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تحوالتتبوتابدرامروزیبشرهرچقدر
رویبرمدرننسلهایومیگیردقرارهستی
همیتابربیشازپیشمیشوندمتولدخاکیکره

میشودافزودهحوزهایهردرپژوهشوتحقیق
برایسودمندیکلیدراتحقیقانسانهاو

ودازکهیافتخواهندبشرزندگیپیشرفت
پیامدهایپژوهشاولاست،ارزشمندحیث
منتشرشاملکهداشتخواهدبسیاریعلمی
وآموزشافزایشدهندهعلم،پیوستهسازی

هایمرزگسترانندهعلم،طالبانبراییادگیری
رتفکجدیدروشهایبهبوددهندهبشری،دانش

سؤاالتبهپاسخدهندهوهستیازدرکو
پژوهشدوموبودخواهدبشریجدید

برایسودمندیاجتماعیگستردهپیامدهای
تولیدموجبکهآوردخواهدارمغانبهبشر

ر،سالمتزندگیبهتر،خدماتبهتر،محصوالت
دهها،ایبیشتردرکبهبودهمچنینوبهتررفاه

یککالمدرو...وباورهاوارزشهانگرشها،
.میشودبشربهتراجتماعیزیستهزندگی

خشیبکهمیشودچهاینکهبرایبسیاریدالیل
ازبخشیومیپردازندپژوهشبهانسانهااز

دمیگذراننپژوهشگریشغلدرراخودزندگی
اصلیدلیل7درراآنهامیتوانکهداردوجود
بستریپژوهشکهاستآناولدلیل.دادجای

ایجادآموزشونودانشخلقوایجادبرای
یکآکادممحیطودانشگاهدرنهتنهاکهمیکند

کارهردروهمهجادربلکهاستالزمضرورتش
یلدل.دارداهمیتبشرپیشرفتبرایشغلیو

ادراکقوهبهبودوعمومیآگاهیافزایشدوم،
لیلد.استمتخصصافرادتوسطمختلفمسائل
وشغلهادرموفقیتبهکمککنندهسوم،
روشهایوراههایافتنبامختلفافرادوظایف
،چهارمدلیل.استموفقیتکسببرایجدید
باطلابطالوحقیقتاثباتبرایمؤثرراهی
یبیاعتباربهمیتوانآنبهوسیلهکهاست
م،پنجدلیل.گذاشتصحهعلمیروشبهباطل
وندانستههایادگیریبرایمطمئنراهی

مختلفپژوهشهایانجامبافردیعلمافزایش
دیدجدانشیافتنبهوسیلهدرآمدکسبحتیو

برایخوبیدرآمدوعظیمارزشافزودهکهاست
نندهتأمینکششم،دلیل.میکندایجادمحققین

استکنجکاوافراددرنوشتنوخواندننیاز
دوهرانجاممستلزمپژوهشیهرانجامچراکه
واستهمزمانبهطورنوشتنوخواندنعمل،
اندیشمندانفکرورزشپژوهشهفتم،دلیل
وفکراندیشمندیهرآنبهواسطهکهاست

امانجباورزشیتمریناتهمچونراخوداندیشه
رافکرشهموارهومیدهدتمرینوورزپژوهش

.اردمیدنگهاماندر...وتنبلیکهولت،گزنداز

ممکنشد،بیانپژوهشازکهمقدمهایاینبا
ددارندوستکهباشیدکسانیجزوشمااست
برایبپردازند،پژوهشیفعالیتهایبهآیندهدر
درممکنشکلسادهتریندراستبهترکاراین

باشید،داشتهسادهایجستجویاینترنت
آموزشیویدیوهاییاوالکترونیککتابهای

نهکتابخادریاببینید،راپژوهشبامرتبط
قیقتحروشکتابهاییافتندنبالبهدانشگاه
همیدبفتامیکندکمکشمابهکاراینباشید
پژوهشگریکاقداماتوپژوهشیکاصول
پژوهشگرذهنایجادبرایحتی.استچگونه

استشدنپژوهشگربرایمقدمهایکه
واعانخواندنوفیلمتماشایحیندرمیتوانید
سؤاالت...وداستانشنیدنکتاب،مختلف
ییجااستخودتانرشتهبامرتبطکهراخاصی

رکااین.بیندیشیدآنبهوکنیدیادداشت
هبشماراوکندجلبشماراکنجکاویمیتواند
استممکن.ببردبیشتریاطالعاتدنبال

موضوعاتبهمربوطیادداشتهایبخواهید
.بخوانیدراآموختهایدآنچهیاوموردبحث
البمطنوشتنوکتابهاخواندنفیلم،تماشای
تحلیلتجزیهوبرایشماتواناییوتفکرمختلف،
کاراین.میبخشدبهبودرامختلفمسائل

دهد،افزایشنیزشماراواژگاندایرهمیتواند
میشودپیشنهادشدنخوبمحققیکبرای

وکارگاههاآموزشی،نشستهایدر
روشدانشتقویتهدفباکهکنفرانسهایی

استمرتبطمهارتهایبهبودوتحقیقهای
سازمانهایتوسطرویدادهااین.کنیدشرکت
مؤسساتودانشگاههابهویژهمختلف،

“think tank”موتورهایاز.میشودانجام
تحقیقاتکمیتهواینترنتیجستجوی

فادهاستفرصتهااینیافتنبرایدانشگاهتان
پژوهشمسیردربتوانیداینکهبرای.کنید
ازنینیزپژوهشیمربییکبهباشیدموفق
جویاندانشیااساتیدبینازمیتوانیدکهدارید
یکافزمانوانگیزهکهرافردیباالترمقاطع
قشنتاکنیدانتخابداردشمارابهکمکبرای
.کندبازیشمابرایراراهنمایاستاد

داناندیشمنکهاستتحقیقوپژوهشپرتودر
رمسیبشرروزهرومیکنندظهوردانشمندانو

تاسنشدهدیرتامیکندپیداخودبرایتازهای
تعادنکردنجستجووندانستنبهشماذهنو

پژوهیدنبرایهماکنونازاستنکرده
زیدبسادانشمندیکخودازوشویددستبهکار

...

...برای پژوهش دست به کار شوید

ده پیراپزشکی معرفی  و مصاحبه با دانشجویان پژوهشگر برجسته دانشک

فریبا کشاورز

غالمیسعيد محمد 
زهرا یوسفی
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هلردگالآاقی اکبر جناب 
وهماتولوژیتخصصیدکتریمقطعدانشجوی

خونانتقالطب

1393سالدركشورینمونهدانشجوی
سيناابنكنگرهبرترپژوهشگر
المللیبينمعتبرمجالتداور
انشگاهدپيراپزشكیدانشكدهبرگزيدهدانشجوی

تهرانپزشكیعلوم
بالينوآزمايشگاهكنگرهبرگزيده
ولوژیهماتتخصصیدكترایكنكورنخسترتبه

انتقالطبو
كیپزشعلومدانشگاهبرترپژوهشگردانشجوی

1395سالدرايران
Editorالمللیبينكتابcongenital

bleeding diosrderدرشدهچاپ
اشپرينگرانتشارات

ودانعقاشناسی،خونكتابترجمهدرويراستار
مترجمديويدسون،هنری،خونانتقالطب

تابكچندينتاليفوهافبراندهماتولوژیكتاب
شناسیخونزمينهدر

پژوهشفيلد:
 Rare bleeding diorders, Inherited

platelet disorders, common bleeding

diorder, thrombophila and

thalassemia
126مقاالتتعداد

 h-index 15 , i10-index 23

بسمهتعالی

ندانمنکتههایعلموفنرا

رامقامدیگریدادمسخن

کاروانسوزوسرورممیان

ارسبکپیکردپیرانکهن

(الهورعالمه)

ازوشاكرمنعماتشتمامیبخاطررامنانخداوند
تمامیبرایافزونروزموفقيتخواهانپاكشدرگاه
انوجودشتمامكههستمدانشجويانیوپژوهاندانش

اعتقادهمواره.خداستخلقبهخدمتعشقازسرشار
دخوبابزرگهایموفقيتبزرگ،اهدافكهامداشته

ازترارزشباوواالترهدفیچهوآورندمیهمراهبه
البتهدشوار،وصعبمسيریدر.خداخلقبهخدمت

هموارهامكردهطیهاسالايندركهبخشلذت
هيچكهامكردهزدگوشخودبهگذشتهازبيش

سپيدجامهدرخداخلقبهخدمتازواالترهدفی
هاندازبهتاآموختمنبهكهمسيری.نيستخدمت

ادافربه.بدمماميدروحجامعهاميدناكالبددرتوان
بهقعشازسرشارواستعدادازلبريزكهاطرافمتوانای

تاكنمكمکتوانمحددرهستند،رشدوخدمت
جایبه.كنندطیخودمازترسهلرارشدمسير
اختيارشاندررااندكمهایآموختهخطا،وآزمون

طیارمسيراينكمتردشواریبابتوانندتادهمقرار
رمزكه.باشندخودمازتوانمندترافرادیوكنند

افرادكهنيستاينجزچيزیجامعههرموفقيت
.دهندپرورشخودازترتوانمندتوانمند،

ام،كردهتعريفخودبرایكهاهدافیتمامكناردر
مبرايهموارهالمللیبينمجامعدركشورمناماعتالء

چندباگذشتهسالكههدفی.استداشتهوافرلذتی
درواررتيتوآمدهنائلآنبهكهالمللیبينموفقيت

.گشتمحققبرايمحدویتاامآوردهزير

Internationalكميتهدرتوانستمسالايندر

council of standardization in
hematology (ICSH)تمامبرایكه

هشتجزءآشناست،نامیعزيزهایهماتولوژيست
بارتيننخسبرایكهباشمالمللیبينهماتولوژيست

.نماييماندازیراهراكميتهاينانعقادكمبته

نائلانبهسالايندركهديگریالمللیبينموفقيت
Editorialبهشدناضافهآمدم boardمجله
Seminarمعتبر in thrombosis and

hemostasisباIF:3.7بود.

Congenitalكتابچاپهمچنين bleeding

disorders, diagnosis and
managementبرجستهدانشمنددههمكاریبا

انتشاراتدرداخلیارزشمندهمكارانوالمللیبين
Springerدهبنديگرالمللیبينهایموفقيتاز

.بود

وهاموفقيتاينتمامیبنایسنگشکبدون
اهدرگبهاستعانتجزچيزیپيشينمهایموفقيت

چهي.استنبودهگروهیكاربرپافشاریومنانايزد
هبامكردهكسبتاكنونكههايیموفقيتازيک

همكارانودوستانكمکبامگرآمدنمیدست
پرنقششاهدگذشتهازبيشترروزهركهگرانقدرم

.هستمعلمیكارهایدرهاآنتررنگ

وگرانپژوهشتمامبرایپايانینكتهشايد
زیچيهستندرشدمسيرابتدایدركهدانشجويانی

رموزهكشوممتذكردوستاناينبهكهنباشداينجز
ربپافشاریتعهد،علمیكارهایدرموفقيتاصلی
وتيمیكارانجاموواالوبزرگاهدافتعريفهدف،
.باشدمیديگرانرشدبهكمک

نیبیاطب خانم شادی رسکار 
تخصصیدکتریمقطعدانشجوی
خونانتقالطبوهماتولوژی

السدردانشگاهبرترپژوهشگردانشجوی
96

مجالتداوروايرانپتنتكانونداور
المللیبينمعتبر

الهمقهشتادازبيشانتشارسابقهدارای
بينمعتبرمجالتدرپژوهشیعلمی
.المللی

كنگرهدرمقالهخالصه70ازبيشارائه
.المللیبينوملیهای

پژوهشیطرح40ازبيشهمكارومجری
المللیبينكتابنويسندگاناز

congenital bleeding diosrder
اشپرينگرانتشاراتدرشدهچاپ

وانعقادشناسی،خونكتابمترجماناز
ازوديويدسون،هنری،خونانتقالطب

وهافبراندهماتولوژیكتابمترجمان
خونزمينهدركتابچندينتاليف

شناسی
پژوهشفيلد:

 Rare bleeding diorders,

Inherited platelet disorders,

common bleeding diorder,

thrombophila and thalassemia
83مقاالتتعداد

 h-index 12, i10-index 18

نامخدابه

ازواضحیوروشنتصويرهرپشتگمانمبه
ديدنشبهقادرديگرانكهماموفقيت های

فقطكهدارهوجودمبهمتصويريکهستند،
بهممتصويراين.داريمراديدنشتوانايیماخود

برایكهناهمواریمسيرجزنيستچيزی
یناهمواری هاي.كرديمطینقطهاينبهرسيدن

هيچ كسوداشتههمراهبهزيادیرنج هایكه
منظربهونيست؛آن هالمسبهقادرماخودجز

طفقكهرنج هايی.استهميندرقصهزيبايی
.استشدهختممارشدبهاماماستبهمتعلق

برایومی كنندتماشارومادورازديگران
ماخوداينامامی زنند،كفمادستاوردهای

كرديمطیكهمسيریافتخاربهبايدكههستيم
بهآنچههربرایمی كنمشكرراخدا.بزنيمكف

شكرراخدا.نهكهآنچهچههروآوردمدست
اخالقیباوارزشمندافرادوجودبرایمی كنم

دروداشته امراآن هاباهمكاریافتخاركه
بياموزمبيشترنشوم،نااميدگرفتميادكنارشان

وختمآم.كنمحركتپيوستهودهميادبيشترو
اركازبيشتربسيارگروه،دركردنكارارزش

همكاریاينادامهلياقتاميدوارم.استانفرادی
.باشمداشتهنيزآيندهدررا

ايندركهاستاينباقيماندهحرفتنها
تعارفنااميدیهمديگربهآدم هاماكهروزهايی
اشيمبراهكاریدنبالبهبايدگمانمبهمی كنيم،

رين،تلخ تدر.نگيريمتأثيرنابسامانیهرازتا
شرايطهماوضاعسخت ترينوشكننده ترين

اولويت هایبهاستكافیفقط.هسترشد
ازبيشروزهاايندركهخاكیارزشوخودمان

رفكدارد،نيازماسازندگیوتالشبهپيش
.كنيم

(97، مهر مجله پژوهش های دانشجویی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، شماره اول)مپداگاه نامه 
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اخبار پژوهش دانشجویی مپدا

رکشوعملاتاقدانشجوییسالیانهپژوهشیهمایشاولین

وریكشدانشجويیعلمیانجمنهمكاریباايرانپزشكیعلومدانشگاه
پزشكیلومعپيراپزشكیدانشكدهدانشجويیتحقيقاتكميتهوعملاتاق

.كندمیبرگزارايران

97آبان10:مقاالتچكيدهارسالمهلت،97آذر1:برگزاریزمان
رازیالمللیبينهایهمايشمركز:همايشبرگزاریمحل

نویسیپروپوزالتابستانیمدرسهبرگزاری

دهدانشكپژوهشیمعاونتتوسطنويسیپروپوزالتابستانیمدرسه
3مدتبهدانشكدهايندانشجويیتحقيقاتكميتههمتبهوپيراپزشكی

شاملدورهاين.شدبرگزارمركزیكتابخانهتئاترآمفیسالنمحلدرروز
وهشپژدراخالقومطالعاتانواعباآشنايینويسی،پروپوزالهایكارگاه

مدسعيدمح،تمتاجیاميدرضادادگستر،احسانآقاياناساتيدتوسطكهبود
ابعملیوتئوریبصورتدورهاين.شدتدريسرحمانیوحيدوغالمی
27لغايتتيرماه25ازپزشكیعلومدانشجويانازنفر45حدودشركت

.شدبرگزار97ماهتير

سالیانهپژوهشیکنگرهنوزدهمیندرآفرینیافتخار
(۱۳۹7/۶/۱۱)همدان–کشورپزشکیعلومدانشجویان

6تاريخازكشورپزشكیعلومدانشجويانساليانهكنگرهنوزدهمين
همدانپزشكیعلومدانشگاهدر1397شهريورماه9لغايتشهريورماه

پزشكیعلومدانشگاهدانشجويیتحقيقاتكميتهاعزامیتيم.شدبرگزار
سبكميزباندانشگاهازپسرا"دوممقام"شدهپذيرفتهمقاله36باايران
لپندراولرتبهكسببهموفقغالمیمحمدسعيدآقاینهايتدر.كرد

.شدندسرطانوشناسیخون
اکبر درگالله، شادی طبيبيان

(97، مهر مجله پژوهش های دانشجویی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، شماره اول)مپداگاه نامه 

گاه انهم مپدا 

پوررحیمیمتینهخانممقالهانتخاب

آزمايشگاهیعلومكارشناسیدانشجوی
پوسترعنوانبهپيراپزشكی،دانشكده

دانشجويیملیكنگرهاوليندربرتر
(1395/10/29)مكملوسنتیطب

دانشکدهدانشجویانپژوهشروزبزرگداشتمراسمدر
ازراجایزه۳پژوهشیعلمیمختلفهایزمینهدرپیراپزشکی

.(۱۳۹۵/۱۰/۵)کردندخودآن

مقطعبرترپژوهشگردانشجویدرگاللهاكبرPhD(هماتولوژیرشته)
پژوهشیهایكميتهدرفعالبرترپژوهشگرغالمیمحمدسعيد

(هماتولوژیرشته)دانشجوئی
يقاتتحقهایكميتهمنتخبدانشكدهدانشجوئیتحقيقاتكميته

(غالمیسعيدمحمدآقای:كميتهوقتدبير)دانشگاهدانشجوئی

ایراندانشگاهنمونهدانشجویجشنواره

ارشدكارشناسیمقطعدانشجویغالمیسعيدمحمدآقایانتخاب
رهجشنوااولنفرعنوانبهخونبانکوهماتولوژیرشتهدرناپيوسته

(1396/12/12)1396سالدردانشگاهینمونهدانشجوی

وهشیپیراپزشکیپیشتازدرفعالیتهایعلمیوپژدانشکده
(۱۳۹۶/۹/۲7:)

راپژوهشجشندرمنتخبجايزه5پيراپزشكیدانشكده96سالدر
.نموددريافت

مقطعبرترپژوهشگردانشجویدرگاللهاكبرPh.D(رشته
مقالهبيشترينارائهزمينهدر(هماتولوژی

مقطعبرترپژوهشگردانشجویطبيبيانشادیPh.D(رشته
(هماتولوژی

ایهكميتهبرترمنتخبدانشكدهدانشجوئیتحقيقاتكمتيه
ريبافخانمسركار:كميتهوقتدبير)دانشگاهدانشجوئیتحقيقات

(كشاورز

1. Congenital

Bleeding Disorders 

،بانحوهنگارشآشنایی(۲
ارائهوداوریمقاالتدر

هاکنگره

روشتحقیقبرایافراد(۳
مبتدی

راهنمایکاربردیوحرفه(۵
ایمقالهنویسیبرایافراد

مبتدی

۶)PCRزبانسادهوبه
کاربردی

اساسهموستازوبیماریها(4

شجویی معرفی و سابقه کمیته تحقیقات دان
دانشکده و کمیته مشورتی

دااگشنه اریان ردمراسم روز ژپوهش طی دوسال متوالیکمیته ربرت انتخاب کمیته تحقیقات دانشجویی دادکشنه پیرازپشکی هب عنوان -1

همچنین ربگزیده داوری )هفدهمین کنگره ژپوهشی ساالهن دانشجویان علوم زپشکی کشورموفقیت اعضا کمیته رد -2
(پذریش  مقاالت دانشجویان  هب صورت پوستر سخنرانی و 

گاه گوارشکنگره نیب المللی اراهئ دو مقاهل هب صورت پوستر ردسومین -3 .سرطان اهی دست

.رد کنگره آزمااگشیه و بالینمقاهل 20پذریش  شیب از -4

.همایشپوستر ربرت پذریش پوستر  دانشجویان کمیته رد سومین همایش  ربرسی فرهنگ سالمت از منظر قرآن و حدیث هب عنوان -5

کار تهران و پذریش  یک -6 .دانشجویی  رد این کنگرهداور منتخب و دو مقاهل سخنرانی  حضور فعال دانشجویان ردکنگره شبکه هم

 (SRC)دانشجوییکمیته تحقیقات 

پژوهشجهت یادگيری محلی 

تابعههایدانشکدهدانشجوییتحقیقاتکمیته
قاتتحقیکمیتهجملهازایرانپزشکیعلومدانشگاه

بعدو۱۳۹۳سالدرپیراپزشکیدانشکدهدانشجویی
هرانتدانشگاهازایرانپزشکیعلومدانشگاهانتزاعاز

فعالیتجدیداعضایجذبباسال۲ازبعد.شدایجاد
به.کردآغاز۱۳۹۵سالبهارازجدیطوربهراخود

فعالپژوهش،بهمندعالقهاعضایحضورباکهطوری
طوربهسال،دوطیتوانستباالپشتکاردارایو

غالمیسعیدمحمدآقایدبیریبه۱۳۹۵سال)متوالی
بانکوهماتولوژیارشدکارشناسیمقطعدانشجوی

ورزکشافریباخانمسرکاردبیریبه۱۳۹۶سالوخون
حائز(عملاتاقارشدکارشناسیمقطعدانشجوی

تحقیقاتهایکمیتهبیندربرتررتبهکسب
لهجماز.شودایرانپزشکیعلومدانشگاهدانشجویی

:شاملشودمیدنبالکمیتهایندرکهمهمیاهداف
اعتالیورشدشکوفایی،برایمناسببسترایجاد
وپژوهشگرانتربیتودانشجویانپژوهشیوعلمی

فعالیتهایساختننهادینهکشور،آیندهمدیران
ویاندانشجتوانمندسازیدانشجویان،بیندرپژوهشی

آموزشمختلفشیوههایطریقازپژوهشزمینهیدر
(همایشوسمینارهاها،کارگاهبرگزاری)عملیونظری

ومادیحمایتهایبهمنظورمناسبزمینهیایجادو
دانشجویانعلمیفعالیتهایازدانشگاهمعنوی
.میباشد

(sEDO)دانشجوییکمیته مشورتی 

محلی جهت پژوهش در آموزش

وهاریزیبرنامهازایعمدهسهمجوامع،تمامیدر
درآنهاآموزشوجواننیرویپرورشبه،هاتالش

.گرددمیمعطوفجامعهکالنوخرداهدافراستای
وپویاییوهستندکارآمدومحرکنیروهایجوانان
نیرویوشورکهیابدمیتحققزمانیتنهاپایدار،رشد

جوامعهایشریاندرآنهانابونوهایایدهوجوانی
کهبودخواهدایجامعهموفق،یجامعه.یابدجریان

موفقخودجواننیروهایصحیحآموزشدرتنهانه
قطعاکه،هاآننظراتازبتواندآنکناردربلکهباشد،
هبوجستهبهرهاست،نگرشونسلتغییرازمتأثر
یتهافعالدرانجامراآنانمشارکتزمینهمناسبیشکل
یدانشجویمشورتیکمیتهراستاایندر.آوردفراهم
السازکهپیراپزشکی،دانشکدهآموزشتوسعهدفتر
است،نمودهآغاززمینهایندرراخودفعالیت۱۳۹4
آموزشتوسعهدفترنظرزیرتاکند¬میتالش

دائموفعالمشارکتبرایرابستریدانشکده،
فرآیندهایبهمربوطمسائلتمامیدردانشجویان
راموبامرتبطتفحصوتحقیقودانشکدهآموزشی
ازتعدادیراکمیتهایناعضای.آوردفرآهمآموزشی

که؛ندمیدهتشکیلپیراپزشکیدانشکدهدانشجویان
وآموزشتوسعهدفترمدیریتمستقیمنظرزیر

یفتعروظایفقالبدرمربوطه،هایکمیتهمسئولین
هایطرحانجامهاآنترینمهمازجملهکهشده،

شنقایفای.باشدمی"آموزشدرپژوهش"تحقیقاتی
دهدانشکدانشجوییمشورتیکمیتهاعضای.نمایند

ازنیاعالمدنبالبهوایدورهصورتبهپیراپزشکی
سیبررازپسمتقاضیان،بینازآموزش،توسعهدفتر
مصاحبهطریقازنیازصورتدرودانشجویانرزومه
.شوندمیانتخاب

فریبا کشاورز، محمد سعيد غالمی


