
هدف کميهدف کلي
وزن نسبي 

(درصد)
برنامه

وزن نسبي 

(درصد)
 فعاليتمسؤول پايش

وزن 

نسبي 
تاريخ پايانتاريخ شروعمسؤول پايش

برگزاری کارگاه تخصصی نگارش و 

چاپ مقاالت
50

معاونت آموزشی و 

پژوهشی
96/01/1596/12/29

کاهش میزان واحدهای آموزشی اعضای 

هیئت علمی جهت تخصیص وقت بیشتر 

برای تهیه مقاله

50
معاونت آموزشی و 

پژوهشی
96/01/1596/12/29

در نظر گرفتن امتیازات مادی و معنوی 

  Scopusبیشتر به ازای چاپ مقاالت 

IsIو 

96/01/1596/12/29معاونت پژوهشی50

برگزاری کارگاه های علمی جهت 

آشنایی با پایگاههای استنادی 

Scopus,PubMed,ISI و نحوه 

چاپ مقاالت در این پایگاه ها

96/01/1596/12/29معاونت پژوهشی50

اطالع رسانی شرایط چاپ کتاب از 

طرق مختلف از جمله سامانه
96/01/1596/12/29معاونت پژوهشی30

پرداخت کمک هزینه برای چاپ اول 

کتاب
96/01/1596/12/29معاونت پژوهشی35

35اعطای حق التالیف برای چاپ مجدد
معاونت آموزشی و 

پژوهشی
96/01/1596/12/29

بستر سازی و هدایت اعضای هیئت 

علمی و دانشجویان درجهت داشتن 

ابداعات و اختراعات مرتبط با رشته

96/01/1596/12/29معاونت پژوهشی40

پیگیری جهت الکترونیکی شدن روند 

ثبت اختراع
96/01/1596/12/29معاونت پژوهشی30

مکاتبه و پیگیری از مؤسسات مجاز و 

قرارداد با آنها
96/01/1596/12/29معاونت پژوهشی30

معاونت پژوهشی15 عنوان اختراع2ثبت - 4

20

به 52افزایش تعداد مقاالت از - 1

95 نسبت به سال 62
25

معاونت پژوهشی و 

کارشناسان مربوطه

افزایش تعداد انتشار کتاب از - 3

11 به 9
20

افزایش تعداد مقاالت منتشر شده -2

در پایگاه استنادی 

Scopus,PubMed,ISI از 

95 نسبت به سال 20 به 16

معاونت پژوهشی20

معاونت پژوهشی

افزایش امتیاز 

تولید علم از 

500 به 445

افزایش مقاله به -1

نسبت % 20میزان 

 به 56 )95به سال 

67)



اطالع رسانی به پژوهشگران جهت 

شرکت در همایش ها
96/01/1596/12/29معاونت پژوهشی50

ارائه امکانات بیشتر برای شرکت 

پژوهشگران در همایش های کشوری و 

خارجی

96/01/1596/12/29معاونت پژوهشی50

اطالع رسانی در مورد فراخوان های 

پروپوزال از منابع بین المللی
96/01/1596/12/29معاونت پژوهشی50

بستر سازی و هدایت اعضای هیئت 

علمی و  ارائه پروپوزال جهت اخذ 

فرصت های مطالعاتی

96/01/1596/12/29معاونت پژوهشی50

تسهیل و تسریع در روند تصویب طرح 

های تحقیقاتی مشترک و دادن امتیازات 

ویژه جهت جذب گرانت به اعضای 

هیئت علمی

96/01/1596/12/29معاونت پژوهشی30

ارتباط با سازمان ها و مؤسسات و 

دريافت و ابالغ اولويتهای پژوهشي 

سازمان های مختلف مرتبط با 

دانشکده به اعضای هيئت علمي

96/01/1596/12/29معاونت پژوهشی40

تشويق اعضای هيئت علمي جهت 

انجام پژوهش های منطبق با اولويتهای 

 3حداقل )پژوهش سازمان های مختلف

(مورد

96/01/1596/12/29معاونت پژوهشی30

96/01/1596/12/29معاونت پژوهشیH-Index50برگزاری کارگاه مرتبط با

افزایش تعداد خالصه مقاالت - 5

 در همایش های 54به 45از 

داخلی و بین المللی نسبت به سال 

95

معاونت پژوهشی20

20

معاونت پژوهشی

معاونت پژوهشی

معاونت پژوهشی

افزایش طرح های پژوهشی 

مشترک با مراکز خارج دانشگاهی 

، بین المللی و جذب گرانت به 

96 طرح در سال 2تعداد 

استفاده اعضای هیئت علمی 

دانشکده از فرصت های مطالعاتی 

96به تعداد یک نفر در سال 

30

40

 برای 1 حداقل H-Indexداشتن 

 اعضای هیئت علمی50%
30

افزایش امتیاز 

تولید علم از 

500 به 445

افزایش طرح های -2

تحقیقاتی مصوب به 

نسبت % 25میزان 

 به 19) 95به سال 

23)

30

افزایش 

طرحهای 

فناورانه،مشتر

- ک، بین

المللی و جذب 

ساالنه )گرنت 

20%)

افزایش مقاله به -1

نسبت % 20میزان 

 به 56 )95به سال 

67)



گسترش اعضای هیئت علمی جهت چاپ 

 جهت Scopusمقاالت در پایگاه 

H-Indexافزایش 

96/01/1596/12/29معاونت پژوهشی50

دریافت آیین نامه اهدای گرانت های 

تحقیقاتی و ارائه به اساتید دانشگاه ها 

جهت پرورش دانشجویان پژوهشگر

96/01/1596/12/29کمیته تحقیقات دانشجویی50

96/01/1596/12/29کمیته تحقیقات دانشجویی50فراخوان گرنت های تحقیقاتی

داوری علمی پروپوزال ها و انتخاب 

برگزیدگان
96/01/1596/12/29کمیته تحقیقات دانشجویی40

ارسال به معاونت پژوهشی و تصویب 

نهایی طرح
96/01/1596/12/29کمیته تحقیقات دانشجویی40

96/01/1596/12/29کمیته تحقیقات دانشجویی20

افزایش سطح دانش رابط پورتال با 

برگزاری کارگاههای آموزشی و 

بازآموزی

25
معاونت پژوهشی، 

مسئول سایت
96/01/1596/12/29

آشنایی با شاخص های جهانی 

وبومتریکس
25

معاونت پژوهشی، 

مسئول سایت
96/01/1596/12/29

انجام ارزیابی سامانه واعالم مشکالت 

حضوری و تلفنی
25

معاونت پژوهشی، 

مسئول سایت
95/01/1596/12/29

25رفع اشکال و نواقص موجود
معاونت پژوهشی، 

مسئول سایت
96/01/1596/12/29

ثبت پایان نامه های دانشجویی به 

دانشجویان و اساتید راهنما
25

معاونت پژوهشی، 

مسئول سایت
96/01/1596/12/29

کمیته تحقیقات 

دانشجویی

افزایش تحقیقات - 3

دانشجویی غیر پایان 

منجر به )نامه ای 

چاپ مقاله نمایه شده 

ویا wos:ISIدر

MEDLINE ) 

(1صفر به )

20

راه اندازی واحد دانشجویی موسسه 

ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی 

ایران

50

افزایش چاپ مقاالت دانشجویی از 

96 در سال 20 به 16
50

کمیته تحقیقات 

دانشجویی

 به 7091افزایش امتیاز از 

95 نسبت به سال 8400

افزایش استفاده از سرویس 

Eprint نسبت 1000 به 870 از 

95به سال 

ارتقاء رتبه - 4

وبومتریک دانشکده 

%30بمیزان 

10

50

معاونت پژوهشی ، 

مسئول سایت
50

معاونت پژوهشی ، 

مسئول سایت

معاونت پژوهشی
 برای 1 حداقل H-Indexداشتن 

 اعضای هیئت علمی50%
30

افزایش طرح های -2

تحقیقاتی مصوب به 

نسبت % 25میزان 

 به 19) 95به سال 

23)

30

افزایش 

طرحهای 

فناورانه،مشتر

- ک، بین

المللی و جذب 

ساالنه )گرنت 

20%)

افزایش 

تحقیقات 

دانشجویی 

غیرپایان نامه 

منجر به )ای 

 ISI:چاپ 

مقاله نمایه 

شده در 

MEDLINE 

(WOSو یا 

ارتقا رتبه 

وبومتریک 

دانشگاه از 

  به   3408

3100



25ثبت مقاالت اعضای هیئت علمی
معاونت پژوهشی، 

مسئول سایت
96/01/1596/12/29

ثبت طرح های پژوهشی اعضای هیئت 

علمی
25

معاونت پژوهشی، 

مسئول سایت
96/01/1596/12/29

ثبت مواد آموزشی توسط اعضای هیئت 

علمی
25

معاونت پژوهشی، 

مسئول سایت
96/01/1596/12/29

 researchدرج و تکمیل اطالعات 

ID, Google scholar , در سامانه

علم سنجی

96/01/1596/12/29مسئول کتابخانه50

96/01/1596/12/29مسئول کتابخانه25

96/01/1596/12/29کارپرداز25

تامین و به روز رسانی منابع اطالعاتی 

و سهم آن از بودجه .... شامل کتب و

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

96/01/1596/12/29مسئول کتابخانه40

96/01/1596/12/29مسئول کتابخانه60

افزایش استفاده از سرویس 

Eprint نسبت 1000 به 870 از 

95به سال 

ارتقاء رتبه - 4

وبومتریک دانشکده 

%30بمیزان 

10

معاونت پژوهشی ، 

مسئول سایت
50

50

50

طراحی، استقرار و به روز رسانی 

محتوایی بانک های اطالعاتی 

پژوهشی علوم پزشکی کشور

ارزشیابی و ارتقای کتابخانه های 

دانشگاه های علوم پزشکی کشور

مسئول کتابخانه

مسئول کتابخانه

افزایش 

دسترسی به 

منابع وپایگاه 

های اطالعات 

علمی 

وپژوهشی

ارتقا رتبه 

وبومتریک 

دانشگاه از 

  به   3408

3100

افزایش دسترسی - 5

به منابع و پایگاه 

های اطالعات علمی 

و پژوهشی

20


