


واحدهاي 
 معاونت

 مديريت تحقيقات و ارزشيابي فعاليت هاي پژوهشي•

 واحد علم سنجي  •

 HSRدفنر نظارت وارزشيابي برطرح هاي تحقيقاتي و واحد  •

 دبيرخانه اخالق درپژوهش هاي زيست پزشکي•

 دفتر نشريات دانشگاه •

 واحد تاليف و ترجمه •

 واحد توانمند سازي•

 مراکز تحقيقاتي و واحد حمايت از تحقيقات باليني    •

 آزمايشگاه جامع تحقيقات•

 آزمايشگاه حيوانات•

 کميته تحقيقات دانشجويي  •

 مرکز رشد•

 کتابخانه مرکزي•



 اهم اقدامات واحد علم سنجی  

به  اعضای هیات  عنوان مقاله  362پرداخت تشویقی چاپ بیش از •
 علمی، دانشجویان وکارکنان

 

انجام خدمات مشاوره به اعضای هیات علمی درخصوص نحوه تعیین  •
H-Index ونمایه مجالت 

 

 به روز رسانی سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی دانشگاه   •
 

اعضای هیات علمی ،دانشجویان  نگه داشتن روزمه پژوهشی به روز •
 وکارکنان 

 





رد
واحد  عنوان شاخص يف

 متعارف
1393 1394 

تعداد کارگاهها و دوره های   1
 60 71 تعداد آموزشی برگزار شده

ارائه مقاله در کنگره های   2
 329 202 تعداد داخل کشور

ارائه مقاله در کنگره های   3
 8 4 تعداد خارج از کشور

 176 241 تعداد طرح تحقیقاتی 4

 تعداد کتب تالیف و ترجمه 5
 11 2 



 ايندكس مقاالت 93سال  94سال 

 ISIايندکس سطح يك    95 108

    PUBMED      2ايندکس سطح 92 55

 SCOPOUS  3ايندکس  سطح     32 28

43 49   
 4ايندکس سطح  

EMBASE, Chemical.Ab.,Biological.Ab.    

       Chinahal 

 

 ساير ايندکس ها  74 55

 بدون ايندکس 7 6

 کل 349 295

 مقاله 9:    94تعدا مقاالت علمی ترویجی سال  

   



 دفنر نظارت وارزشیابی



 تعداد طرحهای تحقیقاتی دانشگاه بر حسب سال
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 94دهنده در سال تحقیقاتی دانشگاه به تفکیک واحد ارائه طرحهای 



 ...دفنر نظارت وارزشیابی

 :طرح مشترک با  14انجام  •
 موسسه رویان•

 (طرح2) معاونت تحقیقات وفناوری وزرات بهداشت •

 (طرح 7) شرکت داروسازی باریج اسانس •

 (طرح 1)مرکز تحقیقات پوست وسلولهای بنیادی دانشگاه تهران  •

 (طرح 2)دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل  •

 

  



: 

میلیون  100جذب واعطای گرنت تحقیقاتی  به ارزش 
سال 40ریال به دو نفر از اساتیدجوان زیر 

 دانشگاه  
 خانم دکتر فرشته بهمنی  1.
 آقای دکتر امیر قاسمی 2.

 ...دفنر نظارت وارزشیابی



 دفتر مجالت دانشگاه



 

  
 

ISI-pubmed 

 

 پژوهشی فیض-دوماهنامه علمی 
 

 پژوهشی    -فصلنامه علمی ـ 

 

 ترویجی -فصلنامه علمی ـ 

 

 پژوهشی -فصلنامه علمی 

 
 

 پژوهشی -فصلنامه علمی 
 

   



 HSR شورای

 4: تعداد جلسات برگزار شده   •
 3: تعداد طرح های تصویب شده در سال  •

 10:تعداد طرح های کارشناسی شده•





 کمیته اخالق درپژوهش های علوم پزشکی

 دانشگاه از وزارت متبوع اعتبارنامه کمیته اخالق در پژوهشکسب  •

 

 پزشکی وپرستاری  راه اندازی وفعالیت کمیته اخالق دانشکده •
 

 1394درپژوهش درسال جلسه کمیته اخالق  26برگزاری  •
 

 درکمیته اخالق در پژوهشعنوان طرح  170از بررسی بیش  •

 
 
 



 مراکز تحقیقاتی 



 علوم پزشکی کاشانمراکز تحقیقاتی دانشگاه 

ف
ردی

 نام مرکز تحقیقات 
 

 رئیس مرکز نوع مرکز

 دکتر محمدرضا فاضل موافقت قطعی تروما 1

 دکتر  حسین نیك زاد ” علوم تشریح 2
 دکتر محمود سالمی ” فیزیولوژی   3
 دکتر نگین مسعودی علوی موافقت اصولی پرستاری تروما 4

 دکتر  حسین نیك زاد ” تولید سلولهای جنسی 5
 

 دکتر روح اله دهقانی   ” عوامل اجتماعی موثر برسالمت  6

 دکتر محسن تقی زاده ” بیوشیمی وتغذیه در بیماریهای متابولیك   7

 مدیریت اطالعات سالمت 8
 

 دکتر مهرداد فرزندی پور ”

 دکتر بتول زمانی   ” بیماریهای اتوایمیون 9

 دکتر محمدرضا شریف ” بیماریهای عفونی 10



 کتابخانه مرکزی



 کتابخانه مرکزی

 مبلغ ریالی خرید التین 
 

 تعداد کتب التین 
 

 مبلغ ریالی خرید فارسی
 

 تعداد کتب فارسی 
 

جلد1598 میلیون ریال 440 جلد2780 میلیون ریال 20  

 12:  تعداد پایگاههای اطالعاتی قابل دسترسی   •

 900: تعداد مجموعه کتب الکترونیک قابل دسترسی  •
 3:تعداد مجموعه مبتنی بر شواهد  قابل دسترسی •
 4: تعداد مجموعه اطلس وبانک تصاویر الکترونیک قابل دسترسی•





 جلسه شورای مرکز رشد3برگزاری •
 94/05/25برگزاری همایش ثروت آفرینی در حوزه سالمت در تاریخ •
 94/10/03برگزاری همایش فنآوری در حوزه سالمت در تاریخ •
جلسه مشترک با مرکز رشد دانشگاه کاشان و توافق به منظور انعقاد تفاهم نامه •

 همکاری متقابل
 طراحی آرم مرکز رشد•
به    roshd.kaums.ac.irمربوط به مرکز رشد به آدرس فعالیت صفحه •

 آزمایشیصورت 
 آماده سازی فضای فیزیکی مرکز رشد•
 فعالیتهای مطالعاتی•

 :مهممترین اقدامات



 .ریال تصویب شد 980000000اساسنامه و اعتبار سال اول مرکز به میزان •
 .اولویت اصلی مرکز بیوتکنولوژی پزشکی تعیین گردید•

 طرح فنآورانه 10تصویب •

   تصویب فعالیت واحد تحقیق و توسعه شرکت باریج اسانس•

 :مهمترین مصوبات جلسات شورا 






