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گاه  مات واحداهي معاونت ژپوهشي رديك ن  گزارش اقدا

 :   دفتر نظارت و ارزشیابی 

 ( درصدی نسبت به سال گذشته 9رشد ) 92طرح تحقیقاتی در نه ماهه اول سال  115تصویب .1
 

 92طرح تحقیقاتی در نه ماهه اول سال  98قرارداد انعقاد .2
 

   92طرح تحقیقاتی نه ماهه اول  70حساب تسویه .3
 

 طرحهای تاخیری و تعیین تکلیف طرحهای تحقیقاتی باقیمانده از سالهای گذشته پیگیری .4
 

 مربوطهمصوبه صورتجلسه و پیگیری مکاتبات  690جلسه شورای پژوهشی و  ارسال  20برگزاری .5
   
 جلسه کمیته اخالق در پژوهشهای علوم پزشکی کشور و پیگیری مکاتبات مربوطه 10برگزاری .6

 

 طرح تحقیقاتی خاتمه یافته در سامانه مدیریت اطالعات تحقیقاتی   60اطالعات ثبت .7
 

 رسانی بخش طرحهای تحقیقاتی سامانه مدیریت اطالعات تحقیقاتی  بروز .8
 



 

گاه  مات واحداهي معاونت ژپوهشي رديك ن  گزارش اقدا

 :   دفتر نظارت و ارزشیابی 

 راه اندازی بخش کارنامه پژوهشی پژوهشگران جهت احتساب امتیاز ارتقا اعضای هیات علمی دانشگاه پیگیری . 1
 
 پیگیری راه اندازی موتور گردش کار سامانه مدیریت اطالعات تحقیقاتی جهت داوری و گردش کار آن الین طرحهای تحقیقاتی. 2
  
 طرح تحقیقاتی خاتمه یافته برای مرکز امور هیات علمی دانشگاه  70ارسال واحد معادل . 3
 
   92ارسال گزارشات اماری کلیه واحدهای تابعه معاونت پژوهشی مربوط به شش ماهه اول سال .4
 
 بروز رسانی وب سایت معاونت پژوهشی .5
 
 انعقاد تفاهم نامه همکاری با شرکت باریج اسانس جهت همکاریهای پژوهشی فیمابین .6
 
 بروزرسانی بخش سامانه مدیریت اطالعات تحقیقاتی مربوط به وزارت متبوع  .7
 



 

گاه  مات واحداهي معاونت ژپوهشي رديك ن  گزارش اقدا

 وضعیت طرح هاي تحقیقاتی دانشگاه



 

گاه  مات واحداهي معاونت ژپوهشي رديك ن  گزارش اقدا

 1382-1391های دانشگاه علوم پزشکی کاشان طی سال امتیاز



گاه  مات واحداهي معاونت ژپوهشي رديك ن  گزارش اقدا

 محور ارزیابی  امتیاز خام  رتبه 

 حاکمیت و رهبری     896   9

 تولید دانش   4504   11

 توانمند سازی     33   11

 تحقیقات دانشجویی    142   18

 رتبه کل     5573   14



 

گاه  مات واحداهي معاونت ژپوهشي رديك ن  گزارش اقدا

دوماه ناهماعنمي ا نننن: نام نشريه  
 پژوهش نفيض

:                      مرررررسهي م ررررر    
 دكترنمح دنحسيننامراب 

 دكترنمح دنزارع: سيدبيي
دكتارنمحسانننن: مسهي اجياهر  

 تقدس 

 1376: تاسيس

 Nursing and Midwifery: نام نشيه 

Studies 
دكترنمحسنناديبنحهجن: مسهي م    

 بهقري

 دكترناگيننمسعودينميوي: سيدبيي
 زهر نسهداتن:مسهي اجياه 

1391: تاسيس   

 Archives of Trauma: نام نشيه 

Research 
 دكترناس هميلنفخهريهن: مسهي م    

 دكترنمح درضهنفهضل: سيدبيي
 مهردادنمهديهن: مسهي اجياه 

ن1390:تاسيس  

كنكهش؛نفصينهمعنمي  نن: نام نشيه 
 پژوهش نك يتعنتحقيقهتندااشجوي 

 دكترناگيننمسعودينميوي: مسهي م    
اميرناسدي: سيدبيي   
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گاه  مات واحداهي معاونت ژپوهشي رديك ن  گزارش اقدا

 :    فیض پژوهشی  – دفتر مجله علمی

مقاله به داليل نداشتن شرايط الزم بررا  اراا از ن رر     67از اين تعداد •
 .تحريريه و داوران مجله در اولويت ااا قرار نگرفتهيئت 

 

مقالره در شرراره    13و تعداد ( 72تا  68)مقاله به ااا رسيده  66تعداد •
مقالره   79كه جرعا به تعداد ( 92بهرن ر اسفند )مقاالت در حال ااا است 

 . مي باشد 92مقاله آن مربوط به مقاالت ارسالي سال  10مي باشد كه تعداد 
 

 6مقاله در دست بررسي و كارشناسي مي باشد كه از اين تعداد  50تعداد •
فروردين ر ارديبهشرت   )مقاله از آن  5مقاله در دست كارشناسي آمار  و 

 تاييد شده است( از ن ر كارشناسي علري و آمار )به طور كامل ( 93
 

بقيه مقاالت ارسالي در جلسات هيئت تحريريه مطرح و به علرت مربروط   •
بودن به مجالت ديگر از جرله پرستار ، بهداشت و مراكزتحقيقاتي بره آن  

 مجالت ارسال شده است



 

گاه  مات واحداهي معاونت ژپوهشي رديك ن گاه  گزارش اقدا مات واحداهي معاونت ژپوهشي رديك ن  گزارش اقدا

 :    فیض پژوهشی  – دفتر مجله علمی

 مراحل داوري و کارشناسی  مقاالت مصوب هیئت تحریریه مجلهپیگیري •
و  Pubmedکنترل و اصالح رفرانس هاي مقاالت تایید شده با •

IranMedex  چاپبا سیستم ونکوور جهت 
می باشد از سایت   Textbookکنترل رفرانس هایی که منابع آنها •

Amazon  وLocator plus و کتابخانه ملی ایران 
ارسال مجالت چاپ شده به کتابخانه هاي دانشگاه هاي علوم پزشکی  •

 کشور و مشترکین
 .برگزاري جلسات هیئت تحریریه جهت بررسی مقاالت دریافت شده•
،  SID ،Iran Medex ،Magiranارسال و درج کامل مقاالت در سایتهاي •

EBSCO- CINAH ،Index Copernicus ،ISC ،MEDLIB ،
WHO/EMR/IndexMedicus  

با   www.http://isnet.hbi.irارسال مقاالت پذیرفته شده به سایت •
 (.پایگاه استنادي علوم جهان اسالم) ISCجهت نمایه کردن در  XMLفرمت 

 Pubmedبا کمک  Meshکنترل واژه هاي کلیدي بر اساس فرمت •
  EMBASE, SCOPUSپیگري نمایه نمودن مجله فیض در سایت هاي •

 

http://www.http/isnet.hbi.ir
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 : فرمودند( ع)امام حسين 
 إّنَ شِيعَتَنا مَن سَلمَت قُلُ بُهُم مٍن کّلِ غَّشٍ وَ غِّلٍ وَ دَغَّلٍ 

 

 

 . هک شیعیان ما قلبشان از ره انخالصي و حیله و زتوری پاک استهب ردستي                                      


