کارنامه عملکرد علمی اجرایی پژوهشکده زنان در در نمای کلی سال 5931
پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا (س) در راستای ارتقای پژوهش و رشد فعالیت های تحقیقاتی با چهار گروه روانشناسی و علوم
تربیتی ،علوم اجتماعی و توسعه ،بیومدیکال و خانواده درمانی در چهاربعد سالمت روانی ،اجتماعی ،معنوی و جسمی زنان و خانواده
فعالیت می نماید .این پژوهشکده در راستای تعالی رشد ارتقاء و انتظام فعالیت های پژوهشی اقدام به ارزیابی فعالیت های سال
گذشته خود نموده است.
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عملکرد سایر واحدهای پژوهشکده زنان در سال 5931

عملکرد کتابخانه پژوهشکده زنان در سال 5931
 -1خرید  033نسخه کتاب از نمایشگاه بین المللی کتاب
 -2خرید بیش از  0333نسخه کتاب التین الکترونیکی با موضوعات روانشناسی ،جامعه شناسی و بیومدیکال
 -0عضو پذیری دانشجویان جدید الورود
 -0امانت دادن کتاب به اعضا
 -5مشاوره مرجع برای پژوهشگران
 -6با خرید ساالنه ،کتاب های موجود در کتابخانه به  5301رسیده است.
 -7برگزاری نمایشگاه خرید کتاب و نشریات در حوزه زنان با تخفیف  %23برای دانشجویان و عالقمندان در هفته پژوهش
 -8تهیه کتب مورد نیاز دانشجویان برای سال تحصیلی با تخفیف %23
 -9برگزاری کارگاه آموزشی نحوه استفاده از منابع کتابخانه ،جستجوی منابع فارسی و التین از پایگاه های اطالعاتی و
استفاده از کتابخانه دیجیتال
 -13قرار دادن میز اهدای کتاب .بدین صورت که هر کسی می تواند کتاب شخصی خود را بر روی این میز قرار دهد تا
دیگران از آن استفاده نمایند.

عملکرد آزمایشگاه پژوهشکده زنان در سال 5931
 -1برگزاری  2کارگاه آموزشی
 -2انجام  0طرح تحقیقاتی
 -0ساپورت  5دانشجوی دکترا و کارشناسی ارشد

 -0آموزش و راه اندازی دو دستگاه
 -5ستاپ  23دستگاه آزمایشگاهی
 -6گرفتن آب مقطر روزانه
 -7تهیه محیط کشت و انجام کشت مخمر و باکتری و( ....ماهانه)
 -8درخواست و پیگیری همکاری با گروه علوم زیستی  5دانشگاه مطرح تهران جهت دانشجو و طرح مشترک در آزمایشگاه

عملکرد نشریه های پژوهشکده زنان در سال 5931
 -1چاپ  0شماره از نشریه مطالعات اجتماعی و روانشناختی زنان
 -2انجام  %63از فرایند بین المللی شدن نشریه مطالعات اجتماعی و روانشناختی زنان
 -0ثبت نشریه مطالعات اجتماعی و روانشناختی زنان در سامانه وزارت ارشاد
 -0ثبت  5شماره چاپی نشریه مطالعات اجتماعی و روانشناختی زن در پایگاه استنادی جهان اسالم
 -5ثبت نام دریافت کارت مدیرمسئول جدید نشریه مطالعات اجتماعی و روانشناختی زنان
 -6ثبت نام پروانه انتشار جدید نشریه مطالعات اجتماعی و روانشناختی زنان
 -7چاپ  2شماره از نشریه مطالعات زن و خانواده
 -8انجام  %63از فرایند بین المللی شدن نشریه مطالعات زن و خانواده
 -9ثبت نشریه مطالعات زن و خانواده در سامانه وزارت ارشاد
 -13ثبت  0شماره چاپی نشریه مطالعات زن و خانواده در پایگاه استنادی جهان اسالم
 -11ثبت نام دریافت کارت مدیرمسئول جدید نشریه مطالعات زن و خانواده
 -12ثبت نام پروانه انتشار جدید نشریه مطالعات زن و خانواده

عملکرد وبسایت پژوهشکده زنان در سال 5931
 -1ایجاد لینک خبرنامه زنان (خبرنامه داخل کشور  /خبرنامه خارج کشور)
 -2ایجاد لینک مطالعات زن و خانواده ( دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی /دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی /پژوهشکده
زنان)
 -0بارگذاری تمامی پایان نامه های گروه علوم اجتماعی تا سال 90
 -0بارگذاری تمامی مقاالت گروه علوم اجتماعی تا سال 90
 -5وارد نمودن اخبار روز

عملکرد کارشناس پژوهشی پژوهشکده زنان در سال 5931

عنوان
تشکیل جلسات ارتقا
تشکیل جلسات ترفیع
تشکیل جلسات شورای پژوهشی برای اساتید
تشکیل جلسات شورای پژوهشی برای کارکنان
تشکیل جلسات شورای پژوهشی برای دانشکده ها
تشکیل جلسات شورای پژوهشی با معاونت ها
تشکیل جلسات شورای پژوهشی به منظور بررسی آیین نامه
تشکیل جلسات شورای پژوهشی به منظور بررسی آیین نامه
ارتقاء
تشکیل جلسات شورای پژوهشی به منظور بررسی آیین نامه
ترفیع
جلسات شورای پژوهشی با حضور رئیس دانشگاه
تشکیل
استخدامی
تشکیل جلسه با حضور رئیس نهاد رهبری دانشگاه
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عملکرد علمی اجرایی پژوهشکده زنان سال 5931
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نوع فعالیت

پژوهشی

آموزشی

31
برگزاری کارگاه های علمی و تخصصی

9

تعداد داوری مقاالت اعضای هیات علمی

62

تعداد مقاالت چاپ شده اعضای هیات علمی پژوهشکده زنان
در مجالت بین المللی Scopus ,ISI, jcr,

9

تعداد مقاالت چاپ شده اعضای هیات علمی پژوهشکده زنان
در مجالت علمی پژوهشی داخلی و ISC

15

تعداد مقاالت چاپ شده اعضای هیات علمی پژوهشکده زنان
در مجالت بین المللی با نمایه های سایر (علمی تخصصی،
علمی ترویجی و )...
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تعداد مقاالت ارائه شده اعضای هیات علمی پژوهشکده زنان
در کنفرانس ها و سمینارهای بین المللی داخل کشور
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تعداد مقاالت ارائه شده اعضای هیات علمی پژوهشکده زنان
در کنفرانس ها و سمینارهای بین المللی خارج از کشور

0

تعداد مقاالت ارائه شده اعضای هیات علمی پژوهشکده زنان
در کنفرانس ها و سمینارهای ملی

5

تعداد حلقه های علمی ایجاد شده متشکل از اساتید و
دانشجویان

؟

تعداد کتاب های تالیفی

2

تعداد کتاب های ترجمه

0

تعداد پایان نامه اعضای هیات علمی

10

واحد های تدریس

18

موظف و غیر موظف

10

طرح پژوهشی ارتباط با صنعت

7

هسته پژوهش

0

دبیر علمی همایش های ملی و بین المللی

1

دبیر اجرایی همایش های ملی و بین المللی

0

اعضای هیات علمی فعال و مرتبط با پارک ها و مراکز رشد
اجرایی

سایر

عضو وابسته پیوست فرهنگی

1
 28جلسه

تعداد اعضای هیات علمی دارای سمت های اجرایی داخلی

5

تعداد اعضای هیات علمی دارای سمت های اجرایی برون
سازمانی

0

تعداد اعضای هیات علمی دارای سمت های اجرایی بیرونی
بین المللی

1

تمدید قرارداد اعضای هیات علمی پیمانی

0

عضو کارگروه های تخصصی هیات اجرایی جذب اعضای
هیات علمی

2

عضو کارگروههای تخصصی هسته پژوهش داوری طرح

0

تشکیل جلسه با حضور رئیس نهاد رهبری دانشگاه

1

ویراستاری نشریه مطالعات زن و خانواده



ویراستاری نشریه مطالعات اجتماعی و روانشناختی زنان



مصاحبه با سازمانها و نهادهای خبری

؟

همکاری با یونسکو در کشورهای دیگر

0

