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 عنوان برنامه

 افزایش حقوق واحد توسعه پژوهش های بالینی

 Gهدف کلی

 بهره وری منابع انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانیافزایش 

 99 سال در شواهد بر مبتنی و کاربردی نوآورانه، های پژوهش و آموزش کیفیت سطح درصدی70ارتقا Oهدف اختصاصی 

 گسترش کمی و کیفی پژوهش های بالینی Sاستراتژی 

 شرح فعالیت ردیف

 زمان فعالیت

 گروه هدف

 واحد یا

فردمسئول  

 اجرا

 1نشانگر
براورد 

 هزینه
 موانع

پیشرفت 

 کار

بازه مورد 

 انتظار

درصد 

تحقق 

 تاریخ پایان تاریخ شروع هدف

1 

ارائه فرم تعهدنامه به 

دانشجویان و پژوهشگران 

جهت  واحدمراجعه کننده به 

 واحدامضا و آگاهی از حقوق 

05/01/1398 31/01/9139  
دانشجویان و 

 پژوهشگران

کارشناسان 

 واحد
 مستندات

1.000.000 

 تومان

عدم حضور شخص 

دانشجو یا پژوهشگر 

جهت دریافت 

 خدمات
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2 

یادآوری به دانشجویان در هربار 

 واحدمراجعه به 
05/01/1398  31/01/9139  

دانشجویان و 

 پژوهشگران

کارشناسان 

 واحد
 - مشاهده

عدم حضور شخص 

دانشجو یا پژوهشگر 

جهت دریافت 

 خدمات
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3 
درج تعهد ایشان در آن و ثبت 

 حضورشانهای تاریخ
05/01/1398  31/01/9139  

دانشجویان و 

 پژوهشگران

کارشناسان 

 واحد

مشاهده 

و 

 مستندات

1.000.000 

 تومان

عدم حضور شخص 

دانشجو یا پژوهشگر 

جهت دریافت 

خدمات، گم شدن 

کارت عضویت 

توسط متقاضی یا 
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عدم همراه داشتن 

 کارت

4 
نامه پیگیری اصالح فرمت پایان

 ها در وبسایت
05/01/1398  31/01/9139  

معاونت 

آموزشی و 

 پژوهشی

 واحدرییس 

توسعه 

های پژوهش

 بالینی

 - مستندات

 عدم موافقت

و  معاونت پژوهشی

معاونت آموزشی، 

عدم دریافت آخرین 

-نسخه فرمت پایان

نامه توسط 

 دانشجوها
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5 

های آموزشی جهت الزام گروه

جهت  واحدارجاع دانشجو به 

 نامهاخذ مجوز دفاع از پایان

05/01/1398  31/01/9139  
های گروه

 آموزشی

 واحدرییس 

توسعه 

های پژوهش

 بالینی

 - مستندات

عدم موافقت 

و  معاونت پژوهشی

ها با و گروه آموزشی

 این روند
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6 

هماهنگی با معاونت پژوهشی 

جهت عدم درج امتیاز پژوهشی 

برای پژوهشگرانی که حقوق 

 کنندرا رعایت نمی واحد

05/01/1398  31/01/9139  

معاونت 

و  پژوهشی

و  آموزشی

 پژوهشگران

 واحدرییس 

توسعه 

های پژوهش

 بالینی

 - مستندات

موانع حین کار 

شناسایی خواهد 

 شد
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 شاخص تحقق هدف2: درصد تقدیر و تشکرات در مقاالت و طرحهای پژوهشی

 شاخص اجرای هدف3:


