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  :معرفی و شرح وظایف 

بطـور رسـمی    1376پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم زیر نظرمعاونـت آموزشـی و پژوهشـی دانشـگاه از سـال       مدیریت

  و فناوري دانشگاه به طور مستقل  پژوهشیمعاونت و با تعیین معاون پژوهشی،   1391دیماه  ازو فعالیت خود را آغاز نمود 

  .زیر نظر ریاست محترم دانشگاه فعالیت می نماید

و فناوري دانشگاه بر آن است که در راستاي تحقق اسناد باالدستی از جمله سند چشم انداز بیست ساله  پژوهشیمعاونت 
جمهوري اسالمی ایران، نقشه جامع علمی کشور و نقشه جامع نظام سالمت با گسترش فرهنگ پژوهش و انجام تحقیقات 

زمینه هاي مرتبط با بیماریهاي شایع و بومی در مسیر بنیادي و کاربردي و تدوین بهترین راهکارهاي پیشگیري و درمانی در 
هم چنین در صدد است تا از طریق پژوهش در حیطه سالمت، توسعه تحقیقات در .حفظ و ارتقاء سالمت جامعه پیشرو باشد

، بهبود کیفی دانشجویان و کارکنان دانشگاه ،زمینه علوم بهداشتی، توسعه دانش و مهارت پژوهشی اعضاي هیئت علمی
 .شاخص هاي پژوهشی، بهبود کیفی عرصه هاي پژوهشی موجبات ارتقاي کیفی و کمی خدمات پژوهشی را فراهم آورد

  :ساختار تشکیالتی

ا توجه به نقش انکارناپذیر پژوهش در تصمیم گیریهاي کالن و در توسعه همه جانبه و با توجه به نیاز و موقعیت فعلی ب
مصمم است در  جهرمخدمات بهداشتی، درمانی و کشور به تولید علم، معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی 

القیتها و کشفیات، بسترسازي نموده و زمینه الزم را براي ارتقاي راستاي سیاستهاي پژوهشی کشور براي بروز و ظهور خ
و در نهایت می کوشد تا براي ایجاد تغییرات مناسب مساعدتهاي الزم . سطح کیفی و کمی فعالیتهاي پژوهشی فراهم نماید

معاونت فوق حوزه  هايبراي نیل به ماموریت . را براي استفاده رسمی و عینی موثر از نتایج تحقیقات را فراهم سازد
  .ساماندهی نموده است چارت سازمانی ذیلفعالیتهاي خود را در قالب پژوهشی 
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و  پژوهشیمعاونت 
 فناوري

  و فناوري دانشگاه علوم پزشکی جهرم پژوهشیچارت سازمانی معاونت 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مدیریت توسعه پژوهش، ارزیابی   
 تحقیقات و هماهنگی مراکزتحقیقاتی 

توسعه دفتر
 پژوهش

ارزشیابی گروه 
 پژوهشی

هماهنگی گروه 
 مراکز تحقیقاتی

اداره اطالع رسانی پزشکی و شبکه 
 پژوهش

اداره توسعه 
 فناوري سالمت

دفتر اطالع رسانی 
 پزشکی

دفتر انتشارات 
 دانشگاه

کمیته تحقیقات 
 دانشجویی

 مرکز تحقیقات زئونوز

 سالمت مرکز تحقیقات مولفه هاي

  معاون پژوهشی دانشکده پزشکی

  معاون پژوهشی دانشکده پرستاري

 معاون پژوهشی دانشکده پیراپزشکی

آزمایشگاه 
 تحقیقات

 نشریات کتابخانه ها
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  :هم اقداماتا

  چارت سازمانی معاونت و   فناوريبرنامه استراتژیک و برنامه عملیاتی معاونت پژوهشی و : بازنگري 

    برگزاري اولین کنگره بین المللی اخالق تولید مثل و سومین همایش ملی اخالق و شیوه هاي نوین درمـان نابـاروري در

 آذرماه 

  همکـاري  وهمکاري مالی با جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران در برگزاري ششمین کنگره آزمایشگاه و بالین دربهمن ماه
با مرکز تحقیقات سیاستگذاري سالمت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در برگزاري چهارمین کنگره بین المللی کاهش بـار  

 سوانح ترافیکی در دیماه 

    برگزاري هفته پژوهش و تجلیل از پژوهشگران برتر منتخب در گروههاي علوم پایه، علوم بالینی، پرسـتاري ،دانشـجوئی
 دهی به کتب چاپ شده توسط اعضاي هیات علمیامتیاز ، و کارمندي

 ترواسـکلروز قلبـی  رو اقدام جهت راه اندازي مرکز تحقیقات آ فعال سازي مرکز تحقیقات بیماریهاي مشترك انسان و دام 

 SDHتصویب و راه اندازي مرکز تحقیقات مولفه هاي اجتماعی سالمت و

  تدوین آئین نامه هاي مختلف در راستاي پیشبرد  اهداف پژوهشی دانشگاه 

       و  برگزاري کارگاه هاي مختلف پژوهشی جهت توانمندسازي اساتید و دانشـجویان بـا تـدریس اسـاتید توانمنـد دانشـگاه

 درکارگاهها ایجاد انگیزه دراعضاي هیئت علمی دانشگاه جهت تدریس و حمایت مالی از پژوهشگران

  و جذب دانشجویان کارشناسی ارشد از سایر دانشگاههاساخت و تجهیز آزمایشگاه حیوانات 

  آئین نامه ارتقاء و بررسی مدارك اعضاي هیات علمی متقاضی ارتقاء رتبه  3برگزاري کمیته ماده 

 و سایت معاونت پژوهشی و فناوري اولویت هاي پژوهشی دانشگاه به روز رسانی 

  متبوعیجاد دبیرخانه کمیته اخالق در پژوهش طبق دستورالعمل وزارت وادرصد از طریق ریاست جذب اعتبار یک تا سه 

 ایجاد انبار مرکزي اقالم مصرفی طرح هاي تحقیقاتی در راستاي کاهش هزینه ها 

 تشکیل کمیته مقاله نویسی در دانشکده پرستاري و پیرا پزشکی 
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  1392سال پژوهشگران برتر دانشگاه
  

  پژوهشگر برتر دانشگاهرتبه اول 
  دکتر لیلی مصلی نژاد: نام و نام خانوادگی 

استادیار دانشکده پرستاري و پیرا پزشک: مرتبه علمی   

  رتبه دوم پژوهشگر برتر دانشگاه
  استادیار دانشکده پزشکی: مرتبه علمی                                                       دکتر سید تقی حیدري

  سوم پژوهشگر برتر دانشگاه رتبه
  نشکده پزشکیدان مربی: مرتبه علمی                                                    عبدالرضا ستوده جهرمی

  
  1392سال  علوم پزشکی جهرمگاه پژوهشگران برتردانشسایر 

  رتبه سوم  رتبه دوم  رتبه اول  گروه

  دکتر محمد شجاعی  دکتر رحیم رئوفی دکتر کرامت اله  رحمانیان  علوم بالینی

 دکتر محمد پور احمدي  دکتر حجت اله کریمی جشنی دکتر کاوس صلح جو علوم پایه 

 علی دهقانی  نحله پرند آور محسن حجت  پرستاري 

  ---  ایمان دژکام  محمد امین قبادي فر  دانشجویی دانشکده پزشکی

 سمیه ایزدي  کالنینوید  علی کدیورنیا  دانشجویی دانشکده پرستاري

  سمیه رمضانلی دکتر امیر فیلی صفیه جمالی  غیر هیئت علمی 

 --   --  یلدا کاظمی فرد  معاونت بهداشتی

  معصومه رنجبر  فاطمه داروغه  سمانه مجاهدي  معاونت غذا و دارو

 مهسا ثابت قدم  مریم چرخ انداز مهري رضایی  معاونت درمان
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 :کسب عناوین برتر

  جشنواري رازي توسط کمیته تحقیقات دانشجوییکسب رتبه دوم 

 بین المللی اخالق تولید مثل و سومین همایش ملی اخالق و شیوه در  اولین همایش  کسب مقام سخنران برتر
 توسط آقاي دکتر مرتضی پور احمد هاي نوین درمان ناباروري

 ین همایش ملی اخالق و شیوه هاي بین المللی اخالق تولید مثل و سوم کسب مقام پوستر برتر دراولین همایش
 توسط خانم زهرا خدابنده جهرمینوین درمان ناباروري 

 1392عداد طرح هاي تحقیقاتی مصوب به تفکیک شوراها در سال ت

دانشکده 

  پزشکی

پژوهش در   پرستاري

 آموزش

کمیته تحقیقات 

  دانشجویی

کمیته اخالق 

  پزشکی

HSR  مرکز تحقیقات

  زئونوز

  جمع

40  16  3  28  5  6  7  105  

  .پایان نامه دانشجویی به تصویب رسیده است 20تعداد   92مصوب سال طرح تحقیقاتی  105از تعداد 

  تعداد طرح هاي تحقیقاتی مصوب دانشگاه به تفکیک نوع طرح

  سال
  نوع طرح

1390  1391  1392  

  43  13  22  بنیادي
  0  0  0  توسعه اي
  57  108  76  کاربردي

  5  2  26  نظام سالمت
  105  123  124  جمع

یکی از مهمترین اهداف معاونت پژوهشی افزایش تعداد پژوهشگران می باشد، بررسی ها نشان می دهد علیرغم کاهش 
درصدي   59، تعداد طرح هاي تحقیقاتی ثبت شده در دفتر پژوهشی رشد  92تعداد طرح هاي تحقیقاتی مصوب در سال 

  .تواند تصویب طرح ها را تسریع نماید اها میبه نظر می رسد برگزاري منظم شور. داشته است
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  .یانی که در طرح ها مشارکت داشته اندغیرهیات علمی و دانشجو ،هیات علمی اعضاي تعداد 

.  

  
  

  درصدي داشته است 50نسبت به سالهاي گذشته رشد  در راستاي سیاستهاي معاونت پژوهشی تعداد پژوهشگران

  نمودار طرح هاي تحقیقاتی مصوب دانشگاه

  

  

جدول زیر به منظور ارزیابی فعالیتهاي پژوهشی گروههاي آموزشی علوم بالینی، علوم پایه، پرسـتاري، دانشـجویی و کارکنـان    
گروه دانشجویی بیشـترین تعـداد طـرح هـاي تحقیقـاتی       92در سال .غیر هیات علمی در زمینه طرح هاي تحقیقاتی می باشد

  .مصوب را داشته اند

  

  

  

90

100

110

120

130

١٣٩٠
١٣٩١

١٣٩٢

124
123

105

 غیرهیات علمی  هیات علمی

  
  دانشجو

41  24  36  
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  یتعداد طرح هاي تحقیقاتی مصوب به تفکیک گروههاي آموزش

  1392  1391  1390  گروهها
  32  42  81  علوم پایه

  28  32  28  بالینی
  31  34  19  پرستاري

  49  48  21  دانشجویی
  33  23  22  غیر هیات علمی

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

ایندکس  4نوع  ISI Pubmed Scopus  سال
 نشده

 جمع

90  4  3  33  1  6  47  
91  17  12  14  30  0  73  
92  27  24  39  45  1  136  

 

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

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

در راستاي تفاهم نامه فی مابین ریاست دانشگاه و معاونت تحقیقات و فناوري وزارت تابعه در خصوص ارتقاء مقاالت نوع 
  .درصدي داشته است 1/82رشد  92یک تا پایان برنامه پنجم، تعداد مقاالت نوع یک در سال 
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  تعداد کل مقاالت چاپ شده  

  

  .درصد رشد داشته است 9/88تعداد مقاالت چاپ شده  92در سال 

  92سال  شرکت در کنگره هاي داخلی و خارجی

  

  تعداد  نوع

  244  خالصه مقاالت ارائه شده در کنگره هاي داخلی
  

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

  

ه کـاهش    که ، شرکت در کنگره هاي خارجی و داخلی مدیریت گردید 92با توجه به کمبود بودجه پژوهشی در سال  منجـر ـب
  .تعداد خالصه مقاالت ارائه شده در همایش ها و کنگره ها شده است

    

  

47 73
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  تعداد خالصه مقاالت ارائه شده در کنگره هاي داخلی و خارجی  

  

  مشترك انسان و دامعملکرد مرکز تحقیقات بیماریهاي 

 92این مرکز تحقیقات با جذب یک نیروي پژوهشگر و تشکیل شوراي پژوهشی اختصاصی فعالیت رسمی خود را در سال 
بوده ... پژوهشی با آدرس مرکز تحقیقات، تصویب طرح هاي تحقیقاتی و  –آغاز نمود و حاصل آن چاپ مقاالت علمی 

  .است

 سال
مقاالت 

pubmed  

مقاالت         
ایندکس نوع 

3SCOPS) (  

مقاالت ایندکس 
 4نوع 

کنگره هاي 
خارجی و بین 
 المللی داخلی

کنگره 
 داخلی

 
طرح هاي 
 تحقیقاتی

1392 1 6 5 5 18 7 
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مقاالت ارائھ شده در ھمایش ھای 
داخلی

مقاالت ارائھ شده در ھمایش ھای 
خارجی وبین امللی داخلی



 

www.jums.ac.ir  108 

 

 1392 معاونت پژوهشی  و فناوري

  عملکرد کمیته تحقیقات دانشجویی

در هر سال به  یانپژوهشی و اعزام  دانشجو تبا ارسال مقاالنفر دانشجوي عضو می باشد که  740داراي  این کمیته -
همایش هاي علمی پژوهشی مختلف در کشور در جهت باال بردن سطح علمی و توان پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم 

  .سهم بزرگی را به دوش می کشد جهرمپزشگی 

 کسب رتبه دوم جشنواري رازي  

  مقاله در مجالت  15چاپ بیش از و طرح تحقیقاتی توسط شوراي پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی 28تصویب
  معتبر داخلی و خارجی با آدرس کمیته تحقیقات

  مورد کارگاه جهت توانمند سازي دانشجویان رشته هاي مختلف 7برگزاري  

   در همایشهاي مختلف با حمایت هاي معاونت پژوهشی  یان دانشجو نفر از  49شرکت  
   نفر از دانشجویان  12پزوهشی معتبر داخلی و خارجی  توسط  –در مجالت علمی مقاله چاپ  
  که در جهت باال بردن حس تعامل و همکاري دانشجویان و  استنیز از دستاوردهاي این کمیته  وندیدادفصلنامه

فعالیت و دانشجویان دانشگاه هاي علوم پزشکی سراسر کشور  جهرمآگاه نمودن دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 
  .ایدمی نم

  لیست کتب چاپی دانشگاه علوم پزشکی جهرم
  

یف
رد

  
  سال چاپ  نام مؤلف،مولفین  عنوان کتاب

  1392  آقاي مهدي کریمیار جهرمی  )تالیف(سندروم حاد کرونر   1

 1392  آقاي دکتر سید اسماعیل مناقب  )گردآوري(فرهنگ اصطالحات بیهوشی   2
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  تعداد کتاب تالیف و گردآوري شدهنمودار   

  

  3در بین دانشگاههاي تیپ  رتبه پژوهشی دانشگاه

امتیاز پژوهشی دانشگاه هرساله توسط معاونت تحقیقات و فناوري بررسی و محاسبه می شود و در قالب رتبه پژوهشی اعالم 
،  3دانشگاه تیپ  19در بین نیز  90و در سال  3دانشگاه تیپ  19در بین  91علوم پزشکی جهرم در سال دانشگاه . می گردد

  . رتبه نهم را کسب نموده است
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  تعداد مقاالت دریافتی دفترمجله دانشگاه علوم پزشکی جهرم 

 1390سال  91سال  1392سال 
 

 کل مقاالت 177  190  169

 مقاالت داخل دانشگاه 50  55  22

 مقاالت خارج دانشگاه 127 135  147

 1392وضعیت مقاالت در سال  
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مقاالت دریافتی مقاالت منتشر شده

190

38

169

32

١٣٩١

١٣٩٢

 نوع مقاله درحال داوري در دست اصالح تصمیم گیري شده جمع مقاالت
 مقاالت داخل مجموعه دانشگاه 2 2 18 22

147 135 7 5 
مقاالت خارج از مجموعه 

 دانشگاه
169: 92تعداد کل مقاالت دریافتی درسال   
مقاله 32: 92تعداد کل مقاالت منتشرشده در سال   

 
 مقایسه مقاالت دریافتی وچاپ شده
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 نمایه سازي در سایت هاي معتبر داخلی وخارجی وبین المللی

 سایت سال

١٣٩٢ 

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 
  

  .می گرددفوق نمایه پژوهشی دانشگاه بصورت فصلنامه به چاپ می رسد و در حال حاضر در سایت هاي  –مجله علمی 

 مجله آموزش و اخالق در پرستاري

آموزش و اخالق در پرستاري پس از کسب مجوز از کمسیون نشریات علوم پزشکی کار خود را آغاز نمود اما هنوز رتبه مجله 
امیدواریم با اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده توسط هیات تحریریه مجله در سال . پژوهشی را کسب ننموده است –علمی 

  .رتبه دست یابداین به  93

  در حال داوري  انصراف   مقاالت مردود  مقاالت پذیرفته  چاپ شده   کل مقاالت دریافتی  
  

  4  2  16  2  17  41  1392سال 
  مقاله 28: 92مقاالت چاپ شده در سال 
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 مشخصات کتابخانه ها به تفکیک دانشکده  

 تعداد کتابخانه نام دانشکده
سالن 
 مطالعه

  مجموع مساحت کتابخانه و سالن مطالعه
 

 پرسنلتعداد  ظرفیت صندلی

 3 115 مترمربع653 1 1 دانشکده پزشکی

 2 33 مترمربع 300 1 1 پرستاري

  

  92سال  مرکزي و پرستاريی کتب ومجالت موجود در کتابخانه توزیع فراوان

نسخ کتب  
 فارسی

نسخ کتب  
 التین

عناوین پایان  عناوین کتب 
 نامه

E.book 

دسترسی  مجالت
 به اینترنت

 التین  التین  فارسی

  فارسی  

 دارد 140 32 470 354 2798 6692 5592 21601
  

  فعالیتهاي کتابخانه 
 

  عنوان
  

  سال

عناوین  بخش فهرست نویسی بخش امانت
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 2191 366 20 386 3281 24961 24859 20 

1391  1212 14000  1000 400 30 223  2500  24438  23205  20  

1392  1377  15115  93  91  2  553  600  14793  16478  20  
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 فعالیت هاي انجام شده در کتابخانه

ال نمـودن پایگاههـاي اطالعـاتی از طریـق اطـالع رسـانی بـه اسـاتید و         وفعـ میلیون تومان  10بالغ بر  خرید کتب مورد نیاز 

  اعضاي هیات علمی

   :فعالیتهاي بخش سفارشات

 نیاز سنجی از دانشجویان و گروههاي آموزشی و اساتید  

       الکترونیکـی کتـاب و   تکمیل اطالعات کتابشناختی کتب و منابع از طریـق جسـتجو در سـایت ناشـران و فروشـگاههاي

   Amazon سایت
  تهیه و تنظیم لیست هاي نهایی خرید کتب فارسی و التین بصورت جداگانه  

  پیگیري تخصیص اعتبار جهت تهیه منابع  

  برگزاري نمایشگاههاي داخلی کتاب جهت دسترسی راحت تر و سریعتر دانشجویان و اساتید به منابع مورد نیاز 

 :فعالیتهاي بخش امانت

 درطول سال  بررسی آنها  آنها،همچنینبرگشت  وسی دي ، ) 14792(ت کتبمانا  
  جمع آوري کتابهاي فرسوده از داخل قفسه ها جهت ارسال براي صحافی ،فایل و چک نمودن کتب موجود در قفسه ها

  تهیه لیست کتابهاي فرسوده و درخواستی و ارسال به بخش سفارشات جهت خریداري مجددهمچنین 

  بررسی و ارزیابی منابع جهت تکمیل و وجین مجموعه و بروزسازي مجموعه  

 نحـوه جسـتجو و بازیـابی اطالعـات از     (راهنمایی دانشجویان جهت استفاده از کتابخانه وثبت نام دانشجویان جدید الورود

 این سیستم
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  :بخش نمایه سازي پایان نامه ها و اسناد و مدارك غیرکتابی

سال انتشار و , استاد راهنما, نویسنده, شامل ثبت عنوان کامپیوتردر  ها پایان نامه و ثبتدریافت :پایان نامه ها

ثبت اطالعات کتابشناختی پایان : شامل ها نویسی و نمایه سازي  پایان نامه فهرست همچنین رشته دانشجویان

  MESHنامه ها از روي صفحه عنوان و استخراج کلیدواژه هاي نمایه سازي با استفاده از اصطالحنامه پزشکی و 

تنظیم آنها در قفسه وثبت مجالت فارسی دریافت شده در دفتر ثبت مجالت :اسناد و مدارك غیر کتابی

 قدیمی تر در قفسه هاي مربوطه  نمایش نشریات و قراردادن شماره هاي

 :فعالیت هاي انجام شده در زمینه استفاده از پایگاههاي اطالعاتی 

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

  از پورتال  2013و2012گرفتن ژورنال هاي الکترونیکی سالPMDR,INLM  و قرار دادن آن به صورت سی دي در
  .کتابخانه جهت استفاده دانشجویان و اعضا و فرستادن به ایمیل برخی از اساتید که درخواست کرده اند 

  شرکت در کالسهايebscomedline  به صورت آنالین و شرکت در کارگاهclinical key 

  آموزش به صورت پمفلت و بروشور به داشجویان جدید الورود در زمینه چگونگی استفاده از کتابخانه دیجیتال ارائه  

  پی گیري جهت عضویت دانشگاه درپایگاه ایران مدکس  و آموزشهاي الزم براي استفاده از پایگاههاي فارسی نظیر

  ایران مدکس و ایران داك و غیره
 نشجویان و برخی از اساتید بالینی آموزش کتابخانه دیجیتال به دا  

  


