
معاونت تحقیقات و فن آوری

معرفی �
مدیریت ها �
عملکردهای ویژه �
مرکز تحقیقات بیماری های متابولیک �
مرکزتحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت �
مرکزتحقیقات ژن درمانی سرطان �
مراکز تحقیقاتی نانو فناوری دارویی و زیست فناوری دارویی �
احداث ساختمان کتابخانۀ مرکزی دانشگاه �
برخی از افتخارات کسب شده توسط پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی زنجان �
سامانه مدیریت اطالعات تحقیقاتی دانشگاه )سمات( �



166

معرفی �
از ابتدای تأس��یس دانش��گاه علوم پزشکی زنجان )سال 1366( تا سال 
1381، دانش��گاه دارای معاونت پژوهشی مس��تقل نبود و این حوزه زیر نظر 
معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه و به صورت مدیریت پژوهشی دانشگاه، 
اداره می شد. به منظور توسعه و ارتقای کمی و کیفی فعالیت های تحقیقاتی 
دانش��گاه، از نیمۀ دوم سال 1381 نس��بت به تفکیک معاونت های آموزشی 
و پژوهش��ی از همدیگر و ایجاد معاونت پژوهشی مستقل در سطح دانشگاه 
اقدام شد. وظیفۀ اصلی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، سیاست گذاری، 
برنامه ریزی و رهب��ری تحقیقات و فعالیت های پژوهش��ی و مدیریت منابع 
پژوهشی بر اس��اس اولویت های تحقیقاتی، تبادل تجارب و دانش در سطح 
ملی و بین المللی، به منظور توس��عۀ کمی و کیفی ش��اخص های پژوهش��ی 
در س��طح دانشگاه می باشد. از س��ال 1390 و متعاقب تصویب هیأت رئیسۀ 
 دانش��گاه و با اصالح چارت س��ازمانی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، نام 

ای��ن حوزه به »معاون��ت تحقیقات و فناوری دانش��گاه«، تغییر یافت. چارت 
س��ازمانی جدید معاونت تحقیقات و فناوری دانش��گاه های علوم پزشکی نیز 
به تصویب هیأت امنای محترم دانش��گاه رس��یده است که در آیندۀ نزدیک 

اجرایی خواهد شد.
 از ش��وراها و کمیته ه��ای اصلی معاونت تحقیق��ات و فناوری می توان 
به »ش��ورای پژوهش��ی دانشگاه«، »ش��ورای سیاس��ت گذاری تحقیقات در 
سیستم های بهداشتی«، »کمیتۀ اخالق در پژوهش« و »کمیتۀ فرصت های 
مطالعات��ی« اش��اره نمود. همچنین مراکز تحقیقاتی، ش��وراهای پژوهش��ی 
دانشکده ها، واحد توسعۀ تحقیقات بالینی مراکز آموزشی درمانی ولیعصر)عج( 
و آی��ت ا... موس��وی، مرکز رش��د فناوری ه��ای دارویی، کمیت��ۀ تحقیقات 
دانش��جویی و کتابخانۀ دانش��کده ها و مراکز آموزشی درمانی تابعۀ دانشگاه، 

زیر نظر معاونت تحقیقات و فناوری فعالیت می نمایند.
 

معاونت تحقیقات و فن آوری
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رسالت معاونت تحقیقات و فناوری �
معاونت تحقیقات و فناوری دانش��گاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی زنجان با بهره گیری از اعضای هیأت علمی، دانش��جویان و کارکنان 
شایسته و توانمند نسبت به طراحی و اجرای پژوهش های بنیادی و کاربردی 
هدفمند و دانش محور به منظور شناس��ایی و رف��ع نیازهای مرتبط با حوزۀ 
س��المت استان و کش��ور در راس��تای تأمین، حفظ و ارتقای سالمت اقشار 
مختلف مردم اس��تان و کش��ور، اقدام می نماید. برای تحقق این امر توسعه 
کم��ی و کیفی پژوهش های بینادی و کاربردی و بهره گیری از فن آوری های 
روز، م��ورد توجه خاص بوده و دانش��گاه در بهبود م��داوم فرآیند پژوهش از 
دیدگاه اس��اتید و دانش��جویان و کارکنان گروه پزش��کی به عنوان سه رکن 
اساس��ی فرآیند پژوه��ش بهره خواهد گرف��ت. حاصل نهای��ی فعالیت های 

پژوهشی این دانشگاه به این ترتیب خواهد بود:
y  شناسایی و حل مس��ائل در حوزه های مرتبط با سالمت از طریق

پژوهش های بنیادی و کاربردی
y تولیت و ارائه خدمات پژوهشی در حیطۀ سالمت
y  ظرفیت سازی نیروی انسانی متبحر در عرصۀ پژوهش های مرتبط

با سالمت
y تأمین، تولید و توزیع عادالنۀ منابع و امکانات پژوهشی
y  تعال��ی در تولید و عرصۀ محصوالت پژوهش��ی در س��طح ملی و

بین المللی 
y  بهره برداری از یافته های پژوهشی در زمینه های مرتبط با سالمت

مردم استان و منطقه 

چشم انداز  �
معاونت تحقیقات و فناوری دانش��گاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی زنجان، برآن است که در 5 سال آینده از طریق ارتقاء کمی و کیفی 
توانمندی پژوهش��گران، توس��عه و تأمین س��ایر منابع مورد نیاز پژوهش با 
تکیه بر ارزش های واالی اس��المی و حفظ کرامت انس��انی و ترویج اخالق 
در پژوهش، در راس��تای ارتقای سالمت جامعه حرکت نموده و جزء یکي از 

ده دانش��گاه برتر کشور بر اساس ش��اخص های معاونت تحقیقات و فناوری 
وزارت متبوع باشد.

که اکنون تبدیل رتبه دانش��گاه به تیپ یک کش��وری محقق گردیده 
است.

هدف نهایی �
تولید و نش��ر دانش مبتنی بر پژوهش در راستای ارتقای سطح سالمت 

جامعه 

z اهداف اختصاصی
Y ارتقای سرانۀ تولید علم بر حسب پژوهشگران
Y رشد کیفی نشر یافته های پژوهشی
Y توسعۀ همکاری های پژوهشی درون بخشی و برون بخشی
Y توسعۀ منابع اطالعاتی و فناوری
Y افزایش جذب اعتبارات پژوهشی
Y  توس��عۀ کمی و کیفی نیروی انسانی کارشناس پژوهش ستادی

و محیطی
Y توسعۀ مراکز تحقیقاتی و ایجاد پژوهشکده

معرفی مدیریت ها �
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در حال حاضر دارای چهار مجموعۀ 
مدیریتی مي باش��د که عبارتند از: مدیریت پژوهشی دانشگاه، مدیریت منابع 
پزش��کی و اطالع رس��انی، گروه روابط بین الملل و بین دانشگاهی، مدیریت 
امور مالی و اداری. عالوه بر این مجلۀ علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی 
زنجان، کتابخانۀ مرکزی، انتشارات و همینطور مراکز تحقیقاتی دانشگاه، زیر 

نظر این حوزه فعالیت می نمایند. 
در ح��ال حاضر در مجموعۀ مدیریت های مذکور، تعداد 10 کارش��ناس 
)پژوهش، روابط بین الملل، مترجم، فن آوری اطالعات، کتابدار، اطالع رسانی 

پزشکی و ...( همکاری می نمایند.

جدول 5-1- اسامی معاونین پژوهشی دانشگاه، از سال 1381 تا کنون

تاريخ خاتمهتاريخ انتصابمقطع تحصيلیرشتۀ تحصيلینام و نام خانوادگی 

اردیبهشت 1383بهمن 1381 فوق تخصصداخلی/ غدددکتر فرانك شریفی

خرداد 1385اردیبهشت Ph.D.1383مدیریت خدمات بهداشتیدکتر علیرضا شغلی

ادامه داردخرداد ماه M.D. . Ph.D.1385ژنتیک انسانیدکتر علیرضا بیگلری
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اهم عملکرد معاونت تحقیقات و فناوری �
نگاهی اجمالی به روند فعالیت های تحقیقاتی دانش��گاه طی سال های 
1381 تا 1391، نشان دهندۀ رشد و ارتقای کمی و کیفی تحقیقات در سطح 
دانشگاه می باشد. همانگونه که در نمودارها و جداول ذیل مشاهده می شود، 
چنین ارتقای چشمگیری را می توان در تمامی حیطه های مرتبط با تحقیقات 
از جمله نش��ر مقاله در مجالت علمی پژوهش��ی، کمیت و کیفیت طرح های 
تحقیقاتی مصوب، نش��ر کتاب، ارائه مقاله در کنگره های ملی و بین المللی، 

برگزاری همایش های ملی و بین المللی و غیره مالحظه نمود. 
همانگونه که مش��اهده می ش��ود ارتق��اء کمی و کیفی ش��اخص های 
پژوهشی دانشگاه از س��ال 1385 به بعد، از آهنگ رشد سریعتری برخوردار 
بوده اس��ت که عوامل مختلفی در این خصوص نقش داشته اند که برخی از 

مهمترین آنها عبارتند از:
y  سیاس��ت گذاری اصولی و راهبردی هیأت رئیسه دانشگاه از سال

1385 با هدف تقویت انگیزه و فراهم نمودن ساختارهای سخت افزاری 
ممت��از و نرم افزاری ضروری برای ارتقای ش��اخص های پژوهش��ی و 
فراهم نمودن بس��تر الزم ب��رای انجام پژوهش، در عی��ن حال ایجاد 
الزامات پرداختن به پژوهش با ضروری لحاظ نمودن امتیاز پژوهش��ی 

در ترفیع پایه ساالنه اعضای هیأت علمی 
y  برنامه ری��زی هوش��مند و س��رمایه گ��ذاری عظی��م دانش��گاه و

حمایت ه��ای خاص معاون��ت تحقیقات و ف��ن آوری، در عرصۀ تجهیز 
گروه های آموزش��ی دانشکده ها و آزمایشگاه تحقیقات مرکزی دانشگاه 
به مدرن ترین و پیشرفته ترین لوازم و امکانات آزمایشگاهی و تحقیقاتی 
روز دنیا، دانش��گاه علوم پزشکی زنجان را به یکی از دانشگاه های تراز 
اول کشور، در زمینه فراهم نمودن بستر مناسب جهت طراحی و اجرای 
پروژه های تحقیقاتی پیچیده، توس��ط اساتید و دانشجویان علوم بالینی، 
پایه و بهداش��ت تبدیل نموده است. بدون ش��ک اقدام مذکور یکی از 
عوامل کلیدی و مؤثر در فراهم نمودن بس��تری مناسب، جهت توسعۀ 
تحصیالت تکمیلی در سطح دانشگاه و اخذ مجوز راه اندازی رشته های 
 تحصیلی جدید در مقاطع مختلف کارشناس��ی ارشد، دکتری حرفه ای، 

دستیاری بالینی و دکتری تخصصی )Ph.D( بوده است.
y  ،افزایش چشمگیر میزان مش��ارکت اعضای محترم هیأت علمی

دانشجویان و کارشناسان دانشگاه در فعالیت های تحقیقاتی
y  جذب اس��اتید توانمند و عالقمند در عرصه های بالینی، علوم پایه

و بهداشت
y  ارتق��ای رتبۀ علم��ی تعداد قابل توجهی از اعض��ای هیأت علمی

دانشگاه به دانشیاری و استادی
y  ارتقای س��طح مجلۀ علمی دانش��گاه علوم پزشکی زنجان و رشد

کمی و کیفی تعداد مجالت علمی پژوهشی دانشگاه
y  توسعه رشته های تحصیالت تکمیلی در مقاطع کارشناسی ارشد و

دکتری تخصصی و دستیاری بالینی 
y  هم��کاری در راه اندازی گروه های آموزش��ی پژوهش��ی جدید در

دانشکده داروسازی
y  ایجاد زیرساخت های مناسب به لحاظ تجهیزات و لوازم تحقیقاتی

و فراهم نمودن بس��ترهای مورد نیاز جهت طراحی و اجرای پروژه های 
تحقیقاتی بخصوص در حیطه مطالعات بنیادی

y راه اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی مرکزی دانشگاه
y  توس��عه و تقویت زیر س��اخت های اطالعات��ی و ارتباطی و منابع

اطالعاتی چاپی و الکترونیک
y ایجاد و توسعۀ مراکز تحقیقاتی
y  رش��د اعتبارات پژوهش��ی و اختص��اص یک درص��د از اعتبارات

دانشگاه جهت فعالیت های تحقیقاتی
y  افزایش نس��بت طرح های بنیادی بطوری که این نس��بت از کمتر

از ی��ک درصد در س��ال 1381 ب��ه بیش از 30 درصد در س��ال 1391 
رسیده است.

y  اص��الح و بازنگری آئین نامه ها و تالش در راس��تای تس��هیل و
تسریع در فرایندهای مرتبط با فعالیت های تحقیقاتی
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نمودار5-1- نمرات خام حاصل از فعالیت های پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی زنجان، 1391 تا 1381

نمودار5-2- نمرات تولید دانش توسط پژوهشگران دانشگاه علوم پزشكی زنجان، 1391 تا 1381 
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*در ح��ال حاض��ر بیش از 400 ط��رح و پایان نامۀ تحقیقاتی مصوب، در مراحل مختلف اجرایی قرار دارند ول��ی به دلیل عدم تخصیص کامل اعتبارات 
پژوهشی در سال 1391 و رشد نازل اعتبارات پژوهشی در بودجۀ سنواتی ابالغی به دانشگاه، تعداد طرح های تحقیقاتی مصوب سال 1391، با کاهش همراه 

بوده است.

نمودار5-3- مشارکت اعضای هیأت علمی در فعالیت های پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی زنجان، 1391 تا 1381 

نمودار5-4- تعداد طرح های پژوهشی تصویب شده دانشگاه علوم پزشكی زنجان، 1391 تا 1381 

*

درصد
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توضیح: از س��ال 1388 معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع، در 
بررس��ی مقاالت منتشره توسط پژوهشگران دانش��گاه، درج صحیح آدرس 
نویسندۀ مقاله را بعنوان یکی از معیارهای پذیرش مقاله اعمال نموده است و 
zums.(مقاالتی را که با درج آدرس��ی غیر از دانشگاه علوم پزشکی زنجان

ac.ir( )ب��رای مث��ال با درج آدرس یک��ی از مراکز آموزش��ی درمانی تابعۀ 

دانش��گاه و یا درج نام دانش��گاه بعن��وان آدرس دوم( انتش��ار یافته اند، مورد 
محاس��به قرار نداده اس��ت. با این توضیح تعداد مقاالت واقعی منتشره طی 
س��ال های 1388 تا 1391 توسط پژوهش��گران دانشگاه، تا حدود 10 درصد 

بیشتر بوده اند ولی در نمودارهای مربوطه لحاظ نشده اند.

نمودار5-5- مقاالت منتشره دانشگاه علوم پزشكی زنجان، 1391 تا 1381 

نمودار5-6- مقاالت )ISI, Pubmed( منتشره دانشگاه علوم پزشكی زنجان، 1391 تا 1381 
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جدول فوق رش��د بس��یار چشمگیر نش��ر مقاالت پژوهشی در نشریات 
معتب��ر علمی بخصوص س��طح 1 و 2 را نش��ان می دهد، بط��وری که تعداد 
مقاالت منتش��ره در این نوع نش��ریات از 1 مقاله در سال 1381 به 68 مقاله 
در س��ال 1391 افزایش یافته است)یعنی بیش از ده برابر افزایش(. از سوی 
دیگر تعداد مقاالت منتش��ره در مجالت ایندکس نش��ده از عدد 20 در سال 
1384 به یک مورد در سال 1390 کاهش یافته است که این امر نیز حاکی 
از ارتقای سطح کیفی پژوهش های دانشگاه علوم پزشکی زنجان و همینطور 

ارتقای توانمندی های علمی پژوهش��گران در این زمینه بوده است. در عین 
حال ارتقای مجلۀ علمی پژوهش��ی دانش��گاه علوم پزشکی زنجان به سطح 
یک ملی نیز در این موفقیت تأثیرگذار بوده است. قابل ذکر است که از سال 
1390به بعد برخی از ناشرین بین المللی از نشر مقاالت پذیرفته شدۀ ارسالی 
توس��ط پژوهشگران دانش��گاه به نش��ریات با نمایۀ ISI، ممانعت به عمل 
آورده ان��د که مطمئن��ًا در صورت عدم وجود چنین رون��د غیر منطقی، تعداد 

مقاالت منتشر شده در نشریات سطح 1 و 2 بیشتر می بود.

جدول 5-2- تعداد مقاالت ارائه شده در مجالت علمی - پژوهشی داخلی 
توسط پژوهشگران دانشگاه علوم پزشكی زنجان، 1391-1381

 

سال

تعداد مقاالت منتشره شده بر حسب سطح مجله

تعداد کل مقاالت 
فارسی و انگليسی 

زبان منتشره
ايندکس شدۀ 

)ISI(1 نوع

ايندکس شدۀ نوع 
 Pubmed, Index,( 2
)Medicus, Medline

ايندکس شدۀ 
نوع 3

 Scoupus, ISC,(
 Embase,Abstract,

)Biological Abstract

ايندکس شدۀ نوع 4
ساير سايت های 

تخصصی

مقاالت ارائه شده در 
مجالت علمی پژوهشی 

ايندکس نشده

1381010359

138211261121

138312231220

138432562036

1385124540162

13861218833677

13872813937491

1388306549292

138930833313105

139045766181137

1391373180543205
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نمودار5-7- نسبت چاپ مقاله در مجالت معتبر علمی به ازای هر عضو هیأت علمی
 دانشگاه علوم پزشكی زنجان، 1381 تا 1391

نمودار5-8-اعتبارات پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی زنجان بر اساس قانون بودجۀ ابالغی،1381 تا 1391
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طی س��ال های 1381 تاکنون معاونت تحقیقات و فناوری دانش��گاه در 
راستای توانمندسازی پژوهشگران از جمله اعضای هیأت علمی، دانشجویان 
و کارشناس��ان دانشگاه، اقدام به برنامه ریزی و برگزاری حدود 1800 کارگاه 
آموزش��ی یک، دو و یا س��ه روزه با موضوعات متنوع مرتبط با پژوهش )در 
مجم��وع ح��دود 280 روز کارگاه( نموده اس��ت. عالوه بر این توس��ط دفتر 

استعدادهای درخشان و کمیتۀ تحقیقات دانشجویی دانشگاه نیز بیش از 30 
کارگاه آموزش��ی برنامه ریزی و برگزار ش��ده است. کاهش تعداد کارگاه های 
آموزشی برگزارشده از سال 1388 به بعد، به دلیل تعیین سقف تعداد ساعات 
کارگاه های آموزش��ی جهت کس��ب امتیاز در ارزش��یابی عملکرد پژوهش��ی 

دانشگاه های علوم پزشکی بوده است. 

علت افزایش محس��وس تعداد مقاالت ارائه ش��ده در همایش های بین المللی در سال 1389، برگزاری دو همایش در سطح بین المللی و ارائه تعداد قابل 
توجهی مقاله توسط پژوهشگران دانشگاه در دو همایش مذکور بوده است.

نمودار5-9- تعداد مقاالت ارائه شده توسط پژوهشگران دانشگاه علوم پزشكی زنجان
در همایش های داخلی و بین المللي، 1384 تا 1391

نمودار5-10- تعداد کارگاه های آموزشی برگزار شده جهت اعضای هیأت علمی، دانشجویان و کارشناسان
 دانشگاه علوم پزشكی زنجان، 1384 تا 1391
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جدول 5-3- عناوین کارگاه های آموزشی برگزار شده توسط معاونت تحقیقات و فناوری
 دانشگاه علوم پزشكی زنجان

روش تحقیق کیفیروش تحقیق تکمیلیروش تحقیق مقدماتي

طراحی کارآزمائي بالینيطراحی مطالعات مورد شاهدده گام پژوهش

نمونه گیری و روش تعیین حجم نمونهآشنائي با نرم افزار SPSS)سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته(مقاله نویسی سطح)1(، سطح)2( و سطح )3(

Ebsco و Ovid جست و جو آشنائي با پایگاههايEndNote آشنائي با نرم افزار

پزشکی مبتنی بر شواهددر منابع اطالعاتياصول طراحی پوستر

کشت سلولیارائه مقاله در مجامع علمياخالق در پژوهش

PCR بیوانفورماتیکخالقیت و نوآورياصول

اصول برگزاری ژورنال کالبآشنائي با نرم افزار Officeکتابخانۀ دیجیتال

جدول 5-4- آمار کتب منتشره توسط دانشگاه علوم پزشكی، 1381 تا 1391

سال انتشار 
نوع انتشار

جمع کل
ترجمهگردآوریتأليف

13810000

13820000

13830000

13842002

13850011

13864048

13872013

13882002

13893328

139081211

13912316

از س��ال 1381 تا س��ال 1391 تعداد 43 عنوان کتاب توسط دانشگاه علوم پزش��کی زنجان منتشر شده و یا در مراحل چاپ قرار دارد. مقایسه آمار کتب 
منتشره در سال های مورد اشاره، هر چند با نوسان همراه مي باشد، ولی در مجموع نشانگر سیر صعودی کتب تألیف و ترجمه در سطح دانشگاه مي باشد.

مجوز انتشارات دانشگاه علوم پزشکی زنجان در تاریخ 1391/7/30 توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی صادر شد.
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جدول 5-5- تعداد و عنوان همایش های ملی و بین المللی برگزار شده
 توسط دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

تاريخ برگزاریسطح همايشعنوان همايشرديف 

1381 )8 تا 10 آبان ماه(ملیاعتیاد »چالش ها و درمان«1

1382 )16 تا 18 مهر ماه( ملیپنجمین همایش سراسری بهداشت روانی کودکان و نوجوانان2

1385 )29 تا 30 مرداد ماه( ملیراهکارهاي ارتقاي مدیریت بحران در سوانح و حوادث غیرمترقبه3

 1385 )8 آذر ماه(ملیسالمت جامعه و پرستاري4

1386 )6 تا 7 اسفند ماه(ملیبهداشت روان و آموزش )مشترك با آموزش و پرورش(5

1387 )30 تا 31 مرداد ماه(ملیسرطان، چالش ها و راهکارهاي اجتماعي6

1387 )23 تا 25 مهر ماه( ملینوزدهمین کنگره سل7

1387 )14تا 15 اسفند ماه( ملیبروسلوز8

1388 )14تا 16 مهرماه( بین المللیچهارمین کنفرانس کنترل ریلیز ایران 9

 1389 )26 تا 28 خرداد ماه( بین الملليدومین کنگره بین المللي سندرم متابولیک چاقي و دیابت10

1389 )9 تا 11 تیرماه( سراسريسومین همایش سراسري سالمت نوزادان و پریناتولوژي ایران11

1389 )12تا 15 مرداد ماه( بین الملليدوازدهمین کنگره بین المللي علوم دارویي ایران12

1389 )11تا 12 اسفند ماه( ملیاولین همایش سراسري قرآن پژوهي و طب13

1390 )2 تا 4 اسفند ماه( ملیدومین همایش سراسري قرآن پژوهي و طب14

1390 )10تا 12 اسفند ماه( ملیهمایش سراسري خودکشي و رفتارهاي مرتبط15

1391 )8 تا 10 شهریور ماه( بین المللياولین کنگره بین المللي و دوازدهمین کنگره کشوري مغز و اعصاب کودکان16

طی دورۀ زمانی مذکور ده ها نفر از اس��اتید و پژوهش��گران برجستۀ ایرانی و غیرایرانی از دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی معتبر کشورهای مختلف جهان از 
جمله آمریکا، کانادا، استرالیا، انگلستان، مالزی، ترکیه، ارمنستان، در این دانشگاه حضور یافته و ضمن ارایۀ سخنرانی و مقاالت تحقیقاتی، در زمینه برگزاری 

سمینارهای علمی، کارگاه های آموزشی و مشاوره های پزشکی مشارکت و همکاری داشته اند. 

مرکز همایش های بین المللی روزبه
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نمونه ای از کتب منتشر شده
توسط دانشگاه علوم پزشکی زنجان
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نمودار 5-12- میزان اعتبار اختصاص یافته جهت خرید کتب فارسی و التین مورد نیاز کتابخانۀ دانشكده ها 
و مراکز آموزشی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان، 1381 تا 1391

نمودار5-11- تعداد عناوین کتب فارسی و التین خریداری شده جهت کتابخانۀ دانشكده ها و مراکز آموزشی دانشگاه 
علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان، 1384 تا 1391
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z  توسعه کمی و کیفی نشریات علمی

جدول 5-6- تعداد مجالت علمی

سال اخذ مجوز عنوان مجله 
توضيحاتسطح مجلهدورۀ انتشارانتشار

به جدول ذیل مراجعه شود.علمی پژوهشیدوماهنامه1371مجلۀ علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

----علمی پژوهشیدوفصلنامه1387توسعۀ آموزش در علوم پزشکی زنجان

----علمی پژوهشیدوفصلنامه1390مراقبت های پرستاری و مامایی

)Controlled Release Journal )CRJ1390مجلۀ مذکوربه زبان انگلیسی و به صورت دسترسی آزاد،بین المللیدوفصلنامه

Human. Environment & Health Promotion1391)در مرحلۀ اخذ مجوز علمی پژوهشیعلمی ترویجیدوفصلنامه )انگلیسی

جدول 5-7- روند وضعیت رشد کیفی مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي زنجان

تعداد مقاله در بانک های اطالعاتی که مجله را نمايه می کنند سال 
هر شماره

تناوب 
رتبه مجلهچاپ

سطح مجله 
)کشوري(

نحوۀ دسترسی 
به مجله

Web/ مجله3علمي پژوهشيفصلنامه1384-8

1385EMRO-SID8مجله3علمي پژوهشيفصلنامه /Web

1386Magiran-Iran Medex-SID-EMRO10مجله3علمي پژوهشيفصلنامه /Web

1387Magiran-Iran Medex-SID-EMRO10مجله3علمي پژوهشيفصلنامه /Web

1388Magiran-Iran Medex-SID-EMRO10مجله2علمي پژوهشيفصلنامه /Web

1389 Scopus- ISC -Magiran-Iran Medex-SID-EMRO10مجله2علمي پژوهشيفصلنامه /Web

1390Scopus- ISC-Magiran-Iran Medex-EMRO-SID-EBSCO- CINAHL12مجله1علمي پژوهشيفصلنامه /Web

1391Scopus- ISC-Magiran-Iran Medex-EMRO-SID-EBSCO- CINAHL12مجله1علمي پژوهشيدو ماهنامه /Web
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z  راه اندازی مرکز همایش های بین المللی روزبه و سالن های
اقماری

مرکز همایش های بین المللی در مجاورت مرکز آموزشی درمانی آیت ا... 
موس��وی و با فضایی بالغ بر 2000 مترمربع، در س��ال 1385 افتتاح و مورد 
بهره برداری قرار گرفت. این مرکز ش��امل یک س��الن اصلی با ظرفیتی بالغ 
بر 500 نفر، س��ه سالن کارگاهی، دو سالن کنفرانس با ظرفیت مابین 80 تا 
120 نفر، س��ه سالن کارگاهی، و یک فضای نمایشگاهی، مي باشد و در نوع 

 خود یکی از مجهزترین مراکز برگزاری همایش های علمی در س��طح استان 
و کش��ور محس��وب می ش��ود که با برخورداری از تجهیزات بسیار پیشرفتۀ 
دیجیتال��ی و چند رس��انه ای، امکان برگزاری تل��ه کنفرانس های علمی در 
س��طح کش��ور را فراهم نموده و تاکنون بیش از یکص��د همایش علمی – 
پژوهش��ی و اجرایی در س��طوح ملی و بین المللی و با حضور شخصیت های 
برجس��تۀ علمی و مسؤلین و مدیران رده باالی اس��تانی و کشوری، در این 

مرکز برگزار شده است. 

عملکردهای ویژه �
y راه اندازی مرکز همایش های بین المللی روزبه و سالن های اقماری
y راه اندازی آزمایشگاه تحقیقات مرکزی دانشگاه
y راه اندازی مرکز تحقیقات بیماریهای متابولیک
y راه اندازی مرکزتحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت
y راه اندازی مرکزتحقیقات ژن درمانی سرطان دانشگاه علوم پزشکی زنجان
y راه اندازی مرکز تحقیقاتی نانو فناوری دارویی
y  راه اندازی مرکز تحقیقاتی زیست فناوری دارویی
y  راه اندازی مرکز تحقیقاتی دارو شناسی کاربردی
y راه اندازی سامانۀ مدیریت اطالعات تحقیقاتی دانشگاه
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راه اندازی آزمایشگاه تحقیقات مرکزی دانشگاه �
آزمایشگاه تحقیقات مرکزی دانشگاه، با فضایی بالغ بر 250 متر مربع و 
در مجاورت دانشکدۀ پزشکی احداث شده و درسال 1385 مورد بهره برداری 
قرارگرفت. طراحی این آزمایشگاه منطبق بر آخرین استانداردهای روز جهان 
بوده وبا فراهم نمودن امکان بکارگیری تجهزات بس��یار پیش��رفته و مدرن، 
بستری مناس��ب جهت طراحی و اجرای پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی 
اعضای هیأت علمی و دانش��جویان کارشناسی ارشد و دکترا را فراهم نموده 
 اس��ت. در این آزمایش��گاه امکان انج��ام تحقیقات پیش��رفته در حیطه های 

ژنتیک، ایمونولوژی، ژنومیکس، ژن درمانی، س�لولی مولکولی، 
پروتئومیکس، کش�ت سلول، تس�ت های فیزیولوژیکی و رنگ 
آمیزی بافت وجود دارد. این آزمایشگاه توسط معاونت تحقیقات 
و فن�اوری وزارت متب�وع، بعنوان الگویی مناس�ب جهت ایجاد 
آزمایش�گاه های مش�ابه در سایر دانش�گاه های علوم پزشکی 

کشور، معرفی شده است.
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وضعيت مرکز عنوان مرکز تحقيقاتی  

تکمیل پرونده و ارسال مستندات به وزارت متبوع مرکز تحقیقات ناباروری 

تکمیل پرونده و ارسال مستندات به وزارت متبوع مرکز تحقیقات کیفی آب 

تکمیل پروندۀ اعضای مؤسس و پیگیری مرتبط با تکمیل مستنداتمرکز تحقیقات بیماری های عفونی آندمیک

رایزنی با گروه ها و اساتید ذیربط و اقدام جهت اخذ مستندات مربوطهمرکز تحقیقات حوادث و سوانح

رایزنی با گروه ها و اساتید ذیربط و اقدام جهت اخذ مستندات مربوطهمرکز تحقیقات گیاهان دارویی طارم

رایزنی با گروه ها و اساتید ذیربط و اقدام جهت اخذ مستندات مربوطهمرکز تحقیقات محیط امن کودك

تعیین اعضای مؤسس و دریافت مستندات مربوطه و مطالعه و اختصاص فضای فیزیکی مناسب جهت ارائه خدمات مرکز تحقیقاتی درمانی زخم های مزمن

رایزنی با گروه ها و اساتید ذیربط و اقدام جهت اخذ مستندات مربوطهمرکز تحقیقات نوروساینس

جدول 5-9- مراکز تحقیقاتی در دست اقدام جهت اخذ مجوز

جدول 5-8- مراکز تحقیقاتی راه اندازی شده در دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

سال تأسيس رئيس مرکزوضعيت مرکزعنوان مرکز تحقيقاتی  

1387دکتر فرانک شریفیموافقت قطعیمرکز تحقیقات بیماری های متابولیک زنجان

1391دکتر سعیده مظلوم زادهموافقت اصولیمرکز تحقیقات عوامل مؤثر بر سالمت

1391دکتر مهرداد پدرامموافقت اصولیمرکز تحقیقات ژن درمانی سرطان

1391دکتر کبری رستمی زادهموافقت اصولیمرکز تحقیقات نانوفناوری دارویی

1391دکتر مریم حسنموافقت اصولیمرکز تحقیقات زیست فناوری دارویی

1392دکتر میرجمال حسینیموافقت اصولیمرکز تحقیقات داروشناسی کاربردی

راه اندازی مراکز تحقیقاتی دانشگاه �
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مرکز تحقیقات بیماري های متابولیک زنجان �
مرکز تحقیقات بیماری های متابولیک زنجان در محل مرکز آموزشی درمانی ولی عصر )عج( وابسته به دانشگاه علوم پزشکی 
زنجان واقع شده و در سال 1378 شروع به فعالیت نمود. این مرکز اولین مرکز تحقیقاتی در دانشگاه علوم پزشکی زنجان و دومین 
مورد در این زمینه در سطح کشور است که در جهت تامین شرایط مناسب برای انجام طرحهای تحقیقاتی بیماری های متابولیک 
خصوصًا سندرم متابولیک فعالیت دارد. این مرکز از طریق انجام طرح های تحقیقاتی مرتبط با دیابت و سایر بیماری های متابولیک 
و با هدف تش��خیص، درمان و پیش��گیری از بیماری و ارائه آموزش به بیماران و خانواده های آنها، در راستای تأمین مصالح جامعه 

و ترویج سالمت عمومی جامعه تالش می نماید. 
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مرکزتحقیقات ژن درمانی سرطان �
مرکزتحقیقات ژن درمانی س��رطان دانش��گاه علوم پزشکی زنجان به 
عنوان اولین مرکزتحقیقات ژن درمانی کش��ور در س��ال 1391 مورد افتتاح 

قرار گرفت. 
ساختمان مرکز تحقیقات ژن درمانی سرطان در محل پردیس دانشگاه 
واقع در شهرک کارمندان و با مساحتی بالغ بر 300 متر مربع راه اندازی شده 
و دارای فضای اداری و بخش آزمایش��گاهی برخوردار از تجهیزات مدرن و 

پیشرفتۀ تحقیقاتی می باشد.

 ای��ن مرک��ز تالش خواهد نمود ب��ا بهره گیری از منابع انس��انی و مالی 
درون بخش��ی و جذب گرنت های تحقیقاتی، از طرح های تحقیقاتی و پایان 
نامه های تحقیقاتی بر اس��اس اولویت های پژوهش��ی مرکز، حمایت نماید. 
از برنامه های اساس��ی این مرکز تحقیقاتی، ایجاد بس��تری مناس��ب جهت 
حمایت از پژوهش هاي بنیادي در راس��تاي اولویت ها و اهداف مرکز اس��ت. 
دس��تاوردهای علمی ای��ن مرکز می توان��د در زمنیۀ ص��ادرات محصوالت 

دانش بنیان مورد توجه مدیران و سیاستگزاران حوزۀ سالمت واقع شود. 

مرکزتحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت �
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر س��المت در تاریخ دهم اسفند 
ماه 1391 و در محل مرکز آموزش��ی درمانی ولیعصر )عج( افتتاح شد. مرکز 
مذکور در فضایی به مساحت 50 متر مربع و در مجاور واحد توسعۀ تحقیقات 
بالین��ی قرار گرفته اس��ت و هدف اصل��ی آن، طراحی تحقیق��ات کاربردی 
 در زمین��ۀ عوام��ل اجتماع��ی مؤثر بر س��المت و انجام مداخالت مناس��ب 

به منظور ارتقاء س��طح س��المت اجتماعی جامعه می باشد. این مرکز تالش 
خواهد نمود با توس��عه و تقویت همکاری های درون بخشی و برون بخشی 
و جذب گرنت های تحقیقاتی، بس��تری مناسب جهت مشارکت پژوهشگران 

توانمند و با هدف ارتقاء کمی و کیفی شاخص های پژوهشی فراهم نماید.
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مراکز تحقیقاتی نانو فناوری دارویی، زیست فناوری دارویی و داروشناسی کاربردی �
در تاریخ دهم اس��فند 1391 دو مرکز تحقیقاتی نانو فناوری دارویی و زیس��ت فناوری دارویی، در محل دانش��کدۀ داروسازی و با حضور مقامات مسؤل 
وزارت متبوع، مقام محترم استانداری زنجان و نمایندگان محترم شهرهای زنجان و ابهر در مجلس شورای اسالمی، مورد افتتاح و بهره برداری قرار گرفت. 
هدف از راه اندازی این دو مرکز تحقیقاتی گسترش پژوهش بنیادی کاربردی در عرصۀ نانو دارو و تالش جهت تأمین نیازهاي جامعه در حوزه نانو فن آوري 
دارویی باشد. این دو مرکز تالش خواهند نمود با بهره گیری از منابع انسانی و مالی درون بخشی و جذب گرنت های تحقیقاتی از طرح های تحقیقاتی مرتبط، 
حمایت نمایند. اس��تفاده از فن آوري نانو دارو، در تش��خیص و درمان بیماری های صعب العالج مانند سرطا ن ها، مطالعات سیستم هاي دارورساني با فناوري 

نانو و تهیه و بررسي نانو ساختارها با کاربرد پزشکي مي باشد. 

افتتاح پژوهشکدۀ بیماری های متابولیک  �
پژوهش��کدۀ بیماری های متابولیک در محل مرکز آموزش��ی درمانی ولیعصر)عج( و در سه طبقه با مساحتی بالغ بر 750 متر مربع احداث شده و عملیات 
س��اختمانی آن به اتمام رس��یده اس��ت و بعنوان یکی از مصوبات دور سوم سفر هیأت محترم دولت به استان زنجان مورد بهره برداری قرار گرفته است. این 
پژوهش��کده ش��امل سه مرکز تحقیقاتی بیماری های متابولیک زنجان، بیماری های متابولیک استخوان و عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت بوده و با ایجاد دو 

بخش درمانگاه و آزمایشگاه در این پژوهشکده، به بیماران تحت پوشش خدمات درمانی و تشخیصی ارائه خواهد نمود. 
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تأسیس و راه اندازی گروه های پژوهشی �
ب��ا تصویب کمیتۀ ارتقای آموزش و پژوهش دانش��گاه و پس از رایزنی 
و تبادل نظر با گروه های آموزش��ی مرتبط و ب��ا هدف ارتقای کمی و کیفی 
فعالیت های پژوهش��ی از یک سو و هدایت و هدفمند سازی منابع پژوهشی 
از س��وی دیگر، پنج گروه پژوهشی در س��طح دانشگاه ایجاد و در نیمۀ دوم 
س��ال 1391، ش��روع به فعالیت نمودند. این گروه ها به منظور هدایت منابع 
پژوهش��ی به س��مت اولویت های تحقیقاتی و با هدف فراهم نمودن بس��تر 
مناس��ب جهت طراحی و اجرای تحقیقات تخصصی ایجاد شده اند. از نتایج 

مثبت فعالیت گروه های پژوهشی، می توان به مهیا شدن شرایط ایجاد مراکز 
تحقیقاتی با زمینۀ علمی و پژوهش��ی مرتبط ش��رایط ایجاد مراکز تحقیقاتی 

جدید، اشاره نمود. گروه های پژوهشی مورد اشاره عبارتند از:
Y  گروه پژوهشی بیماری های عفونی
Y گروه پژوهشی مطالعات علوم اعصاب
Y گروه پژوهشی نانوتکنولوژی دندانپزشکی 
Y گروه پژوهشی لیزر در دندانپزشکی
Y گروه پژوهشی مطالعات کیفی

راه اندازی کتابخانۀ مرکز آموزشی درمانی آیت ا... موسوی �
کتابخانۀ مرکز آموزشی درمانی آیت ا... موسوی در سال 1388 افتتاح شد. مساحت این کتابخانه حدود 680 متر بوده و دارای سالن های مخزن کتاب و 

مجالت و سالن قرائت با ظرفیت 240 نفر می باشد.
مخزن کتابخانه به صورت سیستم باز اداره می شود و کاربران کتب مورد نیاز خود را براساس رده بندی کتابها در قفسه مربوطه انتخاب می کنند. رده بندی 

کتابخانه بر اساس رده بندی موضوعی)NLM )National Library of Medicine( کتابخانه ملی پزشکی امریکا است. 

جدول 5-10- تعداد عناوین و نسخ فارسی و التین موجود در کتابخانۀ آیت ا... موسوی

تعداد کل نسختعداد کل عناوينعناوين کتب عمومیعناوين کتب پزشکیزبان کتاب 

120717925831386فارسی

10641113451075التین

227119039282461جمع
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همکاری در راه اندازی و تجهیز کتابخانۀ دانشکدۀ داروسازی �
 کتابخانۀ دانش��کدۀ داروس��ازی با نام ش��هید فضل اله عابدینی در اس��فند 1385 مورد بهره برداری قرار گرفت. این کتابخانه در فضایی به مس��احت 
تقریبی120 متر مربع احداث ش��ده و درحال حاضر1700 عنوان کتاب فارس��ی شامل1600 عنوان کتب تخصصی داروسازی و 100 عنوان هم کتب عمومی 
می باشد. تعداد کتب التین موجود در کتابخانه نیز بالغ بر 1800 عنوان می باشد که از جدیدترین و اصلی ترین منابع علمی موجود در دنیا محسوب می شود. 
همچنین تعداد عناوین مجالت التین موجود در کتابخانه، بالغ بر 56 عنوان می باشد که به صورت چاپی و الکترونیک قابل دسترس می باشد و عمدتًا دورۀ 
زمانی س��ال های 1997 تا 2012 را در بر می گیرد. عالوه بر این تعداد 5000 عنوان کتاب به صورت الکترونیک و تعداد 250 س��ی دی آموزش��ی در زمینۀ 

موضوعات متنوع تخصصی و عمومی، جهت بهره گیری اساتید و دانشجویان در کتابخانه موجود می باشد.

راه اندازی واحد توسعۀ تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی ولیعصر)عج( زنجان �
واحد توسعۀ تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی ولیعصر )عج( زنجان، در فضایی به مساحتی بالغ بر 160 متر مربع و در مجاورت کتابخانۀ مرکز مذکور 
اس��تقرار یافته و از س��ال 1387 در زمینۀ ارائه خدمات و مش��اوره های متدولوژیک، به پژوهشگران فعالیت می نماید. واحد مذکور با برخورداری از 11 دستگاه 
کامپیوتر متصل به شبکۀ اینترنت، امکان دسترسی آسان اساتید و دانشجویان را به بانک های اطالعاتی علمی فراهم نموده است و تاکنون مشاوره های بسیار 
زیادی را درخصوص طراحی پروپوزال، مش��اوره های آماری، مش��اوره های مقاله نویسی و جستجوی منابع الکترونیک به مراجعین ارائه نموده است. همچنین 
شورای پژوهشی واحد توسعۀ تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی ولیعصر )عج( در زمینۀ بررسی و تصویب طرح های تحقیقاتی مرتبط، با معاونت تحقیقات 

و فناوری دانشگاه همکاری می نماید. 
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راه اندازی واحد توسعۀ تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی آیت ا... موسوی �
واحد توسعۀ تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی آیت ا... موسوی در زمستان 1391 و در مجاورت کتابخانۀ مرکزی و در فضایی به مساحت تقریبی 72 
متر مربع افتتاح شد. این مرکز با برخورداری از 17 دستگاه متصل به شبکۀ اینترنت، امکان دسترسی سریع و آسان پژوهشگران را به آخرین منابع علمی دنیا 
فراهم نموده اس��ت و تالش می نماید با بهره گیری از اس��اتید مجرب و توانمند دانشگاه، به ارائه خدمات و مشاوره های مرتبط با متدولوژی، طراحی تحقیقات 
بالینی و مقاله نویسی مبادرت نماید تا ضمن فراهم نمودن زمینه و بستری مناسب جهت ارتقای میزان مشارکت اساتید بالینی و دانشجویان در فعالیت های 

تحقیقاتی، در راستای ارتقاء کمی و کیفی تحقیقات بالینی در سطح دانشگاه نیز نقش مؤثری را ایفا نماید. 

راه ان�دازی س�امانۀ مدیری�ت اطالع�ات تحقیقات�ی  �
دانشگاه )سمات(

س��امانۀ مدیریت اطالعات تحقیقاتی دانش��گاه از خرداد ماه 1390 راه 
اندازی ش��د و بدین ترتی��ب، ثبت کلیۀ پروپوزال طرح ه��ا و پایان نامه های 
تحقیقاتی صرفًا از طریق سیس��تم مذکور )س��مات( امکانپذیر شد و تاکنون 
بیش از 500 پروپوزال در سامانۀ مذکور ثبت شده است. از طریق این سامانه 
ام��کان اعمال تمامی فرایندهای پذیرش، بررس��ی، داوری و تصمیم گیری 
در خصوص طرح ها و پایان نامه های تحقیقاتی توس��ط ش��ورای پژوهش��ی 
گروه های آموزش��ی، دانشکده ها، مراکز تحقیقاتی، دانشگاه و کمیتۀ اخالق، 
به صورت الکترونیکی و آنالین مهیا شده و استقرار سامانۀ مذکور عالوه بر 
تسهیل و تسریع چشمگیر فرایندهای مربوطه، به دلیل حذف نسخ پرینتی و 

عدم نیاز به تکثیر فرم های پروپوزال، حذف فرایند دبیرخانه ای جهت ارسال 
مس��تندات مربوطه و عدم نیاز به اختصاص فضای فیزیکی جهت نگهداری 
س��وابق و مستندات مرتبط، صرفه جویی مالی بسیار چشمگیری را به همراه 
داشته است. سامانۀ مذکور امکان بازیابی و دسترسی سریع و آسان به پروندۀ 
تمامی طرح ها و پایان نامه های تحقیقاتی )همراه با تمامی س��وابق و نتایج 
اقدامات و تصمیمات اعمال ش��ده بر روی هر پروپوزال در س��طح گروه های 
آموزش��ی، دانشکده ها، مراکز تحقیقاتی و دانش��گاه( را در هر زمان و مکان 
فراهم نموده اس��ت و پیگیری مراحل مختلف بررس��ی و تصویب طرح ها و 
پایان نامۀ تحقیقاتی )در سطوح مختلف و با توجه به میزان دسترسی تعریف 
شده( توسط افراد ذی نفع، به صورت آنالین و بدون نیاز به مراجعۀ حضوری 

میسر می باشد.
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برخی از افتخارات کس�ب شده توس�ط پژوهشگران  �
دانشگاه علوم پزشکی زنجان

y  ارتقای هش��ت پله ای رتبۀ پژوهشی دانشگاه در ارزشیابی عملکرد
پژوهش��ی دانش��گاه های علوم پزش��کی کشور طی سه س��ال متوالی 

)سال های 1384 تا 1386(
y 1390 کسب رتبۀ اول وبومتری در سال 1389 و رتبۀ دوم در سال
y  اخذ گرنت پژوهشی توسط پژوهشگران دانشگاه به میزان بیش از

چهار میلیارد ریال از س��تاد سلول های بنیادی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری در طول سال های 1388 تا 1390

y  کس��ب جایگاه اول در برگزاری نمایش��گاه استانی هفتۀ پژوهش

طی سال های1384 و1385
y  اعطای دیپلم افتخار پژوهش برگزیدۀ علوم پزشکی و کسب رتبۀ

اول علوم پایه توس��ط آقای دکتر مهرداد حمی��دی عضو هیأت علمی 
دانشگاه علوم پزشکی زنجان به جهت چاپ مقالۀ تحقیقاتی برتر توسط 
داوران داخلی و خارجی جش��نوارۀ آقای دکتر نورالدین هادوی در سال 

1389
y  کس��ب مقام اول جشنواره رازی سال 1390 دربخش پژوهشگران

جوان توس��ط س��رکار خانم دکتر شهال س��لطانپور اس��تادیار دانشکده 
داروسازی زنجان

y ثبت یازده اختراع فناوری تولید نانو داروها
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ثبت اختراع فناوری تولید نانو داروها


