
 

 
 

 فصل سوم:

 پژوهش 
 علمی پژوهشی أتیاعضاء ه 
 د و انتشار مقاالتیتول 
 ق مقاالتیتشو 
 علمی دانشگاه أتیسنجی اعضاء ه علم 
 مصوبات شورای انتشارات 
 ف كتابیتأل 
 ها( ثبت اختراعات و ابداعات )پتنت 
 قاتییهای تحق طرح 
 ها( ژه پژوهشی دانشگاه )گرنتیاعتبارات و 
  درصد برتر جهان در حوزه علوم پزشكی 1دانشمندان 
 بندی  رتبهESI 
 های پژوهشی تیابی فعالین ارزشیج آخرینتا 
 های دانشگاهی و ملی دانشگاه در جشنواره 
 دانشگاه  قاتییابی مراكز تحقیارزش 
 ها امكانات و منابع كتابخانه 
 ك در دانشگاهین منابع الكترونیتأم 
 مجالت علمی دانشگاه 
 قاتییها و مراكز تحق ها، پژوهشكده گاهپژوهش 
 قات دانشگاهیشگاه جامع تحقیآزما 
 ان دكترای پژوهشییدانشجو 
 همكاری دانشگاه، صنعت و جامعه 
 مراكز رشد 
 انیهای علمی دانشجو پژوهش 
 نییقات بالیتوسعه تحق 
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 دانشگاهدر  پژوهش
 

 

در  توانستهگاه علوم پزشكي تهران دانش، بندي المللي متولي رتبه هاي داخلي و بين مانهاي مؤسسات و ساز گزارش بر اساسطي بيش از يك دهه اخير، 

نون با توجه به رئوس كرتبه برتر را به خود اختصاص دهد و امتوالي،  طور بهو  كشور ي علوم پزشكياه ر دانشگاهياز سا ياديبا فاصله زحوزه پژوهش 

هاي  كه در عرصهبلور باشد شك يازهاين يپاسخگو تنها نه ،يمحصوالت پژوهش تيفيكز بر ارتقاء كمربا ت در نظر دارد( 1392-96برنامه چهارساله )

 ،هاي مختلف و محققان دانشگاه در جشنوارهعلمي  هيأت اعضاءدرخشش دانشجويان،  .را كسب نمايدبيشتري  افتخاراتنيز اي و جهاني  منطقه

 هاي اخير است. سال طيدانشگاه سطح در هاي پژوهشي  كيفيت فعاليتكميت و دهنده  نشان
 

 

 :نگاه كدر يحوزه پژوهش 

بيش از به ن مجالت برخي از اي انتشارسابقه  كه نمايد منتشر مي مجله فارسي 14مجله انگليسي و  44 شاملمجله علمي  58دانشگاه علوم پزشكي تهران، 

 PubMed ،2مجله در  ISI ،19مجله در  9، 1395دانشگاه در سال  مجلهوان عن 58ز ا ،1395بر اساس اطالعات پايان سال  .گردد قبل بازميسال  50

-دانشگاه داراي رتبه علميمجله علمي عنوان  49 تعداد 1395پايان سال  تا همچنين شوند. نمايه مي Scopusمجله در  20و  Medlineمجله در 

 ند.ا هبودپژوهشي از كميسيون نشريات علوم پزشكي كشور 

 

  داردخود ها و مراكز تحقيقاتي  بيمارستان، ها در دانشكدهفعال  كتابخانه 31بيش از پزشكي تهران دانشگاه علوم. 

 5 دارد بنيان دانشهاي  شركت حاميز رشد فعال و كمر. 

 1  دارد. مركز تحقيقاتي وابسته 9پژوهشكده و  3شامل پژوهشگاه 

 7  در اختيار دارد. مركز تحقيقاتي وابسته 23پژوهشكده با 

 67 و  مركز داراي رديف مستقل بودجه 10مركز تحقيقاتي شامل  99 درمجموعدانشگاه ] ها دارد پژوهشكده به غير وابستهصوب مركز تحقيقاتي م

از شوراي گسترش وزارت متبوع مركز داراي موافقت اصولي  36مركز داراي موافقت قطعي و  53مركز فاقد رديف مستقل بودجه به شمول  89

 .دارد[

  136 دارد. دكتراي پژوهشيدانشجوي نفر  102 بر بالغپژوهشي و علمي  هيأت نفر 

  استيك آزمايشگاه جامع تحقيقات داراي. 
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 دانشگاه یپژوهش یعلم أتیهاعضاء 

 

عضو  عنوان بهدانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي  پژوهشي دانشگاه كه در پژوهشكدهعلمي  هيأت اعضاء، تعداد 1395بر اساس اطالعات پايان سال 

( مرد درصد 4/54نفر ) 74 ،تعداداين ه است كه از بود( 1394رشد نسبت به سال  درصد 4/21)نفر  136نمايند  ارائه خدمت مي علمي پژوهشي هيأت

 .باشند ( زن ميدرصد 6/45نفر ) 62و 
 

 1395پايان سال مرتبه علمي در  برحسبپژوهشي دانشگاه علمي  هيأت اعضاء -1-3جدول 

 مرتبه علمي
 دادتع

 لك مرد زن

 2 2 0 مربي

 91 47 44 استاديار

 31 18 13 دانشيار

 12 7 5 استاد

 136 74 62 مجموع

 

 1395پايان سال مدرك تحصيلي در  برحسبپژوهشي دانشگاه علمي  هيأت اعضاء -2-3جدول 

 تحصيلي كمدر
 تعداد

 لك مرد زن

 2 2 0 اي حرفه دكتراي

 55 28 27 تخصص تخصص و فوق دكتراي

 33 37 70 (PhD)تخصصي  دكتراي

 9 7 2 دكتراي پژوهشي

 136 74 62 مجموع

 

 1395پايان سال نوع استخدام در  برحسبپژوهشي دانشگاه علمي  هيأت اعضاء -3-3جدول 

 نوع استخدام
 تعداد

 لك مرد زن

 2 2 0 وظيفهخدمت مشمول 

 k 20 18 38مشمول تعهدات قانوني و ضريب 

 1 1 0 قراردادي

 56 31 25 پيماني

 17 8 9 آزمايشي رسمي

 22 14 8 قطعي رسمي

 136 74 62 مجموع

 

 1395پايان سال نوع قرارداد در  برحسبپژوهشي دانشگاه علمي  هيأت اعضاء -4-3جدول 

 مجموع وقت جغرافيايي تمام وقت تمام وقت نيمه نوع قرارداد

 136 123 12 1 تعداد
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 1395پايان سال محل خدمت و نوع استخدام در  برحسبمي پژوهشي دانشگاه عل اعضاء هيأت -5-3جدول 

 محل خدمت رديف

 نوع استخدام

خدمت مشمول  مجموع

 وظيفه

مشمول تعهدات 

 kقانوني و ضريب 
 رسمي آزمايشي رسمي پيماني قراردادي

 18 6 2 7 0 3 0 پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم 1

 11 1 1 7 0 2 0 مؤسسه ملي تحقيقات سالمت 2

 11 1 0 6 0 4 0 هاي گوارش و كبد پژوهشكده بيماري 3

 5 0 0 3 0 2 0 پژوهشكده علوم اعصاب )بازتواني اعصاب( 4

 5 0 1 1 0 3 0 زيست محيطپژوهشكده  5

 5 1 0 2 0 2 0 پژوهشكده كاهش رفتار پرخطر 6

 6 3 2 0 1 0 0 پژوهشكده سالمت خانواده 7

 2 0 2 0 0 0 0 دندانپزشكيپژوهشكده علوم  8

 5 1 3 0 0 1 0 مركز تحقيقات اخالق و تاريخ پزشكي 9

 1 0 0 0 0 1 0 هاي بومي ايران مركز تحقيقات انگل 10

 4 0 0 2 0 2 0 مركز تحقيقات ايمونولوژي، آسم و آلرژي 11

 1 0 0 1 0 0 0 هاي پيوندي مركز تحقيقات بانك فرآورده 12

 2 0 0 1 0 1 0 برداري از دانش سالمت همركز تحقيقات بهر 13

 6 3 1 1 0 1 0 هاي پوست و جذام مركز تحقيقات بيماري 14

 2 0 0 1 0 1 0 هاي عفوني اطفال مركز تحقيقات بيماري 15

 1 0 0 1 0 0 0 اي مركز تحقيقات پزشكي هسته 16

 2 1 0 0 0 1 0 هاي بنيادي مركز تحقيقات پوست و سلول 17

 2 0 0 0 0 2 0 يقات تجويز و مصرف منطقي دارومركز تحق 18

 3 3 0 0 0 0 0 مركز تحقيقات تروما و جراحي سينا 19

 2 0 1 1 0 0 0 پزشكي بيمارستان فارابي مركز تحقيقات چشم 20

 1 0 0 0 0 1 0 پزشكي روانمركز تحقيقات  21

 2 0 0 1 0 1 0 مركز تحقيقات روماتولوژي 22

 2 0 0 1 0 1 0 ناوريمركز تحقيقات ريزف 23

 1 0 0 1 0 0 0 فناوري مركز تحقيقات زيست 24

 4 0 3 1 0 0 0 مركز تحقيقات سرطان 25

 1 0 0 0 0 1 0 هاي دستگاه ادراري تناسلي مركز تحقيقات سرطان 26

 1 0 0 0 0 1 0 مركز تحقيقات طب تجربي 27

 1 0 0 1 0 0 0 مركز تحقيقات طب و داروسازي سنتي 28

 3 0 0 2 0 1 0 مركز تحقيقات طراحي و توسعه دارو 29

 4 1 0 2 0 0 1 مركز تحقيقات علوم و تكنولوژي در پزشكي 30

 1 0 0 1 0 0 0 مركز تحقيقات قرآن، حديث و طب 31

 1 0 0 0 0 1 0 مركز تحقيقات قلب 32

 1 0 0 1 0 0 0 مركز تحقيقات گياهان دارويي 33

 1 0 0 1 0 0 0 پرستاري و مامايي هاي مركز تحقيقات مراقبت 34

 13 1 1 7 0 3 1 و پيوند مغز استخوان يآنكولوژمركز تحقيقات هماتولوژي،  35

 4 0 0 3 0 1 0 هاي دانشگاه دبيرخانه تحقيق و توسعه سياست 36

 1 0 0 0 0 1 0 مجتمع بيمارستاني امام خميني )مركز توسعه پژوهش( 37
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 د و انتشار مقاالتیتول

شاده   اساس آخرين اطالعاات اساتخرا    بر و هاي كشور بوده بين دانشگاهد علم در يتولداراي بيشترين سهم از  1395در سال  اه علوم پزشكي تهراندانشگ

 شورك يها ل دانشگاهك بيندر  H-Indexن يبااالتر پزشكي تهران  (، دانشگاه علوم2017آوريل مربوط به ماه ) Scopusاز بانك اطالعاتي 

گزارش،  نيا بر اساسبه خود اختصاص داده است. را  كيعلوم پزش يها ان دانشگاهين تعداد مقاله و استناد به مقاالت در ميشتريب همچنين و

 .دهد واحدي را طي يك سال نشان مي 12كه افزايشي  است 122دانشگاه علوم پزشكي تهران  Index-H آخرين

آوريل ماه تا  كيد مقاالت حوزه علوم پزشيبوع، دانشگاه علوم پزشكي تهران در تولبر اساس گزارش معاونت تحقيقات و فناوري وزارت مت

كاه ايان تعاداد مقالاه      (در تعاداد كال مقااالت   درصد افازايش   0/16داشته ) Scopusدر  شده هيمقاله نما 34283تعداد  جمعاً ميالدي 2017

سااله تعاداد مقااالت     روناد ده  6-3اسات. در جادول    ل ارجاعاات( درصد افازايش در تعاداد كا    6/27)بار مورد استناد قرار گرفته  269121

 مشخص شده است.كشور و سهم كشوري دانشگاه از توليد علم  Scopusو  ISI هاي نامه نمايه دانشگاه درانتشاريافته 
 

 كشور توليد علم دانشگاه ازو سهم  Scopusو  ISI انتشار مقاالت دانشگاه درساله  دهروند  -6-3 جدول

 ميالدي(سال )
 Scopusتعداد مقاالت در   ISIتعداد مقاالت در 

 سهم از توليد علم كشور )درصد( دانشگاه كشور )درصد( كشور توليد علماز سهم  دانشگاه كشور

2007 13445 1092 1/8 15048 1286 5/8 

2008 17461 1447 3/8 19534 1621 3/8 

2009 20316 1660 2/8 24109 1864 7/7 

2010 22798 1801 9/7 29783 2097 0/7 

2011 29194 2418 3/8 39443 2938 4/7 

2012 30662 2854 3/9 40709 3665 0/9 

2013 31124 2820 1/9 41714 3825 2/9 

2014 33421 2622 8/7 44390 3693 3/8 

2015 38081 2922 7/7 43154 3718 6/8 

2016 44604 3654 2/8 49677 4332 7/8 

 11615 930 0/8 17433 1510 7/8 (May 2017 6)تا  2017

 4/8 30549 364994 3/8 24220 292721 2017تا  2007

 

 ق مقاالتیتشو
مقاالت ارسالي  تأييددانشگاه، پس از بررسي و   سهيئر هيأتمصوب  «شده در مجالت معتبرتسهيالت تشويقي به مقاالت منتشر ءاعطا نامه  شيوه»بر اساس 

تعداد شود.  مياعطاء ، تسهيالت تشويقي به نويسندگان واجد شرايط http://sw.tums.ac.irمديريت تسهيالت تشويقي به نشاني  از طريق سامانه 

 شده است. آورده 7-3 در جدول 1395طي سال شده  قيتشوو  يمقاالت ارسال
 1395در سال  شده تشويقو  يارسالالت تعداد مقا -7-3جدول 

 كل مبالغ تسهيالت تشويقي ]ريال[ شده تشويقتأييد و  مقاالت مقاالت ارسالي

2214 1565 7،318،250،000 
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 مقاالت انتشارت یفیبهبود ك یا ارائه خدمات مشاوره

 

كه مالحظه  گونه همان. است 8-3به شرح جدول  1395سال مقاالت در و انتشار اي در راستاي بهبود كيفيت نگارش  خدمات مشاورهتعداد ساعات 

 .ه استاختصاص داشتدر خصوص ترجمه و ويرايش مقاالت  يسيمشاوره زبان انگلگردد بيشتر اين ساعات به  مي

 
 1395مقاالت علمي در سال  انتشاراي براي بهبود كيفيت  خدمات مشاوره -8-3جدول 

 مشاورهساعات تعداد  موضوع مشاوره

 ساعت ويرايش( 1610 وساعت ترجمه  750) 2360 ن انگليسيزبا

 16 اپيدميولوژي و متدولوژي

 2 آمار زيستي

 2378 جمع

 

 

 
 یعلم نگارش مقاالت یتوانمندساز یها ارگاهك یبرگزار

 

عناوان   11 درمجماوع مارتبط،  و موضاوعات  علماي  و دانشجويان در زمينه نگارش مقاالت علمي  هيأت اعضاء توانمندسازيبا هدف  1395در طول سال 

 .برگزار شدنفر  526 با مشاركت نوبت 41كارگاه در 
 

 1395سال  در زمينه نگارش مقاالت علمي طي دانشگاه سنجي علمانتشارات و   برگزار شده توسط اداره توانمندسازيهاي  كارگاه -9-3جدول 

 نندگانك تكتعداد شر تعداد نوبت برگزارشده ارگاهكعنوان  رديف

 21 2 سنجي علم 1

 66 4 مند نظاممرور  2

 52 4 م؟نيكچگونه مقاله منتشر  3

 62 4 ؟چگونه مقاله بنويسيم 4

5 EndNote 6 90 

6 Search-1 4 62 

7 Search-2 5 49 

8 Search-3 6 53 

 25 2 داوري و نقد مقاله 9

 9 1 المللي توسط ناشران معتبر بين كيادمكآ يها تابكانتشار  10

 37 3 مند نظام يجهت انجام مطالعات مرور شرفتهيپ يستجوج 11

 526 41 جمع
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 دانشگاه یعلم أتیه اعضاء یسنج علم
 

 نامه نمايهبر اساس دانشگاه  يعلم هيأت اعضاء سنجي علماز ( 1396تاكنون )نيمه ارديبهشت شده  تهيهگزارش جامع آخرين هاي  ترين يافته برخي از مهم

Scopus  است 10-3به شرح جدول. 
 

 1396نيمه ارديبهشت تا دانشگاه علمي  هيأت اعضاء سنجي علم هاي شاخصترين  مهم -10-3جدول 

 مقدار شاخص شاخص

 748 بيشترين تعداد مقاله

 H-Index 58باالترين 

 4/165 هر مقاله يازاارجاع به بيشترين 

 20190 بيشترين تعداد استنادات

 4 مقاله 500تعداد اساتيد با بيش از 

 107 مقاله و بيشتر 100تعداد اساتيد داراي 

 159 15حداقل  H-Indexتعداد اساتيد با 

 

 

 دانشگاه یها دانشكده H (H-index)شاخص 
 

 دهد. را نشان مي 1396 خردادماهدر  Scopusهاي دانشگاه از طريق پايگاه  دانشكده Hنتايج محاسبه شاخص  11-3جدول 
 

 (June 2017 10هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران )تاريخ محاسبه:  دانشكده H-indexمحاسبه  -11-3جدول 

H-index  فرمت التينAffiliation رديف نام دانشكده مورد استفاده 

77 School of Medicine 1 دانشكده پزشكي 

72 School of Public Health 2 دانشكده بهداشت 

70 Faculty of Pharmacy 3 دانشكده داروسازي 

30 Faculty of Dentistry 4 پزشكي دانشكده دندان 

21 School of Nursing and Midwifery 5 دانشكده پرستاري و مامائي 

20 School of Advanced Technologies in Medicine 6 هاي نوين پزشكي دانشكده فناوري 

19 School of Rehabilitation 7 بخشي توانه دانشكد 

16 School of Allied Medical Sciences 8 دانشكده پيراپزشكي 

12 School of Nutritional and Dietetics 9 شناسي دانشكده علوم تغذيه و رژيم 

3 Virtual School 10 دانشكده مجازي 

2 School of Traditional Persian Medicine 11 دانشكده طب سنتي 

2 International Campus School of Dentistry 12 الملل پزشكي پرديس بين دانشكده دندان 

- International Campus School of Medicine 13 الملل دانشكده پزشكي پرديس بين 

- International Campus School of Pharmacy 14 الملل دانشكده داروسازي پرديس بين 

 دانشكده لحاظ نخواهد شد. Hدانشكده در معرفي نويسندگان مقاالت در  نشده باشد آن مقاالت در محاسبه شاخص  Affiliationطبعاً در مواردي كه  -تبصره
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 انتشارات یمصوبات شورا
 

نيز اه دانشگعلمي  هيأت اعضاءعنوان كتاب  170عنوان كتاب مورد تأييد قرار گرفت و  21براي آرم )لوگوي( دانشگاه مجوز استفاده از  1395در سال 

 .ندداده شد امتياز وارزيابي 
 

 

 
 تابكف یتأل

 

در  ها آنكه عناوين و مشخصات  (1394درصد بيش از سال  9/12ه )تأليف شد دانشگاه انمحقق توسط 1395در طول سال عنوان كتاب  35

 ارائه شده است. 12-3جدول 

 
 1395دانشگاه در سال  اعضاء عناوين كتب تأليفي -12-3جدول 

 عنوان كتاب رديف ن كتابعنوا رديف

 يسكاليآناف ينيبال يراهنما 19 يدهنده عفون يزيخونر يها به تب كيت پزشيز فوركپاسخ مرا 1

 ييغذا يآلرژ ينيبال يراهنما 20 يكروماتولوژ يها يماريقلب و ب 2

 يو درمان يبهداشت يت پسماندهايريمد 21 ت به گلوتنيو حساس كايسل يماريب 3

 ياستانداردها و معمار -سالمت  يكترونكپرونده ال 22 يت مجازيواقع يرد درماناربكو  يمبان 4

 عامل و نظام اطالعات سالمت ينولوژكت 23 اران قلب و عروقيدست ينه برايقفسه س ير گرافيتفس 5

 آزمون ين حد نصاب قبولييتع 24 يحدود مجاز مواجهه شغل 6

 تا بازار نانوداروها از دانش 25 دكترايآزمون جامع  7

 يكتكاسترئوتا يوسرجيو راد يوتراپيراد 26 يكستميس يها يماريگلومرول و ب 8

 شهرستان يو اجتماع يخدمات جامع سالمت روان 27 هياول يگلومرول يها يماريب 9

 رانيفراگ يابيارز 28 يويلكماران يدر ب ياختالالت استخوان و مواد معدن 10

 ليشينترستيه توبولواياول يها يماريو ب يولوژيزيف 29 رطانماران مبتال به سيه در بيتغذ 11

 يكستميس يها يماريل در بيشينترستيتظاهرات توبولوا 30 كيدر آموزش پزش يتعامل يسخنران 12

 يدر اخالق اسالم ياخالق يها هينظر 31 همه يه برايپا ءاياح نامه درس 13

 ها سرطان يماندر روسيو 32 يردهيدوران ش يها ه و مراقبتيتغذ 14

 سرطان يكط و ژنتيمحزيبر ر ينگرش 33 ستون فقرات در اورژانس يوگرافير راديتفس 15

 ين و طب سنتيرد طب نويكبا رو يه در درمان ناباروريتغذ 34 يشت سلولكمقدمات  16

 سالمت پوست و مو ءحفظ و ارتقا يبرا ير طب سنتيتداب 35 زنان و سرطان 17

   يمونولوژيا 18
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 ها( ثبت اختراعات و ابداعات )پتنت
 

 

از  يكي عنوان به ياختراعات داخل ينوآور يهاي مالكيت فكري، بررس توان به برگزاري كارگاه يدفتر ثبت اختراعات دانشگاه م يها تياز اهم فعال

 رد.ك المللي اختراعات اشاره امور مربوط به ثبت بين و انجامدر اين زمينه استعالم  كشوري مراجع

 

 :ثبت اختراعاتمرتبط با  يها ارگاهك يبرگزار

 برگزار شد. پتنت درگوگل نحوه جستجوي پتنتبا  ييارگاه آشناك يك موردو  يركت فيكمالبا موضوع روزه دوارگاه ك سه مورد 1395در سال 
 

 1395هاي برگزار شده در خصوص ثبت اختراعات طي سال  ارگاهك -13-3جدول 

 گانكنند شركتكل تعداد  دوره تعداد كارگاه عنوان

 25 1 كارگاه جستجوي پتنت

 45 3 كارگاه مالكيت فكري

 

 

 :يالملل نياختراعات بارزيابي 

ه پس از انجام كداشتند  يت بررسيمورد قابل 13 ندبه دفتر ثبت اختراعات رسيد 95در سال  كه اختراع يالملل نيثبت ب يها ل درخواستكاز تعداد 

 :ه استل بوديج به شرح ذينتا ،هاي الزمه يبررس

 

 2 .مورد نيازمند بازبيني تشخيص داده شدند كه مقرر گرديد پس از اعمال اصالحات و بازبيني، مجدداً ارسال شوند 

 4 ثبت داخلي داده شد. پيشنهاد ها آنقابليت پتنت، براي  دارا بودن مورد پس از بررسي شرايط 

 7 توسط دانشگاه به ثبت رسيد. ها آنو يك مورد از  ايران ارسال مورد براي تأمين اعتبار به كانون پتنت 
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 :المللي ثبت اختراعات بين

المللي  بين مراجعدر  1395طول سال و در  آغازرا خود مراحل ثبت  كه قبالًاست المللي  از اختراعات بينشامل جزئيات آن دسته  14-3جدول 

 تأييد و منتشر گرديدند. اختراعات

 
 (2017مارس  19الي  2016مارس  21) 1395المللي دانشگاه علوم پزشكي تهران طي سال  ختراعات بينا -14-3جدول 

 اختراعكامل عنوان  رديف
كشور محل 

 ثبت
 كننده ثبت

1 NANO FACE MASK AND METHOD FOR PRODUCING THE SAME آمريكا 
بنيان متعلق  نانومقياس )شركت دانشفناوران 

 به دانشگاه(

2 PURIFIED PHOSPHATIDYLCHOLINE PRODUCT MADE BY A PROCESS 
EMPLOYING MAGNETIC NANOPARTICLES 

 دانشكده داروسازي آمريكا

3 ROBOTIC SYSTEM FOR SPECT IMAGING آمريكا 
مركز تحقيقات علوم و تكنولوژي در 

 پزشكي

4 MULTIPLEXED MICROFLUIDIC PROTEOMIC PLATFORM د و متابوليسمپژوهشكده علوم غد آمريكا 

5 TARGETTED NANO-LIPOSOME CO-ENTRAPPING ANTI-CANCER 

DRUGS 
 دانشكده پزشكي آمريكا

6 ADAPTING MANUAL LAPAROSCOPIC SURGICAL INSTRUMENTS FOR 

ROBOTIC TELESURGERY APPLICATIONS 
 آمريكا

مركز تحقيقات علوم و تكنولوژي در 

 پزشكي

7 PERITONIAL DIALYSIS PORT APPARATUS بيمارستان امام خميني )ره( آمريكا 

8 UNILATERAL SPINAL CORD COMPRESSION مركز تحقيقات تروما امريكا 

9 PRODUCTION OF HERSINTUZUMAB: A NEW HUMANIZED ANTIBODY 

AGAINST HER2 FOR CANCER TREATMENT 
 دانشكده بهداشت آمريكا

10 LIPOSOME COMPOSITION FOR CANCER TREATMENT دانشكده پزشكي آمريكا 

11 IN VITRO CELLULAR ANALYSIS دانشكده داروسازي آمريكا 

 

 

 :ياختراعات داخلارزيابي 

 يدر حوزه علوم پزشك ياختراعات داخل ينوآور يبررس ياز مراجع استعالم برا يكيثبت اختراعات دانشگاه علوم پزشكي تهران دفتر  نكهيبا توجه به ا

مركز مالكيت اداره ثبت اختراعات  ياز سو ي نيزردانشگاهيو غ يدانشگاه نيمخترع مربوط به از اختراعات داخل كشوري يتعداد رود يبه شمار م

 جهت بررسي به اين دانشگاه ارجاع شد. داخلي اختراع 113 تعداد 1395. در طول سال شوند يحوزه ارجاع م نيبه ا يجهت بررس معنوي
 

 

 مركز مالكيت معنوياز سوي  ارجاع شدهداخلي  اختراعات -15-3جدول 

 انصراف از بررسي و ارجاعي در نوبت بررسي ادامه پرسش و پاسخ رد شده تأييدشده ارجاع شده سال

1391 31 21 3 7 - - 

1392 50 22 6 7 15 - 

1393 62 25 9 22 6 - 

1394 74 20 6 23 3 22 

1395 113 57 19 10 14 13 
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 :لياختراعات داخثبت 

بنيان متعلق به دانشاگاه( در مركاز مالكيات معناوي را طاي       هاي دانش شده اعضاء دانشگاه )شامل شركت ثبت اختراع 33 فهرست و جزئيات 16-3جدول 

 نمايد. ارائه مي 1395سال 
 (2از  1) 1395اختراعات داخلي دانشگاه طي سال  -16-3جدول 

 رديف
واحد متبوع 

 مخترع/مخترعين
 نام مخترع/مخترعين عنوان اختراع

 احسان گروسي مخزنه جهت تزريق داروهاميكروست چند بهداشتدانشكده  1

 محمد بهبهاني و فريبرز اميدي پليمر شناساگر يون مس در آب با چشم غيرمسلح بهداشتدانشكده  2

 گوشي حفاظتي تراگوسي سيستم شنوايي بهداشتدانشكده  3
احسان  ،جزري ميالد درخشان ،حميدرضا صادقي گندماني

 نيا گروسي و حميد صالحي

4 
خميني  بيمارستان امام

 )ره(
 مهدي نيك فالح و رسا ميرزاآقاسي، ابوالقاسم نيك فالح هاي يورودايناميك دستگاه انجام تست

 ونديآخ نسرين تك زارع و عباس حا  ،زاده غالمرضا حسن كننده ترميم زخم باز پوستي ساخت لوسيون تسريع پزشكيدانشكده  5

 اسكن تي ساز سي فرآيند طراحي و توليد سيستم شبيه پزشكيدانشكده  6
 حسين قديري هرواني و حميدرضا خداجو ،پور يا شريفؤر

 چوكامي

 پزشكيدانشكده  7
دستگاه رسم فيلتر دلخواه كاربر و اعمال آن به سيگنال ورودي با كاربرد 

 هاي حياتي درماني بر روي سيگنال-پژوهشي
 شيوا شاهمرادي و احمدرضا محمدزاده قوميان ،يجليل جليل

 پزشكيدانشكده  8
روش  و PCM(3) بيني ماركر سرطان پيشگيري و پيش، آمادگي كيت پيش

 استفاده از آن
 پور پروين مهدي

 ساز الكتريكي جهت تصفيه آب ساخت دستگاه لخته پزشكيدانشكده  9
 ،عقابيان محمدعلي، حميدرضا مداح حسيني سيد، پناه شيال خالق

 طب و صنعت رهيابشركت  - كياده حميد دالوري حسن

 وفا رحيمي موقرو  الحسيني مهدي شريف اي با اثر فشاري بر نخاع مهره ساز فتق ديسك بين شبيه پزشكيدانشكده  10

 (TAPPS) اختراع بخش بيروني سيستم كاشت حلزوني براي ناشنوايان پزشكيدانشكده  11
حامد ساجدي و  ،آبادي در مكيبها ،سميرا كوشكستاني

 جمعه الدين امام حسام

 نژاد و طيب قهرماني شكوفه گودرزي ،نژاد دنيا گودرزي قراردهنده لوله تراشه در داخل ناي بيماران دستگاه الكترومكانيكي خودكار پيراپزشكيدانشكده  12

 دانشكده پيراپزشكي 13
 ي باسيلوس سوبتليس وشده از اسپور باكتر كرم ضدآفتاب پروتئيني ساخته

 هاي گياهي عصاره
 سارا كشفي و طيب قهرماني

 بلوك سرمايشي دانشكده پيراپزشكي 14
فالح  مسعود سليماني و سيد ،شعبان عليزاده ،زهرا كاشاني خطيب

 حسيني ناظر

 دانشكده پيراپزشكي 15
نفرين، ليدوكائين و سرم مورد نياز حين  دستگاه خودتزريق الكترونيكي اپي

 (CPR) قلبي ريوي ءيااح
 مليكا خليفه هادي و طيب قهرماني

 دانشكده داروسازي 16

با اثر  (Artemisia dracunculus) هاي حاوي اسانس ترخون نانوكپسول

 Anopheles) آنوفل استفنسي برعليهمدت  الروكشي طوالني

stephensi) 

 محمدمهدي صداقت و محمود اوصانلو، حسن سرشتي ،امير اماني

 نشكده داروسازيدا 17

استخرا  و فرآوري هيدروكسي آپاتيت نانومقياس با اندازه و مورفولوژي 

ين با قابليت استفاده ئشده از ضايعات زيستي و منابع طبيعي در دماي پا كنترل

 در مهندسي بافت استخوان و مواد پركننده دندان

فاطمه ، محمدحسين نكوفر ،ناصر استاد سيد ،هنگامه بختيار

 چي عبدالرضا سيم مهندس و

 فريد عابدين دركوش و نجمه مهجوريان دهكردي ،بهار اشجعي ساخت كرم ضداسكار ميتومايسين دانشكده داروسازي 18

 دانشكده داروسازي 19
 قرص گياهي عفونت واژن

(Galls Quercus infectoria) 

شركت  - سحر اميدپناه و مژگان مهري اردستاني ،روجا رحيمي

 گستر متآدورا اكسير سال
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 (2از  2) 1395اختراعات داخلي دانشگاه طي سال  -16-3جدول 

 رديف
واحد متبوع 

 مخترع/مخترعين
 نام مخترع/مخترعين عنوان اختراع

20 
آفرين  درمانشركت 

 نوانديش آفاق
 زاده زاده و علي حمزه محمد حمزه ،اهلل قدسي روح سيد آموزشي جراحي جمجمه كيت كمك

21 
رين آف درمانشركت 

 نوانديش آفاق
 پوشش شياردار سوراخ جمجمه

 محمد قدسي و سيد سيد ،زهرا نمازي، حسين اسماعيلي دزكي

 اهلل قدسي روح

22 
آفرين  درمانشركت 

 نوانديش آفاق
 ابزار راهنماي جايگذاري پيچ در مهره ستون فقرات

 حسين اسماعيلي دزكي و سيد ،زهرا نمازي ،اهلل قدسي روح سيد

 آفرين نوانديش آفاق درمانشركت  - محمد قدسي

23 
آفرين  درمانشركت 

 نوانديش آفاق
 تخته نگهدارنده بافت پيوندي زنده

 حسين اسماعيلي دزكي و سيد ،زهرا نمازي ،اهلل قدسي روح سيد

 آفرين نوانديش آفاق درمانشركت  - محمد قدسي

24 
شركت فناوران دارويي 

 رشد پارسيان
 لقمان فيروزپور و عليرضا فرومدي، مرتضي پيرعلي همداني وي ريلوزولتوليد صنعتي ماده اوليه دار

25 
شركت فناوران دارويي 

 رشد پارسيان
 لقمان فيروزپور ايرينوتكان هيدروكلرايد نئوپالست توليد صنعتي داروي آنتي

26 
شركت فناوران دارويي 

 رشد پارسيان
 حسين ارشدي و لقمان فيروزپور ،را رضائيزه ثره نيلوتينيب هيدروكلرايد مونوهيدراتؤتهيه ماده م

27 
شركت فناوران دارويي 

 رشد پارسيان
 حسين ارشدي و لقمان فيروزپور ،زهرا رضائي ثره سانيتينيب ماالتؤتوليد ماده م

28 
فناوران شركت 

 نانومقياس
 رضا فريدي مجيدي و علي غيبي ،نادر نادري سيستم الكتروريسي دمشي

29 
ي ها دانشكده فناوري

 نوين پزشكي

هاي بنيادي اندومتر و داربست نانوفيبري  فرآيند ترميم زخم با استفاده از سلول

 pclكالژن  شده حاوي پليمرهاي طبيعي و سنتتيك الكتروريسي

علي صمدي كوچكسرائي و جواد ، شيوا شريف ،جعفر آي

 وردي

 مركز تحقيقات پوست 30
و  2هاي درجه  سوختگيترميم سريع و كاهش عوارض ناشي از سوختگي در 

 توان با استفاده از ليزر كم 3

آفرين  نوش ،ئي مرده مصطفي ده، زاده محمدعلي نيلفروش

 سونا زارع و فرشته انصاري، خو كاظمي

 مركز تحقيقات گوارش 31
دوز قرص  فرآيند ساخت و فرموالسيون فرآورده فيكس

 سفوسبوير/داكالتاسوير

 ،ناطقي بايگي عليرضا ،چي حسين پوست ،شاهين مرآت

 زاده اميرهوشنگ شريفي و رضا ملك

 تقي طريحي و وفا رحيمي موقر ،الحسيني مهدي شريف اي با اثر فشاري بر نخاع مهره ساز فتق ديسك بين شبيه مركز تحقيقات تروما 32

 خسرو برخورداري لوله تراشه مخصوص برونكوسكوپي و تراكيوستومي روي پوستي مركز قلب تهران 33
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 یقاتیتحق یها طرح

 

 

طرح، مصوب شوراي  946طرح تحقيقاتي در دانشگاه علوم پزشكي تهران مصوب شده كه از اين تعداد  1033، جمعاً 1395در طول سال 

 اند تحقيقاتي در حال اجرا بوده  طرح 3094طرح هم در كميته تحقيقات دانشجويي به تصويب رسيدند. در اين سال،  87پژوهشي دانشگاه و 

، 1395هاي پژوهشي در سال  قرارداد منعقدشده براي طرح 937اند. از مجموع  طرح تحقيقاتي هم طي همين بازه زماني خاتمه يافته 774 و

طرح نيز با مراكز  383هاي تابعه دانشگاه و  هاي ستادي و بيمارستان با معاونت HSR طرح 36ها،  طرح از ميان دانشكده 518طرف قرارداد 

 اند. ها قرارداد بسته شده پژوهشكده تحقيقاتي و

 

 :تحقيقاتي مصوب شوراي پژوهشي  هاي طرح
 

 

 1395و  1394هاي  هاي تحقيقاتي دانشگاه در سال طرح -17-3جدول 

 1395سال  1394سال  هاي تحقيقاتي وضعيت طرح

1هاي مصوب طرح
 1084 946 

 937 988 هاي منعقدشده قرارداد

 3094 3724 هاي در حال اجرا طرح

 774 905 خاتمه يافتههاي  طرح
 

 

 1395سال مصوب هاي تحقيقاتي  طرحبندي  طبقه -18-3جدول 

 مقدار موضوع / شاخص

 نوع طرح
 36 (HSR)هاي مصوب نظام سالمت  طرحتعداد 

 910 ساير

اخالق در 

 پژوهش

 195 *به كميته تخصصي اخالق ارجاع شدههاي  تعداد طرح

 6/20 *هاي مصوب )درصد( اع شده به كل طرحهاي ارج نسبت تعداد طرح

 بندي اولويت

 946 هاي منطبق با اولويت تعداد طرح

 100 هاي مصوب )درصد( طرح تعدادهاي منطبق با اولويت به كل  نسبت تعداد طرح

 100 هاي مصوب )درصد( طرح اعتبارهاي منطبق با اولويت به كل  نسبت اعتبار طرح

هاا باه كميتاه     شاوند ولاي لزومااً تعاداد كماي از طارح       ، بررسي اخالقي ماي HSRهاي  تعدادي از طرح جز بهي تحقيقاتي ها : تقريباً همه طرح*

 شوند. مي  تخصصي اخالق ارجاع داده

                                                                        
 ديگار  ساازمان  ياك  ياا  دانشاگاه  توساط  آن بودجاه  و هاا تصاويب   ميتاه ك ساير توسطه دانشگا پژوهشي شوراي اختيار تفويض بر اساس يا و بودجه مستقل رديف داراي تحقيقاتي زكمرا ،دانشگاه پژوهشي شوراي توسط هك است طرحي مصوب طرح :مصوب طرح - 1

 .شده است نيتأم خارجي/داخلي
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به پردازد اما قبل از آن الزم  بر مبناي نوع واحد طرف قرارداد طرح مي 1395سال  خاتمه يافتههاي مصوب و  به اعتبارات طرح 19-3جدول 

 خواهد بود: بررسي قابلبا عنايت به نكات زير صرفاً هاي بعدي  شده در اين جدول و جدول ذكر است كه مبالغ در 
 

  انجامند و  ها بيش از يك سال به طول مي گردد غالب طرح در همان سال عقد قرارداد پرداخت و هزينه نمي طرحكل بودجه يك

 تر نيز در سال گذشته صورت گرفته است. هاي عقد قرارداد شده در سنوات قبل هاي مربوط به طرح بنابراين بخشي از پرداخت

 اند كه در اين ستون لحاظ شده است. نيز داشته خار  دانشگاهي اعتباراتها  برخي مراكز و دانشكده 

 يا ساير مواردي  شود مربوط به گرنت و اند و اگر مبلغي مشاهده مي مراكز داراي رديف مستقل بودجه در اين جدول لحاظ نشده

است. الزم به ذكر است كه مراكز داراي رديف مستقل بودجه نيز  منعقدشدهاست كه قرارداد مربوطه در معاونت پژوهشي 

 كنند. هاي خود را از شوراي پژوهشي دريافت مي ميليون ريال و يا گرنت هاي بيش از صد طرح
 

 1395در سال  ه يافتهخاتمو مصوب هاي تحقيقاتي  قرارداد طرحطرف  -19-3جدول 

 نوع واحد طرف قرارداد
 هاي طرح قرارداد منعقدشده

 اعتبار مصوب ]ميليون ريال[ تعداد يافته پايان 

 505 61،390 518 ها دانشكده

 36 11،727 12 (HSR)ها  ها و بيمارستان معاونت 

 257 34,620 383 ها و مراكز تحقيقاتي پژوهشكده

 774 107،737 937 مجموع
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 :اي نامه هاي مصوب پايان طرح

هايي است كه  نامه ها، شامل پايان گونه طرح دهند. اين هاي دانشجويي تشكيل مي ح هاي تحقيقاتي مصوب شوراي پژوهشي دانشگاه را طر بخشي از طرح

تعداد  1395در سال شود.  ها با استاد راهنما بسته مي قرارداد اين طرحنامه بوده است.  هايي كه بخشي از آن پايان اند و يا طرح بخشي از يك طرح بوده

 هاي مصوب شوراي پژوهشي دانشگاه در اين سال را شامل شده است. درصد كل تعداد طرح 1/48كه  همورد بود 455 اي، نامه پايان هاي مصوب طرح

 هاي نامه پايانمورد  77تخصصي پژوهشي،  دكترايمقطع  هاي نامه پايانمورد  PhD ،4 تخصصي دكترايمقطع  هاي نامه پايانمورد  122 ،از اين تعداد

نيز مورد  1ارشد و  مقطع كارشناسي هاي نامه پايانمورد  196 ،مقطع دكتري عمومي هاي نامه پايانمورد  55، يتخصص و فوق يتخصصدستياري طع امق

 بوده است. MPHمقطع مربوط به 

 
 (2از  1) 1395به تفكيك واحدهاي ذينفع در سال اي  نامه هاي مصوب پايان تعداد طرح -20-3جدول 

ف
ردي

 

 ذينفع نام واحد

 تحصيلي مقطع

 مجموع
MPH 

 كارشناسي

 ارشد 

 دكتراي

 عمومي

 دستياري تخصصي

 تخصصي فوقو 

 دكتراي

 پژوهشي
 دكتراي

 PhD 

 73 33 0 0 0 40 0 بهداشتدانشكده  1

 14 4 0 0 0 10 0 پرستاري و ماماييدانشكده  2

 177 42 0 44 14 77 0 پزشكيشكده دان 3

 17 1 0 0 0 16 0 پيراپزشكيدانشكده  4

 24 2 0 0 0 22 0 شناسي تغذيه و رژيمدانشكده علوم  5

 11 2 0 0 2 7 0 بخشي تواندانشكده  6

 24 3 0 5 16 0 0 داروسازيدانشكده  7

 4 0 0 0 4 0 0 پزشكي دنداندانشكده  8

 2 2 0 0 0 0 0 طب سنتيدانشكده  9

 18 16 0 0 0 2 0 پزشكي هاي نوين وريافندانشكده  10

 1 0 0 0 0 1 0 مجازيدانشكده  11

 2 0 0 1 1 0 0 اختالالت خواب شغليمركز تحقيقات  12

 2 1 0 0 0 1 0 هاي بومي ايران مركز تحقيقات انگل 13

 2 0 0 0 0 2 0 ايدزمركز تحقيقات  14

 1 0 0 0 0 1 0 ايمونولوژيمركز تحقيقات  15

 2 0 1 1 0 0 0 هاي پيوندي ايران بانك فرآوردهمركز تحقيقات  16

 1 0 0 0 1 0 0 هاي مزمن كليه در كودكان مركز تحقيقات بيماري 17

 2 0 0 2 0 0 0 هاي ايتوايميون تاولي بيماريمركز تحقيقات  18

 4 0 0 3 0 1 0 پرتودرماني سرطانمركز تحقيقات  19

 5 0 0 3 1 1 0 پيوند كبد مركز تحقيقات 20

 4 0 0 2 2 0 0 فك و صورت ،هاي جمجمه مركز تحقيقات جراحي 21

 1 0 0 0 0 1 0 حديث و طب ،علوم قرآنمركز تحقيقات  22
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 (2از  2) 1395اي به تفكيك واحدهاي ذينفع در سال  نامه هاي مصوب پايان تعداد طرح -20-3جدول 

ف
ردي

 

 نام واحد ذينفع

 ليتحصي مقطع

 مجموع
MPH 

 كارشناسي

 ارشد 

 دكتراي

 عمومي

 دستياري تخصصي

 تخصصي و فوق

 دكتراي

 پژوهشي
 دكتراي

 PhD 

 1 1 0 0 0 0 0 مركز تحقيقات مادر، جنين و نوزاد 23

 1 0 0 0 0 1 0 هاي نوتركيب مركز تحقيقات واكسن 24

 1 0 0 0 1 0 0 مركز تحقيقات اخالق پزشكي 25

 2 0 0 0 2 0 0 بازتواني اختالالت حسي حركتيمركز تحقيقات  26

 2 0 0 2 0 0 0 مركز تحقيقات بهداشت باروري وليعصر 27

 3 1 0 2 0 0 0 هاي ريوي مركز تحقيقات بيماري 28

 2 0 2 0 0 0 0 هاي بنيادي مركز تحقيقات پوست و سلول 29

 1 0 0 0 1 0 0 مركز تحقيقات تجويز و مصرف منطقي دارو 30

 4 0 0 2 2 0 0 پزشكي كز تحقيقات چشممر 31

 2 0 0 2 0 0 0 پزشكي مركز تحقيقات دندان 32

 2 0 0 0 2 0 0 مركز تحقيقات رشد و تكامل كودكان 33

 1 0 0 0 0 1 0 مركز تحقيقات روماتولوژي 34

 1 0 0 0 1 0 0 هاي دستگاه ادراري تناسلي مركز تحقيقات سرطان 35

 1 0 0 0 0 1 0 يمركز تحقيقات طب تجرب 36

 1 0 0 0 1 0 0 مركز تحقيقات طب و داروسازي سنتي 37

 1 0 0 0 1 0 0 مركز تحقيقات طراحي و توسعه دارو 38

 5 0 0 3 1 1 0 مركز تحقيقات گوارش و كبد كودكان 39

 4 0 0 4 0 0 0 مركز تحقيقات گوش، حلق و بيني 40

 1 0 0 0 0 1 0 مركز تحقيقات گياهان دارويي 41

 1 0 0 0 0 0 1 مركز تحقيقات مديريت اطالعات سالمت 42

 5 2 0 0 2 1 0 مركز تحقيقات مديريت اقتصاد دارو 43

 3 1 0 0 0 2 0 هاي پرستاري و مامايي مركز تحقيقات مراقبت 44

 5 0 0 0 0 5 0 مركز تحقيقات ميكروبيولوژي 45

 2 0 1 1 0 0 0 پزشكي يفناور نانومركز تحقيقات  46

 9 9 0 0 0 0 0 مركز تحقيقات نفرولوژي 47

 3 2 0 0 0 1 0 مركز تحقيقات نقص ايمني 48

 455 122 4 77 55 196 1 مجموع
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 :ب كميته تحقيقات دانشجوييتحقيقاتي مصو  هاي طرح
ه ريال باود 1،529،433،100با بودجه مصوب  طرح 87 برابر 1395دانشگاه طي سال  دانشجوييهاي مصوب كميته تحقيقات  تعداد طرح

طرح مصوب  81بودجه مصوب بر اين اساس . هاي فوق توسط معاونت تحقيقات و فناوري آرشيو شده است طرح از ميان طرح 6كه 

 ه است. ريال بود 1،432،668،100( معادل آرشيوشده هاي بدون احتساب طرحباقيمانده )
 

 1395حقيقات دانشجويي دانشگاه طي سال ي تحقيقاتي مصوب )آرشيونشده( كميته تها طرح -21-3جدول 

 مقدار موضوع / شاخص

 81 مصوب هاي طرح تعداد

 1،432،668،100 ]ريال [مصوبهاي  طرح اعتباركل 

 17،687،260 ]ريال [هاي مصوب  طرح اعتبارميانگين 

 
 

 

 ها( )گرنت دانشگاه یژه پژوهشیاعتبارات و
 

در  هاي مختلف ي به پژوهشگران تحت عنوان گرنتئلغ اعطاا. مجموع مبندگرنت ارائه شد انواع در قالب 1395سال  طرح تحقيقاتي طي 79

اين از انواع  هركدامشده در چارچوب  هاي ارائه طرحجزئيات تعداد و مبالغ  22-3ه كه جدول ميليون ريال بود 894 ميليارد و 6سقف 

 .نمايد ها را ارائه مي گرنت
 

 1395 گرنت در سال عنوان بهشده  هاي پژوهشي ارائه طرح -22-3جدول 

 )ميليون ريال( گرنتپرداختي  سقف شده ارائه هاي تعداد طرح نوع گرنت

 3456 30 مقاله در يك سال 6گرنت حداقل 

 2410 32 گرنت اولين پروپوزال ارسالي

 194 3 ها گرنت جشنواره

 754 13 گرنت مرور سيستماتيك

 80 1 گرنت اولين مقاله

 6894 79 مجموع

 
 

 یبرتر جهان در حوزه علوم پزشك درصد 1دانشمندان 
ا يدن پر استناددرصد دانشمندان  كيگروه شور كه در ك يكدانشمندان برتر علوم پزش تعداد، 2017 مارسدر ماه  ESI بندي نتايج نظام رتبهبر اساس 

الزم به ذكر است كه مبناي  تهران هستند. يكدانشگاه علوم پزشعلمي  يأتهعضو  ها آناز درصد(  0/55نفر ) 22افته كه يش ينفر افزا 40به  اند قرارگرفته

در  ISI Web of Sciencesبندي، گردآوري و تجزيه و تحليل اطالعات يك درصد مقاالت داراي بيشترين استناد در پايگاه اطالعاتي  اين رتبه

 بوده است. 2016تا پايان دسامبر  2006فاصله ده سال و دوازده ماه از اول ژانويه 
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 2017در مارس  ESI بندي رتبهبر اساس علوم پزشكي تهران   دانشمندان يك درصد برتر دانشگاه -23-3جدول 
 ها( )كليه گرايش ESI تعداد مقاله در ESI در تعداد استنادات هر مقاله ازايبه  استنادات رتبه جهاني رشته موضوعي نام دانشمند رديف

 دكتر فرشاد فرزادفر 1
Clinical Medicine 566 88/169 12741 75 

 85 13005 00/153 9478 ها تمام حوزه

 زاده دكتر رضا ملك 2
Clinical Medicine 936 69/47 10348 217 

 283 11277 85/39 11488 ها تمام حوزه

 دكتر مرتضي محمودي 3

Chemistry 3514 94/62 3399 54 

Pharmacology & Toxicology 2554 80/16 857 51 

 533 8930 75/16 15355 ها تمام حوزه

 دكتر محمد عبدالهي 4
Pharmacology & Toxicology 180 78/13 3086 224 

 540 6678 37/12 21090 ها تمام حوزه

 دكتر نيما رضايي 5
Immunology 996 58/11 2234 193 

 449 5964 28/13 23798 ها تمام حوزه

 دكتر باقر الريجاني 6
Pharmacology & Toxicology 4470 70/15 628 40 

 451 5241 62/11 27215 ها تمام حوزه

 دكتر عليرضا استقامتي 7
Clinical Medicine 5488 06/42 4416 105 

 168 4923 30/29 29040 ها تمام حوزه

 دكتر رسول ديناروند 8
Pharmacology & Toxicology 1371 16/16 1212 75 

 207 3391 38/16 41871 ها وزهتمام ح

 دكتر صدف قاجاريه سپانلو 9
Clinical Medicine 9508 18/84 3199 38 

 40 3208 20/80 44014 ها تمام حوزه

 دكتر احمدرضا دهپور 10
Pharmacology & Toxicology 2464 76/8 876 100 

 275 2743 97/9 50294 ها تمام حوزه

 دكتر عليرضا فرومدي 11
Chemistry 9161 86/10 1759 162 

Pharmacology & Toxicology 3632 1/8 705 87 

 283 2691 51/9 51144 ها تمام حوزه

 زاده دكتر احمد اسماعيل 12
Agricultural Sciences 1418 96/16 780 46 

 173 2617 13/15 52259 ها تمام حوزه

 دكتر روجا رحيمي 13
Pharmacology & Toxicology 4734 58/19 607 31 

 255 2474 70/9 54533 ها تمام حوزه

 دكتر اصغر آقامحمدي 14
Immunology 1745 97/13 1704 122 

 231 2357 20/10 56472 ها تمام حوزه

 ستد دكتر محمدرضا زرين 15
Neuroscience & Behavior 3693 95/9 1691 170 

 233 2335 02/10 56863 ها تمام حوزه

 دكتر ليال آزادبخت 16
Agricultural Sciences 1433 90/19 776 39 

 126 2164 17/17 59961 ها تمام حوزه

 دكتر فاطمه اطيابي 17
Pharmacology & Toxicology 1363 72/18 1217 65 

 144 2149 92/14 60239 ها تمام حوزه

 دكتر اميرحسين محوي 18
Social Sciences, General 4013 33/11 521 46 

 246 1886 67/7 65047 ها تمام حوزه

 دكتر شاهين آخوندزاده 19
Psychiatry & Psychology 3086 94/23 862 36 

 105 1780 95/16 66715 ها تمام حوزه

 فر دكتر شكوفه نيك 20
Pharmacology & Toxicology 2834 88/15 810 51 

 94 1662 68/17 68634 ها تمام حوزه

 دكتر سيدناصر استاد 21
Pharmacology & Toxicology 4784 41/9 602 64 

 125 1226 81/9 75967 ها تمام حوزه

 دكتر رضا مجدزاده 22
Social Sciences, General 4461 82/6 491 72 

 133 1151 65/8 77293 ها تمام حوزه
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 ESI (Essential Science Indicators) یبند رتبه
اطالعات يك درصد مقاالت داراي  ،آنكه مبناي  ESIبندي  در نظام رتبه ها و مراكز تحقيقاتي برتر دنيا دانشگاه 2017 ژانويهبندي  رتبهج بر اساس نتاي

گاه و دانش 13بوده از ايران تنها  2016 اكتبرتا پايان  2006ژانويه و ده ماه  در فاصله ده سال ISI Web of Sciencesپايگاه  از اتبيشترين استناد

جهاني  401، رتبه پر استنادمقاالت كه دانشگاه علوم پزشكي تهران بر اساس تعداد اند  بودهواجد رتبه بندي  در اين نظام رتبهپزشكي كشور علوم مؤسسه 

 .ه استخود اختصاص دادپزشكي كشور را به هاي علوم  رتبه نخست دانشگاهدر هر دو مورد و جهاني  756، رتبه پر استناداستنادات مقاالت و بر اساس 
 

 ESI يبند نظام رتبه 2017 بندي ژانويه رتبهدر  علوم پزشكي تهراندانشگاه  اطالعات كلي -24-3جدول 

 پر استنادتعداد مقاالت  هر مقاله ازايمتوسط استناد به  تعداد كل استنادات تعداد كل مقاالت

17350 126756 31/7 68 

 
 

 هاي موضوعي گروهدر  پر استنادمقاالت  استناداتو  بر اساس تعداد ESI بندي نظام رتبه 2017 بندي ژانويه رتبهدر  پزشكي تهرانعلوم   دانشگاه رتبه -25-3جدول 

 بندي محور رتبه
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 483 - 185 330 295 699 31 176 401 پر استناد تعداد مقاالت

 923 - 482 636 457 713 157 442 756 پر استنادمقاالت  تعداد استنادات

 

 

 

 

 

 

 

 یپژوهش یها تیفعال یابیارزشن یآخرج ینتا
 كشور یعلوم پزشك یها دانشگاه 

 

كه نتايج  شوركي كهاي علوم پزش هاي پژوهشي دانشگاه نتايج ارزشيابي فعاليتآخرين درماني تهران بر اساس  دمات بهداشتيي و خكدانشگاه علوم پزش

تيپ علوم پزشكي  هاي در ميان دانشگاه ،86/1958 كل امتياز سبكبا  شدموفق  گرديدمنتشر ( 1394سال  )بر اساس عملكرد 1395 شهريورماهآن در 

زيرساخت پژوهش، نيروي انساني پژوهشي، توليد علم،  رمحو پنج در ها دانشگاه ،در اين ارزشيابي .به خود اختصاص دهد را نخسترتبه  كشوريك 

 Q1، بروندادشاخص  هشتبراي { 26-3 در قالب جدولفوق نتايج ارزشيابي  ،در ادامهند. ا هارزشيابي شدتحقيقات دانشجويي و اخالق در پژوهش 

محور از  hو  2015 استنادات، استناداتعلمي،  ، نسبت مقاله به هيأت)رهبري( Leadership، المللي( االت با همكاري بين)مق IC، )مقاالت برتر(

 ارائه شده است. (ساير محورها براي) 27-3 جدول و {توليد علم
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 1395امتياز و رتبه دانشگاه علوم پزشكي تهران در محور توليد علم ارزشيابي سال  -26-3جدول 

 جزئيات ر و شاخص ارزشيابيمحو
امتياز 

 شاخص

رتبه 

 دانشگاه

 توليد علم

 برونداد

 پژوهشي( برونداد)

تعداد مقاالت قبل از 

 حذف همپوشاني

ISI 2474 

250 1 

Pubmed 2689 

Scopus 3479 

تعداد و امتياز 

مقاالت بعد از 

حذف 

 همپوشاني

 تعداد
ISI 2474 

Pubmed 1058 

Scopus 813 

 امتياز

ISI  4948 (2)با ضريب 

Pubmed  1587 (5/1)با ضريب 

Scopus  813 (1)با ضريب 

Q1 
 )مقاالت برتر(

 Scopus 3479تعداد مقاالت 
250 1 

 Q1 766تعداد مقاالت 

IC 
)مقاالت با همكاري 

 المللي( بين

 Scopus 3479تعداد كل مقاالت 

 553 (IC)المللي  تعداد مقاالت با همكاري بين 2 96/128

 Scopus 90/15به كل مقاالت  ICنسبت مقاالت 

Leadership 
 )رهبري(

 Scopus 3479تعداد كل مقاالت 
150 1 

 1476 تعداد مقاالت نويسنده مسئول

نسبت مقاله به 

 علمي هيأت

 4345 تعداد كل مقاالت

 1739 ميعل تعداد هيأت 1 200

 50/2 علمي نسبت مقاله به هيأت

 )ارجاعات( استنادات
 17234 2015تا  2011تعداد مقاالت منتشرشده 

400 1 
 26016 2015تا  2011تعداد استنادات به مقاالت منتشرشده 

 2015 استنادات
 Scopus 3479مقاالت 

200 1 
 1221 2015تعداد استنادات 

h 
 H-index 110 100 1 (h)شاخص 

 امتياز و رتبه دانشگاه در محور توليد علم
 96/1678 امتياز كل

 1 رتبه
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 1395سال  ارزشيابي هايمحورساير امتياز و رتبه دانشگاه علوم پزشكي تهران در  -27-3جدول 

 رتبه دانشگاه امتياز شاخص جزئيات محور ارزشيابي

 زيرساخت پژوهش

 85 بانكامتياز كوهورت و بيو

 Registry 50امتياز  1 70/162

 7/27 آزمايشگاه جامع

نيروي انساني 

 پژوهشي

PhD by 

Research 

 26 تعداد

80 1 

 6/2 امتياز

Post Doc 
 6 تعداد

 2/1 امتياز

Clinician 

Scientist 

 7 تعداد

 4/1 امتياز

 5 79/13 5/1661 يامتياز تحقيقات دانشجوي تحقيقات دانشجويي

 5 41/23 515 امتياز اخالق اخالق در پژوهش
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 یو مل یدانشگاه یها دانشگاه در جشنواره
 

 :جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي

در بين توانست دانشگاه علوم پزشكي تهران برگزار شد  1395كه در سال  ي رازيكتحقيقاتي علوم پزشجشنواره  دومينبيست و در 

 3برگزيده شدن  رتبه نخست را به خود اختصاص دهد. دهمين سال متواليچهاربراي  (يك)تيپ  هاي علوم پزشكي كشور اهدانشگ

برگزيده نهايي  29از همچنين  از ديگر افتخارات دانشگاه در اين دوره از جشنواره بود.مركز برگزيده  6مركز تحقيقاتي دانشگاه از ميان 

به خود را  برگزيده حقوقي( 5جايزه حقيقي و  5) جايزه 10 دانشگاه علوم پزشكي تهران، حقوقيگزيده بر 18شخصيت حقيقي و  11 شامل

 اختصاص داد.

 
 

 1395در سال ي رازي كجشنواره تحقيقاتي علوم پزش دوره دوميندانشگاه در بيست و  هاي تخصصي و نهادهاي حقوقي گروهبرگزيدگان  -28-3جدول 

 ريافت جايزهمحور د نام واحد/محقق رديف

 علوم پزشكي برگزيده تيپ يك  دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي تهران 1

 مراكز تحقيقاتي برگزيده مركز تحقيقات غدد و متابوليسم 2

 مراكز تحقيقاتي برگزيده مركز تحقيقات نقص ايمني كودكان 3

 مراكز تحقيقاتي برگزيده غير واگيرهاي  مركز تحقيقات بيماري 4

 گروه محققين كميته علوم پايه پزشكي )رتبه اول( دست مدرضا زريندكتر مح 5

 گروه محققين كميته علوم باليني و سالمت )رتبه دوم( دكتر محمدعلي صحرائيان 6

 گروه محققين كميته علوم باليني و سالمت )رتبه دوم( دكتر محمدرضا محمدي 7

 ه گروه جوان(كميته علوم باليني و سالمت )برگزيد دكتر امير فيلي 8

 كميته علوم باليني و سالمت )پژوهش برتر( زاده دكتر محسن فتح 9

10 Journal of Environmental Health 
Science and Engineering زبان( پژوهشي برگزيده )انگليسي-مجله علمي 
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 :سينا ابنجشنواره 

ژه يو خدمات وآموزشي  ،هاي پژوهشي ( فعاليتش ا.ه 1313بهمن  15)دانشكده پزشكي روز تأسيس سينا و در سال ابنهر سال از طريق جشنواره 

 شوند. دانشكده معرفي مياين  سينا ابندر تاالر  يا و توسعه پژوهشي ،هاي آموزشي دانشگاه به همراه گرنت

كه  برگزار شدكننده  شركت 233با  هژيارائه خدمات و و آموزش، پژوهشبخش  سهدر و  1395 در سال ،سينا ابندوره جشنواره  دهمينجه

 4/18نفر ) 16 نيز كننده در بخش آموزش نفر شركت 87از  ،درصد( 3/13نفر ) 16بخش پژوهش، در كننده  شركتنفر  120. از داشت برگزيده 35

برگزيده انتخاب شدند.  عنوان بهجشنواره درصد( از سوي هيأت داوران  5/11نفر ) 3، ژهيارائه خدمات وكننده در بخش  نفر شركت 26و از  درصد(

هاي پژوهشي  نامه نفر مربوط به پايان 3و بخش آموزش  (حكيم جرجانيآموزشگر برتر دانشگاه )جايزه نفر مربوط به  10بيشترين موارد برگزيده با 

 .ه استبخش پژوهش بود

 
 1395در سال  سينا ابنجشنواره بخش پژوهش برگزيدگان  -29-3جدول 

 در جشنواره شركت محور رديف
 تعداد

 كنندگان شركت

 تعداد

 برگزيدگان

 جوايز

اعتبار  صورت به) پژوهشي گرنت

 هاي پژوهشي( براي اجراي طرح

همايش يك در  زينه شركته كمك

)در صورت داشتن حداقل يك  كشور خار 

 (موردنظرشده در همايش  مقاله پذيرفته

زه يجا

 ينقد

1 
 ابداع و اختراع

 )طي سه سال قبل(
 ريال ميليون 30 ميليون ريال 80 0 3

ميليون  20

 ريال

2 
 يافته پژوهشي پايان طرح

 )طي سه سال قبل(
 ريال ميليون 30 ميليون ريال 80 1 4

ميليون  20

 ريال

3 
 يافته نامه پژوهشي پايان پايان

 )طي سه سال قبل(
 ريال ميليون 30 - 4 58

ميليون  20

 ريال

4 
و جامعه پژوهش برگزيده مرتبط با صنعت 

 دانشگاه جذب اعتبار پژوهشي از منابع خار )

 (طي سه سال قبل

 ريال ميليون 30 ميليون ريال 80 1 1
ميليون  20

 ريال

 ريال ميليون 30 ميليون ريال 80 2 16 )طي سه سال قبل( معتبرمقاله  5
ميليون  20

 ريال

 الري ميليون 30 ميليون ريال 80 1 4 )طي سه سال قبل( تأليفيكتاب  6
ميليون  20

 ريال

 ريال ميليون 30 ميليون ريال 80 2 19 (در طول زمان فعاليت علمي)پژوهشگر جوان  7
ميليون  20

 ريال

8 
 پژوهشگر برتر براي فعاليت علمي

 (سال قبل پنجطي )براي فعاليت علمي 
 ريال ميليون 30 ميليون ريال 80 4 12

ميليون  20

 ريال

 1 3 پژوهشي –مجله علمي 9
شود تا در راستاي ارتقاء مجله هزينه  ميليون ريال در اختيار سردبير مجله قرار داده مي 130

 نمايد

    16 120 مجموع
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 1395سينا در سال  برگزيدگان بخش آموزش جشنواره ابن -30-3جدول 

 جشنواره عنوان جايزه رديف
 تعداد

 كنندگان شركت

 تعداد

 برگزيدگان

 هدايا

اعتبار  صورت به) گرنت آموزشي

هاي توسعه آموزش  براي اجراي طرح

 يا پژوهش در آموزش(

شركت در هزينه  كمك

يك همايش يا كارگاه 

 آموزشي خار  كشور

هديه معاونت 

آموزشي وزارت 

 متبوع

 جايزه نقدي

  ريال ميليون 30 ميليون ريال 80 1 16 سينا جايزه كشوري ابن 1
ميليون  20

 ريال

 - ريال ميليون 30 ميليون ريال 80 4 12 جايزه پيشكسوت آموزشي دانشگاه 2
ميليون  20

 ريال

3 
جايزه يك عمر تالش در عرصه آموزش 

 علوم پزشكي دانشگاه
 - ريال ميليون 30 ميليون ريال 80 0 7

ميليون  20

 ريال

4 
جايزه تالشگر جوان در عرصه آموزش 

 علوم پزشكي
 - ريال ميليون 30 ميليون ريال 80 1 10

ميليون  20

 ريال

 - ريال ميليون 30 ميليون ريال 80 10 42 جايزه آموزشگر برتر )حكيم جرجاني( 5
ميليون  20

 ريال

     16 87 مجموع

 

 

 

 1395سينا در سال  جشنواره ابنارائه خدمات ويژه برگزيدگان بخش  -31-3جدول 

 محور شركت در جشنواره رديف
 تعداد

 كنندگان شركت

 تعداد

 برگزيدگان

 جوايز

 اي اعتبار توسعه
شركت در يك همايش هزينه  كمك

 يا كارگاه آموزشي خار  كشور

جايزه 

 نقدي

1 
هاي ويژه در حوزه  خدمات و فعاليت

 اي اخالق پزشكي و تعهد حرفه
 ريال ميليون 30 ميليون ريال 80 0 2

ميليون  20

 ريال

2 
هاي ويژه در حوزه  خدمات و فعاليت

 خدمات بهداشتي
 ريال ميليون 30 ميليون ريال 80 0 2

ميليون  20

 ريال

3 
هاي ويژه در حوزه  خدمات و فعاليت

 خدمات درماني
 ريال ميليون 30 ميليون ريال 80 0 5

ميليون  20

 ريال

4 
هاي ويژه در حوزه  خدمات و فعاليت

 مديريت دانشگاه
 ريال ميليون 30 ميليون ريال 80 1 4

ميليون  20

 ريال

 ريال ميليون 30 ميليون ريال 80 2 13 اي الگوي رفتاري اخالق و تعهد حرفه 5
ميليون  20

 ريال

    3 26 مجموع
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 دانشگاه یقاتیمراكز تحق ارزشیابی
 

 

صورت گرفت تا ورود به  يالملل نيب يها از شاخص ين بار بر اساس تعدادياول يبرا 1394در سال  يقاتيكز تحقمرا يپژوهش يها تيفعال يابيارزش

از  1394در سال  يابيارزشهاي  رد. شاخصيف مراكز قرار گيلوحه وظاسر قات سالمت استيدر نظام تحق يتيت حاكميكه اولو يجهان يها رقابت

مقاالت منتشرشده با  ،آن رشته( Q1ت )منتشرشده در مجالت يفيكي( مقاالت بافيمقاالت و كتب تأل )تعداد مقاالت، خالصه يبرونداد پژوهش

 ل شد.يتشك H (H-Index)شاخص همچنين سال گذشته و  5 مركز در تعداد كل استنادات به مقاالت ي،الملل نيبهاي  ا سازمانيافراد ي همكار

مراكز تحقيقاتي به سه گروه اصلي شامل مراكز داراي رديف مستقل بودجه، مانند قبل همه ، تبوعمهاي پژوهشي از سوي وزارت  بندي فعاليت در رتبه

بندي كه هر يك از  سال فعاليت رسمي طبقه 3تا  1مراكز فاقد رديف مستقل بودجه با  و سال فعاليت رسمي 3مراكز فاقد رديف مستقل بودجه با بيش از 

جمعاً مراكز  ،اند. بر اين اساس مينه فعاليت باليني و با زمينه فعاليت علوم پايه پزشكي )بيومديكال( تقسيم شدهها نيز به دو گروه فرعي با ز اين گروه

 .قرار گرفتندبندي  ارزيابي و رتبه ،تحقيقاتي مشمول اين ارزشيابي در شش گروه مورد بررسي

محور ذكرشده  5مركز بر اساس  610 هاين مراكز صورت گرفت 1394سال  از مراكز تحقيقاتي كه بر اساس عملكرد 1395سال ارزشيابي بر اساس نتايج 

. در اين دوره از ارزشيابي بر اساس ه استدرصد( متعلق به دانشگاه علوم پزشكي تهران بود 1/15مركز تحقيقاتي ) 92در كل كشور ارزشيابي شدند كه 

 يقاتيمراكز تحق ديگر عبارت بهرتبه دوم(.  6 و رتبه نخست 3خود اختصاص دادند )هاي اول تا سوم را به  دانشگاه رتبه يقاتيمركز تحق 9 ،از كليامت

 را به خود يرتبه اول تا سوم كشور 18درصد( از مجموع  50) رتبه 9و  يابين دوره از ارزشيرتبه اول ا 6درصد( از مجموع  50رتبه ) 3دانشگاه توانستند 

 اختصاص دهند.
 

 (1394 سال )بر اساس عملكرد 1395در سال  كشوري ارزشيابي مراكز تحقيقات علوم پزشكشده در طرح  داده مراكز تحقيقاتي شركت -32-3جدول 

 زمينه فعاليت كز تحقيقاتيانوع مر

 تعداد مراكز كشور

 در ارزشيابي
 تعداد مراكز دانشگاه در ارزشيابي

 مجموع تعداد مجموع تعداد

 همراكز داراي رديف مستقل بودج
 23 باليني

36 
8 

10 
 2 13 علوم پايه پزشكي

 با بيش از سه سال فعاليت رسميبودجه مراكز فاقد رديف مستقل 
 193 باليني

361 
38 

60 
 22 168 علوم پايه پزشكي

 با يك تا سه سال فعاليت رسميبودجه مراكز فاقد رديف مستقل 
 125 باليني

213 
17 

22 
 5 88 علوم پايه پزشكي

 مجموع
 341 باليني

610 
63 

92 
 29 269 علوم پايه پزشكي
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 دانشگاه  یقاتیمراكز تحق یابیج ارزشینتا
 یه پزشكیو علوم پا ینیرگروه بالیز 6در 

  

وري وزارت بهداشت، درمان و آموزش امراكز تحقيقاتي كشور كه توسط معاونت تحقيقات و فن 1395سال بندي  بر اساس نتايج رتبه

درصد( به مراكز اين دانشگاه  50رتبه اول ) 3رتبه اول اين ارزشيابي،  6از مجموع  صورت گرفت 1394سال  و بر اساس عملكردپزشكي 

درصد( به مراكز دانشگاه علوم پزشكي تهران اختصاص يافت. مراكز  50رتبه ) 9، كشور رتبه اول تا سوم 18اختصاص و از مجموع 

 هاي برتر شدند: ئز رتبهتحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي تهران به شرح زير حا
 

 مركز از دانشگاه علوم پزشكي تهران بودند كه در اين ميان: 8، داراي رديف مستقل بودجه با زمينه فعاليت بالينيمركز تحقيقاتي  23از  -1

 

 كل به امتياز  برحسبكشور را  دومرتبه  ،هاي گوارش و كبد و مركز تحقيقات سرطان اولرتبه  ،مركز تحقيقات غدد و متابوليسم

 خود اختصاص دادند.

 شاخص  درH، را كسب كردند. دومسم رتبه يقات غدد و متابوليو مركز تحق اولرتبه  ،گوارش و كبدهاي  تحقيقات سرطان مركز 

 شاخص  درQ1، را كسب كرد. دومرتبه  ،و متابوليسمقات غدد يمركز تحق 

 

مركز از دانشگاه علوم  38ل فعاليت رسمي در زمينه باليني، فاقد رديف مستقل بودجه با بيش از سه سامركز تحقيقاتي  193از  -2

 پزشكي تهران بودند كه موفق به كسب افتخارات كشوري ذيل شدند:

 كل  برحسبكشوري را  دوم  رتبه ،دستگاه گوارشهاي  يماريقات بيو مركز تحق اولرتبه  ،كودكان يمنيمركز تحقيقات نقص ا

 دند.شده به خود اختصاص دا امتياز خام كسب

 شاخص  درH، قات يو مركز تحق دومرتبه  ،پزشكي روانقات يمركز تحق ،اولرتبه  ،دستگاه گوارشهاي  يماريقات بيمركز تحق

 را كسب كردند. سومرتبه  ،سرطان

  در شاخصQ1، را كسب كردند. يكشور سومرتبه  توأماً ،اديو اعت يپزشك قات چشميدو مركز تحق 

 

مركز از دانشگاه علوم  17، يف مستقل بودجه با يك تا سه سال فعاليت رسمي در زمينه بالينيفاقد ردمركز تحقيقاتي  125از  -3

 پزشكي تهران بودند كه موفق به كسب افتخارات ذيل شدند:

 از خام يكل امت برحسبرا  دومرتبه  ،سيپل اسكلروزيقات مولتيو مركز تحق اولرتبه  ،غير واگيرهاي  يماريمركز تحقيقاتي ب

 ه خود اختصاص داد.شده ب كسب

  در شاخصH، را كسب  دومرتبه  ،سيپل اسكلروزيقات مولتيمركز تحق و اول رتبه ،رير واگيغهاي  يماريقات بيمركز تحق

 كردند.

  در شاخصQ1، را كسب كرد. يكشوراول رتبه  ،غير واگيرهاي  يماريقات بيمركز تحق 
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 مركز از دانشگاه علوم پزشكي تهران بودند كه: 2، فعاليت علوم پايه پزشكيداراي رديف مستقل بودجه با زمينه مركز تحقيقاتي  13از  -4

 امتياز كل به خود اختصاص داد. برحسبكشوري را  دومرتبه  ،علوم دارويي مركز تحقيقات 

  در شاخصH، كشوري را كسب كرد. اولرتبه  ،مركز تحقيقات علوم دارويي 

 

 

مركز از  22، با بيش از سه سال فعاليت رسمي در زمينه علوم پايه پزشكي فاقد رديف مستقل بودجهمركز تحقيقاتي  168از  -5

 دانشگاه علوم پزشكي تهران بودند كه اين مراكز نيز موفق به كسب افتخارات كشوري ذيل شدند:

 شده را به خود اختصاص داد. كل امتياز خام كسب برحسبكشوري  دومرتبه  ،ينانوفناور مركز تحقيقاتي 

  در شاخصH، دومحائز رتبه  ،زيتبردانشگاه علوم پزشكي  ييدارو يزفناوريقات ريتحق به همراه مركز يقات نانوفناوريكز تحقمر 

 كشور شدند.

 

 

مركز از دانشگاه  5 ،فاقد رديف مستقل بودجه با يك تا سه سال فعاليت رسمي در زمينه علوم پايه پزشكيمركز تحقيقاتي  88از  -6

 دند:ش يافتخارات كشورحائز ر يمراكز ز ،ن گروهيا علوم پزشكي تهران بودند كه در

 از كل به خود اختصاص داد.يامت برحسبرا  يكشور دومرتبه  ها،وسنسوريقات بيمركز تحق 

  در شاخصH، مشهد و دانشگاه علوم پزشكي هدفمند  يقات دارورسانيكز تحقابه همراه مر هاوسنسوريقات بيتحق مركز

 شد. يكشورسوم حائز رتبه  ،رفسنجاننشگاه علوم پزشكي دا يعفونهاي  يماريب يمونولوژيا

  در شاخصQ1، را كسب كرد. يكشور دومرتبه  ها،وسنسوريقات بيمركز تحق 
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 و دانشگاه یكشوردانشگاه در سطح  یقاتیمراكز تحق یبند رتبه

 

 :مراكز تحقيقاتي داراي رديف مستقل بودجه -گروه اول
  با زمينه فعاليت باليني -الف

و مركز تحقيقات  سميامتياز خام نهايي به ترتيب مركز تحقيقات غدد و متابول برحسبشدند كه  ارزيابيمركز تحقيقاتي دانشگاه  8 ،اين گروهدر 

 تيازام برحسببندي  اين رتبهساير نتايج هاي اول و دوم كشور شدند.  حائز رتبه ،امتياز 54/717و  67/990گوارش و كبد به ترتيب با كسب  هاي سرطان

 .است 33-3به شرح جدول  يكل
 

 (1394 سال)بر اساس عملكرد  1395در سال داراي رديف مستقل بودجه  «بالينيبا زمينه فعاليت » بندي مراكز تحقيقاتي رتبه -33-3جدول 

 رتبه

 دانشگاهي

 رتبه

 كشوري
 عنوان مركز تحقيقات

امتياز خام 

 برونداد

امتياز ترازشده 

 برونداد

 Q1 مقاالت ICمقاالت 
تا  2011ارجاعات 

2015 
 Hشاخص 

امتياز 

 كلي
 zنمره 

 تعداد
 امتياز

 ترازشده
 تعداد

امتياز 

 ترازشده
 تعداد

امتياز 

 ترازشده
 تعداد

امتياز 

 ترازشده

 23/3 67/990 16/92 47 12/309 2245 39/189 25 150 30 250 5/345 غدد و متابوليسم 1 1

 99/1 54/717 100 51 400 2905 33/83 11 85 17 2/49 68 هاي گوارش و كبد سرطان 2 2

 1/0 91/301 33/33 17 06/67 487 61/60 8 70 14 91/70 98 تروما 5 3

 12/0 7/305 22/39 20 38 276 83.33 11 50 10 15/95 5/131 قلب 6 4

 -51/0 29/167 94/52 27 85/26 195 30.3 4 25 5 2/32 5/44 پوست و جذام 14 5

 -54/0 46/160 9/54 28 03/22 160 30.3 4 25 5 22/28 39 لوژي، آسم و آلرژيايمونو 15 6

7 16 
و پيوند مغز  يهماتولوژي، آنكولوژ

 -54/0 3/160 29/35 18 25/35 256 22.73 3 20 4 03/47 65 استخوان

 -66/0 61/132 76/11 6 51/5 40 37.88 5 25 5 46/52 5/72 هاي بنيادي پوست و سلول 17 8

 

  با زمينه فعاليت علوم پايه پزشكي -ب
شده توسط هر يك از اين مراكز به  كسب يمركز تحقيقاتي با زمينه فعاليت علوم پايه پزشكي مورد ارزشيابي قرار گرفت كه امتياز كل 2 ،در اين گروه

 ختصاص داد.رتبه دوم كشوري را به خود ا 88/823بوده و مركز تحقيقات علوم دارويي با امتياز  34-3شرح جدول 

 
 (1394 سال)بر اساس عملكرد  1395داراي رديف مستقل بودجه در سال  «با زمينه فعاليت علوم پايه پزشكي»بندي مراكز تحقيقاتي  رتبه -34-3جدول 

 رتبه

 دانشگاهي

 رتبه

 كشوري
 عنوان مركز تحقيقات

امتياز خام 

 برونداد

امتياز ترازشده 

 برونداد

 Q1مقاالت  ICمقاالت 
تا  2011 ارجاعات

2015 
 Hشاخص 

امتياز 

 كلي
 zنمره 

 تعداد
امتياز 

 ترازشده
 تعداد

امتياز 

 ترازشده
 تعداد امتياز ترازشده تعداد

امتياز 

 ترازشده

 44/1 88/823 00/100 47 65/395 1547 21/121 32 67/76 23 35/130 5/286 علوم دارويي 2 1

2 12 
علوم و تكنولوژي در 

 پزشكي
36 38/16 2 67/6 3 36/11 146 34/37 16 04/34 79/105 86/0- 
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 :سال فعاليت رسمي 3مراكز تحقيقاتي فاقد رديف مستقل بودجه با بيش از  -گروه دوم
  با زمينه فعاليت باليني -الف

 ،دستگاه گوارش يها يماريكودكان و ب يمنيامتياز خام نهايي دو مركز تحقيقاتي نقص ا برحسب ،بررسيمورد  مركز تحقيقاتي 38 از در اين گروه

 .شدندهاي اول و دوم كشوري  حائز رتبه

 
 (2از  1) (1394 سال)بر اساس عملكرد  1395در سال سال فعاليت رسمي  3با بيش از فاقد رديف مستقل بودجه  «با زمينه فعاليت باليني»بندي مراكز تحقيقاتي  رتبه -35-3جدول 

 رتبه

 دانشگاهي

 رتبه

 كشوري
 قيقاتعنوان مركز تح

امتياز خام 

 برونداد

امتياز ترازشده 

 برونداد

 Q1مقاالت  ICمقاالت 
تا  2011ارجاعات 

2015 
 Hشاخص 

امتياز 

 كلي
 zنمره 

 تعداد
امتياز 

 ترازشده
 تعداد

امتياز 

 ترازشده
 تعداد

امتياز 

 ترازشده
 تعداد

امتياز 

 ترازشده

 3/4 73/930 33/33 17 89/309 509 5/187 12 150 33 00/250 5/162 نقص ايمني كودكان 1 1

 55/3 67/801 00/100 51 00/400 657 63/140 9 82/31 7 23/129 84 هاي دستگاه گوارش بيماري 2 2

 17/3 38/735 37/31 16 79/247 407 88/171 11 18/68 15 15/216 5/140 ضايعات نخاعي 4 3

 11/3 19/725 22/39 20 48/226 372 13/203 13 36/36 8 00/220 143 پزشكي چشم 5 4

 08/3 64/720 02/49 25 87/197 325 13/203 13 09/109 24 54/161 105 مركز ملي مطالعات اعتياد 6 5

 84/2 93/677 67/66 34 07/322 529 125 8 27/27 6 92/136 89 پزشكي روان 7 6

 11/2 09/552 94/52 27 14/244 401 75/93 6 18/18 4 08/143 93 سرطان 11 7

 05/2 29/541 29/35 18 63/98 162 25/156 10 27/27 6 85/223 5/145 دندانپزشكي 12 8

 03/2 33/539 10/45 23 08/157 258 25/156 10 91/40 9 00/140 91 روماتولوژي 13 9

 01/1 88/361 57/21 11 32/63 104 63/140 9 36/36 8 00/100 65 هاي مغز و اعصاب بيماري 22 10

 96/0 42/354 49/25 13 32/77 127 63/140 9 36/36 8 62/74 5/48 ي ورزشيپزشك 23 11

 84/0 81/333 76/11 6 7/34 57 63/140 9 64/13 3 08/133 5/86 ديابت 27 12

 65/0 45/299 53/23 12 79/54 90 38/109 7 36/36 8 38/75 49 ارولوژي اطفال 32 13

 52/0 27/278 41/29 15 71/76 126 5/62 4 73/22 5 92/86 5/56 ايدز 40 14

 36/0 59/250 76/11 6 74/23 39 75/93 6 64/13 3 69/107 70 مادر، جنين و نوزاد 45 15

 35/0 81/247 57/21 11 19/68 112 13/78 5 5/44 1 38/75 49 نفرولوژي 47 16

 28/0 21/236 65/17 9 49/61 101 13/78 5 18/18 4 77/60 5/39 ليزر در دندانپزشكي 53 17

 26/0 68/233 57/21 11 45/86 142 25/31 2 64/13 3 77/80 5/52 هاي بومي ايران انگل 54 18

 25/0 83/231 69/15 8 01/42 69 13/78 5 09/9 2 92/86 5/56 هاي پرستاري و مامايي مراقبت 56 19

 18/0 3/219 65/17 9 06/59 97 13/78 5 09/9 2 38/55 36 هاي عفوني اطفال بيماري 58 20

 15/0 31/213 53/23 12 88/60 100 13/78 5 00/0 0 77/50 33 گوش و حلق و بيني 59 21

 -03/0 04/183 61/19 10 32/49 81 25/31 2 64/13 3 23/69 45 راديولوژي نوين و تهاجمي 74 22

 -10/0 00/170 33/33 17 10/76 125 00/0 0 64/13 3 92/46 5/30 بهداشت باروري وليعصر )عج( 81 23

 -11/0 34/169 25/37 19 36/66 109 25/31 2 09/9 2 38/25 5/16 رشد و تكامل كودكان 83 24

25 91 
هاي فك و صورت  جراحي

 هاي رشد و ...( )ناهنجاري
5/15 85/23 4 18/18 5 13/78 26 83/15 6 76/11 75/147 23/0- 

 -38/0 13/123 80/9 5 26/18 30 63/15 1 36/36 8 08/43 28 استئوپروز 106 26

 -40/0 70/118 80/9 5 31/21 35 63/15 1 73/22 5 23/49 32 هاي اتوايميون تاولي بيماري 110 27

 -41/0 19/117 73/13 7 53/22 37 63/15 1 55/4 1 77/60 5/39 اي پزشكي هسته 111 28
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 (2از  2)( 1394 سال)بر اساس عملكرد  1395در سال سال فعاليت رسمي  3با بيش از مستقل بودجه  فاقد رديف «با زمينه فعاليت باليني»بندي مراكز تحقيقاتي  رتبه -35-3جدول 

 رتبه

 دانشگاهي

 رتبه

 كشوري
 عنوان مركز تحقيقات

امتياز خام 

 برونداد

امتياز ترازشده 

 برونداد

 Q1مقاالت  ICمقاالت 
تا  2011ارجاعات 

2015 
 Hشاخص 

امتياز 

 كلي
 zنمره 

 تعداد
از امتي

 ترازشده
 تعداد

امتياز 

 ترازشده
 تعداد

امتياز 

 ترازشده
 تعداد

امتياز 

 ترازشده

 -46/0 58/108 73/13 7 83/29 49 25/31 2 55/4 1 23/29 19 ها مسموميت 116 29

 -48/0 85/104 65/17 9 39/13 22 63/15 1 18/18 4 0/40 26 ارولوژي 119 30

31 141 
هاي دستگاه ادراري  سرطان

 يتناسل
22 85/33 1 55/4 2 25/31 4 44/2 3 88/5 96/77 64/0- 

 -75/0 25/59 80/9 5 44/16 27 00/0 0 55/4 1 46/28 5/18 هاي شغلي و طب كار بيماري 153 32

 -77/0 55/55 88/5 3 65/3 6 00/0 0 09/9 2 92/36 24 ايمپلنت دنداني 157 33

 -85/0 7/40 88/5 3 57/11 19 63/15 1 55/4 1 08/3 2 برداري مغز نقشه 166 34

 -95/0 44/23 92/3 2 83/1 3 00/0 0 00/0 0 69/17 5/11 تغذيه با شير مادر 179 35

36 182 
هاي مشترك بين  زئونوز )بيماري

 انسان و دام(
5 69/7 1 55/4 0 00/0 4 44/2 3 88/5 56/20 97/0- 

 -1.09 00/0 00/0 0 00/0 0 00/0 0 00/0 0 00/0 0 جراحي و پيوند قلب 191 37

38 193 
بازتواني اختالالت حسي و 

 حركتي
0 00/0 0 00/0 0 00/0 0 00/0 0 00/0 00/0 1.09- 
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 :با زمينه فعاليت علوم پايه پزشكي -ب
 د اختصاص داد.رتبه نخست كشوري را به خو ،امتياز 48/824 با كسب نانو فناوريمركز تحقيقات  كهمركز تحقيقاتي بررسي شدند  22 ،در اين گروه

 

 

 (1394 سال)بر اساس عملكرد  1395در سال سال فعاليت رسمي  3با بيش از فاقد رديف مستقل بودجه  «با زمينه فعاليت علوم پايه پزشكي»بندي مراكز تحقيقاتي  رتبه -36-3جدول 

 رتبه

 دانشگاهي

 رتبه

 كشوري
 عنوان مركز تحقيقات

امتياز خام 

 برونداد

امتياز ترازشده 

 دادبرون

 Q1مقاالت  ICمقاالت 
تا  2011ارجاعات 

2015 
 Hشاخص 

امتياز 

 كلي
 zنمره 

 تعداد
امتياز 

 ترازشده
 تعداد

امتياز 

 ترازشده
 تعداد

امتياز 

 ترازشده
 تعداد

امتياز 

 ترازشده

 4/4 48/824 00/80 36 00/400 1465 87/135 25 53/76 25 08/132 126 نانو فناوري 2 1

 7/1 35/415 22/42 19 03/110 403 48/43 8 53/76 25 08/143 5/136 ي مولكوليايمونولوژ 11 2

 08/1 17/321 56/55 25 76/106 391 91/48 9 86/42 14 09/67 64 فناوري زيست 20 3

 72/0 62/267 22/42 19 55/80 295 91/48 9 37/18 6 57/77 74 گياهان دارويي 26 4

 62/0 06/252 22/42 19 39/99 364 61/32 6 18/9 3 66/68 5/65 بآكيفيت  29 5

 41/0 86/219 11/31 14 42/52 192 61/32 6 43/21 7 29/82 5/78 مواد زائد جامد 33 6

 35/0 53/211 44/24 11 40/28 104 35/54 10 73/36 12 61/67 5/64 طب تجربي 34 7

 35/0 72/210 89/28 13 26/65 239 61/32 6 31/15 5 66/68 5/65 برداري از دانش سالمت بهره 35 8

 27/0 64/198 00/40 18 98/61 227 04/38 7 06/3 1 56/55 53 طراحي و توسعه دارو 38 9

 17/0 76/184 44/24 11 57/24 90 48/43 8 37/18 6 90/73 5/70 هاي پيوندي بانك فرآورده 47 10

 09/0 21/171 22/22 10 76/26 98 35/54 10 18/9 3 70/58 56 آلودگي هوا 45 11

 -11/0 33/141 78/17 8 11/19 70 04/38 7 12/6 2 27/60 5/57 داروسازي سنتي 65 12

 -25/0 76/119 78/17 8 29/15 56 17/27 5 55/27 9 97/31 5/30 تصويربرداري سلولي مولكولي 77 13

 -28/0 56/115 78/17 8 11/19 70 04/38 7 18/9 3 45/31 30 تجويز و مصرف منطقي دارو 80 14

 -44/0 63/91 33/33 15 31/33 122 00/0 0 12/6 2 87/18 18 اخالق و تاريخ پزشكي 103 15

 -46/0 07/89 56/15 7 92/13 51 17/27 5 06/3 1 35/29 28 در پزشكي زيست مواد 107 16

 -49/0 68/84 89/28 13 29/12 45 74/21 4 18/9 3 58/12 12 الكتروفيزيولوژي پايه 114 17

 -50/0 45/82 22/22 10 47/17 64 87/10 2 06/3 1 83/28 05/27 تضمين كيفيت دارو 115 18

19 125 
هاي سالمت مبتني بر  پژوهش

 مشاركت جامعه
5/20 49/21 2 12/6 1 43/5 69 84/18 8 78/17 66/69 59/0- 

 -87/0 16/26 22/2 1 00/0 0 00/0 0 12/6 2 82/17 17 فناوري بيومديكال و رباتيك 157 20

 -93/0 07/17 44/4 2 09/1 4 00/0 0 00/0 0 52/11 11 مديريت اطالعات سالمت 159 21

 -96/0 32/12 44/4 2 00/0 0 00/0 . 00/0 0 86/7 5/7 علوم قرآن، حديث و طب 162 22
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 :سال فعاليت رسمي 3تا  1مراكز تحقيقاتي فاقد رديف مستقل بودجه با  -گروه سوم
 

  اليت بالينيبا زمينه فع -الف

امتياز، موفق  1150با كسب  غير واگير يها يماريبوده كه مركز تحقيقات ب 37-3مركز تحقيقاتي دانشگاه به شرح جدول  17امتياز خام  ،اين گروهدر 

 .ه استنخست كشوري شد به كسب رتبه 

 
 (1394 سال)بر اساس عملكرد  1395در سال با يك تا سه سال فعاليت رسمي بودجه  فاقد رديف مستقل «با زمينه فعاليت باليني»بندي مراكز تحقيقاتي  رتبه -37-3جدول 

 رتبه

 دانشگاهي

 رتبه

 كشوري
 عنوان مركز تحقيقات

امتياز خام 

 برونداد

امتياز ترازشده 

 برونداد

 Q1مقاالت  ICمقاالت 
تا  2011ارجاعات 

2015 
 Hشاخص 

امتياز 

 كلي
 zنمره 

 تعداد
امتياز 

 ترازشده
 دتعدا

امتياز 

 ترازشده
 تعداد امتياز ترازشده تعداد

امتياز 

 ترازشده

 19/7 1150 00/100 18 00/400 664 00/250 14 00/150 18 00/250 5/128 غير واگيرهاي  بيماري 1 1

 64/3 33/633 33/83 15 27/266 442 14/107 6 67/66 8 92/109 5/56 مولتيپل اسكلروزيس 2 2

3 5 
مجاري  كبد، لوزالمعده و

 صفراوي
5/45 52/88 11 67/91 8 86/142 66 76/39 8 44/44 25/407 09/2 

4 6 
هاي مزمن و  بيماري

 العال  صعب
5/89 12/174 3 00/25 3 57/53 126 9/75 9 00/50 6/378 89/1 

 2/1 91/276 78/27 5 87/16 28 125 7 33/33 4 93/73 38 سالمت سالمندان 10 5

 43/0 14/165 89/38 7 3/25 42 57/53 3 00/25 3 37/22 5/11 كاختالالت متابولي 19 6

 18/0 9/128 78/27 5 43/8 14 71/35 2 33/8 1 64/48 25 اختالالت خواب شغلي 31 7

 04/0 49/108 67/16 3 22/4 7 86/17 1 00/25 3 75/44 23 هاي سرطان مدل 36 8

 -13/0 79/83 78/27 5 07/18 30 00/0 0 00/0 0 94/37 5/19 چاقي و عادات غذايي 54 9

 -19/0 42/75 67/16 3 41/2 4 86/17 1 33/8 1 16/30 5/15 پيشگيري و پوسيدگي دندان 57 10

 -39/0 2/45 11/11 2 41/2 4 00/0 0 33/8 1 35/23 12 ترمبوز و هموستاز 73 11

 -41/0 73/42 56/5 1 81/1 3 86/17 1 00/0 0 51/17 9 پيوند كبد 75 12

 -56/0 93/20 11/11 2 01/3 5 00/0 0 00/0 0 81/6 5/3 بيمارستاني هاي پيش فوريت 94 13

14 95 
هاي مزمن كليه در  بيماري

 كودكان
2 89/3 0 00/0 . 00/0 6 61/3 2 11/11 62/18 57/0- 

 -68/0 92/2 00/0 . 00/0 0 00/0 . 00/0 0 00/0 5/1 پرتودرماني سرطان 117 15

  -70/0 00/0 0 00/0 0 00/0 0 00/0 0 00/0 0 و رفتاريعلوم شناختي  124 16

  -70/0 00/0 0 00/0 0 00/0 0 00/0 0 00/0 0 كودكان و كبدگوارش  125 17
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  با زمينه فعاليت علوم پايه پزشكي -ب

 ست.بوده ا 38-3امتياز خام به شرح جدول  برحسبكه رتبه اين مراكز دانشگاه  همركز وجود داشت 5 ،در اين گروه
 

(1394 سال)بر اساس عملكرد  1395در سال با يك تا سه سال فعاليت رسمي فاقد رديف مستقل بودجه  «پزشكيبا زمينه فعاليت علوم پايه » بندي مراكز تحقيقاتي رتبه -38-3جدول   

 رتبه

 دانشگاهي

 رتبه

 كشوري
 عنوان مركز تحقيقات

امتياز خام 

 برونداد

امتياز ترازشده 

 برونداد

 Q1مقاالت  ICمقاالت 
تا  2011ارجاعات 

2015 
 Hشاخص 

امتياز 

 كلي
 zنمره 

 تعداد
امتياز 

 ترازشده
 تعداد

امتياز 

 ترازشده
 تعداد امتياز ترازشده تعداد

امتياز 

 ترازشده

 66/3 01/932 43/71 10 25/277 131 33/233 14 100 10 250 125 بيوسنسورها 2 1

 -22/0 08/145 57/28 4 51/27 13 00/0 0 30 3 59 5/29 ميكروبيولوژي مواد غذايي 40 2

 -67/0 81/53 14/7 1 00/0 0 67/16 1 10 1 20 10 هاي نوتركيب واكسن 68 3

 -93/0 00/0 00/0 0 00/0 . 00/0 0 00/0 0 00/0 0 ژنتيك قلب 83 4

 -93/0 00/0 00/0 0 00/0 . 00/0 0 00/0 0 00/0 0 مديريت و اقتصاد دارو 88 5

 
 ها تابخانهككانات و منابع ام

 

 و امكانات اند. منابع فعاليت داشتهدانشگاه زي كتابخانه مركتحت نظارت  39-3به شرح جدول  1395محيطي طي سال   تابخانهك 31

 .توان مشاهده نمود مي 41-3و  40-3هاي  اين واحدها را از جدولكتابداران هر يك از تعداد اي و  كتابخانه
 

 1395سال زي در كتابخانه مركتحت نظارت محيطي هاي  خانهتابك -39-3جدول 

 عنوان كتابخانه رديف  عنوان كتابخانه رديف

 بيمارستان روزبه 17 دانشكده بهداشت 1

 بيمارستان بهارلو 18 دانشكده داروسازي 2

 بيمارستان بهرامي 19 دانشكده پزشكي 3

 بيمارستان ضيائيان 20 دانشكده پيراپزشكي 4

 اميراعلم يبيمارستانمجتمع  21 پزشكي دانشكده دندان 5

 مركز طبي كودكان 22 بخشي تواندانشكده  6

 بيمارستان جامع بانوان آرش 23 دانشكده پرستاري و مامايي 7

 بيمارستان ياس 24 هاي نوين پزشكي دانشكده فناوري 8

 ر احمد هجرتي()كتابخانه شهيد دكت بيمارستان سينا 25 دانشكده طب سنتي 9

 )كتابخانه دكتر سيد حسن عارفي( مركز قلب تهران 26 دانشكده مجازي 10

 بيمارستان فارابي 27 شناسي ه و رژيمتغذي علوم دانشكده 11

 پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم 28 الملل پزشكي پرديس بين دانشكده دندان 12

 هاي پوست و جذام ز تحقيقات بيماريمرك 29 الملل دانشكده داروسازي پرديس بين 13

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي 30 )ره( امام خميني يبيمارستانمجتمع  14

 موزه ملي تاريخ علوم پزشكي 31 )كتابخانه شهيد كاظميان( بيمارستان شريعتي 15

   بيمارستان رازي 16
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 1395سال پاپان زي در كتابخانه مركتحت نظارت محيطي هاي  ابخانهتكتعداد عناوين و نسخ كتب موجود در  -40-3جدول 

 نام كتابخانه

 هاي خارجي تعداد نسخ كتاب به زبان هاي خارجي تعداد عنوان كتاب به زبان تعداد نسخ كتاب به زبان فارسي تعداد عنوان كتاب به زبان فارسي

 موجود تا

 1395ابتداي 

 شده خريداري

 1395در سال 

 جود تامو

 1395ابتداي 

 شده خريداري

 1395در سال 

 موجود تا

 1395ابتداي 

 شده خريداري

 1395در سال 

 موجود تا

 1395ابتداي 

 شده خريداري

 1395در سال 

 47 9824 47 6800 211 9331 74 4351 دانشكده بهداشت

 95 7516 83 4662 198 7930 48 3212 دانشكده داروسازي

 250 15200 197 6388 700 25500 67 5047 دانشكده پزشكي

 42 2381 42 2056 153 9780 83 7630 دانشكده پيراپزشكي

 46 5592 46 2893 689 8919 102 2341 پزشكي دانشكده دندان

 146 4389 136 3308 104 2445 99 1565 بخشي تواندانشكده 

 63 6722 38 4196 507 12209 117 3368 دانشكده پرستاري و مامايي

 0 481 0 428 5 218 5 203 هاي نوين پزشكي دانشكده فناوري

 40 216 40 216 0 3773 0 3773 دانشكده طب سنتي

 0 0 20 120 0 0 39 200 دانشكده مجازي

 15 112 15 94 27 368 19 226 شناسي ه و رژيمتغذي علوم دانشكده

 57 580 40 278 201 1462 43 296 الملل پزشكي پرديس بين دانشكده دندان

 13 414 7 331 89 2520 30 417 الملل دانشكده داروسازي پرديس بين

 27 3082 27 2993 407 3264 353 2960 )ره( امام خميني يبيمارستانمجتمع 

)كتابخانه شهيد  بيمارستان شريعتي

 كاظميان(
807 4 1680 17 3349 90 5580 92 

 26 2727 18 1518 10 1593 10 510 بيمارستان رازي

 بيمارستان روزبه
 

3 4855 30 
  

6008 
 

 63 1141 63 985 127 1213 68 900 بيمارستان بهارلو

 6 1473 5 1060 22 686 22 452 بيمارستان بهرامي

 45 599 45 496 387 2675 169 1449 بيمارستان ضيائيان

 0 1680 0 1358 0 1840 0 1479 اميراعلم يبيمارستانمجتمع 

 41 4114 41 4073 11 2958 6 2896 مركز طبي كودكان

 32 989 32 962 13 978 13 914 بيمارستان جامع بانوان آرش

 63 813 46 629 138 203 28 95 بيمارستان ياس

)كتابخانه شهيد دكتر  بيمارستان سينا

 احمد هجرتي(
415 2 567 4 876 28 1175 28 

)كتابخانه دكتر سيد  مركز قلب تهران

 حسن عارفي(
466 52 691 80 910 56 1151 66 

 16 2174 16 1610 45 2164 14 286 بيمارستان فارابي

 26 916 26 916 0 812 0 812 پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم

هاي پوست و  مركز تحقيقات بيماري

 جذام
158 1 217 1 530 7 598 10 

مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم 

 پزشكي
592 20 1098 22 801 30 1202 30 

 0 1500 0 1222 127 2700 127 2469 موزه ملي تاريخ علوم پزشكي

 1385 90349 1241 56058 4325 114649 1618 50289 مجموع
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 1395سال پايان زي در كتابخانه مركتحت نظارت محيطي  هاي تابخانهكدي كتب و كتب مرجع موجود در  نامه، سي تعداد عنوان پايان-41-3جدول 

 نام كتابخانه

 تعداد

 عنوان

 نامه پايان

 تعداد

 عنوان

 دي سي

 كتاب 

 تعداد

 عنوان

 كتب

 مرجع 

 تعداد كتابداران

 كامپيوتر

متصل به 

 شبكه

 تعداد

 اسكنر

 فعال 

 تعداد

 چاپگر

 فعال 

ظرفيت 

سالن 

مطالعه 

 به نفر

 با تحصيالت

 كتابداري

 بدون تحصيالت

 كتابداري 

 90 4 1 16 4 3 1850 122 5773 دانشكده بهداشت

 120 4 2 8 0 5 175 6500 6036 دانشكده داروسازي

 300 5 4 51 2 4 12600 62 36000 دانشكده پزشكي

 24 1 1 3 1 1 285 0 213 دانشكده پيراپزشكي

 90 5 2 25 1 4 1300 120 5643 پزشكي دانشكده دندان

 52 3 2 8 2 1 65 247 1941 بخشي تواندانشكده 

 117 3 1 7 0 4 83 95 1135 اييدانشكده پرستاري و مام

 2 1 0 1 0 1 1 0 160 هاي نوين پزشكي دانشكده فناوري

 52 1 0 7 2 0 1886 0 63 دانشكده طب سنتي

 4 1 1 3 0 1 0 0 22 دانشكده مجازي

 12 1 0 2 0 1 19 30 239 شناسي ه و رژيمتغذي علوم دانشكده

 40 2 0 10 0 2 82 51 130 الملل پزشكي پرديس بين دانشكده دندان

 38 1 1 31 0 1 108 377 86 الملل دانشكده داروسازي پرديس بين

 60 3 2 13 5 2 208 164 1819 )ره( امام خميني يبيمارستانمجتمع 

 56 2 1 8 4 1 104 419 613 )كتابخانه شهيد كاظميان( بيمارستان شريعتي

 55 2 1 4 0 1 0 198 889 بيمارستان رازي

 596 هبيمارستان روزب
 

4 1 1 3 1 1 59 

 25 1 1 7 0 1 192 100 18 بيمارستان بهارلو

 40 1 1 4 1 1 0 20 202 بيمارستان بهرامي

 11 3 1 3 0 1 269 252 16 بيمارستان ضيائيان

 25 2 1 5 0 1 54 0 70 اميراعلم يبيمارستانمجتمع 

 59 3 1 9 1 2 508 687 1175 مركز طبي كودكان

 30 1 1 5 0 1 0 790 118 نوان آرشبيمارستان جامع با

 12 1 1 3 1 0 42 150 0 بيمارستان ياس

 40 1 0 4 0 2 26 258 59 )كتابخانه شهيد دكتر احمد هجرتي( بيمارستان سينا

 10 2 1 5 0 1 138 160 110 )كتابخانه دكتر سيد حسن عارفي( مركز قلب تهران

 30 2 1 8 0 2 5 0 576 بيمارستان فارابي

 12 1 1 8 0 1 20 47 326 گاه علوم غدد و متابوليسمپژوهش

 12 0 0 1 1 0 0 0 41 هاي پوست و جذام مركز تحقيقات بيماري

 8 1 1 1 0 1 35 120 50 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

 64 1 0 2 0 1 50 0 0 موزه ملي تاريخ علوم پزشكي

 1549 60 31 265 26 48 20109 10969 64119 مجموع

 

 



   

    1395سالنامه آماري دانشگاه در سال  

  پژوهش: سومفصل    
 

 

 

 

 مديريت آمار و فناوري اطالعات
 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك: 81633102 تلفن:دوم،  طبقهتهران،  یدرمان یبهداشتورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات اتهران، بلوار كش نشاني:

240 

 دانشگاهدر ك ین منابع الكترونیمأت
روز در اختيار دارد كه در دسترس  عنوان كتاب و بانك اطالعاتي معتبر علمي به 2000مجله و  7000دانشگاه علوم پزشكي تهران بيش از 

 باشند. برداري مي بهرهعلمي، دانشجويان و پژوهشگران قرار دارند و با دسترسي به اينترنت در هر زمان و مكان قابل  هيأتاعضاء 

 كتابخانه ديجيتال دانشگاهي كترونيكال منابع از استفاده ميزان
علمي و  هيأتتوسط كتابخانه ديجيتال دانشگاه جهت استفاده اعضاء  ها آنميزان استفاده از مجالت و مقاالت الكترونيك كه اشتراك 

هاي مورد  شده از سايت ي سنجيد. يكي از اين موارد، تعداد مقاالت دانلودتوان با در نظر گرفتن موارد مختلف را مي شده هيتهپژوهشگران 

بوده  42-3ميالدي به شرح جدول  2016تا  2010هاي  هاي در دسترس دانشگاه طي سال دسترسي است. آمار برداشت مقاالت از مجموعه

 است.
 

 ميالدي 2016تا  2010 هاي سالر ي دكترونيكآمار استفاده )دانلود( مقاالت مجالت ال -42-3جدول 

 نام مجموعه
 سال ميالدي

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Elsevier ScienceDirect 497،960 544،347 749،366 789،271 868،235 650،555 660،598 

Ovid Journals 59،150 93،855 63،728 64،778 50،119 44،543 45،787 

Wiley Blackwell Journals 89،963 92،320 102،351 - 142،270 152،311 162،123 

EBSCO Collection 19،122 26،837 37،545 - - - - 

Proquest Medical & Health, Biology, Nursing, Psychology 28،683 45،934 36،945 31،048 57،665 61،019 55،030 

Springer Journals 58،123 89،691 115،760 66،614 81،307 81،148 97،629 

 1،021،167 989،576 1،199،596 951،711 1،105،695 892،984 753،001 مجموع

 است.سال  ماه چندمربوط به دسترسي در تمام طول سال نبوده و محدود به شده  در عدد ، داخل جدول يرنگ سلول 3در  -تبصره
 

 
 دانشگاه یمجالت علم

برخي از اين نمايد.  عنوان مجله فارسي منتشر مي 14عنوان مجله انگليسي و  44مل عنوان مجله علمي شا 58دانشگاه علوم پزشكي تهران 

بستر انتشار مقاالت علمي   عنوان بهالمللي برخوردار هستند و  اي در سطح بين ارزش علمي ويژه و سال 50بيش از  يدمتمجالت از ق

پژوهشي از كميسيون نشريات علوم -داراي رتبه علمي 1395سال در پايان مجله علمي دانشگاه  49شوند.  محسوب ميپژوهشگران دانشگاه 

اكثر در حال حاضر  .اند داراي سيستم يكپارچه پذيرش و داوري مقاالت شده دانشگاه كليه مجالتهاي اخير  طي سالپزشكي كشور بودند. 

شوند. طي  مديريت مي وب كتايسامانه از نيز  زبان يفارسو مجالت  Open Journal System (OJS)از سامانه  زبان يسيانگلمجالت 

 هاي اطالعاتي زير نمايه شدند: ، تمام مجالت دانشگاه در پايگاهيالملل پذيري و دسترسي بين، با هدف افزايش مشاهده1395سال 
 

 ResearchGate 

 SCIMago Journal & Country 

Rank 

 Universal Impact Factor 

 WorldCat 

 InfoBase Index 

 LinkedIn 

 Locator Plus 

 NLM Catalog 

 Academic Keys 

 Academic Search Complete 

 Directory of Research Journal 

Indexing (DRJI) 

 Global Impact Factor 

 Google Scholar 
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 (زبان / مجالت انگليسي 2از  1) 1395دانشگاه در سال  مجالت علمي مشخصات -43-3جدول 
 سايت وب حوزه تخصصي نام مجله رديف

1 Academic Journal of Surgery جراحي http://ajs.tums.ac.ir/ 

2 Archives of Anesthesiology and Critical Care هاي ويژه بيهوشي و مراقبت http://aacc.tums.ac.ir/ 

3 Acta Medica Iranica پزشكي http://acta.tums.ac.ir 

4 Archives of Breast Cancer سرطان سينه http://www.archbreastcancer.com/ 

5 Archives of Neuroscience علوم اعصاب http://an.tums.ac.ir/ 

6 Asian Journal of Sports Medicine ورزشي پزشكي http://asjsm.tums.ac.ir 

7 Auditory and Vestibular Research شناسي شنوايي http://avr.tums.ac.ir 

8 Basic& Clinical Cancer Research سرطان http://bccr.tums.ac.ir/ 

9 Case Reports in Clinical Practice طبابت باليني http://crcp.tums.ac.ir/ 

10 DARU Journal of Pharmaceutical Sciences علوم دارويي http://www.darujps.com/ 

11 Frontiers in Biomedical Technologies يپزشك ستيزهاي  فناوري http://fbt.tums.ac.ir 

12 International Journal of Hematology-Oncology  & Stem Cell Research هاي بنيادي هماتولوژي، آنكولوژي و تحقيقات سلول http://ijhoscr.tums.ac.ir/ 

13 International Journal of Occupational Hygiene اي بهداشت حرفه http://ijoh.tums.ac.ir 

14 Iranian Journal of Allergy Asthma and Immulogy شناسي آلرژي، آسم و ايمني http://ijaai.tums.ac.ir 

15 Iranian Journal of Microbiology شناسي ميكروب http://ijm.tums.ac.ir 

16 Iranian Journal of Neurology نورولوژي http://ijnl.tums.ac.ir 

17 Iranian Journal of Nuclear Medicine اي پزشكي هسته http://irjnm.tums.ac.ir 

18 Iranian Journal of Parasitology شناسي انگل http://ijpa.tums.ac.ir 

19 Iranian Journal of Pediatrics طب اطفال http://ijp.tums.ac.ir 

20 Iranian Journal of Psychiatry شناسي روان http://ijps.tums.ac.ir 

21 Iranian Journal of Public Health بهداشت عمومي http://ijph.tums.ac.ir 

22 Iranian Journal of Radiology راديولوژي http://iranjradiol.com/ 

23 Journal of Air Pollution and Health سالمت و آلودگي هوا http://japh.tums.ac.ir/ 

24 Journal of Arthropod-Borne Diseases شناسي پزشكي حشره http://ijad.tums.ac.ir 

25 Journal of Biostatistics and Epidemiology آمار زيستي و اپيدميولوژي http://jbe.tums.ac.ir 

26 Journal of Craniomaxillofacial Research تحقيقات جمجمه، فك و صورت http://jcr.tums.ac.ir/ 

27 Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences پزشكي دندان http://jdt.tums.ac.ir 

28 Journal of Diabetes and Metabolic Disorders ديابت و اختالالت متابوليك http://www.jdmdonline.com/ 

29 Journal of Environmental Health Science&Engineering علوم و مهندسي بهداشت محيط http://jehse.biomedcentral.com/ 

30 Journal of Family and Reproductive Health خانواده و بهداشت باروري http://jfrh.tums.ac.ir 

31 Journal of Food Safety and Hygiene مواد غذايي بهداشت و ايمني http://jfsh.tums.ac.ir 

32 Journal of Medical Bacteriology شناسي پزشكي باكتري http://jmb.tums.ac.ir 

33 Journal of Medical Ethics and History of Medicine ق پزشكيتاريخ و اخال http://jmehm.tums.ac.ir 

34 Journal of Medical Hypotheses& Ideas هاي پزشكي فرضيه و ايده http://jmhi.tums.ac.ir 

35 Journal of Modern Rehabilitation بخشي توان http://jmr.tums.ac.ir 

36 Journal of Nutritional Sciences and Dietetics شناسي علوم تغذيه و رژيم http://jnsd.tums.ac.ir 

37 Journal of Orthopedic and Spine Trauma ارتوپدي و تروماي ستون فقرات http://jostrauma.org/ 

38 Journal of Pharmaceutical Care هاي دارويي مراقبت http://jpc.tums.ac.ir 

39 Journal of Pharmacoeconomics and Pharmaceutical Management اقتصاد و مديريت دارو http://jppm.tums.ac.ir 

40 Journal of Sleep Sciences علوم خواب http://jss.tums.ac.ir/ 

41 Nursing Practice Today پرستاري http://npt.tums.ac.ir/ 

42 Rheumatology Research يژروماتولو http://rr.tums.ac.ir/ 

43 The Journal of Tehran University Heart Center قلب http://jthc.tums.ac.ir 

44 Traditional and Integrative Medicine طب سنتي و تلفيقي http://jtim.tums.ac.ir/ 

 

http://www.archbreastcancer.com/
http://an.tums.ac.ir/
http://asjsm.tums.ac.ir/
http://avr.tums.ac.ir/
http://bccr.tums.ac.ir/
http://crcp.tums.ac.ir/
http://www.darujps.com/
http://fbt.tums.ac.ir/
http://ijhoscr.tums.ac.ir/
http://ijoh.tums.ac.ir/
http://ijaai.tums.ac.ir/
http://ijm.tums.ac.ir/
http://ijnl.tums.ac.ir/
http://irjnm.tums.ac.ir/
http://ijpa.tums.ac.ir/
http://ijp.tums.ac.ir/
http://ijps.tums.ac.ir/
http://ijph.tums.ac.ir/
http://iranjradiol.com/
http://japh.tums.ac.ir/
http://ijad.tums.ac.ir/
http://jbe.tums.ac.ir/
http://jcr.tums.ac.ir/
http://jdt.tums.ac.ir/
http://www.jdmdonline.com/
http://jehse.biomedcentral.com/
http://jfrh.tums.ac.ir/
http://jfsh.tums.ac.ir/
http://jmb.tums.ac.ir/
http://jmehm.tums.ac.ir/
http://jmhi.tums.ac.ir/
http://jnsd.tums.ac.ir/
http://jpc.tums.ac.ir/
http://jppm.tums.ac.ir/
http://jss.tums.ac.ir/
http://npt.tums.ac.ir/
http://jthc.tums.ac.ir/
http://jtim.tums.ac.ir/
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 (زبان / مجالت فارسي 2از  2) 1395دانشگاه در سال  جالت علميم مشخصات -43-3جدول 

 سايت وب حوزه تخصصي نام مجله رديف

 http://ijme.tums.ac.ir اخالق و تاريخ پزشكي اخالق و تاريخ پزشكي 45

 http://jhsw.tums.ac.ir بهداشت و ايمني كار بهداشت و ايمني كار 46

 /http://jhosp.tums.ac.ir مديريت و اقتصاد سالمت بيمارستان 47

 http://payavard.tums.ac.ir پيراپزشكي پياورد سالمت 48

 http://mrj.tums.ac.ir بخشي توان نوين بخشي توان 49

  http://hayat.tums.ac.ir حيات حيات 50
 http://ijhe.tums.ac.ir سالمت و محيط ايران ستيز طيمحسالمت و  51

 http://aud.tums.ac.ir شناسي شنوايي شناسي شنوايي 52

 http://irje.tums.ac.ir اپيدميولوژي مجله اپيدميولوژي ايران 53

 http://jdc.tums.ac.ir پوست و زيبايي مجله پوست و زيبايي 54

 http://sjsph.tums.ac.ir بهداشت مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي 55

 http://tumj.tums.ac.ir پزشكي مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران 56

 http://jdm.tums.ac.ir پزشكي دندان پزشكي مجله دندان 57

 http://ijdld.tums.ac.ir ديابت و ليپيد مجله ديابت و متابوليسم ايران 58
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 (زبان / مجالت انگليسي 2از  1) 1395دانشگاه در سال  مجالت علمي (IF)و ضريب تأثير ، سال تأسيس شكل انتشار و دوره -44-3جدول 

 شكل انتشار دوره انتشار نام مجله رديف
 سال تأسيس

 )شمسي(

 سال تأسيس

 )ميالدي( 
IF 

 )سال محاسبه(

1 Academic Journal of Surgery محاسبه نشده 2014 - الكترونيك-غذيكا فصلنامه 

2 Archives of Anesthesiology and Critical Care محاسبه نشده 2015 - الكترونيك فصلنامه 

3 Acta Medica Iranica محاسبه نشده 1956 - الكترونيك ماهنامه 

4 Archives of Breast Cancer محاسبه نشده 2014 - الكترونيك فصلنامه 

5 Archives of Neuroscience محاسبه نشده 2014 - الكترونيك فصلنامه 

6 Asian Journal of Sports Medicine محاسبه نشده 2010 - الكترونيك فصلنامه 

7 Auditory and Vestibular Research محاسبه نشده 2015 - الكترونيك فصلنامه 

8 Basic& Clinical Cancer Research محاسبه نشده 2009 - الكترونيك فصلنامه 

9 Case Reports in Clinical Practice محاسبه نشده 2016 - الكترونيك-كاغذي فصلنامه 

10 DARU Journal of Pharmaceutical Sciences (2015) 654/1 1990 - الكترونيك بر پايه مقاله 

11 Frontiers in Biomedical Technologies نشدهمحاسبه  2014 - الكترونيك فصلنامه 

12 International Journal of Hematology-Oncology  & Stem Cell Research محاسبه نشده 2004 - الكترونيك فصلنامه 

13 International Journal of Occupational Hygiene محاسبه نشده 2009 - الكترونيك-كاغذي فصلنامه 

14 Iranian Journal of Allergy Asthma and Immulogy (2015) 117/1 2000 - الكترونيك فصلنامه 

15 Iranian Journal of Microbiology محاسبه نشده 2009 - الكترونيك فصلنامه 

16 Iranian Journal of Neurology محاسبه نشده 2002 - الكترونيك-كاغذي فصلنامه 

17 Iranian Journal of Nuclear Medicine حاسبه نشدهم 1993 - الكترونيك دو سالنامه 

18 Iranian Journal of Parasitology (2015) 686/0 2006 - الكترونيك فصلنامه 

19 Iranian Journal of Pediatrics (2015) 521/0 1985 - الكترونيك دوماهنامه 

20 Iranian Journal of Psychiatry محاسبه نشده 2006 - الكترونيك فصلنامه 

21 Iranian Journal of Public Health (2015) 498/0 1972 - الكترونيك ماهنامه 

22 Iranian Journal of Radiology (2015) 438/0 2003 - الكترونيك فصلنامه 

23 Journal of Air Pollution and Health محاسبه نشده 2016 - الكترونيك-كاغذي فصلنامه 

24 Journal of Arthropod-Borne Diseases (2015) 865/0 2007 - ونيكالكتر فصلنامه 

25 Journal of Biostatistics and Epidemiology محاسبه نشده 2015 - الكترونيك-كاغذي فصلنامه 

26 Journal of Craniomaxillofacial Research محاسبه نشده 2014 - الكترونيك فصلنامه 

27 Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences محاسبه نشده 2004 - الكترونيك دو ماهنامه 

28 Journal of Diabetes and Metabolic Disorders محاسبه نشده 2002 - الكترونيك بر پايه مقاله 

29 Journal of Environmental Health Science&Engineering (2015) 865/0 2004 - الكترونيك بر پايه مقاله 

30 Journal of Family and Reproductive Health محاسبه نشده 2007 - الكترونيك فصلنامه 

31 Journal of Food Safety and Hygiene محاسبه نشده 2015 - الكترونيك-كاغذي فصلنامه 

32 Journal of Medical Bacteriology محاسبه نشده 2012 - الكترونيك فصلنامه 

33 Journal of Medical Ethics and History of Medicine محاسبه نشده 2008 - الكترونيك سالنامه 

34 Journal of Medical Hypotheses& Ideas محاسبه نشده 2007 - الكترونيك دو سالنامه 

35 Journal of Modern Rehabilitation محاسبه نشده 2016 - الكترونيك فصلنامه 

36 Journal of Nutritional Sciences and Dietetics محاسبه نشده 2015 - الكترونيك فصلنامه 

37 Journal of Orthopedic and Spine Trauma محاسبه نشده 2015 - الكترونيك فصلنامه 

38 Journal of Pharmaceutical Care محاسبه نشده 2013 - الكترونيك فصلنامه 

39 Journal of Pharmacoeconomics and Pharmaceutical Management محاسبه نشده 2015 - الكترونيك لنامهفص 

40 Journal of Sleep Sciences محاسبه نشده 2016 - الكترونيك-كاغذي فصلنامه 

41 Nursing Practice Today محاسبه نشده 2014 - الكترونيك فصلنامه 

42 Rheumatology Research محاسبه نشده 2016 - الكترونيك-كاغذي فصلنامه 

43 The Journal of Tehran University Heart Center محاسبه نشده 2006 - الكترونيك-كاغذي فصلنامه 

44 Traditional and Integrative Medicine محاسبه نشده 2016 - الكترونيك-كاغذي فصلنامه 
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 (زبان / مجالت فارسي 2از  2) 1395دانشگاه در سال  مجالت علمي (IF) دوره و شكل انتشار، سال تأسيس و ضريب تأثير -44-3جدول 
 )سال محاسبه( IF سال تأسيس )ميالدي( سال تأسيس )شمسي( شكل انتشار دوره انتشار نام مجله رديف

 محاسبه نشده 2008 1387 الكترونيك-كاغذي دوماهنامه اخالق و تاريخ پزشكي 45

 محاسبه نشده 2012 1390 الكترونيك-كاغذي فصلنامه بهداشت و ايمني كار 46

 محاسبه نشده 1999 1378 الكترونيك فصلنامه بيمارستان 47

 محاسبه نشده 2007 1386 الكترونيك دوماهنامه پياورد سالمت 48

 محاسبه نشده 2007 1386 الكترونيك فصلنامه نوين بخشي توان 49

 محاسبه نشده 1991 1370 الكترونيك فصلنامه حيات 50

 محاسبه نشده 2008 1387 الكترونيك-كاغذي فصلنامه زيست محيطسالمت و  51

 محاسبه نشده 1992 1371 الكترونيك فصلنامه شناسي شنوايي 52

 محاسبه نشده 2005 1384 الكترونيك فصلنامه مجله اپيدميولوژي ايران 53

 محاسبه نشده 2010 1389 الكترونيك فصلنامه مجله پوست و زيبايي 54

 محاسبه نشده 2002 1382 الكترونيك فصلنامه قيقات بهداشتيمجله دانشكده بهداشت و انستيتو تح 55

 محاسبه نشده 1945 1323 الكترونيك ماهنامه مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران 56

 محاسبه نشده 1987 1366 الكترونيك فصلنامه پزشكي مجله دندان 57

 محاسبه نشده 2001 1380 الكترونيك دوماهنامه مجله ديابت و متابوليسم ايران 58
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 زبان{ / مجالت انگليسي 2از  1} 1395سال  تا پاياندانشگاه  مجالت علميتعداد شمارگان و مقاالت منتشرشده در  -45-3جدول 
 ساير مقاالت مقاالت متدولوژي و مروري مقاالت اصيل شمارگان نام مجله رديف

1 Academic Journal of Surgery 6 35 2 12 

2 Archives of Anesthesiology and Critical Care 9 45 8 12 

3 Acta Medica Iranica 200 1645 188 856 

4 Archives of Breast Cancer 12 42 9 36 

5 Archives of Neuroscience 12 44 25 32 

6 Asian Journal of Sports Medicine 26 278 9 29 

7 Auditory and Vestibular Research 9 62 6 6 

8 Basic& Clinical Cancer Research 19 78 11 39 

9 Case Reports in Clinical Practice 3 0 0 28 

10 DARU Journal of Pharmaceutical Sciences 25 524 284 97 

11 Frontiers in Biomedical Technologies 8 56 2 8 

12 International Journal of Hematology-Oncology  & Stem Cell Research 41 483 52 63 

13 International Journal of Occupational Hygiene 24 178 15 9 

14 Iranian Journal of Allergy Asthma and Immulogy 68 556 62 187 

15 Iranian Journal of Microbiology 39 369 19 32 

16 Iranian Journal of Neurology 24 102 45 112 

17 Iranian Journal of Nuclear Medicine 42 252 50 76 

18 Iranian Journal of Parasitology 43 473 79 314 

19 Iranian Journal of Pediatrics 92 1104 90 364 

20 Iranian Journal of Psychiatry 45 305 38 39 

21 Iranian Journal of Public Health 231 2280 478 2744 

22 Iranian Journal of Radiology 50 543 23 250 

23 Journal of Air Pollution and Health 4 25 3 2 

24 Journal of Arthropod-Borne Diseases 24 216 15 253 

25 Journal of Biostatistics and Epidemiology 4 29 1 1 

26 Journal of Craniomaxillofacial Research 9 40 6 17 

27 Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences 67 503 39 43 

28 Journal of Diabetes and Metabolic Disorders 16 543 42 58 

29 Journal of Environmental Health Science & Engineering 15 549 44 63 

30 Journal of Family and Reproductive Health 38 246 26 71 

31 Journal of Food Safety and Hygiene 2 15 1 0 

32 Journal of Medical Bacteriology 12 74 5 12 

33 Journal of Medical Ethics and History of Medicine 13 132 16 11 

34 Journal of Medical Hypotheses & Ideas 19 181 17 31 

35 Journal of Modern Rehabilitation 3 23 1 0 

36 Journal of Nutritional Sciences and Dietetics 6 34 5 5 

37 Journal of Orthopedic and Spine Trauma 4 13 1 17 

38 Journal of Pharmaceutical Care 10 45 7 21 

39 Journal of Pharmacoeconomics and Pharmaceutical Management 2 16 0 0 

40 Journal of Sleep Sciences 4 30 2 3 

41 Nursing Practice Today 13 77 2 8 

42 Rheumatology Research 2 15 0 1 

43 The Journal of Tehran University Heart Center 44 476 34 165 

44 Traditional and Integrative Medicine 5 16 8 16 
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 زبان{ / مجالت فارسي 2از  2} 1395سال  تا پاياندانشگاه  مجالت علميتعداد شمارگان و مقاالت منتشرشده در  -45-3جدول 
 ساير مقاالت مقاالت متدولوژي و مروري مقاالت اصيل شمارگان نام مجله رديف

 76 102 398 58 اخالق و تاريخ پزشكي 45

 37 30 135 24 بهداشت و ايمني كار 46

 45 38 331 46 بيمارستان 47

 35 34 300 44 پياورد سالمت 48

 24 31 295 33 توانبخشي نوين 49

 49 59 447 66 حيات 50

 14 13 357 34 سالمت و محيط زيست 51

 74 22 339 40 شناسي شنوايي 52

 53 23 264 42 مجله اپيدميولوژي ايران 53

 20 15 172 28 مجله پوست و زيبايي 54

 38 28 374 55 مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي 55

 381 298 3332 483 مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران 56

 127 97 632 89 پزشكي مجله دندان 57

 79 65 563 69 مجله ديابت و متابوليسم ايران 58

 

 

 المللي بين هاي نامه در نمايه دانشگاه يمجالت علمنمايه شدن 
 شوند. مايه مين Scopusدر  مجله 20 و Medlineمجله در  PubMed ،2مجله در  ISI، 19مجله در  9 ،1395دانشگاه در سال  مجلهعنوان  58ز ا

 1395سال  ها در پايان نامه در نمايهدانشگاه  مجالت علمينمايه شدن  -46-3جدول 

 نام مجله رديف
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1 Academic Journal of Surgery 




2 Archives of Anesthesiology and Critical Care 







3 Acta Medica Iranica 




4 Archives of Breast Cancer 







5 Archives of Neuroscience 




6 Asian Journal of Sports Medicine 




7 Auditory and Vestibular Research 




8 Basic & Clinical Cancer Research 




9 Case Reports in Clinical Practice 







10 DARU Journal of Pharmaceutical Sciences 

11 Frontiers in Biomedical Technologies 







12 International Journal of Hematology-Oncology  & Stem Cell 

Research 


13 International Journal of Occupational Hygiene 




14 Iranian Journal of Allergy Asthma and Immulogy 

15 Iranian Journal of Microbiology 




16 Iranian Journal of Neurology 







17 Iranian Journal of Nuclear Medicine 
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 1395سال  ها در پايان نامه در نمايهدانشگاه  مجالت علمينمايه شدن  -46-3جدول 

 نام مجله رديف
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18 Iranian Journal of Parasitology 

19 Iranian Journal of Pediatrics 

20 Iranian Journal of Psychiatry 




21 Iranian Journal of Public Health 

22 Iranian Journal of Radiology 

23 Journal of Air Pollution and Health 







24 Journal of Arthropod-Borne Diseases 

25 Journal of Biostatistics and Epidemiology 







26 Journal of Craniomaxillofacial Research 







27 Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences 




28 Journal of Diabetes and Metabolic Disorders 




29 Journal of Environmental Health Science&Engineering 

30 Journal of Family and Reproductive Health 




31 Journal of Food Safety and Hygiene 







32 Journal of Medical Bacteriology 







33 Journal of Medical Ethics and History of Medicine 




34 Journal of Medical Hypotheses & Ideas 




35 Journal of Modern Rehabilitation 




36 Journal of Nutritional Sciences and Dietetics 







37 Journal of Orthopedic and Spine Trauma 







38 Journal of Pharmaceutical Care 




39 Journal of Pharmacoeconomics and Pharmaceutical 

Management 





40 Journal of Sleep Sciences 







41 Nursing Practice Today 







42 Rheumatology Research 







43 The Journal of Tehran University Heart Center 




44 Traditional and Integrative Medicine 




 اخالق و تاريخ پزشكي 45




 بهداشت و ايمني كار 46




 بيمارستان 47

 پياورد سالمت 48

 نوين بخشي توان 49

 حيات 50

 زيست محيطسالمت و  51




 شناسي شنوايي 52




 مجله اپيدميولوژي ايران 53




 مجله پوست و زيبايي 54




 مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي 55




 نشگاه علوم پزشكي تهرانمجله دانشكده پزشكي دا 56




 پزشكي مجله دندان 57




 مجله ديابت و متابوليسم ايران 58
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 PubMed Centralو   PubMedهاي اطالعاتي  دانشگاه در بانكمجالت سازي و وضعيت  نمايه
مجله دانشگاه  20اكنون  هم. گرديدآغاز  PubMedو  PubMed Centralي مجالت دانشگاه در بانك اطالعات يساز هرآيند نمايف 1390ل از سا

بانك  ردمجالت دانشگاه  توسطمقاله منتشرشده  4046تعداد  2017 سال فوريهدر ي، ساز هاين نماي با شوند.هاي اطالعاتي مذكور نمايه مي در بانك

 2017فوريه تا  2016مارس از  يرا در اين بانك اطالعاتمجالت دانشگاه رشد تعداد مقاالت  1-3. نمودار در دسترس بوده است PubMedي اطالعات

 .دهد ينشان ممقاله طي اين بازه زماني(  784ي )نمايه شدن ميالد

 
 يميالد 2017فوريه تا  2016 سماراز  PubMedي ر بانك اطالعاتدرشد تعداد مقاالت مجالت دانشگاه  -1-3نمودار 

از  يمتن كامل مقاالت اين مجالت به يك مرتبه 1786191 مجموعاً 1395سال در  ،PubMed Centralگزارش استفاده و دانلود  اساس بر

است كه رشد  2017فوريه  مرتبه، مربوط به 172676به ميزان  مشاهده و دانلودبيشترين ميزان  .است گرديدهمشاهده يا دانلود  pdf يا htmlهاي  فرمت

بازه زماني  به تفكيك ماه در PubMedي از طريق بانك اطالعاتدانشگاه مجالت  تآمار ميزان مشاهده و دانلود مقاال دهد. را نشان مي يتوجه قابل

 است. آمده 2-3 نموداري در ميالد 2017فوريه تا  2016مارس 

 
 يميالد 2017 تا فوريه 2016 ي مارسدر بازه زمان PubMedي از طريق بانك اطالعاتدانشگاه ت ميزان مشاهده و دانلود مقاالت مجال -2-3نمودار 
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 یقاتیها و مراكز تحق ها، پژوهشكده پژوهشگاه

 

تي مركز تحقيقا 9پژوهشكده و  3شامل )پژوهشگاه  1مشتمل بر  1395پايان سال در  دانشگاه علوم پزشكي تهرانواحدهاي عملياتي فعال حوزه پژوهش 

. از اين تعداد مركز است بوده ها پژوهشگاه و پژوهشكدهبه  غير وابستهمصوب مركز تحقيقاتي  67مركز تحقيقاتي وابسته و  23پژوهشكده با  7، (وابسته

موافقت قطعي و  مركز داراي 53مراكز اخير اند كه از ميان  مركز فاقد رديف مستقل بودجه بوده 89و  مركز داراي رديف مستقل بودجه 10تحقيقاتي، 

 .باشند ميبهداشت، درمان و آموزش پزشكي داراي موافقت اصولي از شوراي گسترش وزارت نيز مركز  36
 

 :پژوهشگاه
اين پژوهشگاه  كه تأسيس گرديد 1391در سال  متبوعشوراي گسترش وزارت دانشگاه با اعالم موافقت اصولي  پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم

 .است 47-3به شرح جدول وهشكده پژدربرگيرنده سه 

 
 1395پايان سال هاي داراي موافقت اصولي از شوراي گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تا  پژوهشگاه -47-3جدول 

 هاي تابعه پژوهشكده محل استقرار پژوهشگاه گاه نشاني وب پژوهشگاه عنوان

 http://emri.tums.ac.ir پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم

خيابان كارگر شمالي، بيمارستان 

-8، طبقه پنجم، تلفن: يعتيدكترشر

88220037 

 علوم باليني در غدد و متابوليسم

 علوم سلولي و مولكولي در غدد و متابوليسم

 علوم جمعيتي در غدد و متابوليسم

 

 :ها پژوهشكده
داراي ديگار  ده كپژوهشا  هفات ، دانشاگاه علاوم پزشاكي تهاران     پژوهشگاه علاوم غادد و متابوليسام    تابعهپژوهشكده سه  جز به 1395پايان سال در 

-3هاي دانشاگاه در جادول    جزئيات عناوين و مراكز تحقيقاتي تابعه پژوهشكده داشته كهموافقت اصولي از شوراي گسترش وزارت متبوع 

 آمده است. 48
 

 1395پايان سال موافقت اصولي از شوراي گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تا هاي داراي  پژوهشكده -48-3جدول 

 عناوين مراكز تحقيقاتي تابعه تعداد مراكز تحقيقاتي تابعه پژوهشكده عنوان رديف

 استئوپروز - ديابت - مراكز تحقيقاتي: غدد و متابوليسم 3 علوم باليني در غدد و متابوليسم 1

 اختالالت متابوليك - چاقي و عادات غذايي - مراكز تحقيقاتي: بيوسنسورها 3 و مولكولي در غدد و متابوليسم علوم سلولي 2

 غير واگيرهاي  بيماري - العال  هاي مزمن و صعب بيماري - مراكز تحقيقاتي: سالمت سالمندان 3 علوم جمعيتي در غدد و متابوليسم 3

 مواد زائد جامد - كيفيت آب - گي هواآلودمراكز تحقيقاتي:  3 زيست محيط 4

 هاي سالمت مبتني بر مشاركت جامعه پژوهش - اعتياد - مراكز تحقيقاتي: ايدز 3 كاهش رفتار پرخطر 5

 تغذيه با شير مادر - وليعصر )عج( بهداشت باروري - جنين و نوزاد ،مراكز تحقيقاتي: مادر 3 سالمت خانواده 6

 لوزالمعده و مجاري صفراوي ،كبد - هاي دستگاه گوارش بيماري - هاي گوارش و كبدمراكز تحقيقاتي: سرطان 3 هاي گوارش و كبد بيماري 7

 پزشكي ورزشي - الكتروفيزيولوژي - ضايعات مغزي نخاعي - هاي مغز و اعصاب مراكز تحقيقاتي: بيماري 4 بازتواني عصبي 8

 ايمپلنت دنداني - پيشگيري و پوسيدگي دندان - ليزر در دندانپزشكي - مراكز تحقيقاتي: دندانپزشكي 4 علوم دندانپزشكي 9

 تضمين كيفيت دارو - علوم دارويي - مراكز تحقيقاتي: طراحي و توسعه دارو 3 علوم دارويي 10

http://emrc/
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 :(ها پژوهشكده غير تابعه) مراكز تحقيقاتي
)داراي رديف مستقل بودجه، داراي موافقت  ها آني به تفكيك نوع مصوبه هاي آتي، به ارائه عناوين و جزئيات مراكز تحقيقات در اين قسمت و جدول

 قطعي و داراي موافقت اصولي( خواهيم پرداخت.

 1395پايان سال تا  داراي رديف مستقل بودجهمراكز تحقيقاتي  -49-3جدول 

 محل استقرار گاه نشاني وب عنوان مركز تحقيقاتي رديف

 ، طبقه چهارم3انتهاي بلوار كشاورز، خيابان دكتر قريب، مركز طبي كودكان، ساختمان شماره  http://iaari.tums.ac.ir آسم و آلرژي ايمونولوژي،  1

 نايس مارستانيآباد، ب ، ميدان حسنينيامام خم خيابان http://stsrc.tums.ac.ir هاي جراحي تروما و پژوهش 2

 دكترشريعتي يمارستانكارگر شمالي، ب بانخيا http://ddrc.tums.ac.ir هاي گوارش و كبدسرطان 3

 دانشكده داروسازي http://psrc.tums.ac.ir علوم دارويي 4

 http://rcstim.tums.ac.ir علوم و تكنولوژي در پزشكي 5
، ضلع شمال شرقي بيمارستان، بعد از مسجد، جنب بانك ينيامام خم يمارستانانتهاي بلوار كشاورز، ب

 پيوند اعضاء

 ، طبقه پنجمدكترشريعتي يمارستانكارگر شمالي، ب ياباناميرآباد، خ http://emrc.tums.ac.ir متابوليسم غدد و 6

 مركز قلب تهران يمارستانكارگر شمالي، بيابان خ http://rthc.tums.ac.i قلب تهران 7

 415شهيد نادري، پالك خيابان قاني، بعد از چهارراه وصال، نبش طال يابانخ http://crtsdl.tums.ac.ir هاي پوست و جذام مركز آموزش و پژوهش بيماري 8

 دكترشريعتي يمارستانكارگر شمالي، ب يابانخ http://horcsct.tums.ac.ir و پيوند مغز استخوان يهماتولوژي، آنكولوژ 9

 1 پورابتها ، خيابان شهيد زينعلي، كوچه اول، پالك ميدان شهيد باهنر، ابتداي خيابان شهيد http://sscrc.tums.ac.ir هاي بنيادي پوست و سلول 10

 

 1395پايان سال از شوراي گسترش وزارت بهداشت تا  داراي موافقت قطعيمراكز تحقيقاتي  -50-3جدول 

 عنوان مركز تحقيقاتي رديف عنوان مركز تحقيقاتي رديف عنوان مركز تحقيقاتي رديف

 سرطان 37 و اعصاب هاي مغز بيماري 19 اخالق و تاريخ پزشكي 1

 سالمت سالمندان 38 بيوسنسورها 20 اختالالت متابوليك 2

 طراحي و توسعه دارو 39 اي پزشكي هسته 21 آلودگي هوا 3

 ضايعات مغزي نخاعي 40 پزشكي ورزشي 22 ارولوژي 4

 كيفيت آب 41 مولكولي -تصويربرداري سلولي 23 ارولوژي اطفال 5

 كبد، لوزالمعده و مجاري صفراوي 42 مت مبتني بر مشاركت جامعههاي سال پژوهش 24 اعتياد 6

 گوش، حلق و بيني 43 و صورتفك  هاي جراحي 25 ايدز 7

 گياهان دارويي 44 چاقي و عادات غذايي 26 اختالالت خواب شغلي 8

 ليزر در دندانپزشكي 45 پزشكي چشم 27 ايمپلنت دنداني 9

 ن و نوزاديمادر، جن 46 اي دستگاه گوارشه بيماري 28 ايمونولوژي مولكولي 10

 مواد زائد جامد 47 يپزشك دندان 29 ايران هاي پيوندي  بانك فرآورده 11

 هاي پرستاري و مامايي مراقبت 48 رشد و تكامل كودكان 30 بهداشت باروري وليعصر )عج( 12

 مني كودكانينقص ا 49 پزشكي روان 31 برداري از دانش سالمت بهره 13

 تغذيه با شير مادر 50 روماتولوژي 32 غير واگيرهاي  بيماري 14

 هاي اتوايميون تاولي بيماري 51 فناوري بيومديكال و رباتيك 33 العال  هاي مزمن و صعب بيماري 15

 طب تجربي 52 هاي بومي ايران انگل 34 نفرولوژي 16

 اه ادراري تناسليهاي دستگ سرطان 53 فناورينانو 35 تجويز و مصرف منطقي دارو 17

   ن و تهاجمييولوژي نويراد 36 هاي عفوني اطفال بيماري 18
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 1395پايان سال  تااز شوراي گسترش وزارت بهداشت  داراي موافقت اصوليمراكز تحقيقاتي  -51-3جدول 

 عنوان مركز تحقيقاتي رديف عنوان مركز تحقيقاتي رديف عنوان مركز تحقيقاتي رديف

 ميكروبيولوژي مواد غذايي 25 زئونوز 13 استئوپروز 1

 بيولوژي سرطان 26 فناوري زيست 14 الكتروفيزيولوژي پايه 2

 پيشگيري و پوسيدگي دندان 27 در پزشكي زيست مواد 15 ژنتيك قلب 3

 بيمارستاني هاي پيش فوريت 28 برداري مغز نقشه 16 هاي شغلي و طب كار بيماري 4

 گوارش و كبد كودكان 29 آموزش علوم پزشكي 17 حركتيبازتواني اختالالت حسي و  5

 هاي نوتركيب واكسن 30 هاي ريوي بيماري 18 هاي مزمن كليه در كودكان بيماري 6

 اسكلروزيس مولتيپل 31 طب و داروسازي سنتي 19 پيوند كبد 7

 پزشكي مبتني بر شواهد 32 علوم قرآن، حديث و طب 20 پرتودرماني سرطان 8

 تني روان 33 علوم شناختي و رفتاري 21 يفيت داروتضمين ك 9

 عدالت در سالمت 34 مديريت اطالعات سالمت 22 ترومبوز و هموستاز 10

 هاي قلب و عروق پيشگيري اوليه از بيماري 35 ها تيمسموم 23 جراحي پيوند قلب 11

 شناسي ويروس 36 مديريت و اقتصاد دارو 24 ديابت 12
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 قات دانشگاهیتحق شگاه جامعیآزما
 

مسير آزمايشگاه در اين  اندازي گرديد. مترمربع راه 5000به مساحت  يدر فضايو  1393دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال تحقيقات آزمايشگاه جامع 

به دانشگاهيان، محققان، صنايع  هاي جامع كشور مبني بر ارائه خدمات آزمايشگاهي و دستگاهي منطبق بر استانداردهاي روز دنيا اهداف كلي آزمايشگاه

 از: اند عبارتدر اين آزمايشگاه  ارائه قابلخدمات كلي كند.  ميو ديگر اقشار حركت 

 

 ها خدمات دستگاهي و مشاوره در خصوص نتايج به همراه آناليز داده 

  و ... ها ها، روش هاي آموزشي در زمينه دستگاه كارگاهبرگزاري 

 و حقوقي در قالب كريدورهاي فناوري خدمات فناوري به افراد حقيقي 

 

 باشند. افزار جامع آزمايشگاه قابل درخواست مي اين خدمات از طريق سيستم پژوهشيار، مراجعه حضوري، ارسال ايميل و ثبت درخواست از طريق نرم

عدد تجهيزات  85همچنين ار از ساير واحدها پرسنل همك 11وقت و  پرسنل پاره 15وقت،  پرسنل تمام 10اكنون  آزمايشگاه جامع تحقيقات دانشگاه هم

 :استهاي ذيل در آن فعال  اندازي دارد كه بخش عدد تجهيزات در حال راه 25فعال و 

 

 آزمايشگاه تجهيزات عمومي 

 آزمايشگاه كشت سلولي 

 آزمايشگاه خدمات مولكولي 

 آزمايشگاه آناليز دستگاهي 

 آزمايشگاه آناليز عنصري 

 آزمايشگاه تصويربرداري 

 زمايشگاه كشت باكتري و فرمانتورآ 

 آزمايشگاه بيوشيمي 

 

 1050مورد به پژوهشگران داخل دانشگاه و  3510مورد خدمت آزمايشگاهي به پژوهشگران ارائه شده كه از اين تعداد  4560مجموعاً  1395طي سال 

 آمده است. 52-3ان در جدول شده به پژوهشگر مورد نيز به پژوهشگران خار  دانشگاه بوده است. عناوين خدمات ارائه
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 1395شده آزمايشگاه جامع تحقيقات دانشگاه به پژوهشگران طي سال  عناوين خدمات ارائه -52-3جدول 

 عنوان خدمت رديف عنوان خدمت رديف

 استخرا  مواد مخدر 20 جداسازي و كشت سلول 1

 خدمات دستگاه الكتروريسي 21 آميزي سلولي تمايز و رنگ 2

 خدمات دستگاه پرتوتابي 22 رسي سميت سلوليبر 3

 خدمات دستگاه اسپكتروفتومتري 23 هاي آنزيمي سلولي تست 4

 (GC)خدمات دستگاه كروماتوگرافي گازي  24 خدمات ايمنواسي 5

 (HPLC)خدمات دستگاه كروماتوگرافي مايع با عملكرد باال  25 طراحي پرايمر، بررسي ويژگي و خصوصيات پرايمر 6

 (TLC)خدمات تست كروماتوگرافي اليه نازك  RNA 26استخرا  و بررسي كمّيت و كيفيت  7

 (STA) زمان همآناليز حرارتي  cDNA 27سنتز  8

 خدمات دستگاه كوره با دماي باال PCR 28سازي شرايط و انجام  بهينه 9

 CHNS-O آناليز مواد توسط دستگاه Real Time PCR 29سازي شرايط و انجام  بهينه 10

 خدمات دستگاه التراسونيك حمامي و پروبي DNA 30استخرا  و بررسي كمّي و كيفي خصوصيات  11

 خدمات دستگاه روتاري 31 ها بررسي جهش 12

 خدمات عمومي 32 الكتروفورز آگارز 13

 هاي بيوشيميايي تست 33 (GEL DOC)تصويربرداري توسط دستگاه  14

 ماتولوژيهاي ه تست 34 وسترن بالت 15

 گيري فلزات سنگين اندازه 35 هاي باكتريايي و دستگاه فرمانتور تست 16

 ها گيري ويتامين اندازه 36 (AFM)خدمات ميكروسكوپ نيروي اتمي  17

 گيري داروها اندازه 37 برداري ميكروسكوپي عكس 18

   هاي غربالگري و تأييد مواد مخدر تست 19

 

 53-3ها در جدول  كه جزئياتي از اين كارگاه شد برگزاركننده  شركت 320اه آموزشي در پنج محور و با حضور كارگ 40همچنين  1395در سال 

 است. مشاهده قابل

 
 1395هاي برگزارشده توسط آزمايشگاه جامع تحقيقات دانشگاه طي سال  كارگاه -53-3جدول 

 كنندگان تعداد شركت موضوع محوري كارگاه رديف

 76 يهاي مولكول روش 1

 84 هاي كشت سلول روش 2

 124 هاي كروماتوگرافي روش 3

 18 هاي مهندسي بافت روش 4

 18 افيال نانوهاي ساخت  روش 5

 320 كل
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 یپژوهش یدكترا انیدانشجو
(Ph.D by Research) 

 

 

در  دكتراي پژوهشي مقطع يدانشجواقدام به پذيرش  1389-90 سال تحصيليدرماني تهران از  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

مركز  وز تحقيقاتي دانشگاه كمر 39 در دكتراي پژوهشيدانشجوي مقطع  102 اكنون هم نموده است.يا مراكز همكار خود  تحقيقاتي مراكز

 باشند. در حال گذراندن اين دوره مي پزشكي نور چشم
 

 1395سال در پايان به تفكيك محل تحصيل  شيدكتراي پژوهبه تحصيل مقطع  شاغلدانشجويان تعداد  -54-3جدول 

 محل تحصيل رديف
 تعداد

  دانشجو
 محل تحصيل رديف

 تعداد

 دانشجو

 16 پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم 1
 

 3 هاي سينا مركز تحقيقات تروما و جراحي 16

 7 هاي گوارش و كبد پژوهشكده بيماري 2
 

 1 پزشكي بيمارستان فارابي مركز تحقيقات چشم 17

 1 پژوهشكده سالمت خانواده 3
 

 2 پزشكي روانمركز تحقيقات  18

4 
پژوهشكده 

 علوم اعصاب

 7 مستقل طور به
 

 1 مركز تحقيقات روماتولوژي 19

 المللي مشترك با پژوهشكده بين

 مغز و اعصاب هانوفر آلمان
5 

 

 3 مركز تحقيقات سرطان 20

 1 كيمركز تحقيقات علوم و تكنولوژي در پزش 21

 6 پژوهشكده علوم دارويي 5
 

 3 مركز تحقيقات قلب و عروق 22

 3 پژوهشكده علوم دندانپزشكي 6
 

 2 مركز تحقيقات گياهان دارويي 23

 3 پژوهشكده كاهش رفتار پرخطر 7
 

 2 مركز تحقيقات مديريت اطالعات سالمت 24

 5 زيست محيطپژوهشكده  8
 

 1 مامايي هاي پرستاري و مركز تحقيقات مراقبت 25

 2 مركز تحقيقات ارولوژي 9
 

 6 مركز تحقيقات نانوفناوري 26

 2 مركز تحقيقات ارولوژي اطفال 10
 

 1 مركز تحقيقات نقص ايمني 27

 2 هاي پيوندي مركز تحقيقات بانك فرآورده 11
 

 2 مركز تحقيقات نقص ايمني كودكان 28

 1 برداري از دانش سالمت مركز تحقيقات بهره 12
 

 3 مركز تحقيقات هماتولوژي، انكولوژي و پيوند مغز استخوان 29

 1 هاي عفوني اطفال مركز تحقيقات بيماري 13
 

 5 پزشكي نور مركز چشم 30

 3 مركز تحقيقات پوست و جذام 14
 102 كل 

 2 هاي بنيادي مركز تحقيقات پوست و سلول 15
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 :دكتراي پژوهشي جديددانشجويان 

 3اند كه  ، وارد دانشگاه علوم پزشكي تهران شدهدكتراي پژوهشيدانشجو براي گذراندن مقطع  4( تنها 1395-96ته )گذش سال تحصيليدر 

 اند. شاغل به تحصيل گرديده هاي گوارش و كبد پژوهشكده بيمارينفر نيز در  1پزشكي نور و  در مركز چشم ها آننفر 
 

 :دكتراي پژوهشيآموختگان  دانش
و  نفر 1: پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسمالتحصيل شدند ) فارغ 1392-93سال تحصيلي  ، دردكتراي پژوهشين آموختگا اولين دانش

التحصيل شده از مراكز مختلف  فارغ دكتراي پژوهشيآموختگان  تعداد دانش 55-3جدول  نفر(. 1: هاي گوارش و كبد پژوهشكده بيماري

 .استنفر  19 بر بالغ ها آنداد كل كه تع دهد را نشان مي 1394-95سال تحصيلي  طي
 

 1394-95طي سال از مراكز مختلف  دكتراي پژوهشيآموختگان  دانشتعداد  -55-3جدول 

 محل تحصيل
 تعداد

 دانشجو

 2 پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم

 1 هاي گوارش و كبد پژوهشكده بيماري

 پژوهشكده علوم اعصاب

 هانوفر آلمان(مغز و اعصاب المللي  پژوهشكده بين)دوره مشترك با 
3 

 1 پژوهشكده علوم دندانپزشكي

 1 پژوهشكده كاهش رفتار پرخطر

 1 زيست محيطپژوهشكده 

 1 هاي بومي ايران انگلمركز تحقيقات 

 1 ايمونولوژي، آسم و آلرژيمركز تحقيقات 

 2 پزشكي روانمركز تحقيقات 

 1 تكنولوژي در پزشكي علوم ومركز تحقيقات 

 1 قلب و عروقتحقيقات  مركز

 1 گياهان داروييمركز تحقيقات 

 1 نانوفناوريمركز تحقيقات 

 2 الملل پرديس بين

 19 مجموع
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 و جامعهصنعت دانشگاه،  یهمكار
 

در راستاي و  يرداربك يها پژوهشارائه  براين دانشگاه يزه محققيت انگيتقوهمچنين و  يز صنعتكدانشگاه با مرا ياركهم يتوسعه و سامانده به منظور

عاونت با صنعت و جامعه در حوزه م دانشگاه ياركدفتر هم يانداز اقدام به راه 1381تهران از سال  يكدانشگاه علوم پزش ،شورك يصنعتنيازهاي توسعه 

 بردارد. يو فناور ينه ارتباطات علميزمرا در  يثرترؤم يها ان گاميدانشگاه يو تخصص ياز توان علم يريگ تا با بهره نمود يفناور قات ويتحق

 
 1395در سال  يقاتيز تحقكدانشگاه با مرا يها ها و پروژه نامه موافقت -56-3جدول 

 )ريال( اعتبار مبالغ تعداد عنوان

 - 2 ها نامه موافقت

 20،839،000،000 51 خاتمه يافتههاي  پروژه

 71،340،000،000 71 هاي در دست اقدام پروژه

 

 1395 در سالاز منابع خار  دانشگاه و جذب سرمايه  ارتباط با صنعت( هاي )طرح هاي تحقيقاتي پروژه -57-3جدول 
 كل اعتبار دريافتي )ريال( كننده اعتبار تأمين هاي تعداد دستگاه تعداد مجريان تعداد پروژه

122 65 52 (6/13 درصد )92،179،000،000 

 

 1395تهران و مراكز داخلي در سال  ده بين دانشگاه علوم پزشكيشهاي منعقد نامه تفاهم -58-3جدول 

 طرفين قرارداد نامه موضوع تفاهم
مدت 

 اعتبار

 سال 3 دفتر آموزش و پژوهش وزارت صنعت، معدن و تجارت نيطرف يها تيبا استفاده از ظرف يو اجتماع ي، فرهنگيو توسعه پژوهش يعلم يها تيانات و ظرفكتبادل ام

 سال 1 يجمهور استيو فناوري ر يمعاونت علم دات فناورانه از دانش حوزه سالمتيدر تول يت توان علميتقو ين برايطرف يها تيظرف استفاده از

 

 :مراكز رشد
ده و علمي قرار دا اندازي مراكز رشد، اطالعات مورد نياز را در اختيار اعضاء هيأت گر امر تأسيس و راه تسهيل عنوان بهدفتر ارتباط با صنعت 

پنج مركز  1395پايان سال  دركند. دانشگاه علوم پزشكي تهران  تمام مراحل كار از تشكيل پرونده تا دريافت موافقت اصولي را پيگيري مي

 است. 59-3به شرح جدول  ها آنرشد فعال داشته كه مشخصات 
 

 1395پايان سال در دانشگاه مراكز رشد  -59-3جدول 

 نام مركز رشد
 سال

 تأسيس

 هاي تكاد شرتعد

 مستقر در مركز رشد
 وضعيت

 اصوليموافقت  9 1382 هاي دارويي واحدهاي فناوري فرآورده

 موافقت قطعي 17 1382 لوازم و تجهيزات پزشكي

 اصوليموافقت  3 1388 سالمت فناوري اطالعات

 قطعيموافقت  6 1391 يپزشك دندانمواد و تجهيزات فناوري 

 موافقت اصولي 6 1391 هاي طبيعي ردهطب و داروسازي سنتي و فرآو
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 (2از  1) 1395طي سال  شده هاي تعريف عملكرد ساليانه در قالب شاخص -60-3جدول 

 )زيرشاخص( شاخص مقدار زيرشاخص شاخص

هاي  مركز رشد جديد و شركت

 بنيان دانش

 تأسيس مراكز رشد
زارت ارسال درخواست تأسيس مركز رشد فناوري سالمت به شوراي گسترش و

 متبوع

 41 ز رشدكبنيان مستقر در مرا هاي دانش تعداد شركت

 سيتأس جهت يعلم أتيه اعضاء يبرا صادرشده ياصول موافقت تعداد

 انيبن دانش تكشر
7 

 اخذ مجوز ه در سال مربوطه موفق بهك يانيبن دانش يها تكشر تعداد

 جمهوري شدند و فناوري رياست يعلم معاونت ان ازيبن دانش
1 

 معاونت از مجوز يدانشگاه و دارا انيبن دانش يها تكشر لك تعداد

 جمهوري و فناوري رياست يعلم
35 

 هيديتأي افتيدر به در سال مربوطه موفق هك يهاي تكشر تعداد

 [انيبن از دانش خرو ] نشدند انيبن دانش
1 

 هاي فناوري پژوهش
 121 هاي ارتباط با صنعت تعداد طرح

 92،179،000،000 يافته از قراردادها ققحجم ريالي تح

ها  اعتبار تشويقي به شركت ءاعطا

 بنيان و مؤسسات دانش

 در مرحله گردآوري اطالعات جهت دريافت اعتبار يهاي ارسال تعداد شركت

 اتننده اعتبار و حجم ريالي اعتبارك افتيدر يها تكتعداد شر

 شده تخصيص داده
 هنوز واصل نشده است

 اوريحاكميت فن

 رشد زكده و مركدانش 24 ادامه اجراي طرح رابطين ارتباط با صنعت

 ها نامه ها و آئين تهيه دستورالعمل

 رمصوب(ي)غ يصنعت دكتراينامه پسا نيآئ -

 رمصوب(ي)غ يصنعت ينامه فرصت مطالعات نيآئ -

 (يته فناوريمكنامه گرنت فناورانه ) مصوب  نيآئ -

 (يته فناوريمك) مصوب  يت معنويكنامه مال نيآئ يروزرسان به -

ارتباط با  ييته اجرايمكارتباط با صنعت ) مصوب  يها نامه طرح نيه آئياصالح -

 صنعت(

مصوب و  يليمكالت تيتحص ي)در شورا يصنعت يپژوهش دكترايشنهاد يپ -

 ده است(يشدن انجام گرد يياتبات جهت اجراكم

 دانشگاه نسل سوم يارگروه اجراكق و توسعه و يل گروه تحقكيتش توسعه تشكيالت

 3 جلسات شوراي ارتباط با صنعت

 10 دانشگاه فناوري كميته جلسات

 12 جلسات كميته اجرايي ارتباط با صنعت

 6 دانشگاه نسل سوم يت به سوكبرنامه حر يارگروه تخصصك

حمايت علمي و ارائه تسهيالت 

 فناورانه

 13 هاي دريافت تسهيالت وصول درخواست

 9 اي به فناوران ارائه خدمات مشاوره

 6 شده هاي ارزيابي تعداد طرح

 3 تعداد تسهيالت اعطاءشده

 ريال 5،600،000،000 حجم ريالي تسهيالت اعطاءشده به فناوران
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 (2از  2) 1395شده طي سال  هاي تعريف عملكرد ساليانه در قالب شاخص -60-3جدول 

 زيرشاخص(مقدار شاخص ) زيرشاخص شاخص

هاي پژوهش،  زيرساخت

 فناوري و نوآوري

 2 هاي منعقدشده با مراكز خار  دانشگاه نامه تعداد تفاهم

 3 هاي اجرايي تهيه فلوچارت

 4 ها )طرح رابطين صنعت( بازديد از مراكز و دانشكده

 بنيان دانشگاه جهت ثبت شركت تعاوني شهاي دان آوري مدارك و اسناد از شركت جمع بنيان هاي دانش ايجاد شركت تعاوني شركت

 بنيان دانشگاه هاي دانش خريد و نگارش طرح اوليه نوسازي و احياء ساختمان شركت بنيان هاي دانش اختصاص فضاي فيزيكي جهت شركت

 نامه ارتباط با صنعت اصالح آئين هاي ارتباط با صنعت اصالح روند اجرايي طرح

 هاي فناوري ساختهاي ايجاد زير ساير فعاليت

 آپ ويكند برگزاري استارت

هاي مشترك با دبيرخانه ستاد استعدادهاي درخشان جهت تعامل بيشتر با  تدوين برنامه -

 تيم دانشجويي در مسابقه فناوري همايش و فناوري سالمت( 45دانشجويان )شركت 

 سازي اندازي كلينيك تجاري راه -

 نون سه نسخه چاپ شده است(بازار )تاك انتشار فصلنامه پيام فن -

 هاي خصوصي جهت ارائه پيشنهاد براي مدل ارزيابي ايده تعامل با شركت -

 وكار سازي كسب هاي خصوصي جهت اجراي بسته شبيه تعامل با شركت -

 هاي مجازي رايزني جهت برگزاري كارگاه -

 دانش توسعه

 ساعت-نفر 351 علمي هيأت اعضاء و اساتيد براي فناوري با مرتبط آموزش

 ساعت-نفر 1242 پژوهشگران و فناوران براي فناوري با مرتبط آموزش

 ساعت-نفر 984 دانشجويان براي فناوري با مرتبط آموزش

 درصد 90 ها دوره از رضايتمندي ميزان

 فناوري در خار  با مرتبط سمينارهاي در شركت براي تسهيالت ايجاد

 دانشگاه
 ساعت-نفر 360

 دوره 180 آموزش براي شده تدوين هاي دوره

 سازي ترويج و فرهنگ

 2 آن تدوين و فناوري با مرتبط آموزشي محتواهاي تهيه

 محتوي 7تدوين  بنر و تراكت، پوستر تدوين و محتوي تهيه

 محتواي خبري 30توليد  فناوري با مرتبط اخبار تهيه

 ندسازيرخ برنامه جامع توانم تهيه نيم كتابچه تدوين و تهيه

 علمي و دانشجو نفر هيأت 30 فناوري با مرتبط بازديد تور برگزاري

رساني و تعامالت علمي با پژوهشگران و مدرسين  تشكيل شبكه اطالع

 دوره

سايت دفتر همكاري  سايت فناوري سالمت و وب هاي اجتماعي، وب از طريق شبكه

 دانشگاه، صنعت و جامعه

 همايش و فن بازار سالمت
 72بنيان و انعقاد  شركت دانش 57كننده،  نفر شركت 400 شركتدر سطح ملي با  زاريبرگ

 محصول 232نامه و جذب حمايت مالي از خريد  تفاهم

 هاي تخصصي جنبي همايش تخصصي و كارگاه پنل
 و آموزش سوم، نسل دانشگاه»و  «بنيان دانش اقتصاد تقويت»عناوين  تخصصي با دو پنل

 «يازن بر مبتني پژوهش

 جذب منابع

بازار  بنيان داراي غرفه در فن هاي دانش جذب حمايت مالي براي شركت

 سالمت و برگزاري همايش

 ميليارد ريال اعتبار از وزارت متبوع 20 اخذ -

 جمهوري ميليارد ريال اعتبار از معاونت علمي و فناوري رياست 20اخذ  -

 ميليارد ريالي وزارت متبوع 2جذب كمك مالي  -

 جهت اعطاء جوايز (مينأگذاري دارويي ت سرمايهشركت جذب كمك از تيپيكو ) -

جذب اعتبار مالي از سوي دفتر تحقيقات و فناوري وزارت متبوع و معاونت 

 جمهوري علمي و فناوري رياست

 ميليارد ريال اعتبار از وزارت متبوع براي توسعه مركز رشد طب سنتي 4اخذ  -

جمهوري در قالب توافق  عتبار از معاونت علمي و فناوري رياستميليارد ريال ا 15اخذ  -

 جانبه ارائه تسهيالت مالي سه
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 انیدانشجو یعلم یها پژوهش
 

 

نجام با هدف فراهم نمودن بستر مناسب براي ا 1372ي تهران در مرداد ماه سال كدانشگاه علوم پزش يهاي علمي دانشجوي مركز پژوهش

حوزه  در سال فعاليت 24ز با كن مريااندازي شد.  در دانشگاه راه مذكورهاي  كمّي و كيفي سطح پژوهش قاءهاي دانشجويي و ارت پژوهش

ردهاي دانشگاه در حوزه كاركاهم در ادامه به شود. يشور محسوب مك ييهاي دانشجو ز پژوهشكن مريتر ، با سابقهييهاي دانشجو پژوهش

 ته شده است.پرداخ 1395سال  يط ييدانشجو يعلم هاي پژوهش

 

 :شده توسط مركزهاي برگزار همايش

 است: بوده ذيل موارد شامل 1395سال  طي مركز اين هاي برگزارشده توسط همايش نيتر مهم

  برگزاري بخش پژوهشگران جوان(Young Researcher’s Session) هاي  المللي بيماري همايش بين بيست و هشتمين

 خالصه مقاله 41كننده و ارائه  شركت 85حضور حدود  با 1395آبان  2تا  مهر 29كودكان از 

  در سالن  1395بهمن  29جمعه در تاريخ المللي ايمونولوژي، آسم و آلرژي  بخش پژوهشگران جوان سومين كنگره بينبرگزاري

 خالصه مقاله 36با ارائه  )ره( هاي مجتمع بيمارستاني امام خميني الله تاالر همايش

 در  95اسفند  15هاي علمي دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي تهران در مورخه  ساالنه مركز پژوهش يعموم مجمع جشن برگزاري

 سينا دانشكده پزشكي تاالر ابن

 

 :توسط مركز برگزار شده  هاي كارگاه
يي دانشگاه هاي علمي دانشجو توسط مركز پژوهش 1395طي سال  كننده شركت 2189با حضور ساعت  999مجموعاً برابر دوره كارگاه  92

 .است 61-3 جدولبه شرح ها  برگزار گرديد كه جزئيات اين كارگاه
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 1395هاي علمي دانشجويي طي سال  توسط مركز پژوهشهاي برگزارشده  كارگاه-61-3جدول 

 نام كارگاه فيرد
 تعداد

 ها دوره

 تعداد

 هكنند شركت

جمع كل ساعات 

 كارگاه برگزاري

 203 411 18 1روش تحقيق سطح  1

 120 274 13 جستجو در منابع الكترونيك 2

3 Pubmed 1 12 5 

4 Endnote 6 131 30 

 139 300 14 نويسي پروپوزال 5

 94 237 10 نويسي مقاله 6

 SPSS 7 147 109آمار و  7

 ISO 45001 1 275 6 به OHSAS 18001تغييرات  8

 Real time PCR 1 10 4آناليز نتايج  9

 Real time PCR 1 6 4 طراحي پرايمر 10

11 Team work 2 29 11 

12 Time Management 1 13 7 

 10 17 1 پردازي ايده 13

 3 15 1 تزريقات و خونگيري 14

 14 14 1 سيستماتيك و متاآناليز 15

 152 43 4 بيولوژي سلولي مولكولي 16

 26 96 2 نقش اول زندگي خودت باش 17

 4 15 1 گذاري مديريت انديشه و هدف 18

19 Review Article 1 21 4 

 4 12 1 پانسمان و بخيه 20

21 CPR 1 29 8 

 18 22 1 هاي فاضالب شهري خانه طراحي تصفيه 22

 16 38 2 هاي زندگي مهارت 23

 8 22 1 آداب معاشرت 24

 999 2189 92 جمع
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 :ريات داخلي و خارجيشده در نش مقاالت چاپ

 Affiliationدر نشريات داخلي و خارجي با دانشگاه ي يهاي علمي دانشجو مقاله توسط اعضاء مركز پژوهش 61 درمجموع 1395طي سال 

 مركز به چاپ رسيد.

 
 1395نشريات داخلي و خارجي طي سال شده در  مقاالت چاپ -62-3جدول 

 مقاالت تعداد هينوع نشر

 54 و ... ISI ،Pubmed ،Index Medicus درشده  ايهنمخارجي نشريات 

 هاي معتبر نامه ساير نمايهدر شده  نمايهخارجي يا داخلي نشريات 

(EMBASE ،Excerpta Media ،Chemical Abstract ،Biological Abstract )... و 
5 

 1 پژوهشي-داراي رتبه علميو داخلي  زبان انگليسينشريات 

 1 پژوهشي-اراي رتبه علميد زبان فارسينشريات 

 61 مجموع

 

 

 :اي داخلي و خارجيه شده در كنگره مقاالت ارائه
هاي داخلي و خارجي ارائه شد  در همايشهاي علمي دانشجويي دانشگاه  توسط اعضاء مركز پژوهشخالصه مقاله  50تعداد  1395در سال 

 هاي آتي است. شرح جدولبه  هركدامشده در  ها و تعداد مقاالت ارائه كه عناوين كنگره

 
 1395هاي داخلي و خارجي در سال  رهشده در كنگ مقاالت ارائه -63-3جدول 

 مقاالت تعداد نگرهكنوع 

 13 هاي داخلي كنگره

 37 هاي خارجي كنگره

 50 مجموع

 

 

 1395سال  طيشده  ر و مقاالت ارائههاي داخل كشو شركت در همايش -64-3جدول 

 برگزاري محل كنگره/همايش/ عنوان سمينار
 تعداد مقاالت

 شده ارائه 

 11 كاشان هفدهمين كنگره پژوهشي ساالنه دانشجويان علوم پزشكي كشور

 1 زاهدان هاي علوم پزشكي هاي كاربردي دانشجويان دانشگاه كنگره پژوهش سومين

 1 تهران هاي كودكان لي بيماريالمل همايش بين بيست و هشتمين (Young Researcher’s Session)بخش پژوهشگران جوان 

 13 مجموع
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 1395شده طي سال  هاي خار  كشور و مقاالت ارائه شركت در همايش -65-3جدول 

 محل برگزاري عنوان سمينار/ همايش/كنگره
 تعداد مقاالت

 شده ارائه 

The Society Biological Engineering 1 امارات متحده عربي 

7th International Conference on Bioengineering and Nanotechnology 1 آمريكا 

Society for Neuroscience 2 آمريكا 

European Students Conference (ESC) 3 آلمان 

genomics 2016 2 آلمان 

4th Conference on Innovation in Drug Delivery (idd 2016) 2 فرانسه 

UROTOX 2016 1 اسپانيا 

22nd Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping 1 سوئيس 

10th FENS Forum of Neuroscience 1 دانمارك 

European chapter Meeting of the Tissue Engineering and Regenerative 

Medicine International Society 2016 
 2 سوئد

The Organization for Human Brain Mapping (OHBM) 3 سوئيس 

2nd International Conference on Epilepsy and Treatment 1 ايتاليا 

ISCOMS 3 هلند 

European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress 2016 

(EAACT) 
 1 اتريش

International Society for Magnetic Resonance in Medicine, Singapore 

(ISMRM) 
 1 سنگاپور

European Society of Pediatric Urology 2 انگلستان 

32nd Annual Meeting of the European Section of the Cervical Spine 

Research Society (CSRS-ES) 
 1 جمهوري چك

Annual Meeting of the Society for Virology (GFV) 1 آلمان 

12th European Multicolloquium of Parasitology 2 فنالند 

In the 6th international conference on nanotechnology 1 امارات متحده عربي 

6th international disaster and risk conference IDRC Davos 2016 1 سوئيس 

The Association for Medical Education in Europe (AMEE) 2016 1 اسپانيا 

HEC 2016 (Health-Exploring Complexity) 1 آلمان 

4th International Conference on Nanotechnology in Medicine 1 لهستان 

3rd International Conference on Nutrition & Growth 1 اتريش 

 37 مجموع
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  :دانشجويي  علمي  هاي فعال در مركز پژوهش  هاي انجمن

 .اند ت داشتهيمختلف فعال يهاي تخصص در گروه 66-3به شرح جدول  ييانجمن فعال دانشجو شيپ 8انجمن و  16 تعداد 1395ان سال تا پاي

 
 1395سال  تا پاپاني هاي علمي دانشجوي هاي فعال مركز پژوهش  انجمن انجمن و پيش -66-3جدول 

 نام گروه رديف

 انجمن اخالق پزشكي 1

 Game base learningانجمن  2

 انجمن رباتيك پزشكي 3

 INRP  (Interdisciplinary Neuroscience Research Program)انجمن 4

 انجمن مديريت و اقتصاد سالمت 5

 TUMS-IMSA انجمن دانشجويان پزشكي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران 6

 )نبض( انجمن قلب و عروق 7

 MERGEانجمن  8

 انجمن علوم آزمايشگاهي 9

 انجمن هنر 10

 اتاق عمل - هاي جراحي انجمن تكنولوژيست 11

 انجمن مقابله با سوءرفتار با كودكان 12

 يپزشك يوتكنولوژيانجمن ب 13

 شناسي انجمن رژيم 14

 انجمن پژوهشي نوروايمونولوژي 15

 هاي نقص ايمني بيماري انجمن علمي دانشجويي 16

 انجمن راديولوژي پيش 17

 بهداشت و ايمني مواد غذايي انجمن پيش 18

 انجمن مغز و شناخت پيش 19

 انجمن فلسفه پزشكي پيش 20

 انجمن سيليكومد پيش 21

 انجمن عوامل اجتماعي موثر بر سالمت پيش 22

 انجمن طب و داروسازي سنتي پيش 23

 Medeo انجمن پيش 24

 

 

 

 

 

 

 

http://etdc.tums.ac.ir/Default.aspx?PageID=386
http://etdc.tums.ac.ir/(S(v3oetauzxjpqk045svs13c30))/Default.aspx?PageID=840
http://etdc.tums.ac.ir/(S(v3oetauzxjpqk045svs13c30))/Default.aspx?PageID=848
http://etdc.tums.ac.ir/(S(v3oetauzxjpqk045svs13c30))/Default.aspx?PageID=848
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 :ييدانشجو يها نيمپك يبرگزار
هاي داوطلبانه دانشجويي و  نيز ادامه داشته برگزاري كمپين 1395آغاز و در سال  1392يد مركز كه از سال هاي بارز و مف از فعاليت

 هاي مندر  در ذيل اشاره نمود. توان به فعاليت باشد كه در اين راستا ميهاي دانشجومحور مي فعاليت

 
 1395هاي علمي دانشجويي در سال  ركز پژوهشهاي دانشجومحور م هاي داوطلبانه دانشجويي و فعاليت كمپين -67-3جدول 

 رديف نام كمپين تاريخ برگزاري مكان برگزاري گروه هدف كمپين )تعداد يا نوع(

 1 اولين كمپين دانشجويي هپاتيت 1395مرداد  7تا  5 هاي مترو شهر تهران ايستگاه نفر 4100

 دانشجويان علوم پزشكي
 هاي پرستاري و مامايي، پزشكي و دانشكده

 علوم پزشكي تهران دانشگاهپيراپزشكي 
 2 دومين كمپين دانشجويي هپاتيت 1395هفته اول آبان 

 3 كمپين سالمت نوجواني 1395آبان ماه  13 آبان در تهران 13مسير راهپيمايي  نفر 400

 4 عضو ءكمپين اهدا 1395آبان  13و  12 )ره( بيمارستان امام خميني و دانشگاه تهران نفر 1000

 5 كمپين ديابت و سالمت دهان 1395آبان  21 ميدانگاه پارك جمشيديه نفر 700

 6 گري سالمت قلبلرساني و غربا كمپين آگاهي 1395بهمن  22 بهمن در تهران 22مسير راهپيمايي  نفر 3500

 7 كمپين سرطان 1395بهمن  23تا  16 سطح شهر تهران نفر 2500

 8 «آرامشيك عالمه  - فضاي مجازي» نيكمپ 1395اسفند  26تا  22 ازيفضاي مج هزار بازديدكننده 12بيش از 
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 ینیقات بالیتوسعه تحق
 

هاي اجرايي پژوهش،  بيمارستاني هستند كه با ارائه خدمات پژوهشي و كمك به انجام فعاليت واحدهاي درون ،مراكز توسعه تحقيقات باليني

ميت باليني و ايمني كشوري حاكمصاديق دومين جشنواره  بر اساسرسانند.  ها را در امور تحقيقاتي ياري مي بيمارستانعلمي  هيأت اعضاء

هاي داراي واحد توسعه تحقيقات  از بيمارستان كي هاي ارزيابي مديريت و رهبري، به هر ك، در مالمتبوعمعاونت درمان وزارت  ،بيمار

 .امتياز تعلق خواهد گرفت 30 (ت و فناورينامه معاونت تحقيقا ينئطبق آ)باليني فعال 

داشته دانشگاه  هاي بيمارستاندر وزارت متبوع مصوب  تحقيقات باليني توسعه مركزسه  دانشگاه علوم پزشكي تهران، 1395سال در پايان 

 چنين مراكزياندازي  اقدام به راه نيزدانشگاه  ديگر بيمارستان چند توسعه تحقيقات باليني،. همچنين با توجه به اهميت و كاربرد مراكز است

 ادامه اين قسمت،در  ارائه شده است.( 1395)براي مراكز داراي فعاليت طي سال  69-3و  68-3 هاي در جدول ها آناند كه اسامي  نموده

كه  1395داراي فعاليت طي سال  غيرمصوبمركز  هفتمركز توسعه پژوهش مصوب وزارت متبوع و سه  1395سال  گزارش عملكرد

 ارائه شده است. گرديدبه مديريت آمار و فناوري اطالعات واصل  ها آناطالعات 
 

 
 1395سال پايان  دره دانشگاهاي  در بيمارستاني نيبالتحقيقات  توسعهمصوب  مراكز -68-3جدول 

 تلفن اندازي سال راه نام مركز رديف

 61192631 1381 )ره( ينيامام خم يبيمارستانمجتمع مركز توسعه تحقيقات باليني    1

 88220033 1381 يعتيشردكترمركز توسعه تحقيقات باليني بيمارستان    2

 66348556 1381 مركز توسعه تحقيقات باليني بيمارستان سينا 3
 

 

 

 (1395)مراكز فعال در سال  1395پايان سال ه هاي دانشگا ي در بيمارستاننيبالمراكز غيرمصوب توسعه تحقيقات  -69-3جدول 

 تلفن اندازي سال راه نام مركز رديف

 77719922 1385 مركز توسعه تحقيقات باليني بيمارستان جامع بانوان آرش 1

 66712549 1384 اميراعلم يبيمارستانمجتمع توسعه تحقيقات باليني ز مرك 2

 55460184 1391 مركز توسعه تحقيقات باليني بيمارستان بهارلو 3

 73013542 1384 باليني بيمارستان بهرامي مركز توسعه تحقيقات 4

 55155050 1385 مركز توسعه تحقيقات باليني بيمارستان رازي 5

 61472097 1384 مركز توسعه تحقيقات باليني مركز طبي كودكان 6

 55176031 1393 مركز توسعه تحقيقات باليني بيمارستان ضيائيان 7
 

 
 

 

 



   

    1395سالنامه آماري دانشگاه در سال  

  پژوهش: سومفصل    
 

 

 

 

 مديريت آمار و فناوري اطالعات
 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك: 81633102 تلفن:دوم،  طبقهتهران،  یدرمان یبهداشتورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات اتهران، بلوار كش نشاني:

266 

 

 

 

 

 1395دانشگاه در سال  يها مارستانيب يتحقيقات بالين ز توسعهكرامامكانات  مشخصات و -70-3جدول 

 واحد متبوع

 باليني هاي مركز توسعه پژوهش

 زيربنا

 )مترمربع(

 كامپيوتر

 فعال  

 وتريامپك

 همراه

چاپگر سياه 

 و سفيد 

 چاپگر

 رنگي
 اورهد اسكنر

 دستگاه

  كپي 

 ويدئو

 توركپروژ

 دوربين

 ديجيتال

 1 2 1 1 2 1 3 1 24 90 ميني )ره(امام خمجتمع بيمارستاني 

 0 0 0 0 1 0 1 0 1 30 اميراعلممجتمع بيمارستاني 

 0 0 0 0 0 0 0 0 4 45 جامع بانوان آرشبيمارستان 

 0 1 0 0 1 0 2 0 5 85 بهارلوبيمارستان 

 0 0 0 0 0 1 1 1 2 12 بهراميبيمارستان 

 0 2 1 0 1 1 2 0 8 170 شريعتيدكتر بيمارستان

 0 1 1 0 1 1 2 1 8 40 رازيستان بيمار

 1 1 1 1 1 0 10 2 14 160 سينابيمارستان 

 0 1 0 0 1 0 1 0 7 82 ضيائيانبيمارستان 

 0 0 0 0 1 0 2 0 4 60 مركز طبي كودكان

 4 8 7 3 10 5 26 6 82 844 مجموع

 

 

 

 1395ي دانشگاه در سال ها مارستانيبتحقيقات باليني  مراكز توسعه كاركنانو  همكارعلمي  هيأت اعضاء -71-3جدول 

 واحد متبوع

 هاي باليني مركز توسعه پژوهش

 يليتحص كمدر

 و  ديپلم مجموع

 كمتر
 كارشناسي كارداني

كارشناسي 

 ارشد

 دكتراي

 عمومي

 فلوشيپ،، PhD دكتراي

 تخصص تخصص و فوق
 عالوه دانشجويان اين مقاطع( )به

 8 2 0 0 3 0 3 مجتمع بيمارستاني امام خميني )ره(

 1 1 0 0 0 0 0 مجتمع بيمارستاني اميراعلم

 6 4 0 2 0 0 0 بيمارستان جامع بانوان آرش

 16 14 0 1 1 0 0 بيمارستان بهارلو

 2 2 0 0 0 0 0 بيمارستان بهرامي

 5 3 0 0 0 1 1 شريعتيدكتربيمارستان 

 4 1 0 2 1 0 0 بيمارستان رازي

 6 3 0 1 1 0 1 بيمارستان سينا

 8 3 1 3 1 0 0 يمارستان ضيائيانب

 7 7 0 0 0 0 0 مركز طبي كودكان
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 1395ي دانشگاه در سال ها مارستانيبتحقيقات باليني  مراكز توسعه عملكرد -72-3جدول 

 واحد متبوع

 هاي باليني مركز توسعه پژوهش

 ها ارگاهك

 ارائه خدمات

اي  مشاوره 

 )نفر(

  ترجمه

 مقاله 

 خالصه

 مقاله 

 جويجست

 اينترنتي 

 هاي فايل

ارائه 

 مطلب

 براي

 ها سخنراني

 مقاالت توليد

 با نام مركز
 تعداد

 ارگاهك
 نندگانك تكشر

 تعداد

 ساعات

 7 250 نفر 7000 35 20 440 104 280 18 مجتمع بيمارستاني امام خميني )ره(

 1 0 0 0 0 0 0 0 0 مجتمع بيمارستاني اميراعلم

 8 2 85 0 1 94 دهي رفرنسآموزش فردي جستجو و  ان آرشبيمارستان جامع بانو

 23 54 40 23 0 100 13 122 4 بيمارستان بهارلو

 6 10 10 1 2 50 3 60 3 بيمارستان بهرامي

 0 2500 نفر 5000 0 0 306 16 104 2 شريعتيدكتربيمارستان 

 0 30 300 0 0 125 2 60 1 بيمارستان رازي

 11 740 2630 0 0 155 29 60 4 بيمارستان سينا

 5 10 نفر 50 0 0 100 134 238 8 بيمارستان ضيائيان

 0 0 نفر 20روزانه بيش از  0 0 65 20 225 3 مركز طبي كودكان

 

 

 دانشگاه ینیقات بالیمراكز توسعه تحق یابیارزش
 

انشگاه در ارزيابي گروه توسعه و هماهنگي مراكز توسعه تحقيقات باليني مصوب د( 1394)بر اساس عملكرد سال  1395سال نتايج ارزشيابي 

 در قالبعلمي  عضو هيأت 30با حداقل  هاي بيمارستانوابسته به هاي باليني  هاي مراكز توسعه پژوهش تحقيقات وزارت متبوع از فعاليت

 ارائه شده است. 73-3جدول 
 

 1395سال  دانشگاه در ارزشيابي تحقيقات بالينيتوسعه مراكز برتر  -73-3جدول 
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 10 84/233 مركز توسعه تحقيقات باليني بيمارستان سينا

 31 29/63 شريعتيدكترمركز توسعه تحقيقات باليني بيمارستان 

 33 20/46 مجتمع بيمارستاني امام خميني )ره(مركز توسعه تحقيقات باليني 

 

 


