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 مرکز تحقیقاتریاست محترم  مقدمه -1

آنچه  ی،المللنیبسطح ملی و در  زشکیعلوم پ ژهیوبه ییر و تحوالتسرعت تغبهو با توجه  کنونی شرایطدر 

و تحلیل جامع و  ییشناسا شود،می ندهیآدر  مرکزی ریپذرقابت، حفظ و ارتقاء جایگاه و نیتضمموجب 

 یبرا استراتژیکبرنامه  کی داشتن لزممهم مست نیحاکم بر آن خواهد بود. ا ی کالنو روندها تحوالت قیدق

توسعه رشد و  یبرا مسیری چیهگفت  توانیمبنابراین  ب است.مطلوی اندازچشمی سوبه ترسیم و حرکت

سند برنامه  بازنگریبا توجه به موارد فوق،   وجود ندارد. کیاستراتژ یزیراز برنامه ریغ تحقیقاتی کزامر

به دانشگاه  شدنلیتبددر راستای اهداف اسناد باالدستی کشور و حرکت دانشگاه به سمت  مرکز راهبردی

ماهه موجود، در شش یهاتیبا استفاده از ظرفقرار گرفت.  مرکزی زیربرنامهدستور کار کمیته نسل سوم در 

، و با مشارکت حداکثری کلیه کارکنان جلسه ساعت هاو پس از مطالعات گسترده و صرف  1398سال  اول

 شد. نیتدو (1398-1402) ندهیسال آ 5 یبرا مرکز تحقیقات و اهداف اختصاصی هایاستراتژاهداف کالن، 

در حرکت  ی. برایابداستقرار  سالیانهی عملیاتی هابرنامهدر قالب  ،مرکز استراتژیکبرنامه که  رودیمانتظار 

بدین منظور الزم است  .ابدییحوزه ضرورت م نیتالشگران ا نیدر ب یسازو فرهنگ یبسترسازاین مسیر، 

استراتژی و  تیتا مأمورتبدیل گرد و تالش شود  مرکزکه این برنامه به گفتمان غالب و زبانی مشترک در 

 .رندیقرار گ نییمورد شرح و تب های مرکز

علوم  مرکز تحقیقات راهبریریزی برنامه تهیکمی کلیه اعضای هامساعدتاز زحمات و  دانمیمالزم  پایاندر 

وارم دیامنمایم.  و کلیه همکارانی که در تدوین سند حاضر همت گماشتند، تشکر مدیریت و اقتصاد سالمت

و بتواند  قرار دهد زیهمکاران عز یتمام اریما را در اخت مرکز یانداز و اهداف فعلبتواند چشماین مجموعه که 

را  مرکزموجبات تحقق اهداف کالن  فعالیت ها و برنامه های مرکزبین  مؤثریی راستاهمبا ایجاد هماهنگی و 

 فراهم آورد. 1402تا سال 

 

 ورعزیز رضاپدکتر 

 مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سالمترئیس 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران
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 مرکزمعرفی  -2

 هاای  دانشگاه گسترش شورای در 28/09/1390 تاریخ در سالمت اقتصاد و مدیریت علوم تحقیقات مرکز

علاوم   یقاات مرکاز تحق  یقطعا  موافقات  .گردید افتتاح 21/04/1391 تاریخ در و تصویب کشور پزشکی علوم

 یعلاوم پزشاک   یگساترش دانشاگاهها   یجلسه شورا ینموسپنجاه و و  یستو اقتصاد سالمت در دو یریتمد

 .شد یبتصو 26/02/1395مورخ 

 منطقاه  و کشاور  در ساالمت  اقتصااد  و مدیریت نظام پژوهش قطب به شدن تبدیلاین مرکز  چشم انداز

های کاربردی در حوزه نظام مادیریت و اقتصااد   م و دانش، گسترش پژوهشارتقاء سطح عل است و رسالت آن

سالمت، پیاده سازی نظام مدیریتی مبتنی بر شواهد و تبدیل شدن به اندیشگاه مادیریت ساالمت در ساطح    

علاوم  آموزش و پاژوهش  اهداف این مرکز هم راستا با اهداف تدوین شده در حیطه  .می باشدکشور و منطقه 

و  ،بهبود شااخ  هاای کیفای و کمای تحقیقاات     ارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یعنی در وز پزشکی

توسعه و تعالی نظام بهداشت و درمان کشور می باشد و هم چنین هم گام با نقشه جامع علمی کشور، ترکیب 

ت، عرضه محوری و تقاضامحوری، اجتماع دو رویکرد برون مداری و درون مداری، و تلفیاق آماوزش باا تربیا    

پژوهش و مهارت را مد نظر قرار داده است. این مرکز هم جهت با ایان چشام اناداز، رساالت و  اهادافی کاه       

شالوده شکل گیری آن می باشد، فعالیت های خود را در زمینه های شرح داده شده در ذیال تادوین نماوده    

 است: 

 متسال اقتصاد و سیاست گذاری، مدیریت زمینه در مشاوره علمی خدمات ارایه -1

 مرتبطدر ارتباط با موضوعات  کوتاه مدتو  های آموزشی بلند مدتبرگزاری دوره -2

پژوهشاگران و   مادیران، اسااتید،   کارگااه هاای توانمناد ساازی     و های علمینشست ،هابرگزاری همایش -3

 دانشجویان

زمیناه  حمایت از پژوهشاگران در  تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه علوم مدیریت و اقتصاد سالمت و  -4

 با محوریت هسته های پژوهشی مرکز های تحقیقاتیاجرای طرح

 مقاالت تالیف و نشرحمایت از پژوهشگران در زمینه  -5

 های یادشده زمینه در علمی کتب ترجمه و تالیف زمینه در مترجمین و مولفین از حمایت -6

تا توجه و همکااری   نیاز می کوشد بر مبتنی تحقیقاتی های طرح این مرکز هم چنین در راستای اجرای

دانشگاه علوم پزشکی ایران، مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه  درمانی و بهداشتی آموزشی، های سیستم

 نهادهای علمی، آموزشی و تحقیقاتی در سایر کشورها و سازمان های بین المللای  در داخل کشور و سایر

 را جلب نماید.

رکز تحقیقات و شورایعالی مرکز می باشد. رئیس وقات  تصویب خط مشی پژوهشی مرکز، بر عهده ریاست م

سالمت و دانشیار دانشکده مدیریت و اطاالع   اقتصاد مرکز تحقیقات، جناب آقای دکتر عزیز رضاپور، دکتری
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آقاای  دربرگیرناده: جنااب    شورایعالی مرکاز تحقیقاات   رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستند و

سارکار   ،آقای دکتار باباک عشارتی    ، جنابآقای دکتر سید عباس متولیانناب ج ،دکتر جلیل کوهپایه زاده

خانم ، سرکار آقای دکتر وحید علی پور، جناب آقای دکتر عزیز رضاپورجناب  ،خانم دکتر سودابه وطن خواه

 تصاویب  می باشند. عالوه بر شورای عالی، این مرکز دارای یک شورای پژوهشی جهت ندیز مصلحیدکتر شا

 باین  هاای  ساازمان  و کشاور  خارج و داخل پژوهشی-آموزشی موسسات و ها دانشگاه با همکاری های طرح

ه آنهاا  هسته پژوهشی مرکز که در ذیل بپنج مرکز، می باشد که در راستای  ضوابط و مقررات مطابق المللی

 اشاره گردید است، فعالیت می نمایند:

  عروقی و قلبی های بیماری اقتصاد پژوهشی هسته 

 سرطان اقتصاد پژوهشی هسته 

 سالمندی سالمت سیاستگذاری و اقتصاد پژوهشی هسته 

 سالمت نظام در ودرآمد هزینه مدیریت پژوهشی هسته 

 همراه سالمت و الکترونیک سالمت اقتصاد پژوهشی هسته 

 

 ارای دو نوع عضو به شرح زیر است:عالوه بر افراد پیش گفت، مرکز د

 : که اعضا هیات علمی و کارشناسان تمام وقت مرکز هستند.الف: اعضا پیوسته

که اعضا هیات علمی سایر گروه های دانشگاه های علوم پزشکی یاا ساایر دانشاگاه هاا و      ب: اعضا وابسته:

 موسسات آموزش عالی هستند.

ریت و اقتصاد سالمت، بهره گیری از افراد متخص  در هر حیطه از جمله نقاط قوت مرکز تحقیقات علوم مدی

علمی تخصصی و همچنین گسترش همکاری های پژوهشی با سایر مراکز مرتبط است، گروهای از همکااران   

 عبارتند از: مرکز

 بهداشت وزارت سالمت فناوری ارزیابی اداره 

 بهداشت وزارت بالینی خدمات تعالی و بیمارستانی مدیریت دفتر 

 ایران احمر هالل جمعیت نجات و امداد نسازما 

 نفت صنعت درمان و بهداشت سازمان 

 مسلح نیروهای مانیدر خدمات بیمه سازمان 

 بهداشت وزارت عملکرد پایش و بودجه مرکز 

 ایران پزشکی علوم نشگاهدا دانشجویان علمی های پژوهش مرکز 

http://hme.iums.ac.ir/persons.php?ppup=1&slc_lang=fa&sid=205&prsn_id=2299
http://hme.iums.ac.ir/persons.php?ppup=1&slc_lang=fa&sid=205&prsn_id=2299
http://hme.iums.ac.ir/persons.php?ppup=1&slc_lang=fa&sid=205&prsn_id=2299
http://hme.iums.ac.ir/persons.php?ppup=1&slc_lang=fa&sid=205&prsn_id=2299
http://hme.iums.ac.ir/persons.php?ppup=1&slc_lang=fa&sid=205&prsn_id=2299
http://hme.iums.ac.ir/persons.php?ppup=1&slc_lang=fa&sid=205&prsn_id=2299
http://new.iums.ac.ir/page.php?slct_pg_id=19820&sid=205&slc_lang=fa
http://new.iums.ac.ir/page.php?slct_pg_id=19820&sid=205&slc_lang=fa
http://hme.iums.ac.ir/content/69871/%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
http://new.iums.ac.ir/page.php?slct_pg_id=19821&sid=205&slc_lang=fa
http://new.iums.ac.ir/page.php?slct_pg_id=19824&sid=205&slc_lang=fa
http://hme.iums.ac.ir/content/88061/%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87
http://new.iums.ac.ir/page.php?slct_pg_id=19825&sid=205&slc_lang=fa
http://new.iums.ac.ir/page.php?slct_pg_id=19826&sid=205&slc_lang=fa
http://new.iums.ac.ir/page.php?slct_pg_id=19827&sid=205&slc_lang=fa
http://new.iums.ac.ir/page.php?slct_pg_id=19828&sid=205&slc_lang=fa
http://new.iums.ac.ir/page.php?slct_pg_id=19829&sid=205&slc_lang=fa
http://new.iums.ac.ir/page.php?slct_pg_id=19830&sid=205&slc_lang=fa
http://new.iums.ac.ir/page.php?slct_pg_id=19831&sid=205&slc_lang=fa
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 تهران پزشکی علوم دانشگاه قلب مرکز 

 سالمت تحقیقات ملی موسسه 

 (بولیسممتا و ریز درون غدد کودکان)انسیتو نمو و رشد تحقیقات مرکز 

 سالمت بیمه تحقیقات ملی مرکز 

 سالمت سیاستگذاری تحقیقات مرکز 

 میالد بیمارستان سرطان بالینی تحقیقات مرکز 

 مفاصل و استخوان بازسازی تحقیقات مرکز 

 مرکز یتفعال یها یطهح

 

 مدت بلند آموزشی هایدوره برگزاری 

 مدت کوتاه آموزشی هایدوره برگزاری 

 علمی هاینشست و هاهمایش برگزاری 

 تحقیقاتی هایطرح اجرای زمینه در پژوهشگران از حمایت 

 مقاالت چاپ زمینه در نپژوهشگرا از حمایت 

 کتب تألیف زمینه در پژوهشگران از حمایت 

 

 مرکز یبرنامه ها

 

 یاستگذاریو اقتصاد و س یریتبلند مدت در ارتباط با موضوعات مد یآموزش یدوره ها یبرگزار 

 سالمت

 یاستگذاریو اقتصاد و س یریتکوتاه مدت در ارتباط با موضوعات مد یآموزش یدوره ها برگزاری 

 سالمت

 و اقتصاد سالمت یریتمد یدر ارتباط با چالش ها یعلم یها و نشست ها یشهما برگزاری 

 یانپژوهشگران و دانشجو یتوانمند ساز یکارگاه ها برگزاری 

 یپژوهش یهسته ها یدر راستا یقاتیتحق یطرح ها اجرای 

 و نشر مقاالت یفتال ینهاز پژوهشگران در زم حمایت 

 و  یریتعلوم مد ینهدر زم یو ترجمه کتب علم یفتال ینهزم در ینو مترجم یناز مولف یتحما

 اقتصاد سالمت

 یاجرا یسازمان ها در راستا یردانشگاه و سا یو درمان یبهداشت ی،آموزش یها یستمبا س همکاری 

 یازبر ن یمبتن یقاتیتحق یطرح ها

http://thc.tums.ac.ir/
http://nihr.tums.ac.ir/
http://gdcrc.iums.ac.ir/
http://nchir.ihio.gov.ir/
http://health-policy.sums.ac.ir/fa/index.html
http://ccrc.ir/
http://bjrc.iums.ac.ir/
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 و اقتصاد سالمت یریتمد ینهدر زم یخدمات مشاورعلم ارایه 

 

 مرکز یپژوهش یهسته ها یمعرفمعرفی 
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 مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سالمت  در راهبردی ریزیبرنامه ندیفرا -3

استراتژیک برنامه  در نظر گرفتنبا اتمام برنامه دوره زمانی برنامه راهبردی مرکز تحقیقات و با عنایت به 

نسل سوم، موضوع  هایدانشگاهی سوبهکت و حر( 1397-1400دانشگاه و معاونت تحقیقات و فناوری)

در  تدوین برنامه استراتژیک کمیتهبدین منظور  بازنگری این برنامه در دستور کار مرکز تحقیقات قرار گرفت.

راهبردی بازنگری و تدوین برنامه  در خصوص نحوه  . در همین راستا، کارگاه آموزشیشد این مرکز تشکیل

با مرور و بررسی  راهبردی مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سالمته . تدوین برنامبرگزار شد مرکز

آغاز گردید. بعد از  راهبردی مرکزریزی استراتژیک توسط کمیته علمی تدوین برنامه های معروف برنامهمدل

مدل برایسون به لحاظ متناسب بودن آن برای  تیدرنهاریزی استراتژیک، های متعدد برنامهبررسی مدل

 یزیرهیپااست بعد از  شدهداده نشان 1 شکلکه در  گونههمان عمومی و دولتی انتخاب گردید. هایزمانسا

 نقاطهای عوامل اثرگذار داخلی )های مربوط به تحلیل ذینفعان، فرم، فرمهاآنطرح و توافق اولیه بر روی 

های تدوین رسالت، دورنما، رمها و تهدیدات(، و فهای عوامل اثرگذار خارجی )فرصتقوت و ضعف(، فرم

 قرار داده شد. راهبردیریزی برنامه اعضای کمیتهسازمان آماده گردید و در اختیار  یلکها و اهداف ارزش

آشنایی و هماهنگی در خصوص نحوه گردآوری  منظوربهآموزشی و جلسات متعددی نیز  نشست های

و  اعضای جلسات متعدد و با همراهی و مشورت با . سپس با برگزاربرگزار شد اطالعات با اعضای کمیته

 .قرار گرفتهای مذکور را تکمیل و نهایی کرده و در اختیار کمیته راهبردی ، فرممرکزکارشناسان 

 کمیته برنامه راهبردی تشکیل با مرکز این برنامه استراتژیک دانشگاه و معاونت تحقیقات و فناوری ، ابالغ با

 قبل هایسال استراتژیک برنامه مطالعه را با کارخود گروه .برداشت برنامه تدوینو  بازنگری جهت را اول گام

سازمان  SWOT ابتدا در آغاز نمود، شده تعیین استراتژیک اهداف به عنایت با و عملی الگوی عنوان به

 همین بر و مرکز مشخ  منطقه استراتژیک نتایج، تحلیل جدول از استفاده مورد بازنگری قرار گرفت. با

 شد. تعیین مرکز استراتژی های اساس

 ریزیبرنامه هایمدل برایسون. شد استفاده برایسون استراتژیک ریزیبرنامه مدل از حاضر سند تدوین در

 قرار تحلیل مورد غیرانتفاعی و عمومی هایبخش در را هاآن کارگیریبه شرایط و کرده بررسی را استراتژیک

 .باشد کاربرد قابل غیرانتفاعی و عمومی هایبخش در که دهدمی ارائه یکردیرو خود نهایت در و دهدمی

 برایسون مدل

 هر اتخاذ از پیش که است تکرارپذیر و( ریزیبرنامه تعریف با مطابق) پیوسته فرایند یک شامل مدل این

 شرح مرحله ده بقال در فرایند این اینجا در. یابدمی ادامه تصمیم آن اجرای از پس و شده آغاز تصمیمی

 تکمیل یا بازنگری در تواندمی مرحله هر از حاصل نتایج که است این فرایند این خصوصیات از. شودمی داده

 .گیرند قرار استفاده مورد آن از پیش مراحل

 :است زیر شرح به برایسون مدل در استراتژیک ریزیبرنامه فرایند مراحل
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 و شده بررسی ریزیبرنامه مورد سازمان برای استراتژیک ریزیرنامهب ضرورت مرحله این در: اولیه توافق -1

 ریزیبرنامه در باید که افرادی یا هاگروه واحدها، ها،سازمان. شودمی حاصل ریزیبرنامه نوع این با آشنایی

 داده شرح شوند انجام باید ریزیبرنامه در که مراحلی. شوندمی توجیه و گردیده مشخ  شوند درگیر

 دهیگزارش نحوه و جلسات برای موردنیاز هاینامهآیین انجام، بندیزمان ریزی،برنامه انجام روش. شوندیم

 .گردندمی تعیین الزم امکانات و منابع. گردندمی مشخ 

 در. روبروست هاآن با سازمان که است «بایدهایی» سازمان غیررسمی و رسمی وظایف: وظایف تعیین -2

.( ..و مجلس دولت،) ذیصالح مراجع طرف از که را وظایفی آن افراد و سازمان که است ینا هدف مرحله این

 در واقعیت این ولی باشد روشن خیلی ظاهر به هدف این شاید. نمایند شناسایی است شده محول هاآن به

 دانندنمی بکارند مشغول آن در که را سازمانی وظایف و اختیارات افراد بیشتر که دارد وجود هاسازمان بیشتر

 کلی عموماً سازمان به شده محول وظایف دیگر طرف از. اندنکرده مطالعه باریک برای حتی را آن اساسنامه و

 که است ضروری بنابراین. کندنمی تعریف کند فعالیت آن در تواندمی سازمان که را فضایی تمام و بوده

 و اختیارات از بعضی طریق این از که) شد آشنا وظایف نآ با اوالً سازمان مصوب و مکتوب وظایف بامطالعه

 تا اما گیرندمی قرار سازمان اختیارات حیطه در که را مواردی ثانیاً ،(گردندمی شناسایی نیز سازمان ذینفعان

 .شناخت اند،نشده کشف حال به

 سازمان هایخروجی یا عمناب نگرش، بر تواندمی که است سازمانی یا گروه فرد، ذینفع: ذینفعان تحلیل -3

 تنظیم برای ارزشمندی درآمدپیش ذینفعان تحلیل. پذیرد تأثیر سازمان هایخروجی از یا و گذارد تأثیر

 و دولتی بخش در موفقیت رمز که چرا است، ضروری بسیار ذینفعان تحلیل. است سازمان مأموریت بیانیه

 چه هستند، کسانی چه ذینفعانش که نداند زمانسا اگر. است سازمان کلیدی ذینفعان ارضای غیرانتفاعی

 معیارها این قبال در سازمان عملکردی وضعیت و برندمی کار به سازمان درباره قضاوت برای معیارهایی

 دهد، انجام خود کلیدی ذینفعان ارضای برای باید که را هاییفعالیت توانست نخواهد زیاد احتمال به چیست،

 .کند شناسایی

 سازمان، نهایی اهداف که است عباراتی و جمالت سازمان مأموریت: سازمان مأموریت یانیهب تنظیم -4

 بر عالوه. کندمی مشخ  را ذینفعان نیاز به پاسخگویی نحوه و سازمان بر حاکم هایارزش وجودی، فلسفه

 هموار را مؤثر و سازنده هایفعالیت و هابحث بستر و ساخته مرتفع را سازمانیدرون اختالفات موارد، این

 ذینفعان توجه و انگیزش و سازدمی همسو را آن هایفعالیت تمام سازمان، مأموریت بر توافق. کندمی

 .دهدمی افزایش را آن کارکنان خصوصاً سازمان

 صورت در سازمان آینده شرایط از توصیفی مرحله، این در: آینده برای سازمانی دورنمای تنظیم -5

 توصیف این. شودمی ارائه سازمان، منابع و نیرو تمام از استفاده و شده تدوین هایژیاسترات کارگیریبه

 معیارهای اساسی، هایاستراتژی مأموریت، از شرحی آن در که شودمی نامیده سازمان موفقیت دورنمای
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 در. شودیم ارائه کارمندان همه مدنظر اخالقی استانداردهای و مهم گیریتصمیم قواعد از بعضی عملکرد،

 و پویایی رود،می هاآن از انتظاری چه که دانست خواهند سازمان افراد دورنمایی، چنین تنظیم صورت

 کاهش مستقیم نظارت به نیاز و آمده وجود به سازمان اهداف به رسیدن در افراد نیروی و انگیزه همسویی

 .یابدمی

 فوتبال موفق بازیکن یک. است شرایط شناخت کردن عمل استراتژیک اساس: سازمان محیط شناخت -6

 مقابل تیم شرایط کندمی سعی دارد، آگاهی خود تیم اعضای از یک هر وظایف و هاتوانایی از اینکه بر عالوه

 در شدن پیروز یعنی ذهن در مأموریت این داشتن با و دریابد را آن افراد از یک هر ضعف و قوت نقاط و

 خود مأموریت به رسیدن در نیز سازمان یک اینکه برای. دهد انجام ار حرکت بهترین لحظه هر در بازی،

 در سازمان خارجی محیط مرحله، این در. نماید شناسایی خوبی به را خود بر حاکم شرایط باید گردد موفق

 برای هاآن ضعف و قوت نقاط و گرفته قرار بررسی مورد فنّاورانه و اجتماعی اقتصادی، سیاسی، شرایط قالب

 قالب در نیز داخلی محیط مرحله این در سازمان، محیط شناخت راستای در. گردندمی تعیین مانساز

 .گیرندمی قرار مطالعه مورد سازمان عملکرد و فرایند ها،خروجی ها،ورودی

 استراتژیک ریزیبرنامه فرایند قلب مرحله این: سازمان روی پیش استراتژیک موضوعات تعیین -7

 محصول ها،ارزش مأموریت، اختیارات، بر که هستند اساسی و سیاسی تصمیمات تراتژیکاس موضوعات. است

 تأثیر مدیریت یا سازمان مالی، منابع تأمین ها،هزینه کنندگان،استفاده یا مراجعان شده، ارائه خدمات یا

 .است مواجه هاآن با سازمان که است هاییانتخاب تعیین مرحله این هدف. گذاردمی

 باید سازمان روی پیش استراتژیک موضوعات از یک هر به پرداختن منظور به: هااستراتژی یینتع -8

 نامیده استراتژی اقدامات این. شوندمی بیان... و هاطرح اهداف، ها،برنامه قالب در که گیرد صورت اقداماتی

 یا تصمیمات ها،فعالیت ها،هبرنام ها،سیاست اهداف، از قالبی از است عبارت استراتژی واقع در. شوندمی

. دهدمی انجام را آن چرا و دهدمی انجام کاریچه چیست، سازمان کنندمی مشخ  که منابع هایتخصی 

 .شوند تعریف متفاوتی زمانی محدوده و وظایف سازمانی، سطوح تحت توانندمی هااستراتژی

 بر و قبل مرحله در شدهتدوین هداف اختصاصیا از استفاده با مرحله این در: سالهیک عملیاتی برنامه -9

 و مدیریت آن اساس بر و شده تهیه عملیاتی برنامه یک گیران،تصمیم توسط شده تعیین هایاولویت اساس

 .شودمی انجام اقدامات و هاطرح کنترل
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 ریزی راهبردی مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سالمتکلی برنامه فرآیند -1 شکل
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 مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سالمتبرنامه راهبردی  -4

 رسالت -4-1

و اقتصاد  یریتمدعلوم در حوزه  یکاربرد یهامرکز ارتقاء سطح علم و دانش، گسترش پژوهش ینرسالت ا

در  سالمتو اقتصاد  یریتمد یشگاهشدن به اند یلبر شواهد و تبد یمبتن یریتینظام مد یساز یادهسالمت، پ

 رسالت این مرکز در قالب موارد زیر می باشد: سطح کشور و منطقه است.

  انجام طرح های پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه ای هدفمند مبتنی بر چالش های حوزه

بهبود سیاست گذای مبتنی بر در جهت  مدیریت و اقتصاد سالمت در هسته های پژوهشی مرکز

 شواهد در کشور

 علوم مدیریت و اقتصاد  ینهدر زم ی و چند مرکزیرشته ا ینب یدجد یقاتتوسعه و گسترش تحق

 سالمت

 کمک به انتقال و کاربست نتایج حاصل از پژوهش های مرکز به ذینفعان و سازمان های مرتبط 

  حمایت از انتشار محصوالت پژوهشی در زمینه علوم مدیریت و اقتصاد سالمت در راستای بهبود

 نظام های مراقبت سالمت

 همکاری با مراکز علمی و پژوهشی داخل و خارج از کشور 

 های طرح یلو اجرا و تحل یدر طراح یعلم یاته یو اعضا یانپژوهشگران، دانشجو یتوانمندساز 

 ، کارگاه های تخصصی و همایش هایآموزش یهادوره یبرگزاراز طریق  یپژوهش

  سالمتتربیت پژوهشگران حرفه ای در زمینه علوم مدیریت و اقتصاد 

 مشاوره علمی و فنی در برنامه های تحقیقاتی مرتبط 

 انجام ماموریت های محوله از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه 

 دورنما -4-2

با  یندهسال آ 5 یبرآن است تا با انجام رسالت خود ط اقتصاد سالمتتحقیقات علوم مدیریت و  مرکز

کشور و منطقه  و اقتصاد سالمت یتیربه قطب پژوهش نظام مد تخصصی-هسته های پژوهشی درسرآمدی 

 علوم مدیریت و اقتصاد سالمتدر حوزه  یتخصص یجهت انجام پژوهش ها را و بستر مناسب یل گرددتبد

 بابتواند در حوزه مدیریت، سیاست گذاری و اقتصاد سالمت  معتبرپژوهشی به عنوان مرجعی نموده و  ینتام

بر سیاست گذاری های نظام سالمت در تاثیرگذاری ازی، تصمیم س جهتمشاوره موثر تولید شواهد علمی و 

  ایفای نقش نماید.کشور 
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  ها ارزش -4-3

 در پژوهش اخالقاصول  یترعا 

 و حقوق پژوهشگران یمعنو یتمالک رعایت 

 پذیری و پاسخگویی در برابر سازمان و جامعهمسئولیت 

 جهت انجام تحقیقاتمنابع  استفاده اثربخش و بهینه از 

 شارکت ذینفعانتعهد به اصل م  

  قانون مداری 

 های نسل سومارج نهادن به خالقیت، نوآوری و کارآفرینی با رویکرد دانشگاه 

 

 اهداف کالن مرکز -4-4

 

 ای،رشتهینمحصول محور، ب ی،کاربرد یهاو توسعه پژوهش یپژوهش یداتتول یفیو ک یکم یارتقا -1

 جامعه یازهایو ن هایتبر اولو یمبتن

 سازییها و جامعه و توسعه و تجار یاستمرکز در خدمات، س یقاتتحق یجکاربست نتا یشافزا -2

 و خدمات یمحصوالت فناور

 المللیینو ب یمل ی،دانشگاه یقاتی،با مراکز تحق یپژوهش یها یروابط و همکار یتگسترش و تقو -3

 مرکز   یزیکیف ی،مال ی،منابع انسان یبهره ورو  ها،یرساختز یارتقا -4

 در مرکز  یزینامه رو بر یارتقاء نظام رهبر -5
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 یقاتمرکز تحق ینفعانذ -4-5

 یطهح ذینفعان انتظارات

اقتصادی قابل اعتماد جهت  –سیاستی  -تولید شواهد مدیریتی

 سیاست گذاری و تصمیم گیری مبتنی بر شواهد 

 های علوم پزشکی کشور ، معاونین و مدیران دانشگاهیسری

 توزیر، معاونین و مدیران کل وزارت بهداش

 شورای عالی بیمه سالمت

 سازمان های بیمه گر سالمت

 مجلس شورای اسالمی 

  -وزارتخانه ها، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری -بدنه دولت
 

، تصمیم سیاستگذاران

نظام  و مدیران گیرندگان

  سالمت

همکاری و تعامل اثربخش در خصوص تحقق محورهای 

 تفاهم شده بین طرفین 
تخصصی در طراحی -ت مشاوره ای علمیارایه خدما

 مطالعات، داده ای مورد نیاز 
اشتراک گذاری و استفاده از ظرفیت ها و زیرساخت های  

 مرکز تحقیقات 
 تسهیل دسترسی به پایگاه های رجیستری 

وجود فرایند مشخ  جهت مشارکت پژوهشگران مستقل 

 جهت همکاری های پژوهشی 
 

 کی کشور )موسسات ملی تحقیقات سالمت موسسات ملی تحقیقاتی علوم پزش

 ، مرکز ملی تحقیقات بیمه سالمت، موسسه عالی موسسه ملی توسعه تحقیقات

  پژوهش تامین های اجتماعی(

 مراکز تحقیقاتی مرتبط با علوم مدیریت و اقتصاد سالمت 

 کلیه مراکز تحقیقاتی دارای تفاهم نامه همکاری 

 گروه های آموزشی  اعضای هیات علمی مراکز تحقیقاتی و

 مراکز تحقیقاتی بیومدیکال مستقل

 پژوهشگران مستقل

پژوهشگران و پژوهشکده ها و 

 مراکز تحقیقاتی 

 اجرای و پیگیری  مصوبات شورای عالی مرکز 
 توانمند سازی اعضای هیات علمی 

دانشجویان تکمیلی از  مناسب حمایت مالی و فنی

 ف و ...()پرداخت به موقع حق التشویق، حق تالی
 توانمندسازی پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی

 شورای عالی مرکز، شورای پژوهشی، اعضای هیات علمی مرکز 

 دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

 اعضا با وابستگی دوگانه 

مرکز تحقیقات علوم مدیریت، 

 اقتصاد 

یازهای پاسخ به ن یبرا (یاتی)عمل یراهکار کاربرد یهو ارا ییشناسا

 آنها

 بیمارستان ها، کلینیک ها و مراکز درمانی

 ی شبکه ها و مراکز بهداشت

 دانشکده ها و مراکز آموزشی

 ، نفت، ...(شهرداری سازمان های ارایه خدمات سالمت)

درمانی،   تاارائه دهندگان خدم

 بهداشتی، آموزشی 

 پژوهشی

اتی( برای پاسخ به نیازهای سالمت شناسایی و ارایه راهکار کاربردی )عملی

 ارتقا سطح سالمت جامعه، حفاظت مالی( –بیماران و جامعه 

 

 بهره مندان از خدمات سالمت 

 بیماران بالفعل: 

 شهروندان عادی جامعه بالقوه: 

 جامعه

انجام مطالعات اقتصادی در زمینه تولید، ورود فراورده های سالمت محور، 

 سودآوری، و .... 
   

 ت های تولید کننده دارو و تجهیزات پزشکی شرک

 شرکت های وارد کننده دارو و تجهیزات پزشکی 

 شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه سالمت 

 صنعت

 رعایت آیین نامه های مالی معامالتی
 رعایت مفاد قراردادهای پژوهشی منعقد شده 

 رعایت مفاد تفاهم نامه های  همکاری منعقد شده

 

 انی درون سازم
 دانشگاه  معاونت توسعه مدیریت و منابع 

 دانشگاه  معاونت تحقیقات و فنآوری

  معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت

 معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت

 (نیمادپزشکی ) موسسه ملی توسعه تحقیقات

 موسسه ملی تحقیقات سالمت 

 همکار مراکز تحقیقاتی  پژوهشی ودجهب

 نس ها و موسسات بین المللی فعال در حوزه سالمت )مانند سازمان جهانی بهداشت(آژا

  (گرنت پژوهشی) ریاست جمهوری رکشو نفناورا و نپژوهشگرا زا تمایح قصندو

 ریاست جمهوری 

 سازمان برنامه و بودجه 

 خیرین

 سایر سازمان ها و ارگان های دولتی و خصوصی 
 

 منابع  تامین کنندگان
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  یعوامل داخل یلتحل -4-6

 رتبه اهمیت عوامل کد

1≤X≤4    
امتیاز 

 نهایی

× )اهمیت

 (رتبه

S1  برخورداری از نیروی انسانی)اعضای شورای پژوهشی، هسته های پژوهشی و کارشناسان( متعهد، متخص ، عالقمند و باتجربه

 ینه مباحث مدیریت و اقتصاد سالمتدر زم

5 3 15 

S2  12 4 3 برخورداری مرکز از امکانات و تجهیزات مناسب و فضای فیزیکی مناسب و مستقل 

S3  20 4 5 برخورداری مرکز از موافقت قطعی و ساختار تشکیالتی مصوب 

S4 9 3 3 برخورداری از هیئت علمی پژوهشی تمام وقت 

S5 28 4 7 بودجه مستقل و کافی برخورداری از ردیف 

S6 9 3 3 موقعیت مناسب جفرافیایی در کشور 

S7 12 3 4 حمایت رئیس مرکز از برنامه استراتژیک و عملیاتی 

S8 15 3 5 رشد سریع تولیدات پژوهشی مرکز طی سال های اخیر 

S9 12 3 4 ر کشوربرخورداری از شورای پژوهشی با ترکیبی از محققین برجسته چندرشته ای مرتبط د 

S10 15 3 5 جایگاه و رتبه مناسب مرکز در بین مراکز مرتبط در کشور 

S11 28 4 7 وجود هسته های پژوهشی مشخ  در مرکز 

S12 16 4 4 پرداخت به موقع پاداش مقاالت و یا بودجه طرح ها توسط مرکز 

S13 9 3 3 های آموزشی  های تخصصی و دورهتوان برگزاری کارگاه 

W1 6 2 3 ناکافی بودن تعداد دانشجوی دکترای پژوهشی مرکز 

W2 4 2 2 کمبود عضو هیئت علمی پژوهشی تمام وقت 

W3 6 2 3 های آموزشی مرتبط در دانشگاه یا فقدان ارتباط سازمانی تعریف شده با نهادهای دولتی و غیردولتیضعف ارتباطات مرکز با گروه 

W4  6 2 3 علت پایین بودن اعتبار طرح هاپایین بودن انگیزه محققین به 

W5  4 2 2 همکاری ناکافی با بخش های دانشگاهی و فرا دانشگاهی 

W6 5 1 5 المللیضعف در ارتباطات بین 

W7 4 2 2 ضعف در ترجمان دانش در مرکز تحقیقات 

W8 6 2 3 کمبود طرح های تحقیقاتی و فعالیت های مشترک با سایر مراکز داخلی و خارجی 

W9  3 1 3 ترکیب ضعیف)طرح یا قراردادی بودن( کارشناسان مرکز از لحاظ نوع استخدام 

W10 2 1 2 عدم استفاده حداکثری از پتانسیل علمی و پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی و پژوهشگران مرکز 

W11 4 2 2 ای مشخ هها در زمانمدون و مستند نبودن فرایندهای پژوهشی و عدم اصالح و بازنگری آن 

W12 4 1 4 سایت مرکز به خصوص صفحه انگلیسی آنمحتوای ناکافی وب 

W13 4 2 2 عدم تعیین دقیق دقیق اولویت هامتناسب با ظرفیت مرکز 

W14 1 1 1 کیفیت نه چندان باالی برخی از طرح های تحقیقاتی مرکز 

W15 4 2 2 هشی مرکزها و مشغله کاری برخی از اعضاء شورای پژوتعدد مسئولیت 

W16 3 1 3 تجربه ناکافی در ارتباط با صنعت و بازاریابی تحقیقات 

 266   100 جمع کل امتیاز
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 یعوامل خارج یلتحل -4-7
 رتبه اهمیت عوامل کد

1≤X≤4    
 امتیاز نهایی

× )اهمیت

 (رتبه

O1 6 3 2 عضویت رئیس مرکز در کمیته ها و شوراهای مختلف دانشگاه 

O2 9 3 3 های سیاسی(یی فعالیت مرکز با اقتصاد مقاومتی )مقابله با تحریمراستاهم 

O3 6 3 2 های مرکزدیدگاه مثبت و حمایت ریاست دانشگاه و مدیران ارشد دانشگاه از فعالیت 

O4 9 3 3 ها و مراکز تحقیقاتی عالقمند جهت همکاری و انجام فعالیت های پژوهشی مشترک در کشور وجود سازمان 

O5 12 3 4 های دکترای تخصصی و فوق دکتریهای الزم برای آموزش دورهبرخورداری از زیرساخت 

O6 9 3 3 نیاز دیگر واحدهای دانشگاه به خدمات مرکز تحقیقات 

O7 9 3 3 همجواری با دانشکده مدیریت و اطالع رسانی به عنوان قطب آموزش مدیریت و اقتصاد سالمت 

O8 12 4 3 دیریتی قابل دسترس در شبکه اطالعات جهانیوجود منابع علمی و م 

O9 (جهت همکاری های بین رشته ای) 6 3 2 برخورداری دانشگاه از مراکز تحقیقاتی متعدد 

O10 3 3 1 های معتبر خارج از کشوروجود قراردادهای همکاری آموزشی و پژوهشی دانشگاه با دانشگاه 

O11 6 3 2 شی و پژوهشی  متعدد با مراکز داخلیوجود تفاهم نامه های همکاری آموز 

O12 6 3 2 کثرت وجود سازمان ها و موسسات ثروت آفرین در منطقه جغرافیایی مرکز 

O13 3 3 1 برگزاری کارگاه های توانمندسازی پژوهشی اعضای هیات علمی و پژوهشگران در دانشگاه 

O14 6 3 2 ام  طرحهای مشترک تحقیقاتیوجود بودجه های تحقیقاتی در سایر سازمانها جهت انج 

O15  امکان جذب اعتبارات پژوهشی از سازمانهای جهانی نظیرWHO  1 3 3 

O16 6 3 2 المللیهای مشترک ملی و بینحمایت دانشگاه از توسعه دوره 

O17 9 3 3 افزایش آگاهی سیاست گذاران نسبت به استفاده از ابزارهای اقتصاد سالمت  جهت حل مشکالت 

O18  توجه روزافزون به مقوله مدیریت و اقتصاد سالمت در بسیاری از اسناد باالدستی مانند وجود سند اقتصاد مقاومتی

 در کشور

2 3 6 

O19 12 4 3 وجود دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشته های علوم مدیریت و اقتصاد سالمت در دانشگاه 

O20 3 3 1 ی نسل سوم و بین المللی شدنهاحرکت کلی دانشگاه به سمت تحقق دانشگاه 

T1 8 2 4 محدودیت ناشی از قوانین مربوط به جذب و نگهداشت نیروی انسانی 

T2 3 1 3 های ارسالی از سوی وزارت متبوعها و بخشنامهتغییرات دستورالعمل 

T3 1 1 1 هامحدودیت های ناشی از دلیل تحریم 

T4 8 2 4 گذار در حوزه وزارت بهداشتگیرنده و سیاستتصمیمهای های ارتباطی با حوزهضعف کانال 

T5 2 2 1 ها و واحدهای دانشگاههماهنگی و تعامل ضعیف با سایر معاونت 

T6 1 1 1 انجام تحقیقات موازی در سطح کشور 

T7 6 2 3 نامشخ  بودن نیازهای تحقیقاتی در زمینه فعالیت مرکز در کشور 

T8  3 1 3 های ثبت بیماری و هزینه ها در کشور دسترسی ناکافی به نظام 

T9 4 1 4 افزایش هزینه های پژوهش با توجه به تورم باال در جامعه 

T10 2 1 2 استقبال کم بخش صنعت از پژوهش 

T11 6 1 6 تأخیر در تخصی  منابع مالی مصوب 

T12 4 1 4 ای تخصصی، مالی، فیزیکی(محدودیت روزافزون منابع )نیروهای حرفه 

T13 2 1 2 هاعدم اعتقاد جدی به انجام کارهای پژوهشی در برخی از سازمان 

T14 2 1 2 وجود ارتباطات خارج از چارچوب مراکز با وزارت متبوع 

T15 3 1 3 گرایش پایین سیاست گذاران به به استفاده از اطالعات موجود و سیاست گذاری مبتنی بر شواهد در کشور 

T16  6 2 3 های علمی مرکزها با پتانسیلمتخصصین سایر رشتهآشنایی ناکافی 

T17 6 2 3 پایین بودن میزان تقاضا برای خدمات مرکز 

T18 4 2 2 عدم ثبات مدیریتی در سطح دانشگاه و برنامه محور نبودن فعالیت ها 

T19 4 2 2 ها در مرکزنامهاجرایی نشدن تفاهم 

T20 2 1 2 ضاً مغایر با یکدیگروجود قوانین و مقررات معارض و بع 

 218   100   جمع کل امتیاز
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 یقاتمرکز تحق ماتریس موقعیت استراتژیک -4-8

 

 

 

های  در منطقه استراتژی  SWOTبر اساس تجزیه و تحلیل    مرکز تحقیقات موقعیت استراتژیک

کوشند با استفاده از نقاط قوت خود  یم ST هاییستراتژا اجرای در سازمان هاباشد.  می (ST)رقابتی

و  یهبر اساس تجز ببرند. ینآنها را از ب یاخارج را کاهش دهند.   یطموجود در مح یداتاز تهد یاثرات ناش

است،  2.5کمتر از  یعوامل خارج یینها یازو امت 2.5از  یشب یعوامل داخل یینها یاز، امت  SWOT  یلتحل

. یستبرخوردار ن یخوب یتاز وضع یوضع مناسبی دارد ولی ازنظر عوامل خارج یظر عوامل داخلاز ن مرکزلذا 

به  یرقابت های یاستراتژ، یو خارج یعوامل داخل ای رخانهچها یسحاصل از ماتر یجبا توجه به نتا ین،بنابرا

 یدمورد تأک یدبا یبعد های یّتبه عنوان اولو یکارانه و تدافع ظهمحاف های یاول و استراتژ یّتعنوان اولو

 .  یرندقرارگ

 

 

2.18 
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5 

•
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 (TOWSتوز) یانتخاب استراتژماتریس  -4-9

 عوامل داخلی

 

 

 

 

 عوامل خارجی

 نقاط قوت
 S1 یهسته ها ی،پژوهش یشورا ی)اعضایانسان یرویاز ن یبرخوردار 

 ینهو کارشناسان( متعهد، متخصص، عالقمند و باتجربه در زم یپژوهش
 و اقتصاد سالمت یریتمباحث مد

S2 یزیکیف یمناسب و فضا یزاتمرکز از امکانات و تجه یبرخوردار 
 مناسب و مستقل 

S3 مصوب  یالتیو ساختار تشک یمرکز از موافقت قطع یبرخوردار 
S4 تمام وقت یپژوهش یعلم یئتاز ه یبرخوردار 
S5 یبودجه مستقل و کاف یفاز رد یبرخوردار 
S6 در کشور یاییمناسب جفراف یتموقع 
S7 یاتیو عمل یکمرکز از برنامه استراتژ یسئر یتحما 
S8 یراخ یسال ها یمرکز ط یپژوهش یداتتول یعرشد سر 
S9 برجسته چندرشته  یناز محقق یبیبا ترک یپژوهش یاز شورا یبرخوردار

 مرتبط در کشور یا

S10 مراکز مرتبط در کشور ینو رتبه مناسب مرکز در ب یگاهجا 
S11 مرکز مشخص در یپژوهش یوجود هسته ها 
S12  بودجه طرح ها توسط مرکز یاپرداخت به موقع پاداش مقاالت و 

S13 یآموزش های¬و دوره یتخصص های¬کارگاه یتوان برگزار   

 ضعفنقاط 
 W1 مرکز یپژوهش یدکترا یبودن تعداد دانشجو یناکاف 

W2 تمام وقت یپژوهش یعلم یئتکمبود عضو ه 
W3 یفقدان ارتباط سازمان یامرتبط در دانشگاه  یآموزش یهاضعف ارتباطات مرکز با گروه 

 یردولتیو غ یدولت یشده با نهادها یفتعر
W4 بودن اعتبار طرح ها یینبه علت پا ینمحقق یزهبودن انگ یینپا 
W5 یو فرا دانشگاه یدانشگاه یبا بخش ها یناکاف یهمکار  
W6 المللیینضعف در ارتباطات ب 
W7 یقاتضعف در ترجمان دانش در مرکز تحق 
W8 یو خارج یمراکز داخل یرمشترک با سا یها یتو فعال یقاتیتحق یکمبود طرح ها 
W9 بودن( کارشناسان مرکز از لحاظ نوع استخدام  یقرارداد یا)طرح یفضع یبترک 

W10 و  یلیتکم یالتتحص یاندانشجو یو پژوهش یعلم یلاز پتانس یعدم استفاده حداکثر
 پژوهشگران مرکز

W11 ها در آن یو عدم اصالح و بازنگر یپژوهش یندهاید نبودن فرامدون و مستن

 مشخص یهازمان
W12 آن یسیمرکز به خصوص صفحه انگل یتساوب یناکاف یمحتوا 
W13 مرکز یتهامتناسب با ظرف یتاولو یقدق یقدق یینعدم تع 
W14 مرکز یقاتیتحق یاز طرح ها یبرخ ینه چندان باال یفیتک 
W15 مرکز یپژوهش یاز اعضاء شورا یبرخ یمشغله کارو  ها یتتعدد مسئول 
W16 یقاتتحق یابیدر ارتباط با صنعت و بازار یتجربه ناکاف 

 مختلف دانشگاه یها و شوراها یتهمرکز در کم یسرئ یتعضو O1 ها فرصت

O2 (یاسیس هاییم)مقابله با تحر یمرکز با اقتصاد مقاومت یتفعال ییراستاهم 
O3 مرکز هاییتارشد دانشگاه از فعال یراندانشگاه و مد یاستر یتمثبت و حما یدگاهد 
O4 یپژوهش یها یتو انجام فعال یعالقمند جهت همکار یقاتیها و مراکز تحقوجود سازمان 

 مشترک در کشور 
O5 یو فوق دکتر یتخصص یدکترا یهاآموزش دوره یالزم برا هاییرساختاز ز یبرخوردار 
O6 یقاته به خدمات مرکز تحقدانشگا یواحدها یگرد یازن 
O7 و اقتصاد سالمت یریتبه عنوان قطب آموزش مد یو اطالع رسان یریتدانشکده مدبا  یهمجوار 
O8 یقابل دسترس در شبکه اطالعات جهان یریتیو مد یوجود منابع علم 
O9 یرشته ا ینب یها ی(جهت همکار متعدد یقاتیدانشگاه از مراکز تحق یبرخوردار( 

O10 معتبر خارج از کشور یهادانشگاه با دانشگاه یو پژوهش یآموزش یهمکار یردادهاوجود قرا 
O11 یمتعدد با مراکز داخل  یو پژوهش یآموزش یهمکار یوجود تفاهم نامه ها 
O12 مرکز یاییدر منطقه جغراف ینکثرت وجود سازمان ها و موسسات ثروت آفر 
O13 و پژوهشگران در دانشگاه یی هیات علماعضا یتوانمندسازی پژوهش یکارگاه ها یبرگزار 
O14 یقاتیمشترک تحق یسازمانها جهت انجام  طرحها یردر سا یقاتیتحق یوجود بودجه ها 
O15 نظیر  یاز سازمانهای جهان یامکان جذب اعتبارات پژوهشWHO  
O16 المللیینو ب یمشترک مل یهادانشگاه از توسعه دوره یتحما 
O17 اقتصاد سالمت  جهت حل  یاران نسبت به استفاده از ابزارهاگذ یاستس یآگاه یشافزا

 مشکالت
O18 مانند وجود  یاز اسناد باالدست یاریو اقتصاد سالمت در بس یریتتوجه روزافزون به مقوله مد

 در کشور یسند اقتصاد مقاومت
O19 و اقتصاد سالمت در دانشگاه یریتعلوم مد یرشته ها یلیتکم یالتتحص یانوجود دانشجو 
O20 شدن یالملل یننسل سوم و ب یهادانشگاه به سمت تحقق دانشگاه یحرکت کل 

 SO هاي استراتژي
S1S4S5S9S11O4O6O9O10O11O12O14O15: 

 یقاتمرکز تحق یپژوهش ها یفیو ک یتوسعه کم

S5O8 :مرکز ینرم افزار هاییرساختتوسعه ز 
S1S2S3S4S11O5O7O10O11 :یتوسعه دوره ها 

علوم  ینهدر زم یق تخصصو فو یتخصص یآموزش
 و اقتصاد سالمت در کشور یریتمد

S2S5O3O19: مرکز یازمورد ن یجذب منابع انسان 

 

 WO هاي استراتژي
W1W8W14O5O8O13O11 :اعضا و  یپژوهشی توسعه توانمندها

 یقاتپژوهشگران  مرکز تحق

W4W8O4O6O9O10O11O12O14O15 :و  یجذب منابع مال
 یارجو خ یگرنت ها از منابع داخل

 

 یانسان یرویمربوط به جذب و نگهداشت ن یناز قوان یناش یتمحدود T1  اتتهدید

T2 وزارت متبوع یاز سو یارسال یهاها و بخشنامهدستورالعمل ییراتتغ 
T3 هایمتحر یلاز دل یناش یها یتمحدود 
T4 شتدر وزارت بهدا گذاریاستو س گیرندهیمتصم یهابا حوزه یارتباط یهاضعف کانال 

T5 دانشگاه یها و واحدهامعاونت یربا سا یفو تعامل ضع یهماهنگ 
T6 انجام تحقیقات موازی در سطح کشور 
T7 مرکز در کشور یتفعال ینهدر زم ینامشخص بودن نیازهای تحقیقات 
T8 ها در کشور  ینهو هز یماریثبت ب یبه نظام ها یناکاف یدسترس 
T9 تورم باال در جامعهپژوهش با توجه به  یها ینههز یشافزا 

T10 استقبال کم بخش صنعت از پژوهش 
T11 مصوب یمنابع مال یصدر تخص یرتأخ 
T12 (یزیکیف ی،مال ی،تخصص یاحرفه یروهایروزافزون منابع )ن یتمحدود 

T13 ها¬از سازمان یدر برخ یعدم اعتقاد جدی به انجام کارهای پژوهش 
T14 وزارت متبوع وجود ارتباطات خارج از چارچوب مراکز با 
T15 بر شواهد  یمبتن یگذار یاستگذاران به استفاده از اطالعات موجود و س یاستس یینپا یشگرا

 در کشور
T16 مرکز یعلم هاییلها با پتانسرشته یرسا ینمتخصص یناکاف ییآشنا 
T17 خدمات مرکز یتقاضا برا یزانبودن م یینپا 
T18 ها یتمه محور نبودن فعالدر سطح دانشگاه و برنا یریتیعدم ثبات مد 
T19 ها در مرکزنامهنشدن تفاهم ییاجرا 
T20 یکدیگربا  یرو مقررات معارض و بعضاً مغا ینوجود قوان 

 ST هاي استراتژي
S1S2S3S4S5S6S7S8S11 T3T9T11T12  : مشارکت

از  یتو حما یانبنمحصوالت دانش یددر تول
 و خلق ثروت ینیکارآفر هاییتفعال
 

S1S2S3S4S5S6S7S8S11T3T9T11T12  : توسعه
 المللیینو ب یمل یپژوهش هاییهمکار

 

S1S2S3S4S5S6S7S8S9S11 T3T9T11T12T15T16: 
 های کاربردی، محصول محور،پژوهش توسعه

 و نیازهای جامعهها ای، مبتنی بر اولویترشتهبین

 WT هاي ستراتژيا
W10W11W12W13W14W15W16T2T11T17T18T19 :یتتقو 

  کالن مرکز یگذار یو خط مش یزیو برنامه ر ینظام رهبر

W3W5W7W8W16T4T5T10T15T16T17  : استقرار نظام ترجمان
 یقاتدانش در مرکز تحق
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 مرکزی ها استراتژی -4-10

  یقاتمرکز تحق یپژوهش ها یفیو ک یتوسعه کم -1

 جامعه یازهایو ن هایتبر اولو یمبتن ای،رشتهینمحصول محور، ب ی،کاربرد یهاتوسعه پژوهش -2

 یقاتنظام ترجمان دانش در مرکز تحق استقرار -3

 و خلق ثروت ینیکارآفر هاییتاز فعال یتو حما یانبنمحصوالت دانش یددر تول مشارکت -4

 مرکز ینرم افزار هاییرساختز هتوسع -5

 المللیینو ب یمل یپژوهش هاییتوسعه همکار -6

و اقتصاد سالمت در  یریتعلوم مد ینهدر زم یو فوق تخصص یتخصص یآموزش یدوره ها توسعه -7

 کشور

 مرکز یازمورد ن یمنابع انسان جذب -8

 یو خارج یو گرنت ها از منابع داخل یمنابع مال جذب -9

 یقاتاعضا و پژوهشگران  مرکز تحق یوهشپژ یتوانمندها توسعه -10

 کالن مرکز یگذار یو خط مش یزیو برنامه ر ینظام رهبر تقویت -11
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 یقاتمرکز تحق یاهداف اختصاص -4-11

 هدف کمی پنج ساالنه استراتژی هدف کالن

درصد پیشرفت مورد انتظار در سال های 

 برنامه

1398 1399 1400 1401 1402 

ی و کیفی تولیدات پژوهشی و توسعه ارتقای کم 

ای، رشتههای کاربردی، محصول محور، بینپژوهش

 ها و نیازهای جامعهمبتنی بر اولویت

توسعه کمی و کیفی پژوهش های مرکز 

 تحقیقات 

 20 20 20 20 20 طرح تحقیقاتی در راستای اولویت های مرکز 100اجرای 

 20 20 20 20 20 کتاب تخصصی  5چاپ و نشر 
تعداد مقاالت چاپ شده در  نمایه نوع یک و دو  افزایش 

(Scopus  ،PubMed،ISI) 
10 10 10 10 10 

افزایش تعداد مقاالت چاپ شده با نویسنده مسوول یا اول  

 دارای افیلیشن مرکز 
3 3 3 3 3 

 10 10 10 10 10 مرکز  H indexافزایش شاخ    

 5 5 5 5 5 هیات علمی مرکز  اعضای  H indexافزایش شاخ    
درصد برتر  25افزایش تعداد مقاالت چاپ شده در ژورنال های 

(Q1 در )Scopus  
10 10 10 10 10 

افزایش تعداد مقاله به ازای هر هیات علمی عضو شورای 

 پژوهشی مرکز 
20 20 20 20 20 

 30 30 30 30 0 افزایش تعداد مقاله به ازای هر هیات علمی پژوهشی تمام وقت 

 50 50 50 50 50 افزایش تعداد ارجاعات به مقاالت مرکز در مجالت معتبر 
 Hot paper, Highly citedافزایش تعداد مقاالت پراستناد )

papers مرکز در پایگاه )ESI 
20 20 20 20 20 

های کاربردی، محصول توسعه پژوهش 

و ها ای، مبتنی بر اولویترشتهمحور، بین

 نیازهای جامعه

شناسایی و اولویت بندی نیازهای پژوهشی و موضوعات 

تحقیقاتی داغ در زمینه علوم مدیریت و اقتصاد سالمت با 

 مشارکت ذینفعان

100 100 100 100 100 

 10 10 10 10 10 افزایش تعداد طرح های انجام شده به سفارش ذینفعان  

 10 10 10 10 10 ه صورت مقاله انتشار نتایج کلیه طرح های پژوهشی ب 
افزایش انطباق  طرح های تحقیقاتی مصوب با اولویت ها و 

 هسته های تحقیقاتی 
15 15 15 15 15 
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 هدف کمی پنج ساالنه استراتژی هدف کالن

درصد پیشرفت مورد انتظار در سال های 

 برنامه

1398 1399 1400 1401 1402 
کارگاه در  1برگزاری کارگاه ها آموزشی و پژوهشی)حداقل 

 سال(
100 100 100 100 100 

افزایش کاربست نتایج تحقیقات مرکز در خدمات،  

سازی محصوالت معه و توسعه و تجاریسیاست ها و جا

 فناوری و خدمات

استقرار نظام ترجمان دانش در مرکز 

 تحقیقات

 0 0 0 0 100 تشکیل کمیته ترجمان دانش در مرکز تحقیقات
افزایش تعداد طرح ها و پایانامه های انجام شده مبتنی بر  

 ( در مرکز KTECترجمان دانش)طرح های 
0 10 10 10 10 

علمی مرکز در زمینه  اصول ترجمان افزایی  اعضای هیئتدانش

 دانش
10 10 10 10 10 

های ذینفع افزایش نشست ها و جلسات با سازمان ها و ارگان   

 و نهادهای مختلف جهت معرفی مرکز تحقیقات 
20 20 20 20 20 

بنیان و مشارکت در تولید محصوالت دانش

خلق  های کارآفرینی وحمایت از فعالیت

 ثروت

علمی مرکز در راه اندازی شرکت افزایی  اعضای هیئتدانش

 بنیان و استارت آپ هاهای دانش
0 10 10 10 10 

گسترش و تقویت روابط و همکاری های پژوهشی با 

 المللیمراکز تحقیقاتی، دانشگاهی، ملی و بین

های پژوهشی ملی و توسعه همکاری

 المللیبین

منتشر شده با همکاری های بین المللی افزایش تعداد مقاالت  

(IC در پایگاه )scopus  
10 10 10 10 10 

افزایش تعداد طرح های تحقیقاتی منعقد شده با مراکز  

 تحقیقاتی بین المللی )حداقل یک طرح مصوب طی دو سال(
50 50 50 50 50 

افزایش تعداد طرح های تحقیقاتی منعقد شده با مراکز  

 کشور   تحقیقاتی در 
0 10 10 10 10 

 0 0 60 20 20 ارتقای جایگاه مرکز به مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت 
افزایش تعداد تفاهم نامه های همکاری منعقد شده با مراکز  

 تحقیقاتی مرتبط در کشور  
10 10 10 10 10 

ها، بهره وری منابع انسانی، مالی، ارتقای زیرساخت 

 فیزیکی  مرکز 

 های نرم افزاری مرکزسعه زیرساختتو
بازطراحی وب سایت مرکز تحقیقات و به روز رسانی محتوای   

 آن
10 10 10 10 10 

توسعه دوره های آموزشی تخصصی و فوق 
( research by PhDجذب دانشجوی دکترای پژوهشی)

 حداقل یک نفر در سال
0 100 100 100 100 
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 هدف کمی پنج ساالنه استراتژی هدف کالن

درصد پیشرفت مورد انتظار در سال های 

 برنامه

1398 1399 1400 1401 1402 

تخصصی در زمینه علوم مدیریت و اقتصاد 

 post Docجذب دانشجوی  سالمت در کشور
0 0 0 0 0 

 جذب منابع انسانی مورد نیاز مرکز
 0 0 0 0 100 هیات علمی 2جذب هیات علمی تمام وقت پژوهشی حداقل  

 0 0 0 100 0 جذب مشاور اپیدمیولوژیست 

جذب منابع مالی و گرنت ها از منابع داخلی 

 و خارجی
المللی )گرنت( هر سال ملی و بینافزایش جذب منابع مالی 

 حداقل یک گرنت
0 100 100 100 100 

توسعه توانمندهای ی پژوهشی اعضا و 

 پژوهشگران  مرکز تحقیقات
برگزاری کارگاه های پژوهشی برای اعضای مرکز تحقیقات  

 حداقل یک گارگاه در سال
0 100 100 100 100 

  ارتقاء نظام رهبری و برنامه ریزی  در مرکز 
تقویت نظام رهبری و برنامه ریزی و خط 

 مشی گذاری کالن مرکز  

 0 0 0 90 10 احصا، اصالح و مستندسازی فرایندهای اجرایی مرکز 

 0 0 0 0 100 تدوین و بازنگری برنامه راهبردی مرکز تحقیقات

 100 100 100 100 100 تدوین، اجرا و پایش برنامه های عملیاتی مرکز

 0 0 0 0 100 ویب و پایش عملکرد هسته های پژوهشی در مرکزتعیین، تص
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 هاوستیپ -5

 دانشگاه یکبرنامه استراتژ -5-1

 دانشگاه رسالت هیانیب

طریق ارائه  از ، حفظ و ارتقای سالمت جمعیت تحت پوشش،نیتأمدانشگاه علوم پزشکی ایران خود را متولی 

بر نتایج آوری جدید با تکیهولید دانش و فنخدمات سالمتی، تربیت سرمایه انسانی شایسته و متخص ، ت

 .داندیمکاربردی و بنیادی با رویکرد دانشگاه کارآفرین  هایپژوهش

 بیانیه دورنمای دانشگاه

دانشگاهی است کارآفرین، کیفیت محور، مشتری مدار و پیشرو در  دانشگاه علوم پزشکی ایران ،1400در افق 

 استقرار دانشگاه نسل سوم

 دانشگاه هایارزشول و بیانیه اص
، خود با الهام از تعالیم ارزشمند اسالم دانشگاه علوم پزشکی ایران در راستای نیل به رسالت و اهداف سازمانی

 :داندیمزیر  هایارزشرا متعهد به اصول و 

 

 عدالت محوری 

  استانداردها اصول علمی،قانون مداری و پایبندی به 

 اصل کرامت و منزلت انسانی و احترام به یحقوق شهروند تیرعا 

  یاحرفهحفظ و رعایت اصول اخالقی و 

 پذیری و پاسخگویی در برابر سازمان و جامعهمسئولیت 

 ی گراییاحرفهو  جانشین پروری و مدیریت استعدادها، ساالریحاکمیت اصل شایسته 

 تعهد به اصل مشارکت مردم و کارکنان 

 های نسل سومبا رویکرد دانشگاه ارج نهادن به خالقیت، نوآوری و کارآفرینی 

  و گیرندگان دهندگانارائهمندی رضایتاهتمام به کیفیت ارائه خدمات و 

 

 اهداف کالن دانشگاه

  جامعه تحت پوششو تقویت سبک زندگی سالم و ایرانی ارتقای کیفیت سالمت 

 اجتماعی سازی  نهاد و سایر نهادها در راستایهای مردمطلبی از سازمانگسترش همکاری و حمایت

 سالمت و جلب مشارکت مردم

 انسانیی هاهیسرما توانمندسازی وکیفیت  وری از منابع وسازمانی، سطح بهرهو ارتقاء فرهنگ توسعه 

  ای، مبتنی بر رشتهی بینهارشتهارتقای کمی و کیفی آموزش و پژوهش علوم پزشکی و توسعه

 و نیازهای جامعه هاتیاولو
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 ط و تعامالت علمی، آموزشی و پژوهشی با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی ملی و گسترش و تقویت رواب

 المللیبین

 بخشی و شناسایی منابع مالی جدید و تأمین منابع مالی از طریق تنوع ارتقاء خوداتکایی دانشگاه

 پایدار

 سازی دانشهای درون بخشی و بین بخشی و بهبود ارتباط با صنعت و تجاریتوسعه همکاری 

 آفرینهای خالقیت، نوآوری و ایجاد شبکه ارزشفرصت سعهتو 

  ی نسبی و رقابتی دانشگاههاتیمز، هاتیاولوگسترش تولید علم با توجه به 

 بانی و بهبود پایش عملکرد و گزارش دهیتقویت و بهبود نظام نظارت، دیده 

 شواهدگیری مبتنی بر ریزی و نهادینه کردن تصمیمبهبود نظام مدیریت و برنامه 

  المللی سازی دانشگاهجذب دانشجوی خارجی و بین هایزیرساختتقویت 

 ارتقاء سطح آگاهی عمومی و توانمندسازی جامعه تحت پوشش 

 های بهداشتی و درمانیمندی آحاد جامعه تحت پوشش از خدمات و مراقبتبهبود دسترسی و بهره 

 گسترش نقش بخش غیردولتی در مدیریت و ارائه خدمات 

 های علمی و فرهنگیهای دانشجویی در فعالیتاز مشارکت حمایت 

 توسعه واحدهای مستقل اجرایی 

 هامندی از فرصتها و امکانات و بهرهتوسعه و بهبود زیرساخت 

 

 ی کالن دانشگاههایاستراتژ

 ایجاد بستر برای نوآوری و کارآفرینی در عرصه ارائه خدمات آموزشی، پژوهش و درمانی 

  کاربردی و ارتباط با  هایپژوهشاز طریق گسترش  بنیاندانش هایشرکت هایتفعالیحمایت از

 واحدهای تولیدی و صنعتی

 های آموزش و درمانیالمللی اعتباربخشی در حوزهاستقرار استانداردهای بین 

  آوریفنعلم و  سازیتجاریدر راستای تولید و  المللیبینایجاد تمایل و جذب نهادهای ملی و 

  آموزشی، پژوهشی و ارائه خدمات سالمت هاییرساختزایجاد 

  سازی حوزه آموزش پزشکی و جذب دانشجو خارجی المللیبینو  المللیبینتقویت ارتباطات 

  نخبه داخلی و خارجی التحصیالنفارغاز اساتید و دانشجویان و  طلبیحمایتجذب و 

 دهای مدیریتی، پایش عملکرد و استقرار داشبوربانیدیدهنظام  اندازیراه 

  ،و واگذاری خدمات سپاریبرونتمرکززدایی به واحدهای مستقل اجرایی 

  المللیبینملی و  گذاریسرمایهجذب ( با رویکرد مشارکت بخش غیردولتیPPP) 

  سالمت با رویکرد خود مراقبتی تهدیدکنندهتقویت سبک زندگی سالم با تمرکز بر عوامل اجتماعی 

 استادشاگردیدی، کارآفرینی و استقرار نظام کاربر هایآموزشبر  تأکید (Mentorship و استقرار )

 آموزش مجازی

  ساالنبزرگتوانمندسازی نیروی انسانی با رویکرد آموزش 
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 آوریفنو بازطراحی فرایندهای کاری با محوریت  وکارکسبفضای  سازیروان ( اطالعاتICT) 

  المللیبینمالی ملی و استقرار نظام ترجمان و انتقال دانش و جذب منابع 

  هانهیهزاصالح زنجیره تأمین محصوالت و خدمات با رویکرد مهار 

 اصالح و تقویت نظام تأمین و توزیع متمرکز دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی 

 مبتنی بر عملکرد و تخصی  منابع ریزیبودجهنظام  اندازیراه 

 اطالعاتی هایپایگاهو توسعه  سازییکپارچه 

 دانشجویی هایپژوهشو توسعه  هادهیاو بانک  شنهادهایپو استقرار نظام  ز کارآفرینیحمایت ا 

 از تعالی خدمات بالینی مبتنی بر استانداردها و الگوهای بهبود مستمر کیفیت گیریبهره 

  نوین یهاشهیاندصیانت از افکار و  منظوربهاستقرار نظام مالکیت فکری و معنوی 

 ارکرد نظارتی دانشگاه در ارتقاء سالمت منطقه تحت پوشش با محوریت اصالح و تقویت نقش و ک

 کنندگانمصرفصیانت از حقوق 

 ترویج فرهنگ اسالمی و گسترش معرفت و بصیرت دینی 

 اصالح، تقویت و گسترش سازوکارهای پرداخت مبتنی بر عملکرد 

 اصالح و تقویت نظام ارجاع و پزشک خانواده 

 کیفیت خدمات درمانی تقویت استانداردها و ارتقاء 

 نهاد و جذب خیرین و مشارکت مردمهای مردمایجاد سازوکار مناسب برای تسهیل ارتباط با سازمان 

 و افزایش آمادگی در برابر بالیا با رویکرد تمام مخاطرات اصول پدافند غیرعاملسازی و پیاده نیتدو 

 ضاهای سازمانیبهبود و بهسازی فضاهای فیزیکی و رعایت اصول ارگونومی در ف 

 بهسازی و تقویت سیستم مدیریت نگهداشت منابع فیزیکی و غیر فیزیکی
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 یآورو فن یقاتمعاونت تحق یکبرنامه استراتژ -5-2

 آوریی حوزه تحقیقات و فنهایاستراتژ

 با رویکرد حل  بر پژوهش در نظام ارائه خدمات یمبتن گیریتصمیمو  یکردن پژوهش محور نهینهاد

 مشکل

 محصوالت و خدمات سازیتجاریو  ینیاط با صنعت، کارآفرارتب توسعه 

 کاربردی در راستای تولید خلق ثروت هایپژوهش دهیجهت 

  جدید یهادهیاو  آوریفنتولید دانش مبتنی بر 

 پژوهشگران، نوآوران نخبگان، بنیاندانش هایشرکت هایفعالیتاز  طلبیحمایتشبکه  تیو تقو جادیا 

 کو انتشارات مشتر هاپژوهشاز  تیمعتبر و حما المللیبینو  یراکز ملبا م تعامالت سازنده 

  یی.دانشجو هایپژوهشتوسعه طراحی بانک ایده دانشجو و 

 علم سازیتجاریو  دیدر تول گذاریسرمایهخارج دانشگاه جهت  مؤسساتدر  لیتما جادیو ا جذب 

 و  یبهبود دسترسو  دانشگاه یعاتو اطال یاداده تیریمد هایزیرساختو تقویت ساختار و  اصالح

 یمعتبر علم یمنابع اطالعات کارگیریبهپژوهشگران در  بیترغ

 ،محور آورفنو  یقاتیمراکز تحق کارایی شیو افزا تیتقو توسعه 

 محصول محور با رویکرد نسل سوم هایپژوهش دیتول هایزیرساختو توسعه  زی، تجهاندازیراه 

 پژوهیآیندهبر  یمبتن آوریفندانش و نظام ترجمان و انتقال  استقرار 

 شناسایی نیازها و حرکت در راستای توسعه مرزهای دانش 

  گرنت( المللیبینتوسعه و جذب منابع مالی ملی و( 

  المللیبیناستقرار نظام ترجمان و انتقال دانش و جذب منابع مالی ملی و 

  ی نوینهاشهیاندر و یانت از افکاص منظوربهاستقرار نظام مالکیت فکری و معنوی 
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 تحلیل عوامل داخلی

 امتیاز رتبه اهمیت عوامل داخلی  کد 

S1  12 4 3 المللی سالمت در بین پژوهشگران دانشگاهی ملی و بینهاعرصهی صاحب نفوذ در هاچهرهوجود 

S2 16 4 4 مدیریت مالی مستقل در حوزه معاونت پژوهشی 

S3  12 3 4 حوزه معاونتکارشناسان توانمند در 

S4 20 4 5 وجود تفکر استراتژیک، نظام مشورتی و مدیریت مشارکتی در حوزه معاونت پژوهشی 

S5  12 4 3 یسنجعلمفرایندهای مدون و هوشمند مدیریت امور پژوهشی، انتشارات و 

S6  8 4 2 ی ممتاز با قابلیت تولید محصول باکیفیت باالهاپژوهشکدهوجود مراکز تحقیقاتی و 

S7  آزمایشگاه جامع تحقیقاتی، مرکز  هایپژوهشتولید  یهارساختیزوجود( باکیفیت باالcohort )... 8 4 2 و 

S8  سازی نتایج ی حمایت از محققان نوآور و مخترعین در جهت انتقال دانش کاربردی و تجاریهارساختیزوجود

 آوری(وی، دفتر ارتباط با صنعت، مرکز رشد، پارک فنتوسعه نوآوری و مالکیت معن تحقیقات )دفتر اختراعات،

2 4 8 

S9 16 4 4 کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و دسترسی الکترونیک به منابع 

S10 8 4 2 المللیپژوهشی مرجع در سطح ملی و بین–مراکز علمی 

S11 12 3 4 ی موردنیاز برای گسترش پژوهش دانشجوییهارساختیز 

S12 6 3 2 ی پژوهشهانهاده نیتأمهشی وابسته و/یا مرتبط دارای قابلیت مراکز غیر پژو 

W1 6 2 3 محدودیت منابع مالی 

W2 2 2 1 تخصی  نامناسب منابع مالی 

W3 10 2 5 ناکافی بودن/یا مناسب بودن فضای فیزیکی جهت واحدهای پژوهشی دانشگاه 

W4 3 1 3 نشر پایین بودن سطح آگاهی محققین از اصول اخالق پژوهش و 

W5 8 2 4 به تفکیک() یسیانگلهای الزم برای نگارش علمی در بعضی از محققین/متدولوژی/زبان کمبود مهارت 

W6  8 2 4 ی تحقیقاتیمحورهای راهبردی و نامشخ  بودن هابرنامهضعف در تدوین 

W7 4 1 4 ضعف در ترجمان دانش 

W8 5 1 5 و پژوهشی محدودیت در دسترسی به منابع الکترونیک علمی 

W9 هوشمند و مبتنی بر نیاز و نبودن سیستم آموزشی پویا جهت ارتقای  هایآموزشریزی و اجرای ضعف در برنامه

 دانش مدیران و کارشناسان

2 1 2 

W10 8 2 4 وقت نبودن مدیرانتمام 

W11 8 2 4 ارکنان / نیروی انسانیبرای مدیران و کارشناسان و پژوهشگران و ک نامناسب بودن نظام پاداش و تنبیه 

W12 8 2 4 ی مرتبطهاتیمسئولی ساختار تشکیالتی مصوب برای پاسخ به نیازها و هاتیمحدود 

W13 8 2 4 اولویت پژوهشی دانشگاه نامشخ  بودن 

W14  12 2 6 باال/ ضعف در انتشار مقاالت پر استناد ریتأثضعف در انتشار مقاالت در نشریات با ضریب 

W15  باکیفیت  هایپژوهشی تولید هارساختیزضعف در( باالCTC،Cochrane center و )... 4 1 4 

W16 3 1 3 بخشی ضعف همکاری درون 

W17 و  هاشیهمای مطالعاتی دانشگاه، هافرصتآوری و انجام نامناسب بودن شرایط موجود برای انتقال دانش و فن

 گاهمنطبق با جایگاه و نیازهای دانش هاکنگره

3 1 3 

W18 1 1 2 نامناسب و ناکارآمد بودن نظام ارزشیابی و پایش فرآیندها 

 230 -  100 جمع
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 تحلیل عوامل خارجی

 امتیاز رتبه اهمیت عوامل خارجی کد

O1 32 4 8 حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم 

O2  9 3 3 (یرپزشکیغمعتبر تهران و کشور )پزشکی و  هایدانشگاهوجود زمینه همکاری با 

O3  کشور از قبیل وزارت بهداشت یا سایر وزارت  مؤسساتوجود زمینه همکاری متقابل با سایر

 ی مرتبط، نهادهای وابسته به ریاست جمهوری، شهرداری و ....هاخانه

4 3 12 

O4 المللی بین هایسازمانو  هادانشگاه، مؤسساتالمللی و امکان همکاری با بهبود فضای همکاری بین

 )سازمان جهانی بهداشت، یونیسف، بانک توسعه اسالمی و ...(

4 3 12 

O5 32 4 7 استقرار قطب صنعتی کشور در منطقه تحت پوشش دانشگاه 

O6  12 3 4 دانشگاه در داخل و خارج از کشور لیالتحصفارغوجود محققین برجسته 

O7  24 4 6 ی کالن دولتهابرنامهاولویت سالمت در 

O8 های کالن سالمت، نقشه جامع علمی های کالن حمایتی در سطح ملی )ابالغ سیاستستوجود سیا

بنیان های دانشکشور، نقشه جامع علمی نظام سالمت، برنامه پنجم توسعه، قانون حمایت از شرکت

 و ...(

7 4 28 

O9  9 3 3 دسترسی به منابع اطالعاتی علمی داخلی و خارجی نیتأموجود کنسرسیوم برای 

O10  آوری )معاونت علمی و طور ویژه فنکننده از پژوهش و بهی حمایتهاصندوقوجود نهادها و

آوری ریاست جمهوری و ستادهای وابسته، صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق حمایت از فن

 پژوهشگران و ...( و خیرین

5 4 20 

T1 14 2 7 ساالری در نظام سالمتضعف در ثبات مدیریتی و شایسته 

T2  6 2 3 استفاده در حوزه پژوهشروز و قابلی اطالعاتی ملی جامع، بههاسامانهکم بود 

T3 5 1 4 های دانشگاه جهت حل مشکالتکم بود شناخت و عدم احساس نیاز صنایع به قابلیت 

T4 14 2 7 کم بودن میزان بودجه تحقیقاتی کشور و تخصی  دیرهنگام بودجه موجود 

T5 12 2 6 خارج دانشگاهی در مقایسه با پژوهش در دانشگاه هایفعالیتالی مالی در ی باهاتیجذاب 

T6 14 2 7 ها و مراکز تحقیقاتی کشورنامناسب بودن توزیع منابع میان دانشگاه 

T7 3 1 3 گذاری و جامعهگیری مبتنی بر شواهد در سطح سیاستتوجه ناکافی به تصمیم 

T8 14 2 7 نخبگان علمی و پژوهشیداری محدودیت در جذب و نگه 

T9 های قانونی، فرهنگی و ساختاری برای حمایت از های موجود در زیرساختنقاط ضعف و نقصان

 مالکیت فکری

2 1 2 

T10 های وزارت بهداشت در خصوص حفظ و گسترش مراکز تحقیقاتی و کم بود ثبات سیاست

 هاو پژوهشگاه هاپژوهشکده

3 1 3 

 277 - 100 جمع
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 ماتریس موقعیت استراتژیک

 

 
 

 اهداف اختصاصی

 یواحدهادانشگاه در  یهاکتابخانهمنابع موجود در  درصدی 50 سازییکپارچه و سازی. سالم1 .1

 (پزشکی ملی فهرستگان) مختلف

 هایآموزشکل درصد  50 میزان به کاربران برای الکترونیک آموزش و محتوا تولید طرح اجرای .2

 و کتابخانه شدهانجام

 به کتابخانه افزارنرم و پورتال روی بر قرارگیری و مرکزی کتابخانه نشریات آرشیو سازیدیجیتال .3

 عنوان 17000عنوان از  500 تعداد

اعضاء  یسنجعلم بخش هایفعالیت درصد 50 کردن حداقل ساختارمند و سازییکپارچه .4

 علمیهیئت

 درصد 30دانشگاه به میزان  نشریات یسازهینما و پذیری تیرؤ ارتقای .5

پزشکی  هایمهارت و توانمندی کیفی و کمی سطح ارتقای و هاکتابخانه کارکنان درصد 30 پاالیش .6

 درصد 50 این افراد به میزان

 250علمی از  منابع و پزشکی رسانیاطالع مدیریت یهاتیظرف و خدمات از درآمدزایی طرح تدوین .7

 1397میلیون تومان در سال  400میلیون به 

 5به  8 از مرتبه دانشگاه یسنجوب رتبه ارتقای .8

 موجود یهانامهانیپادرصد  50 میزان به دانشگاه یهانامهانیپا بانک سازیسالم و پایش .9

 میزان به دانشگاه ترجمه و فیتأل در حال ایو  ترجمه و فیتأل یهاکتاب بانک سازیسالم و پایش .10

 موجود یاهکتابدرصد 50

 بهداشت وزارت استانداردهای اساس بر دانشگاه یسنجعلم و انتشارات اداره تیساوب طراحی  .11
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 1396آموزشی سال  هایگروهدرصد  100 یسنجعلم .12

 سال به نسبت 1397 سال پایان تا کاربران دیدگاه از دانشگاه پژوهشی اتوماسیون کارایی افزایش .13

 لیلینک ما -گزارش دهی ازنظر -1396 قبل

 اثربخشی هزینه الگوی بر مبتنی هادانشکده و تحقیقاتی مراکز بین مالی در منابع درصد 60 توزیع .14

 در نظام هامعاونت طرف از شدهارائه HSR هایطرح نتایج از درصد 50 حداقل کاربست .15

 مربوطه معاونت و دانشگاه گیریتصمیم

 خاص یهاقیتشو جهت در) ژوهشیپ های گرنت به دانشگاه پژوهشی بودجه از درصد 20 تخصی   .16

 با صنعت ارتباط باال، افزودهارزش و impact و ارجاع با پژوهشی محصوالت که پژوهشگرانی جهت

 افزودهارزش با بروندادهای بر مبتنی پژوهشی های گرنت شدهنیتدو کامل بسته بر منطبق دارند

 (باال

 جهت 96ژوهشی نسبت به سال پ گرنت از کنندهاستفاده دانشجویان درصدی 10 افزایش  .17

 تا پژوهشی یهاتهیکم فعال دانشجویان و فناور و پژوهشی نخبه تکمیلی تحصیالت دانشجویان

 1397 سال ماهه 6 پایان

 و مشکل حل بر مبتنی دانشگاه هایمعاونت طرف از شدهارائه HSR هایطرح درصدی 50 افزایش .18

 1397 سال در هاآن شدهینیبازب تحقیقاتی یهاتیاولو

 پژوهشی شورای در آن تصویب و بالینی و پایه مشترک هایطرح و هانامهانیپا درصدی 20 افزایش .19

 1397 سال ماههسه پایان تا دانشگاه

 داخلی معتبر دهنده گرنت منابع از استفاده با پژوهشی هایطرح کمیت درصدی 100 افزایش  .20

 یهاصندوق جمهوری، ریاست یآورفن و علمی ستاد-کشور پژوهشی یهاصندوق نیماد،)

 قبل سال به نسبت 1397 سال پایان تا ...(و پژوهشگران

 پژوهشی هایطرح کیفیت المللیبین هایهمکاری با مشترک هایطرح درصدی 10 افزایش .21

 کاربردی

 قبل سال به نسبت 1397 سال پایان تا درصدی بودجه ساالنه پژوهش دانشگاه 20 افزایش .22

 حال در هایپژوهش از درصد 40 در اخالقی مالحظات مراعات پایش اجرای و پایش برنامه تدوین  .23

 1397 سال پایان تا دانشگاه حوزه در اجرا

 پایان تا پژوهشی اصلی هایمهارت هایکارگاه مجموعه در دانشجویان از نفر 300 حداقل آموزش .24

 1397 سال

 1397 سال پایان تا یالمللبین یعلم مجامع در دانشجویان مؤثر حضور کردن مندنظام .25

 کارآفرینی و صنعت با ارتباط ،آوریفن و نوآوری اصول با دانشجویان درصد 20  افزاییدانش .26

 دانشجویی پژوهشی یهاتهیکم از فناورانه طرح 10 ارائه .27

 یهاعلمیهیئت و نخبه اساتید هدایت با دانشجویی تحقیقات کمیته هایطرح درصدی 30افزایش  .28

 پژوهشی
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 سال پایان تا بیمارستانی مرکز چهار در "اجتماعی پزشکی و اپیدمیولوژی بخش ایجاد" طرح اجرای .29

 بالینی هایپژوهش کیفی و کمی ارتقا هدف با 97

 مراکز تحقیقاتی دانشگاه مرجع علمی در وزارت بهداشت شناخته شوند. .30

 سال انپای تا آماده rfp با تحقیقاتی مراکزدرصد  100 در آزمایشگاهی شبکه اندازیراه .31

 1397 سال پایان تا واحد 5 به 3تحقیقاتی از  یهاپژوهشکده توسعه .32

 مورد 20 مورد به 11از  هایماریب ثبت برنامه توسعه و تقویت .33

 (خصوصی و دولتی بیمارستان در) جدید بالینی توسعه مرکز 2 حداقل اندازیراه .34

 مراکز تحقیقاتیدرصد  100 یوربهرهبررسی  .35

 مراکز و واحد یک هرسال ازا به میانه به میانه از ترنییپا تحقیقاتی مراکز z-score ارزیابی و ارتقا .36

 واحد یک هرسال ازا به میانه از باالتر

خدمات به معاونت غذا و  ارائه جهت مرجع آزمایشگاه به تحقیقاتی مراکز آزمایشگاه واحد 4 ارتقا .37

 دارو

 کل رد مورد 250مورد به  160پژوهشی از  یهاهسته کمی توسعه  .38

 پژوهشی یهاهسته  درصد 100برای  محصول یا دستاورد تعیین  .39

 با دانشجوی دکتری علمیهیئتعضو  36پژوهشی )از  تخصصی دکتری دوره دانشجوی پذیرش  .40

 عضو( 50پژوهشی به  تخصصی

 نفر( 10نفر به  4پژوهشگر )از  پزشک دانشجوی پذیرش .41

 نفر( 11 نفر به 4از )پژوهشی وزارتی  یپسادکترا محقق پذیرش .42

 پژوهشی علمیهیئت اعضاء به مربوط امور تسهیل .43

 تا آماده rfp با پژوهشی دستیار سامانه اندازیراه طریق از پژوهشی دستیار و محقق همکاری تسهیل .44

 نفر( 11نفر دستیار پژوهشی به  3از ) 1397 سال پایان

 علمیهیئت اعضای ٪ 20 در نوآوری و فکری مالکیت دانش ایجاد .45

 اختراعات داوری نظام طبق اختراع 20 اقلحد داوری .46

 اختراعات ثبت جدید سامانه در اختراع 5حداقل  ثبت .47

 سازیتجاری قابلیت با محصول 5 حداقل به یابیدست .48

 کاربردی ایده 5 از حمایت حداقل و شناسایی .49

 آوریفندانشگاه/ سازمان  مرکز 5 با همکاری برقراری و نامهتفاهم تبادل .50

 نوآوری و رشد مرکز رسانیاطالع و اطالعاتی سامانه و سایت اندازیراه .51

 کارآفرینی چرخه به دانشجویان از نفر 50حداقل  ورود و آموزش .52

 نوپا شرکت 10 حداقل یدهشکل .53

 آوریفن و نوآوری رویدادهای 4 برگزاری .54

 درصد مراکز تحقیقاتی 100در  satori اجرای طرح .55
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 هر در دانش ترجمان طرح به تحقیقاتی مرکز هر تحقیقاتی هایطرح از طرح 1 حداقل اختصاص .56

 رنک

توسط تیم منتور  بنیاندانش هایشرکتمشاوره برای  و گری تسهیل جلسه 50 حداقل برگزاری .57

 دانشگاه آوریفن

ارسالی از وزارت  نامهوهیشسالمت )بر اساس  حوزه نوپای هایشرکت ملی همایش برگزاری .58

 بهداشت(

 بنیاندانش هایشرکتورانه توسط فنا محصول 5 حداقل سازیتجاری .59

 صنعت سفارش مبنای بر فناورانه خدمت یا محصول 3 ارائه حداقل .60

 آوریفنتوسط معاونت تحقیقات و  تومان میلیون میلیارد 5/2 حداقل ییدرآمدزا .61

 یامنطقه و ملی یهاتیاولو به پرداختن به پژوهشی هایطرح از 20 حداقل هدایت و رسانیاطالع .62

 در ارتباط با واحد صنعت سازیتجاریبا قابلیت  هایطرح از درصد 25 حداقل دننمو اجرایی .63

 وکارکسبو  سازیتجاری اصول درزمینه  دانشگاه علمیهیئت عضو 100حداقل  افزاییدانش .64

 موجود مزیت 5 حداقل در دانشگاه هایقابلیت شناساندن .65

سایر ادارات  هایفعالیت محل از پژوهشی معاونت ساالنه بودجه از درصد 1 معادل حداقل نیتأم .66

 دولتی

 برگزاری)دانش  کردن کاربردی مورد در دانشگاه علمیهیئت اعضایدرصد  20 دانش سطح ارتقاء .67

 آموزش ، ارائهKTEC الکترونیک آموزش دانش، ارائه و ششمین سمینارهای ترجمان پنجمین

 (MBAآموزش الکترونیک  ارائهکارآفرینی و  هایمهارت الکترونیک

آزمایشگاه: اتاق تمیز،  سه) اختصاصی هایآزمایشگاه تجهیز. اندازیراه: آزمایشگاه تجهیز دوم فاز .68

 تجهیز اتاق جراحی مرکز مطالعات تجربی( و SEM اتاق کشت و بخش میکروسکوپ،

 روزآمد یهاکیتکن آموزش طریق از دانشگاه پژوهشگران علوم پایه از نفر 50 توانمندسازی .69

 هاپژوهش کیفیت بردن باال جهت آزمایشگاهی

 تحقیقاتی هایآزمایشگاه از خدمات درخواست سامانه و آزمایشگاهی شبکه استقرار و طراحی .70

 تحقیقاتی جامع آزمایشگاه محوریت با دانشگاه

 برای معرفی آزمایشگاه جامع تحقیقاتی موردنیاز rfpتدوین  .71

 صنایع به خدمات ارائه هتج 17025از طریق اخذ ایزو  جامع آزمایشگاه استانداردسازی .72

 خدمات دریافت و ارائه شرکت تجاری مصوب دانشگاه جهت 8مرکز رشد و  با نامهتفاهم عقد .73

 یامشاوره و آزمایشگاهی

 مدل( 3حیوانی ) یهامدلایجاد  .74

 1396 سال انتهای تا قبل سال به نسبت درصد 100میزان  به مطالعات تجربی مرکز درآمد افزایش .75

 مرکز کردن پزشکی )وارد علوم هایدانشگاه پژوهشی هایفعالیت ارزشیابی در شگاهدان رتبه ءارتقا .76

 در همچنین و پزشکی علوم هایدانشگاه پژوهشی هایفعالیت ارزشیابی در تجربی مطالعات

 (آوریفن ارزشیابی
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 اصول حاکم بر تدوین خطوط کلی برنامه استراتژیک دانشگاه -5-3
گیری های کالن دانشگاه را در طی چهار سال مطرح می سازد، بر این از آنجا که برنامه استراتژیک جهت 

اساس ضرورت دارد که مبانی و اصول حاکم از قطعیت، اعتبار و پایایی قابل قبولی برخوردار باشد. به همین 

 دلیل مستندات جدیدی که در بازنگری این سند مورد استفاده قرار گرفته است، به اجمال مطرح می شوند.

 اساسی حرکت به سمت دانشگاه نسل سوماصول 

 ؛ی دانشگاه نسل سوم وجود نداردهایژگیوبا اذعان به این نکته که یک چارچوب و قالب یکسان برای نیل به 

در  ،اروپا به سمت دانشگاه نسل سوم هایدانشگاه منظور هدایتوجود کمیسیون اتحادیه اروپا بهولی بااین

 54در هفت محور اصلی و حدود برای دانشگاه های کارآفرین  1راهنماییاقدام به تهیه اصول  2012سال 

تغییر فرهنگی و اقدامات مدیریتی  های استاندارد فرعی نموده است. اصول موردبحث در این راهنما، زمینه

، مطرح ساخته است. در ادامه به کندیمتسهیل از دانشگاه نسل دوم به دانشگاه نسل سوم گذر را  دورهکه 

 .میکنیموین اصلی و فرعی اشاره عنا

 حاکمیت و رهبری

 کارآفرینی وجه اصلی استراتژی دانشگاه است .1

 وجود داشته باشد.باید تعهد باالیی ی کارآفرینی در دانشگاه هایاستراتژبرای اجرای  .2

در تمامی باید الگوی مشخصی کارآفرینانه با امور جاری،  هایفعالیتبرای هماهنگی و ادغام  .3

 نشگاه وجود داشته باشد.سطوح دا

 علمی و واحدها باید از استقالل عمل مناسبی برخوردار باشند.اعضای هیئت .4

دانشگاه باید نیروی پیشرانی برای توسعه کارآفرینی در تمام منطقه، جامعه و محیط اجتماعی  .5

 داشته باشد.

 هازهیانگتوانمندی سازمانی، کارکنان و 

ازجمله  ی متنوع،هایگذارهیسرماتوسط منابع اعتباری یا اهداف کارآفرینانه دانشگاه باید  .1

 ی بیرونی، موردحمایت قرار گیرد.هانفعیذه لی بوسیگذارهیسرما

 دانشگاه برای حمایت از توسعه کارآفرینی، باید یک استراتژی مالی پایدار داشته باشد. .2

 انسجام قویت ارتباط و وکار و تدر دانشگاه باید سازوکارهایی برای غلبه بر موانع سنتی کسب .3

 وجود داشته باشد. هاآنافزایی بین ی داخلی )کارکنان و دانشجویان( و تقویت همهانفعیذ

افرادی که تجارب، نگرش و  در گیرکردنی جدید و هایروینکارگیری دانشگاه باید از به .4

 رفتارهای کارآفرینانه دارند، استقبال نماید.

گذاری ی کارآفرینی خود، بر توانمندی کارکنان سرمایههانامهبردانشگاه باید برای حمایت از  .5

 کند.

                                                 
1 A Guiding Framework for Entrepreneurial Universities, Final version 18th December 2012 
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ی کارآفرینی هابرنامهطور فعال از ی مشخصی برای کارکنانی که بههامحرکباید پاداش و  .6

یی را که به تحقق هانفعیذباید سایر  دانشگاه ، وجود داشته باشد.کنندیمدانشگاه حمایت 

 ، شناسایی و موردحمایت قرار دهد.ندینمایممک ی کارآفرینی دانشگاه کهابرنامه

 توسعه کارآفرینی در حوزه آموزش و یادگیری

 هایمهارتو توسعه  فرایندها یسازهیشب برنامه های ترکیب دانشگاه باید به نحوی باشد که از .1

 کارآفرینی، حمایت نماید.

 بهرهآفرینانه در آموزش آموزشی باید از رویکردهای کار هایگروهی در تمامی علمئتیهاعضای  .2

 بوده و به تنوع و نوآوری در آموزش و یادگیری دامن بزنند. مند

سازی ایده تا توسعه و اجرای آن دانشگاه باید رفتارهای کارآفرینانه را از مرحله خلق ایده، شبیه .3

 موردحمایت قرار دهد.

 کارآفرینی را اعتبارسنجی نماید. هایآموزشدانشگاه باید نتایج  .4

یر ساختن و جلب مشارکت ذینفعان بیرونی یک اقدام کلیدی در توسعه آموزش و یادگیری درگ .5

 .شودیمدر یک دانشگاه کارآفرین محسوب 

 باید در فرآیند آموزش و تربیت کارآفرینی ادغام شوند. نتایج حاصل از پژوهش .6

 ی شغلی کارآفرینانارتقامسیر 

یتوانمنداهمیت توسعه ارزش و  را در خصوصدانشگاه باید آگاهی کارکنان و دانشجویان خود  .1

 دهد. ارتقای کارآفرینی ها

 شدن به یک کارآفرین تشویق نماید.دانشگاه باید تمام افراد را برای تبدیل .2

 دانشگاه باید فرصتی را برای کسب تجربه کارآفرینی فراهم سازد. .3

 دانشگاه باید از تبدیل یک ایده به اقدام کارآفرینی حمایت کند. .4

صنایع باید فراهم  متخصصین شاغل دران آموزش استادشاگردی توسط اساتید دانشگاه و امک .5

 باشد.

 مالی کارآفرینان بالقوه را از طریق بخش خصوصی تسهیل نماید. نیتأمدانشگاه باید امکان  .6

 را تسهیل نماید. وکارکسبدانشگاه باید دسترسی به مراکز رشد  .7

 برای تبادل دانش صنعت، ارتباط بیرونی-رابطه دانشگاه

 مساعی با صنعت، جامعه و بخش دولتی باشد.دانشگاه باید متعهد به تبادل دانش و تشریک .1

 .تالش نمایدو برقراری ارتباط فعال با طیف وسیعی از ذینفعان  برای مشارکتباید  دانشگاه .2

رونی داشته و سایر نهادهای بی آوریفنی هاپارکباید ارتباط قوی با مراکز رشد،  یهر دانشگاه .3

 یی را برای تبادل دانش پویا خلق نماید.هافرصتو 
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کارآفرینی با  هایفعالیتیی را برای کارکنان و دانشجویان برای هافرصتباید  هادانشگاه .4

 وکار بیرونی ایجاد نماید.کسب یهاطیمح

ه به عمل ، حمایت ویژبا محیط بیرونیدانشگاه باید از کارکنان و دانشجویان خود برای ارتباط  .5

 آورد.

خود  یآموزشی و پژوهش هایفعالیتدر اکوسیستم جامع دانش،  تأثیرگذاریدانشگاه باید برای  .6

 .همسو نمایدصنعت  را با

 المللیعنوان یک موسسه بیندانشگاه کارآفرین به

 یک بخش اساسی از استراتژی کارآفرینی دانشگاه باشد. سازی بایدالمللی بین .7

کارکنان و دانشجویان  المللی سازیبینواضح حمایت خود را از جنبش  طوردانشگاه باید به .8

 نشان دهد.

ی ازجمله در حوزه آموزش، پژوهش و المللنیبدانشگاه باید درصدد جستجو و جذب کارکنان  .9

 دانشجویان دکتری باشد.

 ی باید در رویکردهای آموزشی دانشگاه مشهود باشد.سازالمللی بین .10

المللی ی بینهاشبکهطور فعال در دانشگاه باید به علمیهیئتضای آموزشی و اع هایگروه .11

 مشارکت داشته باشند.

 ی دانشگاه کارآفرینآمدهایپسنجش 

 قرار دهد. موردسنجشاستراتژی کارآفرینی و تغییر خود را  ریتأثدانشگاه باید  .1

دسنجش سطوح مختلف موسسه را در آموزش و یادگیری مور رشدنیدرگدانشگاه باید میزان  .2

 قرار دهد.

 آموزش و یادگیری کارآفرینی را موردبررسی قرار دهد. ریتأثطور مرتب دانشگاه باید به .3

 طور مرتب پایش و ارزشیابی نماید.تبادل دانش را به هایفعالیتدانشگاه باید جریان  .4

قرار  طور مرتب مورد پایش و ارزشیابیبهرا نوپا  هایشرکتی حمایت از آمدهایپدانشگاه باید  .5

 دهد.
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 فهرست اسناد باالدستی تحلیل شده -5-4

 یشمس یهجر 1404در افق  یرانا یاسالم یسند چشم انداز جمهور -

 کشور ینقشه جامع علم سند -

 جاماع علمای سالمت نقشاه -

 یجمهوری اسالم یو فرهنگ یبرنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماع قانون -

 ( 1400-1396ا)  یرانا

 ت دوازدهمسالمت دول برنامه -

 یرانا یمحترم دانشگاه علوم پزشک یسرئ یاز سو یکالن ابالغ یها سیاست -

 یراه اصالح نظام ادار نقشه -

 یاصالح نظام ادار یاتیعمل برنامه -

 مصرف در بخش سالمت یالگو اصالح -

 یاقتصاد مقاومت یها سیاست -

 سالمت یکل یها سیاست -

ف حوزه سالمت مانند سند در خصوص موضوعات مختل یمل یاسناد و برنامه ها سایر -

 یو عوامل خطر مرتبط در جمهور  یرواگیرغ یها یماریو کنترل ب یشگیریپ یمل

 .1404تا  1394 ی. در بازه زمانیرانا یاسالم

 1396-1400برنامه استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی ایران،  -

 برنامه استراتژیک معاونت پژوهشی دانشگاه -

 1398قیقات علوم پزشکی کشور در سال راهنمای ارزشیابی کیفی مراکز تح -

راهنمای ارزشیابی فعالیت های پژوهشی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور در سال  -

1397 

چک لیست ارزیابی و پایش فرایندی برنامه راهبردی مرکز تحقیقات علوم مدیریت و  -

 1393-1398اقتصاد سالمت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، 
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 اساسنامه مرکز -5-5
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