خالصه برنامه عملیاتی مرکزتحقیقات بروسلوز در سال 69
_1پیگیری اخذ موافقت قطعی مرکز تحقیقات بروسلوز از وزارت متبوع
_2افزایش شاخص تولید دانش در مرکز به میزان  %11نسبت به سال 95
_3حداقل  %11طرح های تحقیقاتی مصوب مرکز ،طرح های مشترک با دانشگاه ها یا سازمانهای دیگر
_4تالش در جهت پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی (( )PhD by Researchحداقل یک دانشجو در سال
)96
_5بررسی آیین نامه ها و نظارت بر فعالیت های پژوهشی و اجرایی مرکز در راستای شاخص های تولید دانش
_6تدوین و تصویب برنامه های حمایتی جهت افزایش ساعات حضور و انجام فعالیتهای پژوهشی در مرکز
_7فراهم نمودن زمینه افزایش کمی و کیفی نشر و چاپ مقاالت در مجالت معتبر خارجی و داخلی
_8فراهم نمودن زمینه جلب محققان در سطح دانشگاه و کشور
_9ایجاد زمینه مناسب جهت ارتقاء سطح پژوهش اعضاء هیات علمی ،دستیاران و دانشجویان در مرکز تحقیقات
بروسلوز در راستای آگاهی ،پیشگیری و ریشه کنی بیماری بروسلوز
_11افزایش سطح مشارکت محققان در فعالیتهای پژوهشی مرکز
_11افزایش طرحهای پژوهشی اعضاء هیئت علمی به میزان  %11نسبت به سال95
_12تعین اولویت های تحقیقاتی مرکز و اطالع رسانی به دانشگاه
_13تالش جهت روند تسریع تصویب طرح توسط مرکز
_14افزایش اولویت های تحقیقاتی کاربردی و ایجاد مکانیسم های تشویقی (کتبی ومالی)
_15کاهش زمان فرآیند داوری و تصویب طرحهای تحقیقاتی (پروپوزال وگزارش نهایی) به میزان  %11نسبت به
میانگین سال95
_16استقرار الگوی بهبود کیفیت فرآیند تصویب طرح تحقیقاتی وکاهش زمان تصویب
_17عضویت ومشارکت حداقل  %31اعضاء مرکز در شوراهای پژوهشی سازمانهای و مجامع علمی ،فرهنگی مرتبط
در استان و کشور

_18افزایش طرحهای پژوهشی مرکز به نحوی که تا پایان سال 96حداقل هر عضو مجری یک طرح جدید باشد
_19تالش در اجرای طرحهای پژوهشی فراخوان وزارت متبوع به نحوی که حداقل  %21طرحهای مصوب از این نوع
باشد
_21بهبود رتبه علمی پژوهش مرکز در ارزشیابی  Scopusنسبت به سال 95
_21افزایش رتبه علمی مرکز در بین مراکز تحقیقاتی به نحوی که تا پایان سال  96جزء چارک اول مرکز تحقیقاتی
برتر کشور در گروه مورد مقایسه باشد
_22تالش جهت تصویب چارت سازمانی مرکز تحقیقات از طریق تشکیل پژوهشکده به همراه  2مرکز تحقیقاتی
مرتبط
_23استقرار الگوی ارتقاء کیفیت فرایند ها و فعالیت های پژوهشی در مرکز
_24افزایش حداقل  %21تعداد مقاالت اعضاء مرکز در مجالت داخلی( منتج از طرحهای مصوب پژوهشی مرکز)
نسبت به سال 95
_25افزایش حداقل  %21تعداد مقاالت اعضاء مرکز در مجالت خارجی( منتج از طرحهای مصوب پژوهشی مرکز)
نسبت به سال 95
_26افزایش حداقل  %21تعداد مقاالت اعضاء مرکز در همایش های داخلی و خارجی (منتج از طرحهای مصوب
پژوهشی مرکز) نسبت به سال 95
_27جذب حداقل یک دستیار پژوهش تا پایان سال ( 96پزشک عمومی طرح نیروی انسانی)
_28جذب یک نفرکارشناس توانمند جهت ثبت برنامه کیفی عود و عوارض بروسلوز تا پایان سال 96
 _29جذب یک هیئت علمی فارماکولوژیست بالینی به عنوان عضو وابسته مرکز تحقیقات بروسلوز
_31جذب یک هیئت علمی پژوهشی به عنوان عضو وابسته مرکز تحقیقات بروسلوز

