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پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران از جایگاه رفیع، ویژه و رو به رشدی 

علمی  های خانواده المللی حاکی از تالش های متنوع ملی و بین های برتر در ارزشیابی برخورار است. کسب پیاپی رتبه

ها، باعث شده که این دانشگاه انتخاب  المللی است. این موفقیت دانشگاه و افق درخشان دانشگاه در عرصه ملی و بین

ی خود  ها باشد که به نوبه های آموزشی و پژوهشی و نیز ارائه خدمات در این حوزه اول  نخبگان برای گذراندن دوره

ی  که پیش رو دارید انعکاس دهنده 94گاه شده است. سالنامه آماری منجر به تقویت هر چه بیشتر بنیه علمی دانش

 های شبانه روزی اساتید و پژوهشگران دانشگاه است. بخشی از تالش

 توان به موارد ذیل به طور خالصه اشاره کرد: های مهم گزارشی که پیش رو دارید می از بخش

  دانشگاه علوم پزشکی تهران باالترینH index  های علوم پزشکی  به خود  اختصاص   دانشگاهرا در بین

 داده است.

  در جمع یک درصد دانشمندان پراستناد دنیا  1394دانشمند برتر علوم پزشکی کشور که در پایان سال  31از

 نفر آنها عضو هیئت علمی این دانشگاه هستند و این آمار مرتباً رو به رشد است. 17قرار داشتند، 

 سال متوالی سیزدهمین یهای علوم پزشکی کشور برا ابی دانشگاهاخذ رتبه اول در ارزشی 

  رتبه اول مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور به این دانشگاه 6رتبه از  4اختصاص 

  کسب بیشترین تعداد جوایز جشنواره رازی 

 … 

آوری  اونت که در به روزهای تابعه این مع دانم از مدیران و کارشناسان مدیریت در پایان این مقدمه، بر خود الزم می

های مختلف این گزارش کوشیدند قدردانی کنم. همچنین از همکاران مدیریت آمار و فناوری  و تدوین بخش

 اطالعات دانشگاه برای به ثمر رساندن و  پدیدآوردن این سالنامه سپاسگزارم.

ها  از دانشگاه مقاومتی، حمایت قتصادا راستای در حرکت های علمی و از ظرفیت وری بهره امید که در راستای بهبود 

ها صورت گیرد. در این  دانشگاه ها و سرعت پیشرفت پتانسیل با و توزیع اعتبارات به آنها بیش از پیش متناسب

های بیشتر و کسب افتخارات ارزشمندتری در عرصه پژوهش و تولید علم و  صورت، انشااهلل شاهد موفقیت

 توسط پژوهشگران این دانشگاه خواهیم بود. افتخارآفرینی برای ایران اسالمی

 مسعود يونسياندکتر 

  تحقيقات و فناوريمعاون 
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 دانشگاه در يك نگاه پژوهش
 

 

دهد، نقش  هائي كه انجام مي ريزي در سطح دانشگاه، معاونت تحقيقات و فناوري است. اين معاونت با برنامه پژوهشيمتولي اصلي فرآيندهاي  

هاي داخلي و  هاي مؤسسات و سازمان گزارش بر اساسطي بيش از يك دهه اخير، نمايد.  ا ميگذاري، مديريتي و حمايتي خود را در حوزه پژوهش، ايف سياست

رتبه طور متوالي،  و به كشور ي علوم پزشكياه با فاصله زيادي از ساير دانشگاهاست  توانسته گاه علوم پزشكي تهران در حوزه پژوهشدانش، بندي المللي متولي رتبه بين

ي نه تنها پاسخگو ،محصوالت پژوهشي تبا تمركز بر ارتقاء كيفي در نظر دارد( 1392-96ساله ) هد و اكنون با توجه به رئوس برنامه چهاربرتر را به خود اختصاص د

ه در علمي و محققان دانشگا هيأتدرخشش دانشجويان، اعضاي  بيشتري به دست آورد. افتخاراتنيز اي و جهاني  هاي منطقه كه در عرصهبلور باشد نيازهاي كش

 هاي اخير است. سال طيدانشگاه انجام شده در سطح هاي پژوهشي  كيفيت فعاليتكميت و هاي مختلف نشان دهنده  جشنواره
 

 

 :حوزه پژوهش ازدر يک نگاه کلي 

 

  ،سدال   50ن مجدتت بديش از   ايد برخدي از   انتشدار سدابقه  . نمايدد  منتشر مي مجله فارسي 14مجله انگليسي و  43شاملمجله علمي  57دانشگاه علوم پزشكي تهران

 21و  Scopusدر  مجلده  ISI ،21مجلده در   9، شدود  مدي منتشر اي كه توسط دانشگاه  مجله 57ز ا ،1394بر اساس اطتعات منتهي به پايان سال  .است

عندوان از مجدتت    47، 1394پايدان سدال    تدا با توجه به اينكه برخي از مجتت دانشگاه جديدد هسدتند    شوند. نمايه مي Medlineيا  PubMedعنوان در

 بودند.دانشگاه داراي رتبه علمي پژوهشي از كميسيون نشريات علوم پزشكي كشور 

  ،كتابخانده مركدزي فعاليدت    دارد كده تحدت نظدارت    خدود  ها و مراكز تحقيقاتي  بيمارستان، ها در دانشكدهفعال  كتابخانه 31بيش از دانشگاه علوم پزشكي تهران

 .نمايند مي

 5 هاي دانش بنيان دارد شركت حاميفعال و  مركز رشد. 

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

 7  در اختيار دارد. مركز تحقيقاتي وابسته 24پژوهشكده با 

 52  مركدز   50اي،  رديف مسدتقل بودجده  مركز داراي  10مركز تحقيقاتي شامل  92دانشگاه در مجموع ] ها دارد. مصوب و مستقل از پژوهشكدهمركز تحقيقاتي

 از شوراي گسترش وزارت متبوع دارد[مركز داراي موافقت اصولي  32داراي موافقت قطعي و 

  112  پژوهشي دارد.دانشجوي دكتراي تخصصي نفر  135علمي پژوهشي و بالغ بر  هيأتنفر 

  شد.با ( ميكه فاز نخست آن افتتاح شده است)يك آزمايشگاه جامع تحقيقات داراي 



 

 1394سالنامه آماري 
 

  

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك:  81633102 تلفن: ،دوم طبقهان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، بلوار كشاورز، نبش خياب نشاني:
188 

 هيأت علمي پژوهشي دانشگاه

نمايند و به عنوان عضو  ها و مراكز تحقيقاتي ارائه خدمت مي ، تعداد اعضاي هيأت علمي پژوهشي دانشگاه كه در پژوهشكده1394بر اساس اطتعات پايان سال 

 دهند.  گروه از اعضاي هيأت علمي را تشكيل مي درصد تركيب اين 8/43درصد و زنان  2/56نفر بود. مردان  112شوند  محسوب مي هيأت علمي پژوهشي
 

 1394اعضاي هيأت علمي پژوهشي دانشگاه بر حسب جنسيت در سال  -1-3جدول 

 ↓درصد تعداد جنسيت

 8/43 49 زن

 2/56 63 مرد

 0/100 112 مجموع
 

 1394اعضاي هيأت علمي پژوهشي دانشگاه بر حسب مرتبه علمي و به تفكيك جنسيت در سال  -2-3جدول 

 مرتبه علمي
 تعداد

 كل مرد زن

 3 3 0 مربي

 74 38 36 استاديار

 25 15 10 دانشيار

 10 7 3 استاد

 112 63 49 مجموع

 

 1394اعضاي هيأت علمي پژوهشي دانشگاه بر حسب مدرك تحصيلي و به تفكيك جنسيت در سال  -3-3جدول 

 مدرك تحصيلي
 تعداد

 كل مرد زن

 1 1 0 ارشد كارشناسي

 2 2 0 دكتراي عمومي

 109 60 49 و فوق تخصص Ph.Dدكتراي تخصصي، 

 112 63 49 مجموع

 

 1394اعضاي هيأت علمي پژوهشي دانشگاه بر حسب نوع استخدام و به تفكيك جنسيت در سال  -4-3جدول 

 نوع استخدام
 تعداد

 كل مرد زن

 1 1 0 مشمول وظيفه

 k 17 16 33تعهد قانوني و ضريب

 40 23 17 پيماني

 15 7 8 رسمي آزمايشي

 23 16 7 رسمي قطعي

 112 63 49 مجموع

 

 1394اعضاي هيأت علمي پژوهشي دانشگاه بر حسب نوع قرارداد در سال  -5-3جدول 

 مجموع تمام وقت تمام وقت جغرافيايي نوع قرارداد

 112 12 100 تعداد
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 1394انشگاه بر حسب نوع استخدام و به تفكيك واحد محل خدمت در سال اعضاي هيأت علمي پژوهشي د -6-3جدول 

 / مركز تحقيقاتي محل خدمت رديف

 نوع استخدام

مشمول  مجموع

 وظيفه

 مشمول

 تعهدات قانوني
 پيماني

 رسمي

 آزمايشي
 رسمي

 18 6 3 4 5 0 پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم 1

 10 1 0 4 5 0 هاي گوارش و كبد پژوهشكده بيماري 2

 1 0 0 1 0 0 پژوهشكده علوم اعصاب )بازتواني اعصاب( 3

 2 0 0 0 2 0 پژوهشكده محيط زيست 4

 4 0 0 3 1 0 هاي دانشگاه دبيرخانه تحقيق و توسعه سياست 5

 5 1 2 1 1 0 اختق و تاريخ پزشكي 6

 1 0 1 0 0 0 آلودگي هوا 7

 1 1 0 0 0 0 ايدز ايران 8

 4 0 0 1 3 0 سم و آلرژيايمونولوژي و آ 9

 1 0 0 1 0 0 هاي پيوندي بانك فرآورده 10

 4 3 0 1 0 0 بهداشت باروري وليعصر)عج( 11

 1 0 0 0 1 0 بهره برداري از دانش ستمت 12

 7 4 1 0 2 0 بيماري هاي پوست و جذام 13

 1 0 0 1 0 0 بيماري هاي عفوني اطفال 14

 1 0 0 0 1 0 بيماري هاي مغز و اعصاب 15

 1 0 0 1 0 0 اي پزشكي هسته 16

 2 0 0 0 2 0 تجويز و مصرف منطقي دارو 17

 3 3 0 0 0 0 تروما و جراحي سينا 18

 1 0 1 0 0 0 چشم پزشكي  19

 2 0 2 0 0 0 دندانپزشكي 20

 2 0 0 1 1 0 روماتولوژي 21

 1 0 0 0 1 0 ريزفناوري 22

 4 0 2 2 0 0 سرطان 23

 1 0 0 1 0 0 و نخاعي ضايعات مغزي 24

 1 0 0 0 1 0 طب تجربي 25

 1 0 0 1 0 0 طب و داروسازي سنتي 26

 1 0 0 0 1 0 طراحي و توسعه دارو 27

 3 1 0 2 0 0 علوم دارويي 28

 4 1 0 2 0 1 علوم و تكنولوژي در پزشكي 29

 1 0 0 1 0 0 قرآن حديث و طب 30

 1 0 0 0 1 0 قلب 31

 1 0 0 0 1 0 گياهان دارويي 32

 1 0 1 0 0 0 جنين و نوزاد مادر، 33

 10 1 2 6 1 0 نكولوژي و پيوند مغز و استخوانآ ،هماتولوژي 34

 2 0 0 2 0 0 مركز ملي مطالعات اعتياد 35

 1 0 0 0 1 0 هاي اتوايميون تاولي بيماري 36

 7 1 0 4 2 0 سسه ملي تحقيقات ستمتؤم 37

 112 23 15 40 33 1 مجموع
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 توليد و انتشار مقاالت
 

. داده اسدت را بده خدود اختصداص      H-Index هاي معتبر كشور، بداالترين  هاي مختلف، طوري است كه در مقايسه با ديگر دانشگاه دانشگاه در توليد علم در رشتهسهم 

را   H-Indexبداالترين شداخص  پزشكي تهدران   ميتدي(، دانشگاه علوم 2016)آوريل سال  Scopusاج شده از بانك اطتعاتي اساس آخرين اطتعات استخر بر

هاي علوم پزشكي به خود اختصاص داده است. براسداس   و بيشترين تعداد مقاله و استناد به مقاالت در ميان دانشگاه هاي کشور در ميان کل دانشگاه

مقاله داشته كده   110ميتدي،  2016دانشگاه تا آوريل سال و اين يعني  است 110دانشگاه علوم پزشكي تهران  Index -Hخصآخرين شاگزارش،  اين

  .بار مورد استناد قرارگرفته است 110هركدام حداقل 

 

تا آوريل علوم پزشكي در مجموع بر اساس گزارش معاونت تحقيقات و فناوري وزارت متبوع، دانشگاه علوم پزشكي تهران، در توليد مقاالت حوزه 

بار مورد استناد قرار گرفته است. تعداد استنادات بدون خود  210938داشته است كه اين تعداد مقاله   Scopus مقاله نمايه شده در 29563 ميتدي، 2016

و سهم  Scopusو  ISIاد مقاالت دانشگاه در در جداول زير روند انتشار تعدمورد بوده است.  Scopus ،164946استنادي مقاالت دانشگاه در بانك 

 كشوري دانشگاه از توليد علم مشخص شده است.
 

 و ميزان سهم كشوري در توليد علم سنوات اخيرطي  Scopusو  ISIمقاالت دانشگاه درتعداد روند انتشار  -7-3 جدول

 )ميتدي( سال
 Scopusتعداد مقاالت در   ISIتعداد مقاالت در 

 )درصد( سهم كشوري توليد علم دانشگاه  كشور )درصد( سهم كشوري توليد علم  دانشگاه كشور

2001 2096 124 9/5 2109 123 8/5 

2002 2843 193 8/6 3044 196 4/6 

2003 3932 273 9/6 4400 340 7/7 

2004 5162 401 8/7 5761 471 2/8 

2005 6903 509 4/7 8211 758 2/9 

2006 9207 743 1/8 11442 1042 1/9 

2007 13363 1083 1/8 15037 1256 4/8 

2008 17364 1442 3/8 19502 1579 1/8 

2009 20201 1652 2/8 24072 1831 6/7 

2010 22226 1785 0/8 29685 2030 8/6 

2011 28424 2388 4/8 39380 2864 3/7 

2012 30293 2829 3/9 40598 3592 8/8 

2013 30898 2812 1/9 41422 3740 0/9 

2014 31838 2595 2/8 43667 3506 0/8 

2015 34702 2803 1/8 41303 3398 2/8 

 1/8 26726 329633 3/8 21632 259452 2015تا  2001
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 تشويق مقاالت
 

 مقاالت ارسالي به اداره تأييددانشگاه، پس از بررسي و   سهيير هيأت، مصوب "اعطاي تسهيتت تشويقي به مقاالت منتشر شده در مجتت معتبر نامه  شيوه"بر اساس 

مديريت تسهيتت تشويقي،  شود. ارسال و بررسي مقاالت فقط از طريق سامانه  ، تسهيتت تشويقي به نويسندگان واجد شرايط اعطا ميسنجي دانشگاه انتشارات و علم

 تعداد مقاالت ارسالي، تشويق شده و كل مبلغ پرداختي در جدول زير ختصه شده است.  پذير است. امكان http://sw.tums.ac.irبه نشاني 
 

  1394در سال  و مبلغ تسهيتت تشويقي ،تشويق شدهارسالي و تعداد مقاالت  -8-3دول ج

 تشويق شدهتأييد و  تعداد مقاالت تعداد مقاالت ارسالي

2347 1632 

 

 

 اي بهبود کيفيت نگارش مقاالت ارائه خدمات مشاوره
 

از نظر ميزان صرف وقت مربوط به ثبت كارآزمايي هاي باليني بوده كه تقريبا همگي به  مي باشد: دومين رتبه 3-9به شرح جدول  1394تعداد ساعات مشاوره در سال 

ساعت آن به مشاوره زبان انگليسي اختصاص داشت )بيشترين زمان  2575ساعت بودند كه  2605صورت مجازي و از طريق اي ميل انجام شده است. مابقي مشاوره ها 

 ولوژي مقاله و نكات آماري مقاله بود.صرف شده( و مابقي شامل نگارش علمي، متد

 
 1394اي براي بهبود كيفيت نگارش مقاالت علمي و ثبت كارآزمايي باليني در سال  خدمات مشاوره -9-3جدول 

 ساعات صرف شده موضوع مشاوره

 250 ثبت كارآزمايي باليني

 ساعت ويرايش( 1500ساعت ترجمه و 1075) 2575 زبان انگليسي

 10 متدولوژياپيدميولوژي و 

 20 آمار زيستي

 2855 جمع
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 هاي توانمند سازي نگارش علمي مقاالت برگزاري کارگاه
 

عندوان كارگداه در    11در مجمدوع  مدرتبط،  علمي و دانشجويان در زمينه نگارش علمي مقداالت و موضدوعات    هيأتبا هدف توانمند سازي اعضاي ، 1394در طول سال 

 برگزار شد.نفر  802 و با مشاركتنوبت،   53
 

 1394در سال انتشارات و علم سنجي دانشگاه   برگزار شده توسط ادارهتوانمند سازي نگارش علمي مقاالت هاي  كارگاه -10-3جدول 

 )نفر( تعداد شركت كنندگان تعداد نوبت برگزار شده عنوان كارگاه رديف

 27 2 علم سنجي 1

 78 4 نظام مندمرور  2

 96 7 كنيم چگونه مقاله منتشر 3

 127 8 چگونه مقاله بنويسيم 4

5 EndNote 7 113 

6 Search -1 8 133 

7 Search -2 3 47 

8 Search -3 4 61 

 65 5 داوري و نقد مقاله 9

 19 3 المللي ك توسط ناشران معتبر بينيآكادم يها انتشار كتاب 10

 36 2 نظام مند يجهت انجام مطالعات مرور شرفتهيپ يجستجو 11

 802 53 جمع

 

 دانشگاه علم سنجي اعضاي هيأت علمي
هاي اين گزارش  ترين يافته تهيه شده است. برخي از مهم 1394، بر اساس نمايه نامه اسكوپوس دردي ماه 2015گزارش جامع علم سنجي اعضاي هيأت علمي در سال 

 به شرح زير است: 
 1394ماه سال  تا ديدانشگاه اعضاي هيأت علمي علم سنجي  يها شاخص -11-3جدول 

 تعداد موضوع

 625 بيشترين تعداد مقاله

 H-Index 53باالترين 

 48 بدون خود استنادي H-Indexباالترين 

 10992 بيشترين تعداد استنادات

 8617 بيشترين تعداد استنادات بدون خود استنادي

 3 الهمق 500تعداد اساتيد با بيش از 

 71 مقاله و بيشتر 100تعداد اساتيد داراي 

 105 و بيشترH-Index  ،15تعداد اساتيد با 
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 مصوبات شوراي انتشارات
 

عنوان  17عنوان كتاب براي چاپ توسط انتشارات دانشگاه و  2كه طي اين جلسات در مجموع  دادجلسه بار تشكيل  3دانشگاه، شوراي انتشارات ، 1394در سال 

به  و علمي دانشگاه ارزيابي شده هيأتهاي اعضاي  عنوان از كتاب 137قرار گرفت. همچنين در اين جلسات  تأييدبراي استفاده از آرم )لوگوي( دانشگاه مورد  كتاب

 ها امتياز داده شد. آن

 
 شده توسط شوراي انتشارات دانشگاه  تأييدبررسي و  يها آمار كتاب -12-3جدول 

 هاي امتياز داده شده كتاب هاي تأييد شده براي استفاده از آرم دانشگاه كتاب د شده براي چاپ توسط دانشگاههاي تأيي كتاب موضوع

 تعداد
 مورد تأليف 16 مورد تأليف 1

137 
 مورد گردآوري 1 مورد گردآوري 1

 

 تأليف کتاب
 

 

 انمحقق توسطعنوان كتاب نيز  31همچنين  دانشگاه تهيه و منتشر شد. المللي توسط اعضاي محترم هيأت علمي چندين فصل از كتب بين 1394در طول سال 

 ها در دو جدول بعدي ارائه شده است. ، تأليف شد كه عناوين و مشخصات آندانشگاه
 

 1394اعضاي دانشگاه در سال  عناوين كتب تأليفي -13-3جدول 

 عنوان كتاب رديف عنوان كتاب رديف

 رفتاري  - هاي شناختي اي بر نسل سوم درمان مقدمه 17 تروما شناخت، مديريت و پژوهش 1

 هاي عملكردي و آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران شاخص 18 تغذيه و مولتيپل اسكلروزيس  2

 جلد اول - هاي دارويي چاپ چهارم داروشناسي نسخه 19 تشخيص و درمان تومورهاي غده هيپوفيز 3

 جلد دوم - هاي دارويي چاپ چهارم ناسي نسخهداروش 20 كليات بهداشت مواد غذايي 4

 راهنماي خدمات دارويي در داروخانه  21 اصول و كاربرد ديود ليزرها در دندانپزشكي 5

 سوال هاي رايج دارويي در داروخانه  22 ها  بتيا و فوريتبرنامه ملي پاسخ نظام ستمت در  6

 ورزش و پوكي استخوان مفيدترين توصيه هاي ورزشي براي پيشگيري و درمان پوكي استخوان 23 ولوژيكي و استخوان هاي رومات ت تخصصي در ستمت استخوان بيمارينكا 7

 فرهنگ تغذيه  -دو فرهنگ در يك كتاب فرهنگ عمومي 24 جذام  8

 تغذيه اساسي و تغذيه كاربردي 25 هاي روماتيسمي  هاي مكمل و آلترناتيو در بيماري درمان 9

 چاقي علل، عوارض و درمان ويژه پزشكان و پيراپزشكان 26 كارگيري ونتيتتور در نوزاد  اصول به 10

 هاي غدد اورژانس 27 فرهنگ سازماني  11

 هاي عملي مامايي در بخش زايمان  مهارت 28 حلقه نقد 12

 اصول تغذيه  29 هاي انرژي عضتني جلد اول درمان هاي دستي، تكنيك 13

 هاي ميكروبي و درمان آنتي بيوتيكي مقاومت 30 رسي ستمت جنين و بر NSTبررسي  14

 هاي دارويي چاپ سوم  توصيه 15
 هاي خون و سرطان  دارودرماني بيماري 31

 ابزار فناوري و علم اطتعات 16
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 ميتدي( 2015) 1394ل المللي كه توسط اعضاي محترم هيات علمي دانشگاه تاليف شده است. سا هايي از كتب بين فصل -14-3جدول 

 ناشر نام كتاب رديف

1 Stem Cells and Good Manufacturing Practices  Humana Press 

2 New Approaches to Natural Anticer Drugs Springer 

3 Neuropathology of Addiction Elsevier 

4 New Cannibal Markets (Globalization and commodification of the Human Body Maison des sciences de l`homme 

 

 

 

 

 

 ها( ثبت اختراعات و ابداعات )پتنت
هاي مالكيت فكري، بررسي نوآوري اختراعات داخلي به عنوان  يكي از مراجع استعتم  توان به برگزاري كارگاه هاي  دفتر ثبت اختراعات دانشگاه مي از اهم فعاليت

 المللي اختراعات اشاره كرد. ه ثبت بينكشورو انجام  امور مربوط ب

 هاي دفتر ثبت اختراعات دانشگاه: کارگاه آشنايي با فعاليتو  هاي مالکيت فکري برگزاري کارگاه

اول منوط به ارتقاء هاي علمي و بهره برداري انتفاعي از آن  كه در وهله  با توجه به اهداف تشكيل دفتر ثبت اختراع بر اساس برقراري ساختاري حمايتي براي فعاليت

ها آشنايي محققين، دانشجويان و كليه عتقمندان با مفاهيم گسترده اين  باشد، هدف از برگزاري اين كارگاه سطح آگاهي در حوزه مربوطه يعني مالكيت فكري مي

كري، شرايط و ضوابط ثبت اختراع درايران و خارج هاي ف هاي تحت پوشش مالكيت فكري، اهميت دارايي مبحث تعاريف و اصول حاكم بر آن از قبيل: انواع حوزه

هاي دفتر ثبت اختراعات  كارگاه آشنايي با فعاليت 1روزه مالكيت فكري و همچنين  2كارگاه  3هاي گذشته  همچون سال1394و ... مي باشد. بدين منظور در سال 

 برگزار شد.
 1394هاي برگزار شده در سال  تعداد كارگاه -15-3جدول 

 كننده تعداد شركت تعداد دوره برگزاري گاهنام كار

 25 1 هاي دفتر ثبت اختراعات كارگاه آشنايي با فعاليت

 50 )دو روزه( 3 كارگاه مالكيت فكري

 

 المللي:  اختراعات بين
 ررسي و يا مذاكره نتايج به شرح ذيل بود:مورد قابليت بررسي داشتند كه پس از انجام ب 7تنها  94المللي اختراع  در سال  هاي ثبت بين از تعداد كل درخواست

 1 .مورد پذيرش نشد و قرار شد پس از اعمال اصتحات و بازبيني مجدداً ارسال شود 

 1 .مورد به جهت ضعيف بودن گام ابتكاري، پيشنهاد ثبت داخلي داده شد 

 1 باشد. المللي از طريق كانون پتنت ايران مي مورد در حال ثبت بين 

 2 باشد. المللي از طريق كانون پتنت ايران مي كميل پرونده براي ثبت بينمورد در حال ت 

 2 .مورد بنا به تمايل مخترعين قرار شد شخصي انجام شود 
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ن توا المللي اختراعات  به چاپ رسيده و قابل دسترس هستند نيز مي مراحل ثبت را شروع و در حال حاضر در ادارات بين المللي كه قبتً از اختراعات بين

 به مواد ذيل اشاره كرد:
 (2016مارس  19الي  2015مارس  21شمسي معادل ) 1394المللي دانشگاه علوم پزشكي تهران طي سال  فهرست اختراعات بين -16-3جدول 

 عنوان اختراع
كشور محل 

 ثبت
 كننده سازمان ثبت

Electro spun nanofibrous wound dressing and a method of synthesizing the same  دانشگاه علوم پزشكي تهران آمريكا 

Herbal extracts having anti-recurrent respiratory papillomatosis properties اروپا RosePharmed 

Absorbent medium for isolation of biological molecules and method for synthesizing 

same 
-Zist Abzar Pajoohan, Fanavaran Nano آمريكا 

Meghyas 
Preparation of bone-seeking superparamagnetic iron nanoparticles as contrast agents 

and methods for using the same 
 The Governors of the University of Alberta آمريكا 

(Edmonton,  

 

 استعالم اختراعات داخلي:
رود، تعدادي از اختراعات داخل كشوري  از مراجع استعتم براي بررسي نوآوري اختراعات داخلي در حوزه علوم پزشكي به شمار ميبا توجه به اينكه اين دفتر يكي 

،  1394باشد. در طول سال  شوند. اين اختراعات اعم از مخترعين دانشگاهي و غيردانشگاهي مي جهت بررسي از سوي اداره ثبت اختراعات ايران به اين حوزه ارجاع مي

 عدد اختراعات جهت بررسي به اين دانشگاه ارجاع شد. 74
 

 هاي اخير تعداد اختراعات داخلي ارجاع شده از سوي سازمان مالكيت صنعتي كشور در سال -17-3جدول 

 رد شده تأييد شده تعداد سال

1391 31 21 3 

1392 50 22 6 

1393 62 25 9 

1394 74 20 6 
  

 انشگاه:اختراعات داخلي اعضاي د
مورد آن توسط دفتر ثبت اختراعات و ابداعات بررسي و  15عدد مربوط به اعضاي دانشگاه علوم پزشكي تهران بوده است كه  20اختراعات ارجاعي به اين دفتر  74از 

 مورد نيز به صورت شخصي توسط خود مخترعين پيگيري شد.  5پيگيري شد و 
 

 1394م پزشكي تهران به تفكيك دانشكده /مركز در سال اختراعات داخلي دانشگاه علو -18-3جدول 

 پرسش و پاسخ تأييد نشده تأييد شده تعداد دانشكده/مركز

 - - 1 1 بهداشت

 - - 1 1 پرستاري و مامايي

 1 - 3 4 پزشكي

 - - 1 1 پيراپزشكي

 - - 1 1 توانبخشي

 2 - 1 3 داروسازي

 2 - - 2 هاي نوين پزشكي فناوري

 1 -  1 ت پوست و جذاممركز تحقيقا

 1 - - 1 مركز تحقيقات چشم پزشكي

 7 - 8 15 مجموع
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 ميتدي  2015شمسي /  1394فهرست اختراعات داخلي دانشگاه طي سال   -19-3جدول 

 عنوان اختراع نام كامل واحد متبوع مخترع/مخترعين

 دستگاه خون دهي مصنوعي حشرات دانشكده بهداشت

 گاه تحليل عناصر نوا در زبان فارسيدست دانشكده توانبخشي

 دانشكده داروسازي
 هاي دارويي هدفمند با استفاده از هيالورونيك اسيد ساخت نانوحامل

 هاي التهابي روده جهت درمان بيماري 

 فرآيند توليد داروي كوركومين با استفاده از يك واكنش دو جزئي در يك حتل قطبي دانشكده داروسازي تهران

 داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران و شهيد بهشتي دانشكده
 تهيه نانوتجمعات پليمر پلي الكتيك گتيكوليك اسيد حاوي

 داروي آزيترومايسين به منظور تهيه پودر خشك استنشاقي 

 دانشكده داروسازي، دانشگاه علوم پزشكي تهران

 دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
 ده موضعي ضد ميكروبي از عصاره ليوفيليزه الكتوباسيوس در پايه ژلفرآيند فرآور

 دانشكده داروسازي، دانشگاه علوم پزشكي تهران

 دانشگاه آزاد استمي واحد علوم دارويي

 استفاده از سيكلودكسترين در بهبود قابليت استنشاقي فلوتيكازونپروپيونات

 بصورت پودر خشك استنشاقي 

دانشگاه علوم پزشكي تهران دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي  دانشكده دندانپزشكي

 تهران
 سيمان استخواني كلسيم فسفاتي حاوي استرانسيوم

 هاي نوين پزشكي دانشكده فناوري
نانوفيبر پپتيدي بر پايه هيدروژل حاوي موتيف بلند المينين جهت كاربرد در مطالعات 

 پزشكي

 ريع كننده زخم باز پوستيساخت لوسيون تس دانشكده پزشكي

 ماسك تنفسي نانويي هاي نوين پزشكي )شركت فناوران نانو مقياس( دانشكده فناوري

 دستگاه الكتروفورز مويين هاي نوين پزشكي )شركت فناوران نانو مقياس( دانشكده فناوري

 انو الياففيلتر هوا مبني بر ن هاي نوين پزشكي )شركت فناوران نانو مقياس( دانشكده فناوري

 دستگاه پمپ سرنگي هاي نوين پزشكي )شركت فناوران نانو مقياس( دانشكده فناوري

 منبع تامين اختتف پتانسيل باال با استفاده از فناوري نانو هاي نوين پزشكي )شركت فناوران نانو مقياس( دانشكده فناوري

 لوله تراشه براي تنفس بيماراي  نگهدارنده تسمه بخش اورژانس بيمارستان امام خميني )ره( 

 سه گياه علف چاي، سيلي مارين و شيرين بيان بعنوان يك فرآورده مكمل ضد پيري پژوهشكده گياهان دارويي، دانشكده داروسازي و علوم پزشكي كرمانشاه

 پژوهشكده گياهان دارويي، دانشكده داروسازي، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
 تركيب سه گياه علف چاي، سيلي مارين و فرآورده دمنوش طبيعي از

 شيرين بيان بعنوان يك فرآورده مكمل ضد پيري 

 هاي بنيادي دانشگاه علوم پزشكي تهران و مركز تحقيقات پوست و سلول

 هاي پوست و سالك دانشگاه علوم پزشكي اصفهان مركز تحقيقات بيماري 
 تهيه محلول جهت درمان ريزش مو

 هاي بنيادي اندومتريال هاي شوان از سلول فرآيند توليد سلول مغزي و نخاعي مركز تحقيقات ضايعات
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 هاي تحقيقاتي طرح
 78طرح، مصوب شوراي پژوهشي و  1084طرح تحقيقاتي مصوب داشته است كه از اين تعداد  1162، دانشگاه علوم پزشكي تهران 1394در طول سال 

يافته  طرح تحقيقاتي خاتمه 905تحقيقاتي در حال اجرا و   طرح 3724بودند. در اين سال،   يب رسيدهطرح هم در كميته تحقيقات دانشجويي به تصو

قرارداد با مراكز  303هاي تابعه دانشگاه و  ها و بيمارستان طرح با معاونت 41ها،  قرارداد با دانشكده 644قرارداد منعقد شده،  988از مجموع  وجود داشته است.

 ها صورت پذيرفته است. دهتحقيقاتي و پژوهشك
 

 تحقيقاتي مصوب شوراي پژوهشي:  هاي طرح
 

 1394و  1393هاي  هاي تحقيقاتي دانشگاه در مراحل مختلف در سال طرح -20-3جدول 

 1394تعداد در سال  1393تعداد در سال  عنوان

 1084 1277 1هاي مصوب طرح

 988 970 هاي منعقد شده قرارداد

 3724 3374 هاي در حال اجرا طرح

 905 755 هاي خاتمه يافته طرح
 

 

 1394سال هاي تحقيقاتي در  انواع طرح -21-3جدول 

 تعداد/مقدار موضوع

 نوع طرح
 40 (HSR)طرح هاي مصوب نظام ستمت 

 1044 ساير

 اختق در پژوهش
 36 *هاي ارجاع شده به كميته تخصصي اختق تعداد طرح

 3/3 * هاي مصوب )درصد( به كل طرحهاي ارجاع شده  نسبت تعداد طرح

 اولويت بندي

 1084 هاي منطبق با اولويت تعداد طرح

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

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

 شوند. مي  ها به كميته تخصصي اختق ارجاع داده شوند ولي لزوماً تعداد كمي از طرح ، بررسي اختقي ميHSRهاي  تي به جز تعدادي از طرحهاي تحقيقا تقريباً همه طرح *
 

 

 1394هاي خاتمه يافته در سال  هاي تحقيقاتي و تعداد طرح هاي طرح عقد قرارداد -22-3جدول 

 نام واحد
 هاي طرح هاي منعقد شده قرارداد

1 اعتبار مصوب ]ميليون ريال[ تعداد ن يافتهپايا 
 

 539 77،509 644 ها دانشكده

 41 9،487 7 (HSRها ) ها و بيمارستان معاونت 

 359 24،635 303 ها و مراكز تحقيقاتي پژوهشكده

 905 111,632 988 مجموع
 هاي بعدي با عنايت به نكات زير قابل بررسي خواهد بود: الزم به ذكر است مبالغ درج شده در ستون بودجه مصوب اين جدول و ساير جدول  -1

 هاي سنوات قبل نيز در سال جاري صورت گرفته است. انجامد( و پرداخت طرح ها بيش از يك سال به طول مي گردد )غالب طرح ها در همان سال هزينه نمي تمامي بودجه طرح 

 اند كه در اين ستون لحاظ شده است. تهها اعتبارات خارج دانشگاهي نيز داش برخي مراكز و دانشكده 

 شود مربوط به گرنت و يا ساير مواردي است كه قرارداد مربوطه در معاونت پژوهشي منعقد  مراكز داراي رديف مستقل در اين جدول لحاظ نشده است و اگر مبلغي مشاهده مي

 اند. ز صدميليون ريال يا گرنت خود را از شوراي پژوهشي دريافت كردههاي بيش ا شده است. همچنين الزم به ذكر است در جدول فوق مراكز مستقل طرح

                                                                        
 توسدط  آن بودجده  و شدده تصدويب  ارزشديابي  سدال  در دانشدگاه  پژوهشدي  شدوراي  اختيدار  تفدوي   براسداس  هدا  ميتهك ساير توسط يا و بودجه مستقل رديف داراي تحقيقاتي زكمرا ،دانشگاه پژوهشي شوراي توسط كه است طرحي مصوب طرح:مصوب هاي طرح - 1

 .باشد شدهتأمين خارجي يا داخلي ديگر سازمان يك يا دانشگاه
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 تحقيقاتي مصوب کميته تحقيقات دانشجويي:  هاي طرح

 ريال بدود. در ايدن1،693،788،985با بودجه مصوب  طرح 78، 1394دانشگاه طي سال  دانشجوييهاي پژوهشي مصوب كميته تحقيقات  تعداد طرح

 . ريال بود 1،569،288،985 آرشيو شده توسط معاونت پژوهشي هاي مصوب بدون احتساب طرح طرح 70سال بودجه مصوب 

 
 1394ي تحقيقاتي مصوب كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه طي سال ها طرح -23-3جدول 

  مصوب هاي طرح موضوع

 70 مصوب هاي طرح تعداد

 1،569،288،985 ]ريال [مصوب هاي طرح اعتباركل

 22،418،414 ]ريال [هاي مصوب  طرح باراعتميانگين 

 

 اي: نامه هاي مصوب پايان طرح
شود و  ها عقد قرارداد با استاد راهنما بسته مي دهند. در اينگونه طرح هاي دانشجويي تشكيل مي ح هاي تحقيقاتي مصوب شوراي پژوهشي دانشگاه را طر بخشي از طرح

هاي  تعداد طرح 1394هايي هستند كه بخشي از آن پايان نامه بوده است. در سال  اند و يا طرح يك طرح بوده هايي است كه بخشي از نامه در واقع شامل پايان

نامه دانشجويان  پايان 137هاي مصوب شوراي پژوهشي دانشگاه در اين سال را شامل شده است.  درصد كل تعداد طرح 8/37مورد بود كه  410اي مصوب  نامه پايان

نامه در مقطع دكتراي عمومي و  پايان 51نامه در مقطع تخصص و فوق تخصص،  پايان 63پايان نامه در مقطع دكتراي تخصصي پژوهشي،  Ph.D، 7مقطع دكتراي 

 از اساتيد راهنما براي ارائه به صورت طرح ارائه شده است. MPHنامه در مقطع  پايان 1نامه در مقطع كارشناسي ارشد و  پايان 152
   

 1394اي به تفكيك واحدهاي تابعه در سال  نامه هاي مصوب پايان د طرحتعدا -24-3جدول 

 مجموع

 مقطع تحصيلي

 كارشناسي رديف واحد نام

 ارشد

 دكتراي

 عمومي

 فوق تخصصي

 و تخصص

 دكتراي تخصصي

 پژوهشي

 دكتراي

Ph.D 

 1 هاي نوين پزشكي دانشكده فناوري 6 0 0 0 16 22

 2 دانشكده بهداشت 32 0 0 0 65 97

 3 دانشكده پرستاري و مامايي 0 0 0 0 9 9

 4 دانشكده پزشكي 45 0 24 3 24 96

 5 دانشكده پيراپزشكي 4 0 0 0 14 18

 6 دانشكده علوم تغذيه و رژيم شناسي 3 0 0 0 6 9

 7 دانشكده توانبخشي 1 0 0 0 10 11

 8 دانشكده داروسازي 26 0 4 29 1 60

 9 كيدانشكده دندانپزش 2 0 10 13 0 25

 10 دانشكده طب سنتي 4 0 0 0 0 4

 11 دانشكده مجازي 0 0 0 0 2 2

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

 13 مركز تحقيقات روانپزشكي 0 1 0 0 0 1

 14 مركز تحقيقات اختتالت خواب شغلي 0 0 0 0 1 1
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 1394اي به تفكيك واحدهاي تابعه در سال  نامه نهاي مصوب پايا تعداد طرح -24-3ادامه جدول 

 مجموع

 مقطع تحصيلي

 كارشناسي رديف واحد نام

 ارشد

 دكتراي

 عمومي

 فوق تخصصي

 و تخصص

 دكتراي تخصصي

 پژوهشي

 دكتراي

Ph.D 

 15 مركز تحقيقات ارولوژي 1 0 2 1 0 4

 16 هاي بومي ايران مركز تحقيقات انگل 2 0 0 0 0 2

 17 مركز تحقيقات ايدز 0 1 0 0 1 2

 18 مركز تحقيقات بهره برداري از دانش ستمت 1 0 0 0 0 1

 19 هاي ايتوايميون تاولي مركز تحقيقات بيماري 0 0 1 0 0 1

 20 هاي عفوني اطفال مركز تحقيقات بيماري 0 1 2 0 0 3

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

 22 مركز تحقيقات پرتو درماني سرطان 1 0 0 0 0 1

 23 اي مركز تحقيقات پزشكي هسته 1 0 1 0 0 2

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

 25 مركز تحقيقات تضمين كيفيت دارو 0 0 0 1 0 1

 26 مركز تحقيقات چشم پزشكي 1 0 5 0 0 6

 27 ن و تهاجميمركز تحقيقات راديولوژي نوي 0 1 2 0 0 3

 28 مركز تحقيقات زيست مواد در پزشكي 1 0 0 0 1 2

 29 آوري مركز تحقيقات زيست فن 0 0 0 1 0 1

 30 مركز تحقيقات ستمت مبتني بر جامعه 1 0 0 0 0 1

 31 مركز تحقيقات طب تجربي 1 0 0 0 0 1

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

 33 مركز تحقيقات طب و داروسازي سنتي 3 0 0 0 0 3

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

 35 مركز تحقيقات گياهان دارويي 0 1 0 1 0 2

 36 هاي پرستاري مامايي مركز تحقيقات مراقبت 0 1 0 0 1 2

 37 مركز تحقيقات نانوفناوري پزشكي 0 1 0 0 0 1

 38 نگيمعاونت فره 0 0 1 0 0 1

 39 مركز تحقيقات نفرولوژي 0 0 6 0 0 6

 40 مركز تحقيقات روماتولوژي 0 0 0 0 1 1

 مجموع 137 7 63 51 152 410
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 د(دانشمندان برتر جهان در حوزه علوم پزشكي )يك درص
، جديدترين فهرست دانشمندان برتر علوم پزشكي كشور كه در جمع يك درصد دانشمندان پراستناد دنيا قرار 2015 جواليدر ماه  ESIبر اساس ارزيابي پايگاه 

 ها، عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران هستند.  درصد( آن 8/54نفر ) 17نفر افزايش يافته است كه  31گرفتند، به 
 

  ESIبر اساس پايگاه   2015 جواليدر   دانشمندان يك درصد برتر دانشگاه -25-3ول جد

 رتبه جهاني رشته موضوعي نام دانشمند رديف
 استنادات 

 به ازاي هر مقاله

 تعداد استنادات

 ESI در 

  ESI تعداد مقاله در

 ها( )كليه گرايش

 زاده دكتر رضا ملك 1
Clinical Medicine 2617 88/29 5318 178 

 229 5988 15/26 18122 ها تمام حوزه

 دكتر مرتضي محمودي 2
Chemistry 5868 07/42 1809 43 

Pharmacology & Toxicology 3245 85/14 609 41 

 423 5933 03/14 18316 ها تمام حوزه

 دكتر محمد عبدالهي 3
Pharmacology & Toxicology 129 05/13 2753 211 

 457 5452 93/11 20063 اه تمام حوزه

 دكتر فرشاد فرزادفر 4
Clinical Medicine 2647 35/110 5297 48 

 52 5392 69/103 20313 ها تمام حوزه

 دكتر باقر الريجاني 5
Pharmacology & Toxicology 1793 63/20 846 41 

 408 4547 14/11 24645 ها تمام حوزه

 دكتر نيما رضايي 6
Immunology 1317 01/11 1640 149 

 346 4420 77/12 25413 ها تمام حوزه

 مرحوم دكتر عباس شفيعي 7
Chemistry 5523 37/10 1888 182 

Pharmacology & Toxicology 2011 55/7 800 106 

 417 3439 25/8 32727 ها تمام حوزه

 دكتر رسول ديناروند 8
Pharmacology & Toxicology 2340 96/10 734 67 

 176 2396 61/13 45823 ها تمام حوزه

 دكتر احمدرضا دهپور 9
Pharmacology & Toxicology 2657 25/8 685 83 

 231 2076 99/8 51426 ها تمام حوزه

 دكتر روجا رحيمي 10
Pharmacology & Toxicology 2313 48/25 739 29 

 180 1959 88/10 53553 ها تمام حوزه

 دست ا زريندكتر محمدرض 11
Neuroscience & Behavior 3790 75/9 1375 141 

 204 1825 44/9 54251 ها تمام حوزه

 دكتر اصغر آقامحمدي 12
Immunology 2079 76/12 1302 102 

 199 1789 99/8 56796 ها تمام حوزه

 دكتر عليرضا فرومدي 13
Pharmacology & Toxicology 4531 86/6 508 74 

 226 1774 85/7 57128 ها زهتمام حو

 فر دكتر شكوفه نيك 14
Pharmacology & Toxicology 1558 32/19 908 47 

 83 1660 00/20 59292 ها تمام حوزه

 دكتر فاطمه اطيابي 15
Pharmacology & Toxicology 2480 46/12 710 57 

 111 1297 68/11 65585 ها تمام حوزه

 دكتر اميرحسين محوي 16
Social Sciences, General 5247 63/9 366 38 

 170 1022 01/6 70734 ها تمام حوزه

 دكتر رضا مجدزاده 17
Social Sciences, General 4335 56/6 407 62 

 112 901 04/8 73010 ها تمام حوزه
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 ها( )گرنت اعتبارات ويژه پژوهشي دانشگاه
  

 396ميليارد و  5واع گرنت ارائه شد. مجموع مبلغ اعطايي به پژوهشگران تحت عنوان گرنت در سقف طرح تحقيقاتي به صورت ان 76، 1394در سال 

 هاي ارائه شده به تفكيك مشخص شده است.  ميليون ريال بود. در جدول زير تعداد گرنت

 
 1394هاي پژوهشي ارائه شده به عنوان گرنت در سال  طرح -26-3جدول 

 )ميليون ريال( كل مبلغ گرنت صورت گرنت به هتعداد طرح ارائه شد نوع گرنت

 2243 30 مقاله در يك سال 6گرنت حداقل 

 1745 25 گرنت اولين پروپوزال ارسالي

 416 6 ها گرنت جشنواره

 411 8 گرنت مرور سيستماتيك

 581 7 گرنت اولين مقاله

 5396 76 مجموع
 

 

 ESI  (Essential Science Indicators)بندي  رتبه

       
كه بر مبناي اطتعات يك درصد مقاالت  ESIبندي  ميتدي، در نظام رتبه 2015ها و مراكز تحقيقاتي برتر دنيا در ماه جوالي  بندي دانشگاه بر اساس نتايج جديد رتبه

بار  بوده و اطتعات آن هر دو ماه يك 2015يل تا پايان آور 2005در فاصله بيش از ده سال از ژانويه  ISI Web of Sciencesداراي بيشترين استناد در پايگاه 

دانشگاه و مؤسسه پزشكي كشور واجد رتبه هستند كه دانشگاه علوم پزشكي تهران بر اساس تعداد استنادات به يك درصد  10شود، از كشور ايران تنها  روزآمد مي

بندي دانشگاه علوم پزشكي تهران با  را به خود اختصاص داد. همچنين در اين رتبه و رتبه نخست دانشگاه و مؤسسات پزشكي كشور 814مقاالت پراستناد، رتبه جهاني 

 و رتبه نخست دانشگاه و مؤسسات پزشكي كشور را به خود اختصاص داده است. 431مقاله، رتبه جهاني  14158

 

 استنادات بر اساس تعداد ميتدي 2015 سال July در ESI در نظام رتبه بندي علوم پزشكي تهران اطالعات کلي -27-3جدول 

 تعداد مقاالت پر استناد متوسط استناد به ازاي هر مقاله تعداد كل استنادات تعداد كل مقاالت

14158 88087 6/22 56 

 

 استنادات ميتدي بر اساس تعداد 2015 سال July در ESI در نظام رتبه بندي علوم پزشكي تهران  دانشگاه رتبه -28-3جدول 

 نديب محور رتبه
 رتبه 

 كل
Clinical  
medicine 

Pharmacology & 
 toxicology Chemistry Social 

 sciences 
Neuroscince &  

behavior Immunology 

 488 669 489 752 181 473 814 تعداد استنادات

 199 358 303 729 32 180 431 تعداد مقاالت
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 يپژوهش يها فعاليت يارزشيابآخرين نتايج 

  هاي علوم پزشكي کشور دانشگاه 
 

 

 

و فناوري وزارت بهداشت درمان و  معاونت تحقيقات هاي برنامه نيتر كشور يكي از مهم ها و مراكز تحقيقات علوم پزشكي هاي پژوهشي دانشگاه ارزشيابي فعاليت

و آغاز به صورت آزمايشي  1380ارزشيابي از سال روند  گردد. محسوب ميهاي علوم پزشكي كشور  دانشگاه وضعيت پژوهش در ءارتقاآموزش پزشكي در جهت 

نتايج ارزشيابي آخرين درماني تهران بر اساس ، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتيشده است. هاي مدون انجام  هر سال با استفاده از فرم 1381از سال 

شد در امتياز موفق  38/1642با كسب  (،1393سال  شر شد )بر اساس عملكردمنت 1394كه نتايج آن در سال  هاي علوم پزشكي كشور هاي پژوهشي دانشگاه فعاليت

در  .به خود اختصاص دهدكشور، هاي علوم پزشكي  و ساير دانشگاههاي علوم پزشكي تيپ يك  در بين دانشگاه نخسترتبه ، علوم پزشكي كشور هاي ميان دانشگاه

 در ادامه نتايج ارزشيابي در قالب جداول ارائه شده است.ارزشيابي شدند.  جه، زيرساخت و نيروي انسانيتوليد علم، بود رچهار محو در ها دانشگاهاين ارزشيابي 
 

سه دانشگاه علوم پزشكي تهران، شهيد  Pubmedو  Scopusبر اساس تعداد مقاالت استخراج شده از ، از محور توليد علم (Outputبرونداد پژوهشي )در شاخص 

 .اند ا سوم را به خود اختصاص دادههاي اول ت رتبه بهشتي و اصفهان به ترتيب
 

 تيپ يكعلوم پزشكي  هاي  دانشگاه – 2014مقادير عددي شاخص برونداد پژوهشي در سال  -29-3جدول 

 تعداد مقاالت استخراج شده از نام دانشگاه

 Scopus 

 تعداد مقاالت استخراج شده از

 Pubmed 

 مقدار عددي

 *شاخص 
 امتياز نهايي

 250 5/5932 2453 3328 انتهر

 56/120 2861 1212 1563 شهيد بهشتي

 22/106 5/2520 1179 962 اصفهان

 06/76 1805 774 948 مشهد

 48/81 5/1933 861 940 شيراز

 52/70 5/1673 709 843 تبريز

 05/77 5/1828 791 869 ايران

 82/28 684 298 335 كرمان

 24/31 5/741 265 444 اهواز
 Pub med  5/1در پايگاه اسكوپوس + تعداد مقاالت  NO PMIDاد مقاالت تعد *
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 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه
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 هاي  علوم پزشكي تيپ يك دانشگاه –SJR( بر اساس شاخص Q1درصد برتر مجتت هر رشته  ) 25تعداد مقاالت چاپ شده در  -30-3جدول 

 تعداد مقاالت نام دانشگاه

 Scopus 

 تعداد مقاله 

 Q1در مجتت 
 اييامتياز نه

 نسبت مقاالت منتشر شده 

 در مجتت برتر )درصد(

 8/16 250 558  3328 تهران

 1/16 45/112 251 1563 شهيد بهشتي

 6/14 72/62 140 962 اصفهان

 4/16 44/69 155 948 مشهد

 1/12 07/51 114 940 شيراز

 3/11 56/42 95 843 تبريز

 3/13 97/51 116 869 ايران

 3/17 98/25 58 335 كرمان

 7/9 26/19 43 444 اهواز

 6/14 - 1530 10232 هاي تيپ يک کل دانشگاه

 

 

 2014تدا سدال    Scopusتمامي مقاالت منتشر شدده دانشدگاه در پايگداه     براي هاي محور توليد علم است كه يكي ديگر از شاخصH (h-index)شاخص 

 باشد. هاي علوم پزشكي تهران، شهيد بهشتي و اصفهان مي ر اين شاخص به ترتيب مربوط به دانشگاهمحاسبه شده است. سه رتبه برت
 

 

  2014هاي علوم پزشكي تيپ يك كشور تا سال  دانشگاه  Hمقادير شاخص  -31-3جدول 

 امتياز نهايي Hشاخص  نام دانشگاه 

 100 97 تهران

 10/70 68 شهيد بهشتي

 91/63 62 اصفهان

 48/49 48 مشهد

 70/56 55 شيراز

 51/50 49 تبريز

 42/47 46 ايران

 29/43 42 كرمان

 95/31 31 اهواز
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به جهت اهميت يكسان جايگاه نويسنده اول و مسئول در مقاالت چاپ شده اين شاخص بر اساس ميانگين تعداد نويسنده رهبري در انتشار در شاخص 

هاي علوم پزشكي تهران، شهيد بهشتي و شيراز به  استخراج گرديده است. دانشگاه 2014در سال  Scopusگاه اول و مسئول مقاالت منتشر شده در پاي

 هاي اول تا سوم قرار دارند. ترتيب در رتبه
 

 

 ميتدي  2014مقادير شاخص رهبري در انتشار دانشگاه علوم پزشكي تهران طي سال  -32-3جدول 

 نام دانشگاه
  تعداد مقاالت منتشر شده

 Scopusدر 

 تعداد نويسنده

 مسئول 

 تعداد

 نويسنده اول 

 ميانگين مقاالت با نويسنده 

 از دانشگاه مسئول و اول

 امتياز

 نهايي 

 150 1561 1670 1452 3328 تهران

 01/77 5/801 855 748 1563 شهيد بهشتي

 36/51 5/534 557 512 962 اصفهان

 66/53 5/558 588 529 948 مشهد

 76/53 5/559 625 494 940 شيراز

 07/51 5/531 552 511 843 تبريز

 25/34 5/356 387 326 869 ايران

 63/17 5/183 192 175 335 كرمان

 48/22 234 233 235 444 اهواز

 - 5/5320 5659 4982 10232 هاي تيپ يک کل دانشگاه

 
 

 

 ميتدي  2014دانشگاه علوم پزشكي تهران طي سال  مقاله به ازاي عضو هيأت علمي درادير شاخص مق -33-3جدول 

 نام دانشگاه
 تعداد مقاالت منتشر شده

 Scopusدر  

 تعداد اعضاي

 هيأت علمي 

 مقاله به ازاي هر

 عضو هيأت علمي 
 امتياز نهايي

 200 11/2 1577 3328 تهران

 7/112 19/1 1312 1563 شهيد بهشتي

 5/117 24/1 776 962 اصفهان

 127 34/1 705 948 مشهد

 5/116 23/1 766 940 شيراز

 3/121 28/1 660 843 تبريز

 5/153 62/1 538 869 ايران

 5/81 86/0 391 335 كرمان

 1/69 73/0 611 444 اهواز

 - 39/1 7336 10232 هاي تيپ يک کل دانشگاه
 



 

 1394ه آماري سالنام
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 ميتدي  2014تعداد كل استنادات به مقاالت دانشگاه علوم پزشكي تهران طي سال  -34-3جدول 

 امتياز نهايي تعداد كل استنادات نام دانشگاه

 250 33050 تهران

 97/81 10837 شهيد بهشتي

 08/57 7546 اصفهان

 77/45 6051 مشهد

 69/55 7363 شيراز

 15/44 5837 تبريز

 36/24 3221 ايران

 03/19 2516 كرمان

 64/15 2068 اهواز

 - 78489 هاي تيپ يک کل دانشگاه
 

  1393علوم پزشكي تهران طي سال   امتياز محور توسعه ظرفيت نيروي انساني در دانشگاه -35-3جدول 

 تعداد افراد پذيرفته شده در مقطع  نام دانشگاه

PhD by Research 
 هاي هتعداد دور امتياز

Clinician Scientist 
 امتياز نهايي جمع امتيازات امتياز

 50 4/4 4/1 7 3 30 تهران

 09/34 3 8/0 4 2/2 22 شهيد بهشتي

 27/2 2/0 2/0 1 0 0 اصفهان

 68/5 5/0 0 - 5/0 5 مشهد

 91/15 4/1 2/0 1 2/1 12 شيراز

 50/12 1/1 0 - 1/1 11 تبريز

 09/9 8/0 0 - 8/0 8 ايران

 41/3 3/0 0 - 3/0 3 مانكر

 14/1 1/0 0 - 1/0 1 اهواز
 

 (1393)سال   2014هاي تيپ يك در سال  رتبه بندي نهايي پژوهشي دانشگاه -36-3 جدول 

 رتبه امتياز كل امتياز نيروي انساني امتياز زير ساخت امتياز بودجه امتياز توليد علم نام دانشگاه

 1 38/1642 50 25/81 27/25 86/1485 تهران

 2 88/1053 09/34 90 2/65 59/864 شهيد بهشتي

 5 12/812 27/2 5/37 03/4 32/768 اصفهان

 3 39/896 68/5 90 3/29 41/771 مشهد

 4 16/868 91/15 90 01/89 24/673 شيراز

 7 59/750 5/12 5/37 61/21 98/678 تبريز

 6 45/760 09/9 25 00/100 36/626 ايران

 9 53/499 41/3 25 66/3 46/467 كرمان

 8 47/554 14/1 100 47/27 86/425 اهواز
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 هاي دانشگاهي و ملي دانشگاه در جشنواره
 جشنواره تحقيقاتي علوم پزشکي رازي:

علوم  هاي در بين دانشگاهتوانست دانشگاه علوم پزشكي تهران برگزار شد،  1394 سال، كه در تحقيقاتي علوم پزشكي رازيجشنواره  بيست و يكميندر 

مركز  6مركز تحقيقاتي دانشگاه از ميان  4برگزيده شدن  ، رتبه نخست را به خود اختصاص دهد.سيزدهمين سال متواليبراي  پزشكي كشور

لوم دانشگاه ع، حقوقيبرگزيده  17شخصيت حقيقي و  12 شاملبرگزيده نهايي  29از  از ديگر افتخارات دانشگاه در اين دوره از جشنواره بود.برگزيده 

 به خود اختصاص داد. را  برگزيده حقوقي( 5جايزه حقيقي و  5) جايزه 10، پزشكي تهران
 

 1394در سال جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي  دانشگاه در بيست و يكمين دوره هاي تخصصي و نهادهاي حقوقي گروهبرگزيدگان  -37-3جدول 

 محور دريافت جايزه نام واحد / محقق رديف

 علوم پزشكي برگزيده تيپ يك  دانشگاه گاه علوم پزشكي تهراندانش 1

 مراكز تحقيقاتي برگزيده هاي گوارش و كبد مركز تحقيقات سرطان 2

 مراكز تحقيقاتي برگزيده پزشكي مركز تحقيقات روان 3

 مراكز تحقيقاتي برگزيده مركز تحقيقات نانوفناوري پزشكي 4

 مراكز تحقيقاتي برگزيده يرهاي غيرواگ مركز تحقيقات بيماري 5

 گروه محققين كميته علوم باليني و ستمت )رتبه اول( زاده دكتر اردشير قوام 6

 گروه محققين كميته علوم باليني و ستمت )رتبه دوم( دكتر فرشاد فرزادفر 7

 گروه محققين كميته علوم باليني و ستمت )رتبه سوم( دكتر حسين خليلي افوسي 8

 پژوهش برتر كميته علوم پايه پزشكي ضي محموديدكتر مرت 9

 گروه محققين كميته ابداعات، اختراعات و فناوري )رتبه دوم( دكتر سعيد سركار 10

 

 جشنواره عالمه طباطبائي:

نفدر از برگزيددگان در    11برگزيده حوزه دانش تقدير به عمل آمدد.   32برگزار شد، براي اولين بار از  1390اين جشنواره كه در سال  دوره نخستيندر 

برگزار شدد   1391جشنواره عتمه طباطبايي كه در سال  دوره دومينها اساتيد دانشگاه علوم پزشكي تهران بودند. در  نفر آن 6گروه پزشكي بودند كه 

گزيددگان حدوزه داندش تقددير بده عمدل       نفر از بر 19اين جشنواره از  دوره سوميننفر اساتيد دانشگاه علوم پزشكي تهران بودند. در  5برگزيده،  32از 

در و بداالخره  نفر اسداتيد ايدن دانشدگاه بودندد.      5اعتم شد،  1393آمد. در ميان برگزيدگان سومين دوره جشنواره عتمه طباطبايي كه جوايز آن در سال 

موفق بده كسدب    ه علوم پزشكي تهران بودند كهنفر اعضاي هيأت علمي دانشگا 3اعطاي جايزه ملي عتمه طباطبايي،  چهارمين دورهبرگزيده  18ميان 

نفر از اعضاي ايدن دانشدگاه بده عندوان برگزيدده كشدوري انتخداب         19بر اين اساس در مجموع چهار دوره برگزاري اين جشنواره ملي،  .اين جايزه شدند

 اند. شده

 

 جشنواره ابن سينا:
و ارائه خدمات هاي پژوهشي و آموزشي  ش( فعاليتد. )ه 1313بهمن 15دانشكده پزشكي يعني  هر سال از طريق برگزاري جشنواره ابن سينا و در سال روز تأسيس

 دوره جشنواره ابن سينا در سال هفدهمينشوند.  در تاالر ابن سيناي دانشكده پزشكي معرفي مي اي و توسعه هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه به همراه گرنتويژه 

نفر  83. همچنين از مجموع داشتبرگزيده  30 وكننده  شركت 222 ارائه خدمات ويژه, و آموزش، پژوهشبخش  سهع برگزار شد. اين دوره در مجمو 1394

نفر  29و از مجموع  درصد( 6/13نفر ) 15كننده در بخش آموزش،  نفر شركت 110درصد( و از مجموع  5/14نفر ) 12بخش پژوهش، در كننده  شركت

مربوط به  ،نفر 3درصد( از سوي هيأت داوران به عنوان برگزيده انتخاب شدند. بيشترين موارد برگزيده با  3/10نفر ) 3، ژهارائه خدمات ويكننده در بخش  شركت

 نفر مربوط به جايزه حكيم جرجاني در بخش آموزش بود.  10يافته در بخش پژوهش و  هاي پژوهشي پايان نامه پايان
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 1394بخش پژوهش در سال برگزيدگان جشنواره ابن سينا در  -38-3جدول 

 رديف
 موضوع شركت در جشنواره

 )طي سه سال قبل(

 تعداد

 كنندگان شركت

 تعداد

 برگزيدگان

 ارزش جوايز )به ميليون ريال(

 1اعتبار پژوهشي

 )ميليون ريال(

 كمك هزينه شركت

 در همايش خارج كشور يا حج

 جايزه نقدي

)ميليون 

 ريال(

 80 0 4 ابداع و اختراع 1
 همايش در يك شركت هزينه ريال يليونم 30

 كشور از خارج
20 

 80 0 3 يافته هاي پژوهشي پايان طرح 2
 همايش در يك شركت هزينه ريال ميليون 30

 كشور از خارج
20 

 - 3 22 نامه پژوهشي دانشجويي پايان يافته پايان 3
 همايش در يك شركت هزينه ريال ميليون 30

 كشور از خارج
20 

 80 0 2 ر پژوهشي از منابع خارج از دانشگاهجذب اعتبا 4
 همايش در يك شركت هزينه ريال ميليون 30

 كشور از خارج
20 

5 
مقاله برتر )چاپ در ژورنال معتبر، ارجاع بيشتر به 

 مقاله(
7 1 80 

 همايش در يك شركت هزينه ريال ميليون 30

 كشور از خارج
20 

 80 2 8 كتاب برتر )تأليف( 6
 همايش در يك شركت هزينه ريال ميليون 30

 كشور از خارج
20 

7 
 پژوهشگر جوان )هيأت علمي(

 در طول زمان فعاليت علمي
13 2 80 

 همايش در يك شركت هزينه ريال ميليون 30

 كشور از خارج
20 

8 
 پژوهشگر برتر براي فعاليت علمي

 سال قبل 5طي 
22 2 80 

 همايش در يك شركت هزينه ريال ميليون 30

 وركش از خارج
20 

 130 - - 2 2 پژوهشي برتر –مجله علمي  9

 - - - 12 83 مجموع

 گيرد. نامه تحقيقاتي در اختيار محقق قرار مي هاي پژوهشي يا كمك به پايان در قالب فعاليت  -1

 

 1394برگزيدگان جشنواره ابن سينا در بخش آموزش در سال  -39-3جدول 

 عنوان جايزه رديف
 تعداد

 كنندگان شركت

 تعداد

 برگزيدگان

 ارزش جوايز به ميليون ريال

 1اعتبار آموزشي

 )ميليون ريال(

 كمك هزينه شركت 

 در همايش خارج كشور يا حج

 جايزه نقدي

 )ميليون ريال(

 80 1 24 جايزه كشوري ابن سينا 1

ريال هزينه شركت در يك همايش يا كارگاه ميليون  30

 آموزشي خارج از كشور+ هديه معاونت آموزشي

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

20 

 80 4 25 جايزه پيشكسوت آموزشي دانشگاه 2
ميليون ريال هزينه شركت در يك همايش يا كارگاه  30

 آموزشي خارج از كشور
20 

3 
جايزه يك عمر تتش در عرصه 

 آموزش علوم پزشكي دانشگاه
12 0 80 

اه ميليون ريال هزينه شركت در يك همايش يا كارگ 30

 آموزشي خارج از كشور
20 

4 
جايزه تتشگر جوان در عرصه آموزش 

 علوم پزشكي
8 0 80 

ميليون ريال هزينه شركت در يك همايش يا كارگاه  30

 آموزشي خارج از كشور
20 

 80 10 41 جايزه آموزشگر برتر)حكيم جرجاني( 5
ميليون ريال هزينه شركت در يك همايش يا كارگاه  30

 كشور آموزشي خارج از
20 

 - - - 15 110 مجموع

 باشد. هاي پژوهش در آموزش مي هاي توسعه آموزش يا طرح براي اجراي طرح  -1
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 1394برگزيدگان جشنواره ابن سينا در بخش ارائه خدمات ويژه در سال  -40-3جدول 

 عنوان جايزه
 تعداد

 كنندگان شركت

 تعداد

 برگزيدگان

 ارزش جوايز به ميليون ريال

 اي وسعهاعتبارت

 )ميليون ريال(

 كمك هزينه شركت

 در همايش خارج كشور يا حج

 جايزه نقدي

 )ميليون ريال(

هاي ويژه در حوزه  خدمات و فعاليت

 اي اختق پزشكي و تعهد حرفه
4 1 80 

ريال هزينه شركت در يك همايش يا كارگاه ميليون  30

آموزشي خارج از كشور+ هديه معاونت آموزشي وزارت 

 درمان و آموزش پزشكيبهداشت، 

20 

خدمات و فعاليت هاي ويژه در حوزه 

 خدمات بهداشتي
1 0 80 

ميليون ريال هزينه شركت در يك همايش يا كارگاه  30

 آموزشي خارج از كشور
20 

خدمات و فعاليت هاي ويژه در حوزه 

 خدمات درماني/دارويي
4 1 80 

ميليون ريال هزينه شركت در يك همايش يا كارگاه  30

 آموزشي خارج از كشور
20 

خدمات و فعاليت هاي ويژه در حوزه 

 مديريت دانشگاه
2 0 80 

ميليون ريال هزينه شركت در يك همايش يا كارگاه  30

 آموزشي خارج از كشور
20 

 80 1 18 اي الگوي رفتاري اختق و تعهد حرفه
ميليون ريال هزينه شركت در يك همايش يا كارگاه  30

 شورآموزشي خارج از ك
20 

 - - - 3 29 مجموع
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 ارزشيابي مراکز تحقيقاتي دانشگاه

 در آخرين ارزشيابي وزارت بهداشت 
 

اي، مراكز فاقد رديف مستقل  هاي پژوهشي از سوي وزارت بهداشت، مراكز تحقيقاتي به سه گروه اصلي شامل مراكز داراي رديف مستقل بودجه بندي فعاليت در رتبه

ها نيز به دو گروه  اند كه هر يك از اين گروه بندي شده سال فعاليت رسمي طبقه 3تا  1اي با  سال فعاليت رسمي، مراكز فاقد رديف مستقل بودجه 3اي با بيش از  بودجه

گروه مورد  6كز تحقيقاتي واجد اين ارزشيابي در اند. بر اين اساس جمعاً مرا فرعي با زمينه فعاليت باليني و با زمينه فعاليت علوم پايه پزشكي )بيومديكال( تقسيم شده

اين مراكز  1393سال از مراكز تحقيقاتي، كه بر اساس عملكرد  1394سال بندي شدند. بر اساس نتايج استخراج شده در ارزشيابي  بررسي و ارزيابي قرار گرفت و رتبه

درصد(  2/15مركز تحقيقاتي ) 86در كل كشور ارزشيابي شدند كه  هاي تحقيقاتي حسازي و طر توليد دانش، ظرفيت هاي محورمركز بر اساس  564صورت گرفت، 

هاي اول تا سوم را به خود  مركز تحقيقاتي دانشگاه توانستند رتبه 7متعلق به دانشگاه علوم پزشكي تهران بود. در اين دوره از ارزشيابي، بر اساس مجموع امتياز خام، 

رتبه اول اين دوره از  6درصد( از مجموع  7/66رتبه )4رتبه سوم(. به عبارت ديگر مراكز تحقيقاتي دانشگاه توانستند  1به دوم، رت 2رتبه نخست،  4اختصاص دهند. )

 رتبه اول تا سوم كشوري، را به خود اختصاص دهند. 18درصد( از مجموع  9/38رتبه ) 7ارزشيابي، و 

 

 

 1393سالطي كشور ي رزشيابي مراكز تحقيقات علوم پزشكامراكز تحقيقاتي شركت داده شده در طرح  -41-3جدول 

 زمينه فعاليت نوع مركز تحقيقاتي
 تعداد مراكز دانشگاه در ارزشيابي در ارزشيابي تعداد مراكز كشور

 مجموع تعداد مجموع تعداد

 اي مراكز داراي رديف مستقل بودجه
 23 باليني

36 
8 

10 
 2 13 علوم پايه پزشكي

 اي با بيش از سه سال فعاليت رسمي رديف مستقل بودجهمراكز فاقد 
 176 باليني

321 
34 

54 
 20 145 علوم پايه پزشكي

 اي با يك تا سه سال فعاليت رسمي مراكز فاقد رديف مستقل بودجه
 107 باليني

207 
17 

22 
 5 100 علوم پايه پزشكي

 مجموع
 305 باليني

564 
59 

86 
 27 259 علوم پايه پزشکي
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  دانشگاه  ارزشيابي کشوري مراکز تحقيقاتي
  

آوري وزارت بهداشت،  توسط معاونت تحقيقات و فن 1393سال مراكز تحقيقاتي كشور كه با توجه به عملكرد  1394سال بندي  بر اساس نتايج رتبه

 7رتبه اول تا سوم در كشور،  18درصد( و از مجموع  7/66رتبه اول )4رتبه اول اين ارزشيابي،  6درمان و آموزش پزشكي صورت گرفت، از مجموع 

درصد( به مراكز دانشگاه علوم پزشكي تهران اختصاص يافت. همچنين مراكز تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي تهران به شرح زير حائز  9/38رتبه )

 هاي برتر شدند: رتبه

 مركز از دانشگاه علوم پزشكي تهران بودند كه در اين ميان: 8، ت بالينيداراي رديف مستقل بودجه با زمينه فعاليمركز تحقيقاتي  23از ميان  -1

 كشور را بر حسب امتياز كل به خود اختصاص دادند. دومو مركز تحقيقات غدد و متابوليسم رتبه  اولهاي گوارش و كبد رتبه  مركز تحقيقات سرطان 

  را در سطح كشور كسب كردند. دوم، مركز تحقيقات غدد و متابوليسم رتبه اولهاي گوارش و كبد رتبه  مركز تحقيقات سرطان توليد دانشدر محور 

  را در سطح كشور به خود اختصاص داد.اولمركز تحقيقات سرطان هاي گوارش و كبد رتبه  ظرفيت سازيدر محور ، 

  كرد.كشوري را كسب  اولهاي پوست و جذام رتبه  مركز آموزش و پژوهش بيماري هاي تحقيقاتي طرحدر محور 
 

مركز از دانشگاه علوم پزشكي تهران بودند كه موفق به  34فاقد رديف مستقل بودجه با بيش از سه سال فعاليت رسمي در زمينه باليني, مركز تحقيقاتي  175از ميان  -2

 كسب افتخارات كشوري ذيل شدند:

 2 كشوري را بر حسب كل امتياز خام كسب شده به خود اختصاص  سومو  اولهاي  مركز تحقيقاتي روانپزشكي و اعتياد دانشگاه علوم پزشكي تهران به ترتيب رتبه

 دادند. 

  كشوري را كسب كردند. سومو  اولهاي  مركز تحقيقات روانپزشكي و اعتياد به ترتيب رتبه توليد دانشدر محور 

  كشوري را كسب كرد. اول  مركز تحقيقات اعتياد رتبه هاي تحقيقاتي طرحدر محور 

  كشوري را كسب كرد. سوممركز تحقيقات ضايعات نخاعي رتبه يت سازي فظردر محور 
 

مركز از دانشگاه علوم پزشكي تهران بودند كه موفق به  17، فاقد رديف مستقل بودجه با يک تا سه سال فعاليت رسمي در زمينه بالينيمركز تحقيقاتي  107از ميان  -3

 كسب افتخارات ذيل شدند:

 را بر حسب كل امتياز خام كسب شده به خود اختصاص داد.  اولغيرواگير رتبه  هاي مركز تحقيقاتي بيماري 

  كشوري را كسب كرد. اولمركز تحقيقات بيماري هاي غيرواگير رتبه  توليد دانشدر محور 

  كشوري را به خود اختصاص داد. دوم مركز تحقيقات چاقي و عادات غذايي رتبه ظرفيت سازيدر محور 

  كشوري را كسب كرد. اولمركز تحقيقات ترومبوز هموستاز رتبه  قيقاتيهاي تح طرحدر محور 
 

 مركز از دانشگاه علوم پزشكي تهران بودند كه در اين بين: 2، داراي رديف مستقل بودجه با زمينه فعاليت علوم پايه پزشکيمركز تحقيقاتي  13از ميان  -4

 ز كل به خود اختصاص داد. كشوري را بر حسب امتيا دومعلوم دارويي رتبه  مركز تحقيقات 

  كشوري را كسب كرد. دوممركز تحقيقات علوم دارويي رتبه  توليد دانشدر محور 

  كشوري را از آن خود كرد. دوممركز تحقيقات علوم دارويي رتبه  ظرفيت سازيدر محور 
 

مركز از دانشگاه علوم پزشكي تهران بودند كه اين مراكز  20ينه علوم پايه پزشكي، مركز تحقيقاتي فاقد رديف مستقل بودجه با بيش از سه سال فعاليت رسمي در زم 146از ميان  -5

 نيز موفق به كسب افتخارات كشوري ذيل شدند:

 كشوري بر حسب كل امتياز خام كسب شده را به خود اختصاص داد.  اولرتبه  پزشكي آوري فن زير مركز تحقيقاتي 

  كشوري را كسب كرد. اولپزشكي رتبه  وريآ فن زيرمركز تحقيقات  توليد دانشدر محور 

  را به خود اختصاص داد. دومرتبه مركز تحقيقات ريز فناوري پزشكي  ظرفيت سازيدر محور 
 

بودند  مركز از دانشگاه علوم پزشكي تهران 5فاقد رديف مستقل بودجه با يک تا سه سال فعاليت رسمي در زمينه علوم پايه پزشکي مركز تحقيقاتي  100از ميان  -6

 كه در اين گروه مراكز دانشگاه حائز رتبه نشدند.
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 رتبه بندي کشوري و دانشگاهي مراکز تحقيقاتي 

 

 

 مراکز تحقيقاتي داراي رديف مستقل بودجه: -گروه اول

 

  با زمينه فعاليت باليني -الف
هاي گوارش و كبد و مركز تحقيقات غدد و  ترتيب مركز تحقيقات سرطان مركز تحقيقاتي دانشگاه بررسي شدند كه بر حسب امتياز خام نهايي به 8در اين گروه 

 42-3امتياز خام به شرح جدول  بر حسببندي  هاي اول و دوم در سطح كشور شدند. نتيجه اين رتبه امتياز حائز رتبه 6/13049و  2/27096متابوليسم به ترتيب با كسب 

 باشد: مي

 
 1393)باليني( داراي رديف مستقل بودجه طي سالرتبه بندي مراكز تحقيقاتي -42-3جدول 

 رتبه

 دانشگاهي 

 رتبه

 كشوري 
 نام مركز تحقيقات

 ارجاع مقاالت 

 به نام مركز

 امتياز

 مقاالت 

 امتياز

 توليد zامتياز  امتياز خام

 دانش

 ظرفيت

 سازي

 هاي طرح

 تحقيقاتي

 93/3 20/27096 00/0 207 53/26252 54/2419 14/24226 و كبدهاي گوارش  سرطان 1 1

 43/1 60/13049 00/0 135 62/12794 2/2322 79/10524 غدد و متابوليسم 2 2

 -01/0 50/4905 00/0 72 35/4809 46/2043 76/2593 قلب تهران 6 3

 -04/0 27/4726 00/0 5/7 66/4714 97/714 80/3947 ايمونولوژي، آسم و آلرژي 8 4

 -11/0 67/4354 1/68 136 57/4150 69/396 31/3676 هاي پوست و جذام يمركز آموزش و پژوهش بيمار 9 5

 -48/0 34/2247 00/0 42 36/2199 11/929 48/1223 ي و پيوند مغز استخوانآنكولوژهماتولوژي،  15 6

 -60/0 40/1596 00/0 42 61/1332 10/1076 80/476 هاي جراحي سينا تروما و پژوهش قاتيمركز تحق 20 7

  703 00/0 34 26/663 41/465 82/157 *و سلولهاي بنيادي پوست  8

 بندي شده بودند. هاي بنيادي در ارزشيابي وزارتخانه به اشتباه در گروه باليني بيش از سه سال گروه *: مركز تحقيقات پوست و سلول

 

  با زمينه فعاليت علوم پايه پزشکي -ب
 زيرعلوم پايه پزشكي مورد ارزشيابي قرار گرفت كه امتياز خام كسب شده توسط هر يك از اين مراكز به شرح جدول مركز تحقيقاتي با زمينه فعاليت  2در اين گروه 

 رتبه دوم كشوري را به خود اختصاص داد. 62/1778بوده است و مركز تحقيقات علوم دارويي با امتياز 

 
 1393ف مستقل بودجه طي سال رتبه بندي مراكز تحقيقاتي)علوم پايه پزشكي( داراي ردي -43-3جدول 

 رتبه

 دانشگاهي 

 رتبه

 كشوري 
 نام مركز

 ارجاع مقاالت 

 به نام مركز

 امتياز

 مقاالت 

 امتياز
 امتياز

 خام 
 توليد zامتياز 

 دانش

 ظرفيت

 سازي

 هاي طرح

 تحقيقاتي

 56/1 70/14133 00/0 150 71/13977 62/1778 05/12085 علوم دارويي 2 1

 -96/0 91/1078 00/0 37 91/1041 50/3 41/1038 تكنولوژي در پزشكي علوم و 12 2
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 سال فعاليت رسمي: 3مراکز تحقيقاتي فاقد رديف مستقل بودجه با بيش از  -گروه دوم

 : با زمينه فعاليت باليني -الف
هاي اول و  و اعتياد حائز رتبه روانپزشكي نهايي دو مركز تحقيقاتيتحقيقاتي بررسي شدند. بر اساس نتايج اين ارزشيابي بر حسب امتياز خام مركز   34در اين گروه 

 بوده است. 44-3سوم كشوري شدند. رتبه اين نوع مراكز دانشگاه بر حسب امتياز خام به شرح جدول 
 

 1393سال فعاليت رسمي طي سال  3فاقد رديف مستقل بودجه با بيش از ( رتبه بندي مراكز تحقيقاتي )باليني -44-3جدول 

 رتبه

 دانشگاهي 

 رتبه

 كشوري 
 نام مركز

 سال اخذ

 موافقت اصولي

 ارجاع مقاالت 

 به نام مركز

 امتياز 

 مقاالت

 امتياز

 توليد  zامتياز  امتياز خام

 دانش

 ظرفيت

 سازي 

 طرح هاي

 تحقيقاتي 

 22/5 44/6871 00/0 140 07/6700 50/1312 17/4951 1382 روانپزشكي 1 1

 48/3 99/4953 10/30 38/21 22/4874 76/1287 01/3476 1383 اعتياد 3 2

 08/3 81/4509 00/0 134 81/4275 70/1627 61/2588 1389 نقص ايمني كودكان 5 3

 60/2 3984 00/0 117 69/3846 47/1071 99/2268 1373 روماتولوژي 7 4

 39/2 71/3758 00/0 35 44/3695 31/1777 9/1616 1381 چشم پزشكي 8 5

 81/1 86/3120 00/0 50 07/3051 30/772 1/2286 1385 هاي عفوني اطفال بيماري 10 6

 59/1 23/2877 00/0 75/228 31/2636 79/1814 94/744 1388 ضايعات نخاعي 14 7

 48/1 49/2747 00/0 12 24/2729 29/1407 75/1190 1383 دندانپزشكي 16 8

 34/1 79/2602 00/0 30 79/2572 93/966 36/1546 1383 سرطان 18 9

 94/0 42/2158 00/0 00/0 67/2156 47/298 95/1858 1386 رشد و تكامل كودكان 23 10

 42/0 49/1589 00/0 00/0 26/1583 97/457 05/533 1383 گوش و حلق و بيني 38 11

 09/0 26/1227 00/0 20 51/1205 35/483 16/610 1377 بهداشت باروري وليعصر)عج( 55 12

 06/0 95/1192 00/0 00/0 95/1192 66/366 79/818 1384 اي پزشكي هسته 56 13

 04/0 26/1170 00/0 00/0 26/1170 46/219 3/846 1383 ارولوژي 58 14

 -10/0 05/1008 00/0 20 51/981 17/734 17/179 1388 هاي پرستاري و مامايي مراقبت 68 15

 -14/0 36/963 00/0 15 36/948 27/483 43/456 1388 نفرولوژي 73 16

 -19/0 21/912 00/0 00/0 28/905 40/726 81/155 1388 مادر، جنين و نوزاد 76 17

 -20/0 30/898 00/0 36 30/862 09/629 71/178 1388 ليزر در دندانپزشكي 79 18

 -21/0 06/894 00/0 12 81/867 15/350 41/354 1386 پزشكي ورزشي 80 19

 -24/0 41/854 00/0 63/25 02/826 13/376 52/393 1389 يرانانگل هاي بومي ا 83 20

 -31/0 61/782 00/0 35 61/747 45/596 16/13 1386 ارولوژي اطفال 89 21

 -32/0 79/775 00/0 10 45/765 14/643 14/111 1385 هاي مغز و اعصاب بيماري 90 22

 -45/0 06/631 00/0 00/0 08/626 67/297 26/295 1388 ديابت 106 23

 -46/0 03/621 00/0 00/0 38/618 22/397 31/189 1388 راديولوژي نوين و تهاجمي 110 24

 -46/0 45/618 00/0 00/0 45/618 47/261 98/344 1384 ايدز 112 25

 -57/0 98/490 00/0 00/0 25/487 52/442 84/33 1388 تغذيه با شير مادر 123 26

 -68/0 61/377 00/0 00/0 82/368 5/270 11/59 1388 يهاي اتوايميون تاول بيماري 135 27

 -74/0 56/313 00/0 00/0 56/313 9/100 88/204 1389 مسموميت ها 145 28

 -75/0 51/298 9 10 51/279 99/170 02/9 1389 سرطان هاي دستگاه ادراري و تناسلي 148 29

 -79/0 49/251 00/0 00/0 49/251 14/159 35/72 1388 هاي شغلي و طب كار بيماري 154 30

 -82/0 87/218 00/0 36 87/182 29/163 58/12 1388 ايمپلنت دنداني 157 31

 -89/0 31/142 00/0 00/0 31/142 27/65 79/68 1388 هاي رشد و تكامل، دهان، سر و صورت ناهنجاري 166 32

 -95/0 24/80 00/0 00/0 24/80 50/69 74/10 1388 استئوپروز 170 33

 -10 66/24 00/0 00/0 66/24 00/0 66/24 1388 جراحي پيوند قلب 173 34
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  :با زمينه فعاليت علوم پايه پزشکي -ب
 امتياز رتبه نخست كشوري را به خود اختصاص داد. 2/14823پزشكي با كسب  آوري فن زيرمركز تحقيقاتي بررسي شدند و مركز تحقيقات  20در اين گروه 

 

 1393سال فعاليت رسمي طي سال  3مراكز تحقيقاتي )علوم پايه پزشكي( فاقد رديف مستقل بودجه با بيش از  رتبه بندي -45-3جدول 

 رتبه

 دانشگاهي

 رتبه

 كشوري
 نام مركز

 سال اخذ

 موافقت اصولي
 ارجاع مقاالت 

 به نام مركز

 امتياز

 مقاالت

 امتياز

 توليد zامتياز  امتياز خام

 دانش

 ظرفيت

 سازي

 هاي طرح

 حقيقاتيت

 16/7 20/14823 00/0 240 10/14552 44/993 24/13383 1384 آوري فن زير 1 1

 77/0 58/3026 48/44 12 30/2942 39/1384 91/1443 1387 بهره برداري از دانش ستمت 17 2

 66/0 65/2821 00/0 00/0 65/2821 44/354 87/2450 1387 زيست فناوري 19 3

 66/0 20/2818 00/0 00/0 20/2818 51/321 21/2464 1386 يمولكولايمونولوژي  20 4

 38/0 81/2306 00/0 00/0 81/2306 89/740 92/1509 1389 مواد زايد جامد 29 5

 -11/0 17/1811 00/0 32 55/1769 26/546 91/1181 1383 گياهان دارويي 41 6

 08/0 61/1749 00/0 00/0 61/1749 06/239 55/1510 1387 طراحي و توسعه دارو 45 7

 -07/0 54/1737 00/0 30 54/1701 52/540 53/1153 1382 كيفيت آب 47 8

 -16/0 85/1316 68 25/16 60/1232 35/522 42/635 1383 هاي ستمت مبتني بر مشاركت جامعه پژوهش 61 9

 -27/0 11/1100 00/0 00/0 11/1100 62/447 49/592 1383 اختق و تاريخ پزشكي 71 10

 -34/0 84/971 00/0 20 84/951 72/575 62/296 1389 آلودگي هوا 82 11

 -38/0 98/898 00/0 24 98/874 55/313 43/561 1385 بانك فراورده هاي پيوندي 89 12

 -40/0 67/871 00/0 00/0 67/871 95/578 72/289 1389 طب تجربي 90 13

 -54/0 89/602 00/0 10 04/590 14/315 98/212 1389 تصويربرداري سلولي و مولكولي 108 14

 -60/0 45/500 00/0 00/0 45/500 58/247 46/233 1388 تضمين كيفيت دارو 115 15

 -62/0 85/462 3 00/0 85/459 57/305 28/154 1389 تجويز و مصرف منطقي دارو 116 16

 -71/0 99/286 00/0 00/0 99/286 41/230 08/37 1388 طب و داروسازي سنتي 131 17

 -75/0 90/227 00/0 10 90/217 00/203 65/12 1389 مديريت اطتعات ستمت 134 18

  56/75 00/0 00/0 56/75 56/75 00/0 1387 *علوم قرآن، حديث وطب  19

 -83/0 50/75 00/0 00/0 50/75 50/72 00/0 1388 الكتروفيزيولوژي پايه 142 20

 ارزشيابي وزارت متبوع به اشتباه در گروه بيومديكال يك تا سه سال ارزيابي شدند.مركز تحقيقات علوم قرآن، حديث و طب در  *: 
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 سال فعاليت رسمي: 3تا  1مراکز تحقيقاتي فاقد رديف مستقل بودجه با  -گروه سوم

 : با زمينه فعاليت باليني -الف
امتياز، موفق به كسب  04/4897بوده است كه مركز تحقيقات بيماريهاي غير واگير با كسب  46-3مركز تحقيقاتي دانشگاه به شرح جدول  17در اين گروه امتياز خام 

 نخست كشوري شد.  رتبه 

 
 1393رتبه بندي مراكز تحقيقاتي )باليني( فاقد رديف مستقل بودجه با يك تا سه سال فعاليت رسمي طي سال  -46-3جدول 

 رتبه

 دانشگاهي

 رتبه

 كشوري
 نام مركز

 سال اخذ

 فقت اصوليموا

 ارجاع مقاالت 

 به نام مركز

 امتياز

 مقاالت

 امتياز

 توليد zامتياز  امتياز خام

 انشد

 ظرفيت

 سازي 

 هاي طرح

 تحقيقاتي 

 05/7 04/4897 00/0 00/0 72/4439 19/1532 35/3353 1391 هاي غير واگير بيماري 1 1

 37/1 03/1279 00/0 10 03/1269 35/883 68/356 1390 العتج هاي مزمن و صعب بيماري 4 2

 60/0 07/785 00/0 00/0 07/785 00/0 07/785 1392 مولتيپل اسكلروسيس 10 3

 40/0 96/658 00/0 00/0 80/648 84/543 13/115 1390 كبد، لوزالعمده و مجاري صفراوي 18 4

 31/0 27/599 28/447 7.5 49/144 49/115 00/0 1391 ترومبوز هموستاز 25 5

 -01/0 91/400 00/0 32 91/368 48/305 18/51 1391 چاقي و عادات غذايي 32 6

 -18/0 62/292 00/0 75/18 03/271 73/229 88/22 1390 ستمت سالمندان 47 7

 -27/0 87/233 00/0 5 87/228 22/158 15/35 1392 اختتالت خواب شغلي 53 8

9 60 
 ژئونوز 

 (هاي مشترك بين انسان و دام )بيماري
1390 19/13 64/182 33/196 00/0 00/0 33/196 33/0- 

 -38/0 92/161 00/0 00/0 92/161 92/157 4 1392 مدل هاي سرطان 67 10

 -46/0 76/110 00/0 00/0 73/106 68/100 59/8 1392 پيشگيري پوسيدگي دندان 76 11

 -57/0 37/39 00/0 00/0 37/39 37/39 00/0 1391 اختتالت متابوليك 92 12

 -63/0 66/5 00/0 00/0 66/5 66/5 00/0 1392 بيماريهاي مزمن كليه در كودكان 97 13

 -63/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 1392 فوريتهاي پيش بيمارستاني 99 14

 -63/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 1390 خود ايمني دستگاه گوارش 104 15

 -63/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 1390 حركتي بازتواني اختتالت حسي، 105 16

 -63/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 1390 نقشه برداري مغز 107 17

 

 : با زمينه فعاليت علوم پايه پزشکي -ب
 بوده است. 47-3مركز وجود داشت كه رتبه اين نوع مراكز دانشگاه بر حسب امتياز خام به شرح جدول  5در اين گروه 

 

 1393رتبه بندي مراكز تحقيقاتي)علوم پايه پزشكي( فاقد رديف مستقل بودجه با يك تا سه سال فعاليت رسمي طي سال  -47-3جدول 

 رتبه

 دانشگاهي

 رتبه

 كشوري
 نام مركز

 سال اخذ

 موافقت اصولي

 ارجاع مقاالت

 به نام مركز

 امتياز

 مقاالت

 امتياز
 zامتياز  امتياز خام

 هاي تحقيقاتي طرح رفيت سازيظ توليد دانش

 96/1 58/1434 00/0 10 58/1424 44/1136 14/269 1391 بيوسنسورها 6 1

 32/0 79/614 00/0 00/0 79/614 43/428 14/106 1390 زيست مواد در پزشكي 29 2

 -28/0 21/316 00/0 00/0 21/316 90/308 56/3 1391 ميكروبيولوژي مواد غذايي 49 3

 -61/0 41/148 00/0 00/0 41/148 52/121 89/16 1390 بيومديكال و باتيك فناوري 68 4

 -91/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 1392 هاي نو تركيب واكسن 56 5
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 ها کتابخانهامكانات و منابع 
 

هداي   كتابداران هر يك از كتابخانده تعداد اي و  بخانهاند. اطتعات و منابع كتا فعاليت داشتهبه شرح جدول زير تحت نظارت كتابخانه مركزي   كتابخانه 31

 شده است.  ختصه هاي بعدي زير مجموعه كتابخانه مركزي دانشگاه در جدول
 

 1394سال هاي تحت نظارت كتابخانه مركزي در  كتابخانه-48-3جدول 

 نام كتابخانه رديف

 دانشكده بهداشت 1

 دانشكده داروسازي 2

 دانشكده پزشكي 3

 شكده پيراپزشكيدان 4

 دانشكده دندانپزشكي 5

 دانشكده توانبخشي 6

 دانشكده پرستاري و مامايي 7

 هاي نوين پزشكي دانشكده فناوري 8

 دانشكده طب سنتي 9

 دانشكده مجازي 10

 دانشكده علوم تغذيه و رژيم شناسي  11

 دانشكده دندانپزشكي پرديس بين الملل 12

 س بين المللدانشكده داروسازي پردي 13

 بيمارستان امام خميني 14

 بيمارستان شريعتي)كتابخانه شهيد كاظميان( 15

 بيمارستان  پوست  رازي  16

 بيمارستان روزبه 17

 بيمارستان بهارلو 18

 بيمارستان بهرامي 19

 بيمارستان ضيائيان 20

 بيمارستان اميراعلم 21

 مركز طبي كودكان 22

 نوان آرشبيمارستان جامع با 23

 بيمارستان ياس 24

 )كتابخانه دكتر شهيد احمد هجرتي( بيمارستان سينا 25

 )كتابخانه دكتر سيد حسن عارفي( بيمارستان مركز قلب تهران 26

 بيمارستان فارابي 27

 پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم 28

 مركز تحقيقات پوست و جذام 29

 پزشكي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم 30

 موزه ملي تاريخ علوم پزشكي 31
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 1394سال هاي تحت نظارت كتابخانه مركزي در  تعداد عناوين و نسخ كتب موجود در كتابخانه-49-3جدول 

 نام كتابخانه

 هاي خارجي ه زبانتعداد نسخ كتاب ب هاي خارجي تعداد عنوان كتاب به زبان تعداد نسخ كتاب به زبان فارسي تعداد عنوان كتاب به زبان فارسي

 موجود تا 

 1394ابتداي 

 شده  خريداري

 1394در سال 

 موجود تا 

 1394ابتداي 

 شده خريداري

 1394در سال  

 موجود تا

 1394ابتداي  

 شده خريداري

 1394در سال  

 موجود تا 

 1394ابتداي 

 شده خريداري

 1394در سال  

 39 9785 39 6761 0 9331 0 4351 دانشكده بهداشت

 170 2207 119 9689 377 3045 159 2945 دانشكده داروسازي

 126 15000 83 6355 14 25000 30 5017 دانشكده پزشكي

 30 2352 23 1800 177 7978 87 2600 دانشكده پيراپزشكي

 58 4233 55 2873 456 5680 137 2189 دانشكده دندانپزشكي

 202 4177 158 3014 47 2392 18 1458 دانشكده توانبخشي

 97 6559 50 4148 519 10829 158 3216 دانشكده پرستاري و مامايي

 15 466 15 413 4 214 2 201 هاي نوين پزشكي دانشكده فناوري

 40 60 30 50 500 4100 250 1200 دانشكده طب سنتي

  -  - 200 1493  - -  105 217 دانشكده مجازي
 16 96 16 78 1 367 1 225 دانشكده علوم تغذيه و رژيم شناسي

 دانشكده دندانپزشكي

 پرديس بين الملل 
190 105 1166 296 228 49 473 106 

 دانشكده داروسازي

 پرديس بين الملل 
391 26 2494 2520 306 25 559 55 

 120 2993 89 2575 113 2660 57 2607 بيمارستان امام خميني

 بيمارستان شريعتي

 )كتابخانه شهيد كاظميان(
803 1 1673 5 3322 29 5492 51 

 26 2701 20 1500 10 1583 5 500 بيمارستان  پوست  رازي 

 52 5955 48 - 104 4734 60 - بيمارستان روزبه

 23 1118 21 1212 69 1144 38 862 بيمارستان بهارلو

 20 1454 3 1061 69 577 46 395 بيمارستان بهرامي

 50 573 44 452 28 2617 16 1433 بيمارستان ضيائيان

 12 1680 12 1358 0 1840 0 1479 بيمارستان اميراعلم

 46 4068 46 4027 40 2918 40 2856 مركز طبي كودكان

 35 954 32 930 23 955 23 891 بيمارستان جامع بانوان آرش

 39 774 23 606 16 187 5 90 بيمارستان ياس

بيمارستان سينا)كتابخانه دكتر شهيد 

 احمد هجرتي(
374 41 524 43 869 7 1167 8 

 بيمارستان مركز قلب تهران

 )كتابخانه دكتر سيد حسن عارفي(
466 - 691 - 855 55 1094 57 

 31 2140 29 1578 40 454 28 258 بيمارستان فارابي

 2 - 1 908 - - - 727 پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم

 5 588 3 524 0 216 0 158 مركز تحقيقات پوست و جذام

مركز مطالعات و توسعه آموزش 

 علوم پزشكي
923 23 1081 23 1043 32 1179 32 

 0 2000 0 1431 0 2350 0 1939 موزه ملي تاريخ علوم پزشكي

 1563 81897 1356 61459 5494 98800 1461 40961 مجموع
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 1394سال اي تحت نظارت كتابخانه مركزي در ه نامه، سي دي كتب و كتب مرجع موجود در كتابخانه تعداد عناوين پايان-50-3جدول 

 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 

 تعداد 

 صندلي

 مطالعه 

 با تحصيتت

 كتابداري

 صيتتبدون تح

 كتابداري 

 70 4 0 16 3 3 1850 120 5408 دانشكده بهداشت

 120 3 2 10 1 3 170 0 5874 دانشكده داروسازي

 300 3 2 7 2 7 276 488 36163 دانشكده پزشكي

 25 1 1 3 1 1 250 150 160 دانشكده پيراپزشكي

 90 4 2 20 1 5 1236 965 5531 دانشكده دندانپزشكي

 52 3 2 7 2 1 62 150 1877 بخشيدانشكده توان

 207 5 2 92 1 5 83 95 1034 دانشكده پرستاري و مامايي

 2 1 1 1 1 0 1 0 116 هاي نوين پزشكي دانشكده فناوري

 26 1 0 10 2 0 1200 600 53 دانشكده طب سنتي

 4 1 1 3  1 - - 17 دانشكده مجازي

 12 1 0 2 0 1 19 6 199 دانشكده علوم تغذيه و رژيم شناسي

 40 2 0 10 0 1 75 49 84 الملل دانشكده دندانپزشكي پرديس بين

 38 1 1 31 0 1 108 377 64 الملل دانشكده داروسازي پرديس بين

 60 3 2 13 6 1 208 162 1526 بيمارستان امام خميني

 بيمارستان شريعتي

 )كتابخانه شهيد كاظميان(
559 417 615 1 4 9 1 3 56 

 198 856 ست  رازيبيمارستان  پو
 

1 0 4 1 2 55 

 48 1 1 3 1 - 4 - 577 بيمارستان روزبه

 21 1 1 7 1 1 192 100 18 بيمارستان بهارلو

 40 1 1 5 1 1 - 20 180 بيمارستان بهرامي

 11 3 1 3 1 1 145 246 4 بيمارستان ضيائيان

 25 3 1 5 0 1 54 0 59 بيمارستان اميراعلم

 59 3 1 9 1 2 497 674 1130 مركز طبي كودكان

 750 111 بيمارستان جامع بانوان آرش
 

1 1 5 1 1 30 

 12 2 2 4 1 0 42 150 ندارد بيمارستان ياس

 بيمارستان سينا

 )كتابخانه دكتر شهيد احمد هجرتي(
55 253 27 2 0 3 0 1 40 

 بيمارستان مركز قلب تهران

 كتابخانه دكتر سيد حسن عارفي()
97 160 135 1 - 5 1 2 10 

 22 2 1 9 0 2 5 0 493 بيمارستان فارابي

 12 1 1 8 - 2 20 47 286 پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم

 15 0 0 1 2 0 0 0 41 مركز تحقيقات پوست و جذام

 10 1 1 3 - 1 64 120 44 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

 68 1 1 4 0 1 50 0 0 موزه ملي تاريخ علوم پزشكي

 1580 61 32 312 33 48 7388 6297 62616 جموعم
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 دانشگاهدر مين منابع الكترونيك أت
 هيأتعنوان كتاب و بانك اطتعاتي معتبر علمي به روز در اختيار دارد كه در دسترس اعضاي  2000مجله،  7000دانشگاه علوم پزشكي تهران بيش از 

توانند با دسترسي به اينترنت، در هر زمان و مكان از اين منابع  ويان و پژوهشگران دانشگاه ميعلمي و پژوهشگران قرار گرفته است. بدين ترتيب دانشج

 برداري و استفاده نمايند.  بهره

 :کتابخانه ديجيتال دانشگاهي الکترونيک منابع از استفاده ميزان
علمي و پژوهشگران تهيه  هيأتال دانشگاه جهت استفاده اعضاي ها توسط كتابخانه ديجيت ميزان استفاده از مجتت و مقاالت الكترونيك كه اشتراك آن

هاي مورد دسترسي است. آمار  توان با در نظر گرفتن موارد مختلفي سنجيد. يكي از اين موارد تعداد مقاالت دانلود شده از سايت شده است را مي

 بوده است. 51-3يتدي به شرح جدول م 2015تا  2010هاي  هاي در دسترس دانشگاه طي سال برداشت مقاالت از مجموعه
 

 ميتدي 2014تا  2010هاي  سالر آمار استفاده )دانلود( مقاالت مجتت الكترونيكي د -51-3جدول 

 نام مجموعه
 سال ميتدي

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Elsevier ScienceDirect 497960 544347 749366 789271 868235 650555 

Ovid Journals 59150 93855 63728 647781 50119 44543 

Wiley Blackwell Journals 89963 92320 102351 - 142270 152311 

EBSCO Collection 19122 26837 37545 - - - 

Proquest Medical & Health, Biology, Nursing, Psychology 28683 45934 369451 31048 57665 61019 

Springer Journals 58123 89691 115760 666141 81307 81148 

 989576 1199596 951711 1106745 892984 753001 مجموع

 عدد مشخص شده مربوط به دسترسي در تمام طول سال نبوده و محدود به چندماه است.  -1
 

 دانشگاه يمجالت علم
نمايد. قدمت برخي از اين مجتت  عنوان مجله فارسي منتشر مي 14 عنوان مجله انگليسي و 43عنوان مجله علمي شامل  57دانشگاه علوم پزشكي تهران، 

بستر انتشار مقاالت علمي   المللي برخوردار هستند و به عنوان اي در موضوع مربوطه در سطح بين رسد و از ارزش علمي ويژه سال مي 50به بيش از 

ها و تجربيات علمي اين گروه از پژوهشگران كه  خشي از پژوهششوند. حاصل ب علمي و دانشجويان تحصيتت تكميلي محسوب مي هيأتاعضاي 

شود. دانشگاه همواره تتش دارد تا با  باشند، در مجتت علمي دانشگاه منتشر مي علمي نيز مي هيأتشامل دانشجويان تحصيتت تكميلي و اعضاي 

كه را افزايش دهد. با توجه به اينكه برخي از مجتت دانشگاه هاي مديريتي نوين علمي مجتت، كيفيت علمي مجتت تخصصي خود  استفاده از روش

عنوان از مجتت دانشگاه داراي رتبه علمي پژوهشي از كميسيون نشريات علوم پزشكي كشور بودند. در اين راستا  47، 1394جديد هستند در پايان سال 

 Openاند. اكثر مجتت انگليسي زبان دانشگاه اينك از سامانه  شده هاي قبل كليه مجتت داراي سيستم يكپارچه پذيرش و داوري مقاالت طي سال

Journal System (OJS) پذيري و دسترسي ، با هدف افزايش مشاهده1394شوند. طي سال  و مجتت فارسي زبان از سامانه يكتاوب مديريت مي

 ير نمايه شدند:هاي اطتعاتي ز المللي به مجتت دانشگاه، تمام مجتت دانشگاه در پايگاه بين
 
 

 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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 1394دانشگاه در سال انگليسي زبان  مجتت علمي مشخصات -52-3جدول 
 (شمسيسال تأسيس ) سال تأسيس )ميتدي( حوزه تخصصي نام مجله رديف

1 Academic Journal of Surgery 1392 2014 جراحي 

2 Archives of Anesthesiology and Critical Care 1393 2015 هاي ويژه  بيهوشي و مراقبت 

3 Acta Medica Iranica 1334 1956 پزشكي 

4 Archives of Breast Cancer 1392 2014 سرطان سينه 

5 Archives of Neuroscience 1392 2014 علوم اعصاب 

6 Asian Journal of Sports Medicine 1388 2010 پزشكي ورزشي 

7 Auditory and Vestibular Research 1393 2015 شناسي شنوايي 

8 Basic & Clinical Cancer Research  1387 2009 سرطان 

9 Case Reports in Clinical Practice 1394 2016 طبابت باليني 

10 DARU Journal of Pharmaceutical Sciences 1368 1990 علوم دارويي 

11 Frontiers in Biomedical Technologies 1392 2014 پزشكي هاي زيست فناوري 

12 International Journal of Hematology-Oncology  & Stem Cell Research 1382 2004 هاي بنيادي هماتولوژي، آنكولوژي و تحقيقات سلول 

13 International Journal of Occupational Hygiene 1387 2009 اي بهداشت حرفه 

14 Iranian Journal of Allergy Asthma and Immulogy 1378 2000 شناسي ژي، آسم و ايمنيآلر 

15 Iranian Journal of Microbiology 1387 2009 شناسي ميكروب 

16 Iranian Journal of Neurology 1380 2002 نورولوژي 

17 Iranian Journal of Nuclear Medicine 1371 1993 اي پزشكي هسته 

18 Iranian Journal of Parasitology 1384 2006 شناسي انگل 

19 Iranian Journal of Pediatrics 1363 1985 طب اطفال 

20 Iranian Journal of Psychiatry 1384 2006 روانشناسي 

21 Iranian Journal of Public Health 1350 1972 بهداشت عمومي 

22 Iranian Journal of Radiology 1381 2003 راديولوژي 

23 Journal of Air Pollution and Health 1394 2016 ستمت و آلودگي هوا 

24 Journal of Arthropod-Borne Diseases 1385 2007 شناسي پزشكي حشره 

25 Journal of Biostatistics and Epidemiology 1393 2015 آمار زيستي و اپيدميولوژي 

26 Journal of Craniomaxillofacial Research 1392 2014 تتحقيقات جمجمه، فك و صور 

27 Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences 1382 2004 دندانپزشكي 

28 Journal of Diabetes and Metabolic Disorders 1380 2002 ديابت و اختتالت متابوليك 

29 Journal of Environmental Health Science&Engineering  1382 2004 داشت محيطعلوم و مهندسي به 

30 Journal of Family and Reproductive Health 1385 2007 خانواده و بهداشت باروري 

31 Journal of Food Safety and Hygiene 1393 2015 بهداشت و ايمني مواد غذايي 

32 Journal of Medical Bacteriology 1390 2012 شناسي پزشكي باكتري 

33 Journal of Medical Ethics and History of Medicine 1386 2008 تاريخ و اختق پزشكي 

34 Journal of Medical Hypotheses & Ideas 1385 2007 هاي پزشكي فرضيه و ايده 

35 Journal of Nutritional Sciences and Dietetics 1393 2015 شناسي علوم تغذيه و رژيم 

36 Journal of Orthopedic and Spine Trauma 1393 2015 ارتوپدي و تروماي ستون فقرات 

37 Journal of Pharmaceutical Care 1391 2013 هاي دارويي مراقبت 

38 Journal of Pharmacoeconomics and Pharmaceutical Management 1393 2015 اقتصاد و مديريت دارو 

39 Journal of Sleep Sciences 1394 2016 علوم خواب 

40 Nursing Practice Today 1392 2014 پرستاري 

41 Rheumatology Research 1394 2016 روماتولوژي 

42 The Journal of Tehran University Heart Center 1384 2006 قلب 

43 Traditional and Integrative Medicine 1394 2016 طب سنتي و تلفيقي 
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 1394دانشگاه در سال فارسي زبان  يمجتت علم مشخصات -53-3جدول 
 (شمسيسال تأسيس ) سال تأسيس )ميتدي( حوزه تخصصي نام مجله رديف

 1390 2012 بهداشت و ايمني كار بهداشت و ايمني كار 1

 1377 1999 مديريت و اقتصاد ستمت بيمارستان 2

 1385 2007 پيراپزشكي پياورد ستمت 3

 1385 2007 توانبخشي توانبخشي نوين 4

 1369 1991 پرستاري حيات 5

 1386 2008 ستمت و محيط ايران ستمت و محيط ايران 6

 1371 1992 شناسي شنوايي شنوايي شناسي 7

 1383 2005 اپيدميولوژي مجله اپيدميولوژي ايران 8

 1386 2008 اختق و تاريخ پزشكي مجله ايراني اختق و تاريخ پزشكي 9

 1388 2010 پوست و زيبايي يمجله پوست و زيباي 10

 1380 2002 بهداشت مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي 11

 1323 1945 پزشكي مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران 12

 1365 1987 دندانپزشكي مجله دندانپزشكي 13

 1379 2001 ديابت و ليپيد مجله ديابت و متابوليسم ايران 14

 

 1394دانشگاه در سال دوره انتشار، نوع انتشار و تعداد مقاالت منتشر شده در مجتت علمي  -54-3جدول 

 نوع انتشار دوره انتشار عنوان نشريه رديف
 تعداد شمارگان

 1394تا انتهاي سال  

 تعداد مقاالت

 1394تا انتهاي سال  

1 Academic Journal of Surgery 32 4 لكترونيكا-كاغذي فصلنامه 

2 Archives of Anesthesiology and Critical Care 44 5 الكترونيك فصلنامه 

3 Acta Medica Iranica 2312 187 الكترونيك ماهنامه 

4 Archives of Breast Cancer 59 8 الكترونيك فصلنامه 

5 Archives of Neuroscience 79 8 الكترونيك فصلنامه 

6 Asian Journal of Sports Medicine 266 25 الكترونيك فصلنامه 

7 Auditory and Vestibular Research 36 5 الكترونيك فصلنامه 

8 Basic& Clinical Cancer Research 99 14 الكترونيك فصلنامه 

9 Case Reports in Clinical Practice 9 1 الكترونيك-كاغذي فصلنامه 

10 DARU Journal of Pharmaceutical Sciences 325 5 الكترونيك بر پايه مقاله 

11 Frontiers in Biomedical Technologies 56 7 الكترونيك فصلنامه 

12 International Journal of Hematology-Oncology & Stem Cell Research 276 35 الكترونيك فصلنامه 

13 International Journal of Occupational Hygiene 148 19 الكترونيك-كاغذي نامهفصل 

14 Iranian Journal of Allergy Asthma and Immulogy 591 60 الكترونيك فصلنامه 

15 Iranian Journal of Microbiology 362 33 الكترونيك فصلنامه 

16 Iranian Journal of Neurology 210 19 الكترونيك-كاغذي فصلنامه 

17 Iranian Journal of Nuclear Medicine 360 24 الكترونيك دو سالنامه 

18 Iranian Journal of Parasitology 552 38 الكترونيك فصلنامه 

19 Iranian Journal of Pediatrics 1422 81 الكترونيك دو ماهنامه 

20 Iranian Journal of Psychiatry 351 41 الكترونيك فصلنامه 

21 Iranian Journal of Public Health 1974 217 الكترونيك ماهنامه 

22 Iranian Journal of Radiology 570 44 الكترونيك فصلنامه 

23 Journal of Air Pollution and Health 7 1 الكترونيك-كاغذي فصلنامه 

24 Journal of Arthropod-Borne Diseases 203 19 الكترونيك فصلنامه 

25 Journal of Biostatistics and Epidemiology 16 2 الكترونيك-كاغذي فصلنامه 
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 1394دانشگاه در سال دوره انتشار، نوع انتشار و تعداد مقاالت منتشر شده در مجتت علمي  -54-3جدول ادامه 

 نوع انتشار دوره انتشار عنوان نشريه رديف
 تعداد شمارگان

 1394تا انتهاي سال  

 تعداد مقاالت

 1394تا انتهاي سال  

26 Journal of Craniomaxillofacial Research 34 4 الكترونيك فصلنامه 

27 Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences 571 57 الكترونيك دو ماهنامه 

28 Journal of Diabetes and Metabolic Disorders 585 29 الكترونيك بر پايه مقاله 

29 Journal of Environmental Health Science&Engineering 635 36 الكترونيك بر پايه مقاله 

30 Journal of Family and Reproductive Health 261 34 الكترونيك فصلنامه 

31 Journal of Food Safety and Hygiene 16 2 الكترونيك-كاغذي فصلنامه 

32 Journal of Medical Bacteriology 85 10 يكالكترون فصلنامه 

33 Journal of Medical Ethics and History of Medicine 129 12 الكترونيك سالنامه 

34 Journal of Medical Hypotheses& Ideas 102 9 الكترونيك دو سالنامه 

35 Journal of Nutritional Sciences and Dietetics 31 4 الكترونيك فصنامه 

36 Journal of Orthopedic and Spine Trauma 16 2 الكترونيك فصلنامه 

37 Journal of Pharmaceutical Care 68 8 الكترونيك فصلنامه 

38 Journal of Pharmacoeconomics and Pharmaceutical Management 16 2 الكترونيك فصلنامه 

39 Journal of Sleep Sciences 8 1 الكترونيك-كاغذي فصلنامه 

40 Nursing Practice Today 55 8 الكترونيك فصلنامه 

41 Rheumatology Research 8 1 الكترونيك-كاغذي فصلنامه 

42 The Journal of Tehran University Heart Center 418 40 الكترونيك-كاغذي فصلنامه 

43 Traditional and Integrative Medicine 8 1 الكترونيك-كاغذي فصلنامه 

 144 18 الكترونيك-كاغذي فصلنامه كار بهداشت و ايمني 44

 366 40 الكترونيك فصلنامه بيمارستان 45

 316 38 الكترونيك دوماهنامه پياورد ستمت 46

 342 33 الكترونيك فصلنامه توانبخشي نوين 47

 523 62 الكترونيك فصلنامه حيات 48

 336 30 الكترونيك-كاغذي فصلنامه ستمت و محيط ايران 49

 435 40 الكترونيك فصلنامه وايي شناسيشن 50

 330 37 الكترونيك فصلنامه مجله اپيدميولوژي ايران 51

 491 52 الكترونيك-كاغذي دوماهنامه مجله ايراني اختق و تاريخ پزشكي 52

 174 24 الكترونيك فصلنامه مجله پوست و زيبايي 53

 405 51 الكترونيك صلنامهف مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي 54

 3888 471 الكترونيك ماهنامه مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران 55

 820 85 الكترونيك فصلنامه مجله دندانپزشكي 56

 686 66 الكترونيك دو ماهنامه مجله ديابت و متابوليسم ايران 57

 22661 2209 مجموع

 

 

 المللي هاي بين نامه در نمايه دانشگاه يمجالت علمنمايه شدن 
 

 شوند. نمايه مي Medlineيا  PubMedعنوان در 21و  Scopusعنوان در  ISI ،21مجله در  9منتشر شده است،  1394دانشگاه كه در سال  مجلهعنوان  57ز ا

 است. بعديالمللي به شرح جدول ر بينهاي معتبنامه فهرست و وضعيت نمايه شدن مجتت دانشگاه در نمايه
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 1394دانشگاه در سال انگليسي زبان  مجتت علمي نمايه سازي فهرست و مشخصات -55-3جدول 

ف
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 عنوان مجله

 ياطتعات يها ده مقاالت در بانكيه شدن چكينماوضعيت 

شي
وه
 پژ
مي
 عل
تبه
ر

 

IS
I

 S
co

p
u
s

 M
ed

li
n
e

 

P
u
b
m

ed
 

U
lr

ic
h

 E
B

S
C

O
 P

ro
q
u
es

t
 

E
m

b
as

e
 

In
d
ex

 C
o
p
er

n
ic

u
s

 

IM
E

M
R

 C
IN

A
H

L
 

C
A

B
I

 D
O

A
J

 

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               
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 

(IJEHSE) 
              

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 Nutritional Sciences and Dietetics               

36 Journal of Orthopedic and Spine Trauma               

37 Journal of Pharmaceutical Care               

38 Journal of Sleep Sciences               
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 عنوان مجله

 ياطتعات يها ده مقاالت در بانكيه شدن چكينماوضعيت 
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39 Journal of Pharmacoeconomics and Pharmaceutical 
Management 

              

40 Nursing Practice Today               

41 Rheumatology Research               

42 The Journal of Tehran University Heart Center               
43 Traditional and Integrative Medicine               
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به 
رت

مي
عل

-
شي
وه
پژ

 

IS
I

 S
co

p
u
s

 M
ed

li
n
e

 P
u
b
m

ed
 

U
lr

ic
h

 E
B

S
C

O
 P

ro
q
u
es

t
 

E
m

b
as

e
 

In
d
ex

 

C
o
p
er

n
ic

u
s

 

IM
E

M
R

 C
IN

A
H

L
 

C
A

B
I

 D
O

A
J

 

               بهداشت و ايمني كار 44
               بيمارستان 45
               پياورد ستمت 46
               توانبخشي نوين 47
               حيات 48
               ستمت و محيط ايران 49
               شنوايي شناسي 50
               مجله اپيدميولوژي ايران 51
               مجله ايراني اختق و تاريخ پزشكي 52
               له پوست و زيباييمج 53
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 :منتشر شده است 1394الزم به ذكر است اولين شماره مجتت زير در سال 
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 :PubMedCentralو   PubMedهاي اطالعاتي  دانشگاه در بانکمجالت نمايه سازي و وضعيت 
بانك مجله از مجتت دانشگاه در  20هم اكنون آغاز شد.  PubMedو  PubMed Centralي مجتت دانشگاه در بانك اطتعات يساز هرآيند نمايف 1390از سال 

كه در   در اين بانك است به نحوي، مجتت دانشگاهمنتشر شده توسط عنوان مقاالت  3300 نزديك به وجود، يساز هحاصل اين نماي شوند.اطتعاتي مذكور نمايه مي

، 1-3اند. نمودار  شده هو نماي بودهدر دسترس  PubMed يبانك اطتعات ر، دمجتت دانشگاهمقاله منتشر شده در  3240تعداد ، يميتد 2016سال Februaryماه 

نشان  ،مقاله در اين بازه زماني( 1194)نمايه شدن  يميتد 2016فوريه تا  2015مارس از  يرا در اين بانك اطتعاتمنتشر شده در مجتت دانشگاه رشد تعداد مقاالت 

 .دهد يم

 
 يميتد 2016فوريه تا  2015مارساز  PubMedي ر بانك اطتعاتدرشد تعداد مقاالت مجتت دانشگاه -1-3 نمودار

 
 

و يا  htmlي ها از صورت يبار متن كامل مقاالت اين مجتت به يك 1355939 ، در مجموع1394سال ، در PubMed Centralگزارش استفاده و دانلود  اساس بر

PDF آمار  است كه رشد قابل توجهي را نشان مي دهد. 2015ه نوامبر سال مربوط ب144277با عدد  مشاهده و دانلودبيشترين ميزان  .مشاهده و يا دانلود شده است

 2-3 نموداري در ميتد 2016فوريه تا  2015بازه زماني مارس  به تفكيك ماه در PubMedي اين مجتت از طريق بانك اطتعات تميزان مشاهده و دانلود مقاال

 است. آمده
 يميتد 2016تا فوريه  2015 ي مارسدر بازه زمان PubMedي از طريق بانك اطتعاتدانشگاه  ميزان مشاهده و دانلود مقاالت مجتت-2-3 نمودار
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 ها و مراکز تحقيقاتي  ها، پژوهشكده پژوهشگاه
  

مركز  24وهشكده با پژ 7مركز تحقيقاتي وابسته،  9پژوهشكده و  3پژوهشگاه شامل  1 ، دانشگاه علوم پزشكي تهران1394سال بر اساس اطتعات منتهي به پايان 

مركز تحقيقاتي شامل  92دارد. الزم به ذكر است دانشگاه در مجموع  هاي مصوب[ مركز تحقيقاتي مصوب ]مستقل از پژوهشگاه و پژوهشكده 52تحقيقاتي وابسته و 

 ي گسترش وزارت متبوع دارد.مركز داراي موافقت اصولي از شورا 32مركز داراي موافقت قطعي و  50اي،  مركز داراي رديف مستقل بودجه 10

  

 پژوهشگاه:
سه از سوي شوراي گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مورد موافقت اصولي قرار گرفته است.  1391پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم در سال 

وابسته به اين  مركز تحقيقاتي 9و وم جمعيتي در غدد و متابوليسم غدد و متابوليسم، علوم سلولي و مولكولي در غدد و متابوليسم و علدر علوم باليني   پژوهشكده

 پژوهشگاه هستند.
 

 1394داراي موافقت اصولي از شوراي گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي طي سال  هاي پژوهشگاه -57-3جدول 

 هاي وابسته نام پژوهشكده نام پژوهشگاه
 تعداد مراكز 

 تحقيقاتي وابسته
 ز تحقيقاتي وابستهنام مراك

 پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم

 غدد و متابوليسم، ديابت، استئوپروز 3 علوم باليني در غدد و متابوليسم

 بيوسنسورها، چاقي و عادات غذايي، اختتالت متابوليك 3 علوم سلولي و مولكولي در غدد و متابوليسم

 هاي غيرواگير هاي مزمن و صعب العتج، بيماري دان، بيماريستمت سالمن 3 علوم جمعيتي در غدد و متابوليسم

 

 ها: پژوهشکده
پژوهشكده داراي موافقت اصولي از سوي شوراي گسترش  7، دانشگاه علوم پزشكي تهران غير از سه پژوهشكده وابسته به پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم

 مركز تحقيقاتي وابسته را در اختيار دارند. 24ها  اين پژوهشكده مجموعدر در اختيار داشته است.  زيروزارت متبوع به شرح جدول 
 

 

 1394هاي داراي موافقت اصولي از شوراي گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي طي سال  پژوهشكده -58-3جدول 

 مراكز تحقيقاتي وابسته تعداد مراكز تحقيقاتي وابسته پژوهشكدهم نا رديف

 مواد زائد جامد، كيفيت آب، لودگي هواآ 3 محيط زيست 1

 هاي ستمت مبتني بر مشاركت جامعه ايدز، اعتياد، پژوهش 3 كاهش رفتار پرخطر 2

 مادر جنين و نوزاد، بهداشت باروري وليعصر، تغذيه با شير مادر 3 ستمت خانواده 3

 وارش، كبد، لوزالمعده و مجاري صفراويهاي گوارش و كبد، خودايمني دستگاه گسرطان 3 هاي گوارش و كبد بيماري 4

 هاي مغز و اعصاب، ضايعات مغزي نخاعي، الكتروفيزيولوژي، پزشكي ورزشي بيماري 4 بازتواني عصبي 5

 هاي رشد وتكامل، دهان سر و صورت، ايمپلنت دنداني دندانپزشكي، ليزر در دندانپزشكي، ناهنجاري 5 علوم دندانپزشكي 6

 حي و توسعه دارو، علوم دارويي، تضمين كيفيت داروطرا 3 علوم دارويي 7
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 مراکز تحقيقاتي:
مركدز تحقيقداتي    92دارد. الزم به ذكر است دانشگاه در مجموع  ها مركز تحقيقاتي مصوب و مستقل از پژوهشكده 52، 1394دانشگاه علوم پزشكي تهران در انتهاي سال 

فهرسدت كدل     مركز داراي موافقت اصولي از شوراي گسترش وزارت متبدوع دارد.  32ركز داراي موافقت قطعي و م 50اي،  مركز داراي رديف مستقل بودجه 10شامل 

 مراكز تحقيقاتي مصوب دانشگاه در قالب جدول ارائه شده است.

 

 1394سال از شوراي گسترش وزارت بهداشت طي  داراي رديف مستقل بودجهمراكز تحقيقاتي  -59-3جدول 

 گاه نشاني وب تحقيقاتيعنوان مركز  رديف

 http://iaari.tums.ac.ir آسم و آلرژي ايمونولوژي،  1

 http://stsrc.tums.ac.ir هاي جراحي تروما و پژوهش 2

 http://ddrc.tums.ac.ir هاي گوارش و كبدسرطان 3

 http://psrc.tums.ac.ir علوم دارويي 4

 http://rcstim.tums.ac.ir علوم و تكنولوژي در پزشكي 5

 http://emrc.tums.ac.ir غدد و متابوليسم 6

 http://rthc.tums.ac.i قلب تهران 7

 http://crtsdl.tums.ac.ir هاي پوست و جذام مركز آموزش و پژوهش بيماري 8

 http://horcsct.tums.ac.ir و پيوند مغز استخوان يهماتولوژي، آنكولوژ 9

 http://sscrc.tums.ac.ir هاي بنيادي پوست و سلول 10

 

 1394سال از شوراي گسترش وزارت بهداشت طي  موافقت قطعيمراكز تحقيقاتي داراي  -60-3جدول 

 عنوان مركز  رديف عنوان مركز  رديف عنوان مركز  رديف

 فناوري نانو 35 هاي عفوني اطفال بيماري 18 اختق و تاريخ پزشكي 1

 ن و تهاجمييولوژي نويراد 36 غز و اعصابهاي م بيماري 19 اختتالت متابوليك 2

 سرطان 37 بيوسنسورها 20 آلودگي هوا 3

 ستمت سالمندان 38 اي پزشكي هسته 21 ارولوژي 4

 طراحي و توسعه دارو 39 پزشكي ورزشي 22 ارولوژي اطفال 5

 ضايعات مغزي نخاعي 40 مولكولي -تصويربرداري سلولي 23 اعتياد 6

 كيفيت آب 41 ستمت مبتني بر مشاركت جامعه هاي پژوهش 24 ايدز 7

 كبد، لوزالمعده و مجاري صفراوي 42 جراحي هاي فك وصورت 25 اختتالت خواب شغلي 8

 گوش، حلق و بيني 43 چاقي و عادات غذايي 26 ايمپلنت دنداني 9

 گياهان دارويي 44 چشم پزشكي 27 ايمونولوژي مولكولي 10

 ليزر در دندانپزشكي 45 خود ايمني دستگاه گوارش 28 ايران ي هاي پيوند بانك فرآورده 11

 ن و نوزاديمادر، جن 46 دندانپزشكي 29 بهداشت باروري وليعصر )عج( 12

 مواد زائد جامد 47 رشد و تكامل كودكان 30 برداري از دانش ستمت بهره 13

 ماييهاي پرستاري و ما مراقبت 48 روانپزشكي 31 هاي غيرواگير بيماري 14

 مني كودكانينقص ا 49 روماتولوژي 32 هاي مزمن و صعب العتج بيماري 15

 فناوري بيومديكال و رباتيك 33 نفرولوژي 16
 تغذيه با شير مادر 50

 هاي بومي ايران انگل 34 تجويز و مصرف منطقي دارو 17
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 1394سال رت بهداشت طي از شوراي گسترش وز ا موافقت اصوليمراكز تحقيقاتي داراي  -61-3جدول 
 عنوان مركز  رديف عنوان مركز  رديف

 مدل هاي سرطان 17 استئوپروز 1

 مولتيپل اسكلروزيس 18 الكتروفيزيولوژي پايه 2

 هاي نوتركيب واكسن 19 هاي اتوايميون تاولي بيماري 3

 زيست فناوري 20 هاي شغلي و طب كار بيماري 4

 زيست مواد در پزشكي 21 تيباز تواني اختتالت حسي و حرك 5

 ژنتيك قلب 22 هاي مزمن كليه در كودكان بيماري 6

 هاي دستگاه ادراري تناسلي سرطان 23 پيوند كبد 7

 طب تجربي 24 پرتو درماني سرطان 8

 طب و داروسازي سنتي 25 تضمين كيفيت دارو 9

 علوم قرآن، حديث و طب 26 ترومبوز و هموستاز 10

 علوم شناختي و رفتاري 27 قلبجراحي پيوند  11

 مديريت اطتعات ستمت 28 ديابت 12

 ها تيمسموم 29 زئونوز 13

 مديريت اقتصاد و دارو 30 پيشگيري پوسيدگي دندان 14

 ميكروبيولوژي موادغذايي 31 هاي پيش بيمارستاني فوريت 15

 نقشه برداري مغز 32 گوارش و كبد كودكان 16
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 يپژوهش يتخصص يدکترا ياندانشجو

(Ph.D by Research) 
 

 

در دكتراي تخصصي پژوهشي  اقدام به پذيرش دانشجو در مقطع 1389-90تحصيلي  سالدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران از 

در مقطع  وزش فراگيران دانشگاهوظيفه آمالملل و چشم پزشكي نور،  مركز تحقيقاتي دانشگاه و پرديس بين 40خود نموده است.  تحقيقاتي مراكز

 . اند بر عهده داشتهدكتراي تخصصي پژوهشي را 
 

 1394-95تحصيلي  سالدانشجويان مشغول به تحصيل در مقطع دكتراي تخصصي پژوهشي به تفكيك محل تحصيل و سال ورود به دانشگاه طي  -62-3جدول 

 تعداد دانشجو مركز تحقيقاتي رديف
 

 د دانشجوتعدا مركز تحقيقاتي رديف

 2 ارولوژي 1
 

 1 روماتولوژي 23

 2 ارولوژي اطفال 2
 

 4 سرطان 24

 1 هاي بومي ايران انگل 3
 

 5 ضايعات مغزي نخاعي 25

 2 ايدز 4
 

 11 ضايعات مغزي نخاعي)دوره مشترك با هانوفر آلمان( 26

 2 هاي دنداني ايمپلنت 5
 

 10 علوم دارويي 27

 4 ايمونولوژي، آسم و آلرژي 6
 

 2 علوم وتكنولوژي در پزشكي 28

 2 هاي پيوندي بانك فرآورده 7
 

 10 غدد درون ريز و متابوليسم 29

 2 وليعصر بهداشت باروري 8
 

 4 قلب و عروق 30

 1 بهره برداري از دانش ستمت 9
 

 8 )بيمارستان شريعتي( گوارش و كبد 31

 1 العتج هاي مزمن و صعب بيماري 10
 

 2 گياهان داروئي 32

 1 هاي عفوني اطفال بيماري 11
 

 2 ليزر در دندانپزشكي 33

 3 بيوسنسور 12
 

 1 مديريت اطتعات ستمت 34

 1 پزشكي ورزشي 13
 

 2 هاي پرستاري و مامائي مراقبت 35

 2 هاي ستمت پژوهش 14
 

 1 مغز و اعصاب 36

 1 پژوهشكده غدد و متابوليسم 15
 

 7 فناوري نانو 37

 3 پوست و جذام 16
 

 3 نقص ايمني كودكان 38

 3 هاي بنيادي پوست و سلول 17
 

 4 نكولوژي و پيوند مغز استخوانآهماتولوژي،  39

 4 هاي سينا تروما و جراحي 18
 

 3 )آلودگي هوا( پژوهشكده محيط زيست 40

 3 چاقي و عادات غذايي 19
 

 4 )كيفيت آب( پژوهشكده محيط زيست 41

 2 چشم پزشكي 20
 

 2 ملل )آموزش آزاد(ال پرديس بين 42

 2 نور چشم پزشكي 21
 135 مجموع 

 5 روانپزشكي 22
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 (:Ph.D by Research)ي دانشجويان پذيرفته شده در مقطع دکتراي تخصصي پژوهش
صصي پژوهشي به بعد در مراكز تحقيقاتي خود اقدام به پذيرش دانشجوي مقطع دكتراي تخ 1389-90تحصيلي   دانشگاه علوم پزشكي تهران از سال

 29الملل خود،  مركز تحقيقاتي و پرديس بين 15، دانشگاه در 1395و بر اساس اطتعات ابتداي ارديبهشت ماه  1393-94تحصيلي  نموده است. در سال

 دانشجوي دكتراي تخصصي پژوهشي پذيرفته است. نفر
 

 1394-95تحصيلي  سالك مراكز تحقيقاتي طي دانشجويان پذيرفته شده در مقطع دكتراي تخصصي پژوهشي به تفكي -63-3جدول 

 تعداد دانشجو نام مركز تحقيقاتي رديف

 1 ايمونولوژي، آسم و آلرژي 1

 1 هاي چشم بيماري 2

 2 بيوسنسور 3

 2 پژوهش هاي ستمت 4

 1 چاقي و عادات غذايي 5

 1 روانپزشكي 6

 2 سرطان 7

 2 علوم دارويي 8

 5 غدد درون ريز و متابوليسم 9

 6 شريعتي( گوارش و كبد)بيمارستان 10

 1 مغز و اعصاب 11

 1 نانوفناوري 12

 1 نقص ايمني كودكان 13

 1 پژوهشكده محيط زيست)آلودگي هوا( 14

 1 پژوهشكده محيط زيست)كيفيت آب( 15

 1 الملل پرديس بين 16

 29 مجموع

 

 

 آموختگان دکتراي تخصصي پژوهشي: دانش
، براي نخستين بار دو نفر دانشجوي دكتراي تخصصي 1392تا پايان شهريور  1392، يعني از ابتداي مهرماه 1392-93صيلي در حالي كه طي سال تح

، 1393-94التحصيل شدند، در سال تحصيلي  ريز و متابوليسم و مركز تحقيقاتي گوارش و كبد دانشگاه فارغ پژوهشي در دو مركز تحقيقاتي غدد درون

 افزايش يافته است. نفر 10اين تعداد به 
 

 1393-94آموختگان دكتراي تخصصي پژوهشي بر حسب مركز تحقيقاتي طي سال  دانش -64-3جدول 

 تعداد دانشجو مركز تحقيقاتي

 1 هاي عفوني اطفال بيماري

 1 سرطان

 4 غدد درون ريز و متابوليسم

 3 گوارش و كبد

 1 نقص ايمني كودكان

 10 مجموع
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 و جامعهعت صندانشگاه،  يهمكار
 

ردي و توسعه صنعت در راستاي هاي كارب در ارتباط با توسعه و ساماندهي همكاري دانشگاه با مراكز صنعتي و با هدف تقويت انگيزه محققين دانشگاه در ارائه پژوهش

عاونت تحقيقات وفناوري نموده است. هم ه در حوزه ماقدام به راه اندازي دفتر همكاري با صنعت و جامع 1381دانشگاه علوم پزشكي تهران از سال  ،هاي كشورنياز

دانشگاه كاربردي شده و به زمان با شروع كار دفتر ارتباط با صنعت، انتقال فناوري بين دانشگاه و صنعت مورد توجه قرار گرفت تا بر اساس آن دانش توليد شده توسط 

 صورت كاال و خدمت در حوزه صنعت و فناوري تجلي يابد.

 
 1394هاي دانشگاه با مراكز تحقيقاتي در سال  ها و پروژه تعداد موافقت نامه -65-3جدول 

 ميزان اعتبار)ريال( تعداد عنوان

 فاقد اعتبار 2 ها موافقت نامه

 6،257،246،583 40 هاي خاتمه يافته پروژه

 74،908،840،432 81 هاي در دست اقدام پروژه

 

 1394 در سالاز منابع خارج دانشگاه و جذب سرمايه  ارتباط با صنعت(هاي تحقيقاتي)طرح  كل پروژه -66-3جدول 
 حجم كل اعتبار دريافتي )ريال( تعداد دستگاه تأمين كننده اعتبار تعداد مجريان تعداد پروژه

121 47 26 81،166،087،015 

 

 1394در سال هاي منعقد شده بين دانشگاه علوم پزشكي تهران و مراكز داخلي  نامه تفاهم -67-3جدول 

 مدت اعتبار طرفين قرارداد نامه موضوع تفاهم

هاي علمي و توسعه پژوهشي،  تبادل امكانات و ضرفيت

 هاي طرفين فرهنگي و اجتماعي با استفاده ظرفيت
 معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات 

 بهداشتي و درماني تهران
 سال 2

هاي  گيري از توان علمي و گسترش همكاري بهره

 آموزشي و پژوهشي في مابين
 شركت پارس خودرو

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات 

 بهداشتي و درماني تهران
 سال2

 

 مراکز رشد:
عمومي، زمينه حمايت از اند كه با ارائه امكانات و تسهيتت  مراكز رشد يا انكوباتورها، به منظور حمايت از كارآفرينان تحصيل كرده تأسيس شده

 و بنيان دانش  شركت 36در اين سال  مركز رشد مصوب در دانشگاه فعال بوده است. 5، 1394سال كنند. طي  پرداز را فراهم مي هاي نوپا و ايده شركت

spin-off ز دانشگاه تأسيس شده استشركت نيز توسط اساتيد داراي موافقت اصولي ا 7و  اند با مراكز رشد دانشگاه فعاليت و همكاري داشته . 

 1394سال از وزارت بهداشت در  اصولي و قطعينام و مشخصات مراكز رشد دانشگاه داراي موافقت  -68-3جدول 

 نام مركز رشد
 سال

 تأسيس

 هاي تعداد شركت

 بنيان  حامي دانش
 وضعيت

 موافقت قطعي 9 1382 هاي دارويي دانشگاه واحدهاي فناوري فرآورده

 موافقت قطعي 14 1382 اوري لوازم و تجهيزات پزشكي دانشگاهواحدهاي فن

 اصوليموافقت  3 1388 ستمت فناوري اطتعات

 اصوليموافقت  3 1391 مواد و تجهيزات دندانپزشكي

 موافقت اصولي 7 1391 طب سنتي و گياهان دارويي
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 1394طي سال  هاي تعريف شده عملكرد ساليانه در قالب شاخص -69-3جدول 

 مقدار محور موضوع

مركز رشد جديد و 

 بنيان هاي دانش شركت

 مركز رشد 2ارسال درخواست و مذاكره تأسيس  مراكز رشد تازه تأسيس

 33 ها بنيان مراكز رشد و دانشكده هاي دانش تعداد شركت

شده توسط اساتيد داراي موافقت اصولي از  هاي تأسيس شركت

 دانشگاه
7 

 36 ستقر در مراكز رشد دانشگاههاي م تعداد كل شركت

 هاي فناوري پژوهش
 121 هاي ارتباط با صنعت تعداد طرح

 81،166،087،015 يافته از قراردادها حجم ريالي تحقق

اعطاي اعتبار تشويقي به 

ها و مؤسسات  شركت

 بنيان دانش

 13 هاي ارسالي جهت دريافت اعتبار تعداد شركت

اعتبار و حجم ريالي اعتبار هاي دريافت كننده  تعداد شركت

 تخصيص داده شده
 هنوز واصل نشده است

 حاكميت فناوري

 دانشكده و مركز 24 ادامه اجراي طرح رابطين ارتباط با صنعت

 ها نامه ها و آيين تهيه دستورالعمل

 هاي ارتباط با صنعت نويس آيين نامه اجرائي طرح تهيه پيش -1

 صنعت هاي ارتباط با تهيه پيش نويس شيوه نامه ارزيابي طرح -2

 خبرگان همكاري با تسهيتت نامه آيين فرآيند اصتح و بازنگري -3

 نوين هاي دانشكده فناوري همكاري با جشنواره برگزاري نامه آيين تدوين

 با فناورانه هاي طرح ارزيابان صتحيت و ارزيابي فرآيند نامه آيين تدوين -4

 خبرگان همكاري

 اقدام دست در يها رحط بر نظارت نحوه تدوين و بررسي

 افتتاح و راه اندازي دفتر گروه تجاري سازي در ساختمان توسعه تشكيتت

 2 جلسات شوراي ارتباط با صنعت

 10 دانشگاه در فناوري كميته جلسات

 11 جلسات كميته اجرائي ارتباط با صنعت

 ها زيرساخت

 2 نامه منعقدشده با مراكز خارج از دانشگاه تعداد تفاهم

 هاي دانش بنيان شركت تأسيسصنعت و  هاي ارتباط با بازنگري فلوچارت طرح هاي اجرائي تهيه فلوچارت

 2 ها )طرح رابطين صنعت( انجام بازديد از مراكز و دانشكده

 اصتح سيستم پژوهشيار هاي ارتباط با صنعت اصتح روند اجرائي طرح

حمايت علمي و ارائه 

 تسهيتت فناورانه

 15 هاي تسهيتت داده شده به دفتر اد درخواستتعد

 15 شده هاي ارزيابي تعداد طرح

 9 تعداد تسهيتت ارائه شده

 ريال 21،780،500،000 حجم ريالي تسهيتت اعطا شده به فناوران

 دانش توسعه

 

 

 علمي، هيأت اعضاي و اساتيد براي فناوري با مرتبط آموزشي سرانه

 دانشجويان پژوهشگران، و فناوران
 نفرساعت 2000

 درصد 93 ها دوره از رضايتمندي ميزان متوسط

 با مرتبط دانشگاه خارج سمينارهاي در شركت براي تسهيتت ايجاد

 فناوري
 نفر در ساعت 360

 دوره 180 آموزش براي شده تدوين ي ها دوره تعداد
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 1394ف شده طي سال هاي تعري عملكرد ساليانه در قالب شاخص -69-3ادامه جدول 

 مقدار محور موضوع

 

 سازي وفرهنگ ترويج

 

 هاي تغيير يافتهفرآيندپمفلت و بازنگري  8باز توليد محتوي  آن تدوين و فناوري با مرتبط آموزش محتوي تهيه

 محتوي 10تدوين  بنر و پوستر ،تراكت تدوين و محتوي تهيه

 محتوي خبري 13 فناوري با مرتبط اخبار تهيه

 تهيه كتابچه برنامه جامع توانمندسازي كتابچه تدوين و تهيه

 تور بازديد از آزمايشگاه جامع فناوري با مرتبط بازديد تور برنامه

 و پژوهشگران با علمي تعامتت و رساني اطتع شبكه تشكيل

 هاي دانش بنيان و رابطين صنعت دوره و شركت مدرسين

 هاي مجازي تشكيل گروهاز طريق 

 اشدتراك  بده  و هدا  دوره كنندگان شركت براي اختصاصي هاي گروه قالب رد.1

 غيره و كتاب گذاشتن

 كنفرانس ويدئو صورت به دوره از جلسه يك برگزاري.2

 خداص  هداي  كميتده  رسداني  اطتع هاي گروه و تكنولوژي توسعه كانال ايجاد.3

 فناوري به مربوط

 سايت مديريت.4

 و عكددس اخبددار تددا نددام ثبددت از شهمدداي طددول در همددايش سددايت مددديريت.5

 ها ايده آوري جمع و رويدادها

 نمايشگاه و همايش
 محصوالت شامل آن جنبي نمايشگاه و فناوري همايش اولين برگزاري

 ها پوستر و بنيان، خدمات دانش

 تخصصي  پنل

 و 

 هاي تخصصي جنب همايش كارگاه

 : عناوين تخصصي با پنل موردسه 

 بنيان دانش هاي شركت مديريت و اندازي راه هاي چالش-

 صنعت با ارتباط هاي طرح كيفي و كمي ارتقاي راهكارهاي-

 بنيان دانش محصوالت صادرات و المللي بين هاي پارك با دانشگاه مشاركت -

 مورد کارگاه تخصصي با عناوين: 4

 صنعت هاي ارتباط با آشنائي با نحوه اجراي طرح -

 هاي نوپا در دانشگاه ركتهاي كاربردي راه اندازي ش وشر- -1

 نحوه خدمات ثبت پتنت در دانشگاه- -2

 هاي ارتباط با صنعت ها در طرح حوه جذب گرنتن- -3

 منابع جذب

 وزارت فناوري و تحقيقات دفتر سوي از اعتبارمالي حمايت جذب

 به كمك بابت 30336 برنامه شماره به درمان و بهداشت

 مجازي و حضوري فناوري آموزش شده برگزار هاي كارگاه

 000,900,53جددذب هزيندده ثبددت نددام ازسددوي شددركت كنندددگان بدده ميددزان  

دانشددگاه  ريااال000,000,360بددوده و مبلددغ مددابقي بدده ميددزان      ريااال

 ازمحل بودجه فناوري هزينه نموده است.
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 دانشجويان يعلم هاي پژوهش
 

 

 

 

هاي دانشجويي و  و با هدف فراهم نمودن بستر مناسب براي انجام پژوهش 1372ان در مرداد ماه سال هاي علمي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهر مركز پژوهش

ترين مركز  هاي دانشجويي، با سابقه حوزه پژوهش در سال فعاليت 23اين مركز با اندازي شد.  هاي دانشجويي در دانشگاه راه ارتقاي كمّي و كيفي سطح پژوهش

 پرداخته شده است. 1394علمي دانشجويي طي سال  هاي اهم كاركردهاي دانشگاه در حوزه پژوهشدر ادامه به شود. سوب ميهاي دانشجويي كشور مح پژوهش

 

 

 

 :هاي برگزار شده توسط مرکز همايش

 است: بوده ذيل موارد شامل 1394سال  طي مركز اين هاي برگزارشده توسط همايش نيتر مهم

 

 ( برگزاري بخش پژوهشگران جوانYoung Researcher’s Sessionبيست و هفتمين ) هاي كودكان در  المللي بيماري همايش بين

 ختصه مقاله  15نفر شركت كننده و ارائه  50با حضور حدود  1394  مهرماه 16-19هاي  تاريخ

 در تاالر ابن  94سفند ا 17هاي علمي دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي تهران در تاريخ  ساالنه مركز پژوهش عمومي مجمع جشن برگزاري

 سينا، دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

 

 برگزار شده:  هاي کارگاه
هاي  توسط مركز پژوهش 70-3ساعت به شرح جدول  1021كننده و در مجموع  نفر شركت1818دوره كارگاه، با حضور  98، در مجموع 1394طي سال 

 علمي دانشجويان برگزار شد.
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 1394ها طي سال  كنندگان در آن هاي برگزارشده و تعداد شركت ارگاهك-70-3جدول 

 نام كارگاه رديف
 تعداد

 دوره

 تعداد

 كنندگان شركت

 جمع كل ساعات برگزاري

 كارگاه در هر دوره

 168 278 14 1روش تحقيق سطح  1

 60 117 6 جستجو در منابع الكترونيكي 2

3 PubMed 6 123 30 

4 Search in TUMS 5 92 25 

 108 219 10 پروپوزال نويسي 5

 77 193 8 مقاله نويسي 6

 SPSS 9 176 149آمار و  7

8 Presentation skills 5 78 28 

9 Endnote 11 175 55 

 4 18 1 نقد و داوري مقاالت 10

 9 30 2 ايده پردازي 11

 18 46 3 پرورش ختقيت 12

 13 21 2 مديريت زمان 13

 5 11 1 اي رفهاختق در نگارش ح 14

 6 21 1 ثبت اختراع 15

16 Study Skill 1 15 10 

17 Mind Map 1 30 5 

18 Team work 1 20 8 

19 Medical Graphic 1 12 15 

 192 51 4 بيولوژي سلولي و مولكولي 20

21 Focus-PDCA 1 9 4 

22 EQ and Communication skills 1 12 4 

 14 16 1 هاي اطتع رساني سيستم 23

 4 32 1 آشنايي با جايزه تتش پژوهشي استراليا 24

 6 14 1 مديريت آلودگي هوا 25

26 Crown length 1 9 4 

 1021 1818 98 جمع
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 :مقاالت چاپ شده در نشريات داخلي و خارجي 
 Affiliationلمدي دانشدجويان و بدا    هداي ع  مقاله چاپ شده در نشريات داخلي و خارجي توسط اعضاي مركدز پدژوهش   55، در مجموع 1394طي سال 

 .مركز به چاپ رسيد

 

 
 1394مقاالت چاپ شده در نشريات داخلي و خارجي در سال  -71-3جدول 

 تعداد نوع نشريه

 4 نشريات داخلي

 51 نشريات خارجي

 55 مجموع

 

 

 اي داخلي و خارجي:ه مقاالت ارائه شده در کنگره
ها و تعداد مقداالت ارائده شدده در     و خارجي توسط اعضاي مركز ارائه شد كه عناوين كنگره هاي داخلي همايشختصه مقاله در  34تعداد  1394در سال 

 آنها به شرح جدول ذيل مي باشد: 

 

 
 1393هاي داخلي و خارجي در سال  مقاالت ارائه شده در كنگره -72-3جدول 

 تعداد نوع كنگره

 15 هاي داخلي كنگره

 19 هاي خارجي كنگره

 34 وعمجم

 

 

 1394هاي داخل كشور و مقاالت ارائه شده در سال  شركت در همايش -73-3جدول 

 عنوان سمينار/ همايش/ كنگره
 شهر محل 

 برگزاري

 تعداد مقاالت

 ارائه شده 

 12 زنجان االنه دانشجويان علوم پزشكي كشورشانزدهمين كنگره پژوهشي س

 3 شيراز سمينار بين المللي پزشك خانواده

 15 موعمج
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 1394هاي خارج از كشور و مقاالت ارائه شده در سال  شركت در همايش -74-3جدول 

 عنوان سمينار / همايش / كنگره
 كشور 

 محل برگزاري

تعداد 

 مقاالت

 ارائه شده 

CiS (Clinical Immunology Society) 1 آمريكا 

CED-IADR/NOF meeting 1 تركيه 

XXI World Congress on Parkinson s Disease and Related Disorders  1 ايتاليا 

63 rd International Congress and Annual Meeting of Society for Medicinal Plant and Natural Product 

Research (GA2015) 
 1 مجارستان

 Indian ocean rim laboratory hematology congress 1 استراليا 

 (World Healthcare Students Symposium)WHSS 
جمهوري 

 مقدونيه
1 

 International Society for Stem Cell Research (ISSCR)  1 سوئد 

3rd International Conference on Nutrition & Growth 1 اتريش 

Neuroscience 2015 1 آمريكا 

(The European Society of Cataract and Refractive Surgeons) ESCRS 1 اسپانيا 

5th International Conference on Healthcare and Life Science Research (ICHLSR) 1 تركيه 

Vienna international congress on science and/or religion1 اتريش در 

EMBC2015- Engineering in Medicine and Biology Conference   1 ايتاليا 

OMICS(Occupational Health-Safety) 1 كانادا 

EACR-AACR SIC- 1 ايتاليا 

ISCOMS(international student congress of medical sciences)  3 هلند 

 RPP8-8Th Recombinant protein production 1 اسپانيا 

 19 مجموع

 

 

 

 دانشجويي  علمي  هاي مرکز پژوهش  پژوهشي  هاي طرح
 ريال بدود.1،693،788،985طرح با بودجه مصوب  78، 1394دانشگاه طي سال  دانشجوييي مصوب كميته تحقيقات هاي پژوهش تعداد طرح

 
 1394هاي علمي دانشجويان طي سال  ي پژوهشي مركز پژوهشها طرح -75-3جدول 

 مصوب هاي طرح تعداد موضوع

 70 مصوب هاي طرح تعداد

 1،569،288،985 ]ريال [ مصوب هاي طرح اعتباركل
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  دانشجويي  علمي  هاي فعال در مرکز پژوهش  هاي انجمن

 .اند هاي تخصصي مختلف در دانشگاه فعاليت داشته در گروه 76-3انجمن و پيش انجمن فعال دانشجويي به شرح جدول  20، 1394تا پايان سال 
 1394هاي علمي دانشجويان در سال  هاي فعال مركز پژوهش  انجمن و پيش انجمن -76-3جدول 

 نام گروه رديف  نام گروه رديف

 Game base learningانجمن  11  انجمن اختق پزشكي 1

 انجمن گفتار و زبان 12  انجمن راديوتراپي 2

 انجمن رژيم شناسي 13  انجمن رباتيك پزشكي 3

 انجمن علوم آزمايشگاهي INRP  (Interdisciplinary Neuroscience Research Program)  14انجمن 4

 انجمن روبان قرمز 15  انجمن مديريت و اقتصاد ستمت 5

 هاي ديجيتال و ستمت انجمن رسانه TUMS-IMSA   16انجمن دانشجويان پزشكي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران  6

 انجمن هنر 17  انجمن قلب و عروق) نب ( 7

 انجمن كتابداري و اطتع رساني پزشكي  18  انجمن آموزش پزشكي 8

 اتاق عمل -انجمن تكنولوژيست هاي جراحي 19  هاي نقص ايمني بيماري انجمن علمي دانشجويي 9

 ن مقابله با سوء رفتار با كودكانانجم 20  نوين پزشكي يها آوري انجمن علوم و فن 10

 

 :انتشارات دانشجويي
پزشدكي   هدداي علمددي دانشددجويان دانشددگاه علددوم      تا كندون توسدط مركدز پدژوهش 1384است، از سال « پژوهش دانشجويي»فصلنامه پژودا كه مخفف 

 شود.  تهران تهيه و منتشر مي

 

 :  هاي دانشجوي برگزاري کمپين

داوطلبانده دانشدجويي و نيدز    هداي   يز ادامده داشدته اسدت، برگدزاري كمپدين     ن 1394شروع شده و در سال  1392هاي بارز و مفيد مركز كه از سال  ز فعاليتا

 ذيل اشاره نمود: هاي توان به فعاليت باشد كه در اين راستا ميمحور ميهاي دانشجو  فعاليت

 

  روز( 1نفر از اعضا ) 3با مشاركت  فراگير در سرطان مكمل و اولين كنگره ملي طبكمپين 

  نفددر اسددتاد دانشددكده علددوم تغذيدده و    6نفددر از دانشددجويان و  14ان بددا مشدداركت رآن كددريم در مدداه رمضدد المللددي قدد كمپددين نمايشددگاه بددين

 روز( 17رژيم شناسي )

 بددا انتخدداب  روزه 17 آشددنايي بددا مباحددث سددتمت عمددومي  دوره آموزشددي)برگددزاري  - مسددتاني مدرسدده سددتمت عمددومي ايددران كمددپ ز

 (دانشگاه علوم پزشكي كشور 21 كننده از نام دانشجوي ثبت 139نفر از مجموع  88

   در مندداطق محددروم روسددتاهاي اقمدداري   دانشددگاهنفددر از دانشددجويان  31 بددا مشدداركتبخددش دانشددجويي  درطددرح جهددادي دسددتان مهربددان

هدداي  مددردم محددروم دربدداره ديابددت، فشددارخون، آسددم، خطددرات مددادران بدداردار و مراقبددت         از نفددر 100آمددوزش بدديش از   ونددو،  قلعدده

 سالمندي 

 در هفته جهاني مقابله با سوء رفتار با كودكانين مقابله با سوءرفتار با كودكان كمپ 

  بخدش  در. مدردم  از نفدر  2000 و آمدوزش  كمپدين  هداي  كارگداه  درهدا   آن نفدر   80 و حضدور  نفدر  160 ندام اينترنتدي   بدا ثبدت   ديابدت  كمپدين 

 در نفدر  40 طبيعدي،  نفدر  110 ايدن تعدداد   از گيدري،  زهانددا  ايدن  از حاصدل  نتدايج  طبدق  شدد.  انددازه گيدري   نفدر  300 قنددخون  غربدالگري 

 بهداشدت  مراكدز  بده  الزم، هداي  آمدوزش  دريافدت  از افدراد پدس   ايدن . شددند  داده تشدخيص  ديابدت  بده  مبدتت  نفدر  50 و ابدتت  معدرض 

  .شدند داده ارجاع

http://etdc.tums.ac.ir/Default.aspx?PageID=386
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 يتوسعه تحقيقات بالين
 

 
 

هاي اجرايي پژوهش، اعضاي  كه با ارائه خدمات پژوهشي و كمك به انجام فعاليت مراكز توسعه تحقيقات باليني واحدهاي درون بيمارستاني هستند

معاونت درمان  ،براساس مصاديق دومين جشنواره كشوري حاكميت باليني و ايمني بيماررسانند.  ها را در امور تحقيقاتي ياري مي علمي بيمارستان هيأت

نامه معاونت  طبق آيين)هاي داراي واحد توسعه تحقيقات باليني فعال  به هريك از بيمارستانهاي ارزيابي مديريت و رهبري،  ، در متكمتبوعوزارت 

 . امتياز تعلق خواهد گرفت 30 (تحقيقات و فناوري

با  . همچنينداشته استدانشگاه  هاي بيمارستاندر وزارت متبوع مصوب  تحقيقات باليني توسعه مركز 3 دانشگاه علوم پزشكي تهران،، 1394سال  طي

ها در  اند كه اسامي آن نموده چنين مراكزياندازي  هاي دانشگاه اقدام به راه از بيمارستان مركز 8توسعه تحقيقات باليني، توجه به اهميت و كاربرد مراكز 

ها به  اطتعات آنمركز كه  4مركز توسعه پژوهش دانشگاه، مصوب وزارت متبوع و عملكرد  3در اين گزارش عملكرد  ارائه شده است. 78-3جدول 

 مديريت آمار و فناوري اطتعات واصل شد، ارائه شده است.
  

 

 
 1394سال مورد پذيرش وزارت بهداشت طي ه ي دانشگانيبالفهرست مراكز تحقيقات  -77-3جدول 

 تلفن سال راه اندازي نام مركز رديف

 61192631 1381 ي )ره(نيامام خممركز توسعه تحقيقات باليني بيمارستان    1

 88220033 1381 يعتيدكتر شرمركز توسعه تحقيقات باليني بيمارستان    2

 66348556 1381 مركز توسعه تحقيقات باليني بيمارستان سينا 3
 

 

 

 1394سال فهرست ساير مراكز توسعه تحقيقات باليني موجود در دانشگاه طي  -78-3جدول 

 تلفن سال راه اندازي نام مركز رديف

 77719922 1385 سعه تحقيقات باليني بيمارستان جامع بانوان آرشمركز تو 1

 66712549 1384 توسعه تحقيقات باليني بيمارستان اميراعلمز مرك 2

 55677337 1384 مركز توسعه تحقيقات باليني بيمارستان بهارلو 3

 73013542 1383 مركز توسعه تحقيقات باليني بيمارستان بهرامي 4

 55155050 1385 حقيقات باليني بيمارستان رازيمركز توسعه ت 5

 88904172 1386 محب ياسمركز توسعه تحقيقات باليني بيمارستان جامع زنان  6

 61472097 1384 مركز توسعه تحقيقات باليني مركز طبي كودكان 7

 55176002 1391 مركز توسعه تحقيقات باليني بيمارستان ضياييان 8
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 1394دانشگاه در سال  يها مارستانيب يتحقيقات بالين مراكز توسعهامكانات  ومشخصات  -79-3جدول 

 نام بيمارستان
 مساحت

 )مترمربع(

 كامپيوتر

 فعال  

  وتريكامپ

 همراه

 چاپگر سياه

 و سفيد  

 چاپگر 

 رنگي
 اورهد اسكنر

 دستگاه

  كپي 

 ويدئو

 پروژكتور

 دوربين 

 ديجيتال

 1 2 1 0 3 0 3 1 23 80 امام خميني )ره(

 0 1 1 0 1 1 2 1 3 40 *اميراعلم

 0 0 0 0 0 0 0 0 4 45 جامع بانوان آرش

 2 1 1 1 1 1 1 1 5 137 *بهارلو

 0 0 0 0 0 1 1 1 2 12 بهرامي

 0 0 2 0 1 0 3 0 5 18 *جامع زنان محب ياس

 1 2 1 1 1 3 3 0 12 220 دكتر شريعتي 

 1 1 1 0 1 1 2 1 9 40 رازي

 1 1 1 1 1 0 8 3 14 160 سينا

 1 1 1 0 1 0 1 5 3 120 *ضيائيان

 0 0 0 0 1 0 2 0 3 60 مركز طبي كودكان

 7 9 9 3 11 7 26 13 83 932 مجموع
 هاي قبل لحاظ شده است. ، اطتعات سال1394* با توجه به عدم ارسال اطتعات اين مراكز در سال  
 

 

 1394سال نوع استخدام در  بر حسب دانشگاه 1فعالقات باليني يكز توسعه تحقامر و مشاوران اعضاي همكار  -80-3جدول 

 نام بيمارستان
 علمي هيأت

 مشاوراعضاي همكار و 

 يعلم هيأتر يغ
 مجموع

 پاره وقت قراردادي طرحي يمانيپ رسمي

 9 0 5 0 0 2 2 امام خميني )ره(

 5 0 2 1 0 0 2 دكتر شريعتي

 6 2 2 0 0 1 1 سينا

 2 0 1 1 0 0 4 جامع بانوان آرش

 2 0 0 0 0 0 2 بهرامي

 4 1 1 0 0 0 2 رازي

 6 0 0 0 0 1 5 مركز طبي كودكان
 ات ساير مراكز به مديريت آمار و فناوري اطتعات دانشگاه گزارش نشد.اطتع -1

 

 1394سال در  يليمدرك تحص بر حسبدانشگاه  فعال قات بالينييمراكز توسعه تحقو مشاوران  اعضاي همكار -81-3جدول 

 نام بيمارستان
 يليمدرك تحص

 مجموع
 دكتراي تخصصي موميدكتراي ع كارشناسي ارشد كارشناسي كارداني وكمتر  ديپلم

 9 2 0 0 4 0 3 امام خميني )ره(

 5 2 1 0 0 1 1 دكتر شريعتي

 6 3 0 1 1 0 1 سينا

 6 4 0 2 0 0 0 جامع بانوان آرش

 2 2 0 0 0 0 0 بهرامي

 4 2 0 1 1 0 0 رازي

 6 5 0 1 0 0 0 مركز طبي كودكان
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 1394سال  يدانشگاه ط فعال قات بالينييمراكز توسعه تحقدر  ه مقاالته ختصيترجمه و ته، شدهبرگزار  يها كارگاه -82-3جدول 

  بيمارستاننام 

 كارگاه

 ارائه خدمات

 اي )نفر( مشاوره 

  ترجمه

 مقاله 

 ختصه

 مقاله 

 جستجوي

 اينترنتي 

 هاي  فايل

 ارائه مطلب

 براي 

 ها سخنراني

 مقاالت توليد

 با نام مركز
 تعداد

 كارگاه

 تعداد 

 شركت 

 نكنندگا

 زمان 

 برگزاري

 )ساعت(

 5 12 ساعت-نفر  3000حدود  30 20 275 48 193 9 امام خميني )ره(

 - 2500 ساعت-نفر 5000حدود  - - 404 4 43 1 دكتر شريعتي

 11 700 2540 - - 150 5/24 88 3 سينا

 10 0 نفر 60 0 0 60 11 50 2 جامع بانوان آرش

 12 2 نفر 60 12 6 60 2 160 2 بهرامي

 )بدون قيد نام مركز( 12 40 350 - - 115 - - - رازي

 - - نفر 20روزانه  - - 77 24 138 6 مركز طبي كودكان

  

 

 

 

 

 مراکز توسعه تحقيقات باليني دانشگاه ارزشيابي
 

 

هاي مراكز توسعه  رت متبوع از فعاليتنتايج ارزشيابي مراكز توسعه تحقيقات باليني مصوب دانشگاه در ارزيابي گروه توسعه و هماهنگي تحقيقات وزا

 اند به صورت جدول ارائه شده است: نفر هيأت علمي بيمارستاني داشته 25هاي باليني كه حداقل  پژوهش

  
   1394تا  1392 هاي سالمتبوع طي وزارت ارزيابي در دانشگاه  تحقيقات بالينيمراكز توسعه تطبيق يافته امتياز رتبه كشوري و  -83-3جدول 

 سال ارزشيابي

 )عملكرد سال قبل( 

 تعداد مراكز كشوري

 ارزشيابي شده 
 بيمارستان

امتياز تطبيق 

 يافته
 رتبه كشوري

 4 22/322 سينا 27  1392

1393 30 

 )رتبه برتر كشوري( 2 49/501 سينا

 21 31/90 دكتر شريعتي

 28 10/51 امام خميني)ره(

1394 34 

 8 08/229 سينا

 29 02/59 شريعتي

 30 14/44 امام خميني)ره(

  


