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 مديريت توسعه پژوهش، ارزيابي و هماهنگي مراكز تحقيقاتي دانشگاه 

 مديريت اطالع رساني پزشکي و شبکه پژوهش دانشگاه 

 مديريت توسعه فناوری سالمت دانشگاه 

 مركز رشد فناوری سالمت 

 پژوهش دانشگاهمجالت علمي 

 كتابخانه مركزی 

 كميته تحقيقات دانشجويي 

 تحقيقاتي دانشگاه مراكز 

 دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه 

  آزمايشگاه جامع تحقيقاتي 

 

 

 و آموزشيي معاوني  مجموعي  زيير دانشيگاه سيي أت بدو از دانشگاه تحقيقاتي امور پيگيري

 بي  دانشيگاه پژوهشي و آموزشي معاون  1390 سال ماه فروردين از .اس  بوده دانشگاه پژوهشي

 فنياوري و تحقيقيات معاوني  كي  شيده  فكيكت ريفناو و تحقيقات معاون  و آموزشي معاون  دو

 .باشدمي دانشگاه تحقيقات امور مسئول

  مديري  توسع  پژوهش و ارزيابي و هماهنگي مراكز تحقيقاتي دانشگاهدر حال حاضر واحدهاي 

مديري  اطالع رساني پزشكي و شبك  پژوهش دانشگاه  مديري  توسع  فناوري سالم  دانشگاه  

  پژوهشي  دفتر ارتباط با صنع علمي تدانشجويي  كتابخان  مركزي  دفتر مجالكميت  تحقيقات 

همچنين  باشند.از واحدهاي تح  نظر اين معاون  مي مراكز تحقيقاتي و مركز رشد فناوري سالم 

ي مدر مجتمع آموزشي دانشگاه  آزمايشگاه تحقيقاتي جامعاين معاون  در حال راه اندازي و تجهيز 

 باشد.
 

 يت توسعه پژوهش و ارزيابي و هماهنگي مراكز تحقيقاتي دانشگاهمدير
هياي   كميت  اخالق در پژوهشHSRاين واحد متولي پيگيري تشكيل شوراي پژوهشي  شوراي 

هاي پژوهشيي محققيين محتيرم دانشيگاه باشد. كلي  طرحعلوم پزشكي  كميت  فرص  مطالعاتي مي

اهدانشگ فناوری و تحقيقات معاونت  
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ب  منظور تصويب و كسب بودجي  بي  ايين واحيد ارا ي  بايد در پرسشنام  طرح تحقيقاتي تكميل و 

دانشيگاه بيراي تصيويب  EDCهاي تابعي  و شود. از طرف شوراي پژوهشي دانشگاه ب  دانشيكده

ميليون ريال تفويض اختيار شيده اسي . هين ننيين بي   شص هاي محققين آن حوزه تا سقف طرح

هاي ناميي هيياي اپايانب طرحهاي داراي دانشييجويان تحصيييالت تكميلييي  بييراي تصييويدانشييكده

هاي كارشناسي ارشيد و رزييدنتي تيا نام براي پاياندانشجويان تحصيالت تكميلي ك  طرح شود(  

تفيويض  ميليون رييال صد و بيس تا سقف  PhD نام پايانميليون ريال و براي نهل و پنج سقف 

ميلييون  صيد و بيسي سيقف تا  و اصولي مراكز تحقيقاتي با موافق  قطعياختيار شده اس . جه  

هاي با مبلغ بودج  ميورد نيياز بيشيتر در شيوراي پژوهشيي تفويض اختيار شده اس . طرح ريال

 گيرند. دانشگاه مطرح و مورد بررسي قرار مي

براي رفاه حال دانشجويان عزيز در تصويب طرحها  عالوه بر امكيان فيوق  شيوراي پژوهشيي 

هاي تا سقف شص  ميليون رييال را تواند طرحض اختيار ميكميت  تحقيقات دانشجويي نيز با تفوي

هاي پژوهشي مند ب  اجراي طرحبر اساس مقاطع تحصيلي تصويب كند  لذا دانشجويان گرامي عالق 

هياي توانند با مراجع  بي  كميتي  تحقيقيات دانشيجويي فرمميليون ريال مي تا سقف بودج  پانزده

هاي خيود را مصيوو و و تح  نظر يكي از محققين دانشگاه طرحمربوط  را درياف  و تكميل نمايند 

 اجراء نمايند.

 

 مديريت اطالع رساني پزشکي و شبکه پژوهش دانشگاه
 

مديري  اطالع رساني پزشكي و شبك  پژوهش دانشگاه  ضمن هماهنگي بيا مجموعي  معاوني  

ر حيوزه سيالم  تحقيقات و فناوري  دانشگاه در راستاي سياسي  هياي پژوهشيي كيالن كشيور د

 مشغول فعالي  اس . اين مديري  در حيط  هاي ذيل فعال اس :

برگزاري كارگاههاي پژوهشي براي دانشجويان و كاركنان و اعضيا  محتيرم هييات علميي  -1

 دانشگاه با دعوت از اساتيد برجست  كشوري

 انتشار مجالت پژوهشي بومي و بين المللي دانشگاه -2

ي  منطق  اي  و ملي و مشارك  در برگزاري كنگره هياي برگزاري همايشهاي علمي دانشگاه -3

 بين المللي

تنظين آ ين نام  پرداخ  پاداش انتشارات علمي و پرداخي  پيادش مقياعت علميي محققيين  -4

 دانشگاه

حماي  از سفرهاي علمي محققين دانشگاه  در سيفرهاي داخليي و حضيور در مجيامع بيين  -5

 المللي

 تجهيزات كتابخان  هاي تح  پوشش دانشگاه تامين كتب منابع علمي و نياز هاي  -6

برگزاري جلسات شوراي انتشارات دانشگاه وبررسيي و حمايي  از انتشيار كتيب محققيين  -7

 دانشگاه
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ارا   خدمات پژوهشي در راستاي تدوين و ترجمي  مقياعت علميي دانشيگاه و مسياعدت در  -8

 ارسال مقاعت جه  ناپ

يي دانشگاه در برگزاري كارگاه هياي و سيفر حماي  و پشتيباني از كميت  تحقيقات دانشجو -9

 هاي علمي دانشجويان

 اطالع رساني در خصوص مجامع علمي و پژوهشي داخلي و بين المللي -10

 حماي  از شرك  اساتيد دانشگاه در دوره هاي فرص  مطالعاتي -11

 

 مديريت توسعه فناوری سالمت دانشگاه

 

ناوري سالم  در زير مجموعي  معاوني  ف در وزارت بهداش  درمان و آموزش پزشكي دفتر توسع 

ك  در دانشيگاه عليوم پزشيكي اسيتان سيمنان نييز ايين دفتير جيزء تحقيقات و فناوري قرار گرفت  

-ها  ميبندي دانشگاهباشد. در تقسيندانشگاه مي معاون  تحقيقات و فناوريواحدهاي زيرمجموع  

 هايدانشگاه  ل دانشگاه آموزشي بودهنسل او هايدانشگاهطور كلي س  نسل درنظر گرف : توان ب 

انداز جهياني يونسكو در نشنباشد. ميدانشگاه كارآفرين   نسل دوم پژوهشي و دانشگاه نسل سوم

گون  توصيف كرده اس : جايگياهي كي  در آن  هاي نوين را اين  دانشگاه21آموزش عالي براي قرن 

التحصيالن و جهي  تبيديل هاي فارغقابلي  منظور تسهيلهاي كارآفريني در آموزش عالي ب مهارت

ي تعريف  دانشگاه ديگر صرفا مكاني بيرا اين ب  با توج . يابدشدن ب  ايجادكنندگان كار  توسع  مي

هياي تحقيقياتي راسيتاي اهيداف پيروهه براي انجاممكاني  و ياهاي صرف سري آموزهيادگيري يك

را بر عهيده هاي ايجادكننده كسب و كار د و بنگاهوظيف  خطير تربي  افرانبوده و اقتصادي صنايع 

ك  در هر مقيام و جايگياهي در  اس التحصيل دانشگاه كارآفرين فردي احقيقي يا حقوقي( فارغدارد. 

ن گذارد ك  يا ديگراهايي ميگام ب  عرص  روي  نموده وهاي نوين را افق نموده محيط كار نوآوري 

در  با توج  بي  ايين امير  ماموريي  كيالن ايين دفتيراند. ها را نداشت اند و يا جرأت ورود بداننديده

 باشد:دانشگاه ب  شرح ذيل مي

هاي دانشيگاه پتانسيلسازي فناوري سالم  با نگاه رفع نياز كشور و توسع   انتقال و بومي (1

 و استان

 در استان حوزه فناوري سالم   هاشرك  و حماي  و پشتيباني از فناوران (2

لي از طرح هاي فناوران  ك  منجر ب  توليد نمون  اولي  محصول يا ثب  اختيراع ميي حماي  ما (3

 شوند.

 در دانشگاه هاي سالم حماي  از مالكي  فكري و معنوي فناوري (4

 در دانشگاه وري در سالم اريزي و سياستگذاري توسع  فنبرنام  (5

 دانشگاهسالم  در  فناوري پردي  سالم  و توسع  مركز رشد فناوري و ايجاد (6



 

   SEMNAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES                         RAHPOUYAN-E-DANESHGAH  

            http://semums.ac.ir                                   

 

 

 

شتی ردمانی سمنان)                                                                        آموزشی و پژوهشی  معاونت:       سوم بخش           75 گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا         رهپویان دانشگاه (                 دانش

پزشكي استان سمنان مركز رشد فناوري سالم  مشغول بي  *در حال حاضر در دانشگاه علوم 

فعالي  بوده و برنام  حرك  ب  سوي مركز رشد تخصصي و ايجاد  پردي  سالم  در دستور 

 كار اين دفتر قرار دارد.

 

 مركز رشد فناوری سالمت
 

ايجاد فضاى مناسب جهي  نان با هدف پزشكي سممركزرشد فناوري سالم  دانشگاه علوم 

كارهياى و تجارى كيردن دسيتاوردهاى تحقيقيات  و فناوراني  و حمايي  از توسيع  كسيب

تاسي  گرديد. ايين مركيز در محيل سيابق ميديري  بيمارسيتان  1393در سال  بنياندانش

رار انهار( واحد با اسق 4اشش( واحد مستقر و  6فاطمي  واقع شده و در حال حاضر پذيراي 

باشد. واحدهاي فناور مستقر گستره وسييعي از مجازي و يك هست  فناوري دانشجويي مي

هاي بيولوهيك  گياهان داروييي كشهاي بنيادي  آف پزشكي  بيوتكنولوهي  سلولمهندسي

عالوه اين مركز بيا داشيتن آزمايشيگاهي مجهيز  شود. ب  پزشكي را شامل ميو انفورماتيك

ب  واحدهاي مستقر  دانشجويان فعال در هسيت  فنياوري دانشيجويي و  آماده ارا   خدمات

 باشد.فناوران خارج از دانشگاه مي
 

 هسته فناوری دانشجويي

ها در ورود ب  بازار كار و كمك التحصيالن دانشگاهبا توج  ب  ضرورت توانمند سازي فارغ

سع  اقتصادي و تيرويج اي كشور در زمين  توهاي توسع ب  دول  در تحقق اهداف برنام 

و توسع  كارآفريني مخصوصاً در مقاطع تحصيالت تكميلي  اين هست  تاسي  گرديد. ايين 

سازي زنجيره آموزش تا جذو در بازاركار كميك نماييد. يكيي از تواند با يكپارن هست  مي

ر تيالتحصيالن دانشگاه  اتكاء ب  استخدام در سيستن دولتي بوده و كينمشكالت عمده فارغ

پذيرد. از جمل  دعيل اين امير گذاري مادي و معنوي صورت ميدر زمين  كارآفريني  سرماي 

هيايي در دانشيگاه باشيد كي  ضيمن شناسيايي اسيتعدادهاي تواند عدم وجود مجموعي مي

دهي و هداي  اين استعدادها اقدام نموده و با حماي  ميادي و كارآفرين برتر  نسب  ب  جه 

اد  فرهنگ كار گروهي و كارآفريني را گسترش داده  ب  نحوي ك  خروجيي معنوي از اين افر

هياي ها بجاي اتصال ب  بازار كار  خود كارآفرين بوده و با جذو سيرماي  از بخيشدانشگاه

زاييي بي  دولي  كميك خصوصي و يا تسهيالت دولتي با شرايط وييژه در زميني  اشيتغال

 :باشدنمايد.وظايف اين هست  ب  شرح زير مي

دوين اقدامات اجرايي مناسب براي تشويق دانشجويان جه  حضيور در هسيت  فنياور ت -1

 دانشجويي

 رگزاري كارگاه آموزشي مرتبط با فناورري براي دانشجويان عالقمندب -2

 هاي مرتبط با فناوريبررسي كارشناسي طرح -3

 هاي پذيرفت  شده حماي  مادي از طرح-4
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التحصيالن دانشگاه جه  جذو سريع در بيازار كيار و رغفا توانمند سازي علمي و عملي -5

 كارآفريني

 وييتوليدي دانشج-مشي كلي تحقيقات كاربرديتعيين و تدوين خط -6

نسجن در سراسر كشور ب  منظور تسهيل جذو فعاعن اين حوزه در مراكيز مايجاد شبك   -7

 رشد پ  از فراغ  از تحصيل
 

 اور دانشجويينحوه حمايت مركز رشد از هسته فن

 

 و امكانات مناسب ب  صورت رايگان در مركز رشد اختصاص فضاي فيزيكي -1

ويي متناسب با نوع پروهه احجن پيروهه  كيار هاي فناوري دانشجحماي  مالي از پروهه -2

 گروهي و .......(

امين تسهيالت عزم براي شرك  دانشجويان هست  فناور دانشجويي جهي  شيرك  در ت -3

 هاي مربوط ا و نمايشگاهههمايش

 

 پژوهش دانشگاهمجالت علمي

در اين دانشگاه شروع ب  فعالي  نميوده  78اين مجل  از سال : پژوهشي كومش-مجله علمي

ميسييون پژوهشيي از ك -با انتشار س  نسخ  موفيق بي  كسيب رتبي  علميي 79و درسال 

نام  صيورت فصيلنشريات وزارت بهداش  و درمان و آموزش پزشكي شد. اين مجلي  بي  

نماييد. مقياعت ايين مجلي  در باشد و مقاعت پژوهشي در حوزه علوم پزشكي را ناپ ميمي

ايندك  مي شود و اقيدامات  Copernicus   وScopus  Embaseنام  حال حاضر در نماي 

باشيد. اضياف  هاي معتبر ديگر در حيال پيگييري ميعزم جه  ايندك  شدن در ساير نماي 

موفيق شيد در بخيش نشيريات  1390مجل  كومش در جشنواره رازي در پياييز  شود ك مي

ان مجلي  پژوهشي بعنو -مجل  علمي 200  از بين حدود فارسي(زبان علوم پزشكي مصوو ا

بندي نشريات مصوو علوم پزشكي كشيور در برتر كشوري انتخاو شود. همچنين در رتب 

ليوم پزشيكي كشيور بيا اسيتفاده از دبيرخان  كميسيون نشيريات عك  توسط   1390سال 

فني و ساختاري مشخص انجام گرف   مجل  كيومش رتبي  اول در بيين مجيالت شاخصهاي 

 ب  خود اختصاص داد. كشورفارسي زبان پزشكي 

 : پژوهشي توانبخشي و سالمتمجله علمي( 2
اين مجلي  در يكصيد و هفتميين جلسي  كميسييون نشيريات عليوم پزشيكي كشيور در تياري  

 نام:  ب 16/2/1391

Middle East Journal of Rehabilitation and Health 
شيود و در زميني  توانبخشيي مورد تصويب قرار گرف . اين مجل  ك  ب  زبان انگليسي ناپ مي

 باشد:هاي ذيل ميفعالي  دارد پذيراي مقاعتي در زمين 
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جدييد  تركيبيي  ميروري  هايمتدها و مطالعات تحقيقي پيشرفت  و اصيل در ارتباط با روش ■

شناسي  اپتيومتري  هاي توانبخشي  فيزيوتراپي  كاردرماني  گفتاردرماني  شنواييمرتبط با رشت 

 و توانبخشي مبتني بر جامع 

هاي ميرتبط بيا مطالعات علوم پاي  و باليني مرتبط با بهداش  و پرستاري  بيماريها و درمان ■

 و عروقي  تنفسي  و روانپزشكي فصلي  قلبيهاي عصبي  عضالني و اسكلتي و مسيستن

دفتر ايين مجلي  در محيل مجتميع آموزشيي دانشيگاه عليوم پزشيكي سيمنان  دانشيكده عليوم 

 باشد.توانبخشي مي

 

 كتابخانه مركزی

ح افتتاواقع در بلوار بسيج در محل قبلي اين دانشكده  1368كتابخان  دانشكده پزشكي در سال 

 1374. در سال نمودندلي  ميهاي مربوط  فعاها در محل  ساير دانشكدهشد. در همين زمان كتابخان

هاي كتابخان جاده دامغان   5مجتمع آموزشي دانشگاه واقع در كيلومتر  ها ب دانشكدهبا جابجايي 

هاي تابع  تجميع شده و تح  عنوان كتابخان  مركزي  فعالي  خود را در آن مكان آغاز دانشكده

 50000متر و با بيش از  3800حال حاضر كتابخان  مركزي با مساحتي بيش از در نموده اس . 

عنوان كتاو فارسي  5261نمايد. منابع موجود در كتابخان  شامل نسخ  كتاو و مجل  فعالي  مي

نام  و عنوان پايان 1432باشد. همچنين نسخ ( مي 10435عنوان كتاو عتين ا 4860نسخ (   21497ا

اي اين عنوان مجل  فارسي و تعدادي مجل  عتين از جمل  منابع كتابخان  185 طرح تحقيقاتي و

هاي گذشت  متغير بوده باشد. عزم ب  ذكر اس  تعداد عناوين مجالت عتين در سالكتابخان  مي

عنوان  14ب   87عنوان در سال  162  از  91الي   87هاي اس . تعداد عناوين مجالت عتين بين سال

كاهش يافت  اس . عل  اصلي اين تغييرات دسترسي ب  كتابخان  ديجيتال پزشكي  90در سال 

( از طريق كنسرسيوم  وزارت بهداش  درمان و آموزش پزشكي مي باشد. ب  دليل PMDRو  INLMا

هاي تحصيالت تكميلي در دانشگاه و ضرورت وجود بعضي از مجالت تخصصي ك  اندازي رشت راه

 عنوان 37شد  كتابخان  اقدام ب  تهي  اتي كتابخان  ديجيتال پزشكي ارا   نميهاي اطالعدر پايگاه

 ميالدي  ب  صورت الكترونيكي  نمود. 2012مجل  عتين مربوط ب  سال 

ها ثب  شده در مركز اسناد و المللي كتابخان كتابخان  اشناسگر استاندارد بين شماره شابك  

 باشد.مي IR-201720005كتابخان  ملي كشور(  

كتابخان  مركزي شامل: بخش رياس   كتابخان  ديجيتال  بخش امان   خدمات كتابخان  مركزي:

باشد ك  هر   مخزن كتابخان   و بخش  مرجع  نشريات ادواري  خدمات فني و ساي  كتابخان  مي

 دهد.بخش خدمات خاصي را ارا   مي

باشد با كمك مدير داخلي و مياين بخش ك  زير نظر رياس  كتابخان   بخش رياس : -1

هاي نهايي جه  ارا   خدمات بهتر گيريمسئول كتابخان  ديجيتال  كلي  خدمات زيربنا ي و تصمين

 دهد.را با نظارت معاون  تحقيقات و فناوري دانشگاه انجام مي
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تابخان  ككلي  اعضاء هيات علمي  دانشجويان و پرسنل پ  از عضوي  در بخش امان :  -2

( CDتوانند از كلي  خدمات ارا   شده در كتابخان  مانند امان  كتاو و منابع الكترونيكي اي ميمركز

استفاده نمايند. با توج  ب  نصب باركُد بر روي كلي  منابع  ارا   خدمات امان  ب  صورت 

 باشد.كامپيوتري مي

آنجا ك  سيستن  شامل كلي  كتب موجود در كتابخان  مركزي بوده و ازمخزن كتابخان :  -3

ها ب  منابع خود توانند ب  راحتي از ميان قفس باشد كلي  اعضا ميمخزن ب  صورت باز مي

  National Library of Medicineبندي پزشكي بندي كتب بر اساس ردهدسترسي يابند. رده

(NLM) بع موجود افزار پارس آذرخش  كلي  اطالعات مربوط ب  مناباشد. با توج  ب  وجود نرممي

هاي تح  پوشش دانشگاه از طريق اينترن  و اينتران  قابل در كتابخان  مركزي و ساير كتابخان 

 باشد. جستجو مي

هاي مرجع هاي تحقيقاتي و كتاوها  طرحنام شامل كتب رفرن   پايانبخش مرجع:  -4 

 پذير اس .تنها در سالن مطالع  امكان باشد ك  استفاده از آنهامي

لع  شامل مجالت فارسي و عتين اس  ك  استفاده از آنها تنها در سالن مطا نشريات ادواري: –5

 باشد.پذير ميامكان

اي سازي منابع كتابخان شامل كلي  خدمات تهي    سفارش  خريد  و آمادهخدمات فني:  -6 

شگاه داخلي با مساعدت ها اس . برپايي نمايبنايي كتابخان مل اصلي و مهن و زيرباشد ك  از عوامي

 معاون  تحقيقات و فناوري دانشگاه ب  منظور رفاه حال دانشجويان براي خريد كتاو و ايجاد يك

خان  نيز در جه  راستا  كتاب باشد. در اينفضاء فرهنگي در محيط دانشگاه از وظايف اين واحد مي

 نمايد.    هاي جديد اقدام مييد كتاورساني منابع خود  ب  خربروز

ورت رايگان براي صامكان دسترسي ب  اينترن  و منابع الكترونيك را ب   ساي  كتابخان : -7

ران براد ساي  اينترن  ب  تفكيك براي خواهران  3تمامي دانشجويان فراهن آورده اس . دركتابخان  

دستگاه كامپيوتر وجود دارد و خدماتي نظير  30و دانشجويان تحصيالت تكميلي با تعداد جمعاً 

بوده ك  امكان  Wireless   مجهز ب  سيستندهد. ضمناً كتابخاناسكن و پرين  را ب  اعضاء ارا   مي

رهاي شخصي دسترسي ب  اينترن  را در فضاي كتابخان  براي كلي  اعضايي ك  داراي كامپيوت

 آورد.باشند  فراهن ميمي

نمايد ك  شامل سالن ي مناسبي جه  مطالع  اعضاء كتابخان  فراهن ميفضاسالن مطالع :  -8

مطالع  عمومي ابخش خواهران و برادران( و نيز يك سالن مطالع  مجزا جه  استفاده برادران 

 باشد.  مي

 شود. جين شده نگهداري ميوالت و نيز كتب در اين بخش آرشيو مجانبار آرشيو كتابخان :  -9

ظور تسهيل در دسترسي اين بخش در امر آموزش و ارا   خدمات ب  منكتابخان  ديجيتال:  -10

يات علمي و دانشجويان را در فعالي  نموده و  اعضاء ه onlineهاي اطالعاتي و استنادي ب  پايگاه

نمايد. ضمناً بروزرساني اطالعات موجود يي ميامر دسترسي ب  مقاعت و كتب الكترونيكي راهنما

 باشد.در ساي  دانشگاه و لينك مربوط ب  كتابخان  مركزي بر عهده اين بخش مي
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امكان دسترسي ب  آخرين منابع اطالعاتي پزشكي موجود در  هاي ديجيتال پزشكيكتابخان  *
ها و ن پزشكي در تمامي دانشگاهدنيا را در هر مكان و هر زمان براي اساتيد و محققان و دانشجويا

ها از طريق آدرس دسترسي ب  اين كتابخان  نمايد.مراكز تحقيقاتي پزشكي كشور فراهن مي
www.inlm.org  وwww.pmdr.hbi.ir هاي اطالعاتي مانند: پذير اس . پايگاهامكانScience 

direct  EBSCO  Ovid  Springer  Web of knowledg و  Scopus ها در ق اين كتابخان از طري
 كنندگان قرار دارد. كلي  اعضاء هيات علمي و دانشجويان زماني ك  در يكي ازدسترس استفاده

جه  اتصال ب  اينترن  دانشگاه  (IPهاي تح  پوشش دانشگاه باشند و داراي شناس  احوزه
جه  دسترسي ب   ها ب  صورت تمام متن استفاده نمايند.توانند از اطالعات پايگاهميباشند  

دانشگاه استفاده  VPNكنندگان بايد از اطالعات ب  صورت تمام متن در خارج از دانشگاه  استفاده
توانند ب  صفح  اول ساي  دانشگاه و يا ساي     افراد ميدانشگاه VPNجه  استفاده از  نمايند.
و ب  راحتي مورد استفاده دانشگاه مراجع  نموده  آن را دانلود كرده   ورياو فنپژوهشي   معاون

 قرار دهند.    
كتابخان   ارزشمندجمل  خدمات  (: ازDocument Delivery** ارا   خدمات تحويل مدرک ا

 ديجيتال دانشگاه اس  ك  جه  تهي  مقاعت مورد نياز اعضاء هيئ  علمي  دانشجويان  و محققين
باشد. العاتي مشترک دانشگاه ميسر نميهاي اطريق پايگاهطباشد ك  امكان دسترسي ب  آنها از مي

روند ارا   اين سروي  بدين صورت اس  ك  پ  از تكميل فرم مخصوص خدمات تحويل مدرک 
ل تكميفرم   كتابخان  ديجيتال دانشگاهو تحويل آن ب  كارشناس مسئول  كنندهتوسط درخواس 

براي ورد نظر  مدرک م از درياف  بعدارسال و طرف قرارداد دانشگاه ب  شرك  شده 
اين سروي  امكان دسترسي سريع ب  مقاعت مورد  .گرددكننده از طريق ايميل ارسال ميدرخواس 

 س .اكنندگان شده مندي درخواس نياز محققين دانشگاه را فراهن آورده ك  موجب رضاي 

كزي رمدر كتابخان  جه  عضوي  توانند دانشجويان در ابتداي ورود ب  دانشگاه مي عضويت:
                                      ب  صورت زير عمل نمايند:دانشگاه 

نام ك  نمون  آن بر روي ساي  دانشگاه قسم  مربوط ب  كتابخان  امل كردن فرم ثب ك -1  
 باشد.مركزي موجود مي

 نويسي شده پش  3×4ا   يك قطع  عك  ار -2 
بعداز ظهر  18صبح لغاي   8شنب  شنب  الي نهار ساع  كار كتابخان  از: ساع  كار كتابخان 

 فعال هستند. 18ا ساع  شنب  و نهارشنب  تهاي كامپيوتري نيز ب  غير از س باشد. ساي مي
 

 كميته تحقيقات دانشجويي

اي اس  تح  نظيارت معاوني  كميت   كميت  تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي سمنان

هاي دانشييگاه و در جهيي  ارتقيياء سييطح كيي  بيير اسيياس رسييال  آوري دانشييگاهپژوهشييي و فيين

پژوهشي دانشجويان و بر اسياس ضيوابط و مقيررات دانشيگاه و وزارت بهداشي   درميان و علمي

 نمايد. آموزش پزشكي فعالي  مي

در سطح دانشيگاه و كشيوري اجيرا متعددي را هاي تحقيقاتي و تور دانشجويي اين كميت  طرح

دانشيجويي در حيوزه  در راستاي تربي  نيروي انساني متخصيص و كارآميد همچنين نموده اس .
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  SPSSرسياني  نندين كارگاه روش تحقيق  آشنايي با منيابع الكترونييك و اطالعساعن    پژوهش

  د.اينمميافزارهاي كاربردي  و ... برگزار اينترن   آشنايي با نرم
 

 تحقيقاتي دانشگاه مراكز

 نمايند:  مراكز تحقيقاتي زير در دانشگاه فعالي  ميدر حال حاضر نهار دست

هاي علوم پزشكي وزارت متبوع موافقي  قطعيي ( مراكز تحقيقاتي ك  از شوراي گسترش دانشگاه1

 باشد.مي فيزيولوهي تحقيقات مركزدرياف  نمودند  ك  حال حاضر شامل 

وافق  اصولي موزارت متبوع هاي علوم پزشكي ( مراكز تحقيقاتي ك  از شوراي گسترش دانشگاه2

ات   مركز تحقيقعضالنيتوانبخشي عصبي تحقيقات مركزدرياف  نمودند ك  در حال حاضر شامل: 

هاي بنيادي سيستن عصبي  مركز تحقيقاتي عوامل اجتماعي موثر بر سالم   مركز تحقيقات سلول

قب  هاي پرستاري و مرا مركز تحقيقاتطبيعي رحن  مركز تحقيقات سرطان   هاي غيرخونريزي

 شود. ( ميمركز تحقيقات سالم  غذاييانمك

( ساير مراكز تحقيقاتي ك  در دانشگاه مصوو بوده  برخيي از آنهيا مراحيل تصيويب در معاوني  3

كنند و برخي ديگر در جه  كسيب شيرايط عزم فعاليي  تحقيقات و فناوري وزارت متبوع را طي مي

در مراحل تصويب اسامي آنهيا تغييير  س ممكن اباشد ك  زير ميكنند. اسامي اين مراكز ب  شرح مي

 كند.    

 مركز تحقيقات بيوتكنولوهي 

 مركز تحقيقات گياهان دارويي 

  مركز تحقيقات بهداش  و سالم 

 مركز تحقيقات سالم  كودكان 

 

 خيدمات و پزشيكي عليوم دانشيگاه فيزيوليوهي تحقيقيات مركيز فیزیولوژی: تحقیقات ( مرکز1

 فعاليي  شيروع بي  دانشگاه ر يس  هيئ  تصويب با 1380سال  بهمن از سمنان درماني بهداشتي

 1386سيال  در و اصيولي موافقي  مورد 1383سال  در مستمر هايپيگيري دنبال ب  مركز اين نمود.

 دانشيگاه آموزشيي مجتميع در مركز اين گرف . ساختمان قرار وزارت متبوع  قطعي موافق  مورد

 متر 1000تقريبي  با مساح  مركز اس . اين واقع پزشكي دانشكده جنب در و مغاندا جاده در واقع

 اداري  متعيدد  كتابخاني   واحيدهاي هايآزمايشيگاه جملي  از مختليف هيايبخش داراي مربيع

  .باشدمي ... خان   وحيوان

  نوروفيزيوليوهي :عليوم پايي  شياملفيزيولوهي در حيط   تحقيقات فعاليتهاي پژوهشي مركز

و در  نوروفارماكولوهي  نوروآناتومي  نوروبيولوهي مولكولي  نوروبيولوهي ييادگيري و حافظي  

 .باشدمي علوم باليني شامل نوروسايكولوهي و نوروپاتولوهيحيط  
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بيا تصيويب هيئي   1389از فيروردين سيال  اين مركز :تحقیقات توانبخشي عصبي عضالني( مرکز 2

 موافق  اصيولي 1390هاي مستمر در سال   نمود. ب  دنبال پيگيرير يس  دانشگاه شروع ب  فعالي

. ساختمان اين مركز در خيابان قدس سمنان وزارت بهداش  اخذ نمودوري امعاون تحقيقات و فنرا از 

متر مربيع  500واقع در ساختمان اهدايي طباطبا ي و اقوامي واقع اس . اين مركز با مساح  تقريبي 

هاي الكترودياگنوسيتيك  اولترسيونوگرافي  آنياليز ف از جمل  آزمايشييگاههاي مختل داراي بخيش

 سالن كنفران   واحد راياني    كتابيخان   حركتي  ايزوكينتيك  ارزيابي تعادل و فيزيولوهي ورزشي

 باشد.و اداري مي

 

بي عصي هاي بنيادي سيستنمركز تحقيقات سلول عصبي: های بنیادی سیستم( مرکز تحقیقات سلول3

در تحقيقات و فناوري وزارت متبوع مورد تصويب قرار گرفي  و معاون  در  1391دانشگاه در سال 

 را از شوراي گسترش وزارت متبوع درياف  نمود.موافق  اصولي  1392سال 

هاي بنيادي در دو ده  اخيير  سلولدر بخش توج  ب  سير تحول علوم پاي  پزشكي ب  ويژه  با

هاي بنيادي براي مقاصد و اهداف گونياگون از تيرمين زخمهيا گرفتي  تيا لولاستفاده از س و شناخ 

ها ب  يكديگر داراي نقش منحصر بي  هاي از دس  رفت  و تبديل باف پيوند اعضاء و جايگريني باف 

بي  طيوري كي  اميروزه امكيان تشيخيص و درميان   باشندفرد و انكارناپذيري در دنياي پزشكي مي

تري هياي روشينآور بهتر و سريعتر فراهن شده و در آينده نيز افقو رنج بسياري از امراض سخ 

هاي بنيادي بر مبناي سلولاستفاده از در اين زمين  پيش رو خواهد بود. با ايجاد اين مركز از طريق 

رسال   ط  كمك شاياني نمود. بنابراينهاي دانش در اين حيتوان ب  گسترش مرزتحقيق روزآمد  مي

سي  اين مركز فراهن ساختن عرصي  پژوهشيي و آموزشيي در راسيتاي كميك بي  درميان أاصلي ت

هاي بنييادي زمين  فعالي  مركيز تحقيقيات سيلول .باشدميو ارتقاء سطح سالم  جامع   هابيماري

 د.باشميباف   وكش  سلول و هاي بنيادي  نوروبيولوهي  سلولبا  ارتباطدر عصبي سيستن 

 

 الم مؤثر بير سيمركز تحقيقات عوامل اجتماعي : سالمت مؤثر بروامل اجتماعي ( مرکز تحقیقات ع4

در تحقيقات و فناوري وزارت متبوع مورد تصويب قرار گرفي  و معاون  در  1391دانشگاه در سال 

 را از شوراي گسترش وزارت متبوع درياف  نمود.موافق  اصولي  1392سال 

 باشد.ير ميموارد زاندازي اين مركز مهن راه اهداف

 حوزه سالم نش بشري در توسع  و بكارگيري دا -1

هاي بنييادي اپييدميولوهيك و بياليني در جهي  اصيالح نظير ارا ي  خيدمات انجام پژوهش -2 

 بهداشتي درماني كشور ب  منظور جوابگويي ب  نيازهاي جامع  اسالمي

 و انتشار آنها بندي اسناد  مقاعت و مدارک مربوط آوري  تنظين و طبق معج -3 

 حوزه سالم .ر دتربي  نيروي انساني محقق  -4 
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طبيعيي رحين هياي غيرخونريزيتحقيقيات  مركيز طبیعي رحم:های غیرخونریزی( مرکز تحقیقات 5

در تحقيقات و فناوري وزارت متبوع مورد تصويب قرار گرفي  و معاون  در  1391دانشگاه در سال 

 .راي گسترش وزارت متبوع درياف  نمودرا از شوموافق  اصولي  1392سال 

همكياري  بيامنان سيدانشيگاه عليوم پزشيكي طبيعيي رحين هياي غيرخونريزيتحقيقات  مركز

متخصصان و پژوهشگران كارآزموده  مطابق با آخرين دستاوردهاي علمي و تحقيقاتي بي  مواجهي  

مركيز بيا انجيام تحقيقيات پيردازد. ايين ميطبيعي هاي غيرخصوصاً خونريزيهاي زنان با بيماري

جه  رسيدن ب  هدف غايي اين مركز در هاي زنان  بنيادي در زمين  تشخيص و پيشگيري از بيماري

باشيد  ميطبيعيي رحين هياي غيرو خصوصياً خونريزيهاي زنان و زايمان ك  پيشگيري از بيماري

 .كندفعالي  مي

 باشد.موارد زير مياندازي اين مركز مهن راه اهداف

 ي دانشيگاه و ديگير پژوهشيگرانهيئي  علمي ءايجاد شرايط مناسب تحقيقاتي بيراي اعضيا -1

 طبيعي رحنهاي غيرهاي زنان با تمركز بر خونريزيعالقمند ب  تحقيق در حيط  بيماري

هاي زنان با تمركيز بير مناسب در حيط  بيماريهاي پژوهشي تالش در جه  تعيين اولوي  -2

  رحن. طبيعيهاي غيرخونريزي

تحقيقيات و معاوني  در  1393سرطان دانشگاه در سال تحقيقات  مركز سرطان:( مرکز تحقیقات 6

موافقي   1393سيال بيسي  و پينجن اسيفند در فناوري وزارت متبوع مورد تصويب قيرار گرفي  و 

 .را از شوراي گسترش وزارت متبوع درياف  نموداصولي 

همكياري متخصصيان و پژوهشيگران  بيامنان دانشگاه علوم پزشكي سيسرطان تحقيقات  مركز

پيردازد. ايين ميسيرطان كارآزموده  مطابق با آخرين دستاوردهاي علمي و تحقيقاتي ب  مواجه  بيا 

جهي  در   سيرطانهياي مركز با انجام تحقيقات بنيادي در زمين  تشيخيص و پيشيگيري از بيماري

 .كندفعالي  مياشد  بميسرطان رسيدن ب  هدف غايي اين مركز ك  پيشگيري از 

 باشد.موارد زير مياندازي اين مركز مهن راه اهداف

 هيئي  علميي دانشيگاه و ديگير پژوهشيگران ءايط مناسب تحقيقاتي بيراي اعضياايجاد شر -1

 عالقمند ب  تحقيق در حيط  سرطان

 مناسب در حيط  سرطانهاي پژوهشي تالش در جه  تعيين اولوي  -2

 های پرستاری: مراقبت مرکز تحقیقات(7

تحقيقيات و فنياوري معاوني  در  1394مراقب  هاي پرستاري دانشيگاه در سيالتحقيقات  مركز

با توج  ب  نام  مقام عالي وزارت و باستناد راي صيادره وزارت متبوع مورد تصويب قرار گرف  و 

بيا  26/7/1394وم پزشيكي ميور  ليجلس  شوراي گسيترش دانشيگاههاي ع نهل و ن در دويس  و 

دانشگاه علوم پزشكي استان سمنان موافقي  اصيولي مراقب  هاي پرستاري تحقيقات  تاسي  مركز

 .ب  عمل آمد

 (:مرکز تحقیقات سالمت غذایي)نمک(8
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تحقيقات و فناوري معاون  در  1394مراقب  هاي پرستاري دانشگاه در سالتحقيقات  مركز

مقام عالي وزارت و باستناد راي با توج  ب  نام  وزارت متبوع مورد تصويب قرار گرف  و 

وم پزشيكي ليصادره در دويس  و پنجاه و سومين جلس  شوراي گسترش دانشگاههاي ع

با تاسي  مركز تحقيقات سالم  غيذاييانمك( دانشيگاه عليوم پزشيكي  26/2/1395مور  

 .استان سمنان موافق  اصولي ب  عمل آمد

 دفتر ارتباط با صنعت

  فيراهن نميودن ارتبياط تنگاتنيگ بيين مراكيز آميوزش عيالي و يكي از اقدامات مهن و اساسيي

ها و موسسات دولتيي و غيردولتيي اسي . ايين دانشگاهي با صنايع و دستگاههاي اجرايي  سازمان

هاي جدييد  بي  صينايع و موسسيات گردييده و عيالوه بير ها و ايدهارتباط منجر ب  عرض  انديش 

وهيان و دانشيجويان  موجيب ارتقياء علميي و عمليي در پژهاي دانششكوفايي استعدادها و خالقي 

در راسيتاي تحقيق ايين  .ها و موسسات خواهيد شيدبخش صنع  كشور و بهبود كيفي  در سازمان

نسب  ب  ايجاد دفتير ارتبياط بيا صينع  در محيل معاوني   1382دانشگاه در فروردين سال هدف  

  ايين دفتير در حيوزه معاوني  1390ال آموزشي و پژوهشي دانشگاه اقدام نمود. در اواخر بهمن سي

 1392تحقيقييات و فنيياوري قييرار گرفيي . معاونيي  تحقيقييات و فنيياوري بييا همكيياري دفتيير در سييال 

اي تنظيين نميود تيا بيا هاي دانشگاه را از نظر تجهيزات و نيروي انساني  در قالب كتابچ توانمندي

 ارد.    همكاري واحدهاي صنعتي در راستاي تحقيقات كاربردي گام برد

 آزمايشگاه جامع تحقيقاتي 

آزمايشگاه جامع تحقيقاتي دانشگاه عليوم پزشيكي اسيتان سيمنان  بي  منظيور ارا ي  خيدمات 

هاي تحقيقاتي توسط معاون  تحقيقات و تخصصي آزمايشگاهي و فراهن نمودن امكان پيشبرد طرح

ا ي  خيدمات دسيتگاهي فناوري دانشگاه تأسي  گردييد. در حيال حاضير ايين آزمايشيگاه آمياده ار

هيا و مراكيز تحقيقياتي بهمحققين دانشگاه علوم پزشكي استان سمنان  همچنين بي  سياير دانشيگاه

ميباشد. بازسازي  تغيير كاربري و تجهيزآزمايشگاه جامع تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشيكي اسيتان 

در  1394 هاي كيالن وزارت بهداشي  درميان و آميوزش پزشيكي در سيالسمنان بر اساس سياس 

اي در دستور كار دانشگاه قرار گرف . اين آزمايشگاه بي  منظيور تقويي  و توسيع  رويكيرد شيبك 

 هاي آزمايشگاهي مرتبط با تحقيقات در دانشگاه و مراكز تحقيقاتي وابسيت   اقيدام بي زمين  فعالي 

ئي  علميي  ها و تجهيزات پيشرفت  و ايجاد بستري مناسب جهي  اسيتفاده اعضياي هيتهي  دستگاه

-هاي پيشرفت   دقييق و بي پژوهشگران و دانشجويان نموده اس . تهي  و خريد تجهيزات و دستگاه

المللي سيرلوح  اقيدامات ايين ها و سازندگان معتبر داخلي و بينروز آزمايشگاهي  از طريق شرك 

 واحد بوده اس .

 

 
 


