
  

  

  

  

  

  معاونت پژوهشی و فناوري
   



  مقدمه :

اکنون که تحقق اهداف سند چشم انداز جمهوري اسالمی ایران، مسئولیت سنگینی را بر دوش نخبگان و اندیشمندان  
فمند بهره گیري از تخصص متعهدانه در راستاي پیشتازي ، اقتدار و مرجعیت علمی ین مرز و بوم نهاده است، تمهید هدا

  سرلوحه مسیر محققان و نخبگان عرصه پژوهش و فناوري کشور قرار گرفته است.کشور ، 

بیات در دانش و تجر ،در این راستا نظر به رسالت خطیر معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه برآنیم تا با مفاهیم علمی
 و رشد توان رقابتیري توسعه و افزایش بهره و ،زمینه هاي ساختاري، ابزاري و رفتاري جهت سرعت بخشیدن به رشد

  مجدانه تالش ورزیم و نقشی سازنده، راهگشا و کاربردي در ارتقاء کمی و کیفی پژوهش هاي دانشگاه داشته باشیم.

ساب هاي محکم تر، بلند تر و حمرسیده و گاامید است با تالش هاي انجام شده ظرفیت هاي پژوهشی دانشگاه به فعلیت 
  بردي شدن پژوهش هاي انجام شده برداشته شود.شده تري در راستاي توسعه و کار

  ز سال گذشته با ارتقاء کیفی و بهره گیري ا سهارزشیابی فعالیتهاي پژوهشی دانشگاههاي علوم پزشکی کشور طی 
شاخص هاي بین المللی تالش نموده تا توان رقابتی نظام تحقیقات مرتبط با سالمت را در عرصه هاي جهانی گسترش 

  بالندگی و رشد و شکوفایی هر چه بیشتر تحقیقات علوم پزشکی را فراهم آورد. داده و موجبات

  :برتر عناوین و دستاوردها

  ) : ك بند(برجسته پژوهشگر دانشجوي

  )پزشکی رشته( صالح شیوا  -

  )پزشکی رشته( کامفیروزي شهرزاد  -

  )پزشکی رشته( زاده اشرف آیدا  -

  )هوشبري رشته( انیزارع وحید  -

  )هوشبري رشته( نکویی سعید  -

  )هوشبري رشته( کالنی نوید  -

  )عمل اتاق رشته( فرزانه مهران  -

  )پرستاري رشته( میالن دالئی محمد  -

  



  : همایشها در برتر عناوین

 ژگانم،کامفیروزي  شهرزاد( جنوب همکار شبکه دانشجویی کنگره هفتمین در برتر سخنران عنوان کسب 
  )رضایی الهام،فرزانه  مهران،  نسب ملک

 خاتونکی هادي( شناسی روش کنگره اولین در برتر پوستر عنوان کسب(  
 حجتی حامد سید( مکمل و سنتی طب دانشجویی ملی کنگره اولین در برتر پوستر عنوان کسب (  
 رازقی علی( مکمل و سنتی طب دانشجویی ملی کنگره اولین در برتر پوستر عنوان کسب (  
 رازقی علی - حجتی حامد سید(  وحی ترنم کنگره اولین در برتر مقاله عنوان کسب (  

  :اهم فعالیتها

 ریال 850000000 مبلغ به 96 سال پژوهشی هاي هزینه کلیه پرداخت  
 جنوب همکار شبکه دانشجوئی تحقیقات کمیته کنگره هشتمین برگزاري  
 بالینی تحقیقات توسعه واحد  مجوز اخذ و اندازي راه  
 ریال میلیون 220مبلغ به رفرنس و تخصصی کتاب خرید  
 کلیه سنگ بیماري ثبت  
 اخالق کمیته در تحقیقاتی هاي طرح کلیه بررسی  
 بالینی کارآزمایی تحقیقاتی هاي طرح جهت ناظر تعیین  
 تحقیقاتی هاي نامه آیین بازنگري خصوص در سیاستگذاري شوراي تشکیل  
 پیمانیه بیمارستان در پرستاري پژوهشی شوراي اندازي راه  
 شهرستان سطح در تحقیقاتی اولویتهاي تعیین راهبردي کمیته تشکیل  
 افزار نرم خرید eprints پژوه پروان( کتابخانه وب تحت افزار نرم خرید داد قرار انعقاد جهت اقدام و(  
 آزمایشگاهی تجهیزات خرید  
 ضعف و قوت نقاط و سرآمدي تعیین ،  فناوري و تحقیقات معاونت استراتژیک برنامه تحلیل  
 و ترجمه و تالیف ، مدیران ، عملیات اتاق ، اخالق ، پژوهشی هاي شوراي برگزاري ...  
 متقاضیان مدارك بررسی و علمی هیات اعضاي ارتقاء نامه آئین 3 ماده جلسه تشکیل  
 پژوهشی تشویقی پایه و سالیانه پایه ترفیع درخصوص علمی هیات اعضاي پژوهشی پرونده بررسی  
 درخشان استعدادهاي نامه آئین "ك" بند تسهیالت از استفاده جهت متقاضی دانشجویان پرونده بررسی  
 کارکنان و اساتید،دانشجویان سازي توانمند جهت پژوهشی مختلف کارگاههاي برگزاري  
 تحقیقاتی هاي طرح آماري مشاوره  
 نمونه استاد انتخاب جهت دانشگاه اساتید پژوهشی عملکرد به دهی امتیاز  



 الینی،ب علوم پایه، علوم گروههاي در منتخب برتر پژوهشگران از تجلیل و پژوهش روز بزرگداشت مراسم برگزاري 
  کارمندي و دانشجویی پرستاري،

 نمونه دانشجوي متقاضی دانشجویان پژوهشی پرونده بررسی  

  1396پژوهشگران برتر دانشگاه سال 

ارکنان ک ،یکی از اقدامات معاونت پژوهشی، ارزشیابی مستمر فعالیت هاي پژوهشی اعضاي هیئت علمی ، دانشجویان 
آذرماه  29مراسم روز پژوهش و تجلیل از پژوهشگران برتر در  معرفی و تجلیل از پژوهشگران برتر می باشد . ،دانشگاه 

  باشد: برگزار گردید . اسامی برترین ها  بشرح ذیل می 1396

 مربی دانشکده پزشکی(رتبه اول پژوهشگر برتر دانشگاه: آقاي عبدالرضا ستوده جهرمی(  

 :دکتري انگل شناسی پزشکی(آقاي دکتر کاوس صلح جو رتبه دوم پژوهشگر برتر دانشگاه(  

 :مربی دانشکده پزشکی) ( خانم فاطمه رضایی رتبه سوم پژوهشگر برتر دانشگاه 

  

  1396سال  علوم پزشکی جهرمگاه پژوهشگران برتردانشسایر 

  رتبه سوم  رتبه دوم  رتبه اول  

  گروه

  -  - دکتر کرامت اهللا رحمانیان  علوم بالینی

دکتر لیلی مصلی   دکتر فریدون کاوسی  صفیه جمالی علوم پایه
  نژاد

  -  علی دهقانیدکتر   شهره جواد پور  ي وپیراپزشکیپرستار
  - -  شیوا صالح  برتر دانشجویی (رشته پزشکی)
 -  - وحید زارعان برتر دانشجویی (رشته هوشبري)

 -  - یوسف حسینی برتر دانشجویی (رشته علوم آزمایشگاهی)

  -  - محمد دالئی میالن  برتر دانشجویی (رشته پرستاري)
 -  - هادي خاتونکی برتر دانشجویی (رشته انگل شناسی)

 زهرا کارگر  حمید رضا دولتخواه نوید کالنی  کارمندان

  -  -  دکتر حسین کارگر جهرمی  مراکز تحقیقاتی برتر



  سالیانه در دو محور تولید علم و ساختار انجام می شود.رزشیابی پژوهشی دانشگاه ا

   شاملاز وزن امتیازات ارزشیابی را به خود اختصاص داده و  %80محور تولید علم محور تولید علم : -الف
تالیف کتاب ، ارائه مقاله در همایش ها و کنفرانس ها)، مقالت کیفی،  برونداد پژوهشی (تعداد مقاالت، هايشاخص 

به    Hرهبري در انتشار، همکاریهاي بین المللی ، مقاله به ازاي عضو هیات علمی ، تعداد استنادات به مقاالت و شاخص 
  شرح ذیل می باشد:

  )outputبرونداد پژوهشی ( -1

   .مقاله بوده است 86  تعداد ، 96در سال   scopus, pubmed,ISI ر شده در پایگاههايمقاالت منتش

استخراج  توسط نرم افزار scopus, pubmed,ISIمقاالت دانشگاه بر اساس افیلیشن استاندارد از پایگاههاي  تعداد
  1ضریب  Scopusو  5/1ضریب  Pubmed، 2ضریب  ISI ضرایب در نظر گرفته می شوند:این گردیده و با 

  
همچنین  وبدلیل انگیزه و تالش اساتید هیات علمی در جهت ارتقا مرتبه  95افزایش تعداد مقاالت در سال 

 می باشد.  emergingبه صورت  ISIوارد شدن تعداد زیادي از مجالت به 
  :96رخی از دالیل کاهش تعداد مقاالت در سال ب

  مجالت نامعتبرعدم کسب امتیاز  از مقاالت چاپ شده در 
 یند چاپ مقاله در مجالت با اعتبار باال و بدون هزینه که بعضا بیش از یک سال به طوالنی بودن فرآ

 طول می انجامد.
  تاخیر در پرداخت هاکمبود بودجه پژوهشی و 
  کاهش انگیزه انجام فعالیتهاي پژوهشی در اعضاي هیات علمی بالینی بدلیل بهره مندي آنها از مزایاي

  طرح تحول نظام سالمت مالی 
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  :96در سال  ارائه مقاله در همایش ها و کنفرانس ها -2

ود، مدیریت منابع موج با و پژوهشی و افزایش هزینه بلیط جهت شرکت در همایش ها بودجه کمبود به توجه با
 95 سال به نسبت ،96 سال در وخارجی داخلی هاي کنگره و ها درهمایش شده ارائه مقاالت خالصه تعداد

از اعضاي هیات علمی و دانشجویانی که از نظر پژوهشی رزومه بهتري داشتند، جهت  اما ،است داشته کاهش
اعضاي هیات  نفر10 دانشجو و تعداد نفر 6به طوریکه تعداد  .شرکت در همایش به نحو مطلوبی حمایت گردید

  شرکت نموده اند.در کنگره هاي داخلی و خارجی نفر سایر پژوهشگران  3و علمی 

  تعداد  نوع

  5  خالصه مقاالت ارائه شده در کنگره هاي داخلی
  

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

  52  جمع کل

 

  نمودار مقایسه تعداد خالصه مقاالت ارائه شده در کنگره هاي داخلی و خارجی
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 High Quality Publication:(Q1مقاالت کیفی منتشر شده (  -3

که در اطالق می شود   scopusمقاالت منتشر شده دانشگاه در پایگاه استنادي به   Q1)( شده منتشر کیفی مقاالت
و در سال  مقاله 8تعداد  94در سال این شاخص  یافت می شوند. SJRمجالت برتر هر رشته بر اساس شاخص  25%
  است. بوده مقاله 2تعداد   96و در سال  مقاله 6تعداد  95

  :)Leadershipرهبري در انتشار( -4

گاه نویسنده مسئول ، متعلق به دانشکه در آن ها اطالق می گردد  تعداد مقاالت منتشر شده دانشگاه  به انتشار در رهبري
افزایش یافته  96مقاله در سال  72و   95در سال مقاله  53 به 94در سال مقاله  30 مقاالت از تعداد بر این اساس است.
  .است

  ):International Collaborationهمکاریهاي بین المللی( -5

ت، همکاري هاي بین المللی در مقاال همکاریهاي بین المللی منتشر شده است. باکه اطالق می گردد مقاالت دانشگاه  به
مقاالت با همکاري هاي بین المللی در سال تعداد  با وجود نام کشوري غیر از ایران در آدرس دهی مشخص می گردد.

  .مقاله می باشد 3تعداد  96در سال مقاله می باشد و  7تعداد  95مقاله و در سال  5تعداد  94

  ):Paper Per Faculty membersمقاله به عضو هیات علمی( -6

  مقاله/هیات علمی  تعداد اعضاي هیات علمی ISI,Pubmed,Scopusتعداد مقاالت  سال

94  88  110  8./  

95  142  110  2/1  

96  86  121  71./  

  

  در جدول زیر آمده است و نشان  به تعداد اعضاي هیات علمی به تفکیک نوع مقاله 96مقاالت سال کل تعداد نسبت 
   می باشد.. /96هیات علمی عضو به ازائ هر نسبت می دهد که این 

  

  



  مقاله/هیات علمی  تعداد مقاله  نوع مقاالت

  /.ISI  69  62مقاالت

  /.pubmed  12  1مقاالت

  /.scopus 5  04مقاالت  

  /.18  21  سایر مقاالت مقاالت

  /.96  107  کل مقاالت

 

  سنجی دانشگاهشاخص هاي علم  -7

مقاله   nبراي فرد ، موسسه و مجالت قابل محاسبه بوده و برابر است با تعداد      Hشاخص  	: Hشاخص   -7-1

  مقاله    Scopus ، 512مقاالت دانشــگاه در پایگاه  تعداد مرتبه ارجاع شــده باشــد. nکه به هرکدام از آنها حداقل 

  می باشد. 20  دانشگاهH شاخص و بر این اساس  ارجاع داشته اند 2057 و تاکنونمی باشد 

  

 



  براساس عناوین موضوعی Scopusمقاالت دانشگاه در پایگاه  -7-2

شترین میزان مقاالت موجود   شکی   scopusدر پایگاه بی ضوعات پز صد،   8/49، مربوط به مو شیمی  در   12 سپس 
صد  صد  10 و فارماکولوژي در ستاري      در صاب، علوم اجتماعی و پر و در نهایت کمترین میزان آن مربوط به علوم اع

    می باشد.

  سسات همکاروبراساس م Scopusمقاالت دانشگاه در پایگاه -7-3

و   ست ا از نظر همکاري  با سایر سازمانها ، این دانشگاه بیشترین همکاري را با دانشگاه علوم پزشکی شیراز داشته         
خصوصا دانشگاه علوم     امید است پژوهشگران محترم دانشگاه همچنان در جهت افزایش همکاري با سایر سازمانها      

  پزشکی شیراز اهتمام نمایند.

  براساس نویسندگان Scopusمقاالت دانشگاه در پایگاه -7-4

  .دکتر ستوده و دکتر قبادي فر می باشد انبیشترین تعداد مقاله مربوط به آقای scopusدر پایگاه 

روند کامال صعودي داشته است اما در سالهاي   2014تا سال  2004از سال   scopusروند نمایه مقاالت در پایگاه 

شان میدهد که در سالهاي اخیر علیرغم کاهش تعدا      اخیر شان می دهد. بررسی ها ن ،  Scopusمقاالت  دکاهش ن

و   ISIیعنی تعداد مقاالت دانشــگاه افزایش یافته اســت و پژوهشــگران دانشــگاه ســطوح باالتري از نمایه مقاالت  

Pubmed .را براي چاپ مقاالت خود انتخاب کرده اند  

  



این محور شامل شاخص هاي زیرساخت ، تربیت نیروي انسانی ، تحقیقات دانشجویی و        : ا ختار محور س  -ب

  می باشد. اخالق در پژوهش

شـاخص زیر سـاخت پژوهش شـامل تعداد طرح هاي کوهورت ، راه اندازي بیوبانک ، سـیسـتم هاي ریجسـتري ،       

   آزمایشگاههاي جامع تحقیقاتی و منابع الکترونیک و اطالع رسانی پزشکی می باشد.

اندازي کمیته هاي معاونت پژوهشـی در صـدد ایجاد شـرایط مناسـب الزم مانند آموزش اعضـاي هیات علمی، راه      

  راهبردي و اجرائی و... جهت طرح هاي ثبت بیماري و کسب امتیاز از محور ساختار می باشد.

  امتیازات مربوط به محور ساختار توسط دفاتر وزارت متبوع و با معیارهاي مد نظر آنان امتیاز دهی با توجه به اینکه
 :توسعه تحقیقات دانشجوییدر خصوص شاخص  95امتیازات سال و به اتمام نرسیده  96ارزشیابی سال لیکن می شود،  

افزایش داشته  94که نسبت به امتیازات سال امتیاز  می باشد  2/30: پزشکی علوم پژوهشهاي در اخالقامتیاز  و  94/28
  از سایر شاخص هاي محور ساختار امتیازي کسب نشده است. است. 

  1396تعداد طرح هاي تحقیقاتی مصوب به تفکیک شوراها در سال   
  پایان نامه دانشجویی به تصویب رسیده است. 37تعداد  96طرح تحقیقاتی مصوب سال  152از تعداد   
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کمیته 
تحقیقات 
  دانشجویی

کمیته 
اخالق 
  پزشکی

HSR 

 

مرکز 
تحقیقات 

  زئونوز

SDH   بیماریهاي
  غیر واگیر

تحصیالت 
  تکمیلی

اختراعات و 
  نوآوري

  جمع

47  26  6  48  2  3  1 12  0  7  0  152  

  

  

  

  

  



  تعداد طرح هاي تحقیقاتی مصوب دانشگاه به تفکیک نوع طرح

  سال

  نوع طرح    

1390  

  

1391  1392  1393  1394  1395  1396  

  13  22  33  43  43  13  22  بنیادي

  0  0  2  4  0  0  0  توسعه اي

  137  158  193  87  57  108  76  کاربردي

  2  52  9  10  5  2  26  نظام سالمت

  152  232  237  144  105  123  124  جمع

  

  طرح هاي تحقیقاتی مصوب دانشگاه تعدادنمودارمقایسه 
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  تعداد طرح هاي تحقیقاتی مصوب به تفکیک گروههاي آموزشی  مجریان  طرح ها

گروه دانشجویی بیشترین تعداد طرح هاي تحقیقاتی مصوب را داشته اند.الزم به ذکر است به دلیل اینکه طرح  96سال  در
با تعداد طرح هاي تحقیقاتی مصوب همخوانی  ذیلجمع جدول  داراي بیش از یک مجري می باشند. اًهاي تحقیقاتی اکثر

  ندارد.

  1396  1395  1394  1393  1392  1391  1390  گروهها

  14  5  26  45  32  42  81  علوم پایه

  17  6  17  42  28  32  28  بالینی

  21  20  24  27  31  34  19  پرستاري

  61  50  87  53  49  48  21  دانشجویی

  47  45  38  59  33  23  22  غیر هیات علمی

  نفر . 61یان و دانشجو نفر 47غیرهیات علمی  ، نفر 52 هیات علمیپژوهشگران شرکت کننده در طرح  هاي تحقیقاتی بدین شرح است:تعداد اعضاي 

  و مراکز تحقیقاتی مولفه هاي اجتماعی سالمت، بیماریهاي غیر واگیرکه  دمرکز تحقیقات فعال دار 5 این دانشگاه 
بیماریهاي مشترك انسان و دام موفق به دریافت موافقت اصولی شده اند و مستندات مربوط به راه اندازي  مراکز تحقیقات 

   است.ردیده گذ مجوز ارسال خاخالق پزشکی و بیهوشی تکمیل و جهت ا

  فعالیتهاي مرکز تحقیقات زئونوز (بیماریهاي مشترك انسان ودام)

  طرح  کنگره  مقاالت

  تعداد  96سال  تعداد  96سال  تعداد  96سال

کنگره هاي خارجی   ISI  4مقاالت 
طرح هاي   1  و بین المللی داخلی

  1  تحقیقاتی

  -  -  1  کنگره داخلی  PubMed  1مقاالت 

مقاالت   ایندکس نوع 
3SCOPS) (  0  -  -  -  -  

  1  -  2  -  5  جمع کل
  



  فعالیتهاي مرکز تحقیقات مولفه هاي اجتماعی سالمت 

  طرح  کنگره  مقاالت

  تعداد  96سال  تعداد  96سال  تعداد  96 سال

کنگره هاي خارجی و بین المللی   ISI  13مقاالت 
  داخلی

4  

  
طرح هاي 
  12  تحقیقاتی

  -  -  1  کنگره داخلی  pubmed  1مقاالت 

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

  12  -  5  -  18  جمع کل

  

  96فعالیتهاي مرکز تحقیقات بیماریهاي غیر واگیر در سال 

  طرح  کنگره  مقاالت

  تعداد  96سال  تعداد  96سال  تعداد  96سال

کنگره هاي خارجی و   ISI  13مقاالت 
طرح هاي   6  بین المللی داخلی

  0  تحقیقاتی

  -  -  0  کنگره داخلی  pubmed  3مقاالت 

  -  -  -  -  3SCOPS) (  1مقاالت ایندکس نوع 

  0  -  6  -  17  جمع کل

  

 آزمایشگاه تحقیقات 

بیست طرح مصوب شوراهاي  96در آزمایشگاه تحقیقات سلولی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی در سال 
پژوهشی دانشگاه انجام گرفت که به ترتیب سهم اساتید هیئت علمی، کارمندان و دانشجویان مجري طرح 

  اتی فعالیت نفر از دانشجویان در قالب همکار طرح تحقیق 30سیزده، شش و ده نفر بوده است و بیش از 
داشته اند. تعداد طرح هاي خارج از دانشگاه نیز شش مورد بوده است. برخی از اقدامات انجام شده در این 

 واحد به شرح ذیل می باشد: 



 ریال صرف خرید تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی و  2180000000با توجه به نیازسنجی صورت گرفته
 گاه گردید.ریال صرف پارتیشن بندي آزمایش 150000000

  با توجه به نیاز مبرم به استفاده از دستگاه معیوب ژل داکیومنشن، پس از رایزنی با شرکت هاي مختلف این
 ریال تعمیر و به روز رسانی گردید. 40000000 هزینه دستگاه با کیفیت باال و با 

   نمونه جهت الکتروفورز در 300با اضافه کردن ماکروویو، منبع تغذیه و تانک هاي الکتروفورز قابلیت انجام  
  ساعت فراهم شد. 2 
  با نصب دستگاهUPS .قابلیت همزمان کار کردن دستگاه هاي مولکولی فراهم گردید  
 ت الزم اجرا گردید. با توجه به مشکالت موجود در آزمایشگاه کشت سلولی، جهت این بخش تمهیدا  
 گی زدایی اتیدیوم بروماید و نصب المپ هاي دجهت جلوگیري از آلودگی، سکوریت نصب گردید و آلوUV  در

  کل فضاي آزمایشگاه انجام شد.
 .جهت انجام همزمانی پروژه هاي تحقیقاتی به تعداد سمپلرها و یخچال فریزر موجود اضافه گردید 

 از بن ماي انگلیسی، شیکر... سرویس شدند. از کار افتاده اعم  دستگاه هاي  
  اتاق وسترن بالت در نیمه دوم سال تجهیز  
  از نظر برگزاري کارگاه، براي اولین بار کارگاه استخراجDNA ،PCR  دانشگاهو الکتروفورز جهت دانشجویان 

 برگزار گردید.

  س آزمایشگاه ویروس شناسی و یک واحد درساعت کارآموزي  24همکاري آموزشی آزمایشگاه شامل برگزاري
 . 95جهت دانشجویان انگل شناسی ورودي 

تکثیر و پرورش حیوانات آزمایشگاهی مرکز   

  جهت انجام طرح هاي تحقیقاتی موش سفید کوچک آزمایشگاهی  150و موش صحرایی 1100تکثیر 

  طرح تحیقاتی با حمایت مالی معاونت تحقیقات و فناوري 35انجام 

  استانهمکاري با آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی داخل 

   فروش حیوانات آزمایشگاهی 

  نفر از محققین خارج از دانشگاه جهت انجام کارهاي عملی طرح هاي تحقیقاتی 4جذب 

  با ذکر نام دانشگاه  خالصه مقاله در همایش هاي داخلی و خارجی 21 و مقاله در مجالت داخلی و خارجی 2ارائه

 پزشکی جهرم علوم

  دوربین عکاسی و فیلمبرداري، قفس متابولیک موش و استخر ماز تجهیز آزمایشگاه ازقبیل خرید وسایل شامل

 آبی موش 



   کمیته تحقیقات دانشجویی

یقاتی دانشجویی و ارسال مقاالت نفر دانشجوي عضو می باشد که با تصویب طرح هاي تحق 850این کمیته داراي 

پژوهشی مختلف در داخل و خارج کشور در  –وهشی و اعزام دانشجویان در هر سال به همایش وکنگره هاي علمی پژ
  جهت باال بردن سطح علمی و توان پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم سهم بزرگی را به دوش می کشد.

 جنوب همکار شبکه دانشجوئی تحقیقات کمیته کنگره هشتمین برگزاري 

 نعقاد تفاهم نامه همکاري با مرکز تحقیقات گیاهان داروئی دانشگاه علوم پزشکی یاسوجا 

  طرح تحقیقاتی توسط شوراي پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی  40تصویب  

  کارگاه جهت توانمند سازي دانشجویان رشته هاي مختلف  25برگزاري  

  نفر از دانشجویان در همایش هاي مختلف با حمایت معاونت پژوهشی با آدرس کمیته تحقیقات 23شرکت  

  خالصه مقاله در کنگره هاي داخلی  32ارائه  

  نفر از دانشجویان با آدرس کمیته 2پژوهشی داخلی و خارجی توسط  -مقاله در مجالت معتبر علمی 2چاپ
  تحقیقات

  مرکز توسعه تحقیقات بالینی:

  واحد:معرفی 

 منظوربهردي و بالینی و کارب هايپژوهشتوسعه  هايسیاستدر راستاي  پیمانیهواحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان 

 هیئتشروع به فعالیت نموده است. تعداد اعضاي  8/9/1395بالینی در تاریخ  علمیهیئتاعضاي  هايتوانمندياستفاده از 

ی باشد و واحد زیر نظر مستقیم معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی نفرم 40بالینی این بیمارستان  علمی

  .نمایدمیفعالیت  جهرم

  

  

  



  خدمات ارائه شده در این واحد: 
 آزمائی بالینی ایران) سنجی(انتخاب مجالت، ارسال مقاله، ثبت در مرکز ثبت کارارائه خدمات مشاوره علم  

  حساب تسویه از مرحله تصویب طرح تحقیق دانشجو تا دفاع ونظارت بر حسن اجراي مقررات پژوهشی

   ...ارشد و دکتري دانشجویان مقطع کارشناسی

 همکاري در برگزاري سمینارهاي علمی و پژوهشی دانشگاه 

 ها نامه پایان و تحقیقاتی هاي طرح اجراي منظور به الزم تسهیالت و امکانات نمودن فراهم  

 قاتیتحقی هاي پروژه انجام جهت بیمارستان دستیاران و علمی هیات اعضاءتوانمندسازي  و تشویق،   ترغیب  

  فعالیتهاي انجام شده این مرکز: 
  در بیمارستان پیمانیهجلسه شوراي پرستاري  15و جلسه شوراي پژوهشی  26، کارگاه پژوهشی  7برگزاري  

  توسعه تحقیقات بالینیبرگزاري کارگاه هاي مرکز تحقیقات بیهوشی و کنترل درد با همکاري واحد  

  راه اندازي ثبت بیماري سنگ کلیه از معاونت تحقیقات و فناوري وزارت بهداشت جهتاخذ مجوز  

    ماژور براي  اماده سازي و ارسال ثبت بیماري همراهی اندوکرینوپاتی ها و استئوپروز ثانویه در بیماران تاالسمی

  اخذ مجوز از معاونت تحقیقات و فناوري وزارت بهداشت

      صولی از معاونت تحقیقات و فناوري شی و کنترل درد براي اخذ مجوز ا جمع اوري مدارك مرکز تحقیقات بیهو
  وزارت بهداشت

   همکاري بین تیمی تمامی گروه هاي بالینی براي انجام تحقیقات مشـــترك ( این مورد از نقاط قوت این واحد

  می باشد)

  :برنامه هاي آتی در این واحد  

 کمبود ویتامین ي انجام ثبت بیمارD,  E, B12,   ،    Znدر زنان در سنین بارداري    

 کارگاه تحقیقات کیفی در بیمارستان پیمانیه و برگزاري کارگاه هاي پژوهشی در بیمارستان مطهري  

   کمک به  انجام کارهاي تحقیقاتی و جهت )دانشجویان پزشکی حاضر در بالین   (تشکیل کمیته تحقیقات بالینی

  اساتید بالینی براي انجام طرح هاي تحقیقاتی و مقاله نویسی

 انجام کوهورت قلب   جهتبا دانشگاه علوم پزشکی فسا و همکاري  تفاهمنامه  انعقاد  



    ــکی ــگاه هاي علوم پزش ــگاهی گروه هاي بالینی با گروه هاي بالینی دانش ــترك بین دانش انجام تحقیقات مش
اسر کشور ( این کار به تازگی شروع شده است و سه کار تحقیقاتی با دانشگاه علوم پزشکی تهران، شیراز و           سر 

  مشهد در حال انجام است).  

  توسعه فناوري سالمت:دفتر 

شروع به فعالیت  1393دفتر توسعه فناوري سالمت دانشگاه علوم پزشکی جهرم با دستور ریاست دانشگاه از خرداد ماه 

به استناد رأي صادره در دویست و چهل و یکمین شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشکی  25/8/93نمود و در تاریخ 

 . دفتر توسعه فناوري سالمت جهرم موافقت به عمل آمدبا تأسیس مرکز رشد فناوري سالمت دانشگاه علوم پزشکی 

مرکز رشد فناوري سالمت   _2دفتر ثبت اختراعات ، ابداعات و نوآوري ها    _ 1بخش می باشد که عبارتند از :   5داراي 

  واحد شتابدهی  _5انجمن خیرین فناوري سالمت   _ 4دفتر ارتباط صنعت با دانشگاه   _3
  شرکت 5: بنیان دانش هاي شرکت تعداد

  شرکت 19:  رشد مرکز در مستقر هاي شرکت تعداد

  :96در سال  دفتر توسعه فناوري سالمت اهم عملکرد

o تمیز اتاق  ساخت پروژه شروع و اعتبار جذب 

o مهوريج ریاست فناوري محترم معاونت ستاري دکتر حضور با پزشکی تجهیزات فناوري نمایشگاه برگزاري 

o سازي تجاري جهت سالمت صندوق به گرافی آنژیو سرنگ و ماسک الرنجیال طرح دو معرفی 

o امنا هیئت در جهرم پزشکی علوم دانشگاه فکري مالکیت نامه آیین تصویب 

o گاهدانش بالینی داوران توسط پزشکی درحوزه فکري مالکیت اداره سوي از شده ارجاع اختراعی طرح 10 داوري  

  

  

  

  

  



  اداره اطالع رسانی پزشکی وشبکه پژوهش 

  این اداره شامل دوبخش دفتر انتشارات و کتابخانه می باشد.

  دفتر انتشارات دانشگاه
  
  
  

بصورت  jmj.jums.ac.irپژوهشی دانشگاه بصورت فصلنامه در دوزبان  فارسی وانگلیسی به آدرس  –مجله علمی 
  نمایه می گردد. ذیلآنالین به چاپ می رسد و در حال حاضر در سایت هاي 

WWW.magiran.com.www.indexcopernicus.com . www.iranmedex.com . www.sid.ir . 
www.emro.who.int . www.isc.gov.ir .  www.researchgate.com . www.cinahl.com . 
www.drji.org(Directory of research Journals Indexing ). www.base.search.net . OAJI.Net . 
www.googlescholar 

   دفترمجله پارس دانشگاه علوم پزشکی جهرمتعداد مقاالت دریافتی 

  1390سال  1391سال  1392سال   1393سال  1394سال  1395سال  1396سال

 کل مقاالت 177  190  169  200  168  157  141

 مقاالت داخل دانشگاه 50  55  22  21  20  10  10

 مقاالت خارج دانشگاه 127 135  147  179  148  147  131

  
   پژوهشی پارسمجله علمی اهم اقدامات 

  
 خرید کدDOI   مقاله چاپ شده در مجله   316(کد شناسه دیجیتال ) جهت  
  مقاله 316خرید کراس مارك جهت 

 
 

  
   
 



 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 
ر سیاست چاپی و تغیی،پژوهشی را به دالیل : به روز نبودن شماره هاي مجله ، ضعیف بودن مقاالت دریافتی  –رتبه علمی 

هاي کمسیون نشریات کسب ننموده است. امیدواریم با اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده توسط هیات تحریریه مجله در 
  به این رتبه دست یابد.  هاي آتیسال 

   :ها کتابخانه

 کتابخانه ها به تفکیک دانشکدهمشخصات 

 تعداد کتابخانه نام دانشکده
سالن 
 مطالعه

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

  

  1396پرستاري سالتوزیع فراوانی کتب ومجالت موجود در کتابخانه پزشکی و 

نسخ کتب  
 فارسی

نسخ  
کتب 
 التین

 عناوین کتب 
عناوین پایان 

 نامه
E.book 

 مجالت
دسترسی 
 به اینترنت

  التین  فارسی
 التین

  
  فارسی

 دارد 162 38 527 491 2935 7325 5939 23843

  

 

 

 



عالیتهاي کتابخانهف  

  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

1395  1471  6000  756  320  20  340  756  15704  16310  20  

1396  1500  6500  336  127  209  119  336  15907  16153  20  

  

 1396سال عملکرد کتابخانه مرکزي دانشگاه علوم پزشکی اهم 

 ریال میلیون 220مبلغ به رفرنس و تخصصی کتب خرید .1

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

  Eprints افزار م نر نصب و خرید .3

 خفر االنبیا خاتم بیمارستان کتابخانه جهت ریال 13554200 مبلغ به کتاب عنوان 20 و نسخه 51 خرید .4

  اساتید و آموزشی گروههاي و دانشجویان از سنجی نیاز .5
  تکراري خریدهاي از جلوگیري براي کتابخانه موجودي با سفارش دست در کتب تطبیق .6

سایت ناشران و فروشگاههاي الکترونیکی تکمیل اطالعات کتابشناختی کتب و منابع از طریق جستجو در  .7

 Amazon کتاب و سایت

معرفی کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی و قراردادن پایگاههاي مهم با لینک مربوطه جهت دسترسی آسان  .8
   ازطریق  سایت دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 فحهص روي از ها نامه پایان کتابشناختی اطالعات ثبت: شامل ها نامه پایان  سازي نمایه و فهرستنویسی .9

    مش و پزشکی اصطالحنامه از استفاده با سازي نمایه هاي کلیدواژه استخراج و عنوان



 

 


