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 اّداف بلٌدهدت ٍ کَتاُ هدت ، رسالت ِیاًیب

 گلستاى یداًطگاُ ػلَم پسضک یٍ فٌاٍر قاتیهؼاًٍت تحق            

 :(Vision) اًداز چطن

 :آًین بز هب

 ٍ فزّیختِ اًسبًی سزهبیِ تزبیت اهز تحمیمبت ٍ فٌبٍری بب داًطگبُ بزتز در بیي داًطگبّْبی ّوسغح در 5یکی اس 

 ٍ ػلن تیتحمك هزجؼ ،ػلن ًبفغ ذیدر تَل یًَآٍر ،یا ٍ هٌغمِ یهغبلؼبت بشرگ هل تیتَسؼِ ظزف ،ژٍّطگزپ

 ببضین. 4141 سبل تب بٌیبى داًص ثزٍت خلك

 :(Mission) رسالت بیاًیِ

 استمزار بب الوللی بیي ٍ هلیهٌغمِ ای،  سغح در جبهؼِ سالهت ارتمبیٍ تَسؼِ  تبهیي ،حفظهطبرکت در 

 :اس عزیك تؼبلی استبًذاردّبی

 یٍ تَسؼِ ا یکبربزد ،یبدیهختلف بٌ یپژٍّطگزاى جْت اًجبم پژٍّص ّب یهٌبسب بزا یبستز ٍ فضب جبدیا -

  آهَسش ػلَم پشضکی پبسخگَ پژٍّص در ًظبم ّبی سالهت، فٌبٍری ّبی سالهت ٍ  تَسؼِ - 

 ٍ بٌیبدی تحمیمبت ٍ ای بشرگ هلی ٍ هٌغمِ هغبلؼبت تَسؼِحزکت درراستبی داًطگبُ ًسل سَم اس عزیك  -

 پشضکی سیست ٍ بٌیبى داًص تَلیذات ببلیٌی،

 تَسؼِ ظزفیت  ًَآٍری در تَلیذ ػلن ًبفغ -

 ٍ اعالع رسبًی جبهغ سالهت یتحمك هزجؼیت ػلو -

 کطَر یپژٍّص ٍ فٌبٍر بىیگذاراى ٍ هتَل بستیارتببط هٌبسب ٍ فؼبل بب س یبزلزار-

 پژٍّصفزٌّگ  یٍ ارتمب یٍ اًسبً یکیشیف ،یهٌببغ هبل یٍر بْزُ صیافشا -
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هبتٌی بز اٍلَیتْبی  مبتیتحم ٌِی(در سهیببیاجزا ٍارسض - یشیبزًبهِ ر - یبستگذاری)س زیفزاگ تیزیهذ َسؼِت-

 سالهت

 :  (Value) ارزضْا بیاًیِ

تحمیمبت ٍ فٌبٍری ٍ  خذهبت کلیِ ارائِ در هؼبًٍت تحمیمبت ٍ فٌبٍری الْی، استؼبًت ٍ الغبف سبیِ در

 :   است پبیبٌذ سیز ارسضْبی ٍ اصَل بِ ّوکبریْبی درٍى ٍ بیي بخطی 

 فزٌّگی ٍ اػتمبدی ـ دیٌی هببًی ٍ ّب ارسش حفظ  

 کبرکٌبى ٍ هزاجؼیي حمَق رػبیت جْت در اًسبًی کزاهت بِ احتزام   

 اخالق در پژٍّص ای حزفِ اخالق اصَل رػبیت ٍ 

 ( خذهبت کلیِ بِ هزدم حبدآ ػبدالًِ دستزسی) هحَری ػذالت 

 اًسبًی گذاری سزهبیِ اصَل رػبیت بب استزاتژیک رّبزی  

 فٌبٍری بز تکیِ بب رٍس بِ ٍ ػلوی داًص بب هتٌبسب خذهبت کیفیت هستوز ارتمبء در تؼْذ ٍ بزتزی: تؼبلی 

  داًص هذیزیت ٍ هحَری داًص بز تبکیذ بب ًَیي ّبی

 (اًذیطِ آسادی اس حوبیت بب افشایی ّن اصَل پذیزش ٍ هذیزیت در هطبرکت) هطبرکتی گیزی تصوین 

 سالهت خذهبت ارائِ در پبسخگَیی ٍ اهبًتذاری صذالت، هذاری، هطتزی  

 دستبٍردّبی بز گزٍّی ّبی هَفمیت اٍلَیت سبسهبًی، بزٍى ٍ درٍى تؼبهل ٍ اًسجبم) کبرگزٍّی 

 ( فزدی

 ّبی ًسل بزای آى اهبًتذاراًِ حفظ ٍ داًص هذیزیت کبرگیزی بِ بب اجتوبػی پذیزی هسئَلیت حفظ 

  آیٌذُ

  ِ(هتخصص ٍ هتؼْذ ًیزٍّبی تطَیك ٍ کبرگیزی بِ بب سبالری ضبیستِ) گزایی ای حزف 
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 گیزًذگبى ٍ کبرکٌبى داًطجَیبى، کلیِ هحممیي، بزای اػتوبد لببل ٍ اهي سبسهبًی جَ ًوَدى فزاّن 

  خذهت

 اس گیزی بْزُ ٍ ٍری بْزُ اصَل بِ اػتمبد خاللبًِ، ٍ ًَ ّبی ایذُ بِ احتزام) کبرآفزیٌی ٍ ًَآٍری 

 ( کبر ٍ کسب ایجبد ٍ فزصتْب

 سیست هحیظ اس حفبظت اصَل بِ احتزام 

 

 :ٍ بلٌد هدت هؼاًٍت تحقیقات ٍ فٌاٍری (Goals) کالى اّداف

 G1 .تجْیسات آزهایطگاّی ٍ فضاّای فیسیکیپسضکی رساًی اطالع ّایساخت  زیر تقَیت ، 

 G2 . بِ هٌایغ اطالػات چاپی ٍ  ٍ کارکٌاى اىیداًطجَ ي،ی، هحقق یػلو اتیّ یاػضادسترسی  ءارتقا

 الکترًٍیک

 G3.  ٍ داًطگاُدر َسؼِ فٌاٍری اطالػات ٍ ارتباطات تتقَیت 

G4 .  ، ضرکت  اىیفٌاٍراى ٍ هتَل، کارکٌاى داًطگاُ ،هحققیي، داًطجَیاىتَاًوٌد سازی اػضای ّیات ػلوی

 داًطگاُ اىیداًص بٌ یّا

G5.  هٌطقِ یقاتیتحق یّا تیًظام سالهت  هتٌاسب با اٍلَ یٍ کاربرد یادیبٌ یپژٍّص ّا یکوء ارتقا 

G6جْت حرکت بِ سوت در  با اٍلَیت ّا ٍ  ًظام سالهت  هتٌاسب یٍ کاربرد یادیبٌ یپژٍّص ّا یفیک ء. ارتقا

 داًطگاُ ًسل سَم)کارآفریي(

.G7  ِبیي الوللی هلی،  ای هٌطقِ بسرگ هطالؼات ظرفیت تَسؼ ٍ 

 G8 .ػلن هرجؼیت تحقق ٍ ًافغ ػلن تَلید در ًَآٍری 

G9کردى پژٍّص در ًظام ارائِ خدهات داًطگاُ ٌِیبِ هٌظَر ًْاد ی.  بسترساز(HSR) 
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G10 .یحَزُ سالهت هستقر در هراکس رضد فٌاٍر اىیداًص بٌ یضرکت ّا سیاز گسترش ٍ تاس تیحوا صیافسا 

 داًطگاُ

 G11  .يیب ّای تیهحصَالت حَزُ سالهت با استفادُ از ظرف یساز یٍ بَه یداًص فٌ اًتقال یبرا  یبسترساز 

 یالولل

 

 اّداف بلٌد هدت ٍ کَتاُ هدت هؼاًٍت تحقیقات ٍ فٌاٍری: 

G1َیکیسیف یٍ فضاّا یطگاّیآزها ساتیتجْ ،یپسضک یاطالع رساً یساخت ّا ریز تی. تق 

 PubMed ،Scopus  ٍISI web of scienceضذُ در ِیًوب یتؼذاد هجالت ػلَم پسضک صیافسا -
هتورکس  کیٍ هٌببغ الکترًٍ یاطالػبت یاز ببًکْب  بىیٍ داًطجَ یػلو ئتیّ یاستفبدُ اػضب یرتبِ ا 2ارتقبء  -

 یػلَم پسضک یداًطگبّْب يیدر ب
 قبل سبل بِ ًسبت داًطگبُ ای ترجوِ ٍ تبلیف کتب تؼذاد برابری دٍ افسایص -

 داًطگبُ یارتقبء ًظبم گسارضبت ػلن سٌج -
 (  )راُ اًذازی آزهبیطگبُ جبهغ داًطگبُراُ اًذازی آزهبیطگبُ هرکسی هؼبًٍت تحقیقبت -
 ارتقبء آزهبیطگبُ ّبی تحقیقبتی زیر هجوَػِ هؼبًٍت -
 )سبخت اتبق تویس ٍ تجْیس آى(سیاتبق تو یراُ اًذاز -

 

G2 . بِ هٌایغ اطالػات چاپی ٍ  ٍ کارکٌاى اىیداًطجَ ي،ی، هحقق یػلو اتیّ یاػضادسترسی  ءارتقا

 الکترًٍیک

 یٍ پصٍّط یاطالػبت ػلو یّب گبُیبِ هٌببغ ٍ پب یدسترس صیافسا -

 داًطگبُ یهرکس هطبٍرُ اطالػبت ػلو یٍ فؼبل سبز یراُ اًذاز -

 هجوَػِ کتببخبًِ ّب یٍ کو یفیارتقب ک -

 

G3.  ٍ داًطگاُدر َسؼِ فٌاٍری اطالػات ٍ ارتباطات تتقَیت 

 یکتببخبًِ هرکس کیالکترًٍ یهرکس اطالػبت ػلو یٍاًجبم اهَر فٌ ارتقبء -

 راُ اًذازی بخص هٌببغ دیجیتبل آهَزضی ٍ پصٍّطی دیذاری ضٌیذاری -

 اهکبًبت سخت افساری حَزُ  هؼبًٍت بْبَد ٍضؼیت  -
 هؼبًٍت ٍ هراکس تحت پَضص یّب بًِیرا یًرم افسار تیسطح اهٌ صیافسا -

 یػلو بتیّ یاػضبجْت  یٌترًتیخذهبت اافسایص سطح دسترسی بِ  -
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G4 ضرکت  اىیکارکٌاى داًطگاُ، فٌاٍراى ٍ هتَل اى،یداًطجَ ي،ی، هحقق یػلو اتیّ یاػضا  ی. تَاًوٌد ساز

 داًطگاُ اىیداًص بٌ یّا

پصٍّص ٍ ًظبم ًَیي اطالػبت  یابسارّبتَاًوٌذسبزی گرٍُ ّبی ّذف هؼبًٍت تحقیقبت ٍ فٌبٍری در زهیٌِ  -
 ایراى )ًَپب( یپسضک یّب پصٍّص

 سالهت  یبهذّبیٍ پ ّب یوبریثبت ب ارتقبی ًظبم -
 پصٍّصاخالق در زهیٌِ  در یٍ فٌبٍر قبتیّذف هؼبًٍت تحق یگرٍُ ّب یتَاًوٌذسبز -
داًص  یًَپب یّب ضرکتتَاًوٌذی ٍ تسْیل برقراری ارتببطبت هتقببل بیي کبرکٌبى ٍ اػضبی ّیبت ػلوی ٍ  -

 در خػَظ تَلیذ داًص ٍ ًَآٍریحَزُ سالهت بٌیبى 
 بِ هٌظَر افسایص تَلیذ ضَاّذ هؼتبر  پسضک پصٍّطگر تیترب -

 داًطگبُ یدفبتر اًتقبل فٌبٍر یاًسبً ًیرٍی یتَاًوٌذسبز -

 

G5.  هٌطقِ یقاتیتحق یّا تیًظام سالهت  هتٌاسب با اٍلَ یٍ کاربرد یادیبٌ یپژٍّص ّا یکوء ارتقا 

 ْبیوبریبرًبهِ ثبت بٍ  کیَلَشیب یبرًبهِ ببًک ًوًَِ ّب یراُ اًذاز -

 یدر حَزُ ػلَم پسضک یٍ فراداًطگبّ یهل یپصٍّط یّب طرح صیسافا -

 قببلیت ّب استبىافسایص طرح ّبی تحقیقبتی بر هبٌبی اٍلَیت ٍ  -

 افسایص طرح ّبی تحقیقبتی در حَزُ ّبی سرطبى ، سل، گیبّبى دارٍئی ٍ پسضک خبًَادُ ٍ ًظبم ارجبع -

 

G6در جْت حرکت بِ سوت  با اٍلَیت ّا ٍ  ًظام سالهت  هتٌاسب یٍ کاربرد یادیبٌ یپژٍّص ّا یفیک ء. ارتقا

 داًطگاُ ًسل سَم)کارآفریي(

 .Intسالهت )بر اسبض ضبخع   یّب حَزُ سالهت ًسبت بِ کل پصٍّص یالولل يیب یّب تَسؼِ پصٍّص -

collaboration بًِیدر گسارش سبل SCImago) 
 Scopusٍ ببالتر بر اسبض  51هؼبدل  hبب ضبخع  یراًیا یتؼذاد هحققبى ػلَم پسضک صیافسا -
 ESIهقبالت پراستٌبد در حَزُ سالهت بر اسبض  صیافسا -
% 51کِ در  Scopus   یاستٌبد گبُیدر پب یػلَم پسضک یّب ذُ تَسط داًطگبُتؼذاد هقبالت هٌتطر ض صیافسا -

  SJRهجالت برتر ّر رضتِ بر اسبض ضبخع 
 بیٍ  ISI: WOSضذُ در  ِیهٌجر بِ چبپ هقبلِ ًوبی ا ًبهِ بىیرپبیغ ییداًطجَ قبتیتحق صیافسا -

MEDLINE 

 

.G7  ِبیي الوللی هلی،  ای هٌطقِ بسرگ هطالؼات ظرفیت تَسؼ ٍ 

 ESIبٌذی یک درغذ برتریي داًطوٌذاى جْبى تَسط  در رتبِ یراًیا یتؼذاد هحققبى ػلَم پسضک صیافسا -
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 .Intسالهت )بر اسبض ضبخع   یّب حَزُ سالهت ًسبت بِ کل پصٍّص یالولل يیب یّب تَسؼِ پصٍّص -

collaboration بًِیدر گسارش سبل SCImago) 

 

G8 .ػلن هرجؼیت تحقق ٍ ًافغ ػلن تَلید در ًَآٍری 

 ًتبیج طرح ّبی تحقیقبتی )ترجوبى داًص( افسایص دسترسی گرٍّْبی ّذف بِ -

 بّبىیػلَم پسضکی )سرطبى ، سل، گ تیهرجؼ یّب طِیحتحقیقبت ٍ حوبیت در  هرجؼیت ػلوی )سرآهذی( در -
 ( ٍ ًظبم ارجبع ٍ پسضک خبًَادُ یدارٍئ

 

G9کردى پژٍّص در ًظام ارائِ خدهات داًطگاُ ٌِیبِ هٌظَر ًْاد ی.  بسترساز(HSR) 

 یقبتیتحق یتؼذاد ٍاحذّب صیافسا -

 ٍاحذّبی تحقیقبتی  ی ٍ ًرم افساریاهکبًبت سخت افسارافسایص   -

 هحققیي ٍاحذّبی ارائِ خذهبت تحقیقبتیبِ  یٌترًتیای ٍ ُ اهطبٍرخذهبت ارتقبء  -
 

G10 .یحَزُ سالهت هستقر در هراکس رضد فٌاٍر اىیداًص بٌ یضرکت ّا سیاز گسترش ٍ تاس تیحوا صیافسا 

 داًطگاُ

  یفٌبٍر یّب تیدر سبهبًِ فؼبل بىیّب ٍ هحػَالت داًص بٌ اطالػبت ضرکت یسبهبًذّ -

 هؼتبر یّب صیّوب ٍ جطٌَارُ ّب ،هؼتبر یالولل يیب یّب طگبُیاز ضرکتْب جْت حضَر در ًوب تیحوب -

 

 G11  .يیب ّای تیهحصَالت حَزُ سالهت با استفادُ از ظرف یساز یٍ بَه یداًص فٌ اًتقال یبرا  یبسترساز 

 یالولل

 در داًطگبُ یدفتر اًتقبل فٌبٍرتَسؼِ  -

.G12َی هرتبط با پژٍّصساخت ّا ریز تیتق 

 پصٍّطکذُ ػلَم ببلیٌی ی راُ اًذازُ -
 ٍ داخلی هَافقت قطؼی فسایص تؼذاد هراکس تحقیقبتی دارای ا-

       
 


