به نام خدا

مقدمه:
در راعتبی تحمك هزجعیت در آهَسػ علَم پشؽىی در افك چؾن اًذاس 5عبلِ ؽٌبعبیی ٍ احصبی حیغِ ّبی عزآهذی در آهَسػ پشؽىی اس الذاهبت اٍلیِ ٍ ضزٍری هحغَة هی ؽَد .داًؾگبُ علَم پشؽىی ایالم در هزحلِ
اٍل الذام ثِ تؾىیل وبرگزٍُ هزجعیت علوی ٍ ًیش وبرگزٍُ خجزگبى علوی ًوَد (جذٍل .)2 ٍ 1

جذٍل -1اعضبی وبرگزٍُ هزجعیت علوی ٍ آیٌذُ ًگبری
هغئَل وبرگزٍُ :دوتز غالم ثغبعی
اعضبی هحتزم وبرگزٍُ:
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی
ردیف
دوتز اعذ هیزسایی
1
دوتز جلیل فیضی
2
دوتز ًبصز عجبعی
3
دوتز ًَراهلل یبدگبری
4
دوتز فتح الِ هحوذیبى
6
دوتز هزتضی ؽوغی
5
خبًن فبعوِ عشیشی فز
6

داًؾىذُ
پشؽىی
پشؽىی
دارٍعبسی
پشؽىی
پشؽىی
پشؽىی
پشؽىی

جذٍل -1اعضبی وبرگزٍُ خجزگبى علوی داًؾگبُ.
داًؾىذُ
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی
ردیف
پشؽىی
دوتز ؽبّیي ؽْجبسی
1
پزعتبری ٍ هبهبیی
دوتز هصیت هظفزی
2
پشؽىی
دوتز ًَرخذا صبدلی فز
3
ثْذاؽت
دوتز راضی ًبصزی فز
4
پشؽىی
دوتز غالم ثغبعی
5
ثز اعبط تصوین وبرگزٍّْبی هزثَعِ چبرچَة ولی حیغِ ّب ٍ ؽبخصْبی هزجعیت علوی در ّوبٌّگی ثب داًؾگبُ ّبی والى هٌغمِ  3آهبیؾی ثصَرت جذٍل  3هذ ًظز لزار گزفت:
1

جذٍل  -3حیغِ ّب ٍ ؽبخصْبی السم جْت تحمك هزجعیت در آهَسػ علَم پشؽىی در افك چؾن اًذاس:
حیطه اصلی

زیر حیطه

شاخص

تَلیذ علن

همبالت

ًغجت همبالت ثِ اسای اعبتیذ گزٍُ آهَسؽی/داًؾگبُ
ًغجت عبیتیؾي همبالت گزٍُ آهَسؽی/داًؾگبُ ثِ همبالت (اعتبد ٍ داًؾجَ)
تعذاد همبالت ثِ اسای داًؾجَیبى ّز گزٍُ آهَسؽی/داًؾگبُ
تعذاد ول عبیتیؾي ّبی وغت ؽذُ ّز گزٍُ آهَسؽی/داًؾگبُ
درصذ همبالت چبح ؽذُ در  %25هجالت ثزتز ثز اعبط SJR
درصذ همبالت چبح ؽذُ در  %10هجالت ثزتز ثز اعبط SJR
درصذ همبالت هٌتؾز ؽذُ ثب هؾبروت ثیي الوللی

درصذ همبالت هٌتؾز ؽذُ ثب هؾبروت هلی

ًغجت همبالت دارای رتجِ ّبی اٍل تب عَم ّوبیؾْب ٍ وٌگزُ ّب
ًغجت همبالت تجذیل ؽذُ ثِ پتٌت ٍ هحصَل ثِ ول همبالت

فٌبٍری ٍ تىٌَلَصی

هزاوش تحمیمبتی

ًغجت هزاوش تحمیمبتی لغعی ثِ هصَة
رتجِ هزاوش تحمیمبتی در وؾَر

الیي پضٍّؾی ٍ دیتبثیظ

تعذاد الیٌْبی پضٍّؾی هصَة داًؾگبُ

اختزاعبت

تعذاد دیتبثیغْبی هصَة داًؾگبُ
تعذاد هغبلعبت وََّرت
تعذاد اختزاعبت

2

تعذاد همبلِ چبح ؽذُ اعبتیذ
تعذاد ول عبیتیؾي وغت ؽذُ ثز
اعبط  ٍ ISIاعىبپَط
تعذاد همبلِ چبح ؽذُ داًؾجَیبى
تعذاد ول عبیتیؾي وغت ؽذُ ثز
اعبط  ٍ ISIاعىبپَط
تعذاد همبالت چبح ؽذُ در %25
هجالت ثزتز ثز اعبط SJR
تعذاد همبالت چبح ؽذُ در %10
هجالت ثزتز ثز اعبط SJR
تعذاد ول همبالت چبح ؽذُ ٍ ًوبیِ
ؽذُ در اعىبپَط ISI/دارای یه
ّوىبر ثیي الوللی
تعذاد ول همبالت چبح ؽذُ ٍ ًوبیِ
ؽذُ در اعىبپَط ISI/دارای یه
ّوىبر داخلی غیز داًؾگبُ علَم
پشؽىی وزدعتبى
تعذاد همبالت دارای رتجِ  1تب 3
ارایِ ؽذُ در ّوبیؾْب
تعذاد همبالت تجذیل ؽذُ ثِ پتٌت ٍ
هحصَل
تعذاد هزاوش تحمیمبتی لغعی
رتجِ هزوش تحمیمبت ثز اعبط
ارسؽیبثی عبلیبًِ
تعذاد الیٌْبی هصَة ؽَرای
پضٍّؾی
تعذاد دیتبثیغْبی پضٍّؾی هصَة
تعذاد هغبلعبت وََّرت هصَة
تعذاد اختزاعبت ثِ ثجت رعیذُ ثب
آدرط داًؾگبُ

تعذاد اعبتیذ گزٍُ آهَسؽی
تعذاد ول همبالت چبح ؽذُ اعبتیذ گزٍُ
در پبیگبُ هَرد ًظز
تعذاد ول داًؾجَیبى گزٍُ آهَسؽی

تعذاد ول همبالت چبح ؽذُ ثز اعبط
SJR
تعذاد ول همبالت چبح ؽذُ ثز اعبط
SJR
تعذاد ول همبالت چبح ؽذُ ٍ ًوبیِ ؽذُ
در اعىبپَطISI/
تعذاد ول همبالت چبح ؽذُ ٍ ًوبیِ ؽذُ
در اعىبپَطISI/

تعذاد ول همبالت ارایِ ؽذُ در ّوبیؾْب
تعذاد ول همبالت چبح ؽذُ ثز اعبط
اعىبپَط
ول تعذاد هزاوش تحمیمبتی

پتٌتْب

تعذاد پتٌتْب

هحصَالت

ًغجت هحصَالت تجبری ؽذُ ثِ ول هحصَالت تَلیذ ؽذُ
فزٍػ هحصَل

ؽزوتْبی داًؼ ثٌیبى
ؽزوتْبی داًؼ ثٌیبى اعبتیذ
ؽزوتْبی داًؼ ثٌیبى داًؾجَیبى
اًتمبل تىٌَلَصی ٍ علن

درصذ اعبتیذ اعتفبدُ وٌٌذُ اس فزصتْبی هغبلعبتی خبرجی
درصذ اعبتیذ اعتفبدُ وٌٌذُ اس فزصتْبی هغبلعبتی داخلی

آهَسؽی

ثزتزی داًؾجَیبى

اخذ رتجِ یه تب عِ هٌغمِ آهبیؼ در آسهَى علَم پبیِ
اخذ رتجِ یه تب عِ هٌغمِ آهبیؼ در آسهَى پزُ ایٌتزًی

ًخجگبى

داًؾجَیبى ًخجِ

ویفیت همبعع تحصیلی

ًغجت داًؾجَیبى رسیذًت ثِ ول داًؾجَیبى
ًغجت داًؾجَیبى تحصیالت تىویلی ثِ ول داًؾجَیبى
ًغجت اعتبد ثِ داًؾجَ در همبعع تحصیالت تىویلی
ًغجت داًؾجَیبى دوتزا ثِ لیغبًظ
درآهذ آهَسؽی
ًغجت تعذاد اعبتیذ خبرجی ثِ اعبتیذ داًؾگبُ

ویفیت گزٍّْبی آهَسؽی

ًغجت تعذاد داًؾجَیبى هزد ثِ سى
تعذاد فَق تخصص ثِ ول اعبتیذ گزٍُ
تعذاد داًؾیبراى ٍ اعتبد توبم ثِ ول اعبتیذ گزٍُ

3

تعذاد پتٌتْبی ثِ ثجت رعیذُ ثب
آدرط داًؾگبُ
تعذاد هحصَالت تجبری ؽذُ
هصَة ؽَرای فٌبٍری داًؾگبُ
همذار فزٍػ هحصَل در یه عبل
اخیز ثِ تَهبى
تعذاد ؽزوتْبی داًؼ ثٌیبى اعبتیذ
تعذاد ؽزوتْبی داًؼ ثٌیبى
داًؾجَیبى
تعذاد اعبتیذ دارای هجَس فزصت
هغبلعبتی خبرج وؾَر
تعذاد اعبتیذ دارای هجَس فزصت
هغبلعبتی داخل وؾَر
تعذاد داًؾجَیبى دارای رتجِ یه
تب عِ هٌغمِ آهبیؼ
تعذاد داًؾجَیبى دارای رتجِ یه
تب عِ هٌغمِ آهبیؼ
تعذاد داًؾجَیبى هعزفی ؽذُ ثِ
ثٌیبد ًخجگبى
تعذاد داًؾجَیبى رسیذًت
تعذاد داًؾجَیبى تحصیالت
تىویلی
تعذاد اعبتیذ گزٍّْبی دارای
تحصیالت تىویلی
تعذاد ول داًؾجَیبى PhD
درآهذ اختصبصی هعبًٍت آهَسؽی
در عی عبل
تعذاد اعبتیذ خبرجی درگیز در
داًؾگبُ
تعذاد داًؾجَیبى هزد
تعذاد اعبتیذ دارای هذرن فَق
تخصص ٍ PhD
تعذاد اعبتیذ دارای رتجِ داًؾیبری ٍ

تعذاد ول هحصَالت تَلیذی هصَة
ؽَرای فٌبٍری داًؾگبُ

تعذاد ول اعبتیذ داًؾگبُ
تعذاد ول اعبتیذ داًؾگبُ

ول داًؾجَیبى پشؽىی داًؾگبُ
ول داًؾجَیبى داًؾگبُ
ول داًؾجَیبى تحصیالت تىویلی
تعذاد داًؾجَیبى همغع وبرؽٌبعی

تعذاد ول اعبتیذ داًؾگبُ (داخلی ٍ
خبرجی)
تعذاد داًؾجَیبى سى
ول اعبتیذ داًؾگبُ (درّوِ همبعع
تحصیلی)
ول اعبتیذ داًؾگبُ (درّوِ همبعع

جلغبت اهَسؽی گزٍُ (هَرًیٌگ ریپَرت ،صٍرًبل والة ٍ )...

ثبسًگزی وَریىَلَهْب
راٌّوبّبی ثبلیٌی عزاحی ؽذُ
وغت رتجِ ّبی  1تب  3یب  %10ثزتز داًؾجَیبى در آسهًَْبی هلی

ؽزوت در وٌگزُ ّب ٍ عویٌبرّب

عخٌزاى یب عضَ ّیبت رئیغِ یه وٌگزُ یب پبًل وٌگزُ

عزآهذی علوی

وویتِ ّبی تخصصی وؾَری

اعبتیذ دعَت ؽذُ ثعٌَاى عضَ یه وویتِ هلی یب ّیبت ثزد

ثزگشاری وبرگبُ ٍ تذریظ

اعبتیذ دعَت ؽذُ ثعٌَاى هذرط یه وبرگبُ وؾَری

ویفیت اعبتیذ

اعبتیذ ثب اخذ رتجِ ّبی جؾٌَارُ ّبی علوی هلی

ارتجبعبت

ارتجبط ثب داًؾگبّْب ٍ هزاوش تحمیمبتی

تفبّن ًبهِ ّب ثب داًؾگبّْب ٍ هزاوش تحمیمبتی داخلی

درآهذسایی

درآهذ

تفبّن ًبهِ ّب ثب داًؾگبّْب ٍ هزاوش تحمیمبتی داخلی
جذة گزاًت

فزٍػ خذهبت پضٍّؾی

4

اعتبدی
تعذاد جلغبت آهَسؽی ثزگشار ؽذُ
در ّز گزٍُ (هَرًیٌگ ریپَرت،
صٍرًبل والة ٍ )...
تعذاد وَریىَلَم ّبی ثبسًگزی ؽذُ
در گزٍُ
تعذاد راٌّوبّبی ثبلیٌی عزاحی
ؽذُ
تعذاد داًؾجَیبى دارای رتجِ ّبی 1
تب  3یب  %10ثزتز داًؾجَیبى در
آسهًَْبی هلی
تعذاد اعبتیذ هذعَ ثعٌَاى عخٌزاى
یب عضَ ّیبت رئیغِ یه وٌگزُ یب
پبًل وٌگزُ
تعذاد اعبتیذ دعَت ؽذُ ثعٌَاى
عضَ یه وویتِ هلی یب ّیبت ثزد
تعذاد اعبتیذ دعَت ؽذُ ثعٌَاى
هذرط یه وبرگبُ وؾَری
تعذاد اعبتیذ ثب اخذ رتجِ ّبی
جؾٌَارُ ّبی علوی هلی
تعذاد تفبّن ًبهِ ّب ثب داًؾگبّْب ٍ
هزاوش تحمیمبتی داخلی
تعذاد تفبّن ًبهِ ّب ثب داًؾگبّْب ٍ
هزاوش تحمیمبتی داخلی
همذار گزاًت جذة ؽذُ تَعظ
اعبتیذ ٍ داًؾجَیبى داًؾگبُ ثِ
تَهبى
همذار خذهبت فزٍػ رفتِ ثِ تَهبى

تحصیلی)

هؼشفی ثخص ّب یب سبصهبى ّبی دسگیش دس ثشًبهِ ٍ ٍظبیف آًْب4
ثش اػبع رلؼبت هتؼذدی وِ دس استجبط ثب "ثؼتِ هشرؼیت ػلوی ٍ آیٌذُ ًگبسی دس آهَصؽ پضؿىی" دس داًـگبُ ػلَم پضؿىی ایالم ثشگضاس گشدیذ حیغِ ّبی ػشآهذی
آهَصؿی دس داًـگبُ ػلَم پضؿىی ایالم ثلَست جذٍل  4صیش ؿٌبػبیی گشدیذًذً .ىتِ ثؼیبس هْن آًىِ ّوِ ایي ؿبخق ّب لبثل اًذاصُ گیشی ثَدُ ٍ هؼیبسّبیی ثشای اسصیبثی
سًٍذ تَػؼِ ٍ گؼتشؽ آًْب دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت.
رذٍل  -4حیغِ ّبی ػشآهذی آهَصؿی دس داًـگبُ ػلَم پضؿىی ایالم.
ردیف
1

حیغِ عزآهذی آهَسؽی
ّوىبری ثیي الوللی در ًؾز ،تبلیف وتت ٍ
همبالت علوی

گزٍُ آهَسؽی
ّوِ گزٍُ ّبی آهَسؽی

گزٍُ آهَسؽی ّوىبر

ثزٍى دُ آهَسؽی

2

تحمیمبت ٍ تؾخیص لیؾوبًیب

 )1اًگل ؽٌبعی

)1عفًَی
 )2درهبتَلَصی

3

تحمیمبت آعیت ّبی رٍاًی-اجتوبعی

 )1پیؾگیزی اس خَدوؾی
 )2پیؾگیزی اس اعتیبد،
)3پیؾگیزی اس عالق  )4عَاهل
اجتوبعی هَثز ثز عالهت

4

تحمیمبت هیىزٍة ؽٌبعی

 )1هیىزٍة ؽٌبعی

 )1رٍاًؾٌبعی ثبلیٌی
 )2پشؽىی اجتوبعی،
 )3اپیذهیَلَصی
)3هزوش اهَر اجتوبعی اعتبًذاری
ّ NGO )4بی عالهت در اعتبى
 )1ثیوبریْبی عفًَی
 )2داخلی

 )1تزثیت داًؾجَی وبرؽٌبعی ارؽذ اًگل
ؽٌبعی ٍ علَم آسهبیؾگبّی
 )2آهَسػ وبرؽٌبعبى ثْذاؽتی ثصَرت
آهَسػ هذاٍم ثب اهتیبس ثبسآهَسی
 )3آهَسػ ّوگبًی در عغح جبهعِ اس
عزیك هذارط ٍ دثیزعتبى
 )1تزثیت  4داًؾجَی دوتزا اپیذهیَلَصی
وِ  2تبی آًْب دٍرُ دوتزا را ثِ اتوبم
رعبًذُ اًذ.

 )1گزٍُ فزهبوَلَصی ٍ عن ؽٌبعی

)1گزٍُ تغذیِ

5

عن ؽٌبعی ٍ تعییي عغح دارٍ

 )1تزثیت داًؾجَیبى وبرؽٌبعی ارؽذ
هیىزٍة ؽٌبعی پشؽىی
 )1تزثیت داًؾجَیبى دوتزای هیىزٍة
ؽٌبعی پشؽىی

 )1اًجبم پبیبى ًبهِ ّبی وبرؽٌبعی ارؽذ

5

ؽَاّذ ٍ هغتٌذات
http://isid.research.ac.ir/medilam
لیٌه اًتؾبرات علوی اعضبی ّیئت علوی داًؾگبُ در  URLفَق لبیل
هؾبّذُ اعت.
 )1دارای آسهبیؾگبُ ٍ اهىبًبت آسهبیؾگبّی
 )2دارای ً 4فز ّیئت علوی

 )1دارای هزوش ٍ اهىبًبت هغتمل
 )2دارای ّ 6یئت علوی ٍ دٍ وبرؽٌبط پضٍّؾی
 )3هزوش دارای لبثلیت ایجبد یه پبیگبُ اعالعبتی در سهیٌِ پیؾگیزی اس
خَدوؾی در ول وؾَر اعت 4
) دارای لبثلیت اجزای ّوبیؾْبی هٌغمِ ای راجع ثِ خَدوؾی اعت
 )1دارای هزوش ٍ اهىبًبت هغتمل
 )2دارای ّ 3یئت علوی ٍ ؽؼ وبرؽٌبط پضٍّؾی-آهَسؽی
 )3تبوٌَى  14پبیبى ًبهِ در همغع وبرؽٌبعی ارؽذ در ایي هزاوش اًجبم
ؽذُ اعت
ّ )4ن اوٌَى  4داًؾجَی دوتزای پضٍّؾی در ایي هزوش هؾغَل ثِ
تحصیل ّغتٌذ ٍ تبوٌَى  100عزح پضٍّؾی اًجبم گزفتِ اعت.
 )1دارای  5عضَ ّیئت علوی

6
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عٌجؼ عوَم در هَاد غذایی
تحمیمبت گیبّبى دارٍیی

 )2آهَسػ هغوَهیت در ثیوبرعتبًْبی
اعتبى
 )3تزثیت داًؾجَی وبرؽٌبعی ارؽذ ٍ
دوتزا در رؽتِ ّبی هغوَهیت ٍ گیبّبى
دارٍیی

 )2گزٍُ داخلی
 )3گزٍُ هغوَهیتْب

 )2دارای  2وبرؽٌبط ارؽذ ثیَؽیوی ثبلیٌی ٍ ؽیوی
 )3تبوٌَى  27پبیبى ًبهِ در همغع وبرؽٌبعی ارؽذ ٍ دوتزا در ایي هزاوش
اًجبم ؽذُ اعت
 )4آهَسػ هزاوش ثْذاؽتی ثزای عٌجؼ تزویجبت عوی در هَاد غذایی ٍ
ًوًَِ ّبی ثیَلَصیىی

ّ-1وکبسی ثیي الوللی دس ًطش ،تبلیف کتت ٍ همبالت ػلوی4
داًـگبُ ػلَم پضؿىی ایالم دس ساػتبی تَاًوٌذ ػبصی اػضبی ّیئت ػلوی ٍ ًیض هحممبى داًـگبُ دس رْت ّوىبسی ثیي الوللی دس تبلیف وتبة ٍ همبالت اًگلیؼی
ساّىبسّبی هتؼذدی ثِ ارشا دسآٍسدُ اػت .یىی اس ساّىبسّب ثشگضاسی والػْبی پیـشفتِ صثبى اًگلیؼی سایگبى ثشای هحممبى ٍ اػضبی ّیئت ػلوی ثَدُ اػت وِ ووبوبى
اداهِ داسًذ .ثذیٌَػیلِ ثب تمَیت صثبى اًگلیؼی دس ػغح پیـشفتِ ،اًگیضُ تؼبهالت ػلوی اػضبی ّیئت ػلوی دس ػغح ثیي الوللی افضایؾ هی یبثذ.
حوبیت هبلی ٍ هؼٌَی اص تبلیف وتت ٍ همبالت ػلوی دس ػغح ثیي الوللی ًیض دس دػتَس وبس داًـگبُ لشاس داسد .ثذیي تشتیت یه ثؼتش هٌبػت رْت ایي فؼبلیت دس داؿگبُ
فشاّن گشدیذُ اػت .الصم ثِ روش اػت وِ یىی اص اّذاف اكلی داًـگبُ دس تذٍیي ًمـِ ساُ هشرؼیت ػلوی ٍ آیٌذُ ًگبسی گؼتشؽ ّوىبسی ثیي الوللی دس تذٍیي وتت ٍ
همبالت ػلوی دس سؿتِ ّبی هختلف پضؿىی دس ػغح ثیي الوللی اػت وِ ثب ثىبسگیشی ساّىبسّبی هزثَس ایي اهش لبثل دػتیبثی اػت .ثب ساُ اًذاصی چٌذیي هشوض تحمیمبتی
هلَة ؿبهل  )1هشوض تحمیمبت هیىشٍة ؿٌبػی  )2هشوض تحمیمبت آػیجْبی سٍاًی-ارتوبػی  )3هشوض تحمیمبت صیؼت فٌبٍسی ٍ گیبّبى داسٍیی  )4هشوض سؿذ فٌبٍسی
ػالهت  )5هشوض تحمیمبتی هغبلؼبت هشٍسی ًظبم هٌذ ٍهتب آًبلیض ایشاى سػیذى ثِ یه ػغح لبثل لجَل ثشای تَلیذات ػلوی اهىبًپزیش خَاّذ ثَد.

 -1-1تحلیل ٍضؼیت هَجَد داًطگبُ دس استجبط ثب ّوکبسی ثیي الوللی دس ًطش ،تبلیف کتت ٍ همبالت ػلوی4
دس داًـگبُ ػلَم پضؿىی ایالم هؼبًٍت تحمیمبت ٍ فٌبٍسی داًـگبُ هؼئَل حوبیت هبدی ٍ هؼٌَی اص ّوِ پظٍّـگشاى ٍ اػضبی ّیئت ػلوی داًـگبُ دس رْت ثبال ثشدى
تَلیذات ػلوی ٍ تَػؼِ هشصّبی داًؾ اػت .ایي حوبیتْب ؿبهل تبهیي ّضیٌِ عشحْبی تحمیمبتی ػلوی ٍ وبسثشدی ٍ ًیض عشحْبی تحمیمبتی داًؾ ثٌیبى اػت .پشداخت حك
6

تـَیمی چبح همبالت دس هزالت تشاص اٍل دًیب ،اػغبی گشاًت ّبی تحمیبتی دس چبسچَة ّویي حوبیتْب كَست هی پزیشدٍ .ضؼیت تَلیذات ػلوی داًـگبُ دس ثبصُ صهبًی
 1394تب  1396دس رذٍل ً 5ـبى دادُ ؿذُ اػت وِ ثغَس هتَػظ ػبلیبًِ حذٍد  200همبلِ ػلوی دس ػغح ثیي الوللی هٌتـش گشدیذُ اػت.
رذٍل  -5هیضاى تَلیذات ػلوی داًـگبُ دس ثبصُ صهبًی  1394تب  1396ثش اػبع ًوبیِ ًبهِ اػىَپَع.
ًَع سٌذ

تؼذاد

همبلِ اكیل

430

همبلِ هشٍسی

75

ًبهِ ثِ ػشدثیش

30

خالكِ همبلِ

1

روغ ول

539

ٍ -2-1ضؼیت داًطگبُ دس افك چطن اًذاص  5سبلِ تب سبل  1404دس استجبط ثب ّوکبسی ثیي الوللی دس ًطش ،تبلیف کتت ٍ همبالت ػلوی4
ّذف اكلی داًـگبُ دس تَلیذ همبالت هؼغَف ثِ همبالت ثب ویفیت دس هزالت  Q1اػت تب ثتَاًذ ستجِ داًـگبُ سا دس ػغح ثیي الوللی استمبء ثجخـذ .ثذیي هٌظَس حوبیتْبی
هبدی ٍ هؼٌَی ثغشف همبالت ثب ویفیت رْت گیشی ؿذُ اًذ ٍ ػیبػتگزاسی داًـگبُ ًیض ثش ّویي هجٌب خَاٌّذ ثَد .ثب تَرِ ثِ پتبًؼیل داًـگبُ ٍ افضایؾ تؼذاد اػضبی ّیئت
ػلوی اًتظبس هی سٍد وِ تؼذاد همبالت ثب ویفیت داًـگبُ ثِ حذٍد  300الی  500همبلِ دس ػبل ثشػذ .دس كَست اختلبف ثَدرِ هٌبػت ایي اهش هحمك خَاّذ ؿذ.
 -3-1هَاًغ ٍ هحذٍدیتْب دس اهش ّوکبسی ثیي الوللی دس ًطش ،تبلیف کتت ٍ همبالت ػلوی4
 ووجَد ثَدرِ اختلبف یبفتِ ثِ پظٍّؾ ضؼف صیش ػبختْبی پظٍّـی اص رولِ هشاوض تحمیمبتی ٍ آصهبیـگبّی7

 ػذم تبهیي تزْیضات ،لَاصم ٍ هَاد آصهبیـگبّی رْت تحمیمبت پیـشفتِ ػذم تبهیي ًیشٍی اًؼبًی ٍ اػضبی ّیئت ػلوی رذیذ رْت اًزبم پظٍّـْبی ػلوی پبیِ ٍ وبسثشدی-2هشکض آهَصش ،تحمیمبت ٍ تطخیص لیطوبًیب4
اػتبى ایالم یىی اص هٌبعك اًذهیه ثیوبسی لیـوبًیب دس ػغح وـَسی ٍ حتی دس ػغح رْبًی اػتّ .ن اوٌَى داًـگبُ ػلَم پضؿىی ایالم دس ػغح وبسؿٌبػی اسؿذ داًـزَی
سؿتِ اًگل ؿٌبػی پضؿىی تشثیت هی ًوبیذ .ثٌبثشایي ،ثب ٍرَد  5ػضَ ّیئت ػلوی ٍ ًیض داًـزَیبى وبسؿٌبػی اسؿذ دس سؿتِ اًگل ؿٌبػی پضؿىی ٍ ٍرَد آصهبیـگبُ
تحمیمبت ٍ تـخیق لیـوبًیب یه ثؼتش ثؼیبس هٌبػت ثشای آهَصؽ ،تحمیمبت ٍ تـخیق لیـوبًیب دس داًـگبُ فشاّن اػتّ .وچٌیي همذهبت تبػیغ ٍ ساُ اًذاصی هشوض
تحمیمبت ٍ تـخیق لیـوبًیب دس هؼبًٍت تحمیمبت ٍ فٌبٍسی داًـگبُ ًیض دس دػت الذام اػت .تشثیت داًـزَی دوتشای تخللی سؿتِ اًگل ؿٌبػی پضؿىی ًیض دس چـن
اًذاص هذ ًظش لشاس گشفتِ اػت .ثغَسولی اّذاف ثلٌذ هذت داًـگبُ دس رْت ًیل ثِ هشرؼیت ػلوی دس صهیٌِ آهَصؽ ،تحمیمبت ٍ تـخیق لیـوبًیب ٍ سٍیىشدّبی تذاٍم آى
ثلَست صیش اػت:
ساُ اًذاصی ٍ تبػیغ هشوض تحمیمبت ٍ تـخیق لیـوبًیب رْت فؼبلیتْبی آهَصؿی ،تحمیمبتی ،ثْذاؿتی ٍ دسهبًی ثیوبسی لیـوبًیب .تحمك ایي ّذف هؼتلضم ّوىبسی هؼبًٍتْبی
آهَصؿی ،تحمیمبت ،ثْذاؿتی ٍ دسهبًی داًـگبُ اػت وِ همذهبت ارشایی آى دس رلؼبت هختلف هَسد اسصیبثی لشاس گشفتِ اػت.
 اص ًمغِ ًظش آهَصؿی ّن اوٌَى داًـزَیبى وبسؿٌبػی سؿتِ اًگل ؿٌبػی پضؿىی هـغَل ثِ تحلیل ثَدُ ٍ ػؼی ثشآى اػت وِ الیي تحمیبتی آًْب ثغشف ثیوبسیلیـوبًیب هؼغَف ؿَد تب داًـگبُ ثتَاًذ دس ایي صهیٌِ پیـشفت وشد ٍ دس رْت ػشآهذی دس ایي صهیٌِ لذم ثشداسد .الجتِ هؼبًٍت هحتشم آهَصؿی ثبیؼتی ثب حوبیت هبلی
ٍ هؼٌَی تال ؽ ًوبیذ وِ تزْیضات آهَصؿی ٍ آصهبیـگبّی ثیـتشی فشاّن ثیبیذ تب دس چٌذ ػبل آیٌذُ اهىبى رزة داًـزَی دوتشای تخللی دس سؿتِ اًگل ؿٌبػی
پضؿىی فشاّن ؿَد .الصم ثِ روش اػت وِ ایي ّذف دس هیبى هذت وبهالٌ لبثل تحمك اػت.
 اص ًمغِ ًظش پظٍّـی همذهبت ساُ اًذاصی ٍ تبػیغ هشوض تحمیمبت ٍ تـخیق لیـوبًیب دس حبل اًزبم اػت .اًتظبس هی سٍد وِ هؼبًٍت هحتشم تحمیبت ٍ فٌبٍسیداًـگبُ ثتَاًذ تب ػبل  1397یب  1398ایي هشوض سا ساُ اًذاصی ًوبیذ .ثذیْی اػت وِ ثب ساُ اًذاصی ایي هشوض چـن اًذاص ًیل ثِ هشرؼیت ػلوی دس صهیٌِ تحمیمبت ٍ
تـخیق لیـوبًیب ّوَاس تش خَاّذ ؿذ ٍ داًـگبُ ػلَم پضؿىی ایالم ثِ یه لغت ػلوی دس ایي صهیٌِ تجذیل خَاّذ ؿذ.
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 اص ًمغِ ًظش ثْذاؿتی ٍ دسهبًی ًیض ثؼتش ایي فؼبلیت اػتّ .وىبسی ثیي گشٍُ ّبی آهَصؿی اًگل ؿٌبػی ،ػفًَی ٍ دسهبتَلَطی اص ًمغِ ًظش رٌجِ ّبی ثْذاؿتی ٍدسهبً ی ثیوبسی لیـوبًیب ساُ حل هؼبلِ اػت .ثب ٍرَد هتخللیي ثیوبسیْبی ػفًَی ٍ پَػت ،وبسؿٌبػبى ثْذاؿتی ٍ هتخللیي اًگل ؿٌبػی پضؿىی اًتظبس هی سٍد
وِ پیـشفت لبثل تَرْی دس ایي صهیٌِ كَست ثگیشد .ثْشحبلّ ،وىبسی ثیي هؼبًٍتْبی آهَصؿی ،تحمیمبت ،ثْذاؿتی ٍ دسهبًی داًـگبُ دس ایٌوَسد ضشٍسی اػت.
خَؿجختبًِ ایي ّوىبسی دس حبل ؿىل گیشی ٍ دس آیٌذُ گؼتشدُ تش ًیض خَاّذ ؿذ.
داًـگبُ ػلَم پضؿىی ایالم دس ساػتبی تحمك سػیذى ثِ هشرؼیت ػلوی دس صهیٌِ آهَصؽ ،تحمیمبت ٍ تـخیق لیـوبًیب اخیشاٌ یه هشوض رذیذ تحت ػٌَاى هشوض
اسربػبت لیـوبًیب دایش ًوَدُ اػت وِ ّذف آى حجت ،پبیؾ ٍ هذیشیت دسهبى هَاسد رذیذ لیـوبًیبصیغ اػت.
اس ًمبط لَت ساُ اًذاصی ایي هشوض ،هذیشیت ثیوبسی لیـوبًیَص دس ػغح اػتبى ٍ ًیض دس آیٌذُ هذیشیت ثیوبسی دس ػغح وـَسی خَاّذ ثَد.
ٍ -1-2ضؼیت داًطگبُ دس افك چطن اًذاص  5سبلِ تب سبل  1404دس استجبط ثب هشکض آهَصش ،تحمیمبت ٍ تطخیص ثیوبسی لیطوبًیَص4
ّن اوٌَى تؼذاد  10عشح تحمیمبتی ػلوی وبثشدی دس صهیٌِ لیـوبًیَص دس حبل اًزبم اػت .ثب ساُ اًذاصی هشوض اهىبى تحمیمبت پیـشفتِ دس ػغح ثیي الوللی ٍرَد داسد.
ثب تَرِ ثِ ّوزَاسی اػتبى ایالم ثب وـَس ػشاق اهىبى ّوىبسی تحمیمبتی دس ایي صهیٌِ ثِ ساحتی اهىبًپزیش اػتّ .ن اوٌَى چٌذ عشح پظٍّـی هـتشن ثب وـَس
ّوؼبیِ ػشاق دس ایي صهیٌِ تذاسن دیذُ ؿذُ اػت .ثحج ثیوبسی لیـوبًیَص یه هؼبلِ ثْذاؿتی ثؼیبس هْن ثشای وـَس ػشاق ًیض ّؼت .ثٌبثشایي پتبًؼیل ثؼیبس ثبالی
ثشای ایي ّوىبسی ٍرَد داسد.
 -2-2هَاًغ ٍ هحذٍدیتْب دس استجبط ثب هشکض آهَصش ،تحمیمبت ٍ تطخیص ثیوبسی لیطوبًیَص4
 -ػذم تبهیي تزْیضات ،لَاصم ٍ هَاد آصهبیـگبّی رْت تحمیمبت پیـشفتِ

-3هشکض تحمیمبت آسیت ّبی سٍاًی-اجتوبػی4
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داًـگبُ ػلَم پضؿىی ایالم دس صهیٌِ آهَصؽ ٍ تحمیمبت آػیت ّبی سٍاًی-ارتوبػی ثؼتش ثؼیبس هٌبػجی داسد .اص اّن لبثلیتْبی داًـگبُ دس صهیٌِ آهَصؽ ٍ تحمیمبت
آػیت ّبی سٍاًی-ارتوبػی هی تَاى ثِ هَاسد صیش اؿبسُ ًوَد:
 ٍرَد هشوض تحمیمبت آػیت ّبی سٍاًی-ارتوبػی ثب اهىبًبت ٍ فضبی فیضیىی هٌبػت .ایي هشوض داسای هزَص لغؼی اص هؼبًٍت تحمیمبت ٍ فٌبٍسی ٍصاستثْذاؿت هی ثبؿذ.
 ّن اوٌَى دس ایي هشوض ّ 6یئت ػلوی 4 ،داًـزَی دوتشای تخللی ٍ دٍ وبسؿٌبع پظٍّـی هـغَل ثِ فؼبلیتْبی آهَصؿی ،پظٍّـی ٍ ارشایی دس صهیٌِ آػیتّبی سٍاًی-ارتوبػی ّؼتٌذ.
 هشوض داسای لبثلیت ایزبد یه پبیگبُ اعالػبتی دس صهیٌِ پیـگیشی اص خَدوـی دس ول وـَس اػت. هشوض داسای لبثلیت ارشای ّوبیـْبی هٌغمِ ای سارغ ثِ خَدوـی اػت.دس چـن اًذاصّبی آتی ،فؼبلیتْبی هزوَس گؼتشدُ تش ًیض خَاٌّذ ؿذ .دس ایي ساػتب تلوین ثش آى اػت وِ دس ػبل ً 1397یض چٌذیي داًـزَی دوتشای تخللی دس
سؿتِ ّبی هشتجظ ثب آػیت ّبی سٍاًی-ارتوبػی پزیشؽ گشدًذ وِ ایي دس ساػتبی تَػؼِ ٍ پیـشفت ثیـتش ایي صهیٌِ اػت.
ّذایت عشح ّبی تحمیمبتی دس صهیٌِ ّبی هختلف آػیت ّبی سٍاًی ٍ ارتوبػی ثَیظُ خَدوـی یىی دیگش اص اّذاف هشوض تحمیمبت آػیت ّبی سٍاًی-ارتوبػی
اػت .ایي هشوض اص ػبل  90تب ػبل  95عشحْبی تحمیمبتی هتؼذدی سا دس صهیٌِ آػیت ّبی سٍاًی-ارتوبػی اًزبم دادُ اػت .رذٍل صیش گضاسؽ هختلشی دس استجبط
ثب تؼذاد عشحْبی تحمیمبتی هلَة ایي هشوض سا ًـبى هی دّذ وِ ثؼیبسی اص آًْب ثِ اتوبم سػیذُ اًذ:
ػبل

1390

1391

1392

1393

1394

1395

تؼذا عشحْبی تلَیت ؿذُ

2

22

15

59

31
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دس چـن اًذاص  5ػبلِ ،داًـگبُ دس ًظش داسد وِ تؼذاد اػضبی ّیئت ػلوی پظٍّـی ایي هشوض سا افضایؾ دادُ ٍ ثب رزة داًـزَیبى پظٍّـی دس همبعغ وبسؿٌبػی
اسؿذ ٍ دوتشا هشوض سا تَػؼِ دّذ .دس چـن اًذاصّبی عَالًی تش ،هشوض تحمیمبت آػیت ّبی سٍاًی-ارتوبػی دس ًظش داسد وِ ثتَاًذ آػیت ّبی سٍاًی-ارتوبػی سا
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دسػغح اػتبًی ثغَس وبهل هذیشیت ًوَدُ ٍ ثِ حذالل هوىي ثشػبًذ ٍ ًیض ثتَاًذ تؼبهل ثؼیبس هٌبػجی دس ػغح هلی ٍ ثیي الوللی ثب دیگش هشاوض تحمیمبتی دس ایي صهیٌِ
داؿتِ ثبؿذ .ثغَس ولی ،اٍلَیت ّبی پظٍّـی هشوض تحمیمبت آػیت ّبی سٍاًی-ارتوبػیذاًـگبُ ػلَم پضؿىی ایالم سا هی تَاى ثلَست صیش دػتِ ثٌذی ًوَد:
 -1-3اٍلَیت ّبی پژٍّطی هشکض دس صهیٌِ ػَاهل اجتوبػی هَثش ثش سالهت
 -1هغبلؼِ ّبی ثب ّذف ثشسػی ٍ تؼییي ػَاهل ارتوبػی تبحیشگزاس ثشػالهت ًظیش ثیىبسی ،هؼىي ،ػَاهل اػتشع صا دس اػتبى
 -2هغبلؼِ ّبی ثب ّذف ثشسػی هیضاى هیضاى دػتشػی ولیِ آحبد ربهؼِ ثِ خذهبت ػالهت ٍ ساّْبی افضایؾ دػتشػی ثشای الـبس هحشٍم
 -3هغبلؼِ ّبی ثب ّذف تشٍیذ صًذگی ػبلن ًظیش وبّؾ هلشف دخبًیبت ،افضایؾ فؼبلیت فیضیىی ،افضایؾ اهٌیت غزایی ٍ.....
 -4هغبلؼِ ّبی ثِ هٌظَس تبحیش حوبیت ّبی ارتوبػی ثش ػالهت افشاد
-5هغبلؼِ ّبی دس رْت سفغ یب وبّؾ پیبهذّبی ًبخَاػتِ حَادث عجیؼی ( ػیل  ،صلضلِ  ،گشد ٍ غجبس ٍ )..........
 -6هغبلؼِ ّبی دس رْت ؿٌبػبیی ػلل ٍ یب وبّؾ ػَاًح ٍ حَادث دس اػتبى ایالم
 -7ثشسػی ػَاهل ارتوبػی تبحیشگزاس ثشسٍی ػالهت سٍاًی ،اختالالت سٍاًی ،ػالهت هؼٌَی
 -8هغبلؼِ ّبی ثب ّذف وبّؾ یب اص ثیي ثشدى سفتبسّبی تغزیِ ای ًبػبلن
 -2-3اٍلَیت ّبی پژٍّطی هشکض دس صهیٌِ خَدکطی
-1هغبلؼبت ویفی دس صهیٌِ خَدوـی
 -2هغبلؼبت دس استجبط ثب پیگیشی ٍضؼیت ػالهت افشاد ثؼذ اص الذام ثِ خَدوـی
 -3هغبلؼبتی ثِ هٌظَس عشاحی هذل یىپبسچِ ػجت ؿٌبختی خَدوـی  ،ؿبهل ػَاهل ًَسٍ فیضیَلَطی ،ارتوبػی  ،طًتیىی  ،سٍاى ؿٌبختی ( سٍؽ ّبی صًذگی  ،فشٌّگ ،
ّیزبًبت  ،ؿٌبخت ّب  ،اختالالت سٍاًی ٍ)........
 -4ػَاهل هحبفظت وٌٌذُ اص خَدوـی ( ؿبدوبهی ،ػالهت هؼٌَی ٍ ػَاهل خبًَادگی ٍ )........
 -5هذاخالت احشثخؾ دس پیـگیشی اص خَدوـی
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 -3-3اٍلَیت ّبی پژٍّطی هشکض دس صهیٌِ عالق 4
اپیذهیَلَطی عالق
.1هغبلؼبتی ثب ّذف ثشسػی اپیذهیَلَطی اًَاع عالق دس اػتبى ایالم
 .2هغبلؼبتی ثب ّذف ثشسػی ػَاهل خغش صا التلبدی ،ارتوبػی ٍ سٍاى ؿٌبختی
 .3هغبلؼبتی ثب ّذف ثشسػی ثیي ػولىشد رٌؼی ٍ عالق
 .4هغبلؼبتی ثب ّذف ثشسػی تبحیش ػالهت هؼٌَی ثش عالق
 -5هغبلؼبتی ثب ّذف ثشسػی ػیش ثشٍص عالق دس فشآیٌذ ( هشاحل هختلف اصدٍاد )
 -6هغبلؼبتی ثب ّذف ثشسػی عالق ٍ استجبط آى ثب دًیبی هزبصی ( ؿجىِ ّبی ارتوبػی ٍ سػبًِ ّبی گشٍّی)
 .7هغبلؼبتی ثب ّذف ثشسػی خشدُ فشٌّگ ّبی ثَهی دس ثشٍص عالق
ػَاسض عالق
.1هغبلؼبتی ثب ّذف ثشسػی پیبهذّبی عالق ثش فشد  ،خبًَادُ ٍ ربهؼِ
ػَاهل هحبفظت وٌٌذُ اص عالق
.1هغبلؼبتی ثب ّذف ثشسػی ػَاهل هحبفظت وٌٌذُ ارتوبػی ،التلبدی ٍ سٍاى ؿٌبختی
.2هغبلؼبتی ثب ّذف ثشسػی آگبّی افشاد ربهؼِ دس استجبط ثب هجبحج حمَلی عالق

ثشًبهِ ساّجشدی ٍ ثشًبهِ ػولیبتی هشوض تحمیمبت آػیت ّبی سٍاًی – ارتوبػی ثغَس وبهل تذٍیي ؿذُ اػت ٍ لیٌه ایي ثشًبهِ سا هی تَاى دس  URLصیش هـبّذُ ًوَد:
ثشًبهِ-ساّجشدی-ٍ-ثشًبهِ-ػولیبتی-ػِ-ػبلِ-هشوضpirc.medilam.ac.ir/
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ٍة ػبیت هشوض تحمیمبت آػیت ّبی سٍاًی – ارتوبػی داًـگبُ ػلَم پضؿىی ایالم اص عشیك  URLصیش لبثل هـبّذُ اػت:
http://pirc.medilam.ac.ir/
ٍ -4-3ضؼیت داًطگبُ دس افك چطن اًذاص  5سبلِ تب سبل  1404دس استجبط ثب هشکض تحمیمبت آسیت ّبی سٍاًی-اجتوبػی4
خَضجختبًِ دس سبل  1336هشکض تحمیمبت آسیت ّبی سٍاًی-اجتوبػی الذام ثِ جزة دٍ ّیئت ػلوی پژٍّطی ًوَد کِ ّن اکٌَى سسوبٌ ضشٍع ثِ کبس ًوَدُ اًذ.
هشکض دس ًظش داسد کِ سبالًِ ثغَس هتَسظ یک ًفش ّیئت ػلوی پژٍّطی جزی ًوبیذ .هشکض ّیچ کوجَدی اص لحبػ صیش سبختْبی پژٍّطی دس اهش کبسّبی تخصصی
هشثَط ثِ خَد ًذاسد .تٌْب هحذٍدیت هشکض کوجَد ًیشٍی تحمیبتی ٍ ّیئت ػلوی است کِ ایي هَسد ًیض دس افك چطن اًذاص  5سبلِ لغؼبٌ هشتفغ خَاّذ ضذ .ایي هشکض دس
ًظش داسد تب سبل  1404ثِ ػٌَاى یک لغت هْن ٍ تبثیشگزاس دس صهیٌِ پیطگیشی اص خَدکطی دس سغح خبٍسهیبًِ ٍ ًیض دس سغح جْبًی هغشح ضَد.
هشکض تحمیمبت آسیت ّبی سٍاًی-اجتوبػی دس تبسیخ  1336/3/22الذام ثِ ثشگضاسی اٍلیي ًطست ػلوی آسیت ّبی سٍاًی – اجتوبػی ثب "هحَسیت خَدکطی"
ًوَد .دس ایي ًطست ساّجشدّب ٍ چطن اًذاصّبی پیطشفت دس صهیٌِ پیطگیشی اص آسیت ّبی سٍاًی – اجتوبػی ثب هحَسیت خَدکطی هَسد ثحث هتخصصیي هشثَعِ
لشاس گشفت.
 -4هشکض تحمیمبت هیکشٍة ضٌبسی4
عشح اٍلیِ تبػیغ هشوض تحمیمبت هیىشٍة ؿٌبػی ثبلیٌی داًـگبُ ػلَم پضؿىی ایالم تَػظ دوتش ًَسخذا كبدلی فشد دسػبل  1386ثِ داًـگبُ ػلَم پضؿىی ایالم اسائِ
گشدیذ .تىویل تزْیضات ػبختوبًی ٍ فٌی آى تب ػبل  1388ثِ دساصا وـیذ .ثِ اػتٌبد سای كبدسُ دس دٍیؼت ٍ ّفتویي رلؼِ ؿَسای گؼتشؽ داًـگبّْبی ٍصاست
ثْذاؿت ،دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىی دس تبسیخ  1389/10/21ثب تبػیغ ایي هشوض هَافمت اكَلی ثؼول آهذّ .وچٌیي ثِ اػتٌبد سای كبدسُ دس دٍیؼت ٍ ػی اهیي رلؼِ
ؿَسای گؼتشؽ داًـگبّْبی ٍصاست ثْذاؿت ،دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىی دس تبسیخ  1392/11/13ثب تبػیغ ایي هشوض هَافمت لغؼی ثؼول آهذ.
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صهیٌِ فؼبلیت ّبی هشوض ،ثشسػی ثبلیٌی ،اپیذهیَلَطی ،آصهبیـگبّی ٍ هَلىَلی ػَاهل اتیَلَطیه ثیوبسیْبی ػفًَی هی ثبؿذ ٍ آصهبیـگبّْبی هشوض ؿبهل ثبوتشیَلَطی
سٍتیي ،ثبوتشیَلَطی هلىَالس ٍ ،وـت ػلَلی هی ثبؿذ.
داًـگبُ ػلَم پضؿىی ایالم دس صهیٌِ آهَصؽ ٍ تحمیمبت هیىشٍثـٌبػی ثبلیٌی ثؼتش ثِ هشاتت ثبالتشی داسد .داًـگبُ دس صهیٌِ آهَصؽ ٍ تحمیمبت هیىشٍثـٌبػی پضؿىی
لبثلیتْب ٍ پتبًؼیلْبی صیش داسد:
 ٍرَد هشوض تحمیمبت هیىشٍثـٌبػی ثبلیٌی ثب اهىبًبت آصهبیـگبّی ٍ فضبی فیضیىی هٌبػت .ایي هشوض داسای هزَص لغؼی اص هؼبًٍت تحمیمبت ٍ فٌبٍسی ٍصاستثْذاؿت هی ثبؿذ.
 هشوض داسای ّ 3یئت ػلوی ٍ ؿؾ وبسؿٌبع پظٍّـی-آهَصؿی اػت. تبوٌَى  14پبیبى ًبهِ دس همغغ وبسؿٌبػی اسؿذ دس ایي هشاوض اًزبم ؿذُ اػت ّن اوٌَى  4داًـزَی دوتشای پظٍّـی دس ایي هشوض هـغَل ثِ تحلیل ّؼتٌذ ٍ تبوٌَى  100عشح پظٍّـی اًزبم گشفتِ اػت.ٍرَد هشوض تحمیمبت هیىشٍثـٌبػی ثبلیٌی صهیٌِ ٍ ثؼتش ثؼیبس هٌبػجی ثشای گشٍُ آهَصؿی هیىشٍة ؿٌبػی ثبلیٌی ٍ ًیض ػبیش گشٍُ ّبی آهَصؿی ّوىبس هبًٌذ گشٍُ
ػفًَی ٍ داخلی فشاّن آٍسدُ اػت .گشٍُ هیىشٍثـٌبػی ثبلیٌی ّن اوٌَى دس همغغ وبسؿٌبػی اسؿذ ثغَس ػبلیبًِ داًـزَ هی پزیشد ٍ دس ًظش اػت وِ دس چٌذ ػبل آتی
داًـزَ دس همغغ دوتشای تخللی ًیض پزیشؽ ؿَد .همذهبت ایٌىبس فشاّن اػت  .دس هشوض تحمیمبت هیىشٍثـٌبػی ثبلیٌی چٌذیي پشٍطُ تحمیمبتی ثب ّوىبسی ثیي الوللی
كَست گشفتِ اػت ٍ تؼذاد ایي عشحْب دس حبل افضایؾ اػت .ثب ثبال ثشدى ػغح ّوىبسیْبی ثیي الوللی استمب ػلوی هشوض دس ػغح ثیي الوللی ًیض ػولی خَاّذ ؿذ وِ
ایي ًیض دس ساػتبی تحمك هشرؼیت ػلوی دس صهیٌِ تحمیمبت هیىشٍثـٌبػی ثبلیٌی خَاّذ ثَد .داًـگبُ دس ًظش داسد وِ ػغح ّوىبسی خَد سا دس صهیٌِ تحمیمبت
هیىشٍثـٌبػی ثبلیٌی ثب داًـگبّْبی وـَس هبلضی ،ػشاق ٍ فٌالًذٍ  ...افضایؾ دّذ .اًتظبس هی سٍد وِ تب ػبل  1400ایي اهش هحمك ؿَد.
 -1-4اػن اّذاف هشکض تحمیمبت هیکشٍة ضٌبسی4
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 -1تَلیذ ػلن دس صهیٌِ هیىشٍة ؿٌبػی ثبلیٌی
 -2توشوض ثش تحمیمبت پبیِ ٍ ثبلیٌی دس خلَف تـخیق ثیوبسی ّبی ػفًَی دس هٌغمِ
 -3ثش لشاسی استجبط ثب ػبیش هشاوض تحمیمبتی دس ػغح وـَس ٍ ًْبدّبی ثیي الوللی ثِ هٌظَس هـبسوت ٍ اًزبم پشٍطُ ّبی تحمیمبتی هـتشن
 -4تـخیق ػشیغ ٍ ثوَلغ ػَاهل هؼجت ثیوبسی ّبی ػفًَی ٍ تؼییي الگَی همبٍهت آًتی ثیَتیىی آًْب ثِ هٌظَس دسهبى ثِ هَلغ ٍ كحیح ثیوبساى ٍ رلَگیشی اص
گؼتشؽ همبٍهت آًتی ثیَتیىی
 -5تؼییي هٌـب ایزبد ثیوبسی ّبی هیىشٍثی ٍ گشدؽ ولَى ّبی هختلف همبٍم ثِ آًتی ثیَتیه دس ثخؾ ّب ٍ ثیوبسػتبى ّبی هختلف ٍ دس ًْبیت وٌتشل ػفًَت ّبی
ثیوبسػتبًی
 -2-4استشاتژی هشکض تحمیمبت هیکشٍة ضٌبسی4
 تؼییي اٍلَیت ّبی تحمیمبتی هجتٌی ثش ٍیظگی ّبی خبف هحلی ؿٌبػبیی ٍ تؼبهل هخجت ثب ػبیش هشاوض هشتجظ فشاّن ػبصی هحیظ هٌبػت ثشای تحمیمبت پبیِ ٍ ثبلیٌی آهبدُ ػبصی یه ثشًبهِ ثلٌذ هذت دس تحمیمبت ثیوبسی ّبی هیىشٍثی هؼشفی یه ثشًبهِ ّوِ ربًجِ ثشای وٌتشل ػفًَت ّبی ثیوبسػتبًیٍة ػبیت هشوض تحمیمبت هیىشٍة ؿٌبػی داًـگبُ ػلَم پضؿىی ایالم اص عشیك  URLصیش لبثل هـبّذُ اػت:
http://cmrc.medilam.ac.ir/
ٍ -5-4ضؼیت داًطگبُ دس افك چطن اًذاص  5سبلِ تب سبل  1404دس استجبط ثب هشکض تحمیمبت هیکشٍة ضٌبسی4
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ثب تَرِ ثِ ٍرَد صیش ػبختْب ٍ ًیض ًیشٍی پظٍّـی هٌبػت هشوض تحمیمبت هیىشٍة ؿٌبػی ایي پتبًؼیل سا داسد وِ دس افك چـن اًذاص  5ػبلِ ثِ اّذاف اػتشاتظیه خَد
ثشػذ.
 -6-4هَاًغ ٍ هحذٍدیتْب دس استجبط ثب هشکض تحمیمبت هیکشٍة ضٌبسی4
-

ووجَد ثَدرِ پظٍّـی رْت تبهیي هٌبثغ هبلی ثشای خشیذ تزْیضات ،لَاصم ٍ هَاد آصهبیـگبّی رْت تحمیمبت پیـشفتِ
 -5هشکض تحمیمبت صیست فٌبٍسی ٍ گیبّبى داسٍیی4
ایي هشکضتحمیمبتی دس جْت هغبلؼِ ،ثشسسی ٍ تَلیذ داسٍّبی گیبّی ثب ثْشُ گیشی اص ًیشٍّبی هتخصص ٍ تَاًوٌذ ٍ داًص سٍص دس صٌؼت داسٍسبصی ،تأسیس
گشدیذُ است .هشکض ثب ّوکبسیکلیِ اػضبی ّیأت ػلوی فؼبل دس صهیٌِ داسٍسبصی ثِ تحمیك دس حَصُ کبسی خَد هیپشداصدّ .وچٌیي هشکض ثب سبصهبًْب ٍ هشاکض
تحمیمبتی ریشثظ ًیض توبس داضتِ ٍ اص تجشثیبت آًْباستفبدُ کشدُ ٍ تجبدل اعالػبت اًجبم هی دّذ .هشکض ّوَاسُ تالش داسد کِ پژٍّص ّبیی اًجبم ضذُ سا ثذٍى
دٍثبسُ کبسی ٍ هغبثك ثب ثشًبهِ سَم تَسؼِ التصبدی ،اجتوبػی ٍفشٌّگی کطَس ّوگبم سبصد.
داًـگبُ ػلَم پضؿىی ایالم دس صهیٌِ آهَصؽ ٍ تحمیمبت ثیَتىٌَلَطی گیبّبى داسٍیی چـن اًذاصّب ًَیي ٍ وبسثشدی دس پیؾ سٍ داسد .دس ایي هشوض تزْیضات ٍ ٍ ٍػبیل
آصهبیـگبّی پیـشفتِ رْت اًزبم فؼبلیتْبی آهَصؿی ٍ تحمیمبتی دس صهیٌِ ّبی ػن ؿٌبػی ،داسٍی ٍ ثیَؿیویبیی ٍرَد داسد .هْوتشیي اّذاف ایي هشوض ثِ ؿشح صیش هی
ثبؿٌذ:
 تبػیغ سؿتِ تَوؼیىَلَطی هَلىَلی دس ػغح وبسؿٌبػی اسؿذ .دس ایي ساػتب وَسیىَلَم آهَصؿی ایي سؿتِ تحلیلی تْیِ گشدیذُ اػت ٍ دس هشحلِ عی هشاحللبًًَی دس هؼبًٍت آهَصؿی ٍصاستخبًِ رْت وؼت هزَص تبػیغ سؿتِ لشاس داسد .هشوض ّن اوٌَى داسای  2وبسؿٌبع اسؿذ ثیَؿیوی ثبلیٌی ٍ ؿیوی اػت وِ دس
فؼبلیتْبی آهَصؿی ٍ تحمیبتی فؼبلیت داسًذ .گشٍُ آهَصؿی هؼئَل ایٌىبس گشٍُ فبسهبوَلَطی ٍ ػن ؿٌبػی اػت وِ ّوب اوٌَى داسای چٌذیي ّیئت ػلوی دس سؿتِ
فبسهبوَلَطی ثَدُ ٍ ّوىبسیْبی گؼتشدُ ػلوی ثب دیگش گشٍُ ّبی آهَصؿی هبًٌذ تغزیِ ،داخلی ٍ گشٍُ هؼوَهیتْب داسد ٍ تبوٌَى پبیبى ًبهِ تحمیمبتی هتؼذدی دس
ػغح وبسؿٌبػی اسؿذ ٍ دوتشای تخللی دس ایي صهیٌِ اًزبم دادُ اػت .ایي هشوض دس ًظش داسد وِ تب ػبل  1400سؿتِ تَوؼیىَلَطی هَلىَلی سا تَػؼِ دادُ ٍ ثِ
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تشثیت ًخجگبى دس همغغ دوتشای تخللی هجبدست ثَسصد .الجتِ ایٌىبس هؼتلضم تَػؼِ فضبی آهَصؿی ،آصهبیـگبّی ٍ حوبیت هبلی ٍ هؼٌَی هؼبًٍتْبی هحتشم آهَصؿی
ٍ تحمیمبت داًـگبُ اػت .اص دیگش اّذاف ایي هشوض آهَصؽ هؼوَهیت دس ثیوبسػتبًْبی اػتبى ٍ ًیض تشثیت داًـزَی وبسؿٌبػی اسؿذ ٍ دوتشا دس سؿتِ
ثیَتىٌَلَطی گیبّبى داسٍیی اػت .وِ دس ایي صهیٌِ ّن فؼبلیتْبی اػبػی دس حبل اًزبم اػت.
الصم ثِ روش اػت وِ ػبختوبى رذیذ داًـىذُ پضؿىی داًـگبُ دس حبل احذاث اػت .وِ ایي فضبی فیضیىی هٌبػت رْت ًیل ثِ اّذاف هزوَس ٍ سػیذى ثِ یه ػغح ػلوی
ثبال دس ػغح وـَسی ٍ رْبًی سا تؼْیل هی ًوبیذ .اًتظبس هی سٍد وِ ػبختوبى هزوَس تب ػبل  1397یب  1398تىویل ؿذُ ٍ ثِ ثْشُ ثشداسی وبهل ثشػذ.
 -1-5اّن ثشًبهِ ّب ٍ چطن اًذاصّبی هشکض سا هی تَاى ثصَست صیش خالصِ ًوَد4
چـن اًذاص( :)Visionهشوض ثش آى اػت تب ثب ثْشُ گیشی اص تَاى ٍ اػتؼذادّبی ثبلفؼل ٍ ثبلمَُ داًـگبُ ٍ ثباػتفبدُ اص هحممیي تَاًوٌذ اػتبى ایالم سّجشی تحمیمبت دس صهیٌِ
گیبّبى داسٍیی دسهٌغمِ غشة وـَس سا داؿتِ ثبؿذ.
سػبلت(: )Missionسػبلت هشوض تحمیمبت گیبّبى داسٍیی ٍ صیؼت فٌبٍسی داسٍیی ایالم دس صهیٌِ ّبی صیش هــــی ثبؿذ:
اًزبم تحمیمبت ثٌیبدی رْت تَلیذ ػلن دس صهیٌِ گیبّبى داسٍیی
اًزبم پظٍّؾ ّبی وبسثشدی رْت استمبء ًظبم داسٍیی وـَس
تشثیت هحممیي تَاًوٌذ دس صهیٌِ گیبّبى داسٍیی
استجبط ثب كٌبیغ تْیِ ٍ تَصیغ فشاٍسدُ ّبی گیبّبى داسٍیی رْت ثشآٍسدُ ػبختي ًیبصّبی تحمیمبتی آًْب
افضایؾ ثْشُ هٌذی اص ثؼتش هٌبػت تٌَع پَؿؾ گیبّی وـَس ٍ اػتبى رْت تَلیذات داسٍیی
فشهَالػیَى داسٍّبی گیبّی رْت تَلیذ ٍ هلشف ػلوی آى ثب تَرِ ثِ ثؼتش هٌبػت فشٌّگی ربهؼِ
 -2-5اسصضْبی حبکن ثش سسبلت هشکض تحمیمبت گیبّبى داسٍیی داًطگبُ ػلَم پضضکی ٍ خذهبت ثْذاضتی  -دسهبًی ایالم هجتٌی ثش هحَسّبی صیش است4
اخالق حشفِ ای
اكل هـبسوت
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هـتشی هحَسی
تَػؼِ پبیذاس ثش پبیِ داًبیی
 -3-5فْشست استشاتژیْب4
اػتشاتظیْبی هشوض تحمیمبت گیبّبى داسٍیی رْت ًیل ثِ اّذاف خَد
تَرِ ثِ ویفیت تحمیمبت
رلت هـبسوت هحممیي سؿتِ ّبی هشتجظ
استجبط ثب كٌؼت
هـتشی هحَسی
استجبعبت پظٍّـی فشاهشصی
پبیؾ ٍ ًظبست
 -4-5اّذاف کلی 4
تَػؼِ هذیشیت پظٍّـی دس صهیٌِ تحمیمبت گیبّبى داسٍیی اص عشیك تؼییي اٍلَیت ّبی تحمیمبت دس صهیٌِ گیبّبى داسٍیی
استمبء ویفیت پظٍّؾ دس صهیٌِ تحمیمبت گیبّبى داسٍیی اص عشیك تؼییي هؼیبسّبی وبسآیی ( هٌزش ؿذى ثِ چبح همبلِ دس هزالت داخلی یب خبسری ) ٍ احش ثخـی عشحْبی
تحمیمبتی (اػتفبدُ اص ًتبیذ عشح دس كٌؼت ٍ تَلیذداسٍّبی رذیذ )
استمبء وویت پظٍّؾ دس صهیٌِ تحمیمبت گیبّبى داسٍیی اص عشیك تؼشیغ دسداٍسی ٍ تلَیت عشحْبی اسائِ ؿذُ ثِ هشوض
استمبء هـبسوت ثشٍى ػبصهبًی دس صهیٌِ تحمیمبت گیبّبى داسٍیی اص عشیك رزة هحممیي تَاًوٌذ ثِ ػٌَاى اػضبء ّیبت ػلوی هشوض
تؼْیل دػتیبثی پظٍّـگشاى ثِ ثبًىْبی اعالػبتی دس صهیٌِ ثبصیبثی اعالػبت هشثَط ثِ گیبّبى داسٍیی اص عشیك ساُ اًذاسی ػبیت ایٌتشًتی هشوض
وؼت اػتمالل هشوض ثِ ػٌَاى یه هشوض تحمیمبتی هلَة ٍصاستی ٍ رزة اػتجبسات هبلی هؼتمل
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ٍة ػبیت هشوض تحمیمبت هیىشٍة ؿٌبػی داًـگبُ ػلَم پضؿىی ایالم اص عشیك  URLصیش لبثل هـبّذُ اػت:
http://bmprc.medilam.ac.ir/
ٍ -5-5ضؼیت داًطگبُ دس افك چطن اًذاص  5سبلِ تب سبل  1404دس استجبط ثب هشکض تحمیمبت صیست فٌبٍسی ٍ گیبّبى داسٍیی4
 هشوض اص لحبػ فضبی فیضیىی هحذٍدیتْبیی داسد .اگشچِ تزْیضات آى هٌبػت ٍ ثِ سٍص ّؼتٌذ ٍلی ووجَد فضبی فیضیىی ٍ ًیض ووجَد ًیشٍی اًؼبًی هتخلق اصهـىالت ایي هشوض هی ثبؿٌذ .ثب ثشعشف ؿذى ایي هحذٍدیتْبی ًیل ثِ اّذاف روش ؿذُ دٍس اص اًتظبس ًیؼت ٍ لغؼبٌ دس عی یه ثشًبهِ  5ػبلِ ایي ّذف دػت یبفتٌی
خَاّذ ثَد.
 -6-4هَاًغ ٍ هحذٍدیتْب دس استجبط ثب هشکض تحمیمبت صیست فٌبٍسی ٍ گیبّبى داسٍیی4
ٍ -لی ووجَد فضبی فیضیىی ٍ ًیض ووجَد ًیشٍی اًؼبًی هتخلق
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