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 مقدمه:

 مقدمه و تاريخچه تاسیس گروه بیوشیمی و آزمايشگاههاي بالینی 

آغاز بکار گروه علوم پایه ، با نام  1993گروه بیوشیمی و آزمایشگاههای بالینی از بدو تاسیس دانشکده پزشکی در سال 

از بنیانگذاران این بخش بوده اند. با توجه به عدم  آزادرضا منصوریانو دکتر  عبدالجالل مرجانیکرده است. آقایان دکتر 

 وجود ساختار گروهی در آن سالها، بخش بیوشیمی ، هماهنگ با سایر بخشهای علوم پایه فعالیت می نمود.

 پایه علوم روهگ مدیرتحت عنوان اولین رئیس بخش بیوشیمی دانشکده پزشکی بوده که  آقای دکتر آزادرضا منصوریان

 زمینه الزم را برای ایجاد و گسترش بخش فراهم کرد.( 9314 - 9311) گرگان پزشکی دانشکده

درمانی به خدمات آزمایشگاهی بالینی و همچنین ارتباط تنگاتنگ -بعدها با توجه به افزایش نیاز بیمارستانهای آموزشی

 درمانی تحت تولیت-درمانی و نظر به اینکه مدیریت مراکز آموزشی-زشیآموزش علوم آزمایشگاهی با محیط های آمو

در دانشکده پزشکی تشکیل و آقای  1931دانشکده پزشکی بود، گروه جدید بیوشیمی و آزمایشگاههای بالینی در سالهای 

 بعنوان اولین مدیر آن منصوب گردید. آزادرضا منصوریاندکتر 

ی، پیراپزشکی، پرستاری و دندانپزشک مامایی،دمات آموزشی به دوره های پزشکی، این گروه از بدو تاسیس ضمن ارائه خ

درمانی تابعه دانشکده -مسئولیت آموزشهای بالینی دوره های مختلف علوم آزمایشگاهی را در بطن واحدهای آموزشی

 است.پزشکی را بعهده داشته 

مدیریت گروه را برعهده داشته و دراین دوره طوالنی ، ایشان باکمال اقتدار  4493تا سال آزادرضا منصوریان آقای دکتر 

ص، ، جذب نیروهای متخصدانشکده پزشکیو تعهد نسبت به تعمیق توان علمی گروه، ایجاد آزمایشگاههای بالینی در 

 گسترش دامنه فعالیتهای علمی گروه و ... اقدام نمودند.

بعنوان دومین مدیر گروه بیوشیمی و آزمایشگاههای بالینی منصوب گردیدند. جانی عبدالجالل مرآقای دکتر  4493درسال 

 9341ند. درسال ایشان با بهره گیری از توان علمی و پژوهشی همه همکاران ، موجب رشد و اعتالی علمی گروه شد

، نهادینه گاههای تحقیقاتیبا گسترش آزمایشمجددا دکتر آزادرضا منصوریان مدیدریت گروه بیوشیمی را عهده دار شدند و 

نمودن هرچه بیشتر پژوهش در گروه، سرپرستی پایاننامه های متعدد تحقیقاتی و ... زمینه الزم را فراهم نمودند تا دانشکده 

کسب  4193توانست برای اولین بار مجوز ایجاد دوره کارشناسی ارشد در رشته بیوشیمی بالینی را در سال  گرگانپزشکی 
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رکت موجب تشویق و ترغیب سایر گروههای آموزشی علوم پایه در سطح دانشگاه گردید تا با دریافت مجوز نماید. این ح

 برای تاسیس دوره های تحصیالت تکمیلی، سطح علمی دانشگاه را ارتقاء دهند. 

دوره  5193مدیریت و اعضاء هیات علمی گروه با پشتکار و بینش ژرف خود به این دوره بسنده نکردند بطوریکه درسال 

 بخش ینتز که گرفت قرار گروه تکمیلی تحصیالت های دوره جزو و تاسیس بالینی بیوشیمی(  PhDدکتری تخصصی)

 مدیریت و اعضاء هیات علمی گروه بیوشیمی و آزمایشگاههای بالینی شد. پژوهشی و علمی کارنامه

این مسئولیت به آقای  1593به مدیریت گروه منصوب گردیدند و در سال  جهانبخش اسدیآقای دکتر  4934در سال 

 واگذار گردید. عبدالجالل مرجانیدکتر 

 به عهده آقای دکتر جهانبخش اسدی ، بیوفیزیک، ژنتیک و تغذیهمدیریت گروه بیوشیمی 9411در سال  در حال حاضر

 می باشد.

 

 :چکيده 

آموزشی و پژوهشی و آشنایی با روشهای نوین آموزش و کسب اطالعات دانش با توجه به ارتقاء کیفیت در برنامه های 

روزآمد و مهارتهای بالینی ، امید است در سالهای آینده دانش آموختگان بتوانند در باالترین سطح علمی حداقل در سطح 

وشهای نوین م و آشنایی با رمنطقه از نظر آموزش ، پژوهش و کیفیت علمی و فنی قرار گیرند. بنابر این ارتقاء کیفیت عل

آموزش از موضوعات مهمی است که همیشه نظام های آموزشی تالش در جهت رسیدن به این آرمان را دارند. این امر 

، گرگانکده پزشکی بالینی دانش بیوشیمی نیازمند انجام ارزشیابی درونی می باشد. بهمین دلیل گروه بیوشیمی و آزمایشگاه

ابی درونی جهت شناخت و آگاهی از وضعیت و امکانات آموزشی موجود و کوشش برای تقویت نقاط اقدام به انجام ارزشی

 قوت و رفع نقاط ضعف نموده است.

  پس از توجیه اعضای گروه توسط کارشناسان دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده و تشکیل شورای ارزشیابی

عوامل مورد ارزیابی مشخص شد، سپس نشانگرها متشکل از اعضای هیئت علمی و کارشناسان گروه، اهداف و 

پرسشنامه ها توسط اعضای هیئت علمی و دانشجویان و چک  تعیین و پرسشنامه ها و چک لیست ها آماده شد.

وری و پس از جمع آ لیست ها توسط اعضای هیئت علمی و کارشناس دفتر توسعه آموزش دانشکده تکمیل شدند

 .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند
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 دارای بیانیه رسالت و اهداف می باشد که با مشارکت اکثر اعضای گروه  تغذیه و ژنتیک بیوفیزیک، بیوشیمی، گروه

تهیه شده است. اهداف آموزشی دانشجویان دوره های مختلف گروه پزشکی و تحصیالت تکمیلی به تفکیک وجود 

استراتژیک در گروه محقق شده است. رضایت دانشجویان اهداف  %41دارد و در اختیار آنها قرار می گیرد. بیش از 

از آموزش گروه در حد مطلوب و رضایت اعضا از مدیریت و سازماندهی گروه نیز در حد مطلوب می باشد. نداشتن 

م درمانی سطح دانشگاه در اختیار گروه( تعداد ک-بودجه و فیلد آموزشی مستقل) آزمایشگاههای بالینی مراکز آموزشی

 می،بیوشی گروهاز محدودیت های گروه محسوب می شود.  تغذیه و هیات علمی متخصص ژنتیک پزشکیاعضای 

در بین گروههای علوم پایه دانشکده پزشکی از قدیمی ترین گروههای دانشکده محسوب  تغذیه و ژنتیک بیوفیزیک،

ت و از لوم پایه را داشته اسمی شود و بیشترین فارغ التحصیل در دوره های تحصیالت تکمیلی در بین گروههای ع

نظر آموزش دانشجویان گروههای مختلف پزشکی نیز جزو گروههای برتر علوم پایه می باشد. از نظر پژوهشی، 

اعضاء هیات علمی و کارشناسان گروه با ارائه طرحهای تحقیقاتی بسیار، به چاپ رساندن بیش از صدها مقاله در 

و نیز شرکت در کنگره های داخلی و بین المللی )با ارائه مقاله( جزو مجالت علمی معتبر داخل و خارج کشور 

 گروههای برتر محسوب می شود.

 

 

 :گروه مدیر پيام

 کرده بکار آغاز علوم پایه بخش نام با ،9319 سال در پزشکی دانشکده تاسیس بدو از بالینی آزمایشگاههای و بیوشیمی گروه

 زمایشگاههایآ و بیوشیمی گروه بالینی آزمایشگاهی خدمات به درمانی-آموزشی های بیمارستان نیاز افزایش با سپس. است

 مختلف های رشته آموزش در درخشان و ارزشمند پیشینه با گروه این. شد تشکیل پزشکی دانشکده در 9314 سال در بالینی

 با د،رون این ادامه و پاسداری. است بوده پیشگام و سرآمد پزشکی پایه علوم های گروه از همواره پیراپزشکی و پزشکی

 5 انداز مچش رو پیش برنامه. باشد می ممکن صحیح ریزی برنامه پایه بر موجود های فرصت از درست استفاده و دوراندیشی

 شده نظیمت ها چالش و ها فرصت شناسایی همچنین و گروه ماموریت کیفیت بهبود راستای در که باشد می گروه از ای ساله

 .است
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 (:Visionانداز)چشم 

سال آینده در راستای گسترش مرزهای دانش و ارتقاء  5برآن است که در طی  تغذیه و ژنتیک بیوفیزیک، بیوشیمی، گروه

یماریهای بدر زمینه اختالالت متابولیک و  ریز و متابولیسم، سرطان و علوم نوینهای مرتبط با غدد درونسالمت جامعه در زمینه

ح علمی و معتبر، پیشرو در سطگروه عصبی، در راستای تحقق چشم اندازهای بلند نقشه جامع علمی سالمت به عنوان یک 

 آزمایشگاه طحس در آنها سازی پیاده و دانش بیوشیمی بالینیدر حوزه  قطب شمال کشوربرتر  گروه هایملی، به عنوان یکی از 

 فعالیت نماید.   دانشگاه به وابسته بالینی های

 

 

 (mission):ماموریت

ماموریت دارد با استعانت از خداوند متعال و تاکید بر تحکیم اخالق حرفه ای با بهره گیری از فن آوری های پیشرفته گروه این 

 کنار درژوهش های پایه و بالینی آموزش و پو فراهم سازی استفاده از امکانات مادی و نیروهای انسانی توانمند مبادرت به 

با  ودارد تا با استفاده از دانش روز  در نظر گروهنماید. این بیوشیمی پژوهشگرانی توانمند در حوزه ی  دانشجویان و تربیت

ژنتیک، تغذیه ای، اپیدمیولوژیک و بالینی در زمینه بیوشیمیایی به منظور پاسخگویی به  بنیادی، پژوهش های آموزش و انجام

 نیازهای بهداشتی و درمانی منطقه و کشور فعالیت نماید. 

 

 

 

 (Values):ارزش ها

ا التزام به بدانشگاه علوم پزشکی گلستان بر آن است با استعانت به الطاف الهی و  تغذیه و ژنتیک بیوفیزیک، بیوشیمی، گروه

ارزشهای اخالق پزشکی و تعهد به فضایل انسانی، صداقت، امانت داری، وجدان کاری، اخالق حرفه ای، مسئولیت پذیری، 

 قانونمندی درجهت تحقق اهداف علمی و بهره گیری از علم در راستای ارتقای سالمت جامعه تالش کند.
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 :گروه بيوشيمی بالينیو اهداف رسالت 

می تالش و پژوهش در آزمایشگاه بیوشی ،تحقیقاتی آموزشی و های جدیدد با استفاده از منابع و روشگروه تالش دار

ها، ابزار ریزمغذی و ، سرطان، اختالالت متابولیکهای بیوشیمی بالینیدر زمینه اختالالت متابولیکو مرکز تحقیقات 

مند فراهم نماید. همچنین از اهداف و الزم برای مطالعه و تحقیق را برای اعضای هیات علمی و دانشجویان عالقه

 توان به موارد زیر اشاره کرد:رسالت های گروه می

 بری،شهای پزشکی، دندانپزشکی، تغذیه،علوم آزمایشگاهی، پرستاری، مامائی، هوآموزش دانشجویان رشته 

 بیوشیمی بالینی، دکتری تخصصی بیوشیمی بالینیبهداشت، کارشناسی ارشد 

 بیوشیمی  و دکتری تخصصیکرده، متعهد و کارآمد در مقطع کارشناسی ارشد  تربیت نیروی انسانی تحصیل

 بالینی با هدف، تربیت افراد متخصصی که بتوانند در اثر آشنایی با روشهای پیشرفته تحقیق در زمینه علم

پژوهشی را فراهم کرده، درنتیجه افراد الیق و  ، درمانی وبیوشیمی، شرایط کار و تحقیق در مراکز آموزشی

 .های بالینی باشندکاردان پاسخگوی نیازهای جامعه در محیط های آموزشی و آزمایشگاه

 ژنتیک و تغذیه بیوفیزیک، و بیوشیمی گروه در آموزش کیفی و کمی توسعه 

 ژنتیک و تغذیه بیوفیزیک، و بیوشیمی گروه در تحقیقات کیفی و کمی توسعه 

 (وتجهیزات انسانی نیروی) منابع ریزی برنامه و مدیریت 

 

 پژوهشی و  آموزشی برنامه کالن اهداف

 :هیگرو برون و درون هایارزیابی براساس پژوهشی و آموزشی هایبرنامه هایپیشرفت کنترل و پایش .1

  ژنتیک و تغذیه بیوفیزیک، بیوشیمی، گروه علمی سطح ارتقای 

 بالینی بیوشیمی تخصصی دکترای و ارشد کارشناسی مقطع در الملل بین رشته تاسیس جهت موافقت کسب

 (SJR سایت براساس Q1 ، مفاالتScopus مقاالت براساس داخلی، کل دانشگاهی المللی، بین )بین افزایش تعداد مقاالت

 در گروه کاربردی تحقیقات افزایش 

 گروه پژوهشی شورای اعضای بین در بالینی همکاران افزایش

 مدل های حیوانی -افزایش مطالعات کارآزمایی بالینی
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 کاربردی-بنیادی یا کاربردی نوع از تحقیقات تعداد افزایش

 ارشد کارشناسی ایی، حرفه دکترای کارشناسی، از اعم مقاطع همه در مجازی آموزش توسعه 

 

  :ها ساخت زیر توسعه .2

 جینیازسن و دانشگاه ظرفیت گروه، پژوهشی و آموزشی امکانات به توجه با آینده، هایسال در علمی هیات جذب 
 (باال به دانشیار) علمی هیات اعضای از گروهی درون

 نیاز سنجی گروه:

آشنا به سال یکبار گروه باید یک عضو هیات علمی متعهد و  5بر اساس تعداد دانشجوی دکترای تخصصی بیوشیمی، هر  -

 متدهای جدید روز در گروه جذب کند.

 برای دانشجویان بین الملل، یک عضو هیات علمی جدید باید به گروه اضافه گردد. Ph.Dدرصورت ایجاد مقطع  -

 سال قبل از بازنشستگی همکاران هیات علمی گروه، باید یک عضو هیات علمی جدید به اعضای گروه اضافه گردد. 2 -

 

  یتکمیل تحصیالت دانشجویان تحقیقاتی هایپروژه جهت بیوشیمی تخصصی هایدستگاه خریدتهیه و 

 

 آموزشی برنامه اهداف 

 دانشجویان یژهو به تحصیلی، رشته با مرتبط هایحیطه در ایحرفه اخالق صالحیت از برخوردار دانشجویان تربیت.  1

 تکمیلی تحصیالت

 مقاطع و هاهرشت در آن، با مرتبط عمومی دانش و بیوشیمی سلولی و مولکولی اساس با آشنا دانشجویان تربیت.   2

 کمیلیت تحصیالت دانشجویان بویژه( پیراپزشکی پرستاری، پزشکی،دندانپزشکی،)مختلف تحصیلی

 شرایط با متناسب جامعه نیازهای تحقق منظور به دانشجویان، در مداوم آموزش تفکر ایجاد توانایی.   3

 درمان و بهداشت وزارت آموزشی هایسرفصل نمودن کاربردی با آموزش کیفیت ارتقاء.  4
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 گروه رد  متعدد هایفعالیت و ریزیبرنامه انجام منظور به علمی هیات اعضای بین در فعال مشارکت روحیه ایجاد.  5

 اندانشجوی و علمی هیات اعضای پیشنهادات و نظرات طبق گروه، آموزشی هایبرنامه بازنگری و نیازسنجی.   6

 گروه ارتباط یبرقرار و مناسب آموزشی ریزیبرنامه از استفاده با بالینی عملکرد با نظری دانش بین شکاف کاهش . 7

 دانشگاه بالینی گروههای سایر با بیوشیمی

 با انشجویاند آشنایی جهت تحقیقات، و علوم وزارت هایدانشگاه با گروه بین آموزشی مستحکم ارتباط برقراری . 8

 بیوشیمی رشته  با مرتبط و پیشرفته فنون و علوم

غیره،  و خارجی و داخلی استارت آپی رویدادهای المپیادها، در شرکت جهت مستعد، دانشجویان تشویق و ترغیب . 9

 آموزشی هایخالقیت شکوفایی و کشف به کمک طریق از

 اولیه ادمو و هافرآورده تولید جمله، از مختلف هایحیطه در کارآفرینی نیاز مورد هایزیرساخت تقویت و ایجاد.   11

 یالملل بین استاندارد و کیفیت دارای پزشکی تجهیزات و ملزومات و زیستی محصوالت واکسن، دارویی،

های  ایران توسط طرح های تحقیقاتی و پایان نامه سنتی طب نمودن نهادینه و توسعه ترویج، تبیین، بازشناسی،.  11

 دانشجویان ارشد و دکترای تخصصی

 

 پژوهشی برنامه اهداف 

 وزارت)شورک مختلف هایدانشگاه تحقیقاتی مراکز و هاپژوهشکده با گروه پژوهشی ارتباط تحکیم و برقراری. 1

 و کاربردی بنیادی، هایطرح انجام جهت کشور، در خارج و (فناوری و تحقیقات و علوم وزارت و درمان و بهداشت

 مشترک المللی بین معتبر مقاالت چاپ

 طرح) عهجام نیازهای و دستی باال پژوهشی هایاولویت اساس بر آن هدفمندی و گروه پژوهشی هایاولویت تعیین.  2

 (آموزشی پژوهی دانش و آموزش در پژوهش محور، محصول هاینامه پایان و ها
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 وهمچنین یریپذمسئولیت و گرایی سازنده روحیه با متعهد باال، عملی و علمی صالحیت با انسانی نیروی تربیت.  3

 یارشد و دکترای تخصص کارشناسی مقطع شرایط، در حسب بر جامعه پژوهشی هایاولویت و نیازها به پاسخگو

 ارشد شناسیکار دانشجویان هایپژوهش و تحقیقات به دادن سو و سمت بواسطه دانشگاه با صنعت ارتباط تقویت.  4

 و سالمت و میبیوشی حیطه در نوین هایفناوری و نوین خبرگان، روشهای تجربیات از تخصصی بااستفادهو دکترای 

 آفرینی ارزش و کارآفرینی با ثروت خلق فرصت، کشف نهایت در

 اختراعات ثبت و بنیان دانش هایشرکت اندازیراه فرایندهای تسریع و تسهیل.  5

 

 :بر این اعتقادیم که تغذیه و ژنتیک بیوفیزیک، بیوشیمی، گروهما به عنوان اعضای 

 .حرکت به طرف گسترش مرزهای دانش و فن آوری یکی از باالترین ارزش ها در تعالیم الهی و اسالمی است•  

 .پژوهش ارزشمند، پژوهشی است که در راه خدمت به مردم و ارتقای سالمت ایشان به اتجام برسد•  

 .آوری اولویت داردپژوهش و فن آموزش، اصول اخالقی بر همه امور های انسانی، اسالمی وارزش•  

 .تحقیق و پژوهش رعایت عدالت باید در صدر توجه قرار گیرد آموزش، در تمام شئونات•  

 .دکر یسرمایه انسانی ارزشمندترین سرمایه در سازمان ما بوده و در جهت ارتقای آن از هیچ کوششی نباید فروگذار•  

 اخالقی در تحقیق در کار با حیوانات آزمایشگاهی و همچنین در مطالعات بالینی در اولویت قرار دارد. رعایت اصول 

 .پایبندی به رعایت اصول اخالقی در انتشارات و همکاری با سایر سازمانها از ضروریات است 

 

 

 

 



12 

 

  گروه های ذی نفع 

 ل:شام و خارجی ذي نفعان داخلی

 مدیر گروه 

 معاون گروه 

  گروههیئت علمی اعضای 

  گروهشورای پژوهشی 

 مرکز  انکارشناس 

  گروهدانشجویان و محققان فعال در 

  تولیدات بیولوژیکشرکتهای فعال در زمینه 

  ،علوم پزشکی گلستانمعاونتها و زیر مجموعه آنها در دانشگاه ریاست 

  کشور وزارت بهداشت و علوم در سراسرو محققین فارغ التحصیل دانشجویان 

  تغذیه و ژنتیک بیوفیزیک، بیوشیمی، گروهسایر دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی مرتبط با 

 فراد جامعها 
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 :SWOT تحليل به روش ماتریس

 رویکردهای مختلف این روش عبارتند از:

 (SOبهره گیری از نقاط قوت برای رسیدن به فرصت های مناسب )

 (STحذف تهدیدات با بهره گیری از نقاط قوت )

 (WOتبدیل نقاط ضعف به نقاط قوت با بهره گیری از فرصت ها )

 (WTکاهش تهدیدها با کاهش دادن نقاط ضعف )

 

 تحليل محيط خارجی

 :فرصت ها

O1-  امکان تخصیص بودجه و جذب حمایت مراکز دولتی وNGO  از امور پژوهشی و مراکز تحقیقاتی کالن کشوری

 دارویی خصوصی مانند نیاک و گیاه اسانس و آرینا تینا ژنهمچنین منابع شرکت های همچون نیماد و 

O2-  از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی گروه اهمیت بیماری دیابت به عنوان یکی از اولویت های پژوهشیWHO 

O3- مقطع در تکمیلی تحصیالت دانشجویان داشتن Ph.D بیوشیمی بالینی ارشد کارشناسی و 

O4- و تحقیقات بین المللی خارجی همایشهای در شرکت جهت مناسب حمایتی قوانین وجود 

O5- محقق  و یا علمی هیات عضو جذب جهت نیاز مورد های رشته در التحصیل فارغ وجود 

O6-  امکان بسترسازی جهت استفاده از پتانسیل های گیاهان دارویی منطقه با توجه به اقلیم خاص استان از طریق

 های مرتبط )تولیدات گیاهی، جنگلداری و...( دانشگاه منابع طبیعی گلستانهمکاری با دانشکده ها و گروه 

O7-  امکانات و فضای فیزیکی  استفاده ازامکان( آزمایشگاه مرکزیCentral Lab) به صورت مجازی 

O8- ومیتی قبا تنوع  آماری جامعه از باالیی حجم به دسترسی امکان و منطقه در متابولیک های بیماری باالی شیوع

 استان ورفتاری در

 تهدیدها:

T1-  های بین المللی علیه ایران و نوسانات ارزی متعاقب آنتحریم 

T2- گروههاپژوهشی در مقایسه با بودجه دیگر  آموزشی و کاهش بودجه اختصاص یافته به فعالیت های  

T3- در دسترس نبودن قطعات تجهیزاتی و موارد مصرفی وارداتی 
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T4- و روند اداری طوالنی مدت و سخت گیرانه در جذب نیروی  و کارشناس متخصص نیروی جذب مجوز صدور عدم

 انسانی 

T5- نداشتن نیروی ثابت در سمت کارشناس آزمایشگاه 

T6- در مقایسه با فعالیت های خارج دانشگاهی برای  و آموزشی درآمد زایی کمتر و طوالنی مدت امور تحقیقاتی

 متخصصین

T7- تجهیزات خرید جهت مالی منابع تامین عدم 

T8- خارجی های همایش در شرکت و عدم تخصیص ارز دولتی برای حمایت عدم قوانین، در تغییر 

 خارجی عوامل ارزیابی ماتریس

 حاصل امتیاز .دهند می قرار تأثیر تحت را مرکز که است شده بیان مهم تهدید هشت و فرصت نه خارجی، عوامل ارزیابی در

و  4رصت مهمتر ضریب ف. نحوه ای امتیاز دهی ضرایب بدین صورت که است شده داده نشان زیر جدول در عوامل این از

 داده شد.  9تهدید خطرناک تر ضریب امتیاز 

 

 : ماتريس برآورد و ارزيابی عوامل خارجی1جدول 

 ارزش ضريب امتیاز فهرست فرصتها و تهديدها

O1-  امکان تخصیص بودجه و جذب حمایت مراکز دولتی وNGO  از

همچنین امور پژوهشی و مراکز تحقیقاتی کالن کشوری همچون نیماد و 

منابع شرکت های دارویی خصوصی مانند نیاک و گیاه اسانس و آرینا تینا 

 ژن

7 4 82 

O2-  اهمیت بیماری دیابت به عنوان یکی از اولویت های پژوهشی

 WHOمرکزاز دیدگاه سازمان بهداشت جهانی 

6 8 18 

O3- مقطع در تکمیلی تحصیالت دانشجویان داشتن Ph.D و 

 بالینی بیوشیمی ارشد کارشناسی

7 4 82 

O4- و  خارجی همایشهای در شرکت جهت مناسب حمایتی قوانین وجود

 تحقیقات بین المللی

6 3 12 

O5- و  محقق جذب جهت نیاز مورد های رشته در التحصیل فارغ وجود

 علمی هیات عضو یا

6 4 84 
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O6-  امکان بسترسازی جهت استفاده از پتانسیل های گیاهان دارویی

منطقه با توجه به اقلیم خاص استان از طریق همکاری با دانشکده ها و 

...( دانشگاه منابع طبیعی )تولیدات گیاهی، جنگلداری وگروه های مرتبط 

 گلستان

7 3 81 

O7-  آزمایشگاه مرکزی امکانات و فضای فیزیکی  استفاده ازامکان

(Central Lab)به صورت مجازی 

5 4 82 

O8- هب دسترسی امکان و منطقه در متابولیک های بیماری باالی شیوع 

 استان قومیتی ورفتاری دربا تنوع  آماری جامعه از باالیی حجم

6 1 6 

T1- 7 1 7 تحریم های بین المللی علیه ایران و نوسانات ارزی متعاقب آن 

T2- در پژوهشی و آموزشی های فعالیت به یافته اختصاص بودجه کاهش 

 گروهها دیگر بودجه با مقایسه

7 1 7 

T3-7 1 7 در دسترس نبودن قطعات تجهیزاتی و موارد مصرفی وارداتی 

T4- متخصص و روند اداری طوالنی مدت و  نیروی جذب مجوز صدور عدم

 جذب نیروی انسانی سخت گیرانه در 

7 1 7 

T5- 7 1 7 آزمایشگاه کارشناس سمت در ثابت نیروی نداشتن 

T6- اب مقایسه در آموزشی و تحقیقاتی امور مدت طوالنی و کمتر زایی درآمد 

 متخصصین برای دانشگاهی خارج های فعالیت

4 3 18 

T7- 7 1 7 تجهیزات خرید جهت مالی منابع تامین عدم 

T8- شرکت و عدم تخصیص ارز دولتی برای حمایت عدم قوانین، در تغییر 

 خارجی های همایش در

4 4 16 

 8.87  122 جمع
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 تحليل محيط داخلی

 :نقــاط قوت

S1- عضای انفر از  ششاحراز عناوین متخصصین برتر استانی ) بهره گیری از اساتید ممتاز با درجات علمی باال و با

 می باشند(. 91باالی  Hدارای نمایه  علمی گروههیئت 

S2- رکز تحقیقات ممرکز تحقیقات اختالالت متابولیک، ) همکاری قابل قبول با دیگر مراکز تحقیقاتی موجود در دانشگاه

 سلول های بنیادی و اختالالت ایسکمیک(

S3- سرطان و یهتغذ ژنتیک، بیوشیمی، زمینه در پژوهش و تحقیق به مند عالقه محقیقن و علمی هیئت اعضای داشتن 

S4- ژوهشیپ آموزشی و برتر جوان استان در قالب طرح تعهد هیئت علمیو فارغ التحصیالن  انبهره گیری از پژوهشگر 

 و نیروی انسانی طرحی

S5- در گروهدر امور آموزش در پژوهش منتج به قبولی درصد قابل توجه دانشجویان آموزش دیده در  گروه توانایی 

 مقاطع باالتر تحصیالت تکمیلی

S6- پایه علوم و آموزشی گروههای ارزیابی در برتر های رتبه کسب 

S7-  گروه تعداد بسیار باال و قابل توجه مقاالت منتشر شده توسط اعضای 

S8- دانشجویی های نامه پایان در تغذیه و ژنتیک بیوشیمی، زمینه در پژوهشی های فعالیت وسیع طیف 

S9- انشگاهد فناوری و تحقیقات معاونت از سقف بدون ای نامه پایان تحقیقاتی های طرح برای الزم بودجه جذب امکان 

S10-  هگروهیئت علمی مبتنی بر پژوهش توسط اعضای توسط و محصوالت تاسیس و ثبت رده سلول امکان 

 :نقاط ضعف

W1-  علمی در حیطه تخصص گروه عضو هیئتتعداد مناسب نداشتن 

W2-  تخصصی ناکافی تجهیزاتو مناسب فضای فیزیکی نداشتن 

W3- ناکافی بودن رعایت استانداردهای ایمنی در محیط های کار آزمایشگاهی 

W4- تغذیه و ژنتیک بیوشیمی، زمینه در و نداشتن تنوع هیئت علمی در حوزه اختالالت متابولیک 

W5- دانشگاهوب سایت  و ضعف اطالع رسانی در رسانه های جمعی  

W6-تحقیقاتیتکنیک های آزمایشگاهی و  کمبود کارگاه های توانمندسازی در حوزه 

W7- گروه و پایان نامه های دانشجویی طوالنی بودن فرآیند جمع آوری نمونه در مطالعات بالینی 

 W8-  های پژوهشی بین دانشگاهی به نسبت داخلی کاریمطرح ها و هکمبود 

W9- کمبود همکاری با مراکز درمانی وابسته به دانشگاه به صورت استاندارد 
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  داخلی عوامل ارزیابی ماتریس

نحوه امتیاز دهی ضرایب   .در نظر گرفته شده است داخلی عمده ضعف نقطه نه و قوت نقطهده  داخلی، عوامل ارزیابی در

 داده شد.  4و قوت اساسی: امتیاز  3وت کم: امتیاز ق، 2، ضعف کم: امتیاز 9بدین صورت می باشد که ضعف اساسی: امتیاز 

 

 : ماتريس برآورد و ارزيابی عوامل داخلی8جدول 

 ارزش ضريب امتیاز فهرست ضعف ها و قوت ها

W1- 7 1 7 گروه تخصص حیطه در علمی هیئت عضو مناسب تعداد نداشتن 

W2- 7 1 7 ناکافی تخصصی تجهیزات و مناسب فیزیکی فضای نداشتن 

W3- کار های محیط در ایمنی استانداردهای رعایت بودن ناکافی 

 آزمایشگاهی

3 8 6 

W4- ینهزم در و متابولیک اختالالت حوزه در علمی هیئت تنوع نداشتن 

 تغذیه و ژنتیک بیوشیمی،

3 1 3 

W5- 6 8 3  دانشگاهوب سایت  و ضعف اطالع رسانی در رسانه های جمعی 

W6- های تکنیک حوزه در توانمندسازی های کارگاه کمبود 

 تحقیقاتی و آزمایشگاهی

7 1 7 

W7- و گروه بالینی مطالعات در نمونه آوری جمع فرآیند بودن طوالنی 

 دانشجویی های نامه پایان

3 1 3 

W8- نسبت به دانشگاهی بین پژوهشی های همکاری و ها طرح کمبود 

 داخلی

3 8 6 

W9- صورت به دانشگاه به وابسته درمانی مراکز با همکاری کمبود 

 استاندارد

3 8 6 
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S1- عناوین احراز با و باال علمی درجات با ممتاز اساتید از گیری بهره 

 یدارا گروه علمی هیئت اعضای از نفر شش) استانی برتر متخصصین

 (.باشند می 91 باالی H نمایه

7 4 82 

S2- دانشگاه در موجود تحقیقاتی مراکز دیگر با قبول قابل همکاری 

 و یادیبن های سلول تحقیقات مرکز متابولیک، اختالالت تحقیقات مرکز)

 (ایسکمیک اختالالت

5 8 12 

S3- و تحقیق به مند عالقه محقیقن و علمی هیئت اعضای داشتن 

 و سرطان تغذیه ،ژنتیک بیوشیمی، زمینه در پژوهش

5 4 82 

S4- رد استان جوان برتر التحصیالن فارغ و پژوهشگران از گیری بهره 

 طرحی انسانی نیروی و پژوهشی و آموزشی علمی هیئت تعهد طرح قالب

5 4 82 

S5- لقاب درصد قبولی به منتج پژوهش در آموزش امور در گروه توانایی 

 لیتکمی تحصیالت باالتر مقاطع در گروه در دیده آموزش دانشجویان توجه

7 4 82 

S6- 14 8 7 علوم پایه و آموزشی گروههای ارزیابی در برتر های رتبه کسب 

S7- 81 3 7 گروه اعضای توسط شده منتشر مقاالت توجه قابل و باال بسیار تعداد 

S8- و ژنتیک بیوشیمی، زمینه در پژوهشی های فعالیت وسیع طیف 

 در پایان نامه های دانشجویی تغذیه

5 4 82 

S9- ای نامه پایان تحقیقاتی های طرح برای الزم بودجه جذب امکان 

 از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه سقف بدون

3 3 9 

S10- رب مبتنی توسط محصوالت و سلول رده ثبت و تاسیس امکان 

 گروه علمی هیئت اعضای توسط پژوهش

7 4 82 

 8.49  122 جمع
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 :SWOT  ماتریس تحليل
نمایش  3همانگونه که در جدول  swotپس از ارزیابی مجموع امتیازات عوامل داخلی و خارجی بر اساس ماتریس تحلیل 

( مکان یابی استراتژی مناسب برای 2.21( و امتیاز عوامل خارجی )2.41داده شده است؛ از اتصال نقاط امتیاز عوامل داخلی )

  .آن پیشنهاد می شود برایاستراتژی های ثبات و نگهداری و لذا  رد شدودر محدوده تدافعی برآ بیوشیمیگروه 

 

 ومکان يابی استراتژي ها SWOT ماتريس وزن دهی: 3جدول 

 

امتیاز نهایی عوامل خارجی
 

9
      

2
       

3
       

4 

 امتیاز نهایی عوامل داخلی

4          3         2          9  

 

 تهاجمی

SO 

 

 محافظه کارانه

WO 

 

 رقابتی

ST 

 

 تدافعی

WT 

 

 (WT)کاهش تهديدها با کاهش دادن نقاط ضعف  –استراتژي تدافعی 

W9T6  رد با هدف افزایش تحقیقات با رویک گروهدعوت از همکاران بالینی عالقه مند به تحقیق به عنوان شورای پژوهشی

 بالینی و درمانی

W6T2  و درآمدزایی برای مدرسین عالقه مند  گروهدر  تخصصیافزایش برگزاری کارگاه های 

W9T2  با هدف جذب بودجه در کنار افزایس همکاری با سایر رح های بین دانشگاهی در حوزه تولیدات کاربردی طافزایش

 مراکز ملی

W2T10  افزایش همکاری با سایر مراکز موجود )آزمایشگاه جامع، مرکز سلول های بنیادی و ایسکمیک( با هدف استفاده

 از امکانات و تجهیزات و فضاس فیزیکی موجود در دانشگاه 
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 اهداف و  رویکرد ها

  بيوشيمی بيوفيزیک ارتقای سطح علمی -1
 

 هافعالیت  اهداف رديف

G1  رشته جهت تاسیس کسب موافقت

 بین الملل در مقطع دکترای تخصصی

 رشته بیوشیمی بالینی

 تهیه مستندات و گزار ش های مورد نیاز جهت ارائه به هیات بازدید کننده 

 ارزیابی رسمی برنامه استراتژیک به صورت سالیانه

G2 افزایش مقاالت پژوهشی با همکاران بین المللی افزایش تعداد مقاالت بین المللی 

 افزایش مشارکت در سمینار ها و همایش های بین المللی

 افزایش فلوشیپ های تحقیقاتی برای محققین و اعضای هیات علمی مرکز

G3 افزایش پایان نامه های دانشجویی مشترک افزایش همکاری های بین دانشگاهی 

 افزایش جذب گرانت های خارج از دانشگاه 

 مراکز و دانشگاه های داخلیافزایش مقاالت مشترک با 

 

 افزایش فعاليت های تحقيقاتی کاربردی-2
 

 فعالیت ها اهداف رديف

G4  روهو آموزشی گدعوت از متخصصین بالین جهت پیوستن به شورای پژوهشی  هیات علمی در گروهافزایش همکاران 

 

G5 ای مدل ه -افزایش مطالعات کارآزمایی بالینی

 در طرح ها و پایان نامه ها حیوانی

 افزایش طرح های مدل های حیوانی

 افزایش طرح های کارآزمایی بالینی
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G6  افزایش تعداد تحقیقات از نوع کاربردی یا

 کاربردی-بنیادی

بنیادی و  -کاربردی-بررسی سابقه طرح های مرکز با عنوان کاربردی

 محاسبه درصد پیشرفت

 

G7  افزایش تولیدات بیولوژیک و اختراعات  ثبت

 گروهشده در 

 افزایش طرح های محصول محور

دارویی با پتانسیل همکاری در منطقه و فراخوان  -شناسایی مراکز صنعتی

 اعالم همکاری

تهیه بسته های آموزشی چگونگی ثبت اختراع برای اعضای هیات علمی و 

 محققین 

 اختراعات ثبت شدهتعداد محصوالت و یا 

G8  اجرای مطالعات غربالگری بیماری های

و سرطان های شایع و اختالالت متابولیک 

 بیماریهای عفونی شایع در استان

 انجام پایان نامه دانشجویان در حیطه طرح های غربالگری

 تعداد مطالعات در حیطه غربالگری بیماری های متابولیک

 افزایش متخصصین بیماری های نوزادان به عنوان همکار در مرکز 

G9  افزایش مطالعات اپیدمیولوژیک روی بیماری

)اولویت  استان تعیین اولویت شده درهای 

های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان به 

  پيوست ارسال می گردد(

ز بررسی شیوع و بروافزایش تعداد پایان نامه های بالینی در رابطه مطالعات 

 تعیین اولویت شده در استان بیماری های

فراهم نمودن امکان دسترسی به آرشیو های بیمارستانی استان جهت 

 دسترسی به داده ها

 

 

 گروه بيوشيمی بيوفيزیکتوسعه زیرساخت های  -3

  

 فعالیت ها اهداف رديف

G10 نیروی انسانی )کارشناس، شورای پژوهشی، افزایش هیات علمی پژوهشی و  افزایش نیروی انسانی

 سرباز پژوهشگر، نیروی طرحی( در مرکز
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G11  به روز رسانی وب سایت و راه اندازی صفحه

 انگلیسی روی سایت دانشگاه

تهیه مطاالب به زبان انگلیسی و ایجاد لینک مرکز در صفحه انگلیسی وب 

 سایت دانشگاه

 انگلیسیبه روز رسانی سایت فارسی و 

G12  تهیه لیست تجهیزات مورد نیاز مرکز  گروهتامین تجهیزات مورد نیاز 

 بررسی تعداد تجهیزات خریداری شده در قالب طرح های پژوهشی

 
 


