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هداشت  ییدانشگاه علوم پزشكدانشگاه علوم پزشك هداشتو خدمات ـب هران  یی، درمان، درمانییو خدمات ـب هرانـت   ـت

حقيقات و فناور حقيقات و فناورمعاونت ـت   ییمعاونت ـت

  اطالعات دانشگاهاطالعات دانشگاه  ییمديريت آمار و فناورمديريت آمار و فناور

  

  

  

  

  
  

  

، ، ييننيينائنائ  ييرزاقرزاق، احسان ، احسان زادهزاده  معصومه رجبمعصومه رجبمریم حيدري، مریم حيدري،   ري،ري،اميامي  محمدمحمد  ناهيد ابراهيمي،ناهيد ابراهيمي،، ، حميدرضا اباذريحميدرضا اباذري  ((اابه ترتيب حروف الفببه ترتيب حروف الفب))  ::كنندگانكنندگان  تهيهتهيه

  ، فرزانه نجاتي رستمي، فرزانه نجاتي رستميييگودرزگودرز  ييمعظممعظمشيرین شيرین كوروش محسني، كوروش محسني، الهه فرقداني، الهه فرقداني، ، ، ه شوشتریانه شوشتریانژالژال  ،،عليرضا شادپورعليرضا شادپور
  

  ، معاون آمار مدیریت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه، معاون آمار مدیریت آمار و فناوري اطالعات دانشگاهآراآرا  ننییزرزردكتر عليرضا دكتر عليرضا   سرپرست توليد:سرپرست توليد:
  

  

  

  13911391  پایيزپایيزتاریخ انتشار: تاریخ انتشار: 
  

  ::نينيتشكر و قدرداتشكر و قدردا
باشد كه با همكاری واحدهای تابعه  ای در مديريت آمار و فناوری اطالعات دانشگاه می ريزی شده  گروهی و برنامه آوری اين مجموعه حاصل كار فراهم

ه اسامی آنها كارشناسانی كو اران كهم ويژه هها و واحدهای تابعه دانشگاه ب از همه مديران و مسئولين محترم مديريت بدينوسيله شده است. انجامدانشگاه، 

 شود. ر و قدردانی میكصميمانه تشاست؛ شده  ارائه صفحه بعدجدول  در 



 دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

  1390سال سالنامه آماری 

 ر و فناوری اطالعات دانشگاهمديريت آما

        stat@tums.ac.irپست الكترونيك:  81633620تلفن:  605ششم، واحد  طبقه، علوم پزشكی تهران بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزی دانشگاه تهران، نشانی:
 ب 

 

 اند ت داشتهكه در توليد این سالنامه آماري مشارك ار در واحدهاي مختلف دانشگاهكارشناسان همكاسامي 

 نام و نام خانوادگی نام واحد رديف ام خانوادگینام و ن نام واحد رديف نام و نام خانوادگی نام واحد رديف

 آزيتا اجاللی  حوزه معاونت بهداشت 123 سيده طاهره قريشی  حوزه معاونت آموزشی 62 مريم اجاقی اداره انتشارات 1

 گان اسماعيلیمژ  حوزه معاونت بهداشت 124 وهی فردكنرگس   حوزه معاونت آموزشی 63 ماندانا معدنی بيمارستان امام خمينی)ره( 2

 ربابه انصاری طرقی  حوزه معاونت بهداشت 125 سليمه گوهری نژاد  حوزه معاونت آموزشی 64 محسن ذوالفقاری بيمارستان امام خمينی)ره( 3

 دكتر مژگان انوری حوزه معاونت بهداشت 126 آفاق احمدی  حوزه معاونت دانشجويی 65 شهره يوسفی  بيمارستان اميراعلم 4

 نيا شكوفا باقری  حوزه معاونت بهداشت 127 یكاكزهره سادات س  حوزه معاونت دانشجويی 66 مرتضی رضايی ستان اميراعلمبيمار 5

 آذر سميه پری  حوزه معاونت بهداشت 128 امليا داود زادهكسيده   حوزه معاونت دانشجويی 67 كاله زهرا زرين  بيمارستان انستيتو كانسر 6

 پروين جانانی  حوزه معاونت بهداشت 129 كوچكطاهره   حوزه معاونت دانشجويی 68 الله ميرجمهری  كانسربيمارستان انستيتو  7

 قديرزاده افسانه حاجی  حوزه معاونت بهداشت 130 علی محمدی فيض آبادی  حوزه معاونت دانشجويی 69 آرزو اسدی  بيمارستان بهارلو 8

 مرادی پروانه حاجی  حوزه معاونت بهداشت 131 فرزاد سلطانپور خامنه  حوزه معاونت دانشجويی 70 زاده اميرحسين ملك بيمارستان بهارلو 9

 پور زهرا حسن  حوزه معاونت بهداشت 132 وجه اله دوستی  حوزه معاونت دانشجويی 71 سودابه درويش  بيمارستان بهرامی 10

 ها دكتر شهرام خرازی حوزه معاونت بهداشت 133 مريم زاهدی  آموختگاندفتر ارتباط با دانش  72 مريم وهاب  بيمارستان جامع بانوان 11

 دكتر نيلوفر داوودپور حوزه معاونت بهداشت 134 زهرا خرامان  اری دانشگاه با صنعت و جامعهكدفتر هم 73 مژگان حسينی  بيمارستان جامع بانوان 12

 دكتر فرحناز رجايی حوزه معاونت بهداشت 135 رويا انصاری پور  الملل و سمينارها روابط دانشگاهی، امور بين 74 نازيال عزيزی خوش سيرت  بيمارستان حضرت رسول اكرم)ص( 13

 آبادی فاطمه رضی  حوزه معاونت بهداشت 136 زهرا ميرزا نيا  الملل و سمينارها روابط دانشگاهی، امور بين 75 عباس شيری  بيمارستان حضرت رسول اكرم)ص( 14

 عاليه زركش  حوزه معاونت بهداشت 137 علی صيادی  الملل و سمينارها روابط دانشگاهی، امور بين 76 داری مهناز جبه  اصغر)ع( ان حضرت علیبيمارست 15

 زهرابيگم سيدآقا ميری  تحوزه معاونت بهداش 138 مريم صابری پور  الملل و سمينارها روابط دانشگاهی، امور بين 77 ای هدی پوربيده  اصغر)ع( بيمارستان حضرت علی 16

 فاطمه شريفی ارومی  حوزه معاونت بهداشت 139 زهره سعادتی  روابط عمومی 78 اقدم سميه فيضی  بيمارستان حضرت فاطمه)س( 17

 منصور شمامی  حوزه معاونت بهداشت 140 سارا نعيمی  روابط عمومی 79 فاطمه مرادی  بيمارستان حضرت فاطمه)س( 18

 دكتر عليرضا صدرايی حوزه معاونت بهداشت 141 محمد قدرتی  شورای دانشگاه، هيأت رئيسه و هيأت امناء 80 زاده مريم حاتمی  دكتر شريعتیبيمارستان  19

 السادات صفوی عاطفه  حوزه معاونت بهداشت 142 آذر اسالمی زیكتابخانه مرك 81 زاده ميترا جعفری  بيمارستان رازی 20

 جمشيد طاليی  حوزه معاونت بهداشت 143 مريم رحمتی زیكتابخانه مرك 82 مهرو فراهانی  ی ايرانبيمارستان روانپزشك 21

 دكتر حسن عجم حوزه معاونت بهداشت 144 مريم سادات رزم گير زیكتابخانه مرك 83 آتوسا شامردانی   بيمارستان روانپزشكی روزبه 22

 شهره غديری  حوزه معاونت بهداشت 145 ات حسن بيگیكمش زیكبخانه مرتاك 84 مرضيه امينی  بيمارستان روانپزشكی روزبه 23

 حميدرضا فخاريان  حوزه معاونت بهداشت 146 محمد قلی زادگان  اربرد نتايج تحقيقاتكمديريت ارتباطات و  85 مانا اسفندياری  بيمارستان زنان 24

 البنين فيروزآبادی ام  حوزه معاونت بهداشت 147 تر منيره مجدیكد  اياتكرسيدگی به شرد و كمديريت ارزيابی عمل 86 مينا افتخاری  بيمارستان زنان 25

 علی قريشی  حوزه معاونت بهداشت 148 زهرا خسرو تاش  اياتكرد و رسيدگی به شكمديريت ارزيابی عمل 87 مريم بيات  بيمارستان سينا 26

 شهرود قنبرزاده  حوزه معاونت بهداشت 149 زيبا عنايتی  اياتكد و رسيدگی به شركمديريت ارزيابی عمل 88 مريم دباغی  بيمارستان سينا 27

 سعيده قنبری  حوزه معاونت بهداشت 150 كسيد ابراهيم هاشمی گس  اياتكرد و رسيدگی به شكمديريت ارزيابی عمل 89 ربابه طهماسبی  بيمارستان شفا يحيائيان 28

 دكتر آزيتا كريمی حوزه معاونت بهداشت 151 له رودیكمريم قاضی   اياتكرد و رسيدگی به شكمديريت ارزيابی عمل 90 آس رقيه جعفری  بيمارستان شفا يحيائيان 29

 رقيه كمرلويی  حوزه معاونت بهداشت 152 رد لوكزهرا   مديريت امور پژوهش 91 خديجه راسخ  بيمارستان شهيد اكبرآبادی 30

 حميد محمودی  حوزه معاونت بهداشت 153 ناهيد فرخ زاد  مديريت امور پژوهش 92 باالزادهفاطمه   بيمارستان شهيد اكبرآبادی 31

 دكتر افسانه مصلح حوزه معاونت بهداشت 154 نسترن انوشه  مديريت امور پژوهش 93 اكرم كرمانشاهی  بيمارستان شهيد مطهری 32

 هما معارف  حوزه معاونت بهداشت 155 ان ديوان بيگیكتر اشكد هشمديريت امور پژو 94 آنيتا ديرغذريان  بيمارستان شهيد مطهری 33

 لطيفه مفاخری  حوزه معاونت بهداشت 156 فاطمه عليزاده  های دانشجويی ز پژوهشكمر 95 صديقه مهرابی  نژاد بيمارستان شهيد هاشمی 34

 معصومه موسوی  حوزه معاونت بهداشت 157 بریكا نرگس  های دانشجويی ز پژوهشكمر 96 سيده ناهيد ميرمحمد  بيمارستان ضيائيان 35

 دكتر شيرين نصيرزاد حوزه معاونت بهداشت 158 زهره حيدری  ز توسعه پژوهشكمر 97 قلعه مريم خانی  بيمارستان ضيائيان 36

 رؤيا نقوی  حوزه معاونت بهداشت 159 اسماعيل روستا  ز توسعه پژوهش بيمارستان امام خمينیكمر 98 آبادی اعظم عسگری حسن  بيمارستان فارابی 37

 السادات نياكان اعظم  حوزه معاونت بهداشت 160 ترسارا محمدیكد  ز توسعه پژوهش بيمارستان اميراعلمكمر 99 گيسو عليخواه اهری مهاجر  بيمارستان فارابی 38

خاتون نيكخوی  دكتر نرگس حوزه معاونت بهداشت 161 ه عبدوسعطي  ز توسعه پژوهش بيمارستان بهارلوكمر 100 معصومه نيكبخت  بيمارستان فارابی 39

 مكمل

 فرجام دكتر علی نيك حوزه معاونت بهداشت 162 زهره جليلی طهماسبی  ز توسعه پژوهش بيمارستان بهرامیكمر 101 زهرا نظری  بيمارستان فيروزگر 40

 زاده دكتر شراره وكيل حوزه معاونت بهداشت 163 تر شهرزاد جعفری عدلیكد  جامع بانوان آرش ز توسعه پژوهش بيمارستانكمر 102 مهناز مدنی  بيمارستان فيروزگر 41

 لقا هاشمی دكتر مه حوزه معاونت بهداشت 164 شيدا نوعی  ز توسعه پژوهش بيمارستان حضرت رسولكمر 103 مهتاب آقابابايی  بيمارستان قلب شهيد رجايی 42

 مجتبی سلطانی  شهر شبكه بهداشت و درمان اسالم 165 آزاده دريايی  تر شريعتیكز توسعه پژوهش بيمارستان دكمر 104 فر محمدحسينیجع  بيمارستان قلب شهيد رجايی 43

 منش ليال اسدی  شهر شبكه بهداشت و درمان اسالم 166 فيروزه گوجه لو  ز توسعه پژوهش بيمارستان رازیكمر 105 راشين ايمن  بيمارستان مركز طبی كودكان 44

 سپيده صميمی  شهر شبكه بهداشت و درمان اسالم 167 عادل هنديجانی  ز توسعه پژوهش بيمارستان زنان تهرانكمر 106 وحيده پيرمؤذن  بيمارستان مركز طبی كودكان 45

 دكتر مهرزاد ناصری داشت و درمان ریشبكه به 168 معصومه طاله  ز توسعه پژوهش بيمارستان سيناكمر 107 مريم خورسند  بيمارستان مركز قلب تهران 46

 فاطمه كوچك يزدی  شبكه بهداشت و درمان ری 169 تر الهام طالچيانكد  ز توسعه پژوهش بيمارستان علی اصغركمر 108 فرحدخت شهرياری  بيمارستان وليعصر)عج( 47

 نسرين سيف  شبكه بهداشت و درمان ری 170 كليال  ل  ز توسعه پژوهش شهيد هاشمی نژادكمر 109 نيلوفر اسمعيلی  بيمارستان وليعصر)عج( 48

 فريده ميرزايی  شبكه بهداشت و درمان ری 171 يان مهركشيبا   انكودكز طبی كز توسعه پژوهش مركمر 110 فريدون ستارپناهی  بيمارستان وليعصر)عج( 49

 توران شقاقی  مركز بهداشت و درمان جنوب 172 سيده مريم پور صالح  یكعلوم پزشموزه ملی تاريخ  111 مهندس اعظم محمد باقری  الملل دانشگاه پرديس بين 50

 ميترا جعفری  مركز بهداشت و درمان جنوب 173 فاطمه احمدی  یكموزه ملی تاريخ علوم پزش 112 الهیمهندس معصومه عبد  الملل دانشگاه پرديس بين 51

 معصومه زاهدی مطلق  معاونت درمان 174 علی مداح  ه ملی تحقيقات سالمتمؤسس 113 مينا بنهری  الملل دانشگاه پرديس بين 52

 ندا خلعتبری  معاونت درمان 175 سيد محمد رضا ميری  نهاد مقام معظم رهبری 114 دكتر سيد محسن رحيمی الملل دانشگاه پرديس بين 53

 افتخارالسادات توتونچی  معاونت درمان 176 فخرالدين زاده محمدی  برینهاد مقام معظم ره 115 مهندس علی رضا همتی الملل دانشگاه پرديس بين 54

 پونه خلوت  معاونت درمان 177 حجت االسالم والمسلمين ابوالفتح غفاری نهاد مقام معظم رهبری 116 عباس ميرزايی  و ارتقای مجالت دانشگاه كترونيكتأمين منابع ال 55

 العابدين مقدم سارا زين  معاونت درمان 178 حسين چهار وطنی  نانكاركهسته گزينش  117 نیمرضيه رحما  ثبت اختراعات و ابداعات 56

 محمودی دكتر منان حاجی معاونت غذا و دارو 179 حسين فصيحی  هيأت اجرايی جذب 118 بتول احمدی  حوزه معاونت آموزشی 57

 زهرا عنبرستانی  معاونت غذا و دارو 180 نسرين مشرقی  ون كاركناناداره رفاه و تعا 119 بهنام حبيبی شعبان  حوزه معاونت آموزشی 58

 زينب آقامحسنی  معاونت غذا و دارو 181 دكتر سعيد تأملی حوزه معاونت بهداشت 120 رضا فرامرزی  حوزه معاونت آموزشی 59

 بهاره مرتضايی  و دارومعاونت غذا  182 اقدس لك  حوزه معاونت بهداشت 121 سپند رياضی  حوزه معاونت آموزشی 60

 فاطمه نوركامی  معاونت غذا و دارو 183 لعيا آبادی  حوزه معاونت بهداشت 122 ينه شريفيانكس  حوزه معاونت آموزشی 61



  دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 

  1390سال سالنامه آماری 

 مديريت آمار و فناوری اطالعات دانشگاه

       stat@tums.ac.irپست الكترونيك:  81633620تلفن:  605ششم، واحد  طبقه، علوم پزشكی تهران يابان قدس، ساختمان مركزی دانشگاهبلوار كشاورز، نبش خ تهران، نشانی:
 ج 

  ::دانشگاهدانشگاه  رئيسرئيس  مقدمهمقدمه
  

  

  بسم اهلل الرحمن الرحيمبسم اهلل الرحمن الرحيم
  

مندی از وجود  بهره ز تحقيقاتی وكمر 100ده و بيش از كدانش 15ی تهران با دارا بودن كدانشگاه علوم پزش

سب برترين كاساتيد گرانقدر، دستاوردهای شگرفی در عرصه توسعه دانش و ارائه خدمات داشته است. 

ثبت و المللی از جمله اين دستاوردهاست.  های ملی و بين بندی شور در رتبهكهای  جايگاه در ميان دانشگاه

ها و  اند در قالب الگويی مناسب برای ساير دانشگاهتو مستند سازی آمار و اطالعات مرتبط با اين اقدامات می

 ز آموزش عالی قابل استفاده باشد. كمرا

اكنون كه به همت مديريت آمار و فناوری اطالعات و مجموعه معاونت پژوهشی دانشگاه و با همكاری ساير 

ستفاده از آن بتواند برای رسد ا دانشگاه تهيه و ارائه شده، به نظر می« سالنامه آماری» ششمينواحدهای تابعه، 

های  های مختلف با شاخص های بعدی مفيد باشد. ارزيابی مكرر حوزه ريزی ارزيابی وضعيت موجود و برنامه

تواند مديريت بر اساس شواهد را گسترش  ها و طراحی مداخالت مورد نياز می مناسب و توجه به آن شاخص

ای برای مداخالت مؤثر در ارتقاء  واحدها همواره عرصه دهد. اميد آن است كه آمار و اطالعات ما در كليه

 سيستم باشد.

توان با  می های جهانی است، دانشگاه در آستانه جهشی نوين در ارتقاء جايگاه خود در عرصه اكنون كه

ريزان و كاركنان دانشگاه  فعاليت و تالش اعضای محترم هيأت علمی، دانشجويان، پژوهشگران، مديران، برنامه

ای و جهانی برای  علمی منطقه  تر در عرصه تر گام برداشت. بدون ترديد حضور قوی ای روشن مسير آيندهدر 

 ای دست يافتنی است. ملت بزرگ ايران و جامعه دانشگاهی فرهيخته آن آينده

ی شود نقطه نظرات اصالح كاران تهيه اين مجموعه، از همكاران دانشگاهی تقاضا می اندر  ضمن تقدير از دست

 خود را برای ارتقاء اين اثر منعكس فرمايند.

  

  
 

 

  ريريدكتر محمدرضا منصودكتر محمدرضا منصو

  رئيس دانشگاهرئيس دانشگاه
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  معاون پژوهشي دانشگاه:معاون پژوهشي دانشگاه:  مقدمهمقدمه
  

  

  

  بسم اهلل الرحمن الرحيمبسم اهلل الرحمن الرحيم

  
طی يك دهه گذشته و با عنايت خداوند متعال و همت اوليای امور پژوهش، دانشگاه علوم پزشكی و خدمات 

های  بندی ز چندين سال تالش مستمر و رتبهای برخوردار شده و پس ا بهداشتی، درمانی تهران از جايگاه ويژه

متنوع چه در سطح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و چه بين مؤسسات آموزش عالی كشور جايگاه 

پژوهش دانشگاه بسيار مشخص و بارز شده است. نگاه آماری به فرآيندها و برون دادهای حوزه پژوهشی 

 رد اين حوزه را بيشتر نمايان سازد.تواند نقاط قوت و ضعف و عملك دانشگاه می

، بسترسازی، هدايت و حمايت از پژوهش در دانشگاه، یگذار استيسمعاونت پژوهشی دانشگاه عالوه بر 

های  باشد كه لزوماً و كامالً مرتبط با پژوهش نيست در اين رابطه يكی از رسالت دار وظايف ستادی نيز می عهده

و اطالع رسانی به مديران  یساز ميتصماطالعات مناسب و قابل اعتماد جهت اين معاونت تهيه و تدوين آمار و 

باشد. اين وظيفه به عهده مديريت آمار و فناوری  های مديريتی و كاركنان دانشگاه می ارشد و ساير اليه

مرتبه اين مديريت تالش خود را  ششمينسال گذشته و برای  ششاطالعات دانشگاه گذاشته شده است. طی 

ه های مختلف ب هت تدوين سالنامه آماری دانشگاه به مرحله اجرا در آورده و حاصل آن را در بخشدر ج

صورت گزارش حاضر ارائه نموده است. بديهی است اين مجموعه در حال حاضر پاسخگوی كليه نيازهای 

اطالعات آن هر ساله بر توان با رفع نواقص و تكميل  می  باشد، ليكن به عنوان هسته اوليه اطالعاتی مخاطبان نمی

غنای آن افزود، كه اين مهم به ياری و مساعدت كليه مخاطبان و مديران محترم نيازمند است. با اميد به اينكه 

 نفعان اين مجموعه اطالعات، ما را در ارتقای آن ياری نمايند. كليه ذی

 

 

  دكتر اكبر فتوحيدكتر اكبر فتوحي

  معاون پژوهشي دانشگاهمعاون پژوهشي دانشگاه
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 فهرست عناوین:

 

 انشگاه: معرفي داولفصل 

 1 --------------------------------------------- تهران درمانی بهداشتی خدمات و پزشكی علوم دانشگاه

 3 ------------------------------------------ رسانی خدمت محور در تهران یپزشك علوم دانشگاه جايگاه

 4 --------------------------------------- علم توسعه و ديتول محور در تهران یپزشك علوم دانشگاه جايگاه

 SCIMAGO institutions Rankings --------------------------- 4 بندی رتبه در دانشگاه موقعيت

 4 -------------------------------------- بالينی خدمات حاكميت جشنواره نخستين در دانشگاه موقعيت

 4 ------------------------------- كشور یپزشك علوم یها دانشگاه یپژوهش یارزشياب در دانشگاه موقعيت

 5 ----------------------------- تحقيقاتی مراكز عملكرد از بهداشت وزارت یارزشياب در دانشگاه موقعيت

 5 ----------- كشور یتخصص فوق و یتخصص نامه دانش نهايی امتحانات در دانشگاه دستياری دانشجويان موقعيت

 6 --------------------------------------------------------------- تهران استان جمعيت و جغرافيا

 8 ---------------------------------------------------------- دانشگاه خدمات پوشش تحت مناطق

 8 ------------------------- یشهردار مناطق تفكيك به دانشگاه خدمات مستقيم ششپو تحت جمعيت  توزيع

 9 --------------------------------------------------------------- مناطق تحت پوششنقشه 

 10 -------------------------------------------------------------- های دانشگاه ارتباط با مجموعه

 12 ------------------------------------------------------ دانشگاه یژوهشپ و یآموزش یها مجموعه

 12 ------------------------------------------------------------------------ ها دانشكده

 13 -------------------------------------------------------------- دانشگاهی یها بيمارستان

 14 ------------------------------------------------------------ یدانشگاه غير یها انبيمارست

 15 ------------------------------------------------------- دانشگاه درمان و بهداشت های شبكه

 16 ---------------------------------------------------------------------- ها پژوهشكده

 16 ---------------------------------------- دانشگاه به وابسته یعلم یها قطب و یآموزش یهامؤسسه

 17 ---------------------------------------------------------------------یتحقيقات مراكز

 17 --------------------------------------------------- قطعی موافقت دارای مراكز: الف

 18 --------------------------------------------------- اصولی موافقت دارای مراكز: ب

 21 ------------------------------------------------------------ یبالين تحقيقات توسعه مراكز

 22 ------------------------------------------------------------------ دانشگاه رشد مراكز

 22 ----------------------------------------------------------- سالمت تحقيقات یها ايستگاه

 

 فصل دوم: آموزش

 24 ---------------------------------------------------- یاصل یها تيفعال و آموزشى معاونت یمعرف

 25 --------------------------------------------------------------- هيأت علمی دانشگاه اعضای

 25 -------------------------------------------- اعضای هيأت علمی دانشگاه بر حسب جنسيتآمار 

 25 ------------------------------------------ اعضای هيأت علمی دانشگاه بر حسب مرتبه علمیآمار 

 26 ------------------------------------- مدرک تحصيلی اعضای هيأت علمی دانشگاه بر آخرينآمار 

 26 ----------------------------------------- اعضای هيأت علمی دانشگاه بر حسب نوع استخدامآمار 

 27 ----------------------- و بر حسب مرتبه علمی نوع استخداماعضای هيأت علمی دانشگاه به تفكيك آمار 

 27 -------------------- ت علمی دانشگاه به تفكيك نوع استخدام و بر حسب مدرک تحصيلیاعضای هيأآمار 
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 فهرست عناوین:
 28 ---------------------اعضای هيأت علمی دانشگاه به تفكيك مدرک تحصيلی و بر حسب مرتبه علمیآمار 

 28 --------------------------------- اعضای هيأت علمی دانشگاه بر حسب محل خدمت و جنسيتآمار 

 29 --------------------------- اعضای هيأت علمی دانشگاه بر حسب محل خدمت و مدرک تحصيلیآمار 

 30 ------------------------------- اعضای هيأت علمی دانشگاه بر حسب محل خدمت و مرتبه علمیآمار 

 31 --------------------------------------------------------------------- دانشگاه انيودانشج

 31 ------------------------------------------------------- دانشگاه در ليتحص به شاغل انيدانشجو

 31 --------------------------------------------------------------------------- اتيكل

 32 ---------------------------- تيجنس كيتفك به و دانشكده حسب بر ليتحص به شاغل انيدانشجو تعداد

 33 ------------------------- تيجنس كيتفك به و یليتحص مقطع حسب بر ليتحص به شاغل انيدانشجو آمار

 34 ------------------------------ یليتحص مقطع و دانشكده كيتفك به ليتحص به شاغل انيدانشجو عيتوز

 38 ------------------------------ یليتحص مقطع و دانشكده كيتفك به ليتحص به شاغل انيدانشجو تعداد

 39 ----------------------------------------------------- یآموزش منتخب یها شاخص و آمارها

 40 -------------- 1390-91 یليتحص سال یط دهكدانش كيكتف به دانشگاه در ليتحص به شاغل انيدانشجو آمار

 40 --------------------------------------- بهداشت دانشكده در ليتحص به شاغل انيدانشجو

 42 --------------------------------- يیماما و یپرستار دانشكده در ليتحص به شاغل انيدانشجو

 43 ---------------------------------------- یپزشك دانشكده در ليتحص به شاغل انيدانشجو

 47 ------------------------------------- یراپزشكيپ دهدانشك در ليتحص به شاغل انيدانشجو

 48 -------------------------------------- یتوانبخش دانشكده در ليتحص به شاغل انيدانشجو

 49 -------------------------------------- یداروساز دانشكده در ليتحص به شاغل انيدانشجو

 50 ------------------------------------- یدندانپزشك دانشكده در ليتحص به شاغل انيدانشجو

 51 -------------------------------------- یسنت طب دانشكده در ليتحص به شاغل انيدانشجو

 51 ---------------------------- یپزشك نينو یها یفناور دانشكده در ليتحص به شاغل انيدانشجو

 52 ----------------------- یپزشك یرسان اطالع و تيريمد دانشكده در ليتحص به شاغل انيدانشجو

 53 ---------------------------------- دانشگاه الملل نيب سيپرد در ليتحص به شاغل انيدانشجو

 54 ---------------------------------- تهران یروانپزشك تويانست در ليتحص به شاغل انيدانشجو

 55 ---------- (Ph.D by Research) یپژوهش یتخصص یدكترا مقطع در ليتحص به شاغل انيدانشجو

 56 ----------------------------------- 1390-91 یليتحص سال یط دانشگاه در شده رفتهيپذ انيدانشجو آمار

 56 --------------------------------------------------------------------------- اتيكل

 57 --------------------------------------تيجنس كيتفك به و دهدانشك حسب بر شدگان  رفتهيپذ آمار

 58 -------------------------------- یليتحص مقطع حسب بر و دانشكده كيتفك به شدگان رفتهيپذ عيتوز

 59 ----------------------------------------------- یآموزش دوره حسب بر شده رفتهيپذ انيدانشجو

 60 ----------------- 1390-91 یليتحص سال یط دهكدانش كيكتف به دانشگاه در شده رفتهيپذ انيدانشجو آمار

 60 ------------------------------------------- بهداشت دانشكده در شده رفتهيپذ انيدانشجو

 61 ------------------------------------ يیماما و یپرستار دانشكده در شده رفتهيپذ انيدانشجو

 61 ------------------------------------------- یپزشك دانشكده در شده رفتهيپذ انيجودانش

 65 ----------------------------------------- یراپزشكيپ دانشكده در شده رفتهيپذ انيدانشجو

 65 ------------------------------------------ یتوانبخش دانشكده در شده رفتهيپذ انيدانشجو

 66 ----------------------------------------- یداروساز دانشكده در شده رفتهيپذ انيدانشجو
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 فهرست عناوین:
 67 ---------------------------------------- یدندانپزشك دانشكده در شده رفتهيپذ انيدانشجو

 67 ------------------------------------------ یسنت طب دانشكده در شده رفتهيپذ انيدانشجو

 68 ------------------------------- یپزشك نينو یها یفناور دانشكده در شده رفتهيپذ انيدانشجو

 68 --------------------- یپزشك یرسان اطالع و تيريمد دانشكده در شده رفتهيپذ انيدانشجو عيتوز

 69 ------------------------------------- دانشگاه الملل نيب سيپرد در شده رفتهيپذ انيدانشجو

 69 ------------------------------------- تهران یروانپزشك تويانست در شده رفتهيپذ انيدانشجو

 70 ------------- (Ph.D by Research) یپژوهش یتخصص یدكترا مقطع در شده رفتهيپذ انيدانشجو

 71 ------------------------------------------ 1389-90 یليتحص سال در دانشـگاه آموختگان دانـش آمار

 71 --------------------------------------------------------------------------- اتيكل

 72 ----------------------------------- تيجنس و یليتحص مقطع حسب بر دانشگاه آموختگان دانش آمار

 73 -------------------------------------- یليتحص مقطع و دانشكده كيتفك به آموختگان دانش عيتوز

 74 ----------------------------- (و مجازی شبانه ،روزانه) یآموزش ورهد حسب بر آموختگان دانش عيتوز

 74 ----------------------------------------------------- شبانه یها دوره آموختگان دانش عيتوز

 75 ----------------------------- یورود مسالين و ليتحص محل دانشكده كيتفك به آموختگان دانش آمار

 76 ---------------------------- یليتحص مقطع و ليتحص به شروع مسالين كيتفك به تگانآموخ دانش آمار

 77 ------------------------- 1389-90 یليتحص سال یط دهكدانش كيكتف به دانشگاه آموختگان دانش آمار

 77 --------------------------------------------- بهداشت دانشكده آموختگان دانش عيتوز

 78 --------------------------------------- يیماما و یپرستار دانشكده آموختگان دانش عيتوز

 78 ---------------------------------------------- یپزشك دانشكده آموختگان دانش عيتوز

 81 ------------------------------------------- یراپزشكيپ دانشكده آموختگان دانش عيتوز

 81 -------------------------------------------- یتوانبخش شكدهدان آموختگان دانش عيتوز

 82 -------------------------------------------- یداروساز دانشكده آموختگان دانش عيتوز

 82 ------------------------------------------ یدندانپزشك دانشكده آموختگان دانش عيتوز

 83 ---------------------------------- یپزشك نينو یها یفناور دانشكده آموختگان دانش عيتوز

 83 ----------------------------- یپزشك یرسان اطالع و تيريمد دانشكده آموختگان دانش عيتوز

 83 ---------------------------------------- دانشگاه الملل نيب سيپرد آموختگان دانش عيتوز

 84 ---------------------------------------- تهران یروانپزشك تويانست آموختگان دانش عيتوز

 84 ---------------------------------------- 1390-91 یليتحص سال در دانشـگاه یخارج انيدانشجو آمار

 84 --------------------------------------------------------------------------- مقدمه

 84 -------------------------------------------------- ليتحص به شاغل یخارج انيدانشجو-الف

 88 ------------------------------------------------------ شده فتهريپذ یخارج انيدانشجو -ب

 89 ---------------------------------------------------------- یرانيا ريغ آموختگان دانش -ج

 90 --------------------------------------------- دانشگاه یپزشك علوم آموزش توسعه و مطالعات مركز

 91 --------------------- یابيرزشا حوزه در دانشگاه آموزش توسعه و مطالعات زكمر ردكعمل گزارش خالصه

 91 ------------------- ريزىبرنامه حوزه در دانشگاه آموزش توسعه و مطالعات زكمر ردكعمل گزارش خالصه

 92 ----------------------------------------------- پژوهش واحد يیاجرا ردكعمل گزارش خالصه

 92 ------------------------------------- مدرسين توانمندسازی واحد يیاجرا ردكعمل گزارش خالصه

 93 ------------------------ یآموزش یها جشنواره و یپژوه دانش رخانهيدب يیاجرا ردكعمل گزارش خالصه
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 فهرست عناوین:
 94 ---------------------------------------------- استاندارد بيمار واحد در گرفته انجام هایفعاليت

 94 --------------------------------------- توسعه دفاتر هماهنگی دبيرخانه در گرفته انجام هایفعاليت

 94 --------------------------------------------- پاسخگو آموزش واحد در گرفته انجام هایفعاليت

 95 -------------------------------- سازمانی برون هایهمكاری و رسانه واحد در گرفته انجام هایفعاليت

 95 ------------------------------ دانشگاه یكپزش علوم آموزش توسعه و مطالعات زكمر یهافعاليت ساير

 

 فصل سوم: پژوهش

 97 ---------------------------- یپژوهش یها فعاليت یارزشياب در دانشگاه یفناور و تحقيقات معاونت افتخارات

 99 -------------------------------------- دانشگاه یفناور و تحقيقات معاونت تابعه یواحدها و ها مديريت

 100 ------------------------------------------------------------------ یپژوهش امور مديريت

 100 ----------------------------------------------------------------- تحقيقاتی های طرح

 100 ---------------------------------------------------------------- یا نامه انيپا یها طرح

 101 ---------------------------------------------- یليتحص مقطع كيكتف به یا نامه انيپا یها طرح

 102 ------------------------------------------------------------------- سينا ابن جشنواره

 103 -----------------------------------------------  گرنت صورت به شده ارائه یپژوهش یها طرح

 103 --------------------------------------------------------------- يیدانشجو یها پژوهانه

 103 ---------------------------------- یداور و نظارت و طرح در تكشر یگواه و پژوهشگران  معرفی

 104 ------------------------------------------------------- دانشگاه اسناد زكمر و یزكمر تابخانهك

 104 ------------------------------------------- یزكمر تابخانهك نظارت تحت یها تابخانهك فهرست

 104 ---------------------------------------------------- یزكمر تابخانهك یها تيفعال نيتر مهم

 105 -------------------------------------------------------------- يیدانشجو یها نامه انيپا

 106 --------------------------- تابعه یها واحد یها تابخانهك و دانشگاه یزكمر تابخانهك در شاغل نانكارك

 108 ------------------------------------------ دانشگاه مجالت یارتقا و الكترونيك منابع تأمين مديريت

 108 ------------------------------------- دانشگاه ديجيتال كتابخانه یكترونيكال منابع از استفاده ميزان

 109 --------------------------------------------------------------- دانشگاه یعلم مجالت

 111 ------------------------------------------------------------ یتحقيقات مراكز یهماهنگ ردفت

 111 ------------------------------- دانشگاه یتحقيقات مراكز ردكعمل از بـهداشت وزارت یارزشياب نتايج

 112 ---------------------------------------- كشور سطح در دانشگاه تحقيقاتى مراكز یارزشياب نتايج

 114 --------------------------------------------------- دانشگاه تحقيقاتى مراكز یارزشياب نتايج

 114 ----------------------------------------- بودجه مستقل رديف یدارا یتحقيقات مراكز اول گروه

 114 ------------------------------------------------------ بالينى فعاليت زمينه با: الف

 114 ----------------------------------------------- پزشكى پايه علوم فعاليت زمينه با: ب

 115 -------------------- یرسم فعاليت سال 3 از بيش با بودجه مستقل رديف فاقد یتحقيقات مراكز: دوم گروه

 115 ------------------------------------------------------ بالينى فعاليت زمينه با: الف

 115 ----------------------------------------------- پزشكى پايه علوم فعاليت زمينه با: ب

 116 ---------------------- یرسم فعاليت سال 3 تا 1 با بودجه مستقل رديف فاقد یتحقيقات مراكز: سوم گروه

 116 ------------------------------------------------------ بالينى فعاليت زمينه با: الف

 117 ----------------------------------------------- پزشكى پايه علوم فعاليت زمينه با: ب
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 فهرست عناوین:
 117 -------------------------------------------------------- دانشگاه تحقيقاتى مراكز عملكرد

 124 ---------------------------- (Ph.D by Research)ی پژوهش یتخصصی پذيرش دانشجوی دكترا

 126 ------------------------------------------------------ جامعه و صنعت با دانشگاه یهمكار دفتر

 127 ---------------------------------------------------- قاتيتحق جينتا اربردك و ارتباطات تيريمد

 128 --------------------------------------------------------- دانشجويان یعلم یها پژوهش مركز

 128 ----------------------------------------------------- مركز توسط شده برگزار یها شيهما

 128 -------------------------------------------------------------------- مركز افتخارات

 128 -------------------------------------------------- شده برگزار یعلم یتورها عنوان و تعداد

 129 -------------------------------------------------------------- شده برگزار هاى كارگاه

 130 ------------------------------------------------------------- شده ارائه و چاپ مقاالت

 130 ----------------------------------------- دانشجويى علمى هاى پژوهش مركز پژوهشى هاى طرح

 131 ---------------------------------------- دانشجويى علمى هاى پژوهش مركز در فعال هاى انجمن

 131 ---------------------------------------------- یداخل هاى همايش در شده ارائه مقاالت تعداد

 132 -------------------------------------------- یالملل نيب هاى همايش در شده ارائه مقاالت تعداد

 133 ---------------------------------------------------------دانشگاه یسنج علم و انتشارات اداره

 133 -------------------------------------------------------------------- انتشارات واحد

 133 --------------------------------------------------------------------- ها تابك آمار

 133 ------------------------------------------------------------- ها ارگاهك برگزاری واحد

 134 ---------------------------------------------------------------------ها ارگاهك آمار

 134 --------------------------------------------------------------------- مشاوره واحد

 134 -------------------------------------------------------------- اى مشاوره خدمات آمار

 135 --------------------------------------------------- مقاالت تشويقی تسهيالت اعطای واحد

 136 ------------------------------------------------- ابداعات و اختراعات ثبت دفتر دركعمل گزارش

 136 ----------------------------------- یركف تيكمال یها ارگاهك یبرگزار با ارتباط در حوزه تيفعال

 136 -------------------- یداخل اختراعات یبررس یبرا یصنعت تيكمال با یاركهم خصوص در حوزه تيفعال

 137 -------------------------- اختراعات یالملل نيب ثبت مراحل انجام و یبررس رش،يپذ یبرا حوزه تيفعال

 138 -------------------------------------------------------- دانشگاه یبالين تحقيقات توسعه مراكز

 139 -------------------------------------- دانشگاه ینيبال قاتيتحق توسعه زكمرا زاتيتجه و اناتكام

 140 -------------------------------------- ز توسعه تحقيقات بالينی دانشگاهكمراو مشاوران نان كارك 

 141 ------------------------------------------- عملكرد مراكز توسعه تحقيقات بالينی دانشگاهآمار 

 

 فصل چهارم: درمان

 144 ------------------------------- تهران پزشكی علوم دانشگاه به وابسته های بيمارستان بستری اتخدم آمار

 144 ------------------------------------------------------------------- و مفاهيمتعاريف 

 144 ------------------------------------------------------------------ ها شاخصتعريف 

 145 ------------------------------------------------------------------- ها شاخصفرمول 

 146 --------------------------------------------------------------- يج و بررسیانتصه خال

 146 ----------------------------------------------------------------- اشغال تختدرصد 
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 فهرست عناوین:
 147 ------------------------------------- (ها متوسط روز بستری با تمام بيمارستان)اقامت بيمار متوسط 

 148 ---------------------------- (یكی روانپزشها متوسط روز بستری بدون بيمارستان)اقامت بيمار متوسط 

 148 ----------------------------------------------------------- ل زايمانكسزارين به درصد 

 149 ------------------------------------------- های دانشگاهی فعاليت گزارش شده بيمارستان آمار

 180 ------------------------------ تهران یكپزش علوم دانشگاه به وابسته یها مارستانيب  يیسرپا خدمات آمار

 180 ------------------------------------------------------------------- ميمفاه و فيتعار

 181 -------------------------------------------------------------- ها شاخص محاسبه نحوه

 182 --------------------------------------------------------------- یبررس و جينتا خالصه

 183 --------------------------- مارستانيب كيكتف به ورژانسا و یتخصص یها درمانگاه به نيمراجع عيتوز

 184 ---------------------------------------------  مارستانيب كيكتف به یكراپزشيپ خدمات عيتوز

 186 ------------------------------------ مارستانيب كيكتف به كينيلكپارا یواحدها به نيمراجع عيتوز

 189 --------------------------------------------- مارستانيب كيكتف به رژانساو به نيمراجع عيتوز

 203 ---------------------------- دانشگاه پوشش تحت هاى بيمارستان هاى درمانگاه پزشكى خدمات توزيع

 204 -------------------------- دانشگاه پوشش تحت هاى بيمارستان هاى درمانگاه پيراپزشكى خدمات توزيع

 205 ------------------------ دانشگاه پوشش تحت هاى بيمارستان تصويربردارى واحد در شده ارائه خدمات

 206 ------------------------------------- یكدندانپزش دهكدانش توسط شده ارائه یكدندانپزش خدمات

 207 ------------------------------------- تهران یكپزش علوم دانشگاه های بيمارستان در شدگان فوت تعداد

 207 ------------------------------------------------------------- شدگان فوت آمار كليات

 207 ------------------------------------------------ 1390 سال های ماه در شدگان فوت وضعيت

 208 ------------------------------------------------------- شدگان فوت تعداد ای مقايسه آمار

 211 -------------------------- دانشگاه پوشش تحت مناطق در فعال یها داروخانه و درمانى شخيصىت واحدهاى

 

 فصل پنجم: بهداشت

 213 ----------------------------------------------------------------------------- مقدمه

 214 -------------------------------------------------------- بهداشت معاونت عملكرد و ها فعاليت

 215 ---------------------------------------------------------- یآموزش مواد توليد و آموزش

 217 ------------------------------------------------------------ یارزشياب و نظارت بازديد،

 218 -------------------------------------------------------------- سالمت داوطلبين برنامه

 219 ---------------------------------------------------------------------- واكسيناسيون

 219 ----------------------------------------------------------------------- ايدز برنامه

 220 ---------------------------------------------------------------- واگير غير یبيماريها

 220 -------------------------------------------------------------- ماژور یبتاتاالسم یپيشگير و كنترل

 221 -------------------------------------------  نوزادان یغربالگر مشمول یها بيماری یپيشگير و كنترل

 222 ---------------------------------------------------------- دو نوع ديابت یبيمار یپيشگير و كنترل

 223 ---------------------------------------------------- واگير غير یها بيماری خطر عوامل مراقبت نظام

 224 ------------------------------------------------------------- محيط سالمت و بهداشت

 228 ---------------------------------------------------- (یا حرفه بهداشت)كار محيط سالمت

 230 ------------------------------------------------------------ جمعيت و خانواده سالمت
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 فهرست عناوین:
 233 -------------------------------------------------------- اعتياد و یاجتماع ،یروان سالمت

 234 ---------------------------------------------------------------- دندان و دهان سالمت

 236 ----------------------------------------------------------------------- تغذيه بهبود

 238 ------------------------------------------------------------ مدارس و جوانان جوانان،نو

 239 ----------------------------------------------- یدرمان یبهداشت مراكز مراجعين به یسرپاي خدمات

 

 فصل ششم: غذا و دارو

 243 --------------------------------------------------------------------------- پيشگفتار

 243 --------------------------------------------------------- دارو و غذا نتمعاو یكاركردها اهم

 245 -------------------------------------------------------------- دارو و غذا معاونت عملكرد

 245 ------------------------------------------- یبهداشت و یآرايش ،یغذاي مواد بر نظارت مديريت 

 247 ----------------------------------- یبهداشت و یآرايش ،یغذاي مواد نترلك یها آزمايشگاه مديريت

 249 ----------------------------------------------- مخدر مواد و یداروي امور بر نظارت مديريت

 

 نانكاركفصل هفتم: امور رفاهي 

 252 -------------------------------------------------------------- دانشگاه كاركنان یرفاه امور

 253 ------------------------------------------------------------ ركنانكا ويژه یاقامت اماكن

 254 ---------------------------------------------------------------- یتكميل بيمه توافقنامه

 255 ------------------------------------------------------------- شده ارائه یرفاه خدمات

 256 ------------------------------------------------------------------ یعمران یها پروژه

 256 --------------------------------------------------- یرفاه خدمات كيفيت درباره یظرسنجن

 

 (دانشجویي معاونت سرپرستي تحت) دانشجویيهشتم: امور رفاهي  فصل

 258 ---------------------------------------- (دانشجويی معاونت سرپرستی تحت) دانشجويی رفاهی امور

 258 ----------------------------------------------------------------- يیدانشجو یها خوابگاه

 258 -------------------------------------------------------------- یخوابگاه پوشش زانيم

 259 --------------------------------------------------------مرد انيدانشجو ژهيو های خوابگاه

 261 ------------------------------------------------------------ زن انيدانشجو های خوابگاه

 263 ---------------------------------------------------------------- متأهلين های خوابگاه

 263 --------------------------------------------  (یبدن تيترب تيريمد) بدنی تربيت و ورزشی امكانات

 263 ------------------------------------------------------- یهمگان یهاورزش گسترش اداره

 263 -------------------------------------------------------- یورزش یهاميت و مسابقات اداره

 263 --------------------------------------------------------------------- آموزش اداره

 264 -------------------------------------------------- یورزش یفضاها زاتيتجه و توسعه اداره

 264 ------------------------------------------------------- دانشگاه یورزش نكاما مشخصات

 266 -------------------------------------------------- یدانشگاه برون و درون یورزش مسابقات

 270 ------------------------------------------------- دانشگاه یدنب تيترب تيريمد اقدامات ريسا

 271 -------------------------------------------------------------- اجتماعی و فرهنگی تيريمد
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 فهرست عناوین:
 271 ------------------------------------------------------- شده منتشر یها نامه ژهيو و اتينشر

 272 ------------------------------------ یمذهب-یفرهنگ نكاما از ديبازد و یاحتيس ،یارتيز یاردوها

 272 ------------------------------------------------------------------ یفرهنگ مسابقات

 272 ----------------------------------------------------------------- يیدانشجو امور تيريمد

 272 ------------------------------------------------------------- يیدانشجو یها یغذاخور

 273 ------------------------------------------------------------ يیدانشجو هوشمند ارتك

 273 ------------------------------------------------------------- دانشجويی های امو یاعطا

 274 -------------------------------------------------------------------- دانشجويی بيمه

 274 ----------------------------------------------- دانشجويی های خوابگاه در فعال های تابخانهك

 275 --------------------------------------------------------- انيدانشجو يیراهنما و مشاوره زكمر

 275 ----------------------------------------------------------- زكمر آموزش واحد ردكعمل

 275 ------------------------------------------------------------ زكمر درمان واحد ردكعمل

 275 ----------------------------------------------------------------- زكمر پژوهش واحد

 275 --------------------------------------------------------------- زكمر مددكاری واحد

 275 ---------------------------------------------------------- انيشجودان درمان و بهداشت زكمر

 276 ---------------------------------------------------------------------- درمان واحد

 277 -------------------------------------------------------------------- بهداشت واحد

 277 --------------------------------------------- انيدانشجو درمان و بهداشت زكمر های درمانگاه

 278 --------------------------------------------------- دانشگاه انيدانشجو یانضباط یشورا تيفعال

 279 ------------------------------------------------------ يیدانشجو معاونت توسعه و قيتحق واحد

 280 ---------------------------------------------- تيفيك بهبود یراستا در انجام دست در یها تيفعال

 

 فصل نهم: واحدهاي ستادي دانشگاه

 282 ------------------------------------------------------- دانشگاه  عمومى روابط عملكرد و آمار

 282 ------------------------------------- دانشگاه عمومى روابط مختلف هاى بخش و واحدها عملكرد

 283 ----------------------------------------------------- عمومى روابط سايت هاى فعاليت اهم

 284 --------------------------------------------- رهاسمينا و الملل بين امور دانشگاهى، روابط مديريت

 284 ---------------------- نارهايسم و الملل نيب امور ،یدانشگاه روابط تيريمد اقدامات و ها تيفعال نيتر مهم

 285 --------------------------------------------------------------- یالمللنيب یهاشيهما

 287 ----------------------------------------------------------- یالمللنيب ارتباطات یبرقرار

 287 --------------------------- (ICMUN) یاسالم یشورهاك یكپزش علوم یهادانشگاه هكشب یبرقرار

 288 ---------------------------------------------------------- دانشگاهدر  رهبری معظم مقام نهاد

 290 ---------------------------------- دانشگاه اتياكش به یيپاسخگو و ردكعمل یابيارز ،یبازرس مديريت

 290 ----------------------------------------------------- دانشگاه اطالعات فناورى و آمار تيريمد

 293 ------------------------------------------------------------------- یسنج وب جينتا

 294 ----------------------------------------- های جهان رتبه دانشگاه در وب سنجی دانشگاهآخرين 

 294 ------------------------------------------------------ های حوزه فناوری اطالعات فعاليت

 294 ----------------------------------------------------------- كترونيكالخدمات 
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 فهرست عناوین:
 294 -------------------------------------------------------------- ميزبانیخدمات 

 294 ---------------------------------------------------------------- وبخدمات 

 294 ------------------------------------------------------باطیزيرساختی ارتخدمات 

 294 ----------------------------------------------------------- زيرساختیخدمات 

 295 ------------------------------------------------------- وب یجار صفحات آمار

 296 ------------------------------------------------------- دانشگاه شبكه و ارتباطات

 297 ---------------------------------------- یافزار نرم و یافزار سخت ديخر مجوز صدور

 297 -------------------------------------------------------- آمار واحد یها تيفعال و خدمات

 297 ---------------------------------------------------------- یآموزش یها ارگاهك

 298 ------------------------------------------------------- یآمار یها گزارش ديتول

 299 ----------------------------------------------------------- یآمار سالنامه ديتول

 300 ---------------------------------------------------- شده ديتول یآمار یها گزارش

 301 -------------------------------------------------------دانشگاه آموختگان دانش با ارتباط دفتر

 302 -------------------------------------------- و هيأت اجرايی جذب دانشگاه یده نظر و قيتحق هسته

 303 ------------------------------------------------------------ دانشگاه نانكارك نشيگز هسته

 304 ----------------------------------------------------- رئيسه هيأت و دانشگاه یشورا امنا، هيأت

 305 -------------------------------------------------------------------- دانشگاه زهيمم أتيه

 306 ------------------------------------------------------------ ايران پزشكی علوم تاريخ موزه

 

 الملل دانشگاه : پردیس بيندهمفصل 

 309 ---------------------------------------------------------------- دانشگاه الملل نيب سيپرد

 309 ----------------------------------------------------- الملل دانشگاه پرديس بيندانشجويان 

 309 --------------------------------- الملل دانشگاه شاغل به تحصيل در پرديس بيندانشجويان 

 311 ------------------------------------ الملل دانشگاه پذيرفته شده در پرديس بيندانشجويان 

 311 -------------------------------------------- الملل دانشگاه آموختگان پرديس بين دانش

 312 --------------------------------------------- دانشگاه الملل نيب سيپرد هيپا علوم جامع آزمون

 312 --------------------------------- دانشگاه الملل نيب سيپرد كيترونكال پرتال از نندگانكديبازد آمار

 313 ---------------------------------------------------- الملل دانشگاه ی پرديس بينها خوابگاه

 313 ---------------------------------------------------------- (شيك سيپرد) سارا خوابگاه

 314 -------------------------------------------------------------- یرازيش یرزايم اهخوابگ

 

 پيوست

 315 ------------------------------------------------- 1390های آموزشی دانشگاه طی سال  رشته
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  سالنامه آماريسالنامه آماري  ةةدرباردربار
 

دهد. همچنين  سال اطالعاتی می كه در مورد رويدادهای اتفاق افتاده در يكتابی است كسالنامه چنين تعريف شده است: اسم مركب،  فرهنگ فارسي عميددر 

ای است كه عمده محتوای آن  سالنامه نشريه ادواری ساالنه است: ردهكرا چنين تعريف سالنامه  جمهوري اسالمي ایران تابخانه مليكسازمان اسناد و 

 .ات نجومی استكه شامل تقويم و اطالع شده استای گفته  گاهی نيز به نشريه ساالنه. اطالعات و تحوالت سالی است كه به پايان رسيده است

 به گونهاند. برخی، اطالعات را  ها توصيفی و چند منظوره . برخی از سالنامهغيرهرسانی، و  ها انواع مختلف دارند: عمومی، تخصصی، آماری، تبليغاتی، اطالع سالنامه

های  سالنامه .شود گفته می هاي آماري سالنامه ها آنرو، به  ز اينا ؛كنند به شكل جدول و نمودارهای اطالعاتی و يا در قالب اعداد و ارقام منعكس می اًفشرده و غالب

هستند.  غيرهاقتصادی، اجتماعی، و  مؤسساتهای بازرگانی و نام و نشانی  كنند و حاوی آگهی های تبليغاتی منتشر می ها و مؤسسات و كانون شركت اًتبليغاتی را غالب

ای  های عمومی پوشش موضوعی گسترده اما سالنامه. ای خاص از دانش و فعاليت انسانی هستند ط به رشتههای تخصصی يا موضوعی حاوی اطالعات مربو سالنامه

آيد. اين  های عمومی می المعارف مشابه مطالبی است كه در دايره ها آنشوند و محتوای اطالعاتی  ها منتشر می المعارف پيوست دايره به عنوانها  دارند. برخی سالنامه

هستند كه فعاليت يك سازمان را در سال  نشريات ادواری های سال گزارش .كنند المعارف مربوط را روزآمد می كنند و دايره حوالت سال را گزارش میها ت سالنامه

ا به موقع تهيه و های دولتی موظف هستند در هر سال گزارش ساالنه خود ر دهند. در كشورهای دارای نظام سياسی و اداری پاسخگو، تمام سازمان گذشته شرح می

های بزرگ خصوصی نيز برای توضيح و  گذاری كنند و آن را برای آگاهی عموم نيز انتشار دهند. شركت های تخصصی مجلس قانون برای رسيدگی تسليم كميسيون

ها از هر نوع را  ز منابع بخش مرجع كتابخانههای سال بخش قابل توجهی ا دهند. اين گزارش پاسخگويی به سهامداران خود، گزارش ساالنه عملكرد خود را ارائه می

 اند. سال نيز سالنامه خوانده شدههای  دهد. در ايران اين گزارش تشكيل می

مديريت قزوينی ملقب به سپهساالر( صدراعظم وقت و به  خان نيحس رزايممشيرالدوله ) به دستور ه. ق 1290نخستين سالنامه چاپی در ايران به نام سالنامه ايران در سال 

منتشر شد.  ه. ق 1320الدوله منتشر شد. دومين سالنامه در ايران با عنوان سالنامه احصائيه گمركی ايران به دو زبان فارسی و فرانسوی به قطع رحلی در  محمدحسن صنيع

 پست ايران و وزارت معارف نيز به نشر سالنامه پرداختند.  لكاداره  1329در سال 

ای است كه عمده محتوای آن اطالعات و تحوالت سالی است كه به  ساالنه و پويای نشريه ادواری دانشگاه علوم پزشكي تهران يمارسالنامه آبا اين مقدمه 

و يقاتی ها، مراكز تحق ها، دانشكده ها، بيمارستان های تابعه اعم از واحدهای ستادی و معاونت در حوزه مربوط به دانشگاه اطالعاتو در صدد است  پايان رسيده است

آماری دانشگاه علوم پزشكی تهران كه حاوی   اولين سالنامهنمايد. منعكس شناسايی، ثبت و ول و نمودارهای اطالعاتی و يا در قالب اعداد و ارقام ارا به شكل جدغيره 

ری اطالعات دانشگاه و با همكاری كليه واحدهای تابعه شد و فرآيند تكميل و توليد آن در مديريت آمار و فناو منتشر 1386بود، در زمستان سال  1385اطالعات سال 

باشد به حضور مخاطبين محترم  می 1390سال ادامه يافت و هم اكنون به ياری خداوند متعال برای ششمين سال متوالی سالنامه آماری دانشگاه كه حاوی اطالعات 

 گردد.  تقديم می
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تاريخ  ساله و با در نظر گرفتن 78( از قدمت ه. ش 1313دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی تهران با احتساب تاريخ تأسيس دانشكده پزشكی )سال 

امور فنی، علمی و اداری  1313حوزه آموزش پزشكی كشور برخوردار است. تا سال سال حضور افتخار آميز در  160( از پشتوانه ه. ش 1231) مدرسه طب تأسيس

نامه تأسيس  مؤسسات آموزش عالی تحت نظر وزارت معارف قرار داشت ولی با ايجاد سياست تمركز مؤسسات آموزش عالی، مجلس شورای ملی وقت اساس

های  اندازی شد و كرسی معقول و منقول( راه ،شكده )پزشكی، حقوق و علوم سياسی، علوم، ادبيات، فنیدان 6دانشگاه تهران را تصويب نمود و عمالً دانشگاه تهران با 

ها وابسته به دانشكده  سال یكداروسازی و دندانپزش اصلی دانشكده پزشكی شامل كرسی پزشكی، كرسی داروسازی و كرسی دندانپزشكی معين گرديد. دو دانشكده

به دنبال تصويب قانون تأسيس وزارت بهداشت،  1365های مستقل درآمدند. در سال  دانشكده به صورتاز نظر آموزشی  1335ل پزشكی بودند و سرانجام در سا

های وابسته به آن كه تا آن زمان به عهده وزارت علوم بود به وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشكی در مجلس شورای اسالمی، آموزش رشته پزشكی و رشته

های  علوم پزشكی تهران با منفك شدن تعدادی از دانشكده  های علوم پزشكی ايجاد شدند و دانشگاه وزش پزشكی واگذار شد و در اين راستا، دانشگاهدرمان و آم

هداشت و درمان در ای ب های منطقه های وابسته به آن از دانشگاه تهران، فعاليت خود را به صورت مستقل ادامه داد. پس از ادغام سازمان حرف پزشكی و رشته

سال های علوم پزشكی گذاشته شد. در پاييز  دانشگاه بر عهدهدرمانی و نظارت بر امر درمان  -وظيفه ارائه خدمات بهداشتی 1372های علوم پزشكی در سال  دانشگاه

علوم پزشكی   انشگاه علوم پزشكی تهران را با دانشگاهها، د های تابعه و تشكيل استان جديد البرز، شورای گسترش دانشگاه پس از جدا شدن كرج و شهرستان 1389

 ايران ادغام نمود.

های آموزشی،  ها، بيمارستان های آموزشی و پژوهشی، شامل دانشكده ها، ارائه كليه فعاليت با ادغام دو دانشگاه علوم پزشكی تهران و ايران، شورای گسترش دانشگاه 

را به دانشگاه علوم پزشكی تهران انتقال داد و دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی تهران به شكل امروزی  سسات پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی ايران مؤ

 دهد. به فعاليت خود ادامه می

 جامعه معنوی و جتماعیا روانی، جسمی، املك سالمت مينأتو  ارتقاء ؛دانشگاه نهايی هدف آمده است هم نقشه علمی دانشگاه علوم پزشكی تهران دركه  طور همان

 به شرح زير تعريف شده است: دانشگاهبرای  اصلی مأموريتی  حوزهسه  نقشهدر اين  است. تعريف شده آن غيرمستقيم و مستقيم پوشش تحت

 یكحرف پزش نيروی انسانی آموزش و تأمين 

 یكدر حيطه علوم پزش زپژوهش و تأمين دانش مورد نيا 

 به جامعه ارائه خدمات سالمت 

 در مردم توانمندی و سالم زندگی شيوه داشتن باعث هك خدماتی شامل و نبوده ها بيماری درمان و تشخيص به مربوط خدمات تنها سالمت خدماتاين تعريف  در 

 ده است.اند مشخص ش ه هر دو در منطقه شش شهرداری واقع شدهكل زير موقعيت دو پرديس دانشگاه كدر ش .شده است هم شود، می خويش سالمت مينأت
 

 
 دانشگاه علوم پزشكی تهران ینايپور سهمت و  های پرديسو نشانی نقشه  -1-1شكل 
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  محور خدمت رسانيمحور خدمت رسانيدر در   تهرانتهران  ييجایگاه دانشگاه علوم پزشكجایگاه دانشگاه علوم پزشك
 بيش ازسالمتی دانشگاه، ز آمار ايران و برآورد نسبتی صورت گرفته، جمعيت تحت پوشش مستقيم خدمات كمر 1390سال ن كبر اساس نتايج سرشماری عمومی نفوس و مس

بر حوزه جغرافيايی تحت پوشش دانشگاه افزوده نشده و ارائه خدمات  ی ايرانكدانشگاه علوم پزش نفر برآورد شده است. با توجه به مصوبه هيأت دولت پس از ادغام 2730000

م باالی جمعيت در استان كد بهشتی واگذار شد. اين در حالی است كه عواملی مانند ترادانشگاه علوم پزشكی ايران به دانشگاه علوم پزشكی شهي قبلیبهداشتی و درمانی در حوزه 

هر روز شاهد  تاهای دانشگاه در مناطق مختلف شهرداری، شهرت متخصصين و واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی اين دانشگاه، سبب شده  ندگی بيمارستانكتهران، پرا

 .باشيم اين دانشگاه به  جهت درمان و استفاده از خدمات سرپايی و بستریشور كمختلف  نقاطسراسر استان تهران و  مراجعه مردم و بيماران از

تخت  6247 تخت ثابت و 7369تخت مصوب،  9040ع در مجمو درماني-آموزشيبيمارستان  26، دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، 1390سال طی 

ه در كگزارش شده است. اين در حالی است  تخت 1205، 1390سال ( دانشگاه در NICU, Post ICU, Post CCU, ICU, CCUهای فعال ويژه ) . تعداد تختداشته استفعال 

از  نفر 336683 و سرپايی خدمات از نفر 3320979، در مجموع 1390سال در  .اند داشتهتخت فعال در اختيار  5632ثابت و  تخت 7237های دانشگاه به ترتيب  سال قبل بيمارستان

در بوده است.  نفر 3657662، 1390سال در  های دانشگاه بر اين اساس پذيرش كل )سرپايی و بستری( بيمارستان اند. مند شده های دانشگاه بهره ها و درمانگاه خدمات بستری بيمارستان

دانشگاه  مارستانيب 26به اورژانس  نفر 2887اند اين عدد بيانگر متوسط مراجعه روزانه  ردهكخدمت دريافت مراجعه و  های دانشگاه به اورژانس بيمارستان نفر 1053395اين سال 

بررسی  ( انجام شده است.عمل 5008های دانشگاه ) های بيمارستان ( و ساير درمانگاهعمل 17673سرپايی در درمانگاه اورژانس ) عمل 22681، در مجموع 1390سال باشد. طی  می

های دانشگاهی صورت گرفته  جراحی مختلف بر روی بيماران بستری شده در بيمارستان عمل 215077دهد كه در اين سال  می  نشان 1390سال های دانشگاه در  ات بيمارستاناطالع

 دارای زايشگاه هستند.  مارستانيب 9دانشگاه،  مارستانيب 26است. از بين 

الملل دانشگاه با دو شعبه يكی در جزيره كيش و ديگری در كرج و مراكز تحقيقاتی مشمول طرح پذيرش  سه آموزشی و پرديس بيندوازده دانشكده فعال، دو مؤس 1390طی سال 

همچنين اند.  دانشجوی شاغل به تحصيل در دانشگاه بوده نفر 775و  هزار 17دار امور مربوط به آموزش  های دانشگاه عهده و بيمارستان ترای تخصصی پژوهشیكدانشجويان د

 دانشجوی خارجی هستند. نفر 149دانشگاه ای مورد تصويب قرار گرفته است. در ميان دانشجويان  اندازی دو دانشكده كارآفرينی و علوم ميان رشته تأسيس و راه

های علمی مصوب در حوزه وزارت بهداشت، درمان  تعداد قطب هزار كارمند اداری و نيروی متخصص داشته است. 16 بيش از و یعلم أتيهنفر عضو  2160در اين سال دانشگاه  

های  قطب درصد 17/55باشند. بر اين اساس  علمی وابسته به دانشگاه علوم پزشكی تهران می قطب 16بوده است كه از اين تعداد  قطب 29در مجموع  1390سال و آموزش طی 

تحقيقاتی با موافقت اصولی از  زكمر 55مركز تحقيقاتی با موافقت قطعی و  37مركز تحقيقاتی ) 92 علمی مصوب علوم پزشكی كشور در واحدهای تابعه دانشگاه فعاليت دارند.

مركز رشد با همكاری اعضای اين دانشگاه مشغول فعاليت هستند و خدمات خود را در اختيار جامعه علمی  3سوی شورای گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی( و 

  اند. كشور قرار داده

اند. از  تحت پوشش و نظارتی دانشگاه فعال بوده در منطقهواحد توانبخشی  111واحد پرتونگاری و  107داروخانه،  389آزمايشگاه،  206در مجموع  1390سال همچنين طی 

شيفت، خدمات خود  كآزمايشگاه ت 23شيفت و واحد به صورت دو  142واحد به صورت شبانه روزی و  41واحد آزمايشگاه فعال در منطقه تحت پوشش دانشگاه،  206مجموع 

 است. داروخانه بوده  47های شبانه روزی فعال در منطقه تحت پوشش دانشگاه،  اند. تعداد داروخانه را در اختيار مراجعين قرار داده

 مورد 1126از واحدهای مواد غذايی، آرايشی و بهداشتی و  ديبازد 1286انجام  اند. داروخانه بوده 346 یمارستانيب ريغهای  عدد و تعداد داروخانه 43های بيمارستانی  تعداد داروخانه 

ارسالی جهت آزمايش ]ميكروبی،  نمونه 3482ساعت آموزش، پذيرش -نفر 3357كاالی وارداتی، ارائه  محموله 1355واردات، ترخيص  مجوز 2546برداری، صدور  نمونه

ها و تكميل و  بازرسی از داروخانه فقره 1107ها،  تمديد پروانه مسئول فنی داروخانه مورد 312صدور و  مورد 200أسيس داروخانه، ت پروانه 63شيميايی و آناليز دستگاهی[، صدور 

  بوده است. 1390در حوزه غذا و داروی اين دانشگاه طی سال  یخدمت رسانصالح، از جمله محورهای  پرونده تخلف دارويی به مراجع ذی 197ارسال 

پايگاه  123مركز روستايی[ كه  14روستايی و -مركز شهری 7مركز شهری،  50] یدرمان یبهداشت زكمر 71با برخورداری از  1390سال بهداشت و درمان دانشگاه در های  شبكه

های سطح يك(  ويزيت، معاينه و درمان) یت پزشكاز مراجعين سرپايی مراكز، خدما نفر 741089اند جمعاً به  نموده روستايی[ را سرپرستی میت ]بهداش خانه 45شهری[ و ت ]بهداش

در حوزه اطفال، زنان و زايمان و ] ینيز برای خدمات پزشكی تخصص مورد 18273مورد از اين مراجعات برای خدمات پزشكی و دندانپزشكی عمومی و  722816اند كه  ارائه كرده

آزمايشگاه، داروخانه، تزريقات و پانسمان[ به ] یخدمات پاراكلينيك مورد 451060مامايی[ و ] یراپزشكخدمات پي مورد 599410پوست و مو[ بوده است. همچنين طی همين مدت 

 ارائه شده است. یدرمان یبهداشتمراجعين مراكز 



  معرفى دانشگاهمعرفى دانشگاه: : اولاولفصل فصل 
 دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

  1390سال النامه آماری س

 مديريت آمار و فناوری اطالعات دانشگاه

         stat@tums.ac.irپست الكترونيك:  81633620تلفن:  605ششم، واحد  طبقه، علوم پزشكی تهران بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزی دانشگاه تهران، نشانی:
4 

  علمعلمه ه و توسعو توسع  ددييمحور تولمحور تولدر در   تهرانتهران  ييجایگاه دانشگاه علوم پزشكجایگاه دانشگاه علوم پزشك
 :SCIMAGO institutions Rankingsموقعيت دانشگاه در رتبه بندي 

نشگاه و دا 3042های علم سنجی مربوط به  ميالدی، شاخص 2011در سال  SCIMAGO institutions Rankings بندی انجام گرفته توسط جديدترين رتبه اساس بر

های  تهران در كل دانشگاه دانشگاه علوم پزشكی داشتند،در اين نظام رتبه بندی قرار ه كدانشگاه و مركز تحقيقاتی كشور  39در مجموع ، مركز تحقيقاتی برتر جهان

 وبندی، برونداد علمی هر دانشگاه  در اين نظام رتبه .را به خود اختصاص داده است 464كشور پس از دانشگاه تهران رتبه دوم، در منطقه رتبه هفتم و در جهان رتبه 

 زير بررسی شده است:ص ز تحقيقاتی بر مبنای شش شاخكمر
 Outputمخفف  (Oتعداد مقاالت ) .1

 International Collaborationمخفف  (IC) یالملل نيبهای  اریكد مقاالت دارای همدرص .2

 Normalized Impactمخفف ( NIشده تحقيقات ) ینرمال ساز ريتأث .3

 High Quality Publicationsمخفف  (Q1يفيت باال )كمقاالت با  .4

 Specialization Indexف مخف (SIاختصاصيت تحقيقات ) .5

  Excellence Rate فمخف (ERنرخ برتری ) .6

  است. شدهارائه ر زيدر جدول  Scimago Institutions Rankingsار گرفته در نظام رتبه بندی كهای ب شاخص با توجه بهای از وضعيت برونداد علمی دانشگاه  خالصه
 Scimago Institutions Rankings بندی ای از وضعيت برونداد علمی دانشگاه در نظام رتبه خالصه -1-1جدول 

 IC NI Q1 SI ER گذشته سال 5در  تعداد مقاالت شوریكرتبه  رتبه در منطقه خاورميانه رتبه جهانی

464 7 2 6330 8/14 9/28 7/0 8/0 7/7 
 

اخص عدد بيش از شاين نسبت به متوسط جهانی است. در  دانشگاهنشانگر تعداد ارجاعات به مقاالت ، (NI) شده تحقيقات ینرمال سازثير أشاخص تدر اين جدول 

(، نشانگر Q1) يفيت باالك باقرار گرفته است. شاخص مقاالت  بررسی بيش از متوسط جهانی مورد ارجاعد سسه علمی مورؤه مقاالت مكدهنده آن است  نشان كي

ثير مجالت أالت، بر مبنای شاخص تدرصد نخست مج 25) اند چاپ رسيده به Scopus ر نخست مجالت نمايه شده د درصد 25ه در كاست  دانشگاهنسبت مقاالت 

های علمی خاص   بر گرايش دانشگاهز تحقيقات در كدهنده ميزان تمر شاخص اختصاصيت تحقيقات نشان شده است(.تعيين  Scopusدر پايگاه اطالعات علمی 

نشان  (ER). شاخص نرخ برتری شده است( ارائه گرايش علمی كامل بر روی يكز ك)تمر كز تحقيقات( و يك، با اعداد بين صفر )عدم تمرSIشاخص باشد.  می

 .اند داشته قرار Scopus یارجاع در پايگاه اطالعات علم برتر مقاالت پر درصد 10 وه جزكاست  دانشگاهدهنده درصد مقاالت 

 موقعيت دانشگاه در نخستين جشنواره حاكميت خدمات باليني:
 تركد، هاشمي نژاد، بهارلو، مركز قلب تهران، فيروزگر، فارابي های ين دانشگاه، شامل بيمارستانبيمارستان تابعه ا هفتدانشگاه علوم پزشكی تهران و 

 دانشكده دندانپزشكيهای ياد شده،  الزم به ذكر است عالوه بر بيمارستان د. از جمله برگزيدگان اين جشنواره بودن قلب شهيد رجایيو بيمارستان  شریعتي

 .از اين جشنواره رتبه كسب نمايد ت برتر دندانپزشكیاخدمدهنده   توانست به عنوان ارائه هكبود ا دانشكده دندانپزشكی تنهدانشگاه علوم پزشكی تهران 

 :1390سال هاي علوم پزشكي كشور در  موقعيت دانشگاه در ارزشيابي پژوهشي دانشگاه
مورد ارزشيابی قرار  علوم پزشكی كشور  دانشگاه 46منتشر شد،  1390سال ن در كه نتايج آ 1389سال های پژوهشی  بندی نتايج ارزشيابی فعاليت رتبه آخرين در

 زير را كسب نمود: افتخاراتنخست  سب رتبهكضمن  نهمين سال متواليگرفتند كه در اين ميان دانشگاه علوم پزشكی تهران برای 
 8/69148 های پژوهشی برای نهمين سال پياپی با مجموع امتياز خام كسب رتبه نخست فعاليت  

 امتياز  1340سب كسازی با  های محور توانمند كسب بيشترين امتياز خام بر اساس جمع امتيازات خام شاخص 

 امتياز  63663سب كهای توليد دانش )وضعيت انتشار علم( با  كسب بيشترين امتياز خام از مجموع امتيازات شاخص 

 امتياز  1559سب كحاكميت و رهبری با های  كسب بيشترين امتياز خام از مجموع امتيازات شاخص 
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 وزارت بهداشت از عملكرد مراكز تحقيقاتي: 1390سال موقعيت دانشگاه در ارزشيابي 
 77ارزشيابی شدند كه از اين تعداد های تحقيقاتی  سازی و طرح توليد دانش، ظرفيت های شاخصمركز بر اساس  302از مراكز تحقيقاتی  1390سال در ارزشيابی 

های اول تا  رتبه سوم( رتبه 2رتبه دوم،  5رتبه نخست،  2مركز اين دانشگاه ) 9حقيقاتی متعلق به دانشگاه علوم پزشكی تهران بودند. بر اساس مجموع امتياز خام مركز ت

كز اين دانشگاه اختصاص يافت. همچنين در درصد( به مرا 0/50رتبه ) 9رتبه اول تا سوم اين ارزشيابی،  18سوم را به خود اختصاص دادند. به عبارت ديگر از مجموع 

 های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.  مركز اين دانشگاه رتبه 7های تحقيقاتی  مركز و طرح 4مركز، ظرفيت سازی  9شاخص توليد دانش 

مورد  949مورد تهيه خالصه مقاله داخلی،  1366ف كتاب، مورد تألي 63نامه،  پايان 863، 1389مراكز تحقيقاتی، طی سال  1390سال بر اساس نتايج طرح ارزشيابی 

مقاله توسط مراكز تحقيقاتی دانشگاه توليد شده است  1964 ،مركز تحقيقاتی دانشگاه توليد شده است. همچنين در اين سال 77تهيه خالصه مقاله خارجی با همكاری 

 المللی نيز در اين سال با همكاری مراكز ياد شده برگزار شده است. همايش بين 6همايش كشوری و  93اند.  مقاله در مجالت معتبر نمايه شده 1811كه از اين تعداد 
 

نامه تخصصي و فوق تخصصي  موقعيت دانشجویان دستياري دانشگاه در امتحانات نهایي دانش

 كشور:
، دانشگاه علوم یكبورد فوق تخصصی علوم پزش شتهر 21های تقسيم شده برای  رتبهاول تا سوم  رتبه 52، از كل 1390سال در آزمون فوق تخصصی 

تحصيلی شامل  رشته 15است. در اين دوره دستياران فوق تخصصی دانشگاه در  به خود اختصاص دادهرا ها  رتبه( درصد 62/59) رتبه 31پزشكی تهران 

غين، جراحی قفسه سينه، روماتولوژی، ايمونولوژی و گوارش بال، انكودكقلب های  بيماریجراحی قلب و عروق، های قلب و عروق،  بيماریهای  رشته

ان كودكاعصاب  مغز وان، خون و سرطان بالغين، نفرولوژی، غدد درون ريز و متابوليسم، عفونی اطفال، طب نوزادی و پيرامون، كودكآلرژی، گوارش 

 موفق به كسب رتبه نخست شدند.ی اطفال كو روانپزش

اول تا سوم ( درصد 10/54) رتبه 33 سبكموفق به  تقسيم شده كشوری، دانشگاه علوم پزشكی تهرانا چهارم اول ت رتبه 61در مقطع تخصصی از كل 

ای، آسيب  ی هستهكهای قلب و عروق، بيهوشی، پزش های اعصاب، بيماری های بيماری شامل رشته تحصيلی رشته 11. در اين مقطع، دستياران شده است

آزمون بورد  برترموفق به كسب رتبه  ،ی ورزشیكار، طب اورژانس و پزشكطب  پزشكی قانونی،و بينی، های چشم، گوش و گلو  شناسی، بيماری

 اند. تخصصی شده

 
 

 1390سال در نامه تخصصی و فوق تخصصی كشور  دانش موقعيت دانشجويان دستياری دانشگاه در امتحانات نهايی -1-2جدول 

 رتبه موضوع
 های كسب شده كل رتبه

 ان دانشگاهتوسط دانشجوي 

 تعداد 

 شوریكهای  رتبه

 امتحانات نهايی

 بورد فوق تخصصی

 15 اول

52 
 9 دوم

 7 سوم

 31 مجموع

 امتحانات نهايی

 دانشنامه تخصصی

 11 اول

61 

 7 دوم

 10 سوم

 5 چهارم

 33 مجموع
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  جغرافيا و جمعيت استان تهرانجغرافيا و جمعيت استان تهران
دقيقه طول شرقی  10درجه و  53دقيقه تا  10درجه و  50دقيقه عرض شمالی و  19درجه و  36دقيقه تا  52درجه و  34مربع بين  لومتريك 13692ان با مساحت تهر استان

با توجه  شده است.ستان سمنان محدود و از شرق به ا البرز از غرب به استان و مركزی قم های از شمال به استان مازندران، از جنوب به استانواقع شده است. اين استان 

 21185647شامل  نفر 75149669، 1390سال جمعيت كشور در مركز آمار ايران  1390سال ن كس و مسبه نتايج منتشر شده حاصل سرشماری عمومی نفو

جمعيت  درصد 21/16 گريدوده است. به عبارت شهری و روستايی ب خانوار 3732190شامل  نفر 12183391جمعيت استان تهران، بوده است. در اين سال  خانوار

ز آمار ايران كن مركاند. بر اساس نتايج سرشماری عمومی نفوس و مس ن بودهكهای تابعه آن سا شور در استان تهران و شهرستانكخانوارهای  درصد 62/17شور و ك

باشد. اين  جمعيت كشور می درصد 04/11جمعيت استان تهران و  ددرص 07/68ه اين عدد كبوده است  نفر 8293140تهران  ستانجمعيت شهر، 1390سال طی 

از جمعيت استان تهران كم و در حوزه استان البرز و تحت پوشش مستقيم دانشگاه علوم  نفر 513و  هزار 412و  ونيليم 2در حالی است كه با تأسيس استان جديد البرز 

گانه   22جمعيت شهر تهران شامل جمعيت مناطق ز آمار ايران كمر 1390بر اساس اطالعات سرشماری سال  پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی البرز قرار گرفته است.

  نفر بوده است. 8154051شهرداری 

 (نكسا ريغجمعيت  نفر 122( در نقاط روستايی )شامل درصد 20/7) نفر 877559( در مناطق شهری و درصد 80/92) نفر 11305832ل جمعيت استان تهران كاز 

( در مناطق روستايی درصد 58/0نفر ) 48374در مناطق شهری و تنها  نفر 8244759تهران،  ستانجمعيت شهر نفر 8293140نند. همچنين از مجموع ك زندگی می

 بوده است. درصد 42/99تهران  ستاناند. بر اين اساس نسبت شهرنشينی در شهر ن بودهكسا

ه بهداشت و درمان اسالمشهر و شهرری به كر مستقيم وظيفه ارائه و نظارت بر خدمات بهداشتی آن از طريق دو شبه به طوكهای اسالمشهر و ری  جمعيت شهرستان

 نفر بوده است. 319305و  485688ی تهران محول شده است به ترتيب كدانشگاه علوم پزش

 
  تهران( ستانشوری، استانی )استان تهران(، شهری )شهركجمعيتی لی كاطالعات  -1-3جدول 

 1390سال ن كسرشماری عمومی نفوس و مس بر اساس نتايج نهايی

 موضوع
 اطالعات

 شهرستان تهران استان تهران شوریك

 8293140 12183391 75149669 لكجمعيت 

 4130915 6137993 37905669 جمعيت مردان

 4162225 6045398 37244000 جمعيت زنان

 99 102 102 )مرد به زن( سینسبت جن

 8244759 11305832 53646661 جمعيت شهری

 48374 877437 21446783 جمعيت روستايی

 7 122 56225 نكجمعيت غير سا

 42/99 80/92 39/71 ميزان شهر نشينی

 04/11 21/16 00/100 درصد(ر )شوكسهم جمعيتی نسبت به 
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 1390سال ن كهای استان تهران و استان البرز در سرشماری عمومی نفوس و مس ستانجمعيت ساكن و غير ساكن شهر -1-4جدول 

 شهرستان رديف
 جنسيت 1390جمعيت )نفر( در سرشماری 

 خانوار
 زن مرد نكغير سا روستايی شهری كل

 139412 238150 247538 0 50287 435401 485688 اسالمشهر 1

 143517 253823 269813 17 50309 473310 523636 بهارستان 2

 81429 141603 149794 0 58138 233259 291397 پاكدشت 3

 20642 37099 38355 0 28201 47253 75454 پيشوا 4

 2638210 4162225 4130915 7 48374 8244759 8293140 تهران 5

 30098 48145 52545 1 27192 73497 100690 دماوند 6

 54913 94560 101357 0 90885 105032 195917 رباط كريم 7

 85459 152002 167303 0 219260 100045 319305 ری 8

 14234 21042 23019 0 20361 23700 44061 شميرانات 9

 178820 305781 318659 0 85398 539042 624440 شهريار 10

 11838 19512 19200 0 17227 21485 38712 فيروزكوه 11

 85178 142050 148613 0 7146 283517 290663 قدس 12

 108238 182969 191025 83 63861 310050 373994 مالرد 13

 140202 246437 279857 14 110798 415482 526294 ورامين 14

 3732190 6045398 6137993 122 877437 11305832 12183391 جمع استان تهران

 62626 107061 112551 0 117453 102159 219612 ساوجبالغ 1

 9178 13348 13628 0 23765 3211 26976 طالقان 2

 607793 1000235 1024530 0 57760 1967005 2024765 كرج 3

 39867 69248 71912 0 29164 111996 141160 نظرآباد 4

 719464 1189892 1222621 0 228142 2184371 2412513 جمع استان البرز

 4451654 7235290 7360614 122 1105579 13490203 14595904 هاي تهران و البرز مجموع جمعيت استان

  ميل شده است.كت 1390سال ن كمسز آمار ايران و بر اساس نتايج سرشماری عمومی نفوس و كشور مركهای  بر اساس نشريه جمعيت شهرستاناين جدول                             
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  مناطق تحت پوشش خدمات دانشگاهمناطق تحت پوشش خدمات دانشگاه
و تا قبل از ادغام دانشگاه علوم پزشكی ايران، رسيدگی به امور مربوط به ارائه خدمات سالمتی استان تهران، شامل ارائه رت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی طبق مصوبه وزا

، پس 1389سال  در هيد بهشتی و ايران محول شده بود.اشت مواد غذايی، آشاميدنی و امثال آن به سه دانشگاه علوم پزشكی تهران، شخدمات بهداشتی و درمانی، دارويی، كنترل بهد

ايران ادغام نمود. بر های علوم پزشكی  ها، دانشگاه علوم پزشكی ايران را با دانشگاه های تابعه و تشكيل استان جديد البرز، شورای گسترش دانشگاه از جدا شدن كرج و شهرستان

های مرتبط با ارائه خدمات سالمتی اعم از بهداشتی و درمانی و ساير خدمات دانشگاه علوم پزشكی ايران را به  ها، منطقه فعاليت اساس ادغام صورت گرفته شورای گسترش دانشگاه

سسات پژوهشی دانشگاه  های آموزشی، مؤ ها، بيمارستان موزشی، پژوهشی، شامل دانشكدههای آ دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی واگذار نمود. همچنين اين شورا كليه فعاليت

، وظيفه رسيدگی به امور مربوط به ارائه خدمات سالمتی استان تهران به دو 1389سال علوم پزشكی ايران را به دانشگاه علوم پزشكی تهران انتقال داد. بر اين اساس از نيمه دوم 

دار نظارت و ارائه خدمات بهداشتی به مردم آن  پزشكی تهران به طور مستقيم عهده ای كه دانشگاه علوم  شهيد بهشتی و تهران محول شده است. اكنون منطقه دانشگاه علوم پزشكی

های مرتبط با ارائه خدمات سالمتی  بر فعاليتتهران است. عالوه بر اين مناطق ارائه خدمات و نظارت  15و بخشی از منطقه  20، 19، 17، 16، 11، 10 شهرداری است، شامل مناطق

رمانی، قدمت و شهرت اين دانشگاه، شهرری و اسالمشهر نيز بر عهده اين دانشگاه نهاده شده است. اين در حالی است كه با توجه به ماهيت ارائه خدمات پزشكی، بيمارستانی و د

( در مناطقی غير از مناطق تعريف شده 1-2ل كشاخص اين دانشگاه )ش مارستانيب 26ندگی كو پرا جربه و فرهيختهمندی اين دانشگاه از وجود اساتيد و پزشكان با ت همچنين بهره

  كنندگان از خدمات درمانی ارائه شده توسط اين دانشگاه در نظر گرفت. توان برای استفاده مرزبندی خاصی را نمیبرای ارائه خدمات بهداشتی، 

 

 م خدمات دانشگاه به تفكيك مناطق شهرداري:جمعيت تحت پوشش مستقي  توزیع
شده است. الزم به ذكر است از  ارائه 1390 های ری و اسالمشهر در سال در جدول زير جمعيت تحت پوشش مستقيم خدمات دانشگاه بر حسب مناطق شهرداری و شهرستان

جدول اين اين منطقه در  خانوارهایتعداد و  واگذار شده است يك سوم جمعيتبه دانشگاه علوم پزشكی تهران  15آنجايی كه امور سالمتی بخشی از جمعيت منطقة 

 محسوب شده است.

   1390 برآورد توزيع جمعيت تحت پوشش مستقيم خدمات دانشگاه علوم پزشكی تهران در سال -1-5جدول 

 (ز آمار ايرانكمر 1390ن سال كسرشماری عمومی نفوس و مس)بر اساس 

 واحد تحت پوشش
 جمعيت

 داد خانوارتع
 زن مرد كل

 104720 152802 150050 302852 شهرداری 10منطقه 

 98556 146007 142877 288884 شهرداری 11منطقه 

 64204 104476 108438 212914 شهرداری 15بخشی از منطقه 

 89928 143225 144578 287803 شهرداری 16منطقه 

 75872 123225 125364 248589 شهرداری 17منطقه 

 70349 119869 124481 244350 شهرداری 19منطقه 

 104275 170002 170859 340861 شهرداری 20منطقه 

 607904 959606 966647 1926253 جمع مناطق تحت پوشش دانشگاه در شهر تهران

 - - - - *بخش آفتاب

 85459 152002 167303 319305 ری

 139412 238150 247538 485688 اسالمشهر

 832775 1349758 1381488 2731246 مجموع كل جمعيت تحت پوشش دانشگاه

ز آمار ايران قابل دريافت نبود.كاز مر های سنی و گروه  بخش كيكاطالعات سرشماری به تف 1391ماه سال  تا آبان *
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 نقشه مناطق تحت پوشش:
های دانشگاهی در مناطق مختلف شهرداری  ندگی بيمارستانكدر شكل زير مناطق تحت پوشش مستقيم خدمات سالمتی دانشگاه علوم پزشكی تهران و همچنين پرا

های متناظر با  ه در راهنمای مربوطه اسامی بيمارستانكاند  آبی رنگ مشخص شده های دانشگاه با عالمت دايره ل بيمارستانكدر اين شمشخص شده است. 

 هر عدد نوشته شده است.

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های دانشگاه در مناطق مختلف شهرداری نقشه منطقه تحت پوشش مستقيم خدمات بهداشت و چگونگی توزيع بيمارستان -1-2شكل 

 هاي دانشگاه راهنماي بيمارستان
 

 نام بيمارستان ردیف نام بيمارستان ردیف

 مركز قلب تهران 14 ره() یامام خمين 1

 ميرزا كوچك خان(ن )زناجامع  15 اميراعلم 2

 عج(ر )وليعص 16 انستيتو كانسر 3

 فيروزگر 17 بهارلو 4

 رم )ص(كحضرت رسول ا 18 بهرامی 5

 شهيد مطهری 19 رازی 6

 حضرت فاطمه )س( 20 جامع بانوان آرش 7

 یبر آبادكاشهيد  21 روانپزشكی روزبه 8

 حضرت علی اصغر )ع( 22 سينا 9

 شهيد هاشمی نژاد 23 دكتر شريعتی 10

 انيائيحيشفا  24 ضيائيان 11

 ی ايرانكروانپزش 25 فارابی 12

 قلب شهيد رجايی 26 مركز طبی كودكان 13

file:///C:/Documents%20and%20Settings/mohammad%20amiri/Desktop/بيمارستانهاي%20دانشگاه.xlsx%23'امام%20خميني'!A1
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  هاي دانشگاههاي دانشگاه  ارتباط با مجموعهارتباط با مجموعه
 

 قابل دسترس هستند.های الكترونيك زير  شود كه با نشانی های مربوط به هر معاونت می حوزه ستادی دانشگاه شامل دفتر رياست دانشگاه و نه معاونت و مديريت
 

 گاه و پست الكترونيك واحدهای ستادی دانشگاه نشانی وب -1-6جدول 

 پست الكترونيك گاه وب نام واحد

 www.tums.ac.ir chancellor@tums.ac.ir حوزه رياست دانشگاه

 http://education.tums.ac.ir tums_edu@tums.ac.ir آموزشی ت معاون

 http://vcr.tums.ac.ir resdeputy@tums.ac.ir پژوهشیمعاونت 

 http://logistics.tums.ac.ir logistics@tums.ac.ir معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزی منابع

 http://vsca.tums.ac.ir vsca@tums.ac.ir دانشجويی  معاونت

 http://farhangi.tums.ac.ir farhangi@tums.ac.ir معاونت فرهنگی 

 http://darman.tums.ac.ir darman@tums.ac.ir معاونت درمان

 http://health.tums.ac.ir health@tums.ac.ir معاونت بهداشت

 http://fdo.tums.ac.ir fdo@tums.ac.ir معاونت غذا و دارو

 http://gsia.tums.ac.ir gsia@tums.ac.ir الملل معاونت بين

 

 

 نشانی پست الكترونيك برخی واحدهای ستادی دانشگاه -1-6ادامه جدول 

 پست الكترونيك واحد پست الكترونيك واحد

 boodjeh@tums.ac.ir ريزی منابع مديريت برنامه tumspr@tums.ac.ir مديريت روابط عمومی

 renewcenter@tums.ac.ir مديريت توسعه سازمان و سرمايه انسانی herasat@tums.ac.ir حراست

 daneshjo@tums.ac.ir مديريت امور دانشجويی inspection@tums.ac.ir دفتر ارزشيابی عملكرد و پاسخگويی به شكايات

 museum@tums.ac.ir موزه تاريخ علوم پزشكی gozinesh@tums.ac.ir هسته گزينش

 dmotums@tums.ac.ir مديريت بهداشت و درمان دانشجويان edctums@tums.ac.ir مركز مطالعات و توسعه آموزش

 mali@tums.ac.ir مديريت امور مالی research@tums.ac.ir مديريت امور تحقيقات و فناوری

 centlib@tums.ac.ir كتابخانه مركزی و مركز اسناد دانشگاه
 مديريت آمار و فناوری اطالعات

itcenter@tums.ac.ir 

 ghazaray@tums.ac.ir stat@tums.ac.ir مديريت نظارت بر مواد غذايی، آرايشی و بهداشتی
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 منطقهتحت پوشش  شده است. فهرست و نشانی واحدهای بهداشتی درمانی ارائهها و واحدهای تابعه دانشگاه  برخی از مديريتهای تماس  در جدول زير شماره

گاه مديريت  فناوری اطالعات توليد و منتشر شده است. اين فهرست بر روی وب آمار وای به همين نام در مديريت  تابچهكدر جغرافيايی دانشگاه علوم پزشكی تهران 

 . استمشاهده  دريافت و مار و فناوری اطالعات دانشگاه قابلآ

 
 1390سال نام و تلفن واحدهای ستادی دانشگاه علوم پزشكی تهران طی  -1-7جدول 

 تلفن واحد تلفن حوزه

 مجموعه

 حوزه رياست دانشگاه 

66405666 

81633880 

 88926175-6 مديريت روابط عمومی

 88622525 د و رسيدگی به شكاياتمديريت بازرسی، ارزيابی عملكر

 81633853-4 حراست )مديريت(

 81633824 گزينش استاد

 88632855-7 موزه تاريخ علوم پزشكی

 81633619-20 مديريت آمار و فناوری اطالعات دانشگاه

 معاونت 

 آموزشی

66418595 

81633786 

81634102 

 81633479-80 مديريت تحصيالت تكميلی

 81633479-80 ت امور آموزشمديري

 81633377 مديريت مطالعات و توسعه آموزش پزشكی

 معاونت

 تحقيقات و فناوری

88987381 

88987382 

81633698 

81633691 

 81633574-6 مديريت امور تحقيقات و فناوری

 81633619-20 مديريت آمار و فناوری اطالعات

 88954395 دانشگاه یعلم سنجاداره انتشارات و 

 81633505 دفتر هماهنگی مراكز تحقيقاتی

 81634070 دفتر ارتباط و هماهنگی مراكز تحقيقاتی و صنعتی با دانشگاه

 88958195 مديريت تأمين منابع الكترونيك و ارتقاء مجالت دانشگاه

 81633578 مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات

 81634064 اعاتدفتر ثبت اختراعات و ابد

 88622585 كتابخانه مركزی 

 88010411 چاپخانه

 معاونت توسعه مديريت و

 ريزی منابع برنامه 

86702401 

86702402 

 86702504 مديريت بودجه

 86702362 مديريت امور مالی

 86702427 های عمرانی مديريت فنی و نظارت بر طرح

 86702102 مديريت نظارت و توسعه امور عمومی

 86702220 مديريت توسعه سازمان و سرمايه انسانی

 86702416 مديريت امور حقوقی

 86702524 مديريت تحول، نوسازی و مطالعات كاربردی

 77601213 معاونت درمان

 77500342 مديريت پرستاری

 77601262 مديريت اجرايی

 77632235 مديريت درمان

 42911000 دفتر معاونت 42911000 معاونت بهداشتی

 معاونت

 دانشجويی 

88954926 

88955541 

64432626 

 88966536 مديريت امور دانشجويی

 88951940 اجتماعی -مديريت امور فرهنگی 

 64432634 مركز بهداشت، درمان و مشاوره

 88622673 مركز بهداشت، درمان و مشاوره )دندانپزشكی(

 88968641 مديريت تربيت بدنی
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 1390سال نام و تلفن واحدهای ستادی دانشگاه علوم پزشكی تهران طی  -1-7ادامه جدول 
 تلفن واحد تلفن حوزه

 81633802 دفتر معاونت 81633802 معاونت فرهنگی

 معاونت 

 دارو و غذا

66495989 

66977647 

 88631097-8 مديريت آزمايشگاه كنترل

 66418284 د مخدرمديريت نظارت بر دارو و موا

 66977642-3 مديريت نظارت بر مواد آرايشی، بهداشتی و غذايی

 الملل معاونت بين
88896692 

88896694 

 0764-4466261-4 يش(ك)شعبه  دانشگاه الملل نيبپرديس 

 026-36800318-20 رج(ك)شعبه پيام  شگاهدان الملل نيبپرديس 

 88896694و  88896692  و اعتبار بخشی الملل نيبمديريت روابط 

 88896694و  88896692 آموزشی یها تيمأمورو  ها بورسمديريت 

 88896694و  88896692 الملل مديريت توسعه امور بين

 

 

 

  هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاههاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه  مجموعهمجموعه
 ها: دانشكده

دو  ميلی وابسته به آن دركز تحصيالت تكی و داروسازی و مركی، دندانپزشكده پزشكبا سه دانشالملل دانشگاه  آموزشی و پرديس بين مؤسسه 2، دهكدانش 12، 1390سال طی 

دار امور مربوط به  عهدهی تهران، كپزش معلودانشگاه  ترای تخصصی پژوهشی دركمشمول شرايط پذيرش دانشجوی د قاتیز تحقيكمرا همچنينكرج پيام شعبه جزيره كيش و 

مورد تصويب قرار گرفته است و به زودی دانشجو خواهد  اي علوم ميان رشتهو  رینيكارآفدانشكده دو اندازی  اند. توضيح اينكه تأسيس و راه آموزش دانشجويان بوده

 دستياری تخصصی، رشته 25های داير در مقطع فوق تخصص بالينی  تحصيلی دانشجوی مقطع فلوشيپ داشته است. تعداد رشته رشته 40 دانشگاه در 1390سال در  .پذيرفت

و  Ph.Dتحصيلی در مقطع دكترای  تهرش 59حصيل دانشجويان در تان كام بوده است. *های بالينی(  رشته دستياری تخصص 25رشته دستياری غير بالينی و  13)شامل  رشته 38

 اند. تحقيقاتی دانشگاه در اين سال شرايط پذيرش دانشجوی دكترای تخصصی پژوهشی را داشته زكمر 19. وجود داردارشد در مقطع كارشناسی  رشته 51

 1390سال های دانشگاه علوم پزشكی تهران طی  نام و نشانی دانشكده -1-8جدول 
 تماس تلفن نشانی نام دانشكده رديف

 88953001 پور سينا خيابانضلع شمالی دانشگاه تهران،  پزشكی 1

 88497401 اميرآباد شمالی بعد از سازمان انرژی اتمی خيابان دندانپزشكی 2

 64120 آذر 16 خيابانانقالب،  خيابان داروسازی 3

 66933600 نصرت خيابانميدان توحيد،  پرستاری و مامايی 4

 88973901-5 نايپور س خيابانقدس،  خيابانانقالب،  نخيابا بهداشت 5

 86704678 چمران ديو شههای شيخ فضل اهلل نوری  هبزرگراه شهيد همت، بين بزرگرا پيراپزشكی 6

 77533939 زنان بيمارستانانقالب، بعد از پيچ شميران، محل سابق  خيابان توانبخشی 7

 88990837-8 25فردانش، پالک  هكوچقدس،  خيابانانقالب،  خيابان طب سنتی 8

 88794302 1995614111 ید پستك ،6شهيد ياسمی، پالک  خيابانوليعصر، باالتر از ميدان ونك،  خيابان مديريت و اطالع رسانی پزشكی 9

 8899118-20 1417755469ايتاليا، كد پستی  خيابانقدس،  خيابان نوين پزشكی یها یفناور 10

 88622706 14155-6117بزرگراه شهيد همت، نرسيده به بزرگراه شهيد چمران، صندوق پستی  شناسیو رژيم  تغذيهعلوم  11

 81633389 1316618733د پستی ك، 2 کشاهی، پال شاورز، خيابان نادری، بن بست دولتكبلوار  دانشكده مجازی 12

 81634213 الملل دانشگاه مركزی پرديس بين، ستاد نايپور س خيابانقدس، نبش  خيابانبلوار كشاورز،  الملل پرديس بين -

 88966385 30 پالکبهنام،  كوچهقدس،  خيابانانقالب،  خيابان دوره شبانه -

                                                                                 
 آمده است. 1ها در ضميمه شماره  باشد. فهرست كامل اين رشته های ياد شده بر اساس تعاريف معاونت آموزشی وزارت متبوع می تقسيم بندی بالينی و غير بالينی رشته -*

http://ic.tums.ac.ir/
http://ic.tums.ac.ir/
http://iro.tums.ac.ir/fa/
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 :هاي دانشگاهي بيمارستان
 اند.  شهرداری قرار گرفته ازدهدوبيمارستان در منطقه  5بيمارستان در منطقه شش شهرداری و  9درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشكی تهران -بيمارستان آموزشی 26از 

 
 1390سال های وابسته به دانشگاه علوم پزشكی تهران بر اساس مناطق شهرداری تهران در  نام و نشانی بيمارستان -1-9جدول 

 تلفن تماس منطقه  نشانی نشانی پست الكترونيك / مركز آموزشی درمانینام بيمارستان رديف

 66515000-9 2 ستارخان، خيابان نيايش hosp_rasoulakram@tums.ac.ir ص(م )حضرت رسول اكر 1

 aach@tums.ac.ir ع( )كودكان(ر )حضرت علی اصغ 2
د كدستگردی )ظفر سابق(،  بزرگراه مدرس، خيابان وحيدی

 1919816766 یپست
3 5-22222041 

 8877003-6 3 يد ياسمی خيابان وليعصر، باالتر از ميرداماد، خ رش hosp_motahari@tums.ac.ir شهيد مطهری 3

 23921-2 3 ش يايتقاطع ن، عصريابان وليخ rhc@tums.ac.ir قلب شهيد رجايی 4

 81161 3 باالتر از ميدان ونك، خيابان شهيد والی نژاد hosp_hasheminejad@tums.ac.ir شهيد هاشمی نژاد 5

 hosp_arash@tums.ac.ir جامع بانوان 6
نبش  126جنب كالنتری  ايباغدار نبزرگراه رسالت خيابان شهيد 

 شهيد عبدالمجيد 162 كوچه
4 5-77888753 

 6 شاورزكتهران، ميدان وليعصر، انتهای بلوار  hosp_imam@tums.ac.ir خمينی )ره(  امام 7
61190 

4-66938081 

 66931444 6 ینيامام خممجتمع بيمارستانی  ،انتهای بلوار كشاورز hosp_cancer@tums.ac.ir انستيتو كانسر 8

 88714995 6 اسد آبادی خيابان بيست و يكم نيالد جمالتهران خيابان سيد  hosp_rfzh@tums.ac.ir حضرت فاطمه )س( 9

 88713883-7 6 تصادقروبروی دانشكده ا ،خيابان كارگر شمالی hosp_shariati@tums.ac.ir شريعتیدكتر  10

 88905063 6 شمالی الهی  خيابان استاد نجات ،زند خان ميركخيابان  hosp_mirza@tums.ac.ir زنانجامع  11

 82141303 6 زند، خيابان به آفرين خان ميركخيابان  hosp_firoozgar@tums.ac.ir فيروزگر 12

 66920981-3 6 خيابان دكتر محمد قريب ،انتهای بلوار كشاورز hosp_tebi@tums.ac.ir مركز طبی كودكان 13

 hosp_thc@tums.ac.ir تهرانمركز قلب  14
خيابان كارگر شمالی، نبش بزرگراه جالل آل احمد، جنب 

 بيمارستان دكتر شريعتی
6 59-88029600 

 6 ینيامام خمز مجتمع بيمارستانی انتهای بلوار كشاور hosp_valiasr@tums.ac.ir عج(ر )وليعص 15
9-61192300 

665061 

 55647372 11 ، خيابان بهداریميدان راه آهن hosp_baharloo@tums.ac.ir بهارلو 16

 55419151-4 11 ركراه لشتر از چهار  ، پايينجنوبی  خيابان كارگر hosp_roozbeh@tums.ac.ir روانپزشكی روزبه 17

 55410005-7 11 ميدان قزوين ،خيابان كارگر جنوبی hosp_farabi@tums.ac.ir فارابی 18

 66708103-5 12 سعدی شمالیانقالب، خيابان خيابان  hosp_amiralam@tums.ac.ir اميراعلم 19

 55609951-3 12 ، خيابان وحدت اسالمیميدان وحدت اسالمی hosp_razi@tums.ac.ir رازی 20

 66348500-9 12 آباد حسن  نرسيده به ميدان ینيامام خمخيابان  hosp_sina@tums.ac.ir سينا 21

 33120076-9 12 ميدان شهدا، خيابان مجاهدين اسالم hosp_shafayahyawian@tums.ac.ir انيائيحيشفا  22

 55606034 12 خيابان مولوی، ايستگاه باغ فردوس hosp_akbarabadi@tums.ac.ir یبر آبادكاشهيد  23

 hosp_bahrami@tums.ac.ir رامیبه 24
)ايستگاه  یانيك ديشه خيابان ،خيابان دماوند، ميدان امام حسين

 (آباد  قاسم
13 4-77547971 

 55176810 -11 17 17روبروی شهرداری منطقه  ،ابوذر یترم 20،ابوذر ميدان hosp_ziaiyan@tums.ac.ir ضيائيان 25

 ipttc@tums.ac.ir رانيا یكروانپزش 26
رج، روبروی تهرانسر، نبش ك جاده مخصوص 7يلومتر ك

 تندگويان بندی آزادگان، پشت پادگانمرك
21 9-44503395 
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 :هاي غير دانشگاهي بيمارستان
های وابسته  ر منطقه تحت پوشش نظارتی دانشگاه علوم پزشكی تهران، دو بيمارستان آيت اهلل كاشانی و امام رضا بيمارستانهای غير دانشگاهی واقع د در ميان بيمارستان

سامی و باشند. ا های مفرح و وليعصر )عج( وابسته به نهادهای خيريه می به سازمان تأمين اجتماعی؛ بيمارستان روانپزشكی رازی وابسته به سازمان بهزيستی و بيمارستان

 های غيردانشگاهی، تأمين اجتماعی و ساير نهادها در جدول زير ارائه شده است. مشخصات بيمارستان

 
 وابسته به بخش خصوصی، تأمين اجتماعی و ساير نهادها مؤسساتها و  نام و نشانی بيمارستان     -1-10جدول 

 1390سال تحت پوشش نظارتی دانشگاه علوم پزشكی تهران در 

 نوع وابستگی دورنگار تلفن نشانی بيمارستان نام رديف

 خصوصی 66001221 66001120-9 ميمنت خيابانآزادی،  خيابان آزادی 1

 تأمين اجتماعی 55061137 55061131-6 ترمينال جنوب، فلكه دوم خزانه بخارايی اهلل كاشانی آيت 2

 خصوصی 66835022 66835027 آذربايجان، نبش رودكی خيابان اقبال 3

 تأمين اجتماعی 56121099 56129600 اسالمشهر، شهرک سعيديه، بلوار سردار شهيد سيفی امام رضا 4

 دانشگاه آزاد 55346301 55346301 شهيد شير محمدی خيابانآباد، انتهای  نازی اميرالمؤمنين جواديه 5

 صوصیخ 66014870 66014800-2 كارون، چهار راه طوس خيابانآذربايجان،  خيابان بابك 6

 خصوصی 55365935 55369724 ولی خواه خيابانوليعصر، بعد از منيريه  خيابان پارسا 7

 بهزيستی 33401600 33401220-9 آباد ری، امين شهر روانپزشكی رازی 8

 خصوصی 66875036 66875361-4 كارون خيابانآذربايجان، نبش  خيابانآزادی،  خيابان شهريار 9

 خصوصی 66702060 66702121 ، باالتر از چهارراه جامییهاد خيش خيابان، ینيامام خم يابانخ زاده( سورنا )عيوض  10

 خصوصی 66410121 66410240 مظفر )صبای جنوبی( خيابانانقالب، بعد از چهار راه وليعصر،  خيابان مدائن 11

 خصوصی 66718410 66702011-5 لوشاتو نوفل خيابانحافظ، تقاطع  خيابان مروستی 12

 خيريه 55327171 55311925 بهمنيار خيابانبزرگراه بعثت، ميدان بهمن،  مفرح 13

 خصوصی 66003474 66001126-9 ميمنت خيابانآزادی،  خيابان ميمنت 14

 خصوصی 86368685 56368685 شهر، ميدان نماز، پشت پمپ بنزين اسالم امام زمان )عج( 15

 نظامی )سپاه( 66713039 66707071-6 حافظ، تقاطع جمهوری خيابان نجميه 16

 خيريه 55052323 55301303 خزانه بخارايی خيابانشوش، ميدان شهيد هرندی، ابتدای  خيابان وليعصر 17

 خيريه 55201013 55201013 بخشداری  جاده قديم قم، كهريزک، پشت مؤسسه خيريه ريحانه 18

 خيريه 02292522988 55201616-8 انتهای كهريزکجاده قديم قم، بعد از بهشت زهرا،  آسايشگاه كهريزک 19



  معرفى دانشگاهمعرفى دانشگاه: : اولاولفصل فصل 
 دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

  1390سال سالنامه آماری 

 مديريت آمار و فناوری اطالعات دانشگاه

        stat@tums.ac.irپست الكترونيك:  81633620تلفن:  605ششم، واحد  طبقه، علوم پزشكی تهران بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزی دانشگاه تهران، نشانی:
15 

 هاي بهداشت و درمان دانشگاه: شبكه
و درمان مركز بهداشت و  ری و اسالمشهرهای  شهرستانتحت نظارت دانشگاه علوم پزشكی تهران در محدوده سه شبكه بهداشت و درمان  یدرمان یبهداشتمراكز 

ها و مراكز  شبكهاين توسط  غيره ند دندانپزشكی، واكسيناسيون، مشاوره بهداشت مادران و نوزادان، بهداشت باروری وخدمات مختلفی مانرند كه دا قرارتهران جنوب 

 شود. ارائه می ها آنوابسته به 
 های بهداشت و درمان وابسته به دانشگاه علوم پزشكی تهران اسامی و نشانی شبكه -1-11جدول 

 تلفن گاه نشاني وب نشاني نام واحد

 كه بهداشت و درمان اسالمشهرشب
، اسالمشهر نرسيده به ميدان نماز ،جاده ساوه

 ابتداي بهرام آباد
http://eslamshahr.tums.ac.ir 13-56373012 

 شبكه بهداشت و درمان ري
بلوار  ،خيابان شهيد بروجردي، شهرستان ري

، خيابان شهيد قاضي زاده ،شهيد مطهري
 187454167 :صندوق پستي

http://rey.tums.ac.ir 
 ]شبكه[ 7-33887275

 ]روابط عمومي[ 33602434

 بهداشت و درمان جنوبز مرك
نرسيده به  ،خيابان وصال ،انقالب خيابان

 ،وچه شهيد عباس شفيعيك، خيابان طالقاني
 4پالك 

http://sthn.tums.ac.ir 4-66978201 

 پوشش خدمات دانشگاه علوم پزشكی تهرانهای تحت  ها و دهستان اسامی مناطق، واحدها، بخش -1-12جدول 

 واحدها و مناطق تحت پوشش شبكه بهداشت و درمان

 جنوب

 19، 17، 16، 11، 10مناطق شهرداري 

 بخش آفتاب
 دهستان آفتاب

 دهستان خالزير

 شهر اسالم

 بخش چهاردانگه
 دهستان چهاردانگه

 شهر چهاردانگه

 بخش مركزي

 ده عباسدهستان 

 آباد بهرام دهستان

 شهر شهر اسالم

 بخش احمدآباد مستوفي

 آباد مستوفي دهستان احمد

 دهستان چيچكلو

 شهر احمدآباد مستوفي

 ري

 بخش فشاپويه

 آباد شهر حسن

 آباد دهستان حسن

 دهستان كلين

 بخش كهريزك

 شهر باقرشهر

 شهر كهريزك

 دهستان كهريزك

 نو دهستان قلعه

 ش مركزيبخ

 دهستان عظيمه

 شهر خاور شهر

 آباد دهستان غني

 دشت اميقشهر 

 شهر ري

 كاروان( ك، مشيريه و شهرشهر انيكشهرداري تهران ) 15و بخشي از منطقه  20منطقه 
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 :ها پژوهشكده
تهران از سوی شورای گسترش وزارت متبوع مورد موافقت اصولی قرار  پژوهشكده علوم غدد و متابوليسم و پژوهشكده محيط زيست در دانشگاه علوم پزشكی چهارتأسيس 

 گرفته است. 
 

 های دارای موافقت اصولی از شورای گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی پژوهشكده -1-13جدول 
 تلفن نشانی پژوهشكده گاه نشانی وب ز تحقيقاتی وابستهكمرا پژوهشكدهم نا

 علوم غدد و متابوليسم
های  غدد و متابوليسم، ديابت، استئوپروز، سالمت سالمندان، بيماری

 كو اختالالت متابولي ريواگ ريغهای  العالج، بيماری صعب
http://emrc.tums.ac.ir 88220037 خيابان كارگر شمالی، بيمارستان دكتر شريعتی 

 http://cer.tums.ac.ir د جامدمواد زائ، كيفيت آب، آلودگی هوا محيط زيست
، مجتمع 1547کشاورز، پالكارگر شمالی، نرسيده به بلوار كخيابان 

 ز تحقيقاتی دانشگاه، طبقه هشتمكها و مرا دهكپژوهش
88978399 

 - - - ت جامعهكهای سالمت مبتنی بر مشار ايدز، اعتياد، پژوهش اهش رفتار پرخطرك

 66591316 شاورز، بيمارستان وليعصر، طبقه دومكانتهای بلوار  - جنين و نوزاد، بهداشت باروری وليعصر، تغذيه با شير مادر نوادهسالمت خا
 

به  ربط یذ اندازی چهار پژوهشگاه علوم بهداشتی و پيشگيری، علوم دارويی، علوم دندانپزشكی و علوم جراحی از سوی وزارت بهداشت و نهادهای همچنين تأسيس و راه

 تصويب رسيده است.

 هاي علمي وابسته به دانشگاه: و قطب يآموزش يها سسهؤم
 های برجسته و متمايز و انات و توانايیكاران با امكترين اعضای هيأت علمی و ساير هم ای حقيقی يا مجازی از برجسته مجموعه یعلم بر اساس تعريف وزارت بهداشت، قطب

يا چند زمينه علمی در عرصه آموزش، پژوهش و نيز ارائه  كبه فعاليت در ي هكاست  های وابسته ی و رشتهكپزشدر علوم  یتخصص - یعلم ينهزم كيباال در  یتوان علم

 16اد قطب بوده است كه از اين تعد 29های علمی مصوب در حوزه وزارت بهداشت، درمان و آموزش  تعداد قطب 1390سال درمانی مشغول هستند. طی  -خدمات بهداشتی

 باشند. درصد( به شرح جدول زير، وابسته به دانشگاه علوم پزشكی تهران می 2/55قطب علمی كشور )
 

 1390سال های علمی كشور وابسته به دانشگاه علوم پزشكی تهران در  های آموزشی و قطب نام ونشانی موسسه -1-14جدول 
 تلفن نشانی نام واحد رديف

 88029397 دكتر شريعتی، مركز تحقيقات هماتولوژی يمارستانخ كارگر شمالی، ب آنكولوژی و پيوند مغز استخوان قطب مركز تحقيقات هماتولوژی، 1

 88026481 دكتر شريعتی، مركز تحقيقات گوارشبيمارستان خ كارگر شمالی،  قطب مركز تحقيقات گوارش 2 88004140

 88026956 دكتر شريعتی، مركز تحقيقات روماتولوژی بيمارستانخ كارگر شمالی،  قطب مركز تحقيقات روماتولوژی 3

 88026902 -3 مركز تحقيقات غدد ،دكتر شريعتیبيمارستان خ كارگر شمالی،  قطب مركز تحقيقات غدد درون ريز 4

 66933399 مركز تحقيقات سرطان قطب انستيتو كانسر 5

 66959090 دانشكده داروسازی قطب شيمی دارويی 6

 66495641 دانشكده داروسازی قطب سم شناسی 7

 88633334 ای دكتر شريعتی، موسسه تحقيقات پزشكی هستهبيمارستان خ كارگر شمالی،  ای هسته پزشكی قطب مؤسسه تحقيقات 8

 66920981 -3 خ دكتر محمد قريب ،انتهای بلوار كشاورز قطب مركز طبی كودكان 9

 55609951-3 بان وحدت اسالمی، بيمارستان رازی، خياميدان وحدت اسالمی قطب علمی پزشكی پوست 10

 88968258 نايپور سخ انقالب، خ قدس، خ  قطب علمی آموزش علوم بهداشتی 11

 81633389 1316618733، كد پستی 2شاهی، پالک  بلوار كشاورز، خيابان نادری، بن بست دولت قطب علمی يادگيری الكترونيكی در علوم پزشكی )دانشكده مجازی( 12

 66504294 خ ستارخان، خ نيايش، مجتمع بيمارستانی رسول اكرم قطب مركز تحقيقات گوش و حلق و بينی  13

 66551655-60 خ ستارخان، خ نيايش، ک شهيد منصوری جنب بيمارستان رسول اكرم قطب انستيتو روانپزشكی 14

 23921-2 ، بيمارستان قلب شهيد رجايیخ وليعصر، جنب پارک ملت قطب مركز تحقيقات قلب و عروق شهيد رجايی 15

 55410005-7 ، بيمارستان فارابیميدان قزوين ،خيابان كارگر جنوبی قطب علمی چشم پزشكی  16

 33950152-4 9، پالک 1خ جمهوری اسالمی، خ الله زار شمالی، ک پيرنيا  مؤسسه مطالعات تاريخ پزشكی، طب اسالمی و مكمل -

 66551655-60 اهلل رسولخ ستارخان، خ نيايش، ک شهيد منصوری جنب بيمارستان حضرت  انانستيتو روانپزشكی تهر -

http://emrc/
http://cer/


  معرفى دانشگاهمعرفى دانشگاه: : اولاولفصل فصل 
 دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

  1390سال سالنامه آماری 

 مديريت آمار و فناوری اطالعات دانشگاه

        stat@tums.ac.irپست الكترونيك:  81633620تلفن:  605ششم، واحد  طبقه، علوم پزشكی تهران بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزی دانشگاه تهران، نشانی:
17 

 مراكز تحقيقاتي:
مركز تحقيقاتی با موافقت اصولی از سوی شورای گسترش وزارت بهداشت، درمان و  55مركز تحقيقاتی با موافقت قطعی و  37مركز تحقيقاتی ) 92، 1390سال طی 

 اند. فعال بودهم دانشگاه علو عهآموزش پزشكی( در مجمو

 الف: مراكز داراي موافقت قطعي:
 1390سال مراكز تحقيقاتی دارای موافقت قطعی از شورای گسترش وزارت بهداشت در  -1-15جدول 

 تلفن نشانی مركز گاه نشانی وب عنوان مركز تحقيقاتی رديف

 66953832 ، موزه ملی تاريخ علوم پزشكیمقدم یفرش، خ شهيد، خ كارگر شمالی http://mehr.tums.ac.ir اخالق و تاريخ پزشكی 1

 66348560 آباد، ب سينا ، نرسيده به ميدان حسنینيامام خمخ  http://urology.tums.ac.ir ارولوژی 2

 66565400 همكف طبقهانتهای بلوار كشاورز، مركز طبی كودكان، ساختمان سبز،  - ارولوژی اطفال 3

 خ كارگر جنوبی، ميدان قزوين، ب فارابی http://incas.tums.ac.ir اعتياد 4
55426412 

55415225 

 66581583 ینيامام خمانتهای بلوار كشاورز، ب  http://ircha.tums.ac.ir ايدز 5

 http://iaari.tums.ac.ir آسم و آلرژی ، ايمونولوژی 6

ختمان شماره انتهای بلوار كشاورز، خيابان دكتر قريب، مركز طبی كودكان، سا

 ، طبقه چهارم3
66935855 

 66581520 ینيامام خمانتهای بلوار كشاورز، ب  http://itb.tums.ac.ir ايران های پيوندی  بانك فرآورده 7

 66581616 ینيامام خمانتهای بلوار كشاورز، ب  http://vrhrc.tums.ac.ir بهداشت باروری وليعصر )عج( 8

 66506862 ، طبقه اول2ستارخان، خيابان نيايش، كوچه شهيد منصوری، پالک  http://itums.tums.ac.ir بهداشت روان 9

 http://kurc.tums.ac.ir برداری از دانش سالمت بهره 10

، ساختمان 169انقالب، خيابان كارگر شمالی، نرسيده به بلوار كشاورز، پالک 

 7، واحد 7گل، طبقه 
88975658 

 82415000 خ كارگر شمالی، ب دكتر شريعتی http://ddrc.tums.ac.ir دهای گوارش و كب بيماری 11

 61192426 ینيامام خمانتهای بلوار كشاورز، ب  http://icnr.tums.ac.ir های مغز و اعصاب بيماری 12

 88633333-4 ای خ كارگر شمالی، بيمارستان دكتر شريعتی، موسسه تحقيقات پزشكی هسته - ای پزشكی هسته 13

 88630227 خ كارگر شمالی، روبروی ب شريعتی http://smrc.tums.ac.ir پزشكی ورزشی 14

 66717422 نايس مارستانيبآباد،  ، ميدان حسنینيامام خمخ  http://stsrc.tums.ac.ir های جراحی  تروما و پژوهش 15

 66558811 ص(ل )ن حضرت رسوميدان توحيد، خ ستارخان، خ نيايش، بيمارستا http://itums.tums.ac.ir چشم 16

 55421002 ميدان قزوين، ب فارابی، ساختمان قديم، طبقه همكف - چشم پزشكی 17

 88986677 خيابان انقالب، خيابان قدس، ساختمان قديم دانشكده دندانپزشكی، طبقه سوم http://drc.tums.ac.ir دندانپزشكی 18

 66949662 ، طبقه دوم ساختمان قديم62طبی كودكان، پالک بلوار كشاورز، مركز  - رشد و تكامل كودكان 19

 55413540 از چهارراه لشگر، ب روزبه تر نييپا، جنوبیخيابان كارگر  http://pprc.tums.ac.ir روانپزشكی 20

 http://rrc.tums.ac.ir روماتولوژی 21

ان كارگر شمالی، جنب بيمارستان قلب، بيمارستان دكتر شريعتی، بعد از ساختم

 اورژانس، طبقه فوقانی، بخش دياليز، جنب بخش قلب
88026956 

 دانشكده داروسازی http://nanomed.tums.ac.ir ريز فناوری 22
8-66959090 

 2053داخلی 

 66581638 ، طبقه سوم انستيتو كانسردهنده شتابزيرزمين  ،، ب امامشاورزكبلوار انتهای  http://crc.tums.ac.ir سرطان 23

 88622578 دانشكده پيراپزشكی http://itums.tums.ac.ir لولی و مولكولیس 24

 66482704 دانشكده داروسازی http://psrc.tums.ac.ir علوم دارويی 25

 88622575 دانشكده پزشكی http://itums.tums.ac.ir علوم دارويی رازی 26

 http://rcstim.tums.ac.ir علوم و تكنولوژی در پزشكی 27

، ضلع شمال شرقی بيمارستان، بعد از ینيامام خمهای بلوار كشاورز، ب انت

 مسجد، جنب بانك پيوند اعضاء
66581505 



  معرفى دانشگاهمعرفى دانشگاه: : اولاولفصل فصل 
 دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

  1390سال النامه آماری س

 مديريت آمار و فناوری اطالعات دانشگاه

         stat@tums.ac.irپست الكترونيك:  81633620تلفن:  605ششم، واحد  طبقه، علوم پزشكی تهران بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزی دانشگاه تهران، نشانی:
18 

 

 1390سال مراكز تحقيقاتی دارای موافقت قطعی از شورای گسترش وزارت بهداشت در  -1-15ادامه جدول 

 تلفن نشانی مركز گاه نشانی وب عنوان مركز تحقيقاتی رديف

 88220037-8 اميرآباد، خ كارگر شمالی، ب دكتر شريعتی، طبقه پنجم http://emrc.tums.ac.ir متابوليسمغدد و  28

 88029256 قلب تهرانخ كارگر شمالی، ب مركز  http://rthc.tums.ac.i قلب و عروق تهران 29

 http://rhc.tums.ac.ir قلب و عروق شهيد رجايی 30
كز آموزشی تحقيقاتی و درمانی قلب و عروق خيابان وليعصر، تقاطع نيايش، مر

 شهيد رجايی
23922340 

 http://cer.tums.ac.ir يفيت آبك 31
ميدان انقالب، خ كارگر شمالی، نرسيده به بلوار كشاورز، ساختمان گل، پالک 

1547 
88978397 

 66760269 اعلم خ سعدی شمالی، ب امير http://entrc.tums.ac.ir گوش، حلق و بينی 32

 66504294 ص(ل )ميدان توحيد، خ ستارخان، خ نيايش، بيمارستان حضرت رسو http://itums.tums.ac.ir و گردن گوش، گلو، بينی و سر 33

 64122330 دانشكده داروسازی، ساختمان قديم، طبقه سوم - گياهان دارويی 34

35 
های پوست و  مركز آموزش و پژوهش بيماری

 جذام
http://crtsdl.tums.ac.ir  88972220-1 415خ طالقانی، بعد از چهارراه وصال، نبش شهيد نادری، پالک 

 33111619 9خ جمهوری اسالمی، خ الله زار نو شمالی، كوچه پيرنيا، پالک  http://ricm.tums.ac.ir ی طب اسالمی و مكملكمطالعات تاريخ پزش 36

 88029397 خ كارگر شمالی، ب دكتر شريعتی http://horcsct.tums.ac.ir و پيوند مغز استخوان یولوژكآنهماتولوژی،  37

 

 

 

 : مراكز داراي موافقت اصولي:ب
 

 1390سال مراكز تحقيقاتی دارای موافقت اصولی از كميسيون و شورای گسترش وزارت بهداشت در  -1-16جدول 

 تلفن نشانی مركز گاه نشانی وب عنوان مركز تحقيقاتی رديف

 88220037-8 ده علوم غدد و متابوليسمكارگر شمالی، بيمارستان شريعتی، طبقه پنجم، پژوهشكخيابان  http://emrc.tums.ac.ir استئوپروز 1

 86703209 نوری و شهيد چمران، دانشكده پزشكی، طبقه اول فضل اهللبزرگراه شهيد همت، بين بزرگراه های شيخ  http://itums.tums.ac.ir آسيب شناسی سرطان 2

 23923083 خيابان وليعصر، باالتر از ميدان ونك، بعد از نيايش، بيمارستان قلب شهيد رجايی - اكوكارديوگرافی  3

 88978395 1547كشاورز، ساختمان گل، پالک  بلوارميدان انقالب، خيابان كارگر شمالی، نرسيده به  - آلودگی هوا 4

 81633302 306ان قدس، سازمان مركزی، طبقه سوم، اتاق خياب http://itums.tums.ac.ir یكآموزش علوم پزش 5

 88951392 شناسی دانشكده بهداشت، گروه انگل - های بومی ايران انگل 6

 88986677 خيابان انقالب، خيابان قدس، دانشكده دندانپزشكی، طبقه سوم http://drc.tums.ac.ir ايمپلنت دندانی 7

 http://itums.tums.ac.ir ايمونولوژی 8
ده كبزرگراه شهيد همت ضلع جنوبی بين بزرگراه شهيد شيخ فضل اهلل نوری و شهيد چمران دانش

 ی طبقه اولكپزش
88058652 

 - ايمونولوژی مولكولی 9
، بيمارستان 62 کره(، پال) یتر محمد قريب، جنب بيمارستان امام خمينكشاورز، خيابان دكانتهای بلوار 

 انكودكز طبی كمر
3- 66920981 

 66581561 ، دانشكده پزشكی، گروه فيزيولوژینايپور سخيابان  - الكتروفيزيولوژی پايه 10

 23923017 خيابان وليعصر، باالتر از ميدان ونك، بعد از نيايش، بيمارستان قلب شهيد رجايی - الكتروفيزيولوژی قلب 11

 88779928 60لوند، ساختمان شماره ميدان آرژانتين، خيابان ا http://itums.tums.ac.ir بهداشت كار 12

13 
اتوايميون  یها یماريب

 تاولی
 از ميدان وحدت اسالمی، بن بست رازی، بيمارستان رازی تر نييپاخيابان وحدت اسالمی،  -

55620300 

9-55630668 

 23923061 ب شهيد رجايیخيابان وليعصر، باالتر از ميدان ونك، بعد از نيايش، بيمارستان قل - ای قلب های دريچه بيماری 14



  معرفى دانشگاهمعرفى دانشگاه: : اولاولفصل فصل 
 دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

  1390سال سالنامه آماری 

 مديريت آمار و فناوری اطالعات دانشگاه

        stat@tums.ac.irپست الكترونيك:  81633620تلفن:  605ششم، واحد  طبقه، علوم پزشكی تهران بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزی دانشگاه تهران، نشانی:
19 

 

 1390سال مراكز تحقيقاتی دارای موافقت اصولی از كميسيون و شورای گسترش وزارت بهداشت در  -1-16جدول ادامه 

 تلفن نشانی مركز گاه نشانی وب عنوان مركز تحقيقاتی رديف

 88994485 1، طبقه 1بست عنايت، پالک  ، بننايپور سخ  - شغلی و طب كار یها یماريب 15

16 
 عفونی اطفال یها یماريب

 ان(كودكز طبی ك)مر
http://pidr.tums.ac.ir 

، 62 کره(، پال) یتر محمد قريب، جنب بيمارستان امام خمينكشاورز، خيابان دكانتهای بلوار 

 انكودكز طبی كبيمارستان مر
3- 66920981 

17 
ل های عفونی اطفا بيماری

 (لبيمارستان حضرت رسو)
http://itums.tums.ac.ir  66516049 4خيابان ستارخان، خيابان نيايش، بيمارستان رسول اكرم، طبقه 

18 
های سالمت مبتنی بر  پژوهش

 مشاركت جامعه
http://cbpr.tums.ac.ir  88995879 9، واحد 1547خيابان كارگر شمالی، نرسيده به بلوار كشاورز، پالک 

 1 ، خيابان شهيد زينعلی، كوچه اول، پالکپور ابتهاجميدان شهيد باهنر، ابتدای خيابان شهيد  http://sscrc.tums.ac.ir های بنيادی پوست و سلول 19
26117051 

26117052 

 88814157 سيزده آبان، طبقه چهارم 2، نبش خردمند جنوبی، ساختمان شماره خان ميركخيابان  - تجويز و مصرف منطقی دارو 20

21 
 -تصويربرداری سلولی

 مولكولی
http://rcstim.tums.ac.ir  66907519 كشاورز، ضلع شمال شرقی بيمارستان امام خمينی بلوارانتهای 

 64121330 آذر، دانشكده داروسازی، ساختمان جديد، طبقه سوم 16خيابان  - تضمين كيفيت دارو 22

 http://bfrc.tums.ac.ir تغذيه با شير مادر 23
ی امام خمينی، بيمارستان وليعصر، طبقه دوم، مركز سالمت بيمارستان مجتمع، باقر خانخيابان 

 مادر و نوزاد شهيد دهقان

66591316 

61192357 

 بلوار ميرداماد، ميدان مادر، خيابان شهيد شاه نظری، خيابان نظام، دانشكده علوم توانبخشی http://iranrrc.ir توانبخشی 24
22220947 

 198داخلی: 

 88633037 بان كارگر شمالی، سه راه جالل آل احمد، مركز آموزشی پژوهشی دكتر شريعتیخيا - جراحی پيوند قلب 25

 http://lapsurg.ir تهاجمی مك یجراح 26
خيابان ستارخان، خيابان نيايش، خيابان شهيد منصوری، ضلع جنوبی بيمارستان رسول، مركز 

 ، )الپاروسكوپی(ینيدرون بهای  آموزش جراحی
66507055 

 88220037-8 ، پژوهشكده علوم غدد و متابوليسم5خيابان كارگر شمالی، بيمارستان دكتر شريعتی، طبقه  http://emrc.tums.ac.ir ديابت 27

 66581579 پزشكی، طبقه پنجم ب امام خمينی، مركز تصويربرداری http://adir.tums.ac.ir راديولوژی نوين و تهاجمی 28

 64121331 ، دانشكده داروسازینايپور سشاورز، خيابان قدس، خيابان ك بلوار http://biotech.tums.ac.ir زيست فناوری 29

30 
های دستگاه ادراری  سرطان

 تناسلی
http://uorc.tums.ac.ir  61192764 كشاورز، بيمارستان امام خمينی، ساختمان زير ستون، طبقه چهارم بلوارانتهای 

 88884275 بان وليعصر، باالتر از ميدان ونك، خيابان شهيد ياسمی بيمارستان مطهریخيا http://itums.tums.ac.ir سوختگی 31

 http://basir.tums.ac.ir ضايعات نخاعی 32
تهران، انتهای بلوار كشاورز، ب امام خمينی، ساختمان مركز تحقيقات علوم اعصاب ايران، 

 6طبقه 

61192475 

 

 - طب تجربی 33
، گروه فارماكولوژی، طبقه 6، دانشكده پزشكی، ساختمان شماره انيپور سخيابان قدس، خيابان 

 دوم
64053238 

 66551204 ص(م )ستارخان، خيابان نيايش، بيمارستان حضرت رسول اكر http://itums.tums.ac.ir طب كار 34

 http://timprc.tums.ac.ir - 55639724 طب و داروسازی سنتی 35

 66959064 ، دانشكده داروسازینايپور سشاورز، خيابان قدس، خيابان ك بلوار - طراحی و توسعه دارو 36

 88993657 5خيابان قدس، كوچه فردانش، ساختمان طب سنتی، طبقه  - علوم قرآن، حديث و طب 37

38 
علوم مديريت و اقتصاد 

 سالمت
- - - 

 

 



  معرفى دانشگاهمعرفى دانشگاه: : اولاولفصل فصل 
 دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

  1390سال النامه آماری س

 مديريت آمار و فناوری اطالعات دانشگاه

         stat@tums.ac.irپست الكترونيك:  81633620تلفن:  605ششم، واحد  طبقه، علوم پزشكی تهران بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزی دانشگاه تهران، نشانی:
20 

  

 1390سال شورای گسترش وزارت بهداشت در مراكز تحقيقاتی دارای موافقت اصولی از كميسيون و  -1-16جدول ادامه  

 تلفن نشانی مركز گاه نشانی وب عنوان مركز تحقيقاتی رديف

39 
و غدد درون ريز 

 سميمتابول
http://itums.tums.ac.ir 

، خيابان ولدی، كوچه فيروزگر، نيبه آفر ابانيخزند،  خان ميركخيابان وليعصر، خيابان 

 3بقه جنب اورژانس بيمارستان فيروزگر، ط

88945247 

 

 http://itums.tums.ac.ir فيزيولوژی 40
نوری و شهيد چمران، دانشكده  فضل اهللبزرگراه شهيد همت، بين بزرگراه های شيخ 

 پزشكی

86704576 

88622709 

41 
فناوری بيومديكال و 

 رباتيك
- - - 

 82141633 ، بيمارستان فيروزگرنيبه آفر ابانيخ، نخا ميركخيابان وليعصر، خيابان  http://ddrc.tums.ac.ir گوارش و كبد 42

 88497429 انتهای خيابان كارگر شمالی، نرسيده به بزرگراه شهيد حكيم، دانشكده دندانپزشكی http://lrcd.tums.ac.ir ليزر در دندانپزشكی 43

 http://mfnhrc.tums.ac.ir مادر، جنين و نوزاد 44
نی امام خمينی، بيمارستان وليعصر، طبقه دوم، مركز ، مجتمع بيمارستاباقر خانخيابان 

 سالمت مادر و نوزاد شهيد دهقان
61192357 

 23923065 خيابان وليعصر، باالتر از ميدان ونك، بعد از نيايش، بيمارستان قلب شهيد رجايی - مداخالت قلبی و عروقی 45

46 
مديريت اطالعات 

 سالمت
http://himrc.tums.ac.ir 

نوری و شهيد چمران، دانشكده  فضل اهللهيد همت، بين بزرگراه های شيخ بزرگراه ش

 پيراپزشكی، ساختمان شهيد رحيمی، طبقه سوم

86704626 

88607963 

 خيابان ولی عصر، باالتر از ميدان ونك، كوچه شهيد ولی نژاد، بيمارستان هاشمی نژاد http://hmrc.ir مديريت بيمارستانی 47
88644466 

88116294 

 http://cncr.tums.ac.ir های پرستاری مراقبت 48
خيابان وليعصر، باالتر از ميدان ونك، خيابان شهيد ياسمی، روبروی بيمارستان 

 پرستاری یها مراقبت، مركز تحقيقات اياالنب خاتم

 88671613فكس: 

81161 

49 
های پرستاری و  مراقبت

 مامايی
http://nmcrc.tums.ac.ir 66421685 بان نصرت شرقی، دانشكده پرستاری دانشگاه تهرانميدان توحيد، خيا 

 64122160 ، دانشكده داروسازی، ساختمان جديد، طبقه سومنايپور سخيابان  - ها تيمسموم 50

 http://itums.tums.ac.ir روبیكمي یها مقاومت 51

ن، نوری و شهيد چمرا فضل اهلل: بزرگراه شهيد همت، بين بزرگراه های شيخ 1آدرس 

 دانشكده پزشكی

: ستارخان، ابتدای نيايش، بيمارستان حضرت رسول، ساختمان سيدالشهدا، 2آدرس 

 ، روبروی آزمايشگاه4، طبقه 1ساختمان شماره 

86703183 

66554063 

64352303 

 - مواد زائد جامد 52
، ساختمان 1547ميدان انقالب، خيابان كارگر شمالی، نرسيده به بلوار كشاورز، پالک 

 20، واحد 5ل، طبقه گ
88978397 

53 

های رشد  ناهنجاری

تكامل دهان، سر و 

 صورت

- 
خيابان كارگر شمالی، سه راه جالل آل احمد، بيمارستان شريعتی، ساختمان اصلی، طبقه 

 چهارم، بخش جراحی فك و صورت
84902473 

 61192679 ها، طبقه دوم، بخش دياليز ره(، زير ستون) یام خمينشاورز، مجتمع بيمارستانی امكبلوار  http://ikds.tums.ac.ir نفرولوژی 54

 - نقص ايمنی كودكان 55
ره(، ) یتر محمد قريب، جنب بيمارستان امام خمينكشاورز، خيابان دكانتهای بلوار 

 انكودكز طبی ك، بيمارستان مر62 کپال
3- 66920981 

 



  معرفى دانشگاهمعرفى دانشگاه: : اولاولفصل فصل 
 دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

  1390سال سالنامه آماری 

 مديريت آمار و فناوری اطالعات دانشگاه

        stat@tums.ac.irپست الكترونيك:  81633620تلفن:  605ششم، واحد  طبقه، علوم پزشكی تهران بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزی دانشگاه تهران، نشانی:
21 

 مراكز توسعه تحقيقات باليني:

حقيقات ب های اجرايی پژوهش، اعضای هيأت علمی  واحدهای درون بيمارستانی هستند كه با ارائه خدمات پژوهشی و كمك به انجام فعاليت الينیمراكز توسعه ـت

 رسانند.  ها را در امور تحقيقاتی ياری می بيمارستان

 5به  1390سال ه اين آمار در ك اند دانشگاه فعاليت داشته های بيمارستان در تـحقيقات بالينی توسعه مركز 4 ، بر اساس مصوبه وزارت بهداشت، تعداد1389سال  طی

ارائه شده است. همچنين با توجه به اهميت و كاربرد اين مراكز تعدادی از  1-17ز توسعه تحقيقات بالينی مصوب ارتقاء يافت. اسامی اين مراكز در جدول كمر

 آورده شده است. 1-18های بالينی دانشگاه در جدول  مراكز توسعه پژوهش سايرهرست اند. ف اندازی آن نموده های دانشگاه اقدام به راه بيمارستان

 
 1390سال مورد پذيرش وزارت بهداشت در ه دانشگا ینيبالنام و تلفن مراكز تـحقيقات  -1-17جدول 

 تلفن سال راه اندازی نام مركز رديف

 66581527 1381 )ره( ینيامام خممركز توسعه تـحقيقات بالينی بيمارستان    1

 88220033 1381 یعتيتر شركدمركز توسعه تـحقيقات بالينی بيمارستان    2

حقيقات بالينی بيمارستان سينا 3  66348556 1381 مركز توسعه ـت

حقيقات بالينی بيمارستان فيروزگر 4  82141367 1388 مركز توسعه ـت

 66516011 1389 رم )ص(كا لمركز توسعه تـحقيقات بالينی بيمارستان حضرت رسو   5

 

 

 1390سال مراكز توسعه تـحقيقات بالينی موجود در دانشگاه طی ساير نام و تلفن  -1-18جدول 

 تلفن سال راه اندازی نام مركز رديف

حقيقات بالينی بيمارستان  1  77719922 1385 جامع بانوانمركز توسعه ـت

حقيقات بالينی بيمارستان اميراعلز مرك 2  66712549 1384 متوسعه ـت

حقيقات بالينی بيمارستان بهارلو 3  55677337 1384 مركز توسعه ـت

حقيقات بالينی بيمارستان بهرامی 4  77568801 1382 مركز توسعه ـت

حقيقات بالينی بيمارستان رازی 5  55618989 1385 مركز توسعه ـت

حقيقات بالينی بيمارستان  6  88904172 1386 زنانجامع مركز توسعه ـت

حقيقات بالينی مركز طبی كودكان 7  66935848 1384 مركز توسعه ـت

 88644486 1388 ز توسعه تحقيقات بالينی شهيد هاشمی نژادكمر 8

 22226127 1389 ز توسعه تحقيقات بالينی بيمارستان علی اصغر )ع(كمر 9

 
 

 



  معرفى دانشگاهمعرفى دانشگاه: : اولاولفصل فصل 
 دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

  1390سال النامه آماری س

 مديريت آمار و فناوری اطالعات دانشگاه

         stat@tums.ac.irپست الكترونيك:  81633620تلفن:  605ششم، واحد  طبقه، علوم پزشكی تهران بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزی دانشگاه تهران، نشانی:
22 

 مراكز رشد دانشگاه:
های  ايده كه با پذيرش و حمايت از كارآفرينان دارای هستندبستر و زير ساختاری در دانشگاه كز رشد امراست: وزارت بهداشت مراكز رشد را چنين تعريف كرده 

های  بنگاه های فناوری كشور و تبديل به ثر در عرصهؤرا برای حضور مستقل و م ها آنارتقای  های رشد و محوری مبتنی بر علم و فناوری و قابليت تجاری شدن، زمينه

دهد و از سوی  پا را كاهش می نو *های واحدهای فناور و تجهيزات الزم، هزينه ين خدمات، امكاناتتأمسو با  كند. مركز رشد از يك سودآور فراهم میاقتصادی 

فناوری در مجموعه مركز رشد  15، 1390سال طی دهد.  می را افزايش ها آنتخصصی، مديريتی، مالی و حقوقی، ضريب موفقيت و  های فنی ه مشاورهائار ديگر با

 فناوری اطالعات سالمتاند. از اين تعداد سه مركز رشد فعال در زمينه دارو، تجهيزات پزشكی و  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی پذيرفته شده و فعال بوده

 باشند. اند كه اين سه مركز به شرح جدول زير می در دانشگاه علوم پزشكی تهران قرار گرفته

 

 1390سال نام ونشانی مراكز رشد دانشگاه در  -1-19جدول 

 تلفن نشانی گاه نشانی وب نام واحد

های  مركز رشد واحدهای فناوری فرآورده

 دارويی دانشگاه
http://pi.tums.ac.ir  88011058 486انتهای كارگر شمالی، جنب كوی دانشگاه، روبروی دانشكده تربيت بدنی، پ 

زم و مركز رشد واحدهای فناوری لوا

 تجهيزات پزشكی دانشگاه
http://rcstim.tums.ac.ir 

 مركز تحقيقات علوم و ،مجتمع بيمارستانی امام خمينی ،انتهای بلوار كشاورز

 تكنولوژی در پزشكی

3- 66439831 

66566643 

 http://icit.tums.ac.ir سالمت مركز رشد فناوری اطالعات
، 1547، ساختمان گل، پالک جديد خيابان كارگر شمالی، باالتر از خيابان نصرت

 169پالک قديم 

88969757 

88969758 
 

 

 هاي تحقيقات سالمت: ایستگاه
 1389سال شد و در  ايستگاه تحقيقات سالمت وابسته به مؤسسه ملی تحقيقات سالمت جمهوری اسالمی ايران كه قبالً با نام انستيتو تحقيقات بهداشتی شناخته می 8

-های آموزشی و انجام امور تحقيقاتی و بررسی مسائل بهداشتی ارائه دوره ها وظيفه اصلی اين ايستگاهدر دانشگاه علوم پزشكی تهران وجود دارد.  تغيير نام داده است،

 ها در جدول زير ارائه شده است. اسامی ايستگاهباشد.  درمانی استان مربوطه می

 

 يقات سالمت جمهوری اسالمی ايرانهای تحقيقات سالمت مؤسسه ملی تحق ايستگاه -1-20جدول 

 1390سال )انستيتو تحقيقات بهداشتی سابق( وابسته به دانشگاه علوم پزشكی تهران به تفكيك شهر در 

 تلفن نشانی نام ايستگاه

 03115512955 اصفهان، خيابان زينبيه شمالی، خيابان آيت اهلل غفاری، جنب بيمارستان حضرت زهرا )س( اصفهان

 06113771930 ز، خيابان انقالب )كم پلو(، انتهای ناصر خسرو جنوبی، جنب بهزيستیاهوا اهواز

 05473314655 ايرانشهر، بلوار مصالی فاطمه زهرا، روبروی دادسرای انقالب اسالمی ايرانشهر

 01112251011 بابل، اول جاده قائم شهر، جنب مركز كارآموزی وزارت كار و امور اجتماعی بابل

 07613331326 بندرعباس، خيابان كمربندی، جنب بيمارستان شهيد محمدی بندرعباس

 03413310177 آباد )سرآسياب( كرمان، بزرگراه امام خمينی، بعد از دانشگاه شهيد باهنر، نرسيده به ميدان بيرم كرمان

 04525226113 مشكين شهر، خيابان دكتر بهشتی، خيابان محصل، ساختمان تقديسی مشكين شهر

 03526233557 جاده يزد، تفت، جنب سازمان انرژی اتمی ديز

  

                                                                                 
، ارائه خدمات تخصصی و فعاليت در فناوریكه با توجه به اساسنامه و يا ساير اسناد قانونی در زمينه تحقيقات كاربردی و توسعه ای، طراحی مهندسی، مهندسی معكوس، انتقال واحدهای دارای هويت حقوقی مستقل از مركز رشد بوده *  

 های اجرايی هستند. ها يا دستگا ه صنايع و يا مراكز تحقيقاتی وابسته به دانشگاه های خصوصی، واحدهای تحقيق و توسعه نمايند. اين واحدها شامل شركت جهت تجاری كردن نتايج تحقيقات فعاليت می


