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معاون آموزشی دانشکده علوم زپشکی مراهغ  پیام   

یبسمه تعال  

 آموزش یتحول و نوآور یبر بسته ها یا مقدمه

  یشگرف آن بر بهداشت و درمان و به تبع ان بر سالمت ریآن و تاث یفیو ک یو توسعه کم یآموزش پزشک تیاهم

انشگاه قبل به د یبرنامه تحول در آموزش حدود دو سال و اند کردیرو نی. با استین دهیپوش یافراد جامعه بر کس

 یبه ثمر نشسته وزارت بهداشت م یبرنامه ها نیاز مهمتر یکیمدت کوتاه نشان داد که  نیها ابالغ شد. و در ا

 مینقاط با مفاه یکشور را در تمام اقص یها یتحول تمام دانشگاه و دانشکده ها یبسته ها یباشد. ابالغ و اجرا

  .بود شرویپ یآشنا نمود که منحصر به جمع محدود یقیعم

ان اهمیت آن، نشگام برای معرفی سازمان و  نیکردم اول یم دیبازد یالملل نیب یموسسه آموزش کیکه از  یزمان 

 تانمارسیشدن ب یو آموزش یموسسه ا یاعتباربخش یو اجرا دانشگاه خودشان بود یاعتبار بخش یگواهدادن 

دم که کر یم یدانشگاه ها را بررس یمد بعضآدر زانیم یداد. وقت یبسته را نشان م نیا انیمجر حیعمق درک صح

 یان را درک کردم.  وقت یدانشگاه نسل سوم را و حرکت به سو تیبود اون موقع اهم شتریما ب یمد نفتآاز در

 مدیخوردم که مرجع همه بود د یدر همان حوزه برم یمنابع به اسم خاص ینوشتن مقاله خود و در جستجو یبرا

 مهم با با حرکت منسجم نیبرد و ا یباال م یلیخارزش شما را  یول دیآ یبا زحمت به دست م یعلم تیکه مرجع

که  میحفظ کرد یکه چه مطالب دیآ یم ادمیمشکالت  یشود. وقت یم سریکردن دانشگاه ها م فیتعر تیو مامور
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 یجلوه ا میبرا یآموزش یبرنامه ها یبار هم به درد ما نخورده است ضرورت بازنگر کی ینیسال کار بال ۲۰در 

   .جامعه باشد یازهاین یپاسخگو یبرنامه آموزش دیکند که با یم دایپ گرید

اعتال  و ارتقا بهداشت و درمان و حرکت کشور  یاست برا یدر آموزش راه یجمله برنامه تحول و نوآور کی در

 .شرفتیو پ یتعال یبه سو

 غالمرضا فرید اعالیی 

 معاون آموزشی دانشکده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5  
 

 

شتی ردمانی مراهغماموریت وژیه دانشکده   :علوم زپشکی و خدمات بهدا

 "و مواد طبیعی یاه یگ  یدارواه ی رد خصوص فرآور یزیربانمه ر " 
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رتباط با در ا یگسترده ا اریبس عیسبب شده است صنا یاهیگ یبشر به استفاده از داروها ریاخ یسالها کردیرو

  .دیو رو به توسعه بوجود آ افتهیتوسعه  یدر کشور ها یاهیگ یبه داروها یاهیگ یفرآورده ها لیتبد

از  یکیبرخوردار هستند  یمناسب عیشود که از منا یانجام م ییعمدتا توسط کشورها عیصنا نیا هیمواد اول نیتام

 شیب یاست که با مساحت رانیا یاسالم یدارد کشور پهناور جمهور نهیزم نیدر ا یکه استعداد بالقوه ا ییکشورها

گونه  ۱۰۰۰از  شیکه ب یاهیگونه گ ۸۰۰۰از  شیب ینمتنوع و فلور غ ی، با آب و هوا نیهکتار زم ونیلیم ۱۶۴از 

ا رو دارد . دامنه سهند ب شیعرصه در پ نیحضور در ا یرا برا یمناسب اریبس طیباشد شرا یو معطر م ییآن دارو

وع موض نیو پرداختن به ا یارذگ هیسرما یمراغه برا یها تیمنحصر به فرد از مز ییدارو اهیگونه گ 3۰۰از  شیب

ت لذا با توجه به پتانسیل های موجود در منطقه ماموری شود. یاقتصاد شرفتیتواند باعث رشد و پ یم هک، باشد یم

وص فرآوری داروهای گیاهی به دانشکده علوم پزشکی مراغه سپرده شده است. اهم اقدامات برنامه ریزی در خص

انجام شده دانشکده علوم پزشکی مراغه در راستای ماموریت واسپاری شده به دانشکده علوم پزشکی مراغه به 

 شرح زیر می باشد. 

د و موا یاهان داروییمرکز تحقیقات کاربردی گتشکیل جلسات متعدد امکان سنجی و نیاز سنجی  .۱

  طبیعی

 کاربردی گیاهان دارویی تشکیل هیات موسس مرکز تحقیقات  .۲

 به عنوان ماموریت دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه  ۲تصویب در کالن منطقه  .3

 تصویب مرکز تحقیقات در معاونت تحقیقات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  .۴

 در دستور کار قرار گرفتن در شورای معین برای بررسی و اعالم نظر  .5
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 متر  35۰ساخت ساختمان فیزیکی به مساحت  .۶

 هرباریوم گیاهان دارویی در دست ساخت  .7

 گیاهان دارویی در حال تجهیز آزمایشگاه  .۸
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گاری و مرجعیت علمی رد آموزش زپشکی   بسته آینده ن

Foresight and Scientific Authority in Medical Education 

 

 با پیگیری موضوعات زیر انتظار می رود اهداف آینده نگاری و مرجعیت علمی در این دانشکده تحقق یابد:

 شفاف سازی و تعیین شاخص های کسب مرجعیت علمی توسط دانشکده و با همکاری قطب 

 تعیین اولویت های دانشکده در راستای کسب مرجعیت علمی 

  راهکارهای عملی جهت شناسایی حیطه های سرآمدی دانشکده در عرصه آموزشتبیین 

 تبیین نقش واحدهای مختلف دانشکده در راستای کسب مرجعیت علمی 

 کمک به طراحی برنامه استراتژیک و عملیاتی معاونت آموزشی دانشکده 
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 در این راستا اقدامات ذیل انجام گرفته است:

  نگاری و مرجعیت علمی در آموزش پزشکیتعیین مسوول بسته آینده 

  تعیین اعضای جدید شورای خبرگان علمی 

  ابالغ جدید و اعضای جدید شورا، نحوه تبیین راهکارهای عملی جهت شناسایی حیطه های سرآمدی

 دانشکده در عرصه آموزش

 ت، علوم کده خصوصا در حوزه بهداشدانش یجهت تعیین فعالیت ها  ۲دانشگاه های منطقه  ارتباط با

 پایه، فرآورده های گیاهی و فوریت پزشکی

 تعیین فرصت ها و نقاط قوت دانشکده در منطقه آمایش سرزمینی 

  الین های تحقیقی از چند شناسایی  جهت علمی نخبگان کارگروه توسط بازدید برنامه ریزی جهت

 مرکز پیشرو در زمینۀ مرجعیت علمی

 علمی در آموزش بررسی زیر ساخت های آموزش  جهت طراحی نظام رصد حرکت در مسیر مرجعیت

مجازی و توسعه در جهت معرفی دانشکده علوم پزشکی مراغه به عنوان متولی آموزش مجازی 

 بهداشت در سطح کالن منطقه.

  در دانشکده و تعیین حیطه های علمی و عملی  ۲توسعه رشته های کاردانی در سطح کالن منطقه

 وه های آموزشی موجود در دانشکده.آموزشی و پژوهشی با محوریت گر

 . ایجاد رشته میان رشته ای با عنوان کارآفرینی سالمت جهت تهیه کوریکولوم آموزشی 
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  ایجاد مرکز تحقیقات و سپس پژوهشکده بیماری های زئونوتیک و مطالعات اعتیاد در قالب مرکز

 تحقیقات جامع سالمت.

  دارویی و تروما و فوریت های پزشکی در این شاخص های کارگروه تخصصی در حوزه گیاهان

 دانشکده تبیین و تصویب شده است.

 تصویب سند در کارگروه آینده نگاری و مرجعیت علمی 
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الی سالمت و ماموریت گرای ربانمه اهی آموزش عهدفمند راهبردی  بسته توسعه  

Strategic, purposeful and mission-oriented Programs of Health Higher Education 

 

 زیر می باشد: سه محور اصلی این بسته شامل 

 ماموریت گرایی  .۱

 نیاز ها و مزیت های نسبی و پتانسیل منطقه  .۲

 گسترش عدالت و تمرکززدایی و جلوگیری از مهاجرت نخبگان  .3

 محور یک: ماموریت گرایی 

 ۱3۰۰با عنایت به اینکه داروسازی یکی از ماموریت های واسپاری شده به کالن منطقه بوده و با توجه به وجود 

به دانشکده علوم پزشکی مراغه  ۲گونه گیاهی دارویی در منطقه سهند، بخش گیاهان دارویی در کالن منطقه 

 ب گردید. واگذار گردید و لذا ماموریت ویژه دانشکده علوم پزشکی مراغه محسو

 در کارگروه تشکیل شده، رشته های زیر در راستای این ماموریت تصویب شد: 

 فرآوری داروهای گیاهی مقطع کارشناسی  .۱

 فرآوری داروهای گیاهی مقطع کارشناسی ارشد .۲

 آماده سازی و فرموالسیون داروهای گیاهی مقطع کارشناسی  .3

 سی ارشد آماده سازی و فرموالسیون داروهای گیاهی مقطع کارشنا .۴
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 شیمی محصوالت طبیعی و داروهای گیاهی مقطع کارشناسی  .5

 شیمی محصوالت طبیعی و داروهای گیاهی مقطع کارشناسی ارشد .۶

 شیمی دارویی  .7

 

 محور دوم: نیاز ها و مزیت های نسبی و پتانسیل منطقه 

ق یات علمی فعال و سواببا توجه به اینکه در مراغه گستره وسیع صنایع غذایی وجود دارد و با توجه به وجود ه

 قبلی فعالیت رشته های زیر در طی چندین جلسه مصوب گردید: 

 الف( حیطه صنایع غذایی و بهداشت 

 علوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی  .۱

 تغذیه  .۲

 بهداشت محیط  .3

 بهداشت حرفه ای  .۴

 میکروبیولوژی مواد غذایی  .5

 علوم آزمایشگاهی مواد غذایی .۶
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 ب( محور جامعه و مشکالت موجود 

با توجه به مشکالت جامعه و با توجه به وجود هیات علمی فعال رشته های زیر در طی چندین جلسه مصوب 

 گردید: 

 پیشگیری از اعتیاد در جامعه در مقطع کارشناسی  .۱

 پیشگیری از اعتیاد در جامعه در مقطع کارشناسی ارشد .۲

 کارشناسیروانشناسی بالینی در مقطع  .3

 دارویاری در مقطع کاردانی .۴

 پرستاری سالمندی در مقطع کارشناسی .5

 بهداشت سالمندی در مقطع کارشناسی .۶

 مامایی در مقطع کارشناسی .7

 روانشناسی سالممندی در مقطع کارشناسی ارشد  .۸

 اپیدمیولوژی در مقطع کارشناسی ارشد  .9

 

 محور سوم( تمرکز زدایی و گسترش عدالت 

یر در طی رشته های زو با توجه به پتانسیل های دانشکده علوم پزشکی مراغهتمرکز زدایی  ربا توجه به تاکید ب

 چندین جلسه مصوب گردید: 

 پزشکی عمومی )مشترک با دانشگاه علوم پزشکی تبریز یا ارومیه( .۱
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 داروسازی عمومی )مشترک با دانشگاه علوم پزشکی تبریز یا ارومیه( .۲

 هوشبری در مقطع کارشناسی .3

 خدمات بهداشتی درمانی در مقطع کارشناسیمدیریت  .۴

 فناوری اطالعات سالمت در مقطع کارشناسی ارشد  .5

 مدارک پزشکی در مقطع کارشناسی ناپیوسته .۶

 تکنولوژی تصویربرداری  .7

 

با توجه به نقشه علمی تصویب شده در معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی مراغه به کالن منطقه  

ارسال گردید و در کالن منطقه به تصویب رسید. رشته های اولویت دار طی چندین جلسه تعیین شد و برای  ۲

 آنها برنامه ریزی انجام شد. 

 بالینی تاسیس شد:الف( برای رشته های زیر آزمایشگاه و مرکز مهارت 

 میکروب شناسی پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد  .۱

 علوم و صنایع غذایی  .۲

 تغذیه  .3

 مامایی  .۴
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 ب( همچنین برای رشته های زیر هم در خواست راه اندازی رشته به شورای گسترش ارسال گردید: 

 اپیدمیولوژی در مقطع کارشناسی ارشد  .۱

 ی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی در مقطع کارشناس .۲

 مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در سالمت  .3

 ج( برای رشته های زیر به عنوان رشته جدید ضرورت سنجی نوشته شد: 

 شیمی محصوالت طبیعی  .۱

 فورموالسیون داروهای گیاهی  .۲

 روانشناسی پیشگیری از اعتیاد  .3

 

از  Undergraduateبا توجه به تاکید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر انتقال رشته های 

رشته به کالن منطقه ارسال  3دانشگاههای بزرگ سراسری علوم پزشکی به دانشکده های مستقل درخواست 

 شد: 

 کارشناسی هوشبری  .۱

 کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی  .۲

 ی اطالعات سالمت کارشناسی فناور .3
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با توجه به برنامه توسعه رشته ها دانشکده علوم پزشکی مراغه برآورد نیروی انسانی و زیر ساخت طی چندین 

 جلسه انجام شد و سند توسعه علمی تدوین گردید. 

در جهت توانمند سازی اعضای هیات علمی برنامه حمایتی از اعضای هیات علمی برای شرکت در دوره 

 رشد آموزش پزشکی در شورای آموزش مصوب گردید. کارشناسی ا

 در جهت ایجاد زیر ساخت های فزیکی و افزایش کیفیت آموزش 

 . و در حال توسعه می باشد مرکز مهارت های بالینی افتتاح شد .۱

 آزمایشگاه جدید افتتاح شد 3 .۲

 کامپیوتر افتتاح شد 3۲سایت کامپیوتری با  .3

 کتابخانه افتتاح شد .۴

 افتتاح شد.  یوزشساختمان جدید آم .5

 مرکز تحقیقات داروهای گیاهی ساخته شد  .۶

 فراخوان جذب هیات علمی در جهت توسعه رشته ها منتشر گردید.  .7
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گاهها  آمایش سرزمینی، ماموریت گرایی، تمرکز زدایی و ارتقاء توانمندی دانش

Scientific Land Use Planning, Mission Orientation, Decentralization and Capability 

Enhancement of Universities 

 

گام  واقعی جامعه نیازهای ه سازیبرآورد جهت افزایش و پایداری سرزمینیفرایند آمایش سرزمینی در مسیر 

بر می دارد. توسعه عوامل انسانی بعنوان مهمترین عامل توسعه جوامع به اثبات رسیده است )منبع: راهبرد گسترش 

در ا لذا دانشگاهه پرورش جمعیت متناسب با توان و ظرفیت منطقه رخ دهد.ی سالمت( تا جغرافیایی آموزش عال

 جایگاه و نقش کلیدی برخوردار هستند.از امر آمایش سرزمینی 

توسعه آموزش علوم پزشکی کشور برای پاسخ به نیازهای جامعه بعنوان یکی از اهداف کالن نظام سالمت  

از  دانشگاهها بعنوان یکی توانمندی ارتقاء و زدایی تمرکز گرایی، ماموریت سرزمینی، آمایشقرار گرفته است. 

بعنوان یکی از اهداف بوده  سازوکار حمایتی در مناطق کمتر برخوردارافزایش اهداف کمی منظور شده است. 

 و ایجاد فرصت برابر جهت رشد استعدادها نیز بعنوان یکی از ارزشها در این راستا محسوب می شود. 
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 ۲دانشکده علوم پزشکی مراغه نیز همگام با این جریان بعنوان یکی از دانشگاهها/دانشکده های کالن منطقه 

به آمایش سرزمینی در حیطه  ۱39۶برنامه گسترش محیطی آموزش عالی سالمت در سال ایفای نقش می کند. 

 اجرا درآمد. محورهای فعالیت ها عبارت بودند از:

 از و الویت دار دانشکدهتعیین رشته های مورد نی .۱

 تعیین تعداد نیروی انسانی مورد نیاز هر رشته در دانشگاه .۲

 ساله 5برنامه ریزی برای پذیرش دانشجویان بصورت فایل  .3

نفر هیات علمی در تعامل با دبیرخانه بسته های تحول مستقر  5این فعالیت ها توسط کارگروه ویژه ایی متشکل از 

یرخانه کالن منطقه در معاونت آموزشی به اجرا درآمد. تمامی مستندات در سامانه در دانشکده و با هماهنگی دب

 بسته های تحول بارگذاری شده و نمره کامل را از همکاران وزارت متبوع دریافت نمود.
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 بسته اعتالی اخالق حرفه ای 

Professional and Ethics Education Promotion 

 یم ریمراغه به شرح ز یدر دانشکده علوم پزشک یاخالق یبسته اعتال یاز عملکرد و دستاوردها یناش یها تیاهم فعال

 :باشد

 ده دانشک یاخالق یبسته اعتال تهیکم لیتشک .۱

 :بیبه ترت ریز یدر محورها  یاخالق یساخت ها ریاحصاء ز  .۲

                                                      یتیترب یاز منظر روانشناس یاستاد اخالق یارهایمع -الف

                                                               ینیو د یاستاد خوب از منظر اعتقاد یارهایمع -ب

                                                          یو عمل  یاستاد خوب در دوره کارآموز یارهایمع -ج

                                                                                            یتئور یها سیحوزه تدر -د  

                                                                                                ینمونه اخالق یدانشجو -ه 

                  دیاسات هیپا عیاستخدام،  ارتقاء، و ترف ران،یمد نییاخالق در تع شیحوزه پا -و

 اتیه یاعضا شتریب ییجهت آشنا یاخالق یمطالب و بخش نامه ها یبسته اخالق و بار گذار یبرا نکیل جادیا .3

 یبا مباحث اخالق انیکارکنان و دانشجو ،یعلم

 ستاد دانشکده و ،یمعاونت آموزش  طیدر مح یموضوع اخالق حرفه ا یمناسب برا یطیمح غاتیتبل یراه انداز  .۴

 ها)بنر، پمفلت ... ( مارستانیب
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ارزشیابی بالینی مورد  یااز روش ها انیدانشجو تیسنجش رضا نهیدر زم یقیپروپوزال و انجام تحق یطراح .5

 استفاده به روش الگ بوک

کارگاه  یدر دانشکده برگزار دیسطح اخالق اسات یابیرزا ستیدر رابطه با چک ل قیپروپوزال و انجام تحق یطراح .۶

 انیو دانشجو دیدر سطح اسات یاخالق حرفه ا یها

 ییدانشکده جهت راهنما یبه مرکز مشاوره روانشناس یو رفتار یمشکل روان شناخت یدارا انیدانشجو یمعرف  .7

 و اخذ مشاوره

 یو کسب مهارت نسب ICUدر بخش یبستر ماریبا نحوه مراقبت از ب رانیآشنا کردن فراگ "با عنوان یطرح یاجرا .۸

آموخته  میو اصول و مفاه یپرستار ندیبخش با استفاده از چهارچوب فرا نیدر ا یبستر ماریدر امر مراقبت از ب

 نایدانشجو یبرا ینکات اخالق یادآوریو  عهدانشکده با هدف اشا یآموزش مارستانیدر ب "یشده در واحد نظر

 ستمیس کی جادیآموزش و ا نیبا مسئول انیو موثر دانشجو یاستاد مشاور فعال، ارتباط قو ستمیس یراه انداز .9

وانمند ت یکارگاه ها جادیبا مرکز مشاوره دانشکده و ا انیدانشجو، آموزش و استاد، و ارتباط دانشجو نیبازخورد ب

 دحوزه موثر باش نیا یتواند در جهت ارتقا یم دیاسات یساز
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 بسته اعتباربخشی موسسات و بیمارستان اهی آموزشی

Educational Accreditation of   Teaching Hospitals  

 

 اهم فعالیت های انجام گرفته شامل:

  تشکیل کمیته اعتباربخشی موسسه ای دانشگاه با همکاری اعضای هیئت علمی فعال و توانمند و معاون

 محترم آموزشی، پژوهشی و دانشجویی و مدیر محترم آموزش 

  تشکیل جلسات متعدد اعتباربخشی بصورت خصوصی بین مسئول اعتباربخشی و مسئولین هر یک از

گروهی با حضور تمام اعضا و معاون آموزشی، پژوهشی و زیرواحدها )دو هفته یکبار( و بصورت 

 دانشجویی و مدیر آموزش )دو ماه یکبار( 

  انجام خودارزیابی بر اساس استانداردها و شاخص های اعتباربخشی موسسه ای و جمع آوری

 مستندات مربوطه

 بروز رسانی دوره ای مستندات جمع آوری شده برای هر یک از استانداردهای موسسه ای  

  انجام ارزیابی بیرونی توسط تیم ستادی بر اساس استانداردهای اعتباربخشی 

 ارسال دوره ای گزارش اعتباربخشی از طریق سامانه به وزارت بهداشت 

  و  95دریافت تاییدیه اعتباربخشی موسسه ای طی ارزیابی بیرونی وزارت محترم بهداشت در سال

 سه ایدریافت گواهی موقت دوساله اعتباربخشی موس
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  بررسی نقاط قوت و ضعف شاخص های هریک از زیرواحدهای اعتباربخشی موسسه ای بر اساس

 95نتایج ارزیابی سال 

  تشکیل جلسات هم اندیشی و تبادل نظراعضا محترم در راستای رفع نواقصات شناسایی شده در کلیه

 95زیرواحدها طبق نتایج ارزیابی سال 

  9۶شناسایی شده طی سال تالش در جهت رفع نواقص موسسه ای 
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لت محور  بسته آموزش پاسخگو و عدا

Socially Accountable Medical Education 

 اهم فعالیت های انجام گرفته شامل:

  تشکیل کار گروه آموزش پاسخگو و عدالت محور 

  ارزیابی طرح های پژوهشی 

  فوریت پزشکی(تهیه طرح پژوهشی )بازنگری کوریکولوم کاردانی رشته های 

  تشکیل جلسه جهت انعقاد قرار داد با مجری طرحهای پژوهشی 

    تهیه الگ بوک در راستای ارتقاء آموزش بالینی پرستاری 

  تهیه چک لیست سنجش رضایت دانشجویان از روش ارزشیابی بالینی کتابچه ثبت مهارتهای کارورزی 

  تهیه پرسشنامه جهت نیاز سنجی و بررسی تطابق مطالب ارائه شده بر اساس کوریکولوم آموزشی با

 نیازهای  عملی و کار در فیلد تکنسین فوریت پزشکی  
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گاههای نسل سوم   بسته  حرکت هب سوی دانش

 کمیته اقتصاد دانش بنیان علوم پزشکی مراغه 

 اهم فعالیت های کمیته دانش بنیان علوم پزشکی مراغه: 

تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شهرستان مراغه و تعیین روسای کمیته های کمیته تسهیل و رفع موانع  .1

تولید، کمیته توسعه و جذب سرمایه گذار، کمیته حمایت از محصوالت کشاورزی و صنایع وابسته، کمیته فن آوری 

و تقویت دانش بنیان ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان. جناب آقای دکتر علی جنتی رییس دانشکده علوم  دانش محور

 پزشکی مراغه به عنوان رییس کمیته فن آوری دانش محور و تقویت دانش بنیان منصوب شدند. 

ه، دبیر اجرایی ی مراغتشکیل کمیته اقتصاد دانش بنیان شهرستان مراغه با اسقرار دبیرخانه در دانشکده علوم پزشک .2

 دکتر علی جنتی سرپرست دانشکده علوم پزشکی مراغه. 

برگزاری جلسات ماهانه با تمامی مسئولین سازمان ها و شرکت های شهرستان مراغه در دانشکده علوم پزشکی  .3

 مراغه 

 برگزاری جلسات مداوم با مدیران شرکت های دانش بنیان شهرستان مراغه  .4

ی انجمن مسئولین فنی شرکت ها و کارخانجات عمده شهرستان مراغه در راستای آشنایی برگزاری جلسه با اعضا .5

 با کمیته اقتصاد مقاومتی 

 برگزاری جلسات مشترک دانشکده علوم پزشکی مراغه و دانشگاه مراغه  .6
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 تشکیل کمیته کمیته گیاهان دارویی با همکاری دانشگاه مراغه و دانشکده علوم پزشکی مراغه شامل شش گروه:  .7

 الف( کشاورزی و کشت و توسعه گیاهان دارویی 

 ب( بیولوژی، بیوتکنولوژی و میکروبیلوژی گیاهان دارویی 

 ج( شیمی، فیتوشیمی 

 د( مطالعات بالینی گیاهان دارویی

 روهای گیاهیر( فرآوری دا

 ه( فرآوری داروهای نو ترکیب

 

 
 

 برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات ثبت شرکت های دانش بنیان و مزایای آن  .8
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 برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با استارت آپ  .9

 

 
 

طرح  16حضور گسترده و فعال کمیته اقتصاد دانش بنیان مراغه در پنجمین جشنواره بین المللی ربع رشیدی تبریز با  .10

طرح از شهرستان مراغه. در این جشنواره تمام مخترعین و  87پژوهشی از دانشگاه علوم پزشکی مراغه و مجموعا 

مختلف تحت نظارت فرمانداری ویژه شهرستان مراغه  صاحبان ایده شهرستان به صورت منظم و گسترده از ارگانهای

 و هماهنگی دبیرخانه کمیته اقتصاد دانش بنیان شهرستان مستقر در دانشکده علوم پزشکی مراغه. 
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 96سال  یدیجشنواره ربع رش نیمراغه در پنجم یشرکت کنندگان دانشکده علوم پزشکو نام طرح تحقیقاتی  یاسام

کاربریکد  نام نام خانوادگی ردیف  عنوان طرح 
زون 

 تخصصی
 ثبت اختراع

60059   1552012395 دکتر مهدی برومند 1 matchرینگ   دریچه قلب   
مهندسی 

 پزشکی
 در شرف اخذ

93466  1551996472 داود مومن بهادر 2  

*ماساژقلب تمام اتوماتیک احیای قلبی ریوی 

*تخت هوشمند ضد بدسور رادیولوسنت   

قلبی                      *جلیقه هوشمند احیای 

 *ماساژ قلب تمام اتوماتیک با قابلیت ترنسیت

مهندسی 

 پزشکی
 دارد

99387 1375885170 دکتر هادی پورجعفر 3  

*پنیر پروبیوتیکی با فناوری 

میکرواینکپسوالتور  *دستگاه میکرو 

 اینکپسوالتور روزن دان 

 دارد صنایع غذایی

99080 5079637609 دکتر نوید عباسی 4  دارد صنایع غذایی داروی ترکیبی گیاهی آلوئه ورا  

5 
مهندس علیرضا 

 علیوند
1552071804  70115  ندارد صنایع غذایی تولید محصول ارد خانگی با افزایش ماندگاری 

80051  1540240445 جلیل مرادی 6  راکت نجات غریق 
مهندسی 

 پزشکی
 دارد

60527  1552818195 رضا روشن اصل 7  دستگاه طهارت اتوماتیک 
مهندسی 

 پزشکی
 در شرف اخذ

58672   1552238741 نسرین مؤمن بهادر 8  اسکوپ تخت فوق سبک 
مهندسی 

 پزشکی
 در شرف اخذ

31296   1540234088 فهیمه مؤمن بهادر 9  تخت آمبوالنس هلیکوپتر 
مهندسی 

 پزشکی
 در شرف اخذ

72796  1552186431 اعظم مؤمن بهادر 10 فوق سبک نان اپتیکالصفحه    
مهندسی 

 پزشکی
 در شرف اخذ

70106    1540316955 کریم حسندوست 11  تهویه بیمارستانی 
مهندسی 

 پزشکی
 در شرف اخذ

36775   1552113159 احرام عبدی آذر 12  ایده فناورانه - پاکشویان 
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 30  
 

تفاهم نامه همکاری های مشترک آموزشی، پژوهشی و توسعه فناوری در جهت ارتقای علمی و فناوری فی مابین  .11

 دانشگاه مراغه و دانشکده علوم پزشکی مراغه از طریق: 

همکاری در برقراری ارتباط پژوهشی و آموزشی، در عرصه های علمی و فناورانه و ایجاد تسهیالت در برنامه  -

 پروژه های پژوهشی مشترک و موضوعات مورد توافق ریزی اجرایی و 

 مشاوره، نظارت و همکاری در استقرار کامل نظام تحقیقاتی و تشکیل اتاق های فکر  -

همکاری جهت امکان سنجی، تعریف و تدوین راهبردها و راهکارها در پاسخ به نیازهای پژوهشی و فناورانه با  -

 زمینه های مورد نیاز  تهیه و تدوین دانش فنی و توسعه فناوری در

 همکاری در استفاده از تجهیزات و امکانات پژوهشی با مالحظه ضوابط و مقررات جاری طرفین  -

هماهنگی و تعامل بیشتر در بررسی و تعیین نیازها و اولویت ها و یافتن راهکار مناسب در جهت رفع موانع و  -

 فین مشکالت مربوطه و ارتقاء سطح خدمات قابل ارائه از سوی طر

استفاده از ظرفیت ها، توانمندی ها و تشریک مساعی به منظور تسریع در دستیابی به اهداف و برنامه های  -

 مورد توافق طرفین 

 

 محورهای همکاری در این تفاهم نامه شامل موارد زیر است : 

تعریف و اجرای پایان نامه / رساله دانشجویان دوره های تحصیالت تکمیلی در زمینه های تخصصی با بهره  -

 گیری از اعضای هیات علمی دانشگاه مراغه و دانشکده علوم پزشکی مراغه 

 همکاری و هماهنگی طرفین در راه اندازی و توسعه دوره های تحصیالت تکمیلی میان رشته ای  -

 آموزش و تربیت دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی طرفین  همکاری در امر -

 همکاری در طراحی و اجرای دوره های برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی مشترک -

 همکاری در چاپ و انتشار نشریات علمی  -

 استفاده از منابع و خدمات کتابخانه ای یکدیگر به صورت الکترونیکی و غیر الکترونیکی  -

 مشارکت در ایجاد فرصت های مطالعاتی اعضای هیات علمی طرفین  -

 مشارکت در ارائه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی  -

 مشارکت در تجاری سازی دستاورد های فناورانه طرفین  -

استفاده از ظرفیت طرفین در توسعه دیپلماسی علم و فناوری ) شامل تبادل استاد و دانشجو، نمایشگاه های  -

 ملی و بین المللی، تبادل فناوری( منطقه ای، 

 توسعه همکاری های ملی و منطقه ای و ...  -
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ارسال درخواست ایجاد رشته داروهای گیاهی در علوم پزشکی مراغه به کارگروه توسعه دانش داروسازی ارسال  .12

 گردید. 

ت مراغه به معاونامکان سنجی و ارسال درخواست مجوز تاسیس مرکز رشد فناوری سالمت دانشکده علوم پزشکی  .13

 محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
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 بازدید اعضای کمیته اقتصاد دانش بنیان از فعالیت ها و طرح های این کمیته  .14

 

خصصی تبازدید دبیر کمیته اقتصاد دانش بنیان شهرستان و رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه و هیات همراه از آزمایشگاه 

مواد غذایی، آفالتوکسین ها، فلزات سنگین و کود شرکت صدر آزمون آذرآبادگان و آزمایشگاه تخصصی کارخانه روغن 

 موتور توان ساز
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بازدید از مجتمع کاوه سودای مراغه توسط دبیر کمیته اقتصاد دانش بنیان شهرستان و رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه و 

 عت و معدن و تجارت شهرستان در راستای اهداف کمیته نمایندگان اداره صن

 

برگزاری گردهمایی مدیران صنایع مراغه با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه مراغه و ریاست تمامی ارگان ها  .15

 و سازمان های شهرستان مراغه 

 انتساب جناب آقای دکتر پور جعفر به عنوان مسئول دفتر ارتباط با صنعت  .16

 ر داد دفتر ارتباط با صنعت جهت ارائه خدمات به صنعت: عقد قرا .17
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ارزیابی عملکرد محیط های کشت میکروبی صنایع غذایی طبق استاندارد  "قرارداد برگزاری دوره عملی و نظری  -

 با شرکت صدر آزمون آذرآبادگان  "ملی ایران  8663

با بیمارستان  "در بخش کترینگ بیمارستان  HACCPمشاوره بهداشت مواد غذایی و پیاده سازی اصول " قرارداد -

 امیرالمومنین

با   "آرد دارای پودر طعم دار طبیعی -آرد آماده خمیر پیتزا –ارزیابی تولید محصول آرد پری بیوتیکی  "قرارداد  -

 کارخانه آرد سنبل مراغه )آرد آلتین( 

 ه آرد سنبل مراغه )آلتین آرد(با کارخان "ارزیابی افزایش ماندگاری آرد با روش پرتودهی "قرارداد  -

آموزش در عرصه دانشجویان رشته های مربوطه در رابطه با بهداشت کارخانجات مواد غذایی : بازدیدها ی بعمل  .18

 آمده مثل کارخانه لبنیات، کشتارگاه صنعتی، کارخانه آرد، کاخانه خشکبار و ......

تورهای صنعتی برای بازدید از کارخانجات مواد غذایی و تجهیزات پزشکی و ..... برای دانشجویان، مسئولین فنی و  .19

 اعضای هیات علمی 
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 توسعه و ارتقای منابع و زریساخت اهی  آموزش علوم زپشکیبسته  

 کمیته های فرعیو   EDCراه اندازی و فعال نمودن مرکز  -۱

 توانمندسازی اعضای هیات علمیبرگزاری  -۲

 حمایت از اعضای هیات علمی برای شرکت در دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی -3

 متر ۸۰۰ یدر فضا یوتریکامپ تیکتابخانه و سا یساخت و راه انداز -۴

 یآموزش یموالژها دیمتر و خر 5۰۰ یدر فضا ینیمرکز مهارت بال یو راه انداز لیتکم -5

 ها شگاهیآزما زیتوسعه و تجه -۶

 تدوین سند توسعه علمی آموزش عالی سالمت و تصویب در کالن منطقه -7

 ( بر اساس سند توسعه علمی۴۰به  ۱۱هیات علمی جدید )از جذب  -۸

 درصد درآمد اختصاصی دانشکده برای گسترش آموزش ۱تخصیص  -9
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 آموزش( ی تحول و نوآور رخاهنی گزارش ساماهن آتنا )دب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


