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  مقدمه 

هايي موفق خواهند بود كه كليه تصميات سازماني خـود را        سازمان در دنياي پويا و پر از تغيير كنوني، تنها         

اي كـه   همساز با چنين تحوالت گسترده    . با توجه به شرايط و مقتضيات  محيط  پيرامون خود، عملياتي نمايد            

آوري را  هاي شـگفت  ها نيز دگرگوني   محيط دروني سازمان   ،هاي نوپديد است  بيش از هر چيز مرهون فناوري     

هـا را بـه   طلبد تا مديران به مدد آن، اداراه امور سـازمان    ها، رويكرد جديدي را مي    اين اقدام .  كند تجديد مي 

يكي . اي معقول، هماهنگ با تحوالت دروني و بيروني، ساختار، ارتباطات و ديگر روندها، تنظيم نمايند               گونه

-نهاي خصوصي در عرصه   برنامهتجربه وسيع سازما. از اين رويكردهاي جديد، تفكر و اقدام راهبردي است

دانشگاه به عنوان . غيرانتفاعي قرار دارد اي پر مايه فرا راه سازمانهاي دولتي و    ريزي راهبردي هم چون گنجينه    

دانشگاه بايد انسانهايي راتربيت كند كه بتوانند در دنياي فردا         . يك سازمان وظيفه بسيار سنگيني بر عهده دارد       

به قـول پيتـر   .براي اين منظور برنامه الزم است كارآمدي عمل كنند و   منطبق بوده و   هاي آن با تمام دگرگوني  

ريـزي  برنامـه . هاي ديگر فرقـي نخواهـد داشـت         اي با برنامه   ، هيچ برنامه   درويدراكه اگر ندانيد به كجا مي     

در واقع   يادي و مبادرت به اقدامات بن    ها و سازمان يافته در جهت اتخاذ تصميم      راهبردي تالشي است منظم و    

پيش تعين شـده     اقدام در جهت اهداف از     گيري و سازي ، تصميم  ابزاري است در دست مديران براي تصميم      

  .سازمان

انـد،  بيروني بـيش از پـيش وابـسته شـده          هاي دروني و  به جهت مقابله با محيطي كه پيوستگي       با اين فكر و   

 سـال آينـده تـدوين    4رنامه راهبردي خود را براي  ن شد تا ب   آمعاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي قم بر        

اعـضاي   آيد حاصل جلسات متعدد كارشناسان واحد مركزي پـژوهش دانـشگاه و       نچه در ادامه مي    آ نمايد و 

مـده  آبررسيهاي فـراوان حاصـل       پس از بحث و    كميته تدوين برنامه راهبردي است كه در جلسات متعدد و         

مهم  ريزي گام اول است و     نبايدفراموش نمود كه برنامه    وتشكر است   افر در خور تقدير و      واين تالش   . است

اميـد  . ينده مـي باشـند     آ دقيق مواردي است كه حاصل تفكر جمعي صاحب نظران، با نگاه به            اجراي موثر و  

چوب ربتواند در چـا ) س(عنايت خاص كريمه اهل بيت     لطف الهي و   است دانشگاه علوم پزشكي قم درپرتو     

  .ي جامعه را پوشش دهدتي كه بر عهده دارد، بخشي از نيازهاانداز و رسالچشم
 

 

  عليرضا كوهپايي

 مدير امور پژوهشي دانشگاه                          
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  آشنايي با شهر مقدس قم 

از قـم علـم بـه       .قم حرم اهل بيت است ، قم مركز علم است، قم مركز تقواست، قم مركز شهادت و شهامت است                  

قم از زمـان ائمـه اطهـار    . قم شهري است كه در آن ايمان و علم و تقوا پرورش يافته است .همه جا صادر مي شود    

مورد توجه اسالم بوده است و از قم تقوا، شجاعت، شهامت و همه فضائل به همه جا صـادر مـي شـود و صـادر                          

مـن  .  علـم و تقـوا     علمايي كه در قم من ادراك كرده ام ، كساني بوده اند كه در دنيـا نمونـه بودنـد در                    .خواهد شد 

من هر جا باشم قمي هستم      ). عج(اميدوارم كه ادامه پيدا كند اين علم و تقوا در شهر شما تا زمان ظهور امام زمان                  

  .و به قم افتخار مي كنم

  51 صفحه – 12 جلد – صحيفه نور -امام خميني
 

  نگاهي به پيشينه تاريخي قم 

ات سفالينه و بقاياي سـاختماني در قـم و نـواحي اطـراف آن               بررسي ها و كاوش هاي علمي به عمل آمده از قطع          

تاريخ اسطوره اي ايـران تـشكيل       . نشان مي دهد منطقه قم حداقل از هزاره پنجم قبل از ميالد مسكوني بوده است              

در متون ديگر از طهمـورث ، بهـرام   . تاسيسات شهري در قم را به كيخسرو پادشاه افسانه اي ايران نسبت مي دهد       

ظاهراً ايـن شـهر يـك بـار بـه      . بانيان سازمان شهري قم ياد شده استهراسب ، قباد و يزدگرد نيز به عنوان         گور، ل 

دست اسكندر خراب شده و اين خرابي تا زمان قباد ساساني باقي مانده تا اينكه قباد، پدر انوشيروان مجـدداً آنـرا                       

بـه اعتقـاد مورخـان ،       . مهم بوده اسـت       و نسبتاً  به گواهي تاريخ،قم در عهد ساساني از شهرهاي آباد        . ساخته است 

منطقه شهرستان در جنوب شرقي شهر قم محل باستاني شهر قم بود كه در هنگـام فتوحـات مـسلمين بـه وسـيله                        

بر اساس برخي از منابع اين منطقه را در دوران  .پيشگامان سپاه ابوموسي اشعري فتح و احتماالً ويران گرديده است         

  .ي گفتند و حوزه روستايي آن كميدان و مركز روستا را به نام كم مي خواندندباستان براوستان م

در هـر  . در مقابل،مورخان ديگر نيز وجود دارند كه قم را يك شهر تازه ساز و از آثار قرن اول هجـري مـي داننـد             

ذهبي، صورت،قم با هويت كنوني خود از شهرهاي نوظهور اسالمي است كه موجوديت آن را بايـد در جهـات مـ                    

  .سياسي جست و جو كرد

 هجـري بـه وسـيله اعـراب         23اگر چه قم در سال      .تاريخ بعد از اسالم اين منطقه با تشيع پيوندي ناگسستني دارد          

 94 سال بعد، يعني در سال 70با اين حال ، .اما مردم قم همچنان به كيش زرتشتي باقي ماندند  . فتح گرديد مسلمان  

ه مذهب از ظلم و ستم حكام اموي به ايران مهاجرت كرده و در قـم اقامـت            هجري گروهي از اعراب اشعري شيع     

. آنان به دعوت مردم شهر به اسالم و تشيع توانستند جمع كثيري از آنان را بـه ديـن خـود متمايـل كننـد                        . گزيدند

اع كردند و    هجري از دادن خراج به خلفاي دوران امتن        142اشعري ها در آباداني آن تالش فراوان كردند و از سال            

 هجـري، قـم از   189مختار در حكومت اسالم در آمد،در سـال   از آن تاريخ، قم به صورت يك سرزمين نيمه خود       

  .جدا گرديد و به صورت شهر مستقلي درآمد و جايگاه پرورش دانشمندان و فقيهان شيعي شدصفهان ا
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آنان به اقتصاد كشاورزي منطقـه رونـق      .ددر اين زمان،پايه هاي شهر قم اين با به دست ساكنان جديد آن ريخته ش              

در قرون اوليه اسالم ، مهاجرت      .دادند و قم را چنان گسترش دادند كه در عرض دو قرن تبديل به شهر بزرگي شد                

به قم و رسوخ  عقايد شيعه اماميـه در دل           ) ع(و پناه آوردن بسياري از سادات و فرزندان خاندان نبوت و آل علي              

ايـن مركزيـت    . د تا به تدريج به عنوان يكي از مراكز بزرگ تشيع در جهان شناخته شـود               و جان مردم آن سبب ش     

  .مذهبي شهر از آن روزگار تا كنون ادامه دارد

به اعتقاد مورخين،محل وقوع شهر اسالمي قم درست جايي است كه اكنون در جانب غربي رودخانـه،بخش يـك                   

سازمان شهري .كهنه و مسجد جامع در اين محل واقع مي باشند  شهر را تشكيل مي دهد،جايي كه بازار كهنه،ميدان         

اسالمي توانست با دگرگوني ها و فراز و نشيب هاي مختلفي كه در چهارده قرن گذشته به وقـوع پيوسـت، بنيـان                 

در قرن چهارم،پنجم و ششم هجري قمـري، آبـاداني و گـسترش شـهر قـم         .اوليه خود را نگه دارد و گسترش يابد       

اما در قرن هفتم و هشتم سه بار توسط چنگيز،هالكو و تيمور مورد تاخت و تاز قرار گرفت و .  بود بسيار چشمگير 

در زمان صفويه به دليل توجه مخصوص اين خاندان به قـم و مـذهب تـشيع،اين شـهر          . به ويرانه اي مبدل گرديد    

در زمان برخي پادشاهان    .د رسيد  رو به آبادي گذاشت و در اواخر سلطنت آنان به منتهاي ترقي و آبادي خو               مجدداً

كه گسترش شـهر    تا اين . قاجار نيز اين روند ادامه داشت، اما در زمان محمدشاه قاجار، قم دوباره رو به خرابي نهاد                

  . شمسي آغاز گرديد1300 از سال  و تغيير و تحول در بافت آن مجدداً

. بـه طـرز چـشمگيري مواجـه بـوده اسـت       تا كنون،قم با افزايش جمعيت و توسعه شـهري     1300در مقطع زماني    

موقعيت مذهبي و زيارتي شهر،وجود مراكز و مدارس علوم ديني،قرار گرفتن شهر در مسير ارتباطي مهم راه آهـن                   

سيس واحدهاي صنعتي و توليدي مهاجرت روستائيان به داليل مختلف،تحـوالت سياسـي اجتمـاعي               أسراسري، ت 

 علت جنگ تحميلي، مهاجرت عراقيان اخراج شده،مهاجرت آوارگـان  پس از پيروزي انقالب اسالمي، مهاجرت به  

  .افغاني،نزديكي به تهران و ارتقاء يافتن قم به استان از داليل عمده افزايش جمعيت قم بوده است

پس از پيروزي انقالب نيـز بـا   . سند افتخاري براي اين شهر در تاريخ مي باشد1357 دي سال   19قيام مردم قم در     

  . جانباز نقش خود را در دفاع مقدس ايفا نمود7600 شهيد و 5200تحميلي،اين شهر با تقديم حدود شروع جنگ 
 

  مختصات شهر قم 

 در مركز كشور قـرار دارد و از شـمال           تقريباً)  مساحل كل كشور   68/0( كيلومتر مربع مساحت     11238استان قم با    

       سـتان اصـفهان و از شـرق بـه اسـتان سـمنان محـدود            به استان تهران و از غرب به استان مركزي و از جنوب به ا             

 15 دقيقـه و     35 درجـه و     50 هزار هكتار با مختصات جغرافيـايي        11شهر مقدس قم با مساحتي حدود       . مي باشد 

 ثانيـه طـول جغرافيـاي    30 دقيقـه و  38 درجـه و  34ثانيه طول جغرافياي شرقي نسبت به نصف النهار گرينويچ و           

 كيلـومتري از راه اتوبـان و در فاصـله           135 متر ارتفاع از سطح دريا در فاصله         930ستوا و با    شرقي نسبت به خط ا    

  . كيلومتري از شهر تهران قرار گرفته است120هوايي 

جمعيت قـم  . آبادي مي باشد943 دهستان و 9 بخش و 4استان قم از نظر تقسيمات كشوري داراي يك شهرستان،      

تمـام سـاكنان قـم      .  نفـر مـي باشـد      000/040/1، بيش از    1385سكن سال   بر اساس سرشماري عمومي نفوس و م      
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زبان مردم قم فارسي بوده اما به دليل مهاجر پـذير بـودن قم،زبـان هـايي     . مسلمان و داراي مذهب شيعه مي باشند      

  .مانند تركي و عربي نيز در اين شهر رايج گرديده اند
 

  جاذبه هاي توريستي

ارادت . ي توان به ميراث و اماكن مقدسه،ابنيه تاريخي و تفريح گاه ها تقسيم نمود             جاذبه هاي توريستي منطقه را م     

خاص مردم اين شهر به خاندان عصمت و طهارت،زمينه اي شده است كه اين سرزمين بـه پناهگـاهي امـن بـراي          

 بقعـه   440  زيارتگـاه كـشور تعـداد      3300و دوستداران امامان راستين درآيد به طوري كه از          ) ص(سالله نبي اكرم  

  .متبركه در جاي جاي اين استان قرار دارند

،حمام ها، پـل     شامل مساجد، مدارس،برج هاي آرامگاهي،خانه هاي قديمي،سراها      ( اثر و بناي تاريخي      240وجود  

آثار . همه نشان از سرگذشت تاريخي قم از دوران بسيار دور مي دهد) ها ، كاروانسراها، مناره ها، تپه هاي تاريخي

اي مانده از دين زرتشت مانند معابد ، آتشكده ها و دخمه هاي اطراف قم نيز خبر از پيـشينه پـيش از اسـالم         به ج 

  .اين شهر دارد

سيس مـدارس  أقم را به يكي از مراكز مهم تشيع مبدل ساخته و ت   ) س(وجود مرقد مطهر حضرت معصومه     -

عنوان يكي از مراكز جهان اسالم معرفي نمـوده  علميه و حضور علما و مراجع عاليقدر جهان تشيع، اين شهر را به              

  .است

 393مسجد مقدس جمكران كه از مبارك ترين و ممتازترين مساجد اين سرزمين مقدس مي باشد در سال            -

 .ساخته شده است ) جع(قمري به دستور حضرت حجت

 .مدرسه فيضيه كه از مراكز مهم تاريخي علوم اسالمي در جهان مي باشد -

 .كه در قرن هشتم توسط سلطان جاني خاني پادشاه تركستان ساخته شده استمسجد جامع عتيق  -

 .گنبدهاي باغ سبز داراي گچ بري هاي نفيس و ممتاز متعلق به قرن هشتم هجري است -

 قمري در دوره ناصري طراحي و اجرا گرديد و داراي دو گنبـد و سـه                 1301تيمچه بزرگ قم كه در سال        -

 .نيم گنبد بدون ستون است

 .ه حاجي خاني مربوط به دوره صفويه مدرس -

 .منزل فيلسوف بزرگ متأله مالصدرا در كهك -

و دامنه كوه هاي آق جاقوها كه بناي باستاني بسيار معروف ديرگچين يا ديرگودشير              منطقه باستاني منظريه     -

 .كه مربوط به دوره ساساني مي باشد، در آن قرار دارد

 .الب اسالمي بوده استكه پايگاه مهم انق) ره(منزل حضرت امام  -

مناظر كوهستاني اطراف قم با آب و هواي مناسب و معتدل به ويژه در فصل تابستان و وجود منابع طبيعي                     -

 .همه از مناطق گردشگري استان محسوب مي گردند
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  )س(حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه 

 از بزرگترين بانوان اسالم و مورد )ع(و خواهر امام رضا ) ع(دختر امام موسي كاظم ) س(حضرت فاطمه معصومه 

در شهر مقدس قم زيارتگاه شيفتگان اهل بيت از اقـصي نقـاط جهـان             و حرم ايشان     احترام و ارادت شيعيان بوده      

به خراسان،  ) ع(بنابر روايات تاريخي ، آن حضرت يك سال پس از عزيمت حضرت علي ابن موسي الرضا               . است  

اما وقتي در مسير حركـت      . برادر از مدينه به مقصد خراسان حركت كردند        هجري براي زيارت     201يعني در سال    

خود به ساوه رسيدند، بيمار و رنجور شدند آن حضرت مي دانستند كه در آن نزديكي شهري است به نام قـم كـه                    

ـ            . مردم آن از دوستداران اهل بيت اطهار هستند        زل لذا با همراهان خود به سمت قم حركت نمودند و در قـم در من

يكي از شيعيان به نام موسي بن خزرج بن سعد اشعري اقامت نمودند و به عبادت پرداختند كه محل فـوق اكنـون         

  .زيارتگاه مردم مي باشد

بـدن مطهـر   .مدت هفده روز در آن محل توقف داشته و پس از آن رحلـت نمودنـد   ) س(حضرت فاطمه معصومه    

 بناي تازه اي بـه  350در سال . بر سر تربت آن حضرت بنا شد ايشان در محل فعلي دفن گرديد و به تدريج قبه اي          

طي قرون بعـد تـا روي       .در روزگار طغرل سلجوقي بناي بزرگتري بر روي قبر ايشان ساختند          . جاي آن ساخته شد   

كارآمدن صفويان ، تعميراتي در بناي برپاشده صورت گرفت تا اينكه توسـط شـاه اسـماعيل صـفوي و فرزنـدش                    

فتحعلي شاه قاجار گنبد پيشين را به گنبدي زرين تبديل كرد و اخيرا نيز طـرح                .  ساخته شد  طهماسب صحن عتيق  

در اين مدت به طور مرتب بر تعداد زائران اين       .توسعه اطراف حرم و نيز تعويض گنبد طالي حرم اجرا شده است           

  . از مشهد مي باشدحرم افزوده شده و امروزه قم با ميليون ها زائر در سال،دومين شهر زيارتي كشور پس
 

  مسجد مقدس جمكران 

بنـا بـر    . مسجد جمكران يكي از اماكن زيارتي در نزديكي شهر قم بوده و در روستايي به همين نـام واقـع اسـت                       

           بنـاي ايـن مـسجد بنـا بـر روايـات بـه دسـتور                .برخي روايات،اين روستا توسط حـضرت داوود بنـا شـده اسـت            

ي از شيعيان جمكران صورت گرفته و به همين دليل امـروزه از آن بـه عنـوان مـسجد     و توسط يك ) جع(امام زمان   

هر هفته شب هاي چهارشنبه و جمعه هزاران نفر به اين مسجد مـي آينـد و نمـاز و         . جمكران ياد مي شود   مقدس  

  .را اقامه مي كنند) جع(تحيت مسجد و نماز امام زمان 

انقالب اسالمي توسعه عظيمي يافته و آمار زائران ساالنه اين مـسجد          بناي اين مسجد در سال هاي بعد از پيروزي          

  . ميليون نفر برآورد مي شود10بيش از 
 

  جنبه هاي فرهنگي قم

شهري كـه بـا حـوزه علميـه و شخـصيت هـاي            .قم شهري است تاريخي كه در ديد همگان سيمايي فرهنگي دارد          

قـم از همـان ادوار نخـستين ،    . ي موقعيتي ممتـاز دارد قم در نشر آثار مذهب. گرانسنگ ديني خود تشخص مي يابد    

در طـول تـاريخ،وجود علمـاي بـزرگ،     .مهد پرورش و خاستگاه بزرگان علم و تقوي و ايمـان و فـضيلت گرديـد           

ي كه از قم برخاسته يا در قم پرورش يافته اند از يك سـو و                يمحققان عاليقدر،محدثان عظيم الشان و شخصيت ها      
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قيقاتي،كتابخانه هاي تخصصي فراوان، مراكز متعدد چاپ و نشر كتـب بـه ويـژه در زمينـه                  وجود مراكز علمي، تح   

علوم اسالمي و گسترش رسانه هاي جديد رايانه اي و نقش شهر قم در تاريخ معاصـر بـه ويـژه انقـالب و نظـام                       

اهي بـا دوازده قـرن   در اين ميان حوزه علميه قم به عنوان دانـشگ        .اسالمي چهره اي كامالً فرهنگي به قم داده است        

  .قدمت معنوي برجستگي بيشتري دارد

  

  حوزه علميه قم

شـهر قـم از آن      . بر مي گردد  ) ع(قدمت حوزه علميه قم به دوازده قرن پيش،يعني زمان حضرت امام جعفر صادق              

گسترش مراكز ديني در قم در زمـان صـفويه بـه طـور              .زمان تاكنون مركز نشر معارف اسالمي و شيعي بوده است         

در زمان  . علماي بزرگ و عاليقدري در مدارس اين شهر به تدريس اشتغال داشته اند             شمگيري صورت گرفت و   چ

قاجاريه با ورود ميرزاي قمي به تدريج بر تعداد طالب علوم اسالمي افزوده شد و از سراسـر ايـران بـراي كـسب                      

 بـه دسـت   ،قم به شكل كنـوني آن سيس حوزه علميه أ شمسي ت1310در سال   .علوم ديني به قم عزيمت مي كردند      

حوزه علميه قم هم اكنون هزاران طلبه علوم دينـي          . مرحوم حضرت آيت اهللا العظمي حائري يزدي صورت گرفت        

  .از ايران و كشورهاي مختلف را در خود جاي داده است
 

  مراكز آموزش عالي

هـم  . و در حال توسعه مي باشندمراكز آموزش عالي دانشگاهي قم در سال هاي اخير گسترش قابل توجهي داشته        

افـزون بـر كتابخانـه هـاي مراكـز آموزشـي و             .  مركز پژوهشي ثبت شده در قم فعاليت دارنـد         180اينك افزون بر    

پژوهشي ، چندين كتابخانه بزرگ عمومي و تخصصي در قم وجود دارد از جمله كتابخانه مرحوم آيت اهللا العظمي        

از نظـر تعـداد   . و پرارزش و منحصر به فرد در جهان معـروف اسـت        مرعشي نجفي كه از لحاظ كتاب هاي خطي         

 دانشگاه و مراكز آموزش عالي،به عنوان يكـي از شـهرهاي دانـشگاهي              15مراكز دانشگاهي ، قم با داشتن بيش از         

  .كشور مطرح مي باشد
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        دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قمدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قمدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قمدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم

  تاريخچه 

 و با ارتقـاي شـبكه       1375هداشتي درماني قم همزمان با استان شدن قم در سال           دانشگاه علوم پزشكي و خدمات ب     

مـي كـرد و     بهداشت و درمان قم كه تا آن زمان به عنوان يكي از مراكز تابعه دانشگاه علوم پزشكي تهران فعاليت                    

 قـم شـكل     متولي امور بهداشتي و درماني قم بود به عنوان دانشكده علوم پزشـكي و خـدمات بهداشـتي درمـاني                   

همزمان موافقت اصولي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي بـا ايجـاد دانـشكده هـاي پرسـتاري و                    . گرفت

  .بهداشت اعالم گرديد

.  آغـاز شـد     رسماً 1376فعاليت آموزشي دانشكده با پذيرش دانشجو در رشته كارشناسي پرستاري در مهرماه سال              

ي علوم پزشكي و با پذيرش دانشجو در رشته كارداني بهداشـت      پس از آن با موافقت شوراي گسترش دانشگاه ها        

 بيمارسـتان تابعـه دانـشكده،شامل       5با آموزشي شدن    .  ، دانشكده بهداشت شكل گرفت     1378محيط در بهمن ماه     

، كامكار، عرب نيا، نكويي، كودكان فاطمي سهاميه، و ايزدي و تبـديل آنهـا بـه               ) س(بيمارستان هاي حضرت زهرا   

 ، بيمارستان ها نيز به طور رسمي وارد فعاليت در عرصه ارائه آموزش هـاي                1379شي درماني در سال     مراكز آموز 

پذيرش دانشجو در رشته كارداني بهداشت حرفه اي از سـال           . سرپايي درمانگاهي و باليني به دانشجويان گرديدند      

 و پـذيرش نخـستين دوره       1383،  1382سيس دانشكده پزشكي در سال هاي       أ ، موافقت اصولي و نهايي با ت       1382

.  از ديگر اقدامات و دستاوردهاي دانـشكده در راه توسـعه امـور آموزشـي بـود        1383دانشجويان پزشكي در سال     

ي موافـق خـود را بـا ارتقـاي          أ ر 83 / 10 / 12متعاقب آن، شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي در تاريخ           

پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسـي  . اشتي درماني قم اعالم كرد  دانشكده به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهد       

 1385كارشناسي ناپيوسته مامايي از مهرماه  ، پذيرش دانشجو در مقطع 1384ناپيوسته بهداشت محيط از بهمن ماه      

 و نيـز موافقـت بـا آموزشـي          1385و پذيرش دانشجو در دوره شبانه كارداني بهداشت محيط  محيط از بهمن ماه               

  .در ادامه مسير توسعه آموزشي دانشگاه صورت گرفته است) س(بيمارستان حضرت معصومهشدن 

در حال حاضر ، دانشگاه علوم پزشكي قم با سه دانشكده، شش مركز آموزشي درماني، پنج رشته تحصيلي ، بـيش     

مشغول به فعاليـت   دانشجو و با بهره گيري از تعدادي از اساتيد مدعو      500 نفر عضو هيات علمي و بيش از         50از  

اين دانشگاه وظيفه آموزش دانشجويان در رشته هاي مختلف گروه پزشكي،انجام پـژوهش هـاي علمـي در                  .است

زمينه پزشكي و رشته هاي مرتبط ، تشكيل سمينارها و كنفرانس ها علمي و آموزشي و ارائه خـدمات بهداشـتي و          

  .را بر عهده دارددرماني 

 كارآموزي و كارورزي رشته هاي پزشكي،پرستاري،مامايي و علوم آزمايشگاهي          ضمناً اين دانشگاه،آموزش دروس   

  .دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم را نيز بر عهده دارد

توسعه فضاي فيزيكي دانشگاه در قالب پرديس جامع،ايجاد دانـشكده هـا و رشـته هـاي جديـد،ايجاد دوره هـاي           

اطع تخصصي باليني در پزشكي در رشـته هـاي مختلـف ،             تحصيالت تكميلي در دانشكده هاي موجود ، ايجاد مق        

ارتقاي آموزش باليني با تمركز اين فعاليت ها در مراكـز آموزشـي درمـاني شـهيد بهـشتي و فرقاني،تكميـل كـادر              
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هـاي  آمـوزش   كيفـي  ءو تالش مستمر در راه ارتقا      علمي،گسترش امكانات و تجهيزات آموزشي و كمك آموزشي       

ز جمله اهدافي است كه در چشم انداز سال هاي آتي دانشگاه تدوين شده و به حول و قوه           ارائه شده در دانشگاه ا    

  .الهي و با پشتكار و جديت در حال پيگيري مي باشد
 

  سازمان و تشكيالت دانشگاه

 معـاون خـود، شـامل معـاون     6بر اساس تشكيالت سازماني دانشگاه علوم پزشكي قم رييس دانـشگاه بـه همـراه         

دانشجويي و فرهنگي، معاون امور درمان، معاون امور دارو و غذا، معـاون بهداشـتي و                معاون  شي،  پژوه و آموزشي

  .معاون پشتيباني به اداره دانشگاه مي پردازد

روساي دانشكده ها نيز توسط رييس دانشگاه تعيين و منصوب مي گردند و با هماهنگي با معاونـت آموزشـي بـه                      

چنين روساي مراكز آموزشي درمـاني نيـز توسـط ريـيس دانـشگاه و از ميـان                  هم. اداره دانشكده هاي مي پردازند    

  .ت علمي انتخاب و منصوب مي شوندأاعضاي هي
 

  اداره امور پژوهش

ت علمي و كارشناسان و با بهره گيري از توان علمي و پژوهشي كليـه  أحضور اعضاي هي امور پژوهشي دانشگاه با 

مي پـردازد كـه    وهشي داخل و خارج از كشور به انجام وظايف خودت علمي و ارتباط با موسسات پژ    أاعضاي هي 

  :برخي از فعاليت هاي آن به شرح زير مي باشد

  تعيين اولويت هاي پژوهشي دانشگاه -

 تشويق و ترغيب اعضاي هيات علمي جهت انجام تحقيقات -

 بررسي و تصويب طرح هاي پيشنهادي و تامين اعتبار الزم -

 وهشي دانشجويانتشويق و حمايت از كارهاي پژ -

 عقد قرارداد با مجريان طرح هاي تحقيقاتي مصوب -

 نظارت بر اجراي طرح هاي تحقيقاتي مصوب -

حمايت از پايان نامه هاي پژوهشي دانشجويان ساير دانشگاه ها در صورتي كه با اولويت هـاي پژوهـشي                    -

 .دانشگاه منطبق باشد

 

  دفتر انتشارات دانشگاه

  : مي دهد     ر جهت ارتقاي روح تحقيق و تتبع و با اهداف زير،فعاليت خود را انجامدفتر انتشارات دانشگاه نيز د

فعاليـت هـاي     ليف و ترجمه به منظور تسهيل و ارتقاي         أبررسي،ارزيابي و انتشار كتب دانشگاهي اعم از ت        -

  پژوهشي و آموزشي اساتيد و دانشجويان

ات سودمند و عرضـه آنهـا بـا قيمـت عادالنـه و              فراهم آوردن زمينه هاي توليد،نشر و توزيع كتب و نشري          -

 مناسب
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 بررسي و ارزيابي و صدور مجوز اوليه جهت انتشار مجالت علمي وابسته به دانشگاه -

 

  كميته تحقيقات دانشجويي

  :كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه اهداف ذيل را دنبال مي نمايد

  ترويج و ارتقاي فرهنگ پژوهش در دانشجويان -

 راي شناسايي و شكوفايي استعداد دانشجويانايجاد فرصت ب -

 ايجاد بستر مناسب براي رشد و اعتالي علمي دانشجويان و تربيت پژوهشگران آينده كشور  -

 ايجاد نشاط علمي و پويايي در راستاي فعاليت هاي علمي و پژوهشي دانشجويان -

 مي دانشجويان ايجاد زمينه مناسب به منظور حمايت هاي مادي و معنوي از فعاليت هاي عل -

 ايجاد محيط مناسب براي تفكر خالق -

 لهأآموزش روش هاي پژوهشي و توانايي حل مس -

 ايجاد محيطي مناسب براي انجام فعاليت هاي گروهي -

  

  دفتر ارتباط با صنعت

دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه به منظور هماهنگ نمودن تحقيقـات و آمـوزش در زمينـه هـاي علـوم بهداشـتي و                       

  :ي،پايه و باليني از ميان دانشگاه و صنعت در جهت نيل به اهداف ذيل تالش مي نمايدزيست محيط

  هدايت فعاليت هاي علمي دانشگاه به سمت نيازهاي واقعي استان و كشور -

 انتقال دانش فني و كمك به تجاري سازي نتايج پژوهش -

 ارتقاي فرهنگي همكاري هاي تحقيقاتي آموزشي بين دانشگاه وصنعت -

 نابع درآمدي براي دانشگاهايجاد م -

 حل مشكالت صنايعتوسعه خدمات فني و تخصصي در جامعه از طريق  -

 

  دانشكده پزشكي

 شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشـكي مبنـي بـر      10/10/82دانشكده پزشكي بر اساس مصوبه جلسه مورخ        

 و بـا شـروع بـه        83 – 84 نفـر بـراي سـال تحـصيلي          20موافقت پذيرش يك دوره دانشجوي پزشكي با ظرفيت         

پس از ارزيابي مجـدد امكانـات آموزشـي مقطـع علـوم             . آغاز به كار كرد    1383تحصيل اين دانشجويان در مهرماه      

سيس دانـشكده  أ ، شوراي مذكور موافقت اصولي را به مجوز نهايي تبديل و اجازه ت             31/5/82پايه،در جلسه مورخ    

شجويان رشته پزشكي دانشگاه پذيرش مي گردند،اين دانـشكده       اكنون كه چهارمين دوره دان    .پزشكي را صادر نمود   

ت علمـي توانمنـد خـود و نيـز اسـاتيد مبـرز علـوم پايـه برخـي از دانـشگاههاي علـوم                         أبا استفاده از اعضاي هي    

موفقيت چـشمگير نخـستين دوره   .پزشكي،سعي دارد بهترين كيفيت آموزشي را براي دانشجويان خود فراهم نمايد    

  .ييدي بر اين مدعا مي باشدأان در آزمون جامع علوم پايه تاز اين دانشجوي



 ١٢

  

  دانشكده پرستاري و مامايي

در آن  . اقدام به پذيرش دانشجو در رشته كارشناسي پرسـتاري نمـود           1376اين دانشكده براي نخستين بار در سال        

ايـن دانـشكده بـه محـل        در سال بعد    .زمان ساختمان دانشكده در مركز آموزشي درماني نكويي هدايتي مستقر بود          

. فعلي دانشكده پزشكي منتقل گرديد و سپس محل كنوني دانشكده پرستاري و مامايي براي آن در نظر گرفته شـد                   

  . پذيرش دانشجو در رشته كارشناسي ناپيوسته مامايي نيز آغاز گرديد1385در سال 
 

  دانشكده بهداشت

.  رشته كارداني بهداشت محيط شروع به فعاليـت كـرد           با پذيرش دانشجو در    1378دانشكده بهداشت از بهمن ماه      

از بهمـن  . اقدام به پذيرش دانشجو در رشته كارداني بهداشت حرفه اي نمود          82 – 83پس از آن در سال تحصيلي       

 دانشجويان دوره كارشناسي ناپيوسته بهداشت محيط پذيرفته شده و مشغول به تحصيل گرديدند و پس                1384ماه  

در حـال حاضـر ايجـاد دوره        . دوره شبانه رشته كارداني بهداشت محيط نيز دايـر گرديـد           1385 از آن در بهمن ماه    

كارشناسي ناپيوسته بهداشت حرفه اي و بهداشت عمومي نيز در دست پيگيـري بـوده و از اولويـت هـاي برنامـه                        

ناسب و پيشرفته   در سال هاي اخير با خريد تجهيزات آموزشي و كمك آموزشي بسيار م            .توسعه دانشكده مي باشد   

      ، آزمايشگاههاي اين دانشكده به خوبي تجهيز و جهت خـدمت دهـي بيـشتر بـه امـر آمـوزش و پـژوهش آمـاده                          

  .گرديده اند
 

  مراكز آموزشي درماني

بـه  ) بيمارسـتان آموزشـي  (درماني قم داراي شش مركز آموزشي درماني      دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي       

  :شرح زير است

 - بخـش اورژانـس    -بخشهاي فعال اين بيمارستان شامل جراحـي زنـان        ): س(موزشي درماني حضرت زهرا   مركز آ 

  . بخش داخلي مي باشد- بخش نوزادان– ICU – بخش جراحي عمومي - بخش زنان و زايمان-بخش كودكان

-ICU - نوزادان–بخشهاي فعال اين بيمارستان شامل جراحي زنان ):س(مركز آموزشي درماني حضرت معصومه 

CCU-POSTCCU –اورژانس مي باشد- داخلي- جراحي عمومي .  

 بخش جراحـي  - بخش عفوني-بخشهاي فعال اين بيمارستان شامل بخش اورژانس: مركز آموزشي درماني كامكار  

 بخـش  - بخش جراحـي كليـه و مجـاري ادراري   – CCU- ICU - بخش دياليز- بخش جراحي عمومي-چشم

  .اشدجراحي گوش و حلق و بيني مي ب

 بخـش   - بخـش اورژانـس    -بخشهاي فعال اين بيمارستان شـامل بخـش سـوختگي         : مركز آموزشي درماني نكويي   

  . بخش جراحي مغز و اعصاب مي باشد– ICU – بخش جراحي عمومي – بخش ارتوپدي -روانپزشكي

 - كودكان  بخش - بخش عفوني  -بخشهاي فعال اين بيمارستان شامل بخش نوزادان      : مركز آموزشي درماني كودكان   

  . بخش داخلي كليه مي باشد-ريه بخش – NICU – PICU –بخش اورژانس 
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 بخش زنـان و     – بخش اورژانس    -بخشهاي فعال اين بيمارستان شامل بخش نوزادان      :مركز آموزشي درماني ايزدي   

 . مي باشدICU – بخش جراحي زنان –زايمان 
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  استراتژيك چيست؟مديريت 

اي ارزيـابي تـصميمات وظيفـه    هنر و علم تدوين، اجرا و ) :Stategic Management(تعريف مديريت استراتژيك 

فرآيند مـديريت اسـتراتژيك در      . سازد به هدفهاي بلند مدت خود دست يابد       چندگانه است كه سازمان را قادر مي      

اسـتراتژي  : ندازتدوين عبارت .هاستها وارزيابي استراتژيها، اجراي استراتژيبرگيرنده سه مرحله تدوين استراتژي   

)Strategy Formulation (كنند يا تعيين مأموريت مؤسسه، عواملي كه در محيط خارجي سازمان را تهديد مي

هاي بلنـد مـدت، در   آورند، شناسايي نقاط قوت و ضعف داخلي سازمان، تعيين هدف        هايي را به وجود مي    فرصت

  .ي خاص جهت ادامه فعاليتهاهاي گوناگون و انتخاب استراتژينظر گرفتن استراتژي

شود در سه سطح از هايي كه در زمينه تدوين، اجراء و ارزيابي استراتژي ها انجام مي       در يك سازمان بزرگ فعاليت    

آنها عبارتند از سطح كل شركت، سطح بخش يـا واحـد تجـاري              . گيردام مي جان) سلسه مراتب سازماني  (مديريت  

كار اصلي مديريت استراتژيك . واحدهاي مستقل استراتژيك تشكيل نشودبهتر است . اياستراتژيك و سطح وظيفه

كـار اصـلي مـا      «يعني مطرح كردن ايـن پرسـش كـه          . اين است كه از زاويه مأموريت مؤسسه به سازمان نگاه كند          

ها تدوين شوند و تصميماتي امروز گرفته شود كـه          هايي تعيين گردند، استراتژي   شود كه هدف  باعث مي » چيست؟

هـا نـاگزير بـه      فرآيند مديريت استراتژيك بر اساس اين باور قرار دارد كه سازمان          . هاي آن فردا به دست آيد     جهنتي

طور دائم بر روايداهاي داخلي و خارجي و روندها نظارت كنند تا بتوانند در زمان مناسب و بر حـسب ضـرورت                      

  .خود را با تغييرات وفق دهند

  .تژيك بهتر است اصطالح هاي فني اين علم را تعريف كنيمي بحث مديريت استراپيش از ادامه

  اصطالحات كليدي در مديريت استراتژيك

ماننـد  : هاي مختلـف شـغلي دارنـد      باشند و عنوان  اين افراد مسئول موفقيت يا شكست سازمان مي       : هااستراتژيست

ـ .مدير عامل، رئيس، مالك، رئيس دانشگاه، رئيس دانشكده يا كـارآفرين             هـا از نظـر نگـرش، ارزش،        ستاستراتژي

هاي بلند مدت يا   هاي اجتماعي، توجه به سودآوري، توجه به هدف       اصول اخالقي، خطرپذيري، توجه به مسئوليت     

  .اندكوتاه مدت و شيوع مديريت با هم متفاوت

- ميهاي مشابه متمايزسندي است كه يك سازمان را از ساير سازمان): Mission Statement(بيانيه مأموريت 

ما به چه كـاري     «شود، يعني   ها وجود دارد، مطرح مي    در بيانيه مأموريت پرسشي كه پيش روي استراتژيست       . نمايد

بيانيه مأموريت بـا رسـالت سـازمان        . هاي يك سازمان است   ها و اولويت  و اين بيانيه بيانگر ارزش    » مشغول هستيم 

  .كندمسير آينده سازمان را مشغول مي

مقصود رويدادها و رونـدهاي سياسـي   ): External Oppprtunities and Threats( خارجي ها و تهديداتفرصت

)P(   اقتصادي ،)E(   اجتماعي ،)S(    فن آوري ،)T (       توانند به ميزان زيـادي در      ، قانوني، دولتي و رقابتي است كه مي

از كنترل يك سازمان است، از ها و تهديدها به ميزان زيادي خارج فرصت. آينده به سازمان منفعت يا زيان برسانند    

  .كنندهاي خارجي استفاده مياين رو از واژه

هاي خـارجي و پرهيـز از   جستن از فرصتها بايد براي بهرهاصل اساسي مديريت استراتژيك اين است كه سازمان   

شناسـايي،  بـدين دليـل   . هايي برآينداثرات ناشي از تهديدات خارجي يا كاهش دادن آنها درصدد تدوين استراتژي        
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گاهي فرآينـد انجـام     . توانند موفقيت سازمان را تضمين نمايند     ها و تهديدات خارجي مي    نظارت و ارزيابي فرصت   

  .نامنددادن تحقيق و گردآوري و همگون ساختن اطالعات خارجي را بررسي عوامل خارجي مي

هـاي قابـل كنتـرل    زمـره فعاليـت  اين موارد در  ) :Internal Strengths Weaknesses(نقاط قوت و ضعف داخلي 

هاي يكي از فعاليت  . دهداي بسيار عالي يا بسيار ضعيف انجام مي       گيرند كه سازمان آنها را به شيوه      سازمان قرار مي  

. مديريت استراتژيك اين است كه نقاط قوت و ضعف واحـدهاي سـازماني را شناسـايي و آنهـا را ارزيـابي كنـد                       

هـاي داخلـي    و ضـعف  . ايي را به اجرا درآورند كه نقاط قوت داخلي تقويت شود          هكوشند استراتژي ها مي سازمان

  .برطرف گردد يا بهبود يابد

يكي از اطالعات مهـم ايـن       . شودهاي رقيب تعيين مي   نقاط قوت و ضعف هر سازماني در مقايسه با وضع شركت          

تـوان عوامـل داخلـي    زيـادي مـي  هاي بـسيار   از راه . است كه سازمان از نقاط قوت و ضعف نسبي خود آگاه شود           

هـاي  ها، تعيين ميزان عملكرد و مقايسه اين عوامـل بـا ميـانگين دوره            سازمان را محاسبه كرد، مانند محاسبه نسبت      

توان براي بررسي عوامل داخلي مانند روحيه كاركنـان، كـارآيي توليـد، اثربخـشي تبليغـات و         همچنين مي . گذشته

  .استفاده كرد) Survey(ات پيمايشي ميزان وفاداري مشتريان از تحقيق

كوشـد در تـأمين   هـاي خاصـي كـه سـازمان مـي     يعني نتيجـه  ) :Long – Term Objectives(هاي بلند مدت هدف

اين اهداف بـراي    . اي است كه بيش از دو سال باشد       مقصود از دوره بلند مدت، دوره     . مأموريت خود بدست آورد   

تواننـد  هـدف هـاي بلنـد مـدت مـي     . ن كه تعيين كننده مسير آن استموفقيت سازمان الزم و ضروري هستند چو    

  .چالشگر، قابل سنجش، با ثبات و روشن باشند

  .هاي بلند مدت خود دست يابدتواند بدان وسيله به هدفابزاري هستند كه مؤسسه مي :هااستراتژي

مقـصود از  . نه دسـت يافـت  هـاي سـاال  تـوان بـه هـدف   ابزاري است كه بدان وسيله مي  ):policies(ها  سياست

  .كندهاي اعالن شده رعايت ميهايي است كه مؤسسه براي دستيابي به هدفسياست، رهنمودها، مقررات و رويه

از نظر منطقي نقطه آغاز بحث درباره مديريت استراتژيك اين است كـه كـار را بـا               :الگوي مديريت استراتژيك  

زيرا وضع يا شرايط كنـوني يـك        . هاي كنوني سازمان آغاز كنيم    يهاي بلند مدت و استراتژ    تعيين مأموريت، هدف  

راه يـا گزينـه     (تواند بيانگر استراتژيهاي مشخص و معين باشد و حتي امكان دارد يك مسير مـشخص                مؤسسه مي 

هاست، هاي بلند مدت و استراتژي    هر سازمان داراي يك مأموريت، هدف     . را نشان دهد  ) هامورد نظر استراتژيست  

بـراي يـافتن پاسـخ بـه ايـن      . اي آشكار طرح ريزي، نوشته يا گزارش نشوندگر اين اركان يا عناصر به شيوه  حتي ا 

  .رود بايد ديد كه سازمان در كجا بوده استپرسش كه سازمان به كجا مي

 همه تغيير در هر يك از اركان الگو موجب تغيير در برخي ديگر يا. فرآيند مديريت استراتژيك پويا و مستمر است      

تواند موجب  براي مثال يك تغيير يا جابجايي در سيستم اقتصادي مي         . اجراي تكيل دهنده الگوي مزبور خواهدشد     

هاي بلند مدت تجديـد نظـر شـود و    ها وهدفهاي بزرگي شود و نياز به اين دارد كه در استراتژي پيدايش فرصت 

  . نمايدرست خود تجديد نظهاي ساالنه خود دست يابد در سيااگر سازمان نتواند به هدف
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  برنامه ريزي استراتژيك معاونت پژوهشي 

  مقدمه 

اين تفكـر موجـب     . هاي كوچك روز به روز در حال افزايش است        استفاده از فرآنيد استراتژيك در سازمان      امروزه

ن خـود   ريزي اسـتراتژيك مقـداري وقـت صـرف كننـد تـا دربارهـسازما              شود كه افراد توانمند با قدرت برنامه      مي

بينديشند، ببنند كه موضع سازمان چيست و در كجا قرار دارد، در آينده چـه نـوع سـازماني خواهنـد بـودو آنگـاه                

هاي تدوين شده برآيند تا در يك دوره زماني معقول از جايي كه قرار دارنـد بـه                  ها و سياست  درصد اجراي برنامه  

 پژوهـشي دانـشگاه بعنـوان سـازماني كوچـك داراي            هر سازماني از جمله معاونت    .محل يا جاي مورد نظر برسند     

استراتژي هايي است ولي متأسفانه به صـورت پراكنـده، نـامنظم، بـدون سـاختار و غيـر رسـمي، و بـا توجـه بـه            

اي روان  توان بدرستي تدوين كرد كه به چه نقطـه        شود نمي عملكردهايي كه بطور متمر در حوزه معاونت انجام مي        

كند تـا عوامـل     ريزي استراتژيك در معاونت پژوهشي كمك مي      برنامه. مقصود ما كجاست   و نقطه نهايت و      مهستي

-تأثيرگذار بر روند پژوهش را بشناسيم و با اولويـت         ) ها، تهديدها، نقاط قوت و ضعف     فرصت(خارجي و داخلي    

نت پژوهشي   و ماتريس ارزيابي موقعيت بتوانيم سياست استراتژيك معاو        SWOTبندي كردن آنها و تهيه ماتريس     

-در ابتداي برنامه. را انتخاب كنيم و در نهايت انتخاب راهكارهاي اجرايي براي تحقق سياستهاي استراتژيك است             

  .هاي پژوهشي را استخراج كنيمريزي بايد وضعيت شاخص

  هاي پژوهشي شاخص

 زيـر مـورد بررسـي        حوزه 4 در   85 در سال    قممعيارهاي ارزيابي فعاليت معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي         

  :قرار گرفته است كه عبارتند از
   معيار اخالق پژوهش –ج            معيار بودجه پژوهشي -الف

     كميته تحقيقات دانشجويي–د             معيار امور تحقيقاتي –ب 

هاي مختلـف ماننـد معاونـت پـشتيباني و          براي استخراج معيارهاي ارزيابي فعاليت پژوهشي از آمار و ارقام بخش          

ژوهشي دانشگاه و در بعضي موارد از ميانگين امتيازهاي ارايه شـده توسـط اعـضاء كميتـه اسـتراتژيك معاونـت                      پ

  .پژوهشي دانشگاه استفاده شده است
 

   معيار بودجه پژوهشي–لف ا

  معيار بودجه پژوهشي=    مجموع بودجه كل معاونت پژوهشي دانشگاه   =    517/ 000/000= %123/0

  بودجه كل دانشگاه علوم پزشكي قم        586/528/778/419          

  

  معيار بودجه طرحهاي تحقيقاتي = بودجه طرحهاي تحقيقاتي مصوب و شروع شده  = %000/780/375 = 72

     كل بودجه پژوهشي                      000/000/617        
 

 

 

 



 ١٧

    معيار امور تحقيقاتي-ب

   طرح تحقيقاتي-1

  : تحقيقاتي هاي طرح–الف 
  )ريال(سرانه تحقيق اعضاي هيات علمي  =          بودجه پژوهشي       = 000/000/517 = 3/12 ×610

               تعداد اعضاي هيات علمي42                

  شاخص پروپوزال پيشنهادي=          تعداد طرحهاي تصويب شده                      =   23    = 54 /%76

  1386       تعداد اعضاي هيات علمي دانشگاه در سال 42         

  :ها كارگاه-ب

  هاي برگزار شده براي دانشجويان و هيأت علمي و يا مدعو بودن ارايهتعداد كل كارگاه: ها  تعداد كارگاه-

  24= كننده از دانشكده ديگر، يا وزارتخانه و نهادهاي ديگر 

  

   مراكز تحقيقاتي -2

  ز تحقيقاتي غير مصوب  مراك-الف

  3=  تعداد -

  )وضعيت و كيفيت آنها( مشخصات -

  تعداد اعضاء هيئت علمي :  نيروي انساني -

  )هيات علمي(شاخص نيروي انساني  =      هيات علمي      = 2 

        تعدادمركز تحقيقاتي3 

  )پرسنل(شاخص نيروي انساني   =          پرسنل         = 5 

  د مراكز تحقيقاتي      تعدا3 

  :امكانات -

   ريال000/000/200= بودجه ساالنه مصوب 

   كتابها -3

  2= منتشر شده توسط معاونت پژوهشي 

  شاخص كتابها=   تعداد كتلبهاي چاپ شده        = 2   = %76/4

         تعداد اعضاي هيات علمي42            

   مقاالت هيأت علمي -4

  شاخص مقاالت  =   مقاالت              تعداد  = %35  = 83

       تعداد اعضاي هيات علمي42         

  

  



 ١٨

   معيار اخالق در پژوهش-ج

   شاخص ارجاع به كميته پژوهش-1
  شاخص ارجاع به كميته اخالق= تعداد پروپوزالهاي ارجاع شده از شوراي پژوهشي به كميته اخالق=  %3  =  13

  وپوزالهاي تحقيقاتي در سال                  كل پر23          

  شاخص رعايت اخالق در پژوهش - 2
  شاخص رعايت اخالق در پژوهش=  تعداد پروپوزالهاي مورد قبول كميته اخالق =      1  =   %3/4

           كل پروپوزالهاي تحقيقاتي در سال 23             

 

 

    كميته تحقيقات دانشجويي-د
 

 

  شاخص تعداد دانشجويان كميته تحقيقات =  شجويان عضو كميته  تعداد دان    = 10  =   %2

           كل دانشجويان دانشگاه 490         

  
  طرح هاي كميته تحقيقات دانشجوييشاخص =    تعداد طرح هاي كميته تحقيقات دانشجويي       = 5  =   %8/2

   طرحهاي مصوب معاونت پژوهشي         كل 23             



 ١٩

   :(Vision)نما دور

نمايد با توجه به    معاونت آموزشي و پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي قم با استعانت از ذات مقدس الهي، تالش مي               

هاي انساني كارآمد،   گيري از سرمايه  جانبه كليه منابع و با بهره     جايگاه خاص مذهبي شهر مقدس قم و با بسيج همه         

  : خورشيدي، به دستاوردهاي ذيل دست يابد1388ه كشور، تا سال انداز بيست ساله توسعدر چارچوب سند چشم

   دانشگاه علوم پزشكي برتر كشور در محور آموزش15قرار گرفتن در بين 

  كشور در محور پژوهش3هاي علوم پزشكي تيپ كسب رتبه اول دانشگاه

  .باشدوم پزشكي كشور ميهاي علبندي دانشگاههاي رايج رتبهالذكر، شاخصمالك رسيدن به كليه موارد فوق

   :(Mission) رسالت

هاي اسالمي، اخالقـي و بـا پايبنـدي بـه     معاونت آموزشي و پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي قم با احترام به ارزش       

محوري، مشاركت مردمي و با هدف خدمت به مردم و با بهره بردن از موقعيت خاص مذهبي شـهر                   قانون، عدالت 

هاي انساني، تكيه بر توان اعضاي هيـات علمـي، كارشناسـان كاركنـان و محققـان            سرمايهمقدس قم، با استفاده از      

هـاي  متخصص، متعهد و شايسته در جهت تربيت نيروي انساني متعهد، متخصص، سالم و بانشاط، انجام پژوهش               

هاي پزشكي و علـوم مـرتبط در   آموختگان رشتهبنيادي و كاربردي، توليد دانش، حفظ و ارتقاي سطح علمي دانش  

هـاي مناسـب و   براي حصول اين مهـم، ضـمن اسـتفاده از فنـاوري    . نمايدراستاي ارتقاي نظام سالمت فعاليت مي    

آموختگان و دانشجويان را مد نظر كارآمد، توجه به حرمت و رفاه اعضاي هيات علمي، كارشناسان، كاركنان، دانش  

  .پردازدهاي مرتبط با سالمت در سطح استان به ايفاي اين وظايف ميها و سازمانقرار داده و با ارتباط با كليه نهاد

  نقاط قوت

  هاي پژوهشي توجه و حمايت مسئوالن دانشگاه از فعاليت-

  هاها و همايش توانمندي برگزاري كارگاه-

هـاي علمـي ملـي و    هشبكه داخلي، پهناي باند كافي اينترنت و اتصال به شـبك (رساني  وجود بستر مناسب اطالع -

  )جهاني

  هاهاي تحقيقات دانشجويي در دانشكده وجود امكانات الزم جهت تقويت كميته-

  هاي پژوهشي وجود انگيزه كافي در بين اعضاي هيات علمي جهت فعاليت-

   توانايي جذب اعتبار الزم از منابع خارج از دانشگاه-

   معاونت وجود كارشناسان با انگيزه و كارآمد در مجموعه-

   وجود مجله علمي پژوهشي-

  اندازي واحد انتشارات دانشگاه راه-

   فعاليت مناسب دفتر ارتباط با صنعت-

  نقاط ضعف

  هاي مجهز و ابزارهاي الزم جهت انجام تحقيقات فقدان آزمايشگاه-



 ٢٠

   عدم وجود سيستم مكانيزه در امور پژوهشي-

  هاي تحقيقبا روش آشنايي ناكافي اعضاي هيات علمي و پژوهشگران -

   نبود سامانه مناسب استفاده از نتايج تحقيقات-

  هاي مختلف دانشگاههاي پژوهشي حوزه نقص در شناسايي مناسب اولويت-

  هاي پژوهشي در برنامه درسي دانشجويان عدم وجود آشنايي با مهارت-

   رغبت ناكافي اعضاي هيات علمي براي انجام كار گروهي-

  عرضه اطالعات در دانشگاهعدم وجود پايگاه 

  فرصت ها
  جواري با حوزه علميه قم هم-

  و مسجد مقدس جمكران) س( موقعيت خاص مذهبي شهر قم با توجه به وجود حرم مطهر حضرت معصومه -

بـرداري  هاي گونـاگون در سـطح اسـتان و امكـان بهـره     ها و قوميت تنوع موارد بيماري با توجه به حضور مليت       -

  پژوهشي از آن

  هاي بزرگ همجواري با تهران و امكان تعامالت با وزارت متبوع و دانشگاه-

   وجود امكانات چاپ و نشر مناسب در سطح استان-

   موقعيت جغرافيايي استان و قرار گرفتن در مركز كشور-

  م پزشكيهاي علو وجود مراكز آموزش عالي متعدد در استان از جمله دانشگاه آزاد اسالمي با دارا بودن رشته-

   پژوهشيبرداري وجود صنايع مختلف در استان جهت بهره-

   وجود پتانسيل مناسب به منظور ايجاد ساختار مطلوب پژوهشي با توجه به نوپا بودن دانشگاه-

  تهديدها
هـاي كـشوري بـا تـوان و      دشواري رشد و ارتقا در ساختار و عملكرد پژوهشي به دليل عدم تطابق دستورالعمل        -

  هاي نوپا دانشگاهساختار 

   كسري بودجه دانشگاه و تخصيص ديرهنگام اعتبارات پژوهشي-

   حمايت ضعيف مديران ارشد استان از امر پژوهش-

  نفعهاي ذي استفاده ناكافي از نتايج تحقيقات توسط سازمان-

  ها و مراكز تابعه پراكندگي دانشكده-

   چارت تشكيالتي نامتناسب با وظايف محوله-

   بودن حقوق و دستمزد كاركنان معاونت پژوهشي در مقايسه با كاركنان بهداشت و درمان پايين-

   بستر ناكافي و نامناسب فناوري اطالعات در سطح استان-

  دانشگاهي در پژوهشهاي برون همكاري نامناسب بخش-

  نبود مديريت متمركز و بانك اطالعات تحقيقات در استان-



 ٢١

  آموزشي معاونت 

  نيمحيط بيرو

  

  

  

  

  

  

  

  محيط دروني

 (O)ها فرصت
موقعيت خاص شهر قـم بـه عنـوان قطـب علـوم              .1

  اسالمي و انساني در كشور
نزديكي به تهران و امكان تعامل با وزارت متبوع          .2

  هاي بزرگو دانشگاه
هـا و   تنوع موارد بيماري با توجه به حضور مليـت         .3

-هاي گوناگون در سطح استان و امكـان بهـره       قوميت

  شي از آنبرداري آموز
سطح علمي باالتر از متوسـط دانـشجويان ورودي     .4

  هااين دانشگاه در مقايسه با ساير دانشگاه
موقعيت جغرافيايي استان و قرار گـرفتن در مركـز           . 5

  كشور
وجود مراكز آموزش عالي دولتي و غير دولتي در          .6

استان از جمله دانـشگاه آزاد اسـالمي بـا دارا بـودن             
  هاي علوم پزشكيرشته

-نايع مختلـف در اسـتان جهـت بهــره   وجـود صـ   .7

  زاييهاي آموزشي و  اشتغالبرداري
وجود پتانسيل مناسب به منظـور ايجـاد سـاختار           .8

  مطلوب آموزشي با توجه به نوپا بودن دانشگاه
تناسب تعداد مراكز آموزشي درمـاني بـا تعـداد           .9

  دانشجويان

 (T)تهديدها 
هاي كـشوري بـا تـوان و       عدم تطابق دستورالعمل   .1

  هاي نوپا دانشگاهساختار 
حمايــت ضــعيف مــديران ارشــد اســتان از امــر  .2

  آموزش پزشكي
  ها و مراكز تابعهپراكندگي دانشكده .3
  چارت تشكيالتي نامتناسب با وظايف محوله .4
  هاي جديدفرايند پيچيده موافقت با تاسيس رشته .5
پايين بودن حقوق و دستمزد كاركنـان معاونـت          .6

ن بهداشـت و    آموزشي، پژوهشي در مقايسه با كاركنا     
  درمان

بـستر ناكــافي و نامناسـب فنــاوري اطالعــات در    .7
  سطح استان

هـاي  نامتناسب بودن اعتبارات با گستره فعاليـت       .8
  آموزشي

مشكالت جذب اعضاي هيـات علمـي بـه دليـل            .9
پايين بودن ضريب محروميت از مطب و بـدي آب و           
ــا ســاير   ــات علمــي در مقايــسه ب هــواي اعــضاي هي

  هادانشگاه
نه اعتبارات مـالي و امتيـازات بـين         توزيع ناعادال  .10

  هابندي دانشگاهها با توجه به تيپدانشگاه

  (S)نقاط قوت 

هاي توجه و حمايت مسئوالن دانشگاه از فعاليت .1

  آموزشي و عزم راسخ براي ايجاد جهش علمي

وجود تجهيزات آموزشي و آزمايشگاهي مناسب  .2

  هاي آموزشيجهت فعاليت

  نيرساوجود بستر مناسب اطالع .3

وجود تخصص و انگيزه در بين اعضاي هيات  .4

  هاي آموزشيعلمي موجود جهت فعاليت

   معاونتوجود كارشناسان كارآمد در مجموعه .5

فعال بودن كلينيك ويژه تخصصي و فوق  .6

  تخصص اعضاي هيات علمي

هاي متنوع آموزش مداوم به جامعه ارائه برنامه .7

  پزشكي و پيراپزشكي

ستفاده بهينه از هاي شبانه جهت اايجاد دوره .8

  منابع

هاي آموزشي ويژه اعضاي هيات برگزاري دوره .9

  علمي

وجود برنامه پايش و ارزيابي اعضاي هيات علمي  .10

  باليني و غير باليني

  (S.O)استراتژي رشد 
هاي نوين آموزش پزشـكي     تدوين و اجراي طرح    .1

  EDCو تقويت 
رساني و حركـت بـه     هاي اطالع توسعه زيرساخت  .2

 Tele-Medicine  وE-Learningسمت 
ريزي جهت حضور كارآمد اعـضاي هيـات        برنامه .3

گير امر آموزش در وزارت     هاي تصميم علمي در كميته  
 متبوع

هاي زبان انگليسي   تالش در جهت تقويت مهارت     .4
 اساتيد و دانشجويان

ايجاد دفاتر و مراكز رشد دانـشگاهي و آمـوزش           .5
 هاي كارآفرينيمهارت

پتانـسيل علمـي    تالش در جهت استفاده كامل از        .6
 استان

طراحي نظام جـامع پـايش و ارزيـابي عملكـرد             .7
 آموزشي

 هاي تخصصي بالينيايجاد رشته .8
تسهيل طراحي، اجرا، گسترش و ارتقـاي كيفيـت          .9

هاي آموزش مداوم جامعه پزشكي و پيراپزشكي       برنامه
 در استان 

تـر بـه    ريزي به منظور ارائه خدمات گسترده     برنامه .10
 صيلاتباع خارجي متقاضي تح

هاي مشترك با حوزه علميه قم      ايجاد رشته  .١١
و نهادهــاي وابــسته ماننــد حقــوق پزشــكي، اخــالق 

 ...پزشكي و

  (S.T)استراتژي تنوع 
تدوين طرح جامع پرديس دانشگاه علوم پزشـكي         .1
 قم
هاي آموزشي دانشگاه   مشيها و خط  تعيين سياست  .2

 هابا هماهنگي ساير معاونت
خانه در  ه وزارت تبيين و ارائه الگوهاي اصالحي ب      .3

 هاي نوپاجهت كمك به دانشگاه
هـا بـه   تالش در جهت تعديل و يا ترميم پرداخت  .4

 كاركنان معاونت آموزشي و اعضاي هيات علمي
 تقويت چارت سازماني جديد متناسب با وظايف .5
رسـاني بـه   هـاي اطـالع  تسريع در تسري سيـستم    .6

  تمامي واحدهاي آموزشي

  

  (W)نقاط ضعف 

هــاي آموزشــي علمــي در گـروه كمبـود عــضو هيـات    .1

  مختلف

هـا  نبود نگرش مناسـب در بـين سـاير معاونـت           .2

  نسبت به آموزش

هـاي  آموزشي نبودن كامـل سـاختار بيمارسـتان        .3

  آموزشي

فرسودگي، ناكافي بودن و عدم تناسب فـضاهاي         .4

  (W.O)استراتژي بازپروري 

تالش در جهت جذب اعضاي هيات علمي كيفي         .1
  هاي همجوارو تعامل با دانشگاه

 تجميع و استانداردسازي بيمارستان آموزشي .2
ــه منظــور اســتقالل مــالي و اداري  .3 بــسترسازي ب

 هادانشكده
 هاتالش براي تكميل چارت تشكيالتي دانشكده .4
هاي موجود در   لتالش در جهت استفاده از پتانسي      .5

  استان

  

  (W.T)استراتژي تدافعي 

  تالش در جهت تجميع فضاهاي آموزشي .1
ــاي رده   .2 ــت ارتق ــي در جه ــي و كيف توســعه كم

 كشوري دانشگاه
هـا  افزايش درآمد اختصاصي با تكيه بر توانمندي       .3

  و تجهيزات

  



 ٢٢

  موجود آموزشي

  ها در جهات مالي و اداريعدم استقالل دانشكده .5

  اهدهتكميل نبودن چارت تشكيالتي دانشك .6

  



 ٢٣

   آموزشي معاونت 

  محيط بيروني

  

  

  

  

  

  

  محيط دروني

 (O)ها فرصت
قـم بـه عنـوان قطـب علـوم          موقعيت خاص شهر     .1

  اسالمي و انساني در كشور
نزديكي به تهران و امكان تعامل با وزارت متبوع          .2

  هاي بزرگو دانشگاه
هـا و   تنوع موارد بيماري با توجه به حضور مليـت         .3

-هاي گوناگون در سطح استان و امكـان بهـره       قوميت

  برداري آموزشي از آن
ي سطح علمي باالتر از متوسـط دانـشجويان ورود    .4

  هااين دانشگاه در مقايسه با ساير دانشگاه
موقعيت جغرافيايي استان و قرار گـرفتن در مركـز           . 5

  كشور
وجود مراكز آموزش عالي دولتي و غير دولتي در          .6

استان از جمله دانـشگاه آزاد اسـالمي بـا دارا بـودن             
  هاي علوم پزشكيرشته

-وجـود صـنايع مختلـف در اسـتان جهـت بهــره      .7

  زايي  اشتغالهاي آموزشي وبرداري
وجود پتانسيل مناسب به منظـور ايجـاد سـاختار           .8

  مطلوب آموزشي با توجه به نوپا بودن دانشگاه
تناسب تعداد مراكز آموزشي درمـاني بـا تعـداد           .9

  دانشجويان

 (T)تهديدها 
هاي كـشوري بـا تـوان و       عدم تطابق دستورالعمل   .1

  هاي نوپاساختار  دانشگاه
ز امــر حمايــت ضــعيف مــديران ارشــد اســتان ا .2

  آموزش پزشكي
  ها و مراكز تابعهپراكندگي دانشكده .3
  چارت تشكيالتي نامتناسب با وظايف محوله .4
  هاي جديدفرايند پيچيده موافقت با تاسيس رشته .5
پايين بودن حقوق و دستمزد كاركنـان معاونـت          .6

آموزشي، پژوهشي در مقايسه با كاركنان بهداشـت و         
  درمان

العــات در بـستر ناكــافي و نامناسـب فنــاوري اط   .7
  سطح استان

هـاي  نامتناسب بودن اعتبارات با گستره فعاليـت       .8
  آموزشي

مشكالت جذب اعضاي هيـات علمـي بـه دليـل            .9
پايين بودن ضريب محروميت از مطب و بـدي آب و           
ــا ســاير   ــات علمــي در مقايــسه ب هــواي اعــضاي هي

  هادانشگاه
توزيع ناعادالنه اعتبارات مـالي و امتيـازات بـين           .10

  هابندي دانشگاهوجه به تيپها با تدانشگاه

 
 

 



 ٢�

  استراتژي ها

:  S1ارتقاي كمي و كيفي تحقيقات  

 S2 : هاي ا طالع رسانيتوسعه زيرساخت  

 S3 : هاي پژوهشيتوسعه زيرساخت  

 S4 :توانمند سازي دانشجويان، اعضاي هيأت علمي و محققان  

 S5 :توسعه تحقيقات علوم پزشكي مرتبط با دين  
 

 

  اهداف كالن

G1:هاي پژوهشي  تدوين و بازنگري اولويت 

G2 :هاهاي پژوهشي با مشاركت ساير معاونتها و خط مشيگذاريتدوين سياست  

 G3 : كشوري(ايجاد بستر مناسب براي تعامل با صنايع و سازمانهاي استاني و ملي(  

G4 :تالش در جهت اصالح و بازنگري ساختار پژوهش  

G5 :يشگاه مركزي جهت تسهيل در انجام امور تحقيقاتيريزي جهت ايجاد آزمابرنامه  

G6 :ريزي براي توانمند سازي دانشجويان در زمينه تحقيق و پژوهشبرنامه  

G7 :كارشناسان پژوهش در زمينه تحقيق/ محققين/ ريزي براي توانمندسازي اعضاي هيأت علميبرنامه  

G8 :  تدوين بازنگري نظام مستمر تشويق پژوهش  

 G9 :طب و دين  تحقيقات مركزتعامالت برون بخشي دازي راه ان  

G10 : برنامه ريزي براي ارتقاي كمي و كيفي منابع در دسترس محققين  

G11 :ريزي براي ايجاد و ارتقاء سطح كيفي پايگاه آمار و اطالع رساني پزشكي دانشگاه برنامه  
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:  S1كالت استاني ومليارتقاي كمي و كيفي تحقيقات در راستاي حل مش  
 G1  :هاي پژوهشيتدوين و بازنگري اولويت 

G2 :هاهاي پژوهشي با مشاركت ساير معاونتها و خط مشيگذاريتدوين سياست  

G3 : كشوري(ايجاد بستر مناسب براي تعامل با صنايع و سازمانهاي استاني و ملي(  
 

 



 ٢�

G1  :هاي پژوهشيتدوين و بازنگري اولويت  
 

S1G1O1 :ن اولويتهاي پژوهشي دانشگاه در حوزه سالمتتعيي  

S1G1O2 :تدوين دستورالعمل بازنگري اولويتهاي پژوهشي دانشگاه در بخش سالمت***  
  
 

   )G1مربوط به ( جدول فعاليت هاي اهداف عيني 
 

تاريخ   مسئول  عنوان  رديف

  شروع

تاريخ 

  پايان

هزينه 

ميليون 

  ريال

  مالحظات

S1G1O1A1 

تعيين اولويت هاي 

وهشي كليه بخش ها پژ

  1386در سال 

  

كارشناس 

  پژوهش
  پايان يافته  20  1386  1385

S1G1O1A2  

انتشار اولويت هاي 

پژوهشي به حوزه معاونت 

  هاي مربوطه

معاون 

  پژوهشي
  پايان يافته  -  1386  1386

S1G1O1A3  

از % 50اختصاص حداقل 

طرحهاي پژوهشي 

مصوب به عناوين 

  اولويت دار در هر سال

شوراي 

  هشيپژو
  در حال انجام  -  1389  1386

  

  . سال يك بار بازنگري شود2مقرر شده هر *** 



 ٢٧

G2 :هاي پژوهشي با مشاركت ساير ها و خط مشيگذاريتدوين سياست

  هامعاونت
 

S1G2O1 :گذاري وخط مشي هاي پژوهشي با مشاركت ساير معاونت هاتعيين سياست  

S1G2O2 :ي پژوهشي دانشگاه در بخش سالمتتدوين دستورالعمل بازنگري اولويتها  
  
 

 

   )G2مربوط به ( جدول فعاليت هاي اهداف عيني 
  

تاريخ   مسئول  عنوان  رديف

  شروع

تاريخ 

  پايان

هزينه 

ميليون 

  ريال

  مالحظات

S1G2O1A1 

عضويت معاونت 

هاي دانشگاه در 

  شوراي پژوهشي

معاون 

  پژوهشي
  پايان يافته  -  1386  1386

S1G2O1A2  

هشي تعيين هزينه پژو

براي طرح هاي 

تحقيقاتي ساير 

  معاونتها

  

كارشناس 

  پژوهش
1387  1387  

پيش بيني 

براي هر 

معاونت 

000/000/50 

  ريال

-  

S1G2O1A3  

تشكيل جلسات 

مشترك با ساير 

معاونتها درامر 

  پژوهش

معاون 

  پژوهشي
1387  1389  -  

اولين جلسه 

  2387مرداد 

  



 ٢٨

G3 :سازمانهاي استاني و ملي ايجاد بستر مناسب براي تعامل با صنايع و 

  )كشوري(
  

S1G3O1 :اصالح ساختار و چگونگي تعاملهاي برون بخشي  

S1G3O2 :تالش در جهت جذب اعتبارات ملي و استاني درخصوص پژوهش  

  
  

   )G3مربوط به ( جدول فعاليت هاي اهداف عيني 
  

تاريخ   مسئول  عنوان  رديف

  شروع

تاريخ 

  پايان

هزينه ميليون 

  ريال

  مالحظات

S1G3O1A1 

برگزاري يك همايش ملي 

مشترك با سازمانهاي 

  ذيربط

معاون 

  پژوهشي
  پايان يافته  150/-  1386  1386

S1G3O2A1  

تصويب طرحهاي پژوهشي 

سفارش داده (مشترك 

در ارتباط با صنعت هر )شده

   مورد1سال 

معاون 

  پژوهشي
  در حال انجام  140/-  1389  1386

S1G3O2A2 

تصويب طرحهاي پژوهشي 

سفارش داده (مشترك 

  در مراكز تحقيقاتي)شده

  ) مورد3هر سال ( 

معاون 

  پژوهشي
  بررسي پروپوزال  -  1389  1387

S1G3O2A3 

تصويب طرحهاي پژوهشي 

سفارش داده (مشترك 

در كارگروه پژوهش )شده

  ) مورد5هر سال ( استان 

معاون 

  پژوهشي
1387  1389  -  

درحال مذاكره 

براي تعيين مجري 

  طرح ها

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٩

S2:هاي پژوهشي توسعه زيرساخت  
S2G1 :تالش در جهت اصالح و بازنگري ساختار پژوهش  

S2G2 :ريزي جهت ايجاد آزمايشگاه مركزي جهت تسهيل در انجام امور تحقيقاتيبرنامه  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٣٠

G1 :تالش در جهت اصالح و بازنگري ساختار پژوهش  
S2G1O1 :انساني ستاديتالش در جهت توسعه نيروي   

S2G1O2 :كردن شوراهاي پژوهشي وابستهريزي در جهت فعالبرنامه  

S2G1O3 :تسهيل و تقويت روند پژوهش در دانشگاه  

S2G1O4 :تالش در جهت ارتقا و توسعه واحد انتشارات دا نشگاه  

   )G1مربوط به ( جدول فعاليت هاي اهداف عيني 
تاريخ   مسئول  عنوان  رديف

  شروع

تاريخ 

  نپايا

هزينه 

  ميليون ريال

  مالحظات

S2G1O1A1 
افزايش تعدادكارشناسان پژوهشي 

   نفر5نفر به 2از 

معاون 

  پژوهشي
1386  1389  -  

 نفربه كارشناسان مجموعه 1

  اضافه شده است

S2G1O1A2  

اعزام كارشناسان دفترامور 

پژوهشي  به دوره هاي آموزشي 

  )هر سال(

معاون 

  پژوهشي
1387  1387  -  -  

S2G1O2A1  
تشكيل شوراهاي پژوهشي 

  مراكزتحقيقاتي و دانشكده ها

معاون 

  پژوهشي
  در حال انجام  -  1387  1386

S2G1O2A2  

تفويض اختيار به شوراهاي 

پژوهشي مراكزتحقيقاتي و 

دانشكده ها در جهت تصويب 

  طرح هاي تحقيقاتي

معاون 

  پژوهشي
  پايان يافته  -  1387  1386

S2G1O2A3 
 تعيين دبير شوراهاي پژوهشي

  مراكزتحقيقاتي و دانشكده ها

معاون 

  پژوهشي
1387  1387  -  -  

S2G1O3A1 
تدوين شرح وظايف كارشناسان 

  واحد مركزي پژوهش
  پايان يافته  -  1386  1386  مديرپژوهشي

S2G1O3A2 
اصالح فرآيند تصويب طرحهاي 

  تحقيقاتي
  درمراحل پاياني  -  1387  1387  مديرپژوهشي

S2G1O3A3 

 تشكيل كميته كارشناسي

  پژوهشي

  

  در حال انجام  -  1387  1387  مديرپژوهشي

S3G1O4A1 

چاپ مجله علمي دانشگاه 

  بصورت فصلنامه
معاون 

  پژوهشي
  در حال انجام  -  1389  1386



 ٣١

G2 :ريزي جهت ايجاد آزمايشگاه مركزي جهت تسهيل در انجام امور برنامه

  تحقيقاتي
S3G2O1 :درجهت تاسيس آزمايشگاه مركزي تحقيقاتيشتال   

  
  

   )G2مربوط به ( جدول فعاليت هاي اهداف عيني 
تاريخ   مسئول  عنوان  رديف

  شروع

تاريخ 

  پايان

هزينه 

ميليون 

  ريال

  مالحظات

S3G2O1A1 
تهيه فضاي آزمايشگاه 

  مركزي

معاون 

  پژوهشي
1387  1388  **  -  

S3G2O1A2  
تهيه كليه تجهيزات 

  موردنيازآزمايشگاه

معاون 

  پژوهشي
1387  1388  -  -  

S3G2O1A3 
جذب نيروي انساني براي 

   نفر2آزمايشگاه حداقل 

معاون 

  پژوهشي
1387  1388  -  -  

  

  

  

با توجه به برنامه هاي آزمايشگاههاي وزارت بهداشت و اعالم اقماري بودن ** 

قم به احتمال قوي در اين برنامه بازنگري  دانشگاهها از جمله دانشگاه علوم پزشكي

  .صورت خواهد گرفت

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣٢

  

  

S3 :توانمند سازي دانشجويان، اعضاي هيأت علمي و محققان  
S3G1 :ريزي براي توانمند سازي دانشجويان در زمينه تحقيق و پژوهشبرنامه  

S3G2 :كارشناسان پژوهش در زمينه تحقيق/ محققين/ ريزي براي توانمندسازي اعضاي هيأت علميبرنامه  

S3G3 :تدوين بازنگري نظام مستمر تشويق پژوهش  

  



 ٣٣

:G1ريزي براي توانمند سازي دانشجويان در زمينه تحقيق و پژوهشبرنامه  
S3G1O1 :افزايش سطح كمي و كيفي فعاليتهاي كميته تحقيقات دانشجويي  

S3G1O2 :تدوين طرح ايجاد مركز رشد و كارآفريني در دانشگاه  

S3G1O3 :هاي كاربرديجهت پژوهشريزي براي شناسايي استعدادهاي درخشان و هدايت آنها در برنامه  

  

   )G1مربوط به ( جدول فعاليت هاي اهداف عيني 
تاريخ   مسئول  عنوان  رديف

  شروع

تاريخ 

  پايان

هزينه 

ميليون 

  ريال

  مالحظات

S3G1O1A1 

 دوره 5برگزاري حداقل 

كارگاه  پژوهشي براي 

  دانشجويان در هر سال

دبيركميته 

تحقيقات 

  دانشجويي

  در حال انجام  -  1389  1386

S3G1O1A2  

برگزاري حداقل يك 

 2سمينار دانشجويي  هر 

  سال

دبيركميته 

تحقيقات 

  دانشجويي

1387  1389  -  -  

S3G1O1A3 

چاپ نشريه كميته 

هر (تحقيقات دانشجويي

  ) شماره2سال 

  

دبيركميته 

تحقيقات 

  دانشجويي

  در حال انجام  -  1389  1386

S3G1O2A1 
ايجاد مركز رشد و 

  كارآفريني

معاون 

  پژوهشي
1387  1388  -  -  

S3G1O3A1 

حمايت از پژوهش هاي 

دانشجويان استعداد 

  درخشان

معاون 

  پژوهشي
1387  1388  -  -  

  

  

  

  

  
 

 



 ٣�

G2 :كارشناسان / محققين/ ريزي براي توانمندسازي اعضاي هيأت علميبرنامه

  پژوهش در زمينه تحقيق
S3G2O1 : نويسيهآمار، متدولوژي مقال(بسترسازي و تقويت مركز مشاوره پژوهشي(  

S3G2O2 :ها در جهت تقويت توان پژوهشيتدوين برنامه كارگاه  

S3G2O3 :سمينار/ هاي مطالعاتي همايشهاي كوتاه مدت، فرصتارتقاء سطح كيفي پژوهش با اعزام به دوره  

  

   )G2مربوط به ( جدول فعاليت هاي اهداف عيني 
تاريخ   مسئول  عنوان  رديف

  شروع

تاريخ 

  پايان

هزينه 

ميليون 

  ريال

  مالحظات

S3G2O1A1 
تشكيل كميته مشاوره اي 

  پژوهشي

معاون 

  پژوهشي
1387  1388  -  -  

S3G2O2A1 

 دوره 10برگزاري حداقل 

كارگاه پژوهشي براي 

اعضاي هيات علمي 

  ومحققين در هر سال

معاون 

  پژوهشي
  در حال انجام  -  1389  1386

S3G2O3A1  

اعزام به دوره هاي كوتاه 

  مدت

  ) نفر2هر سال (

عاون م

  پژوهشي
1387  1387  -  -  

S3G2O3A2  

اعزام به فرصت هاي 

  مطالعاتي

  )نفر1هر سال ( 

معاون 

  پژوهشي
1388  1389  -  -  

S3G2O3A3  

اعزام به همايش ها و 

  سمينارها

  ) نفر50(هر سال 

معاون 

  پژوهشي
  در حال انجام  -  1389  1386

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣�

G3 :تدوين بازنگري نظام مستمر تشويق پژوهش  
S3G3O1:هاي پژوهشيدهي در اعزام به دوره اولويت  

S3G3O2 :تدوين نظام تشويق نقدي /Grantپژوهشي  

  

   )G3مربوط به ( جدول فعاليت هاي اهداف عيني 
تاريخ   مسئول  عنوان  رديف

  شروع

تاريخ 

  پايان

هزينه 

ميليون 

  ريال

  مالحظات

S3G3O1A1 

تدوين آيين نامه اعزام 

اعضاي هيات علمي ، 

ناسان محققين و كارش

  پژوهشي

معاون 

  پژوهشي
  پايان يافته  -  1386  1386

S3G3O2A1 

بازنگري آيين نامه تشويق 

مادي براي چاپ مقاله در 

  مجالت معتبر علمي

معاون 

  پژوهشي
  پايان يافته  -  1386  1386

S3G2O2A2 

اختصاص گرانت پژوهشي 

هر ( به اعضاي هيات علمي 

  ) نفر2سال به 

معاون 

  پژوهشي
   حال انجامدر  -  1388  1387

  



 ٣�

S4 :توسعه تحقيقات علوم پزشكي مرتبط با دين  
S4G1  :راه اندازي مركز تحقيقات طب و دين  

  

 



 ٣٧

G1:راه اندازي مركز تحقيقات طب و دين 
S4G1O1:فراهم نمودن مقدمات راه اندازي مركز تحقيقات طب و دين  

  

   )G1مربوط به ( جدول فعاليت هاي اهداف عيني 
اريخ ت  مسئول  عنوان  رديف

  شروع

تاريخ 

  پايان

هزينه 

ميليون 

  ريال

  مالحظات

S4G1O1A1 
تدوين اساسنامه پايگاه 

  تحقيقات طب ودين

معاون 

  پژوهشي
  پايان يافته  -  1386  1386

S4G1O1A3 
تامين نيروي انساني جهت 

  پايگاه تحقيقات طب ودين

معاون 

  پژوهشي
1387  1387  -    

S4G1O1A4 
اخذ مجوز پايگاه تحقيقات 

  طب ودين

معاون 

  پژوهشي
  در حال انجام  -  1387  1387

  

  



 ٣٨

S5 :هاي اطالع رسانيتوسعه زيرساخت  
G1 :ريزي براي ارتقاي كمي و كيفي منابع در دسترس محققينبرنامه  

G2 :ريزي براي ايجاد و ارتقاء سطح كيفي پايگاه آمار و اطالع رساني پزشكي دانشگاهبرنامه  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣٩

 

G1 :ريزي براي ارتقاي كمي و كيفي منابع در دسترس محققينبرنامه  
  

S5G1O1 :چاپي/ دسترسي آسان محققين به منابع الكترونيكي  

S5G1O2 :چاپي در دسترس محققين/ افزايش در منابع الكترونيكي  

S5G1O3 :چاپي در دسترس محققين/ افزايش كيفيت در منابع الكترونيكي  

  

  

   )G2مربوط به ( هداف عيني جدول فعاليت هاي ا
تاريخ   مسئول  عنوان  رديف

  شروع

تاريخ 

  پايان

هزينه 

ميليون 

  ريال

  مالحظات

S5G2O1A1 

ايندكس شدن  مجله 

دانشگاه در بانك هاي  

اطالعاتي  داخلي و خارجي 

  هر سال يك بانك

  

معاون 

  پژوهشي
  در حال انجام  10/-  1389  1386

S5G2O2A2  

عضويت در كنسرسيوم 

ه ديجيتال امكان كتابخان

 منابع 20000استفاده از 

  الكترونيكي

معاون 

  پژوهشي
  پايان يافته  200/-  1387  1387

S5G2O2A3 

ارائه اشتراك استفاده از 

منابع الكترونيكي به اعضا 

  هيات علمي و محققين

معاون 

  پژوهشي
  در حال انجام    1387  1387

  



 �٠

G2 :يگاه آمار و اطالع رساني ريزي براي ايجاد و ارتقاي سطح كيفي پابرنامه

  پزشكي دانشگاه
S5G2O1 :تالش در جهت افزايش سطح كارايي پايگاه اينترنتي مجله دانشگاه 

S5G2O2: همكاري و تعامل در جهت ايجاد و ارتقاء پايگاه اينترنتي دانشگاه علوم پزشكي قم  

S5G2O3 :دهاي موجوريزي در جهت توسعه و ارتقاء سطح كارآمدي سيستمبرنامه  

  

  

   )G1مربوط به ( جدول فعاليت هاي اهداف عيني 
هزينه   تاريخ پايان  تاريخ شروع  مسئول  عنوان  رديف

ميليون 

  ريال

  مالحظات

S5G1O1A1 

پشتيباني مستمر سخت 

افزاري ونرم افزاري  واحد 

  هاي اطالع رساني

واحد آمار و 

خدمات 

  ماشيني

1386  1389  -  -  

S5G1O1A2  

تقويت مركز اطالع رساني 

انشگاه از نظر د

ارتقاءسرعت خط، 

امكانات مخابراتي وپرسنل 

  تخصصي

مدير 

  پژوهشي
  پايان يافته  -  1386  1386

S5G1O1A3  

اتصال دانشكده ها پزشكي 

،پرستاري و مامايي 

  وبهداشت به شبكه اينترنت

كارشناس 

دفتر ارتباط  

  با صنعت

  در حال انجام  -  1386  1386

S5G1O1A4  
اتصال بيمارستانهاي 

  زشي به شبكه اينترنتآمو

معاون 

  پژوهشي
  پايان يافته  --  1386  1386

S5G1O1A5  
معاون   ارتقامستمر وب سايت دانشگاه

  پژوهشي
  در حال انجام  -  1388  1387

  

 
 
 
 
 



 �١

  ماتريس ارزشيابي اهداف  عيني در برنامه استراتژيك معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي قم

  

 هاي پژوهشيتتدوين و بازنگري اولوي:هدف اول 
روش جمع   شاخص  معيار  اهداف عيني  رديف

  اوري داده ها

  نتيجه

آيا اولويتهاي پژوهشي دانشگاه در حوزه   1

  سالمت مشخص شده است؟

  تعداد حوزه هاي داراي اولويت  تعداد

  كل حوزه ها

بهداشت،آموزشي،فرهنگي،دانشجويي،پشتيباني،درمان،غذا   مستندات

  ودارو داراي اولويت هستند

آيا دستورالعمل بازنگري اولويتهاي پژوهشي   2

  دانشگاه در بخش سالمت تدوين شده است؟

   انجام خواهد شد87در سال     مستندات  -  -

  

  

  

  

  

  

  

  



 �٢

  ماتريس ارزشيابي اهداف  عيني در برنامه استراتژيك معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي قم

  

   با مشاركت ساير معاونت هاگذاري وخط مشي هاي پژوهشيتدوين سياست: هدف دوم 
روش جمع   شاخص  معيار  اهداف عيني  رديف

  اوري داده ها

  نتيجه

گذاري وخط مشي هاي پژوهشي با آيا سياست  1

  مشاركت ساير معاونت ها تعيين شده است ؟

عضويت معاونين 

در شوراي 

  پژوهش

  تعداد معاونين عضو شوراي پژوهش

  كل معاونين

ه كليه معاونين دانشگا  مستندات

عضو شوراي پژوهشي 

  مي باشند

آيا دستورالعمل بازنگري اولويتهاي پژوهشي   2

  دانشگاه در بخش سالمت تدوين شده است؟

-  -  -  -  
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  ماتريس ارزشيابي اهداف  عيني در برنامه استراتژيك معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي قم

  

  )كشوري(يع و سازمانهاي استاني و ملي ايجاد بستر مناسب براي تعامل با صنا: هدف سوم 
روش جمع   شاخص  معيار  اهداف عيني  رديف

  اوري داده ها

  نتيجه

آيا ساختار و چگونگي تعاملهاي برون   1

  بخشي اصالح شده است ؟

همايش برگزار 

  شده

  تعداد همايش برگزار شده 

  تعداد همايش هاي پيش بيني شده

  %100=1يك مورد برگزار شده   مستندات

                        1   

آيا تالش در جهت جذب اعتبارات   2

ملي و استاني درخصوص پژوهش 

  صورت گرفته است؟

تعداد قراردادهاي 

  منعقده

  تعداد طرحهاي مصوب

  تعداد طرحهاي پيش بيني شده

تفاهم نامه + تفاهم نامه شهرداري( شهرداري-طب و دين%  200  مستندات

  دانشگاهي پژوهشكده گياهان دارويي جهاد 

  

  

  

  

  

  

  

  



 ��

  ماتريس ارزشيابي اهداف  عيني در برنامه استراتژيك معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي قم

  

  

  هاي پژوهشيتوسعه زيرساخت: هدف چهارم
روش جمع   شاخص  معيار  اهداف عيني  رديف

  اوري داده ها

  نتيجه

1  

2  

آيا تالش در جهت تاسيس آزمايشگاه مركزي 

   استتحقيقاتي صورت گرفته

  فضا

  تجهيزات

  نيروي انساني

  امكانات فراهم شده

  كل امكانات مورد نياز

-  -  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ��

  ماتريس ارزشيابي اهداف  عيني در برنامه استراتژيك معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي قم

  

  تالش در جهت اصالح و بازنگري ساختار پژوهش: چهارمهدف 
روش جمع   شاخص  معيار  اهداف عيني  رديف

  اوري داده ها

  نتيجه

آيا تالش در جهت افزايش كارشناسان   1

  پژوهشي صورت گرفته است؟

  تعداد افراد جذب شده  86در سال % 25

تعداد كل پيش بيني 

  شده

  1 = 3/33%  مستندات

             3   

كردن شوراهاي ريزي در جهت فعالآيا برنامه  2

  پژوهشي وابسته صورت گرفته است؟

  

ه شوراي مصوب

پژوهشي براي 

تشكيل شوراي 

دانشكده ها و 

  مراكز تحقيقاتي 

         تعداد شوراها        

تعداد شوراهاي پيش 

  بيني شده

  4 = 6/66%  مستندات

              6  

آياروند پژوهش در دانشگاه تسهيل و تقويت   3

  شده است؟

فرآيند اصالح 

  شده

  87فرآيند سال 

  فرآيند سالهاي قبل

-  -  

  



 �٧

  ماتريس ارزشيابي اهداف  عيني در برنامه استراتژيك معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي قم

  

  ريزي براي توانمند سازي دانشجويان در زمينه تحقيق و پژوهشبرنامه: هدف ششم
روش جمع   شاخص  معيار  اهداف عيني  رديف

  اوري داده ها

  نتيجه

آيا سطح كمي و كيفي فعاليتهاي كميته   1

  يقات دانشجويي افزايش يافته است؟تحق

  

كارگاه هاي 

  پژوهشي

  تعداد كارگاههاي برگزار شده 

كل كارگاه هاي پيش بيني 

  شده

  %50 = 1 چاپ نشريه=10 = 100%  مستندات

             10                    2  

آيا طرح ايجاد مركز رشد و كارآفريني   2

  در دانشگاه تدوين شده است؟

  

-  -  -  -  

يا براي شناسايي استعدادهاي درخشان و آ  3

هاي هدايت آنها در جهت پژوهش

ريزي صورت گرفته كاربردي برنامه

  است؟

  

-  -  -  -  

  

  



 �٨

  ماتريس ارزشيابي اهداف  عيني در برنامه استراتژيك معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي قم

  

  كارشناسان پژوهش در زمينه تحقيق/ ققينمح/ ريزي براي توانمندسازي اعضاي هيأت علميبرنامه: هدف هفتم
روش جمع   شاخص  معيار  اهداف عيني  رديف

  اوري داده ها

  نتيجه

آيا بسترمناسب براي  ايجاد مركز مشاوره   1

  )نويسيآمار، متدولوژي مقاله(پژوهشي 

  صورت گرفته است؟

  -  -  تشكيل كميته مشاوره  ابالغ مشاور

توان ها در جهت تقويت آيا برنامه كارگاه  2

  پژوهشي تدوين شده است؟

  

  كارگاههاي برگزار شده  تعداد

  كل كارگاههاي پيش بيني شده

  14 = 140%  مستندات

           10  

هاي آيا سطح كيفي پژوهش با اعزام به دوره  3

/ هاي مطالعاتي همايشكوتاه مدت، فرصت

  سمينار ارتقاء يافته است؟

  تعداد اعزام ها  تعداد

   پيش بيني شدهتعداد كل اعزام هاي

  89 = 178%  مستندات

           50  

  

  

  

  



 �٩

  ماتريس ارزشيابي اهداف  عيني در برنامه استراتژيك معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي قم
  

  تدوين بازنگري نظام مستمر تشويق پژوهش: هدف هشتم
روش جمع   شاخص  معيار  اهداف عيني  رديف

  اوري داده ها

  نتيجه

هاي پژوهشي در اعزام به دورهدهي آيا اولويت  1

  صورت گرفته است؟؟

-  -  -  -  

/ آياآيين نامه نظام تشويق نقدي  2

Grantپژوهشي تدوين شده است؟  

آيين نامه مصوبه   مصوبه شورا

  شوراي پژوهشي

صورتجلسه شوراي 

  پژوهشي

 آيين نامه 86شوراي پژوهشي در سال 

  تصويب كرده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 �٠

  



 �١

  ف  عيني در برنامه استراتژيك معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي قمماتريس ارزشيابي اهدا
  

  

  راه اندازي مركز تحقيقات طب و دين: هدف نهم
روش جمع   شاخص  معيار  اهداف عيني  رديف

  اوري داده ها

  نتيجه

مقدمات راه اندازي مركز تحقيقات طب و آيا   1

  دين فراهم شده است؟

تصويب اساسنامه   وجود اساسنامه

  ط هيئت رئيسهتوس

   به تصويب رسيده است86در سال   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 �٢

  

  

  

  



 �٣

  پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي قمماتريس ارزشيابي اهداف  عيني در برنامه استراتژيك معاونت 
  

  

  ريزي براي ارتقاي كمي و كيفي منابع در دسترس محققينبرنامه: هدف دهم
روش جمع   شاخص  معيار  اهداف عيني  رديف

   هااوري داده

  نتيجه

آيا دسترسي آسان محققين به منابع   1

  چاپي صورت گزفته است ؟/ الكترونيكي

-  -  -  -  

چاپي در دسترس / آيا منابع الكترونيكي  2

  محققين افزايش يافته است  ؟

-  -  -  -  

  

  



 ��

  

  ماتريس ارزشيابي اهداف  عيني در برنامه استراتژيك معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي قم

  

  ريزي براي ايجاد و ارتقاي سطح كيفي پايگاه آمار و اطالع رساني پزشكي دانشگاهبرنامه: دهمازيهدف 
روش جمع   شاخص  معيار  اهداف عيني  رديف

  اوري داده ها

  نتيجه

آيا تالش در جهت افزايش سطح كارايي   1

پايگاه اينترنتي مجله دانشگاه صورت گرفته 

  است ؟

-  -  -  -  

ر جهت ايجاد و ارتقاء آيا همكاري و تعامل د  2

پايگاه اينترنتي دانشگاه علوم پزشكي قم  

  صورت گرفته است؟

-  -  -  -  

آيا در جهت توسعه و ارتقاء سطح كارآمدي   3

  ريزيهاي موجودبرنامهسيستم

  شده است؟

-  -  -  -  

  

  

  

  



 ��

  

  

  لوم پزشكي قمماتريس ارزشيابي فعاليت هاي انجام شده در برنامه استراتژيك معاونت پژوهشي دانشگاه ع

S1G1 : تدوين و بازنگري اولويت هاي پژوهشي: هدف اول  
  

  

  

روش جمع   شاخص  معيار  سواالت

آوري داده 

  ها

  نتيجه

 اخذ شده 86آيا  اولويت هاي پژوهشي ساالنه از كليه بخش هادر سال 

  است؟
  دريافت اولويت ها

  تعداد  بخش ها يي كه اولويت آنان تعيين شده

  كل بخش هاي پيش بيني شده
  مستندات

 86تا پايان سال 

كليه اولويت هاي 

اخذ شده بخش ها 

  است

  ارسال اولويت ها  آيا  اولويت هاي پژوهشي به حوزه معاونت هاي مربوطه انتشار يافته است؟
  تعداد  جزوه هاي ارسال شده

  كل معاونت ها
  مستندات

 سه 86تا پايان سال 

كارگاه تشگيل شده 

  است

از طرحهاي پژوهشي مصوب به عناوين اولويت دار در هر % 50ايا حداقل 

  .ص يافته است؟سال اختصا
  تعداد

  تعداد طرحهاي مصوب اولويت دار

  كل طرحهاي مصوب
  86در سال % 35  مصوبه شورا
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  ماتريس ارزشيابي فعاليت هاي انجام شده در برنامه استراتژيك معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي قم

S1G2: ، هاهاي پژوهشي با مشاركت ساير معاونتها و خط مشيگذاريتدوين سياست: هدف دوم استراتژي يك  
  

  

  

  

  

  

روش جمع   شاخص  معيار  سواالت

آوري داده 

  ها

  نتيجه

  آيا معاونتهاي دانشگاه در شوراي پژوهشي عضو شده اند؟

ابالغ عضويت 

در شوراي 

  پژوهش

  تعداد معاونتها ي عضو شورا

  كل معاونتها
  مستندات

 86سال تا پايان 

كليه معاونين عضو 

شوراي پژوهشي 

  شده اند

  درصد  آيا هزينه پژوهشي براي طرح هاي تحقيقاتي ساير معاونتها تعيين شده است؟
  تعداد  معاونتهايي  كه هزينه مصوب دارند

  كل معاونت ها
  -  مستندات

  تعداد  آيا جلسات مشترك با ساير معاونتها در مورد پژوهش تشكيل  شده است؟
    جلسات تتشكيل  شدهتعداد

  كل جلسات پيش بيني  شده
  -  مستندات
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  ماتريس ارزشيابي فعاليت هاي انجام شده در برنامه استراتژيك معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي قم

:S1G3 كشوري(ايجاد بستر مناسب براي تعامل با صنايع و سازمانهاي استاني و ملي : استراتژي يك ، هدف سوم(  

روش جمع   شاخص  معيار  االتسو

آوري داده 

  ها

  نتيجه

  برگزار شده است  مستندات  -  همايش برگزار شده  آيا  يك همايش ملي مشترك با سازمانهاي ذيربط  برگزار   شده است؟

در ارتباط با صنعت )سفارش داده شده(آياطرحهاي پژوهشي مشترك 

  تصويب شده است؟

تعدا دطرح هاي 

  مشترك

  مشترك تصويب شدهتعداد  طرح هاي 

  كل طرح ها ي پيش بيني شده
 مستندات

دو طرح مصوب در 

  86سال 

در مراكز تحقيقاتي )سفارش داده شده(آيا طرحهاي پژوهشي مشترك 

  تصويب شده است؟

تعدا دطرح هاي 

  مشترك

  تعداد  طرح هاي مشترك تصويب شده

  كل طرح ها ي پيش بيني شده
  در حال انجام مستندات

  در حال انجام مستندات  هتعداد  طرح هاي مشترك تصويب شدتعداد طرح هاي در كارگروه پژوهش )سفارش داده شده(هشي مشترك آياطرحهاي پژو
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  كل طرح ها ي پيش بيني شده  مشترك  استان تصويب شده است؟



 �٩



 �٠

  



 �١

  كي قمماتريس ارزشيابي فعاليت هاي انجام شده در برنامه استراتژيك معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزش

S2G2 : ريزي جهت ايجاد آزمايشگاه مركزي جهت تسهيل در انجام امور تحقيقاتيبرنامه: استراتژي دوم ، هدف دوم  
 

 
 
  

  

  

  

  

  

روش جمع   شاخص  معيار  سواالت

  آوري داده ها

  نتيجه

  -  -  تهيه مكان  87در سال % 100  آيا فضاي آزمايشگاه مركزي تهيه شده است؟

  88در سال%100   است؟آيا كليه تجهيزات موردنيازتهيه شده
  تعدادتجهيزاتي خريداري شده

  كل تجهيزات پيش بيني شده

  

-  -  

  آيا نيروي انساني براي آزمايشگاه جذب  شده است؟
  88% 50 و 87در % 50

  تعداد نيروي جذب شده

  كل نيرو پيش بيني شده
-  -  
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  عاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي قمماتريس ارزشيابي فعاليت هاي انجام شده در برنامه استراتژيك م

1G3S : ريزي براي توانمند سازي دانشجويان در زمينه تحقيق و پژوهشبرنامه:استراتژي سوم ، هدف اول  

  

  

روش جمع   شاخص  معيار  سواالت

آوري داده 

  نتيجه

 دوره كارگاه پژوهشي براي دانشجويان در هر سال برگزار 5آيا حداقل 

  مي شود؟
  نعداد

   كارگاههاي برگزار شدهتعدا

  كل كارگاه هاي پيش بيني
  مستندات

 كارگاه در 10

 برگزار 86سال 
    مستندات  -  تعداد   سال برگزار شده است؟2آيا حداقل يك سمينار دانشجويي  هر 

 سال  دو شماره از نشريه كميته تحقيقات دانشجويي چاپ  شده 2آيا هر 

  است؟
  تعداد

  تعدادنشريه چاپ شده

  تعدادپيش بيني شده
  مستندات

 يك 86در سال 

  شماره چاپ شد

    مستندات  -  تعداد  آيامسابقات پژوهشي برگزارشده است؟

    مستندات  -  -  ايامركز رشد و كارآفريني ايجاد شده است؟

آيا از پژوهش هايي كه دانشجويان استعداد درخشان  در آن شركت 

  دارندحمايت مي شود؟
-  

  دتعداد درخشان در آن شركت دارنعداد طرحهايي كه است

  كل طرحهاي مصوب كميته تحقيقات دانشجويي
    مستندات
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  ماتريس ارزشيابي فعاليت هاي انجام شده در برنامه استراتژيك معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي قم

S3G2: كارشناسان پژوهش در زمينه / محققين/ ريزي براي توانمندسازي اعضاي هيأت علميرنامهب: استراتژي سوم ، هدف دوم

تح

  قيق

 
  

  

  

  

 
 

  

  

  

  

  

  

  

روش جمع   شاخص  معيار  سواالت

آوري داده 

  ها

  نتيجه

  در حال مشاوره  مستندات  -  ابالغ  آياكميته مشاوره پژوهشي تشكيل شده است؟
 دوره كارگاه پژوهشي براي اعضاي هيات علمي ومحققين در 10آيا حداقل

  هر سال برگزار مي شود؟
  تعداد

  رگزار شدهتعداد كارگاه ب

  كل كارگاه هاي پيش بيني شده
 مستندات

 كارگاه در سال 12

 برگزار شده 86

  تعداد  آيااعزام به دوره هاي كوتاه مدت  انجام شد ه است؟
  تعداد اعزام انجام شده

  كل  اعزام پيش بيني شده
 مستندات

برنامه 87در سال 

  ريزي خواهد شد

  تعداد  د ه است؟آيااعزام به فرصت هاي مطالعاتي انجام ش
  تعداد اعزام انجام شده

  كل  اعزام پيش بيني شده
 مستندات

برنامه 87در سال 

  ريزي خواهد شد

  تعداد  آيااعزام به همايش ها و سمينارها انجام شد ه است؟
  تعداد اعزام انجام شده

  كل  اعزام پيش بيني شده
   مورد89 مستندات



 ��

  انجام شده در برنامه استراتژيك معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي قمماتريس ارزشيابي فعاليت هاي 

S3G3 : تدوين بازنگري نظام مستمر تشويق پژوهش: استراتژي سوم ، هدف سوم  
  

  

  

  

  

  

  

  

روش جمع   شاخص  معيار  سواالت

آوري داده 

  ها

  نتيجه

آيا آيين نامه اعزام اعضاي هيات علمي ، محققيين و كارشناسان پژوهشي  

  است؟تدوين شده 
  -  مستندات  آيين نامه  صورتجلسه

آياآيين نامه تشويق مادي براي چاپ مقاله در مجالت معتبر علمي بازنگري 

  شده است؟
  مستندات  آيين نامه تصويب شده  صورتجلسه شورا

تشويقي تدوين شده 

  است

  تعداد  آياگرانت پژوهشي به اعضاي هيات علمي  اختصاص داده شده است؟
  تعداد گرانت ها

  ادپيش بيني شدهتعد
  -  مستندات



 ��

  

  

  ماتريس ارزشيابي فعاليت هاي انجام شده در برنامه استراتژيك معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي قم

1G4S :  راه اندازي مركز تحقيقات طب و دين: استراتژي چهارم ، هدف اول  

  

  

  

  

 
  

  

روش جمع   شاخص  معيار  سواالت

آوري داده 

  ها

  نتيجه

  مستندات  اساسنامه تدوين شده  اساسنامه   پايگاه تحقيقات طب ودين تدوين شده است؟آيا اساسنامه
 تدوين 86در سال 

  شده است

  تعداد  آيا نيروي انساني تامين شده است؟
  تعداد نيروي انساني

  تعداد پيش بيني شده
 مستندات

 يك نفر 86در سال 

  جذب شده است

  آيامجوزمركزاخذ شده است؟
صدور مجوز 

  داشتوزارت به
  - مستندات  مجوز وزارت بهداشت



 ��
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  ماتريس ارزشيابي فعاليت هاي انجام شده در برنامه استراتژيك معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي قم

S5G1 :  ريزي براي ارتقاي كمي و كيفي منابع در دسترس محققينبرنامه: استراتژي پنجم ، هدف اول  
  

 
  

  

  

 
 

  
  

  

  

  

روش جمع   شاخص  معيار  سواالت

ي داده آور

  ها

  نتيجه

آيا مجله دانشگاه دربانك هاي اطالعاتي داخلي  وخارجي 

  ايندكس شده است ؟
  تعداد

  تعداد بانك هايي كه مقاالت مجله در آن ايندكس مي شود

  كل بانك هايي كه پيش بيني شده
  مستندات

 بانك هاي 2در 

اطالعاتي در سال 

 ايندكس شده 86

يجيتال و امكان استفاده از عضويت در كنسرسيوم كتابخانه د  است

   منابع الكترونيكي20000
  بانك هاي اطالعاتي قابل دستيابي  مكاتبات

 مستندات
-  

ارائه اشتراك استفاده از منابع الكترونيكي به اعضا هيات علمي و 

  محققين

اشتراك هاي 

  ايجاد شده

  تعداد اشتراك ايجاد شده

  تعداد پيش بيني شده

 مستندات

-  



 �٨

  ريس ارزشيابي فعاليت هاي انجام شده در برنامه استراتژيك معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي قممات

2G5S : ريزي براي ايجاد و ارتقاي سطح كيفي پايگاه آمار و اطالع رساني پزشكي دانشگاهبرنامه :  دوماستراتژي پنجم ، هدف  
  

روش جمع آوري   شاخص  معيار  سواالت

  داده ها

  نتيجه

يباني مستمر سخت افزاري واحد هاي اطالع آياپشت

  رساني انجام مي شود؟

وجود تشكيالت 

  پشتيباني

  تعداد كامپيوتر هاي پشتيباني  شده

  كل كامپيوترها
  در حال انجام  چك ليست

آياپشتيباني مستمر نرم افزاري واحد هاي اطالع 

  رساني انجام مي شود؟
-  

  تعداد  نرم افزار هاي خريداري شده

  فزار هاي پيش بيني شدهكل نرم ا
  در حال انجام  چك ليست

آيامركز اطالع رساني دانشگاه از نظر ارتقاءسرعت 

خط، امكانات مخابراتي وپرسنل تخصصي تقويت 

  شده است؟

  سرعت خط

  پهناي باند
  در حال انجام  فرم گزارش  -

آيادانشكده هاي پزشكي ،پرستاري و مامايي 

   است؟وبهداشت به شبكه اينترنت  متصل شده
  اتصال به اينترنت

تعداد دانشكد ه هايي كه به شبكه وصل شده 

  كل دلنشكده ها
  چك ليست

دانشكده هاي پزشكي ،پرستاري و 

مامايي وبهداشت به شبكه اينترنت  

  متصل شده است

آيا بيمارستانهاي آموزشي به شبكه اينترنت متصل 

  شده است؟
  اتصال به اينترنت

شده شبكه وصل تعدادبيمارستان هايي كه به 

  كل بيمارستان ها
  چك ليست

يمارستانهاي آموزشي به شبكه 

  اينترنت متصل شده است

  -  -  -  -  ارتقامستمر وب سايت دانشگاه


