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  معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي كاشان
  .توسعه كشور وابسته به پژوهش و فناوري است

  
المعلي حميدي معاون تحقيقات و فناوري دكتر غ

نقش : دانشگاه به مناسبت هفته پژوهش اعالم داشت

پژوهش در توسعه همه جانبه پايدار، چنان برجسته و 

توان آن را نيروي محرك نمايد كه ميانكارناپذير مي

و  ها، اعم از فرهنگ، اقتصاد، جامعهتوسعه در همه حوزه

هاي گسترده پژوهش توسعه بدون انجام. دانست ...

پژوهش، گام . مبتني بر اصول علمي، دست نيافتني است

  .اساسي براي چيرگي بر چالش هاست

در تعريف كلي پژوهش به معناي  :ايشان در ادامه افزودند

رفع نيازهاي علمي هر كشور به تناسب وضعيت موجود 

ضرورت پژوهش و فناوري در حال حاضر قدري . باشدمي

ها با توجه به تحريمزيرا  ،جوامع است متفاوت با ساير

وي افزود اگر بخواهيم  .اهميت آن مضاعف شده است

حرف از توسعه بزنيم از طريق قدرت علمي، پژوهش و 

   .فناوري ميسر خواهد بود

هاي معاونت فعاليتاهم ادامه  آقاي دكتر حميدي در

را اين طور تحقيقات و فناوري دانشگاه در سال گذشته 

  :تندبيان داش

  :رگزاري دو كنگره مهمب 

اولين كنگره بين المللي و بيست و دومين كنگره  - 1

  ايرانفارماكولوژي -فيزيولوژي

  رفتاري  هايدرمانموج سوم  كنگره سراسري - 2

آزمايشگاه جامع دانشگاه و راه اندازي مركز رشد  

  قات يتحق

هاي طرح تحقيقاتي در زمينه 200بيش از  تصويب 

  ب سنتي، كاربردي و علوم پايهباليني، ط

كسب مجوز انتشار مجله دانشكده پزشكي با عنوان  

Archives of Biomedicine 

هاي اتوايميون و كسب مجوز مراكز تحقيقاتي بيماري 

  مديريت اطالعات سالمت
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المللي نقش نانو تكنولوژي در  كنفرانس بين يبرگزار 

   پزشكي

  ي پزشكيحوزهبرگزاري همايش ثروت آفريني در  

- آموزشي(ي متعدد و توانمندسازي هابرگزاري كارگاه 

  )پژوهشي

مركز  9هم اكنون دانشگاه علوم پزشكي كاشان داراي 

  .باشدپژوهشي مي-مجله علمي 4تحقيقاتي و 

كاشان  علوم پزشكيو فناوري دانشگاه  تحقيقاتمعاون 

  :خاطرنشان كرد

همدلي و  دولت و ملت،هفته پژوهش و فناوري در سال 

آذر ماه سال جاري در دانشگاه  26الي  22از  هم زباني

  .برگزار خواهد شد كاشان علوم پزشكي

 دانشگاههاي هفته پژوهش در وي با اشاره به برنامه

هاي با برنامه دانشگاههفته پژوهش امسال در  :گفت

  :از جملهمختلف 

ارائه گزارش عملكرد دانشگاه در حوزه پژوهش و  

  فناوري

معرفي و تقدير از برگزيدگان پژوهشي، مراكز و   

  نشريات برتر

  برگزاري سمينار علمي پژوهشي بهبود كيفيت 

بازديد اعضاي هيات علمي و پژوهشگران از مراكز  

  رشد

  پژوهشي -هاي آموزشيكارگاهبرگزاري  

  بازديد از واحدهاي تابعه ي پژوهشي دانشگاه 

اعضاي  ا حضورجلسات پرسش و پاسخ ببرگزاري  

 هاي آموزشي و پژوهشيهيات علمي و كارشناسان گروه

  .برگزار خواهد شد ...و 

و تجليل از  روز پژوهشوي با بيان اينكه مراسم 

در روز سه پژوهشگران برتر با تقدير از پژوهشگران 

برگزار خواهد تر محمد قريب كدر سالن د 24/9/94شنبه 

بر  دانشگاهتر بر پژوهشگرانانتخاب : شد تصريح كرد

هاي موجود در اساس داده برو مبناي عملكرد پژوهشي 

  .سامانه داده پردازي پژوهشي خواهد بود
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  1394اخبار معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه در سال 
  
  

  
  

--برگزاري اولين كنگره بين المللي و بيست و دومين كنگره فيزيولوژيبرگزاري اولين كنگره بين المللي و بيست و دومين كنگره فيزيولوژي
  13139494شهريور ماه شهريور ماه   1616--2020  فارماكولوژي ايران؛فارماكولوژي ايران؛

 
1st international and 22th Iranian Congress of Physiology and 
Pharmacology  

7‐11 September 2015 
  

يكي از بزرگترين رويدادهاي علمي پژوهشي  اين كنگره

اساتيد و پژوهشگران برجسته خارجي و با حضور بود كه 

مدت معاونين و مسوولين وزارت بهداشت بهداخلي و نيز 

دانشگاه علوم پزشكي شهريور ماه در  16-20از  پنج روز

  .كاشان برگزار شد

 7خالصه مقاله به اين كنگره ارسال شد كه  950حدود 

پوستر ارائه  758سخنراني كوتاه و  164سخنراني جامع، 

چنين تعدادي خالصه مقاالت مورد تاييد قرار شد و هم

 .نگرفت

نگره به مجوز بين المللي اين كبود كه اولين بار اين 

كنگره  21دانشگاه علوم پزشكي كاشان داده شد، تاكنون 

كنگره  لذا  هملي فيزيولوژي و فارماكولوژي برگزار شد

سال دارد كه  40قدمت بيش از  فيزيولوژي و فارماكولوژي

يكي از رخدادهاي علمي و پژوهشي كشور است و در آن 

محققين تازه ترين نتايج پژوهشي و تحقيقاتي خود را 

   .نمايندائه ميار

سمپوزيوم در قالب سخنراني و پوستر  28در اين كنگره 

صبح و عصر با زمان همصورت در چهار سالن به

قلب و عروق، كليه، تنفس، مختلف از جمله موضوعات 

، درد، ديابت، صرع و تشنج و )حافظه و يادگيري(اعصاب 

  .شداعتياد در اين كنگره ارائه 

  :برگزاريكنگره هاي ديگر اين از برنامه

جلسه مجمع عمومي فيزيولوژي و فارماكولوژي، انتخابات 

ريزي براي بيست و سومين كنگره، انتخاب انجمن، برنامه

محققين جوان برتر و اهداء جوايز ويژه به آنان، بزرگداشت 

پيشكسوتان، جلسه كارآفريني براي فارغ التحصيالن و 

والت دارويي، ها كه در آن محصبرپايي نمايشگاه و غرفه

  . شدارائه  تجهيزات پزشكي و تحقيقات داخلي
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اولين كنگره سراسري موج سوم درماه هاي برگزاري 
  1394مهر ماه   15- 17 رفتاري؛

  
هاي رفتاري با هدف معرفي بيشتر و نخستين كنگره سراسري موج سوم درمان

سال جاري  مهرماه 17لغايت  15هاي موج سوم رفتاري از تاريخ توسعه درمان

  .شدبرگزار 

هاي كارگاه، برگزاري اين كنگرهزمان سخنراني در  50مقاله و پوستر و  270

استاد فرهيخته برتر  20پوستر و  5سخنران،  9از  كنگرهدر اين  .آموزشي ارائه شد

   .تقدير شد

ا همكاري انجمن همت دانشگاه علوم پزشكي كاشان و ببه هاي رفتاري نخستين كنگره سراسري موج سوم درمان

مدت سه روان شناسان باليني كشور، انجمن روان شناسان ايران و سازمان نظام روان شناسي و مشاوره كشور به

   .مهرماه سال جاري در دانشگاه علوم پزشكي كاشان برگزار شد 17تا  15 روز از

هاي موج سوم تني بر درمانهاي موج سوم رفتاري، مداخالت مبسبب شناسي اختالالت رواني از ديدگاه درمان

هاي اعتياد، خانواده، زوج، كودك، نوجوان، تحصيلي و آموزشي، رفتاري در اختالالت رواني و روان تني و حوزه

هاي موج سوم شامل؛ پذيرش، ذهن آگاهي، تحمل هاي درماناي مولفهبومي سازي و معنوي سازي و بررسي رابطه

  .يرهاي روانشناختي از محورهاي اين كنگره بودپريشاني و تنظيم هيجاني با ساير متغ
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  مدير امور پژوهشي و فناوري دانشگاه
  زهره آذرباد

  

  1394اهم اقدامات پژوهشي در شش ماهه اول سال 
 تاييد صالحيت كميته اخالق دانشگاه از وزارت متبوعو  كسب اعتبارنامه كميته اخالق در پژوهش دانشگاه 

 Archives of Biomedicineنتشار مجله علوم پايه با عنوان كسب موافقت اصولي جهت ا 

  برگزاري نشست مشترك با مسئولين صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور و انعقاد تفاهمنامه 

  همكاري في ما بين دانشگاه علوم پزشكي كاشان و صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور 

سان مركز رشد و فناوري سالمت معاونت تحقيقات وزارت بهداشت با رئيس تشكيل نشست مشترك كارشنا 

  كسب مجوز مركز رشد دانشگاه دانشگاه و

  برگزاري همايش ثروت آفريني در حوزه سالمت 

  برگزاري اولين كنگره بين المللي و بيست و دومين كنگره ملي فيزيولوژي و فارماكولوژي 

   تكنولوژي در پزشكي و بهداشت با حضور اساتيد برجسته بين المللي برگزاري كنفرانس علمي نقش نانو 

  پژوهشي فيض -شماره از دو ماهنامه علمي 3انتشار  

         Archives of Trauma Research شماره از مجله 2انتشار  

      Nursing and Midwifery Studies شماره از مجله 2انتشار  

   International Archives of Health Sciences شماره از مجله 2 انتشار 

  شماره از مجله كنكاش 2انتشار  
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  1393عملكرد پژوهشي در سال 
  

  گزارش تاسيس مراكز تحقيقاتي
  )17/3/93(كسب موافقت قطعي مركز تحقيقات علوم تشريح  

   )8/6/93(كسب موافقت قطعي مركز تحقيقات فيزيولوژي  
  )25/12/93( ركز تحقيقات مديريت اطالعات سالمتكسب مجوز موافقت اصولي م 
  )25/12/93( هاي اتوايميونكسب مجوز موافقت اصولي مركز تحقيقات بيماري 
  )8/6/93( هاي اسهاليكسب مجوز اوليه تاسيس مركز تحقيقات بيماري 
ي و تغذيه در بيوشيم –علوم تشريح –فيزيولوژي  -پرستاري تروما -تروما( مركز تحقيقاتي 9هم اكنون  

-بيماري –مديريت اطالعات سالمت  -گامتوژنزيس –عوامل اجتماعي مرتبط سالمت  -هاي متابوليسمبيماري

  .مصوب در حال فعاليت مي باشند )هاي اتوايميون
 

  گزارش راه اندازي و چاپ نشريات
  PubMedدر  Nursing& Midwifery Studies نمايه شدن مجله  

   انگليسي زبان علوم پايه قت اصولي مجلهاقدام جهت كسب مواف 
  كميته تحقيقات دانشجويي كنكاش  اقدام جهت كسب موافقت اصولي مجله 
  شماره از دو ماهنامه فيض 6چاپ  
  Archives of Trauma Researchشماره از  4چاپ  
   studies   Nursing& Midwifery شماره از 4چاپ  
   International Archives of Health Sciences  شماره از 2چاپ  
 - Archives of Trauma  Research -نامه فيض دو ماه(پژوهشي فعال  -نشريه علمي 4هم اكنون  

Nursing& Midwifery studies -- International Archives of Health Sciences(در حال انتشار داريم.  

، واحد 1392هماهنگي تحقيقات و فناوري وزارت متبوع در سال مركز توسعه و  بر اساس نتايج ارزيابي از طرف 
  .توسعه تحقيقات باليني بيمارستان شهيد بهشتي كاشان موفق به كسب رتبه برتر كشوري گرديده است
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تعداد مقاالت 
موجود

تعداد مقاالت مورد 
انتظار

  

دانشگاه با وضعيت مورد انتظار  PubMed و ISI مقايسه تعداد مقاالت ايندكس شده
  فاهم نامه بر حسب سالبر اساس ت

  هاي توليد علمشاخص
 1393 1392 واحد متعارف عنوان شاخص رديف

1 
ها و دوره هايتعداد كارگاه

 آموزشي برگزار شده
 71 55 تعداد

2 
ارائه مقاله در كنگره هاي

 داخل كشور
 202 168 تعداد

3 
ارائه مقاله در كنگره هاي

 خارج از كشور
 4 19 تعداد

 11 10 تعداد ترجمه كتب تاليف و 4

 241 185 تعداد طرح تحقيقاتي 5

  

  1393هاي پژوهشي در شاخص
   طرح تحقيقاتي 241تصويب  
  عنوان كتاب تاليف و ترجمه 11چاپ   
  خالصه مقاله در كنگره هاي معتبر ملي و بين المللي  206ارائه  
  كارگاه پژوهشي  71برگزاري  
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  شاخص هاي توليد علم

1393    92     ايندكس مقاالت

  ISIايندكس سطح يك   72  93

    2PubMedايندكس سطح   57  89

 Scopous  3ايندكس  سطح      42  44

  4ايندكس سطح    63  50
Embase, Chemical.Ab.,Biological .Ab.Chinahal 

  ساير ايندكس ها   102  91

 بدون ايندكس  4  6

  كل  340  373

   يجيعلمي ترو  -  31
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   برتربرتربرتر   گرانگرانگرانـــــــــپژوهش و پژوهشپژوهش و پژوهشپژوهش و پژوهش
  * پژوهشگر بايد روي مرزهاي دانش بايستد* 

  9393اسامي پژوهشگران برتر سال اسامي پژوهشگران برتر سال 
  

  جناب آقاي دكتر محسن اديب حاج باقري 

  دانشكده پرستاري- پژوهشگر برترگروه آموزشي پايه  

  جناب آقاي دكتر روح اهللا دهقاني

  بهداشت  هدانشكد- آموزشي پايه  پژوهشگر برتر گروه 

  سركارخانم دكتر رضوان منيري

  ميكروب شناسي  گروه-پژوهشگر برتر گروه آموزشي پايه

  جناب آقاي دكتر محسن تقي زاده 

  تغذيه گروه بيوشيمي و - آموزشي پايه  پژوهشگر برتر گروه

  جناب آقاي دكتر عليرضا شريف

  گروه عفوني - آموزشي باليني پژوهشگر برتر گروه

   حمدرضا فاضلجناب آقاي دكتر م

  گروه بيهوشي - آموزشي باليني پژوهشگر برتر گروه

  جناب آقاي دكتر مهرداد فرزندي پور 

  1393پژوهشگر فعال سال 

  سركارخانم دكتر زهرا سپهرمنش

  1393پژوهشگر فعال سال 

  جناب آقاي دكتر داود آقادوست 

  پژوهشگر برتر گروه آموزشي چشم پزشكي 

  شه بنف جناب آقاي دكتر حميدرضا

  جوان پژوهشگر

  جناب آقاي دكتر حميدرضا گيالسي

  غيرهيات علمي پژوهشگر برتر

  سركارخانم دكتر منصوره مومن هروي 

  1393مؤلف برتر سال 

  جناب آقاي دكتر ذات اله عاصمي 

  1393تغذيه سال  پژوهشگر برتر مركز تحقيقات بيوشيمي و

  سركارخانم دكتر نگين مسعودي علوي 

  1393سردبير برتر سال 

  جناب آقاي دكتر كمال اصالت منش 

  واحد حمايت از تحقيقات باليني

   نجفي سركارخانم زهرا

  ارشد پرستاريكارشناسي –پژوهشگر برتر دانشجويي 

   جناب آقاي وحيد كاظمي مقدم

  ارشد بهداشت كارشناسي  دانشجوي-دانشجوي فعال پژوهشي

  جناب آقاي اميدرضا تمتاجي 

  نشجوي بهداشتدا -دانشجوي فعال پژوهشي
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  9922اسامي پژوهشگران برتر سال اسامي پژوهشگران برتر سال 

  
      سركار خانم دكتر منصوره صميمي 

  گروه زنان  -پژوهشگر برتر گروه آموزشي باليني

  جناب آقاي دكتر محمد رضا شريف

  گروه اطفال  -پژوهشگر برتر گروه آموزشي باليني

   جناب آقاي دكتر سيد محسن رضوي زاده 

  گروه داخلي -وزشي بالينيپژوهشگر برتر گروه آم

    سركار خانم دكتر فاطمه فروزان فرد 

  گروه زنان   -آموزشي باليني پژوهشگر برتر گروه

  جناب آقاي دكتر ذات اهللا عاصمي

  گروه تغذيه     -پژوهشگر برتر گروه آموزشي پايه

  جناب آقاي دكتر محمود سالمي

  گروه فيزيولوژي  -پژوهشگر برتر گروه آموزشي پايه

  ناب آقاي دكتر عبد اهللا اميديج

  گروه روانشناسي   -پژوهشگر برتر گروه آموزشي پايه

   جناب آقاي دكتر داور خواه رباني

  پژوهشگر برتر دانشكده بهداشت 

  سركار خانم معصومه عابدزاده

 مامايي  –پژوهشگر برتر دانشكده پرستاري 

  سركار خانم دكتر نگين مسعودي علوي

  مامايي  –ه پرستاري پژوهشگر برتر دانشكد

   جناب آقاي دكتر مهران محسني 

-گروه راديولوژي -پژوهشگر برتر گروه آموزشي پايه

 فيزيك پزشكي 

     جناب آقاي  علي اكبر رشيدي 

  معاونت دانشجويي   -پژوهشگر برتر غير هيات علمي

    ي ئعليرضا طال سيد جناب آقاي

  فيزيولوژي   PHD –پژوهشگر برتر دانشجويي 

   جناب آقاي ابوالفضل زاهدي 

  دانشجوي پزشكي  –دانشجوي فعال پژوهشي 

     جناب آقاي دكتر احمد طالبيان 

  صرع دركودك شما    :عنوان كتاب- 1391مولف  برتر 

  جناب آقاي دكتر علي اكبر طاهريان

  ايمنوهيستوشيمي  :عنوان كتاب - 1391مولف  برتر 

           جناب آقاي  محمد رضا فاضل 

مركز تحقيقات  - 1392يس مركز تحقيقات برتر سال رئ

 تروما 

          جناب آقاي  محسن  تقي زاده  

 زمينه ارتباط دانشگاه با صنعت هيات علمي فعال در
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  9911اسامي پژوهشگران برتر سال اسامي پژوهشگران برتر سال 
  

  پژوهشگر برتر  

  آقاي دكتر مهرداد حسين پور

 آقاي دكتر حميدرضا صابري 

  ود آباديآقاي دكترعبدالحسين دا

  پژوهشگر برتر استاني 

  آقاي دكتر مسعود مطلبي 

  آقاي دكترسيدعلي رضا مروجي

  پژوهشگر برتر غير هيات علمي 

 خانم منظر دخت بيگدلي

  پژوهشگر فعال  

  خانم دكتر معصومه عابدزاده

  آقاي دكتراميرحسين موحديان

  پژوهشگر موفق دانشجويي 

  آقاي مهدي صالحي   

  برگزيده مولف و مترجم 

  آقاي دكتر همايون نادريان

  خانم محبوبه كفايي
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  فناوري سالمتفناوري سالمت  مركـز رشـــدمركـز رشـــد
HHeeaallhh  TTeeccnnoollooggyy  IInnccuubbaattoorr    

  از دانش تا حرفه دانش بنيان
در  علوم پزشكي آاشانمرکز رشد دانشگاه 

  .راه اندازي شد ١٣٩٤سال خرداد ماه 
مأموريت اصلى مراآز رشد ايجاد فضاى مناسب جهت 

تجارى آردن دستاوردهاى تحقيقاتى و فناورانه و حمايت 

مرآز رشد . بنيان است از توسعه آسب و آارهاى دانش

با ارايه خدمات حمايتى از  علوم پزشكي آاشاندانشگاه 

ايجاد و توسعه کسب و کارهای جديد توسط آارآفرينان در 

ته و اهداف اقتصادى مبتنى بر هاى پيشرف قالب واحدهاى نوپاى فعال صاحب ايده در حوزه فناوري

  .آنددانش و فناورى پشتيبانى مى

 

  مركز رشد واحدهاي فناوري
در رونق  (SME) های متوسط و کوچک فناورشرکت

اقتصادی، توسعه فناوری و به تبع آن، کارآفرينی نقش موثری 

های امروزه در دنيا اکثر مشاغل جديد از طريق شرکت. دارند

خدمات جديدی را به بازار /يند که کاالآنوپايی به وجود می

. شوندشناخته می SMEکنند و با نام تجاری عرضه می

های کوچک و مطالعات انجام شده بر روی عملکرد شرکت

متوسط نوپای فناور نشان دهنده خطر آسيب پذيری اين 

از  های نوپا بيشتر ناشیآسيب پذيری شرکت. باشدهای ابتدايی تاسيس میموسسات در سال

های شروع به کار، عدم نداشتن تجربه کافی مديريتی، اقتصادی، تبليغاتی و بازار يابی، باال بودن هزينه

  . باشد های شروع به کار شرکت، و پايين بودن سرمايه اوليه میسود دهی در سال

ها و خدمات پشتيبانی الزم برای کاهش ريسک شروع به کار اين مراکز رشد فناوری، زير ساخت

های نوپا رشد يافته و بتوانند به اهداف اقتصادی مبتنی های نوپا را ارايه می کنند تا اين شرکتشرکت

  .بر دانش و فناوری خود برسند
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   :رهاورد و نتيجه كار مراكز رشد
  اشتغال سالم برای قشر فارغ التحصيالن دانشگاهی 

دانش محور به آن و در نتيجه افزايش توان های نوی بهبود وضعيت صنعتی کشور از طريق تزريق ايده 

  رقابت پذيری صنعت ملی در برابر رقبای خارجی

ها در راستای حمايت از روند تحقيقات دانشگاهی از وارد کردن سرمايه و پول به بدنه دانشگاه 

  طريق تجاری کردن نتايج تحقيقات علمی دانشگاه 

   

ركز در مراكز رشد دو دوره مختلف جهت متقاضيان م
   :ارايه مي شود

 ۶دوره ای است حداکثر  :دوره پيش رشد 

های مستعدی ماهه، که در آن به افراد و يا گروه

جديد صنعتی دانش محور  که دارای ايده هاي

های الزم جهت مشاوره و آموزش هستند،

آشنايی با بازار، تکميل برنامه کسب و کار، 

 ايجاد هويت مستقل حقوقی  تثبيت ايده کاری و

در صورت موفقيت در اين دوره . داده می شود

مقدماتی اين واحدها می توانند متقاضی 

اسکان رسمی در مرکز رشد و حضور در دوره 

  . رشد شوند

ساله،  ٣دوره ای است حداکثر  :دوره رشد 

که در طی آن واحدهای فناور مستقر در مرکز 

رشد فرصت دارند ايده محوری خود را به 

ت قابل ارايه در بازار مصرف محصول و يا خدما

   .تبديل نموده و آماده ورود به بازار رقابتی شوند

  

علوم پزشكي دانشگاه  فناوري سالمتمركز رشد 
  كاشان

ايجاد يک مرکز رشد واحدهای فناوری در 

دانشگاه با توجه به تجربيات گذشته و 

های دانشگاه در ابعاد مختلف علمی و توانمندی

متعدد در دستور کار  مراآز تحقيقاتيوجود 

موافقت  ١٣٩٣دانشگاه قرار گرفت و در سال 

 . اصولی برای تاسيس اين مرکز رشد حاصل شد

      

با در  علوم پزشكي آاشانمرکز رشد دانشگاه 

اختيار قرار دادن امکانات و خدمات مورد نياز به 

های کوچک و متوسط صاحبان ايده و شرکت

را  کار آنهاهای شروع به نوپای فناور، هزينه

پايين آورده و ريسک شکست اين واحدها را 

دهد و از طرف ديگر با برگزاری کاهش می

های متعدد و ارايه مشاوره های مختلف کالس

- ضعف مديريتی، بازاريابی، حقوقی و تخصصی،

ها را های ساختاری و سيستمی اين شرکت

-ها و تجاریجبران کرده، راه را برای پرورش ايده

           .سازدمی ها هموارسازی آن

                                                           

  :اقدامات مركز رشد در بدو تأسيس
برگزاری جلسه شورای مرکز رشد مورخ  -١

  در معاونت پژوهشی ١٧/٠٢/١٣٩۴

مرکز،  فعلی هایساختمان از نقشه ترسيم -٢

  )وریفيبر ن(نصب و راه اندازی اینترنت مرکز 

های الزم جهت بازدید ایجاد هماهنگی -٣

  کارشناسان وزارتخانه از مرکز

مرکز رشد، پيگيری ) لوگو(طراحی آرم  -۴

  طراحی و ساخت مهر مرکز

ثروت آفرینی در "برگزاری همایش با عنوان  -۵

  در مرداد ماه" حوزه سالمت

های الزم به منظور تهيه پيگيری و رایزنی -۶

  مرکز اسناد مالی و حقوقی
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  رشد مركز در فناورانه تصويب شده طرح هاي پروپوزال و

  مجري/فناور  شركت  عنوان طرح  رديف

  ابوالفضل اعظمي  آماج زيست آريا  ملكولي هاي تشخيص توليد كيت  1

2  
توليد مواد آنتي باكتريال و ضد كپك با بيس گياهي قابل استفاده در 

  محصوالت آرايشي بهداشتي
  جازيالله ح  باريج اسانس

  جواد اميني  فالت فناور زيست  جهت لقاح مصنوعياسب جمع آوري و آماده سازي ويال فريز شده اسپرم   3

4  
هاي داراي نژاد نامشخص با نژادهاي نتيكي اسبژميزان قرابت تعيين 

  شناخته شده اصيل با استفاده از ماركرهاي ملكولي
  محمد كريميان  ژن فناور كوير

  سعيد سالمي آراني  زيست فناوري سپهر كاشان  هيالورونيك اسيدتوليد فرم نوتركيب   5

  الهام مؤتمن  تحقيقات و توسعه سالمت رازي  منطقه كاشانهاي توليد پودر خون از كشتارگاه  6

  

 هاهمايش  در  مركز شوراي اعضاي  شركت كارشناسان و

  شركت  شركت كننده  مكان  موضوع  رديف
    دكتر ابوالفضل اعظمي  انتهر  ارزشيابي آنالين مراكز رشد  1

    دكتر ابوالفضل اعظمي  كاشان  كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي  2

    احمد عبدي  تهران  ارزشيابي آنالين مراكز رشد  3

    دكتر ابوالفضل اعظمي  تهران  مديران مراكز رشد كشور  4

    دكتر ابوالفضل اعظمي  تهران  هاي دانش بنيان حوزه سالمتمديران شركت  5

  باريج اسانس  الله حجازي  تهران  هاي دانش بنيان حوزه سالمتران شركتمدي  6

    دكتر محمد حسين اعرابي  تهران  هاي دانش بنيان حوزه سالمتمديران شركت  7

    دكتر غالمعلي حميدي  تهران  هاي دانش بنيان حوزه سالمتمديران شركت  8

    درضا بنفشهدكتر حمي  تهران  هاي دانش بنيان حوزه سالمتمديران شركت  9

  
در سرتاسر جهان اين نكته پذيرفته شده است كه مراكز رشد ابزارهاى مطمئنى براى تبديل 

-هها و دستاوردهاى تحقيقاتى به محصوالت و نيز ترغيب كارآفرينى و توسعه تكنولوژيك ب نوآوري
   .هاى پيشرفته هستند ويژه در حوزه فناوري
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   آزمايشگاه جامع تحقيقات دانشگاهآزمايشگاه جامع تحقيقات دانشگاهآزمايشگاه جامع تحقيقات دانشگاهمعرفي معرفي معرفي 
Central Research Laboratory  

  
معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت از سال 

هاي جامع طرح تاسيس شبكه آزمايشگاه 1387
هاي پژوهش تحقيقات را با هدف تقويت زيرساخت

و فناوري و تسهيل ارتباطات و تعامالت بين 
 .ها و مراكز تحقيقاتي به مورد اجرا گذاشتدانشگاه

دانشگاه علوم پزشكي  امع تحقيقاتآزمايشگاه ج
موافقت اصولي خود را از  1393سال در  كاشان

  .وزارت بهداشت دريافت كرد
هاي داراي دستگاهاين آزمايشگاه حال حاضر در 

و آماده ارائه  پيشرفته آزمايشگاهي و پژوهشي بوده
تأمين نيازها،  هوري در زمينخدمات و افزايش بهره

ي در سطح تخصصي در خدمات پژوهشي و دستگاه
ها و و ساير دانشگاه كاشاندانشگاه علوم پزشكي 

   .باشدجوار ميهاي همدانشكده
در  ،الوه بر ارائه خدمات پژوهشيعآزمايشگاه جامع 

هاي آموزشي در ارتباط با زمينه برگزاري كارگاه
- هاي مستقر در اين مركز نيز فعاليت ميتكنولوژي

هاي تخصصي ن كارگاهنمايد و در اين راستا تاكنو
فراهم سازي امكانات . متعددي را ارائه نموده است

هاي الزم جهت انجام تحقيقات در زمينه سلول
ست كه در دستور ا ييهابنيادين از ديگر فعاليت

  .هاي آتي اين مركز قرار داردبرنامه
ي اين آزمايشگاه قادر به انجام كليهتجهيزاتي  از نظر

وشيميايي و ساختن تركيبات آزمايشات مولكولي، بي

و در نظر دارد آزمايشات مربوط  باشدمينانوليپوزوم 
هاي بنيادي را در اين مركز به كشت سلول و سلول

اين تجهيزات بيشتر در تحقيقات . راه اندازي نمايد
بنيادي كاربرد دارند و با توجه به منحصر به فرد بودن 

  . اندآنها از استقبال خوبي برخوردار شده
  

 .باشدهاي زير مياين آزمايشگاه مجهز به دستگاه

   Real-Time PCRدستگاه 
 االيزا ريدر 

  سانتريفيوژ  
 Nano Drop  
   دستگاه پراب سونيك 
  دستگاه نانوهموژنايزر 
  ترازوي يك دهزار 
  ساير تجهيزات آزمايشگاه 
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  1392-93ان در سال كاش علوم پزشكي دانشگاه جدول نتايج ارزشيابي مراكز تحقيقاتي
  

  نام مركز تحقيقات
ارجاع تعداد 

 تمقاالبه 
  مركز

  امتياز

مقاالت منتشر 
شده در 

داخلي  مجالت
  و خارجي

  امتياز

يي هاطرحتعداد
درصد  30 كه 

بودجه آن از 
هاي غير سازمان
تامين  دولتي

  شده است

امتياز خام   امتياز
  مركز

رتبه دربين 
  مراكز همتراز

رتبه در 
بين كل 

  كزمرا

نرخ رشد 
  )درصد(

  ١٥٢  ٤٩  ١٠٤٣  -  -  ٩٧١.٩  ٦٢  ٥٤  ١١  1392  تروما

٣١  

  ١٤٥  ٤٦  ١٣٦٥.٩  -  -  ١١١١.٩  ٦٦  ١٦٧.٢١  ٣٨  1393  تروما

  ١١٦  ٧٦  ٧٠٠  -  -  ٣٢٢.٥  ١٨  ٣٦١  ٤٧  1392 فيزيولوژي

١٣  

  ٢٤٥  ٩٥  ٧٩١.١٧  -  -  ٢٩٥.٥  ١٨  ٤٦٥.١٤  ٥٥  1393 فيزيولوژي

  ١١٦  ٨٢  ٦٢١  -  -  ٤٥٢  ٢٨  ١٤١  ٢٧  1392 علوم تشريح

١٦  

  ٢٦٦  ١٠١  ٧١٨.٧  -  -  ٤٣٣.٩  ٢٤  ٢١٩.٧  ٣٥  1393 علوم تشريح

بيوشيمي و تغذيه در 
  ٩٧  ٣١  ٥٤٤  ٩.٤  ٤  ٤٨١  ٢٤  ٤٥  ٤  1392 هاي متابوليكبيماري

بيوشيمي و تغذيه در  ١٤٨
 هاي متابوليكبيماري

1393  
١٤٦  ٨  ١٣٤٩.٠٢  ٢٦.٣  ٦  ٧٧٦.٩٣  ٣٦  ٥٢٩.٥٥  ٧٠  

  ٨٧  ٢٥  ٤٢٢  -  -  ٤٠٧.٨  ٢٨  ٢  ١  1392 پرستاري تروما

٢٥  

  ٣٢٣  ٢٥  ٥٢٧.٦٣  -  -  ٤٨١.٦٣  ٢٩  ٢٢.١  ٦  1393 پرستاري تروما

هاي جنسي لتوليد سلو
1393  -  -  ٤٩٢  ٧٥  ١١٥.٩٧  -  -  ١١٢.٩٧  ٧    

عوامل اجتماعي مرتبط با 
    480  70  137.74  -  -  127.99  10  2  1  93سالمت 

  


