معاونت پژوهشی
معاون پژوهشی :جناب آقای دکتر هوشنگ رفعتپناه
PhDایمونولوژی از دانشگاه منچستر انگلستان
دانشيار گروه ایمونولوژی
آدرس پست الكترونيكRafatPanahH@mums.ac.ir :

شرح وظایف


نظارت بر عملكرد پژوهشی اعضای هيات علمی



نظارت بر فعاليتهای پژوهشی اساتيد جهت ترفيع ساالنه



نظارت بر امور مربوط به روند تصویب طرحهای تحقيقاتی و پایان نامه ها



انجام مكاتبات مربوط به شرکت اعضای محترم هيات علمی در همایشهای داخل و خارج از کشور



برگزاری کارگاههای آموزشی و پژوهشی



تشكيل جلسات شورای پژوهشی دانشكده که به طور مرتب هر دوهفته یك بار برگزار ميگردد.



پيگيری مصوبات شورای پژوهشی دانشكده



نظارت بر فرایند چاپ کتاب توسط اعضای هيات علمی و انجام مكاتبات مربوطه با دانشگاه



شرکت در جلسات شورای پژوهشی دانشگاه

کارشناس پژوهشی :سرکار خانم ساناز سلطانحسینی
شرح وظایف


پيگيری امور مربوط به تصویب طرحهای پژوهشی و پایان نامه ها



ایجاد ارتباط بين معاونت پژوهشی دانشگاه و اساتيد و محققين



ثبت اطالعات مربوط به پایان نامهها و طرحهای پژوهشی در نرم افزار پژوهان



انجام امور مربوط به برگزاری جلسات شورای پژوهشی دانشكده و تنظيم صورتجلسات



تنظيم گزارش عملكرد حوزه معاونت پژوهشی دانشکكده در فواصکل زمکانی معکين و آمکاده سکازی پاورپوینکت جهکت ارا که
گزارشات معاون پژوهشی دانشكده



انجام امور مربوط به هفته پژوهش



اطالع رسانی به اساتيد و دانشجویان در مورد فرایندها ،قوانين و آ ين نامههای جدید پژوهشی



پاسخگویی به سواالت اساتيد و دانشجویان در مورد امور پژوهشی



گردآوری و بایگانی مدارک و مستندات فعاليتهای پژوهشی اعضای محترم هيات علمی



جمع آوری رزومه اعضاء هيات علمی و قرار دادن آنها در سایت دانشكده

شورای پژوهشی:
در شورای پژوهشی معاون پژوهشی دانشكده مدیران گروه و چند تن از اعضاء با تجربه هيکات علمکی در زمينکه تحقيقکات و پکژوهش
فعاليت دارند .کليه امور مرتبط با تحقيقات و پژوهش در این شورا مطرح و پيرامون آن تصميم گيری میشود .

اعضای شورای پژوهشی
ریاست دانشكده ،معاون پژوهشی ،مدیر  ،EDOمدیر مرکز تحقيقات علوم بينا ی و مدیر مجله دانشکكده ،مکدیران گروههکای آموزشکی،
مسئول حراست

فعالیتهای پژوهشی انجام شده در سال 3131
مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی و خارجی:
 تعداد مقاالت منتشر شده در ژورنال های علمی پژوهشی سطح :I

01

 تعداد مقاالت منتشر شده در ژورنال های علمی پژوهشی سطح : II

3

 تعداد مقاالت منتشر شده در ژورنال های علمی پژوهشی سطح: III

7

 تعداد مقاالت منتشر شده در ژورنال های علمی پژوهشی سطح : IV

0

مقاالت ارا ه شده در همایشهای داخلی و بين المللی:
 تعداد مقاالت ارا ه شده در سمينارهای داخلی:

31

 تعداد مقاالت ارا ه شده در سمينارهای خارجی:

01

 تعداد طرحهای تحقيقاتی مصوب دانشكده:

00

 تعداد طرحهای تحقيقاتی خاتمه یافته:

01

 تعداد کتب چاپ شده:

1

فعالیتهای پژوهشی انجام شده در سال 3134
مقاالت چاپ شده در مجالت داخای و خارجی:
 تعداد مقاالت منتشر شده در ژورنال های علمی پژوهشی سطح :I

8

 تعداد مقاالت منتشر شده در ژورنال های علمی پژوهشی سطح : II

1

 تعداد مقاالت منتشر شده در ژورنال های علمی پژوهشی سطح: III

1

 تعداد مقاالت منتشر شده در ژورنال های علمی پژوهشی سطح : IV

1

مقاالت ارا ه شده در همایشهای داخلی و بين المللی:
 تعداد مقاالت ارا ه شده در سمينارهای داخلی:

11

 تعداد مقاالت ارا ه شده در سمينارهای خارجی:

01

 تعداد طرحهای تحقيقاتی مصوب دانشكده:

01

 تعداد طرحهای تحقيقاتی خاتمه یافته:

01

 تعداد کتب چاپ شده:

3
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مجله علوم پیراپزشکی وتوانبخشی
)(Journal of Paramedical Sciences and Rehabilitation
فصلنامه علمی ،پژوهشی علوم پيراپزشكی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشكی مشهد به منظور ارتقاء سطح آگاهی و تبادل اطالعات علمی،
پژوهشی محققين از سال  0330پس از دریافت مجوز از اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی به شماره  30/01010آغاز به فعاليت نموده است
و در سال  0330موفق به اخذ رتبه علمی ،پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور به شماره  011/0131شده است.
این مجلهی علمی-پژوهشی نشریهی تخصصی دانشكدهی علوم پيراپزشكی مشهد است که هدف از انتشار آن ارا هی نظریه ها،پژوهش ها
و دستاوردهای علمی همكاران و به دنبال آن ارتقای سطح کيفی آموزش و پژوهش ،تبادل و توسعهی آموخته ها ،تجربيات و دستاوردهای
تازه علمی می باشد.
این مجله در پایگاه های اطالعاتی ذیل نمایه می شود:
ISC -0
DOAJ -0
SID -3
Google Scholar -1

 -1ایران مدکس
Magiran -1

 -7ایران ژورنال
ضمن دعوت از اساتيد ،پژوهشگران و دانشجویان محترم خواهشمند است مقاالت پژوهشی ،مروری و گزارش موردی خود را در زمينه
علوم پيراپزشكی و توانبخشی ( یينایی سنجی ،شنوایی شناسی ،علوم آزمایشگاهی ،گفتاردرمانی ،کار درمانی ،فيزیوتراپی ،رادیولوژی،
فناوری اطالعات سالمت) به دفتر مجله ارسال تا پس از بررسی نسبت به چاپ آنها اقدام گردد.
آدرس دفتر مجله :مشهد ،ميدان آزادی ،پردیس دانشگاه علوم پزشكی ،دانشكده علوم پيراپزشكی
آدرس سایت مجلهjpsr.mums.ac.ir :
ایميل مجلهjpsr@mums.ac.ir :

تلفن110-38811700 :

کمیته تحقیقات دانشجویی:

دبیر کمیته :حسین سلطانی
این کميته به منظور سازماندهی و ارتقاء فعاليت های علمی دانشجویان در هر گروه بوسيله چند تن از دانشکجویان فعکال تشکكيل شکده
است هر کميته با مساعدت گروه آموزشی خود به انجام فعایت هایی از قبيل برگزاری جلسات وسمينارهای علمی ،تهيه مطالکب ومقکاالت
علمی جهت نصب برروی بر د ،پيگيری وتعيين منابع معتبر جهت شکرکت در آزمکون رده هکای بکاالتر در رشکته تحصکيلی خکود و  ...مکی
پردازند.
اهداف:
حضور و فعالیت همه دانشجویان دانشگاه
تشکیل گروههای پژوهشی واموزشی
تشکیل گروههای مطالعاتی وتحقیقاتی
مشاوره ورفع مشکالت پروپوزال نویسی مقاله نویسی جستجو در اینترنت
ترجمه و تالیف کتاب چاپ مقاله وهمکاری در نشریه نوید نو و خبرنامه آراد
همکاری در برگزاری همایش های کشوری
همکاری با مراکزتحقیقاتی وپژوهشکده بوعلی
ارائه تسهیالت ویژه اساتید ودانشجویان
تصویب طرح های پژوهشی دانشجویی در شورای پژوهشی کمیته
برگزاری تورهای علمی کشوری

فعاليت های کميته تحقيقات دانشجویی دانشكده پيراپزشكی در سال :33
این سال را می توان به شروع مجدد فعاليت های کميته تحقبقات دانشجویی دانشكده پيراپزشكی نسبت داد.
-

برگزاری کارگاه های مقدماتی و پيشرفتهی روش جستجو در پایگاه اطالعاتی  ، pubmedروش کار با حيوانات آزمایشگاهی ،
روش تحقيق  ،چگونه ایده پژوهشی بسازیم؟  ،روش سرچ و جستجو در پایگاه های اطالعاتی ،روش کار با نرم افزار Endnote

-

تشكيل گروه مطالعاتی هليكوباکتر پيلوری و ارسال چند مقاله و پوستر به کنگره ی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشكی شرق
کشور که در سال  0330در بيرجند برگزار شد .همچنين کادر اجرایی کنگره بين المللی گوارش و کبد که در سالن شهيد
چمران بيمارستان قا م برگزار گردید شامل اعضای این گروه می گردید.

فعاليت های کميته تحقيقات دانشجویی دانشكده پيراپزشكی در سال :31
-

ایجاد سایت رسمی کميته تحقيقات دانشجویی دانشكده پيراپزشكی تحت عنوان www.srcpm.ir

-

تشكيل گروه های مطالعاتی پرتو ،آوا ،HTLV-1 ،ایمونولوژی و فيزیوتراپی که به نوبه ی خود هر کدام ازین گروه ها فعاليت
های مرتبط به خود (از جمله ترجمه و تاليف کتاب ،ثبت طرح های تحقيقاتی  ،گرهمایی های علمی و  )..را در زمينه های
متفاوت انجام داده اند.

-

برگزاری دوره کارگاه ها در دو نوبت ( در مجموع  11ساعت ) که شامل کارگاه های ( مقدمات پژوهش و روش تحقيق،
چگونه ایده ی پژوهشی بسازیم ،انواع مطالعات و منابع علمی ،جستجو در منابع علمی ،روش کار با نرم افزار  ،Endnoteنحوه
مطالعه ی یك مقاله ی علمی  ،پروپوزال نویسی و اخالق در پژوهش) می شد.

-

برگزاری بازدید علمی ( مرکز تحقيقات پزشكی هسته ای )

کتابخانه دانشکده علوم پیراپزشکی
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رئیس کتابخانه
دکتر حسين اصغر حسينی عضو هيات علمی گروه علوم فيزیوتراپی
Hosseiniha@mums.ac.ir

مسئول کتابخانه
محسن شيرازی (کارشناس کتابداری واطالعات رسانی پزشكی )
کارشناسی کتابداری و اطالع رسانی پزشكی
کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش شناسی
آدرس پست الكترونيكShiraziM1@mums.ac.ir :

کتابدار و مسئول فهرست نویسی
رضا عصاری کارشناس ارشد کتابداری و اطالع رسانی
کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی
آدرس پست الكترونيكAssariR1@mums.ac.ir :

معرفی و آشنایی با کتابخانه
کتابخانه این مرکز در سال  0311با هدف تامين  ،سازماندهی و نشر منابع علمی در حوزه علوم پيراپزشكی و بهداشت تاسيس شده
است.

درتاریخ  88/1/30با جداسازی دانشكده بهداشت و کتب علوم بهداشت این مجموعه تنها به حوزه علوم پيراپزشكی اختصاص یافکت
و در حال حاضر با فضایی بالغ بر  010متر مربع دارای  0سالن مطالعه  ،مخزن کتب فارسی و التين  ،سالن مطالعه اعضاء هيئت علمکی
می باشد.
قابل ذکر است جهت سهولت دسترسی ،کتب بينایی سنجی در کلنيك بينایی سنجی نگهداری و به امانت داده می شود.

آمار مجموعه منابع کتابخانه:
 7311عنوان کتاب فارسی ( 3111جلد)
 0111عنوان کتاب التين ( 0011جلد)
 011عنوان  CDو نرم افزار
 31عنوان مجله فارسی
 10عنوان مجله التين.
 11عنوان پایان نامه علوم آزمایشگاهی ؛  001عنوان پایان نامه بينا ی سنجی

خدمات :
کليه خدمات کتابخانه ( امانت ،جستجوی منابع و  )...به صورت کامپيوتری می باشد .متوسط مراجعه روزانکه  011مکورد وعضکوگيری
ساالنه  311-011نفر می باشد.

ارا ه خدمات کتابخانه با هدف دسترسی اطالعات پژوهشی و علمی در کوتاه ترین زمان و موجزترین حالت به مراجعين کتابخانه به شرح
ذیل می باشد:
خدمات آموزشی :شامل آموزش انفرادی و گروهی دسترسی به منابع موجود  ،آموزش بانكهای اطالعاتی علوم پزشكی و کتابخانه
دیجيتالی ،آموزش کار با نرم افزار مدیریت مراجع اندنوت  ،انتخاب موضوع پایان نامه و موضوعات استاندارد علوم پزشكی جهت پایان
نامه  ،برگزاری کارگاه آموزشی موتورهای فوق پيشرفته کاوش ،بانكهای اطالعات پزشكی فارسی و بانكهای اطالعاتی پزشكی التين (
پابمد ، ISI ،ساینس دایرکت) و ...
اطالع رسانی :گزیده جاری مجالت رسيده  ،تازه های بازار نشر  ،تازه های دانش سایر مرکز علمی و راهنمایی مراکز اطالعاتی و
جستجوی سایر کتابخانه های دانشگاه و غيره توسط نرم افزار پارس آذرخش  ،مشاوره کتاب .
خدمات علم سنجی :تعيين اچ ایندکس اعضای هيئت علمی ،ارزیابی مجالت و معرفی مجالت با  IFباال جهت چاپ مقاالت ،طریقه
افزایش استنادات به مقاالت چاپ شده ،جستجوی  IFمجالت  ،خدمات ...، JCR
فراهم آوردن امکانات پژوهش :تهيه کتب  ،مجالت  ،سی دی ها ،منابع الكترونيك و آنالین و مقاالت علمی.

نوع سیستم :
سيستم کتابخانه قفسه باز می باشد و از رده بندی NLMبرای رده بندی مدارک استفاده می شود .نرم افزار مورد استفاده در این
کتابخانه نرم افزار تحت شبكه پارس آذرخش می باشد.

مساحت :
مخزن کتابخانه  31مترمربع می باشد ،سالن مطالعه اقایان 11مترمربع ،سالن مطالعه خواهران  31مترمربع و اتاق مطالعه اعضای هيئت
علمی  01مترمربع می باشد.
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رسالت و خط مشی کتابخانه
ازآنجا که علم کتابداری و اطالع رسانی پزشكی با توجه به رسالت اصلی خود که اشاعه اطالعات گزینشی در کوتاهترین زمان و
موجزترین حالت ميباشد به گردآوری ،سازماندهی و اشاعه اطالعات پزشكی می پردازد و به عنوان رابطی بين اطالعات علوم پزشكی و
مراجعان آن اطالعات (اساتيد حوزه علوم پزشكی  ،دانشجویان  ،بيماران  ،کارشناسان علوم پزشكی و کارمندان) می باشد .باید در نظر
داشت با سير عظيم تكنولوژی اطالعات از طرفی و توليد روز افزون اطالعات علوم پزشكی از طرف دیگر ،با ارا ه خدمات راکد سنتی
کتابخانه رسالت کتابداری و اطالع رسانی در شاخه پزشكی عقيم خواهد بود .لذا با توجه به رشد روزافزون تكنولوژی اطالعات پزشكی
در سایر ملل ،توجه به امر آموزش و پژوهش در این حوزه بسيار ضروری و حا زاهميت می باشد.

اهداف و چشم انداز کتابخانه


تبدیل کتابخانه دانشكده علوم پيراپزشكی به بزرگترین کتابخانه حوزه پيراپزشكی در ایران و منطقه تا سال 0111



ایجاد بستر مناسب تحقيق و پژوهش برای کليه محققين ،دانشجویان ،کارکنان حوزه علوم پيراپزشكی



همپایی و همراهی اعضاء هيئت علمی در راستای اهداف آموزشی دانشكده



همگامی با جدیدترین کشفيات و توليدات علمی در جهان پيراپزشكی



بستر سازی ایجاد شاهراه اطالعاتی دانش بين نيازمندان دانش و منابع علمی



توليد و چاپ کتاب و انجام طرحهای مرتبط با کتابخانه دانشكده علوم پيراپزشكی



طراحی و توليد کتابشناسی متناسب با گروههای دانشكده



تامين نيروی انسانی متخصص و باال بردن پویایی کتابخانه در دو زمينه علمی و فرهنگی



معرفی پرسنل و دانشجویان به کتابخانه آستان قدس رضوی جهت عضویت



سفارش و خرید مقاالت خارجی جهت اعضاء هيئت علمی و دانشجویان با کارت اعتباری

برنامهها:

ب :اهداف کوتاه مدت:
 .0برگزاری کارگاه های آموزشی جهت دانشجویان و اعضاء هيئت علمی شامل  :آموزشهای انفورماتيك از
جمله،ICDL,IT:اینترنت،آموزش و ساخت وب سایت و بانكهای اطالعات علوم پزشكی  ،مدیریت مرجع نویسی و توسعه
آموزشهای دستيابی به منابع علمی
 .0تهيه بروشورهای مفيد جهت دانشجویان  ،پوستر و جزوات آموزشی
 .3توسعه کتابخانه دیجيتال از منابع مرتبط با گروه های آموزشی دانشكده
 .1ارا ه تحقيق و پژوهش در زمينه های مرتبط کتابخانه از جمله دستيابی به اپن اکسس ها  ،بانكهای اطالعاتی
 .1برگزاری جلسات هم اندیشی در زمينه ارتقاء رشته کتابداری با حضور کتابدران کتابخانه های دانشگاه و رفع موانع حرفه
 .1آشنایی با راهكارهای جدید و نوین علم کتابداری و اطالع رسانی پزشكی از جمله دستيابی به اپن اکسس ها ،خدمات پست
الكترونيك ،طراحی و راه اندازی کتابخانه دیجيتالی ...،در غالب دورههای آموزشی
 .7نوشتن دو طرح با موضوع مقایسه کتابخانه دانشكده علوم پيراپزشكی مشهد با استانداردهای کتابخانه ای و چالشهای در پيش
روی رسيدن به گروه بزرگترین کتابخانه های حوزه علوم پيراپزشكی جهان
 .8تهيه خبرنامه کتابخانه و اطالع رسانی
 .3تامين نيروی انسانی متخصص و باال بردن پویایی کتابخانه در دو زمينه علمی و فرهنگی
 .01معرفی پرسنل و دانشجویان به کتابخانه آستان قدس رضوی جهت عضویت
 .00سفارش و خرید مقاالت خارجی جهت اعضاء هيئت علمی و دانشجویان با کارت اعتباری

دانشکده علوم پیراپزشکی
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