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 اهداف بلندمدت و کوتاه مدت ، رسالت هیانیب

 گلستان یدانشگاه علوم پزشک یو فناور قاتیمعاونت تحق            

 :(Vision) انداز چشم

 :آنیم بر ما

 و فرهیخته انسانی سرمایه تربیت امر تحقیقات و فناوری با دانشگاه برتر در بین دانشگاههای همسطح در 5یکی از 

 و علم تیتحقق مرجع ،علم نافع دیدر تول ینوآور ،یاو منطقه یمطالعات بزرگ مل تیتوسعه ظرف ،ژوهشگرپ

 باشیم. 4141 سال تا بنیان دانش ثروت خلق

 :(Mission) رسالت بیانیه

 استقرار با المللی بین و ملیمنطقه ای،  سطح در جامعه سالمت ارتقایو توسعه  تامین ،حفظمشارکت در 

 :از طریق تعالی استانداردهای

 یو توسعه ا یکاربرد ،یادیمختلف بن یپژوهشگران جهت انجام پژوهش ها یمناسب برا یبستر و فضا جادیا -

  آموزش علوم پزشکی پاسخگو پژوهش در نظام های سالمت، فناوری های سالمت و  توسعه - 

 و بنیادی تحقیقات و ایبزرگ ملی و منطقه مطالعات توسعهحرکت درراستای دانشگاه نسل سوم از طریق  -

 پزشکی زیست و بنیان دانش تولیدات بالینی،

 توسعه ظرفیت  نوآوری در تولید علم نافع -

 و اطالع رسانی جامع سالمت یتحقق مرجعیت علم -

 کشور یپژوهش و فناور انیگذاران و متول استیارتباط مناسب و فعال با س یبرقرار-

 پژوهشفرهنگ  یو ارتقا یو انسان یکیزیف ،یمنابع مال یوربهره شیافزا -
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مبتنی بر اولویتهای  قاتیتحق نهی(در زمیابیاجرا وارزش - یزیبرنامه ر - یاستگذاری)س ریفراگ تیریمد وسعهت-

 سالمت

 :  (Value) ارزشها بیانیه

تحقیقات و فناوری و  خدمات کلیه ارائه در معاونت تحقیقات و فناوری الهی، استعانت و الطاف سایه در

 :   است پایبند زیر ارزشهای و اصول به همکاریهای درون و بین بخشی 

 فرهنگی و اعتقادی ـ دینی مبانی و ها ارزش حفظ  

 کارکنان و مراجعین حقوق رعایت جهت در انسانی کرامت به احترام   

 و اخالق در پژوهش ای حرفه اخالق اصول رعایت 

 ( خدمات کلیه به مردم حادآ عادالنه دسترسی) محوری عدالت 

 انسانی گذاری سرمایه اصول رعایت با استراتژیک رهبری  

 فناوری بر تکیه با روز به و علمی دانش با متناسب خدمات کیفیت مستمر ارتقاء در تعهد و برتری: تعالی 

  دانش مدیریت و محوری دانش بر تاکید با نوین های

 (اندیشه آزادی از حمایت با افزایی هم اصول پذیرش و مدیریت در مشارکت) مشارکتی گیری تصمیم 

 سالمت خدمات ارائه در پاسخگویی و امانتداری صداقت، مداری، مشتری  

 دستاوردهای بر گروهی های موفقیت اولویت سازمانی، برون و درون تعامل و انسجام) کارگروهی 

 ( فردی

 های نسل برای آن امانتدارانه حفظ و دانش مدیریت کارگیری به با اجتماعی پذیری مسئولیت حفظ 

  آینده

  (متخصص و متعهد نیروهای تشویق و کارگیری به با ساالری شایسته) گرایی ای حرفه 
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 گیرندگان و کارکنان دانشجویان، کلیه محققین، برای اعتماد قابل و امن سازمانی جو نمودن فراهم 

  خدمت

 از گیری بهره و وری بهره اصول به اعتقاد خالقانه، و نو های ایده به احترام) کارآفرینی و نوآوری 

 ( کار و کسب ایجاد و فرصتها

 زیست محیط از حفاظت اصول به احترام 

 

 :و بلند مدت معاونت تحقیقات و فناوری (Goals) کالن اهداف

 G1 .تجهیزات آزمایشگاهی و فضاهای فیزیکیپزشکی رسانی اطالع هایساخت  زیر تقویت ، 

 G2 . به منایع اطالعات چاپی و  و کارکنان انیدانشجو ن،ی، محقق یعلم اتیه یاعضادسترسی  ءارتقا

 الکترونیک

 G3.  دانشگاهدر وسعه فناوری اطالعات و ارتباطات تتقویت و 

G4 .  ، شرکت  انیفناوران و متول، کارکنان دانشگاه ،محققین، دانشجویانتوانمند سازی اعضای هیات علمی

 دانشگاه انیدانش بن یها

G5.  منطقه یقاتیتحق یها تینظام سالمت  متناسب با اولو یو کاربرد یادیبن یپژوهش ها یکمء ارتقا 

G6جهت حرکت به سمت در  با اولویت ها و  نظام سالمت  متناسب یو کاربرد یادیبن یپژوهش ها یفیک ء. ارتقا

 دانشگاه نسل سوم)کارآفرین(

.G7  و بین المللی ملی،  ایمنطقه بزرگ مطالعات ظرفیت توسعه 

 G8 .علم مرجعیت تحقق و نافع علم تولید در نوآوری 

G9کردن پژوهش در نظام ارائه خدمات دانشگاه نهیبه منظور نهاد ی.  بسترساز(HSR) 
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G10 .یحوزه سالمت مستقر در مراکز رشد فناور انیدانش بن یشرکت ها سیاز گسترش و تاس تیحما شیافزا 

 دانشگاه

 G11  .نیب های تیمحصوالت حوزه سالمت با استفاده از ظرف یساز یو بوم یدانش فن انتقال یبرا  یبسترساز 

 یالملل

 

 اهداف بلند مدت و کوتاه مدت معاونت تحقیقات و فناوری: 

G1یکیزیف یو فضاها یشگاهیآزما زاتیتجه ،یپزشک یاطالع رسان یساخت ها ریز تی. تقو 

 ISI web of scienceو  PubMed ،Scopusشده در هینما یتعداد مجالت علوم پزشک شیافزا -
متمرکز  کیو منابع الکترون یاطالعات یاز بانکها  انیو دانشجو یعلم ئتیه یاستفاده اعضا یرتبه ا 2ارتقاء  -

 یعلوم پزشک یدانشگاهها نیدر ب
 قبل سال به نسبت دانشگاه ای ترجمه و تالیف کتب تعداد برابری دو افزایش -

 دانشگاه یارتقاء نظام گزارشات علم سنج -
 (  )راه اندازی آزمایشگاه جامع دانشگاهراه اندازی آزمایشگاه مرکزی معاونت تحقیقات -
 ارتقاء آزمایشگاه های تحقیقاتی زیر مجموعه معاونت -
 )ساخت اتاق تمیز و تجهیز آن(زیاتاق تم یراه انداز -

 

G2 . به منایع اطالعات چاپی و  و کارکنان انیدانشجو ن،ی، محقق یعلم اتیه یاعضادسترسی  ءارتقا

 الکترونیک

 یو پژوهش یاطالعات علم یهاگاهیبه منابع و پا یدسترس شیافزا -

 دانشگاه یمرکز مشاوره اطالعات علم یو فعال ساز یراه انداز -

 مجموعه کتابخانه ها یو کم یفیارتقا ک -

 

G3.  دانشگاهدر وسعه فناوری اطالعات و ارتباطات تتقویت و 

 یکتابخانه مرکز کیالکترون یمرکز اطالعات علم یوانجام امور فن ارتقاء -

 راه اندازی بخش منابع دیجیتال آموزشی و پژوهشی دیداری شنیداری -

 امکانات سخت افزاری حوزه  معاونت بهبود وضعیت  -
 معاونت و مراکز تحت پوشش یها انهیرا ینرم افزار تیسطح امن شیافزا -

 یعلم اتیه یاعضاجهت  ینترنتیخدمات اافزایش سطح دسترسی به  -
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G4 شرکت  انیکارکنان دانشگاه، فناوران و متول ان،یدانشجو ن،ی، محقق یعلم اتیه یاعضا  ی. توانمند ساز

 دانشگاه انیدانش بن یها

پژوهش و نظام نوین اطالعات  یابزارهاتوانمندسازی گروه های هدف معاونت تحقیقات و فناوری در زمینه  -
 ایران )نوپا( یپزشک یهاپژوهش

 سالمت  یامدهایو پ هایماریثبت ب ارتقای نظام -
 پژوهشاخالق در زمینه  در یو فناور قاتیهدف معاونت تحق یگروه ها یتوانمندساز -
دانش  ینوپا یهاشرکتتوانمندی و تسهیل برقراری ارتباطات متقابل بین کارکنان و اعضای هیات علمی و  -

 در خصوص تولید دانش و نوآوریحوزه سالمت بنیان 
 به منظور افزایش تولید شواهد معتبر  پزشک پژوهشگر تیترب -

 دانشگاه یدفاتر انتقال فناور یانسان نیروی یتوانمندساز -

 

G5.  منطقه یقاتیتحق یها تینظام سالمت  متناسب با اولو یو کاربرد یادیبن یپژوهش ها یکمء ارتقا 

 هایماریبرنامه ثبت بو  کیولوژیب یبرنامه بانک نمونه ها یراه انداز -

 یدر حوزه علوم پزشک یو فرادانشگاه یمل یپژوهش یهاطرح شیزافا -

 قابلیت ها استانافزایش طرح های تحقیقاتی بر مبنای اولویت و  -

 افزایش طرح های تحقیقاتی در حوزه های سرطان ، سل، گیاهان داروئی و پزشک خانواده و نظام ارجاع -

 

G6در جهت حرکت به سمت  با اولویت ها و  نظام سالمت  متناسب یو کاربرد یادیبن یپژوهش ها یفیک ء. ارتقا

 دانشگاه نسل سوم)کارآفرین(

 .Intسالمت )بر اساس شاخص   یهاحوزه سالمت نسبت به کل پژوهش یالمللنیب یهاتوسعه پژوهش -

collaboration انهیدر گزارش سال SCImago) 
 Scopusو باالتر بر اساس  51معادل  hبا شاخص  یرانیا یتعداد محققان علوم پزشک شیافزا -
 ESIمقاالت پراستناد در حوزه سالمت بر اساس  شیافزا -
 %51که در  Scopus   یاستناد گاهیدر پا یعلوم پزشک یهاده توسط دانشگاهتعداد مقاالت منتشر ش شیافزا -

  SJRمجالت برتر هر رشته بر اساس شاخص 
 ایو  ISI: WOSشده در  هیمنجر به چاپ مقاله نمای انامهانیرپایغ ییدانشجو قاتیتحق شیافزا -

MEDLINE 

 

.G7  و بین المللی ملی،  ایمنطقه بزرگ مطالعات ظرفیت توسعه 

 ESIبندی یک درصد برترین دانشمندان جهان توسط در رتبه یرانیا یتعداد محققان علوم پزشک شیافزا -
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 .Intسالمت )بر اساس شاخص   یهاحوزه سالمت نسبت به کل پژوهش یالمللنیب یهاتوسعه پژوهش -

collaboration انهیدر گزارش سال SCImago) 

 

G8 .علم مرجعیت تحقق و نافع علم تولید در نوآوری 

 نتایج طرح های تحقیقاتی )ترجمان دانش( افزایش دسترسی گروههای هدف به -

 اهانیعلوم پزشکی )سرطان ، سل، گ تیمرجع یها طهیحتحقیقات و حمایت در  مرجعیت علمی )سرآمدی( در -
 ( و نظام ارجاع و پزشک خانواده یداروئ

 

G9کردن پژوهش در نظام ارائه خدمات دانشگاه نهیبه منظور نهاد ی.  بسترساز(HSR) 

 یقاتیتحق یتعداد واحدها شیافزا -

 واحدهای تحقیقاتی  ی و نرم افزاریامکانات سخت افزارافزایش   -

 محققین واحدهای ارائه خدمات تحقیقاتیبه  ینترنتیای و ه امشاورخدمات ارتقاء  -
 

G10 .یحوزه سالمت مستقر در مراکز رشد فناور انیدانش بن یشرکت ها سیاز گسترش و تاس تیحما شیافزا 

 دانشگاه

  یفناور یها تیدر سامانه فعال انیها و محصوالت دانش بناطالعات شرکت یسامانده -

 معتبر یها شیهما و جشنواره ها ،معتبر یالملل نیب یها شگاهیاز شرکتها جهت حضور در نما تیحما -

 

 G11  .نیب های تیمحصوالت حوزه سالمت با استفاده از ظرف یساز یو بوم یدانش فن انتقال یبرا  یبسترساز 

 یالملل

 در دانشگاه یدفتر انتقال فناورتوسعه  -

.G12ی مرتبط با پژوهشساخت ها ریز تیتقو 

 پژوهشکده علوم بالینی ی راه اندازه -
 و داخلی موافقت قطعی فزایش تعداد مراکز تحقیقاتی دارای ا-

       
 


