ثزوبمٍ استزاتژیک معبيوت پژيَشی داوشکدٌ پششکی
فزآیىد َبی معبيوت پژيَشی:


تطکیل ضَرای پژٍّطی ٍ ثزگشاری جلسبت هستوز ادٍاری



تصَیت ٍ ًظبرت ثز اجزای پبیبى ًبهِ ّبی داًطجَیبى کلیِ هقبعع تحصیلی



تصَیت ٍ ًظبرت ثز اجزای عزح ّبی پژٍّطی



تطکیل کویتِ اخالق ثز پژٍّص ثزای ارسیبثی عزح ّب ٍ پبیبى ًبهِ ّب



ثزًبهِ ریشی ٍ ًظبرت ثز فعبلیت کویتِ پژٍّطی داًطجَیبى



ثزًبهِ ریشی ٍ ًظبرت ثز عولکزد ًطزیبت علوی داًطکذُ ( پژٍّص در پشضکی )...ٍ NBM ،



ثزًبهِ ریشی ٍ اجزای کبرگبّْبی هختلف پژٍّطی ثزای اعضب ّیبت علوی ٍ دستیبراى



ثزًبهِ ریشی ثزای ضزکت در جطٌَارُ پژٍّطی داًطگبُ اس عزیق تطکیل غزفِ ٍ ارائِ عولکزد



ثزرسی پزًٍذُ ّبی پژٍّطگزاى هٌتخت جطٌَارُ پژٍّطی داًطگبُ اس داًطکذُ پشضکی ٍ ارسبل ثِ هعبًٍت تحقیقبت ٍ
فٌبٍری داًطگبُ



تطکیل جلسبت ادٍاری ثب هعبًٍیي پژٍّطی گزٍُ ّبی آهَسضی



ارسیبثی ٍ ًظبرت ثز عولکزد پژٍّطی گزٍّْبی آهَسضی ٍ ارائِ ثبسخَرد هٌبست ثِ آًْب



ارتجبط هستوز ٍ ًظبرت ثز عولکزد هزاکش تحقیقبت ٍ تَسعِ ثبلیٌی در ثیوبرستبًْب



تذٍیي دستَر العول ّب ٍ آییي ًبهِ ّبی داخلی پژٍّطی هَرد ًیبس ٍ ارائِ ثِ ّیبت رئیسِ داًطکذُ ج ّت تصَیت



ثزًبهِ ریشی ٍ ًظبرت ثز فعبلیت کتبثخبًِ داًطکذُ




ضزکت در جلسبت ّیبت رئیسِ داًطکذُ
تذٍیي ثَجِ ثزًبهِ ای سبالًِ هعبًٍت پژٍّطی داًطکذُ ٍ ارائِ ثِ رئیس داًطکذُ

 ضزکت در جلسبت درٍى داًطکذُ ای  ،داًطگبّی ٍ یب ٍسارتی هزتجظ ثب فعبلیت ایي حَسُ
ارتجبعبت اداری ثب سغَح ثبالتزّ ،ن سغح ٍ سغَح پبییي تز در داًطگبُ ٍ ثب سبسهبًْبی دیگز

مًضًع راَجزدی :سُم داوشکدٌ در تًليد علمی كشًر ي پژيَشُبی كبرثزدی متىبست ثب ايلًیتُبی تعييه شدٌ
عًامل داخلی

يضعيت

عًامل خبرجی

وحًٌ
ياكىش

كميت ويزيی اوسبوی پژيَشی

▬

قَاًیي ٍ آییي ًبهِ ّبی داًطگبّی ٍ ٍسارتی

▬

كبرایی پژيَشی اعضبی َيئت علمی

▼

ثزًبهِ ّبی تَسعًِ ،قطِ تحَل ًظبم سالهت ٍ ًقطِ جبهع علوی
کطَر

▼

ثًدجٍ تحقيقبتی داوشکدٌ

▼

حوبیت اس ًَآٍری ٍ عزح ّبی تحقیقبتی کالى

▬

عملکزد ثز اسبس ايلًیتُب

▲

حوبیت سبسهبًْبی ثیي الوللی هزتجظ ثب سالهت

▼

دستزسی الکتزيويک ثٍ مستىدات

▬

حوبیت هعبًٍت تحقیقبت داًطگبُ ٍ ٍسارت ثْذاضت

▬

علمی

پژيَش َبی ثيه گزيَی ي ثب

▼

گزًت ّبی تحقیقبتی خبرج داًطکذُ

▲

سبسمبوُبی خبرج داوشکدٌ
ميشان اوگيشٌ پژيَش

▲

سبختبر اداری جذة گزوت َبی

▼

تَسعِ سیستن ّبی ارتجبعی

تحقيقبتی
تًاومىدی پژيَشی داوشجًیبن

▼

مجالت داوشکدٌ

▼

كبرثزدی شدن تحقيقبت

▼

كبرشىبسبن پژيَشی

▼

استزاتژی:









اًگلیسی ضذى یب اًذکس ضذى هجلِ داًطکذُ در ثبًکْبی اعالعبتی هعتجز
تالش در جْت افشایص ثَدجِ دریبفتی پشٍّطی
ارتقبی فعبلیت کویتِ ّبی پژٍّطی داًطجَیبى
هعزفی عزح ّبی کبرثزدی داًطکذُ
اٍلَیت ثخطی ثِ عزح ّبی تحقیقبتی ثب هبّیت ًَآٍری یب فٌبٍری ًَیي در داًطکذُ
ارتقب فزآیٌذ ارسضیبثی پژٍّطی اعضبی ّیئت علوی (اضتغبالت تزم ،ارتقبی پبیِ ،ارتقبی رتجِ)
ضٌبسبیی ٍ هعزفی سبسهبًْبی ارائِ کٌٌذُ گزًت ثِ اعضبی ّیئت علوی اس عزیق ثزگشاری ّن اًذیطی ٍ تجبدل تجزثیبت
ارتقب هْبرتْبی اعضبی ّیئت علوی اس عزیق آهَسضْبی ایٌتزًتی ثخصَظ در سهیٌِ پژٍّطی



ثزگشاری سویٌبر ثب عٌَاى جبیگبُ ثزًبهِ ّبی کالى سالهت کطَر در پژٍّص ّبی داًطکذُ



تطکیل ثبًک اعالعبت عزح ّبی پژٍّطی ٍ هقبالت تَلیذ ضذُ در داًطکذُ



جذة کبرضٌبس پژٍّطی خجزُ در هعبًٍت

▲

