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  رسالت 

مشارکت در توسعه و بهبود سالمت جامعه و ارتقا موقعیت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در عرصه های ملی 

ات بنیادی و کاربردی و و بین المللی از طریق ایجاد بستر و فضای مناسب برای محققین جهت انجام تحقیق

 توسعه ای و برقراری ارتباط فعال با سیاست گذاران و متولیان پژوهش و فناوری کشور 

 

 دورنما 

ما بر آنیم با توسعه و ارتقای امر تحقیق در تمام سطوح دانشگاه همواره به عنوان یکی از دانشگاه های طراز اول 

و مصداق بارز انجام پژوهش در خدمت ارتقای سالمت کشور و معتبر منطقه از بعد پژوهش محسوب گشته 

 جامعه باشیم. 

 

 اهداف کالن

ی اختیارات و امکانات و منابع  حوزه تحقیقات و فناوری با اخذ مجوز از مراجع ذیصالح از جمله ( توسعه1

 هیأت امناء، وزارت و......

 ( مهندسی مجدد ساختار تشکیالتی حوزه معاونت تحقیقات و فناوری2

 معاونت تحقیقات و فناوری



ی تحقیقات و ی خدمات پژوهشی و فن آوری حوزههای درآمدساز و ارائه دهندهوری از ظرفیت( افزایش بهره3

 فناوری دانشگاه

 ها به منظور ارتقاء کیفی تحقیقات ( توسعه زیرساخت4

 تحقیقاتی-های علمی( کاربردی کردن فعالیت5

 لمللیهای بین سازمانی در سطوح ملّی و بین ای همکاری( توسعه6

 مندی از ظرفیتها و توانمندیهای استعدادهای درخشان و نخبگان( بهره7

 

 

 

 

 

حوزه تحقيقات و فناوري با اخذ مجوز از مراجع ذيصالح از  امکانات و منابع  ،ي اختيارات( توسعه1

  ...... ، وزارت وجمله هيأت امناء

 ای حوزه تحقیقات و فناوری و موارد قابل شناسایی و استفاده از ظرفیتهای قانونی راکد مرتبط با چالشه

 مورد در طول برنامه 5و اجرایی کردن حداقل توسط مراکز ذیربط  95شهریور تفویض تا آخر 

 ی اعزام و پذیرش دانشجو و استاد برای دوره های آموزشی کمتر از سه ماه توسط تدوین آیین نامه

 و اجرای آن از همان سال 93یبهشت سال روابط بین الملل و شورای پژوهشی دانشگاه تا آخر ارد

  

 ساختار حوزه معاونت تحقيقات و فناوريساماندهی و توسعه نظام سازمان و ( 2

  و 95 تیرمستندسازی فرآیندهای اداری معاونت تحقیقات و فناوری با توجه به اسناد باالدستی تا آخر ،

  .96آیندها تا آخر تیر و تمام فر  59 سالفرآیندهای مدون تا پایان از  %50ارتقاء 

 در چارت موجود هر رده سازمانی های کارشناسی و شرایط احراز پستاختیارات  ،تدوین شرح وظایف

  95تا آخر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه  جدیدتشکیالتی 

  به با توجه  توانمندسازی کارشناسان حوزه تحقیق و فناوری بسته آموزشی برای  5تدوین و اجرای حداقل

   در طول برنامههر سال  NPMCساختار تشکیالتی جدید با مشارکت 

  دانشگاه به منظور لحاظ و تحقیقاتی درمانی -بازنگری در ساختار اداری مراکز آموزشیبرنامه پیشنهاد ارایه

توسط معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشکده پزشکی های پژوهشی دانشگاه ها و فعالیتنمودن برنامه

با مشارکت معاونت توسعه و مدیریت دندانپزشکی دانشکده تحقیقات و فناوری محترم  مکاری معاونته و

 95منابع دانشگاه تا آخر سال 

 94دانشگاه تا آخر سال  "سنجیعلم"اندازی واحد راه  

  



ي حوزهوري او فني خدمات پژوهشی هاي درآمدساز و ارائه دهندهوري از ظرفيت( افزايش بهره3

 يقات و فناوري دانشگاهتحق

 اطالعات مربوط به توانمندیهای علمی و صنعتی درآمدساز های درآمدساز و شناسایی ظرفیت

 95دانشگاه تا آخر مرداد مدیریت توسعه فناوری سالمت حوزه تحقیقات و فناوری توسط دانشگاه در 

 فناوری دانشگاه در ارتباط با های های تبلیغاتی دانشگاه برای معرفی توانمندیارتقاء مجاری و کانال

(، شرکت و برگزاری 95 ماه شهریور تا آخرمعرفی توسط هر واحد )ی بسته از طریق اینترنت، تهیه

توسط مدیریت فناوری های مشترك )حداقل دو نمایشگاه در هر سال در طول برنامه(، و ... نمایشگاه

 سالمت دانشگاه 

 حوزه  اصلیو امکانات ی خدمات تجهیزات تفاده و ارائهی اسی مربوط به نحوهی آئین نامهتهیه

  95تا آخر مرداد مدیریت توسعه سالمت  موجود در دانشگاه توسطتحقیقات و فناوری 

  مرکز تحقیقاتی منتخب و  10 نامه باو عقد تفاهمدانشگاه تحقیقات برنامه آزمایشگاه جامع توسعه

 95ها تا آخر کلیه دانشکده

 با مشارکت دانشکده تباطات همگانی نظام سالمت استان رسانی و ارع اطالعپایگاه جام ایجاد

   95رسانی پزشکی دانشگاه تا آخر سال مدیریت و اطالع

 95ی نرم افزاری جامع بانک اطالعات تحقیقاتی و فناوری دانشگاه تا آخر سال برنامهسازی پیاده 

 

  ها به منظور ارتقاء کيفی تحقيقاتتوسعه زيرساخت( 4

 تحقیقاتی بین بخشی دانشگاه توسط شورای تحقیقات و -های کالن علمیی برنامهنامهتدوین آئین

  93فناوری دانشگاه تا آخر خرداد 

  ی آن تا آخر ی ساالنهو تدوین برنامه "های نوترکیبتولید آنتی بادی و پروتئین"تشکیل کارگروه

 95رداد خ

  95تا آخر سال  "و پروتئین نوترکیب تولید آنتی بادی"مربوط به  "اتاق تمیز"راه اندازی  

  ی آن تا آخر ی ساالنهو تدوین برنامه "پزشکی بازساختیهای بنیادی و سلول"تشکیل کارگروه

94 

  درمانی شهید مدنی تا آخر -در مرکز آموزشی "سلول درمانی"مربوط به  "اتاق تمیز"راه اندازی

  95تیر 

  مرکز تا آخر اندازی و راه 95تا آخر شهریور  "مرکز تهیه سلول برای سلول درمانی"تدوین برنامه

   97سال 

 مشارکت فعال در اجرای برنامه کوهورت کشوری 



  گرائی پنج مرکز تحقیقاتی برتر دانشگاه در جهت ماموریتحداقل تدوین و اجرای تفاهم نامه با

  94کز تا آخر مهر ماه های تحقیقاتی مرافعالیت

 های ی کالن ثبت بیماریمشارکت در تدوین برنامه(Disease Registry) ی مغزی، سرطان، سکته

و اجرای آن در  93و اختالالت ژنتیکی مادرزادی توسط کارگروه مربوطه تا آخر شهریور سال  ی قلبیسکته

 طول برنامه

 کده داروسازی جدیداالحداث تا آخر شهریور ایجاد بخش حیوانات ترانسژنیک در حیوانخانه دانش

96  

  برای آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه و آزمایشگاه استانداردهای آزمایشگاهی بین المللیاخذ-

های بنیادی و آزمایشگاه غربالگری داروئی مبتنی بر سلولهای داروسازی و علوم نوین های مرکزی دانشکده

  97تا آخر شهریور 

 د مجالت نمایه شده دانشگاه در پایگاه افزایش تعداPubMed  عنوان، در پایگاه  8عنوان به  5از

Scopus  و در پایگاه  96عنوان تا آخر سال  5عنوان به  3ازISI  97عنوان تا آخر سال  3به   

 

 تحقيقاتی-هاي علمی( کاربردي کردن فعاليت5

 ها و دانشکدهدانشگاه حقیقات و فناوری در معاونت ت "ی فناوری سالمتمدیریت توسعه"اندازی راه

ی تحقیقات و فناوری دانشگاه، شرح وظایف و فرآیندهای مربوط به این های کالن حوزهو تدوین برنامه

  95عرصه تا آخر شهریور ماه 

 اِعمال و  94بنیان در هئیت امناء تا آخر خرداد های دانشی تشکیل شرکتنامهاصالح آئین

حداقل دو شرکت دانش بنیان در هر سال در طول های حمایتی و تشویقی جهت ثبت ها و برنامهسیاست

 برنامه

  در معاونت ها، شبکه های بهداشت  "بهبود کیفیت"سازی و تاسیس واحد ظرفیتمشارکت فعال در

 ها()مربوط به معاونت پشتیبانی برای تمام معاونت 95و درمان،  بیمارستان ها و دانشکده ها تا آخر خرداد 

  مربوط به حوزه فناوری سالمتو توانمندسازی ی آموزشی بسته و دوره 4تعریف و برگزاری حداقل 

و ی آموزشی بسته و دوره 2و تعریف و برگزاری حداقل معاونت  مدیریت توسعه فناوری سالمتتوسط 

 توانمندسازی توسط هر دانشکده در هر سال در طول برنامه

  95استان تا آخر تیر  "طقه ویژه/پارك فناوری سالمتمن"تدوین برنامه کالن ایجاد  

 توسط مدیریت فناوری سالمت دانشگاه تا آخر شهریور  "ثبت اختراعات"نامه حمایت از تدوین آئین

95  

 محصول/اختراع ثبت شده دانشگاهی و یا غیردانشگاهی در هر سال در طول  2سازی حداقل تجاری

 برنامه 

  



 ين سازمانی در سطوح ملّی و بين المللیهاي بي همکاري( توسعه6

 المللی دانشگاهی توسط مدیریت روابط بین الملل با برگزاری حداقل یک تور علمی ملی/بین

 همکاری واحدهای ذیربط دانشگاه در هر سال در طول برنامه 

  دانشگاه به خصوص بخش انگلیسی تا آخر معاونت تحقیقات و فناوری تکمیل و ارتقاء وب سایت

 95ریور شه

 حوزه تحقیقات و فناوری دانشگاه ها و برنامه های آموزش زبان انگلیسی برای کارکنان، طراحی بسته

  95سال  آذرمتناسب با رسالت وظائف سازمانی توسط مدیریت روابط بین الملل تا آخر 

  فق در با توان حضور مو مربوط به حوزه تحقیقات و فناوریتشکیل و حمایت از حداقل چهار برنامه

 المللی در طول برنامه ی بینبا وجههعرصه مرجعیت علمی 

 از طریق سفارش و اعطای گرنت( مرجع تا آخر برنامهجامع و حداقل دو عنوان کتاب علمی  انتشار( 

 

 و نخبگان برترمندي از ظرفيتها و توانمنديهاي استعدادهاي ( بهره7

 دانشگاه علوم  "فرهنگی دانشجویان -ی امور علمیشورای برنامه ریز"سازی آیین نامه تدوین و نهائی

پزشکی تبریز به منظور یکپارچه سازی مدیریت مربوط به نخبگان و استعدادهای درخشان دانشجویی با 

 93های آموزشی، تحقیقات و فناوری، و دانشجوئی و فرهنگی تا آخر خرداد مشارکت معاونت

 ط گروه کاری با همکاری معاونت آموزشی دانشگاه و دانشگاه توس "استاد ممتاز"ی تدوین آئین نامه

   93اخذ مصوبه از هئیت امنای دانشگاه تا آخر خرداد 

 تحقیقاتی-کار علمی"ی نحوه به کارگیری دانشجویان برگزیده و توانمند جهت تدوین آئین نامه" 

 93توسط گروه کاری و اخذ مصوبه از هئیت رئیسه دانشگاه تا مهر ماه 

  و اخذ مجوزهای الزم دانشگاه  تحقیقات و فناوریتوسط شورای  "کرسی پژوهشی"نامه تدوین آئین
 95تا آخر آبان برای اجرای آن 

 ی نحوه پذیرش تدوین آئین نامهPost-Doc تحقیقاتی توسط شورای -برای اساتید فعال علمی

 93پژوهشی دانشگاه و ارائه به هئیت امنای دانشگاه تا آذر ماه 

 
 


