
 

 

 
 

 خدمت سطح نامه توافق
 

 پزشکی علوم حوزه در پژوهشی خدمات ارائه
 

16052587000 
 

 مقدمه

 

 و تولید میزان به دانایی سطحسنجش .میرود شمار به جامعه هر تعالی و پیشرفت اصلی شاخصهای و محورها از یکی دانایی امروز، دنیای در
 به بنا یا و موجود طالعاتیا منابع مطالعه با یا ما دانستههای .است وابستهموثق علمی منابع به نآسا و سریع دسترسی به دانایی گسترش وطالعات ا مصرف

 اگر و ایم پرداختهطالعاتی ا مصرف به واقع در باشد، قبلی پژوهشهای نتایج پایه بر هانی دانست این اگر.میآید دست به میدهیم، انجام خود که پژوهشهایی
 واقع در جدید دانش و اطالعات تولید اصلی منبع بنابراین، است؛ شده منجر اطالعات تولید به ما تالش باشد، جاری یتحلیلها و مشاهداتبر مبتنی

 در مند نظام و منسجم تالشی شود، انجام که سطحی هر در و گونههر به موضوع، هر در پژوهش .میگیرد انجام که است پژوهشی فعالیتهای حاصل
 برای ممکن راهکارهای بهترین یافتن برای است کوششی پژوهش .داریم سروکار آنها با که استهایی موضوع بارهدر موجود دانش توسعه راستای

 مجموع در .ماست پیرامون مفاهیم از روشنتر شناختی به رسیدن برای منسجم فعالیتی پژوهش همچنین،.زندگی های عرصه در موجود التمشک حل
 محقق پژوهشگر میکند، پژوهشگوناگون شیوههای به که شخصی .است آیندگان برای تازه افقهای شودنگ و دانش مرزهای گسترش برای راهیپژوهش

 ابزارهای از استفاده با او .است گوناگون مفاهیم و مسائل از تازه شناختیرسیدن صدد در علمی، روشهای با که است فردی پژوهشگر .میشود نامیده
 رفع برای و مینگرد خود پیرامون به موشکافانه و نقادانه نگاهی با پژوهشگر .میپردازد خود پیرامون پدیدههایترعمیق و دقیقتر مشاهده به گوناگون

 دانشگاه تحقیقات معاونت است، ذکر به الزم.میگذارد امور متولیان اختیار در موثقی طالعاتا عملی، راهکارهای بهترین ارائه و جامعه مشکالت
 و توسعه در سعی بخش این روزافزون تالشهای با که میباشد پژوهشی خدماتزمینه در فعالیت حال در بخشهای از کیی گناباد پزشکی علوم

 .بردارد را بخشی رضایت و بلند گاههای راه این در بتواند که است امید .دارد پژوهش امر در علمی هیاتاعضای و دانشجویان توانمندسازی
 

 اهداف
 

  استان و دانشگاه سطح در فناوری و تحقیقات توسعه و شگرانپژوه توانمندسازی 

  تحقیقاتی مراکز و ها دانشکده در مرتبط پژوهشی فعالیتهای اجرای حسن بر نظارت 

 جامعه سالمت ارتقاء و مشکالت حل جهت در نوین های فناوری و کاربردی تحقیقات نتایج از گیری بهره 

  جهانی و ملی ای، منطقه تحقیقاتی های همکاری و ارتباطات توسعه و بسط 

  دانشگاه رسانی طالعا و آمار سیستم کمیت ارتقاء و کیفیت بهبود برای یکپارچه ریزی برنامه و گذاری سیاست 

  ها پژوهشکده توسعه و ایجاد و تحقیقاتی مراکز از حمایت 

 پژوهش در اخالق نمودن لحاظ با کاربردی و بنیادی های پژوهش نمودن هدفمند 

 پژوهشگران از حمایت و هاپژوهش کمی و کیفی بهبود منظور به تحقیقات بخش در استفاده قابل های بودجه از استفاده سازی بهینه 

  ،تحقیقاتی مراکز و ها دانشکده پژوهشی های فعالیت ارزشیابی و نظارت ریزی، برنامه هدایت 

  علمی هیئت اعضاءبخشی اثر و کارآیی بهبود منظور به بالینی و پژوهشی های هزمین در علمی هیئت اعضاء های توانمندی ارتقاء. 

  سالمت حوزه در دانشگاه محققان فناورانه های طرح از حمایت و رشد مرکز توسعه 



  صنایع نیاز از گرفته بر تحقیقات از حمایت و صنعت با ارتباط دفتر گیری شکل 

  محورپژوهش ارتقا سازی فرهنگ و دانشجویی پژوهشگران تربیت منظور به دانشجویی تحقیقات کمیته از حمایت 

  استان و دانشگاه نیاز از برگرفته و محور محصول دانشجویی های طرح از حمایت

 دانشگاه علمیهیات اعضای و کارکنام دانشجویان، علمی سطح ارتقا منظور به ها همایش و سمینارها ها، کارگاه برگزاری 
 

 تمسئولي
 

 

 بهرهگیری و دانشجویان و کارکنان علمی،هیات اعضای حمایت از گیری بهره با که است آن بر سبزوار پزشکی علوم دانشگاه فناوری و تحقیقات معاونت
 کشور درسطح خود همتراز مطرح های دانشگاه جزو نوآوری و خالقیتاز سرشار فضای و بخشی بین همکاری توسعه و پژوهش آوری، فن از

 راستای درالحیت ص با و متخصصمتعهد، دانشجویان تربیت با و ای حرفه و متخصص متعهد، علمی هیات اعضای توان از مندی بهره با همچنین.باشد
 مدیریت به نوین های فناوری و پژوهشی های برنامه ارزشیابی و نظارتهدایت، اجرا، ریزی، برنامه گذاری، سیاست با و نماید فعالیت جامعه نیازهای

 بتواند اساتید و دانشجویان پژوهشگران، از حمایت و متعهد انسانی نیروی تربیت با است مصمم حوزه این.بپردازددانشگاه فناوری و تحقیقات رهبری و
 .بردارد کشور علمی تولیدات سطح ارتقا جهت در موثرگامی

 
 

 ها پرداخت و ها هزینه

 

 .باشد متفاوت تواند می متقاضی درخواست و عالیتف نوع به توجه با هزینه رداختپ


