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دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

در سال  ۱۳۶۴و با تصویب وزارت بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به لحاظ ساختار سازمانی از دانشگاه
اصفهان تفکیک شد و در سال  ۱۳۶7معاونت پژوهشی فعالیت خود را آغاز نمود ،سپس در سال  ۱۳۶9به عنوان
یک معاونت مستقل در طبقه دوم ساختمان آموزش کنونی با  ۳واحد امور مالی ،روابط بین الملل و انتشارات به
فعالیت خود ادامه داد و در اوایل همان سال کمیته تحقیقات دانشجویی شکل گرفت.
در سال  ۱۳7۳واحد امور پژوهشی و کتابخانه مرکزی دانشگاه ،کتابخانه های دانشکده ای ،مراکز آموزشی
درمانی و شبکه های بهداشتی درمانی شکل گرفتند و همچنین حوزه معاونت پژوهشی به بیمارستان امین انتقال
یافت.
در سال  ۱۳77معاونت پژوهشی به ساختمان شماره  ۴گسترش (محل کنونی) منتقل شد و از جمله فعالیت
های بارز صورت گرفته در آن دوران اجرای طرح اتوماسیون کتابخانه مرکزی بعنوان اولین کتابخانه الکترونیک
در سطح کشور ،استفاده از اینترنت در خدمات تهیه مقاالت و همچنین اتوماسیون کتابخانه های دانشکده ای
بود ،همچنین راه اندازی واحد ارتباط با صنعت ،اداره سمینارها و همایش های دانشگاه ،مدیریت مجالت دانشگاه،
تشکیل شورای سیاستگذاری کتابخانه ها ،تشکیل شورای پژوهشی دانشگاه ،تشکیل شورای انتشارات دانشگاه
می توان نام برد.
از سال  ۱۳8۴با ابالغ وزارت متبوع این معاونت عنوان معاونت تحقیقات و فناوری را گرفت .از جمله فعالیت
بارز در این دوران  ،ایجاد شرایط مناسب برای اعضاء هیات علمی برای دوره های مشاهده گری جهت آشنایی با
سیستم کشورهای دیگر در زمینه های آموزش ،پژوهش ،بهداشت و درمان بود .همچنین افتتاح اداره علمسنجی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به عنوان نخستین نهاد علمسنجی کشور در عرصه علوم پزشکی در مهر ماه سال
 ، ۱۳85آزمایشگاه جامع بالینی دانشگاه ،شکل گیری کمیته اخالق در پژشکی ،مدیریت اطالع رسانی پزشکی و
علم سنجی ،راه اندازی  ۱5مرکز تحقیقات به شرح ذیل از اقدامات انجام گرفته در آن سال ها می باشد:

مرکز تحقیقات پوست و سالک ،مرکز تحقیقات قلب و عروق ،مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری،
مرکز تحقیقات علوم دارویی ،مرکز تحقیقات علوم رفتاری ،مرکز تحقیقات فیزیولوژی کاربردی ،مرکز تحقیقات
علوم دندانپزشکی پروفسور ترابی نژاد ،مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم ،مطالعات و آموزش علوم پزشکی ،مرکز
تحقیقات پردازش تصویر ،مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی ،مرکز تحقیقات مدیریت و اطالع رسانی پزشکی،
مرکز تحقیقات چشم پزشکی و کمیته های پژوهش های MS
در سال  ۱۳8۶معاونت پژوهشی دانشگاه دارای رتبه سومی تولید علم در کشور را دار شد و طی سال های
 ۱۳85و  8۶رتبه دوم کشوری در حوزه پژوهش را کسب نمود.
در سال  ۱۳9۳واحد روابط بین الملل از معاونت پژوهشی منفک و جزو زیر مجموعه ریاست دانشگاه قرار
گرفت .کتابخانه های دانشگاه از شکل الکترونیک توسعه یافته و با مجهز شدن به نرم افزار تحت وب آذرسا تحول
بزرگی در اطالع رسانی داشتند ،همچنین در این دوران مراکز اطالع رسانی به شکل نوین در کتابخانه های
دانشگاه شکل گرفت و کتابخانه با عنوان کتابخانه و مرکز اطالع رسانی خدمات گسترده تری را به پژوهشگران
ارائه دادند ،ساختمان کتابخانه مویداالطبا بعنوان بزرگترین و مجهزترین کتابخانه دانشگاه افتتاح و خأل سالن
مطالعه متمرکز در دانشگاه ،رف ع شد .بررسی و تصویب طرح های تحقیقاتی به دانشکده ها تفویض اختیار شد و
همچنین اولین کارنامه پژوهشی اعضاء هیات علمی در اواخر سال  ۱۳9۴در دانشگاه تهیه شد.
از سال  ۱۳9۶تا کنون سرکار خانم دکتر شقایق حق جوی جوانمردمسئولیت معاون تحقیقات و فناوری
دانشگاه مسئولیت را برعهده دارند و از جمله فعالیت های انجام گرفته در این دوران با توجه به برنامه ششم
توسعه و اهداف باالدست راه اندازی واحد توسعه فناوری در دانشگاه با  5زیرمجموعه (مرکز نوآوری سالمت،
ارتباط دانشگاه با صنعت ،پارک علم و فناوری سالمت ،مالکیت فکری و ثبت اختراع ،مرکز مهارت های فناوری
تجهیزات پزشکی) و افتتاح پارک فناوری می باشد

