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 معاونت پژوهشی و فناوري
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  : مقدمه

مطالعات نظري و تجربی فراوانی نشان داده که عامل حیاتی رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعی کشورها پیشرفت هاي  
می باشد. بر این اساس ، رابطه مستقیمی بین  پژوهشعلمی و فن آوري است و کلید این پیشرفت ها نیز تحقیق و 

حاظ دانشگاهها به ل ،تحقیقات و میزان پیشرفت حقیقی در هر کشور وجود دارد. در فرایند خلق یا تولید علم و نوآوري
با ابالغ سند چشم انداز جمهوري  ماهیت و ساختار مناسب علمی از اهمیت ویژه و تعیین کننده اي برخوردار هستند.

موظف شدند برنامه اجرایی خود را براي تحقق این سند مهم ارائه ی ایران ، هر یک از از دستگاههاي اجرایی کشور اسالم
این برنامه ها به صورت سند قانونی در شوراي عالی انقالب فرهنگی با نام نقشه جامع علمی کشور تصویب شد  نمایند.

مقام معظم رهبري و بر اساس نقشه جامع علمی کشور ، اهداف و متعاقب آن برنامه پنجم بر اساس سیاستهاي ابالغی 
  پنج ساله آینده را ترسیم نمود.

پیشرفتهاي اخیر حاصل داشتن یک برنامه قوي و منسجم است و ما قادر خواهیم بود با اجراي کامل هر برنامه به جایگاه 
  واقعی جمهوري اسالمی ایران در حوزه علم و فن آوري نزدیک شویم.

ساله کیفیت مقاله هاست که مهم است، هم اینکه مقاله باید براي رفع یک نیازي در کشور هم م"
	"تهیه بشود. رشد میزان مقاله  هدف نیست ، در صنایع و در بازار باید خودش را نشان بدهد. 	

  13/07/1390از بیانات مقام معظم رهبري در دیدار جمعی از نخبگان و برگزیدگان علمی 

 

  :اهم اقدامات

  ...برگزاري شوراي هاي پژوهشی ، اخالق ، اتاق عملیات ، مدیران ، تالیف و ترجمه و 

 یندرو یابیارز يها شاخص نیتدو،  یاتیعمل برنامه نیتدوو  یپژوهش معاونت حوزه استراتژیک برنامه اصالح 
 ی و آئین نامه هاي مختلف در راستاي پیشبرد  اهداف پژوهشی دانشگاهپژوهش معاونت

  اتیپژوهشی دانشگاه و مراکز تحقیقبازنگري پرداخت هزینه هاي تشویقی مقاالت بر اساس دستورالعمل ارزشیابی 

  دانشگاه درآمدهاي اختصاصیجذب اعتبار یک تا سه درصد 

 .ارزشیابی پژوهشی دانشگاه ، مراکز تحقیقاتی و فناوري سالمت 

  در شیراز و بندرعباس 5شرکت در جلسه معاونین پژوهشی دانشگاههاي کالن منطقه 
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 انعقاد تفاهم نامه دانشگاه هاي کالن منطقه پنج کشوري در حیطه توسعه فناوري سالمت در منطقه 

 تدوین برنامه عملیاتی ، ارائه در جلسه هیات رئیسه و بارگزاري در سایت اتاق عملیات 

  یان دکتر رئوفی، دکتر پوراحمدي آئین نامه ارتقاء اعضاي هیات علمی و بررسی مدارك آقا 3تشکیل جلسه ماده
 ،دکتر جوشقانی ، دکتر دوامی ، عبدالرضا ستوده و خانم دکتر مصلی نژاد

 بررسی پرونده پژوهشی اعضاي هیات علمی درخصوص ترفیع پایه سالیانه و پایه تشویقی پژوهشی 

 ك"ده از تسهیالت بند بررسی پرونده خانمها مریم مهدي یار، فرزانه علی پور و معصومه حسین پور جهت استفا" 
  آئین نامه استعدادهاي درخشان

 برگزاري کارگاههاي مختلف پژوهشی جهت توانمند سازي اساتید،دانشجویان و کارکنان 

  تحقیقاتیهاي مشاوره آماري طرح ارائه 

 امتیاز دهی به عملکرد پژوهشی اساتید دانشگاه جهت انتخاب استاد نمونه 

 وهش و تجلیل از پژوهشگران برتر منتخب در گروههاي علوم پایه، علوم بالینی، برگزاري مراسم بزرگداشت روز پژ
 پرستاري، دانشجویی و کارمندي

 بررسی پرونده پژوهشی دانشجویان متقاضی دانشجوي نمونه 

 به روز رسانی رزومه پژوهشی اعضاي هیات علمی 

 برگزاري جلسات مشترك با سایر معاونتها 

  برگزاري چند جلسه مشترك با معاونت درمان درخصوص انجام طرح هاي مشترك و آموزش نگارش طرح هاي
HSR  

 برگزار ي جلسات مختلف با معاونت بهداشتی در خصوص ثبت بیماري 

 همکاري با دبیرخانه کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین در خصوص برگزاري کنگره 

 عاونت پژوهشی و ارائه دو گزارش ساالنه علم سنجی دانشگاهراه اندازي واحد علم سنجی در م  
  اجرایی شدن آیین نامه دفاع از پایان نامه و شروع روند تصویب انتخاب واحد پایان نامه دانشجویان پزشکی از دوره

  کارورزي
  سوق دادن ایده کارکنان دانشگاه در قالب طرح هايHSR 

  1394افست در سال کتابهاي فارسی و ریال  230،000،000خرید  
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  1394ریال کتاب اوریجینال التین از نمایشگاه بین المللی کتاب  250،000،000خرید 

  

  :و عناوین برتردستاوردها 

 در ارزشیابی  پژوهشی دانشگاهها 12کسب رتبه -

 ادرن بنیان دانش شرکت عامل مدیر 	کسب عنوان کارآفرین برتر استان فارس توسط آقاي نادري زاده -
 گستران طب

 ارتقاي مرتبه آقایان دکتر رئوفی ، دکتر پوراحمدي و خانم دکتر مصلی نژاد به مرتبه دانشیاري -

کسب عنوان دانشجوي پژوهشگر برجسته توسط خانمها مریم مهدي یار، فرزانه علی پور و معصومه  -
 حسین پور

 international studentکسب عنوان سخنران برتر توسط آقاي وحید سیفی در کنگره  -

congress of (BIO) medical sciences در کشور هلند 

  
  1394پژوهشگران برتر دانشگاه سال 

 :رستاري و پیرا پزشکیشکده پدان مربی(خانم مرضیه کارگر جهرمی رتبه اول پژوهشگر برتر دانشگاه(  

 :پزشکیمربی دانشکده (آقاي عبدالرضا ستوده جهرمی رتبه دوم پژوهشگر برتر دانشگاه(  

 :یو پیرا پزشک مربی : دانشکده پرستاري ( خانم مریم میرزایی  رتبه سوم پژوهشگر برتر دانشگاه(  
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  1394سال  علوم پزشکی جهرمگاه پژوهشگران برتردانشسایر 

  رتبه سوم  رتبه دوم  رتبه اول  

  
  
  

  گروه

  جهرمیدکتر محمد صادق صنیع   دکتر محمد شجاعی دکتر کرامت اله  رحمانیان  علوم بالینی

 یاسر ساریخانی خرمی  دکتر کاوس صلح جو  حسنعلی عابديدکتر  علوم پایه

ي پرستار
  ومامایی

  نحله پرند آور  دکتر لیلی مصلی نژاد زهره بادیه پیماي جهرمی

  امیرحسین شریفیان مریم مهندسی  محمد امین قبادي فر  دانشجویی دانشکده پزشکی

 رویا ارشادپور  مهران فرزانه نوید کالنی  دانشجویی دانشکده پرستاري

    دکتر امیر فیلی  غیر هیئت علمی

 ریحانه روحی  فاطمه شاکري حمیدرضا دولتخواه  کارمندان

      حسین کارگر جهرمی  تحقیقاتیمراکز آزمایشگاه و 

  
  شاخص هاي علم سنجی دانشگاه

 H-index  نسبت ارجاع به هر مقاله  تعداد ارجاعات  تعداد مقاالت

352  1092  3/1  16 

  
این مقاالت در مجموع  مقاله می باشد که 352نمایه شده اند، scopusتعداد کل مقاالت دانشگاه که در پایگاه استنادي 

ارجاع از مقاالت نمایه شده در این پایگاه دریافت نموده اند.با توجه به این آمار نسبت ارجاع به هر مقاله 1092 بیش از 
  می باشد. 16برابر با  May 2016دانشگاه بر اساس اطالعات دریافتی در ماه  Hمی باشد و آخرین شاخص  3/1
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 1394تعداد طرح هاي تحقیقاتی مصوب به تفکیک شوراها در سال   

دانشکده 
 پزشکی

  پرستاري
پژوهش 

در 
 آموزش

کمیته 
تحقیقات 
  دانشجویی

کمیته 
اخالق 
  پزشکی

HSR 

 

مرکز 
تحقیقات 

  زئونوز
SDH  

بیماریهاي 
  واگیرغیر 

اختراعات 
  جمع  و نوآوري

78  16  9  66  16  22  6 4  15  5  237  

   

  پایان نامه دانشجویی به تصویب رسیده است.  61تعداد   94طرح تحقیقاتی مصوب سال  237از تعداد  

  تعداد طرح هاي تحقیقاتی مصوب دانشگاه به تفکیک نوع طرح

  سال

  نوع طرح    

1390  

  

1391  1392  1393  1394  

  33  43  43  13  22  بنیادي

  2  4  0  0  0  توسعه اي

  193  87  57  108  76  کاربردي

  9  10  5  2  26  نظام سالمت

  237  144  105  123  124  جمع

  

  

درصدي تعداد  5/64برگزاري منظم شوراها و تسریع در روند تصویب طرح ها منجر به رشد  بررسی ها نشان می دهد
  گردیده است. 94طرح هاي تحقیقاتی مصوب دانشگاه در سال 

  



 

   
                                                                                                                                                

                                                                                                                                                       www.jums.ac.ir 

١٠٣ 

  

ي تحقیقاتی طرح ها  انجام یانی که درغیرهیات علمی و دانشجو ،هیات علمی اعضاي تعداد 
  مشارکت داشته اند

.  

  

  نمودارمقایسه  طرح هاي تحقیقاتی مصوب دانشگاه

  

  ) مجریان  طرح ها ( تعداد طرح هاي تحقیقاتی مصوب به تفکیک گروههاي آموزشی

  1394  1393  1392  1391  1390  گروهها

  26  45  32  42  81  علوم پایه

  17  42  28  32  28  بالینی

  24  27  31  34  19  پرستاري

  87  53  49  48  21  دانشجویی

  38  59  33  23  22  غیر هیات علمی

124 123
105

144

237

0

50

100

150

200

250

1390 1391 1392 1393 1394

  دانشجو  غیرهیات علمی  هیات علمی

63  42  87  
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سال   شجویی گروه  94در  ست به دلیل اینکه        دان شته اند.الزم به ذکر ا صوب را دا شترین تعداد طرح هاي تحقیقاتی م بی
طرح هاي تحقیقاتی اکثرا  داراي بیش از یک مجري می باشــند.جمع جدول فوق با تعداد طرح هاي تحقیقاتی مصــوب  

  همخوانی ندارد.

   مقاله پژوهشی داخلی و خارجی به تفکیک نوع -قاالت چاپ شده در مجالت علمیم

3نوع  ISI Pubmed Scopus  سال  جمع ایندکس نشده 4نوع  

90  4  3  33  -  1  6  47  

91  17  12  14  -  30  0  73  

92  30  23  45  -  60  1  159  

93  32  36  26  36  11  12  153  

94  19  52  18  11  49  -  149  

  ,Embase , Biological Abstrac  ,Isc , chemical Abstract:  3نوع 

  : مقاالت چاپ شده در مجالت ایندکس شده در سایر نمایه نامه هاي تخصصی    4نوع 

در راستاي تفاهم نامه فی مابین ریاست دانشگاه و معاونت تحقیقات و فناوري وزارت تابعه در خصوص ارتقاء مقاالت 
  داشته است.رصدي د 4/4رشد  49در سال نوع یک تا پایان برنامه پنجم، تعداد مقاالت نوع یک 
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نمودار مقایسه تعداد کل مقاالت چاپ شده 

  

  1394شرکت در کنگره هاي داخلی و خارجی سال 

  تعداد  نوع

  86  خالصه مقاالت ارائه شده در کنگره هاي داخلی
  

     121  خالصه مقاالت ارائه شده در کنگره هاي خارجی و بین المللی داخلی

  207  جمع کل

 خارجی در سالداخلی وبه کنگره هاي  ، لیکن با مدیریت مناسب واختصاص بودجه علیرغم کاهش بودجه پژوهشی 
  است. داشتهافزایش  93نسبت به سال تعداد خالصه مقاالت ارائه شده درهمایش ها و کنگره ها  ،94
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  نمودار مقایسه تعداد خالصه مقاالت ارائه شده در کنگره هاي داخلی و خارجی

  
 

  مراکز تحقیقات فعال

مرکز تحقیقات مولفه هاي 
  اجتماعی سالمت

مرکز تکثیر و پرورش 
  حیوانات آزمایشگاهی

مرکز تحقیقات 
  بیماریهاي غیر واگیر

اخالق مرکز تحقیقات 
  مرکز تحقیقات زئونوز  پزشکی
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  مرکز تحقیقات زئونوز

دویست وچهاردهمین جلسه انسان ودام به استناد راي صادره در  بین مرکز تحقیقات بیماریهاي مشترك
  موفق به دریافت موافقت اصولی شد. 28/09/1390کشور در مورخ  شوراي گسترش دانشگاه علوم پزشکی

فن آوریهاي نوین ، جلب مشارکت اساتید،  ، که با بهره گیري ازهدف نهایی مرکز تحقیقات زئونوز این است
ی تحقیقاتی ملی و بین المللی و با انجام تحقیقات پژوهشگران و دانشجویان، همکاري موثر با سایر مراکز علم

یت کامل اخالق در پژوهش، قانون مداري ابنیادي و کاربردي در زمینه بیماري هاي مشترك انسان و دام با رع
  و حفظ کرامت انسانی به عنوان قطب پژوهشی بیماریهاي مشترك انسان و دام کشور درآید.

ساختار پژوهشی کارآمد، به روز  و فعال در زمینه بیماري هاي مشترك انسان مرکز ، تشکیل یک این ماموریت 
ودام می باشد که با در نظر گرفتن سیاست هاي کالن ملی و اولویت هاي منطقه اي در زمینه بیماري هاي 

  زئونوز مبادرت به انجام تحقیقات بنیادین و کاربردي می نماید.

دکتر  ،دکتر رحیم رئوفی، دکتر فاطمه امام قریشی، ر کاوس صلح جودکت، دکتر مرتضی پوراحمد اعضاي مرکز:
  عبدالرضا ستوده، دکتر فرهنگ هوشمند، محمد حسن دوامی

   1394فعالیتهاي مرکز در سال 

  طرح  کنگره  مقاالت

  تعداد  94سال  تعداد  94سال  تعداد  94سال

  6  تحقیقاتیطرح هاي   29  کنگره هاي خارجی و بین المللی داخلی  ISI  3مقاالت 

  -  -  1  کنگره داخلی  PubMed  12مقاالت 

  -  -  -  -  3SCOPS) (  9مقاالت   ایندکس نوع 

  -  -  -  -  5  4مقاالت ایندکس نوع 

          4  5مقاالت ایندکس نوع 

  6  -  30  -  33  جمع کل
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  مرکز تحقیقات مولفه هاي اجتماعی سالمت

علوم هاي به استناد راي صادره در شوراي گسترش دانشگاه  مرکز تحقیقات مولفه هاي اجتماعی سالمت
به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه  موفق به دریافت موافقت اصولی شد.23/2/1392کشور در مورخ   پزشکی

حل در امور بهداشتی این مرکز فعالیت خود را در زمینه تصویب طرح هاي تحقیقاتی مصوب، مقاالت چاپ شده در 
  آغاز نمود. با همکاري افراد ذیل صه مقاالت ارائه شده در همایشهامجالت و خال

نم خا،خانم دکتر مصلی نژاد، دکتر مناقب،دکتر حیدري ، دکتر هادي رضائی، دکترکرامت اله رحمانیان
  بیگی زاده

  طرح  کنگره  مقاالت

  تعداد  94سال  تعداد  94سال  تعداد  94سال

المللی کنگره هاي خارجی و بین   ISI  2مقاالت 
طرح هاي   11  داخلی

  4  تحقیقاتی

  -  -  5  کنگره داخلی  pubmed  11مقاالت 

مقاالت ایندکس نوع 
3SCOPS) (  

5  -  -  -  -  

  -  -  -  -  2  4مقاالت ایندکس نوع 

  4  -  16  -  20  جمع کل
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  بیماریهاي غیر واگیرمرکز تحقیقات 

کشور  علوم پزشکیهاي به استناد راي صادره در شوراي گسترش دانشگاه  بیماریهاي غیر واگیرمرکز تحقیقات 
به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور  موفق به دریافت موافقت اصولی شد.17/3/1393در مورخ  

 مقاالت چاپ شده در مجالت و خالصه ه تصویب طرح هاي تحقیقاتی مصوب، بهداشتی این مرکز فعالیت خود را در زمین
  آغاز نمود. با همکاري افراد ذیل مقاالت ارائه شده در همایشها

 اقاي ستوده، دکتر حیدري ، دکتر پوراحمدي، دکتر شجاعی، کاوت ذدکتر 

  طرح  کنگره  مقاالت

  تعداد  94سال  تعداد  94سال  تعداد  94سال

کنگره هاي خارجی و بین المللی   ISI  2مقاالت 
طرح هاي   25  داخلی

  15  تحقیقاتی

  -  -  3  کنگره داخلی  pubmed  11مقاالت 

مقاالت ایندکس نوع 
3SCOPS) (  4  -  -  -  -  

    -  -  -  2  4مقاالت ایندکس نوع 

  -  -  -  -  15  5مقاالت ایندکس نوع 

  15  -  28  -  34  جمع کل

  

  فعالیت هاي آزمایشگاه تحقیقات 

بیست و پنج طرح مصوب شوراي پژوهشی دانشگاه  در آزمایشگاه تحقیقات معاونت پژوهشی  1394در سال 

انجام گرفته است که سهم اساتید و هیئت علمی، کارمندان  و دانشجویان به ترتیب سیزده، شش و  سی و 

میلیون ریال سودآوري  5ه پنج نفر بوده است.تعداد طرح هاي خارج از دانشگاهی نیز پنج طرح بوده که نزدیک ب
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هم چنین در این سال بازبینی در روند انجام طرح هاي داخلی و خارجی و هزینه هاي پرسنلی  داشته است.

طرح ها صورت گرفت و در نهایت فلوچارت هایی جهت مجوز کار در آزمایشگاه تهیه شد و هزینه طرح هاي 

مهیا بودن امکانات سلولی و مولکولی در این آزمایشگاه خارج از دانشگاه اصالح گردید. هم چنین با توجه به 

ساعت کارآموزي  16یک واحد تدریس آزمایشگاه سلولی و مولکولی دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی و 

  دانشجویان کارشناسی ارشد انگل شناسی در این بخش انجام شد. 

  عملکرد مرکز تحقیقات، تکثیر و پرورش حیوانات آزمایشگاهی

 موش صحرایی جهت انجام طرح هاي تحقیقاتی 1200یر تکث 

  خرگوش سفید نیوزیلندي جهت انجام طرح هاي تحقیقاتی  90تکثیر 

  طرح تحیقاتی با حمایت مالی معاونت تحقیقات و فناوري 35انجام 

 همکاري با آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی داخل و خارج استان 

   فروش حیوانات آزمایشگاهی 

  از محققین خارج از دانشگاه جهت انجام کارهاي عملی طرح هاي تحقیقاتی نفر 9جذب 

  مقاله در مجالت داخلی و خارجی با ذکر نام دانشگاه علوم پزشکی جهرم 41ارائه 

  خالصه مقاله در همایش هاي داخلی و خارجی با ذکر نام دانشگاه علوم پزشکی جهرم 16ارائه 

  شامل آون، اینکوباتور، دستگاه بیهوشی رت و ...تجهیز آزمایشگاه ازقبیل خرید وسایل 

   عملکرد کمیته تحقیقات دانشجویی

نفر دانشجوي عضو می باشد که با تصویب طرح هاي تحقیقاتی دانشجویی و ارسال  843این کمیته داراي 
پژوهشی مختلف در داخل و  –وهشی و اعزام دانشجویان در هر سال به همایش وکنگره هاي علمی ژمقاالت پ

  خارج کشور در جهت باال بردن سطح علمی و توان پژوهشی دانشجویان سهم بزرگی را به دوش می کشد.

  طرح تحقیقاتی توسط شوراي پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی  80تصویب  
  کارگاه جهت توانمند سازي دانشجویان رشته هاي مختلف  52برگزاري  
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  جویان در همایش هاي مختلف با حمایت معاونت پژوهشی با آدرس کمیته نفر از دانش 12شرکت
  تحقیقات

  نفر از دانشجویان در همایش بین المللی پوست هلند 1شرکت  
  نفر از دانشجویان با  13توسط و خارجی پژوهشی داخلی  -مقاله در مجالت معتبر علمی 23چاپ

  آدرس کمیته تحقیقات

  دانشگاه علوم پزشکی جهرمدست چاپ و در چاپ شده لیست کتب 

 

 

  

  

  

    نام مؤلف/مولفین  عنوان کتاب  ردیف
1  the art of living  موالیی -محمد هادي ثامنی   

   ایوبی -محمد صادق صنیع جهرمی  تله درماتولوژي  2

   ایوبی -محمد صادق صنیع جهرمی   تله مدیسین در اروپا  3

کاووسی فریدون خویشتن در خداجویی  4   

شعر زبان به قلب آناتومی  5 کاووسی فریدون    

پرستاري بالینی مهارتهاي کارآموزي در انتقادي تفکر و تکلیف تمرین،  6 منتصري علی محمد    

شایع سندرم پنجاه  7    امامی ریمم قاسمی فاطمه-رضایی سامان - معتمدي مهران 

8 
اعضاء پیوند و مغزي مرگ مبانی  نوید-جهرمی سامانی سهیال - جهرمی صنیع صادق محمد 

رادمهر محمد-کالنی   

چشم شایع بیماریهاي  9 ایوبی عبدالحسین-عادلپور محسن-جهرمی صنیع صادق محمد    

  کالنی نوید-جهرمی صنیع صادق محمد-منتصري علی محمد ریوي قلبی احیاي  10
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  مقایسه تعداد کتاب تالیف و گردآوري شدهنمودار 

  
  درصد افزایش داشته است. 400 میزان 93تعدادکتب نسبت به سال 

  3رتبه پژوهشی دانشگاه در بین دانشگاههاي تیپ 

امتیاز پژوهشی دانشگاه هرساله توسط معاونت تحقیقات و فناوري بررسی و محاسبه می شود و در قالب رتبه پژوهشی 
رتبه 1392سال  ،، رتبه نهم  3دانشگاه تیپ  19در بین  1391و 1390اعالم می گردد. دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال

 94ارزشیابی سال درکسب نموده است.  3دانشگاه تیپ  23در بین  را 9رتبه 1393سال و  3دانشگاه تیپ  21را در بین  9
  شده است. 12به دلیل تغییر آیتمهاي ارزشیابی رتبه دانشگاه 

( شهرکرد،  کردستان، ایالم، بوشهر، یاسوج، البرز،قم و خراسان شمالی)   8تا  1الزم به ذکر است دانشگاههاي رتبه 
ز نظر تعداد اعضاي هیات علمی، دانشجویان تحصیالت تکمیلی و تعداد رشته دانشگاههاي مراکز استان می باشند که ا

، در سطح باالتري نسبت به دانشگاه علوم پزشکی جهرم  پژوهشی دارندو ارتقاء رتبه که نقش بسیار مهم در پیشرفت 
   قرار دارند.

  قرار دارند. 23تا 10بین رتبه هاي دانشگاههایی چون دانشگاه علوم پزشکی ارتش،زابل، فسا، گناباد،ساوه و ..... 
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  نمودار مقایسه رتبه پژوهشی دانشگاه

  

  

  

  

  

  توسعه فناوري سالمت:
دفتر توسعه فناوري سالمت دانشگاه علوم پزشکی جهرم با دستور ریاست دانشگاه جناب آقاي دکتر رئوفی  از خرداد ماه 

رأي صادره در دویست و چهل و یکمین شوراي گسترش به استناد  25/8/93شروع به فعالیت نمود و در تاریخ  1393
   . دانشگاه هاي علوم پزشکی با تأسیس مرکز رشد فناوري سالمت دانشگاه علوم پزشکی جهرم موافقت به عمل آمد

دفتر ثبت اختراعات ، ابداعات و نوآوري ها    _ 1بخش می باشد که عبارتند از :   5دفتر توسعه فناوري سالمت داراي 

  واحد شتابدهی  _5انجمن خیرین فناوري سالمت   _ 4دفتر ارتباط صنعت با دانشگاه   _3کز رشد فناوري سالمت  مر _2
با هدف راهنمایی و کمک به ثبت اختراعات  و حمایت از ایده هاي اعضاي هیئت  دفتر ابداعات و اختراعات و نوآوري ها :

ل گردید که داراي چهار کمیته تخصصی بالینی ، تجهیزات دانشجویان و کمک به نمونه سازي طرح ها تشکی ،علمی 
نفر از کارشناسان پژوهشی   13نفر از اعضاي هیئت علمی دانشگاه و  40پزشکی ، دارویی و علوم پایه می باشد که  

  بررسی طرح ها را در حیطه هاي فوق الذکر به عهده دارند . 

یابی اختراعات جهت اعضاي هیئت علمی و کارشناس پژوهشی دانشگاه همچنین این دفتر با برگزاري کارگاه توانمندي ارز 
در زمره مراجع ذیصالح ارزیابی اختراعات کشور قرار گرفت  و همچنین نظر به توانمندي هاي دانشگاه   25/9/94در تاریخ 

اب ن به عنوان ارزیعلوم پزشکی جهرم در زمینه فناوري ، این دانشگاه  از طرف سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایرا
منطقه اي اختراعات جنوب کشور انتخاب گردید . از دیگر فعالیت هاي این دفتر : تهیه خط و مشی  مالکیت فکري 

دانشگاه ، تهیه قرارداد ثبت اختراع و نحوه نظارت بر طرح ها ، تهیه کاملترین فرم ابداعات،اختراعات و نوآوري ها و نحوه 
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اعات و اختراعات و همچنین برگزاري کارگاه هاي مختلف در زمینه ایده پردازي و ثبت تصویب طرح ها در کمیته ابد
  اختراعات جهت دانشجویان و اعضاي هیئت علمی 

کمک به جذب بیشتر کارآموزان و فارغ التحصیالن دانشگاهی در بازار کار و  -الف با هدف   :مرکز رشد فناوري سالمت

 -ج  شند.پذیر باصنایع کوچک و متوسط فنی و تخصصی که بتوانند در بازار کار رقابتایجاد واحدهاي  -ایجاد شغل.ب 
ن افزایش بازدهی نیروي کار بالقوه و استفاده بهینه از ای -د  نوسازي، انتقال فناوري  و استفاده از اکتشافات علمی جدید.

    واهد شد .خ گذاراننوع اقتصاد و سرمایهرشد اقتصادي منطقه، تتشکیل گردید که در نتیجه باعث سرمایه عظیم ملی.

 توان بدین ترتیب برشمرد:دهند. این خدمات را میهاي پذیرفته شده ارایه میمرکز رشد، خدمات متعددي را به شرکت

 خدمات عمومی و دفتري: تلفن، نمابر، اینترنت

 بها و...اجاره هاي مالیاتی،ها و تسهیالت دولتی، شبکه، کمکخدمات اداري و اجرایی: وام

   اهیابع آزمایشگاهی، تجهیزات کارگخدمات تجهیزاتی و تسهیالتی: فضاي اداري، پارکینگ، تجهیزات اداري و دفتري، من

  ی هاي آموزشی، دسترسی به منابع مال، دورهمدیریتیو  حقوقی، مشاوره اریابیبازخدمات فنی و تخصصی: مشاوره مالی و  

مرکز رشد فناوري سالمت دانشگاه علوم پزشکی جهرم  به عنوان اولین واحد کسب و کار در کشور شناخته می شود که 
با الگوبرداري از ساختار دانشگاه کارآفرین استنفورد توانسته است  پیشتاز دانشگاه هاي نسل سوم در بین سایر دانشگاه 

  ها باشد . 

ته ترین تجهیزات آزمایشگاه الکترونیک و کارگاه مکانیک می باشد که با ایجاد مرکز رشد فناوري سالمت داراي پیشرف

زیر ساختی مشترك براي همه شرکت ها و تامین محل اجراي طرح ساختاري نو را جهت حمایت از شرکت هاي نوپا  در 
ن  نیروهاي متخصص کشور بوجود آورده است. همچنین این مرکز عالوه به ارائه خدمات به شرکت ها ، با وجود داشت

الکترونیک و مکانیک و داشتن دستگاه پرینتر سه بعدي ، به نمونه سازي اختراعات جهت اعضاي هیئت علمی و دانشجویان  

از  1394خدمات شایانی ارائه می دهد . معاون غذا و داروي وزارت بهداشت ، جناب آقاي دکتر دیناروند در خرداد ماه 
گاه بازدید نمودند و قول خرید تضمینی محصوالت این شرکت ها ر دادند . از دیگر مرکز رشد فناوري سالمت دانش
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امکانات این مرکز که با مشارکت دانشگاه و بخش خصوصی انجام شد ، مرکز استریل جنوب کشور است که در آبان ماه 
تاح گردید . همچنین بدست معاون محترم تحقیقات و فناوري وزارت بهداشت ، جناب آقاي دکتر ملک زاده اف 1394

ملیارد ریال از طرف دفتر توسعه فناوري سالمت وزارت بهداشت از  20کلنگ زنی اتاق تمیز تجهیزات پزشکی با اعتبار 

  تاح آن حواهیم بود . تدیگر پروژه هایی است که در دهه مبارك فجر سال آینده شاهد اف

شرکت در زمینه فناوري  2در زمینه تجهیزات پزشکی ، شرکت  8شرکت می باشد که  13در حال حاضر مرکز رشد داراي 
شرکت نیز در زمینه گیاهان دارویی و طب سنتی فعالیت  تجهیزات آزمایشگاهی و یک یک شرکت در زمینه ،اطالعات 

  می نماید .

  عملکرد اداره فناوري سالمت:

طرح مصوب کمیته 
  ثبت اختراع

طرحهاي ارسالی جهت ثبت 
  کشوري

  دانش بنیان شرکتهاي  مستقر در مرکز رشدشرکتهاي   پتنت

  2  13  3  طرح 16  طرح 5
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  اداره اطالع رسانی پزشکی وشبکه پژوهش 
  دفتر انتشارات دانشگاه

  
  
  
  

  اعضاء هیات تحریریه  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی جهرم
  انمدیرمسئول: آقاي دکتر کرامت اله رحمانی

  امام قرشیسردبیر: خانم دکتر فاطمه 
  مدیرداخلی واجرایی: آقاي یاسرساریخانی

  کارشناسان: خانم زهرا کلوانی ،خانم زهرا برقرار
  کارشناس آمار: آقاي حمیدرضا دولتخواه

  

 ،دکتر فاطمه امام قرشی ، دکتر مرتضی پوراحمد ، دکتر محمد شجاعی ، دکتر کاوس صلح جو
 دکترکرامت اله رحمانی، دکتر اباذر روستازادهدکترمحمد حسن دوامی ، دکتر حجت اله کریمی جشنی، 

دکتر محسن جان ، دکتر عبدالوهاب البرزيدکترهادي رضائی یزدي ، دکترلیلی مصلی نژاد، ، 
دکتر حسن صالحی ، دکتر مهناز طاهریانفرد ، دکتر نضال صراف   دکتر معصومه امام قرشی،،قربانی
  ابراهیمدکتر ابوالفضل محسن ،  دکتر محمود یوسف موسی،  کتر صفا الحسنید،زادگان

  دانشگاه علوم پزشکی جهرمپارس تعداد مقاالت دریافتی دفترمجله 

  1390سال  1391سال  1392سال   1393سال  1394سال 

 کل مقاالت 177  190  169  200  168

 مقاالت داخل دانشگاه 50  55  22  21  20

 مقاالت خارج دانشگاه 127 135  147  179  148



 

   
                                                                                                                                                

                                                                                                                                                       www.jums.ac.ir 

١١٧ 

مقاالت دریافتی وچاپ شدهمودار مقایسه ن

  
  ؟؟1394سال  نمایه سازي در سایت هاي معتبر داخلی وخارجی وبین المللی

 سایت سال

١٣٩٣ 

WWW.magiran.com 

www.indexcopernicus.com 

www.iranmedex.com 

www.sid.ir 

www.emro.who.int 

www.isc.gov.ir 

www.doaj.com 

www.researchgate.com 

www.sertalsolvtions.com 

www.cinahl.com 

www.drji.org(Directory of research Journals Indexing ) 

www.base.search.net 

OAJI.Net 

 

  پژوهشی دانشگاه بصورت فصلنامه به چاپ می رسد و در حال حاضر در سایت هاي فوق نمایه می گردد. –مجله علمی 
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 مجله آموزش و اخالق در پرستاري

مجله آموزش و اخالق در پرستاري پس از کسب مجوز از کمسیون نشریات علوم پزشکی کار خود را آغاز نمود اما هنوز 
پژوهشی را به دالیل : به روز نبودن شماره هاي مجله ، ضعیف بودن مقاالت دریافتی و چاپی و تغییر  –رتبه علمی 

ست. امیدواریم با اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده توسط سیاست هاي کمسیون نشریات در دو سال اخیرکسب ننموده ا
   به این رتبه دست یابد. آیندههیات تحریریه مجله در سال 

کل مقاالت   
 دریافتی

  

  چاپ شده
مقاالت 
 پذیرفته

مقاالت 
  مردود

  

  انصراف

 

مقاالت در حال 
  ویرایش

در حال 
  داوري

  21  23  -  18  34  30  68  1394سال 

  

 تفکیک دانشکده مشخصات کتابخانه ها به

 سالن مطالعه تعداد کتابخانه نام دانشکده
  مجموع مساحت کتابخانه و سالن مطالعه

 
 تعداد پرسنل ظرفیت صندلی

  3 115 مترمربع653 1 1 دانشکده پزشکی

 2 33 مترمربع 300 1 1 دانشکده پرستاري

  1394توزیع فراوانی کتب ومجالت موجود در کتابخانه پزشکی و پرستاري سال

نسخ کتب  
 فارسی

نسخ  
کتب 
 التین

 عناوین کتب 
عناوین پایان 

 نامه
E.book 

 مجالت
دسترسی 
 به اینترنت

  التین  فارسی
 التین

  
  فارسی

 دارد 162 38 520 413 2874 7009 5709 22926
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  فعالیتهاي کتابخانه 

  عنوان

  

  

  

  سال

 بخش فهرست نویسی بخش امانت

عناوین 
کتب 
وارد 
  شده

نسخ 
کتاب 
وارد 
  شده

مدارك 
  امانتی

مدارك 
  بازگشتی

پایگاههاي 
اطالع 
  رسانی

  

تعداد 
 اعضاء

  

تعداد 
 مراجعین

آماده 
سازي 
کتب 

فارسی و 
 التین

فهرست 
نویسی 
کتب 
 فارسی

فهرست 
نویسی 

 کتب التین

1390 1262 13983 386  366 20  386 3281 24961 24859  20 

1391  1212 14000  430 400 30 223  2500  24438  23205  20  

1392  1377  4290  93  91  2  553  600  14793  16478  20  

1393  1600  4997  120  100  20  120  230  25611  24052  20  

1394  1672  5820  378  300  78  142  378  19876  22658  30  

 1394عملکرد کتابخانه مرکزي دانشگاه علوم پزشکی سال 

  بالغ برچهل میلیون  تومان  خرید کتب مورد نیاز  .1

 فعال نمودن پایگاههاي اطالعاتی از طریق اطالع رسانی به اساتید و اعضاي هیات علمی .2

   :فعالیتهاي بخش سفارشات

  نیاز سنجی از دانشجویان و گروههاي آموزشی و اساتید .3

  تطبیق کتب در دست سفارش با موجودي کتابخانه براي جلوگیري از خریدهاي تکراري .4

اطالعات کتابشناختی کتب و منابع از طریق جستجو در سایت ناشران و فروشگاههاي الکترونیکی   تکمیل .5

   Amazon کتاب و سایت

  تهیه و تنظیم لیست هاي نهایی خرید کتب فارسی و التین بصورت جداگانه  .6
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  چک کردن کتب خریداري شده با فاکتورهاي خرید و بررسی فیزیکی کتب  .7

  کتب خریداري شده از طریق مکاتبه با ناشران  پیگیري کسریهاي لیست هاي .8

  پیگیري تخصیص اعتبار جهت تهیه منابع  .9

  مکاتبه با ناشران جهت دریافت کاتالوگ  .10

تلفنی و حضوري و هماهنگی با مسئول امور مالی جهت پرداخت و  به صورتراهنمایی خریداران کتاب  .11

  دریافت وجوه مربوط به خرید کتاب

 لمللی کتاب تهران نمایشگاه بین ا خرید از .12

   و فهرست نویسی مهمترین فعالیتهاي بخش خدمات فنی

  رسیدگی به مشکالت نرم افزار مورد استفاده کتابخانه  .1

  مرکزي از جمله: Server رسیدگی و پیگیري امور مربوط به .2

  ایندکس دوره اي اطالعات .3

 و روزانه  اطالعات بصورت دوره اي Backup گرفتن .4

  Server بررسی و رفع مشکالت .5

 پی گیري معایب سیستمها از طریق هماهنگی با کارشناسان مرکز کامپیوتر دانشگاه  .6

  پیگیریهاي مربوط به ارتقاء سیستم نرم افزاري کتابخانه .7

 )...و CD) ،E-book آماده سازي کتابها و منابع .8

سازي و ارسال ورود اطالعات موارد تکراري شامل ثبت شماره مدرك و شماره ثبت کتابها و آماده  .9

 به مخزن امانت

ابع با استفاده از منو التین  مهر و ثبت کلیه منابع فهرست نویسی و رده بندي کتابهاي فارسی  .10

 فهرست نویسی 

 چاپ لیبل و نصب آنها بر روي عطف  .11
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  ایزو گرفتن اطالعات کتب انگلیسی و ورود به نرم افزار پارس آذرخش  .12

 : فعالیتهاي بخش امانت

  1394در طی سال  باکت19876مانت ا .1

  1394در طی سال ) 22658(برگشت کتب امانتی و بررسی آنها  .2

  جمع آوري کتابهاي فرسوده از داخل قفسه ها جهت ارسال براي صحافی .3

  Up Date) بررسی و ارزیابی منابع جهت تکمیل و وجین مجموعه و بروزسازي مجموعه ( .4

  ش سفارشات جهت خریداري مجددو ارسال به بخ درخواست،تهیه لیست کتابهاي فرسوده  .5

  راهنمایی دانشجویان جهت استفاده از کتابخانه (نحوه جستجو و بازیابی اطالعات از این سیستم) .6

  ثبت نام دانشجویان جدید الورود .7

 طراحی فرم عضویت کتابخانه .8

  

      

  بخش نمايه سازي پايان نامه ها و اسناد و مدارك غيركتابي:

شامل ثبت عنوان, نویسنده, استاد راهنما, سال انتشار و رشته  کامپیوتردر  ها پایان نامه ثبتو دریافت  : پایان نامه ها

شامل: ثبت اطالعات کتابشناختی پایان نامه ها از روي  ها فهرستنویسی و نمایه سازي  پایان نامه همچنین  دانشجویان

  الحنامه پزشکی و مشصفحه عنوان و استخراج کلیدواژه هاي نمایه سازي با استفاده از اصط

ه نمایش قفس وتنظیم آنها درثبت مجالت فارسی دریافت شده در دفتر ثبت مجالت  اسناد و مدارك غیر کتابی:   

  نشریات و قراردادن شماره هاي قدیمی تر در قفسه هاي مربوطه 

  فعالیت هاي انجام شده در زمینه استفاده از پایگاههاي اطالعاتی :
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  معرفی کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی و قراردادن پایگاههاي مهم با لینک مربوطه جهت دسترسی

  آسان ازطریق  سایت دانشگاه علوم پزشکی جهرم 

  و فرستادن به ایمیل برخی از اساتید که درخواست  2016و2015گرفتن ژورنال هاي الکترونیکی سال

  کرده اند .

 وشور به داشجویان جدید الورود در زمینه چگونگی استفاده از ارائه آموزش به صورت پمفلت و بر

  کتابخانه دیجیتال 

  آموزش مرجع کتابخانه دیجیتال به دانشجویان و برخی از اساتید بالینی  

  راه اندازي سایت کتابخانه مرکزي دانشگاه  

  راه اندازي سایت واحد علم سنجی دانشگاه  

   همراه چکیده بر روي سایت کتابخانه  به 1394قرار دادن پایان نامه هاي سال  

   قرار دادن مقاالت نمایه شده اعضاي هیئت علمی دانشگاه بر روي سایت کتابخانه مرکزي  


