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برنبهه عولیبتی دستیببی به هرجعیت علوی و آینده نگبری در دانشگبه علوم پسشکی ایالم
ردیف

برنبهه

گروه آهوزشی و

هدف و چشن انداز

هیساى پیشرفت

هسئول هربوطه

برنبهه

سبلیبنه در یک

1

ّوکبری ثیي الوللی در ًؾز،
تبلیف کتت ٍ هقبالت ػلوی

2

تحقیقبت ٍ تؾخیـ
لیؾوبًیب

ّوِ گزٍُ ّبی
آهَسؽی ،هؼبًٍتْبی
آهَسؽی ٍ پضٍّؾی
داًؾگبُ
 )1اًگل ؽٌبعی
 )2ػفًَی
)3درهبتَلَصی

3

تحقیقبت آعیت ّبی
رٍاًی-اجتوبػی

4

تحقیقبت هیکزٍة ؽٌبعی

 )1رٍاًؾٌبعی ثبلیٌی
 )2پشؽکی اجتوبػی،
 )3اپیذهیَلَصی
)3هزکش اهَر اجتوبػی
اعتبًذاری
ّ NGO )4بی
عالهت در اعتبى
 )1هیکزٍة ؽٌبعی
 )2ػفًَی
 )3داخلی

تَلیذ هقبالت ثب کیفیت
در هجالت تزاس اٍل ٍ
Q1
تبعیظ ٍ راُ اًذاسی
هزکش تحقیقبت ٍ
تؾخیـ لیؾوبًیَس ،
اًجبم تحقیقبت در
جْت درهبى قطؼی
لیؾوبًیَس ٍ ریؾِ کي
کزدى ثیوبری در
هٌطقِ غزة کؾَر،
آهَسػ داًؾجَیبى ٍ
هحققبى در عطح
تحقیالت تکویلی
اًجبم تحقیقبت ٍ
آهَسؽْبی کبرثزدی در
جْت پیؾگیزی ٍ حل
آعیجْبی رٍاًی ٍ
اجتوبػی ثَیضُ
خَدکؾی در اعتبى
 )1تَلیذ ػلن در سهیٌِ
هیکزٍة ؽٌبعی ثبلیٌی
 )2توزکش ثز تحقیقبت
پبیِ ٍ ثبلیٌی در
خقَؿ تؾخیـ
ثیوبری ّبی ػفًَی در
هٌطقِ
 )3ثز قزاری ارتجبط ثب
عبیز هزاکش تحقیقبتی
در عطح کؾَر ٍ
ًْبدّبی ثیي الوللی ثِ
هٌظَر هؾبرکت ٍ
اًجبم پزٍصُ ّبی
تحقیقبتی هؾتزک
 )4تؾخیـ عزیغ ٍ
ثوَقغ ػَاهل هغجت
ثیوبری ّبی ػفًَی ٍ

برنبهه  5سبله
تَلیذ هقبالت ثب کیفیت
در داًؾگبُ ثبیذ ثِ حذٍد
 355-555هقبلِ در عبل
ثزعذ
در عبل اٍل ثبیذ هزکش
راُ اًذاسی ؽَد ٍ در عبل
دٍم توبم تجْیشات ٍ
لَاسم آسهبیؾگبّی السم
فزاّن ؽَدّ .وشهبى
ًیزٍی اًغبًی هتخقـ
ؽزٍع ثِ کبر تحقیقبتی ٍ
آهَسؽی ًوبیٌذ.

ثبیذ تؼذا اػضبی ّیئت
ػلوی پضٍّؾی هزکش
عبالًِ ً 1-2فز افشایؼ
یبثذ.

 )1تَلیذ هقبالت ثب
کیفیت
 )2ؽٌبعبیی ٍ درهبى
ثیوبریْبی ػفًَی در
هٌطقِ ٍ درهبى آًْب
ّ )3وکبری ثیي الوللی
ثب کؾَرّبی ػزاق،
هبلشی ٍ دیگز کؾَرّب
 )4ؽٌبعبیی عبلیبًِ اًَاع
هقبٍهت ّبی آًتی
ثیَتیکی ٍ کٌتزل آًْب
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قزار گزفتي در دعتِ داًؾگبُ ّبی یک درفذ
ثزتز دًیب ثز اعبط ًوبیِ ًبهِ ّبی ،ISC
اعکَپَط ٍ ISI
هزکش ثبیذ اقذاهبت ػولی در جْت ریؾِ کي
کزدى ثیوبری لیؾوبًیَس اًجبم دّذ ٍ
ّوکبری ثیي الوللی ثب کؾَر ّوغبیِ ػزاق
در ایي سهیٌِ اًجبم دّذ .داًؾجَیبى
تحقیالت تکویلی ثبیذ ٍ ثطَر فؼبالًِ در
هزکش تحقیقبت ٍ کبرّبی ػلوی خَد را اًجبم
دٌّذ.

ایي هزکش در ًظز دارد تب عبل  1454ثِ
ػٌَاى یک قطت هْن ٍ تبثیزگذار در سهیٌِ
پیؾگیزی اس خَدکؾی در عطح خبٍرهیبًِ ٍ
ًیش در عطح جْبًی هطزح ؽَدً ٍ .یش ثتَاًذ
خذهبت آهَسؽی ٍ پضٍّؾی در ایي سهیٌِ
ارایِ دادُ ٍ پضٍّؾگزاى سثذُ در ایي سهیٌِ
تزثیت ًوبیذ.
هزکش ثبیذ در ؽٌبعبیی اًَاع هقبٍهت ّبی
آًتی ثیَتیکی در ثبکتزیْبی ثؼٌَاى یک قطت
ػلوی در عطح هٌطقِ ای ٍ ًیش در عطح
جْبًی هطزح ؽَد.

5
6
7

عن ؽٌبعی ٍ تؼییي عطح
دارٍ
عٌجؼ عوَم در هَاد
غذایی
تحقیقبت گیبّبى دارٍیی

 )1گزٍُ فزهبکَلَصی ٍ
عن ؽٌبعی
 )2گزٍُ تغذیِ
 )3گزٍُ هغوَهیتْب

تؼییي الگَی هقبٍهت
آًتی ثیَتیکی آًْب ثِ
هٌظَر درهبى ثِ هَقغ
ٍ فحیح ثیوبراى ٍ
جلَگیزی اس گغتزػ
هقبٍهت آًتی ثیَتیکی
 )5تؼییي هٌؾب ایجبد
ثیوبری ّبی هیکزٍثی
ٍ گزدػ کلَى ّبی
هختلف هقبٍم ثِ آًتی
ثیَتیک در ثخؼ ّب ٍ
ثیوبرعتبى ّبی هختلف
ٍ در ًْبیت کٌتزل
ػفًَت ّبی
ثیوبرعتبًی
 )1اًجبم پبیبى ًبهِ
ّبی کبرؽٌبعی ارؽذ ٍ
طزحْبی تحقیقبتی
داًؼ ثٌیبى در هَارد
هزثَطِ
 )2آهَسػ هغوَهیت
در ثیوبرعتبًْبی اعتبى
 )3ؽٌبعبی آلَدگیْبی
ؽیویبئی در هَاد غذایی
هقزفی در عطح
اعتبى ایالم
 )4تزثیت داًؾجَی
کبرؽٌبعی ارؽذ ٍ
دکتزا در رؽتِ ّبی
هغوَهیت ٍ گیبّبى
دارٍیی
 )5تَلیذ هحقَالت
گیبّبى دارٍیی ٍ
تجبری عبسی آًْب

 )1ثبیذ تؼذا اػضبی
ّیئت ػلوی پضٍّؾی
هزکش عبالًِ ً 1-2فز
افشایؼ یبثذ.
 )2تجْیشات ،لَاسم ٍ
دعتگبّْبی تحقیقبتی
هزکش ثبیذ تکویل ؽًَذ

 )1هزکش ثبیذ در سهیٌِ تحقیقبت در هَرد
ؽٌبعبیی اًَاع آلَدگیْبی ؽیویبیی در هَاد
غذایی ٍ ًیش هغوَهیتْب ثؼٌَاى یک قطت
ػلوی در عطح هٌطقِ ای ٍ ًیش در عطح
جْبًی هطزح ؽَد.
 )2هزکش ثبیذ ثتَاًذ عِ هحقَل دارٍیی
گیبّی تَلیذ ًوَدُ ٍ آًْب را تجبری عبسی
ًوبیذ
 )3تزثیت پضٍّؾگز ٍ داًؾجَ در هقطغ
تحقیالت تکویلی ؽبهل کبرؽٌبعی ارؽذ ٍ
دکتزا

