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 » کشور پیشرفت قطعی کلید تحقیق و علم «

 مقدمه:
ضر مسؤولیت توسعه و هماهنگی و ارزیابی       تحقیقات و فناوريمعاونت      شگاه علوم پزشکی قزوین در حال حا  پژوهشکده ها و   دان

شی  فعالیت شکی، دندان    5هاي پژوه شکده (پز شکی)،       دان شت و پیراپز ستاري و مامایی، بهدا شکی، پر صوب   7پز مرکز تحقیقات م
سلولی و مولکولی،  (بیماري شد کودکان، میکروب    SDHهاي متابولیک،  سیدگی دندان، ر شگیري از پو سی پزشکی و ایمنی     ، پی شنا

مرکز رشد فنآوري زیست پزشکی، دفتر ارتباط ، درمانی -مرکز آموزشی 5 در ت بالینیمحصوالت بهداشتی)، واحدهاي توسعه تحقیقا
را  Social Health and Behaviorپژوهشی و مجله علمی انگلیسی زبان دانشگاه با عنوان     -با صنعت، دفتر دو ماهنامه علمی 

پزشکی،  یالت تکمیلی و دستیاري پزشکی و دندان  هاي تحص بر عهده دارد. از سوي دیگر با توجه به گسترش دانشگاه و ایجاد رشته    
سوب می    نامهارزیابی و حمایت از پایان سؤولیت هاي این معاونت مح شجویان نیز از جمله م هاي فعالیتشود.  هاي تحقیقاتی این دان

هاي زیســت اي اخالق در پژوهش، کمیته منطقهHSRعبارتند از: برگزاري شــوراهاي پژوهشــی،  97معمول این معاونت در ســال 
، برگزاري پژوهشی -علمی مقاله 500از چاپ بیش از  حمایتو تشویق  طرح تحقیقاتی،  200پزشکی، تألیف و ترجمه، تصویب حدود   

ــري و بین المللی، حمایت از ابداعات و    کارگاه ــراس ــی، چاپ مجله و کتاب، برگزاري همایش هاي س ــازي و پژوهش هاي توانمندس
سته هاي فناور  جذب اختراعات ،  شرکت   ه شد و برنامه ریزي جهت ورود  شبکه     در مرکز ر سعه، ایجاد  شد به تو ها از مرحله پیش ر
سیس مراکز تحقیقاتی جدید و انتشار أهاي رازي و خوارزمی و پژوهشگر برتر، برنامه ریزي جهت تمور مربوط به جشنواره اتحقیقاتی، 

 .مجالت علمی جدید
 

 تحقیقات و فناورياز معاونت چشم اند
شکی         شگاه علوم پز ست بر آن قزوین معاونت تحقیقات و فناوري دان شگاه و با      که با ا شی دان ساختار پژوه بهره  ایجاد تحول در 

شجویان و     ضاي هیات علمی،کارکنان و دان ست گیري از حمایت اع ضاي      ناف کارب شی و ف سعه همکاري بین بخ وري، پژوهش و تو
شار از خالقیت و نوآ   شگاه هاي  وري سر شور در   جایگاه علمی خود را در بین دان سطح ک ارتقا آینده  هاي سال  مطرح همتراز خود در

ــاخت دهد. از اینرو اهداف کالنی چون ــانی تقویت زیرس هاي حوزه پژوهش، آزمایشــگاه جامع تحقیقات و تربیت و جذب نیروي انس
توانمندسازي پژوهشگران و ، ها و مراکز تحقیقاتیمرتبط در دانشکدههاي پژوهشی بر حسن اجراي فعالیت مستمر ظارتن پژوهشی و

هدایت، برنامه ریزي، و  هاحمایت از مراکز تحقیقاتی و ایجاد و توســعه پژوهشــکده، توســعه تحقیقات و فناوري در ســطح دانشــگاه
  دستور کار خویش قرار دارد. را در هاي بین المللیو مشارکت در پژوهش دانشگاه هاي پژوهشینظارت و ارزشیابی فعالیت

 

 دستاوردها:
اي در طی هاي کلی این حوزه و در سایه همت و تالش ارزشمند پژوهشگران دانشگاه، ارتقاء رتبه قابل مالحظه     بر اساس سیاست    

شور رخ داد.     هاي سال   سطح ک شگاه در  که به طوري اخیر در زمینه افزایش تعداد مقاالت معتبر و متعاقب آن بهبود رتبه علمی دان
 .افزایش یافت 1397مورد در سال  250به  1395مورد در سال  150تعداد تنها بخشی از این مقاالت در پایگاه اسکوپوس از 
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 واحدهاي تحت پوشش از معاونت در حال حاضر عبارتند از: 
 

 شامل: مدیریت توسعه و ارزیابی اطالعات 

 هاواحد امور پژوهشی و طرح -
 هاي زیست پزشکیکمیته اخالق در پژوهش -
  هاها و سمینارواحد کارگاه -
 تحقیقاتیواحد نظارت و پایش واحدهاي  -
 کمیته تحقیقات دانشجویی -
 مجله علمی دانشگاه -

 شامل: گروه توسعه فناوري سالمت 

 هاي زیست پزشکیمرکز رشد فناوري -
 دفتر ارتباط با صنعت -

 شامل: گروه اطالع رسانی پزشکی و منابع علمی 

 واحد علم سنجی -
 واحد اطالع رسانی پزشکی و منابع -
 واحد انتشارات  -
 کتابخانه مرکزي -

 ها و پیامدهاي سالمتبیماري واحد ثبت 

 

 

 واحد هاي مستقر در معاونت تحقیقات و فناوري 

 دانشگاه علوم پزشکی قزوین
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 » دانشگاه واحد علم سنجی« 

این . نمود در حوزه معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه آغاز به کار9138در سال  قزوینواحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی    
منطبق با اهداف کالن و واحدهاي تابعه،  کلیهبررسی و ارزشیابی مستمر تولیدات علمی دانشگاه، مراکز تحقیقاتی و  ولیتؤمرکز مس

هاي توانمندي برگزاري مجموعه کارگاه را بر عهده دارد. کشور در سطحاعتالي جایگاه علمی  درجهت مهم دانشگاه و وزارت بهداشت
زیابی مستمر روند ها و واحدهاي تابعه، ارها و جلسات ارزیابی و رصد تولیدات علمی دانشکدهسازي در سطح دانشگاه، برگزاري نشست

 تولیدات و رصد جایگاه علمی و رتبه علم سنجی دانشگاه از دستاوردهاي مهم این مرکز در طول دوره فعالیت آن بوده است.

 

 http://sci.qums.ac.irسنجی دانشگاه: آدرس وب سایت علم

 
 
 

 

  
 

http://sci.qums.ac.ir/
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 »دانشگاهسنجی هیات علمی سامانه علم« 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هاي پژوهشی  هاي فعالیتدر راستاي نقشه علمی وزارت متبوع، معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه دست به ارتقاي شاخص    

 زد که نتایج آن در زیر ارائه گردیده است: 

 Scopusتعداد مقاالت منتشر شده در دانشگاه علوم پزشکی قزوین در پایگاه
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 تحقیقات و فناوري در خصوص افزایش استنادات:رسالت معاونت 

 نرخ. اســت دیگر منابع یا کتب مقاالت، ســایر در مقاله یک به اســتناد ارزیابی تعداد تأثیر، گیرياندازه معیارهاي ترینمهم از یکی   
همواره  علمی، جامعه نظر از مقاله، یک به اســتنادات میزان  .دارد بســتگی مربوطه حوزه فعاالن تعداد و رشــته به شــدت به اســتناد
ساس میزان            مقاله یک ارزش مالك شت بر ا ست هاي رتبه بندي وزارت بهدا سیا ستا مطابق با  ست. در این را شده ا در نظر گرفته 

استنادات دریافتی مقاالت دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور، این مرکز نیز به طور جد افزایش کیفیت مقاالت انتشار یافته و متعاقب      
 سنجی خود قرار داد. هاي حوزه علمافزایش رویکرد مشارکت در تحقیقات ملی و جهانی را در اولویت برنامه آن

 دستاوردها:

ــویق و برگزاري برنامه با اجراي برنامه    ــگران همانند پرداخت حق التش ــویقی ویژه براي پژوهش ــگر برتر، در هاي تش هاي پژوهش
هاي مســتمر در خصــوص مقاله نویســی و چگونگی بهبود  بین المللی و برگزاري کارگاه خصــوص انتشــار مقاالت با کیفیت و برتر

ادات دریافتی به مقاالت دانشــگاه بودیم. به نن اســتاهاي اســتنادي محققان، شــاهد نتایج ارزشــمندي در زمینه افزایش میزشــاخص
ستنادات دریافتی از آغاز فعالیت علمی دانشگاه تا سال    طوري افزایش  1397مورد در سال   2200مورد به  1150از  1394که میزان ا

 یافته است.

 تعداد استنادات به مقاالت دانشگاه در سال مشخص
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 :دانشگاه  Hرسالت معاونت تحقیقات و فناوري در خصوص افزایش شاخص 

ش مرزهاي علوم در پیشبرد و گستر  گران به تنهایی چه نقشی در  دهد که هر یک از پژوهششاخص اچ به این پرسش پاسخ می      
شاخص    حوزه صل  شري دارند؟ در ا شگر در طول           Hهاي مختلف دانش ب صل کار یک پژوه ستنادها به حا شمارش ا ستفاده از  با ا

ــتنادات) اهمیت میحیات وي امتیاز می ــاخص همزمان هم به کمیت (تعداد مقاله) و هم به کیفیت (تعداد اس دهد. اندازه دهد. این ش
شاخص اچ به میزان جامعیت گیري  ستگی دارد. به همین   دقیق  شاخص اچ یک نفر در پایگاه هاي مختلف   علتپایگاه ها ب معموال 

 متفاوت است.

 :دستاورد

هاي ها در خصــوص ارائه اطالعات علمی موجود در تیمت علمی دانشــگاهأهاي مشــارکتی اعضــاي هیبا توجه به توســعه فعالیت   
ــار مقاالت ملی و بینتحقیقاتی با هدف  ــتناد همانند انتش ــازمانی،  Lancetالمللی و چاپ آنها در مجالت پر اس ــتگی س با ذکر وابس

شگاه علوم پزشکی قزوین مورد ت   ا هاییترین فعالیتهاي کالن ملی و بین المللی از مهممشارکت جدي در طرح  کید أست که در دان
 مشاهده گردید. 1397گرفت و ثمرات آن در سال و توجه ویژه قرار 

سال بدین ترتیب     شاخص    2018تا  2015هاي در  شد  شگاه        Hر سایر دان ستا با  شکی قزوین هم را شگاه علوم پز سه  دان هاي مقای
صعودي  شده  شی  ست یافته  ، جه سیار زیادي مرهون  این که  ا شد  امر تا حد ب ستناد در مجالت ر برتر  %10 و Q1 تعداد مقاالت پر ا

 .بوده استبرخوردار  باالیی رشد ازباشد که این بازه زمانی سه ساله میدر  ،قزویندانشگاه 
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 رسالت ارتقاء کیفیت مقاالت علمی دانشگاه :

با توجه به افزایش انتشــار مقاالت علمی در ســطح بین الملل در حال حاضــر نگاه پژوهشــمدارانه به این حوزه بیشــتر معطوف به    
از ســطح کیفی مطلوبی نســبت به ســایرین برخوردار بوده و همین امر شــایســتگی انتشــار آن در مقاالتی اســت که به لحاظ علمی 

ــت.   مجالت با کیفیت و برتر   ــته اسـ ــت که هم اکنون در پایگاه   ا این در حالی بین المللی را در برداشـ ــتنادي گوناگون    سـ هاي اسـ
نهاي عبارتند از آترین ه اســت که برخی از مهمهاي متعددي در خصــوص ارزیابی کیفی مجالت و مقاالت آنها ایجاد شــدشــاخص
شد تا با        %10و  Q ،5%شاخص   شکی قزوین بر آن  شگاه علوم پز شته. از این رو معاونت تحقیقات و فناوري دان مجالت برتر هر ر

محقق  هاي کیفی تولیدات علمی خود رادر طی ســه ســالمعنوي از انتشــار این مقاالت بهبود شــاخص هاي مالی وافزایش حمایت
 نماید. 

 دستاورد:

شگاه در       شار  و تولید جهت توانمندسازي محققین دان ساالنه   پژوهش کارگاه 10 از بیش معتبر با برگزاري علمی مقاالت انت محور 
شار مقاالت محققان این   Q1 و حمایت از پژوهشگران فعال و پرداخت حق التشویق مضاعف به مقاالت     منجر به رشد و افزایش انت

ستناد در مجالت رشد  منطبق با سیاست    .گردید 2018دانشگاه در سال    در  ،برتر  %25و  10، 5 وQ1  تعداد مقاالت باکیفیت و پر ا
 سال اخیر بدست آید. 3بازه زمانی سه ساله، احقاق این امر منجر گردید رشد قابل توجهی در استنادات 

  

 CiteScoreدرصد مجالت برتر  5منتشر شده در  Scopusتعداد مقاالت با نمایه 
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 CiteScoreدرصد مجالت برتر  10منتشر شده در  Scopusتعداد مقاالت با نمایه 

 

 

 

 

 

 CiteScoreدرصد مجالت برتر  25منتشر شده در  Scopusتعداد مقاالت با نمایه 

 

 
 
 
 
 
 

 هاي تحقیقاتی بین المللی دانشگاه رسالت افزایش فعالیت

شارکت     شترك ملی و بین المللی از اهداف        هاي جذب م شار مقاالت م شوري با هدف انت سرآمد ک تحقیقاتی و همکاري محققان 
هاي عالی این معاونت در طول ســه ســال اخیر بوده اســت و در این رابطه برقراري ارتباطات علمی دقیق و ســاختارمند بین معاونت

شگاه و نیز ار   شت و تحقیقات و فناوري در دان شکده درمانی، بهدا ست تا میزان     تباط با پژوه شور موجب گردیده ا سطح ک هاي مطرح 
 هاي اخیر با افزایش چشمگیري همراه باشد.تولید مقاالت بین المللی در سال
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  دستاوردها:
شاهده در نمودارهاي مربوطه، یافته     شمگیر مقاالت با همکاري با توجه به نتایج قابل م ست  هاي بینها حاکی از افزایش چ المللی ا

شان از افزایش تعامالت بین  شگاه     که این امر ن سایر دا شگاه با  سترش فعالیت المللی محققان دان ها فراملی در حوزه هاي جهان و گ
 تحقیقات را دارد.

 

 دانشگاه علوم پزشکی قزوین نمودار تعداد مقاالت بین المللی

 

 

 نمودار درصد مقاالت بین المللی دانشگاه
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 هایی از مقاالت با مشارکت بین المللینمونه 
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 سنجیجایگاه و رتبه دانشگاه علوم پزشکی قزوین از دیدگاه علم
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 »هاواحد امور پژوهشی و طرح«

 ترین نهاد سازمان دهنده و تصمیم گیرنده امور تحقیقاتی است.شوراي پژوهشی دانشگاه مهم

 دانشگاه اعضاي شوراي پژوهش و فناوري

 مهراممنوچهر دکتر  و محقق برجسته دانشگاه رییس دانشگاه 1
 پیمانیامیر دکتر  شناسی پزشکیو رییس مرکز تحقیقات میکروب معاون پژوهشی دانشگاه 2
 پدیسار پرویز دکتر دانشگاه معاون آموزشی 3
 میرهاشمیسید مهدي دکتر  پژوهشی دانشگاهامور مدیر  4
 عباسی مهناز دکتر دانشکده پزشکیمعاون پژوهشی  5
 امام جمعه محمدمهدي دکتر و پیراپزشکی معاون پژوهشی دانشکده بهداشت 6
 هاتفنگچیمریم دکتر  پزشکیمعاون پژوهشی دانشکده دندان 7
 خانم فاطمه رنجکش پژوهشی دانشکده پرستاري و ماماییآموزشی و  معاون 8

 مولکولیرییس مرکز تحقیقات سلولی و  9
محمدرضا علی اکبرزاده دکتر 

 ساروخانی
 زحلمحمدعلی دکتر  هاي متابولیکرییس مرکز تحقیقات بیماري 10
 جلیل القدرشبنم دکتر  رییس مرکز تحقیقات رشد کودکان 11
 مامک عادل دکتر رییس مرکز تحقیقات پیشگیري از پوسیدگی دندان 12
 حاجی آقا پاکپورامیر دکتر   اجتماعی مؤثر بر سالمت عواملمرکز تحقیقات قایم مقام ریاست  13
 قجربیگی پیمان دکتر رییس مرکز تحقیقات ایمنی محصوالت بهداشتی 14
 حسین پیريدکتر  دانشگاه محققسرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی و  15

 

 شوراي پژوهش و فناوري دانشگاهمشاورین 

 دکتر علی صفري واریانی 1
رییس دانشکده عضو محترم هیأت علمی دانشکده بهداشت و 

 و پیراپزشکی بهداشت

 دکتر محمدرضا شیخی 2
معاون عضو محترم هیأت علمی دانشکده پرستاري و مامایی و 

 دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
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 :زیر آمده است نموادردر  1397تا  1395 هايهاي تحقیقاتی در سالحاصل فعالیت پژوهشی دانشگاه در خصوص پروژه
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 ها و پیامدهاي سالمت دانشگاه علوم پزشکی قزوینگزارش واحد ثبت بیماري

 

ــالمتواحد ثبت بیماري" ــت ماه   "ها و پیامدهاي س ــکی قزوین از اردیبهش ــگاه علوم پزش در معاونت پژوهش و فناوري دانش

 ، راه اندازي گردید و آقاي دکتر اردشیر علی زاده شهریور به عنوان مسؤول این واحد منصوب شدند. 1397

ستري بیماري       صلی رجی سالمت ایجاد یک ب هدف ا شت و  انک اطالعاتی کامل با زمینهها و پیامدهاي  هاي علوم پایه، بهدا

شد. هر بیماري با جنبه بالین می شده ثبت می با شی  شود تا محققین با اطالعات کامل از این داده ها برنامه هاي یاد  هاي پژوه

 آینده نگر را طراحی و اجرا نمایند. 

اعضــاي تیم راهبردي و ســیاســتگذاري با حضــور نمایندگان از معاونت بهداشــتی و درمان، رئیس انفورماتیک  ،در دانشــگاه   

این واحد ضــمن هماهنگی مناســب با واحد مربوطه در وزارت  دانشــگاه در معاونت تحقیقات و فنآوري دانشــگاه شــکل گرفت.

شگاه     سایر دان سازنده با  ست که   ور موفق به همکاري در برنامهها و مراکز تحقیقاتی کش متبوع و تعامل  شده ا هاي ثبت موجود 

 باشد:ها به شرح زیر میترین آنمهم

 برنامه ملی ثبت سرطان:-1

در این برنامه ضــمن ادامه روند اجرا و همکاري بســیار خوب با دبیرخانه ثبت ســرطان در حوزه معاونت بهداشــتی دانشــگاه،    

سط یک تیم مجرب ت  شکی قزوین در مرداد ماه       پروپوزال مربوطه تو شگاه علوم پز شی دان شوراي پژوه  1397هیه گردید و در 

ــوابط در اختیار محققین و   ــورت لزوم با رعایت ض ــاس قوانین و مقررات، ثبت گردید که در ص ــد. اطالعات بر اس ــویب ش  تص

یر واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه هاي غريامقاله خانم دکتر فرخ زاد رییس گروه بیم که هاي ذیربط قرار خواهد گرفتسازمان

 پیوست ارائه شده است.به 
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 هاي گوارشی و کبدي:ثبت بیماري -2

هاي گوارش و هاي گوارشی، ثبت دو بیماري سلیاك و بیماري التهاب روده با همکاري پژوهشکده بیماري   براي ثبت بیماري   

 )13/4/97مورخه  15991/20/28(مکاتبه همکاري به نامه شماره باشد. کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران در حال اقدام می

گوارش دانشگاه علوم پزشکی قزوین    "Focal Point"، سرکار خانم دکتر ندا راد فوق تخصص گوارش بعنوان   ثبت سلیاك در 

 معرفی شدند. 2/5/97مورخه  16073/20/28به شماره نامه 

سلیاك -2-1 شی درمانی  آدر مرکز  درمانگاه  صین مربوطه براي         موز ص شخیص متخ شد و بیماران با ت ستقل والیت افتتاح  م

 شوند. براي آشنایی بیشتر مردم و همکاران پوسترهاي الکترونیک تهیه شده است.ثبت معرفی می

 در پروژه سلیاك حوزه علوم پایه (ایمونولوژي) حوزه کودکان و گروه گوارش و داخلی دانشگاه هم همکار هستند.    

پروژه سلیاك حوزه علوم پایه (ایمونولوژي) حوزه کودکان و گروه گوارش و داخلی دانشگاه هم همکار هستند. به پشتوانه     در    
سلیاك و  شکده کبد و گوارش،  این برنامه از طرف انجمن  سکوپ     پژوه سکوپ کلونو ست کامل آندو شی   یک  به معاونت پژوه

 .والیت بکار گرفته شده است در بیمارستان دانشگاه هدیه شد که دستگاه هم اکنون
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صوص بیماري     شکده    در خ صوص ثبت بیماري هپاتیت اتوایمیون با پژوه هاي کبدي، عالوه بر اینکه مقدمات همکاري در خ

ــگاه علوم              بیماري  ــد، به منظور ثبت بیماري کبد چرب غیرالکلی نیز مکاتبات و هماهنگی اولیه با دانشـ هاي گوارش انجام شـ

 )10/4/97مورخه  15973/20/28انجام گرفت. (نامه شماره پزشکی شیراز 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هیداتیدکیست ثبت  -2-2

شد و تفاهم           شکی کرمان انجام  شگاه علوم پز صوص مکاتبات الزم با معاونت تحقیقات و فناوري دان نامه مربوطه در این خ

دو بیمارستان والیت و شهید رجایی   ثبت این بیماري در ). 23/12/96مورخه  1208/60/10نامه به شماره  امضاء گردید. (تفاهم 

 به اتمام رسیده است.فوق بیمارستان دو از اول در و ثبت ف) شروع سانتر جراحی(داراي قزوین 

ــکی هم با واحد ثبت       ــکده پزش ــکی، گروه پاتولوژي و جراحی دانش ــازمان دامپزش ــتی، س در این پروژه حوزه معاونت بهداش

 کنند.هاي معاونت پژوهشی دانشگاه همکاري میبیماري
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 ثبت بیماري تاالسمی -3

در خصوص ثبت بیماري تاالسمی ماژور، مکاتبات مربوطه با معاونت تحقیات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام       

 4پ//86نامه به نامه شــماره شــد و هماهنگی و ارتباط الزم با دبیرخانه شــبکه تحقیقات تاالســمی ایران برقرار گردید. (تفاهم

 در حال تکمیل است. 98ماهه اول سال  6مربوطه براي تصویب در  )در حال حاضر پروپوزال20/4/97مورخه
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 هاي قلب و عروقثبت بیماري -4

هاي قلب و عروق، مکاتبات مربوطه با معاونت تحقیات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام    به منظور ثبت بیماري   

) 27/3/97مورخه  15930/20/28قلب و عروق ایران (نامه شـماره  شـد و هماهنگی و ارتباط الزم با دبیرخانه شـبکه تحقیقات   

خه    ید. در مور ماره       2/5/97برقرار گرد ــ مه شـ نا هدي دایی متخصـــص     ج 16076/20/28به  قاي دکتر محمد م لب   ناب آ ق
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)Interventional Cardiologistبه عنوان ("Focal Point"   ــدند. ثبت ــکی قزوین معرفی ش ــگاه علوم پزش قلب دانش

  .قلب با شاخه آنژیوگرافی و آنژیو پالستی آغاز شده است بیماري

 بیماري آسم و آلرژيثبت  -5

براي ثبت بیماري آســم و آلرژي، هماهنگی الزم با مرکز تحقیقات آســم و آلرژي دانشــگاه علوم پزشــکی تهران انجام شـد     

تکیه بر گروه اطفال و ثبت پایان نامه در حال اجرا ). در این برنامه با 97 /21/5مورخه  112/50/97/412نامه به شــماره (تفاهم

 است. فاز دوم در گروه بزرگسال شروع خواهد شد.
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 1398ریزي شده سال برنامه ثبت 

 هماهنگی و گفتگو با آقاي دکتر سعید دستگیري مسؤول ثبت کشوري برنامه انجام شده است.-الف) ناهنجاري نوزادان

 آنتی بیوتیکی (در حوزه علوم میکروب شناسی، سلولی مولکولی و بالین)ثبت ملی مقاومت ب) 

 در حوزه بیوشیمی ، بهداشت و غربالگري ، سلولی مولکولی و بالین )جمعیتی(  ثبت ملی اختالل لیپید ج) 

 )اضافه کردن اختالل لیپید در بیماران سرطانی به  برنامه رجیستري کنسر(در حوزه ژنتیک و بیوشیمید)

 انجام مکاتبات و منتظر شروع برنامه از دانشگاه مبداء (تهران) -ثبت اوتیسم) و

 بر سالمت  ثرؤثبت ملی عوامل اجتماعی مه)

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پشتیبانی مالی و عملیاتی آن را بر عهده دارد. شامل:      هاي در حال بررسی که وزارت برنامه 

ــارکت معاونت      نتخاب بهترین نوع فعالیت بدنی در گروه    فعالیت بدنی (ثبت و مداخله براي ا       هاي مختلف بیماران و مردم(با مشـ

 بهداشتی و استانداري)
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 »دانشگاه پزشکی هاي زیستپژوهش در اخالق کمیته«
 

شرفت     شکی و ارتقاء کمی و کیفی پژوهش با توجه به پی شکی، ت هاي روز افزون علوم پز شرعی،   أهاي علوم پز کید بر رعایت موازین 

ها و جمع آوري و نگهداري اطالعات،  هاي تحقیقاتی مختلف از جمله پژوهش بر روي انسانها، اجراي طرححقوقی و اخالقی در پژوهش

سان      ساندن به ان ستفاده و زیان ر سوء ا گیري هرهها و بها و عدم رعایت موازین اخالقی در طراحی و اجراي طرحباعث افزایش نگرانی از 

ــتفاده   ــوء اس ــگیري از س ــت. لذا به منظور پیش ــده اس ــروع از این اطالعات ش   1975نورنبرگ و  1947هاي احتمالی در بیانیه هاي نامش

ــینکی و  ــول،  1978هلس ــیه گردید که این کدهاي اخالقی را در  بلمونت، اص ــورها توص ــع و به کش قواعد و موازینی در این زمینه وض

 آیین منطقه، کشـورهاي  تمامی در زیسـتی  علوم هايپژوهش در اخالق ملی هايکمیتهبه مورد اجرا گذارند.  هاي علوم زیسـتی پژوهش

هاي علوم شپژوه در اخالق ايمنطقه کمیته لذا. نمایندمی اجرا ب و تصــویب را پزشــکی علوم هايپژوهش در اخالق کشــوري ينامه

 .سیس گردیدأاز ابالغ وزارت متبوع تپس  1378پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از سال 

 اعضاي کمیته اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی دانشگاه
 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 رئیس آقاي دکتر منوچهر مهرام 1
 دبیر آقاي دکتر امیر پیمانی 2
 متخصص آمار/ اپیدمیولوژي امیر جوادي دکتر آقاي 3
 اخالق پزشکیمتخصص  آقاي دکتر محمد فالح زاده 4
 روحانی دکتر حیدريآقاي حجه االسالم  5
 حقوقدان آقاي دکتر مسعود البرزي ورکی 6
 نماینده جامعه آقاي دکتر مجید مالیوسفی 7
 نماینده بانوان و پژوهشگر علوم بالینی خانم دکتر شبنم جلیل القدر 8
 بالینینماینده بانوان و پژوهشگر علوم  خانم دکتر مرضیه بیگم خضري 9

    

طرح مصــوب به  1242در مجموع تعداد  95-96-97هاي هاي مصــوب کمیته اخالق این دانشــگاه در ســالها/ پایان نامهتعداد طرح   

شد می شرح ذیل  شگاه بین افزایش  به عنایت با بین این در و با لملی امام خمینی ره و اتعداد مراجعه کنندگان از مراکز آموزش عالی، دان

سر   پزشکی  علوم هاي دانشگاه  سایر  و اسالمی  زادي آهادانشگاه  ها و پایان نامه تحقیقاتی هايطرح گیري نمونه انجام جهت کشور  سرا

ستاي نظارت بر مراحل اجراي طرح و دریافت کدهاي اخالقی، تفاهم نامه       شکی قزوین، در را شگاه علوم پز ي جهت همکاري با ابه دان

 .گردد.منعقد می پژوهشگران خارج دانشگاه
 هاي زیست پزشکی دانشگاهکمیته اخالق در پژوهش هاي مصوبعداد طرحت

 ح مصوبتعداد طر سال ردیف

1 1395 323 

2 1396 503 

3 1397 416 
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 »هاواحد امور کارگاه«

ست      سیا سعه تحقیقات و فناوري علوم پزشکی کشور، این معاونت      با توجه به  ستاي تو سیس  هاي راهبردي در را از ابتداي تأ
ــاي هیأت علمی،       جهت عمومی نمودن امر پژوهش از طریق برگزاري کارگاه    ــبت به توانمند نمودن اعضـ ــی نسـ هاي آموزشـ

 :دانشجویان، محققین و پژوهشگران اقدام نموده است

   1396کارگاه هاي سال 

 عنوان گروه هدف
 اخالق در نشر آثار پژوهشی اعضاي هیأت علمی دانشگاه

 جستجوي منابع الکترونیک هیأت علمی دانشگاه اعضاي
 مرور سیستماتیک اعضاي هیأت علمی دانشگاه

 نگارش و انتشار مقاالت علمی اعضاي هیأت علمی دانشگاه، کارشناسان
 کتابدار بالینی اعضاي هیأت علمی دانشگاه، کارشناسان

 هاثبت بیماري اعضاي هیأت علمی دانشکده پزشکی و دندانپزشکی
 علم سنجی اعضاي هیأت علمی دانشگاه، کارشناسان

 تجزیه و تحلیل آماري داده هاي پژوهشی اعضاي هیأت علمی دانشگاه
 آموزش نرم افزارهاي مدیریت منابع اعضاي هیأت علمی دانشگاه

 دوره) 10(پروپوزال نویسیروش تحقیق و  دانشجویان
 Systematic review دانشجویان
 دوره) 2(ایده و اختراعثبت  دانشجویان
 چگونه یک پژوهشگر شویم دانشجویان
 )1آمار(سطح  دانشجویان
 دوره) End Note)3 دانشجویان
 دوره) Spss2)2و  Spss1 دانشجویان
 دوره) 2(چکیده مقاله نویسی دانشجویان
 دوره) 4(مروري بر مقاالت  دانشجویان
 دوره) 2(نقشه مفهومی دانشجویان
 ضرورت در پژوهش دانشجویان
 نحوه نگارش رزومه ي پژوهشی دانشجویان
 کارگاه آشنایی با علوم اعصاب دانشجویان
 دوره) Search)2 دانشجویان
 فتوشاپ دانشجویان
 ارائه سمینار و کنفرانس دانشجویان
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 1397کارگاه هاي سال

 عنوان گروه هدف
کارشناسان  اساتید پژوهشگر علوم پایه و گروه بالینی دانشگاه و

 پژوهش
هاي آشنایی با ابزارهاي پژوهش و نظام نوین اطالعات پژوهش

 پزشکی ایران (نوپا)
اساتید پژوهشگر علوم پایه و گروه بالینی دانشگاه و کارشناسان 

 پژوهش
آشنایی با منابع نوین اطالعات بالینی و نقش آن در تصمیم سازي 

 اثربخش درمانی
 Case Reports  کارگاه و دانشجویان تحصیالت تکمیلی اعضاي هیأت علمی، دستیاران
 کارگاه اخالق در کارآزمایی بالینی آمایش کشور و اساتید پژوهشگر 6اعضاي کمیته اخالق منطقه 

 همایش دیابت و کاردیومتابولیک اعضاي هیأت علمی و کارکنان دانشگاه
 در پژوهش هاي زیست پزشکی کارگاه اخالق اساتید پژوهشگر و کارشناسان پژوهشی دانشگاه

 کارگاه کوهورت اعضاي گروه کوهورت دانشگاه
 آشنایی با اصول و کاربرد هاي فلوسایتومتري تحقیقاتی کارگاه کارشناسان علوم آزمایشگاهی واحدهاي تابعه دانشگاه

 کارگاه اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی دستیاران و دانشجویان تحصیالت تکمیلی
 شناسایی برنامه تربیت پزشک پژوهشگر کارگاه پزشکی و دستیاران دانشجویان

 دوره) 5مقاله نویسی( دانشجویان
 STATA دانشجویان
 چرا و چگونه پژوهشگر باشیم؟! دانشجویان
دوره) 11طراحی ایده و پروپوزال نویسی( دانشجویان  
دوره) 7جستجوي منابع الکترونیک( دانشجویان  
دوره) 8تحقیق(روش  دانشجویان  
 دوره) 3آمار سطح مقدماتی و پیشرفته( دانشجویان
 دوره) End note)3 دانشجویان
 نگارش چکیده مقاله دانشجویان
 دوره) 2طراحی کانسپت مپ( دانشجویان
 ایده پردازي دانشجویان
 دوره) 2فوتوشاپ( دانشجویان
 دوره) 4ثبت اختراع( دانشجویان
 برترین پژوهشگر یآ دانشجویان
 دوره) SPSS)2آشنایی با مقدمات  دانشجویان
 دوره) 2کارگاه نحوه ارائه پوستر و سخنرانی در همایش ها( دانشجویان
 دوره) 2(کارگاه  انتخاب ژورنال و سابمیت دانشجویان
 دوره) 2(کارگاه مکالمه آزاد دانشجویان
 دوره) 2ضرورت در پژوهش( دانشجویان
 دوره) 2پژوهشی( کارگاه اخالق دانشجویان
 کارگاه زبان تخصصی دانشجویان
 2 و systematic Review1 دانشجویان
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 واحد انتشارات:
شر     باشد   یدانشگاه م  يمجموعه معاونت محترم پژوهش و فناور یرز ی،و منابع علم یپزشک  یاطالع رسان  یریتمد یاتگروه کتب و ن

در کلیه زمینه  و صاحبنظران این دانشگاهاساتید  ویژهمحترم به محققان با هدف گسترش و تسهیل چاپ آثار ارزشمند  1378که از تاریخ 
 تاسیس گردیده است. یعلوم پزشک يها
 خصوص در اقدامات کلیه انجام براي الزم اجرایی امکانات و تسهیالت ارائه هدف با  قزوین پزشکی علوم دانشگاه کمیته انتشارات   

 مختلف انواع قالب در دانشجویان و محققان استادان، پژوهشی - علمی فعالیتهاي و تالش حاصل دانشگاهی منابع و کتب نشر و چاپ
 علمی تولیدات انتشار جهت مناسب بستري ارایه مرکز، این اهداف. بخشدمی تداوم را خود فعالیت پزشکی علوم منابع و کتب عرضه و نشر

 مهمترین از. باشد می پزشکی علوم حوزه در دانشگاه پژوهشگران کلیه و گرانقدر دانشجویان و علمی هیات محترم اعضاي پژوهشی –
 گردآوري و ترجمه تألیف، صورت به دانشگاه تخصصی علمی، هايزمینه کلیه در نشر و تحقیق روحیه تقویت انتشارات واحد اهداف

 هاي دانشگاه کلیه بین در سودمند کتب توزیع و نشر تولید، هايزمینه آوردن فراهم نیز و آموزش امر تسهیل منظور به دانشگاهی کتابهاي
 .باشد می کشور

 اهداف:
 حیت انتشار آثار علمی، درسی و کمک درسی در زمینه علوم پزشکیالبررسی امور مربوط به تألیف و ترجمه و ارزیابی ص .1

 نشر کتب چاپی و الکترونیکی چگونگی گذاري سیاست .2
 مورد انتشار دانشگاهتاییدیه علمی جهت کتب  صدورو مجوز ارائه  .3

 و انجام پیگیري هاي الزم ثبت کتب در سامانه مداد .4

 با هدف اجتناب از آثار تکرارياستعالم کتب در سامانه مداد  .5

 عیین کمک هزینه چاپ کتاب براساس امتیاز کسب شدهت .6
 ان اثر مکاتبه باصاحب گزارش کارشناسی وارائه گواهی هاي مرتبط با کتب انتشار یافته و ارائه  .7

 پژوهش هفته و کتاب هفته جمله از مختلف هاي به مناسبت برگزیده کتب تعیین .8

 :انتشارات و کتب اداره يشورا اعضاي و سیری معرفی
 دانشگاه تحقیقات و فناوري معاون پیمانی امیر دکتر آقاي
 دانشگاه آموزشی معاون پدیسار پرویز دکتر آقاي
 دانشگاه پژوهشی مدیر میرهاشمی مهدي سید دکتر آقاي
 پیراپزشکی و بهداشت دانشکده پژوهشی معاون جمعه امام محمدمهدي دکتر آقاي
 پزشکی دانشکده پژوهشی معاون مهناز عباسی دکتر خانم
 دندانپزشکی دانشکده پژوهشی معاون هاتفنگچی مریم دکتر خانم
 مامایی پرستاري دانشکده پژوهشی معاون فاطمه رنجکش دکتر خانم

  دانشگاه علمی تأهی جذب تأهی محترم دبیر آقاي دکتر نعمت اله غیبی
 سالمت بر ثرؤم اجتماعی عوامل تحقیقات مرکز قائم مقام رئیس پاکپور امیر دکتر آقاي
 علمی منابع و پزشکی رسانی اطالع گروه رئیس غالمی شهرزاد خانم
 دانشگاه انتشارات ولمسؤ مدیر رفیعی شاپور مهندس آقاي
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 http://pub.qums.ac.irآدرس وب سایت انتشارات:  

 تا کنون 1396فهرست کتب انتشار یافته دانشگاه از سال 

 ردیف عنوان کتاب مشخصات نشر تصویر جلد کتاب

 حقیقیان خادم حسین پدیسار، پرویز: دیدآورپ 
 1398: انتشار سال

 تغذیه: موضوع
 فارسی: زبان

 قزوین پزشکی علوم دانشگاه: کننده منتشر دانشگاه
 قزوین پزشکی علوم دانشگاه: ناشر

 9786006760384: شابک

 و دهان سالمت در تغذیه نقش
 دندان

1 

 محمد حنفی، بلوري شاهین پیمانی، امیر: پدیدآور 
 کیانا کمالی، راضیه زاده، محمد نیما افرادي، رضا

 [همکاران و[ امیري
 1397: انتشار سال

 عفونی هاي بیماري: موضوع
 فارسی: زبان

 قزوین پزشکی علوم دانشگاه: کننده منتشر دانشگاه
 قزوین پزشکی علوم دانشگاه: ناشر

 9786006760377: شابک

 آزمایشگاهی ـ تشخیص
 میکروبشناسی:  عفونی بیماریهاي

 بدن ارگانهاي و تشخیصی
2 

http://pub.qums.ac.ir/
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 اسماعیلی حسین محمد: پدیدآور
 1397: انتشار سال

 تشریحی علوم و شناسی بافت آناتومی،: موضوع
 فارسی: زبان

 قزوین پزشکی علوم دانشگاه: کننده منتشر دانشگاه
 قزوین پزشکی علوم دانشگاه: ناشر

 9786006760063: شابک

 3 عملی فیزیولوژي

 آقایی حاج مهري فرجام، عبدنیک بهاره: پدیدآور 
 1397: انتشار سال

 روماتولوژي و آلرژي شناسی، ایمنی: موضوع
 فارسی: زبان

 قزوین پزشکی علوم دانشگاه: کننده منتشر دانشگاه
 قزوین پزشکی علوم دانشگاه: ناشر

 9786006760346: شابک

 و ایمونولوژي هاي آزمایش
 سرولوژي

4 

 مهرزاد پدیسار، پرویز فر، کاظمی محمد امیر: پدیدآور 
 سیاهپوش، بیگم مرضیه جورابچی، زینب سرایی،
 [همکاران و[ مرادي محمد
 1396: انتشار سال

 پزشکی تجهیزات و فنآوري: موضوع
 فارسی: زبان

 قزوین پزشکی علوم دانشگاه: کننده منتشر دانشگاه
 قزوین پزشکی علوم دانشگاه: ناشر

 9786006760339: شابک

 گروه اساتید اخالقی کدهاي
 پزشکی

5 

 

 شاهین زاده، اسکندر شبنم پیمانی، امیر: پدیدآور
 بلوري
 1396: انتشار سال

 روماتولوژي و آلرژي شناسی، ایمنی: موضوع
 فارسی: زبان

 قزوین پزشکی علوم دانشگاه: کننده منتشر دانشگاه
 قزوین پزشکی علوم دانشگاه: ناشر

 9786006760315: شابک

 6 عملی شناسی میکروب

 حیدري پیام ورمرزیار، سکینه: پدیدآور 
 1396: انتشار سال

 ویژه هاي مراقبت: موضوع
 فارسی: زبان

 قزوین پزشکی علوم دانشگاه: کننده منتشر دانشگاه
 قزوین پزشکی علوم دانشگاه: ناشر

 9786006760308: شابک

 اکسیژن حداکثر تعیین آزمونهاي
 مصرفی

7 
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 زیارانی صباغ فاطمه ظفري، فریبا: پدیدآور 
 1396: انتشار سال

 تشریحی علوم و شناسی بافت آناتومی،: موضوع
 فارسی: زبان

 قزوین پزشکی علوم دانشگاه: کننده منتشر دانشگاه
 قزوین پزشکی علوم دانشگاه: ناشر

 9786006760322: شابک

 8 آناتومی

 زهرا مهندس جمعه، امام مهدي محمد: پدیدآور 
 تاري کامران دهخدایی،

 1396: انتشار سال
 دیگر مورد 1 و غذایی صنایع و علوم: موضوع

 فارسی: زبان
 قزوین پزشکی علوم دانشگاه: کننده منتشر دانشگاه

 قزوین پزشکی علوم دانشگاه: ناشر
 9786006760292: شابک

 خانه تصفیه از برداري بهره اصول
 فاضالب بیولوژیکی هاي

9 

 زاده حسن غالمرضا دکتر: پدیدآور 
 1396: انتشار سال

 تشریحی علوم و شناسی بافت آناتومی،: موضوع
 فارسی: زبان

 قزوین پزشکی علوم دانشگاه: کننده منتشر دانشگاه
 قزوین پزشکی علوم دانشگاه: ناشر

 9786009088348: شابک

 10 آناتومی یادگیري

 محسن هاشمی، فریبا یوسفی، مهدي: پدیدآور 
 مردعلی

 1396: انتشار سال
 ورزشی طب و توانبخشی ارتوپدي،: موضوع

 فارسی: زبان
 قزوین پزشکی علوم دانشگاه: کننده منتشر دانشگاه

 قزوین پزشکی علوم دانشگاه: ناشر
 9786006760278: شابک

 11 ارتوپدي جراحی اصول با آشنایی

 کاکاوند نگین هاشمی، فریبا: پدیدآور 
 1396: انتشار سال

 دیگر مورد 35 و درد و بیهوشی: موضوع
 فارسی: زبان

 قزوین پزشکی علوم دانشگاه: کننده منتشر دانشگاه
 قزوین پزشکی علوم دانشگاه: ناشر

 9786006760261: شابک

 12 پزشکی اصطالحات
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شگاه جامع راه- شکی         تحقیقات اندازي فاز اول آزمای صی در زمینه انجام تحقیقات پز ص صی و فوق تخ ص جهت ارائه تخ

 کشور و آماده سازي فاز دوم که در حال انجام می باشد. 6قطب  خدمات در سطح استان و کالن منطقه آمایشی

شکی         شگاه علوم پز شگاه جامع تحقیقات دان سخ به       قزوینآزمای صی و پا ص سهیل در روند انجام تحقیقات و ارائه خدمات تخ با هدف ت

هاي  نیازهاي پژوهش در زمینه خدمات آزمایشگاهی به اساتید، دانشجویان و محققین داخل و خارج دانشگاه و همچنین تقویت زیرساخت

 راه اندازي شد. 1397تحقیقات و فناوري در استان در سال 

هاي مختلف آزمایشــگاه نموده و در مرحله بعد با مشــخص نمودن تکنولوژي پیشــرفته روز دنیا اقدام به تجهیز بخش در گام اول با    

شامل دستگاه  هاي آموزشی تخصصی در زمینه    برگزاري کارگاه سان      ها، روشهاي مختلف  شنا شتر کار ها اقدام به توانمندسازي هرچه بی

 خطاهاي انسانی را به حداقل رساند. و بروز مراجعین دست یابدنموده تا به باالترین کیفیت و رضایت مندي 

هاي مختلف هاي آزمایشــگاهی در زمینهمتر مربع و تجهیز زیر مجموعه 300فاز اول این طرح با ایجاد فضــایی مناســب به مســاحت    

شکی از قبیل بیولوژي مولکولی، ژنتیک، ایمنوفنوتایپینگ،     صی پز ص سلولی،    علوم پایه و تخ شت  شد و  ک میکروبیولوژي وارد فاز اجرایی 

 وم پزشکی قزوین آغاز نمود.لت علمی دانشگاه عأهاي خود را با ارائه خدمات به دانشجویان تحصیالت تکمیلی و اعضاي هیفعالیت

اختیار ایشان  هاي بالینی و پایه در ها و تجهیزات تخصصی و فوق تخصصی در این محل به منظور استفاده کلیه گروه     وسایل، دستگاه     

هاي تحقیقاتی دانشگاه و با پرهیز از انحصاري  این مجموعه در نظر دارد با توسعه فنون دستگاهی در جهت افزایش توانمندي قرار گرفت.

همچنین به جهت تسهیل کار محققین، آزمایشگاه جامع تحقیقات در   . شدن، امکان استفاده همگان را از امکانات آزمایشگاه ممکن سازد    

از  یق اینترنت و بدون نیاز به مراجعه حضــوري فراهم آورد.دارد امکان ثبت ســفارش آزمایش همراه با جزئیات انجام آزمون را از طر نظر

ــبکه       مهم ــعه رویکرد شـ ــایر      اي در زمینه فعالیت   ترین اهداف پیش روي این مجموعه ایجاد، تقویت و توسـ ــگاهی با سـ هاي آزمایشـ

شگاه  ستان می   هاي تحقیقاتی و آزمای سطح ا شور به           بالینی در  شگاهی موجود در ک شی و دان سایر مراکز پژوه سرویس دهی به  شد.  با

هاي پژوهشی در  امید است با تقویت زیر ساخت   رود.آزمایشگاه جامع تحقیقات به شمار می  رید خدمت نیز از اهداف بلند مدت صورت خ 

 شگاه شود.هاي مختلف تحقیقاتی سبب اعتالي جایگاه علمی دانزمینه

 خریداري شده آزمایشگاه جامع تحقیقاتموجود و لیست تجهیزات 

 توضیحات محل استقرار کاربري مارك و مدل نام دستگاه ردیف

 ترموسایکلر 1
Applied 

Biosystems 
veriTi 

انجام تست 
PCR 

آزمایشگاه جامع 
بخش  -تحقیقات

 مولکولی
 

 ترموسایکلر 2
Applied 

Biosystems 
2720 

انجام تست 
PCR 

آزمایشگاه جامع 
بخش  -تحقیقات

 مولکولی
 

 هاي پژوهشی و فناوري دانشگاهبرنامه هاي در حال انجام جهت تقویت زیر ساخت
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3 
دستگاه ترانس 

 cleaver لومیناتور

 آشکار سازي و
تصویربرداري 

نوکلئیک اسید و 
 پروتئین

آزمایشگاه جامع 
بخش  -تحقیقات

 مولکولی
 

 Realدستگاه 4
Time PCR 

Applied 
Biosystems 

 PCRانجام 
 کمی و کیفی

آزمایشگاه جامع 
بخش  -تحقیقات

 مولکولی
 به انضمام لب تاپ

 BD FACS فلوسیتومتري 5
Calibur 

تشخیص سلولها 
بر اساس آنتی 

 ژن سطحی

آزمایشگاه جامع 
 -تحقیقات

 بخش جنرال

به انضمام پرینتر و 
 کامپیوتر

هود المینار کالس  6
II 

 خرداد تجهیز طب
تامین محیط 

 استریل

آزمایشگاه جامع 
بخش  -تحقیقات

 مولکولی/ ایزوله
 عدد 2

 KERN ترازوي حساس 7
توزین دقیق مواد 

)0,0000( 

آزمایشگاه جامع 
 -تحقیقات

 بخش جنرال
 

  ترازوي معمولی 8
توزین مواد  

)0,00( 
  

9 
سانتریفوژ 
 Centution یخچالدار

جداسازي در 
 دماي پائین

آزمایشگاه جامع 
بخش  -تحقیقات

 مولکولی
 

  ورتکس 10
مخلوط کردن 

محتویات میکرو 
 تیوبها

آزمایشگاه جامع 
بخش  -تحقیقات

 مولکولی/ ایزوله
 عدد 2

 Biotech الیزا ریدر 11
Epoch 

خواندن پلیت 
خانه  96هاي 

جهت اندازه 
گیري ترکیبات 

 مختلف

آزمایشگاه جامع 
 -تحقیقات

 بخش جنرال
 

12 
میکرو سانتریفوژ 

 معمولی
 خرداد تجهیز طب

جداسازي و 
 رسوب دادن

آزمایشگاه جامع 
بخش  -تحقیقات

 مولکولی
 

 ایرانیان طب زعیم اتوکالو 13
استریل کردن 

وسایل 
 آزمایشگاهی

آزمایشگاه جامع 
 -تحقیقات

 اتاق شستشو
 

 Memert بن ماري 14

تامین دماي 
مناسب جهت 

آزمایشات مختلف 
 درجه 100تا 

آزمایشگاه جامع 
بخش  -تحقیقات

 میکروب شناسی
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 کشت سلولی Co2 SCI Fintechانکوباتور  15
آزمایشگاه جامع 

بخش  -تحقیقات
 ایزوله

 

16 
میکروسکوپ 

 اینورت(معکوس)
Micros 
Austria کشت سلولی 

آزمایشگاه جامع 
بخش  -تحقیقات

 ایزوله
 

 Tyloo تانک ازت 17
wharton 

نگهداري مواد در 
 -186دماي 

 درجه

آزمایشگاه جامع 
بخش  -تحقیقات

 ایزوله
 سایز متفاوت -عدد 2

 ژال تجهیز درجه -75 فریزر 18
نگهداري نمونه 

ها به مدت 
 طوالنی

  

 سامسونگ فریزر معمولی 19
نگهداري نمونه 

 - 20ها تا حدود 
 درجه

  

 سامسونگ یخچال معمولی 20
نگهداري موادو 
محلول ها تا 

 درجه 4حدود 
  

  ست سمپلر متغیر 21
برداشت مقادیر 

 مشخص
 سري 6 

22 
سیستم الکتروفورز 

 افقی
 الکتروفورز آگارز اخگریان

آزمایشگاه جامع 
بخش  -تحقیقات

 مولکولی
 

اسپکترو فتومتر  23
UV 

 

عیین غلظت مواد 
مختلف از جمله 

DNA  با
استفاده از جذب 

 نوري

آزمایشگاه جامع 
 -تحقیقات

 بخش جنرال
 

هود المینار کالس  24
II 

 ژال طب
تامین محیط 

 استریل

آزمایشگاه جامع 
بخش  -تحقیقات

 ایزوله
 عدد 2

 بهداد فور 25
خشک و استریل 

کردن لوازم 
 شیشه اي

  

 کلونینگ ژال طب انکوباتور شیکر دار 26
آزمایشگاه جامع 

 -تحقیقات
 بخش جنرال
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27 
میکروسکوپ 

 معمولی
 بررسی الم ها 

آزمایشگاه جامع 
خش ب -تحقیقات

 ایزوله
 

  ژل داکومنتیشین 28
عکس برداري و 
ذخیره اطالعات 

 ژل هااز 

آزمایشگاه جامع 
بخش  -تحقیقات

 مولکولی
 

29 
دستگاه آب مقطر 

 گیري
 تهیه آب مقطر طیف آزما طب

آزمایشگاه جامع 
 -تحقیقات

 بخش جنرال
 

30 pH اندازه گیري طیف آزما طب متر pH 
آزمایشگاه جامع 

 -تحقیقات
 بخش جنرال

 

 
 

 

 

 

و راه اندازي فاز اول آزمایشگاه جامع فناوري وزارت بهداشت  و  مرکز توسعه تحقیقات بازدید آقاي دکتر عبادي فر رئیس

 97تحقیقات  دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 
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 مجوز راه اندازي آزمایشگاه جامع تحقیقات:
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   از معاونت حمایت مالی  جذببا  با تصــویب شــوراي پژوهشــی دانشــگاه وســالمت کارکنان دانشــگاه طرح کوهورت

 تحقیقات و فناوري وزارت متبوع 

  مادران باردار طرح کوهورت 

با آن:               ب« کوهورتطرح * - بارداري و عوامل مرتبط  یک مادري و نوزادي دوران  تابول یامدهاي م یدمیولوژیک پ ــی اپ ررس

ــوب »)QMMNSمادر و نوزاد قزوین (مطالعه متابولیک  ــد میلیون  000/000/700/2 با هزینه مص ریال( دو میلیارد و هفتص

هاي هفته شــهرســتان قزوین که جهت مراقبت 12شــروع و در آن کلیه زنان با ســن بارداري حداقل  1397از مهرماه ســال  ریال)

شهید بلندیان     شت  شش مرکز بهدا ستان ق    بارداري به مراکز تحت پو شدند و در طی  مراجعه می زوینشهر نمایند وارد نمونه گیري 

سه مرحله:  شگري و نمونه گیري می    )3، 24-26) هفته 2، 12-14هفته ) 1 طرح زنان در  س پیامدهاي مورد  شوند. بعد از زایمان پر

 سقط و مرده زایی است. SGAو  Lbw زایمان زودرس، ماکروزومی –هاي متابولیک، پره اکالمپسی، اکالسیمی بررسی، بیماري

 خالصه اي از اقدامات انجام شده در خصوص طرح کوهورت مادران باردار 

نمایند. در صورت امضاء موافقت هاي بارداري به مراکز بهداشتی مراجعه میزنان بر اساس جدول زمان بندي مراجعه، جهت مراقبت .1

سش    ) و12-14شوند (هفته  نامه وارد طرح می شکی   گري در مورضمن پر سوابق پز صرف دارو و دخانیات.     -د ( سوابق م بارداري 

صبحانه، فعالیت بدنی    سپیرومتري        –کیفیت خواب، کرونوتایپ، مصرف  سم و آلرژي و ا سنجی و ارزیابی آ سردگی، کمردرد) تن  اف

نمونه ها و با بصورت ناشتا و با برگه معرفی به ازمایشگاه شهید بلندیان مراجعه نموده و ضمن انجام آزمایشات         گردد.نیز انجام می

شده و     خون به روش وکیوم گرفته می cc6روتین بارداري از هر فرد  سرم جدا  ذخیره و کد   %56میکروتیوپ اپنوروف  6در  شود و 

سرم براي طرحی مطالعات از نمونه شود نگهداري می -80شود و در فریزه  گذاري می ساس    nested case controlهاي  برا

 دار در طول طرح نیز استفاده خواهد شد.پیامدهاي مشاهده

 هاي کنترل کیفی (پرسشگري، نمونه گیري و تهیه بیوبانک) تهیه و از همان ابتدا نمونه گیري انجام گردید.پروتکل .2
سه ماهه بوده   فاز .3 ست که در طی آن بازنگري پایلوت طرح یک دوره  صالح پروتکل اجرائی، کنترل کیفی و   ا هاي الزم در جهت ا

 پرسشگري و ... ) انجام گردید.
صمیم گیري       .4 شکالت و ت سی م سه ماهیانه با مجریان جهت برر هاي متابولیک انجام هاي الزم در محل مرکز تحقیقات بیماريجل

 گردید.
 هاي کیفی مورد بازنگري و اصالح مکرر قرار گرفته است.بررسینرم افزار پرسش نامه تهیه شده و در طی  .5
نفر در مرحله ســـوم مورد معاینه و پرســـشـــگري و نمونه گیري قرار  24نفر در مرحله دوم و  180نفر در مرحله اول  460تاکنون  .6

 گرفتند.
صات ن         طی بازنگري .7 شخ سوم اطالعات مربوط به م شد که در مرحله  صمیم گیري  شده ت و کودکان، از  وزاد ثبت گرددهاي انجام 

 ماهه مورد پیگیري قرار گیرد. 3-6هاي نظر چاقی و تغییرات وزنه طی دوره
ست (اعم از تهیه نرم افزار، خرید هدیه جهت      70ریال (معادل  700000000 تاکنون براي طرح حدود .8 شده ا میلیون تومان) هزینه 

 مادران و....) 
ست افزایش هزینه   ها و بدلیل افزایش نرخ تورم و قیمت .9 ستمزدها مجریان درخوا شتند و در حال  د هاي طرح را به معاونت اعالم دا

 حاضر مجریان طرح با کمبود شدید بودجه جهت ایاب و ذهاب و هزینه پرسنلی پرسشگري و ... مواجه هستند.

در دانشگاهکوهورت  اندازي دو کالن طرحاهر  
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 کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین طرح کوهورت سالمت  

سی اثر عوامل خطر  «با عنوان شغلی و اجتماعی بر بروز بیماري برر شکی    فردي،  شگاه علوم پز هاي غیرواگیر کارکنان دان

  »نگرقزوین: مطالعه کوهورت آینده

 اهداف کلی: با 

 ثر برآن ؤتعیین وضعیت سالمت جسمی، روانی و اجتماعی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین و عوامل م -

ضعیت بالینی و مواجهه   - ستفاده از        هاي فردي، تعیین و سرمایه اجتماعی، کیفیت خواب، نحوه ا شادکامی،  شامل  شغلی، اجتماعی (

  -هاي قلبیهاي غیرواگیر(بیماريها، کیفیت زندگی) کارکنان دانشـــگاه علوم پزشـــکی قزوین و نقش آنها در بروز بیماريرســـانه

 هاي شایع)رطانهاي مزمن تنفسی، دیابت، اختالالت روانی، اختالالت اسکلتی، سعروقی، بیماري

 اقدامات انجام شده:

 )97نگارش و تصویب پروپوزال طرح در شوراي پژوهشی و کمیته اخالق دانشگاه(زمستان  -

 لین ذیربط دانشگاه و تعیین مکان مرکز مطالعه کوهورتوبرگزاري جلسات هماهنگی با مسؤ -

 توسعه دانشگاهآماده سازي فضاي فیزیکی مرکز مطالعه کوهورت با هماهنگی معاونت محترم  -

 خرید تجهیزات اداري، پزشکی و آزمایشگاهی مورد نیاز طرح  -

 سازي فضاي استاندارد خرید تجهیزات بیوبانک و آماده -

هاي خصــوص مواجهه تشــکیل کمیته علمی طرح کوهورت و برگزاري جلســه هماهنگی جهت تبادل نظر و تصــمیم گیري در   -

 هاي غیرواگیر مورد بررسی در طرح بیماري

 کیل کمیته راهبري و اجرایی طرح کوهورت و برگزاري جلسات هماهنگیتش -

هماهنگی و انجام مقدمات الزم توسط واحد انفورماتیک دانشگاه به منظور پشتیبانی از طرح در راستاي بررسی نرم افزارها و سخت   -

 افزارهاي شبکه

 هاي الکترونیکی توسط کارشناسان انفورماتیکطراحی پرسشنامه -

 سایت مرکز مطالعه کوهورت و تهیه محتواي آموزشی و اطالع رسانیتشکیل  -

هاي الزم با مرکز پرشــین کوهورت براي جلســه کارگاه توانمندســازي پرســشــگران طرح کوهورت و انجام هماهنگی  4برگزاري  -

 هاي ملی کمیته اجراییبرگزاري کارگاه

 ایرانبازدید از مرکز مطالعه کوهورت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی  -
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 هاي غیر واگیر:پژوهشکده پیشگیري از بیماري 

سال         شکی قزوین در  شگاه علوم پز شکده دان شکده   1397اخذ مجوز پژوه شد. این پژوه سلولی و مولکولی،    4از  انجام  مرکز تحقیقات 
شد کودکان، بیماري  سالمت  متابولیک، هاير سترش  عوامل اجتماعی موثر بر  شی،  امور با هدف گ شی  پژوه  علوم در دانش ارتقاء و آموز

سعه    پایه شکی، تو شی  هايفعالیت پز شد  زمینه در پژوه سعه  کودکان، ر شري  دانش تو شهاي  انجام و ب صالح  و بالینی پژوه  ارائه نظام ا
در راســتاي ارتقاي ســالمت جامعه و تولید دانش مورد نیاز  با کیفیت و هدفمندهاي نجام پژوهشاو  کشــور درمانی و بهداشــتی خدمات

شارکت مردمی    ستان قزوین با توجه به نیازهاي جامعه و م ست       در قالب اهداف کالن ا شده ا شکیل  شت ت چارت .با مجوز از وزارت بهدا
 ع دانشگاه ارسال گردیده است.سازمانی پژوهشکده تدوین و جهت بررسی و تصویب به معاونت توسعه مدیریت و مناب

 

 
 

 

 

 

 

 

 هگهداري و تکثیر حیوانات آزمایشگاتوسعه مرکز ن 

شه     شگاه مطابق با نق شگاهی در مجتمع پردیس دان ساحت     مرکز نگهداري و تکثیر حیوانات آزمای ستاندارد در م شده ا هاي تهیه 

صد و   000/260/413/2مترمربع با هزینه  108 صت هزار ریال) در حال        ریال(دو میلیارد و چهار ش ست و  سیزده میلیون و دوی

 باشد.احداث می
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ي، براي ارائه خدمات ادانشگاه علوم پزشکی قزوین، مرکزي است تحت مدیریت متخصصین حرفه       فناوري زیست پزشکی   مرکز رشد   

شاوره    حمایتی (مالی، شی، م سکان، اطالع  اداري،اي، آموز سانی و اینترنت، ا شگاهی و  ر کارگاهی) به کارآفرینان و دانش  بازاریابی، آزمای

شگاه         شی دان ستاوردهاي پژوه سازي ایده و د شگاهی جهت تجاري  سط       ،آموختگان دان سب و کارهاي کوچک و متو سعه ک ایجاد و تو

 فناوري مشتمل بر موارد زیر: دانش و مبتنی بر

 کاربرديتجاري سازي دستاوردهاي تحقیقاتی ـ -

 کارهاي کوچک و متوسط دانش محور توسعه کسب و -

 از مراکز دانشگاهی به دیگر مراکز جامعه انتقال دانش و تکنولوژي تسهیل در -

 .مراکز علمی و کارآفرینی طراحی و اجراگردید ی به نیازهاي جامعه دریگوطرح و پاسخ -

  )استعالم اداره ثبت اختراعات کشور بودهداوري اختراعات واصله به دانشگاه (دانشگاه علوم پزشکی قزوین به عنوان مرجع  -

 هاي فن آورسیس دفتر تجاري سازي با هدف تخصصی نمودن ارائه خدمات به هستهأت -

 هاي انجام شده در دانشگاه به صنعت و جامعهوهشژآوري و پ) با هدف انتقال فنTTOسیس دفتر انتقال فن آوري (أت -

 هاي دانش بنیان:شرکت 
  محصول دانش بنیان دوشرکت اطلس آب گستر سارینا با 
 دستگاه استخراج ترکیبات آلی از آب -
 دستگاه بی خطر سازي گندزداهاي مستعمل بیمارستانی -
 شرکت دانش بنیان طب گستر تریتا با محصول دانش بنیان 
 اولین بار در دنیا) دستگاه نوین بیوآکتور هوشمند حاوي شیکر انکوباتور یخچال با کنترل از راه دور(براي -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :پزشکی  زیست فناوري حوزه
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 ترین دستاوردها حوزه ي فناوري:مهم 

در ارزشیابی عملکرد  2در کشور و رتبه سوم در بین دانشگاه هاي تیپ کسب رتبه دوازدهم دانشگاه علوم پزشکی قزوین  .1
 97در سال  حوزه فناوري سالمت

 واحد فناور در مرکز رشد زیست فناوري دانشگاه 29استقرار  .2
 محصول سالمت محور در مرکز رشد زیست فناوري دانشگاه 12تولید بیش از  .3

 هاي توسعه فناوريمورد ثبت اختراع ثبت شده در سامانه اطالعات فعالیت 38 .4

 پروژه فناوري در مرکز رشد زیست فناوري دانشگاه 28تصویب و اجراي  .5

 رشد  میلیون تومان منابع و اعتبارات جذب شده توسط مرکز 674جذب حدود  .6

 دوره آموزشی حضوري و مجازي 148برگزاري بیش از  .7

 هاي فن آور مرکز رشد دانشگاه در چهارمین فن بازار ملی سالمتاخذ رتبه اول طرح ارائه شده از هسته .8

شنواره و   23شرکت در   .9 سب رتبه ج سارینا در           ک ستر  شرکت اطلس آب گ سپین و  شرکت الماس طب کا سط  هاي برتر تو
 هاي ملی جشنواره

 امتیاز کل در حوزه فن آوري
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 سایر دستاوردهاي معاونت تحقیقات و فناوري 
 

  قطعی شدن مراکز تحقیقاتی: 

  SDHمرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ( 

 مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی 

 هاي متابولیکمرکز تحقیقات بیماري 

  مجوز قطعی مراکز :برنامه ریزي جهت کسب امتیاز و جهت کسب 

 مرکز تحقیقات رشد کودکان 

 پوسیدگی دندانمرکز تحقیقات پیشگیري از  

 مرکز تحقیقات ایمنی محصوالت بهداشتی 

 شناسی پزشکیمیکروبمرکز تحقیقات  

در مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی     (PhD by Research)دوره دکتراي پژوهش محور اولین اندازي  راه -

 مؤثر بر سالمت

  Social Health and Behaviorمجله انگلیسی زبان با عنوان  اندازيراه -
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 توضیحات موضوع ردیف

 Social Health and Behavior نام مجله 1

 دکتر امیر پاکپور سردبیر مجله 2

3 
ت تحریریه أیتعداد کشورهاي مشارکت کننده در ه

 مجله
 کشور 11

 شماره 4 هاي انتشار یافته تعداد شماره 4

 مقاله 6 تعداد مقاالت در هر شماره 5

 انگلیسی زبان مجله 6

 هاي مجلهنمایه 7

Baidu Scholar, CNKI (China National 
Knowledge Infrastructure), EBSCO 
Publishing's Electronic Databases, Ex 
Libris – Primo Central, Google Scholar, 
Hinari, Infotrieve, Netherlands ISSN 
center , ProQuest, TdNet, Wanfang Data 

 شماره) 4بصورت فصلی (هر سال  نوع انتشار مقاالت مجله 8

  Wolters Kluwer Medknow سسه منتشر کننده مقاالتؤم 9

 رایگان هزینه انتشار مقاله در مجله براي نویسندگان 10

 هاي مجلهحیطه 11

Public Health, Nursing, Anthropology, the 
Caring Sciences, Primary Care, Global 
Health, Community Medicine, health 
psychology, health policy, sociology, 
health economics and health services 
management. 
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 در خصوص نحوه ایندکس شدن مجله انگلیسی زبان: برنامه این معاونت 

 
هاي مختلف بعد از انتشار دو هاي به عمل آمده با ناشر اولین زمان ممکن براي درخواست نمایه شدن در دیتابیسمتعاقب پیگیري   

 شماره کامل است:
شار     ست    1398آذر  -(مهر October -December 2019که در  2شماره   4 دورهبنابراین بعد از انت ست که درخوا ) اولین زمانی ا

شدن در     DOAJاولیه براي شود. بعد از نمایه  ست براي   Open Access Journalو ثبت مجله به عنوان  DOAJانجام می  درخوا
 انجام خواهد شد.   ESCIنمایه شدن در 



  44 

 

شماره   2 دوره 98تا انتهاي فروردین  ست.     2از  شده ا ست و تا انتهاي خرداد و اوایل تیر به     3 دورهچاپ  صفحه بندي ا هم در مرحله 
 صورت انالین قابل دسترسی است.

شامل         سایر نمایه ها  ست براي  شدن در دیتابیس   PMCدرخوا سکوپوس هم بعد از نمایه  شرایط   و ا شد. کلیه  هاي فوق انجام خواهد 
ابتداي تاســیس مجله (داشــتن ادیتوریال بورد بین المللی) و در روند چاپ مقاالت (نظارت دقیق بر فرمت مقاالت  جهت اخذ نمایه ها در

شتن حد          سندگان مقاالت، دا سایت، رعایت توزیع جغرافیایی نوی صالحات الزم در گایدالین مجله و وب ساس گایدالین مجله، انجام ا برا
 در نظر گرفته و لحاظ شده است. با رعایت توزیع در چاپ مقاالت اصیل و مروري و ...) هاي مختلفنصاب مقاالت اصیل براي نمایه

 پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین -فصل نامه علمی 

 Google scholar/ Doaj / /ISC/SID Magiran/Uirichsweb// Drji/SIS/World cat : اندکس

RICESTEmro /ROAD 

  :  ESEIاقدامات مجله علمی دانشگاه جهت نمایه سازي در پایگاه 

ستاي ارتقاي کیفیت مجله علمی     شاهده     -در را شگاه از جمله؛ افزایش م شی دان شریه مطابق با     پژوه سازي ن ستاندارد پذیري مقاالت، ا
شامل؛     سازي در پایگاه و نمایه، قراردادي با موسسه نگاه مشرق میانه     المللی معیارهاي بین ضر اقداماتی  ستنادي معتبر، در حال حا هاي ا

ستاري فنی متون فارسی بر مبناي         ستاري ادبی انگلیسی، ویرا ستاري ادبی فارسی، ویرا ، صفحه آرایی، تهیه چکیده گسترده   AMAویرا
صدور کد     1000 سی،  شار مقاالت در Cross Markو  Doiکلمه اي از مقاالت فار شریه به منظور     ، انت سایت، بازاریابی مقاالت ن وب 

در وب سایت و برقراري لینک مراجع،  HTMLهاي بین المللی در سطح نویسندگان و داوران، انتشار نسخه جذب استنادات و همکاري
 باشد. میسسه در حال اجرا ؤمیک توسط  Web of Scienceاستانداردسازي نشریه بر مبناي شاخص هاي نمایه سازي در پایگاه 

 
 فصل نامه دانشجویی ادراك  -

  22 ،بوعلی سینا  ،قدس ،شهید رجایی  ،کوثر مراکز آموزشی درمانی واحدهاي حمایت از توسعه تحقیقات بالینی (  و تجهیز راه اندازي -
 تبهمن و والی


	حاصل فعاليت پژوهشي دانشگاه در خصوص پروژههاي تحقيقاتي در سالهای 1395 تا 1397 در نموادر زير آمده است:
	گزارش واحد ثبت بیماریها و پیامدهای سلامت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
	"واحد ثبت بیماریها و پیامدهای سلامت" در معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین از اردیبهشت ماه 1397، راه اندازی گردید و آقای دکتر اردشیر علی زاده شهریور به عنوان مسؤول این واحد منصوب شدند.
	هدف اصلی رجیستری بیماریها و پیامدهای سلامت ایجاد یک بانک اطلاعاتی کامل با زمینههای علوم پایه، بهداشت و بالین میباشد. هر بیماری با جنبههای یاد شده ثبت میشود تا محققین با اطلاعات کامل از این داده ها برنامههای پژوهشی آینده نگر را طراحی و اجرا نم...
	در دانشگاه، اعضای تیم راهبردی و سیاستگذاری با حضور نمایندگان از معاونت بهداشتی و درمان، رئیس انفورماتیک دانشگاه در معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه شکل گرفت. این واحد ضمن هماهنگی مناسب با واحد مربوطه در وزارت متبوع و تعامل سازنده با سایر دانشگاهها ...
	1-برنامه ملی ثبت سرطان:
	در این برنامه ضمن ادامه روند اجرا و همکاری بسیار خوب با دبیرخانه ثبت سرطان در حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه، پروپوزال مربوطه توسط یک تیم مجرب تهیه گردید و در شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در مرداد ماه 1397 تصویب شد. اطلاعات بر اساس قوانین و م...
	2- ثبت بیماریهای گوارشی و کبدی:
	برای ثبت بیماریهای گوارشی، ثبت دو بیماری سلیاک و بیماری التهاب روده با همکاری پژوهشکده بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران در حال اقدام میباشد. (مکاتبه همکاری به نامه شماره 15991/20/28 مورخه 13/4/97)
	در ثبت سلیاک، سرکار خانم دکتر ندا راد فوق تخصص گوارش بعنوان "Focal Point" گوارش دانشگاه علوم پزشکی قزوین به شماره نامه 16073/20/28 مورخه 2/5/97 معرفی شدند.
	2-1-درمانگاه سلیاک در مرکز آموزشی درمانی مستقل ولایت افتتاح شد و بیماران با تشخیص متخصصین مربوطه برای ثبت معرفی میشوند. برای آشنایی بیشتر مردم و همکاران پوسترهای الکترونیک تهیه شده است.
	در پروژه سلیاک حوزه علوم پایه (ایمونولوژی) حوزه کودکان و گروه گوارش و داخلی دانشگاه هم همکار هستند.
	در پروژه سلیاک حوزه علوم پایه (ایمونولوژی) حوزه کودکان و گروه گوارش و داخلی دانشگاه هم همکار هستند. به پشتوانه این برنامه از طرف انجمن سلیاک و پژوهشکده کبد و گوارش، یک ست کامل آندوسکوپ کلونوسکوپ به معاونت پژوهشی دانشگاه هدیه شد که دستگاه هم اکنون د...
	در خصوص بیماریهای کبدی، علاوه بر اینکه مقدمات همکاری در خصوص ثبت بیماری هپاتیت اتوایمیون با پژوهشکده بیماریهای گوارش انجام شد، به منظور ثبت بیماری کبد چرب غیرالکلی نیز مکاتبات و هماهنگی اولیه با دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام گرفت. (نامه شماره 15...
	2-2- ثبت کیست هیداتید
	در این خصوص مکاتبات لازم با معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد و تفاهمنامه مربوطه امضاء گردید. (تفاهمنامه به شماره 1208/60/10 مورخه 23/12/96). ثبت این بیماری در دو بیمارستان ولایت و شهید رجایی قزوین (دارای سانتر جراحی) شروع...
	در این پروژه حوزه معاونت بهداشتی، سازمان دامپزشکی، گروه پاتولوژی و جراحی دانشکده پزشکی هم با واحد ثبت بیماریهای معاونت پژوهشی دانشگاه همکاری میکنند.
	3- ثبت بیماری تالاسمی
	در خصوص ثبت بیماری تالاسمی ماژور، مکاتبات مربوطه با معاونت تحقیات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شد و هماهنگی و ارتباط لازم با دبیرخانه شبکه تحقیقات تالاسمی ایران برقرار گردید. (تفاهمنامه به نامه شماره 86/پ/4 مورخه20/4/97)در حال حاضر پرو...
	4- ثبت بیماریهای قلب و عروق
	به منظور ثبت بیماریهای قلب و عروق، مکاتبات مربوطه با معاونت تحقیات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد و هماهنگی و ارتباط لازم با دبیرخانه شبکه تحقیقات  قلب و عروق ایران (نامه شماره15930/20/28 مورخه 27/3/97) برقرار گردید. در مورخه 2/5/97 ب...
	5- ثبت بیماری آسم و آلرژی
	برای ثبت بیماری آسم و آلرژی، هماهنگی لازم با مرکز تحقیقات آسم و آلرژی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد (تفاهمنامه به شماره 112/50/97/412 مورخه 21/5/ 97). در این برنامه با تکیه بر گروه اطفال و ثبت پایان نامه در حال اجرا است. فاز دوم در گروه بزرگسا...
	ثبت  برنامهریزی شده سال 1398
	الف) ناهنجاری نوزادان-هماهنگی و گفتگو با آقای دکتر سعید دستگیری مسؤول ثبت کشوری برنامه انجام شده است.
	ب) ثبت ملی مقاومت آنتی بیوتیکی (در حوزه علوم میکروب شناسی، سلولی مولکولی و بالین)
	ج) ثبت ملی اختلال لیپید  جمعیتی( در حوزه بیوشیمی ، بهداشت و غربالگری ، سلولی مولکولی و بالین )
	د)اضافه کردن اختلال لیپید در بیماران سرطانی به  برنامه رجیستری کنسر(در حوزه ژنتیک و بیوشیمی)
	و) ثبت اوتیسم- انجام مکاتبات و منتظر شروع برنامه از دانشگاه مبداء (تهران)
	ه)ثبت ملی عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت
	برنامههای در حال بررسی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پشتیبانی مالی و عملیاتی آن را بر عهده دارد. شامل: فعالیت بدنی (ثبت و مداخله برای انتخاب بهترین نوع فعالیت بدنی در گروههای مختلف بیماران و مردم(با مشارکت معاونت بهداشتی و استانداری)
	«واحد امور کارگاهها»
	با توجه به سیاستهای راهبردی در راستای توسعه تحقیقات و فناوری علوم پزشکی کشور، این معاونت از ابتدای تأسیس جهت عمومی نمودن امر پژوهش از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی نسبت به توانمند نمودن اعضای هیأت علمی، دانشجویان، محققین و پژوهشگران اقدام نموده است:
	1. کسب رتبه دوازدهم دانشگاه علوم پزشکی قزوین در کشور و رتبه سوم در بین دانشگاه های تیپ 2 در ارزشیابی عملکرد حوزه فناوری سلامت در سال 97
	8. اخذ رتبه اول طرح ارائه شده از هستههای فن آور مرکز رشد دانشگاه در چهارمین فن بازار ملی سلامت


