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كنم آمد عرض ميخوش: سخنان آغازين را بدين شرح بيان داشتند معاون تحقيقات و فناوري جناب آقاي دكتر كوهپايي

 اين جلسه، رويكرد .تحقيقات و فناوري حضور دارند گذاري و هماهنگي آموزش،كه در شوراي سياست همكارانخدمت 

كه بحث و بررسي كوتاهي در  باشد و در خدمت اعضاي كميته علمي و اجرايي هفته پژوهش هستيمتحقيقات و فناوري مي

رو را پيش دانم كه اعياد و ميالدهايزم ميمنتها پيش از اين ال .خواهيم داشت 90سال  هايبرنامهخصوص نحوه اجراي 

در ايران  وچهارمين بهار پيروزيو سي بهمن ماه كه روز باشكوه انقالب 22و همچنين روز  خدمت عزيزان تبريك عرض كنم

  . و بزرگواران باشد انشااهللا سال خوبي براي دوستاندر راه است و و هواي بهار طبيعت نيز حال همچنين و  اسالمي است

سال را در حوزه تحقيقات و فناوري با فراز و يك. مطلب را خدمت شما عرض خواهم كرد چنددر راستاي پايان سال نيز 

وبه اعتقاد  و تجربيات زيادي را پيدا كرديم سال ايجاد شد هاي زيادي در اينكه موفقيت سر گذاشتيمفرودهاي مختلف پشت

 ، تغيير تفكراتينقاط عطفي در حوزه تحقيقات و فناوري ايجاد شدو  حال حركت هستيمر به خوبي درمسير مورد نظنده در ب

جا منتها همين. همين ترتيب اين مسير را پرتوان ادامه خواهيم دادبه اميد خداوند متعالبهو  ايجاد شد به همت همه دوستان

شود كه ميآماده  عملكرداسفند ماه يك گزارش  20تا تاريخ  هرساله. هاي خود خواهشي از دوستان دارمدر تكميل صحبت



��� � ��را� ������ ��را� ������ ��را� ������ ��را� ��������� و دو��
 	������� و دو��
 	������� و دو��
 	������� و دو��
 	���	��� 	��� 	��� 	��� ��رت��رت��رت��رت������ ! ار� و ������� ! ار� و ������� ! ار� و ����        -,�زش، )'&%$�ت و #"�ور� -,�زش، )'&%$�ت و #"�ور� -,�زش، )'&%$�ت و #"�ور� -,�زش، )'&%$�ت و #"�ور� ! ار� و �
 

مورد نظر در طرح تحول پژوهشي  يك سري اتفاقات. صورت كامل و جامع برگزار كرديمهفته پژوهش را به .بايد آماده شود

  .كه جديدترين آنها نيز بحث دفاتر پژوهش بيمارستاني بود دادرخ

  اميد و  روي استها به خوبي در حال پيش، بحث گروهتحقيقاتي را شاهد خواهيم بودشروع به كار چند مركز زودي به 

   .عيت خوبي را داشته باشيمضنيز و ،در بخش توليد علم كه گزارش آن در اسفند ماه ارائه خواهد شد رودمي

سال را به كمك در طول شده هاي انجامفعاليتمستندات ريزي براي گردآوري برنامه وظيفهبنابراين آقاي دكتر حضوري 

مزيت اين كار اين است كه . برعهده خواهند داشتها و مراكز پژوهشي ، دانشكدهدوستان و همكاران مختلف در دفاتر

 .د داشتنكاري نخواهبعدي نيز نياز به دوباره انو مدير ، تجربيات ثبت خواهد شدگيرندقرار مي همگان در جريان كارها

جلسات و مستندات صورت گسترده اتفاق افتاد نيز امروز بحث خواهيم كرد كه البته صورتدرباره هفته پژوهش امسال كه به

تاكيد همكاران ارجمند و به  يمروز اخالق و مهرورزي نيز هست درآستانه. است و ارائه شده آن به همت همكاران عزيز آماده

  . الق، اصول را مدنظر داشته باشيماخو چه خود چه در حوزه پژوهش  كنممي

 22ايران باهم بودن را از . بهمن گرفتيم اين بود كه همه باهم باشيم 22هايي كه از درس ترينيكي از مهمبه گفته امام راحل، 

كرده المللي كسب و بين ملي هايعرصها در هاي زيادي روسيله موفقيتاست و بدين بردهبهرهبهمن آموخت و از اين امر 

تا  استفاده كنيم ،هاي احتمالي موجودبا وجود مشكالت و محدوديتجمله باهم بودن و همدلي  بايد از همينما نيز از . است

 درپيش داريم به مقصودكه البته راه زيادي را براي رسيدن  ه واقعي دانشگاه علوم پزشكي قم نزديك شويمابتوانيم به جايگ

و محققين خود نياز داريم و  هيأت علميكاري اعضاي همنيز  ، به تغيير تفكرات ودست داريمهاي زيادي را نيز در وبرنامه

هاي بهتر و با تحقيقبايد  يك محقق براي مثال. سازي كندبايد بهينههر كسي در جايگاه خود درجه كيفي كار خود را 

  بخشي از اتفاقات در ادامه  .بهبود دهدهاي خود را نيز فعاليت و تيم اجرايي تحقيقات تري را ارائه دهدكيفيت

اساليدها (. خواهد شدمطرح اهواز برگزار شد  رمعاونين تحقيقات و فناوري كل كشور كه دهاي اجالس و برنامهداده رخ

، كه به معناي حاكم بر تحقيقات و فناوري تغييركرده و روحيه جهادي متجلي شده استادبيات امروز ). باشدپيوست مي

نيز شاهد اين امر بوديم كه تحولي عظيم در زمينه  هاو ساير نوآوري 7در بحث فاكتور باشد و ميدر ميدان يشگي حضور هم

در زمان آقاي دكتر واسعي  IT انقالبي كه در زمينه رسد نظر ميبهو  اتفاق افتاده استتوليد در عرصه تحقيقات و فناوري 

  . و ما بايد سال آينده نيز بحث جهاد را ادامه دهيم شدبحث جهاد امسال مطرح  .درحال تكميل استشروع شد 

وقتي صحبت از . فناوري نيز دانش و توليد دانش قرار دارد دركنار. جهاد اقتصادي را از طريق فناوري دنبال خواهيم كرد

را  بنيانهاي دانشبايد در اين زمينه همت كنيم و شركت .نبايد يك بحث سطحي در كار باشد مركز رشد در ميان است
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براي بودجه الزم را تجربه، توان و كه ما اعتقاد داشته باشند ها شايد بعضي .نماييمو فناوري را به محصول تبديل  منيافتتاح ك

هاي الزم در اختيار شود تمامي بودجهاي توانمند شناخته اگر مجموعه. كه البته اين موارد در جهاد معني ندارد كار نداريماين

   .حركت نمايد 1404سال  درافق ،بر اساس نقشه جامع علم و فناوري تا گيردآن مجموعه قرار مي

و فقط  هاي زيادي دارداين امر مزيت. شود بايد قابل رصد كردن باشدهر فعاليت پژوهشي در هر كجاي مملكت ما انجام مي

براي مثال . باشدشدن دستاوردهاي ما توسط ديگر محققين ميو مهم رصد خانه در كار نيستبحث امتياز دادن توسط وزارت

  قاله با چه عناويني در كجاها چند مشدن است؟ انجامدر دانشگاه علوم پزشكي قم چند طرح با چه عناويني در حال 

تمام اين موارد  ؟يعني در اصل شناسنامه اين مقاالت چيست ؟آمده استها بدستاين مقاالت از كدام طرح ؟شده استچاپ

سازي و كه  نياز به بهينه ها بود كه البته هنوز نيز كامل نشده استهمين دليل تاكيد روي سامانهگردد و بهبرمي هاسامانهبه 

ما قصد . باشدمي ت محققينسامانه ثبت اطالعاترين آنها يكي از مهم هك دست داريمچهار سامانه را در. شدن داردبومي

اين البته و  گيري داريم و وضعيت پژوهش در دانشگاه علوم پزشكي قم را براي مديريت داخلي پژوهش نياز داريمگزارش

مشكالت مربوط  باشيم،داشتهكردن محققين برتر را قصد انتخاب اگربراي مثال . بر است و مشكالتي را نيز دربر داردكار زمان

ها، با يك بودن اين سامانهدر صورت كامل .نيز در كار است و تكراري بودن يا نبودن تحقيقاتبه ارائه كامل و يا ناقص 

ها با شكل و ويا مشكل بررسي پروپوزال حقيقات محققين دسترسي داشتها و تبه آمار كامل طرح توانجستجوي ساده مي

داند كه فقط حقق ميم ،باشداگر يك الگوي معين در سايت  .و اصول متعدد وجود داردهاي مختلف ، فونتشمايل مختلف

صورت ما مطمئن هستيم كه پروپوزال كامل در اين .هاي بعدي وارد شدتوان به قسمتشدن يك بخش ميدرصورت تكميل

از ها بپردازيم و شدت به بحث سامانهبه بايدبه اعتقاد بنده . كندرا داوري تعيين ميبودن يا نبودن آناشتباهباشد و بحث مي

بندي الزم براي و وضعيت علمي دانشگاه و نيز بودجه صورت آنالين رصد خواهدشدها بههاي دانشگاهپس تمام فعاليتاين

ترتيب اين ارتباط بدين .ها انجام خواهدشدشگاهننالين داآعالي تحقيقات و فناوري از طريق بررسي ها توسط شورايدانشگاه

در اين زمينه نياز به كمك همكاران و نيز  .ن امر را داشته باشيماياست و ما بايد استفاده بهينه از  شدهسلسله مراتبي ايجاد 

. و به اسم دانشگاه نيز نبوده است دهندكنند و اطالع نميمحققين داريم چون در بعضي موارد محققين مقاالتي را چاپ مي

مقاالتي را دردست هاي تخصصي، در بخش همچنين. دردست نداريمو كامل از مقاالت موجود اطالعاتي درست بنابراين 

  و درمجموع اكنون وجود ندارداين مورد در دانشگاه ما هم .دهيم توانيم به مقاالت يكديگر ارجاعيمداريم كه 

 h-Index اين امر زماني البته و  دهيممقاالت خودمان ارجاع نمياست كه خودمان نيز به و مشكل ديگر اين آيدايين ميپ

شود در انجام كه خواستماي كه از آقاي دكتر حضوري نكته. كار كنيم و مشخصي هاي محدودشود كه ما در شاخهمحقق مي
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كار در چه مند به ري خود را خيلي مشخص بيان كنند تا معلوم شود كه عالقهكا محققين بايد موارد عالقهكه خصوص اين

آب و فاضالب و خاك و مواد  براي مثال بحث بهداشت محيط خيلي گسترده است كه از آلودگي هوا تا. دنباشاي ميزمينه

در مقاالت شده دهيكه شايد يك تفكر سامان شاهد اين امر هستيم ،دهيمكنارهم قرار ميوقتي عناوين را . زائد ادامه دارد

روي آن شده است و شخصي پيشنهادي را ارائه داده است و بر اساس آن يك تيمي تشكيل براي مثال. متوالي وجود ندارد

اين امر نياز به يك  .شوداي با موضوع ديگري ارائه ميشود و نوبت بعد، مقالهاي ارائه ميكنند و مقالهكار مي موضوع

 محدود د عالقه خود را در چند محوررخود، موا CVكردن خواهيم تا در آمادهمي هيأت علميدهي مدون دارد و از سامان

   .ها در نظر بگيريمسري امتيازات را براي آنيكصورت كاركردن در موارد مذكور، در و ذكر كنند

  .كرداستفاده شدهچاپ مقاالت معرفي براي هادانشكده در موجود بوردهاي از توانمي دادنارجاع براي :خانم ناهيد مهرانسركار

دسترسي جامع به تمامي كارها مهيا باشد  بورد الكترونيكاما وقتي كننده است اين نكته كمك :آقاي دكتر كوهپاييجناب 

ها شود شايد در دسترس ديگر دانشكدهممكن خواهد بود چون براي مثال مواردي كه در بورد دانشكده بهداشت ذكر مي

  .كارهاي شما وجود دارد رصدقرار نگيرد اما با بورد الكترونيك از هر كجاي دنيا امكان 

 پرتال اطالعات پژوهشي پزشكي كشوراكنون در سايت بعضي از اطالعات قبلي هم :جناب آقاي دكتر حضوري

)www.research.ac.ir( موجود است.   

را در  هيأت علميشما اگر اسم يك عضو از اعضاي . شده استخانه انجاماين كار در وزارت :جناب آقاي دكتر كوهپايي

بايد يك . نداريم CVيك رويه واحد براي تهيه كه و آن اينيك نكته  .شودها باز مياينترنت وارد كنيد يك صفحه براي آن

خود را در آن  CV هيأت علميذكر شود را آماده كنيم تا اعضاي  CVكه مواردي بايد در از نظر اينروند مشخص 

ارسال شود  91تا قبل از سال  هيأت علمييك فرمت مشترك براي تمام اعضاي ريزي شود تا برنامه ؛چهارچوب ارائه دهند

  .خود را در آن قالب آماده كنند CVتا 

ها تسهيالتي براي آناكنون هايي كه همرساني را در اين حوزهاين اطالع بايد. ايماصالً استفاده نكرده Med tubeاز سايت 

 فيلم 40000هاي آموزشي پخش شود و فيلمبايد مداوم، آموزشريزي در برنامه. دهيمشده است انجامخانه ارائهدر وزارت

اين سايت در اين زمينه هايي در و قطعاً فيلم مثالً بحث سالمت مادر و كودك را داريم .آموزشي در اين سايت وجود دارد

  بايد . بينندرا مينفر آن 300حدود  ، حداقلهاي مربوطه قرار دهيمها را در بين سخنرانيمواردي از آنوجود دارد و اگر 

كنيم و يك بخشي نيز معرفي هيأت علميه اعضاي و درقالب يك نامه اين سايت را ب شودپرداختهطور جدي به اين بحث به

افزارها، فرايندها و تسهيالتي كه ها، نرممعرفي برنامهبراي  Res.muq.ac.irسايت معاونت نحقيقات و فناوري در وب
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و نيز  افزارهاي مفيد و رايگانبتوانند از نرم هيأت علميتا اعضاي  شوددادهقرار  كرده استخانه براي محققين فراهموزارت

يم براي ناگر ما بتوا. آموزشي استدر جشنواره شهيد مطهري يكي از مسائل مهم ارائه فيلم  .مربوطه استفاده كنند تسهيالت

قرار  هيأت علميتوسط اعضاي  پژوهشياهداي جوايز را براي ارائه يك فيلم  هفته پژوهش سال آينده، يكي از محورهاي

هميشه يك ماه قبل از مراسم هفته  .ايمو راه را براي نوآوري باز گذاشته ايمكمك كردههم با اين كار ما به آموزش  دهيم

ايم كه اين كار زماني را تعيين كرده هاي خود را ارائه دهيد و با اين كار يك محدودهكنيم كه نوآورياعالم ميوهش پژ

يكي  .شودها باز ميولي اگر از امسال به فكر مراسم سال آينده باشيم فكر براي نوآوري .گيردجلوي ابتكار و نوآوري را مي

فيلم آموزشي  12000تا  10000ل آينده تا ساشده است كه ها اعالمباشد چون به دانشگاهها تواند ساخت فيلموارد نيز مياز م

توانيم سناريو بنويسيم يا براي يك مي. كار وجود داردهاي ما موارد زيادي براي ايندر بيمارستان .در اين سايت قرار دهند

هيد مطهري ارائه شود و هم در جشنواره پژوهشي كه تواند در جشنواره شاين فيلم هم مي. مشكل پژوهشي يك فيلم بسازيم

هيأت تواند عضو شود ارائه شده و يك جايزه نيز به سازنده اين فيلم كه ميهمت معاونت تحقيقات و فناوري برگزار ميبه

متخصصين بهداشت نيز در اين زمينه  نيز هست كه دغدغه Health tubeسايت  .شودق باشد اهدا قو يا يك مح علمي

 20از اين  .رودروي آنتن ميشبكه قرآن  ،ماندهساعت باقي 4ساعته است و  20هاي سيماي قم برنامه .شودپوشش داده مي

  ساعت باقي  14شده است و حدود هاي توليدساعت را برنامه توليدي دارند كه به شكل خبر و برنامه 6تا  5/5 ساعت،

. ساعت برنامه بسازيم 14رك براي اين طور مشتبه صداوسيما از ما خواسته است تا. باشدها ميكه تكرار ساير برنامهماند مي

و از دوستان در اداره مركزي تحقيقات و فناوري و  ساعت برنامه بسازد 5/1تا  1ه دانشگاه علوم پزشكي روزي گفته شد ك

يك سري از دانشجويان پزشكي ما اعالم  .ي را در اين زمينه داشته باشندخواهم كه رويكردهاي اين مركز ميزيرمجموعه

 100حدود . خوب استنفر از اين دانشجويان را نيز انتخاب كنيم  10 اگرباشند  خبرنگار سالمتده بودند كه آمادگي كر

در اين مختلف براي سخنراني  شهرهاياز ها رشتهبرجسته كنيم كه معموالً اساتيد برنامه آموزش مداوم در هر سال برگزار مي

اساتيد اي از دستاوردهاي تخصصي اين نامهها، زماني را نيز به تهيه بردر كنار اين برنامه توانمي. شوندها دعوت ميبرنامه

حدود عدد مقاله داريم و  80حدود . كنيمميها را برگزار يك سري كارگاه. دهيمها را به صداوسيما و فيلم آن دهيماختصاص

موارد . ايمسوالي نپرسيده معضالت در استان و كردن طرححال از محقق درباره دليل انتخابتا به. طرح داريم مورد 50

HSR مثالً اگر در يك مورد . تواند معرف معضالت سالمت موجود در استان براي مردم باشدموجود ميHSR  فعاليت  

هاي سالمت بوسيله صداوسيما با نقص روبرو ساخت برنامه. را براي مردم بازگو كنيم مسائل موجود در پس آنكنيم، مي
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د در عرصه يبا .نشود به مردم ارائهاعتماد سالمت و اطالعات قابل پوشش ندهندمراكز دانشگاهي اين امر را  اگر خواهدبود

  .كنيم مشده و نتايج را نيز به مردم اعالپژوهش نيز فعال

و  دهيداين امر را در اولويت خود قرار  .بايد سايت خود را دوزبانه كنيمباشد و مي تكميلسايت معاونت تحقيقات درحال 

را به زبان انگليسي در اطالعات اساسي و اخبار مهم . كلمه ترجمه شودبهصورت متناظر و كلمهحتماً نبايد مطالب بهالبته 

هاي فارسي ما از كشورهاي ديگر قابل دسترسي سايتاكنون وبهم .شودتا در خارج از كشور نيز ديده دهيدسايت قرار

  .سنجي ما كاهش پيدا كندشود تا رتبه وبو اين امر باعث مي باشدنمي

اما االن  .معلوم نبودها نيز رسيدن اين پژوهشو به نتيجه ها انجام شودتا پژوهش دادندها ميجا به دانشگاهقبالً پولي را يك

حمايت مالي . كردن كار بوسيله پژوهشگر و حمايت مالي از پژوهشگر در ادامه كار و نه در آغاز كار استاساس كار، شروع

. كندمشكلي را از حوزه سالمت رفع كه محصول،و اين كردن محصول نهايي مفيد و مثمرثمر خواهد بوددر صورت تضمين

  دانشگاهدادي را ببنديم به ربا يك استاد در مركز تحقيقاتي مصوب خود قرابتوانيم  شده است كه اگر ماگفته

 PHD by Research شود بنابراين، اين راهكاري براي گرفتن دانشجوي داده ميPHD دانشگاهبعد از از اين به .باشدمي 

   ؟چيست 94در سال  ISIمقاله  109راي رسيدن به مه ببرناكه اينخواهند و برنامه آينده مراكز را مي

بايد برنامه . داشته باشيم 92تا  91اي را براي تعداد توليدات خود ونحوه توليد علمي براي مثال در طول سال بايد برنامهپس 

بودند با روند فعلي شما و گفته بودندبيني براي ما كردهخانه يك پيشالبته خود وزارت. اعالم كنيم 91را براي سال خودمان 

در شما به اهداف موردنظر  پيشرفت كنيد 94در سال % 40و  93در سال % 40، 92در سال % 20، 91در سال % 16مثالً اگر 

گيرند ما به اشتباه خرده مي ستاددوستان خارج از  .پس بايد براي رشدكردن موارد موجود تالش كنيم. رسيدخواهيد 94سال 

شما نبايد نگران باشيد كه افراد بيرون از مجموعه به ما و بخشي از كار ما است هم اين . ها تاكيد داريدخروجي ركه چرا ب

درباره  .تواند كمك كندكه به دانشگاه و كشور مي ISIالبته مواردي از . توليد علم توجه داريمازحد به گويند كه ما بيشمي

HSR  و مشكالت استان هم رفع  شود مقاالت خوبي را به ما خواهددادنوشتهكه اگر خوب طراحي، تعريف و نيز بايد گفت

ريزي كنيم كه بنابراين بايد طوري برنامه .المللي خوب شودمنجر به مقاالت بين تواندمينيز تحقيقات كيفي خوب   .شد خواهد

   .خواهيم داشت علمي هيأتعضو  100ما تا پايان سال  .مقاله در هر سال وجود داشته باشد 109پتانسيل توليد 

دي وجود ندارد نو اگر اين توانم رسيمداشته باشد به عدد موردنظر مي يك مقاله در سال هيأت علمياگر هر عضو بنابراين 

شود و با  گروه تحقيقاتيتواند عضو يك باشد ميدادن اين كار نميقادر به انجام هيأت علمياگر يك . را ايجاد كنيمبايد آن

  .كار كندهستند  مقالههاي الزم در زمينه نوشتن اراي مهارتافرادي كه د
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طور جدي درحال پيگيري بهشود كه در دانشگاه،  هاي الزم انجامهاي موجود در دانشگاه نيز بايد بررسيدرباره مزيت

  در  ،شود ISIاگر مجله ما  .هاي اوليه آن نيز منعقد شده استنامهو تفاهم مركز تحقيقاتي طب و دين هستيمتصويب 

كرده تا بر تعداد مقاالت ما ما بايد فاصله انتشار مجالت را كم .كمك خواهدكرد 94مقاله در سال  109شدن عدد محقق

  .هاي مجله دانشگاه ما، پاسخگويي سريع به مقاالت استاكنون يكي از حسنهم .شود افزوده

د تا چاپ شده و به توليد علمي كشور در زمينه علوم پزشكي نمقاله خود را براي ديگر مجالت ارسال كن توانندمحققان مي

االن ژورنال ما وضعيت مطلوبي دارد و به غير  .هاي خود را باال ببريمنامهما بايد تالش كنيم تا سطح نمايه. رسان باشدكمك

و بحمداهللا مشكل نداريم  همبحث تاخير انتشار  در. بنابراين آماده ارتقا هستيم. ايمديگر نمرات الزم را كسب كرده  ISIاز

تا بتوانيم جهشي  خانه استفاده كنيماز كمك وزارتبايد اول بودن مجله ما وجود دارد اكنون كه ديد مثبتي نسبت به درجههم

   .كيفيت كار ايجاد كنيم در

وليت ما ؤبعد از اين جلسات احساس مس. مطرح گرديدشده در جلسه معاونين تحقيقات و فناوري اي از مطالب ارائهخالصه

تا شاهد رشد پژوهش  رويكرهاي خود ايجاد كنيم ، طرزتفكرات وهابايد تغييرات زيادي را در سيستم، رويهشود و بيشتر مي

يكي از اعضاي  .نو بشودفرآيندها و هرروز  كار باشد فكري دراگر خواهان رشد خالقانه هستيم بايد تفكرات نو و هم .باشيم

در  شما نسبت به دو سه سال قبلمجموعه نظرات به بنده گفت كه ! با يك ديدگاه انتقاديو محققين خوب ما  هيأت علمي

چون شرايط سه سال پيش با  .تغيير كند و اين امري بديهي است در مسير توسعهبايد نظرات  !خيلي تغيير كرده است پژوهش

ها بلوغ نداشتيم االن داريم و اين تفويض اختيار امروز زماني در بعضي از بخش اگر شرايط امروز دانشگاه قابل مقايسه نيست

كنيم كه عملكرد دهيم احساس ميكار را انجام مياگر اين! قدري صحيح است كه عدم تفويض اختيار سه سال پيشهمان

نسبت به بعضي از موارد وارد  هاي ماو البته گله(و كارها نسبت به سه سال پيش روند بهتري دارد  استسيستم، مطلوب 

بعضي از  .ها اعالم كنيمكتباً به آنموارد را شناسي كرده و و قرار بر اين است كه با آقاي دكتر حضوري آسيب )است

  ، جلسات را منظم ها نبوده استي بين خود آنتعامل خوب ،انددر بخش اجرايي نداشته ها ورود خوبيمجموعه

هاي ها نيز از عملكرد ضعيف بخشبعد مشكالت را كتباً براي محققين نيز ارسال كرده تا آناز اين به... اند و برگزار نكرده

مشكل براي  .نمودها را حذفشورا برخيو در شرايط حاد كرد امتيازات زيرمجموعه را كم گاهي بايد .بوطه آگاه شوندمر

همان مجموعه متضرر خواهد شد چون بايد طرح خود را براي مركز ديگري ارسال  هيأت علميشد و خواهدايجاد كساني 

كنيم تا درصورت بهينه كاربنابراين در بحث جهاد علمي همه بايد با هم . و اين كار زمان بيشتري را از او خواهد گرفت كند

    .يابيمبه اهداف موردنظر خود دست
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تك  ي دكتر محققي ما بايد براي تكقول آقاو به داشتيم مربي هيأت علميامسال وضعيت خوبي را در زمينه ارتقاي ما 

د و با قوت بيشتري در ها يك درجه ارتقا به دكترا را داشته باشنكارشناسي ارشدهاي مجموعه خود برنامه داشته باشيم تا آن

  .دانشگاه عمل كنند

ها نسبت اكنون ديدگاهو هم معاونت پژوهشي در دانشگاه خوب بوده استمجموعه به اعتقاد بنده در دو سال گذشته عملكرد 

اين  .كه ما مجري آن بوديمسال گذشته خصوص بعد از برنامه استاني هفته پژوهش به به ما به نسبت گذشته بهتر شده است

تاثيرات مثبتي براي دانشگاه در استان  كه باشدش به همت همكاران عزيز مياز بركات برگزاري مراسم استاني هفته پژوه

اي مضاعف تا انگيزه داشتن دانشگاه را براي دانشجويان و محققين خود ايجاد كنيمد احساس غرور و اهميتيما با .داشت

 هيأت علميو  مشاركت داشته باشدتواند در امور احساس كند كه ميبايد دانشجو  .دنبراي كارهاي پژوهشي داشته باش

هاي رويكرد موجود در كميته علمي، نسبت به سال .استشدن درحال پيگيري و انجامجديد كه فرايندهايي  داحساس كن

ين جوان و دانشجويان نيز باز عرصه را براي محققموضوع و اين  شدندو نفرات برتر بيشتري اعالم  قبل، رويكرد بازتري بود

ماه  9داشته باشيم تا  اداره تحقيقات و فناورياي دائمي در دبيرخانهو بايد  شودها در سال آينده بايد بيشتر آورياين نو .كرد

ها اين ايده ،شودو در اولين جلسه كميته علمي كه سه ماه قبل از مراسم برگزار مي ها كنيماز سال را فقط صرف گرفتن ايده

وجود هاي موجود براي انتخاب افراد برتر هاي خوبي در شاخصنوآوري .اجرا شوداي بهتر از سال قبل و برنامه مطرح شود

رشد ارزشمند است و به كار چون  هراسيدنبايد شود اعتقاد بنده از ايرادات و انتقاداتي نيز كه به برنامه گرفته ميبه داشت و

در هفته پژوهش روز تقدير از افراد برتر  توسعههاي امسال برنامه تر كردنگستردههدف  در واقع .كمك خواهدكرد دانشگاه

  . ها در اين هفته باشديك سمبل است و حتماً نبايد تمام برنامههم فقط هفته پژوهش و  ما هفته پژوهش را داريم. بود

ها برگزار شود و اين كارگاهها نيز سري از كارگاهردن مباحث پژوهشي بهتر است كه يكتر كشد كه براي برجستهعنوان

نتوانسته است با دو يا كسي حال تا به مشخص است كه .باشدمدت و صرفاً براي درگيرشدن فرد با كليات موضوع كوتاه

ترين سطوح بحث در كميته علمي اين بود كه پايين .باشد در اين زمينه توانمند شده SPSSچهار ساعت كالس آموزشي 

چه حد براي  و ديد كه تاسپس وقتي فرد با برنامه آشنا شد . كنيممدت را برگزارهاي كوتاهارگاهو در ابتدا ك محققين را ديده

 هيأت علمياعضاي  .اي برنامه موردنظر خواهدبودهاي چندروزه براي يادگيري حرفهمايل به حضور در كارگاهاو مفيد است 

   .زمان كمتري را صرف نوشتن مقاالت خود خواهندكرد END NOTEو  SPSSهايي چون ما با يادگيري برنامه

 براي مثال در جلسه پرسش و پاسخي .بود هيأت علميها يك انگيزه براي ادامه كار توسط خود محققين و اعضاي اين برنامه

سايت گذاشته و براي را در وب هاجلسهما صورت بنابراينهمه افراد موفق به شركت در جلسه نشده بودند  كه برگزار شد
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دارم تا كيد أهمين دليل است كه تبه .العاده بودنيز ارسال كرديم و بازخوردهايي كه داشتيم فوق هيأت علمياعضاي 

سايت قرار بگيرد چون بسياري از افراد مايل به شركت در جلسات هستند اما به هر دليل فرصت جلسات روي وبصورت

ايد بدهد و نبد چند سال بعد براي يك محقق جوابدهيم شاياكنون انجام ميخيلي از كارهايي كه ما هم .حضور ندارند

  اي نظير رشتههاي بيندر بحث. كار افراد هستاي براي شروع بهمنتظر جواب فوري و آني باشيم و هدف ما ايجاد زمينه

شروع يك كار عميق و متناسب با رسالت دانشگاه دين وطبنامه ويژه چاپاز هدف و  دين ما هنوز در آغاز راه هستيم و طب

كه در حوزه دين، غناي كافي درحالي ها دارنداي به اين بحثپزشكي ورود تازهمحققين علوم خره باأل .علوم پزشكي قم بود

دين كه بتواند يك مجله مختص وبكار بود و ايجاد انگيزه براي مركز تحقيقاتي طقصد ما شروع به. در اين زمينه وجود دارد

و  هاي مختلف بررسي شدما رسيد و در كميتهالبته ما فراخوان كشوري داشتيم و مقاالت از كل كشور به. خود داشته باشدبه

  خميني، وابسته به اي با موسسه آموزشي امامنامهدرحال نوشتن تفاهم در حال حاضر. ها بودشده، بهترينموارد انتخاب

  .دهيم كه در بخش داوري نيز هستانجامدين وهاي مشتركي را در زمينه طبتا كار المصطفي هستيمجامعه

هاي تحريريه و داوريتأو انشااهللا با هي باشددين واست كه سومين مجله دانشگاه مربوط به مركز تحقيقات طبتالش ما اين

  .اي، كار در اين زمينه پيشرفت خوبي خواهدداشتحرفه

از اين عزيزان بزرگداشت هفته پژوهش، هاي علمي و اجرايي همكاران در كميته تقدير بها اعطاي لوحبدر پايان جلسه نيز 

  .عمل آمدقدرداني به


