حوزه ی پزشکی بازساختی با رضیب تاثیر )F)( باال   

تالیف بیشرتین کتب )به زبان انگلیسی( که بتوانند به عنوان مرجع در حوزه پزشکی بازساختی شناخته شوند.

تعلیم و تربیت بیشرتین پژوهشگران صاحب نظر و شناخته شده در سطح جهانی در حیطه پزشکی بازساختی

دارا بودن بیشرتین و مجهزترین موسسات و مراکز تحقیقاتی دانش بنیان در سطح جهانی

ثبت بیشرتین موارد ثبت اخرتاع  و نیز محصوالت مرتبط با فناوری های نوین به طور منحرص به فرد در سطح جهان 

برگزاری بزرگرتین رویداد های جهانی در حوزه پزشکی بازساختی در قالب کنگره و هامیش های بین املللی

تاسیس و گسرتش یک پایگاه داده ای معترب در سطح جهان که به روزترین اخبار در حوزه علوم بازساختی را پوشش می دهد و فرصت 
بحث و تبادل نظر در این خصوص را برای متخصصین این امر فراهم مناید.

ایجاد یک تاالر گفتامن جهت تبادل نظر علمی بین اساتید صاحب نظر جهانی در حوزه علوم بازساختی

راه اندازی بهرتین ژورنال جهانی جهت انتشار مقاالت به روز در حوزه های پزشکی بازساختی

تالیف بهرتین کتب معترب جهت کاربرد به عنوان مرجع در حوزه های نوین پزشکی بازساختی در سطح جهان

 خاستگاه برترین دانشمندان فرهیخته که جز 5 درصد دانشمندان برتر جهانی باشند.

قرارگیری  مجموعه در جمع 10 درصد موسسات برتر جهان در حیطه پزشکی بازساختی

ارائه برترین خدمات آموزشی،  پژوهشی و درمانی در سطح جهانی در حیطه علوم بازساختی

انجام پر ارجاع ترین مطالعات مربوط به پزشکی بازساختی 

انجام پرکاربردترین مطالعات در حوزه پزشکی بازساختی در سطح جهان 

انجام موثرترین مطالعات جهت پشتیبانی از ابداعات و اخرتاعات  فراورده ها و محصوالت پرکاربرد در حیطه پزشکی بازساختی 

انجام نوآوری ها، ابداعات و اخرتاعات با باالترین ارزش افزوده اقتصادی 

تشکیل موسسات دانش بنیان جهانی در حیطه پزشکی بازساختی، همراه با  ارایه خدمات مرتبط با این حیطه

شناخته شدن به عنوان قطب اعتبارسنجی و علم سنجی جهانی و تعیین اولویت های  پژوهشی در حیطه فناوری های نوین و پزشکی بازساختی

1411

1412

توسعه محبوب ترین پایگاه داده حوزه پزشکی بازساختاری در سطح جهان 

توسعه مشهورترین نظریه مربوط به پزشکی بازساختی از طریق این مرکز

توسعه مبانی فلسفه رشته های مربوط به پزشکی بازساختی در سطح جهان

1413

1414
به عهده گرفنت بخشی از فعالیت های مدیریتی بورد جهانی در حوزه های پزشکی بازساختی

میزبان مقر بین املللی حوزه پزشکی بازساختی و نشست های هم اندیشی مرتبط
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رسیدن به مرجعیت علمی و رسآمدی در زمینه آموزش، پژوهش و ارائه خدمات مرتبط با علوم اعصاب

تدوین نقشه راه و  برنامه راهربی متایز یافته در راستای نیل به رسالت متایز یافته 

راه اندازی، تکمیل و تجهیز آزمایشگاههای جدید و پیرشفته در حوزه های مرتبط با علوم اعصاب از جمله علوم اعصاب شناختی 

برنامه ریزی و  انجام اقدامات الزم برای تاسیس پژوهشکده علوم اعصاب با محوریت گروه علوم اعصاب 

برنامه ریزی  جهت به کارگیری اعضاء هیئت علمی و اساتید صاحب نظر غیر مستقر در دانشگاه در حوزه های مختلف علوم اعصاب 
بخصوص علوم اعصاب شناختی

طرح وارایه پروژه ها و انجام پژوهشهای بنیادی، کاربردی و بالینی و بین رشته ای در حوزه علوم اعصاب با نگاه به حل مشکالت جامعه و صنعت

تاسیس پژوهشکده علوم اعصاب 

تامین و تخصیص مالی از سوی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

تامین و تخصیص مالی ردیف بودجه مستقل مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان

تامین و تخصیص مالی ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی 

تامین و تخصیص مالی  از سوی معاون علمی و فناوریهای ریاست جمهوری

تامین و تخصیص مالی  از سوی خیرین و عالقه مندان به تحقیق در زمینه علوم اعصاب

کمکهای خارجی )جذب گرنت(

به منظور پیشربد اهداف قطب پایه علوم اعصاب در دانشگاه علوم پزشکی کرمان 3 مورد مد نظر است:
1. جذب اعضای هیئت علمی جدید رشته علوم اعصاب 

2. جذب اعضای هیئت علمی مرتبط با علوم اعصاب )بین رشته ای(
3. جذب اساتید مجرب و صاحب نظر داخلی و خارجی به صورت عضو افتخاری

تکمیل و تجهیز آزمایشگاههای تحقیقاتی در حوزه علوم اعصاب شناختی )رودنتی، پریامتی و انسانی(

راه اندازی آزمایشگاه تخصصی اپتوژنتیک

راه اندازی آزمایشگاه تخصصی کلسیم ایمیجینگ وازمایشگاه مهندسی عصبی و آزمایشگاه ام آر آی و سیتی اسکن

مشارکت در تاسیس دانشکده فناوری های نوین دانشگاه علوم پزشکی

تشکیل و افزایش تعداد رشکتهای دانش بنیان در حوزه علوم اعصاب

ساخت دارو، تجهیزات تحقیقاتی در حوزه علوم اعصاب

تاسیس بیوبانکهای تحقیقاتی مرتبط با بیامریهای سیستم عصبی 

ارتقاء و توسعه محلهای تولید، تکثیر و نگهداری حیوانات مختلف آزمایشگاهی

ایجاد کوهورت های برخی از بیامریهای شایع در حوزه علوم اعصاب

توسعه مرکز شتابدهی جهت حامیت از واحدهای فناور

ایجاد و توسعه رشته های، علوم اعصاب شناختی، علوم اعصاب محاسباتی، علوم اعصاب رفتاری، علوم اعصاب بالینی

توسعه گروه آموزشی علوم اعصاب و رشته های مرتبط با علوم اعصاب در دانشگاه

راه اندازی، تکمیل و تجهیز مرکز علوم اعصاب شناختی،گسرتش، تجهیز ست آپ های تحقیقاتی و آزمایشگاهی جدید در مرکز تحقیقات 
علوم اعصاب

تاسیس دانشکده علوم اعصاب

تأسیس گروه یا گروههای مرتبط به علوم اعصاب

اقدام جهت تشکیل تیم های خربه و فرهیخته در زمینه های تحقیقاتی مرتبط با علوم اعصاب )شناختی ، محاسباتی، رفتاری، مولکولی، بالینی و...(

برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت در رشته های مرتبط با علوم اعصاب

اقدام جهت برگزاری کارگاه های نظری و عملی با موضوعات مرتبط با علوم اعصاب

اقدام جهت برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی عمومی مرتبط با رشته علوم اعصاب )زبان انگلیسی، آموزش نرم افزارهای مختلف آفیس و...( 

اقدام جهت برگزاری برگزاری کارگاه ها و دوره های متنوع جهت کسب مهارت های مختلف اداری، ارتباطی و ... 

برنامه ریزی و تالش در جهت عضویت اعضاء مرکز در انجمنهای تخصصی علوم اعصاب، مطالعات اعتیاد و سایر انجمنهای تخصصی 
مربوطه در کشور
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برنامه ریزی و تالش در جهت عضویت اعضاء مرکز در بورد تخصصی علوم اعصاب

تالش در جهت برگزاری کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی و علوم اعصاب شناختی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان  

ایراد سخرنانی های کلیدی و کارگاههای آموزشی ملی در سطح کشور

عضویت در بوردهای تخصصی رشته و همکاری نزدیک با ستاد توسعه فناوریهای شناختی و سایر ستادهای مربوطه در سطح کشور

1400

اقدام به بورسیه کردن دانشجویان مقطع دکرتی تخصصی در حوزه علوم اعصاب در رشته های مختلفی چون علوم اعصاب شناختی، 
محاسباتی، رفتاری و رشته های وابسته

برنامه ریزی و اقدام به جذب دانشجو در تعدادی از رشته های مرتبط با علوم اعصاب

اقدام به راه اندازی دوره های پسا دکرتی و فلوشیپ در رشته علوم اعصاب و زیرگروههای مربوطه در گروه علوم اعصاب

برنامه ریزی و اقدام جهت بکارگیری فارغ التحصیالن علوم اعصاب در گروههای بالینی دانشگاههای علوم پزشکی، صنعت و رشکتهای 
دانش بنیان وابسته به مراکز آموزش عالی

برنامه ریزی و تالش جهت برقراری ارتباط بیشرت بین رشته علوم اعصاب و رشته های مرتبط مثل فنی مهندسی، انسانی و کلینیکی

برنامه ریزی در جهت برقراری ارتباطات موثر بین املللی با انجام پروژه های مشرتک پژوهشی

حامیت از اعضای هیأت علمی و کارکنان مرکز جهت تقویت مهارتهای زبان های انگلیسی و سایر زیان های رضوری برای برقراری ارتباط 
موثر بین املللی

1401

تهیه نقشه راه پیرشفت علمی و آینده رشته علوم اعصاب و طراحی فرآیندهای سازمانی جهت رسیدن به اهداف رشته علوم اعصاب

شناسائی فرایندهای اصلی و فرعی و نحوه تعامل آنها جهت نیل به نقشه علمی رشته

اقدام به کیفی و کمی کردن شاخص ها برای تعیین سطح عملکرد فرآیندهای فوق

اقدام به بازنگری )20%( رشته علوم اعصاب و زیرگروههای مربوطه در سطح د انشگاه جهت کارآمد کردن بیشرت رشته در حوزه های 
آموزشی و پژوهشی و کارآفرینی و نوآوری و بهبود بازار کسب و کار رشته

TQM برنامه ریزی برای بهبود کیفیت سازمان مطابق با معیارهای هفت گانه

برنامه ریزی جهت تدوین کدهای اخالق حرفه ای رشته با همکاری مرکز تحقیقات علوم اعصاب، گروه آموزشی اخالق و کمیته اخالق 
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

برنامه ریزی در جهت تعیین میزان نیاز کشور به رشته علوم اعصاب  و سایر رشته های وابسته از طریق ترسیم نقشه راه علمی رشته

آنالیز و رصد جایگاه اجتامعی مرکز و مراکز مشابه از طریق پویش های مردمی و سازمانهای مردم نهاد

راه اندازی کانال های اطالع رسانی مختلف در شبکه های مجازی واتساپ، سیگنال، تلگرام، اینستاگرام، وب سایت های کاربردی مانند 
Linkedin و Research gate

تهیه کاتالوگ و بروشورهای مختلف، وبینارها و سخرنانیهای عمومی در رابطه با علوم اعصاب  

جذب دانشجو از کشورهای اروپایی، آمریکائی، آسیایی و توجه ویژه به جذب دانشجویان کشورهای همسایه

استفاده ازتجربیات و تخصص های اساتید فعال در مراکز معترب علوم اعصاب در رسارس دنیا )به ویژه کشورهای اسرتالیا، دامنارک، آملان، 
آمریکا، برزیل، انگلستان و کشورهای همسایه( و اعطای فرصت مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی مرکز جهت رشکت در دوره های 

آموزشی بین املللی کشورهای فعال

فراخوان جذب دانشجو از رسارس دنیا و نیز اعزام دانشجو به کشورهای پیرشو در حوزه علوم اعصاب بویژه کشورهای همسایه

تعلیم و بهره گیری از کارکنان، کارشناسان و پرسنل مسلط به زبان-های خارجه در جهت تسهیل روابط بین امللل

برگزاری  وبینارهای تخصصی و اسکولهای بین املللی مجازی و غیر مجازی در حیطه علوم اعصاب  

دریافت اعتبارات از سازمان بهداشت جهانی، سازمان بین املللی تحقیقات مغز )BRO)( و سایر سازمان های مربوطه

ترجمه و تدوین کوریکولوم های رشته علوم اعصاب  به زبان های بین املللی و ارائه محتوای علمی در حوزه علوم اعصاب در کوتاه مدت 
برای دانشجویان خارجی

برنامه ریزی در جهت استفاده از رشکتهای دانش بنیان در حوزه علوم اعصاب  به منظور کاهش وابستگی کشور به خارج و رفع نیازهای 
جامعه علمی رشته علوم اعصاب  

1402

برنامه ریزی در جهت الگو برداری از مراکز پیرشفته داخلی )مرکز ملی نقشه برداری مغز، PM)( و مراکز پیرشفته خارجی )ریکن ژاپن، 
ماکس پالنک آملان، موناش اسرتالیا، آکسفورد انگلیس وهاروارد آمریکا(

برنامه ریزی جهت نهادینه کردن و اعامل استانداردهای اعتباربخشی بورد علوم اعصاب وزارت بهداشت، ستاد توسعه علوم و 
فناوری های شناختی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در برنامه های آموزشی مرتبط با رشته علوم اعصاب
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برنامه ریزی جهت تاسیس بیوبانک بیولوژیک در حوزه علوم اعصاب جهت ارائه خدمات پژوهشی و درمانی  ملی با استفاده از 
مطالعات کوهورت 

برنامه ریزی جهت تأسیس مرکز ایمپلنت های عصبی در سطح کشور

برنامه ریزی جهت تاسیس رشکتهای دانش بنیان و مهندسی عصبی وابسته به علوم اعصاب

برنامه ریزی جهت راه اندازی قطب آموزشی – پژوهشی علوم اعصاب  شناختی در کشور

برنامه ریزی جهت بهره برداری از متام ظرفیتهای پژوهشکده علوم اعصاب)نوروساینس (بخصوص بخش پریامتها به عنوان یک حلقه 
واسط تا مطالعات بالینی

برنامه ریزی جهت تاسیس پژوهشکده نوروساینس

برنامه ریزی جهت کمک به سایر دانشگاهها در راه اندازی برخی از گرایشهای رشته علوم اعصاب از طریق تربیت دانشجویان دکرتی این رشته

رشکت در برنامه های رادیوئی ، تلویزیونی، شبکه های اجتامعی، روزنامه ها و سایر مدیاهای موجود جهت شناساندن نقش علوم 
اعصاب در زندگی و سالمت مردم

مصاحبه های اختصاصی با خربگزاری های رسمی کشور و رشکت در وبینارها در خصوص خدمات مرتبط با علوم اعصاب  

دریافت گرانت از موسسه ها و سازمانهای بین املللی مربوطه

حامیت از فعالیتهای آموزشی و پژوهشی که منجر به کارآفرینی )نورومارکیتینگ، بازیهای شناختی و رایانه ای و تجهیزات تحقیاتی 
عصبی و....( در این حوزه خواهد شد

افزایش تاسیس رشکت های دانش بنیان در حیطه علوم اعصاب  

1403

طراحی و برنامه ریزی جهت جایزه دکرت حسین اسکندری در حوزه علوم اعصاب

برگزاری و مشارکت در هامیش ها و سمپوزیوم های مرتبط با علوم اعصاب پایه و بالینی ملی )کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی و کنگره 
علوم شناختی و کنگره اعتیاد و پایه های زیستی(

برنامه ریزی جهت دریافت گواهینامه های معترب و استاندارد سازی محصوالت تجهیزاتی و داروئی تولید شده در حوزه علوم اعصاب

برنامه ریزی برای ارزشیابی درونی: برگزاری نشست های 6 ماهه یا ساالنه جهت پایش و ارزیابی عملکرد فعالیت های مرکز توسط 
معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه 

برنامه ریزی برای ارزشیابی بیرونی: ارزشیابی ساالنه توسط بورد علوم اعصاب و ستاد توسعه علوم شناختی 

برنامه ریزی برای دریافت اعتبارات کالن و اختصاصی از سازمان برنامه و بودجه، ستاد توسعه فناوریهای علوم شناختی، دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان و اعتبارات استانی

برنامه ریزی برای دریافت امتیاز و نشان کیفیت از مجموعه های رسآمد و فعال در حوزه علوم اعصاب

اقدام در جهت بهبود جایگاه رشته علوم اعصاب در نظام های رتبه بندی موجود داخلی و بهبود جایگاه مرکز تحقیقات علوم اعصاب  در 
جایگاه کشوری و جهانی

ایجاد یک پایگاه علمی معترب داخلی شبیه نوروسافاری جهت تبادل نظر و آگاهی از مباحث و اخبار روز حوزه علوم اعصاب  

1404

راه اندازی بخش رصدخانه علمی در مرکز جهت آنالیز و رصد علمی کارگاهها، هامیش های علمی و تحقیقاتی در حوزه علوم اعصاب  

تالیف و ترجمه کتب معترب مرجع در حوزه علوم اعصاب   

آموزش عموم جامعه در خصوص نقش علوم اعصاب در زندگی روزمره مردم

برنامه ریزی در جهت اتصال به شبکه های بین املللی یا پنل خربگان بین املللی فعال در حوزه های مختلف علوم اعصاب  

ایجاد امکان سفرهای تحقیقاتی جهت بازدید از تجهیزات، امکانات و پیرشفت های صورت گرفته در حوزه علوم اعصاب در کشورهای مختلف 

تالش برای ایجاد امکان معادلسازی مدارک دانشجویان با مدارک دانشگاه های معترب و رسآمد در سطح جهانی در حوزه علوم اعصاب  

ایجاد تاالر گفتامن جهت تبادل اطالعات و بحث های علمی پیرامون حوزه علوم اعصاب  

1405

1406

برنامه ریزی برای بازنگری و تدوین کوریکولوم های درسی در حیطه علوم اعصاب با کمک بورد کشوری علوم اعصاب

اقدام و برنامه ریزی و تالش با همکاری بورد علوم اعصاب در جهت مرجع شدن گروه علوم اعصاب کرمان برای تدوین استانداردهای 
ملی خدمات مرتبط با رشته علوم اعصاب 

دریافت اعتبار نامه و گواهی نامه های معترب بین املللی از موسسات معترب جهانی

ارائه خدمات علوم اعصاب شناختی به مراکز ذیربط مربوطه، ساخت و ارائه محصوالت کاربردی مختلف )دارو، تجهیزات تحقیقاتی 
و...( در حیطه علوم اعصاب  
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ابداع محصوالت انحصاری با برند اختصاصی علوم اعصاب  در صورت امکان

بازار سازی از طریق ساخت محصوالت با کیفیت و نوآورانه و فرهنگ سازی در جهت استفاده از محصوالت داخلی مرتبط با علوم اعصاب  

در آمد سازی از طریق ارائه خدمات مشاوره ای و پژوهشی در حوزه علوم اعصاب  و ساخت و فروش تجهیزات تحقیقاتی، داروها و 
بازیهای شناختی و ... در سطح استان، کشور و جهان

1407

1408

1409

1410

انجام پیرشوترین مطالعات و پژوهش ها در حیطه های علوم اعصاب  در سطح جهان

توسعه پیرشوترین فناوری  های جهانی در حوزه های مهندسی عصبی و پروتزهای عصبی و تجهیزات تحقیقاتی مرتبط با علوم اعصاب در جهان

انتشار بیشرتین و با کیفیت ترین مقاالت در حوزه ی علوم اعصاب  در ژورنال های معترب و تخصصی با رضیب تاثیر )F)( باالی 15   

تالیف بیشرتین کتب )به زبان انگلیسی( که بتوانند به عنوان مرجع در حوزه علوم اعصاب  شناخته شوند.

آموزش بیشرتین پژوهشگران توامنند و صاحب نظر در سطح جهانی در حیطه علوم اعصاب  

دارا بودن با کیفیت ترین، مجهزترین و احتامال بیشرتین دپارمتانها، موسسات و مراکز تحقیقاتی دانش بنیان در سطح جهان

ثبت بیشرتین موارد ثبت پتنت و اخرتاع مرتبط با علوم اعصاب در سطح جهان 

برگزاری بزرگرتین کنگره و وبینار جهانی حقیقی و مجازی در حوزه علوم اعصاب  

تاسیس و گسرتش یک پایگاه داده ای معترب در سطح جهان که به روزترین اخبار در حوزه علوم اعصاب را پوشش می دهد و فرصت بحث 
و تبادل نظر در این خصوص را برای متخصصین این امر فراهم مناید.

ایجاد یک تاالر گفتامن جهت تبادل نظر علمی بین اساتید صاحب نظر جهانی در حوزه علوم اعصاب  

راه اندازی یک ژورنال جهانی جهت انتشار مقاالت به روز در حوزه علوم اعصاب  با F) باال

تالیف یک کتاب بین املللی معترب مرجع در حوزه علوم اعصاب  

 سعی در پرورش بهرتین دانشمندان در حوزه علوم اعصاب  

قرارگیری  مرکز علوم اعصاب  در جمع 30 درصد موسسات برتر جهان

ارائه بهرتین خدمات آموزشی،  پژوهشی و تحقیقاتی و کارآفرینی در سطح جهانی در حیطه علوم اعصاب  

تالش در جهت انجام پر ارجاع ترین  مطالعات مربوط به علوم اعصاب  

انجام بیشرتین مطالعات کاربردی در حوزه علوم اعصاب  در سطح جهان 

انجام بیشرتین و تاثیر گذارترین مطالعات پشتیبانی کننده ابداعات و اخرتاعات  در حیطه علوم اعصاب  

تالش در جهت انجام مطالعات، ابداعات و اخرتاعاتی که منجر به تولید باالترین ارزش افزوده اقتصادی دانشی می گردد

تاسیس موسسات دانش بنیان در حیطه علوم اعصاب، همراه با بهرتین نوع  ارایه خدمات مرتبط با این حیطه

معرفی شدن به عنوان یکی از قطب های علم سنجی واعتبارسنجی و تعیین اولویت های  پژوهشی در حیطه علوم اعصاب در جهان

1411

1412

توسعه جذابرتین و پربیننده ترین پایگاه داده حوزه علوم اعصاب  در سطح جهان 

 ارائه نظریه های جدید و توسعه نظریه های مربوطه دیگر در حوزه علوم اعصاب  

توسعه مبانی فلسفه رشته های مربوط به علوم اعصاب  در سطح جهان

1413

1414
تالش در ورود به بخش مدیریتی بوردهای نهادهای علمی جهانی در حوزه علوم اعصاب  

میزبانی کنگره بین املللی ایربو در ایران
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رسیدن به مرجعیت علمی و رس آمدی  در زمینه گردآوری، تعیین هویت، کنرتل کیفی، طبقه بندی، ثبت، نگهداری، تکثیر و توزیع انواع 
ارگانیسم های سخت دوست و مولد مواد مفید،  DNA ژنومی، فرآورده های نوکلئوتیدی، متابولیت ها، و ارائه خدمت مبتنی پژوهش در 

علوم بین رشته ای مرتبط با حوزه دانشی 

تدوین نقشه راه و  برنامه راهربی متایز یافته در راستای نیل به رسالت متایز یافته رسیدن به قله های پیرشفت کلکسیون 

انجام برنامه ریزی اقدامات الزم برای ایجاد معاونت های مختلف کلکسیون :معاونت پژوهش و آموزش، معاونت توسعه و منابع، 
معاونت تولید

بودجه و نیازهای مالی کلکسیون از محل اعتبارات دانشگاه)4-1%(، صندوق حامیت رسمایه گذاری زیست فناوری و معاونت علمی 
فناوری ریاست جمهوری تامین خواهد شد. 

تدوین اساسنامه کلکسیون و تصویب در شورای دانشگاه و شورای گسرتش وزارت

تدوین و پیشنهاد چارت سازمانی کلکسیون و پیگیری تصویب آن

ایجاد مدیریت فناوری کلکسیون

برنامه ریزی و اقدام جهت برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت، رشکت اعضا در این گونه دوره ها،  بازدید از مراکز علمی و تحقیقاتی، 
دعوت از مدرسین داخلی و خارجی واخذ مشاوره های الزم مبنظور توامنند سازی اعضا و کارکنان مرتبط

اقدام جهت برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی عمومی مانند زبان انگلیسی، کار تخصصی رایانه، اصول مدیریت، اصول بهبود 
کیفیت برای کارکنان کلکسیون در راستای برنامه ها و بخش های کلکسیون

تدوین فرآیند های کاری

کسب مجوز از دانشگاه و تایید از وزارت

1400

انجام برنامه ریزی  جهت جلب مشارکت و به کارگیری اساتید صاحب نظر و اعضای هیات علمی در حوزه های مرتبط و نیز کارشناسان 
مجرب علوم مرتبط با حوزه دانشی 

انجام  فعالیت های تحقیقاتی و بالینی در حوزه حوزه دانشی که در نهایت می تواند خدمات آموزشی، پژوهشی و ارائه محصول متنوع  
در سطح ملی و بین املللی بانجام رساند.

 تامین و تخصیص مالی از انجام پروژهای تحقیقاتی

تامین و تخصیص مالی از ارایه منونه های زیستی و متابولیت ، خدمات و مشاوره

جذب تعدادی از اساتید مجرب و صاحب نظر در کلکسیون هم به صورت استخدام جدید و هم به صورت عضو افتخاری به منظور 
پیشربد اهداف قطب کلکسیون در دانشگاه.

ایجاد بانک اطالعات دیجیتال پژوهشی

راه اندازي سامانه الکرتونیکی ثبت نام و استفاده اعضای حقوقی و حقیقی مرکز و افراد وابسته

توسعه کیفی و کمی امور انفورماتیک

راه اندازی و توسعه آزمایشگاههای مربوطه )تایید هویت، کشت، نگهداری و تکثیر میکروارگانیزم ها( 

ایجاد و توسعه مرکز شتابدهی جهت حامیت از واحدهای فناور

ایجاد رشته میکروبیولوژی گرایش سخت دوست در مقطع کارشناسی ارشد

اقدام جهت تشکیل کمیته ها، شوراها و گروههای متعدد در زمینه های تحقیقاتی از متخصصین فن در زمینه حوزه دانشی )ملی و 
بین املللی(

پیگیری و اجرای فرآیندهای تدوین شده کلکسیون

ارزشیابی و ممیزی مدون داخلی کلکسیون

1401

اقدام جهت برگزاری برگزاری کارگاه ها و دوره های متنوع جهت کسب مهارت های مختلف اداری، ارتباطی و ... برای کارکنان کلکسیون

اعزام اعضای هیات علمی به دوره های کوتاه مدت و فرصت های مطالعاتی هدفمند به منظور ارتقا سیستم و فرآیندها

تشکیل کمیته ارزیابی و بازنگری برنامه ها کلکسیون

WFCC الگو برداری از اتحادیه بین املللی علوم بیولوژیک

مترکز کلکسیون بر درک و پاسخگویی به نیازهای مشرتی

مشارکت متام افراد کلکسیون در راستای بهبود مستمرو مدیریت کیفیت جامع
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تشکیل بورد تخصصی  برای تدوین و بازنگری کوریکولوم های فوق  و نظارت بر اجرا با هامهنگی حوزه معاونت آموزشی وزارت

پیش بینی الگوی همکاری مراکز مشابه در سطح ملی و بین املللی در راستای حفظ ذخایر ژنتیکی، مالکیت معنوی و ترویج فعالیت ها

اخذ اسکراشیب و گرانت برای اعضای هیات علمی و دانشجویان از دیگر مراکز

1402

اقدام به بورسیه کردن دانشجویان مقطع دکرتی تخصصی مرتبط با حوزه دانشی

راه اندازی زبانکده کلکسیون

ارائه منونه ارگانیزم، ژنی، متابولیت ها و دانش استفاده از منابع مرتبط با کلکسیون

1403

تامین نیروی متخصص و اعضاء هیات علمی بین رشته ای بر اساس چارت سازمانی کلکسیون

جشنواره دوره ای منظم در زمینه حوزه دانشی

جوایزویژه فعالیت) کتاب، تحقیق، پروژه و اخرتاع برتر( و مراکز  فعال 

GLP  و cGMP تدوین استاندارد برای کلیه فرآیند های کلکسیون بر اساس اصول

ارزشیابی و ممیزی مدون خارجی )ملی و بین املللی(

دریافت گواهی و نشان های مرتبط با کلکسیون ملی و بین املللی

بهبود مستمر همه محصوالت یا خدمات و فرآیندهای  کلکسیون بصورت نظامند و سیستامتیک

بهره برداری  از ویژگی های علمی، پژوهشی و فناوری کلکسیون برای بهبود جایگاه دانشگاه در نظام های رتبه بندی مانند  Times، QSو.....

ایجاد و تدوین کوریکولوم های درسی میکروبیولوژی گرایش سخت دوست  ودیگردسیپلین های بین رشته ای مرتبط  توسط دانشگاه به 
عنوان مرجع در سطح ملی و بین املللی

معرفی و اثبات توامنندی های علمی و تجربی کلکسیون و اعضا هیات علمی به منظور اثرگذاري و گسرتش دامنه اثر آن در مجامع علمی

معرفی و اثبات توامنندی های علمی و تجربی کلکسیون و اعضا هیات علمی در ميان نهادهاي حاکميتي  به منظورکسب جايگاه مناسب 

ایراد سخرنانی های کلیدی و یا برگزاری کارگاه های آموزشی در کنگره ها و هامیش های ملی و بین املللی مرتبط

ارائه دانش دستیابی  به ارگانیزم های سختدوست

1404

تطبیق فرایند ها و استاندارد های درونی کلکسیون با معیارهای جهانی از طریق کسب اعتبار بخشی از جمله ایزو های گوناگون مرتبط 
کلکسیون

ایجاد موسسه علمی و فرهنگی کلکسیون برای داوری و پشتیبانی از انتشار اسناد علمی

نشست ها و کارگاههای تخصصی 

ایجاد سایت اطالع رسانی عمومی چند زبانه کلکسیون 

ایجاد سامانه مجازی آموزش چند زبانه کلکسیون

ارائه مدارک ویژه و تطابق آن با رشته های موجود در راستای پرورش افراد علمی مرتبط با اهداف کلکسیون

KTCC  ایجاد شبکه مجازی ملی

ایجاد انجمن علمی تخصصی  ارگانیزم های سختدوست

ایجاد کمیته کاربست KTCC جهت ارائه و تایید طرح های پژوهش در آموزش ، صنعت ومعرفی اعضای کمیته فوق

1405

تامین مالی از محل دانشجوی شهریه پرداز

کسب درآمد از محل فعالیت ها

 ایجاد رشته های ترکیبی و بین رشته ای با گرایش سختدوست

KTCC ایجاد مرکز رشد

برنامه ریزی و اقدام به جذب دانشجو در تعدادی از رشته های مرتبط با حوزه دانشی

)WFCC( دریافت عضويت فدراسيون جهاين كلكسيون هاي ميكرويب

 Kerman Type Culture به نام )GCM( دریافت کد اعتباری ودرج سویه های این کلکسیون در کاتالوگ جهانی میکروارگانیسم ها
)Collection )KTCC

راه اندازی بانک پیشنهادات پژوهشی  KTCC بر اساس نیازسنجی و اولویت های به روز شده ملی و جهانی
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1406

ایجادرشته میکروبیولوژی گرایش سخت دوست در مقطع دکرتای تخصصی

اقدام به راه اندازی دوره های تحصیالت تکمیلی دکرتی تخصصی و پسا دکرتی در کلکسیون جهت آموزش به اعضای هیات علمی

تدوین استاندارد های ملی در زمینه حوزه دانشی

تدوین استاندارد های ملی در حوزه کار با حوزه دانشی توسط دانشگاه بعنوان پیشگام و مرجع این امر

ارائه راهکارهای برقراری ارتباط با مراکزعلمی داخلی در جهت علوم بین رشته ای و مرتبط با اهداف کلکسیون

تدوین و ارائه کدهای اخالقی در زمینه های مرتبط ) پژوهشی، کارآزمایی، گروههای آسیب پذیر( 

تدوین فرآیند تولیت و اعطای گواهی نامه های اعتباربخشی مراکز اقامری از طریق ارزیابی کیفیت فرآیندهای سازمانی وعملیاتی آن ها 
طبق استانداردهای مصوب کلکسیون به استناد ممیزی های  انجام شده.

شناسایی نخبگان و رسآمدان علم جهت کلکسیون در سطح ملی و بین املللی

رصد روند های علمی و پژوهشی در حوزه دانشی در سطح ملی و بین املللی برای برنامه ریزی همراستا سازی و هم افزایی فعالیت ها

ایجاد اقامر مجازی کلکسیون با توجه به مناطق خاص و تسلط علمی با رویکرد به اهداف کلکسیون

برنامه ریزی گسرتش نیروی انسانی با توجه به تعداد مراکز اقامری 

تشکیل انجمن بین املللی ارگانیزم های سختدوست

بورد تخصصی ارگانیزم های سختدوست 

مسابقات علمی ایده با رویکرد به اهداف کلکسیون

اجرای برنامه ممیزی  جهت کلکسیون و مراکز اقامری آن

برگزاری سخرنانی و مالقات ها در راستای سیاست های کلکسیون

ارائه برنامه در رسانه های جمعی موجود بصورت دوره ای

داشنت پایگاه اختصاصی کلکسیون در رسانه های مطرح وقت

بهره برداری از سایت اطالع رسانی عمومی کلکسیون

پذیرش دانشجویان بین امللل حضوری یا مجازی 

ارائه مدارک و گواهینامه های مختلف در راستای اهداف کلکسیون

تدوین برنامه های دوره ای در جهت تبادل استاد در سطح بین املللی در قالب قراردادهای تدوین شده کلکسیون

تدوین برنامه های دوره ای در جهت تبادل دانشجو در سطح بین املللی در قالب قراردادهای تدوین شده کلکسیون

تامین پرسنل مراکز اقامری حقیقی و مجازی در سطح جهان 

تدوین برنامه های آموزشی برای متقاضیان فرامرزی مبتنی بر تارمنای چند زبانه کلکسیون 

ارتقا مدیریت پروژهای مشرتک فی مابین کلکسیون با دیگر مراکز ملی و بین املللی 

مرجع ارگانیزم های سختدوست و مولد مواد مفید

ایجاد شورای پژوهشی، آموزشی و فناوری

در اختیار قرار دادن اسکالرشیپ و گرنت هدفمند به اعضای هیات علمی ودانشجویان  مستعد ملی و بین املللی 

ایجاد و به روز رسانی مراکز اقامری برون مرزی

ایجاد امکان سفرهای تحقیقاتی جهت بازدید از تجهیزات، امکانات و پیرشفت های صورت گرفته در مراکز اقامری ملی و بین املللی و 
دیگر مراکز هم جهت با اهداف کلکسیون

ایجاد بخش  تحقیق و توسعه مرکز )R & D  KTCC( با استفاده از ايده نوآوري باز
)open innovation( با رویکرد به هر تکنولوژي توليد محصول در هر صنعتي در هر جغرافيايي در رستارس جهان براي  پیرشفت و بهبود 

فعالیت های کلکسیون 

توسعه گسرتده فعالیت های کلکسیون در کلیه زمینه ها که منجر به کارآفرینی قابل توجهی در سطح ملی و بین املللی می ذگردد.

گسرتش رشکت های دانش بنیان اقامری کلکسیون

)Kerman Type Culture Collection )KTCC اختصاص نام اختصاری به کلکسیون بصورت

ثبت  برند KTCC در سازمان مالکیت معنوی و عالئم تجاری 
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1406
ارائه سویه، متابولیت و فرآورده های حاصل  

فروش محصوالت تولیدی کلکسیون

1407

1408

1409

1410

KTCC راه اندازی پارک فناوری

راه اندازی مراکز تحقیقاتی متنوع در زمینه ارگانیزم های سختدوست

KTCC راه اندازی پایگاههای تحقیقاتی ملی و بین املللی

رسیدن به باالترین آمال جهت اهداف کلکسیون در زمینه های مختلف علمی، پژوهشی و تجاری

 ابداع و توسعه تکنولوژی های نوظهور حوزه دانشی در زمینه اهداف کلکسیون

 تیراژ باالی داغ ترین مقاالت  حوزه دانشی در ژورنال های معترب و تخصصی 

 تالیف و انتشار حداکرثی کتب مرجع و تخصصی مجازی و منترش شده کلکسیون 

جذب بیشرتین افراد مختصص در زمینه حوزه دانشی بر اساس اهداف کلکسیون

رسیدن به باالترین کیفیت در موسسات و مراکز اقامری کلکسیون

 ایجاد موسسه کرمان ثبت در جهت ارائه منودن کلیه خدمات R&D کلکسیون

بر پایی بزرگرتین گردهامیی ها و مجامع جهانی کلکسیون در قالب کنگره و هامیش های بین املللی مجازی و حضوری

  ) Kerman Type Culture Collection )KTCC ایجاد پایگاه دانش 

  ) Kerman Type Culture Collection )KTCC ایجاد مجمع جهانی 

 افزایش مجله های بین املللی و چند زبانه ی کلکسیون

 تالیف کتب مرجع علوم نوین و بین رشته ای ایجاد شده در کلکسیون

خاستگاه برترین دانشمندان فرهیخته با اعتبار5 درصد بین املللی

 قرارگیری کلکسیون در راس موسسات برتر دنیا در راستای اهداف آن

KTCC ارائه کاملرتین خدمات آموزشی، پژوهشی و محصول با برند

انتشار پر ارجاع ترین مطالعات مرتبط خصوصاً در نرشیات رسآمد با رضیب تاثیر باال در حوزه های مرتبط.

 معريف انواع مدل هاي کاربست با هدف در اختيار داشنت تنوعي از چارچوب هاي استفاده از پژوهش به منظور انتخاب بهرتین موارد 
برحسب وضعيت کلکسیون

ارتقا مدل ساختاری- تفسیری فرآیند مدیریت عملکرد کارکنان دانشی در رشکت های دانش بنیان کلکسیون

1411

1412

 استفاده و ارزیابی انتولوژی توسعه یافته با ثبت داده های مورد کاربردی و دریافت خروجی SPARQL از آن؛ در فرآیند توسعه رهنگاری 
دانش کلکسیون

استفاده دقیق و استناد به پایگاه داده ای کلکسیون وساختاربندی منظم داده ها و اطالعات حوزه دانشی 

ارجاع به کاملرتین نظریه های توسعه  یافته درکلکسیون

به کار گیری پارادایم نوآوری باز در جهت ارتقاء توان رقابتی مراکز اقامری

دستیابی به پاسخ پرسش ها از دانش پیش نگرانه کلکسیون که همواره در جهت کشف راه های خوب برای رسیدن به خواست ها، فرجام 
ها، اهداف و منظورهای تشخیصی است.

توسعه مبانی فلسفی رشته های مرتبط و جایگاه حوزه دانشی در وضعیت کنونی و آینده جهان

توجه به نقش کلیدی رشکت های دانش بنیان و اقامری کلکسیون در ایجاد و توسعه اقتصاد دانش محور؛ تشخیص، ارزیابی ،برنامه ریزی 
و دستیابی به توافقات عملکردی، توسعه ا ی، اجرا و تحقق امور فی مابین موسسات اقامری از اهم کاربست های کلکسیون خواهد بود.

KTCC کسب رتبه های برتر جهانی در موسسات اعتبارسنجی  برای 

کسب جایگاه برتر علم سنجی موسسه ای برای KTCC بر اساس فاکتورهایی نظیر مجالت و مقاالت منترش شده، منونه های بیولوژیکی 
و متابولیت های تولید شده حوزه دانشی در راستای اهداف کلکسیون
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1413

1414

شناسائی و کاربست عوامل موثر بر ارتقاء و نوآوری حداکرثی در ابداعات و اخرتاعات KTCC همزمان با سعی در افزایش کمیت 
ابداعات و اخرتاعات

 استفاده از مدل های نو بر اساس رشايط خاص موضوعي و منطق هاي به وجود آمده در کلکسیون جهت بدست آوری ارزش افزوده 
اقتصاد دانش محور.

 تعامل و شناساندن کلکسیون سازمان ها و نهادهای ملی و بین املللی و کسب کرسی های بورد در نهادهای علمی بین املللی 

 مدیریت بهینه رسانه های ارتباط جمعی مرتبط ملی و بین املللی در راستای اهداف کلکسیون

 بررسی متغیرهای ژئوپلتیک در راستای مدیریت عالی بوردهای مرتبط به حوزه دانشی

تعامل و کسب میزبانی نهادهای معترب بین املللی در حوزه های استقراری کلکسیون
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رسیدن به مرجعیت علمی و رسآمدی در زمینه انجام ارائه خدمات و پژوهش های مرتبط با گیاهان دارویی

تدوین نقشه راه و  برنامه راهربی متایز یافته در راستای نیل به رسالت متایز یافته رسیدن به قله های پیرشفت در حوزه گیاهان دارویی

تکمیل و تجهیز آزمایشگاه جهت گسرتش فعالیت های مرتبط با گیاهان دارویی

انجام برنامه ریزی  جهت جلب مشارکت و به کارگیری اساتید صاحب نظر و اعضای هیئت علمی در حوزه های مرتبط و نیز کارشناسان 
مجرب علوم مرتبط با گیاهان دارویی.

پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی با داشنت تعداد قابل توجه ایستگاه های تحقیقاتی راه اندازی شده  و پیش بینی می شود با گسرتش 
این دوره ها و مراکز نهایتا بتواند مهمرتین مرکز در کشور گردد.

بودجه و نیازهای مالی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی از محل اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی کرمان تامین خواهد شد.

به منظور پیشربد اهداف قطب بالقوه گیاهان دارویی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان بتوان در رشته های مرتبط برای جذب تعدادی 
از اساتید مجرب و صاحب نظر در این حوزه هم به صورت استخدام جدید و هم به صورت عضو افتخاری اقدام مناید. فراغت از تحصیل 

دانشجویان دکرتای تخصصی دوره فارماک.گنوزی نیز از پتانسیل ها موجود می باشد

تکمیل و تجهیز آزمایشگاه های تحقیقاتی آنالیز گیاهان دارویی، کشت بافت گیاهی، استاندارد سازی و  و مطالعات فارماکولوژیک 
گیاهان دارویی در دست اجرا می باشد

توسعه و تجهیز بخش اداری و آزمایشگاهی 

توسعه رشته  مقطع دکرتای تخصصی فارماکوگنوزی و برنامه ریزی جهت راه اندازی دوره بین رشته ای با سایر گروه های دانشکده 
داروسازی در مقطع دکرتای تخصصی

توسعه گروه فارماکوگنوزی با جذب متخصصین و فارغ التحصیالن- بکار گیری هیأت علمی پژوهشی مرتبط در مرکز تحقیقات داروهای 
گیاهی و سنتی دانشکده

تأسیس گروه ها یا دپارمتان های مربوط به گیاهان دارویی

اقدام به بورسیه کردن دانشجویان مقطع دکرتی تخصصی بعد از گذرانیدن آزمون جامع

اقدام جهت تشکیل تیم های خربه و فرهیخته در زمینه های تحقیقاتی مرتبط جهت پیرشفت در گیاهان دارویی

برنامه ریزی و اقدام جهت برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت در رشته های مرتبط گیاهان دارویی

برگزاری کارگاه های  آموزشی مختلف با موضوعات مرتبط با گیاهان دارویی، برنامه های بازآموزی در زمینه گیاهان دارویی- برگزاری 
ژورنال کالب در گروه 

اقدام جهت برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی عمومی مانند زبان انگلیسی و تخصصی با حوزه گیاهان دارویی برای کارکنان مجموعه

اقدام جهت برگزاری کارگاه ها و دوره های متنوع جهت کسب مهارت های مختلف اداری، ارتباطی و ... برای کارکنان مجموعه

برنامه ریزی و اقدام به جذب دانشجو در تعدادی از رشته-های مرتبط1400

1401

اقدام به راه اندازی دوره های تحصیالت تکمیلی در قالب دکرتی تخصصی و پسا دکرتی جهت آموزش به اعضای هیات علمی شاغل در 
مجموعه های فعال در حوزه های گیاهان دارویی

تهیه نقشه فرآیندهای سازمانی شناسایی فرآیندهای اصلی و نحوه تعامل آنها که روابط آنها همراه با ایجاد ارزش افزوده در سطح مرکز 
نشان داده شود. 

اقدام به کیفی و کمی کردن شاخص های برای تعیین سطح عملکرد فرآیندهای اصلی مرکز 

اقدام به بازنگری 20 درصد از کوریکولوم های آموزشی رشته های مرتبط و موجود در سطح دانشگاه و افزودن واحدهای درسی مرتبط 
جهت پیرشفت در گیاهان دارویی

TQM بهبود کیفیت سازمان مطابق با معیارهای  هفت گانه

1402
رصد کردن فعالیتهای تحقیقاتی در کشورهای پیرشفته در این زمینه و لحاظ کردن این اقدامات با حفظ اولویت های منطقه ای 

تنظیم و تهیه کردن و پیروی و مبنا قرار دادن  از استاندارد های رسمی در حوزه گیاهان دارویی

1403

برگزاری جشنواره ساالنه جهت تجلیل از پژوهش ها و فناوری های برگزیده در حوزه گیاهان دارویی با اعطای جوایزه و گواهی نامه های 
معترب کشوری 

برگزاری هامیش ها و سمپوزیوم های مختلف با عنوان گیاهان دارویی،  پیرشفت ها و  افق های پیش رو

برنامه ریزی جهت دریافت امتیاز  برای نوآوری های موجود در حوزه گیاهان دارویی

ارزشیابی درونی: برگزاری نشست های 6 ماهه یا ساالنه جهت پایش و ارزیابی عملکرد فعالیت های مرکز توسط معاونت پژوهشی دانشگاه 

ارزشیابی بیرونی: ارزشیابی ساالنه توسط معاونت تحقیقات و فناوی وزارت بهداشت 
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دریافت نشان اعتبار از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

دریافت امتیاز و نشان کیفیت از مجموعه های رسآمد و فعال کشورهای اروپایی در حوزه ی گیاهان دارویی

نیل به درجات معترب علمی و پژوهشی با بهره گیری از پتانسیل های موجود، اعضای هیات علمی خربه و انتشار مقاالت معترب جهانی و 
ارتقا جایگاه مجموعه در نظام های رتبه بندی موجود

1404

تالیف و ترجمه کتب معترب به عنوان مرجع در حوزه گیاهان دارویی

آنالیز و رصد جایگاه اجتامعی مرکز و مراکز مشابه از طریق پویش های مردمی و سازمانهای مردم نهاد

آموزش عموم جامعه در خصوص گیاهان دارویی 

حامیت از اعضای هیأت علمی و کارکنان مرکز جهت تقویت مهارتهای زبان های انگلیسی و سایر زیان های رضوری برا برقراری ارتباط 
موثر بین املللی

تالش برای ایجاد امکان معادلسازی مدارک دانشجویان با مدارک دانشگاه های معترب و رسآمد در سطح جهانی در حوزه گیاهان دارویی

ایجاد یک پایگاه علمی معترب مشابه Research gate جهت تبادل نظر و آگاهی از مباحث روز حوزه گیاهان دارویی در سطح ملی

ایجاد تاالر گفتامن جهت تبادل اطالعات و بحث های علمی پیرامون حوزه گیاهان دارویی در سطح ملی 

1405

1406

بازنگری و تدوین کوریکولوم های درسی در حیطه گیاهان دارویی و علوم نوین توسط دانشگاه علوم پزشکی کرمان بتواند به عنوان 
مرجعی استاندارد  جهت تدوین برنامه های درسی رشته های مرتبط گیاهان دارویی در سطح کشوری مورد استفاده قرار گیرد.

مرجع شدن مرکز گیاهان دارویی کرمان برای ارائه خدمات  مختلف در حوزه گیاهان دارویی 

با انجام تحقیقات بالینی در حوزه استفاده از گیاهان دارویی که مطالعات آزمایشگاهی  را کامل کرده باشند در جهت گسرتش ارتباط بین 
حوزه گیاهان دارویی اقدام خواهد شد

برنامه ریزی جهت تدوین کدهای اخالق حرفه ای رشته با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان به صورت مرجع ملی  

نهادینه کردن و اعامل استانداردهای اعتباربخشی وزارت بهداشت در برنامه های آموزشی مرتبط با گیاهان دارویی

تاسیس آزمایشگاه های  مختلف جهت ارائه خدمات پژوهشی و درمانی به کشور 

برنامه ریزی جهت بهره برداری از متام ظرفیت مرکز شتابدهی ویژه استارتاپ های فعال در حوزه گیاهان دارویی و جذب فناوران نخبه با 
هامهنگی ستاد ملی نخبگان

برنامه ریزی جهت پذیرش دانشجو و حامیت در آموزش دانشجویان در رشته های مرتبط با گیاهان دارویی به صورت مشرتک با سایر 
دانشگاه های علوم پزشکی

اقدام جهت برآورد نیروی انسانی الزم برای پیشربد اهداف در قالب اعضای هیئت علمی و نیروی کارشناسی ارشد و ....

ایجاد انجمن تخصصی گیاهان دارویی و عضویت در انجمن های تحصصی معترب مشابه در کشور

کلیه اعضای گروه در حال حارض عضو بوردها مربوطه می باشند و سعی خواهد شد که این پوزیشن برقرار مباند 

 راه اندازی هامیش ها و سمپوزیوم های حوزه گیاهان دارویی در سطح ملی  

ایراد سخرنانی های کلیدی و یا برگزاری کارگاه های آموزشی در کنگره ها و هامیش های ملی مشابه 

راه اندازی بخش رصدخانه علمی در مرکز جهت آنالیز و رصد علمی هامیش های مختلف و مقاالت تازه منترش شده در حوزه گیاهان دارویی

ایجاد پل های ارتباطی قوی و همکاری های مستمر با معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

رشکت در برنامه های حوزه علوم پزشکی معترب تلویزیونی در خصوص گیاهان دارویی

مصاحبه های اختصاصی با خربگزاری های رسمی کشور در خصوص گیاهان دارویی

راه اندازی کانال های اطالع رسانی مختلف در شبکه های مجازی تلگرام، اینستاگرام، وب سایت های کاربردی مانند Research gate و 
Linkedin

تهیه کاتالوگ و بروشورهای مختلف در حوزه گیاهان دارویی 

با توجه به تفاهم نامه دانشگاه علوم پزشکی کرمان با EMU، امکان جذب دانشجوی بین امللل در مقاطع تکمیلی نیز فراهم خواهد شد

دریافت اعتبار نامه و گواهی نامه های معترب بین املللی از موسسات معترب جهانی

استفاده ازتجربیات و تخصص های اساتید فعال در مراکز معترب گیاهان دارویی در رسارس دنیا )به ویژه کشور........( و اعطای فرصت 
مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی مرکز جهت رشکت در دوره های آموزشی بین املللی کشورهای فعال
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1406

فراخوان جذب دانشجو از رسارس دنیا و نیز اعزام دانشجو به کشورهای پیرشو در حوزه گیاهان دارویی

تعلیم و بهره گیری از کارکنان، کارشناسان و پرسنل مسلط به زبان های خارجه در جهت تسهیل روابط بین امللل

برگزاری  وبینارهای تخصصی در حیطه دانش گیاهان دارویی در سطح بین املللی

برقراری ارتباطات موثرر با مراکز پیشگام در حیطه گیاهان دارویی جهت انجام پروژه های مشرتک پژوهشی

دریافت اعتبارات از سازمان بهداشت جهانی و سایر سازمان های مربوطه

ترجمه و تدوین کوریکولوم های رشته های مرتبط با گیاهان دارویی به زبان های بین املللی و ارائه محتوای بروز برای آموزش 
دانشجویان بین املللی

دریافت گرانت از موسسه ها و انستیتوهای معترب بین املللی با طراحی طرح های تحقیقاتی و خصوصأ با در نظر رفنت اولویت های 
سازمان بهداشت جهانی اقدام خواهد شد

راه اندازی فوروم های بین املللی یا پنل خربگان بین املللی برای بحث و تبادل نظر در خصوص موضوعات روز حوزه گیاهان دارویی

ایجاد امکان سفرهای تحقیقاتی جهت بازدید از تجهیزات، امکانات و پیرشفت های صورت گرفته در حوزه گیاهان دارویی در کشورهای مختلف 

گیاهان دارویی حیطه ارزشمندی جهت بهره برداری از نواندیشی محققین مربوطه خواهد بود که بسرتسازی الزم در دست اقدام است 

توسعه فعالیت های پژوهشی و بالینی بالطبع منجر به ایجاد اشتغال، کارآفرینی و به کار گیری طیف وسیعی از نیروهای متخصص 
خواهد شد.

افزایش تاسیس رشکت های دانش بنیان در حیطه گیاهان دارویی

با استفاده از پتانسیل پایان نامه های دانشجویی و طرح های تحقیقاتی، ثبت پتنت و ایده های پروداکت محور از همین زمان در دستور 
کار قرار گرفته است

ابداع محصوالت انحصاری با برند اختصاصی گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

بازار سازی از طریق فروش محصوالت نوآورانه  و ارائه خدمات درمانی مرتبط با گیاهان دارویی

صنایع داروهای گیاهی، عرصه مناسبی جهت درآمد آفرینی می باشد. از سویی باغ بوتانیک دانشکده دارا یاین بضاعت می باشد که با 
برنامه ریزی مناسب منبع کسب درآمد برای دانشگاه باشد 

1407

1408

1409

1410

انجام پیرشوترین مطالعات و پژوهش ها در حیطه های گیاهان دارویی در سطح جهان

توسعه پیرشوترین فناوری  های جهانی در حوزه های گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 

انتشار بیشرتین مقاالت در ژورنال های معترب و تخصصی در حوزه ی گیاهان دارویی با رضیب تاثیر )F)( باال   

تالیف بیشرتین کتب )به زبان انگلیسی( که بتوانند به عنوان مرجع در حوزه گیاهان دارویی شناخته شوند.

تعلیم و تربیت بیشرتین پژوهشگران صاحب نظر و شناخته شده در سطح جهانی در حیطه گیاهان دارویی

دارا بودن بیشرتین و مجهزترین موسسات ومراکز تحقیقاتی دانش بنیان در سطح جهانی

ثبت بیشرتین موارد ثبت اخرتاع  و نیز محصوالت مرتبط با فناوری های نوین به طور منحرص به فرد سطح جهان 

برگزاری بزرگرتین رویداد های جهانی در حوزه گیاهان دارویی در قالب کنگره و هامیش های بین املللی

تاسیس و گسرتش یک پایگاه داده ای معترب در سطح جهان که به روزترین اخبار در حوزه گیاهان دارویی  را پوشش می دهد و فرصت 
بحث و تبادل نظر در این خصوص را برای متخصصین این امر فراهم مناید.

ایجاد یک تاالر گفتامن جهت تبادل نظر علمی بین اساتید صاحب نظر جهانی در حوزه گیاهان دارویی

راه اندازی بهرتین ژورنال جهانی جهت انتشار مقاالت به روز در حوزه های گیاهان دارویی

تالیف بهرتین کتب معترب جهت کاربرد به عنوان مرجع در حوزه های نوین گیاهان دارویی در سطح جهان

 خاستگاه برترین دانشمندان فرهیخته که جز 5 درصد دانشمندان برتر جهانی باشند.

قرارگیری  مجموعه در جمع 10 درصد موسسات برتر جهان در حیطه گیاهان دارویی

 ارائه برترین خدمات آموزشی،  پژوهشی و درمانی در سطح جهانی در حیطه گیاهان دارویی

انجام پر ارجاع ترین مطالعات مربوط به گیاهان دارویی 
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1410

انجام پرکاربردترین مطالعات در حوزه گیاهان دارویی در سطح جهان 

انجام موثرترین مطالعات جهت پشتیبانی از ابداعات و اخرتاعات  فراورده ها و محصوالت پرکاربرد در حیطه گیاهان دارویی 

انجام نوآوری ها، ابداعات و اخرتاعات با باالترین ارزش افزوده اقتصادی 

تشکیل موسسات دانش بنیان جهانی در حیطه گیاهان دارویی، همراه با  بارایه خدمات مرتبط با این حیطه

شناخته شدن به عنوان قطب اعتبارسنجی و علم سنجی جهانی و تعیین اولویت های  پژوهشی در حیطه گیاهان دارویی

شناخته شدن به عنوان قطب اعتبارسنجی و علم سنجی جهانی و تعیین اولویت های  پژوهشی در حیطه گیاهان دارویی

1411

1412

توسعه محبوب ترین پایگاه داده حوزه دانش شناسی گیاهان دارویی  در سطح جهان 

توسعه مشهورترین نظریه مربوط به گیاهان دارویی از طریق این مرکز

توسعه مبانی فلسفه رشته های مربوط به گیاهان دارویی در سطح جهان

1413

1414
به عهده گرفنت بخشی از فعالیت های مدیریتی بورد جهانی در حوزه های گیاهان دارویی

میزبان مقر بین املللی حوزه گیاهان دارویی و نشست های هم اندیشی مرتبط
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رسیدن به مرجعیت علمی و رسآمدی در زمینه مدلهای برآورد گروههای پنهان در جامعه )مانند مرصف کنندگان مواد و الکل، دارندگان 
رفتارهای پر خطر جنسی، سقط جنین و...(

رسیدن به مرجعیت علمی و رسآمدی در زمینه مدلهای داینامیکی به منظور برآورد تعداد مبتالیان در بیامریهای عفونی و قابل رسایت 
مانند کرونا و آنفلونزا

تدوین نقشه راه و  برنامه راهربی متایز یافته در راستای نیل به رسالت متایز یافته و رسیدن به قله های پیرشفت در حوزه برآورد گروههای 
پنهان در جامعه  و مدلهای داینامیکی

انجام  فعالیتهای تحقیقاتی در حوزه مدلهای داینامیکی و مدلهای برآورد گروههای پنهان  که در نهایت میتواند مورد استفاده 
سیاستگزارن مربوطه قرار گیرد.

در دو حوزه برآورد گروههای پنهان وبرآورد به روش معادالت داینامیکی ،به لحاظ رقابت کشوری در سطح  قوی قرار می گیرد

بودجه و نیازهای مالی،  باید توسط وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی کرمان تامین شود.

متخصص برآورد گروه های پنهان و متخصص برآورد به روش  معادالت داینامیکی به صورت هیات عمی پژوهشی  جذب خواهند شد

توسعه و تجهیز مرکز از لحاظ کامپیوتر های پررسعت و با پردازش قوی  و همچنین امکانات ضبط کارگاهها و ویدیوهای آموزشی چند رسانه ای 

توسعه مرکز از لحاظ جذب متخصصین مرتبط مانند رشته آمارزیستی و...

اقدام به بورسیه کردن به خارج از کشور به منظور توامنندی و تخصص در روش برآورد به روش معادالت داینامیکی

اقدام جهت برگزاری کارگاه های مختلف با موضوعات مرتبط با حیطه های مختلف مدلسازی

نگارش کتاب مرجع برآورد گروه های پنهان به زبان انگلیسی  با همکاری دانشگاه UCSF کشور آمریکا

همکاری با وزارت بهداشت در زمینه برآورد تعداد مبتالیان به کرونا در کشور

مدلسازی بیامری کرونا و آنفلونزا

برنامه ریزی جهت نیل به درجات معترب علمی و پژوهشی با بهره گیری از پتانسیل های موجود، اعضای هیات علمی خربه و انتشار 
مقاالت معترب جهانی و ارتقا جایگاه مجموعه در نظام های رتبه بندی موجود

راه اندازی هامیش ها و سمپوزیوم های حوزه مدلسازی در سالمت در سطح ملی  

برگزاری کارگاههای کشوری در زمینه مدلسازی در سالمت

تالیف و ترجمه کتب معترب به عنوان مرجع در حوزه مدلسازی در سالمت 

همکاری با وزارت بهداشت و سایر سازمان ها

برگزاری کارگاههای مدلسازی در سالمت 

تولید محتوی آموزشی چند رسانه ای در حیطه مدلسازی در سالمت   

تهیه فکت شیت در حوزه مدلسازی در سالمت

تولید ویدیو های آموزشی 

برگزاری کارگاههای مدلسازی در سالمت

تهیه فکت شیت در حوزه مدلسازی در سالمت

استفاده ازتجربیات و تخصص های اساتید فعال در مراکز معترب مدلسازی در سالمت و آمار زیستی در رسارس دنیا  و اعطای فرصت 
مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی مرکز جهت رشکت در دوره های آموزشی بین املللی کشورهای فعال

برگزاری  وبینارهای تخصصی در حیطه مدلسازی در سالمت  در سطح بین املللی

برقراری ارتباطات موثرر با مراکز پیشگام در حیطه مدلسازی در سالمت جهت انجام پروژه های مشرتک پژوهشی

نگارش کتاب به زبان انگلیسی و همکاری با دانشگاههای خارج در این زمینه 

برگزاری چندین کارگاه برای کشورهای منطقه در زمینه برآورد گروههای پنهان

پیرشو بودن در نوآوری های بروز دنیا در سطح ملی در زمینه مطالعات برآورد گروه های پنهان و معادالت داینامیکی

برگزاری کارگاه های آموزشی داخلی و کارگاه بین املللی و تولید ویدیو های آموزشی در زمینه مدلسازی در سالمت

انجام پیرشوترین مطالعات و پژوهش ها در حیطه های مطالعات برآورد گروه های پنهان و معادالت داینامیکی

انتشار بیشرتین مقاالت در ژورنال های معترب و تخصصی در حوزه ی پزشکی بازساختی با رضیب تاثیر )F)( باال   

تالیف بیشرتین کتب )به زبان انگلیسی( که بتوانند به عنوان مرجع برای برآورد گروههای پنهان در نظر گرفته شوند.
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تالیف کتاب آنالیز بقا در داده های سالمت) مدلسازی آماری( به عنوان کتب مرجع در این زمینه

انجام پرکاربردترین مطالعات در حوزه برآورد گروههای پنهان 

 مدلسازی داینامیکی بیامریهایی کرونا و آنفلونزا

1400

انجام برنامه ریزی  جهت جلب مشارکت و به کارگیری اساتید صاحب نظر و اعضای هیئت علمی در حوزه های مرتبط و نیز کارشناسان 
مجرب علوم مرتبط با برآورد گروههای پنهان و مدلهای داینامیکی

برنامه ریزی و اقدام به جذب دانشجو در تعدادی از رشته های مدل سازی های نوین در علوم پزشکی

اقدام جهت تشکیل تیم های خربه و فرهیخته در زمینه های تحقیقاتی مرتبط با روشهای مدلسازی در سالمت مانند :
همکاری با گروه های آمار و اپیدمیولوژی رسارس کشور

همکاری با گروه ریاضی و آمار  دانشگاه شهید باهرن کرمان

اقدام جهت برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی عمومی مانند زبان انگلیسی و تخصصی با حوزه مدلسازی در سالمت  برای کارکنان مجموعه

برگزاری هامیش ها و سمپوزیوم های مختلف در زمینه مدلسازی در سالمت 

تالش برای کسب جوایزی مانند جشنواره رازی 

تهیه نقشه فرآیندهای سازمانی شناسایی فرآیندهای اصلی و نحوه تعامل آنها که روابط آنها همراه با ایجاد ارزش افزوده در سطح مرکز 
نشان داده شود. 

اقدام به کیفی و کمی کردن شاخص های برای تعیین سطح عملکرد فرآیندهای اصلی مرکز 

ایجاد سایت برآورد گروه های پنهان

ایجاد امکان سفرهای تحقیقاتی در حوزه مدلسازی در سالمت در کشورهای مختلف

ایجاد سایت برآورد گروههای پنهان به عنوان سایت مرجع در کشور

انجام پر ارجاع ترین مطالعات مربوط به مدلسازی در سالمت مخصوصا برآورد گروههای پنهان

1401

اقدام جهت برگزاری کارگاه ها و دوره های متنوع جهت کسب مهارت های مختلف اداری، ارتباطی و ... برای کارکنان مجموعه

شاخص بودن مرکز در زمینه برآورد گروه های پنهان و معادالت داینامیکی

بازار سازی از طریق مرجعیت در زمینه برآورد گروههای پنهان و برآورد به روش معادالت داینامیکی 

برنامه ریزی در جهت الگو برداری از مراکز پیرشفته خارجی1402

برنامه ریزی برای ارزشیابی درونی: برگزاری نشست های 6 ماهه یا ساالنه جهت پایش و ارزیابی عملکرد فعالیت های مرکز1402

1404

حامیت از اعضای هیأت علمی و کارکنان مرکز جهت تقویت مهارتهای زبان های انگلیسی و سایر زیان های رضوری برای برقراری ارتباط 
موثر بین املللی

تالش برای ایجاد امکان معادلسازی مدارک دانشجویان با مدارک دانشگاه های معترب و رسآمد در سطح جهانی در حوزه مدل سازی در سالمت.

ایجاد تاالر گفتامن جهت تبادل اطالعات و بحث های علمی پیرامون مدل سازی در علوم سالمت در سطح ملی

1405

1406

برنامه ریزی برای بازنگری و تدوین کوریکولوم های درسی در حیطه مدل سازی در سالمت.

برنامه ریزی برای مرجع شدن مرکز مدلسازی در سالمت  کرمان برای ارائه خدمت در زمینه برآورد گروههای پنهان در کشور و کمک به 
سیستگذاران مربوطه.

برنامه ریزی جهت گسرتش ارتباط بین مرکز تحقیقات مدل سازی با دیگر مراکز تحقیقاتی کشور

برنامه ریزی جهت راه اندازی قطب آموزشی مدل های برآورد گروه های پنهان در کشور.

برنامه ریزی جهت راه اندازی قطب آموزشی مدل های برآورد به روش معادالت داینامیکی در کشور.

برنامه ریزی جهت پذیرش دانشجو و حامیت در آموزش دانشجویان و پژوهشگران در حیطه مدل سازی در دانشگاه های علوم پزشکی. 

اقدام جهت برآورد نیروی انسانی الزم برای پیشربد اهداف در قالب اعضای هیئت علمی و نیروی کارشناسی ارشد و ....

ایجاد انجمن تخصصی در حیطه مدل سازی در سطح کشور

عضویت اعضای فعال در حیطه مدل سازی در سالمت در بوردهای تخصصی. 

راه اندازی بخش رصدخانه علمی در مرکز، جهت رصد فعالیت علمی و مقاالت تازه منترش شده در حیطه مدل سازی در علوم پزشکی.

رشکت در برنامه های حوزه علوم پزشکی معترب تلویزیونی در خصوص ارائه گزارش ها و نتایج مدل سازی.
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1406

مصاحبه های اختصاصی با خربگزاری های رسمی کشور در خصوص ارائه نتایج حاصل از فعالیت های علمی.

جذب دانشجو از کشورهای آسیایی و حوزه خلیج فارس

دریافت اعتبار نامه و گواهی نامه های معترب بین املللی از موسسات معترب جهانی

فراخوان جذب دانشجو از رسارس دنیا و نیز اعزام دانشجو به کشورهای پیرشو در حوزه مدلسازی

تعلیم و بهره گیری از کارکنان، کارشناسان و پرسنل مسلط به زبان های خارجه در جهت تسهیل روابط بین امللل

حامیت از اعضای هیأت علمی و کارکنان مرکز جهت تقویت مهارتهای زبان های انگلیسی و سایر زیان های رضوری برا برقراری ارتباط 
موثر بین املللی

دریافت اعتبارات از سازمان بهداشت جهانی و سایر سازمان های مربوطه

راه اندازی فوروم های بین املللی یا پنل خربگان بین املللی برای بحث و تبادل نظر در خصوص موضوعات روز حوزه مدلسازی در سالمت

توسعه فعالیت های پژوهشی و بالینی بالطبع منجر به ایجاد اشتغال، کارآفرینی و به کار گیری طیف وسیعی از نیروهای متخصص خواهد شد.

تاسیس رشکت های دانش بنیان در حیطه مدل سازی در علوم سالمت.

انجام مدل سازی های پیرشفته برای وزارت بهداشت دیگر موسسات سیاستگذاری در حوزه سالمت و همچنین انجام پروزه های 
بین املللی برای سایر کشور ها و همکاری با WHO جهت انجام پروژه های مشرتک.

1407

1408

1409

1410

تعلیم و تربیت بیشرتین پژوهشگران صاحب نظر و شناخته شده در سطح جهانی در حیطه برآورد گروههای پنهان و برآورد به روش 
معادالت داینامیکی

برگزاری بزرگرتین رویداد های جهانی در حوزه مدلسازی در سالمت در قالب کنگره و هامیش های بین املللی

تاسیس و گسرتش یک پایگاه داده ای معترب در سطح کشور که به روزترین اخبار در حوزه مدل سازی گروه های پنهان را پوشش دهد. 

ایجاد یک تاالر گفتامن جهت تبادل نظر علمی بین اساتید صاحب نظر جهانی در حوزه مدلسازی در سالمت

راه اندازی ژورنال جهانی جهت انتشار مقاالت به روز در حوزه مدل سازی در علوم پزشکی.

تالیف بهرتین کتب معترب جهت کاربرد به عنوان مرجع در حوزه های مدلسازی در سالمت

خاستگاه برترین دانشمندان فرهیخته که جز 5 درصد دانشمندان برتر جهانی باشند.

قرارگیری  مجموعه در جمع 10 درصد موسسات برتر جهان در حیطه مدلسازی

ارائه برترین خدمات آموزشی و  پژوهشی در سطح جهانی در حیطه مدلسازی در سالمت

انجام بیشرتین و تاثیر گذارترین مطالعات پشتیبانی کننده ابداعات و اخرتاعات  در حیطه مدل سازی های نوین.  

تالش در جهت انجام مطالعات، ابداعات و مدل های نوینی که منجر به تولید باالترین ارزش افزوده اقتصادی دانشی می گردد.

تاسیس موسسات دانش بنیان در حیطه مدل سازی در سالمت.

شناخته شدن به عنوان قطب اعتبارسنجی و علم سنجی جهانی و تعیین اولویت های  پژوهشی در حیطه مدل سازی در علوم سالمت

1411

1412

توسعه هستی شناسی انواع مدل سازی ها 

ایجاد و توسعه پایگاه داده در حوزه برآورد گروه های پنهان در سطح جهان. 

 ارائه نظریه های جدید و توسعه نظریه های مربوطه دیگر در حوزه انواع مدل سازی های پیرشفته.

توسعه مبانی فلسفه مدل سازی های پیرشفته.

1413

1414
به عهده گرفنت بخشی از فعالیت های مدیریتی در حوزه مدل سازی در علوم سالمت.

میزبان مقر بین املللی در حیطه مدل سازی های نوین در حیطه علوم پزشکی.
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1399

تالش در جهت رسیدن به مرجعیت علمی و رسآمدی در زمینه ارائه خدمات بر پایه تحقیقات و فناوری در علوم مرتبط با نانو بیوتکنولوژی

ارائه برنامه راهربدی متایزیافته در راستای رسیدن به رسالت متایز یافته و رسیدن به پیرشفتهای اساسی در حوزه نانوبیوتکنولوژی

تکمیل و تجهیز اتاق متیز جهت تولید محصوالت مرتبط با حوزه نانوبیوتکنولوژی

اقدامات الزم برای تاسیس دانشکده فناوریهای نوین

انجام برنامه ریزی  جهت جلب مشارکت و بکارگیری اساتید صاحب نظر و اعضای هیئت علمی و نیز کارشناسان مجرب در حوزه های 
مرتبط با نانوبیوتکنولوژی

انجام فعالیتهای تحقیقاتی و بالینی در حوزه نانوبیوتکنولوژی که در نهایت میتواند بنیه پژوهشی و فناورانه باالیی فراهم کند

با توجه به پتانسیل بسیار عالی نیروی انسانی اعم از اعضاء هیات علمی و کارشناسان مجرب و آموزش دیده و از طرفی امکانات 
دستگاهی بسیار مناسب پیش بینی میشود که نانوبیوتکنولوژی با رسعت بسیار خوب و با کیفیت باال پیرشفت مناید

بودجه و نیازهای مالی حوزه نانوبیوتکنولوژی از محل اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی کرمان )4-1%(، ستاد توسعه زیست فناوری و 
معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری تامین خواهد شد

جهت اهداف قطب بالقوه نانوبیوتکنولوژی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان باید بتوان در رشته های مرتبط با این حوزه تعدای از اساتید 
صاحب نظر و نخبه را جذب منود

تکمیل و تجهیز اتاق متیز مطابق با اصول GMP مورد تایید وزارت بهداشت جهت تولید محصوالت به منظور مطالعات بالینی

اقدام به تاسیس دانشکده فناوری های نوین

توسعه و تجهیز بخش اداری و آزمایشگاهی 

راه اندازی کارگاههای کوچک جهت تولید پایلوت محصوالت حوزه نانوبیوتکنولوژی

ایجاد مرکز رشد نانوبیوتکنولوژی به منظور توسعه محصوالت فناورانه این حوزه

توسعه مرکز شتابدهی جهت حامیت از واحدهای فناور

توسعه رشته های بیوتکنولوژی دارویی، نانوتکنولوژی پزشکی، نانوشیمی، بیوتکنولوژی پزشکی، پزشکی مولکولی

توسعه گروه آموزشی بیوتکنولوژی و نانوفناوری

تاسیس و تجهیز مراکز تحقیقاتی نانوبیوتکنولوژی، نانو فناوری و مراکز رشد و شتابدهنده های مرتبط با حیطه نانوبیوتکنولوژی

تأسیس دپارمتان های مرتبط با نانوبیوتکنولوژی

برقراری بورسیه جهت دانشجویان مقطع دکرتی تخصصی در رشته های مرتبط با حوزه نانوبیوتکنولوژی

تشکیل تیم های نخبه و فرهیخته در زمینه های تحقیقاتی مرتبط با علوم نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی پزشکی، و دارویی جهت پیشربد 
اهداف تحقیقاتی و فناوری

برگزاری دوره های آموزشی کوتاه و میان مدت در رشته های مرتبط با نانوبیوتکنولوژی

برگزاری کارگاه های مختلف با موضوعات مرتبط با نانوبیوتکنولوژی

برگزاری دوره های آموزشی عمومی مانند زبان انگلیسی و تخصصی در حیطه نانوبیوتکنولوژی برای کارکنان مجموعه

برگزاری کارگاه ها و دوره های متنوع بازآموزی و آموزش ضمن خدمت جهت کسب مهارت های مختلف اداری، ارتباطی و ... برای 
کارکنان مجموعه

برنامه ریزی و اقدام به جذب دانشجو در تعدادی از رشته های مرتبط با نانوبیوتکنولوژی1400

1401

راه اندازی دوره های تحصیالت تکمیلی در قالب دکرتی PhD و پسا دکرتی در قالب دانشکده فناوری های نوین جهت آموزش به اعضای 
هیات علمی شاغل در مجموعه های فعال در حوزه های نانوبیوتکنولوژی

تهیه نقشه فرآیندهای سازمانی شناسایی فرآیندهای اصلی و نحوه تعامل آنها که روابط آنها همراه با ایجاد ارزش افزوده در سطح مرکز 
نشان داده شود

اقدام به کیفی و کمی کردن شاخص ها برای تعیین سطح عملکرد فرآیندهای اصلی مرکز

اقدام به بازنگری 20 درصد از کوریکولوم های آموزشی رشته های مرتبط و موجود در سطح دانشگاه و افزودن واحدهای درسی مرتبط با 
علوم نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی پزشکی و دارویی، داروسازی و علوم سلولی کاربردی جهت پیرشفت در حوزه نانوبیوتکنولوژی

TQM برنامه ریزی برای بهبود کیفیت سازمان مطابق با معیارهای  هفت گانه

1402
الگو قراردادن و پیروی از استانداردهای موسسات فعال در حوزه نانوبیوتکنولوژی در کشورهایی مانند چین، آملان، آمریکا و انگلستان از 

جمله اهداف اصلی مراکز مرتبط با نانوبیوتکنولوژی در کرمان میباشد
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1403

اعطای جوایز و گواهی نامه های معترب کشوری همزمان با برگزاری جشنواره ساالنه »کرمان نانوبیوتک« جهت تجلیل از پژوهش ها و 
فناوری های برگزیده در حوزه نانوبیوتکنولوژی 

 برنامه ریزی و انجام سمپوزیوم های مختلف با عنوان نانوبیوتکنولوژی، پیرشفت ها و  افق های پیش رو همزمان با برپایی غرفه های 
مرتبط با این حوزه

برنامه ریزی جهت انجام فرآیندها براساس اصول و استاندارد های GMP و GLP برای محصوالت و نوآوری های موجود در حوزه 
نانوبیوتکنولوژی

انجام ارزشیابیهای داخلی دوره ای از طریق برگزاری نشست های 6 ماهه یا ساالنه جهت پایش و ارزیابی عملکرد فعالیت های مراکز 
نانوبیوتکنولوژی توسط معاونت پژوهشی دانشگاه 

انجام ارزشیابی ساالنه توسط ستاد توسعه زیست فناوری و ستاد نانو معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری

 برگزاری جلسات با مسئوالن دانشگاهی، استانی و وزارتخانه ای به منظور ارائه طرحهای توجیهی جهت اختصاص بودجه و اعتبارات 
کالن و همچنین جلب مشارکت ستاد توسعه زیست فناوری و نانو جهت رسمایه گذاری. همچنین از صندوقهای عامل مانند صندوق 

نوآوری و شکوفایی جهت تامین تسهیالت فناورانه دعوت به عمل خواهد آمد.

برنامه ریزی برای دریافت امتیاز و نشان کیفیت از مجموعه های رسآمد و فعال کشورهای اروپایی در حوزه نانوبیوتکنولوژی  

برنامه ریزی جهت نیل به درجات معترب علمی و پژوهشی با بهره گیری از پتانسیل های موجود، اعضای هیات علمی نخبه و انتشار 
مقاالت معترب جهانی و ارتقا جایگاه مجموعه در نظام های رتبه بندی موجود

1404

تدوین، گرداوری و تالیف و ترجمه کتب معترب به عنوان مرجع در حیطه نانوبیوتکنولوژی

آنالیز و رصد جایگاه اجتامعی مرکز و مراکز مشابه از طریق پویش های مردمی و سازمانهای مردم نهاد

آموزش عمومی جامعه در خصوص انواع خدمات پژوهشی و فناوری ارائه شده توسط موسسات فعال در زمینه نانوبیوتکنولوژی 

راه اندازی مرکزی مستقل جهت تقویت زبانهای بین املللی از جمله زبان انگلیسی و سایر زبانهای مورد نیاز جهت ارتباط موثر اعضاء 
هیات علمی و دانشجویان و کارشناسان

 بررسی الگوهای جهانی معترب و رسآمد به منظور معادلسازی و انتقال مدارک و تالش برای برقراری این فرآیند در سطح کشوری

توسعه یک پایگاه علمی معترب در سطح ملی با نام پیشنهادی Nanobiotech.ir به منظور بحث و تبادل نظر افراد صاحب نظر در حوزه 
نانوبیوتکنولوژی

راه اندازی یک بسرت کامال قابل دسرتس و شبکه سازی به منظور بحث، تبادل نظر و گفتامن در راستای مباحث علمی جهت تبادل 
اطالعات و بحث های علمی پیرامون حیطه نانوبیوتکنولوژی در سطح ملی و منطقه ای

1405

1406

تشکیل کمیته ای تخصصی در معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان که با همفکری و تجمیع نظرات بتوان کوریکولومهای 
موجود را به روز رسانی منود و یا رشته ها و دوره های جدید در حوزه نانوبیوتکنولوژی  با مرجعیت دانشگاه کرمان تعریف منود

برنامه ریزی برای مرجع شدن انستیو و مراکز وابسته در حیطه نانوبیوتکنولوژی در کرمان و تالش در جهت تعریف استانداردهای تحقیق 
و فناوری در حوزه های مرتبط

برنامه ریزی جهت گسرتش ارتباط بین حوزه نانوبیوتکنولوژی و مطالعات بالینی به منظور بررسی نیازهای تشخیصی و درمانی در این 
حوزه و توسعه محصوالت با توجه نیازهای بالینی

تدوین کدهای ملی اخالق حرفه ای با همکاری مراکز نانوبیوتکنولوژی کشوری به رسپرستی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان به عنوان مرجع

پیگیری جهت نهادینه کردن و تهیه فایلهای اعتباربخشی وزارت بهداشت، ستاد توسعه زیست فناوری و نانو معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری در برنامه های آموزشی مرتبط با نانوبیوتکنولوژی

 تشکیل بانک سلولی و ذخیره ژنتیکی از پروژه های مطرح در سطح کشور که با حوزه های نانوبیوتکنولوژی مرتبط هستند

استفاده از حداکرث ظرفیت و توان مراکز رشد و پارک فناوری سالمت در جهت توسعه محصوالت حوزه نانوبیوتکنولوژی

استفاده از پتانسیلهای تشخیصی، درمانی و آزمایشگاهی در حیطه کارکردهای علوم نانوبیوتکنولوژی

تالش در جهت راه اندازی پژوهشکده و دانشکده فناوریهای نوین با اجامع نظر سایر رشته های مرتبط با حوزه نانوبیوتکنولوژی

برنامه ریزی جهت پذیرش دانشجو و حامیت در آموزش دانشجویان در رشته های مرتبط با نانوبیوتکنولوژی

 هامهنگی با سازمانهای مسئول در جهت برنامه ریزی برای جذب نیرو کار در این حوزه

ایجاد انجمن تخصصی نانوبیوتکنولوژی و عضویت در انجمنهای مشابه کشوری
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راه اندازی بورد تخصصی مربوط به حوزه نانوبیوتکنولوژی با عضو گیری فعال از همه نخبگان فعال کشوری

برگزاری هامیشها، سمپوزیومها و سمینارها و کنگره های مرتبط با حوزه نانوبیوتکنولوژی و برگزاری کارگاههای آموزشی در این حیطه

تشکیل کمیته ای از نخبگان داخلی و خارجی حوزه نانوبیوتکنولوژی جهت رصد علمی هامیش های مختلف و مقاالت تازه منترش شده 
در این حوزه

برقراری ارتباط موثر و پیگیرانه با ستاد توسعه زیست فناوری و نانو جهت اخذ حامیتهای قانونی و مالی در راستای پیشربد اهداف و 
سیاستهای نانوبیوتکنولوژی

رشکت در برنامه های حوزه علوم پزشکی معترب تلویزیونی در خصوص خدمات مرتبط با نانوبیوتکنولوژی

انجام مصاحبه های اختصاصی با خربگزاری های رسمی کشور در خصوص شفاف سازی فعالیتهای پژوهشی و تولیدی زمینه 
نانوبیوتکنولوژی

برقراری کانال های اطالع رسانی مختلف در شبکه های مجازی مانند واتساپ، سیگنال، تلگرام و اینستاگرام

اقدام به تهیه برنامه های رادیویی و تلویزیونی و تبلیغاتی و همچنین انتشار کاتالوگ و بروشورهای مختلف در حوزه نانوبیوتکنولوژی 
در جهت توضیح کاربردها و خدمات این حوزه

تالش در جهت جذب دانشجو از کشورهای مختلف جهان و منطقه خاورمیانه

دریافت اعتبار نامه و گواهی نامه های معترب بین املللی از موسسات معترب جهانی

اعطای فرصت مطالعاتی به اعضای هیأت علمی موسسات تحت پوشش جهت رشکت در دوره های آموزشی بین املللی کشورهای فعال 
در زمینه نانوبیوتکنولوژی و دعوت از اساتید فعال سایر کشورها جهت آموزش دانشجویان 

اعزام دانشجو به کشورهای پیرشو در حوزه نانوبیوتکنولوژی و همچنین فراخوانهای جذب دانشجو از رسارس دنیا 

 جذب و آموزش نیروهای انسانی عالقه مند و مستعد در زمینه ارتباطات موثر بین املللی جهت برقراری رابطه موثر و مفید با سایر 
کشورهای فعال در زمینه نانوبیوتکنولوژی

اجرای کنگره ها و سمپوزیوم ها و هامیشهای مرتبط با حوزه نانوبیوتکنولوژی به صورت منطقه ای و بین املللی

بررسی مراکز صاحب نام در زمینه نانوبیوتکنولوژی و برقراری ارتباطات موثر جهت انجام پروژه های مشرتک تحقیقاتی

دریافت اعتبارات از سازمان بهداشت جهانی و سایر سازمان های مربوطه

تهیه و تدوین کوریکولوم و دوره های آموزشی مرتبط با تخصص های مختلف حوزه نانوبیوتکنولوژی جهت آموزش دانشجویان

 همفکری با محققان برجسته حوزه نانوبیوتکنولوژی و تعریف پروپوزالهای بین املللی به منظور دریافت گرنتهای مناسب از کشورهای 
اروپایی

 برقراری پنلهای جهانی با صاحب نظران و ایده پردازان شناخته شده و تبادل نظر در خصوص موضوعات به روز حیطه نانوبیوتکنولوژی

برقراری مسافرتها و تورهای بین منطقه ای و بین املللی به منظور بازدید از مراکز، پژوهشکده ها و سایتهای تولیدی مرتبط با حوزه 
نانوبیوتکنولوژی در کشورهای مختلف

توسعه نوآوریها از طریق توسعه استارت آپها و استفاده از توانایی هسته ها و مراکز شتابدهنده به صورت بین املللی به منظور پیشربد 
ایده های نو و حامیت از افراد یا رشکتهای واجد ایده های خالقانه و نوآورانه

افزایش فعالیت های تحقیقاتی، تولیدی و خدماتی و در نتیجه افزایش تعداد افراد متخصص واجد شغل در این زمینه به صورت مستقیم 
و غیر مستقیم

افزایش تعداد رشکت های دانش بنیان و محصول محور در حیطه نانوبیوتکنولوژی

برقراری خدمات مشاوره ای و تحقیقاتی در زمینه های کاری  نانوبیوتکنولوژی و توسعه محصوالت ارزش آفرین و کارآفرین و کاربردی در 
این حیطه

ثبت برندهای کشوری و جهانی از محصوالت منحرص به فرد تولید شده در زیرمجموعه های کاری نانوبیوتکنولوژی

بازارسازی از مسیر فروش محصوالت نوآورانه و ارائه خدمات تحقیقاتی و مشاوره ای در مسیر پیشربد اهداف نانوبیوتکنولوژی

 توسعه محصوالت دانش بنیان مرتبط با حوزه نانوبیوتکنولوژی و ایجاد ارزش افزوده از طریق توسعه دانش فنی رشکتهای فعال در زمینه 
نانوبیوتکنولوژی به منظور افزایش درآمدسازی 

1407

1408

1409
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 تعریف و انجام به روزترین و کارآمدترین مطالعات و پژوهش ها در زمینه های کاری نانوبیوتکنولوژی به صورت بین املللی

 ایجاد و گسرتش پیرشوترین و کارآمدترین فناوریها و بومی سازی دانش فنی محصوالت مرتبط با حیطه نانوبیوتکنولوژی

 چاپ تعداد زیاد مقاله در ژورنالهای معترب ))S) و Q1( و با F) باال که رفرنس دهی به آنها حداکرثی باشد

 نگارش بهرتین و بیشرتین کتب )به زبان انگلیسی( ترجیحا مرجع که توسط صاحبنظران حوزه نانوبیوتکنولوژی تالیف شده و رفرنس قرار 
گیرند

 پرورش محققین نظریه پرداز و صاحب سبک در حوزه نانوبیوتکنولوژی و استعدادیابی در سطح جهانی

 افزایش کمی و کیفی موسسات مجهز و کارآمد و گسرتش ماموریتهای بین املللی این موسسات

 افزایش چشمگیر تعداد پتنتهای داخلی و خارجی مرتبط با حیطه نانوبیوتکنولوژی و گسرتش ایده های نو در این حوزه

 برگزاری هامیشها، گنگره ها و سمینارهای بین املللی و منطقه ای با دعوت از دانشمندان برتر و فعال این حوزه

 ایجاد و دسرتسی به یک بانک اطالعاتی به روز و کارآمد به صورت جهانی و برقراری امکان استفاده و تبادل نظران صاحب نظران حوزه 
نانوبیوتکنولوژی

  برقراری یک ارتباط دامئی بین دانشمندان برجسته رشته های مرتبط با حوزه نانوبیوتکنولوژی به منظور ارتقا و ایجاد مباحث جدید این 
حوزه

 راه اندازی حداقل دو ژورنال مرتبط با حوزه کاری نانوبیوتکنولوژی و تالش در جهت جذب مقاالت معترب و به روز در این حیطه به 
منظور باالبردن رضیب نفوذ این ژورنالها

 چاپ چندین عنوان کتاب و فصلهای کتاب )Book Chapter( به عنوان کتابهای مرجع در حوزه های مختلف نانوبیوتکنولوژی

 تربیت و آموزش برحسته ترین دانشمندان که در لیست 10 درصد دانشمندان برتر جهانی قرار گیرند

 تالش در جهت ارتقا جایگاه مجموعه در جمع برترین موسسات فعال در حیطه نانوبیوتکنولوژی

  تالش در جهت ارائه بهرتین دوره های آموزشی،  تحقیقاتی و فناوری در سطح بین املللی

 تالش در جهت تعریف و انجام پروپوزالهای منجر به مقاالت پراستناد و با ارجاع باال

 حامیت از مطالعات محصول محور و ایده های فناورانه در سطح بین املللی از طریق مذاکره و مشاوره با مراکز همتای جهانی 

 بکارگیری نبوغ و ایده های ناب اعضاء هیات علمی و کارشناسان در جهت ایجاد اخرتاعات جدید و توسعه محصول در حوزه 
نانوبیوتکنولوژی

 ایجاد ارزش افزوده از مسیر توسعه دانش فنی و انجام نوآوری ها، ابداعات و اخرتاعات و ثبت پتنتهای بین املللی در این حوزه 

 ترغیب در جهت شکل گیری مجموعه های فعال دانش بنیان جهانی در حیطه نانوبیوتکنولوژی و تولید محصوالت این حوزه

مطرح شدن به عنوان قطب اعتبارسنجی منطقه ای و تعیین اولویت های  پژوهشی و فناوری در حیطه نانوبیوتکنولوژی

1411

1412

 ایجاد و توسعه پایگاههای داده حیطه نانوبیوتکنولوژی با توجه به پایگاههای داده جهانی

 استفاده از توانایی نظریه پردازی اعضاء هیات علمی جذب شده و  همچنین دانشمندان همکار بین املللی جهت توسعه نظریه های 
مربوط به نانوبیوتکنولوژی

 گسرتش بین املللی مبانی فلسفه رشته های مربوط به نانوبیوتکنولوژی

1413

1414

 مذاکره و مکاتبه با بوردهای بین املللی مرتبط با حیطه نانوبیوتکنولوژی و تالش جهت بر عهده گرفنت بخشی از فعالیت های مدیریتی 
حوزه نانوبیوتکنولوژی

 تالش جهت کسب میزبانی بین املللی حوزه نانوبیوتکنولوژی و انجام نشست های هم اندیشی مرتبط
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پیوست 1- اطالعات محیطی

انفورماتیک بالینی

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

واحد محل خدمترشته نام هیات علمی
رتبه 
علمی

نام انجمن
تاریخ ابالغ / نوع همکاری

انتصاب دبیررییس

کامبیز بهاالدین بیگی1
 طب اورژانس - 

انفورماتیک پزشکی
دانشکده مدیریت و 

اطالع رسانی  
دانشیار

انجمن علمی انفورماتیک 
پزشکی کشور

þþ

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

رتبه علمیواحد محل خدمترشته نام هیات علمی
دستگاه یا واحد وزارتی 

سفارش دهنده پروژه
رشوع و پایان پروژهعنوان پروژه

انفورماتیک پزشکیافشین رصافی نژاد1
دانشکده مدیریت و 

اطالع رسانی 
استادیار

مرکز ملی تحقیقات راهربدی 
آموزش پزشکی

فلوشیپ انفورماتیک 
بالینی

جدول R1 - مشخصات مراکز تحقیقات  دانشگاه 

سال تاسیس نام مرکز تحقیقات
آخرین رتبه مرکز در رتبه بندی 

مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور
حوزه ها و موضوعات مورد مترکز مرکز   

  affiliation با ISI تعداد مقاالت
مرکز در سالهای 2018 و 2019

سایر توضیحات

1
مرکز تحقیقات 

مدل سازی در سالمت
262 در سال 1396اسفند 1389

روش های برآورد گروه های پنهان،
مدل سازی های دینامیکی

مدل سازی های آماری
28
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جدول R2 - مشخصات تحقیقات ملّی که توسط دانشگاه انجام شده است

مجری طرحعنوان پژوهش ملّی
نهاد سفارش دهنده تاریخ انجام طرح

طرح
هزینه پروژه / 

مبلغ قرارداد
سایر توضیحات

تااز

1
مدلسازی و ارایه راهکاری برآی برآورد حق الزحمه ساعتی 
پزشکان عمومی شاغل در بخش غیر دولتی در ایران، 1390

-1390مرکز مدل سازی 

-1390مرکز مدل سازیبررسی های عوامل خطر بیامری های غیر واگیر در کشور2

3
بررسی راهکارهای اجرایی عملیاتی منودن مفاهیم عوامل تعیین 

)SDH(کننده سالمت در استانهای کشور
-1390مرکز مدل سازی

4
مرور ساختاریافته مستندات مرتبط با آموزش بهداشت و ارتقاء 

سالمت در سطح کشور در یک دهه گذشته
-1391مرکز مدل سازی

5
تخمین تعداد سوء مرصف کنندگان مواد و الکل در کشور )فاز 

اول(  )امتام(
-1391مرکز مدل سازی

-1391مرکز مدل سازیارزیابی بیرونی برنامه پر فشاری خون در ایران6

-1391مرکز مدل سازیارزیابی بیرونی برنامه دیابت در ایران7

-1391مرکز مدل سازیتدوین پیش نویس سند بهداشت باروری نوجوانان و جوانان کشور  )امتام(8

-1392مرکز مدل سازیاستاندارد سازی پروپوزالهای پژوهشی بر اساس نوع مطالعه9

10
مطالعه ملی سنجش آگاهی، نگرش و رفتار در مورد سوء مرصف 

مواد افیونی، محرک و الکل در بالغین ایران در سال 1393
1393-

-1393تخمین تعداد سوء مرصف کنندگان مواد و الکل در کشور )فاز دوم(11

12
مدلسازی تغییرات در روند و توزیع خطر  انتقال ماالریا در 

سطح کشور در طی دهه آینده با استفاده از سیستم اطالعات 
)G(S(جغرافیایی

1393-

13
برآورد شیوع انواع سقط جنین و آگاهی و نگرش ایرانیان نسبت 

به آن در کشور
1397-

-1397تخمین تعداد سوء مرصف کنندگان مواد و الکل در کشور )فاز سوم(14

جدول R4 - جذب گرانت پژوهشی بین املللی 

مجری طرحعنوان پژوهش بین املللی
نهاد سفارش دهنده تاریخ انجام طرح

طرح
هزینه پروژه / مبلغ 

قرارداد
سایر توضیحات

تااز

1
Mapping and Population Size Estimation for Three 

Key Populations in Afghanistan
H(VHUB 2019مرکز

)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

þþþ11396/8/24دانشگاه علوم پزشکی کرمان با همکاری مرکز آموزش مجازیتغییرات اقلیمی و نظام سالمت1

)International Joint Programs( اجرای برنامه های آموزشی مشرتک با دانشگاه های خارج کشور - E5 جدول

عنوان برنامه مشرتک
مقطع برنامه 

درسی
دپارمتان / گروه آموزشی 
متولی برنامه در دانشگاه

دانشگاه همکار خارج کشورتعداد فراگیران 

ی 
ور

ض
ح

زی
جا

م

ی
یق

لف
ت

کشورنام دانشگاهفارغ التحصیلدر حال تحصیل

þþþاسرتالیاكوئینزلند اسرتالیاگروه سالمت الکرتونیککلیه مقاطعژورنال کالب 1
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مدل سازی سالمت

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   

  affiliation با (S( تعداد مقاالت
مرکز در سالهای 2018 و 2019

سایر توضیحات

1
مرکز تحقیقات 
مدل سازی در 

سالمت

اسفند 
1389

262 در سال 1396
روش های برآورد گروه های پنهان،

مدل سازی های دینامیکی
مدل سازی های آماری

28

مشخصات تحقیقات ملّی که توسط دانشگاه انجام شده است

مجری طرحعنوان پژوهش ملّی
نهاد سفارش دهنده تاریخ انجام طرح

طرح
هزینه پروژه / مبلغ 

قرارداد
سایر توضیحات

تااز

1
مدلسازی و ارایه راهکاری برآی برآورد حق الزحمه ساعتی 
پزشکان عمومی شاغل در بخش غیر دولتی در ایران، 1390

-1390مرکز مدل سازی 

-1390مرکز مدل سازیبررسی های عوامل خطر بیامری های غیر واگیر در کشور2

3
بررسی راهکارهای اجرایی عملیاتی منودن مفاهیم عوامل 

)SDH(تعیین کننده سالمت در استانهای کشور
-1390مرکز مدل سازی

4
مرور ساختاریافته مستندات مرتبط با آموزش بهداشت و 

ارتقاء سالمت در سطح کشور در یک دهه گذشته
-1391مرکز مدل سازی

5
تخمین تعداد سوء مرصف کنندگان مواد و الکل در کشور 

)فاز اول(  )امتام(
-1391مرکز مدل سازی

-1391مرکز مدل سازیارزیابی بیرونی برنامه پر فشاری خون در ایران6

-1391مرکز مدل سازیارزیابی بیرونی برنامه دیابت در ایران7

8
تدوین پیش نویس سند بهداشت باروری نوجوانان و 

جوانان کشور  )امتام(
-1391مرکز مدل سازی

-1392مرکز مدل سازیاستاندارد سازی پروپوزالهای پژوهشی بر اساس نوع مطالعه9

10
مطالعه ملی سنجش آگاهی، نگرش و رفتار در مورد سوء مرصف 

مواد افیونی، محرک و الکل در بالغین ایران در سال 1393
1393-

11
تخمین تعداد سوء مرصف کنندگان مواد و الکل در کشور 

)فاز دوم(
1393-

12
مدلسازی تغییرات در روند و توزیع خطر  انتقال ماالریا 
در سطح کشور در طی دهه آینده با استفاده از سیستم 

)G(S(اطالعات جغرافیایی
1393-

13
برآورد شیوع انواع سقط جنین و آگاهی و نگرش ایرانیان 

نسبت به آن در کشور
1397-

14
تخمین تعداد سوء مرصف کنندگان مواد و الکل در کشور 

)فاز سوم(
1397

جدول R4 - جذب گرانت پژوهشی بین املللی 

مجری طرحعنوان پژوهش بین املللی
نهاد سفارش دهنده تاریخ انجام طرح

طرح
هزینه پروژه / مبلغ 

قرارداد
سایر توضیحات

تااز

1
Mapping and Population Size Estimation 
for Three Key Populations in Afghanistan

H(VHUB 2019مرکز
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اعتیاد پژوهی

جدول F1 - مشخصات اعضای هیات علمی دانشگاه که فارغ التحصیل 100 دانشگاه برتر جهانی طبق ranking جهانی )رتبه بندی شانگهای، تایمز QS( هستند:

واحد محل خدمترشته نام هیات علمی
رتبه 
علمی

موضوع یا زمینه علمی 
اصلی فعالیت

نام دانشگاه برتر که هیات علمی 
در آن تحصیل کرده است

توضیحات در مورد دانشگاه 
برتر محل فارغ التحصیلی

آمار و اپیدمیولوژیدکرت علی اکرب حق دوست1
دانشگاه علوم پزشکی 

کرمان
اپیدمیولوژیاستاد

Hygiene and Tropical 
Medicine

آمار زیستیدکرت محمدرضا بانشی3
دانشگاه علوم پزشکی 

کرمان
استاد

آمار زیستی در 
سالمت

Edinburgh University

جدول F3 - مشخصات اعضای هیات علمی دانشگاه که عضو انجمن های بین املللی علمی مرتبط هستند:

رشته نام هیات علمی
واحد محل 

خدمت
نام انجمنرتبه علمی

مدت و نوع 
عضویت

1
دکرت علی اکرب 

حق دوست
آمار و 

اپیدمیولوژی
دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان

استاد

عضو کمیته مشورتی تحقیقات سالمت CEM-ACHR در حوزه مدیرتانه رشقی در 
بازه زمانی 

 عضو کمیته مشورتی تحقیقات سالمت 
عضو تیم تدوین اخالق پژوهش در سالمت سازمان جهانی بهداشت 

عضو شوراهای کشور ماالریا، رسخک/ رسخچه، بیامریهای غیرواگیر، رسطان پستان و 
شبکه بیامریهای قلبی و عروقی 

عضو کمیته علمی مدیریت اچ آی وی / ایدز در منطقه مدیرتانه رشقی زیر نظر 
سازمان بهداشت جهانی 

عضو کارگروه علمی برآورد بار آنفلوالنزا در جهان سازمان بهداشت جهانی
رئیس مرکز تحقیقات آموزش نظام مراقبت اچ آی وی / ایدز مرکز همکار سازمان 

جهانی بهداشت 

2021-2017

2
دکرت وحید 

شیبانی
فیزیولوژی

مرکز تحقیقات 
علوم اعصاب

18سالibroاستاد

3
دکرت محمد 

شعبانی
فیزیولوژی

مرکز تحقیقات 
علوم اعصاب

10سالibroدانشیار
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جدول F4 - مشخصات اعضای هیات علمی دانشگاه که در حال حارض رییس و یا دبیر یکی از انجمنهای علمی کشور هستند:

رشته نام هیات علمی
واحد محل 

خدمت
نام انجمنرتبه علمی

تاریخ ابالغ / نوع همکاری
انتصاب دبیررییس

1
دکرت علی اکرب 

حق دوست
ا آمار و 

اپیدمیولوژی
دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان

استاد

رئیس مرکز ملی تحقیقات راهربدی آموزش پزشکی
مشاور وزیر و رسپرست رصدخانه اطالعات نظام سالمت 

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
رئیس پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت – دانشگاه علوم 

پزشکی کرمان 
رئیس هیئت مدیره انجمن رسطان استان کرمان 

رئیس دانشکده بهداششت دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
رئیس مرکز تحقیقات مدلسازی در سالمت 

رئیس دبیر خانه تحقیقات کاربردی معاونت سالمت وزارت 
بهداشت درمان و آموزش پزشکی 

عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی از سال 1392
مشاور و هیات علمی افتخاری مرکز توسعه آموزش وزارت 

بهداشت – درمان و آموزش پزشکی 
مشاور علمی مرکز مدیریت بیامریهای واگیر کشور

رسپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
دبیر شورای بورسیه دانشگاه علوم پزشکی کرمان 

2
دکرت وحید 

شیبانی
فیزیولوژی

مرکز تحقیقات 
علوم اعصاب

þموسسانجمن علوم اعصاب ایراناستاد

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

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

سازمان بهداشت جهانیاستاددانشگاه علوم پزشکی کرمانآمار واپیدمیولوژی دکرت علی اکرب حق دوست1
سالمت زنان 

بارور،مرگ مادران
مجری

سازمان بهداشت جهانیاستاددانشگاه علوم پزشکی کرمانپزشکی اجتامعیدکرت نوذر نخعی2
درک خطر خشکسالی 
در جنوب رشق ایران

مجری

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

28استاددانشگاه علوم پزشکی کرماناپیدمیولوژیدکرت علی اکرب حق دوست1

20اعتیادپژوهی استادمرکز تحقیقات علوم اعصابپزشکی اجتامعیدکرت نوذرنخعی2

20علوم اعصاب و علوم شناختیاستادمرکز تحقیقات علوم اعصابفیزیولوژیدکرت وحید شیبانی3

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

دکرتی سالمت در بالیااستادمرکز تحقیقات علوم اعصابپزشکی اجتامعیدکرت نوذر نخعی1

دکرتی علوم اعصاب و شناختیاستادمرکز تحقیقات علوم اعصابفیزیولوژیدکرت وحید شیبانی2

دکرتی علوم اعصاب دانشیارمرکز تحقیقات علوم اعصابفیزیولوژیدکرت محمد شعبانی3
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ستند: 

ت و درمان ه
ت بهداش

ی درسطح وزار
ی کالن یا مل

شگاه که مجری پروژه ها
ی دان

ت علم
ی هیا

ضا
ت اع

صا
شخ

جدول F8 - م

نام هیات علمی

رشته 

واحد محل خدمت

رتبه علمی

دستگاه یا واحد وزارتی 

سفارش دهنده پروژه

عنوان پروژه
رشوع و 

پایان پروژه

1

دکرت علی اکرب حق دوست

آمارو اپیدمیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

استاد

ی، علل و انگیزه 
امع

ی اجت
ت اعتیاد به شبکه ها

ضعی
ی و

- بررس
ی و 

امع
ی،  اجت

ت فرد
ی استفاده، الگوی اعتیاد به آن ها، تاثیرا

ها
ت 10 تا 65 سال شهر کرمان در سال 

ی آن ها در جمعی
خانوادگ

1397
ت ایران با استفاده از رویکرد 

ی نظام سالم
ن سناریوها

- تدوی
ت 

س
ستم آشکارسازی و ت

ک، سی
ستم دینامی

ی: سی
ستم

تفکر سی
ک

ض اسرتاتژی
فر

ی( در 
ت و منف

ت مثب
ی ایرانیان )تجربیا

ت کل
ساسا

ش اح
سنج

 -
ایران در سال 1397

س 
رسطان پانکرا

ت آن با 
شتقا

ک وم
ف تریا

رص
ط م

ی ارتبا
- بررس

ی 96-92
صله سالها

در شهر کرمان در فا
جدید 

ی 
H با داروها

C
V

ی درمان سه ماه 
ش

ی اثربخ
- بررس

ت 
H مثب

C
V

D( در افراد 
A

A
 )direct acting antiviral

ق کننده مواد در شهر کرمان در سال 1397
تزری

ت آن )شیره، 
شتقا

ک( و م
ف اپیوم )تریا

رص
ن م

ط بی
ی ارتبا

- بررس
رسطان ریه در شهر کرمان در سال 95-90

ک، سوخته( با 
تریا

ت در سال 95
ی در سالم

شکده آینده پژوه
ت پژوه

گرن
 -

س مقاوم به 
سایتومگالوویرو

ی به 
ی آلودگ

ی فراوان
- بررس

H در شهر کرمان ، 1395
(V امران مبتال به

سیکلوویر در بی
گان

س 
ی ویرو

جمعیت
ک 

ی و دینامی
ی-زمان

شار مکان
ی انت

- بررس
A در ایران

D
_C
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H-1 زیرگونه ها

(V
H در 
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ی و رفتاری 
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مطالعه ک

 -
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زندانیان، نوب
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ی استفاده بهینه از نیروها

ی برا
-  ارائه راهکارهای

ی وی / ایدز و مرکز 
ت اچ ا

ش نظام مراقب
ی آموز

مرکز منطقه ا
ت 

ی امتیازا
ی ارتقا

ت در راستا
ی بهداش

همکار سازمان جهان
شگاه دوره پنجم

ی دان
ش

پژوه
ی 

ی ارزیاب
ی برا

ت مطالعه هم گروه
ی و انجام پایلو

طراح
 -

ی اچ 
ت ها

شگیری از ابتال به عفون
ی پی

ی برا
ت بهداشت

مداخال
ی مواد در شهر 

ف کنندگان تزریق
رص

ی در م
ت س

آی وی و هپاتی

کرمان در سال 95
ک 

ت آن )شیره تریا
شتقا

ک و م
ف تریا

رص
ن م

ط بی
ی ارتبا

- بررس
ت در شهر کرمان

رسطان پروستا
سوخته( با 

 C
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ی در ایران با رو
ش

ی خودک
ت شناس

عل
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ی در شهرکرمان در سال 
ی آمیزش

ی عفونتها
- برآورد شیوع برخ
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شگر 

ی پژوه
ی استفاده بهینه از نیروها

ی برا
- ارائه راهکارهای

ت اچ آی وی/ایدز و مرکز 
ش نظام مراقب

ی آموز
مرکز منطقه ا

ت 
ی امتیازا

ی ارتقا
ت در راستا

ی بهداش
همکار سازمان جهان

شگاه )دوره چهارم(
ی دان

ش
پژوه

ف الکل، 
رص

K درباره م
A

P ش و عملکرد
ی نگر

ش آگاه
سنج

 -
ک در ایران سال 93

مواد مخدر و مواد محر
ی 

ف کنندگان مواد و الکل و رفتارها
رص

ن تعداد سوء م
- تخمی

شور در سال 93
H در ک

(V ی و مبتالیان به
س

پرخطر جن
شگر 

ی پژوه
ی استفاده بهینه از نیروها

ی برا
- ارائه راه کارهای

ی وی / ایدز و مرکز 
ت اچ ا

ش نظام مراقب
ی آموز

مرکز منطقه ا
ت 

ی امتیازا
ی ارتقا

ت در راستا
ی بهداش

همکار سازمان جهان
شگاه

ی دان
ش

پژوه
ی در تجزیه و تحلیل داد ه 

ی خط
ی چند سطح

کاربرد مدل ها
 -

شجو در 
ط دان

س استاد توس
ت تدری

ی کیفی
ی ارزشیاب

ی طول
ها

پ کرمان
د ع 

شگر 
ی پژوه

ی استفاده بهینه از نیروها
ی برا

- ارائه راهکارهای
ی 

ت اچ آی وی ایدز در راستا
ش نظام مراقب

ی آموز
مرکز منطقه ا

شگاه
ی دان

ش
ت پژوه

ی امتیازا
ارتقا

ن 
س در بی

سا
س و غیرح

سا
ت ح

سه الگوی انتقال اطالعا
مقای

 -
ک و نوجوان شهر 

ی کود
ن خانه ها

نوجوانان 12-18 ساله ساک
کرمان در سال 91

ی از ایدز در شهرستان کرمان در 
گ ناش

- برآورد تعداد موارد مر
سال 91  

ی 
شده در برآورد اندازه ی گروه ها

ی گم
 - تاثیر و برآورد داده ها

ش 
ف کننده ی مواد مخدر و الکل با استفاده از رو

رص
سوء م

ی  
ط شبکه ا

س
ب

ت آن )شیره، 
شتقا

ک( و م
ف اپیوم )تریا

رص
ن م

ط بی
ی ارتبا

- بررس
رسطان مثانه در شهر شیراز سال 91-92  

سوخته( و بروز 
ن 

ط با آن در مراجعی
ی و عوامل مرتب

ش
ی اقدام به خودک

فراوان
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ضل

ی اف
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ی آموز

مرکز منطقه ا
شگاه 
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ش
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ارتقا
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ی ت

ن فراوان
- تعیی

ی و کارکنان 
ت علم

ی هیا
ضا

ی اع
ی رانندگ

تاثیر آن بر رفتارها
ی 89 تا 

ی کرمان در سال ها
شگاه علوم پزشک

ی دان
شکده ها

دان
 90

ش مرور 
ف مواد در ایران به رو

رص
سوءم

ی 
ی فراوان

- بررس
ک

امتی
ست

سی
ی پرخطر 

ی گروه ها
امع

ت اجت
- برآورد اندازه شبکه و شفافی

H در ایران
(V ت

عفون
شور فاز 

ف کنندگان مواد و الکل در ک
رص

ن تعداد سوء م
- تخمی
دوم

شگر 
ی پژوه

ی استفاده بهینه از نیروها
ی برا

ی راه کارها
معرف

 -
ق مرکز اچ 

شگاه از طری
ی دان

ش
ت پژوه

ی ارتقاء امتیازا
در راستا

ب 
آی وی ها

ی 
ت س

ی و رفتاری اچ آی وی و هپاتی
رسولوژیک

ت 
مطالعه مراقب

 -
ی مواد در ایران 

ف کنندگان تزریق
رص

ت م
ن اندازه جمعی

و تخمی
رسطان 

ی در 
ی بین امللل

ش ها
ش در پژوه

رشیح ساختاردان
- ت

ی، 
ی هم واژگان

ی و رویکردها
سینه با استفاده از مدل نفوذ علم

ی
سندگ

ک، و هم نوی
ی مدار

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

عنوان پروژهدستگاه یا واحد وزارتی سفارش دهنده پروژهرتبه علمیواحد محل خدمترشته نام هیات علمی
رشوع و 

پایان پروژه

2
دکرت نوذر 

نخعی
پزشکی اجتامعی

مرکز تحقیقات 
علوم اعصاب

استاد
دفرت سالمت جمعیت، خانواده 

ومدارس – معاونت بهداشت وزارت 
بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

دالیل ادراک شده طالق در سال 94
بررسی رضایت مندی زناشویی و طالق 

عاطفی در جمهوری اسالمی ایران سال 94

1396تا 
1397

فیزیولوژیدکرت شیبانی3
مرکز تحقیقات 

علوم اعصاب
استاد

معاونت علمی و فن آوری ریاست 
جمهوری

مطالعه شناختی حوزه اعتیاد در 
نخستینان

97-96

دکرت ایران پور4
آموزش بهداشت 
و ارتقای سالمت

دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان

94-96بررسی سواد سالمت ایرانیانوزارت بهداشتاستادیار

دکرت ایران پور5
آموزش بهداشت 
و ارتقای سالمت

دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان

وزارت بهداشتاستادیار
بررسی محتوایی مطالعات آموزش 

بهداشت و ارتقای سالمت ایران
95-93

جدول F9 - مشخصات اعضای هیات علمی دانشگاه که در مجالت Science ، Nature، New England Journal of Medicine و یا سایر ژورنال ها با IF بیش از 
15 مقاله چاپ کرده اند.

IF ژورنالآدرس مقالهعنوان مقالهرتبه علمیواحد محل خدمترشته نام هیات علمی

16استادمرکز تحقیقات علوم اعصابپزشکی اجتامعیدکرت نوذر نخعی1

جدول R1 - مشخصات مراکز تحقیقات  دانشگاه 

سال تاسیس نام مرکز تحقیقات
آخرین رتبه مرکز در رتبه بندی 

مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور
حوزه ها و موضوعات 

مورد مترکز مرکز   
  affiliation با ISI تعداد مقاالت

مرکز در سالهای 2018 و 2019
سایر توضیحات

1
مرکز تحقیقات علوم 

اعصاب  
13747

اعتیاد و
آسیب های اجتامعی

رتبه 7 در بین21مرکز با ردیف 
بودجه مستقل بیومدیکال

جدول R2 - مشخصات تحقیقات ملّی که توسط دانشگاه انجام شده است

مجری طرحعنوان پژوهش ملّی
تاریخ انجام طرح

سایر توضیحاتهزینه پروژه / مبلغ قراردادنهاد سفارش دهنده طرح
تااز

1
دالیل ادراک شده طالق در 

سال 94
13961397دکرت نوذر نخعی

دفرت سالمت جمعیت، 
خانواده ومدارس

--

2

بررسی رضایت مندی 
زناشویی و طالق عاطفی 
در جمهوری اسالمی ایران 

سال 94

معاونت بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی 

کرمان – دکرت نوذر 
نخعی

13961397

دفرت سالمت جمعیت، 
خانواده ومدارس – معاونت 
بهداشت وزارت بهداشت ، 

درمان و آموزش پزشکی

-

3
مطالعات شناختی حوزه 

اعتیاد در نخستیان
دکرت وحید شیبانی

اسفند 
1395

اسفند 
1397

معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری

-

بررسی وضعیت اعتیاد به شبکه های اجتامعی، علل و انگیزه های استفاده، الگوی اعتیاد به آن ها، تاثیرات فردی،  اجتامعی و خانوادگی آن ها در جمعیت 10 تا 65 سال 
شهر کرمان در سال 1397

بررسی اثربخشی درمان سه ماه HCV با داروهای جدید DAA )direct acting antiviral( در افراد HCV مثبت تزریق کننده مواد در شهر کرمان در سال 1397
بررسی ارتباط بین مرصف اپیوم )تریاک( و مشتقات آن )شیره، تریاک، سوخته( با رسطان ریه در شهر کرمان در سال 95-90

بررسی فراوانی آلودگی به سایتومگالوویروس مقاوم به گانسیکلوویر در بیامران مبتال به H(V در شهر کرمان ، 1395
بررسی انتشار مکانی-زمانی و دینامیک جمعیتی ویروس H(V-1 زیرگونه های B و AD_CRF35 در ایران
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مطالعه کشوری مراقبت رسولوژیکی و رفتاری H(V در زندانیان، نوبت چهارم- 1395
کارآزمایی فاز سه واکسن تضعیف شده Leishmania major H-line در داوطلبین در بعضی از مناطق اندمیک استان ایالم

ارائه راهکارهایی برای استفاده بهینه از نیروهای پژوهشگر مرکز منطقه ای آموزش نظام مراقبت اچ ای وی / ایدز و مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت در راستای 
ارتقای امتیازات پژوهشی دانشگاه دوره پنجم

بررسی وضعیت نشاط اجتامعی و عوامل موثر بر آن در ساکنین شهر کرمان ، 1395-1396
طراحی و انجام پایلوت مطالعه هم گروهی برای ارزیابی مداخالت بهداشتی برای پیشگیری از ابتال به عفونت های اچ آی وی و هپاتیت سی در مرصف کنندگان تزریقی 

مواد در شهر کرمان در سال 95
ارزیابی مدیریت سندرمیک سندرم های ترشحات مجرا، ترشحات واژینال و زخم تناسلی در چهار شهر کرمان، شیراز، ساری و کرمان

بررسی ارتباط بین مرصف تریاک و مشتقات آن )شیره تریاک سوخته( با رسطان پروستات در شهر کرمان
Causal layered Analysis علت شناسی خودکشی در ایران با روش

برآورد شیوع برخی عفونتهای آمیزشی در شهرکرمان در سال 1392
ارائه راهکارهایی برای استفاده بهینه از نیروهای پژوهشگر مرکز منطقه ای آموزش نظام مراقبت اچ آی وی/ایدز و مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت در راستای 

ارتقای امتیازات پژوهشی دانشگاه ) دوره چهارم(
بررسی تاثیر جهت گیری مذهبی بر سالمت روان کارمندان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1393
سنجش آگاهی نگرش و عملکرد KAP درباره مرصف الکل، مواد مخدر و مواد محرک در ایران سال 93

تخمین تعداد سوء مرصف کنندگان مواد و الکل و رفتارهای پرخطر جنسی و مبتالیان به H(V در کشور در سال 93
ارائه راه کارهایی برای استفاده بهینه از نیروهای پژوهشگر مرکز منطقه ای آموزش نظام مراقبت اچ ای وی / ایدز و مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت در راستای 

ارتقای امتیازات پژوهشی دانشگاه
ارائه راهکارهایی برای استفاده بهینه از نیروهای پژوهشگر مرکز منطقه ای آموزش نظام مراقبت اچ آی وی ایدز در راستای ارتقای امتیازات پژوهشی دانشگاه

مقایسه الگوی انتقال اطالعات حساس و غیرحساس در بین نوجوانان 12-18 ساله ساکن خانه های کودک و نوجوان شهر کرمان در سال 91
برآورد تعداد موارد مرگ ناشی از ایدز در شهرستان کرمان در سال 91 

 -تاثیر و برآورد داده های گمشده در برآورد اندازه ی گروه های سوء مرصف کننده ی مواد مخدر و الکل با استفاده از روش بسط شبکه ای  
مقایسه دو روش Proxy respondent , Network scale-up در تعیین اندازه گروه های پرخطر در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 91  

 بررسی ارتباط بین خودکارآمدی عمومی، هوش هیجانی با عملکرد شغلی در پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه بیامرستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان در سال 91 

بررسی ارتباط بین مرصف اپیوم )تریاک( و مشتقات آن )شیره، سوخته( و بروز رسطان مثانه در شهر شیراز سال 91-92 
 شناسایی عوامل افت تحصیلی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 91

  فراوانی اقدام به خودکشی و عوامل مرتبط با آن در مراجعین به اورژانس بیامرستانهای افضلی پور، شهید باهرن و سوانح سوختگی شهر کرمان بین سالهای 92-91
بررسی عوامل موثر بر اقدام به خودکشی در شهر کرمان 91-92 

 ارائه راه کارهایی برای استفاده بهینه از نیروهای پژوهشگر مرکز منطقه ای آموزش نظام مراقبت H(V ایدز در راستای ارتقای امتیازات پژوهشی دانشگاه 
 تعیین فراوانی تصادفات رانندگی و بررسی علل احتاملی و تاثیر آن بر رفتارهای رانندگی اعضای هیات علمی و کارکنان دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی کرمان در 

سال های 89 تا 90 
 ارزیابی نظام مراقبت عفونت بیامرستانی در ایران

بررسی فراوانی سوءمرصف مواد در ایران به روش مرور سیستامتیک
 برآورد اندازه شبکه و شفافیت اجتامعی گروه های پرخطر عفونت H(V در ایران

 تخمین تعداد سوء مرصف کنندگان مواد و الکل در کشور فاز دوم
  معرفی راه کارهای برای استفاده بهینه از نیروهای پژوهشگر در راستای ارتقاء امتیازات پژوهشی دانشگاه از طریق مرکز اچ آی وی هاب 

 مطالعه مراقبت رسولوژیکی و رفتاری اچ آی وی و هپاتیت سی و تخمین اندازه جمعیت مرصف کنندگان تزریقی مواد در ایران 
بررسی وضعیت اعتیاد به شبکه های اجتامعی، علل و انگیزه های استفاده، الگوی اعتیاد به آن ها، تاثیرات فردی،  اجتامعی و خانوادگی آن ها در جمعیت 10 تا 65 سال 

شهر کرمان در سال

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 دهنده تاریخ انجام طرح

طرح
هزینه پروژه / مبلغ 

قرارداد
سایر توضیحات

تااز

1
Estimating the frequency of abortion among 
(ranian women aged 18-49 years with direct, 
network scale up and list experiment method

2018

2
Developing Health System Scenarios for (ran by 

using system thinking approach: system dynamic, 
strategic a ssumption surfacing and testing )SAST(,

2018



107داده ها، تحلیل ها، تصمیمات و نقشه راه

جدول R4 - جذب گرانت پژوهشی بین املللی 

مجری طرحعنوان پژوهش بین املللی
نهاد سفارش تاریخ انجام طرح

دهنده طرح
هزینه پروژه / 
مبلغ قرارداد

سایر توضیحات
تااز

1
Mapping and population size estimation among 

three key population in eight cities in Afghanistan
2019

2
Validation study of the prisoners’ responses to 
sensitive questions in bio-behavioral survey

20132014

3
Knowledge, attitude, and practice with respect to 
H(V and amphetamine-type stimulants among 

adolescents aged 15-29 years
20132014

4
.Third National Bio-Behavioral Surveillance Survey 

in prisoners
20132012
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ی 

ن امللل
ی بی

ش
ت پژوه

ب گران
R - جذ

جدول 4

ی
ن امللل

ش بی
عنوان پژوه

مجری طرح
تاریخ انجام طرح

ش 
نهاد سفار

دهنده طرح
هزینه پروژه / 
مبلغ قرارداد

ت
ضیحا

سایر تو
از

تا

5

ت
ت بهداش

ی وزار
سان

ی ان
ن نیرو

تامی
M

apping and population size estim
ation am

ong three 
key population in eight cities in A

fghanistan, 2019.
59.Validation study of the prisoners’ responses to 
sensitive questions in bio-behavioral survey, 2013-14.
58.K

now
ledge, attitude, and practice w

ith respect 
to H

(V
 and am

phetam
ine-type stim

ulants am
ong 

adolescents aged 15-29 years, 2013-14.
57.Th

ird N
ational Bio-Behavioral Surveillance Survey 

in prisoners )2012-2013(.
56.K

now
ledge, attitude, and practice of students tow

ard 
sexually transm

itted infections in 5 non-m
edical 

universities of (ran, 2014.
55.Situation analysis and system

atic review
 of 

know
ledge, attitude and practice tow

ard sexually 
transm

itted infections in (ran, 2014.
54.Situation analysis and system

atic review
 of incidence, 

prevalence and com
plications of sexually transm

itted 
infections in (ran, 2014.
53.A

 qualitative study on situation analysis, university 
students’ know

ledge and aw
areness of sexually 

transm
itted infections and needs assessm

ent regarding 
convenient training program

s in (ran, 2014.
52.Scaling up H

(V
/A

(D
S Prevention Program

s tow
ards 

U
niversal A

ccess w
ith increasing the partnership of 

non-governm
ent sector to Support (ran’s response to 

controlling the grow
th of H

(V
 prevalence and incidence 

)O
n-Site D

ata Verification(, 2014.
51.Th

ird N
ational Bio-Behavioral Surveillance Survey 

in PW
(D

s in (ran, 2014.
50. Th

e second round of an (ntegrated Biological 
Behavioral Surveillance Survey )(BBSS( w

ith Population 

Size Estim
ation using Facility Based Sam

pling am
ong 

Fem
ale Sex W

orkers )FSW
s( in (ran, 2014.

49.Estim
ation of the prevalence of ST(s in K

erm
an, 2014.

48.Estim
ation of the prevalence of ST(s in (ran, 2014.

47.Standardization of ST( diagnosis in (ran, 2014.
46.Standardization of verbal autopsy questionnaire to 
assess the ST( sym

ptom
s in (ran, 2014.

45.Estim
ation of the size of alcohol and drug users, H

(V
 

positive cases, and m
ost at risk populations for H

(V
 in 

(ran, 2014.
44.M

ode of Transm
ission )M

O
T( of H

(V
 Project in (ran, 

2014.
43.Population Size Estim

ation of M
en W

ho H
ave Sex 

w
ith M

en in G
eorgia, 2014

42.Evaluating effectiveness of needle and syringe 
program

 on needle sharing and H
(V

 transm
ission 

am
ong people w

ho inject drug )PW
(D

( in K
erm

anshah, 
(ran:  a genetic biom

arker study, 2013.
41.M

odelling of new
 H

(V
 infections based on exposure 

groups in Sudan, using M
O

T m
odel, supported by 

U
N

A
(D

S2013-15
40.N

ew
 technology to m

easure spatial m
ovem

ent and 
social interaction of PW

(D
s in San Francisco, U

SA
, 

2013-2014
39.A

ssessm
ent of feasibility of m

odes of transm
ission 

)M
O

T( and netw
ork scale up )N

SU
( studies in Sudan 

supported by U
N

A
(D

S, 2013-2014
38.(m

pact of harm
 reduction interventions am

ong 
people w

ho inject drugs )PW
(D

s( in D
haka, 

Bangladeshsupported by U
N

A
(D

S, 2013
37.M

apping of health services and facilities in (ran to Report 
ST( syndrom

es supported by the C
D

C
 of (ran, 2012

ی اکرب 
دکرت عل

ت
ق دوس

ح
ت

ت بهداش
وزار

-
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ی بی

ش
ت پژوه

ب گران
R - جذ

جدول 4

ی
ن امللل

ش بی
عنوان پژوه

مجری طرح
تاریخ انجام طرح

ش 
نهاد سفار

دهنده طرح
هزینه پروژه / 
مبلغ قرارداد

ت
ضیحا

سایر تو
از

تا

5

36.D
eveloping the ST( Sentinel Surveillance Protocol in 

(ran supported by C
D

C
 of (ran, 2012

35.C
om

parison of the indicators related to people 
w

ho inject drugs )PW
(D

s( in (ran before and after a 
H

arm
 Reduction Program

 supported by C
D

C
 of (ran, 

2011-2012
34.Estim

ation of the Prevalence of R
isky Behaviors 

am
ong K

erm
an U

niversity of M
edical Sciences Students 

supported by C
D

C
 of (ran, 2012

33.Bio-Behavioral Survey am
ong M

en W
ho H

ave Sex 
w

ith M
en )M

SM
( in Yem

en, 2011.
32.Population Size Estim

ation of the M
ost-at-R

isk 
Populations in (R

A
N

 and O
ther C

ountries of M
EN

A
 

Region 2011
31.H

(V
/A

(D
S Surveillance Support to (raq, 2010

30.C
ooperation in D

esigning the Protocols for 
A

fghanistan, 2009
29. Estim

ation of the basic reproductive num
ber of 

Sw
ine flu in K

erm
an, granted by C

D
C

 of (ran, 2010
28. Forecasting of cardio-vascular diseases in (ran and 
m

odeling of the im
pact of different preventive program

s 
in follow

ing 20 years, granted by W
H

O
 and support of 

non-com
m

unicable disease control center in M
O

H
 of 

(ran, 2009
27. D

evelopm
ent of education m

aterials about 
epidem

iology for fam
ily physician supported by M

O
H

, 
2009
26. Forecasting of C

ardio-vascular diseases in (ran and 
m

odeling of the im
pact of different preventive program

s 
in follow

ing 20 year, granted by W
H

O
 and support of 

non-com
m

unicable disease control center in M
O

H
 of 

(ran, 2009 

25. Population size estim
ation of m

ale high risk groups 
for H

(V
 in K

erm
an using netw

ork scale up m
ethod, 

granted by K
erm

an U
niversity of M

edical Sciences, 
2009-2010
24. Bio-behavioral survey of H

(V
 infection in Fem

ale 
sex w

orkers in K
erm

an using RD
S m

ethod, granted by 
global fund and support of M

O
H

 of (ran 2008-9
23. Bio-behavioral survey of H

(V
 infection in Fem

ale 
sex w

orkers in (ran, granted by global fund and support 
of M

O
H

 of (ran 2008-9
22. Bio-behavioral survey of H

(V
 infection in (D

U
s in 

(ran, granted by global fund and support of M
O

H
 of 

(ran 2008-9
21. Bio-behavioral survey of H

(V
 infection in prisons 

in (ran, granted by global fund and support of M
O

H
 of 

(ran 2008-9
20. Bio-behavioral survey of H

(V
 infection in Fem

ale 
sex w

orkers in K
erm

an using RD
S m

ethod, granted by 
global fund and support of M

O
H

 of (ran 2008-9
19. Bio-behavioral survey of H

(V
 infection in Fem

ale 
sex w

orkers in (ran, granted by global fund and support 
of M

O
H

 of (ran 2008-9
18. Bio-behavioral survey of H

(V
 infection in (D

U
s in 

(ran, granted by global fund and support of M
O

H
 of 

(ran 2008-9
17. Bio-behavioral survey of H

(V
 infection in prisons 

in (ran, granted by global fund and support of M
O

H
 of 

(ran 2008-9
16. W

riting the national strategic plan on health am
ong 

(ranian w
om

en, granted by W
H

O
 2008-9 

15. A
ssessm

ent of health indicators am
ong (ranian 

w
om

en, granted by the m
inistry of H

ealth 2008-9

ی اکرب 
دکرت عل

ت
ق دوس

ح
ت

ت بهداش
وزار

-
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ی 

ن امللل
ی بی

ش
ت پژوه

ب گران
R - جذ

جدول 4

ی
ن امللل

ش بی
عنوان پژوه

مجری طرح
تاریخ انجام طرح

ش 
نهاد سفار

دهنده طرح
هزینه پروژه / 
مبلغ قرارداد

ت
ضیحا

سایر تو
از

تا

5

14. A
ssessm

ent of the m
ain social determ

inants of 
H

ealth in (ran and the trend of equalities in H
ealth in last 

three decades, granted by the M
inistry of H

ealth 2008-9
13. System

atic review
 of Ph.D

. curriculum
s )course based 

and researched based( in developed and developing 
countries and com

paring w
ith the dom

inant curriculum
 

in (ran, granted by the M
inistry of H

ealth, 2008
12. G

enerating a road m
ap to im

prove the international 
affairs of (ranian m

edical universities, granted by the 
M

inistry of H
ealth, 2008

11. W
riting training m

aterial on H
(V

/A
(D

S surveillance 
system

 com
patible w

ith the situation in (ran and Eastern 
M

editerranean region, granted by W
H

O
10.Review

ing the scholarship system
 in (ran in last 

decade and assessing the im
pact of influential factors 

on academ
ic achievem

ent of students; granted by the 
M

inistry of H
ealth, 2007-8

9. Th
e m

ain U
N

D
P advisor in designing of the external 

m
onitoring and evaluation program

m
e of the treatm

ent 
of H

(V
 positives in (ran; a joint project betw

een U
N

D
P 

and M
O

H
 of (ran; 2006 

8. Statistical analysis and finalizing the report of the 
basic dem

ographic situations of children in rem
ote areas 

of (ran, granted by U
N

(C
EF, 2006

7. G
enerating the earthquake risk m

ap of (ran using G
(S, 

H
ealth M

inistry of (ran, 2006
6. M

ethodological advisory and statistical analysis of 
the project under title of “Evolving epidem

iology of 
the general psychopathology and posttraum

atic stress 
disorder follow

ing the Bam
 Earthquake” granted by 

U
N

(SEF, 2003-2006
5. M

ental H
ealth D

isorder in Bam
; a joint research 

project w
ith Sw

iss A
cadem

y for D
evelopm

ent, W
H

O
 

and K
erm

an U
niversity of M

edical Sciences, 2006
4. M

odeling of diabetes and hypertension am
ong 

(ranian population and assessing the effi
cacy of the 

national screening program
m

e, supported by C
D

C
 in 

(ran and K
erm

an U
niversity of M

edical Sciences, 2005
3. A

ssessm
ent of the im

pact of drought on the burden 
of diseases in K

erm
an Province, supported by 

program
m

ing and m
anagem

ent council in K
erm

an 
province 2002-2004
2. A

ssessm
ent of the duration of (ranian Ph.D

. students 
courses in U

nited K
ingdom

 and com
parison am

ong 
scholarship system

s in (ran and the other countries; 
Scientific Representative of the (slam

ic Republic of (ran 
in U

K
. 2002-2004

1. A
ssessm

ent of attitudes tow
ards green environm

ent 
and its role in public health in Tehran; Tehran 
M

unicipality Research G
rant. 1994-1995

ی اکرب 
دکرت عل

ت
ق دوس

ح
ت

ت بهداش
وزار

-
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)International Joint Project( ی

ن امللل
ی بی

ش
R - همکاری پژوه

جدول 5

ی
ن امللل

ش بی
عنوان پژوه

شور
ح در ک

ی طر
فرد مرجع )focal point( اجرا

ح
خ انجام طر

تاری
ی 

ن امللل
همکار )counterpart( بی

ی 
ش همکاران ملّ

نق
در انجام پروژه

ت
ضیحا

سایر تو
نام

گروه / دپارمتان
از

تا

1
ک 

ت الکرتوفیزیولوژی
صاره گیاه berberis vulgaris بر فعالی

ی اثر ع
بررس

42-1 Aβ ی آلزایمر القا شده به وسیله
C در مدل حیوان

A
ی 1

نورون ها
دکرت محمد 

ی
شعبان

ب 
صا

ت علوم اع
مرکز تحقیقا

ی کرمان
شگاه علوم پزشک

دان
03/12/1390

20/08/1391
 G

eorgetow
n ی تندر از

دکرت مهد
 U

niversity, W
ashington,

D
istrict of C

olum
bia, U

SA

2
ی 

W 55212-2 در مرحله جنین
in ف کانابینوئید اگزوژن

رص
ی تاثیر م

بررس
ش 

س مخچه نوزادان مو
ی پورکنژ کورتک

ت انفجاری سلولها
ی فعالی

بر الگو
ی

صحرائ

دکرت محمد 
ی

شعبان
ب 

صا
ت علوم اع

مرکز تحقیقا
ی کرمان

شگاه علوم پزشک
دان

20/02/1391
07/10/1392

شگاه 
ی دان

ن وال
سور ب

پروف
ستان

گ انگل
ریدین

3
ی شواهد 

ی در مدل حیوان
ی شده بر اسکیزوفرن

ط غن
ت محی

ی اثرا
بررس

ی
ی و الکرتوفیزیولوژ

ستوشیم
رفتاری ، ایمنوهی

دکرت محمد 
ی

شعبان
ب 

صا
ت علوم اع

مرکز تحقیقا
ی کرمان

شگاه علوم پزشک
دان

02/12/1391
16/12/1394

شگاه 
سه عطاپور دان

همکار نفی
ملبورن

4
ی 

ی بر پاسخها
ی موبایل در مرحله جنین

س
ت امواج الکرتو مغناطی

ی اثرا
بررس

ی
ش صحرائ

پ نوزادان مو
C هیپوکم

A
ی ناحیه 1

ک سلولها
الکرتوفیزیولوژی

دکرت محمد 
ی

شعبان
ب 

صا
ت علوم اع

مرکز تحقیقا
ی کرمان

شگاه علوم پزشک
دان

09/05/1392
28/12/1392

 Em
ory ی

رسی معظم
همکار ک

 U
niversity School of
M

edicine, U
SA

5
ت ها و 

س
ک کاربرد آگونی

ت رفتاری و الکرتوفیزیولوژی
ی اثرا

بررس
ن 

ی در ترمور القاء شده با هارمالی
ی کانابینوئید

ی رسپتورها
ت ها

س
آنتاگونی

ی نر
ی صحرائ

در موشها

دکرت محمد 
ی

شعبان
ب 

صا
ت علوم اع

مرکز تحقیقا
ی کرمان

شگاه علوم پزشک
دان

14/12/1392
15/04/1395

شگاه 
ی دان

ن وال
سور ب

پروف
ستان

گ انگل
ریدین

6
ی 

ساید رو
ک اک

ستم نیرتی
ش سی

A و نق
T1 ی

ک گیرنده ها
ی اثر بلو

بررس
ی در حافظه احرتازی غیر 

ی و روان
س فیزیک

ی ایجاد شده بوسیله اسرت
آسیبها

ی نر
ت ها

ی در ر
رسدگ

ی و اف
ضطراب

ی شبه ا
فعال، رفتارها

دکرت محمد 
ی

شعبان
ب 

صا
ت علوم اع

مرکز تحقیقا
ی کرمان

شگاه علوم پزشک
دان

09/07/1393
11/02/1396

 G
eorgetow

n ی تندر از
دکرت مهد

 U
niversity, W

ashington,
D

istrict of C
olum

bia, U
SA

7
ی 

ی یون
ت جریانها

ی در تغییرا
ی کانابینوئید

ش مدیاتوری گیرنده ها
ی نق

بررس
ی پورکینژ

ی از ترمور در سلول ها
ناش

دکرت محمد 
ی

شعبان
ب 

صا
ت علوم اع

مرکز تحقیقا
ی کرمان

شگاه علوم پزشک
دان

10/08/1396
در حال اجرا

شگاه 
ی دان

ن وال
سور ب

پروف
ستان

گ انگل
ریدین

8
ی 

شت
ی تگمنتوم پ

شاء سلولها
ص فعال و غیر فعال غ

ت خوا
ی تغییرا

بررس
ی 

ی رفتاری –شناخت
V( و پیامدها

TA
ی)

LD(  و تگمنتوم شکم
T( ی

جانب
ی سوری نر 

ش ها
ی قبل از تولد در مو

ی یا روان
س فیزیک

ب اسرت
متعاق

دکرت محمد 
ی

شعبان
ب 

صا
ت علوم اع

مرکز تحقیقا
ی کرمان

شگاه علوم پزشک
دان

97/12/22
در حال اجرا

ی آنه کوهلمیر 
ست

سور کری
پروف

ک
ن دامنار

شگاه کپنهاگ
دان

9
M+ در 

PP ی از
ی بر مهار جریان h) ناش

ی کانابینوئید
ش گیرنده ها

ی نق
بررس

ی نر 
ش ها

ی در مو
رسدگ

ی و شبه اف
ی حرکت

V و رفتارها
TA

ی ))
تگمنتوم شکم

ی
سون

مدل پارکین

دکرت محمد 
ی

شعبان
ب 

صا
ت علوم اع

مرکز تحقیقا
ی کرمان

شگاه علوم پزشک
دان

97/12/25
در حال اجرا

ی آنه کوهلمیر 
ست

سور کری
پروف

ک
ن دامنار

شگاه کپنهاگ
دان

10
ی لیتیم و 

ق؛ توسعه ی مقلد ها
ی خل

ت کننده ها
ی از تثبی

سل جدید
ی ن

به سو
ی

ی اختالل دوقطب
ی برا

ک مدل حیوان
ی

دکرت محمد 
ی و شکوه 

شعبان
ارجمند

ب 
صا

ت علوم اع
مرکز تحقیقا

ی کرمان
شگاه علوم پزشک

دان
97/09/24

در حال اجرا
ی آنه کوهلمیر 

ست
سور کری

پروف
ک

ن دامنار
شگاه کپنهاگ

دان

11
 N

ew
 Technology to M

easure Spatial M
ovem

ent and Social
(nteraction of PW

(D
s in San Francisco

Hو 
(V ت

ت مراقب
مرکز تحقیقا

ی
ی آمیزش

عفونتها
 U

niversity of C
alifornia ‘San

Francisco
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)Advanced Research Laboratories( آزمایشگاه های تحقیقاتی پیرشفته - R10 جدول

عنوان آزمایشگاه تحقیقاتی 
پیرشفته

حوزه تخصصی فعالیت 
آزمایشگاه 

تاریخ رشوع فعالیت 
آزمایشگاه 

تجهیزات آزمایشگاهی آزمایشگاه که در سطح کشور بی 
نظیر و یا کم نظیر می باشد

سایر توضیحات

تجهیزات ثبت 1391whole cell patch clampنوروساینسثبت داخل سلولی1

جدول R11 - مشخصات مجالت علمی معترب دانشگاه که توسط ISI منایه می شوند5

آخرین IFتاریخ رشوع منایه ISIتاریخ رشوع انتشاررسدبیرواحد متولی نام مجله

1(nternational Journal of Health Policy and Managementدکرت اکرم خیاط زاده دانشگاه علوم پزشکی کرمانJune20134.485

)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
اعتیادپژوهی

قطب 8
پیش گیری و درمان 

اعتیاد
94

مداخالت پیشگیری از اعتیاد در سطح گسرتده در دبیرستان 
های دخرتانه و پرسانه کرمان با رویکرد غیر مستقیم

)Top Rankers in National Competitive Exams( کسب رتبه های برتر در آخرین دوره آزمون های جامع کشوری - E3 جدول

نام کسب کنندگان رتبه های برتررتیه سهرتبه دورتبه یکتاریخ برگزاری آزمونعنوان آزمون جامع کشوری

رویا وزیری حرمی96üآزمون تخصی دستیاری1

محمد شعبانی رتبه 1 کشوری در آزمون دکرتی فیزیولوژیPhD84ü آزمون تخصصی2

)International Joint Programs( اجرای برنامه های آموزشی مشرتک با دانشگاه های خارج کشور - E5 جدول

عنوان برنامه مشرتک
مقطع برنامه 

درسی
دپارمتان / گروه آموزشی 
متولی برنامه در دانشگاه

دانشگاه همکار خارج کشورتعداد فراگیران 

ی 
ور

ض
ح

زی
جا

م

ی
یق

لف
ت

در حال 
تحصیل

کشورنام دانشگاهفارغ التحصیل

1
H(V population size 

estimation and location in 
7citiez in Afghanistan )2018( 

Phd/Gp/
Msc

مرکز تحقیقات 
مراقبت H(Vو 
عفونتهای آمیزشی

University 
of California 

‘San Francisco
üþþامریکا

2

(mpact of Harm Reduction 
(nterventions among People 

Who (nject Drugs )PW(Ds( in 
Dhaka, Bangladesh

مرکز تحقیقات 
مراقبت H(Vو 
عفونتهای آمیزشی

University 
of California 

‘San Francisco
üþþامریکا

3
Population Size Estimation of 
People Who (nject Drugs in 

Georgia

مرکز تحقیقات 
مراقبت H(Vو 
عفونتهای آمیزشی

University 
of California 

‘San Francisco
üþþامریکا

4
Population Size Estimation of 
Men Who Have Sex with Men 

in Georgia,

مرکز تحقیقات 
مراقبت H(Vو 
عفونتهای آمیزشی

University 
of California 

‘San Francisco
üþþامریکا
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)Faculty Exchange Programs(  برنامه های تبادل استاد با دانشگاه های خارج کشور - E8 جدول

دانشگاه همکار خارج کشور
دپارمتان / گروه های 

آموزشی موضوع 
تبادل

تاریخ رشوع برنامه 
تبادل

تعداد اساتید دانشگاه داخلی 
که در قالب برنامه برای طی 

دوره اعزام شده اند 

تعداد اساتید دانشگاه خارجی 
که در قالب برنامه برای طی 
دوره به کشور وارد شده اند 

مشخصات برنامه

1University of California ‘San Francisco201223

جدول M1 - سایر مصادیق مزیت رقابتی که در جداول فوق ذکر نشده است

توضیحاتگروه یا دپارمتان متناظرعنوان مزیت رقابتی

1

کارگروه اعتیاد در راستای ماموریت ویژه توسعه دانش اعتیاد پژوهی تصمیم به اتخاذ رویکردی متفاوت در پیش گرفته است. روح حاکم بر اجرای این بسته شامل 
دوبعد می باشد. در یک بعد براساس دانشگاه نسل چهارم ، پیش کنشانه بر رشایط اجتامعی - اقتصادی مردم منطقه  تاثیر می گذارد و بعد دیگربه انتقال نتایج 
و دستاوردهای  پژوهش  به استفاده کنندگان واقعی آن ها می پردازد.براین اساس و با ادغام سه عنرص خالقیت/هرن/علم  به ترویج و تولید محصوالتی پرداخته 

شده است که مرصف کننده اصلی آنها مردم هستند  وهدف اصلی در آنها افزایش آگاهی عمومی پیرامون  پیشگیری از مرصف مواد  و آسیب های مرتبط با رصف 
کمرتین هزینه از اعتبارات دانشگاه می باشد. 

 از محصوالت تولید شده با درنظر گرفنت این رویکرد میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
چاپ نهم کتاب ”چه کنیم فرزندامنان به سیگار و قلیان آلوده نشوند ”

چاپ سوم کتاب ”چه کنیم فرزندامنان دچار آسیب های جنسی نشوند“
چاپ تعدادی کتاب با اعتبار سپاه، وزارت کشور، ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور 

ساخت و یا بومی سازی کلیپ با هزینه استانداری )حدود 150 کلیپ(
تولید کاریکاتور با مضمون پیشگیری از آسیب های اجتامعی )حدود100 کاریکاتور(

طراحی و بارگذاری سایت اینرتنتی و اپ موبایل ”خانواده با نشاط“
happyfamilyir@ فعالیت در شبکه های اجتامعی

طراحی و اجرای پروژه های مداخله ای 
ساخت مستند پیشگیری از اعتیاد
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سالمت در حوادث و بالیا 

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

1
دکرت علی اکرب 

حق دوست
اپیدمیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان

اپیدمیولوژیاستاد
 Hygiene and Tropical

Medicine

2
دکرت محمود 
نکویی مقدم

مدیریت خدمات 
بهداشتی و درمانی

دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان

Keele Universityسالمت در بالیااستاد

3
دکرت محمد رضا 

بانشی
آمار زیستی

دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان

دانشیار
آمار زیستی در 

سالمت
Edinburgh University

4
دکرت  اکرم 
خیاط زاده

سیاست گذاری 
ومدیریت سالمت

دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان

استادیاردانشیار
 Manchester Business

School

5
دکرت نرگس 

خانجانی
اپیدمیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان

اپیدمیولوژیدانشیار
 Monash Centre for

 Occupational &
Environmental Health

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

1
دکرت علی اکرب 
حق دوست 

اپیدمیولوژی
دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان

استاد
مدیریت اچ-آی-وی/ایدز در منطقه مدیرتانه رشقی زیر 

نظر سازمان بهداشت جهانی
عضو کمیته علمی

2
دکرت علی اکرب 
حق دوست 

اپیدمیولوژی
دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان

استاد
شوراهای کشوری ماالریا، رسخک/رسخچه، بیامریهای 

غیرواگیر، رسطان پستان و شبکه بیامریهای قلبی و عروقی
عضو

3
دکرت علی اکرب 
حق دوست 

اپیدمیولوژی
دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان

استاد
کارگروه علمی برآورد بار آنفالنزا در جهان 

”سازمان بهداشت جهانی“
عضو

4
دکرت محمود 
نکویی مقدم

مدیریت خدمات 
بهداشتی ودرمانی

دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان

استاد
هیئت تحریریه مجله بین املللی

The (nternational Journal of Health Planning 
and Management

عضو

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

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

آمار واپیدمیولوژی دکرت علی اکرب حق دوست1
دانشگاه علوم پزشکی 

کرمان
استاد

سازمان بهداشت 
جهانی

سالمت زنان بارور،مرگ 
مادران

مجری

پزشکی اجتامعیدکرت نوذر نخعی2
دانشگاه علوم پزشکی 

کرمان
استاد

سازمان بهداشت 
جهانی

درک خطر خشکسالی در 
جنوب رشق ایران

مجری

سالمت در بالیا و فوریت هادکرت حجت شیخ بردسیری3
دانشگاه علوم پزشکی 

کرمان
استادیار

سازمان بهداشت 
جهانی

درک خطر خشکسالی در 
جنوب رشق ایران

همکار

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

28اپیدمیولوژیاستاددانشگاه علوم پزشکی کرمانآمار واپیدمیولوژیدکرت علی اکرب حق دوست1
20پزشکی اجتامعیاستادگروه سالمت در حوادث و بالیاپزشکی اجتامعینوذر نخعی2
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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

سالمت در حوادث و بالیااستادگروه سالمت در حوادث و بالیامدیریت خدمات بهداشتی و درمانیدکرت محمود نکویی مقدم1

سالمت در حوادث و بالیااستادگروه سالمت در حوادث و بالیاپزشکی اجتامعیدکرت نوذر نخعی2

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

واحد محل خدمترشته نام هیات علمی
رتبه 
علمی

دستگاه یا واحد وزارتی 
سفارش دهنده پروژه

عنوان پروژه
رشوع و 

پایان پروژه

رضیب اشغال تخت های بیامرستانیوزارت بهداشتاستاددانشگاه علوم پزشکی کرمانآمار واپیدمیولوژیدکرت علی اکرب حق دوست1

مراقبت های H(Vوزارت بهداشتاستاددانشگاه علوم پزشکی کرمانآمار واپیدمیولوژیدکرت علی اکرب حق دوست2

بیامری های غیر واگیروزارت بهداشتاستاددانشگاه علوم پزشکی کرمانآمار واپیدمیولوژیدکرت علی اکرب حق دوست3

سالمت زنانوزارت بهداشتاستاددانشگاه علوم پزشکی کرمانآمار واپیدمیولوژیدکرت علی اکرب حق دوست4

مرگ مادرانوزارت بهداشتاستاددانشگاه علوم پزشکی کرمانآمار واپیدمیولوژیدکرت علی اکرب حق دوست5

جدول R1 - مشخصات مراکز تحقیقات  دانشگاه 

سال تاسیس نام مرکز تحقیقات
آخرین رتبه مرکز در رتبه بندی 
مراکز تحقیقات علوم پزشکی 

کشور

حوزه ها و موضوعات مورد 
مترکز مرکز   

تعداد مقاالت ISI با 
affiliation  مرکز در 
سالهای 2018 و 2019

سایر توضیحات

1
مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات 

سالمت
پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت

1390247/91
اقتصاد سالمت

مدیریت
سیاست گذاری سالمت

78

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 دهنده تاریخ انجام طرح

طرح
هزینه پروژه / مبلغ 

قرارداد
سایر توضیحات

تااز

-وزارت بهداشتدکرت علی اکرب حق دوستتامین نیروی انسانی وزارت بهداشت1

جدول R4 - جذب گرانت پژوهشی بین املللی 

مجری طرحعنوان پژوهش بین املللی
تاریخ انجام طرح

نهاد سفارش دهنده طرح
هزینه پروژه / مبلغ 

قرارداد
سایر توضیحات

تااز

سازمان جهانی بهداشتدکرت علی اکرب حق دوستبیامری ها ورفتارهای پرخطر1

2H(V سازمان جهانی بهداشتدکرت علی اکرب حق دوستمراقیت های

-سازمان جهانی بهداشت20162018دکرت حجت شیخ بردسیریدرک خطر خشکسالی در ایران3
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جدول R11 - مشخصات مجالت علمی معترب دانشگاه که توسط ISI منایه می شوند

آخرین IFتاریخ رشوع منایه ISIتاریخ رشوع انتشاررسدبیرواحد متولی نام مجله

1
(nternational Journal of Health Policy and 

Management
June20134.485دکرت اکرم خیاط زادهدانشگاه علوم پزشکی کرمان

)National & International Conferences( برگزاری هامیش های ملّی و بین املللی توسط دانشگاه - R13 جدول

واحد متولی عنوان هامیش

تعداد دفعات گسرته هامیش
برگزاری 
هامیش

تاریخ برگزاری آخرین هامیش
ملّی

بین املللی

رشکت کنندگان بین املللیسخرنانان بین املللی

1
هامیش بین املللی تغییرات اقلیمی 

و نظام سالمت
گروه سالمت در 

حوادث و بالیا
þþþ196 24 و 25 آبان

)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

اسفند 94آموزشیسالمت در حوادث و بالیا1
رخداد باالی بالیا در منطقه

پتانسیل های فردی اعضای هیئت علمی
سخت افزار های موجود

)Patent( ثبت ابداع و اخرتاع - R15 جدول

گروه / دپارمتان مسئولاسامی صاحبان نوآوریعنوان نوآوری

ی
خل

 دا
ت

ثب

ثبت خارجی

تاریخ ثبتشامره ثبت

U
S 

Pa
te

nt

 E
ur

op
ea

n
Pa

te
nt

 Ja
pa

ne
se

Pa
te

nt

طراحی آتل مدرج زانو1
دکرت حجت شیخ بردسیری، دکرت 

موسوی، دکرت مرضیه هادیان
گروه سالمت در بالیا و 

فوریت ها
üþþþ1398 26 تیرماه

2
نرم افزار اعتباربخشی 
موسسات آموزشی 

دکرت حجت شیخ بردسیری، دکرت 
موسوی، دکرت مرضیه هادیان

گروه سالمت در بالیا و 
فوریت ها

üþþþ98 20 شهریور ماه

)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 

شورای عالی 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

1
کوریکولوم رشته سالمت 

در حوادث و بالی
شهریور 95دکرتی تخصصی

دکرت محمود نکویی مقدم
دکرت نوذر نخعی
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)Pioneership in New Curriculum Implementation( پیشگامی در راه اندازی برنامه های درسی مصوب - E2 جدول

عنوان برنامه درسی
مقطع 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

-13961397دکرتی تخصصیدوره دکرتی پژوهش محور اپیدمیولوژی1

)National Textbooks / Study books(  مشارکت اعضای هیات علمی دانشگاه درتالیف درسنامه ها و کتب مرجع ملی - E6 جدول

رشته / مقطع مخاطبین کتابعنوان درسنامه / کتاب مرجع
تاریخ آخرین 

چاپ
تعداد دفعات 
تجدید چاپ 

تاریخ تصویب 
به عنوان 
کتاب مرجع

مشخصات مولفین

نوع انتشار

ی 
چاپ

ب 
کتا

ی
یک

ون
کرت

ب ال
کتا

کل
وش

ر د
ه

1
درسنامه جامع سالمت در 

حوادث و بالیا
سالمت در حوادث و بالیا/ 

دکرتی تحصصی
þþþدکرتمحمود نکویی مقدم96295

2
درسنامه جامع سالمت در 

حوادث و بالیا
سالمت در حوادث و بالیا/ 

دکرتی تحصصی
þþþدکرتحجت شیخ بردسیری96295

کتاب برنامه ملی مترین 3
سالمت در حوادث و بالیا/ 

دکرتی تحصصی
þþþدکرتحجت شیخ بردسیری98197

جدول M1 - سایر مصادیق مزیت رقابتی که در جداول فوق ذکر نشده است

توضیحاتگروه یا دپارمتان متناظرعنوان مزیت رقابتی

گروه سالمت در حوادث وبالیادریافت جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان ویژه اساتید هیئت علمی دانشگاه1

گروه سالمت در حوادث وبالیاداشنت  فرصت مطالعاتی داخل وخارج کشور ویژه اساتید هیئت علمی دانشگاه2
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آینده پژوهی

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 خدمترشته نام 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

اپیدمیولوژیدکرت علی اکرب حق دوست1
دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان

اپیدمیولوژیاستاد
 Hygiene and Tropical

Medicine

آمار زیستیدکرت محمد رضا بانشی2
دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان

دانشیار
آمار زیستی در 

سالمت
Edinburgh University

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

از ابتدای 98انجمن بین املللی آینده پژوهی GF(Sدانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانمدیریت خدمات بهداشتی درمانی رضا دهنویه 

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

رشته نام هیات علمی
واحد محل 

خدمت
نام انجمنرتبه علمی

تاریخ ابالغ / نوع همکاری
انتصاب دبیررییس

اپیدمیولوژیدکرت علی اکرب حق دوست1
دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان

استاد

رئیس هیئت مدیره انجمن رسطان استان کرمان 
عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی از سال 1392
مشاور و هیات علمی افتخاری مرکز توسعه آموزش 

وزارت بهداشت – درمان و آموزش پزشکی  

þþ

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

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

رضا دهنویه 1
مدیریت خدمات 
بهداشتی درمانی 

دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان 

WHOدانشیار 
ارزیابی مراقبت های بهداشتی درمانی 

ایران  . ارایه راهکارهای آینده نگر
مجری 

رضا دهنویه 2
مدیریت خدمات 
بهداشتی درمانی 

دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان 

WHOدانشیار 
بررسی مدل های ارایه خدمت پزشک 

خانواده در ایران
مجری

رضا دهنویه 3
مدیریت خدمات 
بهداشتی درمانی 

دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان 

UNESCOدانشیار 
برگزاری آزمایشگاه های دانشی سواد آینده 
با همکاری دپارمتان سواد آینده یونسکو 

مجری

4
علی اکرب 

حق دوست 
آمار واپیدمیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان

استاد
سازمان بهداشت 

جهانی
مجریسالمت زنان بارور،مرگ مادران

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

آمار و اپیدمیولوژیعلی اکرب حق دوست 1
دانشگاه علوم پزشکی 

کرمان
استاد

آینده پژوهی در سالمت- سیاست 
گذاری سالمت- آموزش علوم پزشکی

28
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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

ارزیابی فناوری سالمت دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی رضا دهنویه 1

مدیریت اقتصاد سیاستگذاری سالمتاستاددانشگاه علوم پزشکی کرمان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی محمدرضا امیراسامعیلی 2

مدیریت اقتصاد سیاستگذاری سالمتدانشیاردانشگاه علوم پزشکی کرمان اقتصاد سالمتمحسن بارونی3

اپیدمیولوژیاستاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان آمار و اپیدمیولوژیعلی اکرب حق دوست 4

آمار استاددانشگاه علوم پزشکی کرمانآمار حیاتی عباس بهرامپور 5

اپیدمیولوژیدانشیاردانشگاه علوم پزشکی کرمان اپیدمیولوژینرگس خانجانی6

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

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

دهنده پروژه
رشوع و پایان پروژهعنوان پروژه

1
علی اکرب 

حق دوست 
آمار و اپیدمیولوژی

دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان

نیامد استاد
تحلیل آینده آموزش علوم پزشکی 

ایران با رویکرد تدوین سناریو 
98-96

رضا دهنویه 2
مدیریت خدمات 
بهداشتی درمانی 

دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان 

نرص دانشیار 
راه اندازی سامانه پویش آموزش 

علوم پزشکی  ایران

رضا دهنویه 3
مدیریت خدمات 
بهداشتی درمانی 

دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان 

دانشیار 
نرص 

موسسه ملی تحقیقات سالمت 
گنجینه سالمت آموزش علوم 

پزشکی ایران 

رضا دهنویه 4
مدیریت خدمات 
بهداشتی درمانی 

دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان 

دانشیار 
معاونت توسعه وزارت 

بهداشت 

طراحی و اجرای جشنواره حقوق 
شهروندی در دانشگاه های علوم 

پزشکی کشور

رضا دهنویه 5
مدیریت خدمات 
بهداشتی درمانی 

دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان 

موسسه ملی تحقیقات سالمت دانشیار 
طراحی مدل نظام پاسخگویی 

رسیع 

رضا دهنویه 6
مدیریت خدمات 
بهداشتی درمانی 

دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان 

سازمان برنامه و بودجه دانشیار 
آینده نگاری پژوهش های علوم 

پزشکی ایران 1412

7
مصطفی حسینی 

گلکار 
آینده پژوهی 

دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان

نرصاستادیار
تدوین دانشنامه آینده پژوهی 

سالمت 

رضا دهنویه 8
مدیریت خدمات 
بهداشتی درمانی 

دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان 

آمایش رسزمین حوزه سالمت سازمان برنامه و بودجه دانشیار 

جدول R1 - مشخصات مراکز تحقیقات  دانشگاه 

سال تاسیس نام مرکز تحقیقات
آخرین رتبه مرکز در رتبه 
بندی مراکز تحقیقات 

علوم پزشکی کشور
حوزه ها و موضوعات مورد مترکز مرکز   

تعداد مقاالت ISI با 
affiliation  مرکز در 
سالهای 2018 و 2019

سایر توضیحات

1
مرکز تحقیقات 
آینده نگری و 
نوآوری )نوآیند(

اسفند 1397
آینده نگاری- انواع روش های آینده پژوهی- سواد 

آینده- بازی سازی- تحلیل پتنت- پویش محیطی سالمت- 
کارآفرینی- نوآوری- تولید محتوی و ترجامن دانش
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جدول R2 - مشخصات تحقیقات ملّی که توسط دانشگاه انجام شده است

مجری طرحعنوان پژوهش ملّی
نهاد سفارش دهنده تاریخ انجام طرح

طرح
هزینه پروژه / مبلغ 

قرارداد
سایر توضیحات

تااز

1
طراحی بسته آموزش شایستگی  مرتبط با دانش و مهارت 
حرفه ای بیامربران بیامرستان های آموزشی کرمان در سال 

1398
رضا دهنویه 

معاونت توسعه 
وزارت بهداشت 

2
ارزیابی فناوری سالمت کاردرمانی در ساملندان مبتال به 

دمانس
رضا دهنویه 

3
چالش های عملکردی نظام نوآوری سالمت در منطقه 8 

آمایشی و ارائه راهکار
رضا دهنویه 

معاونت آموزشی 
وزارت بهداشت

رضا دهنویه تحلیل چشم انداز پتنت حوزه اندودانتیک در 20 سال اخیر4
معاونت آموزشی 
وزارت بهداشت

رضا دهنویه آینده نگاری خود مراقبتی ایران 51414

6
طراحی و اجرای جشنواره حقوق شهروندی در 

دانشگاه های علوم پزشکی کشور
رضا دهنویه

معاونت توسعه 
وزارت بهداشت 

7
ارتقا مهارت های اعضا هیئت علمی در برقراری ارتباطات 

بین املللی
رضا دهنویه

معاونت 
پژوهشی وزارت 

بهداشت 

8
طراحی و اجرای برنامه توسعه دانش آینده پژوهی در 

بخش سالمت کشور
رضا دهنویه

معاونت آموزشی 
وزارت بهداشت

9
 PHC(آینده پژوهی مدیریت مراقبت های بهداشتی اولیه

( در ایران با رویکرد سناریو نویسی
رضا دهنویه 

10
تدوین نقشه راه برنامه "گسرتش مراقبتهای اولیه سالمت 
برای تحقق پوشش همگانی سالمت در مناطق شهری" 

)نسخه 04( تا 10 سال آینده
رضا دهنویه 

11
تولید محصوالت ترجامن دانش : حساس سازی در زمینه 

ارتقا کیفیت مراقبت های بهداشتی اولیه
رضا دهنویه

معاونت آموزشی 
وزارت بهداشت

12
رصد فعالیت های آینده پژوهی در کشورهای منطقه 

چشم انداز ایران
رضا دهنویه

معاونت آموزشی 
وزارت بهداشت

13
آینده نگاری نظام علم و نوآوری مدیریت مالی و 

حسابداری حوزه سالمت
رضا دهنویه

معاونت آموزشی 
وزارت بهداشت

علی اکرب حق دوست آینده نگاری علوم و فناوری حوزه سالمت14
فرهنگستان 
علوم پزشکی

علی اکرب حق دوستآینده پرستاری در ایران تا سال 151415

سمیه نوری حکمت نقشه درمان ایران 16
معاونت درمان 
وزارت بهداشت

سمیه نوری حکمتبرآورد ظرفیت پذیرش دانشگاه ها17
معاونت آموزشی 
وزارت بهداشت

طراحی نظام جامع اطالعات سالمت18
محمدحسین 
مهرالحسنی 

معاونت توسعه 
وزارت بهداشت
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)International Joint Project( همکاری پژوهشی بین املللی - R5 جدول

عنوان پژوهش بین املللی
همکار )counterpart( تاریخ انجام طرحفرد مرجع )focal point( اجرای طرح در کشور

بین املللی 
نقش همکاران ملّی در 

انجام پروژه
سایر توضیحات

تاازگروه / دپارمتاننام

1
تدوین درسنامه سواد 

آینده 
Dr.Riel Miller

Future literacy 
department of 

UNESCO
اکنون96

همکاری در تدوین 
کتاب به همراه 
برگزاری کارگاه 

2
تدوین کتاب برنامه ریزی 

شهری با رویکرد آینده
Dr. Jose Ramos

Director of futures 
studies journal 

اکنون
همکاری در تدوین 

کتاب 

)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

98فناوری های سالمتشتاب دهنده آینده پژوهی در سالمت1

98فناوری های سالمتشتاب دهنده شاپ2

)University Spinoff Companies( رشکت های دانش بنیان وابسته به دانشگاه - R9 جدول

عنوان رشکت دانش بنیان
حوزه تخصصی فعالیت رشکت 

دانش بنیان
تاریخ رشوع فعالیت رشکت 

دانش بنیان
محصوالت نوآورانه رشکت 

دانش بنیان 
سایر توضیحات

سی طب97آینده پژوهی سالمتآینده پژوهان پیرشو دانش و فناوری سالمت1

جدول R11 - مشخصات مجالت علمی معترب دانشگاه که توسط ISI منایه می شوند9

آخرین IFتاریخ رشوع منایه ISIتاریخ رشوع انتشاررسدبیرواحد متولی نام مجله

1
JHPM) مجله بین املللی 
سیاست گذاری سالمت 

پژوهشکده آینده پژوهی در 
سالمت 

20194.18اکرم خیاط زاده

)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

علی اکرب حق دوست، رضا دهنویه9696دکرتیآینده پژوهی در سالمت 1

)National Textbooks / Study books(  مشارکت اعضای هیات علمی دانشگاه درتالیف درسنامه ها و کتب مرجع ملی - E6 جدول

عنوان درسنامه / کتاب مرجع
رشته / مقطع 
مخاطبین کتاب

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
دستینه روش های آینده پژوهی 

در حوزه سالمت 
دانشجویان آینده 

پژوهی 
96

مصطفی حسینی گلکار، رضا دهنویه، 
سمیه نوری حکمت 

þþþ
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)Knowledge Management Units(  مراکز مدیریت دانش - K1 جدول

سال تاسیس مرکز عنوان مرکز مدیریت دانش

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

ی 
 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

95üþüüüواحد مدیریت دانش 1

جدول M1 - سایر مصادیق مزیت رقابتی که در جداول فوق ذکر نشده است

توضیحاتگروه یا دپارمتان متناظرعنوان مزیت رقابتی

طراحی سامانه گنجینه سالمت برای گذشته پژوهی نظام سالمت 1

طراحی سامانه پویش سالمت برای رصد تغییرات نظام سالمت2

جذب فارغ التحصیل در رشته آینده پژوهی سالمت در مقطع دکرتی 3

حامی علمی شبکه آینده پژوهی آسیا و اقیانوسیه 4

ماموریت ملی توسعه دانش آینده پژوهی 5

تنها پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت در کشور 6

طراحی سامانه ناب )نگاشت آینده بهرت( جهت انجام مطالعات آینده پژوهی و معرفی آن در سطح بین املللی 7
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تله مدیسین

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 خدمترشتهنام هیات علمی
نوع همکاری

تاریخ ابالغ / انتصاب
دبیررییس

1
کامبیز 

بهاالدین بیگی
طب اورژانس - 

انفورماتیک پزشکی
دانشکده مدیریت و اطالع رسانی 

دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دانشیار

انجمن علمی انفورماتیک 
پزشکی کشور

þþ

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

رتبه علمیواحد محل خدمترشتهنام هیات علمی
دستگاه یا واحد وزارتی 

سفارش دهنده پروژه
رشوع و پایان پروژهعنوان پروژه

انفورماتیک افشین رصافی نژاد1
پزشکی

دانشکده مدیریت و اطالع رسانی 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان

مرکز ملی تحقیقات استادیار
راهربدی آموزش پزشکی

فلوشیپ 
انفورماتیک بالینی

جدول R1 - مشخصات مراکز تحقیقات  دانشگاه

سال تاسیسنام مرکز تحقیقات
آخرین رتبه مرکز در رتبه بندی مراکز 

تحقیقات علوم پزشکی کشور
حوزه ها و موضوعات مورد مترکز مرکز

  affiliation با ISI تعداد مقاالت
مرکز در سالهای 2018 و 2019

سایر توضیحات

1
مرکز تحقیقات 

مدل سازی در سالمت
262 در سال 1396اسفند 1389

روش های برآورد گروه های پنهان،
مدل سازی های دینامیکی

مدل سازی های آماری
28

جدول R2 - مشخصات تحقیقات ملّی که توسط دانشگاه انجام شده است

مجری طرحعنوان پژوهش ملّی
نهاد سفارش تاریخ انجام طرح

دهنده طرح
هزینه پروژه / 
مبلغ قرارداد

سایر توضیحات
تااز

1
مدلسازی و ارایه راهکاری برآی برآورد حق الزحمه ساعتی 
پزشکان عمومی شاغل در بخش غیر دولتی در ایران، 1390

-1390مرکز مدل سازی

-1390مرکز مدل سازیبررسی های عوامل خطر بیامری های غیر واگیر در کشور2

3
بررسی راهکارهای اجرایی عملیاتی منودن مفاهیم عوامل 

)SDH(تعیین کننده سالمت در استانهای کشور
-1390مرکز مدل سازی

4
مرور ساختاریافته مستندات مرتبط با آموزش بهداشت و ارتقاء 

سالمت در سطح کشور در یک دهه گذشته
-1391مرکز مدل سازی

5
تخمین تعداد سوء مرصف کنندگان مواد و الکل در کشور )فاز 

اول(  )امتام(
-1391مرکز مدل سازی

-1391مرکز مدل سازیارزیابی بیرونی برنامه پر فشاری خون در ایران6

-1391مرکز مدل سازیارزیابی بیرونی برنامه دیابت در ایران7

8
تدوین پیش نویس سند بهداشت باروری نوجوانان و جوانان 

کشور  )امتام(
-1391مرکز مدل سازی

-1392مرکز مدل سازیاستاندارد سازی پروپوزالهای پژوهشی بر اساس نوع مطالعه9
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جدول R2 - مشخصات تحقیقات ملّی که توسط دانشگاه انجام شده است

مجری طرحعنوان پژوهش ملّی
نهاد سفارش تاریخ انجام طرح

دهنده طرح
هزینه پروژه / 
مبلغ قرارداد

سایر توضیحات
تااز

10
مطالعه ملی سنجش آگاهی، نگرش و رفتار در مورد سوء مرصف 

مواد افیونی، محرک و الکل در بالغین ایران در سال 1393
1393-

11
تخمین تعداد سوء مرصف کنندگان مواد و الکل در کشور )فاز 

دوم(
1393-

12
مدلسازی تغییرات در روند و توزیع خطر  انتقال ماالریا در 

سطح کشور در طی دهه آینده با استفاده از سیستم اطالعات 
)G(S(جغرافیایی

1393-

13
برآورد شیوع انواع سقط جنین و آگاهی و نگرش ایرانیان 

نسبت به آن در کشور
1397-

1397تخمین تعداد سوء مرصف کنندگان مواد و الکل در کشور )فاز سوم(14

جدول R4 - جذب گرانت پژوهشی بین املللی

مجری طرحعنوان پژوهش بین املللی
نهاد سفارش دهنده تاریخ انجام طرح

طرح
هزینه پروژه / 

مبلغ قرارداد
سایر توضیحات

تااز

1
Mapping and Population Size Estimation for Three 

Key Populations in Afghanistan
H(VHUB 2019مرکز

)National & International Conferences( برگزاری هامیش های ملّی و بین املللی توسط دانشگاه - R13 جدول

واحد متولیعنوان هامیش

گسرته هامیش
تعداد دفعات 
برگزاری هامیش

تاریخ برگزاری 
آخرین هامیش ملّی

بین املللی

رشکت کنندگان بین املللیسخرنانان بین املللی

1
تغییرات اقلیمی و 

نظام سالمت
دانشگاه علوم پزشکی کرمان با همکاری 

مرکز آموزش مجازی
þþþ11396/8/24

)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

ری
ضو

ح

زی
جا

م

ی
یق

لف
ت

کشورنام دانشگاهفارغ التحصیلدر حال تحصیل

þþþاسرتالیاكوئینزلند اسرتالیاگروه سالمت الکرتونیککلیه مقاطعژورنال کالب1
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علوم اعصاب

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

18 سالBRO)استادمرکزتحقیقات علوم اعصابفیزیولوژیدکرت وحید شیبانی1

10 سالBRO)دانشیارمرکزتحقیقات علوم اعصابفیزیولوژیدکرت محمد شعبانی2

8 سالBRO)استادیارمرکزتحقیقات علوم اعصابفیزیولوژیدکرت محمدرضا آفرینش خاکی3

6 سالBRO)استادیارمرکزتحقیقات علوم اعصابعلوم اعصابدکرت خدیجه  اسمعیل پور4

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
نوع همکاری

تاریخ ابالغ / انتصاب
دبیررییس

þموسسانجمن علوم اعصاب ایراناستادمرکزتحقیقات علوم اعصابفیزیولوژیدکرت وحید شیبانی1

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

20نوروساینساستادمرکز تحقیقات علوم اعصابفیزیولوژیدکرت وحید شیبانی1

20اعتیاد و اسیب های اجتامعیاستادمرکز تحقیقات علوم اعصابپزشکی اجتامعیدکتز نوذر نخعی2

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

برد دکرتای علوم اعصاب و شناختیاستادمرکز تحقیقات علوم اعصابفیزیولوژیدکرت وحید شیبانی1

سالمت در بالیااستادمرکز تحقیقات علوم اعصابپزشکی اجتامعیدکرت نوذر نخعی2

برد دکرتای علوم اعصاب و شناختیدانشیارمرکز تحقیقات علوم اعصابفیزیولوژیدکرت محمد شعبانی3

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

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

دهنده پروژه
عنوان پروژه

رشوع و پایان 
پروژه

پزشکی اجتامعیدکرت نوذر نخعی1
مرکز تحقیقات 

علوم اعصاب
استاد

دفرت سالمت جمعیت، خانواده 
ومدارس – معاونت بهداشت 

وزارت بهداشت ، درمان و 
آموزش پزشکی

دالیل ادراک شده طالق در سال 94
بررسی رضایت مندی زناشویی و 

طالق عاطفی در جمهوری اسالمی 
ایران سال 94

1396تا 1397
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جدول R1 - مشخصات مراکز تحقیقات  دانشگاه 

سال تاسیس نام مرکز تحقیقات
آخرین رتبه مرکز در رتبه 

بندی مراکز تحقیقات علوم 
پزشکی کشور

حوزه ها و موضوعات مورد مترکز مرکز   
تعداد مقاالت ISI با 
affiliation  مرکز در 
سالهای 2018 و 2019

سایر توضیحات

1
مرکز تحقیقات 

علوم اعصاب
1374

رتبه 7 در بین 21 مرکز 
تحقیقاتی دارای 

ردیف مستقل بودجه 
بیومدیکال

اعتیاد،علوم شناختی پردازش اطالعات حسی، 
حافظه، یادگیری، درد، کشت رده های سلولی در 
ارتباط با بیامریهای مغزواعصاب، بیامری های 
نورودژنراتیو مغزو اعصاب و ارزیابی داروهای 

صناعی و گیاهی مؤثر بر سیستم عصبی

105 :2018
 109 :).Nov(2019

جدول R2 - مشخصات تحقیقات ملّی که توسط دانشگاه انجام شده است

مجری طرحعنوان پژوهش ملّی
تاریخ انجام طرح

نهاد سفارش دهنده طرح
هزینه پروژه / مبلغ 

قرارداد
سایر توضیحات

تااز

13961397دکرت نوذر نخعیدالیل ادراک شده طالق در سال 194
دفرت سالمت جمعیت، 

خانواده و مدارس
-

چاپ کتابچه مشکالت 
و پیامدهای تک 

فرزندی

2
بررسی رضایت مندی زناشویی و 

طالق عاطفی در جمهوری اسالمی 
ایران سال 94

معاونت بهداشتی 
دانشگاه علوم 

پزشکی کرمان – 
دکرت نوذر نخعی

13961397

دفرت سالمت جمعیت، 
خانواده ومدارس – معاونت 
بهداشت وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی

-

3
مطالعات شناختی حوزه اعتیاد در 

نخستیان
دکرت وحید 

شیبانی
اسفند1397اسفند 1395

معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری

-

4

بررسی بهبود اختالالت شناختی 
ناشی از ضایعه قرشی مغز در موش 
صحرایی و میمون ماکاک بدنبال 

پیوند سلول های بنیادی مزانشیمی 
اتولوگ در بسرت فیربینی

دکرت وحید 
شیبانی

مرداد1398مرداد 1395
معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری
-

5
بررسی دقت تشخیص توالی زمانی 

محرک های حسی چندگانه )بینایی و 
شنوایی( در ابعاد رفتاری و نورونی 

دکرت محمد رضا 
آفرینش خاکی

-ستاد علوم شناختی اسفند 99آبان 1397

جدول R4 - جذب گرانت پژوهشی بین املللی 

مجری طرحعنوان پژوهش بین املللی
نهاد سفارش دهنده تاریخ انجام طرح

طرح
هزینه پروژه / 

مبلغ قرارداد
سایر توضیحات

تااز

1
تفاهم نامه همکاری با موسسه ریکن ژاپن به منظور 

راه اندازی مرکز پریامت علوم اعصاب شناختی
کنون1392دکرت وحید شیبانی

مرکز تحقیقات 
علوم اعصاب

-
اهدا 30 عدد قفس 
نگه داری پریامت
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)International Joint Project( همکاری پژوهشی بین املللی - R5 جدول

عنوان پژوهش بین املللی

فرد مرجع )focal point( اجرای 
طرح در کشور

همکار تاریخ انجام طرح
 )counterpart(

بین املللی

نقش همکاران ملّی در 
انجام پروژه

سایر توضیحات

تاازگروه / دپارمتاننام

ارزیابی زلزله بم1
دکرت وحید 

شیبانی
13851387علوم اعصاب

 SAD موسسه
سوئیس

مدیریت اجرایی و 
علمی پروژه

2
Elucidating the role of the frontal 

pole cortex in primates
دکرت وحید 

شیبانی
علوم اعصاب 

شناختی
1395

در حال 
اجرا

دکرت فرشاد 
منصوری

پروفسور کی 
جی تاناکا

مدیریت اجرایی 
پروژه انجام مراحل 
عملی پروژه واجرای 

تستهای حیوانی

دکرت منصوری 
ازدانشگاه موناش 

اسرتالیا
پروفسور تاناکا از 

ژاپن

3

(nvestigating the effects of deep 
brain stimulation on suppression 

of drug-seeking behavior in 
non-human primates mod of 

morphine addiction

دکرت وحید 
شیبانی

علوم اعصاب 
شناختی

1396
در حال 

اجرا

دکرت فرشاد 
منصوری

پروفسور کی 
جی تاناکا

مدیریت اجرایی 
پروژه  انجام مراحل 
عملی پروژه و اجرای 

تستهای حیوانی

دکرت منصوری 
ازدانشگاه موناش 

اسرتالیا
پروفسور تاناکا از 

ژاپن

4

(nvestigating the effects of visual 
stimuli with different emotional 
content on executive functions 
in macaque monkey: Oxytocin 

implication

دکرت وحید 
شیبانی

علوم اعصاب 
شناختی

1396
در حال 

اجرا
دکرت فرشاد 

منصوری

مدیریت اجرایی 
پروژه  انجام مراحل 

عملی پروژه و 
اجرای تستهای 

حیوانی

دکرت منصوری 
ازدانشگاه موناش 

اسرتالی

5

(nvestigating the effects of 
temporary inactivation on 
insular cortex on morphine 
dependence and response 

inhibition in male Wistar rat

آقای صادق 
قاسمیان

دکرت وحید 
شیبانی

علوم اعصاب 
شناختی

48 ماه98/1/21

دکرت فرشاد 
منصوری

دکرت احسان 
عربزاده

مدیریت اجرایی 
پروژه  انجام مراحل 

عملی پروژه و 
اجرای تستهای 

حیوانی

دکرت منصوری 
ازدانشگاه موناش 

اسرتالیا
دکرت عربزاده از 
 NAU دانشگاه

اسرتالیا

6
(nvestigation of color hierarchy 

for response inhibition in 
humans

دکرت وحید 
شیبانی

علوم اعصاب 
شناختی

48 ماه98/2/25
دکرت فرشاد 

منصوری

مدیریت اجرایی 
پروژه  انجام مراحل 

عملی پروژه و 
اجرای تستهای 

حیوانی

دکرت منصوری 
ازدانشگاه موناش 

اسرتالیا

7

The evaluation of mesenchymal 
stem cells transplantation on 

cognitive impairments of rat and 
macaque monkey with cortical 

lesion

دکرت وحید 
شیبانی

علوم اعصاب 
شناختی

مرداد 
1395

مرداد 98

دکرت فرشاد 
منصوری

دکرت احسان 
عربزاده

مدیریت اجرایی 
پروژه  انجام مراحل 

عملی پروژه و 
اجرای تستهای 

حیوانی

دکرت منصوری 
ازدانشگاه موناش 

اسرتالیا
دکرت عربزاده از 
 NAU دانشگاه

اسرتالیا

8

(nvestigating the behavioral and 
neural correlates of temporal 

order judgment of multisensory 
stimuli

دکرت 
محمدرضا 
آفریتش 

خاکی
دکرت وحید 

شیبانی

علوم اعصاب 
شناختی

1397
در حال 

اجرا
دکرت احسان 

عربزاده

مدیریت اجرایی 
پروژه  انجام مراحل 

عملی پروژه و 
اجرای تستهای 

حیوانی

دکرت عربزاده از 
 NAU دانشگاه

اسرتالیا

9
Behavioral correlates of 

probabilistic multisensory 
evidence integration

فائزه 
شفیعی

دکرت وحید 
شیبانی

علوم اعصاب 
شناختی

فروردین 
98

در حال 
اجرا

دکرت احسان 
عربزاده

مدیریت اجرایی 
پروژه  انجام مراحل 

عملی پروژه و 
اجرای تستهای 

حیوانی

دکرت عربزاده از 
 NAU دانشگاه

اسرتالیا



دانشگاه علوم پزشکی کرمان 128

)International Joint Project( همکاری پژوهشی بین املللی - R5 جدول

عنوان پژوهش بین املللی

فرد مرجع )focal point( اجرای 
طرح در کشور

همکار تاریخ انجام طرح
 )counterpart(

بین املللی

نقش همکاران ملّی در 
انجام پروژه

سایر توضیحات

تاازگروه / دپارمتاننام

10

اثر تفاوت جنسیتی به تحریکات 
با محتوای احساسی و تاخیر زمانی 
مختلف بر حافظه ی کاری میمون 

ماکاک: اثر اکسی توسین

شهاب 
الدین 
زارعی

علوم اعصاب 
شناختی

9497
دکرت کارلوس
دکرت فرشاد 

منصوری

مدیریت اجرایی 
پروژه  انجام مراحل 

عملی پروژه و 
اجرای تستهای 

حیوانی

دکرت کارلوس از 
دانشگاه برازیلیا 

کشور برزیل
دکرت منصوری 

ازدانشگاه موناش 
اسرتالیا

11

 berberis بررسی اثر عصاره گیاه
vulgaris بر فعالیت الکرتوفیزیولوژیک 

نورون های CA1 در مدل حیوانی 
42-1 Aβ آلزایمر القا شده به وسیله

دکرت محمد 
شعبانی

مرکز 
تحقیقات 

علوم اعصاب
90/12/0391/8/20

دکرت مهدی 
تندر

مدیریت اجرایی 
پروژه

دکرت تندر از 
دانشگاه جورجنت 

آمریکا

12

بررسی تاثیر مرصف کانابینوئید اگزوژن 
Win 55212-2 در مرحله جنینی بر 

الگوی فعالیت انفجاری سلولهای پورکنژ 
کورتکس مخچه نوزادان موش صحرائی

دکرت محمد 
شعبانی

مرکز 
تحقیقات 

علوم اعصاب
91/02/2092/10/07

پروفسور بن 
والی

مدیریت اجرایی 
پروژه

دکرت بن والی از 
دانشگاه ریدینگ 

انگلستان

13

بررسی اثرات محیط غنی شده 
بر اسکیزوفرنی در مدل حیوانی 

شواهد رفتاری ، ایمنوهیستوشیمی و 
الکرتوفیزیولوژی

دکرت محمد 
شعبانی

مرکز 
تحقیقات 

علوم اعصاب
91/12/0294/12/16

دکرت نفیسه 
عطاپور

مدیریت اجرایی 
پروژه و انجام 
مراحل عملی و 
تستهای حیوانی

دکرت عطاپور از 
دانشگاه ملبورن 

اسرتالیا

14

بررسی اثرات امواج الکرتو مغناطیسی 
موبایل در مرحله جنینی بر پاسخهای 

 CA1 الکرتوفیزیولوژیک سلولهای ناحیه
هیپوکمپ نوزادان موش صحرائی

دکرت محمد 
شعبانی

مرکز 
تحقیقات 

علوم اعصاب
کرسی معظمی92/05/0992/12/28

مدیریت اجرایی 
پروژه و انجام 
مراحل عملی و 
تستهای حیوانی

معظمی از
 Emory

 University
 School of

Medicine, USA

15

بررسی اثرات رفتاری و 
الکرتوفیزیولوژیک کاربرد آگونیست 
ها و آنتاگونیست های رسپتورهای 
کانابینوئیدی در ترمور القاء شده با 

هارمالین در موشهای صحرائی نر

دکرت محمد 
شعبانی

مرکز 
تحقیقات 

علوم اعصاب
92/12/1495/04/15

پروفسور بن 
والی

مدیریت اجرایی 
پروژه و انجام 
مراحل عملی و 
تستهای حیوانی

دکرت بن والی از 
دانشگاه ریدینگ 

انگلستان

16

بررسی اثر بلوک گیرنده های AT1 و 
نقش سیستم نیرتیک اکساید روی 
آسیبهای ایجاد شده بوسیله اسرتس 
فیزیکی و روانی در حافظه احرتازی 
غیر فعال، رفتارهای شبه اضطرابی و 

افرسدگی در رت های نر

دکرت محمد 
شعبانی

مرکز 
تحقیقات 

علوم اعصاب
93/07/0996/02/11

دکرت مهدی 
تندر

مدیریت اجرایی 
پروژه و انجام 
مراحل عملی و 
تستهای حیوانی

دکرت تندر از 
دانشگاه جورجنت 

آمریکا

17

بررسی نقش مدیاتوری گیرنده های 
کانابینوئیدی در تغییرات جریانهای 
یونی ناشی از ترمور در سلول های 

پورکینژ

دکرت محمد 
شعبانی

مرکز 
تحقیقات 

علوم اعصاب
درحال اجرا96/08/10

پروفسور بن 
والی

مدیریت اجرایی 
پروژه و انجام 
مراحل عملی و 
تستهای حیوانی

دکرت بن والی از 
دانشگاه ریدینگ 

انگلستان

18

بررسی تغییرات خواص فعال و غیر فعال 
غشاء سلولهای تگمنتوم پشتی جانبی 
)LDT(  و تگمنتوم شکمی)VTA( و 
پیامدهای رفتاری –شناختی متعاقب 
اسرتس فیزیکی یا روانی قبل از تولد در 

موش های سوری نر

دکرت محمد 
شعبانی

مرکز 
تحقیقات 

علوم اعصاب
درحال اجرا97/11/17

پروفسور 
کریستی آنه 

کوهلمرب

مدیریت اجرایی 
پروژه و انجام 
مراحل عملی و 
تستهای حیوانی

پروفسور کوهلمرب 
از دانشگاه کپنهاگن 

دامنارک
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)International Joint Project( همکاری پژوهشی بین املللی - R5 جدول

عنوان پژوهش بین املللی

فرد مرجع )focal point( اجرای 
طرح در کشور

همکار تاریخ انجام طرح
 )counterpart(

بین املللی

نقش همکاران ملّی در 
انجام پروژه

سایر توضیحات

تاازگروه / دپارمتاننام

19

بررسی نقش گیرنده های کانابینوئیدی 
بر مهار جریان h) ناشی از MPP+ در 
تگمنتوم شکمی ))VTA و رفتارهای 

حرکتی و شبه افرسدگی در موش های نر 
مدل پارکینسونی

دکرت محمد 
شعبانی

مرکز 
تحقیقات 

علوم اعصاب
درحال اجرا97/12/25

پروفسور 
کریستی آنه 

کوهلمرب

مدیریت اجرایی 
پروژه و انجام 
مراحل عملی و 
تستهای حیوانی

پروفسور کوهلمرب 
از دانشگاه کپنهاگن 

دامنارک

20
به سوی نسل جدیدی از تثبیت کننده 
های خلق؛ توسعه  مقلدهای لیتیم و 
یک مدل حیوانی برای اختالل دوقطبی

دکرت محمد 
شعبانی

دکرت شکوه 
ارجمند

مرکز 
تحقیقات 

علوم اعصاب
درحال اجرا97/09/24

پروفسور 
کریستی آنه 

کوهلمرب

مدیریت اجرایی 
پروژه و انجام 
مراحل عملی و 
تستهای حیوانی

پروفسور کوهلمرب 
از دانشگاه کپنهاگن 

دامنارک

)University Spinoff Companies( رشکت های دانش بنیان وابسته به دانشگاه - R9 جدول

عنوان رشکت دانش بنیان
حوزه تخصصی فعالیت رشکت 

دانش بنیان
تاریخ رشوع فعالیت رشکت دانش 

بنیان
محصوالت نوآورانه رشکت دانش 

بنیان 
سایر توضیحات

زیست محور پژوهش پارس1
تولید محصوالت با محور 

حیوانات
1394

میل ورم – کرم نیوزومال – 
زهر زنبورعسل

)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
Molecular 

Neuroscience
1380سلولی مولکولی

کلیه ملزومات برای بررسی های مولکولی از جمله 
CPRدستگاههای الکرتوفورز و

2Patch Clampتکنیک های الکرتوفیزیولوژی) پچ کلمپ(1389ثبت داخل سلولی

3
Sensory (nformation 

Processing
ثبت خارج سلولی و 
پتانسیل های میدانی

1380
بساط پیرشفته ثبت خارج سلولی تک واحدی و امکان 

ردیابی عصبی

4EEG/ERP1389ثبت امواج مغزیERP وسایل مورد نیاز تکنیک

5
 Electron 

Microscope
هیستولوژی و 

میکروسکوپ الکرتونی
Electron Microscope )TEM(

EM10 – Zeiss

6Cell Culture
کشت رده های سلولی 

بیامریهای عصبی
1380

 MTT assay  ، XTT assay ،NMT انجام روشهای
assay و کشت سلولهای عصبی و بررسی رشد ومتایز در 

میدانهای الکرتیکی ومغناطیسی با مقدار مشخص

7
Behavioral 

Neuroscience
وجود انواع مازها وسخت افزار و نرم افزارهای مربوطه1380علوم رفتاری

الکرتوفیزیولوژی8
الکرتوفیزیولوژی 

حیوانی
ثبت اسالیس و کیندلینگ1394

9
الکرتوفیزیولوژی رفتاری 

پریامتهای غیر انسان
انواع کامپیوترهای تاچ و سخت افزار و نرم افزار مربوطه1392علوم شناختی

اتاق جراحی و ثبت و اتاقهای 
مختلف نگهداری حیوانات

10
الکرتوفیزیولوژی رفتاری 

جوندگان
وسایل اسرتوتکس و شناختی رودنت1392علوم شناختی
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)National & (nternational 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

رشکت کنندگان  بین املللیسخرنانان  بین املللی

1(BRO مرکز تحقیقات علوم اعصابمدرسه بین املللیþ**)شهریور 1396یک دوره )7 روز

)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

تولید و پرورش حیوانات آزمایشگاهی و امکان نگهداری حیوانات خاصمطالعات حیوانیقطب هشتم1

)Patent( ثبت ابداع و اخرتاع - R15 جدول

گروه / دپارمتان مسئولاسامی صاحبان نوآوریعنوان نوآوری

ی
خل

 دا
ت

ثب

ثبت خارجی

تاریخ ثبتشامره ثبت

U
S 

Pa
te

nt

 E
ur

op
ea

n
Pa

te
nt

 Ja
pa

ne
se

Pa
te

nt

1
دستگاه تعیین ترجیح مواد شیمیایی 
)دارو، غذا و سموم( و حافظه متاثر 

از آن ها

دکرت مهدی عباس نژاد، دکرت 
وحید شیبانی، دکرت سعید 

اسمعیلی ماهانی

مرکز تحقیقات علوم 
اعصاب

*þþþ9878298/03/25

2

سیستم پتوی الکرتونیکی دو کاناله با 
دقت یک دهم درجه سانتیگراد جهت 
ثابت نگهداشنت دمای بدن حیوانات 

آزمایشگاهی

دکرت وحید شیبانی
دکرت عباس بهرامی

مرکز تحقیقات علوم 
اعصاب

*þþþ3963786/01/21

3
دستگاه مولد تحریک مکانیکی سبیل 

جوندگان
سید محمد نوربخش
دکرت وحید شیبانی

مرکز تحقیقات علوم 
اعصاب

*þþþ7741591/08/14

)Pioneership in New Curriculum Implementation( پیشگامی در راه اندازی برنامه های درسی مصوب - E2 جدول

عنوان برنامه درسی
مقطع 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

شهید بهشتی، تهران، ایران، شیراز، تربیز13961387دکرتیبازنگری کوریکولوم رشته علوم اعصاب1

)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

امین راجی زاده )پایان نامه توسط یکی از اساتید مرکز(þ*1397امتحان دکرتای تخصصی فیزیولوژی1
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)International Student Admission( پذیرش فراگیر از خارج کشور - E4 جدول

مقطع برنامه درسیعنوان برنامه درسی
تعداد فراگیران خارجی

تلفیقیمجازیحضوری  کشورهای مبدا فراگیران
فارغ التحصیلدر حال تحصیل

þþ*پاکستانیک نفرPhDفرصت مطالعاتی )6 ماه(1

جدول M1 - سایر مصادیق مزیت رقابتی که در جداول فوق ذکر نشده است

توضیحاتگروه یا دپارمتان متناظرعنوان مزیت رقابتی

1
حوزه تحقیقاتی پریامت )علوم شناختی، رفتاری، 

الکرتوفیزیولوژی و جراحی (
دپارمتان علوم اعصاب شناختی

با توجه به تسهیالت فراهم شده در این مرکز در نوع خود در 
کشور بی نظیر است
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مطالعات حیوانی

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

18 سالBRO)استادمرکزتحقیقات علوم اعصابفیزیولوژیدکرت وحید شیبانی1

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

þموسسعلوماعصاب ایراناستادمرکزتحقیقات علوم اعصابفیزیولوژیدکرت وحید شیبانی1

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

20نوروساینساستادمرکز تحقیقات علوم اعصابفیزیولوژیدکرت وحید شیبانی1

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

برد دکرتای علوم اعصاب و شناختیاستادمرکز تحقیقات علوم اعصابفیزیولوژیدکرت وحید شیبانی1

جدول F9 - مشخصات اعضای هیات علمی دانشگاه که در مجالت Science ، Nature، New England Journal of Medicine و یا سایر ژورنال ها با IF بیش از 
15 مقاله چاپ کرده اند.

IF ژورنالآدرس مقالهعنوان مقالهرتبه علمیواحد محل خدمترشته نام هیات علمی

1
دکرت فرشاد 

علیزاده منصوری
علوم اعصاب 

شناختی

1-دانشگاه موناش اسرتالیا
2- همکاری علمی پژوهشی 
با مرکز علوم اعصاب شناختی 

در قالب قرارداد همکاری

استاد

Managing 
competing goals 
- a key role for the 
frontopolar cortex

Journal: Nature Reviews 
Neuroscience/ Vol.: 18/ 

(ssue: 11/ Year: 2017/ Pages: 
645-657/ (SSN: 1471-003X

(F 2017: 
32.635

(F 2018:
33.168

جدول R1 - مشخصات مراکز تحقیقات  دانشگاه 

سال تاسیس نام مرکز تحقیقات
آخرین رتبه مرکز در رتبه 
بندی مراکز تحقیقات 

علوم پزشکی کشور
حوزه ها و موضوعات مورد مترکز مرکز   

تعداد مقاالت ISI با 
affiliation  مرکز در 
سالهای 2018 و 2019

سایر توضیحات

1
مرکز تحقیقات 
علوم اعصاب 

شناختی
1394

علوم شناختی، پردازش اطالعات حسی، حافظه، یادگیری، 
درد، بیامری های نورودژنراتیو مغزو اعصاب، ایسکمی و 
ارزیابی داروهای صناعی و گیاهی مؤثر بر سیستم عصبی
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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 طرح
هزینه پروژه / مبلغ 

قرارداد
سایر توضیحات

تااز

مطالعات شناختی حوزه اعتیاد در نخستیان1
دکرت وحید 

شیبانی
اسفند 
1395

اسفند 
1397

معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری

-

2
بررسی بهبود اختالالت شناختی ناشی از ضایعه قرشی 
مغز در موش صحرایی و میمون ماکاک بدنبال پیوند 
سلول های بنیادی مزانشیمی اتولوگ در بسرت فیربینی

دکرت وحید 
شیبانی

مرداد 
1395

مرداد 
1398

معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری

-

3
بررسی دقت تشخیص توالی زمانی محرک های حسی 
چندگانه )بینایی و شنوایی( در ابعاد رفتاری و نورونی 

دکرت محمد رضا 
آفرینش خاکی

آبان 
1397

اسفند 
99

-ستاد علوم شناختی 

جدول R4 - جذب گرانت پژوهشی بین املللی 

مجری طرحعنوان پژوهش بین املللی
تاریخ انجام طرح

نهاد سفارش دهنده طرح
هزینه پروژه / مبلغ 

قرارداد
سایر توضیحات

تااز

1
تفاهم نامه همکاری با موسسه ریکن ژاپن به منظور 

راه اندازی مرکز پریامت علوم اعصاب شناختی
دکرت وحید 

شیبانی
کنون1392

مرکز تحقیقات علوم 
اعصاب

-
اهدا 30 عدد قفس 
نگه داری پریامت
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)International Joint Project( همکاری پژوهشی بین املللی - R5 جدول

عنوان پژوهش بین املللی

فرد مرجع )focal point( اجرای طرح 
در کشور

همکار تاریخ انجام طرح
 )counterpart(

بین املللی 

نقش همکاران ملّی در انجام 
پروژه

سایر توضیحات

تاازگروه / دپارمتاننام

1
Elucidating the role of 

the frontal pole cortex in 
primates

دکرت وحید 
شیبانی

علوم اعصاب 
شناختی

1395
در حال 

اجرا

دکرت فرشاد 
منصوری

پروفسور کی 
جی تاناکا

مدیریت اجرایی پروژه 
انجام مراحل عملی 

پروژه واجرای تستهای 
حیوانی

دکرت منصوری 
ازدانشگاه موناش 

اسرتالیا
پروفسور تاناکا از ژاپن

2

(nvestigating the effects 
of deep brain stimulation 

on suppression of 
drug-seeking behavior in 

non-human primates mod 
of morphine addiction

دکرت وحید 
شیبانی

علوم اعصاب 
شناختی

1396
در حال 

اجرا

دکرت فرشاد 
منصوری

پروفسور کی 
جی تاناکا

مدیریت اجرایی پروژه  
انجام مراحل عملی 

پروژه و اجرای تستهای 
حیوانی

دکرت منصوری 
ازدانشگاه موناش 

اسرتالیا
پروفسور تاناکا از ژاپن

3

(nvestigating the effects 
of visual stimuli with 

different emotional content 
on executive functions 
in macaque monkey: 
Oxytocin implication

دکرت وحید 
شیبانی

علوم اعصاب 
شناختی

1396
در حال 

اجرا
دکرت فرشاد 

منصوری

مدیریت اجرایی پروژه  
انجام مراحل عملی 

پروژه و اجرای تستهای 
حیوانی

دکرت منصوری 
ازدانشگاه موناش 

اسرتالیا

4
(nvestigation of color 
hierarchy for response 
inhibition in humans

دکرت وحید 
شیبانی

علوم اعصاب 
شناختی

48 ماه98/2/25
دکرت فرشاد 

منصوری

مدیریت اجرایی پروژه  
انجام مراحل عملی 

پروژه و اجرای تستهای 
حیوانی

دکرت منصوری 
ازدانشگاه موناش 

اسرتالیا

5

The evaluation of 
mesenchymal stem 

cells transplantation on 
cognitive impairments of 
rat and macaque monkey 

with cortical lesion

دکرت وحید 
شیبانی

علوم اعصاب 
شناختی

مرداد 
1395

مرداد 98

دکرت فرشاد 
منصوری

دکرت احسان 
عربزاده

مدیریت اجرایی پروژه  
انجام مراحل عملی 

پروژه و اجرای تستهای 
حیوانی

دکرت منصوری 
ازدانشگاه موناش 

اسرتالیا
دکرت عربزاده از 
 NAU دانشگاه

اسرتالیا

6

(nvestigating the 
behavioral and neural 
correlates of temporal 

order judgment of 
multisensory stimuli

دکرت محمدرضا 
آفریتش خاکی
دکرت وحید 

شیبانی

علوم اعصاب 
شناختی

1397
در حال 

اجرا
دکرت احسان 

عربزاده

مدیریت اجرایی پروژه  
انجام مراحل عملی 

پروژه و اجرای تستهای 
حیوانی

دکرت عربزاده از 
 NAU دانشگاه

اسرتالیا

7
Behavioral correlates of 

probabilistic multisensory 
evidence integration

فائزه شفیعی
دکرت وحید 

شیبانی

علوم اعصاب 
شناختی

فروردین 
98

در حال 
اجرا

دکرت احسان 
عربزاده

مدیریت اجرایی پروژه  
انجام مراحل عملی 

پروژه و اجرای تستهای 
حیوانی

دکرت عربزاده از 
 NAU دانشگاه

اسرتالیا

8

اثر تفاوت جنسیتی به تحریکات 
با محتوای احساسی و تاخیر 
زمانی مختلف بر حافظه ی 

کاری میمون ماکاک: اثر اکسی 
توسین

شهاب الدین 
زارعی

علوم اعصاب 
شناختی

9497
دکرت کارلوس
دکرت فرشاد 

منصوری

مدیریت اجرایی پروژه  
انجام مراحل عملی 

پروژه و اجرای تستهای 
حیوانی

دکرت کارلوس از 
دانشگاه برازیلیا 

کشور برزیل
دکرت منصوری 

ازدانشگاه موناش 
اسرتالیا
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)University Spinoff Companies( رشکت های دانش بنیان وابسته به دانشگاه - R9 جدول

عنوان رشکت دانش بنیان
حوزه تخصصی فعالیت رشکت دانش 

بنیان
تاریخ رشوع فعالیت رشکت 

دانش بنیان
سایر توضیحاتمحصوالت نوآورانه رشکت دانش بنیان 

میل ورم – کرم نیوزومال – زهر زنبورعسل1394تولید محصوالت با محور حیواناتزیست محور پژوهش پارس1

)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

1Behavioral Neuroscience1394علوم رفتاری
وجود انواع مازها وسخت افزار و نرم 

افزارهای مربوطه

ثبت اسالیس و کیندلینگ1394الکرتوفیزیولوژی حیوانیالکرتوفیزیولوژی2

1392علوم شناختیالکرتوفیزیولوژی رفتاری پریامتهای غیر انسان3
انواع کامپیوترهای تاچ و سخت افزار و 

نرم افزار مربوطه
ثبت و اتاقهای مختلف 

نگهداری حیوانات

وسایل اسرتوتکس و شناختی رودنت1392علوم شناختیالکرتوفیزیولوژی رفتاری جوندگان4

5
جراحی مغز پزیامت های غیر انسان و سایر حیواینات 

آزمایشگاهی و یا مورد استفاده در آزمایشگاه
1398علوم شناختی

دستگاه بیهوشی استنشاقی، مانیتورینگ 
بیهوشی، میز جراحی، الکرتوکوتری

)Patent( ثبت ابداع و اخرتاع - R15 جدول

گروه / دپارمتان مسئولاسامی صاحبان نوآوریعنوان نوآوری

ی
خل

 دا
ت

ثبت خارجیثب

تاریخ ثبتشامره ثبت

U
S 

Pa
te

nt

 E
ur

op
ea

n
Pa

te
nt

 Ja
pa

ne
se

Pa
te

nt

1
محلول اوژنول 

جوانه زادیی شلخ دام
محمد فرج لی عباسی
محمد مهدی موالئی

مرکز تحقیقات علوم اعصاب
بخش جراحی گروه علوم بالینی دانشکده 

دامپزشکی دانشگاه شهید باهرن کرمان
þþþþ996581398/08/18

جدول M1 - سایر مصادیق مزیت رقابتی که در جداول فوق ذکر نشده است

توضیحاتگروه یا دپارمتان متناظرعنوان مزیت رقابتی

1
حوزه تحقیقاتی پریامت )علوم شناختی، رفتاری، الکرتوفیزیولوژی 

و جراحی تخصصی (
دپارمتان علوم اعصاب شناختی

با توجه به تسهیالت فراهم شده در این مرکز در نوع خود 
در کشور بی نظیر است
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اندومرتیکس

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 خدمترشته نام 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

دانشگاه لندناپبدمیولوژیاستاد ممتازدانشکده بهداشتاپیدمیولوژیدکرت علی اکرب حق دوست1

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 خدمترشتهنام هیات علمی

اندودانتیکساستاد ممتازدانشکده دندانپزشکی کرماناندودانتیکسدکرت مسعود پریرخ1

جدول F3 - مشخصات اعضای هیات علمی دانشگاه که عضو انجمنهای بین املللی علمی مرتبط هستند:

نام انجمنرتبه علمیواحد محل خدمترشته نام هیات علمی
مدت و نوع 

عضویت

دائمعضو انجمن اندودانتیستهای آمریکا از سال 2010استاد ممتازدانشکده دندانپزشکی کرماناندودانتیکسدکرت مسعود پریرخ1

استاد ممتازدانشکده دندانپزشکی کرماناندودانتیکسدکرت مسعود پریرخ2
هیئت مدیره کنفدراسیون اندودانتیستهای 

آسیا-اقیانوسیه به عنوان مناینده ایران  2009تا 2014
2009تا 2014

استاد ممتازدانشکده دندانپزشکی کرماناندودانتیکسدکرت مسعود پریرخ3
هیئت تحریریه مجله انجمن اندودانتیستهای هند 

Endodontology
دائم

استاد ممتازدانشکده دندانپزشکی کرماناندودانتیکسدکرت مسعود پریرخ4
هیئت تحریریه مجله انجمن اندودانتیستهای ایران 

(ranian Endodontic Journal
دائم

دائمعضو انجمن بین املللی تحقیقات دندانپزشکیاستاددانشکده دندانپزشکی کرماناندودانتیکسدکرت آرش شهروان5

استاددانشگاه علوم پزشکی کرماناپیدمیولوژیدکرت علی اکرب حق دوست 6
مدیریت اچ-آی-وی/ایدز در منطقه مدیرتانه رشقی 

زیر نظر سازمان بهداشت جهانی
عضو دائم 
کمیته علمی

استاددانشگاه علوم پزشکی کرماناپیدمیولوژیدکرت علی اکرب حق دوست 7
شوراهای کشوری ماالریا، رسخک/رسخچه، بیامریهای 

غیرواگیر، رسطان پستان و شبکه بیامریهای قلبی و عروقی
دائم

استاددانشگاه علوم پزشکی کرماناپیدمیولوژیدکرت علی اکرب حق دوست 8
کارگروه علمی برآورد بار آنفالنزا در جهان 

”سازمان بهداشت جهانی“
دائم

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

اندودانتیکسدکرت مسعود پریرخ1
دانشکده 

دندانپزشکی کرمان
استاد 
ممتاز

كمیته راهربدی دبیرخانه شورای تخصصی 
دندانپزشکی در رشته اندودانتیكس

þþ1385 تا كنون

اندودانتیکسدکرت مسعود پریرخ2
دانشکده 

دندانپزشکی کرمان
استاد 
ممتاز

عضو منتخب وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی در شورای تخصصی دندانپزشکی

þþ1392 از آذر

اندودانتیکسدکرت مسعود پریرخ3
دانشکده 

دندانپزشکی کرمان
استاد 
ممتاز

1393 تا þþ1396بورد تخصصی اندودانتیکس

اندودانتیکسدکرت مسعود پریرخ4
دانشکده 

دندانپزشکی کرمان
استاد 
ممتاز

هیئت مدیره کنفدراسیون اندودانتیستهای 
آسیا-اقیانوسیه به عنوان مناینده ایران

þþ2014 2009 تا
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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:

رشته نام هیات علمی
واحد محل 

خدمت
رتبه 
علمی

نام نهاد 
بین املللی

نوع همکاریعنوان پروژه / برنامه

1
دکرت علی اکرب 

حق دوست
اپیدمیولوژی

دانشکده 
بهداشت

استاد 
ممتاز

WHOCooperation in Designing the Protocols for Afghanistan

2
دکرت علی اکرب 

حق دوست
اپیدمیولوژی

دانشکده 
بهداشت

استاد 
ممتاز

WHOH(V/A(DS Surveillance Support to (raq

3
دکرت علی اکرب 

حق دوست
اپیدمیولوژی

دانشکده 
بهداشت

استاد 
ممتاز

WHO
Population Size Estimation of Most-at-Risk Populations 

in (RAN and Other Countries of MENA Region

4
دکرت علی اکرب 

حق دوست
اپیدمیولوژی

دانشکده 
بهداشت

استاد 
ممتاز

WHO
Assessment of Feasibility of Modes of Transmission 

)MOT( and Network Scale up )NSU( Studies in Sudan

5
دکرت علی اکرب 

حق دوست
اپیدمیولوژی

دانشکده 
بهداشت

استاد 
ممتاز

WHO
(mpact of Harm Reduction (nterventions among People 

Who (nject Drugs )PW(Ds( in Dhaka, Bangladesh

6
دکرت علی اکرب 

حق دوست
اپیدمیولوژی

دانشکده 
بهداشت

استاد 
ممتاز

WHO
Third National Bio-Behavioural Surveillance Survey in 

prisoners

7
دکرت نوذر 

نخعی
پزشکی 
اجتامعی

دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان

استاد
سازمان 
بهداشت 

جهانی
مجریدرک خطر خشکسالی در جنوب رشق ایران

جدول F6 - مشخصات اعضای هیات علمی دانشگاه که شاخص H )H-index( باالی بیست )Scopus( دارند:

رتبه علمیواحد محل خدمترشته نام هیات علمی
موضوع یا زمینه 

علمی اصلی فعالیت
H توضیحاتشاخص

24اندودانتیکساستاد ممتازدانشکده دندانپزشکی کرماناندودانتیکسدکرت مسعود پریرخ1

28اپیدمیولوژیاستاد ممتازدانشکده بهداشتاپیدمیولوژیدکرت علی اکرب حق دوست2

20پزشکی اجتامعیاستادگروه سالمت در حوادث و بالیاپزشکی اجتامعینوذر نخعی3

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

اندودانتیکساستاد ممتازدانشکده دندانپزشکی کرماناندودانتیکسدکرت مسعود پریرخ1

اپیدمیولوژیاستاد ممتازدانشکده بهداشتاپیدمیولوژیدکرت علی اکرب حق دوست2

سالمت در حوادث و بالیااستادگروه سالمت در حوادث و بالیاپزشکی اجتامعینوذر نخعی3
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جدول F8 - مشخصات اعضای هیات علمی دانشگاه که مجری پروژه های کالن یا ملی درسطح وزارت بهداشت و درمان هستند: 

واحد محل خدمترشته نام هیات علمی
رتبه 
علمی

دستگاه یا واحد وزارتی 
سفارش دهنده پروژه

عنوان پروژه
رشوع و پایان 

پروژه

1
دکرت علی اکرب 

حق دوست

اپیدمیولوژی
دانشکده 
بهداشت

استاد 
ممتاز

وزارت بهداشت
Population Size Estimation of Most-at-Risk 

Populations in (RAN and Other Countries of 
MENA Region

از 2012 
تاکنون

اپیدمیولوژی
دانشکده 
بهداشت

استاد 
ممتاز

وزارت بهداشت
Developing the ST( Sentinel Surveillance 

Protocol in (ran
از 2012 
تاکنون

اپیدمیولوژی
دانشکده 
بهداشت

استاد 
ممتاز

وزارت بهداشت
Mapping of Health Services and Facilities in (ran, 

Which are Expected to Report ST( Syndromes
از 2012 
تاکنون

آمار و 
اپیدمیولوژی

دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان

رضیب اشغال تخت های بیامرستانیوزارت بهداشتاستاد

آمار و 
اپیدمیولوژی

دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان

مراقبت های H(Vوزارت بهداشتاستاد

آمار و 
اپیدمیولوژی

دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان

بیامری های غیر واگیروزارت بهداشتاستاد

جدول R1 - مشخصات مراکز تحقیقات  دانشگاه 

سال تاسیس نام مرکز تحقیقات
آخرین رتبه مرکز در رتبه بندی مراکز 

تحقیقات علوم پزشکی کشور
حوزه ها و موضوعات 

مورد مترکز مرکز   
تعداد مقاالت ISI با affiliation  مرکز در 

سالهای 2018 و 2019
سایر توضیحات

اندودانتیکس139512اندودنتولوژی کرمان1

جدول R3 - مشخصات گرانت های پژوهشی کالن )بیش از 500 میلیون تومان( جذب شده از نهادها و مراجع داخل کشور 

مجری طرحعنوان پژوهش ملّی
تاریخ انجام طرح

نهاد سفارش دهنده طرح
هزینه پروژه / مبلغ 

قرارداد
سایر توضیحات

تااز

-وزارت بهداشتدکرت علی اکرب حق دوستتامین نیروی انسانی وزارت بهداشت1

جدول R4 - جذب گرانت پژوهشی بین املللی 

مجری طرحعنوان پژوهش بین املللی
تاریخ انجام طرح

نهاد سفارش دهنده طرح
هزینه پروژه / مبلغ 

قرارداد
سایر توضیحات

تااز

سازمان جهانی بهداشتدکرت علی اکرب حق دوستبیامری ها ورفتارهای پرخطر1

2H(V سازمان جهانی بهداشتدکرت علی اکرب حق دوستمراقیت های

-سازمان جهانی بهداشت20162018دکرت حجت شیخ بردسیریدرک خطر خشکسالی در ایران3

)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

میکروسکوپ دندانپزشکی، رادیولوژی 1394اندودانتیکسآزمایشگاه حیوانات1

انکوباتور، گازپک، اتوکالو، 1394cell counterاندودانتیکسآزمایشگاه میکروب2

تستومرتیک، ویتاسونیک،ترمو سایکلینگ، شبیه ساز جویدن1394اندودانتیکسآزمایشگاه مکانیک3

1394اندودانتیکسآزمایشگاه سنرت مواد دندانی4
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جدول R11 - مشخصات مجالت علمی معترب دانشگاه که توسط ISI منایه می شوند17

آخرین IFتاریخ رشوع منایه ISIتاریخ رشوع انتشاررسدبیرواحد متولی نام مجله

1Oral Health and Oral Epidemiology13911393آرش شهروانپژوهشکده علوم کاربردی در دندانپزشکی

)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 ملّیمنطقه ایاستانی

1
 KERman Coronary Artery Disease Risk

Factors Study
مرکز تحقیقات 

فیزیولوژی
þüþ1388600040

)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

üþþ11397مرکز تحقیقات اندودنتولوژی کرماناولین سمپوزیوم دندانپزشکی مبتنی بر شواهد1

üþþ41398مرکز تحقیقات اندودنتولوژی کرمانچهارمین سمپوزیوم انجمن اندودانتیست های ایران2

)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 
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te

nt
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nt
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pa
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se
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te

nt

پروب دندانی پالس اکسیمرت1
مسعود پریرخ، عباس بهرامی، 

روح اله رشیفی
þþþþمسعود پریرخ

2
وسیله تشخیصی آلودینیای 

مکانیکال
مسعود پریرخ، عباس بهرامی، 

سید امیر سطوتی
þþþþمسعود پریرخ

)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

13911391دکرتی تخصصیدوره دکرتی پژوهش محور اپیدمیولوژی دندانی1

13911391دکرتی تخصصیدوره دکرتی پژوهش محور مواد دندانی2

13911391دکرتی تخصصیدوره دکرتی پژوهش محور اندودانتیکس3

)Top Rankers in National Competitive Exams( کسب رتبه های برتر در آخرین دوره آزمون های جامع کشوری - E3 جدول

نام کسب کنندگان رتبه های برتررتیه سهرتبه دورتبه یکتاریخ برگزاری آزمونعنوان آزمون جامع کشوری

دکرت سارا عسکری فرد1393üþþبورد تخصصی اندو1

دکرت علی رضا رکابی1390þþüبورد تخصصی اندو2
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)National Textbooks / Study books(  مشارکت اعضای هیات علمی دانشگاه درتالیف درسنامه ها و کتب مرجع ملی - E6 جدول

عنوان درسنامه / کتاب مرجع
رشته / مقطع 
مخاطبین کتاب

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

üþþدکرت پریرخ، منوچهری فراندودانتیکساندودانتیکس1

2
رجع کامل مبانی، وسایل و 
روش های آماده سازی کانال

138721384اندودانتیکس
دکرت آرش شهروان ، دکرت حسام 

رحیمی، دکرت محمد جعفر اقبال ، دکرت 
امین موحدیان ، دکرت سعیدمرادی

üþþ

3

Calcium Silicate–Based 
Cements. (n: Torabinejad 

M. Mineral Trioxide 
Aggregate: Properties and 

Clinical Applications

اندودانتیکس
Wiley-Blackwell, 
Oxford, UK, 2014

Parirokh M, Torabinejad M.þþü

4
Root-End Filling 

Materials.
اندودانتیکس

. Art & science in 
Microsurgery. First 

edition, Quintessence 
Publishing USA, 

2017.

Parirokh M, Shabahang  S. : 
Torabinejad M, Rubenstein R.

þþü

5
Endodontics. Principle 

and  practice.
اندودانتیکس

Endodontics. 
Principle and  

practice.

Trauchi Y, Parirokh M, 
Handysides R. Torabinejad M, 

Foad A, Shabahang S.
þþü

1394اندودانتیکساندودانتیکس
دکرت مریم قدوسی، حامد 

متوچهرفر،...
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جدول M1 - سایر مصادیق مزیت رقابتی که در جداول فوق ذکر نشده است

عنوان مزیت رقابتی
گروه یا 
دپارمتان 
متناظر

توضیحات

1
ارجاع به مقاالت دکرت پریرخ در کتب تخصصی اندو چاپ شده در 

خارج از کشور
اندو

1- Hargreaves KM, Berman LH . Cohen’s Pathways of the pulp . 
11th edition, 2016. Mosby  Elsevier.

2
ارجاع به مقاالت دکرت پریرخ در کتب تخصصی اندو چاپ شده در 

خارج از کشور
اندو

2-(ngle J(, Bakland L, Buamgartner C: Endodontics 6. 6th 
edition, 2008. BC Deker.

3
ارجاع به مقاالت دکرت پریرخ در کتب تخصصی اندو چاپ شده در 

خارج از کشور
اندو

3- Hargreaves KM, Goodis H, Tay FR. Seltzer and Bender Dental 
Pulp. 2012, Queintessence.

4
ارجاع به مقاالت دکرت پریرخ در کتب تخصصی اندو چاپ شده در 

خارج از کشور
اندو

4. Torabinejad M, Foad A, Walton RE. Endodontics. Principle 
and  practice. 5th edition. 2015, Elsevier Saunders.

5
ارجاع به مقاالت دکرت پریرخ در کتب تخصصی اندو چاپ شده در 

خارج از کشور
اندو

5. Camilleri J. Mineral trioxide aggregate in dentistry. 1st ed., 
2014, Springer.

6
ارجاع به مقاالت دکرت پریرخ در کتب تخصصی اندو چاپ شده در 

خارج از کشور
اندو

6. Patel S, Duncan HF. Pitt Ford’s problem-based learning in 
endodontology. 1st ed., 2011, 

7
ارجاع به مقاالت دکرت پریرخ در کتب تخصصی اندو چاپ شده در 

خارج از کشور
اندو

7. Huang GTJ,   Thesleff (. Stem cell craniofacial development and 
regeneration. 2013.

8
ارجاع به مقاالت دکرت پریرخ در کتب تخصصی اندو چاپ شده در 

خارج از کشور
.Purkait Essential Oral Pathology. 2011, Elsevier Saunders .8اندو

9
ارجاع به مقاالت دکرت شهروان در کتب تخصصی اندو چاپ شده در 

خارج از کشور
Cohen S, Hargreaves K : Pathways of the pulp . 10th edition, 2011اندو

رجاع به مقاالت دکرت شهروان در کتب تخصصی اندو چاپ شده در 
خارج از کشور

اندو
Gunnar Bergenholtz. Text book of Endodontology, second 

edition,2010

رجاع به مقاالت دکرت شهروان در کتب تخصصی اندو چاپ شده در 
خارج از کشور

Seltzer and Bender’s Dental pulp, Second edition, 2012اندو

مرجع کامل مبانی، وسایل و روشهای آماده سازی کانالاندورتبه اول کتاب سال ایران در سال 1385

رتبه اول جشنواره شهید احمد هدایت در سال 1384در بخش 
تالیفات دندانپزشکی

مرجع کامل مبانی، وسایل و روشهای آماده سازی کانالاندو

عضو كمیته راهربدی دبیرخانه شورای تخصصی دندانپزشکی در 
رشته اندودانتیكس

دکرت پریرخاندو

عضو منتخب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شورای 
تخصصی دندانپزشکی از آذر 1392

دکرت پریرخاندو

تعداد 3150 ارجاع به مقاالت دکرت پریرخاندوتعداد ارجاعات به مقاالت دکرت پریرخ
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سلول های بنیادی

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

1
دکرت علیرضا 
فارسی نژاد

هامتولوژی
گروه هامتولوژی دانشکده پیراپزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دانشیار

دبیر کمیته پالکت ستاد سلول های 
بنیادی معاونت ریاست جمهوری

þþ1395

جدول R1 - مشخصات مراکز تحقیقات  دانشگاه 

سال تاسیس نام مرکز تحقیقات
آخرین رتبه مرکز در رتبه بندی 

مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور
حوزه ها و موضوعات مورد 

مترکز مرکز   
  affiliation با ISI تعداد مقاالت

مرکز در سالهای 2018 و 2019
سایر توضیحات

1
مرکز جامع سلول 
درمانی و پزشکی 

بازساختی
1397---

سلول درمانی، مهندسی 
بافت، مهندسی پروتئین، 

پزشکی بازساختی

این مرکز دارای مجوزهای الزم از ستاد 
سلول های بنیادی کشور و دانشگاه 

علوم پزشکی کرمان می باشد

جدول R2 - مشخصات تحقیقات ملّی که توسط دانشگاه انجام شده است

مجری طرحعنوان پژوهش ملّی
تاریخ انجام طرح

نهاد سفارش دهنده طرح
هزینه پروژه / مبلغ 

قرارداد
سایر توضیحات

تااز

1
بررسی اثر پیوند کندروسیت های اتولوگ با استفاده از 

داربست فیربینی و پریوست در بهبود ضایعات غرضوف 
زانوی انسان

شهریار 
دبیری

13931395
ستاد سلول های بنیادی 
معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری اسالمی

2

متایز سلول های بنیادی مایع سینوویال، پوست و مغز 
استخوان به سلول های کندروسیت در محیط سه بعدی 
با مهار بیان 1β-(L به منظور افزایش بازدهی متایز و 

پایداری کندروسیت

شهریار 
دبیری

13931395
ستاد سلول های بنیادی 
معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری اسالمی

3
بررسی مقایسه ای پیوند اتولوگ کندروسیت های 

مخلوط شده با چسب فیربینی با استفاده از غشاهای 
زیستی تجزیه پذیر در بهبود ضایعات غرضوفی زانوی بز

علیرضا 
فارسی نژاد

13931395
ستاد سلول های بنیادی 
معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری اسالمی

)University Spinoff Companies( رشکت های دانش بنیان وابسته به دانشگاه - R9 جدول

عنوان رشکت 
دانش بنیان

حوزه تخصصی فعالیت رشکت 
دانش بنیان

تاریخ رشوع فعالیت 
رشکت دانش بنیان

سایر توضیحاتمحصوالت نوآورانه رشکت دانش بنیان 

1
ترمیم بافت 

سینا
فرآورده های سلولی و پالسامی 

غنی از پالکت
1394

پالسامی غنی از پالکت، قطره های رسم اتولوگ، 
چسب فیربینی، لیپوسین، فیربوسین، الیزیت پالکتی

2
زیست نوژن 

سینا
تهیه ی فرآورده های آسلوالر و 
کیت های تشخیصی مولکولی

1397
بافت های استخوانی و غرضوفی آسلوالر، 

داربست های حاوی سلول 
این رشکت در حال گذراندن مراحل 
ارزیابی دانش بنیان شدن می باشد.
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)Advanced Research Laboratories( آزمایشگاه های تحقیقاتی پیرشفته - R10 جدول

عنوان آزمایشگاه تحقیقاتی 
پیرشفته

حوزه تخصصی فعالیت 
آزمایشگاه 

تاریخ رشوع 
فعالیت آزمایشگاه 

سایر توضیحاتتجهیزات آزمایشگاهی آزمایشگاه که در سطح کشور بی نظیر و یا کم نظیر می باشد

1
مرکز جامع سلول درمانی 

و پزشکی بازساختی
سلول درمانی و 
پزشکی بازساختی

1397
فلوسایتومرتی، الکرتوریسی، دستگاه استحکام کششی، کوره الکرتیکی، 

دستگاه های الکرتوفورز افقی و عمودی، دستگاه فریز درایر

)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
نخستین هامیش پالکت و پزشکی 

بازساختی
گروه هامتولوژی دانشکده پیراپزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی کرمان
þþþبهمن 11395 بار

2
چهارمین رویداد استارت آپی 

سلول درمانی
مرکز جامع سلول درمانی و پزشکی 

بازساختی
þþþآبان 11398 بار

3
سمپوزیوم سلول درمانی و پزشکی 

بازساختی
مرکز جامع سلول درمانی و پزشکی 

بازساختی
þþþاسفند 11397 بار

)Patent( ثبت ابداع و اخرتاع - R15 جدول

گروه / دپارمتان مسئولاسامی صاحبان نوآوریعنوان نوآوری

ی
خل
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ت

ثبت خارجیثب

تاریخ ثبتشامره ثبت
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1
نانوپانسامن آنتی باکرتیال غنی 
شده با سلول های بنیادی گیاهی

علی درخشانی، فاطمه 
خرضی پور، مارال مرادزاده

مرکز جامع سلول درمانی 
و پزشکی بازساختی

þþþþ13985014000300730798/8/21
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جدول M1 - سایر مصادیق مزیت رقابتی که در جداول فوق ذکر نشده است

توضیحاتگروه یا دپارمتان متناظرعنوان مزیت رقابتی

1
ترمیم ضایعات غرضوف زانوی انسانی با داربست 

فیربینی
مرکز جامع سلول درمانی و 

پزشکی بازساختی
این خدمات با همکاری رشکت دانش بنیان ترمیم بافت سینا و گروه 

ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام می شود.

2
درمان بی اختیاری اسرتسی ادراری در زنان با تزریق سلول 

های بنیادی عضالنی و فیربوبالست های اتولوگ
مرکز جامع سلول درمانی و 

پزشکی بازساختی
این خدمات با همکاری رشکت دانش بنیان ترمیم بافت سینا و گروه 

اورولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام می شود.

3
درمان بی اختیاری اسرتسی ادراری در زنان با تزریق 

پارااورترال پالسامی غنی از پالکت
مرکز جامع سلول درمانی و 

پزشکی بازساختی
این خدمات با همکاری رشکت دانش بنیان ترمیم بافت سینا و گروه 

اورولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام می شود.

4
درمان سیستیت راجعه در زنان با تزریق پالسامی غنی 

از پالکت
مرکز جامع سلول درمانی و 

پزشکی بازساختی
این خدمات با همکاری رشکت دانش بنیان ترمیم بافت سینا و گروه 

اورولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام می شود.

درمان R(F در زنان با تزریق PRP در اندومرت5
مرکز جامع سلول درمانی و 

پزشکی بازساختی
این خدمات با همکاری رشکت دانش بنیان ترمیم بافت سینا و مرکز 

تخصصی درمان ناباروری نجمیه کرمان انجام می شود.

6
درمان آزواسپرمی در مردان با پالسامی غنی از فاکتور 

رشد
مرکز جامع سلول درمانی و 

پزشکی بازساختی
این خدمات با همکاری رشکت دانش بنیان ترمیم بافت سینا و مرکز 

تخصصی درمان ناباروری نجمیه کرمان انجام می شود.

7
درمان کاهش ذخیره تخمدان در زنان با استفاده از 

پالسامی غنی از پالکت
مرکز جامع سلول درمانی و 

پزشکی بازساختی

این خدمات با همکاری رشکت دانش بنیان ترمیم بافت سینا و مرکز 
ناباروری بیامرستان افضلی پور دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام 

می شود.

8
درمان ناباروری ناشی از نارسایی تخمدان نابالغ با  تزریق 

سلول های بنیادی اتولوگ اندومرت رحم
مرکز جامع سلول درمانی و 

پزشکی بازساختی
این خدمات با همکاری رشکت دانش بنیان ترمیم بافت سینا و مرکز 

تخصصی درمان ناباروری نجمیه کرمان انجام می شود.

9
ترمیم سوختگی شیمیایی سطح چشم انسانی با غشای 
فیربینی سلوالر شده با سلول های اپیتلیوم اتولوگ مخاط

مرکز جامع سلول درمانی و 
پزشکی بازساختی

این خدمات با همکاری رشکت دانش بنیان ترمیم بافت سینا و گروه 
چشم پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام می شود.

10
درمان اختالل عملکرد جنسی در بیامران دیابتی با  تزریق 

اینرتکاورنوزال سلول های بنیادی
مرکز جامع سلول درمانی و 

پزشکی بازساختی
این خدمات با همکاری رشکت دانش بنیان ترمیم بافت سینا و گروه 

ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام می شود.

11
جوانسازی پوست با تزریق ژل پالسامیی سلوالر شده با 

سلول های فیربوبالست پوستی
مرکز جامع سلول درمانی و 

پزشکی بازساختی
این خدمات با همکاری رشکت دانش بنیان ترمیم بافت سینا و گروه 

پوست دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام می شود.

12
درمان درد مزمن کمر ناشی از دیسکوپاتی با تزریق 

پالسامی غنی از پالکت
مرکز جامع سلول درمانی و 

پزشکی بازساختی
این خدمات با همکاری رشکت دانش بنیان ترمیم بافت سینا و گروه 
جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام می شود.

13
درمان درد مزمن کمر ناشی از دیسکوپاتی با تزریق 

سلول های بنیادی
مرکز جامع سلول درمانی و 

پزشکی بازساختی
این خدمات با همکاری رشکت دانش بنیان ترمیم بافت سینا و گروه 
جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام می شود.

14
ساخت انواع داربست های نانو فیربی حاوی سلول جهت 

ترمیم بافت های آسیب دیده
مرکز جامع سلول درمانی و 

پزشکی بازساختی
این خدمات در مرکز جامع سلول درمانی و پزشکی بازساختی انجام 

می شود.

تهیه ی انواع بافت های آسلوالر استخوان، غرضوف و ...15
مرکز جامع سلول درمانی و 

پزشکی بازساختی
این خدمات در مرکز جامع سلول درمانی و پزشکی بازساختی انجام 

می شود.

16
انجام پنل های مربوط به مشخصه یابی سلول های 
بنیادی جدا شده از بافت های مختلف با استفاده از 

دستگاه فلوسایتومرتی

مرکز جامع سلول درمانی و 
پزشکی بازساختی

این خدمات در مرکز جامع سلول درمانی و پزشکی بازساختی انجام 
می شود.

ارائه ی خدمات مهندسی بافت17
مرکز جامع سلول درمانی و 

پزشکی بازساختی

از جمله این خدمات می توان به دستگاه الکرتوریسی ، دستگاه کوره 
الکرتیکی )1700 درجه( و دستگاه تعیین میزان استحکام کششی و 

دستگاه فریز داریر اشاره کرد که در مرکز جامع سلول درمانی و پزشکی 
بازساختی انجام می شود.

رشوع مراحل آزمایشی بانک سلول های بنیادی دندان18
مرکز جامع سلول درمانی و 

پزشکی بازساختی
این خدمات با همکاری رشکت دانش بنیان ترمیم بافت سینا انجام 

می شود.

ارائه خدمات پژوهشی در حوزه سلول های بنیادی 19
مرکز جامع سلول درمانی و 

پزشکی بازساختی
جداسازی سلول های بنیادی از انواع بافت ها، متایز به رده های مختلف 

سلولی، انجام کشت های دو و سه بعدی و....
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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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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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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


