
 
  

 

 

 

 

 

 

 :سومفصل 

 پژوهش
 يپژوهش يها فعاليت يارزشياب در دانشگاه يآور فن و تحقيقات معاونت افتخارات 

 يپژوهش يعلم أتيه ياعضا 

 يآور فن و تحقيقات معاونت تابعه يواحدها و ها مديريت 

 يپژوهش امور مديريت 

 اسناد مرکز و يمرکز کتابخانه  

 مجالت يارتقا و الكترونيك منابع تأمين مديريت  

 يتحقيقات مراکز يهماهنگ دفتر 

 جامعه و صنعت دانشگاه، يهمكار دفتر 

 قاتيتحق جينتا کاربرد و ارتباطات تيريمد 

 دانشجويان يعلم يها پژوهش مرکز 

 يسنج علم و انتشارات اداره  

 و ابداعات اختراعات ثبت دفتر 

 يبالين تحقيقات توسعه مراکز  
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وزارت بهداشت درمان و  يآور فنو  معاونت تحقيقات هاي برنامه نيتر مهمکشور يکي از  ها و مراکز تحقيقات علوم پزشکي هاي پژوهشي دانشگاه ارزشيابي فعاليت

معاونت  يابيگروه نظارت و ارزشهر ساله  ،در اين راستا گردد. ميمحسوب هاي علوم پزشکي کشور  دانشگاه وضعيت پژوهش در يارتقاآموزش پزشکي در جهت 

دهد. روال اين  هاي علوم پزشکي کشور را با معيارهايي مورد ارزشيابي قرار مي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي، کليه دانشگاه يآور فنتحقيقات و 

نتايج اين ارزشيابي در نيمه گردد.  بعد منتشر مي سال هاي الزم نتايج در پس از انجام بررسي جمع آوري شده و سال کياي است که اطالعات طي  ارزشيابي به گونه

 آغاز شده است.  1380شود و روند ارزشيابي از سال  دوم سال منتشر مي

دانشگاه  ختصاص داده است.هاي پژوهشي انجام شده همواره دانشگاه علوم پزشكي تهران رتبه نخست را به خود ا هايي که ارزشيابي فعاليت طي سال

با کسب  1391کشور در سال  يعلوم پزشک يها دانشگاه يپژوهش يها تيفعال يابيج ارزشينتان يآخرتهران بر اساس  ي، درمانيو خدمات بهداشت يعلوم پزشک

 يها ن دانشگاهيدر برتبه اول  ،[دانشگاه تيپ سه 19دانشگاه تيپ دو و  24دانشگاه تيپ يک،  8] علوم پزشکي کشوردانشگاه  51ان يشد در ماز موفق يامت 96008

، توانمند سازي، حاکميت و رهبري رچهار محو در ها دانشگاهدر اين ارزشيابي  .به خود اختصاص دهدرا  يعلوم پزشک يها ر دانشگاهيو ساک ي پيت يعلوم پزشک

سايت معاونت ]هاي علوم پزشکي کشور  گزارش ارزشيابي پژوهشي دانشگاه مطالب اين بخش ازمستندات  .شدندارزشيابي دانش و تحقيقات دانشجويي  انتشار

برداشت شده است. بر اساس اطالعات مندرج در اين سايت دانشگاه علوم پزشکي تهران در نتايج  [وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي يآور فنو تحقيقات 

 موده است:را کسب ن ليذافتخارات  ،1391سال  يبراارزشيابي ارائه شده 
 

 88/96007با مجموع امتياز خام  سال پياپي نيازدهميهاي پژوهشي براي  کسب رتبه نخست فعاليت  

 امتياز  1970با کسب  سازي توانمندهاي محور  کسب بيشترين امتياز خام بر اساس جمع امتيازات خام شاخص 

 امتياز  88/88972کسب  با دانش انتشارهاي  کسب بيشترين امتياز خام از مجموع امتيازات شاخص 

 امتياز  2148با کسب  حاکميت و رهبريهاي  کسب بيشترين امتياز خام از مجموع امتيازات شاخص 

 امتياز  2932با کسب  ييقات دانشجويمحور تحقهاي  کسب رتبه چهارم از مجموع امتيازات شاخص 
 

هاي گذشته موجب گرديده که  سال يهاي پژوهشي ط الزم براي تسهيل و شتاب بخشي به فعاليت بيني فرآيندهاي هاي مستمر و پيش ريزي که برنامه نکته قابل توجه اين

 هاي بعدي بسيار زياد باشد.  اي باشد که اختالف بين رتبه اول و رتبه هاي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي تهران به گونه اختالف امتيازهاي کسب شده در ارزشيابي فعاليت

هاي پژوهشي داراي اهميت بيشتري هستند. از جمله تعداد  و در فرآيند ارزشيابي فعاليت يآور فنهاي آماري در مجموعه معاونت تحقيقات و  صبرخي از اطالعات و شاخ

 ها ارائه شده است. اطالعات و آمار مربوط به اين شاخصکه  رهيغکتاب و  فيتألپژوهشگران، توليد مقاالت علمي نمايه شده در مراجع معتبر، 

نفر و تعداد  129، 1محققين غير هيأت علمي مراکز تحقيقاتي مصوبنفر و تعداد  2049دانشگاه  يأت علميه ياعضاتعداد  يابين دوره از ارزشيادر 

 نفر بوده است.  12539، [يليالت تکميان تحصي]دانشجوو باالتر دانشگاه  ارشد يکارشناسان يدانشجو
 

 1391سال هاي علوم پزشکي کشور در  اه در مقايسه با پژوهشگران دانشگاهمقايسه تعداد پژوهشگران دانشگ -3-1جدول 

 عنوان

 تعداد کل اعضاي

 هيأت علمي 

 پژوهشگر تعداد

 2تطبيق يافته

 تعداد محققين غير هيأت علمي

 مراکز تحقيقاتي مصوب

 تعداد دانشجويان

 به باال ارشد يکارشناس

 تعداد تعداد ↓درصد تعداد ↓درصد تعداد

 12539 129 56/21 4138 09/15 2049 علوم پزشکي تهران دانشگاه

 - - 12/64 12309 52/52 7132 تيپ يک کشور هاي علوم پزشکي مجموع دانشگاه

 - - 00/100 19197 00/100 13579 هاي علوم پزشکي کشور کل دانشگاه

                                                                                 
ا ي ي، طرحيماني، پيرسم ] کشور استخدامي قانون طضواب طبق و بوده ارشد ارشناسيا کي ايحرفه ترايکد مدرك داراي حداقل هک گردد مي اطالق افرادي به تحقيقات زکمرا علمي أتيه غير محقق مصوب: يتحقيقات مراکز علمي أتيه غير محققين - 1

 .نمايند تحقيقاتي فعاليت مرکز در ارزشيابي سال در ماه 6 از بيش [يقرارداد

يان کارشناسدي ارشدد + يدک دوازدهدم تعدداد دانشدجويان دکتدراي        دستياران مقطع تخصص + يک سوم تعدداد دانشدجو   و دستياران فوق تخصص + يک سوم تعداد PhD انييک دوم تعداد دانشجو :پژوهشگر تطبيق يافته نحوه محاسبه  -2

 تحقيقاتي  علمي مراکز أتيه ريعلمي پژوهشي + تعداد کل محققين غ اعضاي هيأتت علمي آموزشي + تعداد کل أهياعضاي عمومي + يک سوم تعداد کل 
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 1391سال توزيع امتياز کسب شده از محور حاکميت و رهبري در  -3-2جدول 

 مجموع امتياز امتياز شيابيمحور ارز

 100 اولويت بندي

2148 

 600 يآور فنسامانه علم و 

 1069 عملکرد کميسيون نشريات دانشگاه

 100 هاي پژوهشي مراکز فعاليت ساالنههمکاري در اجراي ارزشيابي 

 179 يت مداريبرنامه مأمور يابيارز

 100 ته اخالقيکم
 

 1391سال هاي تحقيقاتي در  امتياز انواع طرح -3-3جدول 

 مجموع امتياز تعداد موضوع

 1771 1هاي تحقيقاتي مصوب تعداد طرح

100 

 294 هاي بنيادي تعداد طرح

 240 اي هاي توسعه تعداد طرح

 1144 هاي کاربردي تعداد طرح

 93 هاي نظام سالمت تعداد طرح

 اخالق در پژوهش
 1678 هاي ارجاع شده تعداد طرح

 95 )درصد(هاي مصوب  هاي ارجاع شده به کل طرح تعداد طرح نسبت

 اولويت بندي

 1744 هاي منطبق با اولويت تعداد طرح

 98 )درصد(هاي مصوب  هاي منطبق با اولويت به کل بودجه طرح نسبت تعداد طرح

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

 1391سال توزيع امتياز کسب شده از محور توانمند سازي در  -3-4جدول 

 امتياز تعداد موضوع

 هاي برگزار شده همايش
 600 6 2اي المللي يا منطقه بين

 100 16 3کشوري

 1270 15 تعداد برگزيدگان در جشنواره رازي، خوارزمي

 1970 جمع امتياز
 

 1391سال هاي دانشجويي در  زيع امتياز کسب شده از محور پژوهشتو -3-5جدول 

 امتياز تعداد موضوع

 5 1 هاي دانشجويي کنگره

 170 3 هاي رازي و خوارزمي کسب رتبه برتر در جشنواره

 165 29 تورهاي تحقيقاتي برگزار شده براي اعضاي کميته

 100 17 کارگاه برگزار شده توسط اعضاي کميته

 2492 300 مصوب کميته تحقيقات دانشجوييهاي  طرح

 2932 جمع امتياز

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

 .باشد شدهنيتأم خارجي يا داخلي ديگر سازمان يک يا دانشگاه

   د.باشن داشته علمي تکمشار آن در يخارج کشور 3 از نفر 5 وحداقل باشد رسيده وزيران هيأت تصويب به که است همايشي :اي منطقه يا المللي بين همايش - 2

   . باشد گرفته صورت کشوري شکل به آن فراخوان و بوده بازآموزي امتياز داراي که است همايشي:کشوري همايش - 3
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 1391سال توزيع امتياز کسب شده از محور انتشار علم در  -3-6جدول 

 تعداد موضوع

مقاالت چاپ شده در مجالت 

 علمي پژوهشي ايندکس نشده

 23 داخلي

 2 خارجي

 مقاالت چاپ شده در 

 مجالت ايندکس شده*

 کيس شده نوع ايندک

[ISI] 

 576 داخلي

 1778 خارجي

 دو ايندکس نوع

 [Pubmed,Index Medicus,Medline] 

 289 داخلي

 232 خارجي

  سه نوع ايندکس شده

[Scopus,Chemical Abstract,ISC,Embase, Biological Abstract] 

 519 داخلي

 214 خارجي

 چهار ايندکس شده نوع
 [خصصيهاي ت ساير سايت] 

 1202 داخلي

 6 خارجي

 4841 شده و ايندکس نشده  کل مقاالت چاپ شده در مجالت ايندکس

 ها مقاالت ارائه شده در همايش

 1055 داخلي

 1140 المللي و خارجي بين

 2195 کل

 3 موارد نوآوري و اکتشاف 

 216 المللي ارجاع به مقاله در کتب بين

 4 1تأليف کتاب

 55 نامه انياز پامقاالت منتج 

 

 يب اعضايدرصد ترک 63/37 زنان و درصد 37/62 مردان .است داشته يپژوهش يأت علميعضو هنفر  93 تهران يدانشگاه علوم پزشک ،1391سال  يط

 درصد 66/23، ياستاد يمرتبه علم يدارا ،نشگاهدا يپژوهش يأت علميه ياعضادرصد از  38/5دهند.  يل ميدانشگاه را تشک يپژوهش يأت علميه

نشان  يلياطالعات بر حسب مدرك تحص يبررس اند. بوده يمرب يمرتبه علم يدارا ها آن درصد 38/5ار و يدرصد استاد 59/65، ياريدانش مرتبه يدارا

 يالت دکترايتحص يدارا درصد 70/95 و يعموم يدکترا ايارشد  يالت کارشناسيتحص يدارا يپژوهش يأت علميه ياز اعضا درصد 30/4دهد که  يم

، kب يو ضر يمشمول تعهد قانون دانشگاه را 1391سال  يپژوهش يأت علميه يب اعضايترک درصد 88/26 اند. تخص بوده فوق و Ph.D، يتخصص

 يقطع يا رسمي يشيآزما يرسم يپژوهش يأت علميه يب اعضاياز ترک درصد 01/30 اند. ل دادهيتشک يمانيپ يأت علميه يرا اعضا درصد 01/43

 اند.  بوده ياستاد اي ياريدانش يمرتبه علم يدارانفر  27دانشگاه،  يپژوهش يأت علمينفر عضو ه 93از مجموع دهد  يها نشان م ين بررسيهمچن اند. بوده

 ارائه شده است. 3-7 شتر در قالب جدولياطالعات ب
 1391ت در سال يسب جنسدانشگاه بر ح يپژوهش يأت علميه ياعضا -3-7جدول 

 ↓درصد تعداد تيجنس

 63/37 35 زن

 37/62 58 مرد

 00/100 93 مجموع

                                                                                 
 . باشد نويسنده هاي پژوهش نتيجه مراجع يک درصد حداقل و باشد دانشگاه انتشارات شوراي وبهمص داراي و باشد شده نوشته دانشگاه محقق توسط که است کتابي:تاليفي کتاب - 1
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 1391ت در سال يک جنسيو به تفک يدانشگاه بر حسب مرتبه علم يپژوهش يأت علميه ياعضا -3-8جدول 

 يمرتبه علم
 درصد تعداد

 ↓کل  ↓مرد ↓زن کل مرد زن

 38/5 62/8 00/0 5 5 0 يمرب

 59/65 34/60 29/74 61 35 26 ارياستاد

 66/23 41/22 71/25 22 13 9 اريدانش

 38/5 62/8 00/0 5 5 0 استاد

 00/100 00/100 00/100 93 58 35 مجموع

 

 

 

 

 1391ت در سال يک جنسيو به تفک يليدانشگاه بر حسب مدرك تحص يپژوهش يأت علميه ياعضا -3-9جدول 

 يليمدرك تحص
 درصد تعداد

 ↓کل  ↓مرد ↓زن کل مرد زن

 15/2 45/3 00/0 2 2 0 ارشد يکارشناس

 15/2 45/3 00/0 2 2 0 يعموم يدکترا

 70/95 11/93 00/100 89 54 35 و فوق تخصص Ph.D، يتخصص يدکترا

 00/100 00/100 00/100 93 58 35 مجموع

 

 

 

 1391ت در سال يک جنسيدانشگاه بر حسب نوع استخدام و به تفک يپژوهش يأت علميه ياعضا -3-10جدول 

 نوع استخدام
 درصد تعداد

 ↓کل  ↓مرد ↓زن کل مرد زن

 k 11 14 25 43/31 14/24 88/26بيو ضر يتعهد قانون

 01/43 66/39 57/48 40 23 17 يمانيپ

 60/8 34/10 71/5 8 6 2 يشيآزما يرسم

 51/21 86/25 29/14 20 15 5 يقطع يرسم

 00/100 00/100 00/100 93 58 35 مجموع
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 1391ک واحد محل خدمت در سال يدانشگاه بر حسب نوع استخدام و به تفک يپژوهش يأت علميه ياعضا -3-11جدول 

 محل خدمت
 يأت علميتعداد ه نوع استخدام

 استادار و يدانش
 مجموع

 يقطع يرسم يشيآزما يرسم يمانيپ يطرح

 2 0 0 0 1 1 دانشگاه يها استيق و توسعه سيرخانه تحقيدب

 4 2 1 1 2 0 يخ پزشکيقات اخالق و تاريمرکز تحق

 2 1 0 1 1 0 رانيدز ايقات ايمرکز تحق

 3 0 0 0 1 2 يو آسم و آلرژ يمونولوژيقات ايمرکز تحق

 1 0 0 0 1 0 هوا يقات آلودگيمرکز تحق

 3 0 1 0 2 0 عصريول يقات بهداشت باروريمرکز تحق

 2 0 0 0 1 1 قات بهداشت و روانيمرکز تحق

 1 0 0 0 0 1 از دانش سالمت يقات بهره برداريمرکز تحق

 5 4 4 0 1 0 پوست و جذام يها يماريقات بيمرکز تحق

 1 0 0 0 0 1 اطفال يعموم يها يماريقات بيمرکز تحق

 4 1 1 0 2 1 گوارش و کبد يها يماريقات بيمرکز تحق

 4 3 2 1 0 1 نايس يقات تروما و جراحيمرکز تحق

 1 0 0 0 1 0 يمارستان فارابيب يقات چشم پزشکيمرکز تحق

 2 0 0 0 2 0 يقات دندانپزشکيمرکز تحق

 1 0 0 0 0 1 يقات روماتولوژيمرکز تحق

 3 0 0 0 2 1 قات سرطانيمرکز تحق

 1 0 0 0 0 1 يملکول يقات سلوليمرکز تحق

 1 0 0 0 0 1 يو نخاع يعات مغزيضا قاتيمرکز تحق

 1 0 0 0 0 1 يسنت يقات طب و داروسازيمرکز تحق

 4 1 1 0 0 3 ييقات علوم دارويمرکز تحق

 4 0 1 0 3 0 يدر پزشک يقات علوم و تکنولوژيمرکز تحق

 4 2 2 0 1 1 سميقات غدد و متابوليمرکز تحق

 13 5 4 1 5 3 روزگريسم فيقات غدد و متابوليمرکز تحق

 4 0 0 1 3 0 و سروگردن ينيقات گوش و حلق و بيمرکز تحق

 2 2 0 1 1 0 يياهان دارويقات گيمرکز تحق

 1 1 0 0 1 0 عصر )عج(يمارستان ولين و نوزاد بيجن -قات مادريمرکز تحق

 7 3 1 1 3 2 وند مغز استخوانيو پ ي،آانکولوژيقات هماتولوژيمرکز تحق

 1 0 0 0 0 1 اديمطالعات اعت يمرکز مل

 1 0 0 0 1 0 الملل دانشگاه نيمعاونت ب

 6 0 1 0 4 1 و مکمل ي، طب اسالميخ پزشکيمؤسسه مطالعات تار

 4 2 1 1 1 1 رانيا ياسالم يقات سالمت جمهوريتحق يمؤسسه مل

 93 27 20 8 40 25 مجموع
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ها و  باشد. اين معاونت با استفاده از مديريت دانشگاه متولي کل فرآيندهاي پژوهشي و توليدات اين فرآيندها در سطح دانشگاه مي يآور فنمعاونت تحقيقات و 

ر ياخ يها سال يط نمايد. دانشگاه ايفا مي مشاوراني که در ساختار خود تعريف نموده است نقش حمايتي خود براي تأمين منابع مالي و تشکيالتي را در امر پژوهش

 :يکلک نگاه يتهران در حوزه پژوهش، در  ي، دانشگاه علوم پزشک1391سال  يط را تجربه کرده است يا ابل مالحظهرشد و جهش قدانشگاه،  يحوزه پژوهش
 

 1 پژوهشکده دارد 9و  پژوهشگاه 

 107 تحقيقاتي  مرکز 57موافقت قطعي و  يمرکز تحقيقاتي دارا 50] اند. ل شدهيمشغول به تحص يپژوهش يتخصص يع دکتراان در مقطيمرکز دانشجو 34که در  دارد مرکز تحقيقاتي

 [موافقت اصولي از سوي شوراي گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي يدارا

 51 مجله در  8ان، ين ميدر اگردد که  يبا کمک دانشگاه منتشر م يمجله علمISI ،24  در عنوانScopus  عنوان در  19و Pubmed ا يMedline شوند يه مينما 

 ک پورتال جامعيبه  مجهز يمرکز کتابخانه يدارا 

 فعال مرکز رشد 5نا و يس يبوعل يفناور ستيپارك ز يدارا 
 

آنجا که مراکز تحقيقاتي از  خالصه شده است. ي، در قالب جداول آمار1391سال  يدانشگاه ط يتابعه حوزه معاونت پژوهش يها و واحدها تيريدر ادامه عملکرد مد

امتيازهاي کسب شده و عملکرد زان يممقدور نيست. اما  ها آناند ارائه آمار مشابه و در يک قالب براي  داشته 1391سال خصوصيات مختلف و شرايط خاصي را طي 

به آن  يقاتيمراکز تحق يحوزه دفتر هماهنگباشد که در  مي ن مراکزياهاي  ليتبراي تشخيص ميزان فعا يدر ارزشيابي ساليانه وزارت بهداشت، معيار مناسب ها آن

 پرداخته شده است.

فرآيندهاي پذيرش و عقد قرارداد با  دانشگاه، مديريت امور پژوهش است. وظيفه اصلي اين مديريت پيگيري يآور فنهاي حوزه معاونت تحقيقات و  يکي از مديريت

هاي  امور مربوط به برگزاري جشنواره ابن سينا، ارائه گرنت انجام گيرد. هاي تحقيقاتي تحت برنامه پژوهشيار صورت مي است. مديريت طرح هاي پژوهشي طرح

ايجاد بانک و  و داوري گواهي نظارتز صدور ينهاي پژوهشگران و  نامه هاي دانشجويي و صدور معرفي نامه پژوهشي به محققين دانشگاه و حمايت تکميلي از پايان

 شود. هايي است که در مديريت امور پژوهشي انجام مي اطالعاتي محققين براي واحدهاي درون و برون دانشگاهي از جمله فعاليت

بوده است. در اين سال از  مورد 1062ته ياف هاي خاتمه و تعداد طرح طرح 3221اجرا  حالهاي در  طرحتعداد مورد،  1776هاي مصوب  ، تعداد طرح1391طي سال 

ها  قرارداد با مراکز تحقيقاتي و پژوهشکده 883هاي تابعه دانشگاه و ها و بيمارستان طرح با معاونت 39 ها، قرارداد با دانشکده 844قرارداد منعقد شده،  1766مجموع 

 ميليارد ريال بوده است. 134ا قرارداد منعقد شده، حدود ه هاي تحقيقاتي که با آن صورت پذيرفته است. در اين سال بودجه مصوب طرح
 

 ها در مراحل مختلف  تعداد کل طرح -3-12جدول  

 1391سال  1390سال 1389 سال  1388 سال عنوان رديف

 1776 1871 1549 991 هاي مصوب طرح 1

 1766 1158 1066 827 هاي منعقد شده قرارداد 2

 3221 3070 2521 1710 هاي در حال اجرا طرح 3

 1062 609 635 437 هاي خاتمه يافته طرح 4



دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران                                                                                                                                                                               پژوهش: سومفصل 

   1391سال سالنامه آماري                                                                                                                                                                                                                                                                 

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك: 81633102 تلفن: ،دوم طبقهتهران،  يه علوم پزشکتهران، بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگا نشاني:
149 

 1391هاي خاتمه يافته در سال  هاي تحقيقاتي و تعداد طرح منعقد شده طرح  هاي تعداد قرارداد -3-13جدول 

 نام واحد
 هاي طرح هاي منعقد شده قرارداد

 *بودجه مصوب به ريال تعداد پايان يافته 

 595 75,626,110,862 844 ها دانشکده

 39 3،334،557،714 41 [HSR]ها  ها و بيمارستان معاونت 

 426 55،833،381،181 883 ها مراکز تحقيقاتي و پژوهشکده

 1062 134،794،049،757 1766 مجموع

 به نکات ذيل قابل بررسي خواهد بود:با عنايت  هاي بعدي الزم به ذکر است مبالغ درج شده در ستون بودجه مصوب اين جدول و ساير جدول  ٭

هاي سنوات گذشته نيز در سال جاري صورت گرفته است. انجامد( و پرداخت طرح ها بيش از يک سال به طول مي گردد )غالب طرح ها در همان سال هزينه نمي تمامي بودجه طرح -1

ستون لحاظ شده است. اند که در اين ها اعتبارات خارج دانشگاهي نيز داشته برخي مراکز و دانشکده -2

شود مربوط به گرنت و يا ساير مواردي است که قرارداد مربوطه در معاونت پژوهشي منعقد گرديده است. مراکز داراي رديف مستقل در اين جدول لحاظ نشده است و اگر مبلغي مشاهده مي -3

 اند. نت خود را از شوراي پژوهشي دريافت کردههاي باالي صدميليون ريال يا گر الزم به ذکر است در جدول فوق مراکز مستقل طرح -4
 

از ين يشتريکه به اعتبار ب ييها نامه انيرند. پايگ يقرار م يت ماليها مورد حما ها در چارچوب بودجه مصوب در دانشکده نامه انيه پايسه دانشگاه، کليأت رئيبر اساس مصوبه ه

در واقع شامل و  شود يمعقد قرارداد با استاد راهنما بسته  ها طرح گونه نيادر  رند.يگ يت قرار ميدانشگاه مورد حما يو در معاونت پژوهش يقاتيداشته باشند، در قالب طرح تحق

در معاونت  که يا نامه انيپا يها بودجه مصوب طرح 1391سال  ي. طنامه بوده است انياز آن پا يکه بخش هستند يا طرحياند و  ک طرح بودهياز  ياست که بخش ييها نامه انيپا

هاي دانشگاه در اين سال بوده است. از  درصد کل بودجه مصوب قرارداد 24ميليارد ريال بودکه اين رقم در حدود  32حدود حدود  شده استقرارداد منعقد  ها آنبا  يپژوهش

درصد( را  20طرح ) 215، 1391خاتمه يافته سال  طرح 1062شده است. همچنين از مجموع  درصد( با اساتيد راهنما بسته22قرارداد ) 395قرارداد منعقد شده،  1766مجموع 

 هاي دانشجويي بوده است. نامه هايي تشکيل داده است که شامل پايان طرح
 

 1391اي در سال  نامه هاي خاتمه يافته پايان و طرح [عقد قرارداد با استاد راهنما]اي  نامه هاي پايان عقد قرارداد با طرح -3-14جدول  

 واحد رديف
 هايطرح شده قراردادهاي منعقد

 ريال مصوب به بودجه تعداد يافتهپايان 

 174 26,081,515,791 280 ها دانشکده 1

 41 6,678,547,326 115 ها پژوهشکدهمراکز تحقيقاتي و  2

 215 32,760,063,117 395 مجموع

 

 1391سال  يتابعه ط يها دانشکده افته بر حسبيخاتمه  يا نامه انيپا يها و طرح [عقد قرارداد با استاد راهنما] يا نامه انيپا يها عقد قرارداد با طرح -3-15جدول 

 دانشکده نام رديف
 هايطرح شده قراردادهاي منعقد

 ريال مصوب به بودجه تعداد يافته پايان 

 80 6,701,173,786 73 دانشکده بهداشت 1

 2 120,804,432 7 يو ماماي يردانشکده پرستا 2

 38 10,445,080,683 87 يدانشکده پزشک 3

 2 430,585,938 8 يراپزشکيدانشکده پ 4

 0 811,870,831 9 يم شناسيه و رژيدانشکده تغذ 5

 7 339,739,717 10 يدانشکده توانبخش 6

 31 5,016,906,874 55 يدانشکده داروساز 7

 12 1,190,680,789 19 يدانشکده دندان پزشک 8

 0 171,491,573 4 يدانشکده طب سنت 9

 2 853,181,168 8 ينوين پزشک يها يآور دانشکده فن 10

 174 26,081,515,791 280 مجموع
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، 1391دهد در سال طور که اين جدول نشان مي ارائه شده است. همانهاي پذيرش شده از اساتيد راهنماي دانشگاه براي عقد قرارداد  تعداد کل طرح 3-16در جدول 

 5نامه در مقطع کارشناسي ارشد و  پايان 116نامه در مقطع دکتراي عمومي و  پايان70، تخصص نامه در مقطع تخصص و فوق انپايPh.D ،105نامه در مقطع  پايان99

 صورت طرح به مديريت امور پژوهش ارائه شده است. از اساتيد راهنما براي ارائه به MPHنامه در مقطع  پايان

 

 

 1391اي به تفکيک واحدهاي تابعه در مراحل مختلف در سال  نامه پايان هاي دريافت شده تعداد طرح -3-16جدول 

 MPH مجموع
 کارشناسي

 ارشد

 دکتراي

 عمومي 

 تخصص

 تخصص فوق و
Ph.D رديف واحد نام 

 1 ها دانشکده 91 53 35 102 1 282

 2 ها معاونت 0 0 0 0 0 0

 3 مراکز تحقيقاتي و ساير واحدها 8 52 35 14 4 111

 مجموع 99 105 70 116 5 395

 

 

 1391ها و مقطع تحصيلي در مراحل مختلف در سال اي به تفکيک دانشکده نامه هاي دريافت شده پايان تعداد طرح -3-17جدول 

 MPH مجموع
 ارشناسيک

 ارشد 

 دکتراي

 عمومي

 و تخصص

 تخصص فوق
Ph.D رديف دانشکده نام 

 1 دانشکده بهداشت 30 0 0 42 1 73

 2 يو ماماي يدانشکده پرستار 1 0 0 6 0 7

 3 يدانشکده پزشک 19 32 8 28 0 87

 4 يراپزشکيدانشکده پ 1 0 0 7 0 8

 5 يم شناسيه و رژيدانشکده تغذ 2 0 0 7 0 9

 6 يدانشکده توانبخش 0 1 0 9 0 10

 7 يدانشکده داروساز 27 10 18 0 0 55

 8 يدانشکده دندان پزشک 2 9 8 0 0 19

 9 يدانشکده طب سنت 4 0 0 0 0 4

 10 ينوين پزشک يهايآور دانشکده فن 5 0 0 3 0 8

 مجموع 91 53 35 102 1 282
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هاي پژوهشي و آموزشي برگزيده  )ه.ش( فعاليت 1313بهمن سال 15ينا و در سال روز تأسيس دانشکده پزشکي يعني هر ساله از طريق برگزاري جشنواره ابن س

برگزار شد.  1391شوند. چهاردهمين دوره جشنواره ابن سينا در سال هاي آموزشي و پژوهشي در تاالر ابن سيناي دانشکده پزشکي معرفي مي دانشگاه به همراه گرنت

 277برگزيده انتخاب و تشويق شدند. همچنين از مجموع  39کننده حضور داشتند و  شرکت 595ر مجموع دو بخش آموزش و پژوهش در اين دوره د

درصد( از سوي هيأت داوران به عنوان 60/6نفر ) 21کننده در بخش آموزش،  نفر شرکت 318و از مجموع  [درصد49/6]نفر  18کننده بخش پژوهش،  شرکت

نفر مربوط به جايزه حکيم جرجاني در  12هاي پژوهشي پايان يافته در بخش پژوهش و  نامه نفر مربوط به پايان 6دند. بيشترين موارد برگزيده با برگزيده انتخاب ش

 ارائه شده است.  3-18 هاي مربوطه در قالب جدول بخش آموزش بود. اطالعات بيشتر در دو بخش آموزش و پژوهش و همچنين گرنت
 

 1391رگزيدگان دانشگاه در جشنواره ابن سينا در بخش پژوهش در سال ب -3-18جدول 

 رديف
 موضوع شرکت در جشنواره 

 [طي سه سال گذشته]

 تعداد

 کنندگان شرکت

 تعداد

 برگزيدگان

 [به ميليون ريال]ارزش جوايز 

 اعتبار

 *پژوهشي 

 کمک هزينه شرکت 

 در همايش خارج کشور يا حج

 0 0 0 27 ابداع و اختراع  1

 60 160 2 10 يافته هاي پژوهشي پايان طرح 2

 180 480 6 80 نامه پژوهشي دانشجويي پايان يافته پايان 3

 30 80 1 7 جذب اعتبار پژوهشي از منابع خارج از دانشگاه 4

 30 80 1 72 [چاپ در ژورنال معتبر، ارجاع بيشتر به مقاله]مقاله برتر  5

 30 80 1 16  [تأليف]کتاب برتر  6

 30 80 1 19 در طول زمان فعاليت علمي[ هيأت علمي]پژوهشگر جوان  7

 120 320 4 33 پژوهشگر برتر در طول زمان فعاليت علمي 8

 0 0 0 4 سايت اينترنتي برتر  9

 30 80 1 7 و انتقال دانش [KTE]به کارگيري پژوهش  10

 30 80 1 2 مجله علمي پژوهشي برتر 11

 0 0 0 0 حوزه ارائه خدمات در سالمتخدمات ويژه در  12

 540 1440 18 277 مجموع
 گيرد. نامه تحقيقاتي در اختيار محقق قرار مي هاي پژوهشي يا کمک به پايان در قالب فعاليت *

 

 

 1391برگزيدگان دانشگاه در جشنواره ابن سينا در بخش آموزش در سال  -3-19جدول 

 عنوان جايزه رديف
 تعداد

 کنندگان شرکت

 تعداد

 برگزيدگان

 ارزش جوايز به هزار ريال

 کمک هزينه شرکت در همايش خارج کشور يا حج اعتبار آموزشي*

 30 80 1 71 جايزه کشوري ابن سينا 1

 30 80 1 14 جايزه آموزش پزشکي 2

 240 720 12 36 جايزه حکيم جرجاني 3

 20 80 1 14 اي جايزه اخالق پزشکي و رفتار حرفه 4

 180 480 6 183 يزه پيشکسوتان دانشگاهجا 5

 500 1440 21 318 مجموع
 باشد. هاي پژوهش در آموزش مي هاي توسعه آموزش يا طرح * براي اجراي طرح 
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 7يي به پژوهشگران تحت عنوان گرنت در سقف طرح پژوهشي به صورت گرنت به مديريت امور پژوهشي ارائه شد. مجموع مبلغ اعطا 95، 1391طي سال

 ها به تفکيک مشخص شده است.  ميليارد ريال بوده است. در جدول زير تعداد گرنت
 

 1391هاي پژوهشي ارائه شده به عنوان گرنت در سال طرح -3-20جدول 

 کل مبلغ گرنت )ميليون ريال( تعداد ارائه شده نوع گرنت

 3330 39 مقاله در يک سال6گرنت حداقل 

 1950 26 گرنت اولين پروپوزال ارسالي

 800 11 ها گرنت جشنواره

 860 19 گرنت مرور سيستماتيک

 6940 95 مجموع

 

گيرد و به دانشجويان مقطع  جام ميهاي حمايتي است که توسط وزارت بهداشت و مؤسسات تابعه آن ان طرح اعطاي پژوهانه طرحي مستقل و مجزا از ساير طرح

ميليون ريال در قالب اين برنامه به 170ميليارد و  30، بالغ بر 1391گيرد. در سال  هاي پژوهشي باشد تعلق مي دکترا براي رساله دکترا که منطبق با اولويت

 دانشجويان دانشگاه پرداخت شده است.

 

 1391در سال به تفکيک مراحل سه گانه دريافت مبلغ مورد نظر شده دانشجوييهاي اعطاء  آمار پژوهانه -3-21جدول 

 [قست سوم]هاي دفاع شده نهايي  رساله [قست دوم]درصد پيشرفت 50هاي با  رساله [قست اول]موارد تأييد و دفاع از عنوان رساله 

 تعداد
 شده اعطاءرقم پژوهانه 

 به ميليون ريال
 تعداد

 شده اعطاءرقم پژوهانه 

 البه ميليون ري
 تعداد

 شده اعطاءرقم پژوهانه 

 به ميليون ريال

619 10832،5 619 10832،5 567 8505 
 

تي در مديريت هاي تحقيقا گواهي براي نظارت و داوري و شرکت در طرح در طرح 423نامه براي همکاري واحدها با محققين و  معرفي 255، 1391طي سال

 امور پژوهش صادر شده است.

 

 1391هاي پژوهشي صادر شده در سال نامه معرفي -3-22جدول 
 

 

 

  

 موضوع
 هاي نامه تعداد معرفي

 درون دانشگاهي

 هاي نامه تعداد معرفي

 بيرون دانشگاهي
 مجموع

 255 56 199 هاي صادره از حوزه مديريت پژوهشنامه معرفي

 423 [و داوري، شرکت در طرحنظارت ] هاي صادر شده گواهي
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ن يتدو يو پژوهش يتحقق اهداف آموزش يتابعه بر حرکت در راستا يها ن کتابخانه و کتابخانهيموجود در ا يها تيبا توجه به ظرف يکتابخانه مرکز يبرنامه راهبرد

 يا و انتظام امور شبکه کتابخانه يت هماهنگيمسئول يده است. در حال حاضر کتابخانه مرکزيان متخصص متمرکز گردکتابدار يدانشگاه با همکار يشده در نقشه علم

 باشد: يم ليذ يها بخش يداراو  دارد بر عهدهدانشگاه را 
 بخش مرجع 

 يبخش اطالع رسان 

 وتريبخش کامپ 

 سفارشات( يه و سفارش منابع علميبخش ته( 

 (يسي)فهرست نو يبخش خدمات فن 

  ( ها نامهان ي)پا يساز هينمابخش 

 يو بصر يبخش سمع  

 يبخش روابط عموم  

 

 1391سال در  يتحت نظارت کتابخانه مرکز يها کتابخانه-3-23جدول 
 نام کتابخانه فيرد نام کتابخانه فيرد نام کتابخانه فيرد
 انيائيمارستان ضيب 33 سميغددومتابول قاتيمرکز تحق 17 يدانشکده پزشک 1

 يمارستان فارابيب 34 يوآنکولوژ يقات هماتولوژيمرکز تحق 18 دانشکده بهداشت 2

 کودکان يمرکز طب 35 يقات طب اسالميمرکز تحق 19 يراپزشکيدانشکده پ 3

 مرکز قلب تهران 36 ينيمارستان امام خميب يربرداريمرکزتصو 20 يدانشکده توانبخش 4

 مارستان جامع زنانيب 37 تو کانسريانست 21 ييو ماما يدانشکده پرستار 5

 رانيا يمارستان روانپزشکيب 38 سميتو غدد و متابوليانست 22 يدانشکده داروساز 6

 يمارستان مطهريب 39 تهران يتو روانپزشکيانست 23 تيريدانشکده مد 7

 اصغر يمارستان عليب 40 ينيمارستان امام خميب 24 يدانشکده دندانپزشک 8

 نژاد يمارستان هاشميب 41 ر اعلميمارستان اميب 25 ين پزشکينو يها يآور فندانشکده  9

 روزگريمارستان فيب 42 مارستان بهارلويب 26 ي،آسم وآلرژيمونولوژيقات ايمرکز تحق 10

 انيائيحيمارستان شفا يب 43 يمارستان بهراميب 27 يورزش يقات پزشکيمرکز تحق 11

 يمارستان اکبرآباديب 44 يمارستان رازيب 28 قات پوست و جذاميمرکز تحق 12

 مارستان حضرت فاطمهيب 45 مارستان جامع بانوان )آرش(يب 29 يجراح يپژوهش ها  قات تروما ويمرکز تحق 13

 مارستان روزبهيب 30 يقات روماتولوژيمرکز تحق 14

46 
 ت مطالعه وتوسعهيريمد

 يآموزش علوم پزشک
 نايمارستان سيب 31 ييقات علوم دارويمرکز تحق 15

 يعتيمارستان شريب 32 يدر پزشک يقات علوم تکنولوژيمرکز تحق 16

 

 

با  1380شد. از سال  اي عمل مي به صورت دورهکاغذي و  به صورتهاي دور از طريق سفارش و خريد کتب و مجالت  سالر تأمين منابع علمي دانشگاه د جهت

شدند. اکنون دانشگاه علوم  يگسترش استفاده از منابع الکترونيک و به دليل مزايايي که اين منابع نسبت به شکل قبلي دارند، به تدريج اين منابع جايگزين منابع چاپ

و پژوهشگران خود  يعلم أتيهبه روز در اختيار داشته و در دسترس اعضاي  يعتبر علمو بانک اطالعاتي م عنوان کتاب 2000، مجله 7000پزشکي تهران بيش از 

برداري و استفاده نمايند. مديريت  به اينترنت و در هر زمان و مکان از اين منابع بهره يتوانند با دسترس يقرار داده است. بدين ترتيب دانشجويان و پژوهشگران دانشگاه م

با هدف مديريت، پايش، ، 1389سال دانشگاه است که از  يآور تحقيقات و فنهاي تابعه معاونت  مجالت دانشگاه، يکي از مديريت يقاارت تأمين منابع الکترونيک و

 فعاليت خود را آغاز نموده است. و بهبود نشريات علمي دانشگاه  ءارزشيابي، ارتقا
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ا و پژوهشگران تهيه شده است ر يهيأت علم يجهت استفاده اعضاکتابخانه ديجيتال دانشگاه ها توسط  اشتراك آنالکترونيک که و مقاالت ميزان استفاده از مجالت 

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

 بوده است.  3-24ميالدي به شرح جدول  2012تا  2010هاي  سال يطدر دسترس دانشگاه 
 

 ميالدي 2012و  2011و  2010هاي  سالر آمار استفاده )دانلود( مقاالت مجالت الکترونيکي د -3-24جدول 

 نام مجموعه
 يالديسال م

2010 2011 2012 

Elsevier ScienceDirect 497960 544347 749366 

Ovid Journals 59150 93855 64778 * 

Wiley Blackwell Journals 89963 92320 102351 

EBSCO Collection 19122 26837 37545 

Proquest Medical & Health, Biology, Nursing, Psychology 28683 45934 36945 * 

Springer Journals 58123 89691 115760 

 1106745 892984 753001 جمع کل
 بوده است. 2012به اين منابع در تمام طول سال امکان پذير نبوده و محدود به چندماه در سال  يدسترس  *

 

ها و تجربيات علمي اين  ز پژوهشا يشوند. حاصل بخش ياعضاي هيأت علمي و دانشجويان تحصيالت تکميلي محسوب م يبستر انتشار مقاالت علم  به عنوانمجالت 

، 1391در سال شود.  دانشگاه منتشر مي يباشند، در مجالت علم مي دانشگاهز ين يأت علميه ياعضاو  يليالت تکميتحص انيدانشجو شاملگروه از پژوهشگران که 

رسد و از ارزش  سال مي 50قدمت برخي از اين مجالت به بيش از . منتشر نمود يعنوان مجله فارس 21و  يسيعنوان مجله انگل 31شامل علمي  عنوان مجله 52دانشگاه 

مجالت، کيفيت  يهاي مديريتي نوين علم برخوردار هستند. دانشگاه همواره تالش دارد تا با استفاده از روش يالملل در موضوع مربوطه در سطح بين يا علمي ويژه

هاي  سال يدر اين راستا ط باشند را افزايش دهد. ز کميسيون نشريات علوم پزشکي کشور ميعلمي مجالت تخصصي خود که همگي داراي رتبه علمي پژوهشي ا

  Open Journal System (OJS)امانه اينک از سزبان دانشگاه  يسياند. مجالت انگل گذشته کليه مجالت داراي سيستم يکپارچه پذيرش و داوري مقاالت شده

به مجالت دانشگاه، تمام مجالت  يالملل نيب يو دسترس يريپذش مشاهدهي، با هدف افزا1391 سال يط.شوند يت ميريمدکتاوب يسامانه زبان از  يمجالت فارس و

  :نده شدينما ليذ ياطالعات يهاگاهيدانشگاه در پا

 
 

 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 
 

شوند.  يه مينما Medlineا ي  PubMedعنوان در 19و  Scopusعنوان در  ISI ،25مجله در  8است،  شدهمنتشر  1391در سال  که عنوان مجله دانشگاه 52از 

 بوده است.  3-26و  3-25به شرح جدول  1391در سال  يالمللمعتبر بين يهانامه فهرست و وضعيت نمايه شدن مجالت دانشگاه در نمايه
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 1391دانشگاه در سال  زبان يسيانگل مجالت علمي نمايه سازي فهرست و مشخصات -3-25جدول 

يرد
ف

 

 عنوان مجله

 ياطالعات يها ده مقاالت در بانکيدن چکه شينماوضعيت 
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1 ActaMedicaIranica               
2 Asian Journalof Sports Medicine               
3 Basic&Clinical Cancer Research               
4 Basic andClinical Neuroscience               
5 DARU Journal ofPharmaceutical Sciences               

6 International Journal of Hematology-Oncology & Stem 

Cell Research 
              

7 International Journal of Hospital Research               

8 InternationalJournal of Occupational Hygiene               

9 Iranian Journalof Allergy Asthma and Immulogy               

10 Iranian Journalof Environmental Health 

Science&Engineering (IJEHSE) 
              

11 Iranian Journal of Microbiology               

12 Iranian Journal of Neurology               

13 Iranian Journalof Nuclear Medicine               

14 Iranian Journalof Parasitology               

15 Iranian Journalof Pediatrics               

16 Iranian Journalof Pharmacology&Therapeutics               

17 Iranian Journalof Pshyciatry               

18 Iranian Journalof Public Health               

19 Iranian Journalof Radiology               

20 Journal of Arthropod-Borne Diseases               

21 Journal ofDentistry of Tehran University of Medical 
Sciences 

              

22 Journal of Diabetes and Lipid Disorders               

23 Journal ofFamily and Reproductive Health               

24 Journal of Medical Bacteriology               

25 Journal ofMedical Ethics and History of Medicine               

26 Journalof Medical Hypotheses&Ideas               

27 Journal of Minimally Invasive Surgical Sciences               

28 Medical Journalof the Islamic Republic of Iran               

29 Research in Cardiovascular Medicine               

30 The Journal ofTehran University Heart Center               
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 1391دانشگاه در سال  زبان يفارسمجالت  نمايه سازي فهرست و مشخصات -3-26جدول 

ف
ردي

 

 عنوان مجله

 ياطالعات يها ده مقاالت در بانکيه شدن چکينماوضعيت 

به 
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               کار يمنيبهداشت و ا 31
               بيمارستان 32
               و درد يهوشيب 33
               پياورد سالمت 34
               توانبخشي نوين 35
               حيات 36
               رانيسالمت کار ا 37
               مت و محيط ايرانسال 38
               شنوايي شناسي 39
               طب و تزکيه 40
               مجله اپيدميولوژي ايران 41
               اخالق و تاريخ پزشکي يمجله ايران 42
               مجله پوست و زيبايي 43
               دانشکده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتيمجله  44
               مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران 45
               مجله دندانپزشکي 46
               مجله ديابت و ليپيد ايران 47
               ني ايرانمجله روانپزشکي و روانشناسي بالي 48
               يراز يمجله علوم پزشک 49
               مديريت سالمت 50
               نشريه پرستاري ايران 51

 30 26 17 8 22 25 14 16 27 26 17 2 20 8 مرتبط( يه شده در بانک اطالعاتي)نما زبان يسيانگلتعداد مجالت 

 21 12 4 5 16 19 3 1 21 0 0 0 4 0 مرتبط( يه شده در بانک اطالعاتي)نمازبان يفارسجالت تعداد م

 51 38 21 13 38 44 17 17 48 26 17 2 24 8 مرتبط( يه شده در بانک اطالعاتي)نمامجموع مجالت دانشگاه

 

 اند:آغاز کرده 1391 ، انتشار خود را از سالليذ، چهار مجله مجالت دانشگاه نياز ب
1. International Journal of Hospital Research,  

2. Journal of Medical Bacteriology, 

3. Journal of Minimally Invasive Surgical Sciences, 

4. Research in Cardiovascular Medicine. 

 

 قابل مشاهده است:  3-27ها در جدول  ر کرده است که اطالعات آنييز تغيمجله از مجالت دانشگاه ن سهن ين عناويهمچن
 

 1391افته مجالت دانشگاه در سال ير يين تغيعناو -3-27جدول 

 م مجلهيعنوان قد د مجلهيعنوان جد

Journal of Arthropod-Borne Diseases Iranian Journal of Arthropod-Borne Diseases  

Journal of Diabetes and Metabolic Disorders Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders 

Journalof Medical Hypotheses&Ideas Iranian Journalof Medical Hypotheses&Ideas 

http://rcm.iums.ac.ir/
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PPuubbMMeedd  PPuubbMMeedd  CCeennttrraall  
دانشگاه آغاز شد.  وقت ياون محترم پژوهشبا حمايت مع PubMedو   PubMed Central يمجالت دانشگاه در بانک اطالعات يساز هرآيند نمايف 1390از سال 

از مجالت  يبيش از نيم در اين سالگرديد. بدين ترتيب  هنماي يزبان در حال انتشار دانشگاه، در اين بانک اطالعات يعنوان مجله انگليس 31عنوان از  17اين مدت  يط

مجالت منتشر شده توسط عنوان مقاالت  1400حضور بيش از  ،يساز هحاصل اين نماي اند. نمايه شده مذکور يدرصد( در بانک اطالعات 55زبان دانشگاه ) يانگليس

در  PubMed يبانک اطالعات رمجله، د 17مقاله منتشر شده در اين  1475تعداد  ،يميالد 2013سال  Marchکه در ماه  در اين بانک است به نحوي ،دانشگاه

نشان ، يميالد 2013فوريه تا  2012 مارساز  يعنوان از مجالت دانشگاه را در اين بانک اطالعات 17داد مقاالت ، رشد تع 3-1اند. نمودار  شده هو نماي دسترس بوده

 .دهد يم

 

 

 
 

 يميالد 2013فوريه تا  2012 مارساز   PubMed ير  بانک اطالعاتدعنوان از مجالت دانشگاه  17رشد تعداد مقاالت   -3-1 نمودار

 

و يا  html يها از صورت يبار متن کامل مقاالت اين مجالت به يک  155،316 در مجموع 1391سال ، در PubMed Centralانلود گزارش استفاده و د اساس بر

PDF  ن اي تاند. آمار ميزان مشاهده و دانلود مقاال مشاهده و دانلود شدهاين مقاالت بار  52،171 يميالد 2012 نوامبرمشاهده و يا دانلود شده است. فقط در ماه

 است. آمده 3-2 نموداردر  يميالد 2013فوريه تا  2012 مارس يبازه زمان به تفکيک ماه در PubMed يمجالت از طريق بانک اطالعات

 
  

 
 

 يميالد 2013تا فوريه  2012 مارس يدر بازه زمان PubMed ياز طريق بانک اطالعاتدانشگاه ميزان مشاهده و دانلود مقاالت مجالت   -3-2 نمودار
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کار نمود. حمايت از تأسيس مراکز تحقيقاتي جديد  دفتر هماهنگي مراکز تحقيقاتي آغاز به 1381سال شدن دانشگاه در تيرماه  محور پژوهشدر راستاي تحقق سياست 

 باشد: يم ليذبه شرح  يمراکز تحقيقات يدفتر هماهنگ يها فعاليت ريسا باشد. با مراکز تحقيقاتي از اهم وظايف اين دفتر مي  تر کينزدو برقراري ارتباط هرچه 

 

 حمايت و هدايت مراکز تحقيقاتي غير مستقل 

 و پژوهشکده کارشناسي و تسهيل تاسيس مراکز تحقيقاتي 

 ارزشيابي و پايش مراکز تحقيقاتي  

  مراکز توسعه پژوهش يها تيفعالحمايت و توسعه 

 [ترسيم و اصالح چارت تشکيالتي، امور ارتقاي هيأت علمي پژوهشي و ساير موارد]راکز تحقيقاتي امور مربوط به نيروي انساني م 

 مراکز تحقيقاتي دانشگاه  رؤساي مشترك برگزاري جلساتو  هماهنگي 

  پذيرش و تربيت دانشجوي دکتري تخصصي پژوهشي 

 

ک پژوهشگاه از سوي يپژوهشکده و  9مرکز تحقيقاتي با موافقت اصولي،  57 قطعي، مرکز تحقيقاتي با موافقت 50]مرکز تحقيقاتي  107در مجموع  1391سال  يط

در فصل نخست  يپژوهش ياند که اسامي و نشاني اين واحدها در دانشگاه علوم پزشکي تهران فعال بوده [شوراي گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

 است.   همين سالنامه آماري ارائه شده

 

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

 1اي با کمتر از  سال فعاليت رسمي و مراکز فاقد رديف مستقل بودجه 3تا  1اي با  ديف مستقل بودجهسال فعاليت رسمي، مراکز فاقد ر 3اي با بيش از  مستقل بودجه

ها نيز به دو گروه فرعي با زمينه فعاليت باليني و با زمينه فعاليت علوم پايه پزشکي )بيومديکال(  اند که هر يک از اين گروه بندي شده سال سابقه فعاليت رسمي طبقه

 .شدندبندي  رتبهسپس گروه مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته و  8بر اين اساس جمعاً مراکز تحقيقاتي مشمول اين ارزشيابي در . شدندتقسيم 

اين مراکز صورت گرفت، مراکزي که در وابستگي سازماني آنها  1390سال مربوط به مراکز تحقيقاتي که بر اساس عملکرد و اسناد  1391سالدر ارزشيابي 

اين اساس مرکز تحقيقات  بر .و بصورت مشروط عملکرد آنها امتياز دهي شد ندبندي خارج شد نبود از رتبه [بصورت عبارت پشت سرهم] research centerعنوان 

بر مشارکت  مبتني هاي سالمت اي، مرکز تحقيقات علوم دارويي رازي و پژوهش لرژي، مرکز تحقيقات قلب، مرکز تحقيقات پزشکي هسته ايمونولوژي آسم وآ

 به صورت مشروط امتياز دهي شدند. دانشگاه علوم پزشکي تهران جامعه از

در کل  هاي تحقيقاتي سازي و طرح توليد دانش، ظرفيت هاي محورمرکز بر اساس  356از مراکز تحقيقاتي  1391سال بر اساس نتايج استخراج شده در ارزشيابي 

مرکز اين دانشگاه  8( متعلق به دانشگاه علوم پزشکي تهران بودند. بر اساس مجموع امتياز خام درصد21ز تحقيقاتي )مرک 75ارزشيابي شدند که از اين تعداد  کشور

 درصد(0/50رتبه اول ) 4رتبه اول اين ارزشيابي،  8به عبارت ديگر از مجموع  رتبه سوم[. 2رتبه دوم،  2رتبه نخست،  4] هاي اول تا سوم را به خود اختصاص دادند رتبه

 به مراکز اين دانشگاه اختصاص يافت. درصد 33رتبه يعني  8رتبه اول تا سوم  24به مراکز اين دانشگاه اختصاص يافت و از مجموع 
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 1390سال طي کشور  يمراکز تحقيقات علوم پزشک يرزشيابامراکز تحقيقاتي شرکت داده شده در طرح  -3-28جدول  

 زمينه فعاليت نوع مرکز تحقيقاتي

 مراکز کشور  تعداد

 در ارزشيابي 
 در ارزشيابي تعداد مراکز دانشگاه

 مجموع تعداد مجموع تعداد

 اي مراکز داراي رديف مستقل بودجه
 20 باليني

32 
7 

10 
 3 12 علوم پايه پزشکي

 اي با بيش از سه سال فعاليت رسمي مراکز فاقد رديف مستقل بودجه
 75 باليني

126 
22 

30 
 8 51 کيعلوم پايه پزش

 اي با يک تا سه سال فعاليت رسمي مراکز فاقد رديف مستقل بودجه
 98 باليني

187 
25 

45 
 20 89 علوم پايه پزشکي

 اي با کمتر از يک سال فعاليت رسمي مراکز فاقد رديف مستقل بودجه
 5 باليني

11 
- 

- 
 - 6 علوم پايه پزشکي

 مجموع
 198 باليني

356 
54 

85 
 31 158 ه پزشکيعلوم پاي

  

وزارت بهداشت،  يآور فنتوسط معاونت تحقيقات و  1390سال مراکز تحقيقاتي کشور که با توجه به عملکرد  1391سال بندي  بر اساس نتايج رتبه

درصد  3/33گروه تقسيم بندي مراکز و در مجموع  8هاي نخست از  % رتبه50درمان و آموزش پزشکي صورت گرفت، مراکز تحقيقاتي دانشگاه 

گروه، رتبه اول  4گروه تقسيم بندي مراکز تحقيقاتي، در  8. از به خود اختصاص دادندهاي اول تا سوم هر گروه ارزشيابي مراکز تحقيقاتي کشور را  رتبه

رتبه اول تا سوم در نظر گرفته شده بر حسب امتياز خام  24پزشکي تهران بوده است و از کل بر حسب مجموع امتياز خام مربوط به مراکز دانشگاه علوم 

 هاي اول تا سوم امتياز کل را به خود اختصاص دادند. مرکز از اين دانشگاه رتبه 8

 

 هاي برتر شدند: حائز رتبه ليذمراکز دانشگاه علوم پزشکي تهران به شرح  

 مرکز از دانشگاه علوم پزشکي تهران بودند که در اين ميان: 7، اي رديف مستقل بودجه با زمينه فعاليت بالينيدارمرکز تحقيقاتي  20از ميان  -1

 

  ندرا بر حسب امتياز کل به خود اختصاص داد رتبه دومگوارش و کبد  يها يماريو مرکز تحقيقات ب رتبه اولمرکز تحقيقات غدد و متابوليسم. 
 گوارش و کبد رتبه دوم در سطح کشور راکسب کردند. يها يماريقات غدد و متابوليسم رتبه اول و مرکز تحقيقات بدر محور توليد دانش مرکز تحقي 

 .در محور ظرفيت سازي مرکز تحقيقات غدد و متابوليسم رتبه اول در سطح کشور را کسب کرد 

 پوست و جذام رتبه سوم را در سطح  يها يماريکز آموزش و پژوهش بگوارش و کبد رتبه اول و مر يها يماريهاي تحقيقاتي مرکز تحقيقات ب در محور طرح

 کشور کسب کردند.

 قلب دانشگاه علوم پزشکي تهران بودند و مرکز بندي خارج شدند که مراکز تحقيقاتي ايمونولوژي آسم وآلرژي در اين گروه دو مرکز تحقيقاتي از رتبه.  
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مرکز از دانشگاه علوم پزشکي تهران  22 ،ه با بيش از سه سال فعاليت رسمي در زمينه بالينيفاقد رديف مستقل بودجمرکز تحقيقاتي  75از ميان  -2

 شدند: ليذکه موفق به کسب افتخارات کشوري  بودند

 کشوري را بر حسب کل امتياز خام کسب شده به خود اختصاص دومو  اولهاي  ترتيب رتبه چشم پزشکي پرديس سينا و اعتياد به دو مرکز تحقيقاتي 

 دادند. 

 کشوري را کسب کردند. دومو  اولهاي  در محور توليد دانش مرکز تحقيقات چشم پزشکي پرديس سينا و اعتياد به ترتيب رتبه 

 ج فارس دانشگاه علوم يخل يريو گرمس يعفون يها يماريقات بيبه همراه مرکز تحق کشوري را سوم  پزشکي رتبه در محور ظرفيت سازي مرکز تحقيقات روان

 هرمزگان کسب کرد. يکپزش

 سوم کشوري را کسب کردند.  رتبه يکشوري و مرکز تحقيقات ارولوژ دوم  هاي تحقيقاتي مرکز تحقيقات سرطان رتبه در محور طرح 

 بندي خارج شد اي از دانشگاه علوم پزشکي تهران از رتبه در اين گروه مرکز تحقيقاتي پزشکي هسته. 
 

مرکز از دانشگاه علوم پزشکي تهران  25 ،يف مستقل بودجه با يك تا سه سال فعاليت رسمي در زمينه بالينيفاقد ردمرکز تحقيقاتي  98از ميان  -3

 :ل شدنديذافتخارات موفق به کسب بودند که 

  را بر حسب کل امتياز خام کسب شده به خود اختصاص داد.  سوممرکز تحقيقاتي نقص ايمني کودکان رتبه 

 کشوري را کسب کرد. سومقات نقص ايمني کودکان رتبه در محور توليد دانش مرکز تحقي 

 کشوري را کسب کرد. اولس همت رتبه يسم پرديز ومتابوليهاي تحقيقاتي مرکز تحقيقات غدد درون ر در محور طرح 

 

ي تهران بودند که در اين مرکز از دانشگاه علوم پزشک 3، داراي رديف مستقل بودجه با زمينه فعاليت علوم پايه پزشكيمرکز تحقيقاتي  12از ميان  -4

 بين:

 کشوري را بر حسب امتياز کل به خود اختصاص داد.  اولرتبه  علوم دارويي مرکز تحقيقات 

  کشوري را کسب کرد. اولدر محور توليد دانش مرکز تحقيقات علوم دارويي رتبه 

 

مرکز از دانشگاه علوم پزشکي تهران بودند  8در زمينه علوم پايه پزشکي  مرکز تحقيقاتي فاقد رديف مستقل بودجه با بيش از سه سال فعاليت رسمي 51از ميان  -5

 شدند: ليذکه موفق به کسب افتخارات کشوري 

 به خود اختصاص دادد. را کشوري بر حسب کل امتياز خام کسب شده  اولرتبه  پزشکي يآور فن زير مرکز تحقيقاتي 

  کشوري را کسب کرد اولرتبه  پزشکي يآور فن زيردر محور توليد دانش مرکز تحقيقات. 

  شد.بندي خارج  در اين گروه مرکز تحقيقات علوم دارويي رازي از رتبه 

 

مرکز از دانشگاه علوم  20 فاقد رديف مستقل بودجه با يك تا سه سال فعاليت رسمي در زمينه علوم پايه پزشكيمرکز تحقيقاتي  89از ميان  -6

 ا کسب کردند:پزشکي تهران بودند که افتخارات زير ر

 را در مجموع امتياز خام کسب شده به خود اختصاص داد.  سومرتبه  برداري از دانش سالمت بهره مرکز تحقيقاتي 

 بندي خارج شد. هاي سالمت مبتني بر مشارکت جامعه از رتبه در اين گروه مرکز تحقيقات پژوهش

 کشوري را کسب کرد. سومرتبه برداري از دانش سالمت  در محور توليد دانش مرکز تحقيقات بهره 

 کشوري را کسب کرد. اولرتبه  يمارستانيت بيريدر محور ظرفيت سازي مرکز تحقيقات مد 

 کشوري را کسب کردند. سومبرداري از دانش سالمت رتبه  و مرکز تحقيقات بهره اولرتبه  يمارستانيت بيريهاي تحقيقاتي مرکز تحقيقات مد در محور طرح 

 

 در هر دو گروه باليني و علوم پايه پزشکي مرکز تحقيقات نداشته است. قد رديف مستقل بودجه با کمتر از يكسال فعاليت رسميفامراکز گروه در 
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گوارش و  يها يماريدانشگاه بررسي شدند که بر حسب امتياز خام نهايي به ترتيب مرکز تحقيقات غدد و متابوليسم و مرکز تحقيقات ب مرکز تحقيقاتي 9در اين گروه 

 باشد: مي 3-29امتياز خام به شرح جدول  بر حسبهاي اول و دوم در سطح دانشگاه شدند. نتيجه اين رتبه بندي  امتياز حائز رتبه 10241و 13136ب با کسب يکبد به ترت

 
 1390سال  يطداراي رديف مستقل بودجه  رتبه بندي مراکز تحقيقاتي)باليني( -3-29جدول 

 نام مرکز تحقيقات يرتبه کشور يرتبه دانشگاه

 ازيامت يمقاالت داخل يمقاالت خارج

 zامتياز  امتياز خام
 تعداد ازيامت تعداد ازيامت

 ديتول

 دانش

 ت يظرف

 يساز

  يطرح ها

 يقاتيتحق

 91/2 13136 0 131 13005 43 597 113 2502 غدد و متابوليسم 1 1

 03/2 10241 1281 90 8870 30 400 64 1814 و کبدگوارش  يها سرطان 2 2

 -1/0 3214 33 15 3166 9 121 22 427 پوست و جذام يها يماريمرکز آموزش و پژوهش ب 8 3

 -37/0 2308 0 0 2308 10 158 23 546 و پيوند مغز استخوان يآنکولوژهماتولوژي،  10 4

 -54/0 1743 0 0 1743 1 15 18 406 هاي جراحي سينا تروما و پژوهش قاتيمرکز تحق 14 5

 -81/0 841 0 58 783 9 159 17 332 ♦گوش،حلق، بيني،سر و گردن قاتيمرکز تحق 19 6

 -89/0 581 0 3 578 1 5 15 282 ♦قلب و عروق شهيد رجايي قاتيمرکز تحق 20 7

 - 2610 0 10 2600 3 81 11 256 ايمونولوژي، آسم و آلرژي - *
 - 2921 53 20 2848 18 398 29 594 قلب تهران - *

 ران واگذار شدند.يا يمجدداً به دانشگاه علوم پزشک 1392رماه يمصوبه مربوطه از ت يط ♦

 وارد نشدند. يدر رتبه بند يشدند ول يازدهيکه مشروط امت يمراکز *

  

 ليذول مرکز تحقيقاتي با زمينه فعاليت علوم پايه پزشکي مورد ارزشيابي قرار گرفت که امتياز خام کسب شده توسط هر يک از اين مراکز به شرح جد 3در اين گروه 

 بوده است.

 
 1390سال  يطمستقل بودجه  رتبه بندي مراکز تحقيقاتي)علوم پايه پزشکي( داراي رديف -3-30جدول 

 نام مرکز يرتبه کشور يرتبه دانشگاه

 ازيامت يمقاالت داخل يمقاالت خارج

 zامتياز  امتياز خام
 تعداد ازيامت تعداد ازيامت

 ديتول

 دانش 

 تيظرف

 يساز 

  يها طرح

 يقاتيتحق

 96/1 9300 0 0 9300 0 0 112 2654 علوم دارويي 1 1

 -52/0 1980 0 50 1930 9 120 7 142 در پزشکيعلوم و تکنولوژي  9 2

 -18/1 12 0 0 12 0 0 0 0 ♦مطالعه تاريخ پزشکي و طب اسالمي و مکمل 12 3

 ران واگذار شد.يا يمجدداً به دانشگاه علوم پزشک 1392رماه يمصوبه مربوطه از ت يط ♦
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اد حائز ينا و اعتيس پور سيمرکز تحقيقاتي بررسي شدند. بر اساس نتايج اين ارزشيابي بر حسب امتياز خام نهايي سه مرکز تحقيقاتي چشم پزشکي پرد 23در اين گروه 

 است. بوده 3-31جدول  به شرحر حسب امتياز خام هاي اول و دوم در سطح دانشگاه شدند. رتبه اين نوع مراکز دانشگاه ب رتبه

 
 1390سال  يطسال فعاليت رسمي  3فاقد رديف مستقل بودجه با بيش از ( يرتبه بندي مراکز تحقيقاتي )بالين -3-31جدول 

 نام مرکز يرتبه کشور يرتبه دانشگاه
 سال اخذ

 يموافقت اصول

 ازيامت يمقاالت داخل يمقاالت خارج

 zز امتيا امتياز خام
 تعداد ازيامت تعداد ازيامت

 د يتول

 دانش

 تيظرف

 يساز 

 يطرح ها

 يقاتيتحق 

 21/3 3354 0 54 3300 26 493 42 983 1381 چشم پزشکي 1 1

 99/2 3187 0 0 3187 5 39 6 145 1383 اعتياد 2 2

 93/1 2377 12703 31 2219 14 159 30 594 1383 سرطان 6 3

 92/1 2364 11 6 2347 5 94 14 299 1373 روماتولوژي 7 4

 79/1 2268 0 30 2238 7 137 9 157 1386 رشد و تکامل کودکان 8 5

 15/1 1777 0 0 1777 31 529 23 573 1383 دندانپزشکي 10 6

 99/0 1656 6 0 1650 12 241 10 238 1377 بهداشت باروري وليعصر 12 7

 65/0 1396 0 0 1396 14 196 16 415 1383 گوش و حلق و بيني 18 8

 27/0 1106 20 0 1086 0 0 0 0 1383 ارولوژي 21 9

 24/0 1083 0 100 983 6 91 20 398 1382 روانپزشکي 24 10

 13/0 999 0 28 971 16 176 7 189 1382 ♦بهداشت روان 26 11

 03/0 921 0 0 921 21 310 16 397 1384 ايدز 27 12

 -13/0 802 0 0 802 3 36 23 463 1386 يورزش يپزشک 30 13

 -2/0 745 0 12 733 2 36 20 433 1381 ♦چشم پزشکي رسول اکرم 34 14

 -5/0 522 0 13 509 14 179 6 130 1386 ♦س همتيهاي پرستاري پرد مراقبت 42 15

 -52/0 503 0 0 503 8 83 3 51 1385 ♦روزگريگوارش و کبد ف 45 16

 -55/0 482 0 21 461 9 140 5 103 1385 مغز و اعصاب يها يماريب 47 17

 -71/0 360 0 0 360 8 98 3 55 1384 ♦عفوني اطفال رسول اکرم يها يماريب 57 18

 -71/0 357 0 0 357 0 0 7 144 1385 عفوني اطفال يها يماريب 60 19

 -76/0 317 0 8 309 7 87 2 52 1386 توانبخشي 63 20

 -17/1 6 0 0 6 0 0 0 0 1386 ارولوژي اطفال 74 21

 -18/1 0 0 0 0 0 0 0 0 1388 وپروزئاست 75 22

 - 1060 37 50 973 3 32 19 410 1384 يا هسته يپزشک - *

 ران واگذار شد.يا يمجدداً به دانشگاه علوم پزشک 1392رماه يمصوبه مربوطه از ت يط ♦

 وارد نشدند. يبند در رتبه يشدند ول يازدهيکه مشروط امت يمراکز *
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 امتياز رتبه نخست را به خود اختصاص داد. 5170پزشکي با کسب  يآور فن زيرمرکز تحقيقاتي بررسي شدند و مرکز تحقيقات  9در اين گروه 
 

 1390سال  يطسال فعاليت رسمي  3رتبه بندي مراکز تحقيقاتي )علوم پايه پزشکي( فاقد رديف مستقل بودجه با بيش از  -3-32جدول 

 نام مرکز يرتبه کشور يرتبه دانشگاه
 سال اخذ

 يموافقت اصول

 ازيامت يمقاالت داخل يمقاالت خارج
 zامتياز  امتياز خام

 يقاتيتحق يها طرح يساز تيظرف دانش ديتول تعداد ازيامت تعداد ازيامت

 38/3 5170 0 0 5170 3 67 35 1361 1384 يآور فن زير 1 1

 22/0 1583 0 25 1558 19 326 31 679 1380 ♦يکوللمو سلولي و 15 2

 05/0 1399 0 0 1399 12 249 25 532 1383 گياهان دارويي 17 3

 -22/0 1088 0 0 1088 33 426 13 352 1383 اخالق و تاريخ پزشکي 21 4

 -48/0 794 0 0 794 0 0 32 736 1386 يمولکولايمونولوژي  31 5

 -74/0 502 3 47 452 4 56 8 148 1385 يونديپ يبانک فراورده ها 40 6

 -79/0 438 0 0 438 0 0 0 0 1382 ت آبيفيک 43 7

 -11/1 73 0 0 73 0 0 0 0 1386 ♦يمونولوژيا 51 8

 - 923 0 0 923 0 0 11 246 1379 ♦علوم دارويي رازي - *
 اگذار شد.ران ويا يمجدداً به دانشگاه علوم پزشک 1392رماه يمصوبه مربوطه از ت يط ♦

 وارد نشدند. يدر رتبه بند يشدند ول يازدهيکه مشروط امت يمراکز *

 سوم شدند.   کودکان موفق به کسب رتبه يمنيتحقيقات نقص امرکز  مرکز تحقيقاتي دانشگاه به شرح جدول زير بوده است که 25در اين گروه امتياز خام 
 

 1390سال  يطرتبه بندي مراکز تحقيقاتي )باليني( فاقد رديف مستقل بودجه با يک تا سه سال فعاليت رسمي  -3-33جدول 

 نام مرکز يرتبه کشور يرتبه دانشگاه
 سال اخذ

 يموافقت اصول

 ازيامت يمقاالت داخل يمقاالت خارج
 zامتياز  خام امتياز

 يقاتيتحق يطرح ها يت سازيظرف د دانشيتول تعداد ازيامت تعداد ازيامت

 35/2 1200 0 0 1200 0 0 31 735 1389 کودکان يمنينقص ا 3 1

 02/1 724 0 26 698 31 438 8 128 1389 ياديبن يپوست وسلولها 11 2

 82/0 650 72 15 563 6 81 13 287 1389 ♦س همتيسم پرديز ومتابوليغدد درون ر 14 3

 23/0 440 0 0 440 7 127 8 210 1388 راديولوژي نوين و تهاجمي 26 4

 14/0 407 0 0 407 9 122 8 209 1388 ليزر در دندانپزشکي 31 5

 1/0 395 0 0 395 1 15 14 291 1388 هاي رشد و تکامل، دهان، سر و صورت ناهنجاري 33 6

 03/0 367 0 56 311 7 106 6 154 1388 و ماماييهاي پرستاري  مراقبت 34 7

 01/0 362 0 0 362 9 126 3 43 1387 ♦طب کار 35 8

 -13/0 313 0 8 305 10 133 5 87 1388 شغلي و طب کار يها يماريب 40 9

 -16/0 300 0 0 300 6 131 5 115 1388 مادر، جنين و نوزاد 42 10

 -26/0 264 0 0 264 2 10 6 96 1388 ♦جراحي کم تهاجمي 48 11

 -32/0 244 0 0 244 0 0 8 194 1388 اتوايميون تاولي يها يماريب 53 12

 -48/0 187 8 29 150 3 45 3 51 1387 ♦سوختگي 61 13

 -48/0 185 0 0 185 3 65 1 28 1388 ايمپلنت دنداني 62 14

 -48/0 184 0 13 171 3 8 6 109 1388 و نخاعي يضايعات مغز 63 15

 -53/0 168 0 0 168 0 0 0 0 1388 اي قلب دريچه يها يماريب 70 16

 -54/0 164 0 0 164 0 0 0 0 1388 اکوکارديوگرافي قلب 71 17
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 1390سال  يطرتبه بندي مراکز تحقيقاتي )باليني( فاقد رديف مستقل بودجه با يک تا سه سال فعاليت رسمي  -3-33ادامه جدول 

 مرکز نام يرتبه کشور يرتبه دانشگاه
 سال اخذ

 يموافقت اصول

 ازيامت يمقاالت داخل يمقاالت خارج
 zامتياز  امتياز خام

 يقاتيتحق يطرح ها يت سازيظرف د دانشيتول تعداد ازيامت تعداد ازيامت

 -64/0 129 0 0 129 0 0 0 0 1388 مداخالت قلبي و عروقي 75 18

 -77/0 81 0 0 81 0 0 1 25 1388 الکتروفيزيولوژي قلب 85 19

 -83/0 59 0 0 59 0 0 0 0 1389 ها تيمسموم 88 20

 -89/0 40 0 0 40 1 15 1 25 1388 تغذيه با شير مادر 90 21

 -91/0 32 0 0 32 0 0 0 0 1388 نفرولوژي 91 22

 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1388 ابتيد 95 23

 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1388 وند قلبيپ يجراح 96 24

 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1389 يو تناسل يدستگاه ادرار يها سرطان 97 25

 ران واگذار شد.يا يمجدداً به دانشگاه علوم پزشک 1392رماه يمصوبه مربوطه از ت يط ♦
 

برداري از دانش سالمت رتبه سوم را به خود  ز تحقيقاتي بهرهبر اساس نتايج اين ارزشيابي بر حسب امتياز خام نهايي مرک مرکز وجود داشت که 21 در اين گروه

 اختصاص داد. 
 1390سال  يط رتبه بندي مراکز تحقيقاتي)علوم پايه پزشکي( فاقد رديف مستقل بودجه با يک تا سه سال فعاليت رسمي -3-34جدول 

 نام مرکز يرتبه کشور يرتبه دانشگاه
 سال اخذ

 يموافقت اصول

 ازيامت يالت داخلمقا يمقاالت خارج
 zامتياز  امتياز خام

 يقاتيتحق يطرح ها يت سازيظرف د دانشيتول تعداد ازيامت تعداد ازيامت

 62/2 1459 30 0 1429 19 279 20 396 1387 برداري از دانش سالمت بهره 3 1

 94/1 1186 49 142 995 7 92 5 103 1388 ♦مديريت بيمارستاني  6 2

 51/1 1013 0 20 993 16 283 30 607 1387 ♦ميکروبي هاي مقاومت 9 3

 28/1 920 0 0 920 0 0 9 161 1388 تضمين کيفيت دارو 12 4

 17/1 877 0 0 877 0 0 16 319 1387 يآور زيست فن 13 5

 18/0 482 0 8 474 6 121 6 115 1387 ♦آسيب شناسي سرطان  23 6

 15/0 471 0 0 471 1 18 11 236 1389 رانيا يبوم يانگل ها 25 7

 11/0 454 0 0 454 0 0 0 0 1389 د جامديمواد زا 28 8

 -1/0 368 0 0 368 0 0 9 188 1387 طراحي و توسعه دارو 39 9

 -52/0 202 0 5 197 8 120 3 74 1387 ♦فيزيولوژي  57 10

 -58/0 178 0 0 178 10 113 1 11 1387 ♦بهداشت کار 58 11

 -66/0 144 0 0 144 0 0 1 26 1389 دارو يز ومصرف منطقيتجو 64 12

 -69/0 133 0 3 130 2 35 3 65 1389 ♦آموزش علوم پزشکي 68 13

 -82/0 80 0 0 80 0 0 0 0 1389 هوا يآلودگ 72 14

 -88/0 56 0 0 56 0 0 0 0 1389 ت اطالعات سالمتيريمد 77 15

 -96/0 25 0 0 25 0 0 0 0 1389 يو مولکول يسلول يربرداريتصو 80 16

 -1 9 0 0 9 0 0 0 0 1388 هيالکتروفيزيولوژي پا 84 17

 -02/1 4 0 0 4 0 0 0 0 1387 ث وطبيعلوم قران حد 86 18

 02/1 0 0 0 0 0 0 0 0 1389 يطب تجرب 87 19

 -02/1 0 0 0 0 0 0 0 0 1388 يسنت يطب وداروساز 88 20

 - 572 100 3 469 9 163 5 128 1387 هاي سالمت مبتني بر مشارکت جامعه پژوهش - *
 ران واگذار شد.يا يمجدداً به دانشگاه علوم پزشک 1392رماه يمصوبه مربوطه از ت يط ♦

 .وارد نشدند يدر رتبه بند يشدند ول يازدهيکه مشروط امت يمراکز *
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ي ايکي از باالترين مقاطع تحصيلي آموزش عالي است که به اعطاي مدرك دکتر يي تخصصي پژوهشادکتر دورهف وزارت بهداشت يتعر بر اساس

 ازتهران  يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشک از فعاليت پژوهشي و آموزشي است.  اي هماهنگ، و مجموعه انجامد يم يتخصصي پژوهش

خود  يقاتيتحق مراکزدر  يپژوهش يتخصص يدکترا رش دانشجو در مقطعياقدام به پذ فراخوان عمومي از طريق اعالم به بعد، 1389-90تحصيلي   سال

ن اساس ياند که بر ا شده يپژوهش يتخصص يرش دانشجو در مقطع دکترايط پذيمرکز مشمول شرا 35تعداد  1391 -92 يليسال تحص يطنموده است. 

 .شدندن مقطع يرش دانشجو در ايپذ ز تحقيقاتي موفق بهمرک 34اقدام به اعالم فراخوان نموده و نهايتاً 

  

 1391-92يليتحص لسادر  يقاتيک مراکز تحقيبه تفک يپژوهش يتخصص يل در مقطع دکترايان شاغل به تحصيدانشجو -3-35جدول 

 قاتيمرکز تحق فيرد
 يليتحص سال

 مجموع
90-89 91-90 92-91 

 1 1 0 0 رانيا يبوم يها انگل 1

 1 1 0 0 اورولوژي 2

 2 0 2 0 دزيا 3

 3 0 2 1 يآسم وآلرژ يمونولوژيا 4

 2 0 2 0 يونديپ يورده هاآبانک فر 5

 2 0 2 0 وليعصر)عج( يبارور بهداشت 6

 2 1 1 0 بهداشت روان 7

 1 0 1 0 بهداشت کار 8

 1 1 0 0 از دانش سالمت يبهره بردار 9

 1 1 0 0 اطفال )مرکز طبي( يعفون يها يماريب 10

 1 1 0 0 بر مشارکت جامعه يسالمت مبتن يها پژوهش 11

 1 1 0 0 هاي بنيادي پوست و سلول 12

 1 0 1 0 تروما 13

 1 1 0 0 نور يچشم پزشک 14

 3 3 0 0 يروانپزشک 15

 2 1 1 0 سرطان 16

 1 1 0 0 طب کار 17

 5 2 1 2 هرانت يعلوم داروئ 18

 5 5 0 0 يو مولکول يعلوم سلول 19

 2 1 1 0 يدر پزشک يعلوم و تکنولوژ 20

 10 0 2 8 سميز و متابوليدرون ر غدد 21

 1 1 0 0 غدد فيروزگر 22

 1 1 0 0 س همت(ي)پرد يولوژيزيف 23

 4 0 0 4 قلب وعروق 24

 6 0 1 6 يعتيگوارش وکبد شر 25

 1 0 1 0 روزگريف گوارش وکبد 26

 3 1 2 0 وگردن سر و ينيب حلق و گوش و 27

 1 1 0 0 هوا( يست ) آلودگيط زيمح 28
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 1391-92يليسال تحصدر  يقاتيک مراکز تحقيبه تفک يپژوهش يتخصص يل در مقطع دکترايان شاغل به تحصيدانشجو  -3-35ادامه جدول 

 قاتيمرکز تحق فيرد
 يليتحص سال

 مجموع
90-89 91-90 92-91 

 3 0 3 0 ت آب(يفيست )کيط زيمح 29

 2 1 1 0 يپرستار يها مراقبت 30

 4 1 3 0 يکروبيم يها مقاومت 31

 5 1 2 2 يآور نانوفن 32

 2 2 0 0 کودکان يمنينقص ا 33

 1 1 0 0 ياديبن يها وند سلوليو پ ي، انکولوژيهماتولوژ 34

 82 31 29 22 مجموع

 

ن در يو ااند  بوده يپژوهش يتخصص ين مقطع دکترااياز دانشجو نفر 31 يرايپذ ليذبه شرح جدول  يقاتيمرکز تحق 23دانشگاه در  1391-92 يليتحص سال يط

مرکز تحقيقاتي  18در  نفر دانشجو 28، 1390-91و در سال تحصيلي يقاتيمرکز تحق 6نفر دانشجو در  23، 1389-90 يليتحص در سالدانشگاه است که  يحال

 .بودرفته يپذ يپژوهش يتخصص يدر مقطع دکترا

 1391-92يليسال تحصدر  تيجنسو  يقاتيک مراکز تحقيبه تفک يپژوهش يتخصص يدر مقطع دکترا شده رفتهيپذان يدانشجو -3-36جدول 
 مجموع مرد زن يقاتيمرکز تحق فيرد

 1 1 0 رانيا يبوم يها انگل 1

 1 0 1 اورولوژي 2

 1 0 1 بهداشت روان 3

 1 0 1 از دانش سالمت يبهره بردار 4

 1 0 1 اطفال )مرکز طبي( يعفون يها يماريب 5

 1 1 0 بر مشارکت جامعه يسالمت مبتن يها پژوهش 6

 1 1 0 هاي بنيادي پوست و سلول 7

 1 0 1 نور يچشم پزشک 8

 3 2 1 يروانپزشک 9

 1 0 1 سرطان 10

 1 1 0 طب کار 11

 2 0 2 تهران يعلوم داروئ 12

 5 2 3 يو مولکول يعلوم سلول 13

 1 1 0 يدر پزشک يتکنولوژ علوم و 14

 1 0 1 غدد فيروزگر 15

 1 0 1 س همت(ي)پرد يولوژيزيف 16

 1 1 0 وگردن سر و ينيب حلق و گوش و 17

 1 0 1 هوا( يست ) آلودگيط زيمح 18

 1 0 1 يپرستار يها مراقبت 19

 1 0 1 هاي ميکروبي مقاومت 20

 1 1 0 يآور فننانو 21

 2 1 1 کودکان يمنينقص ا 22

 1 1 0 ياديبن يها وند سلوليو پ ي، انکولوژيهماتولوژ 23

 31 13 18 مجموع

 



دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران                                                                                                                                                                               پژوهش: سومفصل 

   1391سال سالنامه آماري                                                                                                                                                                                                                                                                 

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك: 81633102 تلفن: ،دوم طبقهتهران،  يه علوم پزشکتهران، بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگا نشاني:
167 

گيري از نتايج علمي، کاربردي تحقيقات و رشد اقتصادي با  کشور با بهرهدفتر همکاري دانشگاه، صنعت و جامعه با انگيزه کمک به توسعه صنعتي 

. اين دفتر با تشکيل کميته ه استآغاز به کار نمود 1381اندازي و از تيرماه سال  دانشگاه راه يآور فنمعاونت تحقيقات و  حوزهکمترين هزينه، در 

هاي  هبردها و راهکارهاي توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه با توجه به محور سياستراهبردي همکاري دانشگاه، صنعت و جامعه توانسته به تبيين را

از تعداد و  يضمن ارائه آمار ليذباشد. در جداول  در دسترس عالقمندان مي http://siuco.tums.ac.ir گاه اين مرکز با نشاني دانشگاه بپردازد. وب

 شده است. خالصه 1391و  1390سال ن دفتر در دو ياند، آمار عملکرد ا گاه انجام شدههايي که با جذب اعتبار از خارج دانش طرح مبلغ بودجه

 
 

 1391و  1390 يها سال يط با صنعتاطالعات بخش همکاري دانشگاه  -3-37جدول 

 عنوان
 1391سال 1390سال 

 ميزان اعتبار)ريال( تعداد ميزان اعتبار)ريال( تعداد

 فاقد اعتبار 1 فاقد اعتبار 12 ها موافقت نامه

 000/280/536 18 158/491/418 21 هاي خاتمه يافته پروژه

 068/902/913/18 45 769/265/015/10 42 هاي در دست اقدام پروژه
 

 

 1391و  1390هاي تحقيقاتي سال  کل پروژه -3-38جدول 

 فتي )ريال(حجم کل اعتبار دريا تعداد دستگاه تأمين کننده اعتبار تعداد مجريان تعداد پروژه سال

1390 63 29 28 927/766/433/10 

1391 63 38 26 068/182/450/19 
 

 

 1391سال  يطهاي منعقد شده بين دانشگاه علوم پزشکي تهران و مراکز داخلي  نامه تفاهم -3-39جدول 

 طرفين قرارداد

 دانشگاه علوم پزشکي تهران دانشگاه تهران

 

قرار  يأت علميه يران و اعضايار مدينه را در اختين زمياز در ايمراکز رشد، اطالعات مورد ن يانداز س و راهيکننده در امر تأسل يدفتر ارتباط با صنعت به عنوان تسه

 نيدر اداشته است. مرکز رشد  5، 1392سال  يکند. دانشگاه ط يم يريگيک از مراکز رشد را پيهر  يالزم جهت اخذ موافقت اصول يندهايفرآ  دهد و مجموعه يم

 اند. داشته يت و همکاريبا مراکز رشد دانشگاه فعال  spin-off و انيبن دانش  شرکت 40سال 
 



پژوهش: سومفصل   دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران  
  1391سال سالنامه آماري  

 عات دانشگاهمديريت آمار و فناوري اطال

 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك: 81633102 تلفن: ،دوم طبقهتهران،  يتهران، بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشک نشاني:
168 

 تهران قرار گرفته و بدين لحاظ مديريت يباشد در رسالت دانشگاه علوم پزشک يمهم نظام سالمت م يها انتقال دانش حاصل از پژوهش که از مقوله

 يريکارگ بهانددازي شدده است تا با  داندشدگداه راه يآور فندر حوزه معاونت تحقيقات و  1389ارتباطات و کاربرد نتايج تحقيقات از آذر ماه سال 

به دانش توليد شده  قرار دادنو تسريع روند در اختيار  (Knowledge Translation & Exchange) «ترجدمدان و تدبددادل دانددش»فرآيدندد 

گامي در راستاي ارائه بهينه و مؤثر خدمات مراقبتي و  ،بخش سالمت گيرندگانِ دهندگان خدمات مراقبتي و تصميم مردم، گيرندگان و ارائه ومخاطبين 

 http://ktesite.tums.ac.ir به نشاني "ترجمان دانش"گاه  درماني در سطح دانشگاه برداشته شود. وب -درماني و قدرت بخشيدن به سيستم مراقبتي

 باشند. در دسترس عالقمندان مي http://ktru.tums.ac.ir يبه نشان "قاتيج تحقيت ارتباطات و کاربرد نتايريمد"گاه  و وب
 

 1391ات و کاربرد نتايج تحقيقات در سال هاي مديريت ارتباط اطالعات مربوط به فعاليت -3-40جدول 

 تعداد عنوان

 جلسه 5 جلسات کميته راهبردي ترجمان دانش يبرگزار

 طرح 850 نظر ترجمان دانش از يهاي پژوهش بررسي طرح

 مورد 258 ت ترجمان دانشيپژوهش در سا يها اميپ يبارگذار

 مورد 105192 ت ترجمان دانشيد کنندگان از سايبازد

 مورد 161 از ترجمان دانش به پژوهشگران در سامانه شعاع يامت ياعطا

 طرح 7 ابن سينا جشنوارهن يهاي واصله جهت چهاردهم امتياز دهي طرح

http://ktesite.tums.ac.ir/
http://ktru.tums.ac.ir/
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 ءهاي دانشجويي و ارتقا م پژوهشو با هدف فراهم نمودن بستر مناسب براي انجا 1372هاي علمي دانشجويان دانشگاه در مرداد ماه سال  مرکز پژوهش

هاي دانشجويي کشور محسوب  مرکز پژوهش نيتر سابقه با. اين مرکز ه استاندازي شد هاي دانشجويي در دانشگاه راه ي و کيفي سطح پژوهشکمّ

کي تهران تهيه و منتشر هاي علمي دانشجويان دانشگاه علوم پزش نامه پژودا که مخفف پژوهش دانشجويي است، توسط مرکز پژوهش شود. فصل مي

در دسترس دانشجويان و  ssrc@tums.ac.irو  http://etdc.tums.ac.irگاه و پست الکترونيک اين مرکز به ترتيب با نشاني  شود. وب مي

 باشد.  عالقمندان مي
 

 

 است: بوده ليذ اردمو شامل 1391 سال يط مرکز اين برگزارشده توسط يها شيهما نيتر مهم
 

 ييبخش دانشجو يبرگزار (Students’ Symposium) رانيا يو آلرژ يمونولوژيا يالملل نين کنگره بيازدهمي  

 يبرگزار ( بخش پژوهشگران جوانYoung Researcher’s Sessionب )کودکان  يها يماريب يالملل نيهمايش ب نيست و چهارمي 

 ساالنه  عمومي مجمع جشن برگزاري 

 

 

 از: عبارتند 1391سال  طي مرکز اين توسط شده کسب افتخارات اهم همچنين

 

 هاي تحقيقات دانشجويي علوم پزشکي کشور ن جشنواره تحقيقاتي علوم پزشکي رازي در بين کميتهيکسب رتبه دوم در هجدهم 

  در بخش ارائه پوستر کنگره کسب رتبه اولNANOSMAT (:يانمقاله )سخنر با عنوان 
 Novel mucoadhesiveTriamcinolone Acetonide nanoparticles for ocular drug delivery. 

 

  15در بخش ارائه پوستر کنگره کسب دو رتبه برترth Biennial Meeting of the European Society for Immune 

Deficiency(ESID) يها مقاله با عنوان: 
 Evaluation of Humoral Immune Function in Patients with Chronic Idiopathic Thrombocytopenic Purpura. 
 Autoimmune manifestations in patients with common variable immune deficiency.  

 

 

 

 ان برگزار شد.يدانشجو يعلم يها توسط مرکز پژوهش ليذمختلف به شرح  يتور علم 29، 1391سال  يط
 

 2 رانيا يونديپ يقات و بانک فراورده هايد از مرکز تحقيتور بازد 

 2 ييو ماما يپرستار يها قات مراقبتيد از مرکز تحقيتور بازد 

 11 يمارستانيت بيريقات مديد از مرکز تحقيتور بازد 

 3 يفاراب يچشم پزشک قاتيد از مرکز تحقيتور بازد 

 1 و سر و گردن ينيقات گوش و گلو و بيحقتد از مرکز يتور بازد 

 1 يورزش يقات پزشکيتحقد از مرکز يتور بازد 

 1 پرستاري يها د از مرکز تحقيقات مراقبتيتور بازد 

 1 يقات توانبخشيتحق د از مرکزيبازد تور 

 3 يکم تهاجم يها يقات جراحيد از مرکز تحقيتور بازد 

 2 کودکان يعفون يهايماريقات بيد از مرکز تحقيتور بازد 

 1 بر مشارکت جامعه يسالمت مبتن يپژوهش ها د از مرکزيبازد تور 

 1 يزر در دندان پزشکيقات ليتحق د از مرکزيبازد تور 
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عه در مرکز توس 3-41به شرح جدول  ساعت1227کننده و در مجموع  نفر شرکت2442دوره کارگاه، با حضور  132، در مجموع 1391سال  يط

 برگزار شد. ييدانشجو يها وهشپژ
 1391طي سال  ها آنکنندگان در  هاي برگزارشده و تعداد شرکت کارگاه-3-41جدول 

 برگزاري  جمع ساعات کنندگان شرکت تعداد دوره تعداد نام کارگاه رديف

1 Pub med 8 140 40 

 139 269 12 1ق سطح يروش تحق 2

 82 214 10 2ق سطح يروش تحق 3

 133 334 14 يسيپوزال نوپرو 4

 122 227 12 يسيمقاله نو 5

6 Writing in practice 4 70 20 

 16 15 1 ندهايت فرآيريمد ت ويفيک يارتقا 7

 90 27 2 ياقتصاد سنج يها کيتکن 8

 SPSS 12 281 253آمار و  9

10 TUMS 3 46 15 

 25 118 4 1يکيجستجو در منابع الکترون 11

12 End note 9 184 44 

13 ISO 1 40 16 

14 Systematic Review 1 12 8 

 15 12 1 يزيبودجه و برنامه ر 15

16 Medication error 1 26 4 

 5 21 1 يز مقدماتيآنال 17

18 Microsoft Word 1 9 4 

 20 12 1 عدالت در سالمت 19

20 Power Point 1 7 4 

 16 18 1 يسونوگراف يو کاربرد يک علميزيف 21

22 SewerCAD 1 15 8 

 3 40 1 يم لکنت دوران کودکير مستقيبا درمان غ ييآشنا 23

 2 15 1 يستم اعصاب مرکزيم اختالالت سيدر درمان و ترم ينانوتکنولوژ يکاربردها 24

 5 38 2 ياطالعات يها گاهينترنت و پايجستجو در ا يها ها و مهارت با روش ييآشنا 25

 90 46 1 شرفته(يپ، يه )مقدماتياول يها کمک 26

 3 44 1 يسيگزارش کارنو 27

28 Database 1 10 5 

29 Presentation skills 3  15 

 4 28 1 کمپرداون در درمان لکنت بزرگساالن يبا روش درمان ييآشنا 30

 5 31 1 يکمّبا مطالعات  ييآشنا 31

 5 31 1 يفيبا مطالعات ک ييآشنا 32

 8 31 1 چاپ يرال مقاله و آماده کردن بيتکم 33

 3 31 1 ارينحوه ثبت پروپوزال در پژوهش 34

 1227 2442 132 جمع
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 1391شده در نشريات داخلي و خارجي در سال  مقاالت چاپ -3-42جدول 

 تعداد موضوع

 6 شده در نشريات داخلي تعداد مقاالت چاپ

 38 شده در نشريات خارجي تعداد مقاالت چاپ

 44 مجموع

 

 1391هاي داخلي و خارجي در سال  مقاالت ارائه شده در کنگره -3-43جدول 

 تعداد موضوع

 51 هاي داخلي مقاالت ارائه شده در کنگره

 61 هاي خارجي مقاالت ارائه شده در کنگره

 112 مجموع

 

 

 1391هاي علمي دانشجويان طي سال  ژوهشي مرکز پژوهشپ يها طرح -3-44جدول 

 تعداد موضوع

 85 هاي علمي دانشجويان هاي پژوهشي مصوب شده در مرکز پژوهش طرح
 

 
 

 1391هاي علمي دانشجويان در سال  هاي فعال مرکز پژوهش  انجمن و پيش انجمن -3-45جدول 
 نام گروه رديف  نام گروه رديف

 نما يانجمن طب و س 15  قلب و عروق يانجمن پژوهش 1

 رانيا يهسته ا يانجمن فناوران پزشک 16  يانجمن اخالق پزشک 2

 Game base learningانجمن  17  ينيقات باليانجمن توسعه مطالعات و تحق 3

 انجمن گفتار و زبان 18  رانيا يانجمن طب سنت 4

 تهران يدانشگاه علوم پزشک يقات علوم پزشکيتحق ييانجمن دانشجو 19  يو روماتولوژ يارتوپد يچند رشته ا يقاتيانجمن تحق 5

 يانجمن هنر درمان INRP(Interdisciplinary Neuroscience Research Program)   20انجمن 6

 (يولوژي)راد يعلوم پرتو شناس ييانجمن دانشجو 21  متت و اقتصاد ساليريانجمن مد 7

 يانجمن آموزش پزشک 22  ييدانشجو ينيبال يانجمن مهارت ها 8

 يورزش يانجمن پزشک 23  (دانشگاه يمجازسامانه راند ) انجمن سرمد 9

 Psych انجمن ISNR (Iranian Student Neurosurgery Research Group)  24انجمن  10

 انجمن روبان قرمز 25  يراز ياد علميبن 11

 دانشکده بهداشت ييدانشجو يها انجمن مرکز پژوهش 26  ين پزشکينو يها يآور فنانجمن علوم و  12

  يشگاهيانجمن علوم آزما 13
  انجمن تفکر نقادانه 27

  IFMSA (International Federation of Medical Student Association)انجمن  14

http://etdc.tums.ac.ir/Default.aspx?PageID=315
http://etdc.tums.ac.ir/Default.aspx?PageID=519
http://etdc.tums.ac.ir/Default.aspx?PageID=305
http://etdc.tums.ac.ir/Default.aspx?PageID=325
http://etdc.tums.ac.ir/Default.aspx?PageID=272
http://etdc.tums.ac.ir/Default.aspx?PageID=531
http://etdc.tums.ac.ir/Default.aspx?PageID=531
http://etdc.tums.ac.ir/Default.aspx?PageID=273
http://etdc.tums.ac.ir/Default.aspx?PageID=386
http://etdctums.ir/Default.aspx?PageID=458
http://etdc.tums.ac.ir/Default.aspx?PageID=484
http://etdc.tums.ac.ir/Default.aspx?PageID=295
http://etdc.tums.ac.ir/Default.aspx?PageID=295
http://etdc.tums.ac.ir/Default.aspx?PageID=542
http://etdc.tums.ac.ir/Default.aspx?PageID=542
http://etdctums.ir/Default.aspx?PageID=374
http://etdc.tums.ac.ir/Default.aspx?PageID=423
http://etdctums.ir/Default.aspx?PageID=364
http://etdc.tums.ac.ir/Default.aspx?PageID=285
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 11391ت ارائه شده در سال هاي خارج از کشور و مقاال شرکت در همايش -3-46جدول 

 عنوان سمينار / همايش / کنگره
کشور محل 

 يبرگزار
 تعداد مقاالت ارائه شده

8th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology  2 هيترک 

IOF-ECCEO 12 European Congress on Osteoporosis and Osteoarthritis  3 فرانسه 

European Symposium On Controlled Drug Delivery  1 هلند 

The First International Conference for Medical Education  1 عراق 

World congress of cardiology  2 يامارات متحده عرب 

III nwac World Anesthesia Convention  1 هيترک 

NANOSMAT-2012 USA  1 کايآمر 

9th annual middle east otolaryngology congress  1 يامارات متحده عرب 

World Congress on Medical physics and Biomedical Engineering 1 نيچ 

11th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry (EAPD) 1 فرانسه 

INTERNATIONAL CONGRESS ON ENVIRONMENTAL HEALTH (ICEH 2012) 1 پرتغال 

ISCOMS 19th International Congress of (bio)Medical Sciences  7 هلند 

18th Congress of the International Society for Human and Animal Mycology 2012 (ISHAM 

2012)  
 1 آلمان

European academy of Allergy and Clinical Immunology  1 سيوئس 

22nd Biennial Congress of the European Association for Cancer Research (EACR-22)  1 اياسپان 

International Conference on Trends and Perspective in Linear Statistical Inference & 21st 

International Workshop on Matrices and Statistics  
 1 لهستان

XI European Multicollaoquium of Parasitology  1 يرومان 

The 59th IADS & YDW Annual World Dental Congress  1 يرومان 

AMEE 2012 1 فرانسه 

14th National Biostatistics Congress with International Participation 1 هيترک 

XXXth Conference of the International Society for Fluoride Research  3 لهستان 

16th Congress of the European Federation of Neurological Societies 1 سوئد 

16th Congress of the European Federation of Neurological Societies 1 آلمان 

9th IOHA International Scientific Conference (International Occupational Hygiene 

Association)  
 1 يمالز

15th Biennial Meeting of the European Society for Immune Deficiency(ESID) 7 ايتاليا 

Challenges in Malaria Research 2 سيسو 

 ECTRIMS(European committee on treatment and research in multiple sclerosis  2 فرانسه 

 11th Annual General Meeting of ARCCNM  2 يکره جنوب 

ISPOR 15th Annual European Congress  1 آلمان 

2nd Simulation in Medical Education Conference  5 هيترک 

WAO International Scientific Conference  1 هند 

The 16 EAFONS“Developing International Networking for Nursing Research” 1 لنديتا 

10th International symposium on ocular pharmacology and therapeutics 1 فرانسه 

European Congress of Radiology 1 شياتر 

Leiden International Medical Student Conference (LIMSC) 2 هلند 

 61 مجموع
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 1391هاي داخل کشور و مقاالت ارائه شده در سال  شرکت در همايش -3-47جدول 

 تعداد مقاالت ارائه شده يشهر محل برگزار کنگره /همايش /عنوان سمينار

 41 زيتبر تيفيمستمر ک يو ارتقا ينيت باليحاکم ييش دانشجوين هماياول

 1 تهران  شبکه همکار تهران يکان علوم پزشيدانشجو ين کنگره پژوهشيدوم

13th Iranian Pharmaceutical Sciences Congress  1 اصفهان 

 8 بابل کشور  يان علوم پزشکيانه دانشجويسال ين کنگره پژوهشيزدهميس

 51 مجموع

 

 
 

 

ي و کيفي کمّ ياصلي آن کمک به ارتقا رسالتدانشگاه است که  يآور فنهاي زير مجموعه معاونت تحقيقات و  دانشگاه يکي از ادارهانتشارات و علم سنجي   اداره

اي  هاي دوره علمي دانشگاه از طريق ارائه گزارش يبرون دادهااعم از کتاب و مقاله است. از ديگر وظايف اصلي اين مجموعه، رصد   انتشارات دانشگاه،  مجموعه

و متوليان پژوهش در دانشگاه است. بازخوردهاي مناسب به محققان   در سطوح فردي و جمعي )مرکز تحقيقات، بيمارستان، دانشکده و دانشگاه( و ارائه يسنج علم

 اهمشود که  واحدهاي مختلفي انجام مي هاي اين اداره، در قالب فعاليت باشد. يم عالقمنداندر دسترس  http://tumspress.tums.ac.ir ين مرکز به نشانيگاه ا وب

 هستند: ليذها به شرح  آن
 

 

هاي ارائه  گيري در مورد اعطاي مجوز به پيش نويس کتاب ها و همچنين بررسي و تصميم هاي منتشر شده از نظر محتواي علمي و اعطاي امتياز به آن بررسي کتاب

هاي اين واحد  و با هماهنگي «شوراي انتشارات دانشگاه»ترين وظايفي است که توسط  رفاً استفاده از آرم دانشگاه از مهمشده براي چاپ توسط انتشارات دانشگاه يا ص

شود که در شرايط  اند و تالش مي پذيرش و نشر کتاب دانشگاه انتخاب شده  نامه نفر است که بر اساس آيين 26انتشارات دانشگاه متشکل از  ي. شوراشود يمانجام 

 هاي چاپ شده توسط ساير ناشران، ظرف مدت سه هفته صورت گيرد. عمول، اعطاي مجوز استفاده از آرم )لوگوي( دانشگاه بر روي کتابم
 

کتاب  1، يفيتألکتاب  53کتاب مصوب شد. از اين تعداد  54جلسه برگزار نموده است که طي اين جلسات در مجموع  5تعداد  1391سال  يطشوراي انتشارات 

و اعطاي مجوز استفاده از آرم  مؤلفعنوان کتاب با هزينه  25عنوان کتاب با هزينه دانشگاه و  29بودند. از مجموع کتب تصويبي توسط شوراي انتشارات  يگردآور

 ياز شدند.علمي دانشگاه تعيين امت أتيهاعضاي محترم  يها جلد از کتاب 188)لوگوي( دانشگاه بودند. همچنين در اين جلسات 

 
 1391منتشره توسط شوراي انتشارات دانشگاه در سال  يها کتاب -3-48جدول 

 موضوع
چاپ با هزينه  نوع کتاب

 دانشگاه

و  مؤلفچاپ با هزينه 

 مجوز آرم دانشگاه ياعطا

تعداد موارد امتياز به 

 يگردآور يفيتأل کتب منتشره

 188 25 29 1 53 تعداد
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علمي و دانشجويان در زمينه نگارش علمي مقاالت و موضوعات مرتبط است. از جمله  أتيهسازي اعضاي  هايي با هدف توانمند اين واحد، مسئول برگزاري کارگاه

کتاب با ناشران معتبر خارجي است. برنامه مند، و انتشار  افزارهاي مديريت منابع، جستجو در منابع الکترونيک، مرور نظام اين موضوعات انتشار مقاله، استفاده از نرم

 شود. ن اداره اعالم مييها در ابتداي هر نيم سال از طريق وب سايت ا کارگاه

 

کنندگان  تعداد شرکت اين سال متوسط درها شرکت داشتند.  نفر در اين کارگاه 1550ن اداره برگزار شد و تعداد يدوره کارگاه در ا 87، در مجموع 1391سال  يط

 نفر بوده است.  18در هر دوره کارگاه 
 1391دانشگاه در سال  يهاي برگزار شده توسط اداره انتشارات و علم سنج کارگاه تعداد -3-49جدول 

 تعداد شرکت کنندگان تعداد دوره عنوان کارگاه رديف

 نفر 78 4 يعلم سنج 1

 نفر 32 2 پزشکي مبتني بر شواهد 2

 نفر 155 8 سيستماتيکمرور  3

 نفر 191 12 چگونه مقاله منتشر کنيم 4

 نفر 238 12 چگونه مقاله بنويسيم 5

6 Reference Manager 1 10 نفر 

7 End Note 13 241 نفر 

8 Search -1 10 195 نفر 

9 Search -2 9 146 نفر 

10 Search -3 8 133 نفر 

 نفر 95 5 داوري و نقد مقاله 11

 نفر 15 1 دانشترجمه  12

 نفر 22 2 يالملل نيتوسط ناشران معتبر ب کيآکادم يها انتشار کتاب 13

 1550 87 مجموع

، و طراحي انواع مطالعات متدولوژي هاي ( از جنبهScientific Writingبه منظور بهبود کيفيت نگارش مقاالت علمي )ارائه مشاوره هاي مهم اين واحد،  يکي از فعاليت

هاي باليني مربوط به  ثبت کار آزمايي  ، به شکل حضوري و غيرحضوري است. از ديگر خدمات اين واحد، کمک و ارائه مشاوره در زمينهآمار زيستي و زبان انگليسي

 گيرد. ن خدمت عمدتاً به صورت غيرحضوري صورت مياست که اي clinicaltrials.govالمللي  دانشگاه در وب سايت بين

 

مقاالت ارسالي به اين  دييتأدانشگاه، پس از بررسي و   سهيرئ، مصوب هيأت «اعطاي تسهيالت تشويقي به مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر  نامه شيوه»بر اساس 

 يمديريت تسهيالت تشويقي به نشان  شود. ارسال و بررسي مقاالت فقط از طريق سامانه مي اعطاءن واجد شرايط واحد، تسهيالت تشويقي به نويسندگا

http://sw.tums.ac.ir پذير است. امکان 
  يقيالت تشويق شده و مبلغ تسهيتعداد مقاالت تشو-3-50جدول 

 يقيالت تشويمبلغ تسه ق شدهيتعداد مقاالت تشو

 الير 000/750/490/4 1783

http://clinicaltrials.gov/
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که تقريبا همگي )به جز چند مورد تلفني(، به صورت مجازي ساعت[ 250زان ]ين ميو دوم يسيزبان انگل يها  مشاورهمربوط به ساعت[ 280]ميزان صرف وقت ن يشتريب

که در اين خصوص رد و بدل شده منجر به صرف وقتي حدود  ميلي عدد اي 500حدود  بوده است. ينيبال يي، مربوط به کارآزماميل انجام شده است و از طريق اي

شخصي براي آنان شد که در نتيجه آن، هم  accountهمچنين در قالب طرح مشاوره، اقدام به راهنمايي متقاضيان و تشکيل  ساعت در اين زمينه شده است. 250حداقل 

شامل نگارش علمي، ها  مشاورهمابقي  وجود دارد. clinicaltrials.govده از دانشگاه در سايت معتبر زمايي باليني ثبت شآکار 148اکانت فعال و تعداد  121اکنون تعداد 

  متدولوژي مقاله، و نکات آماري مقاله بود.
 

 1391سال در ساعات مشاوره برگزار شده به تفکيک موضوع  -3-51جدول 

 ساعات صرف شده موضوع مشاوره

 250 باليني ييکار آزما

Submission 10 

 280 زبان انگليسي

 20 اپيدميولوژي و متدولوژي

 10 آمار زيستي

 570 جمع
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 کنندگان هاالت مراجعؤبه نقش خود در پاسخگويي به س راين دفت برد، با توجه به اينکه مقوله مالکيت فکري هنوز در مراحل اوليه رشد و گسترش خود به سر مي

 هاي ذيل اشاره کرد: توان به همکاري از جمله مي ي نقش همواره فراتر از محدوده سازماني بودهااهميت خاصي قائل است و اين ايف

 

 ندا هآوري اطالعات داشت و جمع اريها که براي گشايش دفتري مشابه نياز به همک ارائه مشاوره به نمايندگان ساير دانشگاه  

  تدريس و آموزش مباحث مالکيت فکري در مراکز متقاضي 

  ويژه مخترعين  راهنمايبسته تهيه 

 

کنندگان با مباني و تعاريف و انواع  منظور آشنايي شرکت آگاهي در حوزه مالکيت فکري به يدر ادامه سياست ارتقا هاي دو روزه مالکيت فکري کارگاه برگزاري

اين باشد.  ين واحد ميتوسط اگر اقدامات انجام شده ياز د ، حقوق کپي رايتو همچنين در خصوص عاليم تجاري برداري از آن و بهره نحوه ثبت ،تاختراعا

 مند شدند. ها بهره ن کارگاهينفر از مباحث مطرح شده در ا 62، 1391سال  ي. طشوند و در سه نوبت برگزار مي ها ساالنه کارگاه
 

 1391سال  يط يت فکريبرگزار شده مالک يها تعداد کارگاه -3-52جدول 

 تعداد کارگاه تعداد افراد شرکت کننده تعداد افراد ثبت نام شده

101 62 3 
 

 

دفتر ثبت اختراعات  ؛کند ها نقش کليدي ايفا مي آن اختراعات موجود و بررسي هاي و پايگاه استفاده از منابع، اختراعات نوآوري دييتأ با توجه به اينکه براي استعالم

تعداد  رود و هر سال  به شمار مي در حوزه پزشکي يا رد صالحيت اختراعات ملي دييتأيکي از مراجع اساسي در اعالم  سيتأسدانشگاه علوم پزشکي تهران از آغاز 

ن ين دفتر ارجاع شد که از ايبه ا يت صنعتيمالک ياز سو يپروژه اختراع داخل 31در مجموع  1391سال  يط اند. شتهموارد ارجاعي به اين دفتر افزايش مستمري دا

 د شدند. ييپروژه تأ 21تعداد 
 

 1391سال  يط يت صنعتيمالک يارجاع شده از سو يتعداد اختراعات داخل -3-53جدول 

 يبرررس طيفاقد شرا رد شده شده دييتأ تعداد پروژه هاي ارجاعي

31 21 3 7 

و در حال حاضر  را دارا بودند فقره شرايط بررسي 6تنها  ها به اين حوزه واصل شد که از مجموع آن مورد تقاضا 10 تعداد 1391المللي در سال  در زمينه اختراعات بين

  د.نباش ثبت بين المللي مي يينها در حال گذراندن مراحل ،ته ثبت اختراعمصوب درکمي ثبت پتنت، يتقاضا 2
 

 1391سال  يط يالملل نيب يها تعداد ثبت پتنت -3-54جدول 

 در حال ثبت  بررسي شده  فاقد شرايط بررسي  تعداد تقاضاي ثبت 

10 4 6 2  
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و بسترسازي براي بروز نتايج پژوهشي در  پژوهشي افزايش سطح با هدف حمايت از پژوهشگران، 1381سال قات باليني دانشگاه، از يتحق مراکز توسعه

هاي مختلف، همچنين ارائه خدمات جانبي از جمله تايپ مقاالت علمي و  اين مراکز، با برگزاري کارگاه اندازي شدند. هاي دانشگاه، راه بيمارستان

هاي علمي و آموزشي، پرينت و تکثير مقاالت، ارائه خدمات جستجو در   دي هاي تحقيقاتي، تهيه پوستر، تهيه اساليد، تدوين و چاپ سي زال طرحپروپو

افزايش  هاي اطالعاتي؛ نقش مؤثري در اي به محققين و راهنمايي در زمينه نحوه تهيه و تدوين مقاالت و جستجو در بانک اينترنت، ارائه خدمات مشاوره

 دارند.  بر عهده، دستياران، کارورزان، دانشجويان و ساير پژوهشگران دانشگاه يعلم أتيههاي پژوهشي اعضاي  توانمندي

 يأت علميه يپژوهش، اعضا يياجرا يها تيو کمک به انجام فعال يهستند که با ارائه خدمات پژوهش يمارستانيدرون ب يواحدها ينيقات باليمراکز توسعه تحق

، در متبوعمعاونت درمان وزارت  ،براساس مصاديق دومين جشنواره کشوري حاکميت باليني و ايمني بيماررسانند.  يم ياري يقاتيرا در امور تحق ها مارستانيب

امتياز تعلق  30 [تحقيقات و فناورينامه معاونت  طبق آئين]هاي داراي واحد توسعه تحقيقات باليني فعال  هاي ارزيابي مديريت و رهبري، به هريک از بيمارستان مالك

اند.  ت داشتهيدانشگاه فعال يها مارستانيب در ينيقات باليتحق توسعه مرکز 5 ، بر اساس مصوبه وزارت بهداشت، تعداد1391سال  ين مقدمه طي. با اخواهد گرفت

 ل خالصه شده است.ين مراکز در جداول ذياند. فهرست ا آن نموده يانداز به راه دانشگاه اقدام يها مارستانياز ب ين مراکز تعداديت و کاربرد اين با توجه به اهميهمچن

 
 1391سال  يطدانشگاه مورد پذيرش وزارت بهداشت  ينيبالنام و تلفن مراکز تدحقيقات  -3-55جدول 

 تلفن سال راه اندازي ينيقات باليتوسعه تحق نام مرکز رديف

 66581527 1381 )ره( ينيمجتمع بيمارستاني امام خم 1

 84902397 1381 يعتيدکتر شربيمارستان    2

 66348556 1381 بيمارستان سينا 3

 82141743 1388 بيمارستان فيروزگر 4

 66554785 1389 بيمارستان حضرت رسول اکرم )ص(   5
 

 

 

 1391موجود در دانشگاه طي سال  يمراکز توسعه تدحقيقات بالينر يسانام و تلفن  -3-56جدول 

 تلفن سال راه اندازي ينيقات بالينام مرکز توسعه تحق ديفر

 77719922 1385 بيمارستان بانوان )آرش( 1

 66712549 1384 بيمارستان اميراعلم 2

 55460187 1384 بيمارستان بهارلو 3

 77568801 1382 بيمارستان بهرامي 4

 55155050 1385 بيمارستان رازي 5

 88897761-3 1386 انبيمارستان جامع زنان تهر 6

 61472097 1384 مرکز طبي کودکان 7

 88644486 1388 نژاد يد هاشميشه 8

 22226127 1389 اصغر )ع( يمارستان عليب 9

 23923138 1389 ييد رجايمارستان شهيب ينيقات باليمرکز توسعه تحق 10

 55745975 1391 انيائيمارستان ضيب ينيقات باليمرکز توسعه تحق 11
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 1391دانشگاه در سال  يها مارستانيب يتحقيقات بالين مراکز توسعهامکانات موجود در  -3-57جدول 

 قات بالينييمرکز توسعه تحق

 يفضا

 يکيزيف

 )مترمربع(

کامپيوتر 

 فعال 

 وتريکامپ

 کيفي

و  چاپگر سياه 

 سفيد

چاپگر 

 رنگي
 داوره اسکنر

دستگاه 

  کپي

ويدئو 

 پروژکتور

 2 1 0 2 0 3 2 22 385 )ره( ينيبيمارستان امام خم

 1 1 0 1 1 2 1 3 40 بيمارستان اميراعلم

 0 0 0 1 1 1 0 5 45 بيمارستان بانوان آرش

 1 1 1 1 1 1 1 5 137 بيمارستان بهارلو

 0 0 0 1 0 1 3 2 50 بيمارستان بهرامي

 0 1 0 1 0 4 1 2 40 م )ص(مارستان حضرت رسول اکريب

 0 0 1 1 0 1 0 1 141 اصغر )ع( يعل حضرت مارستانيب

 0 2 0 1 0 4 0 5 18 بيمارستان جامع زنان

 2 1 1 1 2 2 3 17 220 بيمارستان دکتر شريعتي 

 1 1 0 1 1 1 0 9 40 بيمارستان رازي

 1 2 1 1 1 8 3 14 160 بيمارستان سينا

 6 2 0 3 2 9 0 41 68 ييد رجايمارستان شهيب

 0 0 0 1 1 1 5 7 110 نژاد يد هاشميمارستان شهيب

 1 1 0 1 1 1 3 10 182 بيمارستان فيروزگر

 1 1 0 1 0 1 2 2 120 انيائيمارستان ضيب

 0 1 0 1 0 1 0 6 60 مرکز طبي کودکان

 16 15 4 19 11 41 24 151 1816 مجموع

 

 1391سال نوع استخدام در  بر حسب دانشگاهقات باليني يکز توسعه تحقامر و مشاوران کارکنان -3-58جدول 

 ينيقات باليم مرکز توسعه تحقنا
 هيأت

 علمي 

 يأت علمير هيغ
 مجموع

 پاره وقت شرکتي و قراردادي طرحي يمانيپ رسمي

 20 2 4 2 0 0 12 )ره( ينيبيمارستان امام خم

 4 0 0 1 0 1 2 بيمارستان اميراعلم

 18 0 1 1 0 0 16 بيمارستان بانوان آرش

 6 1 2 - - - 3 بيمارستان بهارلو

 3 0 0 0 0 2 1 يمارستان بهرامبي

 27 3 2 0 1 0 21 مارستان حضرت رسول اکرم )ص(يب

 - - - - - - - * اصغر )ع( يمارستان حضرت عليب

 7 1 0 0 1 3 2 مارستان جامع زنانيب

 7 2 3 0 0 0 2 بيمارستان دکتر شريعتي

 5 2 1 0 0 1 1 يمارستان رازيب

 6 3 1 0 0 1 1 بيمارستان سينا

 14 1 8 0 1 2 2 ييد رجايارستان شهميب

 4 1 1 0 0 0 2 نژاد يد هاشميمارستان شهيب

 22 1 2 1 3 0 15 بيمارستان فيروزگر

 4 0 2 1 0 0 1 انيائيمارستان ضيب

 7 1 1 0 1 0 4 کودکان يمرکز طب
 اطالعات دانشگاه واصل نشده است. يفناورت آمار و يرياصغر )ع( به مد يحضرت عل مارستانيمرکز توسعه پژوهش باطالعات و عملکرد *  
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 1391سال در  يليمدرك تحص بر حسبقات باليني دانشگاه يمراکز توسعه تحقو مشاوران کارکنان  -3-59جدول 

 ينيقات بالينام مرکز توسعه تحق
 يليمدرك تحص

 مجموع
 دکتراي تخصصي دکتراي عمومي کارشناسي ارشد کارشناسي کارداني وکمتر ديپلم

 20 11 3 1 2 1 3 )ره( ينيامام خم يمارستانب

 4 2 1 0 1 0 0 بيمارستان اميراعلم

 18 16 1 1 0 0 0 بيمارستان بانوان آرش

 6 4 - - 2 - - بيمارستان بهارلو

 3 0 0 0 0 2 1 يبيمارستان بهرام

 27 23 1 1 2 0 0 مارستان حضرت رسول اکرم )ص(يب

 - - - - - - - * اصغر )ع( يمارستان حضرت عليب

 7 4 0 1 2 0 0 مارستان جامع زنانيب

 7 3 2 0 0 0 3 بيمارستان دکتر شريعتي

 5 3 0 0 1 0 1 يمارستان رازيب

 6 1 2 1 1 0 1 بيمارستان سينا

 14 3 1 3 5 0 2 ييد رجايمارستان شهيب

 4 2 0 0 1 0 1 نژاد يد هاشميمارستان شهيب

 22 15 1 2 2 0 2 بيمارستان فيروزگر

 4 1 1 0 1 1 0 انيائيمارستان ضيب

 7 4 1 1 0 0 1 کودکان يمرکز طب
 اطالعات دانشگاه واصل نشده است. يت آمار و فناوريرياصغر )ع( به مد يحضرت عل مارستانيمرکز توسعه پژوهش باطالعات و عملکرد *  

 1391سال  يقات باليني دانشگاه طيمراکز توسعه تحقدر  ه خالصه مقاالتيترجمه و ته شده؛برگزار  يها کارگاه -3-60جدول 

 ينيقات بالينام مرکز توسعه تحق
 ه يته کارگاه

 مقاله خالصه 

   ترجمه

 مقاله

 تعداد 

 يبرگزار مجموع ساعات شرکت کنندگان تعداد تعدادکارگاه مقاالت

 11 3 3 112 510 28 )ره(ينيامام خم بيمارستان

 7 0 8 0 0 0 بيمارستان اميراعلم

 3 - - - - - بيمارستان بانوان آرش

 - - - 200 700 33 بيمارستان بهارلو

 12 0 20 - 60 2 يبيمارستان بهرام

 31 25 6 60 120 10 مارستان حضرت رسول اکرم )ص(يب

 - - - - - - * اصغر )ع( يمارستان حضرت عليب

 3 0 0 35 116 5 مارستان جامع زنانيب

 287 0 0 300 700 50 بيمارستان دکتر شريعتي

 30 0 0 0 0 0 يمارستان رازيب

 106 17 26 124 245 16 بيمارستان سينا

 107 0 125 55 110 8 ييد رجايمارستان شهيب

 25 1 26 150 45 4 نژاد يد هاشميمارستان شهيب

 76 41 25 240 700 45 بيمارستان فيروزگر

 - - - - - - انيائيض مارستانيب

 0 0 0 18 100 6 کودکان يمرکز طب
 اطالعات دانشگاه واصل نشده است. يت آمار و فناوريرياصغر )ع( به مد يحضرت عل مارستانيمرکز توسعه پژوهش باطالعات و عملکرد *  
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 1391سال پژوهشي داخلي يا خارجي در  -نشريات علمي   د به تفکيک نوعان دانشگاه توليد شده يمقاالتي که با همکاري مراکز توسعه تحقيقات بالين -3-61جدول 

 ينيقات بالينام مرکز توسعه تحق

 تعداد مقاالتي که با استفاده از امکانات

 اند مرکز توليد يا چاپ شده

 تعداد مقاالتي که با مشاوره

 اند مرکز توليد يا چاپ شده

 نشريات خارجي داخلي علمي پژوهشي نشريات خارجي علمي پژوهشي داخلي

 2 0 0 3 )ره( ينيبيمارستان امام خم

 4 3 5 2 بيمارستان اميراعلم

 - - 2 1 مارستان بانوان آرشيب

 - - - - بيمارستان بهارلو

 - - 2 10 يبيمارستان بهرام

 2 29 2 29 مارستان حضرت رسول اکرم )ص(يب

 - - - - * اصغر )ع( يمارستان حضرت عليب

 - - - 3 جامع زنانمارستان يب

 - 250 150 - مارستان دکتر شريعتييب

 8 7 14 16 يمارستان رازيب

 38 5 106 13 بيمارستان سينا

 43 64 43 64 ييد رجايمارستان شهيب

 0 12 - 19 نژاد يد هاشميمارستان شهيب

 95 25 95 25 بيمارستان فيروزگر

 - - - - انيائيمارستان ضيب

 - - - - کودکان يمرکز طب
 اطالعات دانشگاه واصل نشده است. يت آمار و فناوريرياصغر )ع( به مد يحضرت عل مارستانيمرکز توسعه پژوهش باطالعات و عملکرد *  

 

 1391سال اند به تفکيک موضوع در  دانشگاه توليد شده يمقاالتي که با همکاري مرکز توسعه تحقيقات بالين -3-62جدول 

 نام مرکز توسعه

حي ينيبال قاتيتحق
جرا

ژي 
ولو
ور
ن

ژي 
ولو
ار

 

يب
وش
ه

 ي

لي
اخ
د

و  

فون
ع

ان ي
زن
ان 
دک
کو

ش 
وار
گ

وژ 
رول
نف

 ي

پد
تو
ار

ژي ي
ولو
پات

ت 
وس
پ

 

وق
عر
 و 
ب
قل

 

وع ريسا
جم
م

 

 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 0 0 0 )ره( ينيبيمارستان امام خم

 7 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 1 بيمارستان اميراعلم

 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 مارستان بانوان آرشيب

 - - - - - - - - - - - - - - - بيمارستان بهارلو

 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 يبيمارستان بهرام

 31 0 0 1 0 5 0 4 0 1 10 5 0 3 2 مارستان حضرت رسول اکرم )ص(يب

 - - - - - - - - - - - - - - - * اصغر )ع( يمارستان حضرت عليب

 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 ان جامع زنانمارستيب

 287 54 17 1 18 21 11 23 0 43 49 11 11 5 23 مارستان دکتر شريعتييب

 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 يمارستان رازيب

 106 14 3 0 2 3 0 0 0 0 15 29 9 21 10 بيمارستان سينا

 107 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 ييد رجايمارستان شهيب

 25 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 19 0 0 نژاد يد هاشميمارستان شهيب

 76 3 0 1 2 1 0 15 0 2 24 5 0 15 8 بيمارستان فيروزگر

 - - - - - - - - - - - - - - - انيائيمارستان ضيب

 - - - - - - - - - - - - - - - کودکان يمرکز طب
 اطالعات دانشگاه واصل نشده است. يت آمار و فناوريرياصغر )ع( به مد يحضرت عل مارستانيب مرکز توسعه پژوهشاطالعات و عملکرد *   


