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 :ماموريت 
در راستاي تحقق رسالت دانشگاه و به منظور توليد و نشر  

ما عهده دار فراهم نمودن بستر  : دانش مرتبط با سالمت 
بنيادي با كيفيت   –مناسب براي انجام تحقيقات كاربردي 

 .باالهستيم
و متناسب با    تحقيقات ما در راستاي نيازهاي واقعي

فرهنگ جامعه مي باشد و سياست هاي ملي و منطقه اي 
 .  ونقشه جامع علمي كشور را مورد توجه قرار خواهد داد



این معاونت در راستاي ماموریت خود با طراحي و ایجاد تشکيالتي  
 :منسجم و تهيه سازو كار مناسب، اقدامات زیر را دنبال مي نماید

بهداشت ) از انجام انواع طرحهای پژوهشی و توسعه کمی و کیفی تحقیقات در حوزه سالمت
 (و درمان
کمک به تولید و انتشار علوم از طریق چاپ کتب، مقاالت و مجالت علمی 
تامین منابع علمی و اطالع رسانی به روز 
توانمندسازی در زمینه پژوهش با برگزاری دوره ها و کارگاههای الزم 

 
  ایجاد مراکز، آزمایشگاهها و پایگاههای تحقیقاتی در زمینه های خاص جهت گسترش

 پژوهش
 
ایجاد و تسهیل استفاده از فرصتهای مطالعاتی و شرکت در کنگره های کشوری و بین المللی 

 
جذب و تامین اعتبارات الزم برای طرح های تحقیقاتی و سایر امور پژوهشی 

 
  نظارت و ارزشیابی کلیه امور پژوهشی دانشگاه، اعضای هیات علمی، محققین و کارکنان و

 دانشجویان
 



وجود منابع علمی نسبتا کافی در کتابخانه مرکزی و قابلیت نسبی دسترسی به منابع •
 و بانکهای اطالعاتی الکترونیک

 چاپ مجله علمی پژوهشی به روز در دانشگاه•
برگزاری کارگاههای مختلف پژوهشی برای اعضاء هیات علمی و کارکنان و  •

 دانشجویان
فعال در دانشگاه با پوشش کامل شبکه ها ،  Home page وجود اینترنت و•

 معاونت ها، دانشکده ها و بیمارستانها
 وجود کمیته تحقیقات دانشجویی فعال•
چاپ مقاالت علمی متعدد در مجالت معتبر توسط اعضای هیات علمی و محققین •

 دانشگاه
 وجود مرکز تحقیقاتی مصوب•
 پرداخت حق تشویقی به مقاالت چاپ شده•
وجود فضای فیزیکی و آزمایشگاههای مناسب برای انجام تحقیقات در برخی از زمینه •

 ها
 توجه و حمایت مسئولین دانشگاه از فعالیتهای پژوهشی•
 امکان استفاده از محققین خارج از دانشگاه جهت اجرای پژوهش•
 پژوهشی با سایر دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی کشور  امکان برقراری ارتباط•
 
 



 

عرفی مراكز و م
واحدهای 

 تحقیقاتی دانشگاه



 كتابخانه مركزي



 کتابخانه مرکزی واقع در زیرزمین دانشکده پزشکی  •
 واحد تابعه،   11دارای •
 نسخه کتاب فارسی 77137•
 نسخه کتاب التین    19794 •
 سی دی فارسی   686•
 سی دی التین 958 •

 نامه  پایان 1905 •
 طرح تحقیقاتی می باشد 907 •

• 12:  های اطالعاتی قابل دسترسیتعداد پایگاه 

• 900: تعداد مجموعه کتب الکترونیک قابل دسترسی 

• 3: تعداد مجموعه مبتنی بر شواهد  قابل دسترسی   
• 4: تعداد مجموعه اطلس و بانک تصاویر الکترونیک قابل دسترسی 

 



 مركز تحقيقات تروما 1.
بررسی شیوع و علل انواع ضربه های فیزیکی و غیرفیزیکی در منطقه اعم از تصادفات  

ترافیک جاده ای، تروماهای شغلی، افتادن و سقوط از ارتفاع، قربانیان حمالت  
جنایی و درگیری ها، صدمات ورزشی، آسیبهای روانی و ارائه راه حل های 

 .مداخله ای به منظور کاهش و کنترل میزان تروما و عوارض آن میباشد

 مركز تحقيقات بيماریهاي اتوایميون . 2

 انجام مطالعه و ثبت اطالعات بیماریهای شایع اتوایمیون
 مركز تحقيقات بيماري هاي عفوني. 3

به منظور ارتقاء سطح علمی و معیارهای درمانی بیماریهای عفونی  
 واگیر منطقه شهرستان و کشور و برنامه ریزی جهت کنترل بیماریهای

 واحد حمایت از تحقيقات باليني  بيمارستان شهيد بهشتي•
 .محل استقرار این مراكز در بيمارستان شهيد بهشتي مي باشد•

 



 مركز تحقيقات پرستاري تروما . 4

 میباشددانشکده پرستاری و مامایی محل استقرار این مرکز در 

 هاي متابوليكمركز تحقيقات  بيوشيمي و تغذیه در بيماري. 5
انجام تحقیقات  پایه و بالینی با ارتباط ایجاد شده بین اعضای هیئت  •

 ...علمی بالینی دانشگاه از قبیل گروه های داخلی، زنان، اطفال و 

ارتباط با شرکتهای داروسازی و دریافت گرنت از آن مراکز جهت •
 .انجام طرحهای تحقیقاتی

 راه اندازی آزمایشگاه استاندارد کشت سلولی•

 و الکتروفورز Real time PCRبرگزاری کارگاه های •

 .می باشدزیرزمین دانشکده پزشکی محل استقرار این مرکز در •

 



 مراكز تحقيقات علوم پایه
 

  مركز تحقيقات فيزیولوژي.6

 مركز تحقيقات علوم تشریح . 7
 مركز تحقيقات گامتوژنزیس. 8

 



 

مراكز تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي 

 كاشان

 مركز تحقيقات فيزیولوژي . 2 

 :استراتژی تحقیقاتی مرکز بر چندین محور استوار گردید
 حافظه و یادگیری -1

 تشنج -2

 درد -3

 قلب و عروق -4



 مركز تحقيقات مدیریت اطالعات سالمت. 9

• Classification systems, clinical vocabulary, 

and terminology 

• Data Management and Use Healthcare 

information systems 

• Security and legal aspects of health 

information  

 

 

 .میباشددانشکده پیراپزشکی محل استقرار این مرکز در 



 مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت . 10
  اجتماعی مداخالت بیماریها، فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی علل مطالعه    

 میزان سالمت، ارتقادهنده اجتماعی مداخالت بیماری، از پیشگیری
 تاثیر بیماریها، بروز در اداری توانمندی اقتصادی، رفاه میزان سواد،

  و زیستی عوامل تاثیر و سالمت و اجتماعی برابری سالمت، بر فرهنگ
 .پردازد می سالمت، بر محیطی شیمیائی-فیزیکی

 .می باشددانشکده بهداشت محل استقرار این مرکز در •
 

واحد حمایت از تحقيقات باليني مشترك بيمارستان متيني و  •
 كارگر نژاد

 
 

 

 



 پژوهشی دانشگاه –مجالت علمی 
پژوهشي فيض   نمایه -دوماهنامه علمي : 

Index Copernicus, SID, ISC, Iran Medex, Magiran, MEDLIB, EBSCO, CINAHL, EMRO 

 فصلنامه : Nursing and Midwifery Studies 

ISI 
فصلنامه   Archives of Trauma Research  

 ISI 

فصلنامه:  International Archives of Health Sciences 

      Chemical Abstract, CINAHL,, EBSCOhost, Academic Search Ultimate,, Magiran 

http://cassi.cas.org/publication.jsp?P=eCQtRPJo9AQyz133K_ll3zLPXfcr-WXfXFPk4P7c3CN3mLVgcaWyh4ylGKsn9msyG__7N2PW5CO9pC4SIxvV861WfJZf6f-pMs9d9yv5Zd_EQxVEcOT7t9T2F4sGrwmHMs9d9yv5Zd8JWPIKOU_4WE5U7USZs2x9
http://cassi.cas.org/publication.jsp?P=eCQtRPJo9AQyz133K_ll3zLPXfcr-WXfXFPk4P7c3CN3mLVgcaWyh4ylGKsn9msyG__7N2PW5CO9pC4SIxvV861WfJZf6f-pMs9d9yv5Zd_EQxVEcOT7t9T2F4sGrwmHMs9d9yv5Zd8JWPIKOU_4WE5U7USZs2x9
https://www.ebscohost.com/titleLists/ccm-coverage.htm
http://magiran.com/magtoc.asp?mgID=7224


 كنکاش؛ فصلنامه علمي كميته تحقيقات دانشجویي



 
  تسهيالت

 های پژوهشیپرداخت حق التحقیق طرح•

 و خارجی داخلی شرکت در همایش•
 پرداخت تشویقی به مقاالت چاپ شده•
 پرداخت حق الزحمه چاپ کتب دانشگاه•

 انتخاب پژوهشگر برگزیده دانشجویی •

 



 کمیته اخالق درپژوهش های علوم زیست پزشكی دانشگاه•
 از قبیل اخذ رضایت،)بررسی طرحهای تحقیقاتی از نظر مالحظات اخالقی 

رعایت حقوقی آزمودنی، حفظ آزادی آزمودنی از خطرات احتمالی تحقیق، رعایت   
 )رازداری و رعایت بررسی شرع مقدس و سایر موازین اخالق پزشکی

 طرح ها نظارت بر روند اجرای اخالقی و علمی 

   بررسی شکایات احتمالی 
 کمیته تالیف و ترجمه 
و دانشجویان و   آثار ارزنده علمی در زمینه علوم پزشکی که از طرف اعضای هیأت علمی  

پژوهشگران غیر هیئت علمی دانشگاه جهت ارزیابی و چاپ پیشنهاد میشود باید به 
تصویب این کمیته رسیده و مراحل مندرج در آئیننامه کمیته تالیف و ترجمه دانشگاه را 

 .طی نماید
 

 کمیته تحقیقات دانشجویی
های پژوهشی، حمایت از دانشجویان جهت انجام آموزش دانشجویان جهت کسب مهارت

های مناسب های پژوهشی و فراهم نمودن زمینههای تحقیقاتی، ارائه مشاورهطرح
 های تحقیقاتیجهت حضور دانشجویان در طرح

 



 مركز رشد و توسعه فناوري سالمت دانشگاه   

 جهت مناسب فضاى ایجاد رشد مراكز اصلى مأموریت•
 حمایت و فناورانه و تحقيقاتى دستاوردهاى كردن تجارى

 .است دانش بنيان كارهاى و كسب توسعه از
 تحقيقات جامع آزمایشگاه•
این آزمایشگاه داراي دستگاههاي پيشرفته آزمایشگاهي •

و آماده ارائه خدمات و افزایش بهره وري  و پژوهشي بوده
در زمينه تأمين نيازها، خدمات پژوهشي و دستگاهي در 

و سایر  سطح تخصصي در دانشگاه علوم پزشکي كاشان
 .  دانشگاهها هم جوار ميباشد

 



  نوپا آشنایی با سامانه 
 (نظام نوین اطالعات پژوهشی پزشکی ایران)

 سامانه اطالعات علمی،  1۲
 خدمت نوین پژوهشی ۱۲



 معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

پياده   با هدف تامين اهداف زیر، اقدام به طراحي و 
سازي نظام نوین اطالعات پژوهش پزشکي ایران  

 :نموده است(نوپا )
 

بهره برداری اثربخش، مبتنی بر اخالق و کارآمد از  -1
 پژوهشهای نظام سالمت کشور

 توسعه کمی و کیفی پژوهشهای نظام سالمت 2
صرفه جویی و مدیریت هزینه ها در پژوهشهای نظام   -3

 سالمت
افزایش مشاهده پذیری و دسترسی پژوهشگران به -4

 منابع اطالعاتی و نتایج پژوهشها
 

 



 نحوه دستيابي

•http://research.ac.ir/ 

 معاونت تحقیقات دانشگاه•

•http://research.kaums.ac.ir/Default.aspx?P

age 

3281&NewsID=45ID= 

 کتابخانه دیجیتال•

•http://research.kaums.ac.ir/Default.aspx?P

864ageID= 

 

 

http://research.ac.ir/
http://research.kaums.ac.ir/Default.aspx?PageID=45&NewsID=3281
http://research.kaums.ac.ir/Default.aspx?PageID=45&NewsID=3281
http://research.kaums.ac.ir/Default.aspx?PageID=45&NewsID=3281
http://research.kaums.ac.ir/Default.aspx?PageID=45&NewsID=3281
http://research.kaums.ac.ir/Default.aspx?PageID=45&NewsID=3281
http://research.kaums.ac.ir/Default.aspx?PageID=45&NewsID=3281
http://research.kaums.ac.ir/Default.aspx?PageID=45&NewsID=3281
http://research.kaums.ac.ir/Default.aspx?PageID=864
http://research.kaums.ac.ir/Default.aspx?PageID=864
http://research.kaums.ac.ir/Default.aspx?PageID=864


 http://isid.research.ac.irعلم سنجی اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور                                        سامانه (1

 

 http://journals.research.ac.ir:                               علمی پژوهشی علوم پزشکی کشور در آدرس( مجالت)سامانه نشریات   (2

 

 http://books.research.ac.ir:                            سامانه مدیریت انتشارات و کتب دانشگاه های علوم پزشکی کشور در آدرس  (3
  
 http://thesis.research.ac.ir                                                         :سامانه پایان نامه های علوم پزشکی کشور در آدرس  (4

     
 http://blacklist.research.ac.ir  :                                       سامانه اعالم مجالت نامعتبر و جعلی وزارت بهداشت در آدرس  (5

 

 http://news.research.ac.ir                                            :سامانه انتشار نتایج و اخبار پژوهش های سالمت کشور در آدرس  (6

 

 http://rsf.research.ac.ir:                                          در آدرس( جستجو و بازیابی منابع اطالعاتی پزشکی)سامانه منبع یاب   (7

 

http://usid.research.ac.ir                                                 : سامانه علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در آدرس( 8

      

 

 http://ppc.research.ac.ir                                                       :سامانه مشابهت یاب مقاالت علوم پزشکی کشور در آدرس  (9

 

 http://idml.research.ac.ir                                                          :سامانه و بانک اطالعات مقاالت علوم پزشکی در آدرس( 10

 

 http://www.inlm.ir                                                                    :سامانه کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی کشور در آدرس( 11

 (در حال اجرا )سامانه و بانک اطالعات طرح های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور ( 12
 

http://isid.research.ac.ir/
http://journals.research.ac.ir/
http://books.research.ac.ir/
http://thesis.research.ac.ir/
http://blacklist.research.ac.ir/
http://news.research.ac.ir/
http://rsf.research.ac.ir/
http://usid.research.ac.ir/
http://ppc.research.ac.ir/
http://idml.research.ac.ir/
http://www.inlm.ir/
http://www.inlm.ir/
http://www.inlm.ir/




سامانه مدیریت انتشارات و کتب دانشگاه های علوم  
:                             پزشکی کشور در آدرس

http://books.research.ac.ir  
• 

 
 :  امکانات و قابليت هاي 

ارائه اطالعات اصلی و به روز کتاب های تالیف و ترجمه دانشگاه های •
 علوم پزشکی  

امکان انجام جستجوی ساده و پیشرفته کتاب بر اساس عنوان،  •
 نویسنده، سال نشر، ناشر، شابک، ویرایش و نوع کتاب  

 استعالم آنالین کتاب های در دست تالیف و ترجمه دانشگاه ها •
 دسترسی به پنل مدیریت سیستم ویژه اداره انتشارات دانشگاه •

 

http://books.research.ac.ir/


http://books.research.ac.ir 



علمی پژوهشی علوم پزشکی کشور در  ( مجالت)سامانه نشریات 
:                                آدرس

http://journals.research.ac.ir 

ارائه کامل اطالعات مجالت علمی پژوهشی مصوب ا هدف ب•
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامل عنوان، شاپا،  

آدرس وب، آدرس ایمیل، آدرس پستی، نام صاحب امتیاز،  
ناشر مجله، تاریخ اعتبار، موضوع و   مدیرمسئول، سردبیر و

 بانک های اطالعاتی نمایه  کننده
سامانه هوشمند به طور روزانه اقدام به رصد وب سایت مجالت •

 علوم پزشکی کشور نموده  
•   

http://journals.research.ac.ir/


http://journals.research.ac.ir 



http://thesis.research.ac.ir 



http://blacklist.research.ac.ir 



http://news.research.ac.ir 



 http://news.research.ac.ir/kaums 



(Resource Finder) 

http://rsf.research.ac.ir 



(Resource Finder) 
http://rsf.research.ac.ir 



  
http://inlm.ir 

 



http://usid.research.ac.ir 



   

http://idml.research.ac.ir 
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