بيانيه رسالت معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد

)( MISSION
معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد وظيفه خود میداند و متعهد
است که با تمام توان وحفظ کرامت انسانی و رعايت قوانين و مقررات و ارزشهاي اسالمی در جهت حفظ و ارتقاء سالمت
مردم منطقه تحت پو شش کو شا بوده و با بکارگيري مديران و همکاران اليق و عالقمند و فراهم آوردن ب ستر منا سب
براي انجام تحقيقات بنيادي و کاربردي و افزايش انگيزه پژوه شگران با ت شويق و نوآوري دردان شگاه و توجه ويژه به
اندي شمندان ايرانی در داخل و خارج از ک شور ن سبت به تو سعه تحقيقات و فناوري دان شگاه مبتنی بر اخالق و توليد
محصوالت سالمت محور متناسب با نيازهاي جامعه و رويکرد دانشگاه کارآفرين ،با تاکيد بر توسعه و کاربرد فناوريهاي
نوين با الهام از رشد و توسعه جهانی در زمينه دانش و تکنولوژي ،با نظر به کاهش وابستگی اقتصادي به بودجه دولتی،
جلب مشااارکت ساااير سااازمانها براي انجام پژوهشهاي چند مرکزي ،جسااتجوي منابم مالی جديد و فرصااتهاي
مطالعاتی و تحقيقاتی درتمامی نقاط ايران و جهان ،تجهيز دانشگاه به آخرين فناوريهاي مرتبط و اجراي استانداردهاي
مناسااب و توسااعه روزافزون پايگاه عرطااه اپالعات پزشااکی ،حمايت همه جانبه از فعاليتهاي پژوهشاای اساااتيد،
دان شجويان و ساير پژوه شگران و با توانمند سازي آحاد مردم از پريق جلب م شارکت هرچه بي شتر آنان در تحقيقات
اجتماعی و تسااهيل فرآيندهاي اجرايی در فياااي رقابتی ،در جهت مرجعيت پژوهشهاي سااالمت مبتنی بر نيازهاي
جامعه ،توسااعه اجتماعی و ارتقاء سااالمت و بهبود ظرفيتهاي پژوهشاای و بکارگيري نتايج تحقيقات با هدف ارتقاء
سالمت و نيل به عدالت اجتماعی و ارتقاء موقعيت علمی دانشگاه در عرصههاي ملی و بين المللی همت نمايد.

بيانيه چشمانداز معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد

)(VISION
ما با تمام عزم خويش مصمم هستيم که:
در  5سال آينده در را ستاي نيل به اهداف سند چ شم انداز جمهوري ا سالمی ايران و ح صول سهم تحقيقات و
فناوري علوم پز شکی مطابق با نق شه جامم علمی ک شور در را ستاي تحقق اهداف کالن و تعهدات معاونت تحقيقات و
فناوري وزارت بهداشاات درمان و آموزپ پزشااکی و دسااتيابی به شاااخ

هاي ملی و بين المللی با هدف احراز رتبه

کشوري و تحقق جايگاه نخست در منطقه ،بهعنوان سازمانی پيشرو در زمينه تحقيقات و فناوريهاي مرتبط با سالمت
نسبت به توسعه و ارتقاي کيفی و کمی محصوالت پژوهشی اقدام نموده و با حفظ حرمت و کرامت انسانی سعی نماييم
کليه پژوهشگران و کارکنان خود را به باالترين سطح کارآيی ،اثر بخشی و رطايتمندي رسانده و با بهرهگيري از دانش،
م هارت و ه مت آ نان و با بهرهم ندي از مدرنترين ف ناوري هاي روز به عنوان يکی از ارز ندهترين مراکز تحقي قاتی و
فناوري کشور مطرح شده و با بهرهمندي از افراد متخص

و متخلق به اخالق در زمينة توليد دانش و فناوري ،در جهت

دانشگاه کارآفرين و حفظ و ارتقاء سطح سالمت جامعه در حد معيارهاي جهانی اقدام نموده و بتوانيم به عنوان بهترين
دان شگاه به ن سبت منابم خود در ک شور ،خدماتی کاربردي ،سودمند و ارزنده دررا ستاي ر سيدن به اهداف تو سعهاي
جمهوري اسالمی ايران ارائه نماييم.
ان شاء ا...

بيانيه ارزشهاي معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد

() VALUES
ارزشهايی که ما به آن پايبند بوده و هدايتگر ما میباشند عبارتند از:
 - 1تالپ در تحقق سهم تحقيقات و فناوري علوم پزشکی
 -2انجام به موقم ماموريت دانشگاه در راستاي سياستهاي کالن معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت  ،درمان و
آموزپ پزشکی
 - 3اهتمام و تالپ روزافزون
 - 4پويايی مستمر در مسير توسعه
 -5پايبندي به ارزشهاي اسالمی و اصول اخالقی
 -6مسئوليتپذيري و پاسخگويی
 -7استفاده از همه ظرفيت ها و کاربرد صحيح منابم و جستجوي منابم جديد
 -8جلب مشارکت اساتيد ،دانشجويان ،کارکنان و سايرپژوهشگران
 -9تقيد به روابط انسانی و سازمانی
 -10استقبال و تشويق خالقيت ،نوآوري و تحول سازمان يافته
 -11بهبود بهرهوري و اثر بخشی
 -12برقراري و بهبود ارتباط موثر با ساير سازمانها و مراکز همکار
 -13توانمند سازي مستمر و برنامه ريزي شده
 -14مستند سازي و اپالع رسانی
 -15تکريم ارباب رجوع

مقصد معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد

)(GOAL
ما در  5سال آينده بايد شاهد:
توسعه تحقيقات بنيادي و کاربردي و فناوريهاي نوآورانه و محصوالت سالمت محور مبتنی بر اخالق و متناسب با
نيازهاي جامعه با رويکرد دانشااگاه کارآفرين ،مرتبط با صاانعت و جامعه از پريق توسااعه زيرساااختها و تسااهيل
فرآيندهاي اجرايی ،جلب م شارکت ساير سازمانها براي انجام پژوهشها و پروژههاي م شترك ،تجهيز دان شگاه به
آزماي شگاههاي تحقيقاتی منا سب و فناوريهاي نوين مرتبط و اجراي ا ستانداردها ،تو سعه روزافزون پايگاه عر طه
اپالعات پز شکی ،توليد منا سب محتوي و انت شارات و حمايت از فعاليتهاي پژوه شی و نوآورانه ا ساتيد ،دان شجويان و
ساير پژوه شگران ،ايجاد پژوه شکده سالمت و توانمند سازي مردم و م شارکت آنان در تحقيقات تو سعه اجتماعی و
ارتقاء سااالمت ،بکارگيري نتايج تحقيقات و بهبود ظرفيتهاي پژوهشاای منطقه در جهت مرجعيت پژوهشهاي حوزه
سالمت و ارتقاء موقعيت علمی دانشگاه در عرصههاي ملی و بين المللی باشيم.

معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي گناباد براي دستيابي به مقصد  5ساله آينده خود در شش محور زير فعاليت خواهد كرد:

 -1بهبود زيرساختها
 -2مديريت تحقيقات
 -3رشد و فناوري
 -4ارتباپات و اپالع رسانی
 -5مراکز تحقيقاتی
 -6مديريت و توسعه منابم

پروژههاي هر محور از فعاليت معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي گناباد براي دستيابي به مقصد پنج ساله آينده به ترتيب زير ميباشد:

 بهبود زيرساختها
 تشکيالت و چارت سازمانی
 مقررات و دستورالعمل ها
 تهيه فياي فيزيکی الزم
 توسعه آزمايشگاههاي تحقيقاتی
 توسعه فرهنگ پژوهش محوري و بين المللی سازي
 جذب و به کارگيري نيروي انسانی متخص
 مديريت تحقيقات
 بهبود کيفيت تحقيقات علمی
 ارتقاء کميت تحقيقات علمی
 تدوين و اجراي پروژههاي ملی و بينالمللی
 اقدام بر اساس اولويت ها
 جهتدهی ماموريتی مشوقها
 مقاالت علمی
 رشد و فناوري
 حمايت از توليد محصوالت سالمت محورو کارآفرين
 بهبود ارتباط با صنعت
 اختراع و ابداع
 ثبت پتنت در حوزه سالمت
 سهم در بازار ملی و بين المللی و کارآفرينی سالمت
 راه اندازي استارت آپهاي مرتبط با سالمت
 ارتباطات و اطالع رساني
 توسعه خدمات پايگاه اپالع رسانی و کتابخانهها
 ارتباط با موسسات پژوهشی و پژوهشگران
 توسعه فعاليتهاي مجازي
 انتشار کتب و مجالت علمی
 توليد محتوي و تامين منابم علمی



 علم سنجی
مراكز تحقيقاتي
 گسترپ مراکز تحقيقاتی
 ايجاد پژوهشکده سالمت
 تدوين و اجراي پروژههاي ملی و بينالمللی
 اقدام بر اساس نيازها و اولويتها
 حمايت و اجراي پژوهشهاي سالمت مبتنی بر نيازهاي جامعه
 حمايت از فعاليتهاي تحقيقاتی توسعه اجتماعی و ارتقاء سالمت

 مديريت و توسعه منابع
 بهرهوري منابم
 پیجويی منابم جديد

