
 

 

 



دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

ن
قزوي

159۶/02/019۶/0۳/۱۵نیاز سنجی. 1-1-1-21

مکاتبه با معاونت آموزشی و معاونت توسعه مدیریت .  2-1-1-21

و منابع انسانی
159۶/0۳/۱۶9۶/0۳/۳۱

 درصد مجوز هیات علمی دانشگاه ها 4 تا 1اختصاص . 3-1-1-21

به هیات علمی پژوهشی
509۶/06/۰۱9۶/0۶/۳۱

209۶/11/۰۱9۶/12/15فراخوان جذب. 4-1-1-21

گزارش تجهیز آزمایشگاه  بررسی ژنوم انسانی . 1-1-2-21

(NGS)
20

برنامه عملیاتی، تاریخ نصب و ) گزارش تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه 

(...راه اندازی هر یک از تجهیزات، چگونگی پیشرفت کار، عکس و 
9۶/06/019۶/06/۳۱

گزارش راه اندازی آزمایشگاه  بررسی ژنوم انسانی . 2-1-2-21

(NGS)
40

برنامه عملیاتی، تاریخ نصب و ) گزارش تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه 

(...راه اندازی هر یک از تجهیزات، چگونگی پیشرفت کار، عکس و 
9۶/011/019۶/12/۱۵

40گزارش تربیت نیروی انسانی پژوهشگر. 3-1-2-21

نام و نام خانوادگی، میزان )لیست مشخصات پژوهشگران همکار 

تحصیالت، آدرس و تلفن تماس، نوع قرارداد همکاری، آموزش های 

( و نحوه همکاری۹۵تخصصی فراگرفته شده توسط هر نفر در سال 

9۶/011/019۶/12/۱۵

20گزارش تجهیز آزمایشگاه  تخصصی. 1-2-2-21
برنامه عملیاتی، تاریخ نصب و ) گزارش تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه 

(...راه اندازی هر یک از تجهیزات، چگونگی پیشرفت کار، عکس و 
9۶/06/019۶/06/۳۱

40گزارش راه اندازی آزمایشگاه . 2-2-2-21
برنامه عملیاتی، تاریخ نصب و ) گزارش تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه 

(...راه اندازی هر یک از تجهیزات، چگونگی پیشرفت کار، عکس و 
9۶/011/019۶/12/۱۵

40گزارش تربیت نیروی انسانی پژوهشگر. 3-2-2-21

نام و نام خانوادگی، میزان )لیست مشخصات پژوهشگران همکار 

تحصیالت، آدرس و تلفن تماس، نوع قرارداد همکاری، آموزش های 

( و نحوه همکاری۹۵تخصصی فراگرفته شده توسط هر نفر در سال 

9۶/011/019۶/12/۱۵

9۶/02/019۶/03/30ارایه آیین نامه جدید20تنظیم ضوابط جدید جشنواره. 1-3-2-21

9۶/02/019۶/04/30آدرس سایت ثبت نام20راه اندازی سایت ثبت نام متقاضیان. 2-3-2-21

969۶/02/019۶/07/30فراخوان سال 20اطالع رسانی و اعالم فراخوان جشنواره. 3-3-2-21

کارشناسی مقاالت کارنامه پژوهشی، سایتیشن . 4-3-2-21

مقاالت، کتب و پتنت ها
9۶/08/109۶/08/22آدرس سایت کارشناسی20

96/09/1596/09/20صورتجلسات داوری طرح ها20داوری آثار ارسالی. 5-3-2-21

96/07/1596/08/12مکاتبات انجام شده جهت هماهنگی با ارگان های مختلف20هماهنگی امور برگزاری مراسم. 6-3-2-21

96/10/2896/10/28کارت های دعوت و صورتجلسه برگزیدگان20برگزاری مراسم جشنواره. 7-3-2-21

 3 و 2گزارش کمک مالی به دانشگاه های تیپ . 1-4-2-21

دارای عملکرد باال
96/12/0196/12/۱۵نامه ابالغ اعتبار به دانشگاه ها50

گزارش کمک مالی به دانشگاه های برتر در رتبه . 2-4-2-21

ESIبندی بین المللی
96/12/0196/12/15نامه ابالغ اعتبار به دانشگاه ها50

9۶/02/019۶/0۲/31ارسال شیوه نامه20بازبینی شیوه نامه اختصاصی دانشگاه. 1-1-3-21

9۶/07/019۶/0۷/۱۵ارسال فراخوان و آدرس لینک آن در وب سایت دانشگاه20اعالم فراخوان. 2-1-3-21

9۶/0۷/۱۵9۶/0۷/۳۰فهرست افراد و طرح های متقاضی20ارسال مدارک متقاضیان. 3-1-3-21

9۶/0۸/019۶/۰۸/۳۰فهرست برگزیدگان20بررسی مدارک و شناسایی افراد واجد شرایط. 4-1-3-21

دانشگاهی تقدیر از /برگزاری مراسم استانی. 5-1-3-21

پژوهشگران برتر و محققان جوان
9۶/0۹/019۶/0۹/۳۰گزارش مراسم تقدیر20

حوزه تحقيقات و فناوری

 capacity)ظرفیت سازی . 21

building) پژوهش های سالمت

افزایش تعداد اعضای هیأت . 501-21

علمی پژوهشی به نسبت کل 

اعضای هیأت علمی

جذب هیأت علمی . 31-1-21

پژوهشی

100

25 راه اندازی برنامه ایرانوم. 1-2-21 15 افزایش تعداد محققان علوم . 2-21

پزشکی ایرانی در رتبه بندی یک 

درصد برترین دانشمندان جهان 

توسط

ESI

افزایش تعداد محققان علوم . 3-21

 معادل hپزشکی ایرانی با شاخص 

Scopus و باالتر بر اساس 15

10

راه اندازی برنامه پزشکی . 2-2-21

 Regenerative)بازساختی  

Medicine)

25

برگزاری بیست و دومین . 3-2-21

جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی 

رازی

15

کمک مالی به . 4-2-21

دانشگاه های برتر

35

اعطای گرانت های . 1-3-21

تحقیقاتی در دانشگاه ها

20

گزارش نیازسنجی- 1

نامه مکاتبات- 2

مستند فراخوان- 3

تصویر حکم افراد جذب شده به عنوان هیأت علمی پژوهشی- 4
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

ن
قزوي

حوزه تحقيقات و فناوری

20بازبینی شیوه نامه اهدای گرانت و جایزه. 1-2-3-21

استادیاران جوان، )شیوه نامه و دستورالعمل اهدای گرانت و جایزه 

اعضای هیأت علمی با سابقه پژوهشی درخشان، دانشمندان برتر 

(...فهرست یک درصد دنیا و 

9۶/0۴/019۶/0۶/31

9۶/07/019۶/0۷/۱۵نامه فراخوان20اعالم فراخوان. 2-2-3-21

209۶/0۷/۱۵9۶/0۷/۳۰ارسال مدارک متقاضیان. 3-2-3-21

9۶/0۸/019۶/۰۸/۳۰فهرست برگزیدگان20بررسی مدارک و شناسایی افراد واجد شرایط. 4-2-3-21

برگزاری مراسم کشوری تقدیر از پژوهشگران و . 5-2-3-21

فناوران برتر
9۶/۱2/019۶/۱۲/۱۵گزارش مراسم تقدیر20

5اعالم فراخوان حمایت مالی از دوره های پسادکترا. 1-3-3-21
درج اطالعیه - ۲نامه به اعضای هیأت علمی واجد شرایط - ۱

 در وب سایت دانشگاه96فراخوان سال 
96/02/1596/02/31

5(فراخوان اول)پذیرش طرح ها . 2-3-3-21
لیست طرح های دریافت شده از دانشگاه های علوم پزشکی در 

فراخوان اول
96/03/0196/04/31

تکمیل مکانیزه نمودن فرآیندهای ثبت و نظارت بر . 3-3-3-21

طرح ها
96/01/1596/06/۱۵آدرس وب10

96/05/0196/06/31صورتجلسات20(فراخوان اول)داوری طرح ها . 4-3-3-21

96/07/0196/07/30نامه ابالغ اعتبار5(فراخوان اول)حمایت مالی از طرح های پسادکترا . 5-3-3-21

5اعالم فراخوان دوم. 6-3-3-21
درج اطالعیه - ۲نامه به اعضای هیأت علمی واجد شرایط - ۱

فراخوان دوم در وب سایت دانشگاه
96/06/0196/06/15

5(فراخوان دوم)پذیرش طرح ها . 7-3-3-21
لیست طرح های دریافت شده از دانشگاه های علوم پزشکی در 

فراخوان دوم
96/07/0196/08/30

96/09/0196/10/30صورتجلسات20(فراخوان دوم)داوری طرح ها . 8-3-3-21

96/11/0196/11/30نامه ابالغ اعتبار5(فراخوان دوم )حمایت مالی از طرح های پسا دکتری . 9-3-3-21

گزارش رایزنی با صندوق حمایت از پژوهشگران . 10-3-3-21

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
96/12/0196/12/۱۵مکاتبات انجام شده10

20بازبینی شیوه نامه اختصاصی دانشگاه. 1-4-3-21

لیست تعداد - لیست تعداد طرح های پسا دکتری حمایت شده 

فرم - طرح های پسا دکتری مصوب شده  شورای پژوهش داشگاه 

و معاون تحقیقات و  (استاد راهنما)قرارداد منعقده بین مجری طرح 

ابالغ اعتبارات ارسالی از معاونت به دانشگاه و - فناوری دانشگاه 

پرداخت حقوق  - (استاد راهنما)تخصیص اعتبار به مجری طرح 

ارایه نتایج حاصل  - (دانشجو)ماهانه بیست میلیون ریالی به متقاضی

(...تولیدات و پتنت و - مقاالت )از طرح دوره پسا دکتری 

96/02/0196/03/31

شش ماهه )گزارش اعالم فراخوان و پذیرش طرح ها . 2-4-3-21

(اول سال
10

لیست تعداد - لیست تعداد طرح های پسا دکتری حمایت شده 

فرم - طرح های پسا دکتری مصوب شده  شورای پژوهش داشگاه 

و معاون تحقیقات و  (استاد راهنما)قرارداد منعقده بین مجری طرح 

ابالغ اعتبارات ارسالی از معاونت به دانشگاه و - فناوری دانشگاه 

پرداخت حقوق  - (استاد راهنما)تخصیص اعتبار به مجری طرح 

ارایه نتایج حاصل  - (دانشجو)ماهانه بیست میلیون ریالی به متقاضی

(...تولیدات و پتنت و - مقاالت )از طرح دوره پسا دکتری 

96/0۶/0196/06/3۱

 capacity)ظرفیت سازی . 21

building) پژوهش های سالمت

50

افزایش تعداد محققان علوم . 3-21

 معادل hپزشکی ایرانی با شاخص 

Scopus و باالتر بر اساس 15

10

اعطای گرانت و جایزه به . 2-3-21

دانشمندان  برتر علوم پزشکی کشور

20

برنامه تحقیقاتی . 3-3-21

 Postdoctoral)پسادکترا 

Research)

15

برنامه تحقیقاتی . 4-3-21

 Postdoctoral)پسادکترا 

Research) در دانشگاه ها

15
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

ن
قزوي

حوزه تحقيقات و فناوری

10(شش ماهه اول سال)گزارش داوری طرح ها . 3-4-3-21

لیست تعداد - لیست تعداد طرح های پسا دکتری حمایت شده 

فرم - طرح های پسا دکتری مصوب شده  شورای پژوهش داشگاه 

و معاون تحقیقات و  (استاد راهنما)قرارداد منعقده بین مجری طرح 

ابالغ اعتبارات ارسالی از معاونت به دانشگاه و - فناوری دانشگاه 

پرداخت حقوق  - (استاد راهنما)تخصیص اعتبار به مجری طرح 

ارایه نتایج حاصل  - (دانشجو)ماهانه بیست میلیون ریالی به متقاضی

(...تولیدات و پتنت و - مقاالت )از طرح دوره پسا دکتری 

96/0۶/0196/06/3۱

10(شش ماهه اول سال)گزارش انعقاد قرارداد . 4-4-3-21

لیست تعداد - لیست تعداد طرح های پسا دکتری حمایت شده 

فرم - طرح های پسا دکتری مصوب شده  شورای پژوهش داشگاه 

و معاون تحقیقات و  (استاد راهنما)قرارداد منعقده بین مجری طرح 

ابالغ اعتبارات ارسالی از معاونت به دانشگاه و - فناوری دانشگاه 

پرداخت حقوق  - (استاد راهنما)تخصیص اعتبار به مجری طرح 

ارایه نتایج حاصل  - (دانشجو)ماهانه بیست میلیون ریالی به متقاضی

(...تولیدات و پتنت و - مقاالت )از طرح دوره پسا دکتری 

96/0۶/0196/06/3۱

شش ماهه دوم )گزارش پایش و نظارت بر طرح ها . 5-4-3-21

(سال
10

لیست تعداد - لیست تعداد طرح های پسا دکتری حمایت شده 

فرم - طرح های پسا دکتری مصوب شده  شورای پژوهش داشگاه 

و معاون تحقیقات و  (استاد راهنما)قرارداد منعقده بین مجری طرح 

ابالغ اعتبارات ارسالی از معاونت به دانشگاه و - فناوری دانشگاه 

پرداخت حقوق  - (استاد راهنما)تخصیص اعتبار به مجری طرح 

ارایه نتایج حاصل  - (دانشجو)ماهانه بیست میلیون ریالی به متقاضی

(...تولیدات و پتنت و - مقاالت )از طرح دوره پسا دکتری 

96/0۶/0196/06/3۱

شش ماهه )گزارش اعالم فراخوان و پذیرش طرح ها . 6-4-3-21

(دوم سال
10

لیست تعداد - لیست تعداد طرح های پسا دکتری حمایت شده 

فرم - طرح های پسا دکتری مصوب شده  شورای پژوهش داشگاه 

و معاون تحقیقات و  (استاد راهنما)قرارداد منعقده بین مجری طرح 

ابالغ اعتبارات ارسالی از معاونت به دانشگاه و - فناوری دانشگاه 

پرداخت حقوق  - (استاد راهنما)تخصیص اعتبار به مجری طرح 

ارایه نتایج حاصل  - (دانشجو)ماهانه بیست میلیون ریالی به متقاضی

(...تولیدات و پتنت و - مقاالت )از طرح دوره پسا دکتری 

96/۱2/0196/12/15

10(شش ماهه دوم سال)گزارش داوری طرح ها . 7-4-3-21

لیست تعداد - لیست تعداد طرح های پسا دکتری حمایت شده 

فرم - طرح های پسا دکتری مصوب شده  شورای پژوهش داشگاه 

و معاون تحقیقات و  (استاد راهنما)قرارداد منعقده بین مجری طرح 

ابالغ اعتبارات ارسالی از معاونت به دانشگاه و - فناوری دانشگاه 

پرداخت حقوق  - (استاد راهنما)تخصیص اعتبار به مجری طرح 

ارایه نتایج حاصل  - (دانشجو)ماهانه بیست میلیون ریالی به متقاضی

(...تولیدات و پتنت و - مقاالت )از طرح دوره پسا دکتری 

96/۱2/0196/12/15

 capacity)ظرفیت سازی . 21

building) پژوهش های سالمت

50

افزایش تعداد محققان علوم . 3-21

 معادل hپزشکی ایرانی با شاخص 

Scopus و باالتر بر اساس 15

10

برنامه تحقیقاتی . 4-3-21

 Postdoctoral)پسادکترا 

Research) در دانشگاه ها

15
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

ن
قزوي

حوزه تحقيقات و فناوری

10(شش ماهه دوم سال)گزارش انعقاد قرارداد . 8-4-3-21

لیست تعداد - لیست تعداد طرح های پسا دکتری حمایت شده 

فرم - طرح های پسا دکتری مصوب شده  شورای پژوهش داشگاه 

و معاون تحقیقات و  (استاد راهنما)قرارداد منعقده بین مجری طرح 

ابالغ اعتبارات ارسالی از معاونت به دانشگاه و - فناوری دانشگاه 

پرداخت حقوق  - (استاد راهنما)تخصیص اعتبار به مجری طرح 

ارایه نتایج حاصل  - (دانشجو)ماهانه بیست میلیون ریالی به متقاضی

(...تولیدات و پتنت و - مقاالت )از طرح دوره پسا دکتری 

96/۱2/0196/12/15

شش ماهه دوم )گزارش پایش و نظارت بر طرح ها . 9-4-3-21

(سال
10

لیست تعداد - لیست تعداد طرح های پسا دکتری حمایت شده 

فرم - طرح های پسا دکتری مصوب شده  شورای پژوهش داشگاه 

و معاون تحقیقات و  (استاد راهنما)قرارداد منعقده بین مجری طرح 

ابالغ اعتبارات ارسالی از معاونت به دانشگاه و - فناوری دانشگاه 

پرداخت حقوق  - (استاد راهنما)تخصیص اعتبار به مجری طرح 

ارایه نتایج حاصل  - (دانشجو)ماهانه بیست میلیون ریالی به متقاضی

(...تولیدات و پتنت و - مقاالت )از طرح دوره پسا دکتری 

96/۱2/0196/12/15

فراخوان چهارمین دوره پذیرش برنامه پزشک . 1-5-3-21

پژوهشگر
96/03/0196/07/30ارایه گزارش مربوطه5

96/03/1596/05/15ارایه گزارش مربوطه15تشکیل جلسات معرفی برنامه. 2-5-3-21

96/04/0196/06/15ارایه گزارش مربوطه10چاپ کتب و جزوات راهنمای برنامه. 3-5-3-21

نظارت و ارزشیابی آموزشی و پژوهشی پذیرفته . 4-5-3-21

(شش ماهه اول)شدگان دوره اول و دوم  و سوم برنامه 
96/06/0196/06/31ارایه گزارش مربوطه10

به کارگیری ظرفیت مراکز تحقیقاتی میزبان برنامه . 5-5-3-21

(شش ماهه اول)
96/06/0196/06/31ارایه گزارش عملکرد5

96/10/0196/12/15ارایه گزارش مربوطه10پایش عملکرد مراکز تحقیقاتی میزبان برنامه. 6-5-3-21

ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقاتی میزبان متقاضی . 7-5-3-21

جدید الورود
96/10/0196/12/15ارایه گزارش مربوطه10

برگزاری کارگاه های داخلی و خارجی با استفاده از . 8-5-3-21

 برای داوطلبان و پذیرش شدگان SAPHIRظرفیت موسسه 

دوره

96/07/0196/12/15ارایه گزارش مربوطه10

تدوین آیین نامه جدید پذیرش مبتنی بر شواهد و . 9-5-3-21

تجربیات سه ساله
96/08/0196/09/30ارایه گزارش عملکرد5

برگزاری اولین سمینار نقش پزشک پژوهشگر در . 10-5-3-21

مرجعیت علمی
96/1۱/0196/1۱/15ارایه گزارش مربوطه5

نظارت و ارزشیابی آموزشی و پژوهشی پذیرفته . 11-5-3-21

(شش ماهه دوم)شدگان دوره اول و دوم و سوم برنامه 
96/12/0196/12/15ارایه گزارش مربوطه10

به کارگیری ظرفیت مراکز تحقیقاتی میزبان برنامه . 12-5-3-21

(شش ماهه دوم)
96/12/0196/12/15ارایه گزارش عملکرد5

 capacity)ظرفیت سازی . 21

building) پژوهش های سالمت

50

افزایش تعداد محققان علوم . 3-21

 معادل hپزشکی ایرانی با شاخص 

Scopus و باالتر بر اساس 15

10

برنامه تحقیقاتی . 4-3-21

 Postdoctoral)پسادکترا 

Research) در دانشگاه ها

15

برنامه پزشک پژوهشگر. 5-3-21

 (Clinician Scientist)

15
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

ن
قزوي

حوزه تحقيقات و فناوری

کارگاه آموزش نرم افزارهای مدیریت منابع . 1-6-3-21

(References)
5

که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری )برنامه و محتوای کارگاه - ۱

(رسیده باشد

 (pdfبه فرمت )اسالیدهای کارگاه - ۲

فهرست اسامی و اطالعات شرکت کنندگان - ۲

گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان- ۳

لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در - ۴

.آن قابل دسترس برای عموم باشد

9۶/۰2/۰۱9۶/۰4/۱۵

5کارگاه جستجوی منابع الکترونیک. 2-6-3-21

که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری )برنامه و محتوای کارگاه - ۱

(رسیده باشد

 (pdfبه فرمت )اسالیدهای کارگاه - ۲

فهرست اسامی و اطالعات شرکت کنندگان - ۲

گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان- ۳

لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در - ۴

.آن قابل دسترس برای عموم باشد

9۶/۰4/۰۱9۶/۰8/۱۵

5(Scientometrics)کارگاه علم سنجی  . 3-6-3-21

که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری )برنامه و محتوای کارگاه - ۱

(رسیده باشد

 (pdfبه فرمت )اسالیدهای کارگاه - ۲

فهرست اسامی و اطالعات شرکت کنندگان - ۲

گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان- ۳

لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در - ۴

.آن قابل دسترس برای عموم باشد

9۶/۰2/0۱9۶/۰6/۱۵

5(Clinical Librarian)کارگاه کتابدار بالینی . 4-6-3-21

که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری )برنامه و محتوای کارگاه - ۱

(رسیده باشد

 (pdfبه فرمت )اسالیدهای کارگاه - ۲

فهرست اسامی و اطالعات شرکت کنندگان - ۲

گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان- ۳

لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در - ۴

.آن قابل دسترس برای عموم باشد

9۶/08/۰۱9۶/12/۱۵

 Webometrics & Rankingکارگاه منطقه ای . 5-6-3-21

Web of Universitiesدر مناطق آمایشی دهگانه 
9

که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری )برنامه و محتوای کارگاه - ۱

(رسیده باشد

 (pdfبه فرمت )اسالیدهای کارگاه - ۲

فهرست اسامی و اطالعات شرکت کنندگان - ۲

گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان- ۳

لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در - ۴

.آن قابل دسترس برای عموم باشد

96/02/0196/10/15

 capacity)ظرفیت سازی . 21

building) پژوهش های سالمت

50

افزایش تعداد محققان علوم . 3-21

 معادل hپزشکی ایرانی با شاخص 

Scopus و باالتر بر اساس 15

10

برگزاری کارگاه های . 6-3-21

توانمندسازی پژوهشگران دانشگاه  ها

10
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

ن
قزوي

حوزه تحقيقات و فناوری

کارگاه منطقه ای انتخاب مجالت معتبر برای انتشار . 6-6-3-21

مقاله در مناطق آمایشی ده گانه
10

که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری )برنامه و محتوای کارگاه - ۱

(رسیده باشد

 (pdfبه فرمت )اسالیدهای کارگاه - ۲

فهرست اسامی و اطالعات شرکت کنندگان - ۲

گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان- ۳

لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در - ۴

.آن قابل دسترس برای عموم باشد

9۶/02/۰۱9۶/10/۱۵

 & University Rankingsکارگاه منطقه ای . 7-6-3-21

Research Metricsدر مناطق آمایشی ده گانه 
10

که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری )برنامه و محتوای کارگاه - ۱

(رسیده باشد

 (pdfبه فرمت )اسالیدهای کارگاه - ۲

فهرست اسامی و اطالعات شرکت کنندگان - ۲

گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان- ۳

لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در - ۴

.آن قابل دسترس برای عموم باشد

9۶/02/۰۱9۶/10/۱۵

 Research)کارگاه منطقه ای کتابدار پژوهشی . 8-6-3-21

Support Librarian) در مناطق آمایشی ده گانه
10

که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری )برنامه و محتوای کارگاه - ۱

(رسیده باشد

 (pdfبه فرمت )اسالیدهای کارگاه - ۲

فهرست اسامی و اطالعات شرکت کنندگان - ۲

گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان- ۳

لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در - ۴

.آن قابل دسترس برای عموم باشد

9۶/02/۰۱9۶/10/۱۵

5کارگاه نگارش و انتشار مقاالت علمی. 9-6-3-21

که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری )برنامه و محتوای کارگاه - ۱

(رسیده باشد

 (pdfبه فرمت )اسالیدهای کارگاه - ۲

فهرست اسامی و اطالعات شرکت کنندگان - ۲

گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان- ۳

لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در - ۴

.آن قابل دسترس برای عموم باشد

9۶/۱۰/019۶/12/۱۵

5کارگاه تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهشی. 10-6-3-21

که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری )برنامه و محتوای کارگاه - ۱

(رسیده باشد

 (pdfبه فرمت )اسالیدهای کارگاه - ۲

فهرست اسامی و اطالعات شرکت کنندگان - ۲

گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان- ۳

لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در - ۴

.آن قابل دسترس برای عموم باشد

9۶/۱۰/019۶/12/۱۵

 capacity)ظرفیت سازی . 21

building) پژوهش های سالمت

50

افزایش تعداد محققان علوم . 3-21

 معادل hپزشکی ایرانی با شاخص 

Scopus و باالتر بر اساس 15

10

برگزاری کارگاه های . 6-3-21

توانمندسازی پژوهشگران دانشگاه  ها

10
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

ن
قزوي

حوزه تحقيقات و فناوری

کارگاه منطقه ای نقد و داوری تخصصی مقاالت . 11-6-3-21

(Peer Review & Critical Appraisal)
13

که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری )برنامه و محتوای کارگاه - ۱

(رسیده باشد

 (pdfبه فرمت )اسالیدهای کارگاه - ۲

فهرست اسامی و اطالعات شرکت کنندگان - ۲

گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان- ۳

لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در - ۴

.آن قابل دسترس برای عموم باشد

9۶/۱۰/019۶/12/۱۵

5«مرور سیستماتیک»کارگاه . 12-6-3-21

که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری )برنامه و محتوای کارگاه - ۱

(رسیده باشد

 (pdfبه فرمت )اسالیدهای کارگاه - ۲

فهرست اسامی و اطالعات شرکت کنندگان - ۲

گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان- ۳

لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در - ۴

.آن قابل دسترس برای عموم باشد

9۶/۱۰/019۶/12/۱۵

5کارگاه پژوهش های کیفی. 13-6-3-21

که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری )برنامه و محتوای کارگاه - ۱

(رسیده باشد

 (pdfبه فرمت )اسالیدهای کارگاه - ۲

فهرست اسامی و اطالعات شرکت کنندگان - ۲

گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان- ۳

لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در - ۴

.آن قابل دسترس برای عموم باشد

9۶/۱۰/019۶/12/۱۵

8کارگاه اخالق در انتشار آثار پژوهشی. 14-6-3-21

که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری )برنامه و محتوای کارگاه - ۱

(رسیده باشد

 (pdfبه فرمت )اسالیدهای کارگاه - ۲

فهرست اسامی و اطالعات شرکت کنندگان - ۲

گزارش جمع بندی فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان- ۳

لینک صفحه ای از وب سایت معاونت پژوهشی که موارد فوق در - ۴

.آن قابل دسترس برای عموم باشد

96/11/0196/12/۱۵

برگزاری دوره های مدون . 7-3-21

اخالق در پژوهش به منظور 

توانمندسازی ذی نفعان

5

100برگزاری مدرسه تابستانی اخالق در پژوهش. 1-7-3-21

مکاتبات و گزارش برگزاری مدرسه تابستانی اخالق در پژوهش 

همزمان با دوره آموزشی یک هفته ای کارشناسان کمیته های اخالق 

در پژوهش و همایش سراسری اخالق در پژوهش

96/04/0196/06/30

دریافت مدارک اساتید راهنمای پیشنهادی مراکز . 1-1-4-21

تحقیقات متقاضی
10

. کلیه مکاتبات به عنوان مستند برنامه قابل ارزیابی می باشد

(آیین نامه و دستورالعمل جدید در دستور قرار گیرد)
96/05/0196/06/31

ارزیابی مدارک اساتید راهنمای پیشنهادی مراکز . 2-1-4-21

(ا ستاد150)تحقیقات متقاضی 
96/07/0196/08/30(طبق آیین نامه و دستورالعمل جدید)فرم های ارزیابی 10

بازدید از مراکز تحقیقات متقاضی راه اندازی دوره . 3-1-4-21

( مرکز30)دکترای پژوهشی 
96/02/0196/12/۱۵صورتجلسات10

اعالم لیست دانشگاه های متقاضی پذیرش دانشجو . 4-1-4-21

دکتری پژوهشی و ظرفیت مربوطه به سازمان سنجش و آموزش 

پزشکی

96/10/0196/10/30مکاتبات2

 capacity)ظرفیت سازی . 21

building) پژوهش های سالمت

50

افزایش تعداد محققان علوم . 3-21

 معادل hپزشکی ایرانی با شاخص 

Scopus و باالتر بر اساس 15

10

برگزاری کارگاه های . 6-3-21

توانمندسازی پژوهشگران دانشگاه  ها

افزایش مقاالت پراستناد در . 4-21

ESIحوزه سالمت بر اساس 

12

10

ارتقای کیفی دوره های . 1-4-21

 PhD by)دکترای پژوهشی 

Research

50
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

ن
قزوي

حوزه تحقيقات و فناوری

اعالم مجوز فراخوان پذیرش دانشجو به دانشگاه های . 5-1-4-21

علوم پزشکی
96/11/0196/11/30مکاتبات6

ارزیابی و ابالغ اسامی پذیرفته شدگان به معاونت های . 6-1-4-21

( دانشجو70)آموزشی و دانشجویی فرهنگی مربوطه 
96/05/0196/06/31مکاتبات2

اعالم فراخوان اول حمایت مالی از پایان نامه های برتر . 7-1-4-21

دکترای پژوهشی
96/02/1596/02/31فراخوان اول2

15دریافت طرح های تحقیقاتی. 8-1-4-21
لیست طرح های دریافتی در قالب پایان نامه از  دانشگاه های علوم 

پزشکی و صورتجلسات
96/03/0196/04/31

96/05/0196/06/31لیست پایان نامه ها2(فراخوان اول)داوری پایان نامه ها . 9-1-4-21

96/07/0196/07/30ابالغ اعتبار2(فراخوان اول)حمایت مالی از پایان نامه های برتر . 10-1-4-21

اعالم فراخوان دوم حمایت مالی از پایان نامه های . 11-1-4-21

برتر
9696/06/0196/06/15فراخوان سال 2

پذیرش طرح های تحقیقاتی از دانشگاه های علوم . 12-1-4-21

(فراخوان دوم)پزشکی 
15

لیست طرح های دریافتی در قالب پایان نامه از  دانشگاه های علوم 

پزشکی و صورتجلسات
96/07/0196/08/30

96/09/0196/10/30لیست پایان نامه ها2(فراخوان دوم)داوری پایان نامه های دریافتی . 13-1-4-21

96/11/0196/11/30ابالغ اعتبار10(فراخوان دوم)حمایت مالی از پایان نامه ها . 14-1-4-21

گزارش رایزنی با صندوق حمایت از پژوهشگران . 15-1-4-21

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
96/08/0196/12/۱۵مکاتبات ارسالی به صندوق برای حمایت مالی از پایان نامه های برتر10

6ارسال درخواست تأسیس واحدهای تحقیقاتی جدید. 1-2-4-21

آیین نامه ها و دستورالعمل های جدید مصوب در خصوص شرایط الزم 

نامه های ارسالی در خصوص درخواست - جهت تأسیس مراکز 

تأسیس مراکز تحقیقاتی با امضای رئیس دانشگاه

96/02/0196/12/۱۵

ارسال مستندات به شورای گسترش دانشگاه های . 2-2-4-21

( تغییر نام20 پژوهشکده و 10 موافقت اصولی، 60)علوم پزشکی 
96/02/0196/12/۱۵شواهد فعالیت های پژوهشی بر حسب آیین نامه6

گزارش پیگیری نهایی شدن و ابالغ اساسنامه . 3-2-4-21

پژوهشکده های تحقیقاتی
96/۱۱/0196/05/31نامه10

ارزیابی مستندات مراکز متقاضی تبدیل وضعیت از . 4-2-4-21

( مرکز80)اصولی به قطعی 
96/02/0196/12/۱۵نامه6

96/02/0196/12/۱۵مستندات اعزام تیم های ارزیابی و فرمهای تکمیل شده12( مرکز60)بازدید مراکز متقاضی تبدیل وضعیت . 5-2-4-21

تشکیل جلسات تخصصی ارزیابی و بازدید مراکز . 6-2-4-21

(  جلسه8)متقاضی تبدیل وضعیت 
96/02/0196/12/۱۵صورتجلسات4

ارایه بازخوردهای مناسب به مراکزی که شرایط . 7-2-4-21

( مرکز20)قطعی شدن را ندارند 
96/02/0196/12/۱۵نامه11

گزارش بررسی و اعطای موافقت اصولی با مراکز . 8-2-4-21

( مرکز8)تحقیقات علوم پزشکی در بخش غیردولتی 
96/۱۱/0196/12/۱۵مجوز6

96/03/0196/06/31آیین نامه نهایی8بازنگری و ابالغ آیین نامه تاسیس واحدهای تحقیقاتی. 9-2-4-21

نهایی سازی و ابالغ شاخص ها و دستورالعمل لغو . 10-2-4-21

فعالیت مراکز تحقیقاتی
96/04/0196/06/31دستورالعمل نهایی11

نرم افزار )به روز رسانی بانک اطالعات مراکز . 11-2-4-21

access)
96/05/0196/12/۱۵بانک اطالعاتی10

96/02/0196/03/31ارایه مجموعه10تدوین مجموعه اطالعات واحدهای تحقیقاتی. 12-2-4-21

 capacity)ظرفیت سازی . 21

building) پژوهش های سالمت

50

افزایش مقاالت پراستناد در . 4-21

ESIحوزه سالمت بر اساس 

ارتقای کیفی دوره های . 121-4-21

 PhD by)دکترای پژوهشی 

Research

50

تأسیس هدفمند . 2-4-21

واحدهای تحقیقاتی علوم پزشکی 

کشور

40
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3فراخوان برنامه در شش ماهه اول. 1-3-4-21
لینک خبر- ۲نامه فراخوان ستاد و اطالعیه فراخوان دانشگاه  -۱  

مربوطه در وب سایت دانشگاه ها
9۶/0۱/۱۵9۶/0۲/۱۰

بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار . 2-3-4-21

(فروردین)پژوهش 
9۶/0۱/۱۵9۶/0۱/۳۱نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع4

بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار . 3-3-4-21

(تیر۱اعزام )پژوهش سرباز 
9۶/0۲/۰۱9۶/۰۲/۱۵نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع4

بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار . 4-3-4-21

(اردیبهشت)پژوهش 
9۶/0۲/۰۱9۶/۰۲/۳۱نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع4

بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار . 5-3-4-21

(خرداد)پژوهش 
9۶/0۳/۰۱9۶/۰۳/۳۱نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع4

بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار . 6-3-4-21

(شهریور۱اعزام )پژوهش سرباز 
9۶/0۴/۰۱9۶/۰۴/۱۵نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع4

بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار . 7-3-4-21

(تیر)پژوهش 
9۶/0۴/۰۱9۶/۰۴/۳۱نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع4

بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار . 8-3-4-21

(مرداد)پژوهش 
9۶/0۵/۰۱9۶/۰۵/۳۱نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع4

پایش فعالیت پذیرفته شدگان برنامه در شش ماهه . 9-3-4-21

اول
9۶/0۵/۰۱9۶/۰۵/۳۱نامه درخواست گزارش کار به مراکز جذب دستیار5

اجرای تفاهم نامه با بنیاد ملی نخبگان در حمایت . 10-3-4-21

از برنامه
9۶/0۶/۰۱9۶/۰۶/۳۱نامه گزارش کار به بنیاد5

بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار . 11-3-4-21

(آبان۱اعزام )پژوهش سرباز 
9۶/0۶/۰۱9۶/۰۶/۱۵نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع4

بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار . 12-3-4-21

(شهریور)پژوهش 
9۶/0۶/۰۱9۶/۰۶/۳۱نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع4

3فراخوان برنامه در شش ماهه دوم. 13-3-4-21
لینک خبر- ۲نامه فراخوان ستاد و اطالعیه فراخوان دانشگاه  -۱  

مربوطه در وب سایت دانشگاه ها
9۶/0۶/۰۱9۶/۰۶/۱۵

بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار . 13-3-4-21

(مهر)پژوهش 
9۶/0۷/۰۱9۶/۰۷/۳۰نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع4

بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار . 14-3-4-21

(دی۱اعزام )پژوهش سرباز 
9۶/0۸/۰۱9۶/۰۸/۱۵نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع4

بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار . 15-3-4-21

(آبان)پژوهش 
9۶/0۸/۰۱9۶/۰۸/۳۰نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع4

بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار . 16-3-4-21

(آذر)پژوهش 
9۶/0۹/۰۱9۶/۰۹/۳۰نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع4

بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار . 17-3-4-21

(اسفند۱اعزام )پژوهش سرباز 
9۶/۱۰/۰۱9۶/۱۰/۱۵نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع4

بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار . 18-3-4-21

(دی)پژوهش 
9۶/۱۰/۰۱9۶/۱۰/۳۰نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع4

پایش فعالیت پذیرفته شدگان برنامه در شش ماهه . 19-3-4-21

دوم
9۶/۱۰/۰۱9۶/۱۰/۳۰نامه درخواست گزارش کار به مراکز جذب دستیار5

اجرای تفاهم نامه با بنیاد ملی نخبگان در حمایت . 20-3-4-21

از برنامه
9۶/۱۱/۰۱9۶/۱۱/۳۰نامه گزارش کار به بنیاد5

بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار . 21-3-4-21

(بهمن)پژوهش 
9۶/۱۱/۰۱9۶/۱۱/۳۰نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع4

بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار . 22-3-4-21

(اسفند)پژوهش 
9۶/۱۲/۰۱9۶/۱۲/۳۰نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع4

 capacity)ظرفیت سازی . 21

building) پژوهش های سالمت

50

افزایش مقاالت پراستناد در . 4-21

ESIحوزه سالمت بر اساس 

12

جذب دستیار پژوهش در . 3-4-21

مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی

10
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بررسی پرونده آنالین متقاضیان برنامه دستیار . 23-3-4-21

(۹۷ااردیبهشت سال ۱اعزام )پژوهش سرباز 
9۶/۱۲/۰۱9۶/۱۲/۱۵نامه معرفی واجدین شرایط به معاونت توسعه مدیریت و منابع4

به روزرسانی سامانه برنامه به آدرس . 24-3-4-21

http://rap.hbi.ir
2print screen 9۶/۱۲/۰۱9۶/۱۲/۱۵صفحات به روز شده

آماده سازی دانشگاه جهت ورود به دانشگاه های . 1-1-5-21

عضو کهورت پرشین و توانمند سازی نیروهای اجرایی
50

چک لیست وسایل خریداری شده و چک لیست ارزیابی کارگاه اول 

(مقدماتی)
96/02/0196/03/31

شرکت کنندگان و ایجاد  (Enrolment)پذیرش . 2-1-5-21

بیوبانک و ذخیره نمونه های بیولوژیک
96/02/0196/03/31(پیشرفته)چک لیست ارزیابی کارگاه دوم 50

آماده سازی دانشگاه جهت ورود به دانشگاه های . 1-2-5-21

عضو کهورت پرشین و توانمند سازی نیروهای اجرایی
50

چک لیست وسایل خریداری شده و چک لیست ارزیابی کارگاه اول 

(مقدماتی)
96/10/0196/12/15

شرکت کنندگان و ایجاد  (Enrolment)پذیرش . 2-2-5-21

بیوبانک و ذخیره نمونه های بیولوژیک
96/10/0196/12/15(پیشرفته)چک لیست ارزیابی کارگاه دوم 50

آماده سازی دانشگاه جهت ورود به دانشگاه های . 1-3-5-21

عضو کهورت پرشین و توانمند سازی نیروهای اجرایی
50

چک لیست وسایل خریداری شده و چک لیست ارزیابی کارگاه اول 

(مقدماتی)
96/10/0196/12/15

شرکت کنندگان و ایجاد  (Enrolment)پذیرش . 2-3-5-21

بیوبانک و ذخیره نمونه های بیولوژیک
96/10/0196/12/15(پیشرفته)چک لیست ارزیابی کارگاه دوم 50

آماده سازی دانشگاه جهت ورود به دانشگاه های . 1-4-5-21

عضو کهورت پرشین و توانمند سازی نیروهای اجرایی
50

چک لیست وسایل خریداری شده و چک لیست ارزیابی کارگاه اول 

(مقدماتی)
96/10/0196/12/15

شرکت کنندگان و ایجاد  (Enrolment)پذیرش . 2-4-5-21

بیوبانک و ذخیره نمونه های بیولوژیک
96/10/0196/12/15(پیشرفته)چک لیست ارزیابی کارگاه دوم 50

آماده سازی دانشگاه جهت ورود به دانشگاه های . 1-5-5-21

عضو کهورت پرشین و توانمند سازی نیروهای اجرایی
50

چک لیست وسایل خریداری شده و چک لیست ارزیابی کارگاه اول 

(مقدماتی)
96/10/0196/12/15

شرکت کنندگان و ایجاد  (Enrolment)پذیرش . 2-5-5-21

بیوبانک و ذخیره نمونه های بیولوژیک
96/10/0196/12/15(پیشرفته)چک لیست ارزیابی کارگاه دوم 50

آماده سازی دانشگاه جهت ورود به دانشگاه های . 1-6-5-21

عضو کهورت پرشین و توانمند سازی نیروهای اجرایی
50

چک لیست وسایل خریداری شده و چک لیست ارزیابی کارگاه اول 

(مقدماتی)
96/10/0196/12/15

شرکت کنندگان و ایجاد  (Enrolment)پذیرش . 2-6-5-21

بیوبانک و ذخیره نمونه های بیولوژیک
96/10/0196/12/15(پیشرفته)چک لیست ارزیابی کارگاه دوم 50

96/02/0196/02/31شیوه نامه15تدوین شیوه نامه  تعیین اولویت های تحقیقاتی.  1-7-5-21

96/03/0196/03/10نامه به کلیه معاونین پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی5ابالغ به دانشگاه های علوم پزشکی کشور. 2-7-5-21

تعیین اولویت های تحقیقاتی  بر اساس شیوه نامه  . 3-7-5-21

توسط هر دانشگاه
96/10/30 96/03/10ارایه لیست اولویت های تحقیقاتی اولیه50

ارایه لیست نهایی مورد تایید شورای پژوهشی . 4-7-5-21

دانشگاه
96/10/3096/11/30صورت جلسه شورای پژوهشی دانشگاه25

ارسال لیست  اولویت های تحقیقاتی مصوب  به . 5-7-5-21

معاونت تحقیقات و فناوری
 96/12/15 96/11/30نامه منضم به لیست نهایی5

 capacity)ظرفیت سازی . 21

building) پژوهش های سالمت

50

افزایش مقاالت پراستناد در . 4-21

ESIحوزه سالمت بر اساس 

افزایش تعداد مقاالت منتشر . 5-21

شده توسط دانشگاه های علوم 

پزشکی در پایگاه استنادی   

Scopus مجالت برتر % 10 که در

 SJRهر رشته بر اساس شاخص 

یافت می شود

12

12

جذب دستیار پژوهش در . 3-4-21

مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی

10

راه اندازی مرکز کهورت . 1-5-21

بالغین

4.5

راه اندازی مرکز کهورت  . 2-5-21

نوجوانان

4.5

راه اندازی مرکز کهورت . 3-5-21

نوزادان

4.5

راه اندازی مرکز کهورت . 4-5-21

چشم

5

5

راه اندازی مرکز کهورت . 6-5-21

شنوایی

5

راه اندازی مرکز کهورت . 5-5-21

سالمندان

7

تعیین اولویت های . 7-5-21

تحقیقاتی دانشگاه ها
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فراخوان ساالنه دریافت انتقادات و پیشنهادات در . 1-8-5-21

حوزه ارزشیابی
5

فراخوان ارسالی جهت دریافت انتقادات و پیشنهادات در حوزه 

ارزشیابی از ذی نفعان و صاحبنظران، جمع بندی و بررسی 

کارشناسی  بازخوردهای دریافتی

96/02/0196/02/31

بازنگری راهنمای ارزشیابی و سابر فرم ها و . 2-8-5-21

دستورالعمل های مرتبط
96/02/0196/02/31صورتجلسات5

10اطالع رسانی برنامه ساالنه ارزشیابی. 3-8-5-21

مکاتبات انجام شده با دانشگاه ها و اطالع رسانی جامع در خصوص 

برنامه ساالنه ارزشیابی و تغییر احتمالی روندها و شاخص ها به 

گروه های هدف

96/02/0196/02/31

به روزرسانی اطالعات کارشناسان رابط دانشگاه ها در . 4-8-5-21

بانک اطالعاتی مربوطه
96/02/0196/03/31مکاتبات با معاونت های پژوهشی دانشگاه ها و صورتجلسات5

طراحی سامانه تحت وب ارزشیابی فهالیت های . 5-8-5-21

پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی
96/02/0196/06/20آدرس وب5

به روزرسانی دسترسی کارشناسان و مدیران کاربر . 6-8-5-21

در ستاد و دانشگاه ها
96/02/0196/04/31آدرس وب و پرینت اسکرین صفحات مرتبط10

بازنگری فرایندهای تحت وب بر اساس تغییرات . 7-8-5-21

احتمالی و رفع چالشها
96/04/0196/06/31صورتجلسات10

تمهید و انجام همزمان ارزشیابی دانشگاه های علوم . 8-8-5-21

پزشکی کشور بر اساس شاخص های بین المللی
96/04/0196/07/30مکاتبات20

جمع آوری اطالعات سامانه ارزشیابی دانشگاه ها با . 9-8-5-21

مشارکت گروه های هدف
96/05/0196/08/30آدرس وب جهت ورود اطالعات دانشگاهها10

5داوری مستندات ارایه شده در سامانه. 10-8-5-21
صورتجلسات داوری مستندات ارایه شده در سامانه بر اساس 

شاخص های مورد انتظار و دستورالعمل های مرتبط
96/04/0196/09/30

رسیدگی به ابهامات و اشکاالت احتمالی در . 11-8-5-21

خصوص نتایج اولیه داوری شاخص ها
96/10/0196/10/20مکاتبات انجام شده5

نهایی نمودن نتایج ارزشیابی براساس اطالعات . 12-8-5-21

مورد تایید
96/11/0196/11/20ارایه نتایج آنالین ارزشیابی5

اعالم نتایج رتبه بندی دانشگاه ها برحس تیپ و به . 13-8-5-21

تفکیک هر یک از محورها و شاخص های مورد انتظار
96/11/0196/12/۱۵ارایه نتایج آنالین ارزشیابی5

پاسخدهی در خصوص گزارش ها و نتایج کاربردی . 14-8-5-21

به سایر کاربران نتایج نظیر وزارت علوم، جشنواره رازی و امثالهم
96/11/0196/12/۱۵مکاتبات انجام شده10

اطالع رسانی جامع در خصوص برنامه ساالنه . 1-9-5-21

ارزشیابی مراکز تحقیقات به ذینفعان و گروه هدف
96/02/0196/02/31مکاتبات انجام شده5

96/02/0196/04/31آدرس وب20طراحی سامانه ارزشیابی مراکز تحقیقاتی. 2-9-5-21

به روز رسانی دسترسی مراکز تحقیقات و مدیران . 3-9-5-21

ستاد و دانشگاه ها جهت انجام فرایندهای تحت وب ارزشیابی
96/04/0196/07/30آدرس وب10

96/05/0196/06/31آدرس وب و کاربری داوران20داوری مکانیزه مراکز تحقیقات تحت وب. 4-9-5-21

انجام داوری شاخص های مربوطه در کمیته . 5-9-5-21

تخصصی ارزشیابی
96/07/0196/07/30صورتجلسات5

اعالم نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقات و رتبه بندی . 6-9-5-21

گانه ارزشیابی6مراکز تحقیقات بر اساس گروه های 
96/08/0196/08/30ارایه نتایج آنالین ارزشیابی5

ارایه بازخورد به مراکز تحقیقات بر اساس نتایج . 7-9-5-21

ارزشیابی سالیانه
96/02/0196/12/۱۵مکاتبات5

 capacity)ظرفیت سازی . 21

building) پژوهش های سالمت

50

افزایش تعداد مقاالت منتشر . 5-21

شده توسط دانشگاه های علوم 

پزشکی در پایگاه استنادی   

Scopus مجالت برتر % 10 که در

 SJRهر رشته بر اساس شاخص 

یافت می شود

12

ارزشیابی سالیانه . 9-5-21

فعالیت های پژوهشی مراکز 

تحقیقات علوم پزشکی کشور

15

ارزشیابی فعالیت های . 8-5-21

دانشکده های / پژوهشی دانشگاه ها

علوم پزشکی کشور

15
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ن
قزوي

حوزه تحقيقات و فناوری

تدوین گزارش های نتایج ارزشیابی برای . 8-9-5-21

سیاستگذاران و ذی نفعان
96/08/0196/12/۱۵گزارشات تدوین شده5

96/08/0196/12/۱۵صورتجلسات5بازنگری سالیانه راهنمای ارزشیابی مراکز تحقیقات. 9-9-5-21

بازنگری و به روزرسانی سامانه جامع اطالعات . 10-9-5-21

(بخش ارزشیابی مراکز تحقیقاتی)پژوهشی کشور 
96/08/0196/12/۱۵آدرس وب10

کمک مالی به مراکز تحقیقات علوم پزشکی . 11-9-5-21

ارزشیابی شده
96/02/0196/12/۱۵ابالغ اعتبار30

ابالغ و اطالع رسانی دستورالعمل ارزشیابی کیفی . 1-10-5-21

فعالیتهای پژوهشی
96/02/0196/03/30مکاتبات انجام شده6

96/03/3096/06/30آدرس وب6طراحی سامانه ارزشیابی کیفی. 2-10-5-21

96/03/3096/04/30آدرس وب8تهیه بانک اطالعات داوران. 3-10-5-21

برگزاری کارگاه آموزشی جهت کارشناسان مسئول . 4-10-5-21

ارزشیابی کیفی مراکز تحقیقاتی
96/06/0196/05/31گزارش کارگاه8

96/0۷/0196/07/30صورتجلسات10برگزاری جلسات توجیهی جهت داوران. 5-10-5-21

انجام  ارزیابی کیفی در مراکز منتخب بالینی و . 6-10-5-21

(مراکز% 20)بیومدیکال 
96/07/1596/09/30صورتجلسات10

96/12/0196/12/15گزارش تهیه شده10تهیه گزارش ارزشیابی کیفی. 7-10-5-21

96/12/1596/12/16مکاتبات10ارایه بازخورد به مراکز تحقیقاتی. 8-10-5-21

انتخاب پژوهشکده ها و مراکز تحت پوشش آنها . 1-11-5-21

جهت ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی
96/02/0196/03/30صورتجلسات10

ادامه و تکمیل طراحی سامانه ارزشیابی آنالین . 2-11-5-21

پژوهشکده های علوم پزشکی
96/05/0196/08/30آدرس وب10

96/10/0196/10/30آدرس وب10انجام ارزشیابی آنالین فعالیت های پژوهشی. 3-11-5-21

اعالم نتایج ارزشیابی، پاسخ به اعتراضات و رفع . 4-11-5-21

نقایص
96/12/0196/12/10ارایه نتایج آنالین ارزشیابی20

رتبه بندی پژوهشکده های علوم پزشکی و . 5-11-5-21

اطالع رسانی به ذینفعان
96/12/1196/12/۱۵ارایه نتایج رتبه بندی50

96/02/0196/12/۱۵نامه ها و گزارشات بازدیدها و جلسات20( شبکه18)نظارت بر فعالیت  شبکه های تحقیقاتی . 1-12-5-21

کمک مالی به شبکه های تحقیقاتی فعال بر اساس . 2-12-5-21

( شبکه4)گزارش عملکرد 
96/02/0196/12/۱۵مستندات ابالغ اعتبار20

کمک مالی به طرح های ارسالی چندمرکزی . 3-12-5-21

( شبکه4)شبکه های فعال 
96/02/0196/12/۱۵مستندات ابالغ اعتبار10

کمک مالی به فعالیت های زیرساختی در . 4-12-5-21

( شبکه18)شبکه های تحقیقاتی 
96/02/0196/12/۱۵مستندات ابالغ اعتبار20

تکمیل شاخص ها و مدل ارزیابی شبکه های . 5-12-5-21

تحقیقاتی
96/02/0196/12/۱۵ارایه فرم و دستورالعمل20

ارزشیابی پایلوت شبکه های تحقیقات علوم پزشکی . 6-12-5-21

کشور
96/03/0196/08/30ارایه نتایج10

رصد رتبه دانشگاه های علوم پزشکی کشور در . 1-13-5-21

نظام های رتبه بندی داخلی و خارجی و انتشار نتایج آن
96/02/0196/10/30ارایه گزارش مربوطه10

پایش مستمر روند تولید علم علوم پزشکی کشور و . 2-13-5-21

طراحی و اجرای مداخالت الزم برای ارتقای آن
96/02/0196/10/30ارایه گزارش مربوطه20

شناسایی و معرفی مقاالت و پژوهشگران برتر . 3-13-5-21

کشور در حوزه علوم پزشکی
96/02/0196/10/30ارایه گزارش مربوطه20

 capacity)ظرفیت سازی . 21

building) پژوهش های سالمت

50

افزایش تعداد مقاالت منتشر . 5-21

شده توسط دانشگاه های علوم 

پزشکی در پایگاه استنادی   

Scopus مجالت برتر % 10 که در

 SJRهر رشته بر اساس شاخص 

یافت می شود

12

رصد علم و فناوری . 13-5-21

علوم پزشکی کشور

5

حمایت از شبکه های . 12-5-21

فعال تحقیقات علوم پزشکی

5

ارزشیابی فعالیت های . 11-5-21

پژوهشی پژوهشکده های علوم 

پزشکی

5

اجرای ارزشیابی کیفی . 10-5-21

مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور 

peer reviewبه شیوه 

10

ارزشیابی سالیانه . 9-5-21

فعالیت های پژوهشی مراکز 

تحقیقات علوم پزشکی کشور

15
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ن
قزوي

حوزه تحقيقات و فناوری

سنجش و انتشار شاخص های علم سنجی . 4-13-5-21

پژوهشگران، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور
96/02/0196/10/30ارایه گزارش مربوطه20

تهیه نقشه توانمندی های تحقیقاتی ویژه کشور در . 5-13-5-21

عرصه علوم پزشکی
96/10/0196/10/30ارایه گزارش مربوطه20

انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای وضعیت علم . 6-13-5-21

و فناوری علوم پزشکی کشور
96/10/0196/10/30ارایه گزارش مربوطه10

اعتباربخشی کمیته های اخالق در پژوهش واجد . 1-14-5-21

شرایط متقاضی
96/11/0196/12/15لیست اسامی کمیته  های مصوب20

ارزشیابی و رتبه بندی کمیته های اخالق در . 2-14-5-21

پژوهش های زیست پزشکی
96/06/0196/08/30لیست نتایج ارزشیابی20

نظارت و ارزیابی روند اجرای کارآزمایی های بالینی . 3-14-5-21

در دست اجرا توسط کمیته های اخالق
20

از طرح های% 25انتخاب تصادفی )لیست طرح های نظارت شده  -1  

(پژوهشی یا پایان نامه ها

مکاتبات)گزارش نظارت های انجام شده بر طرح ها یا پایان نامه ها  -2  

(و گزارش ناظر اخالقی

96/11/0196/12/15

40رسیدگی به تخلفات پژوهشی ارجاع شده. 4-14-5-21
به دلیل محرمانه بودن مکاتبات - گزارشی از فعالیت های انجام شده

.امکان بارگذاری مستندات وجود ندارد
96/11/0196/12/15

ابالغ دستورالعمل  اخالقی برای پژوهش های حوزه . 1-15-5-21

سالمت جنسی
96/11/0196/12/15دستورالعمل نهایی و ابالغیه15

96/11/0196/12/15مکاتبات20تشکیل صندوق ضمانت کارآزمایی های بالینی. 2-15-5-21

ابالغ  راهنمای جدید کشوری اخالق در انتشار آثار . 3-15-5-21

پژوهشی
96/04/0196/06/30دستورالعمل نهایی و ابالغیه15

ابالغ راهنمای اخالقی نحوه استفاده پژوهشی از . 4-15-5-21

داده های عمومی نظام سالمت
96/11/0196/12/15دستورالعمل نهایی و ابالغیه15

ابالغ دستورالعمل ملی حمایت از مالکیت معنوی . 5-15-5-21

اختراعات و تولیدات زیست پزشکی
96/11/0196/12/15دستورالعمل نهایی و ابالغیه10

96/11/0196/12/15فایل کتاب25انتشار مجموعه دستورالعمل های اخالق در پژوهش. 6-15-5-21

راه اندازی پورتال ملی اخالق در پژوهش های زیست . 1-16-5-21

پزشکی
96/11/0196/12/15آدرس پورتال40

طراحی برنامه آموزشی آنالین اخالق در انتشار آثار . 2-16-5-21

پژوهشی
96/11/0196/12/15لینک برنامه20

اجرای آزمایشی برنامه رصد ملی رعایت . 3-16-5-21

استانداردهای اخالقی در انجام پژوهشهای زیست پزشکی
96/11/0196/12/15گزارش فعالیت ها40

تکمیل پوشش مقاالت مجالت دانشگاه در . 1-1-6-21

Google Scholar و ارتقای Visibility مجالت در آن ها 

(سه ماهه اول)برای دانشگاه های واجد مجله 

7

Google Scholar لینک صفحه مجالت دانشگاه در -1

DOAJ لینک صفحه مجالت دانشگاه در -2

 دانشگاه به همراه گزارش Open Repository لینک سامانه -3

مکتوب تعداد منابع آن به

9۶/03/۰۱9۶/03/31

  DOAJتکمیل پوشش مقاالت مجالت دانشگاه در . 2-1-6-21

(سه ماهه اول)برای دانشگاه های واجد مجله 
7

Google Scholar لینک صفحه مجالت دانشگاه در -1

DOAJ لینک صفحه مجالت دانشگاه در -2

 دانشگاه به همراه گزارش Open Repository لینک سامانه -3

مکتوب تعداد منابع آن به

9۶/03/۰۱9۶/03/31

تکمیل پوشش مقاالت و مستندات دانشگاه در . 3-1-6-21

Open Access Repository (سه ماهه اول)های دانشگاه ها
11

Google Scholar لینک صفحه مجالت دانشگاه در -1

DOAJ لینک صفحه مجالت دانشگاه در -2

 دانشگاه به همراه گزارش Open Repository لینک سامانه -3

مکتوب تعداد منابع آن به

9۶/03/۰۱9۶/03/31

 capacity)ظرفیت سازی . 21

building) پژوهش های سالمت

50

افزایش تعداد مقاالت منتشر . 5-21

شده توسط دانشگاه های علوم 

پزشکی در پایگاه استنادی   

Scopus مجالت برتر % 10 که در

 SJRهر رشته بر اساس شاخص 

یافت می شود

افزایش تعداد مجالت علوم . 6-21

 PubMedپزشکی نمایه شده در

،Scopus و ISI web of 

science مجله.....  به ترتیب به

10

12

توسعه زیرساخت های . 16-5-21

موجود جهت مدیریت کمیته های 

اخالق در پژوهش

2.5

استانداردسازی . 15-5-21

دستورالعمل های اخالق در پژوهش 

کشور

2.5

پایش عملکرد . 14-5-21

کمیته های اخالق در پژوهش

5

رصد علم و فناوری . 13-5-21

علوم پزشکی کشور

5

افزایش مشاهده پذیری . 1-6-21

(Visibility)  مجالت دانشگاه در

 و DOAJسامانه های ثانویه ماند 

Google Scholar

50
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ن
قزوي

حوزه تحقيقات و فناوری

تکمیل پوشش مقاالت مجالت دانشگاه در . 4-1-6-21

Google Scholar و ارتقای Visibility مجالت در آن ها 

(سه ماهه دوم)برای دانشگاه های واجد مجله 

7

Google Scholar لینک صفحه مجالت دانشگاه در -1

DOAJ لینک صفحه مجالت دانشگاه در -2

 دانشگاه به همراه گزارش Open Repository لینک سامانه -3

مکتوب تعداد منابع آن به

9۶/06/۰۱9۶/06/31

  DOAJتکمیل پوشش مقاالت مجالت دانشگاه در . 5-1-6-21

(سه ماهه دوم)برای دانشگاه های واجد مجله 
7

Google Scholar لینک صفحه مجالت دانشگاه در -1

DOAJ لینک صفحه مجالت دانشگاه در -2

 دانشگاه به همراه گزارش Open Repository لینک سامانه -3

مکتوب تعداد منابع آن به

9۶/06/۰۱9۶/06/31

تکمیل پوشش مقاالت و مستندات دانشگاه در . 6-1-6-21

Open Access Repository (سه ماهه دوم)های دانشگاه ها
11

Google Scholar لینک صفحه مجالت دانشگاه در -1

DOAJ لینک صفحه مجالت دانشگاه در -2

 دانشگاه به همراه گزارش Open Repository لینک سامانه -3

مکتوب تعداد منابع آن به

9۶/06/۰۱9۶/06/31

تکمیل پوشش مقاالت مجالت دانشگاه در . 7-1-6-21

Google Scholar و ارتقای Visibility مجالت در آن ها 

(سه ماهه سوم)برای دانشگاه های واجد مجله 

7

Google Scholar لینک صفحه مجالت دانشگاه در -1

DOAJ لینک صفحه مجالت دانشگاه در -2

 دانشگاه به همراه گزارش Open Repository لینک سامانه -3

مکتوب تعداد منابع آن به

9۶/09/۰۱9۶/09/30

  DOAJتکمیل پوشش مقاالت مجالت دانشگاه در . 8-1-6-21

(سه ماهه سوم)برای دانشگاه های واجد مجله 
7

Google Scholar لینک صفحه مجالت دانشگاه در -1

DOAJ لینک صفحه مجالت دانشگاه در -2

 دانشگاه به همراه گزارش Open Repository لینک سامانه -3

مکتوب تعداد منابع آن به

9۶/09/۰۱9۶/09/30

تکمیل پوشش مقاالت و مستندات دانشگاه در . 9-1-6-21

Open Access Repository (سه ماهه سوم)های دانشگاه ها
11

Google Scholar لینک صفحه مجالت دانشگاه در -1

DOAJ لینک صفحه مجالت دانشگاه در -2

 دانشگاه به همراه گزارش Open Repository لینک سامانه -3

مکتوب تعداد منابع آن به

9۶/09/۰۱9۶/09/30

تکمیل پوشش مقاالت مجالت دانشگاه در . 10-1-6-21

Google Scholar و ارتقای Visibility مجالت در آن ها 

(سه ماهه چهارم)برای دانشگاه های واجد مجله 

7

Google Scholar لینک صفحه مجالت دانشگاه در -1

DOAJ لینک صفحه مجالت دانشگاه در -2

 دانشگاه به همراه گزارش Open Repository لینک سامانه -3

مکتوب تعداد منابع آن به

9۶/11/۰۱9۶/12/15

تکمیل پوشش مقاالت مجالت دانشگاه در . 11-1-6-21

DOAJ (سه ماهه چهارم)  برای دانشگاه های واجد مجله
7

Google Scholar لینک صفحه مجالت دانشگاه در -1

DOAJ لینک صفحه مجالت دانشگاه در -2

 دانشگاه به همراه گزارش Open Repository لینک سامانه -3

مکتوب تعداد منابع آن به

9۶/11/۰۱9۶/12/15

تکمیل پوشش مقاالت و مستندات دانشگاه در . 12-1-6-21

Open Access Repository سه ماهه )های دانشگاه ها

(چهارم

11

Google Scholar لینک صفحه مجالت دانشگاه در -1

DOAJ لینک صفحه مجالت دانشگاه در -2

 دانشگاه به همراه گزارش Open Repository لینک سامانه -3

مکتوب تعداد منابع آن به

9۶/11/۰۱9۶/12/15

برگزاری کارگاه های توانمندسازی سردبیران مجالت . 1-2-6-21

پزشکی برای ارتقای کیفی مجالت و شاخص های مربوطه
9۶/04/۰۱96/06/31گزارش برگزاری کارگاه ها40

برگزاری کارگاه های توانمندسازی داوران مجالت . 2-2-6-21

پزشکی برای ارتقای کیفی مجالت و شاخص های مربوطه
9۶/04/۰۱96/06/31گزارش برگزاری کارگاه ها30

برگزاری کارگاه های توانمندسازی مدیران مجالت . 3-2-6-21

پزشکی برای ارتقای کیفی مجالت و شاخص های مربوطه
9۶/04/۰۱96/06/31گزارش برگزاری کارگاه ها30

9۶/01/159۶/02/31ارایه گزارش مربوطه20تدوین محتوای سه مستند. 1-1-7-21

 capacity)ظرفیت سازی . 21

building) پژوهش های سالمت

50

افزایش تعداد مجالت علوم . 6-21

 PubMedپزشکی نمایه شده در

،Scopus و ISI web of 

science مجله.....  به ترتیب به

توسعه پژوهش های . 7-21

بین المللی حوزه سالمت نسبت به 

بر اساس )کل پژوهش های سالمت 

 در Int. collaborationشاخص  

(SCImagoگزارش سالیانه 

13

10

ساخت مستند . 1-7-21

چندرسانه ای با هدف آموزش 

توسعه تعامالت بین المللی در 

پژوهش

50

توانمندسازی اعضای . 2-6-21

هیأت تحریریه و داوران مجالت 

پزشکی

50

افزایش مشاهده پذیری . 1-6-21

(Visibility)  مجالت دانشگاه در

 و DOAJسامانه های ثانویه ماند 

Google Scholar

50
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

ن
قزوي

حوزه تحقيقات و فناوری

9۶/0۳/019۶/0۳/۳۱ارایه گزارش مربوطه10ارزیابی محتوا و ارایه بازخورد. 2-1-7-21

9۶/0۳/019۶/0۷/۳۰ارایه گزارش مربوطه40سفارش ساخت سه مستند. 3-1-7-21

9۶/0۸/019۶/0۸/۳۰ارایه گزارش مربوطه10ارزیابی مستند و ارایه بازخورد. 4-1-7-21

9۶/0۹/019۶/۱۰/۳۰لینک مستند در وب سایت مؤسسه نیماد20نهایی سازی مستند و انتشار آن. 5-1-7-21

40شناسایی محققان علوم پزشکی ایرانی غیرمقیم. 1-2-7-21
لیست اسامی محققان علوم پزشکی ایرانی مقیم خارج از کشور که 

استان محل دانشگاه بوده است/محل تولد و اقامت اولیه آنها در شهر
9۶/11/019۶/12/۱۵

دعوت از محققان علوم پزشکی ایرانی غیرمقیم برای . 2-2-7-21

مشارکت در طرح  های پژوهشی
40

شامل معرفی وب سایت مؤسسه نیماد بخش )فهرست مکاتبات 

(شبکه های علمی و بین المللی
9۶/11/019۶/12/۱۵

راه اندازی پورتال معرفی محققان علوم پزشکی ایرانی . 3-2-7-21

غیرمقیم که تمایل به همکاری در طرح های پزوهشی در ایران 

دارند

20print screen 9۶/11/019۶/12/۱۵پورتال

مرکز همکاری های »گزارش برنامه استراتژیک . 1-3-7-21

 میالدی۲۰۱۷در سال « کاکرین ایران
9۶/۱۰/019۶/۱۰/۳۰گزارش اقدامات انجام شده20

 ۱۰۰۰)اجرای پروژه ترجمه مقاالت مروری کاکرین . 2-3-7-21

(خالصه مقاله
9۶/11/019۶/12/۱۵گزارش اقدامات انجام شده20

برگزاری کارگاه آشنایی با مرورهای کاکرین در کالن . 3-3-7-21

( کارگاه۱۰)مناطق 
9۶/11/019۶/12/۱۵ گزارش کارگاه بر اساس شیوه نامه برگزاری توسط ستاد25

9۶/11/019۶/12/۱۵ گزارش کارگاه بر اساس شیوه نامه برگزاری توسط ستاد25( کارگاه۱۰) در کالن مناطق EBMبرگزاری کارگاه . 4-3-7-21

به روز رسانی پورتال فارسی برای ارایه ترجمه های . 5-3-7-21

خالصه مقاالت مروری کاکرین
10print screen  9۶/11/019۶/12/۱۵پورتال

کمک مالی به  شبکه آزمایشگاه های جامع در . 1-1-8-21

دانشگاه های تیپ یک
9۶/11/019۶/12/۱۵( آزمایشگاه10)نامه ابالغ اعتبار 25

گزارش بهره برداری از آزمایشگاه های تحقیقات جامع . 2-1-8-21

موجود
9۶/11/019۶/12/۱۵ارایه گزارش دانشگاه مبنی بر ارایه خدمات آزمایشگاهی10

9۶/11/019۶/12/۱۵( مورد6)نامه ابالغ اعتبار  ۳5 و ۲گزارش کمک مالی به دانشگاه های تیپ . 3-1-8-21

گزارش تکمیل بانک مواد اولیه و مصرفی . 4-1-8-21

آزمایشگاه ها
9۶/11/019۶/12/۱۵مکاتبات  انجام شده10

گزارش اعطای مجوز تأسیس آزمایشگاه های جامع . 5-1-8-21

تحقیقات جدید
9۶/11/019۶/12/۱۵( مجوز5)مکاتبات و صورتجلسات  5

9۶/11/019۶/12/۱۵( مورد11)نامه ابالغ اعتبار 5گزارش کمک مالی به آزمایشگاه های جدید التأسیس. 6-1-8-21

10گزارش راه اندازی آزمایشگاه های جدید. 7-1-8-21

 مورد دیگر بر 5 مورد مشخص شده و ۵)نتایج ارزشیابی دانشگاه ها 

درخواست - (اساس نتایج ارزشیابی دانشگاه ها مشخص خواهد شد

دانشگاه مبنی بر اعالم آمادگی جهت راه اندازی آزمایشگاه

9۶/11/019۶/12/۱۵

گزارش کمک مالی ویژه جهت راه اندازی . 8-1-8-21

دستگاه های جدید
9۶/11/019۶/12/۱۵( دانشگاه5)نامه ابالغ اعتبار 5

گزارش ایجاد هماهنگی بین شبکه آزمایشگاه های . 9-1-8-21

تحقیقات جامع
9۶/11/019۶/12/۱۵( جلسه12)صورتجلسات 2

گزارش نهایی سازی و ابالغ دستورالعمل . 10-1-8-21

یکسان سازی تعرفه های خدمات آزمایشگاهی در شبکه 

آزمایشگاه های جامع

9۶/11/019۶/12/۱۵دستورالعمل ابالغ شده5

9۶/۰۱/۱۵9۶/۰۱/3۱(با حفظ محرمانگی اطالعات)ارایه گزارش عملکرد 6طرح های کامل (peer- review)داوری علمی . 1-1-9-21

 capacity)ظرفیت سازی . 21

building) پژوهش های سالمت

50

توسعه پژوهش های . 7-21

بین المللی حوزه سالمت نسبت به 

بر اساس )کل پژوهش های سالمت 

 در Int. collaborationشاخص  

(SCImagoگزارش سالیانه 

 10توسعه و تکمیل . 8-21

آزمایشگاه  تحقیقات جامع موجود و 

 آزمایشگاه 10راه اندازی و تکمیل 

تحقیقات جامع جدید

افزایش طرح های پژوهشی . 9-21

ملی و فرادانشگاهی در حوزه علوم 

پزشکی

7

10

13

ارایه گرانت های . 1-9-21

تحقیقاتی در راستای حمایت از 

طرح های پژوهشی ملی و 

فرادانشگاهی با تأکید بر پزشکی 

فردمحور

60

توسعه و تکمیل . 1-8-21

آزمایشگاه های جامع تحقیقات علوم 

پزشکی

100

اجرای برنامه مشترک با . 3-7-21

(Cochrane)سازمان کاکرین 

30

برقراری تعامل با محققان . 2-7-21

علوم پزشکی ایرانی غیرمقیم

20

ساخت مستند . 1-7-21

چندرسانه ای با هدف آموزش 

توسعه تعامالت بین المللی در 

پژوهش

50
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دانشگاهیستادیتاريخ پايانتاريخ شروعنشانگرهاوزن فعاليتوزنبرنامهوزنهدف کمیوزنهدف کلی

ن
قزوي

حوزه تحقيقات و فناوری

بررسی نتایج داوری و انتخاب طرح های برتر در . 2-1-9-21

جلسات کمیته های تخصصی
9۶/۰۲/۰۱9۶/۰۲/۱۵(با حفظ محرمانگی اطالعات)ارایه گزارش عملکرد 5

9۶/۰۲/۱۶9۶/۰۲/۲۰(با حفظ محرمانگی اطالعات)ارایه گزارش عملکرد 3انتخاب طرح های برتر در جلسه شورای عالی مؤسسه. 3-1-9-21

9۶/۰۲/۲۱9۶/۰۳/۰۵(با حفظ محرمانگی اطالعات)ارایه گزارش عملکرد 3کارشناسی اخالق در پژوهش طرح های مصوب. 4-1-9-21

9۶/۰۳/۰۶9۶/۰۳/۱۰(با حفظ محرمانگی اطالعات)ارایه گزارش عملکرد 2کارشناسی هزینه طرح های مصوب. 5-1-9-21

ارسال بازخورد کارشناسی اخالق و هزینه به . 6-1-9-21

متقاضیان اصلی طرح های مصوب
9۶/۰۳/۱۱9۶/۰۳/۲۰(با حفظ محرمانگی اطالعات)ارایه گزارش عملکرد 4

9۶/۰۳/۲۱9۶/۰۴/۱۰(با حفظ محرمانگی اطالعات)ارایه گزارش عملکرد 4طرح های برتر (PI)انعقاد قرارداد با متقاضیان اصلی . 7-1-9-21

فراخوان حمایت از طرح های تحقیقاتی و فناورانه . 8-1-9-21

(Pre – proposalطرح های تحقیقاتی اولیه یا  )فرادانشگاهی 
9۶/۰۲/۰۱9۶/۰۲/۳۱(با حفظ محرمانگی اطالعات)ارایه گزارش عملکرد 3

 – Pre)رتبه بندی طرحهای تحقیقاتی اولیه . 9-1-9-21

proposal)
9۶/۰۳/۰۱9۶/۰۳/۳۱(با حفظ محرمانگی اطالعات)ارایه گزارش عملکرد 6

بررسی نتایج  و انتخاب طرح های برتر در جلسات . 10-1-9-21

کمیته های تخصصی
9۶/۰۴/۰۱9۶/۰۴/۱۵(با حفظ محرمانگی اطالعات)ارایه گزارش عملکرد 5

انتخاب طرح های برتر در جلسه شورای عالی . 11-1-9-21

مؤسسه
9۶/۰۴/۱۶9۶/۰۴/۳۱(با حفظ محرمانگی اطالعات)ارایه گزارش عملکرد 3

9۵/0۵/۰۱9۵/0۵/۲۰(با حفظ محرمانگی اطالعات)ارایه گزارش عملکرد 3(full proposal)فراخوان ارسال طرح کامل  . 12-1-9-21

9۶/۰۵/۲۱9۶/۰۶/۳۱(با حفظ محرمانگی اطالعات)ارایه گزارش عملکرد 6طرح های کامل (peer- review)داوری علمی . 13-1-9-21

بررسی نتایج داوری و انتخاب طرح های برتر در . 14-1-9-21

جلسات کمیته های تخصصی
9۶/۰۷/۰۱9۶/۰۷/۱۵(با حفظ محرمانگی اطالعات)ارایه گزارش عملکرد 5

انتخاب طرح های برتر در جلسه شورای عالی . 15-1-9-21

مؤسسه
9۶/۰۷/۱۶9۶/۰۷/۳۰(با حفظ محرمانگی اطالعات)ارایه گزارش عملکرد 3

9۶/۰۸/۰۱9۶/۰۸/۲۰(با حفظ محرمانگی اطالعات)ارایه گزارش عملکرد 3کارشناسی اخالق در پژوهش طرح های مصوب. 16-1-9-21

9۶/۰۸/۲۱9۶/۰۸/۲۵(با حفظ محرمانگی اطالعات)ارایه گزارش عملکرد 2کارشناسی هزینه طرح های مصوب. 17-1-9-21

ارسال بازخورد کارشناسی اخالق و هزینه به . 18-1-9-21

متقاضیان اصلی طرح های مصوب
9۶/۰۸/۲۶9۶/۰۹/۱۰(با حفظ محرمانگی اطالعات)ارایه گزارش عملکرد 4

طرح های  (PI)انعقاد قرارداد با متقاضیان اصلی . 19-1-9-21

برتر
9۶/۰۹/۱۱9۶/۰۹/۳۰(با حفظ محرمانگی اطالعات)ارایه گزارش عملکرد 4

فراخوان حمایت از طرح های تحقیقاتی و فناورانه . 20-1-9-21

(Pre – proposalطرح های تحقیقاتی اولیه یا  )فرادانشگاهی 
9۶/۰۸/۰۱9۶/۰۸/۳۰(با حفظ محرمانگی اطالعات)ارایه گزارش عملکرد 3

 – Pre)رتبه بندی طرحهای تحقیقاتی اولیه . 21-1-9-21

proposal)
9۶/۰۹/۰۱9۶/۰۹/۳۰(با حفظ محرمانگی اطالعات)ارایه گزارش عملکرد 6

بررسی نتایج  و انتخاب طرح های برتر در جلسات . 22-1-9-21

کمیته های تخصصی
9۶/۱۰/۰۱9۶/۱۰/۱۵(با حفظ محرمانگی اطالعات)ارایه گزارش عملکرد 5

انتخاب طرح های برتر در جلسه شورای عالی . 23-1-9-21

مؤسسه
9۶/۱۰/۱۶9۶/۱۰/۳۰(با حفظ محرمانگی اطالعات)ارایه گزارش عملکرد 3

9۵/۱۱/۰۱9۵/۱۱/۲۰(با حفظ محرمانگی اطالعات)ارایه گزارش عملکرد 3(full proposal)فراخوان ارسال طرح کامل  . 24-1-9-21

 capacity)ظرفیت سازی . 21

building) پژوهش های سالمت

50

افزایش طرح های پژوهشی . 9-21

ملی و فرادانشگاهی در حوزه علوم 

پزشکی

ارایه گرانت های . 71-9-21

تحقیقاتی در راستای حمایت از 

طرح های پژوهشی ملی و 

فرادانشگاهی با تأکید بر پزشکی 

فردمحور

60
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ن
قزوي

حوزه تحقيقات و فناوری

9۶/۱۱/۲۱9۶/۱۲/۱۵(با حفظ محرمانگی اطالعات)ارایه گزارش عملکرد 6طرح های کامل (peer- review)داوری علمی . 25-1-9-21

حمایت و تقویت . 2-9-21

کاربردی - پژوهش های بنیادی

مرتبط با اخالق در پژوهش

10
اخالق در »کمک مالی به پژوهش های مرتبط با . 1-2-9-21

«پژوهش
96/11/0196/12/15مکاتبات و ابالغ اعتبار مربوطه100

گزارش شش ماهه )راه اندازی برنامه های جدید ثبت . 1-3-9-21

(اول
10

ارایه تفاهم نامه یا قرارداد برنامه ثبت با معاونت تحقیقات و فناوری 

وزارت بهداشت و یا دانشگاه
96/06/0196/06/31

تشکیل کارگروه ملی سیاستگزاری و تشکیل جلسات . 2-3-9-21

برنامه توسعه برنامه های ثبت بیماری ها و پیامدهای سالمت
96/09/0196/09/31ارایه گزارش مربوطه10

برگزاری کارگاه های ثبت بیماری ها و پیامدهای . 3-3-9-21

سالمت
15

مجوز از سامانه آموزش مداوم وزارت بهداشت به آدرس  

http://www.ircme.ir    

الصاق مجوز سامانه آموزش مداوم جهت کارگاه ثبت در سامانه ) 

برنامه عملیاتی شرط الزم کسب امتیاز کارگاه برنامه ثبت خواهد  

(. بود

96/11/0196/12/15

96/11/0196/12/15مجوز همایش ثبت بیماری10برگزاری همایش ملی ثبت بیماری ها. 4-3-9-21

96/11/0196/12/15گزارش ارزشیابی20ارزیابی و نظارت بر اجرای برنامه های ثبت. 5-3-9-21

گزارش شش ماهه )راه اندازی برنامه های جدید ثبت  . 6-3-9-21

(دوم
10

ارایه تفاهم نامه یا قرارداد برنامه ثبت با معاونت تحقیقات و فناوری 

وزارت بهداشت و یا دانشگاه
96/۱۱/0196/12/15

96/11/0196/12/15 متن قرارداد و سند ابالغ اعتبار اجرای ثبت بیماری25 برنامه مصوب معاونت تحقیقات40حمایت از . 7-1-9-21

تدوین آیین نامه اهدای گرانت های تحقیقاتی به . 1-1-10-21

اساتید دانشگاه ها جهت پرورش دانشجویان پژوهشگر 

(همتاپروری)

96/02/0196/02/۳۱آیین نامه20

فراخوان گرانت های تحقیقاتی و دریافت پروپوزال . 2-1-10-21

متقاضیان
10

لینک خبر- ۲نامه فراخوان ستاد و اطالعیه فراخوان دانشگاه  -۱  

مربوطه در وب سایت دانشگاه
96/0۳/0196/0۳/۳۱

96/0۴/0196/0۴/۳۱(با حفظ محرمانگی اطالعات)گزارش مربوطه 15داوری علمی پروپوزال ها و انتخاب برگزیدگان. 3-1-10-21

96/0۵/0196/06/30گزارش مربوطه15انعقاد قرارداد با برگزیدگان و نظارت بر انجام آن. 4-1-10-21

فراخوان گرانت های تحقیقاتی و دریافت پروپوزال . 5-1-10-21

متقاضیان
10

لینک خبر- ۲نامه فراخوان ستاد و اطالعیه فراخوان دانشگاه  -۱  

مربوطه در وب سایت دانشگاه
96/0۸/0196/0۸/30

96/۰۹/0196/۰۹/۳0(با حفظ محرمانگی اطالعات)گزارش مربوطه 15داوری علمی پروپوزال ها و انتخاب برگزیدگان. 6-1-10-21

96/10/0196/11/30گزارش مربوطه15انعقاد قرارداد با برگزیدگان و نظارت بر انجام آن. 7-1-10-21

مین کنگره 19ارزیابی و انتخاب دانشگاه میزبان . 1-2-10-21

1396ملی و بین المللی تحقیقات دانشجویی در سال 
96/08/0196/08/30گزارش مربوطه5

مین کنگره ملی و 19بازدید از دانشگاه میزبان . 2-2-10-21

1396بین المللی تحقیقات دانشجویی در سال 
96/10/0196/12/29گزارش مربوطه2

مین کنگره ملی و بین المللی تحقیقات 18برگزاری . 3-2-10-21

پ قزوین. دانشجویی در دانشگاه ع
96/06/0196/06/31گزارش مربوطه11

امتیازدهی دانشجوی "بازنگری دستورالعمل  . 4-2-10-21

"پژوهشگر بند ک استعداد درخشان
96/10/0196/10/30دستورالعمل2

آیین نامه کمیته های تحقیقات "بازنگری . 5-2-10-21

"دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی
96/10/0196/10/30یین نامه5

انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند ک . 6-2-10-21

سه ماهه اول
96/03/0196/03/31گزارش مربوطه3

 capacity)ظرفیت سازی . 21

building) پژوهش های سالمت

50

افزایش طرح های پژوهشی . 9-21

ملی و فرادانشگاهی در حوزه علوم 

پزشکی

افزایش تحقیقات . 10-21

منجر )دانشجویی غیرپایان نامه ای 

: ISIبه چاپ مقاله نمایه شده در 

WOS و یا MEDLINE

5

7

توسعه و حمایت از . 2-10-21

دفاتر تحقیقات دانشجویی

70

راه اندازی واحد . 1-10-21

همتاپروری مؤسسه ملی توسعه 

تحقیقات علوم پزشکی ایران

30

برنامه ملی ثبت . 3-9-21

بیماری ها و پیامدهای سالمت

30

ارایه گرانت های . 1-9-21

تحقیقاتی در راستای حمایت از 

طرح های پژوهشی ملی و 

فرادانشگاهی با تأکید بر پزشکی 

فردمحور

60
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ن
قزوي

حوزه تحقيقات و فناوری

انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند ک . 7-2-10-21

سه ماهه دوم
96/06/0196/06/31گزارش مربوطه

انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند ک . 8-2-10-21

سه ماهه سوم
96/09/0196/09/30گزارش مربوطه

انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند ک . 9-2-10-21

سه ماهه چهارم
96/12/0196/12/29گزارش مربوطه

روزآمدسازی پورتال دفتر کشوری تحقیقات . 10-2-10-21

دانشجویی سه ماهه اول
2print screen  96/03/0196/03/31پورتال

روزآمدسازی پورتال دفتر کشوری تحقیقات . 11-2-10-21

دانشجویی سه ماهه دوم
print screen  96/06/0196/06/31پورتال

روزآمدسازی پورتال دفتر کشوری تحقیقات . 12-2-10-21

دانشجویی سه ماهه سوم
print screen  96/09/0196/09/30پورتال

روزآمدسازی پورتال دفتر کشوری تحقیقات . 13-2-10-21

دانشجویی سه ماهه چهارم
print screen  96/12/0196/12/29پورتال

بروزرسانی اطالعات سرپرستان، کارشناسان و . 14-2-10-21

دبیران کمیته های تحقیقات دانشجویی
96/10/0196/10/30گزارش مربوطه7

برگزاری جلسات با دبیران و سرپرستان دفاتر . 15-2-10-21

دانشجویی دانشگاه ها
96/10/0196/12/15گزارش مربوطه2

برگزاری جلسات با اعضای شورای سیاستگذاری . 16-2-10-21

و تصمیم گیری در مورد سیاست های دفتر کشوری
96/10/0196/12/15گزارش مربوطه3

تهیه گزارش عملکرد ساالنه دفتر کشوری . 17-2-10-21

تحقیقات دانشجویی
96/۱۰/0196/12/۱۵گزارش مربوطه2

حمایت مالی به دفاتر تحقیقات دانشجویی . 18-2-10-21

دانشگاه ها سه ماهه اول
96/04/0196/04/31نامه ابالغ اعتبار7

حمایت مالی به دفاتر تحقیقات دانشجویی . 19-2-10-21

دانشگاه ها سه ماهه دوم
96/07/0196/07/31نامه ابالغ اعتبار

حمایت مالی به دفاتر تحقیقات دانشجویی . 20-2-10-21

دانشگاه ها سه ماهه سوم
96/10/0196/10/30نامه ابالغ اعتبار

حمایت مالی به دفاتر تحقیقات دانشجویی . 21-2-10-21

دانشگاه ها سه ماهه چهارم
96/12/0196/12/29نامه ابالغ اعتبار

ساماندهی و ارتقای عملکرد شبکه های همکار . 22-2-10-21

منطقه ای دفاتر تحقیقات دانشجویی دانشگاه ها
96/02/0196/12/۱۵گزارش مربوطه3

راه اندازی دفاتر جدید تحقیقات دانشجویی در . 23-2-10-21

دانشگاه ها
96/10/0196/11/29گزارش مربوطه3

96/10/0196/11/29گزارش مربوطه3بازدید از دفاتر تحقیقات دانشجویی در دانشگاه ها. 24-2-10-21

ارزشیابی کمیته های تحقیقات دانشجویی در . 25-2-10-21

ارزشیابی ساالنه معاونت تحقیقات دانشجویی
96/06/0196/06/31گزارش مربوطه5

ارزیابی کمیته های تحقیقات دانشجویی در . 26-2-10-21

جشنواره رازی
96/06/0196/06/31گزارش مربوطه5

شناسایی بیمارستان های عمومی دانشگاهی واجد . 1-1-11-21

شرایط
20

اعالم نیاز دانشگاه به تاسیس - صورتجلسه بازدید از بیمارستان ها 

واحد بالینی جدید
96/01/۱۵96/0۲/31

20بررسی نیازهای راه اندازی واحد. 2-1-11-21

ارایه فهرست - ارایه صورتجلسه بازدید از محل تأسیس واحد 

نامه دانشگاه مبنی بر اعالم - نیازهای الزم جهت راه اندازی واحدها 

حمایت از واحد بالینی مورد نظر

96/0۳/0196/0۴/31

 capacity)ظرفیت سازی . 21

building) پژوهش های سالمت

50

افزایش تحقیقات . 10-21

منجر )دانشجویی غیرپایان نامه ای 

: ISIبه چاپ مقاله نمایه شده در 

WOS و یا MEDLINE

افزایش تعداد واحدهای . 11-21

توسعه تحقیقات بالینی

10

5

راه اندازی واحدهای . 1-11-21

توسعه تحقیقات بالینی در 

بیمارستان های عمومی دانشگاهی

60

توسعه و حمایت از . 2-10-21

دفاتر تحقیقات دانشجویی

70
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حوزه تحقيقات و فناوری

96/0۵/0196/0۶/31رونوشت ابالغ اعتبار ارسالی از دانشگاه20(از محل درآمد بیمارستان)اختصاص اعتبار . 3-1-11-21

96/0۷/0196/12/۱۵گزارش عملکرد40راه اندازی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی جدید. 4-1-11-21

96/01/۱۵96/0۳/31گزارش عملکرد20شناسایی بیمارستان های خصوصی واجد شرایط. 1-2-11-21

96/0۴/0196/0۷/3۰گزارش عملکرد40انجام اقدامات الزم جهت تشویق به راه اندازی واحد. 2-2-11-21

راه اندازی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی جدید . 3-2-11-21

در بخش خصوصی
96/0۸/0196/۱۲/۱۵مجوز تأیید40

بازنگری فرایند ارزیابی واحدهای توسعه تحقیقات . 1-3-11-21

بالینی
96/02/0196/02/31فرم و دستورالعملها30

 40)گزارش نظارت و ارزشیابی ساالنه واحدها . 2-3-11-21

(واحد
96/11/0196/12/۱۵نتایج ارزیابی60

 واحد توسعه تحقیقات ۴۵گزارش کمک مالی به . 3-3-11-21

بالینی در بیمارستان ها
96/11/0196/12/۱۵مستندات ابالغ اعتبار10

ارزیابی، انتخاب و تأمین منابع اطالعاتی . 1-1-12-21

( مجموعه12حداقل )الکترونیکی علمی و پژوهشی 
9۶/02/۰۱9۶/12/۱۵ارایه گزارش مربوطه20

ایجاد دسترسی پایدار به منابع الکترونیکی برای . 2-1-12-21

دانشگاه ها و مؤسسات تابعه
9۶/02/۰۱9۶/12/۱۵ارایه گزارش مربوطه20

ارزیابی و تحلیل میزان استفاده دانشگاه ها از منابع . 3-1-12-21

اطالعاتی
9۶/02/۰۱9۶/12/۱۵ارایه گزارش مربوطه به صورت فصلی20

اطالع رسانی دانشگاه ها در مورد منابع الکترونیک . 4-1-12-21

در دسترس به کاربران
20

ارسال ارایه گزارش طراحی و تکمیل وب سایت کتابخانه - 1

دیجیتال

ارسال فرم تکمیل شده ارزشیابی وب سایت کتابخانه دیجیتال - 2

دانشگاه 

ارسال مستندات موارد اطالع رسانی شده در مورد منابع - 3

الکترونیک در دسترس به کاربران از طریق درج صحیح و کامل 

آدرس های همه منابع الکترونیک مورد اشتراک در وب سایت 

کتابخانه دیجیتال دانشگاه

دسترسی با یک کلیک به وب سایت کتابخانه دیجیتال از سایت - 4

اصلی دانشگاه

9۶/02/۰۱9۶/12/۱۵

9۶/10/۰۱9۶/12/۱۵ارایه گزارش مربوطه20ارزیابی خرید منابع جدید. 5-1-12-21

طراحی، استقرار و راه اندازی سامانه کتب . 1-2-12-21

دانشگاهی علوم پزشکی کشور
9۶/0۷/۱۵9۶/0۷/۳۰ارایه گزارش مربوطه10

طراحی، استقرار و راه اندازی بانک اطالعاتی مقاالت . 2-2-12-21

علوم پزشکی کشور
9۶/02/019۶/۰3/۳۰ارایه گزارش مربوطه10

به روزرسانی مستمر بانک اطالعاتی پایان نامه های . 3-2-12-21

(سه ماهه اول)علوم پزشکی کشور 
2

ارایه گزارش تعداد پایان نامه های وارد شده در سامانه دانشگاهی 

کتابخانه مربوطه و تطبیق آن با سامانه کشوری
9۶/03/019۶/03/۳1

طراحی، استقرار و راه اندازی بانک اطالعاتی . 4-2-12-21

طرح های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور
9۶/02/019۶/04/31ارایه گزارش مربوطه10

طراحی، استقرار و راه اندازی بانک اطالعاتی . 5-2-12-21

مجالت علوم پزشکی کشور
9۶/02/019۶/06/۱۵ارایه گزارش مربوطه10

 capacity)ظرفیت سازی . 21

building) پژوهش های سالمت

50

افزایش تعداد واحدهای . 11-21

توسعه تحقیقات بالینی

افزایش دسترسی به منابع . 12-21

و پایگاه های اطالعات علمی و 

پژوهشی

10

10

طراحی، استقرار و به . 2-12-21

روزرسانی محتوایی بانک های 

اطالعاتی  پژوهشی علوم پزشکی 

کشور

20

تأمین منابع الکترونیک . 1-12-21

اطالعات علمی و ایجاد دسترسی 

برای دانشگاه ها، انجمنها و 

مؤسسات تابعه

60

ارزیابی و حمایت از . 3-11-21

واحدهای توسعه تحقیقات بالینی

30

راه اندازی واحدهای . 2-11-21

توسعه تحقیقات بالینی در 

بیمارستان های خصوصی

10

راه اندازی واحدهای . 1-11-21

توسعه تحقیقات بالینی در 

بیمارستان های عمومی دانشگاهی

60
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ن
قزوي

حوزه تحقيقات و فناوری

به روز رسانی مستمر تعداد و اطالعات اعضای . 6-2-12-21

هیات علمی در سامانه علم سنجی دانشگاه
10

 ویرایش و روزآمد سازی مستمر اطالعات هویتی اعضای هیأت -۱

علمی دانشگاه

 ارسال لیست به روز شده معاونت آموزشی دانشگاه از اعضای -۲

  هیأت علمی دانشگاه

 ارسال تصویر نامه مربوطه از معاونت اموزشی دانشگاه -3

 ارسال خروجی اکسل فهرست به روز شده سامانه علم سنجی از -4

اعضای هیأت علمی دانشگاه

9۶/02/019۶/11/۳۰

تکمیل مستمر بخش های اطالعاتی سامانه . 7-2-12-21

علم سنجی دانشگاه و پاسخ گویی به بازخوردهای ارسالی اعضای 

هیات علمی در سامانه

10

 تکمیل همه بخش های اطالعاتی اعضای هیات علمی در سامانه -1

تمامی اجزای اطالعاتی سامانه با% 90با پوشش تکمیل حداقل   

طبق الگوی ارایه)اطالعات صحیح و معتبر و به روزرسانی مداوم آن   

(شده توسط ستاد

 انجام ویرایش های الزم -2

روزامدسازی اطالعات -3

 پاسخگویی مناسب و بموقع به بازخوردهای اعضای هیات علمی -4

در سامانه علم سنجی

9۶/02/019۶/03/۱۵

 و ResearcherIDدرج و تکمیل اطالعات . 8-2-12-21

Google Scholar و ORCIDسامانه علم سنجی 
10

ارایه گزارش پیشرفت، به روزرسانی و درج شناسه های 

ResearcherID و Google Scholar و ORCID دانشگاه  در 

سامانه علم سنجی

96/02/1596/06/31

96/03/0196/04/31ارایه گزارش مربوطه5طراحی، استقرار و راه اندازی سامانه جامع کارگاه ها. 9-2-12-21

تکمیل و به روز رسانی مستمر اطالعات سامانه . 10-2-12-21

انتشار نتایج طرح های تحقیقاتی
96/01/1596/12/15ارایه گزارش ماهیانه تعداد خبر تهیه و درج شده در سامانه مذکور10

به روزرسانی مستمر بانک اطالعاتی پایان نامه های . 11-2-12-21

(سه ماهه دوم)علوم پزشکی کشور 
2

ارایه گزارش تعداد پایان نامه های وارد شده در سامانه دانشگاهی 

کتابخانه مربوطه و تطبیق آن با سامانه کشوری
9۶/06/019۶/06/۳1

تکمیل و به روز رسانی مستمر سامانه مجالت . 12-2-12-21

نامعتبر
9۶/0۷/۱۵9۶/0۷/۳۰ارایه گزارش مربوطه5

به روزرسانی مستمر بانک اطالعاتی پایان نامه های . 13-2-12-21

(سه ماهه سوم)علوم پزشکی کشور 
3

ارایه گزارش تعداد پایان نامه های وارد شده در سامانه دانشگاهی 

کتابخانه مربوطه و تطبیق آن با سامانه کشوری
9۶/09/019۶/09/۳0

به روزرسانی مستمر بانک اطالعاتی .  14-2-12-21

(سه ماهه چهارم)پایان نامه های علوم پزشکی کشور 
3

ارایه گزارش تعداد پایان نامه های وارد شده در سامانه دانشگاهی 

کتابخانه مربوطه و تطبیق آن با سامانه کشوری
9۶/12/019۶/12/15

طراحی، تدوین و استانداردسازی چک لیست . 1-3-12-21

ارزشیابی کتابخانه ها
96/01/1596/03/31گزارش ارزیابی کتابخانه ها10

تامین و به روزرسانی منابع اطالعاتی کتابخانه . 2-3-12-21

(سه ماهه اول)... شامل کتب و 
5

ارایه گزارش خرید منابع شامل تعداد و نسخ کتب و منابع خریداری 

شده و بودجه هزینه شده همراه با بودجه معاونت تحقیقات و 

سهم بودجه اختصاص داده )فنآوری دانشگاه مربوطه در سال جاری 

(شده به این فعالیت به بودجه معاونت

96/03/0196/03/31

به روزرسانی و تکمیل وب سایت کتابخانه مرکزی . 3-3-12-21

(سه ماهه اول)دانشگاه 
7

ارسال آدرس وب سایت -1

 گزارش اقدامات انجام شده در راستای به روزرسانی و تکمیل -2

 وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه مطابق استانداردهای ارائه شده

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی

تکمیل و ارسال چک لیست خودارزیابی مربوطه -3

96/03/0196/03/31

ابالغ چک لیست ارزشیابی کتابخانه ها به . 4-3-12-21

دانشگاه های علوم پزشکی کشور
96/04/0196/04/31ابالغ چک لیست مربوطه10

96/05/0196/05/31انجام ارزشیابی کتابخانه ها10انجام ارزشیابی کتابخانه ها. 5-3-12-21

 capacity)ظرفیت سازی . 21

building) پژوهش های سالمت

50

افزایش دسترسی به منابع . 12-21

و پایگاه های اطالعات علمی و 

پژوهشی

10

ارزشیابی و ارتقای . 3-12-21

کتابخانه های دانشگاه های علوم 

پزشکی کشور

20

طراحی، استقرار و به . 2-12-21

روزرسانی محتوایی بانک های 

اطالعاتی  پژوهشی علوم پزشکی 

کشور

20
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ن
قزوي

حوزه تحقيقات و فناوری

تامین و به روزرسانی منابع اطالعاتی کتابخانه . 6-3-12-21

و سهم آن از بودجه معاونت تحقیقات و فنآوری ... شامل کتب و 

دانشگاه

20

ارایه گزارش خرید منابع شامل تعداد و نسخ کتب و منابع خریداری 

شده و بودجه هزینه شده همراه با بودجه معاونت تحقیقات و 

فنآوری دانشگاه مربوطه در سال جاری

96/02/0196/12/15

تامین و به روزرسانی منابع اطالعاتی کتابخانه . 7-3-12-21

(سه ماهه دوم)... شامل کتب و 
5

ارایه گزارش خرید منابع شامل تعداد و نسخ کتب و منابع خریداری 

شده و بودجه هزینه شده همراه با بودجه معاونت تحقیقات و 

سهم بودجه اختصاص داده )فنآوری دانشگاه مربوطه در سال جاری 

(شده به این فعالیت به بودجه معاونت

96/06/0196/06/31

به روزرسانی و تکمیل وب سایت کتابخانه مرکزی . 8-3-12-21

(سه ماهه دوم)دانشگاه 
7

ارسال آدرس وب سایت -1

 گزارش اقدامات انجام شده در راستای به روزرسانی و تکمیل -2

 وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه مطابق استانداردهای ارائه شده

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی

تکمیل و ارسال چک لیست خودارزیابی مربوطه -3

96/06/0196/06/31

تاسیس، تجهیز، توسعه و به روز رسانی سالن . 9-3-12-21

آموزش منابع الکترونیک کتابخانه مرکزی دانشگاه، مطابق 

استانداردهای مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی

20

ارایه گزارش وضعیت سالن آموزشی مذکور شامل مساحت، تعداد 

ایستگاه آموزشی، رایانه متصل به اینترنت، ویدئوپروژکتور و سایر 

امکانات آموزشی همراه با مشخصات فنی دستگاه های مذکور

96/08/1596/08/30

تامین و به روزرسانی منابع اطالعاتی کتابخانه . 10-3-12-21

(سه ماهه سوم)... شامل کتب و 
5

ارایه گزارش خرید منابع شامل تعداد و نسخ کتب و منابع خریداری 

شده و بودجه هزینه شده همراه با بودجه معاونت تحقیقات و 

سهم بودجه اختصاص داده )فنآوری دانشگاه مربوطه در سال جاری 

(شده به این فعالیت به بودجه معاونت

96/09/0196/09/30

به روزرسانی و تکمیل وب سایت کتابخانه . 11-3-12-21

(سه ماهه سوم)مرکزی دانشگاه 
7

ارسال آدرس وب سایت -1

 گزارش اقدامات انجام شده در راستای به روزرسانی و تکمیل -2

 وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه مطابق استانداردهای ارائه شده

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی

تکمیل و ارسال چک لیست خودارزیابی مربوطه -3

96/09/0196/09/30

تامین و به روزرسانی منابع اطالعاتی کتابخانه . 12-3-12-21

(سه ماهه چهارم)... شامل کتب و 
5

ارایه گزارش خرید منابع شامل تعداد و نسخ کتب و منابع خریداری 

شده و بودجه هزینه شده همراه با بودجه معاونت تحقیقات و 

سهم بودجه اختصاص داده )فنآوری دانشگاه مربوطه در سال جاری 

(شده به این فعالیت به بودجه معاونت

96/12/0196/12/15

به روزرسانی و تکمیل وب سایت کتابخانه . 13-3-12-21

(سه ماهه چهارم)مرکزی دانشگاه 
7

ارسال آدرس وب سایت -1

 گزارش اقدامات انجام شده در راستای به روزرسانی و تکمیل -2

 وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه مطابق استانداردهای ارائه شده

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی

تکمیل و ارسال چک لیست خودارزیابی مربوطه -3

96/12/0196/12/15

گزارش ارزیابی و اعطای مجوز تاسیس مراکز رشد . 1-1-1-22

( متقاضی10)فناوری دانشگاه های علوم پزشکی 
96/11/0196/12/15نامه شورای گسترش10

گزارش بازدید و ارزیابی مراکز رشد فناوری . 2-1-1-22

دانشگاه های علوم پزشکی بر اساس آمایش فناوری دانشگاه ها 

( منطقه10)

96/11/0196/12/15مکاتبات10

گزارش کمک مالی به مراکز رشد فناوری موفق در . 3-1-1-22

کسب مجوز دانش بنیان برای شرکتهای مستقر
96/11/0196/12/15نامه ابالغ اعتبار5

گزارش طراحی سامانه مدیریت فعالیت مراکز رشد . 4-1-1-22

فناوری دانشگاه ها
10print screen 96/05/0196/06/15سامانه

 capacity)ظرفیت سازی . 22

building)  در حوزه فناوری های

سالمت

50

 capacity)ظرفیت سازی . 21

building) پژوهش های سالمت

50

افزایش دسترسی به منابع . 12-21

و پایگاه های اطالعات علمی و 

پژوهشی

 مرکز 60توسعه و تقویت . 1-22

رشد در دانشگاه های علوم پزشکی 

بر اساس تعداد شرکت دانش بنیان )

مستقر در مراکز رشد به تعداد کل 

(مراکز رشد حوزه سالمت

20

10

توسعه و تقویت مراکز . 1-1-22

رشد فناوری دانشگاه های علوم 

پزشکی

50

ارزشیابی و ارتقای . 3-12-21

کتابخانه های دانشگاه های علوم 

پزشکی کشور

20
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ن
قزوي

حوزه تحقيقات و فناوری

ابالغ آیین نامه های فعالیت مراکز رشد فناوری . 5-1-1-22

دانشگاه ها
96/03/0196/03/15آیین نامه و نامه ابالغ آن5

راه اندازی سامانه مدیریت فعالیت های مراکز رشد . 6-1-1-22

دانشگاه های علوم پزشکی
10print screen 96/06/1596/09/15سامانه

ورود اطالعات توسط مراکز رشد دانشگاه ها و . 7-1-1-22

گزارشگیری اولیه از پایلوت سامانه مدیریت فعالیت های مراکز 

رشد

10

تکمیل اطالعات در سامانه مدیریت فعالیت های مراکز رشد فناوری 

 adminارزیابی ورود اطالعات توسط )دانشگاه های علوم پزشکی 

(ستاد

96/07/1596/11/30

تدوین اطلس آمایش فناوری سالمت کالن مناطق . 8-1-1-22

(با مدیریت دبیران کالن مناطق)
96/04/0196/0۶/۳۱تکمیل فرم های ارسالی توسط ستاد10

حمایت از توسعه فعالیت های مرکز رشد بین المللی . 9-1-1-22

(شش ماهه اول)فناوری سالمت کیش 
96/06/0196/06/31گزارش مربوطه10

96/0۷/۰۱96/۱۰/۳۰گزارش مربوطه10تدوین اطلس آمایش فناوری سالمت کشور. 10-1-1-22

استقرار و توانمندی واحدهای فناور بر اساس . 11-1-1-22

اولویت های تعیین شده
10

ارزیابی ورود )ورود اطالعات شرکت های مستقر در سامانه ستادی 

( ستادیAdminاطالعات توسط 
96/07/0196/۱۲/15

حمایت از توسعه فعالیت های مرکز رشد بین المللی . 12-1-1-22

(شش ماهه دوم)فناوری سالمت کیش 
96/11/0196/۱۲/15گزارش مربوطه10

گزارش تشکیل شورای رؤسای کمیته های فناوری . 1-2-1-22

دفتر توسعه فناوری سالمت
96/06/196/06/31گزارش مربوطه20

96/2/1596/03/15گزارش مربوطه20تشکیل کمیته تدوین نقشه راه فناوری سالمت. 2-2-1-22

96/07/0196/08/15نقشه راه و نامه ابالغ آن60گزارش تدوین نقشه راه فناوری سالمت. 3-2-1-22

تشکیل کمیته مدیریت راه اندازی دفاتر همکاری . 1-3-1-22

فناوری، هماهنگی و تقسیم کار
96/01/1596/02/31گزارش مربوطه10

تدوین مدل راه اندازی دفاتر همکاری فناوری . 2-3-1-22

ماموریت، سیاست، تامین مالی، منابع انسانی، )دردانشگاه ها 

(ساختار

96/02/0196/04/31گزارش مربوطه25

96/04/0196/04/31گزارش مربوطه10نهایی سازی مدل در کمیته و ابالغ آن به دانشگاه ها. 3-3-1-22

ایجاد ساختار دفاتر همکاری فناوری در دانشگاه های . 4-3-1-22

منتخب بر اساس مدل ابالغی
96/05/0196/09/31گزارش مربوطه15

انتخاب، آموزش و توانمندسازی منابع انسانی دفاتر . 5-3-1-22

(شش ماهه اول)همکاری فناوری 
96/06/0196/06/31گزارش مربوطه15

تدوین قوانین، آئین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط . 6-3-1-22

با دفاتر دفاتر همکاری فناوری و تصویب و ابالغ آن به دانشگاه
96/05/0196/10/30ابالغ آیین نامه و قوانین15

ارایه حمایت های تشویقی به دانشگاه های منتخب . 7-3-1-22

(شامل تامین مالی، آموزش، ساختار، فرآیند)
96/05/0196/۰۷/15نامه ابالغ اعتبار و گزارش های مربوطه10

انتخاب، آموزش و توانمندسازی منابع انسانی دفاتر . 8-3-1-22

(شش ماهه دوم)همکاری فناوری 
96/11/0196/12/15گزارش مربوطه15

 ساله مراکز رشد 5تدوین برنامه استراتژیک . 1-4-1-22

دانشگاه های علوم پزشکی کشور
60

هر مرکز رشد دانشگاه به)ارسال برنامه استراتژیک مرکز رشد  -۱  

اخذ تأییدیه معاونت تحقیقات و فناوری برای- ۲ (صورت مستقل  

اجرای برنامه

96/09/0196/10/15

تدوین برنامه عملیاتی یکساله مراکز رشد فناوری . 2-4-1-22

دانشگاه های علوم پزشکی کشور
40

هر مرکز رشد دانشگاه به)ارسال برنامه استراتژیک مرکز رشد  -۱  

اخذ تأییدیه معاونت تحقیقات و فناوری برای- ۲ (صورت مستقل  

اجرای برنامه

96/09/0196/10/۱۵

96/01/1596/02/31گزارش مربوطه15تشکیل کمیته هماهنگی و تقسیم کار. 1-5-1-22

 capacity)ظرفیت سازی . 22

building)  در حوزه فناوری های

سالمت

 مرکز 60توسعه و تقویت . 501-22

رشد در دانشگاه های علوم پزشکی 

بر اساس تعداد شرکت دانش بنیان )

مستقر در مراکز رشد به تعداد کل 

(مراکز رشد حوزه سالمت

20

تدوین سیاست مالکیت . 5-1-22

فکری دانشگاه های علوم پزشکی 

کشور

5

تدوین برنامه استراتژیک . 4-1-22

و برنامه عملیاتی مرکز رشد فناوری 

دانشگاه

5

راه اندازی دفتر انتقال . 3-1-22

فناوری در  دانشگاه های علوم 

( دانشگاه4)پزشکی کشور 

10

تدوین نقشه راه مرکز . 2-1-22

رشد فناوری دانشگاه

20

توسعه و تقویت مراکز . 1-1-22

رشد فناوری دانشگاه های علوم 

پزشکی

50
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حوزه تحقيقات و فناوری

 IP)تدوین پیش نویس سیاست مالکیت فکری . 2-5-1-22

Policy)
96/02/0196/05/31گزارش مربوطه25

نهایی سازی مدل در کارگروه و تصویب آن در . 3-5-1-22

شورای فناوری سالمت
96/05/0196/06/31گزارش مربوطه20

ارایه و تصویب سیاست مالکیت فکری در دستور . 4-5-1-22

مشترک هیات امنا وزارت بهداشت
96/06/0196/07/31گزارش مربوطه20

96/07/0196/12/15گزارش مربوطه20پیگیری تصویب در هیأت امنای دانشگاه ها و ابالغ.  5-5-1-22

برگزاری همایش های . 6-1-22

توانمندسازی در حوزه فناوری در 

دانشگاه ها

10
برگزاری همایش شرکت های نوپای حوزه سالمت . 1-6-1-22

( منطقه آمایشی۵در )
96/07/0196/09/۱۵گزارش مربوطه100

96/۱۱/0196/12/۱۵گزارش مربوطه20بررسی درخواست راه اندازی پارک. 1-1-2-22

96/۱۱/0196/12/۱۵نامه به شورای گسترش30پیگیری و اعطای مجوز راه اندازی یک پارک. 2-1-2-22

96/۱۱/0196/12/۱۵گزارش مربوطه50حمایت و پایش فعالیت های پارک ها. 3-1-2-22

تدوین آیین نامه و شیوه نامه راه اندازی پردیس . 1-2-2-22

سالمت در پارک های علم و فناوری
96/0۵/0196/06/15گزارش مربوطه40

راه اندازی شورای پردیس سالمت در پارک های علم . 2-2-2-22

(در هر منطقه آمایشی)و فناوری 
96/06/1596/۱۲/15ارایه گزارش عملکرد60

گزارش گیری اعتبارات فناوری تخصیصی به . 1-3-2-22

( دانشگاه30) ۱۳۹5دانشگاه ها طی سال 
96/09/0196/09/30گزارش مربوطه50

پایش میدانی اعتبارات فناوری تخصیصی به . 2-3-2-22

( دانشگاه10) ۹6دانشگاه ها طی سال 
96/07/0196/12/15گزارش مربوطه50

 در ۱۳۹5گزارش پایش اعتبارات تخصیصی در سال  . 1-1-3-22

اتاق های تمیز دانشگاه ها
96/10/0196/12/15گزارش مربوطه25

گزارش ارزیابی میزان پیشرفت ساخت و توسعه . 2-1-3-22

( دانشگاه10)اتاق های تمیز در دانشگاه ها 
96/11/0196/12/15گزارش مربوطه25

 اتاق  3گزارش تخصیص بودجه و کمک به راه اندازی . 3-1-3-22

تمیز
96/11/0196/12/15نامه ابالغ اعتبار25

96/11/0196/12/15گزارش مربوطه25 اتاق تمیز اتمام یافته3رونمایی از . 4-1-3-22

ساماندهی اطالعات شرکت ها و محصوالت دانش . 1-1-4-22

بنیان در قالب سامانه فن بازار محصوالت دانش بنیان حوزه 

سالمت

96/07/0196/08/30گزارش مربوطه15

برگزاری دومین گردهمایی مدیران عامل شرکت های . 2-1-4-22

دانش بنیان حوزه سالمت
96/01/1596/03/31گزارش مربوطه15

گزارش انجام اقدامات الزم جهت کسب مجوزهای . 3-1-4-22

بین المللی و صادرات محصوالت برای شرکت های دانش بنیان
96/11/0196/12/15گزارش مربوطه20

تهیه کتاب راهنمای جامع فعالیت های دانش بنیان . 4-1-4-22

حوزه سالمت
96/04/0196/06/15گزارش مربوطه10

حمایت از حضور شرکت های دانش بنیان در . 5-1-4-22

(شش ماهه اول)نمایشگاه های معتبر بین المللی 
20

گزارش حمایت از حضور شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه های 

معتبر بین المللی با همکاری کریدور صادرات معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری

96/06/0196/06/31

بازنگری، اصالح و بروزرسانی لیست محصوالت . 6-1-4-22

(شش ماهه اول)دانش بنیان حوزه سالمت 
96/06/0196/06/31گزارش مربوطه20

 capacity)ظرفیت سازی . 22

building)  در حوزه فناوری های

سالمت

 مرکز 60توسعه و تقویت . 501-22

رشد در دانشگاه های علوم پزشکی 

بر اساس تعداد شرکت دانش بنیان )

مستقر در مراکز رشد به تعداد کل 

(مراکز رشد حوزه سالمت

راه اندازی پارک علم و . 2-22

در هر منطقه )فناوری سالمت 

(آمایشی یک پارک تا انتهای برنامه

افزایش تعداد اتاق های تمیز. 3-22

توسعه شرکت های دانش . 4-22

بنیان حوزه سالمت

20

15

15

20

ساماندهی و حمایت از . 1-4-22

شرکت های دانش بنیان حوزه 

سالمت

25

توسعه زیرساخت  و . 1-3-22

تجهیز اتاق های تمیز

100

پایش عملکرد اعتبارات . 3-2-22

فناوری تخصیصی به دانشگاه ها

40

30 راه اندازی پردیس سالمت . 2-2-22

در پارک های علم و  فناوری استانی

توسعه و تقویت . 1-2-22

پارک های علم و فناوری سالمت

30

تدوین سیاست مالکیت . 5-1-22

فکری دانشگاه های علوم پزشکی 

کشور

5
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ن
قزوي

حوزه تحقيقات و فناوری

حمایت از حضور شرکت های دانش بنیان در . 7-1-4-22

(شش ماهه دوم)نمایشگاه های معتبر بین المللی 
20

گزارش حمایت از حضور شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه های 

معتبر بین المللی با همکاری کریدور صادرات معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری

96/11/0196/12/15

بازنگری، اصالح و بروزرسانی لیست محصوالت . 8-1-4-22

(شش ماهه دوم)دانش بنیان حوزه سالمت 
96/11/0196/12/15گزارش مربوطه20

از جلسات  (مالتی مدیا)تولید محتوای چندرسانه ای . 1-2-4-22

( جلسه10)آموزشی 
96/01/1596/03/31گزارش مربوطه50

بارگذاری جلسات در سامانه مدیریت آموزشی . 2-2-4-22

دانشکده مجازی دانشگاه تهران
96/01/1596/05/31گزارش مربوطه20

شرکت در کارگاه های آموزشی حوزه فناوری از . 3-2-4-22

(شش ماهه اول)طریق سامانه آموزش مجازی دفتر توسعه فناوری 
96/06/0196/06/31براساس دستور العمل ابالغی30

شرکت در کارگاه های آموزشی حوزه فناوری از . 4-2-4-22

شش ماهه )طریق سامانه آموزش مجازی دفتر توسعه فناوری 

(دوم

96/11/0196/1۲/15براساس دستور العمل ابالغی30

راه اندازی نظام جمع آوری . 3-4-22

اطالعات و ارزشیابی فناوری 

سالمت در دانشگاه های علوم 

پزشکی

20

بروزرسانی و تکمیل سامانه مدیریت اطالعات . 1-3-4-22

فناوری دانشگاه ها براساس نیاز ستاد و دانشگاه ها
96/02/0196/05/31گزارش مربوطه100

تعیین اولویت های طرح های فناوری به تفکیک . 1-4-4-22

کمیته های فناوری
96/02/0196/03/29گزارش مربوطه30

96/04/0196/04/15گزارش مربوطه۱۳۹610اعالم  فراخوان طرح های فناورانه سالمت سال . 2-4-4-22

ارزیابی طرح های ارسالی از صندوق نوآوری و . 3-4-4-22

( مورد20)شکوفایی در کمیته های تخصصی 
96/02/0196/11/30گزارش مربوطه40

طراحی و راه اندازی بانک های اطالعاتی طرح های . 4-4-4-22

دریافتی، فناوران، صنایع و محققین
96/03/0196/06/15گزارش مربوطه20

راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری در دانشگاه های . 1-1-5-22

( صندوق۲)علوم پزشکی کشور 
60

درخواست دانشگاه مبنی بر تمایل ایجاد صندوق

  درصد51معرفی کتبی سهامدار بخش خصوصی با سهم حداقل 
96/11/0196/11/30

96/02/0196/07/15آیین نامه نهایی40تدوین آیین نامه راه اندازی شهرک دانش سالمت. 2-1-5-22

گزارش استقرار شرکت های توانمند صادراتی در . 1-1-6-22

( شرکت5)مرکز رشد بین المللی فناوری سالمت کیش 
96/10/0196/12/۱۵گزارش مربوطه25

حمایت از حضور شرکت های دانش بنیان در . 2-1-6-22

نمایشگاه های معتبر بین المللی با همکاری کریدور صادرات 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

96/11/0196/12/۱۵گزارش مربوطه25

گزارش اقدامات انجام شده در خصوص حمایت از . 3-1-6-22

توسعه صادرات محصوالت دانش بنیان حوزه سالمت
96/06/0196/06/31گزارش مربوطه25

تعیین میزان مصرف بیمارستان های دولتی منطقه . 4-1-6-22

در حوزه دارویی، تجهیزات پزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی 

(میلیون ریال)

96/04/0196/05/31گزارش مربوطه25

 capacity)ظرفیت سازی . 22

building)  در حوزه فناوری های

سالمت

50

توسعه شرکت های دانش . 4-22

بنیان حوزه سالمت

افزایش سهم اشتغال . 5-22

دانش بنیان حوزه سالمت از کل 

اشتغال کشور

توسعه سهم صادرات . 6-22

 High)محصوالت با فناوری باال 

Tech) از کل صادرات غیرنفتی

15

15

20

توسعه صادرات . 1-6-22

محصوالت حوزه سالمت

100

توسعه صندوق های . 1-5-22

پژوهش و فناوری غیر دولتی 

سالمت

65

حمایت از طرح های . 4-4-22

فناوری حوزه سالمت

35

توسعه و بروزرسانی . 2-4-22

سامانه مجازی توانمندسازی و 

فرهنگ سازی توسعه فناوری

20

ساماندهی و حمایت از . 1-4-22

شرکت های دانش بنیان حوزه 

سالمت

25
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