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 کلیات ػلن سٌجی 

داًص اًذاسُ گیزی ٍ تحلیل ػلن است کِ تِ سٌجص تَلیذات ػلوی پژٍّطگزاى ٍ ساسهاى ّا در قالة 

.هتغیزّای کوی هی پزداسد  

ضاخع ّای ػلن سٌجی ضاهل ضاخع ّای ارسیاتی کویت ٍ کیفیت تزًٍذاد ػلوی است کِ هی تَاًذ هثٌای 

ارسضیاتی ٍ رتثِ تٌذی اػضای ّیات ػلوی، گزٍُ ّای آهَسضی، داًطکذُ ّا، داًطگاُ ّا، هزاکش تحقیقاتی ٍ 

.کطَرّا قزار گیزد  

تحقیقاتی داًطگاُ ػلَم پشضکی  -ّای ػلوی ّای فؼالیتّذف اس ٍاحذ ػلن سٌجی ارسضیاتی آخزیي پیطزفت

اضذ. ّوچٌیي ػالٍُ تز سٌجص تحقیقات ٍ تَلیذات تایزاى در ّز گزایص ػلوی ٍ ػَاهل هَثز در رضذ آى هی

ٍ هزاکش   ػلوی، اقذام تِ ارسیاتی ٍ تؼییي هؼیارّای هذیزیتی هاًٌذ تَدجِ، جایگاُ ٍ تاسدُ ػلوی در داًطگاُ

.ًوایذػلوی هی  

ّای ػلوی هٌتطز ضذُ، ارجاػات تِ ًتایج اساس کار ػلن سٌجی تز تزرسی چْار هتغیز اغلی ضاهل: گشارش 

تحقیق ػلوی پس اس اًتطار، هٌاتؼی کِ در تحقیقات ػلوی اس آًْا تْزُ گزفتِ ضذُ است، ٍ ساتقِ کاری ٍ یک 

تاضٌذ. ٍاتستگی هَسساتی هحققاى ٍ ًَیسٌذگاى هی  

ّای هثتٌی تز آًْا، تِ تثییي رًٍذ  ػلن سٌجی پس اس تزرسی ایي هتغیزّا، تا ارائِ تزکیثی هٌاسة اس ضاخع 

.پزداسد ّای ػلوی هی پژٍّصتَلیذ ػلن ٍ تاسدّی    

کزد: تزاساس هؼیارّای هطزح ضذُ هی تَاى کارکزدّای هطالؼات ػلن سٌجی را تِ ضزح سیز تیاى                   

 
 هطالؼِ کوّی ٍ اًذاسُ گیزی ػلن

 
 هطالؼِ تاریخی ٍ جاهؼِ ضٌاختی ػلن ٍ داًص
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 داًطگاُ ّاارسیاتی اٍلَیت ّا، چطن اًذاسّا ٍ ظزفیت ّای هزاکش پژٍّطی ٍ 

 
 کوک تِ تزًاهِ ریشی ٍ سیاست گذاری ػلوی در تخػیع تَدجِ ٍ تَاسى تَدجِ تا ّشیٌِ

 
 ضٌاخت الگَّای ارتثاطاتی در جَاهغ ػلوی

 
 تؼییي هیشاى ّوکاری ًَیسٌذگاى حَسُ ّای گًَاگَى

 
 تزسین ساختار ػلن ٍ داًص تِ طَر کلی

 
 تزسین ساختار هَضَػات ٍ حَسُ ّای ػلوی خاظ

 
 تار ػلوی حَسُ ّای هَضَػی خاظًوایص ساخ

 
 طزاحی ًقطِ ػلوی کطَر

 
 ارسیاتی ٍضؼیت ػلَم ٍ فٌاٍری در کطَر ٍ ساسهاى

 
 اتذاع ضاخع ّا ٍ هقیاس ّای اًذاسُ گیزی تَسؼِ ػلن ٍ فٌاٍری

 
 هطالؼِ ارتثاطات هیاى رضتِ ای

 
رٍضي ًوَدى رٍاتط هیاى حَسُ ّای هختلف داًص، سٌجص رٍاتط هیاى رضتِ ای هَضَػات 

 ٍ ارتثاطات ػلوی

 
 ارسیاتی ٍ رتثِ تٌذی اًتطارات

 
ارسیاتی ٍ سٌجص ػولکزد تحقیقاتی ٍ آثار تَلیذی ًَیسٌذگاى، ساسهاى ّا، داًطگاُ ّا، 

 … کطَرّا ٍ
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 الوللی تیي ٍ هلی ّای ػزغِ در ػلن تَلیذ در ساسهاى یا  تؼییي سْن یک کطَر، داًطگاُ

 
 سٌجص ػولی فؼالیت ّای اػضای ّیأت ػلوی

 
 گشارش رضذ ػلوی یک کطَر تْیِ

 
 ردگیزی رًٍذ تَلیذ ٍ اضاػِ داًص ّای هختلف

 
 آیٌذُ پژٍّی در حَسُ ّای هَضَػی هختلف

 
 تزرسی غیزهستقین ضیَُ ّای تَلیذ، کسة ٍ اضاػِ اطالػات ػلوی

 
 هطالؼِ رضذ هتَى در هَضَػات خاظ

 
 ّااًذاسُ گیزی تأثیز اًتطارات ٍ رتثِ تٌذی اًتطارات تز اساس اّویت آى 

 
 ردیاتی اًتطار اًذیطِ ّا ٍ هطالؼِ الگَّای اًتطاراتی

 
 تحلیل کوّی در هَرد تَلیذ، تَسیغ ٍ استفادُ اس هتَى هٌتطز ضذُ

 
 تؼییي هجالت ّستِ، هؼزفی ًَیسٌذگاى تزتز ٍ هقاالت پزاستفادُ

 
ضٌاسایی، ارسیاتی ٍ اًتخاب هٌاتغ ػلوی در حَسُ ّای هَضَػی هختلف تِ هٌظَر استفادُ 

 گزاىپژٍّط

 


