
 درصد 40 به میزان ارتقای فعالیت های بین گروهی و بین رشته ای :1یکل هدف

 پایان نامه مشترک 2با تدوین  جهت دهی به پژوهش های بین گروهی و بین رشته ای : 1یاختصاص هدف

 پروپوزالهای تصویب شده، گزارش کارها، پایان نامه های تدوین شده –صورت جلسات  -1:  ها داده یآور جمع نحوه   درصد مشارکت گروه ها            50:  هدف تحقق شاخص

 تهایفهرست فعال فیرد
 مسئول اجرا

 

 تیفعال یزمان اجرا شیمسئول پا
 تیفعال شرفتیدرصد پ

 99 سال انیپا در

 شرفتیدرصد پ

 سال انیپا در تیفعال

   انیپا زمان شروع زمان 1400

1 
کمیته مشترک بین حوزه تحصیالت تکمیلی و گروههای ژنتیک، تشکیل 

 علوم تشریحی گرایش جنین شناسی، زنان و طب ایرانی
 دکتر نپتون سلطانی

 - 100% 99اردیبهشت  99فروردین  دکتر وجیهه کرباسی

    

 صدرو حکم جهت کلیه اعضا کمیته مشترک 2
دکتر مهدی نعمت 

 بخش

 - 100% 99اردیبهشت  99اردیبهشت  دکتر نپتون سلطانی

    

 (در ماه جلسه 1) و موافقت با روند کار  یهیتوج جلسات لیتشک 3
دکتر نپتون سلطانی با 

 مربوطه گروههای 

 - 100% 99تیر  99خرداد  دکتر وجیهه کرباسی

    

4 
با معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه جهت تسریع تصویب  جلسه لیتشک

 جلسه( 2)  پروپوزالهای تائید شده توسط کمیته مشترک
 دکتر نپیتون سلطانی

 - 100% 99تیر 99تیر  دکتر وجیهه کرباسی

    

5 
تعیین استاد راهنما، انتخاب موضوع و نگارش پروپوزال در راستای هدف 

 اختصاصی

مدیر کمیته مشترک و  

 گروه آموزشی 

خانم  -خانم مختاری

خانم جانقربان -نامداری  

 - 100% 99دی   99مرداد

    

6 
ماه یک بار توسط کمیته  6بررسی روند پیشرفت پروپوزال تحقیقاتی هر 

 مشترک و ارائه راهکار در صورت نیاز

مربوطه همه گروههای 

 دکتر نپتون سلطانی-

کرباسیدکتر وجیهه     -  

 %100  1400دی   1400دی  

 تشکیل جلسه دفاع با حضوراعضا کمیته مشترک و سایر مراجع ذی نفع 7

- مربوطه گروههای 

سلطانی نپتون دکتر  

کرباسی وجیهه دکتر      

   1402اردیبهشت  1402اردیبهشت 

    

8 
) هر  معاونین دانشکده و معاونت تحقیقات و فناوری ورایش به گزارش ارائه

 ماه(6
 دکتر نپتون سلطانی

 دکتر وجیهه کرباسی
   1402خرداد 1402خرداد



 درصد 40ارتقای فعالیت های بین گروهی و بین رشته ای به میزان  :1یکل هدف

 پایان نامه مشترک 2جهت دهی به پژوهش های بین گروهی و بین رشته ای با تدوین  : 1یاختصاص هدف

 پایان نامه های تدوین شده ،پروپوزالهای تصویب شده، گزارش کارها –صورت جلسات  -1:  ها داده یآور جمع نحوه   درصد مشارکت گروه ها            50:  هدف تحقق شاخص

 تهایفهرست فعال فیرد
 مسئول اجرا

 

 تیفعال یزمان اجرا شیپا مسئول
 تیفعال شرفتیدرصد پ

 99 سال انیپا در

 شرفتیدرصد پ

 سال انیپا در تیفعال

   انیپا زمان شروع زمان 1400

1 
کمیته مشترک بین حوزه تحصیالت تکمیلی و گروههای ژنتیک، تشکیل 

 و طب ایرانیایمنی شناسی ، زنتیک و بیولوژی مولکولی ، فیزیولوژی
 دکتر نپتون سلطانی

 - 100% 99اردیبهشت  99فروردین  دکتر وجیهه کرباسی

    

 صدرو حکم جهت کلیه اعضا کمیته مشترک 2
دکتر مهدی نعمت 

 بخش

 - 100% 99اردیبهشت  99اردیبهشت  سلطانی دکتر نپتون

    

 جلسه در ماه( 1) و موافقت با روند کار  یهیتوج جلسات لیتشک 3
دکتر نپتون سلطانی با 

 گروههای  مربوطه

 - 100% 99تیر  99خرداد  دکتر وجیهه کرباسی

    

4 
با معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه جهت تسریع تصویب  جلسه لیتشک

 جلسه( 2) پروپوزالهای تائید شده توسط کمیته مشترک
 دکتر نپیتون سلطانی

 - 100% 99تیر 99تیر  دکتر وجیهه کرباسی

    

5 
تعیین استاد راهنما، انتخاب موضوع و نگارش پروپوزال در راستای هدف 

 اختصاصی

کمیته مشترک و  مدیر 

 گروه آموزشی 

خانم  -خانم مختاری

خانم جانقربان -نامداری  

 - 100% 99دی   99مرداد

    

6 
ماه یک بار توسط کمیته  6بررسی روند پیشرفت پروپوزال تحقیقاتی هر 

 مشترک و ارائه راهکار در صورت نیاز

- مربوطه گروههای

 سلطانی نپتون دکتر

وجیهه کرباسیدکتر   100% - 1400دی  1400دی  

    

 تشکیل جلسه دفاع با حضوراعضا کمیته مشترک و سایر مراجع ذی نفع 7
- مربوطه گروههای

سلطانی نپتون دکتر  

کرباسی وجیهه دکتر      

   1402اردیبهشت  1402اردیبهشت 

8 
هر به شورای معاونین دانشکده و معاونت تحقیقات و فناوری )  گزارش ارائه

 ماه(6
 دکتر نپتون سلطانی

 دکتر وجیهه کرباسی
   1402خرداد 1402خرداد



 درصد 40گروهی و بین رشته ای به میزان ارتقای فعالیت های بین  :1یکل هدف

 پایان نامه مشترک 2جهت دهی به پژوهش های بین گروهی و بین رشته ای با تدوین  : 1یاختصاص هدف

 

 ، پایان نامه های تدوین شدهپروپوزالهای تصویب شده، گزارش کارها –صورت جلسات  -1:  ها داده یآور جمع نحوه   درصد مشارکت گروه ها            50:  هدف تحقق شاخص

 تهایفهرست فعال فیرد
 مسئول اجرا

 

 تیفعال یزمان اجرا شیمسئول پا
 تیفعال شرفتیدرصد پ

 99 سال انیپا در

 شرفتیدرصد پ

 سال انیپا در تیفعال

   انیپا زمان شروع زمان 1400

1 
کمیته مشترک بین حوزه تحصیالت تکمیلی و گروه های میکروب تشکیل 

 شناسی، قارچ و انگل شناسی، ایمنی شناسی ، زنتیک و بیولوژی مولکولی 
 دکتر نپتون سلطانی

 - 100% 99اردیبهشت  99فروردین  دکتر وجیهه کرباسی

    

 صدرو حکم جهت کلیه اعضا کمیته مشترک 2
دکتر مهدی نعمت 

 بخش

  100% 99اردیبهشت  99اردیبهشت  نپتون سلطانیدکتر 

    

 جلسه در ماه( 1) و موافقت با روند کار  یهیتوج جلسات لیتشک 3
دکتر نپتون سلطانی با 

 گروههای  مربوطه

  100% 99تیر  99خرداد  دکتر وجیهه کرباسی

    

4 
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه جهت تسریع تصویب  با جلسه لیتشک

 جلسه(  2) پروپوزالهای تائید شده توسط کمیته مشترک
 دکتر نپیتون سلطانی

  100% 99تیر 99تیر  دکتر وجیهه کرباسی

    

5 
تعیین استاد راهنما، انتخاب موضوع و نگارش پروپوزال در راستای هدف 

 اختصاصی

مدیر کمیته مشترک و  

 گروه آموزشی درگیر

خانم  -خانم مختاری

خانم جانقربان -نامداری  

  100% 99دی   99مرداد

    

6 
ماه یک بار توسط کمیته  6بررسی روند پیشرفت پروپوزال تحقیقاتی هر 

 مشترک و ارائه راهکار در صورت نیاز

- مربوطه گروههای

 سلطانی نپتون دکتر

وجیهه کرباسیدکتر   
 100%  1400 دی 1400دی 

 تشکیل جلسه دفاع با حضوراعضا کمیته مشترک و سایر مراجع ذی نفع 7
- مربوطه گروههای

 سلطانی نپتون دکتر

کرباسی وجیهه دکتر  
1402 1402   

8 
به شورای معاونین دانشکده و معاونت تحقیقات و فناوری ) هر  گزارش ارائه

 ماه(6
 دکتر نپتون سلطانی

 دکتر وجیهه کرباسی
1402 1402   



 ارتقا روند پژوهش دوره های تحصیالت تکمیلی :2کلی هدف

 : 1400جهت اعضا هیئت علمی تا پایان سال  تحقیقاتیکارگاه تدوین نقشه 4برگزاری :  یاختصاص هدف

   درصد مشارکت اعضا هیئت علمی،، ی برگزاری شدهکارگاه هاتعداد  : هدف تحقق شاخص

 (             ) متناسب با تعدادشرکت کنندگان شده نیتدو Research map ،صورت جلسات  -1:  ها داده یآور جمع نحوه  

 به صالحدید مدرس : (حضوری یا مجازی) روش برگزاری کارگاه * 

 تهایفهرست فعال فیرد
 مسئول اجرا

 

 تیفعال یزمان اجرا شیمسئول پا
 تیفعال شرفتیدرصد پ

 99 سال انیپا در

 شرفتیدرصد پ

 سال انیپا در تیفعال

   انیپا زمان شروع زمان 1400

1 
 با معاونت پژوهشی جهت برگزاری کارگاه تدوین  مشترک جلسه لیتشک

    جلسه( 1)  ( Research map) نقشه تحقیقاتی
 دکتر نپیتون سلطانی

 - 100% 99فروردین 99فروردین  دکتر وجیهه کرباسی

    

2 
ارسال نامه به مدیران گروه ها جهت اعالم ساعات کارگاه و ثبت نام از 

 متقاضیان
 نپیتون سلطانیدکتر 

 _ 100% 99 خرداد 99اردیبهشت  دکتر وجیهه کرباسی

    

 حوزه معاونت پژوهشی  *به صورت حضوری یا مجازی برگزاری کارگاه 3
 50% 50% 1400اردیبهشت  99  آبان دکتر نپیتون سلطانی

    

4 
 اعضا هیئت علمی گروه های آموزشی نقشه تحقیقاتی دریافت  

 

 نپیتون سلطانیدکتر 

 

 دکتر وجیهه کرباسی

 

  50% 1400 خرداد 99 بهمن

   %50 

 مدرس گارگاه ارزیابی نقسه های تحقیقاتی  5
 دکتر نپیتون سلطانی

 

 50% 50% 1400 خرداد 99اسفند 

    


