
  یپزشک علوم آموزش يساختها ریز ارتقاء و توسعه بسته
 :محور

 نینو علوم ژهیو به یپزشک علوم يها رشته (Excellence)  یتعال و کمال يبرا يساز بستر
 میتحر پسا طیشرا در يا رشته نیب و

 :اهداف

 در یلیتکم التیتحص انیدانشجو و یعلم ئتیه ياعضا یفن و یعلم يتوانمند ارتقاء 

 ایدن روز يهايفناور نیآخر نهیزم

 کشور يها منطقه کالن در یآموزش مرجع يها شگاهیآزما يانداز راه 

 تیترب يراستا در یلیتکم التیتحص يها دوره پژوهش و آموزش یده جهت 
 دانش بر یمبتن محصوالت دیتول و فناور انیدانشجو

 :شیپا يها شاخص

 و یعلم ئتیه ياعضا یفن و یعلم يتوانمند ارتقاء يبرا شده برگزار يها دوره تعداد 
 انیدانشجو

 یمل سطح در یلیتکم التیتحص 

 کشور از خارج به شده اعزام یلیتکم التیتحص انیدانشجو و یعلم ئتیه ياعضا تعداد 

 ایدن روز يهايفناور نیآخر لیتحص منظور به

 کشور يها منطقه کالن در شده يانداز راه یآموزش مرجع يها شگاهیآزما تعداد 

 يها نامه انیپا از حاصل یالملل نیب شده ثبت يها پتنت ای یمل اختراعات ثبت تعداد 
 یدانشجوئ

 يتوانمند ارتقاء يها دوره در کننده شرکت انیدانشجو و یعلم أتیه ياعضا نسبت 

 :محور

 تیترب اندرکار دست یآموزش يگروهها یزاتیتجه يها رساختیز تیتقو يبرا بقا راه نقشه
  (Ph.D) یتخصص يدکتر و ارشد یکارشناس انیدانشجو



 :اهداف

 التیتحص یکم توسعه از یناش زاتیتجه و منابع موجود يها یکاست از یبخش میترم 

 ریاخ يهاسال در یلیتکم

 اختصاص قیطر از یلیتکم التیتحص يها دوره مسئول يگروهها در زهیانگ جادیا 

 یآموزش عملکرد اساس بر بودجه

 یلیتکم التیتحص يها دوره یعمل آموزش تیفیک ارتقاء 

 یلیتکم التیتحص يها نامه انیپا تیفیک ارتقاء 

 یلیتکم تحصالت يدورهها از حاصل یعلم انتشارات تیفیک شیافزا 

 :شیپا يها شاخص

 یشگاهیآزما زاتیتجه نیتام يبرا مختلف يگروهها به افتهی صیتخص بودجه زانیم 

 دانش يها مرز در پژوهش ای محصول دیتول جهت در شده ثبت يها نامه انیپا تعداد 

 ریتاث بیضر (یدانشجوئ يها نامه انیپا از حاصل مقاالت تیفیک یبررس  (Impact 

Factor) مختلف یزمان يها بازه در )مقاله به استنادات تعداد و مربوطه مجله 

 :محور

 کشور یپزشک علوم آموزش کپارچهی اطالعات ستمیس ياجرا و یطراح

 :اهداف

 معاونت موجود يها پورتال ارتقاء و ازین مورد يها پورتال يانداز راه و یطراح 

 کشور یپزشک علوم يها دانشکده/دانشگاه و یآموزش

 یپزشک علوم يها دانشکده/دانشگاه در ریدا مقاطع و ها رشته یاطالعات جامع بانک هیته 

 یپزشک علوم يها دانشکده/دانشگاه یعلم اتیه ياعضا یاطالعات جامع بانک هیته 

 دانشکده/دانشگاه یآموزش يفضاها و زاتیتجه امکانات، یاطالعات جامع بانک هیته 

 یپزشک علوم يها

 ها رشته يا دوره یابیارزش و سیتاس يجار يندهایفرآ نمودن زهیمکان 



 :شیپا يها شاخص

 دانشکده /دانشگاه و یآموزش معاونت افتهی ارتقاء ای و شده يانداز راه يها پورتال تعداد 

 یپزشک علوم يها

 یپزشک علوم يهها دانشگا در مقاطع و ها رشته یاطالعات جامع بانک تعداد 

 یپزشک علوم يهها دانشگا یعلم اتیه ياعضا یاطالعات جامع بانک تعداد 

 علوم يهها دانشگا یآموزش يفضاها و زاتیتجه امکانات، یاطالعات جامع بانک تعداد 

 یپزشک

 دانشگاه و ها رخانهیدب در ها رشته يا دوره یابیارزش و سیتاس زهیمکان يندهایفرآ تعداد 

 ها

 :محور

 در ریدرگ خدمات ارائه مراکز و یآموزش يمارستانهایب یزاتیتجه يها ساخت ریز تیتقو

 آموزش

 :اهداف

 التیتحص یکم توسعه از یناش زاتیتجه و منابع موجود يها یکاست از یبخش میترم 

 ریاخ يسالها در یلیتکم

 یتخصص ،یعموم یدندانپزشک و یپزشک يها دوره مسئول يگروهها در زهیانگ جادیا 
 یآموزش عملکرد اساس بر بودجه اختصاص قیطر از یتخصص فوق و

 و یتخصص ،یعموم یدندانپزشک و یپزشک يها دوره ینیبال آموزش تیفیک ارتقاء 
 یتخصص فوق

 :شیپا يها شاخص

 نیتام يبرا یآموزش مراکز و ها کینیکل ها، مارستانیب به افتهی صیتخص بودجه زانیم 
 ازین مورد زاتیتجه



 یآموزش مراکز و ها کینیکل ها، مارستانیب در موجود منابع و زاتیتجه انطباق درصد 
 آموزش توسعه يبرا ازین مورد یزاتیتجه يازهاین با

 معتبر یعلم مجالت در شده منتشر مقاالت به استناد تعداد 


