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 ای جامع با هدفپژوهش، به معنای عام، بررسی یا کاوشی سخت کوشانه و به معنای خاص، تحقیق و تجربه

پذیرفته شده ها و قوانین ها، نظریهگیریها، تجدید نظر در نتیجههای نو و تفسیر درست این واقعیتکشف واقعیت

ها و قوانین جدید است. در معنایی ها، نظریهگیریهای کشف شده و به کارگیری عملی نتیجهدر پرتو واقعیت

ای ها به گونههای قابل اطمینان از طریق گردآوری، تحلیل و تفسیردادهدیگر، پژوهش فرایند رسیدن به راه حل

 .است مندریزی شده و نظامبرنامه

مختلف علوم، مرهون  یدر رشته ها یهر جامعه ا شرفتیاست که پ یمقدار کاف نیپژوهش هم تیدر درک اهم

که پژوهش ها و  یپژوهش هستند؛ به گونه ا ونیرا مد شیو توسعه خو شیدایپژوهش است بلکه اساسا علوم، پ

 گردد. یم عهو توس مختلف یرشته ها جادیعلوم و ا یمختلف باعث توسعه  یها نهیدانشمندان در زم قاتیتحق

 مهم آن عبارت است از: ی دهیاست که دو فا یمتعدد دیفوا یدار قیو تحق پژوهش

 مختلف یو گسترش علم و دانش در رشته ها شیدای. پ1

 جهت توسعه و مبنایی در افراد مستعد تیابتکار وخلّاق ی. رشد قوه 2

های علمی آوری و پژوهشهای فنتوانایییافتگی یک کشور را در ترین شاخص بالندگی و توسعهامروزه برجسته

کنند و جایگاه تحقیق در امر توسعه، به خصوص توسعه پایدار، بر کسی پوشیده وجو میو کاربردی آن جست

ها و کارکردهایش، به انسان امکان افزایش دانش و اطالعات، بهبود وضع زندگی نیست. پژوهش به لحاظ قابلیت

 شودو به طور کلی، موجب پیشرفت جامعه می دهداجتماعی و اقتصادی را می

این رو یکی از  بدون انجام پژوهش، امور آموزشی نیز از پویایی و نشاط الزم برخوردار نخواهد بود. ازهمچنین 

عوامل اساسی پیشرفت درکشورهای توسعه یافته، توجه خاص به امر پژوهش است. اصواًل پیشرفت و توسعه، 

گذاری در بخش ات علمی دارد و رشد و توسعة کشورهای پیشرفته در نتیجة سرمایهارتباط مستقیم با تحقیق

 باشد. میپژوهش 
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دانشجو  30دانشجو اقدام نمود و تعداد  رشیجهت پذ 1372بار در سال نیاول یدزفول برا یدانشکده علوم پزشک

در دانشکده  یعدم وجود امکانات آموزش لیبه دل هیسهم نیدانشکده در نظر گرفته شد. اما ا نیا هیبه عنوان سهم

 قیاز طر زیبعد ن یهادزفول در سال ی. دانشکده علوم پزشکدیلغو گرد یپس از سه سال از کنکور سراسر

 یدرمان یو خدمات بهداشت یشدگان در دانشگاه علوم پزشک رفتهیپذ نیاما ا رفت،یدانشجو پذ یکنکور سراسر

 یپزشک یهاتیدانشکده فور نکهیتا ا افتیادامه  1386تا سال  هیرو نیپرداختند. ا لیشاپور اهواز به تحص یجند

خود  تیدزفول فعال یپزشک یهاتیبدون کنکور و به نام دانشکده فور یدانشجو در مقطع کاردان 60 رشیبا پذ

 آغاز نمود. یکیزیرا رسماً و به طور ف

 کیبه صورت  یجهت مجوز دانشکده علوم پزشک یمرکز موفق به گرفتن موافقت اصول نی، ا1387 درسال

هر سه  یکنکور برا قینفر دانشجو از طر 90و موفق به جذب  دیگرد یو درمان یپژوهش ،یواحد مستقل آموزش

 دانشکده شد. نیدر ا یو هوشبر یپرستار ،یشگاهیعلوم آزما یرشته شامل کارشناس

 یهمزمان با دور دوم سفرها 1391و درسال  دیگرد یموفق به اخذ مجوز رشته پزشک 1391دانشکده در سال  نیا

 یبرا هیمطالعات اول یوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشک یعال اتیمحترم جمهور وقت و ه استیر یاستان

 ،ییو ماما یسه دانشکده پرستار سیو با تأس دیآغاز گرد یارتقاء دانشکده به دانشگاه علوم پزشک یبررس

و فوق  یتخصص یهابخش سیبزرگ دزفول و تأس مارستانیشدن ب یبا آموزش نیو همچن یو پزشک یراپزشکیپ

و با  یوگرافیآنژ رال،یاسکن اسپ یت ی، س(MRI) یام آر آ ز،یالی، د(NICU)نوزادان  وی یس یآ یتخصص

دزفول به  یدانشکده علوم پزشک 1392در سال  نجامسرا یو پژوهش یامکانات آموزش شیو افزا یکیزیرشد ف

دانشگاه و بر  یامنا اتیو ه سهیرئ اتیه میبنابر بر تصم 1396. در سال افتیدزفول ارتقاء  یدانشگاه علوم پزشک

 یو فناور قاتیبا معاونت تحق یسه معاونت آموزش پیت یدانشگاه ها یمعاونت توسعه وزرات برا نیاساس قوان

در حوزه پژوهش  یو فناور قاتیتحق تیریحوزه مد تیبا محور یو فناور قاتیتحق ،یآموزش تادغام و معاون

 . دیگرد لیتشک یو فناور
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ت بهداشت از وزار یداخل اریدست رشیاخذ مجوز پذ 1397مهم دانشگاه در سال  یاز دستاوردها یکی نیهمچن

 تیریدباشد. م یدانشگاه م نیدر سطح ا یلیتکم التیبود، که سرآغاز ظهور تحص یدرمان و آموزش پزشک

 قاتیتحق شگاهیو مرکز اسناد، آزمـا یدانشگاه شامل چهار واحد شامل کتابخانه مرکز یو فناور قاتیتحق

 قاتیتحق تهیکم ،یقاتیتحق یواحد طرح ها ،ی)واحد علم سنج قاتیتحق یابیگروه توسعه و ارز یمرکز

 یاز واحدها نیباشد. همچن یو مرکز رشد م یو کنگره ها( و واحد فناور نارهایسم یواحد برگزار ،ییدانشجو

 مارستانیب نیام البن یرنابارو قاتیمرکز تحقی، نیبال قاتیتوان به کتابخانه، واحد توسعه تحق یم تیریمد نیتابعه ا

ورت گرفته ص یها یزیاشاره کرد. با توجه به برنامه ر و راه اندازی مرکز عفونی و گرمسیری بزرگ دزفول

 یاشته طورد یروند صعود ریاخ یدانشگاه نوپا در سال ها کیه به عنوان در دانشگا یپژوهش و فناور تیوضع

کالن منطقه  بانایتوسط ارز یساخت ریز یتعداد مقاالت، تعداد استنادات به مقاالت و شاخص ها یابیکه در ارز

 باشد. یقابل مالحظه م یروند صعود نیا یو وزارت یا

اسیس تمجوز و موافقت اصولی  از دستاوردهای پژوهشی حوزه تحقیقات و فناوری در سال های اخیر اخذ 

وافقت اصولی ممرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری، راه اندازی مجله انگلیسی زبان دانشگاه، اخذ 

ستان گنجویان و لینی در بیمارراه اندازی مرکز رشد و فناوری دانشگاه، راه اندازی واحد توسعه تحقیقات با

 شروع برنامه ثبت بیماری در حوزه معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری می باشد.
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  اخذ مجوز و راه اندازی مجله انگلیسی دانشگاه با عنوانTrends in Medical Sciences اول شماره 3و انتشار   

  آپ دانشگاه در حوزه ی سالمت با موضوع برنامه ریزی برگزاری اولین استارتWecan  1401در اوایل سال  

  شاخصH  دانشگاه در پایگاهScopus  است. 28درحال حاضر 

 پله ای دانشگاه علوم پزشکی دزفول در بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور براساس شاخص  7 رشدH 

  مقاله در پایگاه استنادی  571نمایه شدنISI  1400تا آذرماه  1391از سال 

  مقاله در پایگاه استنادی  420نمایه شدنPubMed 1400تا آذرماه  1391از سال 

  مقاله در پایگاه استنادی  549نمایه شدنScopus  1400تا آذرماه  1391ازسال 

  1مقاله در مجالت  510چاپ بیش ازQ  1400تا آذرماه  1391از سال 

 5295  ارجاع به مقاالت چاپ شده دانشگاه در پایگاهScopus 

  مورد همکاری بین المللی در چاپ مقاالت توسط پژوهشگران دانشگاه 81بیش از 

 1400تا آذرماه  1391همایش داخلی از ابتدا سال  100حضور در بیش از 

  1400تا آذرماه  1391ل همایش خارجی از ابتدا سا 10حضور در بیش از 

 تاسیس مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان گنجویان 

 اخذ مجوز راه اندازی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی وگرمسیری 

 راه اندازی مرکز رشد و فناوری سالمت دانشگاه اخذ مجوز 

  هسته فناور در مرکز رشد فناوری سالمت دانشگاه 6جذب 

 یماری در دانشگاه با شروع برنامه ثبت بیماری سالک با همکاری دانشگاه علوم پزشکی راه اندازی برنامه ثبت ب

 سبزوار 

 )راه اندازی آزمایشگاه تشخیص مولکولی امام حسین )ع (COVID -19) 

  ،ارتقاء سامانه پژوهشی پژوهان و اضافه شدن زیر الیه های مربوط به دانشکده های پزشکی، پرستاری، پیراپزشکی

 یته تحقیقات دانشجوییمتوسعه تحقیقات بالینی بیمارستان گنجویان و کمرکز 
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  1400تا آذر ماه  1391طرح تحقیقاتی از سال  371تصویب بیش از 

 در پژوهش  تشـکیل کمیته های مـرتبط با فعالیت های پژوهشی در سـطح معـاونت و دانشگاه )کمیته اخالق

 بیماری، کمیته تعیین اولویت های تحقیقاتی(های زیست پزشکی، کمیته مالی، کمیته ثبت 

  17چـاپ ( مقـاله  8مقاله تحقیـقـاتیISI ،4  مقـالهPubMed ،5  مقـالهScopus  مقـاله ع 1و )لمـی پژوهشی

 در مجالت معتبر داخلی و خارجی با افیلیشن کمیته تحقیقات دانشجویی

  علمی، کارکنان و دانشجویانکارگاه توانمندسازی جهت اعضای هیات  150برگزاری بیش از 

  براساس نظام رتبه بندی  در بین کل دانشگاه ها در دنیا 4162ارتقاء رتبه بین المللی وبومتریکس دانشگاه به رتبه

Webometrics 

  98-1400عنوان کتاب تالیف و ترجمه با لوگوی دانشگاه در سال های  6چاپ 

  ری در راه اندازی پورتال سایت دانشگاههمکاو ایجاد بستر مناسب جهت شبکه های رایانه ای 

  دان )کـنگره به صورت مشترک با دانشگاه علوم پزشکی آبا 4برگزاری کارگاه ابزار پژوهشی در کالن منطقه

 کمیته تحقیقات دانـشجویی جنوب غرب کشور، همایش کمیته اخالق،کارگاه استانی مقاله نویسی(

 انشگاه متر در فضای پردیس د 600ری با فضای به متراژ در نظر گرفتن و تهیه نقشه مرکز رشد و فناو 

 اخذ مجوز و راه اندازی واحد توسعه تحقیقات بالینی در بیمارستان گنجویان 

 1400تا  1398نسخه جلد کتاب برای کتابخانه مرکزی از سال  1285خرید بیش از 

  طرح پژوهشی اعضای هیات علمی در قالب گرنت پژوهشی  18حمایت از 

    خریـــدHPLC آب دیــــونایزر، پروتیـــومیکس، ترمـــال ســـایکلر، ریـــل تـــایم ،PCR ،pH زوی متـــر، تـــرا

ـاری، حســـاس دیجیتـــالی، هـــدایت ســـنر، حمـــام التــــراسونیک، ســـت فیلتــــراسیون، سانتــــریفیوژ، بـــن مـــ

 استـریومیکروسکوپ، میـکروسکوپ فلیـورسنت

 راه اندازی بانک اطالعاتی پایان نامه های دانشگاه 

 ر نرم افزار جامع کتابخانه در جهت تسهیل دسترسی، منابع چاپی و الکترونیکیتغیی 

 خرید دستگاه وب کیوسک به منظور تسهیل جستجو در منابع کتابخانه ای 

 انجام مقدمات راه اندازی کتابخانه اندیشه )خوابگاه برادران( و کتابخانه دانشکده پزشکی 
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 مرتبه علمی

 دانشکده پزشکی _استادیارگروه بیوشیمی بالینی 

 رشته تحصیلی: دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی

 سوابق اجرایی و پژوهشی

  تاکنون 1398معاون آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشگاه از سال 

  1398الی  1396رئیس اداره مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی در سال 

 حوزه آموزش در کارگروه پدافند غیر عامل سرپرست تیم واکنش سریع علمی 

 شگاهی اخالق در آموزش پزشکینعضو کمیته دا 

 کارگروه بیماری های غیرواگیردبیر 

 19-عضو کارگروه کمیته تحلیل و بررسی اپیدمیولوژیک کووید 

 عضو کارگروه کمیته ارتقاء آموزش بالینی 

 عضو کمیته برنامه ریزی شورای آموزشی مرکز آموزش مداوم 

 1400بیر کارگروه اخالق در آموزش د 

  های تحول حوزه آموزشبسته مسیول برنامه عملیاتی و 

 کارگروه مشترک حوزه آموزش و تحقیقات )کارگروه حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم(دبیر 

 عضو کارگروه مشترک آموزش و پژوهش با دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول 

 یس شورای پژوهشی دانشگاهدانشگاه/ رئ شورای آموزشی رئیس 

 پژوهش و فناوریکارگروه حوادث غیرمترقبه در حوزه آموزش،  مسیول 

 عضو شورای داوری طرح های پژوهشی در آموزش مرکزمطالعات و توسعه ی آموزش پزشکی 
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 عضو کارگروه بسته اعتبار بخشی موسسه ای 

 دبیر کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه 

 ره پزشکیعضو کمیته اعتبار بخشی دو 

 آمایشی کشور 4قاء زیر ساخت های آموزش علوم پزشکی در منطقه تعضو کمیته بسته توسعه و ار 

  رآمایشی کشو 4عضو کمیته بسته آینده نگاری و ظرفیت سازی برای کسب مرجعیت علمی در منطقه 

 عضو کمیته راهبردی تعیین اولویت های پژوهشی 

  و ماموریت گراییعضو کارگروه بسته توسعه راهبردی هدفمند 

 مسیول کل برنامه عملیاتی و بسته های تحول حوزه آموزش و تحقیقات فناوری 

 سوابق تحصیلی و رتبه ها

  1394منتخب برتر بنیاد ملی نخبگان سال 

  دانشگاه 1396و  1391پژوهشگر برتر سال 

  1391آزمون دکترای بیوشیمی بالینی سال  3رتبه 

  وشیمی بالینی دانشگاه تربیت مدرسدانشجو مقطع دکتری بی 2کسب رتبه 

  1391کشوری آزمون پذیرش دکتری بیوشیمی بالینی در سال  3رتبه 
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 مرتبه علمی

 دانشکده پزشکی _گروه پزشکی اجتماعی  دانشیار

 دکترای تخصصی اپیدمیولوژیرشته تحصیلی: 

 سوابق اجرایی و پژوهشی

  1400الی  1396مدیر تحقیقات و فناوری دانشگاه از سال 

 مسیول کمیته توانمندی سازی اداره مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC) 1395دانشگاه در سال 

  مسیول کمیته برنامه ریزی آموزشی اداره مطالعات و توسعه آموزش پزشکی(EDC)  1396دانشگاه در سال 

 دبیر شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی 

 دبیر شورای پژوهشی دانشگاه 

 در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی دزفول و دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول ه اخالقکمیت عضو 

 و پرستاری ژوهشی دانشکده پزشکی، پیراپزشکی،عضو شورای پ HSR دانشگاه 

 رتبه ها 

 کسب رتبه دانشجوی ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد 

  پژوهشگر برتر دانشجویی در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 عضو انجمن اپیدمیولوژی ایران 

 اهم فعالیت های مدیرپژوهشی

 و فناوری دانشگاهاداره امور جاری پژوهشی  . 1

 و فناوری به منظور طرح در شورای پژوهشی و فناوری تهیه پیش نویس آئین نامه ها و شیوه نامه ای پژوهشی . 2

 و فناوری تنظیم جلسات و دستور جلسات شورای پژوهشی . 3
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رسـی اعضـای هیـات علمـی دانشـگاه و برو فنـاوری دبیرشورای پژوهشی و پذیرش درخواست های پژوهشـی  . 4

 دستور جلسات قبل از طرح در شورای پژوهشی و تهیه صورتجلسه

یته اخالق شنهاد طرح های پژوهشی و طرح آن در شورای کارشناسان، شورای پژوهشی،کممدیریت دریافت پی . 5

 و اقدام جهت عقد قرارداد و پیگیری های مربوطه

 نظارت برحسن اجرای مصوبات شورای پژوهشی فناوری وابالغ صورت جلسات پژوهشی و . 6

 و فناوری وهشیو پیش بینی اعتبارات پژ و فناوری برنامه ریزی ساالنه پژوهشی . 7

 مدیریت برنامه های ثبت بیماری در دانشگاه . 8

 مدیریت برنامه های مراکز تحقیقاتی دانشگاه . 9
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 مرتبه علمی:

 دانشکده پزشکی_ استادیار پزشکی مولکولی 

 دکترای تخصصی پزشکی مولکولیرشته تحصیلی: 

 سوابق اجرایی و پژوهشی: 

  مسیول کمیته برنامه ریزی آموزشی اداره مطالعات و توسعه آموزش پزشکی(EDC)  1396دانشگاه در سال 

  مسیول بسته ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی 

 عضو شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی 

 عضو شورای پژوهشی دانشگاه 

 دانشگاه کمیته اخالق عضو 

 کده پزشکیعضو شورای پژوهشی دانش 

 عضو کمیته ارزیابی اولیه طرح ها 

 عضو شورای انتشارات دانشگاه 

 مسیول ارزشیابی حوزه تحقیقات و فناوری 

 

 رتبه ها:

  1397پژوهشگر برتر هیات علمی سال 

 عضو استعداد درخشان و رتبه برتر دوره کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی تهران 

  عضو استعداد درخشان و رتبه برتر دوره کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
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 اهم فعالیت های رئیس گروه توسعه

 یتهـی، کمـحقیقاتـز تـراکـها، مشکدهـی دانـژوهشـوراهای پـــصله از شوا تـحقیقاتی هـایطـرح به مربوط امـور .1

رح در ــیه، طـی اولـامل بررسـگاه )شـشـدان HSRقیقات بالینی و ـعه تحــد توســویی، واحـجـشـحقیقات دانـت

 ها و صدور پایان طرح(داخت هزینهشورای پژوهشی، مکاتبات الزم، تنظیم قرارداد، نظارت، پر

 آن مصوبات پیگیری و ابالغ و دانشگاه پژوهش در اخالق کمیته به مربوط امور .2

 دانشگاه HSR دانشگاه و بالینی تحقیقات توسعه واحد به مربوط امور .3

  دانشگاه دانشجویی تحقیقات کمیته به مربوط امور .4

 فرصت و خارجی، داخلی هایهمایش در دانشگاه پژوهشگران و علمی هیات اعضای اعزام به مربوط امور .5

 مطالعاتی

 های علمی در دانشگاهایشهم و های علمی مرتبط با پژوهشامور مربوط به برگزاری کارگاه .6

 (گزارش تهیه ها،نامهمعرفی ها،گواهی تنظیم) دانشگاه تحقیقات ارزیابی و توسعه گروه حوزه جاری امور .7

گاهدانش فناوری و تحقیقات محترم مدیریت سوی از محوله امور سایر .8
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 مقدمه              

ــت درون در هــا ســازمان و هــا دولــتامــروزه  ــرا هــا دول ــرار یب  یطــ در مســتمر توســعه و رشــد ریمســ در گــرفتن ق

ــرون ــا روش از ق ــف یه ــه مختل ــر برنام ــره یزی ــته به ــد جس ــی .ان ــا،یمع از یک ــچیپ اره ــازمان یدگی ــا س ــط و ه  رواب

 برخوردارنــد یســادگ از فیوظــا انجــام بــا رابطــه در هــا ســازمان از یبعضــ کــه معنــا نیبــد باشــد یمــ هــا آن یدرونــ

ــه توجــه بــا کــه هســتند ییهــا ســازمان یولــ. اســت حکمفرمــا آنهــا در ســاده ینــدهایفرآ و  کــه یا فــهیوظ تیــماه ب

 یســـاختارها نیچنـــ هـــم و ســـالمت بـــا مـــرتبط یهـــا نظـــام. برخوردارنـــد یبـــاالئ یدگیـــچیپ از دارنـــد برعهـــده

ــاع ــ و یاجتم ــا از یفرهنگ ــه نی ــ مقول ــند، یم ــه باش ــدیفرآ در چراک ــد ن ــود، یتیریم ــپ در و خ ــر شیدای ــپد ه  دهی

 ایــ و تیـتقو اثـرات و کننـد یمـ فـایا چندگانـه ینقشـها عوامــل و کنـد یمـ دخالـت عامـل صـدها و ده هـا یسـازمان

 بتوانــد یرونـیب طیمحـ بـا تعامــل بـدون کـه سـتین یســازمان چیهـ امـروزه .گذارنـد یمــ گریهمـد بـر کننـده فیتضـع

ــه ــح ب ــود اتی ــه خ ــد ادام ــتغ و ده ــوالت ریی ــ در وتح ــیب طیمح ــ یرون ــوه ب ــت ینح ــه اس ــدون ک ــدرت ب ــاف ق  انعط

ــذ ــاال یریپ ــ و داشــت نخواهــد وجــود ســازمان اتیــح امکــان ســازمان، در ب ــه را ســازمان ای ــ ب ــ الشــه کی  جــانی ب

ــد ــ لیتب ــانیاطم طیشــرا در. ســازد یم ــقطع و ن ــتغ و تی ــذ ریی ــر آشــنا یریپ ــوع نیبهت ــه ن ــر برنام ــر برنامــه ،یزی  یزی

ــ. اســت یکمــ مــدت دراز ــقطع عــدم صــورت در یول ــتغ ت،ی ــا یهــا یگسســتگ و راتیی ــز تحــوالت و آشــنا ن  اد،ی

 کیاســتراتژ یزیــر برنامــه چراکــه بــود، خواهــد بخــش اثــر و کارآمــد مــدل کیــ کیاســتراتژ یزیــر برنامــه مــدل

ــه منجــر ــادگ ب ــا ســازمان یآم ــرا ه ــه مناســب و عیســر یپاســخگوئ یب ــ یطــیمح تحــوالت ب ــر مهــم. گــرددی م  از ت

ــه ــر برنام ــتراتژ یزی ــر ک،یاس ــتراتژ تفک ــهینهاد و کیاس ــدن ن ــاد در آن ش ــازمان نه ــ یس ــد یم ــه باش ــه ک ــارت ب  مه

 .شودی م محسوب ستمیس کارشناسان و رانیمد در گسترده نگرش رییتغ و یآموز

 چشم انداز/دورنما

 علمی جامع نقشه انداز چشم راستای در موجود های قابلیت و بنیادی _بر آنیم تا از طریق پژوهش های کاربردی  ما

و حفظ سالمت بر پایه منابع انسانی و فناوری های  ءافراد در جهت ارتقا توان افزایش و علم گسترش موجبات کشور

 باشیم.( 1405سال آینده )سال  5تا  3تیپ  انشگاه برترهمترازد 5ء نوین را فراهم آوریم و جز
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 ماموریت/رسالت

ــده ــا عه ــالمت م ــا س ــرتبط ب ــش م ــر دان ــد و نش ــور تولی ــه منظ ــگاه و ب ــالت دانش ــق رس ــتای تحق ــراه در راس م دار ف

مــا در راســتای  تحقیقــات .باالهســتیم کیفیــت بــا بنیــادی _نمــودن بســتر مناســب بــرای انجــام تحقیقــات کــاربردی 

امع علمـی جـنقشـه  و و سیاسـت هـای ملـی و منطقـه ای و متناسـب بـا فرهنـا جامعـه مـی باشـد نیازهـای واقعـی

 کشور را مورد توجه قرار خواهد داد. 

 ارزش ها:

 انسانی و اخالق در پژوهش -های اسالمی  حفظ ارزش •

 توسعه پایدار و عدالت اجتماعی در بکارگیری نتایر توسعه مبتنی بر دانایی •

 ارج نهادن به جایگاه واالی محقق و تحقیق •

 تحقیق بر اساس نیازهای جامعه •

 

 

 

 

  

 

 
 

 

                 

                                         

  

 

 

 

 ا

 4قوت ها      4قوت ها      

 ضعف ها    4

ـی
جـ

خار
ل 

وام
عـ

 

3 

4  

 تهدیدها

 عـوامل داخلــی

 فرصت ها

4 
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 Internal Factor Evaluation Matrix  (IFE) : تحلیل نقاط قوت2-1جدول 

 نقاط قوت ردیف

 و معاون آموزش تحقیقات وفناوری حمایت همه جانبه ریاست دانشگاه 1

 وجود اعضاء هیات علمی مجرب، جوان و توانمند در زمینه تحقیقات 2

 (Trends in Medical Sciences)راه اندازی مجله دانشگاه  3

 Eprintsهمانند بهسان و  وجود سامانه های الکترونیکی در زمینه فرآیند های پژوهش 4

 راه اندازی شوراهای پژوهشی زیر مجموعه دانشگاهی 5

 شفاف سازی فرآیند های پژوهشی طرح های تحقیقاتی و گرنت های پژوهشی 6

 رو به رشد میزان انتشار مقاالت در مجالت معتبرروند  7

 راه اندازی مرکز توسعه تحقیقات بالینی در بیمارستان گنجویان 8

 تعداد اعضای هیات علمی با رتبه استادیاری و دانشیاری دانشگاهافزایش  9

 دانشگاه واحد فناوری و مرکز رشد مجوز و راه اندازی 10

11 
 هز با مج امام حسین )ع( 19و آزمایشگاه تشخیص مولکولی کووید  تحقیقاتیوجود آزمایشگاه     

 های پیشرفته دستگاه

 کمیته تحقیقات دانشجویی برای ترغیب دانشجویان به انجام پژوهش راه اندازی 12

 وجود تفکر سیستماتیک مدیریتی در سطوح مدیریتی حوزه تحقیقات و فناوری 13

 تحقیقاتی حوزه تحقیقاتمشخص بودن اولویت های  14

 وجود آیین نامه های تدوین شده مصوب در حوزه پژوهش 15

 و وجود منابع علمی در دسترس چاپی ،هولت دسترسی به منابع علمی الکترونیکس 16

 سیاست های تشویقی و حمایتی از پژوهشگران 17

 وجود کتابخانه استاندارد و دسترسی به منابع چاپی و الکترونیکی 18

 راه اندازی برنامه ملی ثبت بیماری ها و پیامدهای سالمت 19

 اخذ مجوز و راه اندازی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری 20
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 Internal Factor Evaluation Matrix (IFE)  : تحلیل نقاط ضعف2-2جدول

 نقاط ضعف ردیف

 برنامه های در حال اجرای پژوهشی و فناوریعدم چارت سازمانی مصوب متناسب با فعالیت ها و  1

 شرایط سخت دستیابی به فرصت های مطالعاتی جهت اعضاء هیات علمی 2

 وجود ضعف در یکپارچگی بین آموزش، پژوهش و بالین 3

 عدم ارتباط مؤثر حوزه علوم پایه با بخش صنعت و فناوری 4

 نهادینه نبودن کار گروهی و کار بین بخشی در پژوهش 5

 رغبت نداشتن بعضی از اعضای هیات علمی به تحقیقات و فناوری 6

 ضعف در سیستم ارزشیابی پژوهشی طوری که کمیت جای کیفیت را گرفته است 7

 کمبود سیستم های ارزشیابی درون بازخورد 8

 و فناوریتقدم و اولویت آموزش بر پژوهش  9

 از اعضای هیات علمیعدم رعایت توانمندی های پژوهشی در جذب بعضی  10

11 H-index پایین اعضای هیات علمی در مقایسه با سایر دانشگاه ها 

 نقص در اجرای فرآیندهای مالی 12

 کمبود نیروی انسانی ماهر در هر بعضی از پست های حوزه پژوهش و فناوری 13

 کمبود فضا در حوزه مدیریت تحقیقات و فناوری 14

 پژوهش جهت فرآیندهای تحقیقاتی و فناوری کمبود اختصاص بودجه های 15

 دانشجویان تحصیالت تکمیلیعدم داشتن  16

 پژوهش و بخش صنعت عدم ارتباط کافی بین  17

 قوی هماهنگی های بین بخشی برخورداریعدم  18

 فعالیت های پژوهشی ضعف در اعمال نظارت بر 19

 یات علمیههای تحقیقاتی با تعداد  عدم تناسب طرح 20

 سرانه پایین تعداد مقاالت داخلی و خارجی نسبت به اعضای هیات علمی 21

 در دانشگاه و منطقه ای کم بودن برگزاری کنگره ها و سمینارهای کشوری 22

 مهارت ناکافی بعضی از اعضای هیات علمی و پژوهشگران در پژوهش و به خصوص فناوری 23

 طرح های فناوریکم بودن طرح های تحقیقاتی و به خصوص  24

 مهارت ناکافی بعضی از اعضای هیات علمی و پژوهشگران در پژوهش و به خصوص فناوری 27
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 External Factor Evaluation Matrix (EFE): تحلیل نقاط فرصت 2-3جدول

 فرصت ها ردیف

 دزفول جهت انجام پژوهش های جامعوجود بیمارستان بزرگ  1

 وجود بعضی از فیلد های جذاب پژوهشی همانند قلب و سرطان، ناباروری در مجموعه دانشگاه 2

 فراهم بودن بستر ارتباط با سایر مراکز دانشگاهی در ایران 3

 امکان جذب و بکارگیری فارغ التحصیالن توانمند در زمینه پژوهش 4

 تحقیقات مرکزی و مرکز تکثیر حیواناتوجود آزمایشگاه  5

 جمعیت زیاد حوزه دانشگاه شمال خوزستان و زمینه های تحقیقاتی 6

 نیاز  جامعه تحت پوشش دانشگاه به پژوهش 7

 در شمال استان خوزستانو کشاورزی وجود صنعت  8

 وجود مرکز تحقیقاتی غیر رسمی ناباروری ام البنین در حوزه معاونت درمان 9

 دسترسی به بیشتر پایگاه ها اطالعاتی برای انجام تحقیقات 10

 وجود فرهنا وقف و امور خیریه در شهرستان 11

12 
 ، پیام نور( ، صنعتی جندی شاپوروجود مراکز علمی و آموزشی دانشگاهی متعدد از جمله ) آزاد

 حوزه تحت پوشش دانشگاهدر 

 پژوهشگرانامکان استفاده از روش های آموزش مجازی به  13

 وجود مرکز درمانی آنکولوژی بیمارستان امام حسن مجتبی)ع( جهت پژوهش 14

 وجود بستر اولیه تحقیقاتی در برخی معاونت ها دانشگاه 15
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 External Factor Evaluation Matrix  (EFE): تحلیل چالش ها )تهدیدها(2-4جدول

 تهدیدها ردیف

 یر تحولسعدم انطباق حرکت رو به جلو دانشگاه با این  سرعت تغییرات جهانی در پژوهش و 1

 ها قرار گرفتن در رده پایین رنکینا پژوهشی در بین دانشگاه 2

 عدم ثبات مدیریتی در برخی حوزه ها 3

 ت علمیاارتقاء و تبدیل وضعیت اعضاء هیاستخدام،  مشکالت استفاده از فرصتهای مطالعاتی, 4

 تخصصی هایدر زمینه فیلدنبود مراکز تحقیقاتی  5

 همکاری نکردن بخش های مختلف اجتماع، صنعت و افراد متخصص در زمینه پژوهش 6

 نبود سیستم جامع پایش و ارزیابی 7

8 
  H-index که روی شاخص میانگین سنی کمتر اعضای هیات علمی درگیردر پژوهش

 تاثیر مستقیمی می گذارد

 تامین وسایل و مواد آزمایشگاهیافزایش نرخ ارز و تورم در مورد  9

 نجام پژوهشادرگیر بودن اعضا هیات علمی بالینی در حوزه درمان و آموزش و نبود وقت برای  10

 باال بودن حجم فعالیت های آموزشی و اجرایی اعضای هیات علمی 11

 کم توجهی مسیولین به نتایر پژوهش ها در سیاست گذاری و تصمیم سازی 12

 خارجیهزینه های باالی حق شرکت در کنگره های داخلی و  13

 3های تیپ  دانشگاه در مقایسه با دانشگاه و تجهیزات مرتبط با  کمبود امکانات 14

 شرکتی بودن اکثر پرسنل حوزه تحقیقات و فناوری 15

 ناکافی بودن استقبال بخش صنعت از پژوهش 16

 انجام تحقیقات موازی در سطح کشور 17

 فقدان ساختار دانشگاهی برای برقراری ارتباط بین الملل 18
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 فناوری و پژوهش ای توسعه های ساختزیر تقویت .1

 فناور پژوهشگر سمت به صرف پژوهشگر تربیت از گذار .2

 کاربردی و فناورانه علم تولید سوی به پژوهش کردن هدفمند .3

 یالملل بین های همکاری و امور توسعه .4

 منطقه تحقیقاتی های اولویت با متناسب  سالمت نظام وکاربردی بنیادی های پژوهش وکیفی کمیارتقاء. 5

 . گسترش ارتباطات ملی و بین المللی در حوزه پژوهش6

 گیری از فناوری های نوین در حوزه پژوهشره . ایجاد بستر مناسب برای به7

 . جذب و توسعه منابع )انسانی، مالی(8

 به منظور نهادینه کردن پژوهش در نظام ارائه خدمات دانشگاه. بسترسازی 9

 . جهت دهی تحقیقات در راستای تولید علم و ارتباط با صنعت10

 . توسعه ظرفیت نظام مدیریت اطالعات و دانش سالمت11

 . تقویت مشارکت، ایجاد انگیزه و نوآوری در اعضاء هیات علمی در حوزه پژوهش12

 ت های پژوهشی برای زیر بخش های درگیر در فیلد تحقیقات. تبیین اهمیت اولوی13

 ایشوری و رقابت پذیری در سطح منطقه . کسب امتیاز و ارتقاء آن در رتبه بندی پژوهشی ک14

 نیاز بویژه از بخش غیر دولتی . افزایش جذب حمایت های مالی جهت تامین منابع مورد15

 فناوری و ارتباط با صنعت. بکارگیری خط مشی های مناسب درخصوص حوزه 16

 سال آینده 5. تاسیس مراکز تحقیقاتی در فیلدهای تخصصی در 17

 سال آینده 5در  Scopus. مجوز گرفتن مجله انگلیسی و ارتقاء آن تا ایندکس 18

 سال آینده 5تا  20پژوهشگران فعال تحقیقاتی به  H-Index. رسیدن 19
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 و فناوری برای رسیدن به اهداف مشخص شدهقیقات : استراتژی های مدیریت تح2-5جدول 

 ارتقاء کیفی و کمی سطح تحقیقاتی و فناوری در دانشگاه ماموریت

 استراتژی ها اهداف

 

 ساختار توسعه

 پژوهشی دانشگاه

 

 اتیبا توجه به حیطه های سرآمدی دانشگاه و اولویت های تحقیق تاسیس مراکز تحقیقاتی

 ناباروریبا اولویت حیطه سرطان و 

 و شرکت های فناور و جذب هسته های فناوریتاسیس مرکز رشد 

 راه اندازی مرکز توسعه تحقیقات بالینی در بیمارستان های آموزشی

 راه اندازی آزمایشگاه جامع تحقیقات

 بهبود مستندسازی فرآیندها و فعالیت ها در حوزه پژوهش

 طراحی و تنظیم 

 برنامه های و 

 فرآیندهای نوین 

 در حوزه 

 پژوهشی

 نظورمبرقراری تعامل بین منابع انسانی مجرب و توانمند با مراکز دانشگاهی سطح یک به 

 طراحی و تنظیم کاربردی ترین برنامه های پژوهشی

 برگزاری منظم شورای پژوهشی و شورای تخصصی برای بازنگری فرآیندها و برنامه ها

 های برنامه های پژوهشی بر مبنای ریزی ها و تصمیم گیرینهادینه کردن برنامه 

 مشارکت کامل اعضا هیات علمی از طریق ایجاد کمیته ها و شوراهای تخصصی

 ها و پیامدهای مهم سالمت برنامه ملی ثبت بیماری

 شورحمایت از طرح های تحقیقاتی مشترک با سایر مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی خارج ازک

 

 مشارکت تقویت 

 و ایجاد انگیزه و

 نوآوری پژوهشی  

 در اعضا هیات

 علمی

 

 

 

       تقویت جایگاه شوراها و کمیته های تخصصی از طریق مدیریت های باالدستی به

 منظور مقابله با بی ثباتی در مدیریت ها و تاکید بر تفکر کارگروهی

 ارتقا تبدیل وضعیت، استخدام،تالش در جهت بازنگری و اصالح ضوابط و مقررات 

 و فرصت های مطالعاتی از طریق ایجاد کارگروه های تخصصی با اعضای درون

 و بیرون دانشگاهی

 به کارگیری سیستم ارزشیابی با بازخورد مناسب برای ارتقا عملکرد اعضا هیات

 علمی با ایده گرفتن و مشورت با سایر دانشگاه های توانمند در این حوزه
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 توانمندسازی

 اعضای هیات  

 و محققین

 در زمینه های  

 تحقیقاتی

 

عضای هیات ابرگزاری کارگاه های منظم و دوره ای برای آشنایی و توانمندسازی محققین و 

 علمی و دانشجویان

 برنامه ریزی در جهت افزایش سفرهای علمی و فرصت های تحقیقاتی

 آن ها ندسازیعلمی جهت ایجاد انگیزه در زمینه توانمارائه بازخورد و فیدبک به اعضای هیات 

 ادغام برنامه توانمندسازی اساتید در برنامه های ارزشیابی پژوهشی اساتید

 تسهیل و افزایش مشارکت دانشجویان در فعالیت های پژوهشی

 ایجاد سازوکار کمک به پژوهشگر در زمینه متدلوژی و اجرای پژوهش

 ارتقاء حوزه 

 فناوری و راتباط 

 با صنعت

در جهت تولید  تالش در جهت برقراری ارتباط و بستن قراداد ها و تفاهم نامه ها با موسسات، صنعت

 محصول

 برگزاری جشنواره ایده و استارت آپ

ش های مرکز همکاری با سایر مراکز رشد و فناوری در جهت تبیین فرآیندهای فناوری و زیر بخ

 رشد

ر مراکز دانشگاهی کاربری فناوری های نوین اطالعاتی به منظور تبادل اطالعات علمی با سایتوسعه 

 تراز اول و هم سطح

 جهت دهی تحقیقات در راستای تولید علم وارتباط با صنعت

 خدمات وارتباط با صنعت و جامعه برای گسترش همکاری با صنعت و ارائه R&D تاسیس دفتر

 سیارتقاء و تاس

 قاتیتحق مرکز

مقاالت با  وایندکس H توانمندسازی و ارائه راهکار و حمایت از محققین جوان در جهت ارتقاء 

 شاخص های مطلوب جهت گرفتن و اخذ مجوز مراکز تحقیقاتی

 طراحی سیستم متمرکز و مبتنی بر هدف جهت توسعه مراکز تحقیقاتی

 حقیقاتیو امکانات پژوهشی مراکز تارائه شاخص ها و راهکارهای سیستمیک جهت تامین محل 

 

شگاه مرکزی ادغام برنامه ریزی شده برنامه های متمرکز مراکز تحقیقاتی مبتنی بر هدف با آزمای

 وکتابخانه دانشگاه

 یسامانده

 انیپا

 ینامه ها

 دوره

ولویت های اطبق تشکیل کارگروه های در دانشکده پزشکی بر ای ساماندهی پایان نامه های پزشکیبر 

 تحقیقاتی

 ستیاریددوره  و تفویض اختیار به دانشکده پزشکی برای تصویب پایان مه های دانشجویان پزشکی

 عتبرساماندهی پایان نامه های دوره پزشکی برای چاپ مقاالت آنها در مجالت با ایندکس م
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 یپزشک

 یعموم
 قالهماجرا ، دفاع و چاپ کردن نظارت بر اجرای فرآیندهای پایانامه از مرحله قبل از تصویب تا 

 گسترش

 ارتباطات ملی

و بین المللی 

 در

حوزه 

 پژوهش

 تاسیس واحد روابط بین الملل در معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری

 ها جذب کارشناسان مرتبط و توانمندسازی آن

 خارج کشورها و مراکز تحقیقاتی داخل و  ژوهشی با دانشگاهپ -تبادل تفاهم نامه همکاری علمی

 تسهیل شرکت در همایش های داخلی و خارجی

 برگزاری کنگره های ملی و بین المللی

 های مشترک تخصصی در سطح منطقه ایجاد کارگروه

 

 جذب

 و توسعه

 منابع

)انسانی، 

 مالی(

 

 اصالح ساختار تشکیالتی حوزه پژوهش

 تسهیل فرایند جذب و بکارگیری کارکنان پژوهشی

 کارکنان بخش پژوهش سطح علمی و مهارتیارتقا 

 جذب پژوهشگرا ن غیر هیات علمی

 ارتقا فرایندهای جذب و پرداخت هزینه های پژوهشی

 همکاری پژوهشی دانشگاه با بخش های خصوصی و صنعت در جهت ارائه فناوری های نوین در 

 جهت درآمدزایی دانشگاه

 کوتاه مدت حرفه ای به منظور توانمند سازیطراحی تدوین و اجرای دوره های آموزشی 

 اعضای هیات علمی کارکنان و دانشجویان

 بسترسازی به

 منظور نهادینه

کردن 

 پژوهش

 در نظام ارائه

خدمات 

 دانشگاه

 HSRحمایت ازطرح های تحقیقاتی کاربردی 

 تسهیل چاپ گزارش طرح های تحقیقاتی کاربردی

 آموزش و بهداشت و درمانتعیین نیاز های تحقیقاتی واحدهای 

 ارتقا فرآیندهای ارائه خدمات بر مبنای تحقیقات

 تشویق سازمانهای استفاده کننده از نتایر تحقیقات در خارج از دانشگاه

 در بیمارستانهای آموزشی واحد های توسعه تحقیقات بالینی راه اندازی 

توسعه 

 ظرفیت

 نظام مدیریت

 اطالعات و

 دسترسی همه زمانی، همه مکانی و همگانی به منابع اطالعاتی مدون و موجودعلمی و پژوهشی

 بهبود شاخص های رایانه به دانشجو)بهبود ضریب نفوذ رایانه به دانشجو(

حافظه  ات ضمنی  موجود درایجاد سیستم مدیریت دانش جهت گردآوری، پردازش و اشاعه اطالع

 محققین ت علمی ویا، هپژوهشگر
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 منطقه های علوم پزشکیبرقراری ارتباط و مبادله اطالعاتی با کتابخانه دانش سالمت

 توانمندسازی و ایجاد انگیزش بیشتر در استفاده از منابع الکترونیکی

 

 ارتقاء کمی و

 کیفی پژوهش

 های بنیادی و

 کاربردی

 مراکز تحقیقاتیتعیین اولویت های پژوهشی گروههای آموزشی، دانشکده ها، معاونت ها و 

 توانمندسازی پژوهشگران

 حمایت همه جانبه از پژوهشگران

 ساختهای پژوهشی شامل آزمایشگاه، کتابخانه و غیرهتوسعه زیر

 های مشترک داخلی و خارجی درراستای اولویت های دانشگاه و منطقهافزایش طرح
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 مقدمه                 

 ،یزیربرنامه  یراستا رسالت خود در و یدانشگاه با توجه به برنامه راهبرد یو فناور قاتیتحق ی،آموزش معاونت

 یاجرا طبق برحاصل از آنها،  ریبودن نتا یزکاربردیو ن یقاتیتحق یهاها و پروژهطرح بهتر چه هر تیهدا و تیحما

 نیا توسط جلسات یبرگزار و یقاتیتحق یهاتیاولو نییتع کارگروه کردن مشخص و حوزه یاتیعمل برنامه

دزفول  یدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک علوم دانشگاه در یپژوهش دار تیاولو یمحورها و هاطهیح کارگروه،

 یقاتیزال تحقوپروپ شودیو پژوهشگران محترم درخواست م نیلذا از محقق، کرده است نییتع 1397در سال  را

 یهاخواسته شده اقدام به ارسال طرح یها و بر طبق فرمت میتنظ هاتیاولو نیا یخود را در راستا یشنهادیپ

 .ندینمادانشگاه  یو فناور قاتیتحق تیریمد به یقاتیتحق

 

 SDH (Social Determinants of Health) سالمت کننده نییتع ی. عوامل اجتماعالف

 سوء مصرف مواد و ادی( اعت1

 عود سوء مصرف کنندگان مواد محرک و کنترل در یمصرف یهادارو یاثر بخش 1-1

 مرتبط یفاکتورها سکیو ر ینوع ماده مصرف، ادیاعت وعیش یبررس 2-1

 باتوجه به نوع وابستگی معتاد افراد در ییسم زدا های مختلف روش 3-1

 سالمت روان معتادان تحت درمان  خانوادگی و وفردی  یزندگ تیفیکبررسی  4-1

 انیو دانشجو یرستانیدب آموزان دانش نیب در مواد مصرف سوء تیوضع 5-1

 خطر معرض در مختلف یها گروهها در مواد مخدر و محرک شناخت 1-6

 های مؤثر بر پیشگیری از اعتیاد شیوه 1-7

 یجنس و یهای مختلف سنها در گروهگردانساز گرایش به موادمخدر و روانعوامل زمینه 8-1

 علل تغییر الگوی مصرف مواد از سنتی به صنعتی و شیمیایی  1-9

 های مردمی در حوزه پیشگیری از اعتیادمشارکت 1-10
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( غیره و یرهنگو ف ی، اجتماعیها )بهداشتمواد مخدر و روانگردان مصرفبهداشتی، اجتماعی و فرهنگی معضالت  1-11

 یمختلف آموزش یهاطیدر مح

 در کاهش آن یاجتماع یهاتیو حما ینقش مداخالت درمان وبار بیماری اعتیاد  1-12

 معتاد در افراد مؤثر بر ماندگاری در درمان یعوامل بیولوژیک و اجتماع 13-1
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 درمانی _. ارزیابی نظام ارائه خدمات بهداشتی پ

 سالمت تحول طرحقبل و بعد از استقرار برنامه  یاتیح ریز یهاشاخص -1
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 . سوانح و حوادثت
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 حادثه از پس یتروما میزان -6
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 یمارستانیو ب یدرمان یبهداشت یها میت یآمادگو  رمترقبهیمقابله با حوادث غ -9

 هابحران و ایبال درحوادث، یازسنجین و یتوانبخش خدمات یابیارز -10

 ئه خدمات اورژانس های پیش بیمارستانی و بیمارستان ها در منطقه تحت پوشش دانشگاهارزیابی ارا -11

 ررسی فراوانی، اورژانس و نحوه مدیریت در موارد غرق شدگیب -12
 

 ریرواگیغ یهایماری. بث

 ( قلب و عروق1

 وکاردیم انفارکتوس مختلف یهادرمان و صیتشخ عوارض وعواقب  بقاء زانیم 1-1  
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 مختلف یسن یهاخون در رده یپرفشار یماریدرمان و کنترل ب ،وعیش 2-1  

 کاهش آن یانفارکتوس میوکارد و راهکارها یفاکتورها سکیر تیوضع 3-1  
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 ییغذا مینوع رژ و یعروق یقلب یهای ماریب ارتباط یبررس 6-1

 بررسی شیوع بیماری های قلبی و عروقی در بیماران هموفیلی 7-1
 

 ها( سرطان2

 دانشگاه پوشش تحت حوزهدر  عیشا یها در معرض خطر سرطان یها گروه یابیارز 1-2

 پوشش تحت حوزهدر و پروستات  دهانه رحم )سرویکس(کولورکتال، پستان و  یهاسرطان یغربالگر 2-2

 دانشگاه

 انسرط به مبتال مارانیدر بPalliative care) )و طب تسکینی کنترل درد مزمن روش های مختلف  2-3

 دانشگاه پوشش تحت حوزهدر مختلف  یهاسرطان یکیولوژیدمیاپ تیوضع 4-2

 معدهکولورکتال، پستان و و درمان سرطان  صیتشخ 5-2

 دانشگاه پوشش تحت حوزه عیشا یهاسرطان QALY و DALY یهاشاخص و یماریب بار 6-2

 هایمیبدخ ریسا وها سرطان درمان و یابیارز در یتوانبخش نقش 7-2

 هی شایع در حوزه تحت پوشش دانشگاهاسرطانارزیابی عوامل خطر مرتبط با بروز  8-2
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 فارماکوژنتیک و تاثیر تغییرات ژنتیکی در پاسخ به درمان در سرطان های شایع 2-11

 بتال به سرطان های شایعر احتمال انقش تغییرات ژنتیکی د 2-12

 کی( متابول3

 از آن یستیوپروز و عوارض ناشو درمان ا صیتشخ یولوژیدمیاپ 3-1

 2نوع  ابتیبه د انی( در مبتالیو قلب یویکل ،یعصب ،یعوارض )چشم یفراوان 2-3
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 ینوزاد یدیروئیپوتیعلل و عوامل بروز ه 3-3

 و عوامل همراه دیروئیاختالالت ت 3-4

 در معرض خطرهای سنی  بیماری دیابت در گروه کنترل و درمان صیتشخ یولوژیدمیاپ 3-5

 کیتابولپیشگیری و درمان و عوارض سندروم م های و روش اپیدمیولوژی 6-3
 

 کی( ژنت4

 دانشگاه پوشش تحت حوزه در یدرمان و کنترل تاالسم صیتشخ یولوژیدمیاپ 1-4

 یکیژنت ی شایعهایماریب برای درمان انواعی درمان ژن نهیزم در یبررستحقیق و  2-4

 هایارمیب درمان در ها آن از استفاده و یادیبن یها سلول زیتما در یکیژنت یفاکتورها نقش 3-4

 اروهای آنتی کواگوالنت در جهت پیشگیری از بروز حوادث قلبی و عروقی در بیماران هموفیلیدبررسی اثر  4-4

 

 عصبی )نورودژنراتیو( همانند آلزایمر و پارکینسون( بیماری های شایع پیشرونده 5
 

 ستیز طیمح و طی. بهداشت محچ

 سالمت بر یکشاورز سموم مانده یباق اثرات و یریگ اندازه -1

 آن مقدار نییتع یهاو راه ییسموم در محصوالت غذا ماندهیباق و یکروبیم یهایآلودگ یبررس -2

 یو ارائه راهکارها ستیز طیرات آن بر محاثاستان،  یها مارستانیو ب یشهر یو پسماندها دیو دفع مواد زا یجمع آور -3

 آنکاهش اثرات 

 یخاک ی وسموم و آفت کش ها در منابع آب ماندهیو باق یآل باتیترک تیوضع -4

 (آن از یریشگیپ یها راه و همراه عوامل)علل،  ییو روستا یسموم در منابع آب شهر تیوضع -5

 ستیز طیدر مح آننقش  و ییایمیش یهاندهیآال -6

 آب و فاضالب هیتصف یندهایفرآ -7

 استان و شهرستان در( یآلرژ ،یتنفس یهایماری)ب سالمت با آن ارتباط و خاک و گرد -8

 (آناز  یریشگیپ یها )علل، عوامل همراه و راه ییغذا منابع در نیفلزات سنگ تیوضع -9
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 (آناز یریشگیپ یها )علل، عوامل همراه و راه ییروستا و یشهر یدنیآشام آب منابع در نیفلزات سنگ تیوضع -10

 کاهش آن یهوا و خاک و راهکارها آب، یطیمح یهایآلودگ -11

 یآلرژ و یتنفس یهایماریب با آن ارتباط و خاک و گرد مطالعه -12

 فاضالب شهریهمیت انجام تصفیه فاضالب صنایع، بیمارستان ها و مراکز خاص قبل از ورود به ا -13

 ررسی استفاده از پساب تصفیه خانه های فاضالب در کشاورزی ب -14
 

 یبارور بهداشت و ینابارور. ح

 مطالعات در زمینه ترویر زایمان طبیعی -1

 علل و عوامل همراه یمختلف سن یها در گروه ینرخ بارور -2

 دانشگاه پوشش تحت حوزه( در هیثانو ه،ی)اول ینابارور وعیش -3

 در معرض خطر و پرخطر یهایحاملگ یفراوان -4

 آن برمؤثر  عوامل و باردار زنان یاهیتغذ تیضعو -5

 مانیزا زا پس و یباردار دوران در( غیره و یعروق و یقلب فشارخون، ابت،ی)د یانهیزم یهای ماریب امدیپ -6

 (نوزاد ای نینج -یمادر امدی)پ یباردار امدیپ در( مصرف بعضی داروها و غیره و ادیپرخطر )اعت یرفتارها -7

 در زنان باردار و عوامل مؤثر بر آن یکم خون -8

 مانیو پس از زا نیسزار روش به مانیلل و عوامل مؤثر بر انجام زاع -9

 آن برمؤثر  علل و زودرس مانیزا یفراوان -10

 آن برمؤثر  عوامل و مانیزا و یباردار عوارض اثر در مادران ریمرگ و م -11
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 مقدمه       

 یزیداشته و جوامع گوناگون در برنامه ر داریاستقالل و توسعه پا جادیدر ا ینقش عمده ا یامروزه پژوهش و فناور

خود  یها تیو راهکارها را اولو ییاجرا یها استیها، چشم اندازها، اهداف، راهبردها، س تیمأمور ،یسازمان یها

است که به کمک آنها بتوان ضمن  یها و امکانات نهیمز دآوردنیپد ،یکردیرو نیدهند. قطعاً هدف از چن یقرار م

در اقتصاد دانش  دیو تحوالت جد ازهایبه ن ییپاسخ گو یبرا شرفتهیو پ نینو یها ی، به فناوردانش یگسترش مرزها

 .افتیدست  یتوسط مقام معظم رهبر یعلم و فناور یابالغ یها استیس یو در راستا جهش تولید کردیبا رو انیبن

برنامه عملیاتی به عنوان استراتژی و مسیر رسیدن به اهداف، چشم انداز و رسالت هر حوزه از اهمیت بسیار زیادی 

برخوردار می باشد. معموال هر سازمان عالوه بر دارا بودن برنامه استراتژیک، رسالت و چشم انداز برای رسیدن به 

حوزه مرتبط را با توجه به سند برنامه استراتژیک و اهداف سازمانی اهداف و چشم انداز به صورت سالیانه برنامه عملیاتی 

تدوین و اجرا کند که عالوه بر انجام امورات معمول و جاری سازمان بر طبق این برنامه مسیر رسیدن به اهداف کالن 

ین سند برنامه سازمان را روشن می سازد. مدیریت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی دزفول نیز عالوه بر تدو

استراتژیک، تعیین رسالت، اهداف و تعیین اولویت های تحقیقاتی و همچنین با توجه به اسناد باال دستی و برنامه عملیاتی 

ابالغی ساالنه در طرف وزارت بهداشت که مجری بر طبق چارچوب و توانمندی های دانشگاه انجام می دهد. جدول 

 .را نشان می دهد 1400تی حوزه تحقیقات و فناوری در سه ماهه اول و دوم سال زیر وضعیت فعالیت های برنامه عملیا
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 جدول 6-2: فعالیت ها و درصد ارزیابی انطباق کتابخانه مرکزی در سال 1400

1400در سال  عنوان فعالیت ها ردیف  سه ماهه دوم سه ماهه اول 

1 
ارزیابی وب سایت کتابخانه های مرکزی 

علوم پزشکی کشوردانشگاه های   
100 100 

2 
ارزیابی وب سایت کتابخانه های دیجیتال 

 دانشگاه های علوم پزشکی کشور
100 100 

3 
ارزیابی وب سایت کتابخانه های دانشکده ای 

 دانشگاه های علوم پزشکی کشور
100 100 

4 
ارزیابی وب سایت کتابخانه های بیمارستانی 

 دانشگاه های علوم پزشکی کشور
100 100 

5 
ORCID درج و تکمیل شناسه نویسندگان  

 در سامانه مداد)شش ماهه اول(
- 98 

6 
 استعالم کتب در حال تالیف و ترجمه دانشگاه

 در سامانه مداد)شش ماهه اول(
- 100 

7 

تکمیل و توسعه و به روزرسانی اطالعات وب 

سایت اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی 

 کشور)شش ماهه اول(

- 100 

8 
درج، تکمیل و ویرایش اطالعات کتب 

 منتشره دانشگاه در سامانه مداد
100 98 
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1400: فعالیت ها و درصد ارزیابی انطباق واحد علم سنجی در سال 2-7جدول   

1400عنوان فعالیت ها در سال  ردیف  سه ماهه دوم سه ماهه اول 

1 

تکمیل پوشش مقاالت و مستندات دانشگاه 

Open Access Repository در   یها

هادانشگاه  

100  

 )شش ماه اول(
- 

2 

مستمر صد در صد  لیو تکم یبه روزرسان

در سامانه  یهیات علم یفهرست اعضا

یسنجعلم  

100 98 

3 

صد درصد  لیو تکم یدرج و روزآمدساز

 اتیه یاعضا یو تخصص یاطالعات عموم

 به بازخوردها در سامانه یو پاسخگوی یعلم

یسنجعلم  

94 100 

4 

صد در صد شناسه  یدرج و روزآمدساز

در  یعلم اتیه یاعضا کیآکادم یها

یسامانه علم سنج  

100 100 

5 

اطالعات و توسعه وب  لیتکم ،یراه انداز

دانشگاه علوم  یسایت واحد علم سنج

کشور یپزشک  

)شش ماهه اول(   

100 
100 
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 1400: فعالیت ها و درصد ارزیابی انطباق واحد طرح های تحقیقاتی در سال 2-8جدول 

 سه ماهه دوم سه ماهه اول 1400عنوان فعالیت ها در سال  ردیف

1 

 مستمر اطالعات طرح یاصالح و به روزرسان ل،یتکم

 علوم یقاتیتحق یسامانه جامع طرح ها یقاتیتحق یها

 کشور یپزشک

  

2 
پژوهشگران  یمستمر اطالعات ارسال لیو تکم اصالح

 یقاتیتحق یبه سامانه جامع طرح ها
  

3 

 یهانامهها و پایاناصالح مستمر اطالعات طرح

علوم  یقاتیتحق یبه سامانه جامع طرح ها یارسال

 کشور یپزشک



4 
 ریتامستمر اطالعات سامانه انتشار ن یدرج و بروزرسان

 کشور یعلوم پزشک یقاتیتحق یطرح ها


 

 

 1400: فعالیت ها و درصد ارزیابی انطباق واحد کمیته اخالق در پژوهش در سال 2-9جدول 

 در سال 1400عنوان فعالیت ها در سال  ردیف

 100 نظارت اخالقی بر پژوهش های زیست پزشکی   1    

 100 آزمایشگاهیتشکیل کمیته اخالق در پژوهش بر حیوانات  2    

 100 مایشگاهیاستانداردسازی مراکز تکثیر، پرورش، نگهداری و استفاده از حیوانات آز   3    

     4 
زمایشگاهی آثبت شناسنامه مراکز تکثیر، پرورش، نگهداری و استفاده از حیوانات 

 در سامانه ملی اخالق در پژوهش
100 

 100 برگزاری کارگاه اخالق در پژوهش 5     
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1400:  فعالیت ها و درصد ارزیابی انطباق واحد کمیته تحقیقات دانشجویی در سال 2-10جدول   

1400عنوان فعالیت ها در سال  ردیف  سه ماهه دوم سه ماهه اول 

1 

توسعه و حمایت از دفتر تحقیقات دانشجویی 

)انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند ک 

 سه ماهه اول(

95 95 

2 
تقویت زیرساخت ارتباط مجازی کمیته تحقیقات 

 دانشجویی
- 100 

 1400: فعالیت ها و درصد ارزیابی انطباق برنامه تعامل با محققان غیرمقیم و غیر ایرانی در سال 2-11جدول 

 سه ماهه دوم سه ماهه اول 1400عنوان فعالیت ها در سال  ردیف

1 

در دستاوردهای دانشگاه های علوم پزشکی  زارشگ

تا  92از سال اوری سازی پژوهش و فنالمللیحیطه بین

 1400سال 

 )شش ماهه اول(

100 
- 

2 
طه برنامه های دانشگاه های علوم پزشکی در حی ئهارا

 1400بین المللی سازی پژوهش و فناوری در سال 
80 80 

 1400سال  در فناوری و حوزه سالمت: فعالیت ها و درصد ارزیابی انطباق 2-12جدول 

 سه ماهه اول 1400عنوان فعالیت ها در سال  ردیف

 تشکیل شورای فناوری سالمت مصوب هیات امنا دانشگاه ها 1
 )شش ماهه اول(

67 

2 
عقد قرارداد عاملیت با صندوق های پژوهش و فناوری غیر 

 دولتی 

 اول()شش ماهه 

82/50 
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 1400در سال  ادهای پژوهشیامور قرارد: فعالیت ها و درصد ارزیابی انطباق واحد 2-13جدول 

 سه ماهه اول 1400عنوان فعالیت ها در سال  ردیف

   1 
 و یدولت یشرکت ها یواعتبارات پژوهش یجذب منابع مال

 بانک ها
100 

   2 
بطه با دانشگاه ها در را یوفناور قاتیارائه گزارش مستند توسط معاونت تحق

 ع وزارت متبو یوفناور قاتیاز محل اعتبارات معاونت تحق یافتیبودجه در

 )شش ماهه اول(

        100  

   3 
 یدانشگاه ها در خصوص قراردادها قاتیگزارش مستند توسط معاونت تحق

 اعتبارات  1%با دانشگاه ها از محل  قاتیمعاونت تحق نیماب یمنعقدشده ف یپژوهش

 )شش ماهه اول(

       100 

   4 
بطه بودجه دانشگاه ها در را یوفناور قاتید توسط معاونت تحقنارائه گزارش مست

 دانشگاه ها  یدرآمد اختصاص %1از محل  یافتیدر

 )شش ماهه اول(

        100 

    5 
بطه با دانشگاه ها در را یوفناور قاتیارائه گزارش مستند توسط معاونت تحق

 یعلوم پزشک یدانشگاه ها یاز محل اعتبارات پژوهش یافتیبودجه در

 )شش ماهه اول(

        100 

 ون بودجه ماده واحده قان لیذ یمندرج در تبصره ها یو ارز یالیر التیجذب تسه 6    
 )شش ماهه اول(

        100 

  هیریاز وقف وامور خ یجذب منابع مال 7    
 )شش ماهه اول(

        100 

  یپژوهش یعقد قرارداد وتفاهم نامه ها 8    
 )شش ماهه اول(

100 
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با تالش در جهت متمرکز نمودن و ساماندهی امکانات و  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفولدانشگاه 

تجهیزات پیشرفته مورد نیاز رشته های مختلف، دسترسی اعضای هیات علمی، پژوهشگران و دانشجویان به فضاها 

های پژوهشی  موجود، صرفه جویی در هزینه کرد طرحو تجهیزات بهره وری بهینه از امکانات و و امکانات پژوهشی 

مجوز تاسیس آزمایشگاه تحقیقات مرکزی دانشگاه علوم پزشکی پژوهش ها در مسیری با حداقل چالش ها، و  انجام 

که زیر نظر  علوم پزشکی دزفولمرکزی دانشگاه تحقیقات آزمایشگاه صادر نمود.  1393را در اسفند ماه دزفول 

متر مربع در ساختمان آزمایشگاه  200با زیر بنای  و فناوری دانشگاه اداره می گردد، ، تحقیقاتیآموزشمعاونت 

به خرید تجهیزات پیشرفته  دانشگاه کهاز بودجه  بخشی پزشکی دزفول احداث و تجهیز شده وهای دانشگاه علوم 

 اساسنامه و مقررات با مطابق تحقیقات مرکزی آزمایشگاه می شود. تجهیزات هزینه آزمایشگاه در این دارد اختصاص

 موسسات سایر نیز و دانشگاه های زیرمجموعه تمامی به علمی خدمات ارائه به عمومی بطور آزمایشگاه مصوب

 می پردازد. خصوصی بخش وتحقیقاتی، صنایع  علمی

 

 

 

 



 

 
61 

 

 

 اهداف 

های  تمرکزی را می توان در چهار بخش ارتقای تجهیزات، فعالیتحقیقات های آزمایشگاه  اهداف و ماموریت

 .دنبال نمودیی زااستاندارد و درآمد ،پژوهشی

 تجهیزات ارتقای  

 های موجود افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات پژوهشی موجود از طریق تجمیع دستگاه -

 ها نآمرتبط با  تحقیقاتی و تشخیصی و ارائه خدمات جدید و پرکاربرد خرید و تجهیز دستگاه های  -

 های پژوهشی ارتقای فعالیت 

ه از توان پژوهشی فراهم ساختن زمینه و بستر الزم جهت انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی و استفاده بهین -

 اعضای هیات علمی

 عالقمند به پژوهشبهبود کیفیت آموزشی و پژوهشی دانشجویان  -

 داخل و خارج دانشگاه به منظور ارائه خدمات متقابل ایجاد ارتباط بین آزمایشگاه های -

 حرکت در راستای بکارگیری علوم و فناوری نوین در جهت ارتقاء امور پژوهشی و آزمایشگاهی -

  ارتقای استاندارد 

های مرتبط با  های اجرایی در فعالیتها و آشنایی کارشناسان با روشدر آزمایشگاهبکارگیری افراد توانمند  -

 محدوده عملکرد آزمایشگاه و ارتقاء سطح مهارت و اثربخشی آنها

ر آزمایشگاه را برقرار نمودن مالحظات ایمنی و علمی در آزمایشگاه و آموزش دانشجویانی که قصد فعالیت د -

 دارند

 وص تعمیر و نگهداری تجهیزات موجود و کالیبراسیون دستگاه هااستاندارد سازی در خص -

 برای تجهیزات گران قیمت و حساس به نوسانات برق UPSپیاده سازی سیستم  -

 حریق اطفاء پیاده سازی سیستم امنیتی و  -
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  درآمدزایی 

تحقیقات اه برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی و تخصصی مرتبط با دستگاه های موجود در آزمایشگ -

 مرکزی برای دانشجویان و اساتید داخل و خارج از دانشگاه

 ارائه خدمات تشخیصی دقیق با متدهای پیشرفته در زمینه برخی از بیماری های خاص -

 چشم اندازها 

 بانک در آینده ای نزدیکاندازی تجهیزات مربوط به بیوراه خرید و  -

 و در حال خریدیشگاهی متناسب با تجهیزات موجود افزایش فضای مناسب آزما -

کیفیت و تنوع  ءارتقازه کار با تجهیزات آزمایشگاهی و افزایش آموخته ها و پرورش مهارت های کاری در حو -

 ارائه خدمات به متقاضیان و افزایش رضایتمندی

 مطرح شدن و باال رفتن اعتبار ملی و بین المللی دانشگاه -

ستگاه در دخرید و سفارش دستگاه ها و تجهیزات جدید براساس نیاز محورهای پژوهشی دانشگاه، کمبود  -

 و ارائه خدمات مرتبط با آن میزان کارآیی دستگاه منطقه و

 های خاص بیماریارائه خدمات تشخیصی دقیق با متدهای پیشرفته در زمینه برخی از  -
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: معرفی مسیولین وکارشناسان آزمایشگاه تحقیقات مرکزی دانشگاه 3-1جدول  

نام و نام 

 خانوادگی
 فعالیت سمت مرتبه علمی

فاطمه ریاحی 

 زانیانی

دکتری باکتری 

 شناسی پزشکی

ریاست آزمایشگاه 

 تحقیقات مرکزی

مدیریت و رسیدگی به امور اجرایی آزمایشگاه 

 تحقیقات مرکزی

دکتر دنیا 

 نظری نیا

 دکتری 

 فیزیولوژی

مسیول مرکز تکثیر و 

نگهداری حیوانات 

 آزمایشگاهی

رسیدگی به امور اجرایی مرکز تکثیر و نگهداری 

 حیوانات آزمایشگاهی

 

 

 

 

 

 

 

 مرضیه انعام

 

 

 

 

 

 

کارشناسی ارشد 

 زیست فناوری

کارشناس آزمایشگاه 

 تحقیقات مرکزی

 HPLCکارشناس بخش عصاره گیری و دستگاه 

 کارشناس بخش پروتیومیکس

 مشارکت و همکاری در انجام طرح های تحقیقاتی

 انیو مجر انیدانشجو یپژوهش یها تیبر فعال رتنظا

نظم حفظو  دیجاا یها در راستا طرح  

 پیگیری برای خرید تجهیزات جدید مورد نیاز، رفع

 نهیعملکرد بهبر  نظارتنواقص تجهیزات موجود، 

ها دستگاه  

 نگهداری اصولی از تجهیزات و دستگاه ها

مناسب  شنهاداتیانعکاس مشکالت و مطرح کردن پ

اهداف آزمایشگاه شبردیجهت پ  

فروغ چمائی 

 نژاد

 

کارشناسی ارشد 

 بیوشیمی بالینی

کارشناس آزمایشگاه 

 تحقیقات مرکزی

 کارشناس بخش مولکولی و دستگاه فلوسایتومتری

 کارشناس بخش کشت سلول

 مشارکت و همکاری در انجام طرح های تحقیقاتی

 انیو مجر انیدانشجو یپژوهش یها تیبر فعال رتنظا

نظم حفظو  دیجاا یها در راستا طرح  

 پیگیری برای خرید تجهیزات جدید مورد نیاز، رفع

 نهیبر عملکرد به نظارتنواقص تجهیزات موجود، 

ها دستگاه  
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تجهیزات و دستگاه ها نگهداری اصولی از  

مناسب  شنهاداتیانعکاس مشکالت و مطرح کردن پ

اهداف آزمایشگاه شبردیجهت پ  

 نرگس بهاری فر

 

کارشناس ارشد 

 میکروبیولوژی

کارشناس آزمایشگاه 

 تحقیقات مرکزی

 کارشناس بخش کشت سلول

 مشارکت و همکاری در انجام طرح های تحقیقاتی

 انیو مجر انیدانشجو یپژوهش یها تیبر فعال رتنظا

نظم حفظو  دیجاا یها در راستا طرح  

 پیگیری برای خرید تجهیزات جدید مورد نیاز، رفع

 نهیبر عملکرد به نظارتنواقص تجهیزات موجود، 

ها دستگاه  

 نگهداری اصولی از تجهیزات و دستگاه ها

مناسب  شنهاداتیانعکاس مشکالت و مطرح کردن پ

اهداف آزمایشگاه شبردیجهت پ  

 بهزاد حالج
کارشناس علوم 

 آزمایشگاهی

کارشناس آزمایشگاه 

 تحقیقات مرکزی

افت شناسیب -کارشناس بخش فیزیولوژی رفتاری  

یر و نگهداری حیوانات کارشناس مرکز تکث

کارشناس بخش میکروبیولوژیآزمایشگاهی   

 پیگیری جهت دفع استاندارد زباله های عفونی

تحقیقاتی مشارکت و همکاری در انجام طرح های  

 انیو مجر انیدانشجو یپژوهش یها تیبر فعال رتنظا

نظم حفظو  دیجاا یها در راستا طرح  

 پیگیری برای خرید تجهیزات جدید مورد نیاز، رفع

 نهیبر عملکرد به نظارتنواقص تجهیزات موجود، 

ها دستگاه  

 نگهداری اصولی از تجهیزات و دستگاه ها

مناسب  داتشنهایانعکاس مشکالت و مطرح کردن پ

اهداف آزمایشگاه شبردیجهت پ  
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 سمیه پوریامهر
کارشناس ارشد 

 بیوشیمی

کارشناس آزمایشگاه 

 تحقیقات مرکزی

 کارشناس بخش مولکولی

 مشارکت و همکاری در انجام طرح های تحقیقاتی

 انیو مجر انیدانشجو یپژوهش یها تیبر فعال رتنظا

نظم حفظو  دیجاا یها در راستا طرح  

 پیگیری برای خرید تجهیزات جدید مورد نیاز، رفع

 نهیبر عملکرد به نظارتنواقص تجهیزات موجود، 

ها دستگاه  

 نگهداری اصولی از تجهیزات و دستگاه ها

مناسب  شنهاداتیانعکاس مشکالت و مطرح کردن پ

اهداف آزمایشگاه شبردیجهت پ  
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 تحقیقات مرکزی دانشگاهنات مولکولی آزمایشگاه مجموعه امکا :3-2جدول 

 کاربرد نام دستگاه ردیف

 بررسی میزان بیان ژن (RT-PCRواکنش زنجیره ای پلیمراز) 1

 (PCR)واکنش زنجیره ای پلیمراز 2

 به روش استاندارد و گرادیانت جهت تکثیر PCRانجام 

 DNAقطعات 

 CDNAساخت 

 طیف سنر نانودراپ 3

 بررسی کینتیکی

 اسکن طیف

 RNA و DNA، پروتیینسنجش مقدار 

4 
 ثبت کننده تصویر ژل

(Gel Doc) 
 ثبت تصاویر ژل الکتروفورز

 در ژل آگارز DNAبررسی حرکت  دستگاه الکتروفورز افقی 5

 تفکیک فازها و رسوب دهی مواد بیولوژیک سانتریفیوژ یخچال دار 6

 تجمع مواد ته میکروتیوب میکرواسپین 7
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یشگاه تحقیقات مرکزی دانشگاهسلولی آزما: مجموعه امکانات 3-3جدول   

 کاربرد نام دستگاه ردیف

 ایجاد محیطی استریل جهت انجام امور کشت سلولی هود المینار 1

 نگهداری فالسک های کشت سلول در شرایط خاص  CO2 انکوباتور  2

عدد( 2میکروسکوپ اینورت ) 3  بررسی وضعیت سلول های کشت شده به صورت زنده 

4 
 96سانتریفیوژ )دارای روتور مخصوص پلیت 

 خانه(
 رسوب دهی و تفکیک فازها

-70فریزر  5  نگهداری طوالنی مدت نمونه های حساس 

 نگهداری طوالنی مدت رده های سلولی و بافت ها تانک ازت مایع 6

 میکروسکوپ فلوروسنت 7
بررسی و ردیابی نمونه های رنا شده با رنا های 

 فلوروسنت

 یخچال فریزر 8
نگهداری مواد، حالل ها و بافرهای مصرفی در دمای 

 مناسب
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دانشگاه یزمرک یقاتتحق یشگاهآزما آنالیز دستگاهی : مجموعه امکانات3-4جدول   

 کاربرد نام دستگاه ردیف

(کروماتوگرافی مایع با کارایی باال 1 HPLC( 
 شناسایی ترکیبات آلی و بیولوژیک )آنالیزکیفی(

(غلظت ترکیبات آلی و بیولوژیک )آنالیزکمی تعیین  

 گازگیری آب، بافر و حالل های کروماتوگرافی حمام التراسونیک 2

 فیلتراسیون آب، بافر و حالل های کروماتوگرافی ست فیلتراسیون 3
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 دانشگاه یمرکز یقاتتحق یشگاهآزما عصاره گیری: مجموعه امکانات 3-5جدول 

 کاربرد نام دستگاه ردیف

 استخراج پیوسته عصاره گیاهی ست سوکسله 1

 اسانس گیری ست کلونجر 2

 تغلیظ عصاره های گیاهی تبخیرگر چرخان )روتاری( 3

 پودر کردن گیاهان خشک شده آسیاب برقی 4
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دانشگاه یمرکز یقاتتحق یشگاهآزما: مجموعه امکانات بیوشیمی و هورمون شناسی 3-6جدول   

 کاربرد نام دستگاه ردیف

 و تعیین غلظت  ODخوانش   خوانشگر االیزا 1

 شستشوی پلیت های االیزا شوینده پلیت االیزا 2

 و تعیین غلظت  ODخوانش  اسپکتروفتومتر 3
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 دانشگاه یمرکز یقاتتحق یشگاهآزماروبیولوژی :مجموعه امکانات میک3-7جدول 

 کاربرد نام دستگاه ردیف

 نگهداری طوالنی مدت در دما و دور تنظیم شده انکوباتور شیکر دار 1

 2COنگهداری طوالنی مدت در دما و درصد خاصی از  2COانکوباتور  2

 مشاهده میکروارگانیسم ها میکروسکوپ نوری 3

 ایجاد شرایط استریل IIهود المینار کالس  4

 در دمای تنظیم شده آبانکوباسیون  بن ماری 5

 جهت استریل کردن و اوت نمونه ها اتوکالو 6
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 دانشگاه یمرکز یقاتتحق یشگاهآزماوتیومیکس : مجموعه امکانات پر3-8جدول 

 کاربرد نام دستگاه ردیف

 تفکیک پروتیین ها بر اساس نقطه ایزوالکتریک )بعد اول( (IEF)دستگاه ایزوالکتریک فوکوسینا  1

 بعد دوم الکتروفورز دو بعدی تانک الکتروفورز عمودی بزرگ 2

 الکتروبالتینا 3
 و پروتیین از ژل به کاغذ DNA, RNAانتقال 

 )به روش نیمه خشک(

 انتقال پروتیین از ژل به کاغذ به روش خیس تانک وسترن بالت 4

 و پروتیین DNAالکتروفورز  تانک الکتروفورز عمودی کوچک 5

 اسکن ژل الکتروفورز، کاغذ وسترن بالت  دانسیتومتراسکنر  6
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 دانشگاه یمرکز یقاتتحق یشگاهآزما ناسی: مجموعه امکانات بافت ش3-9جدول 

 کاربرد نام دستگاه ردیف

 تهیه برش بافتی با ضخامت دلخواه میکروتوم چرخشی 1

 آماده سازی قطعات بافتی پیش از قالب گیری تیشو پروسسور 2

 شناور سازی مقاطع بافتی پس از برش گیری حمام بافت 3

 ذوب کردن پارافین جامد و قالب گیری پارافین ذوب کن 4

 تهیه قالب های بافتی در ابعاد مختلف قالب های بافتی 5

 رنا آمیزی مقاطع بافتی جار رنا آمیزی 6
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 دانشگاه یمرکز یقاتتحق یشگاهآزمامجموعه امکانات فلوسایتومتری  :3-10

 کاربرد نام دستگاه ردیف

 دستگاه فلوسایتومتری 1

 تحقیقات سلولی ملکولی

 بررسی عملکرد سیستم ایمنی)ایمونوفنوتایپینا(

 بررسی سیکل سلولی

 مخلوط کردن نمونه ها ورتکس 2

 جمع کردن نمونه در ته میکروتیوب میکرواسپین 3
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 دانشگاه یمرکز قاتیتحق شگاهیآزما فیزیولوژی رفتاریمجموعه امکانات  :3-11

 کاربرد نام دستگاه ردیف

 مطالعه فیزیولوژی ورزش در مدل حیوان آزمایشگاهی تردمیل موش 1

 بررسی اضطراب فضایی ماز پالس مرتفع 2

 بررسی حافظه و یادگیری Tماز  3

 بررسی حافظه و یادگیری Yماز  4

 دقیق اجزای مغز موش مکان یابی استریوتاکسی 5

 روتارود 6
گی بررسی مقامت در برابر خستگی، بررسی اثر دارو بر هماهن

 حرکتی، غربالگری براساس توان فیزیکی

 شاتل باکس 7
گیری مطالعه واکنش های شرطی اجتنابی فعال و غیرفعال در یاد

 و حافظه

 بررسی میزان افسردگی و میل به زنده ماندن تست شنای اجباری 8

 اندازه گیری آستانه درد هات پلیت آستانه درد 9

 بررسی حرکت موش قبل و بعد از تیمار لوکوموشن 10

 بررسی درد با محرک حرارتی تیل فلیک 11

 بررسی التهاب پلیتیسمومتر 12

 قطع سر حیوان گیوتین 13

 بررسی حافظه و یادگیری CPPجعبه  14

 از زوایای مختلف در تست فرمالین مشاهده حرکات موش جعبه تست فرمالین 15

 بیهوش کردن با گازهای استنشاقی جعبه بیهوشی 16

 بررسی متابولیسم با اندازه گیری میزان آب و غذای مصرفی سر 4قفس متابولیک  17

 موش به چپ و راست دنیچرخ یریاندازه گ روتومتر 18

 جراحیحفظ دمای بدن موش آزمایشگاهی طی  پتوی کنترل حرارتی 19

 بررسی تاثیر بر حرکات عضالت گوارشی تست گریپ 20

 وزن کشی موش آزمایشگاهی ترازو 21
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 دانشگاه یمرکز قاتیتحق شگاهیآزما تجهیزات عمومی: 12-3

 کاربرد نام دستگاه ردیف

 مخلوط کردن نمونه با دور و زمان مشخص (Shaker)هم زن 1

 کردن موتد در بافر لیز کنندهخرد و همگن  هموژنایزر 2

 یکنواخت کردن نمونه پروب اولتراسونیک 3

 تهیه آب دیونیزه و فوق خالص آب دیونایزر 4

 خشک کردن نمونه های بیولوژیک حساس به دما تحت خال فریز درایر 5

 رسوب دهی مواد و تفکیک فازها سانتریفیوژ 6

7 pH اندازه گیری  متر pH محلول ها و بافرها 

 ایجاد حرارت خشک جهت انکوباسیون میکروتیوب حاوی نمونه ترموبالک 8

 یکنواخت کردن و گرم کردن مواد هیتر استیرر 9

 وزن کردن ترازوی دیجیتال 10

 وزن کردن با دقت باال ترازوی حساس 11

 تولید یخ پودری دستگاه یخ ساز 12

 تنظیم دمای آب جهت انکوباسیون بن ماری 13

 مخلوط و یکنواخت کردن نمونه های مایع ورتکس 14

 نگهداری بافر ها، کیت ها و نمونه ها در دمای مناسب یخچال 15

 نگهداری بافر ها، کیت ها و نمونه ها در دمای مناسب -20فریزر  16
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 استریل کردن مواد و وسایل اتوکالو 17

 استریل کردن مواد و وسایل و خشک کردن فور 18

 بررسی اسالیدهای بافتی میکروسکوپ سه چشمی 19

 ایجاد ولتاژ و آمپر مناسب جهت الکتروفورز منبع تغذیه 20

 نگهداری طوالنی مدت نمونه ها در دمای پایین -70فریزر  21
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 مرکز تکثیر و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی

 مسئول واحد:

 خانم دکتر دنیا نظری نیا

 97ده و در سال تجهیز و راه اندازی ش 94مرکز تکثیر و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی در اواخر مهر ماه سال 

این مرکز از طرف  موفق به اخذ تاییده از اداره دامپزشکی شهرستان دزفول گردید. در همین سال مسیولیت اجرایی

رکز تکثیر جهت افزایش فضای م 1399ر سال دمعاونت پژوهشی به دکتر علی اکبر عروجن رسما ابالغ گردید. 

 و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی یه عدد کانکس تهیه گردید.

و  ( در این مرکز تکثیرRat( و موش بزرگ آزمایشگاهی )Mouseدر حال حاضر موش کوچک آزمایشگاهی )

قرار داده می  و پژوهشی با هماهنگی قبلی در اختیار کلیه متقاضیان داخل و بیرون دانشگاه جهت امور آموزشی

ت تشریح، کالبد ( در مرکز نگهداری شده و جهیمار )تزریق، گاواژ و غیرهشود. حیوانات آزمایشگاهی در زمان ت

ظیر بافت شناسی، نبه بخش فیزیولوژی منتقل می شوند و بررسی هایی و غیره  شکافی، جراحی، نمونه برداری بافتی

 در سایر بخش های آزمایشگاه صورت می پذیرد.ولی و غیره لوژی رفتاری، سرولوژیکی، مولکفیزیو

دگی کامل جهت می باشد و آما غیرهاین مرکز دارای نیروی با تجربه جهت تکثیر، نگهداری، تزریق، گاواژ و  

خارج از دانشگاه  وهمکاری در انجام پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی با اساتید، محققین و دانشجویان داخل 

 رد. را دا

 

 

3-3 : دانشگاه یمرکز قاتیتحق شگاهیآزمامجموعه امکانات نگهداری حیوانات آزمایشگاهی 

 آب خوری 7 رک نگهداری قفس 1

2 
قفس مخصوص نگهداری موش بزرگ 

 (Ratآزمایشگاهی )
 غذای حیوانات آزمایشگاهی 8

3 
قفس مخصوص نگهداری موش کوچک 

 (Mouseآزمایشگاهی )
 سیلو مواد غذایی 9

 نیدل گاواژ 10 رست رینر 4

 تهویه 11 میز تشریح 5

 ترازوی وزن کشی موش 12 پوشال مخصوص قفس موش 6
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 توانمندی ها

عضای هیات آزمایشگاه تحقیقات مرکزی دانشگاه علوم پزشکی دزفول دارای امکانات و تجهیزات کافی و همچنین ا

ی بنیادی، بالینی و طرح های تحقیقاتی جهت انجام انواع پژوهش ها علمی مجرب در زمینه مشاوره علمی پایان نامه ها

 و کاربردی می باشد. برخی از توانمندی های آزمایشگاه تحقیقات مرکزی به شرح زیر می باشد:

 استخراج شده کینوکلی دیاس یکپارچگیغلظت، خلوص و  نییتعو  DNA ،RNA استخراج (1

 بررسی کمیت و کیفیت پروتیین استخراجیاستخراج پروتیین به روش های مختلف و  (2

، RT-PCR ،Nested PCR ،RFLPکمی و کیفی،  Real Time-PCR: شامل  PCRیها کیتکن انجام (3

AFLP 
 دیآم ی آکریلژل آگاروز و پل ی هیبر پا الکتروفورز (4

 Gel Doc  از ژل توسط  یبردار ریتصو (5

 Western Blotو  SDS-PAGE انجام (6

 استفاده از تکنیک الکتروفورز دو بعدی بررسی پروفایل پروتیینی با (7

 انجام و بررسی کلون و بیان ژن  (8

  in vitroکشت انواع رده های سلولی و انجام تیمارهای  (9

  MTT assay، LDHبررسی سمیت سلولی با روشهای مختلف نظیر   (10

  ترکیباتو گیاهی  اسانس و عصاره ی و همچنین خواص جهش زاییو ضد قارچ یکروبیخواص ضد م یبررس  (11

 MIC ،MBC ،Dick diffuse ف نظیرمختل یسنتز شده با استفاده از آزمون ها

 یو ملکول یمیوشیب یها با استفاده از روش ها یباکتر ییشناسا  (12

 بررسی الگوی مقاومت دارویی در انواع سویه های باکتریایی  (13

 ها یدنی، آب و نوشییمواد غذا یولوژیکروبیم یآزمون ها کلیهانجام   (14

  HPLCآنالیز کمی )تعیین غلظت( و کیفی )شناسایی( انواع ترکیبات آلی و بیولوژیک با تکنیک  (15

  TLCبررسی ترکیبات موجود در عصاره های گیاهی با تکنیک   (16

 ها تهیه مقاطع بافتی و تصاویر میکروسکوپی آن  (17
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 (IHCانجام روند ایمونوهیستوشیمی )  (18

 امکان ایجاد انواع مدل های حیوانی نظیر مدل های سرطانی، دیابت، سوختگی  (19

 بررسی جمعیت های سلولی با روش فلوسایتومتری )ایمونوفنوتایپینا(  (20

 بررسی تاثیر انواع دارو و ترکیبات بیولوژیک بر الگوی سیکل سلولی  (21

 بررسی آپوپتوز/ نکروز در جمعیت سلولی  (22

 انجام انواع تست های بیوشیمیایی و ایمونولوژیکی  (23

 نییتع ، تراسونداستفاده از امواج ال وژ،یفی، سانترpH نییتع ،یوزن کش ،یمحلول سازانواع خدمات عمومی شامل   (24

زاسیون، لیوفیلیزه ، تهیه آب دیونیزه و فوق خالص، تغلیظ عصاره گیاهی، استریو فرابنفش )اسپکتروفتومتر( یجذب مرئ

 کردن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
82 

 

سال گذشته کی یانجام شده و در حال اجرا ط یپژوهش ی: طرح ها14-3  

 طرح های تحقیقاتی داخلی

 عنوان مجری

 آقای دکتر موذن

 کیولوژیعوامل ات یکیوتیب یمقاومت آنت یالگو نییو تع یفراوان یبررس

 انیگنجو نمارستایدر ب یبستر مارانیدر ب التوریاز ونت یاکتساب یپنومون

1398تا مهرماه  1397دزفول از مهرماه   

 خانم دکتر ریاحی
وی ربررسی اثر عصاره هیدروالکلی دو ماده بلوط و گل گاوزبان بر 

 باکتری شیگال فلکسنری

 خانم دکتر اسد مسجدی
ر بررسی سمیت حاد و تحت مزمن عصاره هیدروالکلی گیاه برگ بو د

 موش بزرگ آزمایشگاهی

رحمانی فرخانم عصمت   
ر گالیکه شدن ارزیابی اثر نانو ذرات نقره سنتز شده سبز با فرولیک اسید ب

 پروتیین و تشکیل محصوالت نهایی گلیکاسیون پیشرفته

 خانم دکتر اسالمی
دی ناشی از بررسی تاثیر سیلیمارین بر بروز هیپر لیپیدمی و اختالالت کب

 تزریق پروپوفول در موش صحرایی نر نژاد ویستار

 پایان نامه های داخلی

 عنوان دانشجو/ استاد راهنما

نیاآیدا اصبحی/ دکتر مرید  
 تین در بررسی اثر گالیک اسید در بهبود نفروتوکسیتی ناشی از سیس پال

  I موش بزرگ ازمایشگاهی به وسیله بررسی بیان ژن همواکسیژناز 

مهشید جهانبخش/ دکتر 

 شیخی

مایز تپیشگیری از تاثیر سو کادمیم بر بررسی قابلیت سیلیمارین بر 

 استیوژنیک سلول های بنیادی مزانشیم مغز استخوان رت در محیط

 آزمایشگاهی

نیا / دکتر شکوه وحید

 مشایخی

بررسی ارتباط پلی مورفیسم های   rs6499640 و   rs17817449 در ژن  

FTO 2با بیماری دیابت نوع    

بروسلوز در بیماران تب مالت شهرستان دزفولبررسی وقوع  پریا نهاوندی/ دکتر شیخی  

دکتر دولت  علی خورسندی/

 شاهی، دکتر قربانزاده

 NO-cGmp- katpگاما و مسیر pparبررسی نقش گیرنده های 

channel  در اثرات متفورمین بر مدل حیوانی بیماری آلزایمر  

شاهییاسر حیای/دکتر دولت  
mlr-1023 بررسی اثر داروی ضددیابتی  بر اختالالت حافظه یادگیری  

lpsالتهاب و استرس اکسیداتیو القا شده با  در موش آزمایشگاهی  
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pparکوچک نر با نقش گیرنده های  گاما و مسیر   NO-cGmp- katp 

channel 

علیرضا قهاری/ دکتر 

شاهیدولت  

هابی و یادگیری، الت-بررسی اثرات االیژیک اسید بر اختالالت حافظه 

LPSاسترس اکسیداتیو القا شده با  در موش آزمایشگاهی کوچک،  

PPARنقش گیرنده های  گاما و مسیر   NO-cGmp- katp channel 

دکتر صباغ/ دکتر نوروزی/ 

 خشایار زاهدی

ی اثرات گالیک اسید خوراکی بر بیان ژنبررس  Hepatocyte growth 

factor (HGF) و گیرنده آن C-met های صحرایی مبتال به در موش

 موکوزیت روده القا شده توسط متوترکسات

 

دکتر صباغ/ دکتر اسالمی/ 

 فرزانه منوچهری زاده

بررسی تاثیر حفاظتی مصرف ژله رویال بر روی شاخص های سرمی 

یماران مبتال ببتا در  1لوکین استرس اکسیداتیو و واسطه پیش التهابی اینتر

 به مولتیپل اسکلروزیس

خانم دکتر اسالمی/ سارا پور 

 محمدی

ز تجویز ابررسی تاثیر حفاظتی داروی پروپوفول بر اختالالت کبدی ناشی 

 متوتروکسات در موش صحرایی نر نژاد ویستار

دکتر بهمنش، دکتر قربان 

زاده/ مصطفی دهقان دوست، 

 امین راسخیان

NO-cGMP-KATP Channels نقش مسیر سیگنالیا  در اثر مونته  

موش  لوکاست در تغییرات بافتی و التهابی معده ناشی از اتانول در

 صحرایی

دکتر بهمنش/ احسان سنا 

 تراش، رضا امیر غالمی

ضعیت وبررسی تأثیر اکسید و نانو اکسید منیزیم بر ساختار بافتی و 

موش های صحرایی دریافت کننده اکسیداسیون بیضه و کلیه در 

 دوکسوروبیسین
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 فعالیت های آزمایشگاه طی یک سال گذشته

 برگزاری وبینار کشوری کار با حیوانات آزمایشگاهی -1

 رگزاری وبینار ایمنی و بهداشت در آزمایشگاهب  -2

فیلتر پمپ خال دستگاه فریز ها )تعویض روغن و  های الزم جهت سرویس و تعمیر دستگاه انجام و پیگیری -3

 درایر، آنکوباتور، سونیکاتور ، اتوکالو و غیره(

،  80جهت فریزر منفی co2 یگیری های الزم جهت خرید و توسعه تجهیزات آزمایشگاه )سیستم بک آپ پ  -4

 تانک ازت با کنیستر رک دار و غیره(

 ن اتاق کشت سلولجهت استریلیزاسیو UVازی سیستم استاندارد المپ های راه اند -5

 1400-1399مکاری با محققین جهت انجام پروژه های تحقیقاتی مربوط به سال ه -6

 در جهت تامین نیرو 19-مکاری با آزمایشگاه تشخیص مولکولی کوویده -7

 هیه محلول ضدعفونی کننده دست برای پرسنلت -8

ن و اطفا حریق در ساختمان مجموعه یگیری و بررسی های الزم جهت راه اندازی و نصب سیستم های اعالپ -9

 آزمایشگاه ها

 اه اندازی کانکس مرکز تکثیر حیوانات آزمایشگاهی ر -10

 رید و تکثیر موش های آزمایشگاهی )رت و سوری(خ -11

 اماندهی کابینت ها، یخچال ها و فریزر های آزمایشگاهس  -12

مجازی  های مهم آزمایشگاهی و فیلم دوره های آموزشبت و بایگانی فیلم های مربوط به راه اندازی دستگاه ث -13

 برگزار شده از طرف آزمایشگاه تحقیقات مرکزی

 (labsnetبت خدمات آزمایشگاهی ارائه شده در شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی )ث  -14

 راهبردیسب عضویت فعال آزمایشگاه تحقیقات مرکزی دانشگاه در شبکه آزمایشگاهی فناوری های ک -15

اسان آزمایشگاه در کارگروه تخصصی بیوتکنولوژی در شبکه آزمایشگاهی فناوری های عضویت کارشن -16

 راهبردی
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از طرف کارگروه  "ا روش االیزابمعرفی روش سنجش جذب ایمنی آنزیمی "چاپ مقاله مروری با عنوان  -17

یران، زیر فصلنامه دانش آزمایشگاهی ا تخصصی بیوتکنولوژی توسط کارشناسان آزمایشگاه تحقیقات مرکزی در

 های راهبردی نظر شبکه آزمایشگاهی فناوری

از طرف کارگروه تخصصی بیوتکنولوژی  "معرفی روش آنالیز فلوسایتومتری"ن چاپ مقاله مروری با عنوا  -18

آزمایشگاهی  توسط کارشناسان آزمایشگاه تحقیقات مرکزی در فصلنامه دانش آزمایشگاهی ایران، زیر نظر شبکه

 فناوری های راهبردی
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به همت معاونت  19-ماه از تاسیس آزمایشگاه امام حسین )ع( مرکز تشخیص مولکولی کووید 19اکنون که قریب به 

، همکاری خیرین حوزه سالمت میگذرد کارشناسان این حوزه واز متخصصان وآموزشی، تحقیقات وفناوری و جمعی 

. شاید از عموم مردم می باشدارائه خدمت به مردم منطقه  در حالکماکان این مرکز به فعالیت خود ادامه و بطور مستمر 

کمتر کسی از حضور ارزشمند آزمایشگاهیان در بحبوحه نبرد با این ویروس خبر داشته باشند. این عزیزان در شرایط 

های تشخیص مولکولی بوده تا براساس  در حال انجام آزمایش ویژه بخشهای مولکولی به صورت مستمر و بی وقفه

یند شناسایی افراد مبتال آنتایر آن، اقدامات درمانی جهت بیماران و همچنین برنامه ریزی های پیشگیرانه در راستای فر

 که منجر به قطع زنجیره انتقال ویروس میشود، صورت گیرد.

های ایجاد شده ناشی از  ن در موجآو شیوع بیماری روزافزون  -2 سارسبا توجه به سرعت باالی انتقال کروناویروس 

موتاسیون های پدید آمده در سویه های جدید این ویروس،کماکان لزوم تشخیص سریع و بموقع این بیماری همواره 

ی مورد تایید نیاز بوده است. آزمایشگاه امام حسین )ع( با اتخاذ طراحی و روش های کارآمد و رعایت کلیه استاندارها

های بین المللی مانند سازمان جهانی بهداشت توانسته است  نهادهای ذیصالح داخلی نظیر انستیو پاستور ایران و سازمان

ساعت بررسی و اعالم نتیجه( و با حداقل خطا )کنترل کیفی  10عالوه بر تشخیص نمونه ها در کمترین زمان )کمتر از 

را نیز در باالترین سطح ممکن تامین نماید. شرایط ایمنی و ایزوله این آزمایشگاه به روزانه(، سالمت و ایمنی کارکنان 

، هود های المینار بیولوژیک Real Time PCRگونه ای فراهم شده است تا ضمن استفاده از دستگاه های مختلف  

درجه سانتیگراد،  80و منهای  20، سانتریفیوژهای پیشرفته، بالک های حرارتی، فریزرهای منهای B2تیپ  IIکالس 

و سه الیه جراحی، گان، دستکش های التکس و غیرالتکس، با تفکیک  N95کیت کامل حفاظت فردی، ماسک های 

 Real-timeو بخش صحیح محیط آزمایشگاه به سه بخش تحویل نمونه وآماده سازی، استخراج اسید نوکلییک 

PCR،  و طراحی اتاق های تمیز و ضد عفونی، محیط استانداردی جهت انجام اینگونه آزمایشات فراهم آورد. تعبیه

 دستگاه های ازن ساز در محیط های آلوده آزمایشگاه به منظور گندزدایی، از نقاط قوت این مرکز می باشد.

)موج چهارم و به دنبال آن نیز  19-تان موج جدید بیماری کوویدکه در استان خوزس 1399در انتهای بهمن ماه سال 

موج پنجم( شروع شد، آزمایشگاه امام حسین )ع( مجددا با فراخوان نیروهای خود تا به امروز توانسته است سر بلند 
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تی به وظیفه ارزشمند خود عمل نماید. وجود نیروهای متخصص و کارشناسان فنی با گرایش های مختلف علوم زیس

که داوطلب کمک برای عبور از شرایط بحرانی هستند، سرمایه ارزشمندی برای این آزمایشگاه و پتانسیل با لقوه ای 

 جهت انجام کارهای بیشتر در این حوزه بوجود آورده است.

به ، نزدیک 1400ه ( لغایت پانزدهم آبان ما1399از ابتدای شروع به کار این آزمایشگاه )دوازدهم فروردین ماه 

بصورت رایگان برای  Real time PCRبه روش  19-نمونه آزمایش تشخیص مولکولی کووید  112000

و بیماران بستری در بیمارستان گنجویان صورت گرفته که حدود  درمانی منطقه-مراجعان سرپایی مراکز بهداشتی

 تست آن مثبت گزارش شده است. 46000

ی جهت در برنامه پنل مهارت آزمایی سازمان بهداشت جهاناین آزمایشگاه در سال جاری مفتخر است که 

شرکت کرده و موفق به کسب امتیاز کامل   Real time PCRبه روش  19-تشخیص مولکولی بیماری کووید

 در این برنامه شده است.
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 لیست اسامی پرسنل آزمایشگاه کرونا: 3-15جدول 

 مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی ردیف

 دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی سلطانیدکتر میثم مرد 1

 پزشکی شناس روسیودکترای  بهنام عزیزالهیدکتر  2

 یمولکول یپزشکدکترای  عباس مریدنیادکتر  3

 کارشناس ارشد قارچ شناسی پزشکی رضا غفاری پور 4

 ینیبال یمیوشیب یدکترا دکتر رضا نوروزی راد 5

 یپزشک کتیژن یدکترا دکتر امیر مشایخی 6

 کارشناس علوم آزمایشگاهی داود علی نژاد دزفولی 7

 ویروس شناسی پزشکی ارشد کارشناس سارا عباسی فر 8

 کارشناس ارشد بیوشیمی سمیه پوریامهر 9

 ارشد بیوتکنولوژی کارشناس مرضیه انعام 10

 یشگاهیآزما علوم کارشناس مهدی بشیرخباز 11

 ارشد بیوشیمی بالینیکارشناس  سمانه ابیض 12

 کارشناس علوم آزمایشگاهی خلف شمس آبادیفاطمه  13

 کارشناس ارشد میکروب شناسی پزشکی صدیقه کریمی 14

 کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی فروغ چمائی نژاد 15

 کارشناس ارشد میکروبیولوژی نرگس بهاری فر 16

 کارشناس علوم آزمایشگاهی بهزاد حالج 17

 کارشناس علوم آزمایشگاهی قلمکارانمحمد  18

 کارشناس علوم آزمایشگاهی راضیه سلطانی 19

 کارشناس علوم آزمایشگاهی محسن زینی وند 20

 کارشناس علوم آزمایشگاهی میالد یعقوب وند 21

 یشگاهیعلوم آزما کارشناس مصاحب دیناه 22

 یشگاهیکارشناس علوم آزما رضوان حسین پور 23

 یشگاهیکارشناس علوم آزما نیامحدثه صدر 24
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امکانات و تجهیزات سرمایه ای این آزمایشگاه: 3-61جدول   

 نام التین نام فارسی ردیف
شرکت/کشور 

 سازنده
 تعداد مدل

هود المینار کالس  1
B2 

Laminar 

Hood IIB2 

آرش طب 

 پیشروپارس/ ایران
عدد 5 ---  

 II Laminarهود المینار کالس  2

Hood II 

طب تجهیز/ ژال 

 ایران
JL 120 R 2 عدد  

3 
ک حرارتی بال

 خشک
Dry Block 

Heater 
IKA /آلمان   Heater II 5 عدد  

 MicroFuge اسپین ورتکس 4
آرش طب پیشرو 

 پارس/ ایران
MFP 3500 6 عدد  

 PCR PCR میزکار   5

workstation 

آرش طب پیشرو 

 پارس/ ایران
عدد 4 ---  

عدد Hettich MIKRO 200 5/آلمان  Centrifuge سانتریفیوژ 6  

 Real دستگاه  7

Time PCR 

Real time 

polymerase 

chain reaction 

فرانسه / Roche Light Cycler 1 عدد  

 Real دستگاه  8

Time PCR 

Real time 

polymerase 

chain reaction 

عدد MyGo MyGo Pro 1 /انگلستان   

9 
 ازون ساز

 

Ozon 

Generator 

 

 ایران

 
OZONEDS 

30 
عدد 4  

10 
 -80منفی  فریزر

 
Freezer 

 
عدد Sinjders 1 هلند  

11 
 یخچال

 
 2 عدد - - -

 2 عدد - ایران الکترواستیل -20 فریزر 12
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به عنوان مرکز اصلی ارائه اطالعاتی چاپی و الکترونیکی و متولی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی دزفول 

حضرت فاطمه »و « بیمارستان دکتر گنجویان»کند. در حال حاضر دو کتابخانه تابعه دانشگاه فعالیت میهای کتابخانه

های اخیر به منظور بهبود دسترسی های تابعه این مرکز به ارائه خدمات می پردازند. در سالبه عنوان کتابخانه« الزهرا )س(

-دانشگاه همچنین گسترش فضاهای مطالعه، افزایش تعداد کتابخانهبه منابع علمی معتبر مورد نیاز جامعه استفاده کننده 

با عنوان  1399های اقماری در دستور کار قرار گرفته است. در همین راستا دومین کتابخانه تابعه دانشگاه در سال 

دیت نیز با ج 1400کتابخانه حضرت فاطمه الزهرا )س( در محل خوابگاه دختران تاسیس گردید. این هدف در سال 

پیگیری شد و سومین کتابخانه تابعه دانشگاه نیز در دست تاسیس می باشد. در ادامه خالصه ای از عملکرد کتابخانه 

 ارائه می گردد. 1400مرکزی دانشگاه در سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

 الزهرا )س(حضرت فاطمه خوابگاه کتابخانه   گنجویانکتابخانه بیمارستان دکتر      
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 کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد  های مختلفبخش 
 

 مسیول کتابخانه مرکزی و مرکز اسنا -

       مرجع -

 اداره کتب و انتشارات      -

 امانت    -

      هانامهپایان -

 مجموعه سازی و فهرست نویسی     -

      سایت کتابخانه     -

 شرح وظایف کتابخانه مرکزی 

 چاپی و الکترونیکی(منابع  )تأمین. مجموعه سازی 1

 (آماده سازی منابع) . سازماندهی و رده بندی2

 . بازیابی و اشاعه اطالعات )امانت، آموزش نحوه استفاده از منابع( 3

 های تابعه. نظارت بر کتابخانه4

 . فعالیت اداره کتب و انتشارات دانشگاه5

  1400عملکرد کتابخانه مرکزی در سال  

  منابع تأمین .1

های تابعه کتابخانه تأمین منابع در دانشگاه علوم پزشکی دزفول به صورت متمرکز و توسط کتابخانه مرکزی برای تمام

دین صورت که بخرید منابع در فصل پاییز در دست اجرا قرار گرفته است.  1400شود. در سال دانشگاه انجام می

ان دریافت ن جمع آوری گردید و پیش فاکتور منابع از ناشردرخواست های خرید اعضای هیأت علمی و دانشجویا

اکتورها فشده است. ناشران در حال ارسال منابع مورد درخواست هستند. )اطالعات جدول آماری براساس پیش 

 تکمیل شده است.( 
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همچنین در راستای اجرای برنامه اعتباربخشی این مرکز کتب مورد نیاز بخش های مختلف را خریداری کرده و 

 جهت نگهداری در آن بخش در دسترس قرار داده است.

 1400منابع خریداری شده در سال : 3-17جدول 

 تعداد نسخه تعداد عنوان موضوع کتابخانه ردیف

 کتابخانه مرکزی 1

   230 108 کتب فارسی

 7 3 کتب التین

 237 111 جمع

2 
کتابخانه بیمارستان 

 گنجویان

 637 148 کتب فارسی

 32 27 کتب التین

 669 175 جمع

3 
کتابخانه خوابگاه 

 اندیشه

 379 90 کتب فارسی

 - - کتب التین

 379 90       جمع

 1285 376 مجموع منابع

 کتب موردنیاز بخش های مختلف:3-18جدول 

 تعداد نسخه تعداد عنوان موضوع کتابخانه ردیف

 داخلی 1

   37 22 کتب فارسی

 21 10 کتب التین

 58 32 جمع

2 NICU 

 - - کتب فارسی

 14 5 کتب التین

 14 5 جمع

3 

 

 مرکز فوریت ها

 

 40 5 کتب فارسی

 - - کتب التین

 40 5       جمع

 2 2 کتب فارسی اطفال 4
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 آماده سازی منابع . 2

تمام منابع خریداری شده جهت کتابخانه مرکزی و کتابخانه حضرت فاطمه الزهرا )س( در محل کتابخانه مرکزی آماده 

شوند؛ و منابع مربوط به های کتابخانه مرکزی قرار داده میسازی می شوند. سپس منابع کتابخانه مرکزی در قفسه

 رسال می شوند.کتابخانه حضرت فاطمه الزهرا )س( به محل آن کتابخانه ا

 شود:ها زیر انجام میدر آماده سازی منابع فعالیت

 مهر زدن تمام منابع -

 تعریف شماره ثبت کتاب و ثبت اطالعات کامل منابع در در دفتر ثبت و نرم افزار کتابخانه -

 برای تمام کتب NLMبندی تعریف رده موضوعی مشخص براساس طرح رده -

های تهیه شده  تمام منابع براساس شماره ثبت و شماره رده و الصاق برچسبهای عطف و بارکد برای  تهیه برچسب -

 به منابع

 الصاق تا امنیتی به تمام منابع به منظور حفظ امنیت در سیستم مخزن باز کتابخانه -

 . روزآمد سازی نرم افزار کتابخانه3

ای کشور ترین نرم افزارهای کتابخانهجامع در این مرکز از نرم افزار کتابخانه هوشمند آریان که یکی از به روزترین و

ای به هم مرتبط های دانشگاه به صورت شبکهاست استفاده می شود. در دانشگاه علوم پزشکی دزفول مجموع کتابخانه

هستند و کتابخانه مرکزی به عنوان کالینت مدیریت و دو کتابخانه تابعه بیمارستان و حضرت فاطمه الزهرا )س( هر 

های نوان کالینت مستقل تعریف شده است. به این ترتیب هر فرد پس از عضوست در یکی از کتابخانهکدام به ع

ها برای هر عضو ای عضو شده و امکان استفاده از منابع در تمام کتابخانهزیرمجموعه دانشگاه در تمام شبکه کتابخانه

ی و التین موجود، وضعیت امانت منابع، اعضای شود. مجموع اطالعات این نرم افزار از جمله منابع فارسفراهم می

به صورت مداوم مورد ارزیابی و روزآمدسازی قرار می گیرد. امکاناتی که با غیره کتابخانه، سطح دسترسی کاربران و

 گیرد:استفاده از نرم افزار جدید در اختیار کاربران قرار می

 6 2 کتب التین

 6 2 جمع

 128 44 مجموع منابع
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 ایامکان جستجوی آنالین و پیشرفته در تمام منابع کتابخانه -

 امکان رزرو کتاب -

 امکان تمدید کتاب توسط اعضا در حد مجاز و به صورت غیر حضوری -

 نامه برای اعضاایانپهای دانشگاه و دانلود فصل اول و قسمت نتیجه گیری هر نامهامکان مطالعه آنالین پایان -

 امکان مطالعه آنالین و دانلود منابع دیجیتالی برای اعضا -

 های دانشگاهت مدیریتی از کتابخانهامکان تهیه تمام گزارشا -

                                                          http://lib.dums.ac.ir/لینک دسترسی به نرم افزار کتابخانه    -

 

 های دانشگاهنامه. روزآمد سازی بانک اطالعاتی پایان4

سی به پایان ستر سهیل د شجویی بانک اطالعاتی پایاننامه های در این مرکز به منظور ت شد. در نامه هدان ا راه اندازی 

ضای کتابخانه قرار نامه های دفاع شده در دانشگاه علوم پزشکی دزفول در دسترس اعاین بانک اطالعاتی تمام پایان

ــجو پس از دفاع از پایانداده می ــود. به منظور تکمیل این بانک اطالعاتی هر دانش ــویهنامه و به مش ــاب  نظور تس حس

سخه چاپی از پایان سخه دیجیتالی و یک ن سخه دیجیتالی  نامه خود به کتابخانه مرکزی و یکموظف به ارائه یک ن ن

ی و آماده ســازی نامه در کتابخانه مرکزی فرآیند فهرســت نویســبه کتابخانه بیمارســتان اســت. پس از دریافت پایان

 گردد. فراهم می ن دسترسی به نسخه چاپی در محیط کتابخانهشود و پس از آن امکانسخه چاپی و دیجیتال انجام می
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 . شلف خوانی5

یه گردید و توسط به منظور بررسی وضعیت موجودی کتابخانه، گزارش منابع موجود و تحت امانت از طریق نرم افزار ته

 های کتاب تطبیق داده شد. کتابداران با منابع موجود در قفسه

 مارستان دکتر گنجویان. پایش منظم کتابخانه بی6

 http://ganjlib.dums.ac.ir/  آدرس وب سایت: 

 تهیه منابع روزآمد فارسی و التین برای کتابخانه بیمارستان -

 پیگیری روز آمد سازی وب سایت کتابخانه بیمارستان -

 بیمارستانینظارت بر نحوه انجام امور توسط کتابداران  -

ازنده کتابداران و سبرگزاری منظم جلسات با کتابداران بیمارستانی، ارائه شرح وظایف، دریافت بازخوردها و نظرات  -

ضعیت دسترسی به تالش در راستای حل مشکالت کتابخانه بیمارستان، مشکالتی از قبیل: تهیه منابع روزآمد، بررسی و

 غیره.منابع الکترونیک تحت اشتراک دانشگاه و 

 

 

 

 

 

 

 

http://ganjlib.dums.ac.ir/
http://ganjlib.dums.ac.ir/
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 . پایش منظم کتابخانه حضرت فاطمه الزهرا )س(7

 شلف خوانی منظم کتابخانه- 

 نظارت بر نحوه انجام امور در کتابخانه -
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 رسانی و تکمیل وب سایت کتابخانه مرکزی و کتابخانه دیجیتال دانشگاه. بروز8

راک دانشگاه در این دو و منابع الکترونیک تحت اشتتمام اطالعات مورد نیاز کاربران در رابطه با کتابخانه مرکزی 

وزرسانی های دریافتی از وزارت بهداشت به صورت مداوم به روب سایت گردآوری شده و براساس چک لیست

 شود.می

  http://centlib.dums.ac.ir/                                                       آدرس وب سایت کتابخانه مرکزی

  http://diglib.dums.ac.ir/                                                       آدرس وب سایت کتابخانه دیجیتال

 . برگزاری وبینارهای آموزشی 9

ی و با همکاری های موجود و درخواست واحدهای مختلف دانشگاه توسط کتابخانه مرکززیر در راستای نیاز وبینارهای

 ها برگزار شد.اداره کارگاه

 ینارهای آموزشی: برگزاری وب3-19جدول 

 ردیف کارگاه عنوان جامعه هدف مدرس

  Word          1کار با نرم افزار  پرسنل آموزش سرکار خانم کوثری

 Excel         2کار با نرم افزار  پرسنل آموزش سرکار خانم کوثری

    3         جستجو در منابع الکترونیک های دانشگاهپرسنل تمام معاونت سرکار خانم کوثری
 

 . فعالیت اداره کتب و انتشارات دانشگاه10

    http://pub.dums.ac.ir/                  :آدرس وب سایت

 1400انتشارات دانشگاه علوم پزشکی دزفول در سال های اداره کتب و فعالیت

 برگزاری منظم جلسات اداره کتب -

 به داورانتایید شده ارسال کتب  -

 پیگیری وضعیت داوری -

 داوران و ارائه گواهی معتبر به داورانالزحمه حقپرداخت  -

 بازبینی مستمر آئین نامه اداره کتب -

http://centlib.dums.ac.ir/
http://diglib.dums.ac.ir/
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 دانشگاهبین مؤلف و و عقد قرارداد طراحی تفاهم نامه  -

  هماهنگی با ناشر برای چاپ کتاب -

ری مجوز کتاب پس از بررسی در شورای کتب و انتشارات و پس از طی نمودن مراحل داو 3مجموعا  1400در سال 

 :1400چاپ با لوگوی دانشگاه را کسب کردند. عناوین کتب چاپ شده با لوگوی دانشگاه در سال 

 اصول و مبانی پژوهش در علوم پزشکی -

 یه اجتماعی و سالمتسرما -

 گفتمان مخاطرات پرتویی در تصویربرداری کودکان -
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 دزفول یدانشگاه علوم پزشک یواحد علم سنجمعرفی 

و  قاتیتحقی، آموزشنظر معاونت  ریزفناوری و  و تحقیقات تیریمدحوزه  در  با استقرار 1391در سال این واحد 

در  یعلم سنج جهت ارائه اطالعات مرتبط با حوزه یعلم سنججدید  تیوب سا. دانشگاه آغاز به کار نمود یفناور

و  دانشگاه یعلم داتیمستمر تول یابیو ارزش یبررس قیبر آن است تا از طر واحد نی. ادیگرد یراه انداز 1397سال 

اه وکشورگام دانشگ یعلم گاهیجا یو اعتال یعلم داتیتول یفیو ک یکم ءارتقا یتابعه، در راستا یواحدها ریسا

 بردارد.

 شرح وظایف واحد علم سنجی

 دانشگاه پژوهشی و علمی هایفعالیت ارزیابی و پایش 

 دانشگاه علمی هیات اعضای سنجی علم سامانه مستمر روزرسانی به 

 دانشگاه علمی تولیدات استنادی تحلیل 

 المللی بین نشریات و کشور سطح در تخصصی علمی نشریات به مربوط اطالعات آخرین ارائه 

 انسانی نیروی طرح مشمول آموختگان دانش پژوهشی ارزیابی 

 پاداش رنتگ اختصاص منظور به دانشگاه پژوهشگران معتبر مجالت در شده چاپ مقاالت ارزیابی و بررسی 

 دانشگاه مصوب اجرایی دستورالعمل اساس بر مقاله

 دانشگاه پژوهشگران درخواست مورد خارجی و داخلی مجالت اعتبار پایش 

 سنجیعلم هایشاخص استخراج (،استنادات H-index غیره و )هاینامهنمایه از پژوهشگران استدرخو مورد 

 المللیبین و ملی معتبر

 دانشگاه سنجیعلم گزارشات ارائه و دانشگاه علمی برونداد از گزارش تهیه 

 معتبر هایپایگاه در دانشگاه علمی مقاالت پایش و رصد 

 اداره سایت وب قطری از معتبر های پایگاه در شده نمایه مجالت به مربوط اطالعات جدیدترین اعالم و تهیه 

 هایشاخص خصوص در دانشگاه پژوهشگران و سنجی علم رابطین جهت آموزشی هایکارگاه برگزاری 

 سنجیعلم

 مربوطه امور خصوص در مراجعین به تلفنی و حضوری هایراهنمایی ارائه 
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 : فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی دزفول3-20جدول 

 (14/9/1400) استخراج شده از سامانه علم سنجی وزارت بهداشت

 رشته تحصیلی نام خانوادگی نام ردیف
رتبه 

 علمی

Scopus 

H-

index 

Scopus 

Papers 

Google 

Scholar 

Papers 

ISI 

Papers 

PubMed 

Papers 

قربان زاده بهنام 
داروشناسی 

 )فارماکولوژی(
38433134 13 دانشیار

12 استادیار بیوشیمی بالینی نوروزی راد رضا35522223

شیخی عبدالکریم 
ایمنی شناسی 

 پزشکی
401053233 11 استاد

34 10 استادیار فیزیولوژی عروجن علی اکبر632629

موسوی سید احمد 
مدیریت خدمات 

 بهداشتی درمانی
27671623 9 دانشیار

آقابابائیان حمیدرضا 
سالمت در بالیا 

 و فوریت ها
22492016 8 مربی

12 7 دانشیار فیزیولوژی دولتشاهی مجتبی1979

12 7 مربی آموزش مامایی بهرامی نصرت40710

23 7 دانشیار اپیدمیولوژی کسانی عزیز591914

19 6 استادیار پزشکی مولکولی مریدنیا عباس261111

21 5 استادیار بیوشیمی بالینی مرد سلطانی میثم311414
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نازایی و  جنتی سیماIVF 11 5 استادیار2357

12 5 استادیار فیزیولوژی نظری نیا دنیا121011


مرضیه 

 بیگم
91776 5 مربی آموزش پرستاری بیگدلی شاملو


محمد 

 امین
 بهمنش

بافت شناسی 

 پزشکی
1522910 5 استادیار
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 بهداشتی درمانی دزفولخالصه وضعیت عملکرد پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 براساس گزارش سامانه نوپا Scopusدر پایگاه  
 

 

 هرم تعداد اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی دزفول در سامانه علم سنجی: 3-1نمودار

 1400به تفکیک مرتبه علمی در سال  
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 : وضعیت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی دزفول در مقایسه با سایر دانشگاه های همتراز براساس سامانه نوپا3-21جدول 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول  H: وضعیت شاخص 3-2نمودار

 Scopus در پایگاه  2021تا  2017بین سال های 

 : وضعیت مقاالت بین المللی دانشگاه با همکاری سایر محققان 3-3نمودار

 Scopus خارج از کشوردر پایگاه 
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 : فراوانی تعداد استنادات به مقاالت با افیلیشن دانشگاه علوم پزشکی3-4نمودار

 Scopusدر پایگاه  2021تا  2017وخدمات بهداشتی درمانی دزفول از سال  

 : فراوانی همکاری سایر دانشگاه های علوم پزشکی در مقاالت با افیلیشن 3-5نمودار

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول
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 شگاه علوم پزشکیدان: حیطه موضوعی مقاالت چاپ شده با افیلیشن 3-6نمودار

 2021و خدمات بهداشتی درمانی دزفول تا سال  
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 یشن دانشگاه علوم پزشکی : نوع مقاالت منتشر شده با افیل3-7نمودار

 Scopusو خدمات بهداشتی درمانی دزفول در پایگاه 

 پایگاه هایتوزیع فراوانی مقاالت با افیلیشن دانشگاه علوم پزشکی دزفول در : 3-8نمودار 

    Scopus، PubMed، ISI (13/9/1400) 2021تا نوامبر 2017سال از 

 

 ISI,PubMed,Scopusی مقاالت با افیلیشن دانشگاه علوم پزشکی دزفول در پایگاه : توزیع فراوان3-7نمودار

  2021لغایت  2017از سال 
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علوم پزشکی دزفول به منظور تقویت امر پژوهش و جلب مشارکت معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشگاه 

شگران در تولید علم و به منظور رفع نیازهای تحقیقاتی جامعه و مدیریت  ضای هیأت علمی و پژوه شتر اع هر چه بی

اعضای هیات نماید های تحقیقاتی حمایت و پشتیبانی میآن در چارچوب نقشه جامع علمی کشور از اجرای طرح

توانند بطور فردی و یا گروهی ، دانشــجویان دانشــگاه و پژوهشــگران خارج از دانشــگاه میغیرهیأت علمی علمی،

ــترده طرحبرای ارائه و انجام طرح ــور های تحقیقاتی اقدام نمایند. با توجه به تعداد گس های تحقیقاتی و نیاز به حض

ستم ستم جامع مدیریت اطالعات وسی سی سال  های مدیریتی مبتنی بر وب،  شی )پژوهان( از   1396فرایندهای پژوه

های باشد. در این سامانه همه امور مرتبط با طرحدر دانشگاه علوم پزشکی دزفول پیاده سازی و در حال استفاده می

صورت کامال الکترونیکی و با پژوهشی شامل ارسال، بررسی، داوری، کارشناسی، عقد قرارداد و گردش طرح به

سامان ستفاده از  سانی انجام میها شگران پروپوزالهای اطالع ر ست تا پژوه شنهادی خود را پذیرد. لذا الزم ا های پی

ـــامانه پژوهان  درج نمایند که فرایندهای علمی داوری و مراحل  (pajoohan.dums.ac.ir)پس از ثبت نام در س

 تصویب انجام گیرد.
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 ها تحقیقاتی اندازهای واحد طرحچشم

 صورت ساالنه و مطابق با آخرین تغییراتهای تحقیقاتی بهسامانه طرحبروزرسانی  -1

-حقیقاتی مصوب در راستای پاسخگویی به نیازهای جامعه براساس اولویتتهای توسعه، تقویت و هدایت طرح -2

 های پژوهشی دانشگاه

حقیقاتی داخلی و های تحقیقاتی مشترک با سایر مراکز دانشگاهی و تیش طرحبسترسازی مناسب جهت افزا-3

 خارج از کشور 

 های چند مرکزیهای طرحالش در جهت برقراری ارتباط و بستن قراردادها و تفاهم نامهت -4

 ای جهت چاپ مقاالت در مجالت با ایندکس معتبرهای تحقیقاتی پایان نامهساماندهی طرح -5

تقویت جلسات شورا پژوهشی و کمیته اخالق  های تحقیقاتی از طریق افزایش وتسریع در فرایند بررسی طرح -6

 در معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری

 های تحقیقاتی پژوهشگرانخالقی و حقوقی در طرحاترویر فرهنا استفاده از مشاورین -7

های ها و فناوریارتقای روش وها در دانشگاه به سمت کاهش استفاده از حیوانات ترویر رویکرد پژوهش-8

 وانات آزمایشکاهیجایگزین حی

 منظور سیاست گذاری در عرصه تحقیقاتبه HSRبرگزاری شورا -9

 های تحقیقاتی محققین واجد شرایط دریافت گرنت پژوهشیافزایش طرح-10
 

 سال گذشتههای تحقیقاتی طی یکهای واحد طرحفعالیت

 مکرر با اعضای شورا پژوهشی دانشگاه  های تحقیقاتی طی جلساتتدوین شیوه نامه طرح-1

 ای طی جلسات مکرر با دانشکده پزشکیای پژوهشی پایان نامههتدوین شیوه نامه اجرایی طرح-2

علمی دانشگاه با ا کردن اعضای هییتهایی جهت آشنهای تحقیقاتی از طریق برگزاری کارگاهافزایش طرح-3

 هاصحیح تحقیق و تشویق آنان در بکارگیری این روشهای اصولی و روش

 وانمند سازی اعضای کمیته اخالق دانشگاه در زمینه کار با حیوانات آزمایشگاهیت-4

 ها با آخرین محتوای پروپوزال های تحقیقاتی مطابقبروزرسانی سامانه طرح-5

 های تحقیقاتی و تصویب طرح تسریع در روند بررسی-6
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 آموزشی، تحقیقات و فناوری ت معاونیانه درصورت ماهجلسات شورا کارشناسان و شورا پژوهشی به برگزاری منظم-7

 صورت ماهیانه در معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری رگزاری منظم جلسات کمیته اخالق در پژوهش بهب -8

 های تحقیقاتی سریع در روند عقد قرارداد با پژوهشگران و پرداخت هزینه طرحت-9

دادهای های تحقیقاتی براساس زمان تعیین شده در قرارنترل و نظارت اجرایی و اخالقی برروند اجرایی طرحک-10

 منعقد شده با پژوهشگران

 ها ی آنهای پژوهشی ارسالها و طرحقد تفاهم نامه با مراکز خارج دانشگاهی جهت بررسی اخالقی پایان نامهع-11

 زین اخالق اسالمی محققین دانشگاهیر با مواقیقاتی مغاهای تحپیشگیری از اجرای طرح-12

 هایپژوهش اخالق دردانشگاه در زمینه  و پژوهشگران هییت علمیعضای کمیته اخالق، توانمندسازی ا-13

 زیست پزشکی

 کمیته مالی 

طرح به  های تحقیقاتی ارائه شده توسط پژوهشگران پس از تائید توسط داروان منتخب با تخصص مربوططرح

نه های پرسنلی، ها براساس هزینه های ذکر شده در طرح تحقیقاتی که شامل هزیهای آنتحقیقاتی و تایید داوری

، هزینه های وسایل غیر مصرفیهای مواد و وسایل مصرفی، هزینههزینه آزمایشات و خدمات تخصصی، هزینه

 شوند.ها مطرح میمسافرت و هزینه تایپ و تکثیر است در کمیته مالی جهت بررسی آن

های الح هزینههای تحقیقاتی در خصوص افزایش، کاهش، تائید، رد و یا اصاعضای کمیته براساس شیوه نامه طرح

به شورای  شود و در نهایتها اطالع داده میکنند سپس به پژوهشگر جهت اصالح هزینهطرح تصمیم گیری می

 گردد. پژوهشی ارسال می

 1400کمیته مالی در سال لیست اعضای : 3-21جدول 

 مرتبه علمی مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی سمت

 دکتر عزیز کسانی رئیس کمیته
 (Ph.D)دکترای تخصصی

 اپیدمیولوژی
 دانشیار

 دکتر عباس مریدنیا دبیر کمیته
 (Ph.D)دکترای تخصصی

 لکولیوپزشکی م
 استادیار
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 عضو کمیته مالی
دکتر محمد امین 

 بهمنش

 (Ph.D)تخصصیدکترای 

 بافت شناسی
 استادیار

 عضو کمیته مالی
دکتر فاطمه ریاحی 

 زانیانی

 (Ph.D)دکترای تخصصی

 باکتری شناسی
 استادیار

 عضو کمیته مالی
محمدامین قلمبر 

 دزفولی
 - مدیر امور مالی

 - کارشناسی ارشد هادی عنایت مهر کارشناس مسیول

کارشناس طرح های 

 تحقیقاتی
 _ کارشناسی محمد قلمکاران

 

 پژوهشی شورای

شگاه پژوهشی شورای شگاهد پژوهشی زیربنائی مورا و هاشیم خط کلیه که است رجعیم ترینعالی دان  و تدوین را ان

 جلسه، 69 عدادت برگزاری با تاکنون 1391 سال بتدایا از دزفول زشکیپ علوم انشگاهد ژوهشیپ ورایش کند.می تبیین

صوبات ست تدوین در ویژهب مختلف هایزمینه در زیادی م شی، هاینامه آیین و هاگذاریسیا  یهاطرح اجرای پژوه

 است. داشته پژوهشی هایفعالیت لزحمها حق و پاداش داختپر ها،نامه پایان و تحقیقاتی

 آیین متعدد، جلسات تشکیل با الس طول در نظمم صورتبه عضو 18 تعداد اب حاضر درحال انشگاهد پژوهشی شورای

 دیدج مصــوبات ایجاد با مبودهاک و واقصن مشــکالت، ررســیب با و نمایدمی تنظیم را ژوهشــیپ مصــوبات و هانامه

سب راهکارهای شبرد هتج منا شی هدافا پی شگاه پژوه سی نماید.می ئهارا را دان صویب و تحقیقاتی هایطرح برر  ت

 گیرد.می نجاما پژوهشی شورای در هاآن

 مصوبات: موضوع

شــیوه نامه اعطای تســهیالت تشــویقی به مقاالت ، علمی رثاآ رنتشاو ا پچا نامهشــیوههای تحقیقاتی، نامه طرحشــیوه

الزحمه داوری ، حقهای دانشکده پزشکیمنتشر شده در مجالت معتبر، دستورالعمل نحوه انتخاب و انجام پایان نامه

ـــنلی هزینهو  هزینه تقدیر های تحقیقاتی، رت اخالقی و اجرایی طرحالزحمه نظاهای تحقیقاتی، حقطرحهای پرس
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ـــگران برگزیده در هفته پژوهش ـــرکت در کنگره های داخلی و خارجی های هزینه، پژوهش ـــیوه نامه هنشگاداش ، ش

 های تحقیقاتی و غیره.اعطای گرنت

 اعضای زیر است: شاملشورای پژوهشی دانشگاه 

یس گروه رئ فناوری دانشـــگاه، مدیر تحقیقات و فناوری دانشـــگاه،رئیس دانشـــگاه، معاون آموزشـــی، تحقیقات و 

ئیس مرکز تحقیقاتی ها با موافقت معاونت، رها یا نمایندگان پژوهشی آنهای دانشکدهسرپرست ارزیابی و تحقیقات،

 .و اعضای هیات علمی منتخبرئیس اداره مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه دانشگاه و 

 عبارتند از: ها مصوب ستاد انقالب فرهنگییف شورای پژوهشی دانشگاه طبق اساسنامه مدیریت دانشگاهبرخی وظا

 ئیسه دانشگاه رتحقیقات و فناوری برای ایجاد زمینه اجرای مصوبات و تصمیمات هیات  آموزشی، همکاری با معاون -

نتایر تحقیقات  پیشــنهاد چگونگی اســتفاده ازهای پژوهشــی دانشــگاه و ها، خط مشــی و اولویتتعیین اهداف، برنامه -

 برای ارتقای کیفیت آموزشی

 های پژوهشی دانشگاهتصویب نهایی طرح -

شتن مقاالت تحقیقی و ایجاد امکانا - ضای هیات علمی به تالیف و ترجمه کتب، نو شویق اع سهیالت ترغیب و ت ت و ت

 الزم برای تسریع در چاپ و نشر آثار علمی

 شرکت پژوهشگران دانشگاه در مجامع علمی داخل و خارجتصمیم سازی در خصوص  -

 1400: لیست اعضای شورا پژوهشی در سال 3-22جدول 

 سمت سمت در شورا نام و نام خانوادگی ردیف

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی رئیس شورا دکتر علی قمیشی 1

 معاون آموزشی، تحقیقات و فناوری دبیر شورا دکتر میثم مردسلطانی 2

 تحقیقات و فناوریمدیر  مدیریت شورا دکتر عزیز کسانی 3

 رئیس گروه توسعه و ارزیابی تحقیقات عضو شورا دکتر عباس مریدنیا 4
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 مدیرگروه ایمونولوژی و میکروبیولوژی عضو شورا دکتر عبدالکریم شیخی 5

 عضو هیات علمی دانشکده پزشکی عضو شورا دکتر علی اکبر عروجن 6

 عضو هیات علمی دانشکده پزشکی عضو شورا قربان زادهدکتر بهنام  7

 معاون آموزش بالینی دانشکده پزشکی عضو شورا دکتر محمدامین بهمنش 8

 رئیس دانشکده پیراپزشکی عضو شورا دکتر مجتبی دولتشاهی 9

 عضو شورا دکتر سیما جنتی 9
رئیس مرکز تحقیقات باروری و نازایی 

 البنین )س(ام

 مدیرگروه علوم تشریح عضو شورا مهسا پورموسوی دکتر سیده 10

 مدیر محترم درمانگاه آزادگان عضو شورا دکتر محمد درچین 11

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی عضو شورا دکتر رضا نوروزی راد 12

 عضو هیات علمی دانشکده پرستاری عضو شورا آقای علی صادقی مقدم 13

 عضو شورا خانم نرجس کاظمی 14
اداره مطالعات و توسعه آموزش  سیرئ

 یعلوم پزشک

 عضو هیات علمی دانشکده پزشکی عضو شورا دکتر سیداحمد موسوی 15

16 
 محمد قلمکاران

 یکارشناس پژوهش عضو شورا
 سمانه ابیض

 یکارشناس پژوهش عضو شورا لیال راج باال 17
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 1399-1400عملکرد شورا پژوهشی و کمیته اخالق دانشگاه در سال 

وند و پس از شهای پژوهشی حوزه تحقیقات و فناوری ابتدا در شورا کارشناسان مطرح می با توجه به اینکه طرح

گردد و پس از یبررسی تمام جوانب طرح و تایید این شورا و انتخاب داوران، طرح برای سه داور مربوطه ارسال م

ده ارسال به کمیته شود و طرح آماتحقیقات و فناوری انجام می بازگشت و تایید داوران، ارزیابی طرح توسط مدیریت

آوری دانشگاه جهت گردد و بعد از ارسال و بازگشت از کمیته مالی؛ طرح به شورای تخصصی پژوهشی و فنمالی می

و  کمیته اخالق مطرح شدن ارسال و بعد از تصویب در این شورا به کمیته اخالق در پژوهش ارسال و بعد از تایید

 اختصاص کد اخالق طرح آماده عقد قرار داد می باشد.

ین جلسات اهای مصوب در و تعداد طرح 1400لذا تعداد جلسات تشکیل شده در حوزه تحقیقات و فناوری در سال 

 باشد:به شرح ذیل می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1400-99های تحقیقاتی در سال تعداد جلسات تشکیل شده واحد طرح: 3-23جدول 

 تعداد نام شورا

 10 شورای کارشناسان

 6 کمیته مالی

 12 شورای پژوهشی

 14 کمیته اخالق در پژوهش

 1400-99ال سهای مصوب در تعداد قراردادهای منعقد شده با پژوهشگران طرح: 3-24جدول 

 تعداد حوزه

 20 هیات علمی 

 5 غیرهیات علمی

 4 دانشجویی

 5 تحقیقات بالینیواحد توسعه  

 20 دانشکده پزشکی پایان نامه
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  های تحقیقاتیطرحکارشناس بررسی 

پژوهان و انجام مکاتبات با مجری طرح جهت  های ثبت شده در سیستمهای تحقیقاتی و پایان نامهبررسی طرح -

 یند ثبت طرحآتکمیل فر

 ادها تا مرحله اخذ قراردهای تحقیاتی در سامانه پژوهان از مرحله دریافت طرحمدیریت طرح -

 ژوهشیپانجام هماهنگی الزم و اطالع رسانی به اعضا جهت برگزاری جلسات شورا کارشناسان و شورا  -

های تحقیقاتی خاتمه یافته جهت انعکاس در وب ها و تولیدات حاصل از طرحتهیه اخبار مربوط به گزارش طرح -

 سایت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

 های تحقیقاتی تصویب شده در شورای پژوهشیواهی برای مجری طرحصدورگ -

 صدورگواهی داوری برای داوران در سامانه پژوهان -

 اهحوزه پژوهش و برگزاری جلساتی جهت تصویب آن هاییین نامهانجام امور مربوط به تدوین آ -

 های پژوهشیانجام امور مربوط به گرنت -

 عملیاتی برنامه به مربوط امور کلیه انجام -











هیات علمی غیر هیات علمی دانشجویی کل طرح های مصوب

1400الی 1398طرح های تحقیقاتی مصوب دانشگاه از سال : 3-8نمودار 

1398سال  1399سال  1400سال 
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  کمیته اخالقکارشناس 

 بررسی طرح های کمیته اخالق در سامانه بهسان از لحاظ مالحظات اخالقی و فرم رضایت آگاهانه  -

 ثبت طرح های مصوب در سامانه ملی اخالق در پژوهش و اخذ کد اخالق -

 گزارشابالغ ناظرین اخالقی و علمی و پیگیری ارائه گزارش از ناظرین اخالق جهت هر طرح یک  -

 تهیه و نگارش و تنظیم صورتجلسه شورای کارشناسان  -

 تهیه و نگارش و تنظیم صورتجلسه شورای پژوهشی -

 تهیه و نگارش و تنظیم صورتجلسه کمیته اخالق و ارائه آن به مجری مسیول -

 انجام هماهنگی الزم و اطالع رسانی به اعضا جهت برگزاری جلسات کمیته اخالق  -

 اخالق جهت عقد قرارداد تهیمصوب کم یارجاع طرح ها -

 انجام امور مربوط به برگزاری کارگاه اخالق در پژوهش -

 های تحقیقاتی تصویب شده در کمیته اخالقصدورگواهی برای مجری طرح -

 ری برای داوران طرح های تحقیقاتیصدورگواهی داو -

 عملیاتی اخالق در پژوهش  برنامه به مربوط امور کلیه انجام -

 آن به کمیته ملی اخالق در پژوهشارزشیابی مربوط به کمیته اخالق و ارسال  امور کلیه انجام -

خالق بنا به درخواست اانجام نامه ها و هماهنگی های الزم برای اجرای انجام پایان نامه و طرح های مصوب کمیته  -

، معاونت ندهای: گنجویان دزفول ، نظام مافی شوش، کارون گتو مجری مسیول در محل مورد نظر)بیمارستان

 و غیره( بهداشتی، معاونت درمان

 های تحقیقاتیکارشناس امور قراردادهای طرح 

 ات علمی، غیرهیات علمی، دانشجوییتنظیم قراردادهای طرح های تحقیقاتی هی -

 های تحقیقاتی بین دانشگاهیتنظیم و عقد تفاهم نامه های طرح  -

تحقیقات دانشجویی، توسعه  تحقیقات و فناوری،کمیتهتنظیم قراردادهای برگزاری کارگاه های آموزشی، مدیریت  -

 فناوری
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 ژوهشیپهای آموزشی، سامانه های  اهکارگرک جهت پرداخت طرح های تحقیقاتی، تهیه و تنظیم اسناد و مدا -

 ی بررسی طرح های تحقیقاتیبرگزاری جلسات کمیته مال -

بانی سامانه شی و پشتیکارگاه های آموز تحقیقاتی به پژوهشگران و مدرسین پیگیری پرداخت های مالی طرح های -

 های پژوهشی

 سعه فناوریکمیته تحقیقات دانشجویی، توتحقیقاتی،تهیه و تنظیم مدارک پرداخت هزینه های داوری طرح های  -

بانی سامانه شی و پشتیهای آموز کارگاهتحقیقاتی به پژوهشگران و مدرسین  های پیگیری پرداخت های مالی طرح -

 های پژوهشی

 وسعه فناوریتحقیقات دانشجویی، ت های تحقیقاتی، کمیته تهیه و تنظیم مدارک پرداخت هزینه های داوری طرح -

برا اساس زمان  ها بر اساس تاریخ شروع و پایان طرح های تحقیقاتی در زمان مقرر مشخص شده پیگیری نتیجه طرح -

 .قرارداد

های  هایی طرحو ن 3/2، 3/1ان ارائه گزارشات اجرایی ، زمپیگیری و اطالع رسانی زمان های شروع و پایان طرح -

 ن و ناظرین هر طرح بصورت جداگانهتحقیقاتی به مجریا
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 1400: لیست اعضای کمیته اخالق در سال 3- 25جدول

 سمت دانشگاهی سمت در کمیته اخالق نام و نام خانوادگی ردیف

 پزشکی رئیس دانشگاه علوم رئیس کمیته دکترعلی قمیشی 1

 معاون آموزشی، تحقیقات و فناوری دبیر کمیته دکتر میثم مردسلطانی 2

 دکتر عزیز کسانی 3
دکترای آمارو 

 اپیدمیولوژیست
 مدیر تحقیقات و فناوری

 مدیرگروه ایمونولوژی و میکروبیولوژی پژوهشگر دکتر عبدالکریم شیخی 4

 پژوهشگر دکتر سیما جنتی 5
 و نازایی رئیس مرکز تحقیقات باروری

 البنین )س(ام 

 -------- نماینده جامعه دکتر امیر محمد اردشیرزاده 6

 رئیس اداره امور حقوقی حقوقدان دکتر محمد افراسیابی 7

8 
دکتر حجه االسالم و المسلمین 

 حاج آقا مهدی زارع
 ---------- روحانی

 مدیرگروه علوم تشریح پژوهشگر دکتر سیده مهسا پورموسوی 9

 رئیس گروه توسعه و ارزیابی تحقیقات پژوهشگر دکتر عباس مریدنیا 10

 عضو هیات علمی مشاور دکتر سید احمد موسوی 11

 مدیر گروه پرستاری مشاور خانم لیال مسعودی یکتا 12

 کارشناس پژوهشی کارشناس کمیته اخالق لیال راج باال 13
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اخـــالق کد عنوان طرح تحقیقاتی   

سقط سه  و لترزول در زوپرستولیم یاثر داروها یا سهیمقا یبررس -1 

فول در دز انیدکتر گنجو مارستانیاول مادران مراجعه کننده به ب یماهه 

 1399سال 

IR.DUMS.REC.1399.047 
 

 یمرکز آموزش حاد در یمبتال به سکته قلب مارانیبقاء ب زانیم یبررس -2 

 1398-99دزفول در سال  انیگنجو یدرمان
IR.DUMS.REC.1399.048 

 کیتینولیبریعروق کرونر و ف یوپالستیآنژ یامدهایپ  سهیمقا یررسب -3 

مراجعه  قلب یتحتان وارهیمبتال به سکته د مارانیدر ب یدیدرون ور یتراپ

 1398-99 یها دزفول در سال انیگنجو مارستانیکننده به ب
IR.DUMS.REC.1399.049 

بر سخت  آوری تاب آموزش و CBT آموزش یاثربخش سهیمقا -4 

 انیدر دانشجو یاجتماع یفرد یو سازگار یتعارضات اجتماع ،یروئ
IR.DUMS.REC.1399.050 

 ریمرگ و م و یبهبود زانیبا م یا نهیزم یها یماریارتباط ب یبررس -5 

شهرستان  انیدکتر گنجو ستانماریمراجعه کننده به ب 19-دیکوو مارانیب

 1399دزفول در سال 

IR.DUMS.REC.1399.051  

 یواره هاوتعهد برطرح رشیبر پذ یمبتن یدرمان هطرحواری اثربخش -6 

ا شفقت به خود و نشانگان سوگ مراجعه کنندگان ب ه،یناسازگار اول

 مراکز مشاوره شهرستان دزفول دهیچیسوگ پ
IR.DUMS.REC.1399.052 

 یاره هابر طرحو یبر توجه آگاه یمبتن یطرحواره درمان یاثربخش -7 

گان با مراجعه کنند یو تاب آور یروان شناخت یشانی، پر هیناسازگار اول

 مراکز مشاوره شهرستان دزفول یتجربه شکست عاطف

IR.DUMS.REC.1399.053 

ـــررســــــ -8  ـــ یب ـــاط ب ـــب ـــارت ـــ نی ـــل ـــ یپ ـــورف  ســــــمیم

بتیــد یمـاربی بـا FTO در ژن rs17817449 و rs6499640 یهـا  ا

 2نوع

IR.DUMS.REC.1399.054 

 یخون یهاشیآزما ریو نتا یشغل یریپرتوگ نیارتباط ب یبررس -9 

 مارستانینگر در بمطالعه گذشته کی: یولوژیراد یها-ستیتکنولوژ

 دزفول انیگنجو
IR.DUMS.REC.1398.055 

از  یناش یبدکپروپوفول بر اختالالت  یدارو یحفاظت ریتاث یبررس -10 

 ستارینر نژاد و ییمتوترکسات در موش صحرا زیتجو
IR.DUMS.REC.1398.056 
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ش پالکت و خون و ارتباط آن با شمار نیستییهموس زانیم یبررس -11 

 ژهیو یبت هادر بخش مراق یبستر 19-دیکوو مارانیدر ب مریدا یسطح د
IR.DUMS.REC.1398.057 

آن  یطح سرمس نییو تع 6 نینترلوکیژن ا یها سمیمورف یپل یبررس -12 

 انیگنجو ارستانمبی ICU در بستری COVID-19 مبتال به مارانیدر ب

 1399در سال  یبستر ریغ انیبا مبتال سهیدزفول در مقا

IR.DUMS.REC.1398.058 

ر پرستاران مرتبط با اضطراب د یجبر یعالئم وسواس وعیش یبررس -13 

 1399دزفول در سال  انیگنجو مارستانیب 19 دیمبتال به کوو مارانیب
IR.DUMS.REC.1399.059 

دست رفته  عمر از یو سالها یحرارت یشاخصها نیارتباط ب یبررس -14 

 1398تا 1389درشهرستان دزفول از سال 
IR.DUMS.REC.1399.060 

 در INSURE و MIST سورفاکتانت تزریق روش دو مقایسه -15 

 ویژه مراقبت بخش در تنفسی دیسترس سندرم دچار نارس نوزادان

 نگر گذشته مطالعه: دزفول گنجویان بیمارستان نوزادان
IR.DUMS.REC.1399.061 

 کادر رد 19 – دیعفونت بدون عالمت و عالمت دار کوو یبررســـ -16 

مان تانبی در ـــ ــــال انیگنجو مارس عه  کی: 1399دزفول در س طال م

 کیولوژیدمیسرواپ
IR.DUMS.REC.1399.062 

استرس  و یبا اضطراب، افسردگ یسازمان تیارتباط حما یررسب -17 

 نایگنجو مارستانیب یرکرونایکرونا و غ یپرستاران شاغل در بخش ها

 1400تا مهرماه  1399از بهمن ماه 
IR.DUMS.REC.1399.063 

ن در ارتباط سرطان پستا یشناس بیآس -ینیبال اتیخصوص یبررس -18 

امام  یرماندربانوان مراجعه کننده به مرکز پرتو د یهورمون یها رندهیبا گ

 دزفول یحسن مجتب
IR.DUMS.REC.1399.064 

 یموزش مجازخانواده محور براساس آ یتوانمند ساز ریتاث یبررس -19 

 پس عروق کرونر یبعد از عمل با مارانیب یزندگ تیفیبر ک
IR.DUMS.REC.1399.065 

دار سالم و مبتال به در مادران بار یمرتبط با باردار یامدهایپ سهیمقا -20 

 1399دزفول در سال  انیگنجو مارستانیدر ب 19 دیکوو

 
IR.DUMS.REC.1399.066 

 شیان پرشد کودک یعادات خواب و شاخص ها نیارتباط ب یبررس -21 

 1399شهرستان دزفول درسال  یدبستان
IR.DUMS.REC.1399.067 

 IR.DUMS.REC.1399.068 گلوکز )دکستروز( یزبان ریز تیک -22 



 

 
128 

 

ه علوم دانشگا انیدانشجو یلیعوامل موثر بر افت تحص یبررس -23 

 انیدانشجو دگاهیدزفول از د یپزشک
IR.DUMS.REC.1399.069 

راجعه م کیکودکان مبتال به سندروم نفروت یسبک زندگ یبررس -24 

 1399-1400  یسال ها یابوذر اهواز ط مارستانیکننده به ب
IR.DUMS.REC.1399.070 

با  یاجتماع یسینسخه نو یبرنامه آموزش یابیاجرا و ارزش ،یطراح -25 

بهداشت  یموثر بر سالمت در برنامه درس یبر عوامل اجتماع دیتأک

 دزفول یدانشگاه علوم پزشک یکارورزان پزشک
IR.DUMS.REC.1399.071 

 مارانیب در ریو مرگ وم یانعقاد یشاخص ها نیارتباط ب یبررس -26 

 19 دیمبتال به کوو
IR.DUMS.REC.1399.072 

م سرطان بررسی ارتباط حجم پروستات با میزان ابتال و تهاج -27 

-97پروستات  در بیماران تحت بیوپسی سوزنی پروستات بین سال های

 در بیمارستان گنجویان دزفول 95

IR.DUMS.REC.1400.001 

 

دچار  مارانیدر ب یعروق یقلب یها یماریعوامل خطر ب وعیش یبررس -28 

تر بزرگ دزفول )دک مارستانیدر ب یسال بستر 45 ریحاد ز یسکته قلب

 1402-1400 ی( در بازه زمانانیگنجو
IR.DUMS.REC.1400.002 

در کادر درمان  ینعضال-یابتال به اختالالت اسکلت تیوضع یابیارز -29 

 دزفول( انیگنجو مارستانی: بی) مطالعه مورد PTAIبه روش 
IR.DUMS.REC.1400.003 

و درمان ( ACT)و تعهد  رشیبر پذ یدرمان مبتن یاثربخش سهیمقا -30 

 یباورها جان،یه یشناخت میتنظ یبر راهبردها( CBT) یرفتار یشناخت

 ان پستانو منبع کنترل مرتبط با سالمت در زنان مبتال به سرط یفراشناخت

IR.DUMS.REC.1400.004 

و  کیلوژک،هماتوی،سرولوژییایمیوشیب یفاکتورها یریاندازه گ -30 

 مهیاد و نح مارانیب IL-2  ،IL-6  ،IL-10 ، CRP یسنجش سطح سرم

 بزرگ دزفول مارستانیشده در ب یبستر 19 دیحاد مبتال به کوو

IR.DUMS.REC.1400.005 

با  EGFRو  CD16 هیبرعل Bi-specific Nanobody دیتول -31 

ه و کشتن آنها بواسط یسرطان یباال به منظور مهار سلولها ییکارآ

 یعیکشنده طب یسلولها
IR.DUMS.REC.1400.006 

 

 

 لیلدنافیس نالیژو وا یدو نوع خوراک زیتجو یا سهیاثر مقا یررسب  -32

انتقال  یاه کلیبر ضخامت اندومتر در زنان  نابارور با اندومتر نازک در س

 شده زیفر نیجن
IR.DUMS.REC.1400.007 
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ار)رنا پوست، با آپگ بریمدت زمان مرحله دوم ل نیارتباط ب یبررس -33 

 شگاهیزا پالس و...( زمان تولد نوزاد در زنان نخست زا مراجعه کننده به

 1398دزفول در سال  انیگنجو مارستانیب
IR.DUMS.REC.1400.008 

با امواج  یشکن قبل از انجام سنا یاستفاده از استنت دبل ج یبررس -34 

 یال 01/04/1395 خیحالب از تار یدر درمان سنا ها یبرون اندام

 دزفول انیگنجو مارستانیدر ب 31/3/1397
IR.DUMS.REC.1400.009 

ستان در شهر 19 دیکوو یماریب ریعوامل خطر مرگ وم یبررس -35 

 یشاهد -مطالعه مورد کیدزفول؛ 
IR.DUMS.REC.1400.010 

رکز م یدر کادر درمان یشغل یسندرم فرسودگ زانیم یبررس -36 

 IR.DUMS.REC.1400.011 1399دزفول در سال  انیگنجو یدرمان یآموزش

  

در اثر  NO-cGMP-KATP Channels ایگنالیس ریقش مس -37 

زرگ بروده در موش  یالتهاب یماریمونته لوکاست در مدل ب یضد التهاب

 نر یشگاهیآزما
IR.DUMS.REC.1400.012 

ذرت بر  مشیابر یو متانول یآب یعصاره ها یاثر محافظت یررسب -38 

در موش کوچک  نیکوتیاختالالت پانکراس و کبد القا شده توسط ن

 نر یشگاهیآزما

IR.DUMS.REC.1400.013 

ذرت بر  مشیابر یو متانول یآب یعصاره ها یاثر محافظت یبررس -39 

در موش کوچک  نیکوتیمثل القا شده توسط ن دیتول ستمیس بیآس

 نر یشگاهیآزما
IR.DUMS.REC.1400.014 

و سطح  یراقبت(  بر خود میتلفن یریگی) پنایتله نرس ریتاث یبررس -40 

 1400در شهرستان دزفول در سال  19 دیکوو مارانیب یتمندیرضا
IR.DUMS.REC.1400.015 

فت در و کالرداپلر ج Gray Scale کیشواهد سونوگراف یبررس -41 

 19 دیسه ماهه دوم و سوم در زنان باردار مبتال به به کوو
IR.DUMS.REC.1400.016 

استرس  ،یدگافسر ،یاثر مونته لوکاست بر اختالالت شناخت یبررس -42 

:  نقش یشگاهیدر موش آزما LPSو التهاب القا شده با  ویداتیاکس

-NO-cGMP نایگنالیس ریو مس  PPAR-gamma یها رندهیگ

KATP channels 

IR.DUMS.REC.1400.017 
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مطالعه  کی: یمتحت ماستکتو یرانیدر زنان ا یمفهوم سازگار نییتب -43 

 محتوا لیتحل
IR.DUMS.REC.1400.018 

 یتیسیتوکسو هپاتو یتیسیبر نفروتوکس  دیاس کیاثر االژ یبررس -44 

 ییصحرا یدر موشها موسیاز  تاکرول یناش
IR.DUMS.REC.1400.019 

و  نیمازپکاربا یدر اثر ضد افسردگ یدیوئیاپ یها رندهینقش گ -45 

مل تح ی: بررسیدر موش سور یاجبار یبا استفاده از مدل شنا مورفین 

 یو وابستگ
IR.DUMS.REC.1400.020 

 تیو وضع یبافت بر ساختار میزیمن دیو نانو اکس دیاکس ریتأث یبررس -46 

کننده  افتیدر ییصحرا یدر موش ها هیو کل ضهیب ونیداسیاکس

 نیسیدوکسروب
IR.DUMS.REC.1400.021 

 مارانیب یبرا بکار رفته یدرمان یروش ها نیب یهمسان زانیم یبررس -47 

کز در مر  Watso For Oncologyیو بسته نرم افزار هیمبتال به سرطان ر

 ول)ع( شهرستان دزف یامام حسن مجتب یآنکولوژ-یوتراپیراد
IR.DUMS.REC.1400.022 

 تیفیو ک یاخالق تیکرونا بر اضطراب مرگ، حساس یایفوب ریتاث -48 

 و دزفول مشکیشهر اند یهامارستانیپرستاران  شاغل در ب یزندگ
IR.DUMS.REC.1400.023 

به سر  بیاز کودکان  دچار آس ینیبال یراهنما یساز یو بوم نیتدو-49 

 در بخش اورژانس
IR.DUMS.REC.1400.024 

به ستون  بیر آسدچا مارانیاز ب ینیبال یراهنما یساز یو بوم نیتدو -50 

 فقرات در بخش اورژانس
IR.DUMS.REC.1400.025 

 COVID19 IR.DUMS.REC.1400.026مبتال به  مارانیب اتیتجرب -51 

 IR.DUMS.REC.1400.027 19 دیه کووجفت در زنان باردار مبتال ب یبافت راتییتغ یبررس -52 

 یوم باردارددر سه ماهه  ینیتحت بال  یدیروئیپوتیه وعیش یبررس -53 

 دیروئیت ویدر زنان باردار 
IR.DUMS.REC.1400.028 

در  chest CTیر از روی تصاو COVID-19تشخیص بیماری  -54 

 یکمثبت بدون نمود رادیولوژ  PCRبیماران با عالئم ریوی و آزمایش
IR.DUMS.REC.1400.029 

 یزندگ تیفیو تعهد بر کنترل اضطراب، ک رشیدرمان پذ یاثربخش -55 

کننده به مراجعه یرقلبیغ نهیبا درد قفسه س مارانیدر ب یزندگ یو معنا

 قلب و عروق کینیکل
IR.DUMS.REC.1400.030 
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ن با اصول آو ارتباط  یعضالن یاسکلت یدرد ها وعیش زانیم یررس -56 

و  یپزشک انیو استرس درک شده در پزشکان و دانشجو کیارگونوم

 1400دزفول در سال  یدانشگاه علوم پزشک نیدوره بال یپرستار
IR.DUMS.REC.1400.031 

 الیباکتر کیولوژیعوامل ات یکیوتیب یمقاومت آنت یالگو یبررس -57 

 انمارستیمراجعه کننده به ب مارانیدر ب یکننده عفونت ادرار جادیا

 دزفول انیگنجو
IR.DUMS.REC.1400.032 

 نیلیس یم به متاورئوس مقاو لوکوکوسیاستاف نیناقل یفراوان یبررس -58 

 ستانماریب ژهیمراقبت و یبخش ها یدر پرسنل ارائه دهنده خدمات درمان

 دزفول انیگتجو
IR.DUMS.REC.1400.033 

 کیوتیب ینتآمقاوم به  ییایباکتر یعفونت ها یولوژیدمیاپ یبررس -59 

 یاسال ه یدزفول ط انیگنجو مارستانیمراجعه کننده به ب مارانیدر ب

 1400تا  1397
IR.DUMS.REC.1400.034 

بدی، التهابی کبا بیومارکرهای  Dبررسی ارتباط بین سطح ویتامین  -60 

یمارستان ب بستری در  19-پارامترهای هماتولوژیک در بیماران کوویدو 

 گنجویان دزفول
IR.DUMS.REC.1400.035 

در  بررسی سطح آنتی بادی کرونا ویروس  و احتمال عفونت مجدد -61 

 ماهه در بیماران سرپایی 6بیماران بهبود یافته در یک دوره 

 
IR.DUMS.REC.1400.036 

و  BMAL1بررسی ارتباط بین ژنوتیپ های واریانت های ژن های  -62 

CLOCK  با استعداد ابتال به بیماری مولتیپل اسکلروزیس 

 

IR.DUMS.REC.1400.037 
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  ترجمان دانش _ های تحقیقاتیبکارگیری سامانه انتشار نتایج طرح

ست بههای تحقیقاتی مینتایر طرح سب در بای شواهد منا سازان وصورت  صمیم  ستگذاران  اختیار عموم مردم، ت سیا

ـــالمت مورد ت ـــت که امروزه تحت عنوان ترجمان دانش و پژوهش در نظام س وجه قرار قرار گیرد. این مفهومی اس

فول؛ از ابتدای های تحقیقاتی صــورت گرفته دانشــگاه علوم پزشــکی دزمنظور اســتفاده از نتایر طرحگرفته اســت. به

 است. های سالمت نمایه شدههای تحقیقاتی دانشگاه در پایگاه نتایر پژوهشلیه طرحنتایر ک 1396سال 

این ســامانه با هدف ترجمان دانش و پژوهش در نظام ســالمت طراحی گردیده اســت که اطالعات مربوط به نتایر 

ــنــک طــرح ــی ــذکــور در ل ــگــاه م ــای ــز در پ ــی ــول ن ــزشــــکــی دزف ــوم پ ــل ــی دانشــــگــاه ع ــات ــق ــی ــحــق هــای ت

 dums/http://news.research.ac.ir  ـــمیم ســــازان و طه اعم از مردم، تص خاطبین مربو ـــی م ـــترس هت دس ج

سیاستگذاران بهداشتی، درمانی و پزشکی قرار داده شده است. مقرر است از این به بعد خبرهای مربوط به نتایر کلیه 

 در این سایت منتشر گردد.های تحقیقاتی پایان یافته دانشگاه طرح

 

 1399-1400های تحقیقاتی در سال های عملکرد واحد طرح: شاخص3- 26جدول

 تعداد عنوان شاخص

 13 های تحقیقاتی در مرحله داوریطرح

 52 های تحقیقاتی مصوبطرح

 117 قراردادهای منعقد شده با پژوهشگران

 30 های تحقیقاتی دردست اجراطرح

 48 تحقیقاتی پایان یافتههای طرح

در  های پایان یافته درج شدهاخبار نتایر طرح

 news.research.irسایت 
41 

 2 های بین دانشگاهی منعقد شدهتفاهم نامه
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کارگاه های آموزشی، پژوهشی دوره های خاصی هستند که معموال با هدف های مشخص و از پیش تعیین شده برای 

برگزار شده موجب افزایش آگاهی  ، پژوهشیهای آموزشی ارگاهدر افراد طراحی می شوند. ک ایجاد توانمندسازی

های پژوهشی و نیز افزایش توانایی مدرسان را در نقد و  در ارتباط با مهارت کارکنانو ت علمیاو توانایی اعضای هی

  .فراهم میسازد پژوهشیبررسی و ارزیابی از تحقیقات 

 حوزه:از جمله وظایف این 

 برگزاری کارگاه ها و کنگره ها -

 اعضای هیات علمی و کارکنان جهت توانمندسازیبرگزاری وبینارهای آموزشی  -

  اربردی، برای ـهای مورد نیاز در زمینه های تحقیقاتی پایه وک ه کارگاهئه ریزی جهت اراـمطالعه و برنام -

 دانشجویان، کارمندان و اعضای هیات علمی

 ها مکاتبات و هماهنگی های کلیه کارگاه انجام امور اجرایی، -

 موردنیاز های کارگاه زمینه در اساتید از نیازسنجی انجام -

 ارسال رزومه مدرس و محتوای کارگاه و درخواست نامه تاییدیه به وزارت -

 پیگیری بلیط، اسکان وتردد استاد مربوطه -

 پیامک، تماس تلفنی، تهیه و نصب بنراطالع رسانی به گروه های هدف دوره از طریق اتوماسیون اداری،  -

 ارائه گواهی شرکت به اساتید و کارکنان پس از برگزاری کارگاه -

 پیگیری امور پرداخت حق الزحمه مدرسین -

 برگزاری کارگاه و انجام برنامه ارزیابی عوامل خطر، برنامه های پدافند غیرعامل -

 ایت تحقیقات و فناوریتهیه لینک خبری و آپلود فایل های آموزشی کارگاه ها در س -

 پیگیری و ثبت برنامه عملیاتی در سامانه برنامه عملیاتی وزارت خانه -
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 ستاد دانشگاه جهت برگزاری کارگاه های توانمندسازی کارکنان و پژوهشی رابط آموزشی -

 ثبت اسامی شرکت کنندگان کارگاه های آموزشی کارکنان در سامانه آموزش جامع کارکنان -

 کنگره ها در سامانه پژوهانبررسی مدارک  -

 تهیه و تصویب فرآیند برگزاری کارگاه ها -

 تهیه و تصویب فرآیند برگزاری همایش ها و کنگره ها -

 تهیه و تصویب فرآیند فرصت مطالعاتی -

 پیگیری امور پرداخت هزینه ترجمه مقاالت اعضای هیات علمی -

 

 1396-1400عملکرد برگزاری کارگاه های پژوهشی در سال 

 96ویژه اعضای هیات علمی در سال  پژوهشی برگزار شده:کارگاه های 3-27جدول 

 مدرس تاریخ اجرا اسامی کارگاه ها ردیف

23/1/96 مدل های کسب و کار 1  دکترعلیزاده 

10/1/96 جستجوی منابع الکترونیک 2 دکتر عزیزکسانی 

12/4/96 آموزش نرم افزار مدیریت 3  دکتر عزیزکسانی 

3/5/96و1 متاآنالیز 4  دکتر عزیزکسانی 

5 STATA 21/6/96  دکتر عزیزکسانی 

60/6/96 اخالق در انتشارآثار پژوهشی 6  دکتراحسان شمسی گوشکی 

11/8/96 فناوری اطالعات 7  خانم رعنا کوثری 

8 UpToDate 17/8/96  پایگاه اطالعاتی  خانم رعنا کوثری 

9 Excel /PowerPoint24/8/96 آموزش  دکترهودگر 

20/10/96 نگارش و انتشار مقاالت علمی 10  دکترحمید سوری 
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10/11/96 تجزیه تحلیل آماری داده های پژوهشی 11  دکترعزیزکسانی 

12 
روش های آماری نمونه گیری و تعیین 

 حجم نمونه در مطالعات پژوهشی
15/12/96  دکترعزیزکسانی 

 

 

 

 

 

 

 

 97ویژه اعضای هیات علمی در سال  پژوهشی برگزار شده: کارگاه های 3-28جدول 

 مدرس تاریخ اجرا اسامی کارگاه ردیف

 دکترمسعودسلیمانی دودران 30/1/97و29 کارآزمایی بالینی 1

 خانم رعنا کوثری Scopus 27/3/97پایگاه  2

3 
CV  نویسی و نگارش نامه های علمی

 آکادمیک
 دکتر جواهری زاده 17/4/97

 دکترعزیزکسانی 26/4/97 پژوهشیطراحی انواع مطالعات  4

 دکترعزیزکسانی 2/5/97و3وSPSS 1آنالیز داده با نرم افزار  5

 خانم رعنا کوثری 7/7/97 جستجو منابع الکترونیک 6

 آموزش نرم افزار 7

Point Power 

 مهندس محسن یوسفی نژاد 24/7/97

 مهندس اجاقی EXCEL 1/8/97آموزش نرم افزار  8



 

 
137 

 

 98ل ویژه اعضای هیات علمی در سا پژوهشی برگزار شده :کارگاه های3- 29جدول

 مدرس تاریخ اجرا اسامی کارگاه ردیف

1 
کارگاه آموزشی کار با پایگاه 

PubMed 
 خانم رعنا کوثری 1/3/98

 دکتر عزیزکسانی 21/3/98 کارگاه ارزشیابی سواالت وآزمون 2

3 
روزه جستجوی پیشرفته در  2کارگاه 

 های اطالعاتیبانک 
 خانم رعنا کوثری 27/6/98و 24

4 
 کارگاه آموزشی

Graphpad prism 

 دکتر الهام مراغی 3/7/98

5 

کارگاه آشنایی با ابزارهای پژوهش و 

نظام نوین اطالعات پژوهش های 

 پزشکی ایران)نوپا(

 دکتر پیام کبیری 27/9/98

6 
روزه چگونه یک مقاله مروری  2کارگاه 

 بخوانیم؟نظام مند 
 18/10/98و 17

 دکتر علی کبیر /

 دکتر حمیدرضا برادران

7 
کارگاه ثبت بیماری ها و پیامدهای 

 سالمت در دانشگاه
 دکترکاظم زنده دل 25/10/98

8 
کارگاه آموزشی آخرین وضعیت کرونا 

 ویروس در دنیا
16/11/98 

 دکتر عزیز کسانی

 دکتر بهنام عزیزاللهی

 دکترمحسن پیش بین

 دکترجواد موذن

9 
کارگاه نوآوری و خالقیت در 

 کارآفرینی
 خانم مریم موالئی زاده 26/4/98

زاده یموالئ میخانم مر 26/5/98 کارگاه ثبت اختراعات ملی 10  
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  ویژه کارکنان( 98سال  پژوهشی برگزار شدهکارگاه های( 

 ( کارگاه جستجوی منابع الکترونیک1

 ( کارگاه آموزشی نگارش و انتشارات مقاالت علمی2

 ( کارگاه نوآوری و خالقیت در کارآفرینی )با همکاری اداره مرکز رشد(3

 ( کارگاه آموزشی ثبت اختراعات ملی )با همکاری اداره مرکز رشد(4

 روزه ثبت اختراعات بین المللی )با همکاری اداره مرکز رشد( 2( کارگاه آموزشی 5

 ( کارگاه ترجمان دانش6

  ا همکاری کمیته )ویژه دانشجویان( ب 98سال  پژوهشی برگزار شدهکارگاه های    

 تحقیقات دانشجویی

 روزه ایده پردازی و خالقیت طراحی نقشه فنی اختراع2(  برگزاری کارگاه 1

 روزه پروپوزال نویسی2(  برگزاری کارگاه 2

 (  برگزاری کارگاه آموزشی جستجو در بانک های اطالعاتی3

 ر آثار پژوهشی(  کارگاه اخالق در پژوهش و انتشا4

 (  کارگاه آشنایی با مرور سیستماتیک5

 (  کارگاه برگزاری جستجو در منابع الکترونیک6

11 
روزه ثبت اختراعات بین  2کارگاه 

 المللی
 مهندس میترا امین لو 10/7/98و11

 دکتر بهمه ای 13/8/98 کارگاه آموزشی پدافند غیرعامل 12

 جناب آقای سفیدگر 9/9/98 کارگاه آموزشی آمادگی زلزله 13

 خانم رعنا کوثری 2/4/98 کارگاه جستجوی منابع الکترونیک 14
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 99ویژه اعضای هیات علمی در سال  پژوهشی برگزار شده:کارگاه های 3- 30جدول

 مدرس تاریخ اجرا اسامی کارگاه ردیف

1 
سرواپیدمیولوژی و راه های انتقال 

COVID-19 
 عزیز کسانی دکتر 16/12/99

2 
سیستم کریسپر و کاربرد آن در تشخیص 

COVID-19 
 دکتر عباس مریدنیا 27/2/99

3 
شاخص های علم سنجی و کاربرد آن 

 برای محققین
 دکتر زهرا فرجی 4/4/99

4 
فن بهره برداری از مقاالت انگلیسی در 

 پژوهش
 دکترعلی حسین قاسمی 14/4/99

 احسان شمسی گوشکیدکتر  5/5/99 اخالق در پژوهش 5

 دکتر لیال نعمتی 11/5/99 انتخاب مجله جهت چاپ مقاله  6

 دکترعلی حسین قاسمی PubMed 28/4/99کار با پایگاه اطالعاتی  7

 دکتر مریم اخوتی 30/7/99 کارگاه ترجمان دانش 8

9 
نقش مکمل گیاهی فونیکس در کنترل 

  19-عالئم بالینی و آزمایشگاهی کووید
12/12/99 

 دکتر میثم مردسلطانی

 دکتر عزیز کسانی

 دکتر غالمرضا امین

 مهندس قاسم تک دهقان

 دکتر محمد درچین

10 
ثبت بیماری ها و پیامدهای سالمت در 

 دانشگاه
 دکتر جواد زارعی 18/12/99

 دکتر سیده مهسا پورموسوی 23/12/99 اخالق در کار با حیوانات آزمایشگاهی 11
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  ویژه کارکنان(: 99سال  پژوهشی برگزار شده درکارگاه های( 

 Word( وبینار آشنایی با نرم افزار 1

 ( وبینار آموزشی مقدمه ای برای انجام پژوهش 2

 ( وبینار آموزشی اصول کلی االیزا3

 ( وبینار آموزشی کشت سلول4

 (Search( وبینار آموزشی روش تحقیق )پروپوزال + 5

 آموزشی الکتروفورز عمودی( وبینار 6

 ( وبینار آموزشی ثبت اختراع7

 PCRمبانی  اصول و ( وبینار آموزشی8

 ( وبینار آموزشی اتوکد9

 DNAو RNA استخراج( وبینار آموزشی 10
 

 1400رکنان در سال ویژه اعضای هیات علمی و کا پژوهشی برگزار شده:کارگاه های 3- 31جدول

 مدرس تاریخ اجرا اسامی کارگاه ردیف

 دکتر نوشین اسدمسجدی 26/3/1400 ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه 1

 دکتر امیر مشایخی DNA 20/4/1400و  RNAاصول استخراج  2

 دکتر احسان شمسی گوشکی 29/4/1400 اخالق در پژوهش 3

 خانم رعنا کوثری 16/6/1400 جستجو در منابع الکترونیک 4

 خانم مهناز نصرت آبادی 29/6/1400 نرخ باروری و تعالی جمعیت 5

 26/7/1400 اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی 6

 دکترمحمدامین بهمنش

 دکتر سیده مهسا پورموسوی

 دکتر علی اکبر عروجن
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 برگزاری همایش و کنگره ها

نوعی گردهمایی علمی و پژوهشی است که مشارکت صاحبنظران و پژوهشگران در یک موضوع یا موضوعات ویژه به 

های شود. همایشکنندگان برگزار میکتبا حضور شر سخنرانیمنظور تبادل دانش و اطالعات از طریق ارائه 

 .گرددروز تا یک هفته به میزبانی یک نهاد دانشگاهی برگزار می 3معموالً بین  دانشگاهی

 60 1400آذرماه  تا 1396های علمی داخلی و خارجی از سال شده در همایش ارائه  مقاله  

 1400 تا آذرماه 1391 همایش داخلی از ابتدا سال 100در بیش از  حضور  

  1400تا آذرماه  1391همایش خارجی از ابتدا سال  10حضور در بیش از 

 

 دکتر عبدالکریم شیخی 25/8/1400 اصول و کاربرد فلوسایتومتری 7

14/9/1400 ترجمان دانش 8  دکتر مریم اخوتی 

مفاهیم و کاربرد علم سنجیآشنایی با  9  20/9/1400  دکتر پیام کبیری 

10 

و   Interactionتبیین مفاهیم 

Confunding   در تحقیقات علوم

 پزشکی

4/10/1400  دکتر عزیز کسانی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86
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فعالیت خود را آغاز نموده است، یکی  1390کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول که در سال 

 قای دکتر رضا نوروزیآاز واحدهای زیرمجموعه تحقیقات و فناوری در دانشگاه است که در حال حاضر  جناب 

ین ریا نژاد، دانشجوی رشته پزشکی، و یاسآقایان علی آانشگاه، به عنوان سرپرست کمیته وراد، عضو هیأت علمی د

 دبیران اول و دوم کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه هستند. مرادی مهر، دانشجوی پرستاری، 

 اهداف کمیته تحقیقات

 ارتقای دانش، نگرش و عملکرد دانشجویان در امر پژوهش -

 فراهم سازی زمینه حضور دانشجویان در مجامع علمی پژوهشی -

 های آموزشیتوانمند سازی دانشجویان از طریق تشکیل کارگاه -

 ترویر فرهنا پژوهشی در دانشجویان -

 های پژوهشی در بین دانشجویان دانشگاهنهادینه ساختن فعالیت -

 بهبود رابطه علمی اساتید و دانشجویان -

 ارکان کمیته

 باشد.سرپرست، دبیر، شورای مرکزی و شورای پژوهشی می

 سرپرست

سرپرست کمیته عضو هیأت علمی دانشگاه بوده که با ضمن داشتن تناسب سنی و فکری با دانشجویان، با پژوهش 

 دانشجویی نیز آشنا بوده و وقت کافی به این امر اختصاص دهد.

 وظایف سرپرست

 صدور حکم دبیر به پیشهاد شورای مرکزی -

 و واحدهای تابعهنظارت بر حسن اجرای امور و هدایت علمی و عملی کمیته  -

 ایجاد ارتباط با اساتید و مسیولین دانشگاه در جهت اهداف کمیته -

 کمیتهی مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه ونظارت بر حسن اجرا -
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 پیگیری امور مربوط به ارتباط کمیته با نهادهای داخل و خارج کشور -

 دبیر

های علمی و پژوهشی و ممتاز بودن مسائل اخالقی اس تواناییدبیر یکی از دانشجویان و اعضای فعال کمیته بوده که براس

 گردد.و ارزشی با حکم سرپرست کمیته به مدت یکسال به این عنوان منصوب می

 وظایف دبیر

 های تابعه کمیتهنظارت بر حسن اجرای کارگروه -

 ارائه برنامه یکساله علمی، آموزشی و پژوهشی -

 کمیته و شورای پژوهشیارائه گزارش کار به سرپرست  -

 انجام امور داخلی کمیته -

 اجرای مصوبات شورای مرکزی -

 شورای مرکزی

وب سیاست شورایی منتخب از دانشجویان اعضای کمیته است که مرجع سیاستگذاری و تصمیم گیری کمیته در چهارچ

می به مدت یکسال انتخاب رای مرکزی دانشگاه توسط مجمع عموباشد. اعضای شوهای وزارت متبوع و دانشگاه می

 بایست عضو فعال کمیته تحقیقات دانشجویی بوده و دارای حسن سابقه آموزشی و اخالقی باشند.شوند که میمی

 وظایف شورای مرکزی

 سیاستگذاری سالیانه کمیته در چهارچوب سیاست های وزارت متبوع دانشگاه -

 ارد پیش بینی نشده در اساس نامهتصمیم گیری درباره مسائل مربوط به کمیته و نیز مو -

 پیشنهاد انتخاب و تغییر دبیر به سرپرست کمیته -

 پیشنهاد انتخاب و تغییر سرپرست به معاونت پژوهشی -

 تعیین واحدهای زیرمجموعه کمیته براساس شرایط دانشگاه -

 برگزاری جلسات مجمع عمومی و در صورت ضرورت به پیشنهاد شورای مرکزی در هر موقع -
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 اعضای شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی در حال حاضر: 3-32جدول 

 سمت رشته نام و نام خانوادگی ردیف

 دبیر اول شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی پزشکی علی آریا نژاد 1

 دبیر دوم شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی پرستاری یاسین مرادی مهر 2

 عضو شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی پرستاری فاطمه دوستی 3

 عضو شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی پزشکی علی شوش 4

 عضو شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی پرستاری مهدی علیزاده 5

 عضو شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی پزشکی هدیه غالمشاهی 6

 عضو شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی آزمایشگاهیعلوم  فاطمه کیانی 7

 عضو شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی علوم آزمایشگاهی نگین مبصر 8

 عضو شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی پرستاری سعیده مرادی 9

 عضو شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی پرستاری فائزه میری 10

 عضو شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی پرستاری علی نیک جو 11

 

 شورای پژوهشی

رات شورای پژوهشی کمیته شورایی است تحت نظارت شورای پژوهشی دانشگاه که در محدوده اختیا

های تفویض شده از طرف شورای پژوهشی دانشگاه که امور مربوط به بررسی، تصویب و پایش طرح

 عهده دارد.تحقیقاتی دانشجویی را به 
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 اعضای شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی: 3-33جدول 

 سمت سمت در شورا نام و نام خانوادگی ردیف

 مدیر تحقیقات و فناوری دبیر شورای پژوهشی دکتر عزیز کسانی 1

 عضو شورا دکتر عباس مریدنیا 2
رئیس گروه توسعه و ارزیابی 

 تحقیقات

 ریاست شورا دکتر رضا نوروزی راد 3
سرپرست کمیته تحقیقات 

 دانشجویی

 عضو شورا دکتر محمدامین بهمنش 4
معاون پژوهشی دانشکده 

 پزشکی

 معاون دانشکده پزشکی عضو شورا دکتر عزت اله قاسمی 5

 عضو شورا دکتر دنیا نظری نیا 6
دبیر کمیته برنامه ریزی 

 آموزشی

 عضو شورا علی آریا نژاد 7
تحقیقات دبیر اول کمیته 

 دانشجویی

 عضو شورا یاسین مرادی مهر 8
دبیر دوم کمیته تحقیقات 

 دانشجویی

 مریم سخاوتی نیا 9
کارشناس کمیته تحقیقات 

 دانشجویی
 کارشناس پژوهشی

 

 مجمع عمومی

 یی گذشته باشد.متشکل از تمام دانشجویان دانشگاه که حداقل سه ماه از عضویت آن ها در کمیته تحقیقات دانشجو

 وظایف مجمع عمومی

 انتخاب شورای مرکزی -

 گردداستماع گزارش عملکرد یکسال گذشته که توسط دبیر ارائه می -

 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

 دکتر رضا نوروزی راد
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 کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی

 مریم سخاوتی نیا

 کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی حوزه کاری

 جهت برگزاری انتخابات اعضای شورای مرکزی کمیتهانجام کلیه امور  -

 انجام کلیه امور مربوط به برنامه عملیاتی و ارزشیابی کمیته تحقیقات -

رکت کننده شاهی جهت دانشجویان گوکارگاه های آموزشی کمیته و صدور انجام کلیه امور مربوط به برگزاری -

 کارگاهدر

 پژوهشی و شورای مرکزی کمیتهصدور گواهی و ابالغ حکم اعضای شورای  -

سب موضوع های تحقیقاتی ارسال شده به کمیته تحقیقات دانشجویی و ارسال به داوران تعیین شده بر حبررسی طرح -

 های تحقیقاتیطرح

 هاپیگیری اصالحات درخواست شده توسط داوران و انعکاس آن به مجریان طرح -

هشی کمیته تحقیقات دانشجویی قبل از تصویب برای اعضای شورای پژوهای تحقیقاتی اطالع رسانی و ارسال طرح -

 جهت بررسی

 تهیه و تنظیم صورتجلسات شورای پژوهشی کمیته تحقیقات و ارائه آن به مجری مسیول -

 میته تحقیقات دانشجویی جهت درج در سایت کمیته تحقیقات دانشجوییتهیه اخبار ک-

 تاکنون 1400ز ابتدای سال شجویی اهای کمیته تحقیقات دانفعالیت

 برگزاری کارگاه انواع مطالعات اپیدمیولوژیک -

 SPSSبرگزاری کارگاه آنالیزهای آماری و نرم افزار  -

پزشکی در  برگزاری کارگاه شرایط کسب امتیازات و تسهیالت آموزشی و پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم -

 های مقاطع باالترآزمون

 پوزال نویسیبرگزاری کارگاه پرو -

 برگزاری کارگاه نحوه نگارش کتاب -

 برگزاری کارگاه مطالعات کارآزمایی بالینی -
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 اتیبرگزاری کارگاه جستجو در پایگاه های اطالع -

 برگزاری کارگاه اصول چکیده نویسی -

 Endnoteبرگزاری کارگاه آشنایی با نرم افزار  -

 PubMedبرگزاری کارگاه جستجو در  -

 جلسه شورای پژوهشی 4تشکیل  -

 شورای پژوهشی تتهیه و تنظیم صورت جلسا -

 طرح دانشجویی در دست داوری 7 -

 برگزاری انتخابات شورای مرکزی-

 تشکیل جلسه انتخاب دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی -

 انجام مطلوب برنامه عملیاتی کمیته تحقیقات دانشجویی  -

 بار ت دانشجویی هر سه ماه یکبارگزاری برنامه عملیاتی کمیته تحقیقا -

 های کمیته تحقیقات دانشجویی به کمیته کشوری تحقیقات دانشجوییتهیه و ارسال مستندات ارزشیابی ساالنه فعالیت -

 های مصوب دانشجویینظارت بر حسن اجرای فعالیت های پژوهشی و طرح -

 به روز رسانی سایت کمیته تحقیقات دانشجویی -

 نشریه کمیته تحقیقات دانشجویی پیگیری برای چاپ -

 های علمیبرگزاری جلسه انسجام کمیته تحقیقات دانشجویی، استعدادهای درخشان و انجمن -

 معرفی تیم دانشجویی همایش و فن بازار ملی سالمت -

ات های تحقیقهکارگاه آموزشی با همکاری کمیت 18برگزاری مدرسه پاییزه کشوری مشترک دزفول و آبادان شامل  -

 دانشجویی و استعدادهای درخشان دانشگاه

 تهیه فرم ثبت نام و نظرسنجی جهت مدرسه پاییزه -

 برگزاری مسابقه در حین برگزاری مدرسه پاییزه -
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 لیست کارگاه های مدرسه پاییزه: 3-34جدول 

 عنوان کارگاه                                                      ردیف

 آشنایی با وسایل آزمایشگاهی 10 در بانک ها و منابع اطالعات پزشکیجستجو  1

 کار با حیوانات آزمایشگاهیاخالق و 11 1پروپوزال نویسی 2

 انواع تست های رفتاری در حیوانات آزمایشگاهی 12 2پروپوزال نویسی 3

 ساخت ابزار )پرسشنامه( 13 1مقاله نویسی 4

 مطالعات کارآزمایی بالینیاخالق در  14 2مقاله نویسی 5

 آموزش مقدماتی نحوه کشت سلول 15 1متاآنالیز 6

 روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه 16 2متاآنالیز 7

8 SPSS 17 آشنایی با سنجش های ایمنی در آزمایشگاه 

9 EndNote 18 
 آموزش تکنیک های مولکولی

 (Real-time PCRو  PCR)روش 
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 می باشد: فناوری دانشگاه علوم پزشکی دزفول شامل بخش های ذیل واحد توسعه و

 مرکز رشد و فناوری سالمت 

 واحد مالکیت فکری 

 واحد ارتباط با صنعت 

 سالمت مرکز رشد فناوری       

تاسیس گردیده و وزارت بهداشت  اصولی حوزه فناوری با مجوز دانشگاه علوم پزشکی دزفول  مرکز رشد فناوری

دانش فنی و  تحقیقات کاربردی با هدف ، توسعهتوسعه  جهتالزم  بستر  مرکز فعالیت خود را آغاز نموده است.این

تحقیقاتی، توسعه کسب و کارهای دانش  یرنتا فناوری های پیشرفته مرتبط با سالمت، تجاری سازی کاربرد آن در

منسجم بین مراکز تحقیقاتی، دانشگاه  به جامعه و صنعت و ایجاد ارتباط دانشگاه انتقال دانش و فناوری از  کمک بهبنیان،

 .و صنعت فراهم آورده است

 واحدهای فناور

انونی در زمینه قواحدهایی دارای هویت حقوقی مستقل از مرکز رشد بوده که با توجه به اساسنامه و یا سایر اسناد 

هت تجاری انتقال فناوری،اراِئه خدمات تخصصی در ج ،و توسعه ای، طراحی ،مهندسی معکوسپژوهش های کاربردی 

 ،عه صنایعصی، واحدهای تحقیق و توسکت های خصوکردن نتایر تحقیقات فعالیت می نمایند. این واحدها شامل شر

 د.شرکت های بزرگ و یا مراکز تحقیقاتی کاربردی وابسته به دانشگاه ها یا دستگاه های اجرایی هستن

 هسته های فناور

سه حقوقی و تیم های کاری متشکل از دو و یا بیشتر دانش آموخته با زمینه ی کاری مشخص که در صدد تشکیل موس

 فه در زمینه ی کاری خود می باشند.ایجاد حر

  مزایای استقرار در مرکز رشد

 ها و مؤسسات علمی و مشاوره ای برای فعالیت شرکت و حمایت های های الزم فراهم بودن زیرساخت -

 بهره گیری از امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی فنی -

 دولتی و غیردولتی ها و نهادهای با توجه به روابط مرکز رشد با سازمان  تسهیل در روند استفاده از بعضی تسهیالت -

 تبادل نظرات و همفکری در زمینه های گوناگون برای شرکت های حاضر در مرکز -

http://healthtech.tums.ac.ir/
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  رشد مرکز اهداف

 دستاوردهای تحقیقاتی سازیتجاری فراهم نمودن شرایط الزم به منظور   -

 محققینکارآفرینی و حمایت از نوآوری و خالقیت بستر ایجاد   -

 کمک به رونق اقتصاد مبتنی بر فناوری -

گاهی در دانش جذب کارآفرینان و دانش آموختگانبستر سازی به منظور ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای   -

 زمینه های مختلف فناوری قابل عرضه در بازار

 توسعه محصوالت و فرآیندهای فناوری قابل عرضه به بازارتولید و  -

  وظایف مرکز رشد

 حمایت های مالی از واحدهای مستقر در مرکز رشد  -

 حمایت های قانونی جهت تسریع رشد واحدهای مستقر در مرکز رشد  -

 ها ی سازی آنتجارارائه خدمات و مشاوره های مورد نیاز واحدها در راستای تبدیل ایده های نو به محصول و   -

 ی مرکز رشدینظارت بر روند رشد واحدها با هدف افزایش کارا  -

 ها آن اهدافنظارت بر فعالیت های واحدهای فناور به منظور تحقق   -

 شورای فناوری

 وظایف:

، مراکز رشد اهت علمی، مراکز تحقیقاتی، دانشکده ایت های فناورانه اعضای هیو نظارت بر فعالبرنامه ریزی   -

 فناوری و شرکت های دانش بنیان

 ها ارت بر  اجرای آنتعیین برنامه و نقشه راه برای مراکز تحقیقاتی و دانشکده های دانشگاه در حوزه فناوری و نظ -

ققین لی و مح، دانشجویان تحصیالت تکمیت علمیاارائه، پیشنهاد و تصویب ساز و کارهای حمایت از اعضای هی  -

 ، فناوری و تجاری سازیمدانشگاه در مسیر زنجیره عل

 ، ارزیابی و تحلیل مستمر برنامه و فعالیت های حوزه فناوری دانشگاهپایش  -

 تسهیل فرایند تبدیل ایده به محصول از طریق حمایت های مالی برای محققین  -

 بررسی، ارزیابی و داوری، تصویب و نظارت بر طرح های فناوری منجر به محصول دانشگاه  -

http://healthtech.tums.ac.ir/
http://healthtech.tums.ac.ir/


 

 
155 

 

 نیان دانشگاهویب حمایت از راه اندازی و نظارت بر مراکز رشد فناوری و شرکت های دانش بسیاست گذاری، تص  -

 اعضای شورای فناوری:

 جناب آقای دکتر علی قمیشی ریاست دانشگاه علوم پزشکی دزفول (1

 تحقیقات و فناوری ،ر میثم مردسلطانی معاونت آموزشیجناب آقای دکت (2

 تحقیقات و فناوریجناب آقای دکتر عزیز کسانی مدیریت  (3

 سرکار خانم دکتر ندا کاکادزفولی رئیس مرکز رشد (4

 جناب آقای دکتر داود اسداله سلمان پور معاونت اداره غذا و دارو (5

 جناب آقای دکتر مجتبی دولتشاهی ریاست دانشکده پیراپزشکی (6

 سرکار خانم شهرزاد مهران فرد سرپرست محترم دانشکده پرستاری (7

 افراسیابی مسیول امور حقوقی دانشگاهجناب آقای محمد  (8
 

 واحد مالکیت فکری

 وظایف:

 فکری مالکیت ثبت و نگهداری مدارک مربوط به ثبت  -

 عینمخترثبت اختراع برای  گواهیفکری و همکاری در تنظیم  مالکیتمشاوره درباره نحوه حفاظت و ثبت   -

 ابالغ و اجرای مصوبات کمیته مالکیت فکری و نوآوری  -

 ریزی جهت آموزش مالکیت فکری های مورد نیاز برای برگزاری کارگاهبرنامه   -

 داوری اختراعات و ایده های محققین  -

 تدوین قرارداد متناسب با طرح فناورانه  -

 حمایت مالی و معنوی از مخترعین و نوآوران دانشگاه جهت ثبت طبق ضوابط جاری  -
 

 

 واحد ارتباط با صنعت

 وظایف:

 ودکفاییخبه  دستیابیتقاء دستاوردهای علمی و فناوری و ارتباط با صنایع و همچنین جامعه و به منظور ار -

 تقویت بنیه دانش در زمینه نیازهای صنعت و جامعه -
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 پتانسیل دانشگاه برای رفع نیازهای پژوهش و فناوری صنعت استفاده از -

، مشتری گرا و تقاضا محور تحقیقاترد نیاز با انجام و رشد علم و فناوری مو زمینه های الزم جهت تولید ایجاد -

 اثربخش در جامعه و صنعت با در نظرگیری اهداف ملی

 کیفی ارتباط دانشگاه با مراکز اقتصادی و صنایعارتقا کمی و -

 کردن نحوی ارتباط دانشگاهیان با مراکز خارج از دانشگاهقانونمند -
 

 1399-1400فعالیت های انجام شده مرکز رشد درسال 

هیز و نامه نگاری های متعدد طی ماه های مختلف جهت جذب بودجه برای ساخت و تج پیگیری های حضوری (1

 مرکز رشد 

یی قرار دارند و در رتبه باالنامه نگاری و پیگیری جهت بازدید از دانشگاه هایی که از نظر رنکینا مراکز رشد  (2

 بازدید از مراکز رشد دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

 مربوط به مرکز و تنظیم شیوه نامهطراحی و آماده کردن کتابچه مرکز رشد به همراه فرم های  (3

 پیگیری احتساب ساعت آموزشی شرکت کنندگان در کارگاه های مالکیت فکری آموزش مجازی  (4

 پیگیری جهت نقشه ساختمان مرکز رشد و ساخت مرکز رشد و محلی برای اسکان فناوران (5

 فناورانه ای که ناتمام مانده اند پیگیری جهت طرح های (6

 حضور در وزارت جهت  دریافت آموزش سامانه ارزشیابی فناوری وزارت  (7

 معرفی مخترعین و نوآوران جهت شرکت در بیست و ششمین جشنواره تحقیقاتی رازی (8

 پیگیری لیست شرکت های فعال صنعتی از اداره صنعت و معدن جهت ارتباط با صنعت  (9

 مجازی فن بازار ملی سالمت شرکت در نمایشگاه  (10

 فناور 4برگزاری شورای فناوری و جذب  (11

 جهت تامین امکانات اولیه جهت برگزاری رویداد استارت آپپیگیری  (12

 برگزاری کارگاه ها بصورت وبینار در زمینه ثبت اختراع (13

 پیگیری تجهیزات مرکز رشد (14

 کسب مجوز مرکز رشد از سوی وزارت (15
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 1399-1400ب شده مرکز رشد : طرح های فناوری مصو3-35جدول 

 مجری طرح )فناور( عنوان طرح ردیف

 خانم سیده مریم موالیی زاده کش ارگانیکتهیه نانو آفت  1

 آقای شهریار بلنده دستگاه حرکت درمانی جهت تقویت سیستم عصب عضله تحتانی بدن 2

 آقای رضا دهنوی ( زیرزبانیکیت گلوگز )دکستروز 3

 یآقای دکتر فروتن صالح گوش و بینیماسک برابزار تنظیم کننده فشار وارده از سوی  4

 1399-1400کارگاه های آموزشی برگزار شده مرکز رشد :3_36جدول 

 مدرس تاریخ اجرا عنوان کارگاه آموزشی ردیف

 االسوند میالد آقای 16/10/99 ه سالمتوبینار ایده پردازی ، مالکیت فکری و ثبت اختراع در حوز 1

 مهر عنایت آقای هادی 13/11/99 ختراعاتاطراحی چند بعدی با استفاده از نرم افزار اتوکد در ثبت  2

 آقای سیف اهلل بخشی 08/09/1400 نوبینار تحلیل وضعیت نوآوری و کارآفرینی در ایران و جها 3
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ــالینی بیمارســتان گنجویــان دزفــول یکــی از واحــدهای زیــر مجموعــه معاونــت تحقیقــات  واحــد توســعه تحقیقــات ب

ــات  ــی تحقیق ــای کــاربردی و گســترش کمــی و کیف ــژوهش ه ــاوری دانشــگاه اســت کــه در راســتای توســعه پ و فن

ــتان از ابتــدای آبــان مــاه  ــی بــالینی بیمارس ــازی اعضــای هیــات علم شــروع بــه  1398بــالینی از طریــق توانمندس

 فعالیت نمود.

مارســتان گنجویــان دزفــول در نظــر دارد بــا ارائــه خــدمات مشــاوره ای در مراحــل واحــد توســعه تحقیقــات بــالینی بی

مختلـف پــژوهش و برگــزاری کارگــاه هــای آموزشـی بــا در نظــر گــرفتن نیــاز اعضـای محتــرم هیــات علمــی بــالینی، 

ــویب  ــی و تص ــت بررس ــنظم جه ــی م ــای پژوهش ــورای ه ــزاری ش ــین برگ ــرم و همچن ــران محت ــگران و فراگی پژوهش

 اتی ارائه شده به مرکز ارائه خدمات نماید.طرح های تحقیق

 زفولدشش ماهه واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان گنجویان گزارش عملکرد : 3-37جدول 

 (1400آذرماه لغایت 98)اول اسفند  

 توضیحات عنوان فعالیت ردیف

1 
ینی پیگیری و دریافت مجوز رسمی تاسیس واحد توسعه تحقیقات بال

 معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت بیمارستان از

- 

 تشکیل شورای پژوهشی بیمارستان 2
- 

3 
تدوین و تصویب آیین نامه طرح های تحقیقاتی واحد توسعه 

 تحقیقات بالینی بیمارستان

- 

 crdu.dums.ac.ir ایجاد سایت واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان 4

 - بیمارستانجلسه شورای پژوهشی  2تشکیل  5
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 - بیمارستانشورای پژوهشی در  طرح تحقیقاتی با کیفیت 2تصویب  6

 طرح تحقیقاتی در دست داوری 4 7

در نیمه  2شورای پژوهشی 

 اول شهریور برگزار 

 می گردد.

8 

نی چکیده مقاله با افیلیشن واحد توسعه تحقیقات بالی 3پذیرش 

ی نوین در مهندساولین کنفرانس ملی پژوهش های بیمارستان در 

 پزشکی به میزبانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول

به  99کنفرانس در شهریور 

صورت مجازی برگزار می 

 گردد.

9 

تان جلسه هم اندیشی با معاون آموزشی و پژوهشی بیمارس 3تشکیل 

ای هدبیر کارگروه پایش فرایندهای اعتباربخشی حوزه گنجویان و 

دانشگاه در خصوص رفع  و فناوریمعاونت آموزشی، تحقیقات 

 نواقص برنامه عملیاتی بیمارستان

- 

10 
تدوین شرح وظایف سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینی 

 بیمارستان
- 

11 
تدوین و ابالغ شرح وظایف کارشناس پژوهش واحد توسعه 

 تحقیقات بالینی بیمارستان
- 

 - تانمشکالت بیمارستدوین تخصصی فرآیند شناسایی و اولویت بندی  12

13 

بخش  ابالغ فرآیند شناسایی و اولویت بندی مشکالت بیمارستان به

 های بالینی، دفتر پرستاری، واحد بهبود کیفیت و کمیته های

ژوهش پبیمارستانی جهت اعالم مشکالت بالینی و سازمانی که انجام 

 می تواندکمک قابل توجهی در رفع آنها داشته باشد

- 

14 
تخصصی فرآیند تصویب طرح های تحقیقاتی واحد توسعه تدوین 

 تحقیقات بالینی بیمارستان
- 
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15 
 تدوین سازوکار مناسب جهت ارتقای تعداد مقاالت اعضای هیات

 علمی بالینی
- 

16 
در  ارسال نامه اداری به اعضای هیات علمی بالینی برای همکاری

 رستانبالینی بیماایجاد بانک عناوین پژوهشی واحد توسعه تحقیقات 
- 

17 

ویسی، ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه پروپوزال نویسی، مقاله ن

 جستجوی منابع الکترونیکی، آمار، اپیدمیولوژی و متدولوژی،

اپ ویرایش تخصصی مقاالت به زبان انگلیسی، سابمیت و پیگیری چ

 مقاالت در واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان

- 

18 
عضای ابه  فراخوان طرح های تحقیقاتی مرتبط با ویروس کرونااعالم 

 هیات علمی بالینی
- 

19 

ی فرم امکان سنجی مراکز همکار مطالعه ملتهیه داده و تکمیل 

و ارسال به معاونت تحقیقات و  19-اپیدمیولوژی بالینی کووید

 فناوری وزارت بهداشت

- 
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توسط دانشگاه علوم پزشکی دزفول با هدف تشخیص علل  1390ام البنین )س( در سال تاسیس تنها مرکز ناباروری 

در منطقه انات پیشرفته باروری شایع ناباروری و درمان زوجین نابارور و رفع مشکالت زوجین و دسترسی به امک

 .رسما شروع به فعالیت درمانی نموده است 1392خردادماه  از شمال استان خوزستان صورت گرفت و

   حیطه درمانی مرکز

های مختلف اعم از مشاوره زوجین  انشگاه علوم پزشکی دزفول در حوزهسته به دبام البنین وامرکز ناباروری 

توسط فلوشیپ نازایی و ی مختلف  پیشرفته و بروز درمانی ها ناباروری و همچنین روش ل، تشخیص علینابارور

IVFم منطقه و نیز حیطه های مختلف در حال ارئه خدمت به مردکارشناسان مجرب در ، متخصص جنین شناسی و

 .له استان ایالم و لرستان می باشدهای همجوار از جم ، استانسایر شهرهای استان

تحریک ، خدمات ناباروری که در حال حاضر در مرکز درمانی ام البنین ارائه میشود  شامل سونوگرافی واژینال

،فریز انتقال جنین ، میکرواینجکشن و(IVFلقاح داخل آزمایشگاهی) ،(IUIتلقیح داخل رحمی) تخمک گذاری،

 می باشد .حفظ باروری و تخلیه کیست تخمدان های  ، جنین و تخمک در جهت  انجام روشاسپرم

 های حیطه تحقیقاتی مرکز فعالیت  

های  در زمینه روشهای مداخله ای  کارآزمایی بالینی و طرحای تحقیقاتی مختلف از جمله چندین ه تاکنون طرح

 10انجام شده است . همچنین  غیرهو ینه در جهت افزایش میزان باروری های به ، روشمختلف درمان ناباروری

پایان نامه خاتمه یافته  9بعالوه تعداد  ،که در انتظار داوری و چاپ هستندمقاله نوشته شده  4، تعداد مقاله چاپ شده

 حال انجام میباشند.پایان نامه در این زمینه هم در  4و 

 

 

 

 

 

 



 

 
165 

 

 



 

 
166 

 

 

که در  "Trends in Medical" Sciencesاولین مجله علمی و انگلیسی زبان دانشگاه علوم پزشکی دزفول با عنوان

شروع  1400در بهار ، درمان و آموزش پزشکی شد، ذ مجوز های الزم از وزارت بهداشتموفق به اخ 99نیمسال دوم 

به همت معاونت  کلیه موضوعات حوزه علوم پزشکیبر با محوریت تمرکزاین فصلنامه الکترونیکی  کرد.به کار

شیخی استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی دزفول  عبدالکریمقای دکترآسردبیری جناب و فناوری و به ، تحقیقات یآموزش

به  فرزانه محمدی خباز و سرکار خانمی ومحمد رضآقای  .کرد نسخه الکترونیکی خودشماره از اقدام به نشر اولین 

 عنوان کارشناسان مجله در دفتر این واحد فعالیت میکنند.  

سطح  ءهدف از راه اندازی این مجله ارتقا .شماره پنجم آن در حال نشر میباشدشماره از این مجله منتشر و  4تاکنون 

سر ایران و ادر سر خدمت به انتشار علوم پزشکی و عالقه مندان به پژوهش ،ارتباط با محققان ،اساتید، علمی دانشگاه

، ویتنام و شماری از اساتید دانشگاه های داخلی نظیر هند، کانادااستاد تمام از دانشگاه های سوئد، 5 جهان می باشد.

دسترسی  .ی این مجله علمی را تشکیل میدهندت تحریریه ااعضای هی غیره، سمنان و تهران، تربیت مدرسدانشگاه 

 آدرس مندان به این حوزه از طریقو عالق پژوهشگران مطالعه و ارسال مقاالت به صورت رایگان برای اساتید، جهت

    د.می باش امکان پذیر  https://sites.kowsarpub.com/tms اینترنتی

      https://sites.kowsarpub.com/tms  :آدرس سایت -

 061-42429535: تلفن دفتر مجله -

 اقدامات و برنامه ها:  

 اسالمی ارشاد فرهنا و وزارت اخذ مجوز مجله از  

 اعالم فراخوان شروع به کار مجله به دانشگاه های سراسر کشور توسط سردبیر 

  مجله به وزارت  پژوهشی_ علمیاخذ رتبه درخواست ارسال 

  در شورای پژوهشی دانشگاههشتم میلیون تومانی به مقاالت چاپ اول تا  2اختصاص هدیه نقدی تصویب 

   امتیاز معادل  بودن داراISI ت علمی ابرای اعضای هیمقاالت اکسپت شده در سایت مجله برای  با ایمپکت یک

 دانشگاه علوم پزشکی دزفول

https://sites.kowsarpub.com/tms
https://sites.kowsarpub.com/tms
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 نمایه شدن مقاالت در google scholar  های دیگر نمایهپیگیری و تالش جهت نمایه شدن در و 

 تنظیم اساسنامه برای دفتر مجله 

  برگزاری جلسات متعدد به صورت وبیناری و حضوری با اعضا 

  برگزاری کارگاه های آنالین توسط شرکت انتشاراتی کوثر جهت آموزش داوری و کار با سایت 

  حق الزحمه داوری برای داوران مقاالتپرداخت 

 طراحی لوگو و مهر مخصوص برای مجله 

 تالش برای جذب هییت تحریریه از دانشگاه های معتبر جهان توسط سردبیر 

 تالش در جهت بهبود کیفیت داوری و مقاالت دریافتی 

 

 فضای سایت مجله
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 مقدمه و اهداف برنامه:

ــت بیمــاری ــدهای  ثب ــا و پیام ــره ســازی،ســالمته ــرای جمــع آوری، ذخی ــه ب ــک سیســتم ســازمان یافت ــابی،  ، ی بازی

ره تجزیــه و تحلیــل و انتشــار اطالعــات مربــوط بــه یــک بیمــاری یــا پیامــد خــاص در یــک جمعیــت و گســت

ــایی مشــخص  ــ .اســتجغرافی ــاوری، معاون ــت تحقیقــات و فن ــا مشــارکت دانشــگاه، معاون ــه ب ت آموزشــی، ایــن برنام

ـــــــت بهداشـــــــتی، مع ـــــــی گیـــــــردمعاون ـــــــام م ـــــــانی و مراکـــــــز تحقیقـــــــاتی انج ـــــــت درم  .اون

ــاری ــت بیم ــی ثب ــه مل ــابرنام ــال  ه ــدا س ــالمت از ابت ــدهای س ــات و ف 1393و پیام ــت تحقیق ــاوری وزارت در معاون ن

ــال  ــت و از س ــده اس ــاد گردی ــکی ایج ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــکی 1398بهداش ــوم پزش ــگاه عل ــول در دانش  دزف

 است.ده فعالیت خود را شروع نمو ثبت بیماری ها و پیامدهای سالمت کارگروهاین واحد تحت عنوان 

 اهداف کلی 

 .تاسیس برنامه های ثبت بیماری ها و پیامدهای سالمت در موضوعات اولویت دار کشور1

ــتی و د2 ــدمات بهداش ــاء خ ــواهد و ارتق ــد ش ــرای تولی ــا ب ــاری ه ــت بیم ــایر ثب ــرداری از نت ــره ب ــو.به ــانی کش ر و رم

 کیفی  تحقیقات علوم پزشکیتوسعه کمی و 

  اهداف اختصاصی 

 وضوعات اولویت دار نظام سالمت مایجاد برنامه های ثبت در  -

 ن المللی در تحقیقات سالمت افزایش همکاری های ملی و بی -

 زارت بهداشت و دانشگاه ها وافزایش همکاری بین بخشی در  -

 و سازی در مدیریت برنامه های ثبت در سطح بین المللی و بخصوص کشورهای همسایه الگ -

 حقیقاتی متصل به برنامه ثبت بیماری هاافزایش بیو بانک های ت -

 افزایش کیفیت مدیریت و داده های ثبت بیماری ها  استاندارد سازی و -

  امه ریزی بهداشت در سطح ملی و دانشگاهیبرای سیاستگذاری و برن فراهم کردن شواهد مورد اعتماد -

 فزایش تحقیقات علوم پایه، بهداشتی و بالینی بر اساس داده های تولید شده در نظام سالمتا -
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 برنامه ثبت شده در دانشگاه :

ــ ت بیمــاری ثبــت بیمــاری لیشمانیوزجلدی)ســالک( بصــورت مشــترک در قالــب تفــاهم نامــه همکــاری بــه همــراه ثب

 سبزوار با دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در حال انجام میباشد.سالک در 

 

 :یندهای اصلی و پشتیبان برنامه های ثبتآفر
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موفق به کسب مجوز  1400دانشگاه علوم پزشکی دزفول در تابستان سال از طرف معاونت تحقیقات و فناوری  وزارت بهداشت 

 های عفونی و گرمسیری از طرف معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گردید.  )موافقت اصولی( مرکز تحقیقات بیماری

ب عفونی و گرمسیری، آنیم به عنوان یک مرکز تحقیقاتی معتبر، ضمن تالش در جهت ارتقا جایگاه پژوهش در طما بر

 .کنترل اپیدمی و برنامه ریزی های بهداشتی ایران بویژه در منطقه داشته باشیمنقش کلیدی در

 اهداف این مرکز

 های عفونی و گرمسیری  درمان کلیات بیماری و پاسخ به مشکالت مردم و سواالت پژوهشگران در تعیین نیازها (1

 های عفونی و گرمسیری درخصوص بیماری های اپیدمیولوژیک بهداشتی، انجام پژوهش (2

 های عفونی خدمت رسانی به مردم در زمینه پیشگیری درمان و کنترل بیماری (3

 اصالح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی به منظور ارتقا سطح سالمت و بهداشت عمومی جامعه  (4

 تربیت نیروی انسانی محقق و همچنین ترغیب و تشویق  و به کارگیری محققین (5

پژوهش ز طریق انجام توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه پیشگیری و کنترل بیماری های عفونی شایع و مهم در منطقه ا (6

 کاربردیهای بنیادی و

 ارچوب قوانین وزارت مطبوعمی، پژوهش داخل و خارج کشور در چجلب همکاری سایر مراکز عل (7

 به اهداف فوق دنیرس یبرا یریگرمسو یعفون یها یماریب قاتیمرکز تحق یها تیمامور

 و علوم مرتبط یعفون یها یماریب یکاربرد یپژوهش ها یو اجرا یساز نهیزم -

 در مرکز یپژوهش یبند تینظام اولو جادیا -

 ربطیو تعامل با مراکز ذ ییشناسا -

 پژوهش یمناسب برا یفضا جادیو ا یبسترساز -

برنامه ریزی اولیه این مرکز این است که با تشکیل شورای پژوهشی و تدوین شیوه نامه ها و آیین نامه های مرکز در 

جهت تصویب طرح های تحقیقاتی مرتبط اقدام نمایند که در یک سال آتی حداقل معیارهای خروجی مقاله حاصل 

یشگاه های درون و بیرون دانشگاهی جهت انجام گردد. همچنین یکی دیگر از اهداف این مرکز لینک شدن با آزما
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پروژه های تحقیقاتی مربوط به مرکز می باشد که در این زمینه از ظرفیت حوزه معاونت های درمان، بهداشت و غذا و 

دارو استفاده خواهد شد. یکی دیگر از برنامه های کوتاه مدت ایجاد نظام ثبت بیماری های عفونی در منطقه تحت 

 نشگاه می باشد که در این زمینه از ظرفیت سایر برنامه های ثبت در سایر دانشگاه ها نیز استفاده خواهد شد.پوشش دا

 



 

 
174 

 

 در چند دهه اخیر تکنولوژی مدرن اطالعات بر موقعیت و عملکرد بسیاری از جوامع، سازمان ها و افراد اثرات 
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ها و افراد اثرات قابل  عملکرد بسیاری از جوامع، سازماندر چند دهه اخیر تکنولوژی مدرن اطالعات بر موقعیت و 

 های شگرفی که در این زمینه بوجود آمده است، سرنوشت جوامع، سازمان مالحظه ای گذاشته و به موازات پیشرفت

شناخت  ،بدیهی است که در چنین موقعیتی .خورد ها و افراد هر روز بیش از گذشته به این فناوری مدرن گره می

. با توجه به این واقعیات باید گفت که فناوری اطالعات یکی از عات اهمیت فزاینده ای یافته استات فناوری اطالتاثیر

ها و افراد اثرات جدی می  ، عملکرد و سرنوشت جوامع، سازمانیطی به شمار می آید که بر موقعیتعوامل مهم مح

 .گذارد

 ITشرح وظایف واحد 

قیقات و حوزه مدیریت تحرفع مشکالت سخت افزاری و نرم افزاری کلیه سیستم های رایانه موجود در شبکه  -

 فناوری

 تهیه شناسنامه کامپیوترهای شبکه -

 نگهداری و مدیریت شبکه -

 پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری از کالس های مجهز به دیتا پروژکتور  -

 ریت تحقیقات و فناوریحوزه مدیپشتیبانی فنی کلیه سیستمهای  -

وماسیون اداری، نرم )اترد استفاده در شبکه و مراکز شامل پشتیبانی نرم افزاری از کلیه نرم افزارهای کاربردی مو -

 افزارهای آموزش، وب سایت و غیره(

موجود، زارهای و راهنمایی و همکاری با مدیران،کارمندان و دانشجویان در انتخاب نرم اف IT مشاوره در زمینه -

 بانک های اطالعاتی و سایر منابع مورد نیاز جهت رفع نیازمندی ها سخت افزارو

 نصب، تنظیم و تغییر نرم افزارها، شبکه ها، بانک های اطاعاتی وسایرسیستم های کامپیوتری -

 مسیول سامانه پژوهان و پشتیبانی سامانه -

 Eprintرابط بین حوزه مدیریت تحقیقات و فناوری با مدیریت سامانه   -

 مسیول نرم افزار و سامانه کتابخانه دیجیتال  -

 مسیول سامانه پیامکی  -
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 ب و انتشارات،اداره کتمسیول سایت مدیریت تحقیقات فناوری و زیر مجموعه آن شامل سایت های کتابخانه مرکزی ،   -

ت ناباروری تحقیقا آزمایشگاه تحقیقات مرکزی ،کمیته تحقیقات دانشجویی،واحد مرکز رشد، واحد علم سنجی، مرکز

 و غیره

 مسیول طرح های گرافیکی حوزه تحقیقات و فناوری شامل طراحی پمفلت، کتابچه، بنر وغیره   -

 رابط بین حوزه مدیریت فناوری اطالعات با حوزه مدیریت تحقیقات و فناوری   -
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 1397پژوهشگران برگزیده در سال
 ردیف نام و نام خانوادگی سمت

 1 دکتر محمدامین بهمنش هیات علمی

 2 دکتر عباس مریدنیا هیات علمی

 3 خانم نصرت بهرامی هیات علمی

 4 دکتر مجتبی دولتشاهی هیات علمی

 5 آقای وحید کرمی غیر هیات علمی

 6 آقای محمد فیروزبخت دانشجو

 7 خانم نسترن میرسامی یزدی دانشجو

 8 آقای مهدی حاتمی دزدارانی دانشجو

 

 

 1398پژوهشگران برگزیده در سال 
 ردیف نام و نام خانوادگی سمت

 1 دکترسیما جنتی هیات علمی

 2 دکتر سیده مهسا پورموسوی هیات علمی

 3 آقای رضا ناصرزاده دانشجو

 4 آقای وحید خیراندیش دانشجو

 5 سیده رویا محمودی نژاد دزفولی خانم دانشجو
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 1399پژوهشگران برگزیده در سال 
 ردیف نام و نام خانوادگی سمت

 1 بهنام قربان زاده دکتر هیات علمی

 2 احمد موسوی دکتر سید هیات علمی

 3 خانم لیال کالنی هیات علمی

 4 خانم مریم کیارسی غیر هیات علمی

 5 آقای محمد چاویده دانشجو

 6 آقای محمد فیروزبخت دانشجو
 

 

 1400پژوهشگران برگزیده در سال 
 ردیف نام و نام خانوادگی سمت

 1 عبدالکریم شیخی دکتر هیات علمی

 2 زهرا اسالمی فردکتر  هیات علمی

 3 دکتر علی اکبر عروجن هیات علمی

 4 خانم فاطمه دوستی دانشجو
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