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 ارزیابی و هماهنگی مراکز تحقیقاتی دانشگاه ،مدیریت توسعه پژوهش 

 مدیریت اطالع رسانی پزشکی و شبکه پژوهش دانشگاه 

 مدیریت توسعه فناوري سالمت دانشگاه 

 مرکز رشد فناوري سالمت 

 دانشگاهپژوهش  علمیت مجال  
 کتابخانه مرکزي  
 کمیته تحقیقات دانشجویی 

 دانشگاه یتحقیقات مراکز 

 دانشگاه فتر ارتباط با صنعتد 

  آزمایشگاه جامع تحقیقاتی 
  
  

 پژوهشـی  و آموزشـی  معاونـت  مجموعه زیر دانشگاه سیسأت بدو از دانشگاه تحقیقاتی امور پیگیري
 معاونـت  دو بـه  دانشـگاه  پژوهشـی  و آموزشـی  معاونـت  1390 سال ماه فروردین از .است بوده دانشگاه

 تحقیقـات  امـور  مسئول فناوري و تحقیقات معاونت که شده، فکیکت فناوري و تحقیقات معاونت و آموزشی
  .باشد می دانشگاه

مدیریت ، ارزیابی و هماهنگی مراکز تحقیقاتی دانشگاه سعه پژوهش ومدیریت تودر حال حاضر واحدهاي 
کمیته تحقیقات اطالع رسانی پزشکی و شبکه پژوهش دانشگاه، مدیریت توسعه فناوري سالمت دانشگاه، 

، مراکز تحقیقاتی و مرکز دفتر ارتباط با صنعت پژوهشی، علمی تنشجویی، کتابخانه مرکزي، دفتر مجالدا
همچنین این معاونت در حال راه اندازي و  .باشند از واحدهاي تحت نظر این معاونت می رشد فناوري سالمت

  .در مجتمع آموزشی دانشگاه می باشد آزمایشگاه تحقیقاتی جامعتجهیز 
  توسعه پژوهش و ارزیابی و هماهنگی مراکز تحقیقاتی دانشگاهمدیریت 

هـاي علـوم    ، کمیته اخالق در پژوهشHSRاین واحد متولی پیگیري تشکیل شوراي پژوهشی، شوراي 
هـاي پژوهشـی محققـین محتـرم دانشـگاه بایـد در        کلیـه طـرح  . باشد پزشکی، کمیته فرصت مطالعاتی می

از طـرف  . منظور تصویب و کسب بودجه به ایـن واحـد ارائـه شـود    پرسشنامه طرح تحقیقاتی تکمیل و به 
هـاي محققـین آن    دانشگاه بـراي تصـویب طـرح    EDCهاي تابعه و  شوراي پژوهشی دانشگاه به دانشکده

داراي دانشـجویان   هـاي  هم چنین به دانشکده. حوزه تا سقف بیست میلیون ریال تفویض اختیار شده است
 ،)دکـه طـرح شـو   تحصیالت تکمیلی  اندانشجوی هاي نامه پایان( يها طرح، براي تصویب تحصیالت تکمیلی

تا سقف  PhD نامه پایانمیلیون ریال و براي   هاي کارشناسی ارشد و رزیدنتی تا سقف سی نامه براي پایان
ـ جهت . تفویض اختیار شده است چهل میلیون ریال میلیـون   یمراکز تحقیقاتی با موافقت اصولی تا سقف س

اهگدانش فناوري و تحقیقات معاونت  
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. تفـویض اختیـار شـده اسـت     راي مراکز تحقیقاتی با موافقت قطعی تا سقف پنجاه میلیـون ریـال  ریال و ب
ـ   طرح دانشـگاه مطـرح و مـورد بررسـی قـرار       یهاي با مبلغ بودجه مورد نیاز بیشتر در شـوراي پژوهش

  . گیرند می
میتـه  براي رفاه حال دانشجویان عزیز در تصویب طرحها، عالوه بر امکان فـوق، شـوراي پژوهشـی ک   

 ،هاي تا سقف پانزده میلیون ریال را تصویب کنـد  تواند طرح تحقیقات دانشجویی نیز با تفویض اختیار می
توانند  میلیون ریال می هاي پژوهشی تا سقف بودجه پانزده مند به اجراي طرح لذا دانشجویان گرامی عالقه

و تکمیل نماینـد و تحـت نظـر یکـی از     هاي مربوطه را دریافت  با مراجعه به کمیته تحقیقات دانشجویی فرم
  .هاي خود را مصوب و اجراء نمایند دانشگاه طرح محققین

  
  مدیریت اطالع رسانی پزشکی و شبکه پژوهش دانشگاه

 
مدیریت اطالع رسانی پزشکی و شبکه پژوهش دانشگاه  ضمن هماهنگی با مجموعه معاونت تحقیقات و 

این . هشی کالن کشور در حوزه سالمت مشغول فعالیت استفناوري  دانشگاه در راستاي سیاست هاي پژو
  :مدیریت در حیطه هاي ذیل فعال است

متصدي برگزاري کارگاههاي پژوهشی براي دانشجویان و کارکنان و اعضائ محترم هیـات علمـی    -1
  .دانشگاه

  انتشار مجالت پژوهشی بومی و بین المللی دانشگاه -2
اي، و ملی و مشارکت در برگـزاري کنگـره هـاي بـین     برگزاري همایشهاي داخل دانشگاهی، منطقه  -3

 المللی
 تنظیم آئین نامه پرداخت پاداش انتشارات علمی و پرداخت پادش مقاالت علمی محققین دانشگاه -4
 حمایت از سفرهاي علمی محققین دانشگاه  در سفرهاي داخلی و حضور در مجامع بین المللی -5
 کتابخانه هاي تحت پوشش دانشگاهتامین کتب،منابع علمی و نیاز هاي  تجهیزات  -6
 برگزاري جلسات شوراي انتشارات دانشگاه وبررسی و حمایت از انتشار کتب محققین دانشگاه -7
ارائه خدمات پژوهشی در راستاي تدوین و ترجمه مقاالت علمـی دانشـگاه و مسـاعدت در ارسـال      -8

 مقاالت جهت چاپ
ه در برگزاري کارگاه هـاي و سـفر هـاي    حمایت و پشتیبانی از کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگا -9

 علمی دانشجویان
 اطالع رسانی در خصوص مجامع علمی و پژوهشی داخلی و بین المللی -10

  
  
  
  

 مدیریت توسعه فناوري سالمت دانشگاه
 

فناوري سـالمت در زیـر مجموعـه معاونـت تحقیقـات و       در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دفتر
دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان نیز این دفتـر جـزء واحـدهاي زیرمجموعـه     که در فناوري قرار گرفته 
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طـور کلـی سـه نسـل     توان بهها، میبندي دانشگاهدر تقسیم. باشددانشگاه می معاونت تحقیقات و فناوري
نسـل دوم پژوهشـی و دانشـگاه     هايدانشگاه ،نسل اول دانشگاه آموزشی بوده هايدانشگاه: درنظر گرفت

-، دانشـگاه 21انداز جهانی آموزش عالی براي قرن یونسکو در چشم. باشدمیدانشگاه کارآفرین  ،نسل سوم
-هاي کارآفرینی در آموزش عـالی بـه  جایگاهی که در آن، مهارت: گونه توصیف کرده استهاي نوین را این

با توجه . یابدعه میالتحصیالن و جهت تبدیل شدن به ایجادکنندگان کار، توسهاي فارغمنظور تسهیل قابلیت
 بـراي انجـام  مکـانی   و یاهاي صرف سري آموزهتعریف، دانشگاه دیگر صرفا مکانی براي یادگیري یک این

هـاي  وظیفه خطیر تربیت افراد و بنگاهنبوده و هاي تحقیقاتی را در راستاي اهداف اقتصادي صنایع پروژه
کـه   است) حقیقی یا حقوقی(دانشگاه کارآفرین فردي  التحصیلفارغ. را بر عهده داردایجادکننده کسب و کار 

هـایی  گام بـه عرصـه   رویت نموده وهاي نوین را افق نموده،در هر مقام و جایگاهی در محیط کار نوآوري 
با توجه به این امر، ماموریت کالن این . اندها را نداشتهاند و یا جرأت ورود بدانگذارد که یا دیگران ندیدهمی

  :باشدنشگاه به شرح ذیل میادفتر در د
هـاي دانشـگاه و   پتانسـیل سازي فناوري سالمت با نگاه رفع نیاز کشـور و  توسعه، انتقال و بومی )1

  استان
  در استان هاي حوزه فناوري سالمتها، پروژهحمایت و پشتیبانی از فناوران، شرکت )2
  در دانشگاه هاي سالمتحمایت از مالکیت فکري و معنوي فناوري )3
  در دانشگاه وري در سالمتاریزي و سیاستگذاري توسعه فنبرنامه )4
  در دانشگاه سالمت پارك فناوري سالمت و توسعه مرکز رشد فناوري و ایجاد )5
سمنان، یک مرکز رشد مشغول به فعالیت بوده کـه  استان پزشکی حال حاضر در دانشگاه علوم در  )6

 .ر دستور کار این دفتر قرار داردنیز د) توسعه مرکز رشد(اندازي مرکز رشد دوم برنامه راه
  

 مرکز رشد فناوري سالمت
  

ایجاد فضاى مناسب جهت تجـارى  پزشکی سمنان با هدف  مرکزرشد فناوري سالمت دانشگاه علوم
در سـال   بنیـان  کارهاى دانشو کردن دستاوردهاى تحقیقاتى و فناورانه و حمایت از توسعه کسب

واقـع شـده و در حـال     سابق مدیریت بیمارسـتان فاطمیـه  این مرکز در محل . تاسیس گردید 1393
 .باشدواحد با اسقرار مجازي و یک هسته فناوري دانشجویی می 1واحد مستقر و  7حاضر پذیراي 

هـاي بنیـادي،   پزشکی، بیوتکنولوژي، سـلول فناور مسقر در گستره وسیعی از مهندسی واحدهاي
عالوه این مرکز  به. شودپزشکی را شامل میاتیکهاي بیولوژیک، گیاهان دارویی و انفورمکشآفت

با داشتن آزمایشگاهی مجهز، آماده ارائه خدمات به واحدهاي مستقر، دانشجویان فعـال در هسـته   
  .باشدفناوري دانشجویی و فناوران خارج از دانشگاه می

  
  

  هسته فناوري دانشجویی
ها در ورود به بـازار کـار و کمـک بـه     هالتحصیالن دانشگابا توجه به ضرورت توانمند سازي فارغ

اي کشور در زمینه توسعه اقتصادي و ترویج و توسـعه  هاي توسعهدولت در تحقق اهداف برنامه
تواند با این هسته می. کارآفرینی مخصوصاً در مقاطع تحصیالت تکمیلی، این هسته تاسیس گردید

-یکـی از مشـکالت عمـده فـارغ    . یـد سازي زنجیره آموزش تا جذب در بازارکـار کمـک نما  یکپارچه
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تـر در زمینـه کـارآفرینی،    التحصیالن دانشگاه، اتکاء به استخدام در سیسـتم دولتـی بـوده و کـم    
-تواند عدم وجود مجموعهاز جمله دالیل این امر می. پذیردگذاري مادي و معنوي صورت میسرمایه

دهـی و  برتـر، نسـبت بـه جهـت    هایی در دانشگاه باشد که ضمن شناسایی استعدادهاي کارآفرین 
هدایت این استعدادها اقدام نموده و با حمایت مادي و معنوي از این افـراد، فرهنـگ کـار گروهـی و     

ها بجـاي اتصـال بـه بـازار کـار، خـود       کارآفرینی را گسترش داده، به نحوي که خروجی دانشگاه
لتی با شرایط ویـژه در  هاي خصوصی و یا تسهیالت دوکارآفرین بوده و با جذب سرمایه از بخش

  :باشدوظایف این هسته به شرح زیر می.زایی به دولت کمک نمایدزمینه اشتغال
تدوین اقـدامات اجرایـی مناسـب بـراي تشـویق دانشـجویان جهـت حضـور در هسـته فنـاور            -1

  دانشجویی
  برگزاري کارگاه آموزشی مرتبط با فناورري براي دانشجویان عالقمند -2
  هاي مرتبط با فناوريی طرحبررسی کارشناس -3
  هاي پذیرفته شده حمایت مادي از طرح-4
التحصـیالن دانشـگاه جهـت جـذب سـریع در بـازار کـار و        توانمند سازي علمی و عملی فـارغ  -5

  کارآفرینی
  تولیدي دانشجویی-مشی کلی تحقیقات کاربرديتعیین و تدوین خط -6
سهیل جذب فعاالن این حوزه در مراکـز رشـد   ایجاد شبکه منسجم در سراسر کشور به منظور ت -7

  پس از فراغت از تحصیل
  

  نحوه حمایت مرکز رشد از هسته فناور دانشجویی
  
  اختصاص فضاي فیزیکی و امکانات مناسب به صورت رایگان در مرکز رشد -1
حجم پروژه، کار گروهی (هاي فناوري دانشجویی متناسب با نوع پروژه حمایت مالی از پروژه -2

  .......)و 
ها تامین تسهیالت الزم براي شرکت دانشجویان هسته فناور دانشجویی جهت شرکت در همایش -3

 هاي مربوطهو نمایشگاه
  

  پژوهش دانشگاه مجالت علمی
در ایـن دانشـگاه شـروع بـه فعالیـت نمـوده و        78این مجله از سال : پژوهشی کومش-مجله علمی

پژوهشی از کمیسیون نشریات وزارت  -سب رتبه علمیانتشار سه نسخه موفق به ک با 79درسال 
باشد و مقاالت پژوهشی  نامه می این مجله به صورت فصل. بهداشت و درمان و آموزش پزشکی شد

، Scopus نامـه  مقاالت این مجله در حال حاضـر در نمایـه  . نماید در حوزه علوم پزشکی را چاپ می
Embaseو ، Copernicus هاي  ات الزم جهت ایندکس شدن در سایر نمایهایندکس می شود و اقدام

مجله کومش در جشـنواره رازي در پـاییز   شود که  اضافه می .باشد معتبر دیگر در حال پیگیري می
مجلـه   200، از بـین حـدود   )فارسـی زبان (علوم پزشکی مصوب موفق شد در بخش نشریات  1390
بندي نشریات مصـوب   ین در رتبههمچن. برتر کشوري انتخاب شود مجلهبعنوان  پژوهشی -علمی

دبیرخانه کمیسیون نشریات علـوم پزشـکی کشـور    که توسط  ،1390علوم پزشکی کشور در سال 
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فنی و ساختاري مشخص انجام گرفـت، مجلـه کـومش رتبـه اول در بـین      بااستفاده از شاخصهاي 
  .به خود اختصاص داد کشورمجالت فارسی زبان پزشکی 

  : شی و سالمتپژوهشی توانبخ مجله علمی) 2
ـ  16/2/1391این مجله در یکصد و هفتمین جلسه کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور در تـاریخ   ه ب

  :نام
Middle East Journal of Rehabilitation and Health  

شود و در زمینه توانبخشی فعالیـت دارد   این مجله که به زبان انگلیسی چاپ می. مورد تصویب قرار گرفت
  :باشد هاي ذیل می تی در زمینهپذیراي مقاال

هاي جدید، ترکیبی، مروري مرتبط با  متدها و مطالعات تحقیقی پیشرفته و اصیل در ارتباط با روش ■
شناسـی، اپتـومتري، و توانبخشـی     هاي توانبخشی، فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، شـنوایی  رشته

  مبتنی بر جامعه
هـاي مـرتبط بـا     بط بـا بهداشـت و پرسـتاري، بیماریهـا و درمـان     مطالعات علوم پایه و بالینی مرت ■

  و عروقی، تنفسی، و روانپزشکی  هاي عصبی، عضالنی و اسکلتی و مفصلی، قلبی سیستم
دفتر این مجله در محل مجتمع آموزشی دانشگاه علـوم پزشـکی سـمنان، دانشـکده علـوم توانبخشـی       

  .باشد می
  

 کتابخانه مرکزي
در . شدافتتاح واقع در بلوار بسیج در محل قبلی این دانشکده  1368کی در سال کتابخانه دانشکده پزش

با جابجایی  1374در سال . نمودند هاي مربوطه فعالیت می ها در محل همین زمان کتابخانه سایر دانشکده
تابعه  هاي هاي دانشکده کتابخانهجاده دامغان،  5مجتمع آموزشی دانشگاه واقع در کیلومتر  ها به دانشکده

در حال حاضر . تجمیع شده و تحت عنوان کتابخانه مرکزي، فعالیت خود را در آن مکان آغاز نموده است
. نماید نسخه کتاب و مجله فعالیت می 50000متر و با بیش از  3800کتابخانه مرکزي با مساحتی بیش از 

 10435(عنوان کتاب التین  4860، )نسخه 21497(عنوان کتاب فارسی  5261منابع موجود در کتابخانه شامل 
عنوان مجله فارسی و تعدادي  185نامه و طرح تحقیقاتی و  عنوان پایان 1432همچنین . باشد می) نسخه

الزم به ذکر است تعداد عناوین مجالت التین در . باشد اي این کتابخانه می مجله التین از جمله منابع کتابخانه
عنوان در  162، از  91الی   87هاي  اد عناوین مجالت التین بین سالتعد. هاي گذشته متغیر بوده است سال

علت اصلی این تغییرات دسترسی به کتابخانه دیجیتال . کاهش یافته است 90عنوان در سال  14به  87سال 
به دلیل . از طریق کنسرسیوم  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشد) PMDRو  INLM(پزشکی 

هاي تحصیالت تکمیلی در دانشگاه و ضرورت وجود بعضی از مجالت تخصصی که در  شتهاندازي ر راه
عنوان مجله التین  37شد، کتابخانه اقدام به تهیه  هاي اطالعاتی کتابخانه دیجیتال پزشکی ارائه نمی پایگاه

  .میالدي  به صورت الکترونیکی  نمود 2012مربوط به سال 
ها ثبت شده در مرکز اسناد و  المللی کتابخانه ستاندارد بینشناسگر ا(کتابخانه   شماره شابک  

  .باشد می  IR-201720005، )کتابخانه ملی کشور
بخش ریاست، کتابخانه دیجیتال، بخش امانت ، مخزن : کتابخانه مرکزي شامل :خدمات کتابخانه مرکزي

شد که هر بخش خدمات با کتابخانه  و بخش  مرجع، نشریات ادواري، خدمات فنی و سایت کتابخانه می
  .دهد خاصی را ارائه می
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باشد با کمک مدیر داخلی و مسئول  این بخش که زیر نظر ریاست کتابخانه می :بخش ریاست -1
هاي نهایی جهت ارائه خدمات بهتر را با نظارت  گیري کتابخانه دیجیتال، کلیه خدمات زیربنائی و تصمیم

  .دهد یمعاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه انجام م
کلیه اعضاء هیات علمی، دانشجویان و پرسنل پس از عضویت در کتابخانه مرکزي : بخش امانت -2

. استفاده نمایند) CD(توانند از کلیه خدمات ارائه شده در کتابخانه مانند امانت کتاب و منابع الکترونیکی  می
 .باشد صورت کامپیوتري میبا توجه به نصب بارکُد بر روي کلیه منابع، ارائه خدمات امانت به 

شامل کلیه کتب موجود در کتابخانه مرکزي بوده و از آنجا که سیستم مخزن به : مخزن کتابخانه -3
بندي  رده. ها به منابع خود دسترسی یابند توانند به راحتی از میان قفسه باشد کلیه اعضا می صورت باز می

با توجه به وجود . باشد می National Library of Medicine  (NLM)بندي پزشکی  کتب بر اساس رده
هاي  افزار پارس آذرخش، کلیه اطالعات مربوط به منابع موجود در کتابخانه مرکزي و سایر کتابخانه نرم

 . باشد تحت پوشش دانشگاه از طریق اینترنت و اینترانت قابل جستجو می
باشد که  هاي مرجع می قیقاتی و کتابهاي تح ها، طرح نامه شامل کتب رفرنس، پایان: بخش مرجع -4 

 .پذیر است استفاده از آنها تنها در سالن مطالعه امکان
شامل مجالت فارسی و التین است که استفاده از آنها تنها در سالن مطالعه  :نشریات ادواري –5
 .باشد پذیر می امکان
باشد که  اي می منابع کتابخانهسازي  شامل کلیه خدمات تهیه،  سفارش، خرید، و آماده: خدمات فنی -6 

برپایی نمایشگاه داخلی با مساعدت معاونت تحقیقات و . ها است بنایی کتابخانه از عوامل اصلی و مهم و زیر
فناوري دانشگاه به منظور رفاه حال دانشجویان براي خرید کتاب و ایجاد یک فضاء فرهنگی در محیط 

رسانی منابع خود، به خرید  ن راستا، کتابخانه نیز در جهت بروزدر ای. باشد دانشگاه از وظایف این واحد می
  .    نماید هاي جدید اقدام می کتاب

امکان دسترسی به اینترنت و منابع الکترونیک را به صورت رایگان براي تمامی  :سایت کتابخانه -7
سایت اینترنت به تفکیک براي خواهران، برادران و دانشجویان  3خانه درکتاب. دانشجویان فراهم آورده است

دستگاه کامپیوتر وجود دارد و خدماتی نظیر اسکن و پرینت را به  30تحصیالت تکمیلی با تعداد جمعاً 
بوده که امکان دسترسی به اینترنت را در  Wireless ضمناً کتابخانه مجهز به سیستم. دهد اعضاء ارائه می

  .آورد باشند، فراهم می کتابخانه براي کلیه اعضایی که داراي کامپیوترهاي شخصی میفضاي 
نماید که شامل سالن مطالعه  ي مناسبی جهت مطالعه اعضاء کتابخانه فراهم می فضا: سالن مطالعه -8

  .  باشد و نیز یک سالن مطالعه مجزا جهت استفاده برادران می) بخش خواهران و برادران(عمومی 
  . شود در این بخش آرشیو مجالت و نیز کتب وجین شده نگهداري می: انبار آرشیو کتابخانه -9

این بخش در امر آموزش و ارائه خدمات به منظور تسهیل در دسترسی به : کتابخانه دیجیتال -10
ر فعالیت نموده و  اعضاء هیات علمی و دانشجویان را در ام onlineهاي اطالعاتی و استنادي  پایگاه

ضمناً بروزرسانی اطالعات موجود در سایت . نماید دسترسی به مقاالت و کتب الکترونیکی راهنمایی می
  .باشد دانشگاه و لینک مربوط به کتابخانه مرکزي بر عهده این بخش می

امکان دسترسی به آخرین منابع اطالعاتی پزشکی موجود در دنیا را  هاي دیجیتال پزشکی کتابخانه *
ها و مراکز تحقیقاتی  و هر زمان براي اساتید و محققان و دانشجویان پزشکی در تمامی دانشگاه در هر مکان

و  www.inlm.orgها از طریق آدرس  دسترسی به این کتابخانه .نماید پزشکی کشور فراهم می
www.pmdr.hbi.ir هاي اطالعاتی مانند پایگاه. پذیر است امکان :Science direct ،EBSCO ،Ovid ،

Springer ،Web of knowledg و ،Scopus کنندگان قرار  ها در دسترس استفاده از طریق این کتابخانه
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هاي تحت پوشش دانشگاه باشند و  حوزه کلیه اعضاء هیات علمی و دانشجویان زمانی که در یکی از. دارد
ها به صورت تمام  پایگاهتوانند از اطالعات  میجهت اتصال به اینترنت دانشگاه باشند،  )IP(داراي شناسه 

کنندگان  جهت دسترسی به اطالعات به صورت تمام متن در خارج از دانشگاه، استفاده. متن استفاده نمایند
توانند به صفحه اول سایت  ، افراد میدانشگاه VPNجهت استفاده از  .دانشگاه استفاده نمایند VPNباید از 

دانشگاه مراجعه نموده، آن را دانلود کرده، و به راحتی  ورياو فنپژوهشی  تمعاوندانشگاه و یا سایت  
  .    مورد استفاده قرار دهند

کتابخانه دیجیتال  ارزشمندجمله خدمات  از): Document Delivery(ارائه خدمات تحویل مدرك ** 
امکان باشد که  دانشگاه است که جهت تهیه مقاالت مورد نیاز اعضاء هیئت علمی، دانشجویان، و محققین می

روند ارائه این سرویس . باشد هاي اطالعاتی مشترك دانشگاه میسر نمی دسترسی به آنها از طریق پایگاه
و تحویل  کننده بدین صورت است که پس از تکمیل فرم مخصوص خدمات تحویل مدرك توسط درخواست

ارسال ارداد دانشگاه طرف قربه شرکت تکمیل شده فرم ، کتابخانه دیجیتال دانشگاهآن به کارشناس مسئول 
این سرویس امکان  .گردد کننده از طریق ایمیل ارسال می براي درخواستمدرك مورد نظر،  از دریافت بعدو 

مندي  دسترسی سریع به مقاالت مورد نیاز محققین دانشگاه را فراهم آورده که موجب رضایت
  .کنندگان شده است درخواست

در کتابخانه مرکزي جهت عضویت توانند  دانشگاه میدانشجویان در ابتداي ورود به  :عضویت
                                       :به صورت زیر عمل نماینددانشگاه 

نام که نمونه آن بر روي سایت دانشگاه قسمت مربوط به کتابخانه مرکزي  کامل کردن فرم ثبت -1  
 .باشد موجود می

  ه نویسی شد پشت 3×4ارائه یک قطعه عکس  -2 
بعداز ظهر  18صبح لغایت  8شنبه  ساعت کار کتابخانه از شنبه الی چهار: ساعت کار کتابخانه

  .فعال هستند 18شنبه و چهارشنبه تا ساعت  هاي کامپیوتري نیز به غیر از سه سایت. باشد می
  

  کمیته تحقیقات دانشجویی
تحت نظارت معاونت پژوهشی  اي است کمیته ،کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

پژوهشی دانشـجویان و   هاي دانشگاه و در جهت ارتقاء سطح علمی آوري دانشگاه که بر اساس رسالت و فن
  . نماید بر اساس ضوابط و مقررات دانشگاه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت می

سطح دانشگاه و کشـوري اجـرا نمـوده    در متعددي را هاي تحقیقاتی و تور دانشجویی  این کمیته طرح
سـاالنه  ، دانشجویی در حوزه پژوهش در راستاي تربیت نیروي انسانی متخصص و کارآمدهمچنین  .است

، اینترنـت، آشـنایی بـا    SPSSرسـانی،   چندین کارگاه روش تحقیق، آشنایی با منابع الکترونیـک و اطـالع  
   .داینم میبرگزار ... افزارهاي کاربردي، و  نرم

 
 دانشگاه یتحقیقات راکزم

  :نمایند در حال حاضر چهار دسته مراکز تحقیقاتی زیر در دانشگاه فعالیت می
هاي علوم پزشکی وزارت متبوع موافقت قطعی دریافـت   مراکز تحقیقاتی که از شوراي گسترش دانشگاه) 1

  .باشد می فیزیولوژي تحقیقات مرکزنمودند، که حال حاضر شامل 
هاي علوم پزشکی وزارت متبوع موافقت اصولی دریافت  که از شوراي گسترش دانشگاه مراکز تحقیقاتی) 2

هاي  ، مرکز تحقیقات سلولعضالنی توانبخشی عصبی تحقیقات مرکز: نمودند که در حال حاضر شامل
هاي  بنیادي سیستم عصبی، مرکز تحقیقاتی عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، مرکز تحقیقات خونریزي
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مرکز تحقیقات سالمت مراقبت هاي پرستاري و  مرکز تحقیقات ، مرکز تحقیقات سرطان، رحمطبیعی  غیر
  . شود می) نمک(غذایی

سایر مراکز تحقیقاتی که در دانشگاه مصوب بوده، برخی از آنها مراحل تصویب در معاونت تحقیقـات و  ) 3
اسامی ایـن  . کنند زم فعالیت میکنند و برخی دیگر در جهت کسب شرایط ال فناوري وزارت متبوع را طی می

  .    در مراحل تصویب اسامی آنها تغییر کند ممکن استباشد که  مراکز به شرح زیر می
 مرکز تحقیقات بیوتکنولوژي  
 مرکز تحقیقات گیاهان دارویی  
 مرکز تحقیقات بهداشت و سالمت  
 مرکز تحقیقات سالمت کودکان 

  
  :فیزیولوژي تحقیقات مرکز )1

 با 1380سال  بهمن از سمنان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه لوژيفیزیو تحقیقات مرکز
 1383سال  در مستمر هاي پیگیري دنبال به مرکز این .نمود فعالیت شروع به دانشگاه رئیسه هیئت تصویب

 در مرکز این ساختمان. گرفت قرار وزارت متبوعه قطعی موافقت مورد 1386سال  در و اصولی موافقت مورد
 با مساحت مرکز این. است واقع پزشکی دانشکده جنب در و دامغان جاده در واقع دانشگاه آموزشی مجتمع

 اداري، متعدد، کتابخانه، واحدهاي هاي آزمایشگاه جمله از مختلف هاي بخش داراي مربع متر 1000تقریبی 
   .باشد می ... و ،خانه حیوان

ــز  ــی مرک ــاي پژوهش ــات فعالیته ــوژ تحقیق ــه فیزیول ــامل ي در حیط ــه ش ــوم پای ــوژي،  :عل نوروفیزیول
و در حیطـه   نوروفارماکولوژي، نوروآناتومی، نوروبیولوژي مولکولی، نوروبیولوژي یـادگیري و حافظـه،  

  .باشد می علوم بالینی شامل نوروسایکولوژي و نوروپاتولوژي
  
تصـویب هیئـت رئیسـه     بـا  1389از فروردین سال  این مرکز :تحقیقات توانبخشی عصبی عضالنیمرکز ) 2

معـاون  را از  موافقـت اصـولی   1390هاي مستمر در سـال   به دنبال پیگیري. دانشگاه شروع به فعالیت نمود
ساختمان این مرکز در خیابان قدس سمنان واقع در ساختمان . وزارت بهداشت اخذ نمود ورياتحقیقات و فن

هاي مختلف  متر مربع داراي بخـش 500تقریبی این مرکز با مساحت . اهدایی طباطبائی و اقوامی واقع است
هاي الکترودیاگنوستیک، اولترسونوگرافی، آنالیز حرکتی، ایزوکینتیک، ارزیابی تعادل  از جمله آزمایشـگاه

  .باشد سالن کنفرانس، واحد رایانه، و اداري می ،کتابـخانه ،و فیزیولوژي ورزشی
  
عصبی دانشگاه  هاي بنیادي سیستم  مرکز تحقیقات سلول :عصبی هاي بنیادي سیستم مرکز تحقیقات سلول) 3

 1392در سـال  تحقیقات و فناوري وزارت متبـوع مـورد تصـویب قـرار گرفـت و      معاونت در  1391در سال 
  .را از شوراي گسترش وزارت متبوع دریافت نمودموافقت اصولی 

 و دي در دو دهه اخیـر، شـناخت  هاي بنیا سلولدر بخش توجه به سیر تحول علوم پایه پزشکی به ویژه  با
هاي بنیادي براي مقاصد و اهداف گوناگون از تـرمیم زخمهـا گرفتـه تـا پیونـد اعضـاء و        استفاده از سلول

ها به یکدیگر داراي نقش منحصر به فرد و انکارناپذیري در  هاي از دست رفته و تبدیل بافت جایگرینی بافت
آور  امکان تشخیص و درمان بسیاري از امراض سخت و رنجبه طوري که امروزه  ،باشند دنیاي پزشکی می

بـا ایجـاد   . تري در این زمینه پیش رو خواهد بود هاي روشن  بهتر و سریعتر فراهم شده و در آینده نیز افق
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هـاي   توان بـه گسـترش مـرز    هاي بنیادي بر مبناي تحقیق روزآمد، می سلولاستفاده از این مرکز از طریق 
سیس ایـن مرکـز فـراهم سـاختن عرصـه      أرسالت اصلی ت بنابراین. کمک شایانی نموددانش در این حیطه 

زمینـه   .باشـد  مـی و ارتقاء سطح سالمت جامعـه   ها بیماريپژوهشی و آموزشی در راستاي کمک به درمان 
و هاي بنیادي، نوروبیولوژي،  سلولبا  ارتباطدر عصبی هاي بنیادي سیستم   فعالیت مرکـز تحقیقات سلول

  .دباش میسلول و بافت کشت 
  
دانشگاه  المتمؤثر بر سمرکز تحقیقات عوامل اجتماعی : سالمت مؤثر برمرکز تحقیقات عوامل اجتماعی ) 4

 1392در سـال  تحقیقات و فناوري وزارت متبـوع مـورد تصـویب قـرار گرفـت و      معاونت در  1391در سال 
  .را از شوراي گسترش وزارت متبوع دریافت نمودموافقت اصولی 

  .باشد موارد زیر میاندازي این مرکز  مهم راه اهداف
  حوزه سالمتتوسعه و بکارگیري دانش بشري در  -1
هاي بنیادي اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصـالح نظـر ارائـه خـدمات بهداشـتی       انجام پژوهش -2 

  درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیازهاي جامعه اسالمی
  بندي اسناد، مقاالت و مدارك مربوطه و انتشار آنها طبقه آوري، تنظیم و جمع -3 
  .حوزه سالمتتربیت نیروي انسانی محقق در  -4 

  
طبیعی رحم دانشگاه در  هاي غیر خونریزيتحقیقات  مرکز :طبیعی رحم هاي غیر خونریزيمرکز تحقیقات ) 5
موافقـت   1392در سال رفت و تحقیقات و فناوري وزارت متبوع مورد تصویب قرار گمعاونت در  1391سال 

  .را از شوراي گسترش وزارت متبوع دریافت نموداصولی 
همکـاري متخصصـان و    بـا دانشگاه علـوم پزشـکی سـمنان    طبیعی رحم  هاي غیر خونریزيتحقیقات  مرکز

هـاي زنـان    پژوهشگران کارآزموده، مطابق با آخرین دستاوردهاي علمی و تحقیقاتی به مواجهه با بیمـاري 
این مرکز با انجام تحقیقـات بنیـادي در زمینـه تشـخیص و     . پردازد می طبیعی  هاي غیر خونریزي خصوصاً

هاي زنان و  جهت رسیدن به هدف غایی این مرکز که پیشگیري از بیماريدر هاي زنان،  پیشگیري از بیماري
  .کند فعالیت میباشد،  میطبیعی رحم  هاي غیر و خصوصاً خونریزيزایمان 
  .باشد موارد زیر میاندازي این مرکز  اهمهم ر اهداف
عالقمنـد بـه    هیئت علمی دانشگاه و دیگر پژوهشـگران  ءایجاد شرایط مناسب تحقیقاتی براي اعضا -1

  طبیعی رحم هاي غیر هاي زنان با تمرکز بر خونریزي تحقیق در حیطه بیماري
زنـان بـا تمرکـز بـر      هـاي  مناسـب در حیطـه بیمـاري   هاي پژوهشـی   تالش در جهت تعیین اولویت -2

   .طبیعی رحم هاي غیر خونریزي
تحقیقات و فنـاوري  معاونت در  1393سرطان دانشگاه در سال تحقیقات  مرکز :سرطانمرکز تحقیقات ) 6

را از شـوراي  موافقت اصولی  1393سال بیست و پنجم اسفند در وزارت متبوع مورد تصویب قرار گرفت و 
  .گسترش وزارت متبوع دریافت نمود

همکاري متخصصان و پژوهشگران کارآزموده،  بادانشگاه علوم پزشکی سمنان سرطان تحقیقات  مرکز
این مرکز با انجام تحقیقات . پردازد می  سرطانمطابق با آخرین دستاوردهاي علمی و تحقیقاتی به مواجهه با 

غایی این مرکز کـه   جهت رسیدن به هدفدر ، سرطانهاي  بنیادي در زمینه تشخیص و پیشگیري از بیماري
  .کند فعالیت میباشد،  می سرطانپیشگیري از 
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  .باشد موارد زیر میاندازي این مرکز  مهم راه اهداف
عالقمنـد بـه    هیئت علمی دانشگاه و دیگر پژوهشـگران  ءایجاد شرایط مناسب تحقیقاتی براي اعضا -1

  سرطانتحقیق در حیطه 
  سرطاناسب در حیطه منهاي پژوهشی  تالش در جهت تعیین اولویت -2

 :مراقبت هاي پرستاري مرکز تحقیقات)7
تحقیقات و فنـاوري وزارت متبـوع   معاونت در  1394مراقبت هاي پرستاري دانشگاه در سالتحقیقات  مرکز

 چهل و نهبا توجه به نامه مقام عالی وزارت و باستناد راي صادره در دویست و مورد تصویب قرار گرفت و 
مراقبت هاي تحقیقات  مرکزبا تاسیس  26/7/1394وم پزشکی مورخ لانشگاههاي عجلسه شوراي گسترش د

 .دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان موافقت اصولی به عمل آمدپرستاري 

  ):نمک(مرکز تحقیقات سالمت غذایی)8
تحقیقات و فنـاوري وزارت متبـوع   معاونت در  1394مراقبت هاي پرستاري دانشگاه در سالتحقیقات  مرکز

با توجه به نامه مقام عالی وزارت و باستناد راي صادره در دویست و پنجاه و مورد تصویب قرار گرفت و 
بـا تاسـیس مرکـز تحقیقـات      26/2/1395وم پزشکی مـورخ  لسومین جلسه شوراي گسترش دانشگاههاي ع

 .دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان موافقت اصولی به عمل آمد) نمک(سالمت غذایی

  تباط با صنعتار دفتر
یکی از اقدامات مهم و اساسی، فراهم نمودن ارتباط تنگاتنگ بین مراکز آموزش عالی و دانشگاهی با صنایع 

ایـن ارتبـاط منجـر بـه عرضـه      . ها و موسسات دولتـی و غیردولتـی اسـت    و دستگاههاي اجرایی، سازمان
هـاي   شکوفایی استعدادها و خالقیـت  هاي جدید، به صنایع و موسسات گردیده و عالوه بر ها و ایده اندیشه

پژوهان و دانشجویان، موجب ارتقـاء علمـی و عملـی در بخـش صـنعت کشـور و بهبـود کیفیـت در          دانش
نسـبت بـه    1382در فروردین سال دانشگاه در راستاي تحقق این هدف،  .ها و موسسات خواهد شد سازمان

در اواخر بهمن سال . هشی دانشگاه اقدام نمودایجاد دفتر ارتباط با صنعت در محل معاونت آموزشی و پژو
معاونت تحقیقـات و فنـاوري بـا همکـاري     . در حوزه معاونت تحقیقات و فناوري قرار گرفت این دفتر، 1390

اي تنظـیم   هاي دانشگاه را از نظر تجهیزات و نیروي انسانی، در قالب کتابچـه  توانمندي 1392دفتر در سال 
  .    صنعتی در راستاي تحقیقات کاربردي گام برداردبا همکاري واحدهاي ود تا نم

 آزمایشگاه جامع تحقیقاتی 
آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، به منظـور ارائـه خـدمات تخصصـی     

هاي تحقیقاتی توسط معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه آزمایشگاهی و فراهم نمودن امکان پیشبرد طرح
در حال حاضر این آزمایشگاه آماده ارائه خدمات دستگاهی بهمحققین دانشگاه علوم پزشکی . دیدتأسیس گر

بازسـازي، تغییـر کـاربري و    . هـا و مراکـز تحقیقـاتی میباشـد    استان سمنان، همچنین به سـایر دانشـگاه  
وزارت هـاي کـالن   تجهیزآزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان بر اساس سیاست

ایـن آزمایشـگاه بـه    . در دستور کار دانشـگاه قـرار گرفـت    1394بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سال 
هاي آزمایشگاهی مرتبط با تحقیقات در دانشگاه اي در زمینه فعالیتمنظور تقویت و توسعه رویکرد شبکه

ایجـاد بسـتري مناسـب جهـت      ها و تجهیـزات پیشـرفته و  و مراکز تحقیقاتی وابسته، اقدام به تهیه دستگاه
هـاي  تهیه و خرید تجهیزات و دستگاه. استفاده اعضاي هیئت علمی، پژوهشگران و دانشجویان نموده است

المللی سـرلوحه  ها و سازندگان معتبر داخلی و بینروز آزمایشگاهی، از طریق شرکتپیشرفته، دقیق و به
  .اقدامات این واحد بوده است


