
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فيشرح وظا

 تحقيقات و فناوريحوزه  يواحدها

 

 

 

 سالمت يتوسعه فناور  

 يو منابع علم يپزشک رساني اطالع  

 قاتيتحق يابيتوسعه پژوهش و ارز  

  
 



 

 

 

 سالمت آوري فنتوسعه  :نام واحد آوري فنقات و يتحق حوزه:

  HTD-DR&Tکد: 1393آذرماه  :يبازنگر تاريخ 18: تعداد بند 1از  1 صفحه:

کارکرد/حيط

 ه
 فهيشرح وظ

 ريزي برنامه

 ک دانشگاه/دانشکده.يسالمت بر اساس برنامه استراتژ آوري فنانه حوزه يسال ياتين برنامه عمليتدو .1

 ،يمياقل نظر در محدوده تحت پوشش دانشگاه از موجود هاي يتظرف به توجه با آوري فن هاي يتاولو نييتب .2

 ع.يصنا و يانسان يروين

 دهي سازمان

 ندهايو فرآ

 .به محصول يمنته آوري فن يها طرحو انجام امور مربوط به  يبررس .3

 .آوري فند اطالعات مرتبط با مطالعات يل و تولي، تحلآوري جمع .4

 دانشگاه. آوري فن يمصوبات جلسات شورا يريگيل و پيتشک ريزي برنامه .5

و  سازي جاري، ثبت اختراعات و ابداعات، ارتباط با صنعت، تي/معنويت فکريامور مربوط به امور مالک يريگيپ .6

 فن بازار.

 منظور به آوري فن يها پارکدر مراکز رشد و  يو فن ياقتصاد يها طرح، نگارش ي، فناي مشاورهارائه خدمات  .7

 حوزه سالمت منطقه. بنيان دانش يها شرکتت از فناوران و يحما
 يروين

 يانسان

)آموزش و 

توانمندساز

 (ي

 مانندهدف ) هاي گروه يبرا يآموزش هاي دوره يو برگزار يآموزش هاي بستهه يو مشارکت در ته يازسنجين .8

 در سطح منطقه تحت پوشش.سالمت  آوري فنان و فناوران( در خصوص توسعه ي، دانشجوعلمي هيئت ياعضا

ش و يپا

نظارت و 

 يابيارزش

مربوط در محدوده تحت پوشش  هاي شاخصسالمت بر اساس  آوري فنت يوضع يابيش و ارزشيپا .9

 .يدانشگاه/دانشکده علوم پزشک

 يهماهنگ

 يدرون بخش

و برون 

 يبخش

، آوري فنعلم و  يها پارکز رشد، کمرا ،بنيان دانش يها شرکت يابي، نظارت و ارزيستأسمربوط به  امور يريگيپ .11

 .سالمتدانش و  آوري فنعلم و  يها شهرک

 و توانمند. مند عالقه يها شرکتت از يحما منظور به آوري فن هاي يرساختزجاد و گسترش يا .11

 هاي ظرفيتفاده از تق اسيل آن از طريارتباط صنعت و دانشگاه و تسه ياتيعمل ين راهکارهايو تدو ريزي برنامه .12

 مرتبط با سالمت. هاي حوزهدانش و صنعت در  هاي کانونل يو تشک اي منطقهصنعت سالمت 

گزارش و 

 يمستندساز

 در حوزه مربوط. ينظارت يو ابزارها ها شاخصندها، ين فراييو تع مستندسازي .13

 الزم. ياصالح يشنهادهايو ارائه پ اي دوره صورت به يآمار هاي گزارشل يتحل .14

 ن مربوط.يو ارسال به مسئول اي دوره صورت بهعملکرد  هاي گزارشه يته .15

ت يريمد

 منابع

 .ها آن يريگيو پ به محصول يمنته آوري فن يها طرحبه الت يپرداخت کمک و تسه .16

جهت ارائه محصوالت فن آورانه حوزه  آوري فن هاي يشگاهنماو  ها جشنوارهق از شرکت در يت و تشويحما .17

 سالمت.

نوآوري و 

 پژوهش

 آوري فنحوزه  هاي يدهاو گسترش  شناسايي منظور بهده يل بانک ايتشک يرساخت الزم برايل و توسعه زيتشک .18

 سالمت.



 يو منابع علم يپزشک رساني اطالع

 
 

 يمنابع علم و يپزشک رساني اطالع :نام واحد آوري فنقات و يتحق حوزه:

  MI&SR-DR&Tکد: 1393آذرماه  :يبازنگر تاريخ 28: تعداد بند 2از  1 صفحه:

 شرح وظيفه کارکرد/حيطه

 ريزي برنامه

ک يبر اساس برنامه استراتژ يو منابع علم يپزشک رساني اطالعانه حوزه يسال ياتيعملن برنامه يتدو .1
 دانشگاه/دانشکده.

 .دانشگاه يانتشارات علم يها تياولو اي دوره نييتع .2

 .مشترک يفاتتألناشران معتبر خارج از دانشگاه در مورد  با يو عقد قرارداد همکار ريزي برنامه .3

 و عرضه اطالعات يده خدمات و نظارت بر يا کتابخانه-نيارتباط ب يو برقرار يزير برنامه .4

 .مجالت دانشگاه يفيو ک يکم يت و ارتقايريمد .5

 ،يمينظر اقل در محدوده تحت پوشش دانشگاه از موجود هاي يتظرف به توجه با آوري فن هاي يتاولو نييتب .6
 ع.يصنا و يانسان يروين

و  دهي سازمان

 ندهايفرآ

 .وابسته به دانشگاه يه جهت انتشار مجالت علمياول تو صدور موافق يابي، ارزيبررس .7
 .به محصول يمنته آوري فن يها طرحو انجام امور مربوط به  يبررس .8
 ها.افزار نرم يبانيو انتخاب و پشت يکيات در جهت حرکت به سمت نشر الکترونينشر يبانيپشت .9

 .موردنياز ين منابع علمياربران به آخرک يابيدست يمناسب برا هاي مکانيسمجاد يدر ا يارکهم .11

زان يش ميافزا منظور به يمنابع اطالعات ي، حفظ و نگهداربندي طبقهت نظام يريو مد سازي يکپارچه .11
 به منابع. اربرانکآسان  يدسترس

 يها طرحبه الت يپرداخت تسه يريگيدانشگاه. پ آوري فن يمصوبات جلسات شورا يريگيل و پيتشک .12
 .به محصول يمنته آوري فن

 يانسان يروين

)آموزش و 

 (توانمندسازي

 ارشناسانک يبرا يآموزش يها برنامه يو برگزار يآموزش يها بستهه ي، تهيازسنجيمشارکت در ن .13
 در سطح دانشگاه/دانشکده. يو کتابدار ي، منابع اطالعاتسنجي علم

 نه نشر.يات در زمينشر اندرکاران دستران، داوران و يسردب يبرا يآموزش يها دوره يبرگزار .14

 .ين منابع علميو نظارت بر تأم يباني، پشتيازسنجين .15

 سالمت. آوري فنان و فناوران در خصوص توسعه ي، دانشجوعلمي هيئت ياعضا يمشارکت در توانمندساز .16

و  يراهبر

 تيهدا

 ...تابعه يها عرضه اطالعات و کتابخانه يها گاهيپا يو نگهدار يانداز از راه يبانيپشت .17

 سازي جاري، ثبت اختراعات و ابداعات، ارتباط با صنعت، تي/معنويت فکريامور مربوط به امور مالک يريگيپ .18
 و فن بازار.

ش و نظارت يپا

 يابيو ارزش

 .يعلم يشپاو  يسنجعلم يها و انجام پژوهش يطراحمشارکت در  .19

 نترل و ارائه گزارش.کآن در سه مرحله ثبت،  يندهايو فرآ «دانشگاه يژوهش سامانه اطالعات پ»نظارت بر  .21

چاپ و  يان برايو دانشجو يعلم ئتيه ياعضا يدر مورد آثار علم يريگ ميو تصم يابي، ارزي، داوريبررس .21
 .انتشار

 .يسالمت در محدوده تحت پوشش دانشگاه علوم پزشک آوري فنت يوضع يابيش و ارزشيپا .22

 .آوري فند اطالعات مرتبط با مطالعات يل و تولي، تحلآوري جمع .23



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرح وظيفه کارکرد/حيطه

 يهماهنگ

و  يدرون بخش

 يبرون بخش

علم و  يها پارکز رشد، کمرا ،بنيان دانش يها شرکت يابي، نظارت و ارزيستأسمربوط به  امور يريگيپ .24

 .دانش سالمتو  آوري فنعلم و  يها شهرک، آوري فن

ت از يحما منظور به يتخصص يديتول يها کارگاهو  يشگاهي، آزمايقاتيمناسب تحق يجاد بسترهايا .25

 مستقل. يقاتيتحق يبه فضا مند عالقه يها شرکت

گزارش و 

 يمستندساز

 .يانتشارات و مجالت علم موردنياز يها ها و دستورالعمل نامه نيين آيتدو .26

 يسطوح مختلف فرد در مستمر يسنجعلم هاي شاخصو  يتيريمد يها ه، استخراج و انتشار گزارشيته .27

 .تحت پوشش دانشکده/دانشگاه يو سازمان

و  ينوآور

 پژوهش

ر يو سا ياطالعات يها بانک، يا کتابخانه، يداريشن –يدارين عرضه اطالعات منابع دينو يها روشارائه  .28

 منابع.



 قاتيتحق يابيتوسعه پژوهش و ارز

 

 

 قاتيتحق يابيپژوهش و ارزتوسعه  :نام واحد آوري فنقات و يتحق حوزه:

  RD&E-DR&Tکد: 1393آذرماه  :يبازنگر تاريخ 25: تعداد بند 2از  1 صفحه:

 شرح وظيفه کارکرد/حيطه

 ريزي برنامه

و  ها يتاولون ييک دانشگاه/دانشکده و تبياستراتژانه حوزه بر اساس برنامه يسال ياتين برنامه عمليتدو .1

 /دانشکده.دانشگاه يپژوهش گيري جهت

 .يعلم يها ها و نشست شيهما ريزي برنامه .2

قات، ي)مرکز تحق يو دولت يخصوص يقاتيتحق يواحدها يستأسه امور مربوط به يکل ريزي برنامه .3

، HSR يقات نظام سالمتتحق ي، واحدهاينيبال يقاتيتحق يواحدها پژوهشکده، پژوهشگاه(،

 .يقاتيتحق يها شبکه

 .يپژوهش علمي هيئتجهت جذب اعضاء  ريزي برنامه .4

 .يقاتيتحق يها طرحت و کاربست يفيجهت ارتقاء ک ريزي برنامه .5

 آموزش و پژوهش در سطح دانشگاه. يجهت هماهنگ ريزي برنامه .6

و  دهي سازمان

 ندهايفرآ

 دانشگاه. پژوهش در اخالقمرتبط با  هاي يتفعاله يانجام کل .7

 حوزه پژوهش. يندهايشدن فرآ يکيزه و الکترونيمکان يو بسترساز يريگيپ .8

 .مور مربوط به ابداعات و اختراعاتا يريگيپ .9

 فکر. يها اتاقو  يتخصص هاي يتهکمدانشگاه،  يپژوهش يمصوبات شورا يريگيجلسات و پ ريزي برنامه .11

 .يشگاهيوانات آزمايو مراکز پرورش ح يقاتيتحق هاي يشگاهآزما يانداز راه .11
 يانسان يروين

)آموزش و 

 (توانمندسازي

 در حوزه پژوهش.علمي  توانمندسازي اعضاء هيئتمشارکت در  .12

 

و  يراهبر

 تيهدا

 در سطح دانشگاه/دانشکده. يقاتيتحق يها طرحاطالعات  کجاد بانيا .13

 مختلف نمونه. يها بانکجاد و توسعه مراکز داده و يا .14

 .علمي هيئت ياعضا يمطالعات يها فرصتو  آوري فنانجام امور مربوط به انتقال  .15

 .ييقات دانشجوياطالعات تحق يها سامانهو  ها بانکجاد يا .16

 ش و نظارتيپا

و مراکز  /دانشکدهدانشگاهسطح  در يقاتيتحق يها ه پروژهيکل يمستمر بر حسن اجرا و نظارت شيپا .17

 .وابسته

 .دانشگاه يه واحدهايدر کل يپژوهش هاي يتفعال يابيو ورود اطالعات مربوط به ارزش يآور جمع .18

در  ها پژوهشج حاصل از يشدن نتا يو اجرائ ياثربخش يريگيو پ يپژوهش هاي يتفعالارائه بازخورد  .19

 عرصه.
درون  يهماهنگ

و برون  يبخش

 يبخش

 داخل و خارج کشور مؤسساتو  ها دانشگاهمشترک با  يقاتيتحق يها طرحت از يو حما ريزي برنامه .21

ه گزارش و يته

 يمستندساز
 .ياتيو برنامه عمل ها سياستعملکرد واحد منطبق با  ها گزارشو منظم  اي دورهه يته .21



 

 

 شرح وظيفه کارکرد/حيطه

و  بندي بودجه

ل يتحل

 ياقتصاد

( در حوزه ...صنعت  -ن يريخارج از دانشگاه )خ يت و جذب منابع ماليجلب حما يبرا ريزي برنامه .22

 پژوهش.

 

و  ينوآور

 پژوهش

 .ييپژوهش دانشجوارتقاء فرهنگ  يجاد بستر مناسب برايا .23

 مقاالت مربوط.چاپ و انتشار و  ييپژوهش دانشجو يها طرح توسعهت از يحما .24

 .ييدانشجو يات پژوهشيو نشر يعلم ي، تورهايپژوهش يها کارگاه، ها يشهمات از يو حما ريزي برنامه .25


