
 

 
 

 هایپژوهش کيف  و کم  ارتقای معاونت اين اصلل   هدف   
 دانشلليايا  و پژوهشللارا  اسللاتيد  بين در کاربردی و پايه

 و هاپژوهش کرد  هدفمند معاونت اين اولايت لذا. اسللت
 و جامعه نياز راستای در هاي پژوهش سلمت  به هاآ  هدايت

 و کشللار روا  سللتمت هایسللياسللتاذاری  بر تأثيرگذار
 بر مؤثر مطالعات همچنين و دانش مرزهای در هایپژوهش

 هابيماری بار کاهش و روان  اختتالت درما  و پيشللايری

 با هماام معاونت اين اهداف از يک  طرف  از. باشلللدم 
 و لتسهي سام نسل دانشااه راستای در دانشااه هایسلياست 
 انيام و دانشلللااه  از خارج هایبادجله  جلذ   افزايش

 .باشدم  صنعت با ارتباط هایطرح
 :به طار ختصه شامل ماارد زير است وظايف اين معاونت

برگزاری ج سلللات شلللارای پژوهشللل  و ت لللايت و   .1

 هاو پايا  نامههای پژوهش  بندی طرحاولايت
های کاتاه مدت و ميا  مدت هلا و دوره . برگزاری کلارگلاه  2

 اساس نياز مخاطبا  پژوهش  بر
 دانشکده  های تحقيقات  نظارت بر ک يه فعاليت. 3
های آمازشلل  و و ارزياب  عم کرد پژوهشلل  گروه . پايش5

   ت ع م أاعضای هي
 ت ع م أ. بررس  و ارزياب  ارتقای اعضای هي4
گيری اعضای هيات ع م  . ايياد تسهيتت الزم جهت بهره5

 و دانشيايا  از منابع اطتعات  

هاي  که اعضللای هيأت ع م  و . ارزياب  و ت للايک کتا 6
 اندترجمه آماده کردهپژوهشارا  برای چاپ و 

های دانشلللياي  جهت دريافت تأييد . نظارت بر پايا  نامه7

 اختق  از دانشااه و عقد قرارداد 
های پژوهش  در دانشکده با مياز معاونت . تشلکيل هسلته  8

 آوری دانشااهتحقيقات و فن
 . نظارت بر کتابخانه دانشکده و تيهيز آ 9
  انتشار نشريه ع م. 11

تاسللل   یانامهپايا  هایطرح وهای پژوهشللل  ک يله طرح  
در سيستم پژوهشيار به ت ع م ( أ)يک  از اعضای هيميری 

پس از ثبت  .گرددم ثبت   http://research.iums.ac.irنشان  
در صارت نياز به اصتح  نامه  گردد وبرای داوری ارسال م 

عد بگردد. اصتحيه تاس  اين معاونت برای ميری ارسال م 

در شللارای طرح   از انيام اصللتحات داورا  تاسلل  ميری
 در صارتگيرد و پژوهشل  دانشلکده مارد بررسل  قرار م    

دانشااه ارسال دانشکده  طرح به ت لايک شلارای پژوهش    

نيز بررس  گردد و درصارت گردد تا در شلارای دانشااه  م 
دانشااه قرارداد تاس  معاونت پژوهش  دانشااه با ت لايک  

 گردد. ميری منعقد م 
 

 معاونت پژوهشي کارکنان
  رضا آرزومندا  دکتر معاون پژوهشي:

 امين  مهدی دکتر: پژوهش اداره رئیس
 سادابه طاهری :مسئول دفتر
  من اری نغمه کارشناس:

 الهه هماوندی کارشناس:
 محمد شمسکارشناس: 

 

  :واحدهای زير مجموعه اين معاونت شامل موارد زير است
  دفتر مديريت پژوهش .1
  ع م سني  .2

 ارتباط با صنعت دانشکده .3

  انتشارات .4

  نشناس  بالين  ايرا نشريه روانپزشک  و روا .5

  کتابخانه .6

  های پژوهش ها و دورهکارگاه .7

  پايا  نامه .8

 

 معرفي مجله روانپزشکي و روانشناسي بالیني ايران
مي ه روانپزشلک  و روانشلناسل  بالين  ايرا  )انديشه و    
رفتار سللاب ( به صللاحک امتيازی دانشللااه ع ام پزشللک  و  

درمان  ايرا  در دانشکده ع ام رفتاری به  -خدمات بهداشت 
 رسد.چاپ م 

انديشه »با نام  1373نخستين شماره اين مي ه در تابستا  
از کميسيا  نشريات  1378انتشار يافت و در دی ماه  «و رفتار

رتبه ع م  پژوهش  دريافت کرد و از   ع ام پزشلک  کشلار  
مي ه روانپزشللک  و روانشناس  بالين  »نام آ  به  1385پاييز 
 .يافتتغيير  «ايرا 

و د شاکه منتشر م است  سلال بيش از بيسلت  اين مي ه 
ک يه مقاالت اين مي ه در . اسللترتبه ع م  پژوهشلل  دارای 

صللارت راياا  از طري  سللايت مي ه در به PDFقالک فايل 
 دسترس است.

( است و COPEاين مي ه عضلا کميته اخت  در انتشار ) 

http://research.iums.ac.ir/
http://tip.iums.ac.ir/uploads/cv_shariyat.pdf


 

 
 

  PsycINFO  EMRO Index Medicusمقاالت اين مي ه در    

Index Copernicus  Ebsco Ulrich's Periodicals 

Directory  DOAJ, CAB Abstracts  ISC  Scientific 

Information Database  Magiran  وIranMedex  نمللايلله
رسيده های به چاپسازی مقالهشاد و اقدام در زمينه نمايهم 

در دسللتار  SCOPUSرسللان  در اين نشللريه در پايااه اطت 
 کار قرار گرفته است.

پذيرفته  online submissionال مقاله فق  از طري  ارسللل
های پذيرفته شده کمتر زما  انتظار چاپ برای مقالهو  شادم 

 باشد.م سال از يك

 نشريه روانپزشکي و روانشناسي بالیني ايرانکارکنان 
 محمد باقر صابری زفرقندیدکتر  مدير مسئول:
 دکتر بنفشه غراي  سردبیر مجله:

 دکتر احمد عاشاری جانشین سردبیر:
 دکتر ناشين خادم الرضا دبیر شورای نويسندگان:

 زهره راخ مدير اجرايي:
 مريم ناروزی کارشناس نشريه:

 مريم ناروزی مسئول امور مشترکین:
 

 معرفي کتابخانه 
 يتاانست) روا  سلتمت  و رفتاری ع ام دانشلکده  اسلناد  کتابخانه

 به نظر. نماد کار به آغاز 1356 سللال  از( تهرا  روانپزشللک 

 تبهداش و روانپزشلک   بالين   روانشلناسل    منابع وجاد اهميت
 پزشک  ع ام دانشااه اصل    مرکز بعناا  حاضلر  حال در روان 
 طال در و اسلللت شلللده شلللناخته نظر مارد منابع در ايرا 

 را ایارزنده منابع اسللت تاانسللته خاد سللاله چند هایفعاليت
 فارسلل  کتا  عناا  2675  دارای کتابخانه اين. نمايد آوریجمع
 دارای و نامهپايا  عناا  529  و التين کتا   عناا  2937  و

 مربع متر 336 مساحت با و. باشدم  التين و فارسل   مرجع کتک
 .باشدم  نشريات و هاکتا  مخز  و مطالعه سالن دارای

ستفاده از خدمات کتابخانه در محل برابر با قاانين و مقررات ا
 .برای هماا  آزاد است  کتابخانه

 
 شرايط امانت کتب فارسي و التین

 .روز 31ج د به مدت  8ت ع م  أاعضای هي -

 .روز 15ج د به مدت  8دانشيايا  دکتری و ارشد  -
 .روز 11 ج د به مدت 6کارمندا   -
ها   نامهپايا   چاپ  التين ادواری نشلللريات  مرجع هایکتا  -

 شاندامانت داده نم  شده رزرو هایکتا 

 
 :  شرايط عضويت

 تکميل فرم عضايت -
  تحايل عکس پرسن   اسکن شده -

 
 کارکنان کتابخانه

 نرگس ع يرضاي زهرا اسکندری و  کتابدار:
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معاونت پژوهشي 

  دانشكده علوم رفتاري و سالمت روان 

 (انستيتو روانپزشكي تهران)

 

 

 

 

 

 

 

  1سللتارخا   خيابا  نيايش  کاچه من للاری  پت  آدرس: 

انسللتيتا  -دانشللکده ع ام رفتاری و سللتمت روا   

 روانپزشک  تهرا 
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