
 
  

 

 

 :سومفصل 

    پژوهشپژوهشحوزه حوزه 
 پژوهش دانشگاه در يك نگاه 

  هاي ملي و دانشگاهي جشنوارهدانشگاه در 

 هاي علوم  هاي پژوهشي دانشگاه دانشگاه در آخرين ارزشيابي فعاليت

 پزشكي كشور 

 هاي دانشجويي نامه هاي پژوهشي و پايان طرح 

 هاي تحت نظارت كتابخانه مركزي  كتابخانه 

 در دانشگاه كترونيكتأمين منابع ال 

 مجالت علمي دانشگاه 

 ها و مراكز تحقيقاتي ، پژوهشكده پژوهشگاه 

 دانشگاهي پژوهش يعلم أتيه 

 دانشجويان دكتراي تخصصي پژوهشي  

 جامعه و صنعت با دانشگاه يهمكار 

 و استعدادهاي درخشان دانشجويان يعلم هاي پژوهش 

 يسنج علم و انتشارات  

 و ابداعات اختراعات ثبت 

 يبالين تحقيقات سعهتو  



دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران  

 1392سالنامه آماري   فصل سوم: حوزه پژوهش

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 stat@tums.ac.ir الكترونيك: پست 81633102 تلفن: ،دوم طبقهتهران، بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی تهران،  نشاني:
151 

 

 

 دانشگاه در يك نگاه پژوهش
 

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

 :در حوزه پژوهش د. در يک نگاه كلي دانشگاه علوم پزشکي تهراننماي حمايتي خود را در امر پژوهش دانشگاه، ايفا مي گذاري، مديريتي و سياست

 49  كه از اين تعداد نمايد منتشر ميعنوان مجله علمي: 

 8  مجله درISI شوند نمايه مي 

 25 در  مجلهScopus شوند نمايه مي 

 16 عنوان درPubMed  ياMedline شوند نمايه مي 

  نمايند كتابخانه مركزي فعاليت ميها و مراكز تحقيقاتي دارد كه تحت نظارت  ها، بيمارستان كتابخانه در دانشکده 35بيش از 

  5  هاي دانش بنيان دارد شركت حاميمركز رشد فعال و 

 1  است پژوهشکده ديگر مطرح شده 8پيشنهاد تأسيس بيش از  ،پژوهشکده مصوب در اختيار دارد. عالوه بر اين تعداد 10پژوهشگاه و 

 86 [ تحقيقاتي داراي موافقت اصولي از سوي شووراي   مركز 38مركز داراي موافقط قطعي و  39ركز تحقيقاتي داراي رديف مستقل بودجه، م 9مركز تحقيقاتي

 اند.  مركز شرايط پذيرش دانشجويان مقطع دكتراي تخصصي پژوهشي را داشته 41گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي[ دارد كه 

 

 ملي و دانشگاهي يها جشنوارهدانشگاه در 
 

 :جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي
دانشگاه علوم پزشکي  ،حقوقيبرگزيده  17شخصيت حقيقي و  27 شاملبرگزيده نهايي  44از ، تحقيقاتي علوم پزشکي رازيجشنواره  نوزدهميندر 

سال پياپي  يازدهمينبه خود اختصاص داده و براي را  قوقي(برگزيده ح 7جايزه حقيقي و  10) جايزه 17 در نظر گرفته شده جايزه 44تهران توانست از 

  رتبه نخست را كسب نمود.

، علوم دارويي ،و متابوليسمدرون ريز كز تحقيقات غدد امرمركز تحقيقاتي ] 5هاي مختلف،  مركز تحقيقاتي برگزيده در گروه 6در اين دوره از 

نشريه  4علق به دانشگاه علوم پزشکي تهران بود. همچنين نوزدهمين دوره جشنواره رازي، روانپزشکي، ريز فناوري پزشکي و نقص ايمني كودكان[ مت

دانشگاه علوم  Asian Journal of Sports Medicine، مجله تعلوم پزشکي مصوب به عنوان برگزيده انتخاب شدند كه در بين اين نشريا

  .بود برگزيدهيکي از موارد  ،پزشکي تهران

دانشيار اين ابداع شده توسط به پروژه سامانه بالدرنگ جراحي  جايزه كميته تخصصي ابداعات و اختراعاتشنواره، در نوزدهمين دوره ج

در گروه تخصصي علوم باليني جراحي نيز جايزه نفر اول به استاد دانشگاه علوم پزشکي تهران اختصاص يافت.  اين،دانشگاه اختصاص يافت. عالوه بر 

 بوده است.زير ول ادانشگاه علوم پزشکي تهران به شرح جدافتخارات كسب شده توسط 
 

 1392طي سال جشنواره تحقيقاتي علوم پزشکي رازي  دانشگاه در نوزدهمين دوره هاي تخصصي و نهادهاي حقوقي گروهبرگزيدگان  -3-1جدول 
 مجموع محقق جوان محقق دانشجو سوم دوم اول/ برگزيده رتبه

 17 2 1 2 3 حقوقي[ 7حقيقي و  2] 9 تعداد
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 1392سال  درجشنواره تحقيقاتي علوم پزشکي رازي  دانشگاه در نوزدهمين دوره هاي تخصصي و نهادهاي حقوقي گروهبرگزيدگان  -3-2جدول 
 رتبه  نوع  عنوان رتبه  رديف 

 رتبه اول  واحدهاي حقوقي تحت پوشش دانشگاه  دانشگاه علوم پزشکي تهران 1

2 Asian journal of sports medicine   رتبه اول  واحدهاي حقوقي تحت پوشش دانشگاه 

 رتبه اول  واحدهاي حقوقي تحت پوشش دانشگاه  مركز تحقيقات نقص ايمني كودكان  3

 رتبه اول  واحدهاي حقوقي تحت پوشش دانشگاه  مركز تحقيقات ريزفناوري پزشکي  4

 رتبه اول  ي حقوقي تحت پوشش دانشگاه واحدها مركز تحقيقات روان پزشکي و روان شناسي  5

 رتبه اول  واحدهاي حقوقي تحت پوشش دانشگاه  مركز تحقيقات علوم دارويي  6

 رتبه اول  واحدهاي حقوقي تحت پوشش دانشگاه  مركز تحقيقات علوم غدد و متابوليسم  7

 رتبه سوم  محققين  علوم دندانپزشکي  -محمدحسين نکوفردكتر  8

 رتبه اول  محققين  علوم دارويي  -يرحسين احمدي خلرديامدكتر  9

 رتبه دوم  محققين  علوم دارويي  -محمدعلي فرامرزيدكتر  10

 رتبه سوم  محققين  علوم توانبخشي  -رضا نگارندهدكتر  11

 رتبه دوم  محققين  علوم بهداشتي  -كاظم زنده دلدكتر  12

 رتبه اول  محققين  داخلي  علوم باليني -اميرحسين مدبرنيادكتر  13

 رتبه دوم  محققين  علوم باليني داخلي  -عليرضا استقامتيدكتر  14

 رتبه اول  محققين  علوم باليني جراحي  -محمدرضا رسولي 15

 رتبه اول  محققين  علوم باليني جراحي  -وفا رحيمي موقردكتر  16

 رتبه اول  ين محقق ات و اختراعات عابدا -عليرضا احمدياندكتر  17

 

 :جشنواره عالمه طباطبائي
نفور از برگزيودگان در    11برگزيده حوزه دانوش تقودير بوه عمول آمود.       32برگزار شد براي اولين بار از  1390در نخستين دوره اين جشنواره كه در سال 

دست، دكتر احمدرضا دهپور،  يعي، دكتر محمدرضا زرين]دكتر عباس شف اساتيد دانشگاه علوم پزشکي تهران بودند. ها نفر آن 6د كه گروه پزشکي بودن

 دكتر رضا ملک زاده، دكتر باقر الريجاني، دكتر محمد عبدالهي[ 

]دكتور اصو ر    نفر اساتيد دانشوگاه علووم پزشوکي تهوران بودنود.      5برگزيده،  32برگزار شد از  1391در دومين دوره جشنواره عالمه طباطبايي كه در سال 

 زاده، دكتر هرمز شمس، دكتر عليرضا فرومدي، دكتر محمد فرهادي[ ردشير قوامآقامحمدي، دكتر ا

نفر از برگزيدگان حووزه دانوش تقودير بوه عمول آمود. در ميوان برگزيودگان سوومين دوره جشونواره عالموه             19در سومين دوره اين جشنواره از همچنين 

]دكتر فريدون دواچي، دكتر حسوين ملوک افيولي، دكتور مينوو محورز،        دانشگاه بودند. اساتيد اين نفر 5، شد اعالم 1393در سال  كه جوايز آن طباطبايي

 زاده[  نيا، دكتر شاهين آخوند دكتر عليرضا مصداقي
 

 جشنواره ابن سينا:
ي و آموزشي هاي پژوهش )ه.ش( فعاليت 1313بهمن سال15هر ساله از طريق برگزاري جشنواره ابن سينا و در سال روز تأسيس دانشکده پزشکي يعني 

با همت معاونت پژوهشي و همکاري شوند.  هاي آموزشي و پژوهشي در تاالر ابن سيناي دانشکده پزشکي معرفي مي برگزيده دانشگاه به همراه گرنت

 267برگزار شد. در اين دوره در مجموع دو بخش آموزش و پژوهش  1392پانزدهمين دوره جشنواره ابن سينا در سالساير واحدهاي تابعه، 

( درصد 2/11نفر ) 18كننده بخش پژوهش،  شركت 160برگزيده انتخاب و تشويق شدند. همچنين از مجموع به عنوان  39كننده حيور داشتند و  شركت

( از سوي هيأت داوران به عنوان برگزيده انتخاب شدند. بيشترين موارد درصد 6/19نفر ) 21كننده در بخش آموزش،  نفر شركت 107و از مجموع 

نفر مربوط به جايزه حکيم جرجاني در بخش آموزش بود. اطالعات  12هاي پژوهشي پايان يافته در بخش پژوهش و  نامه نفر مربوط به پايان 5برگزيده با 

 در قالب جدول ارائه شده است. در نظر گرفته شدههاي  بيشتر در دو بخش آموزش و پژوهش و همچنين گرنت
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 1392در جشنواره ابن سينا در بخش پژوهش در سال  برگزيدگان دانشگاه -3-3جدول 

 موضوع شركت در جشنواره )طي سه سال گذشته( رديف
 تعداد

 كنندگان شركت

 تعداد

 برگزيدگان

 ارزش جوايز )به ميليون ريال(

 *اعتبار پژوهشي
 كمک هزينه شركت

 در همايش خارج كشور يا حج

 ريال يليونم 30 ريال ميليون 80 2 20 ابداع و اختراع 1

 ريال ميليون 30 ريال ميليون 80 1 11 يافته هاي پژوهشي پايان طرح 2

 ريال ميليون 30 ريال ميليون 80 5 43 يافته نامه پژوهشي دانشجويي پايان پايان 3

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

 ريال ميليون 30 ريال ميليون 80 1 20 ورنال معتبر، ارجاع بيشتر به مقاله(مقاله برتر )چاپ در ژ 5

 ريال ميليون 30 ريال ميليون 80 1 19 كتاب برتر )تأليف( 6

 ريال ميليون 30 ريال ميليون 80 3 19 پژوهشگر جوان )هيأت علمي( در طول زمان فعاليت علمي 7

 ريال ميليون 30 ريال ميليون 80 2 13 پژوهشگر برتر در طول زمان فعاليت علمي 8

 - - - 1 فرد يا دانشکده برتر در نظام رده بندي وبومتريکس 9

 ريال ميليون 30 ريال ميليون 80 2 7 پژوهشي برتر –مجله علمي  10

 - - 18 163 مجموع

 .گيرد نامه تحقيقاتي در اختيار محقق قرار مي هاي پژوهشي يا كمک به پايان در قالب فعاليت *
 

 

 

 1392برگزيدگان دانشگاه در جشنواره ابن سينا در بخش آموزش در سال  -3-4جدول 

 عنوان جايزه رديف
 تعداد

 كنندگان شركت

 تعداد

 برگزيدگان

 ارزش جوايز

 كمک هزينه شركت در همايش خارج كشور يا حج اعتبار آموزشي*

 1 20 سينا جايزه كشوري ابن 1
ريال ميليون  80

 گرنت آموزشي

ريال هزينه شركت در يک همايش يا كارگاه آموزشي خارج از ميليون  30

 كشور+ هديه معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

 1 17 جايزه آموزش پزشکي 2
ريال ميليون  80

 گرنت آموزشي

ميليون ريال هزينه شركت در يک همايش يا كارگاه آموزشي خارج از  30

 كشور

 12 45 م جرجانيجايزه حکي 3
ريال ميليون  80

 گرنت آموزشي

ميليون ريال هزينه شركت در يک همايش يا كارگاه آموزشي خارج از  30

 كشور

4 
جايزه اخالق پزشکي و 

 اي رفتار حرفه
5 1 

ريال ميليون  80

 گرنت آموزشي

ميليون ريال هزينه شركت در يک همايش يا كارگاه آموزشي خارج از  30

 سفر حج عمره با يک نفر همراهكشور+ هزينه يک 

5 
جايزه پيشکسوتان 

 دانشگاه
20 6 

ريال ميليون  80

 گرنت آموزشي

ميليون ريال هزينه شركت در يک همايش يا كارگاه آموزشي خارج از  30

 كشور

 - - 21 107 مجموع

 باشد. هاي پژوهش در آموزش مي هاي توسعه آموزش يا طرح * براي اجراي طرح 
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 رتر جهان در حوزه علوم پزشكي )يك درصد(:دانشمندان ب
هاي علوم پزشکي كشور در فهرست يک درصد برتر دانشمندان  نفر از اساتيد دانشگاه 17، نام (1392)بهمن  2014 فوريهدر  ESIبر اساس ارزيابي پايگاه 

 ها اعياي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران بودند.  نفر آن 9جهان قرار گرفت كه 

 
 

 ESIبر اساس پايگاه  (1392)بهمن  2014 فوريهدر   نشمندان يک درصد برتر دانشگاهاسامي و مشخصات دا -3-5دول ج

 ESI تعداد استنادات در مقالههر استنادات به ازاي  ها كليه گرايش در تعداد مقاله خانوادگي و نامنام  رديف

 4860 15/12 400 دكتر محمد عبدالهي 1

 3711 39/10 357 انيدكتر باقر الريج 2

 3226 15/15 213 زاده دكتر رضا ملک 3

 3159 34/12 256 دكتر نيما رضايي 4

 2774 58/7 366 دكتر عباس شفيعي 5

 2041 86/9 207 دست دكتر محمدرضا زرين 6

 1765 13/8 217 دكتر احمدرضا دهپور 7

 1759 22/12 144 دكتر رسول ديناروند 8

 1345 77/7 173 دكتر اص ر آقامحمدي 9

 

 

 

 
 

 يپژوهش يها فعاليت يارزشيابآخرين  در دانشگاه

  هاي علوم پزشكي كشور دانشگاه 
 

 

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

اي است كه اطالعات طي  روال اين ارزشيابي به گونه گردد. محسوب ميهاي علوم پزشکي كشور  دانشگاه وضعيت پژوهش در ءارتقا آموزش پزشکي در جهت

ي از شود و روند ارزشياب گردد. نتايج اين ارزشيابي در نيمه دوم سال منتشر مي هاي الزم نتايج در سال بعد منتشر مي جمع آوري شده و پس از انجام بررسي سال کي

 آغاز شده است.  1380سال 

با  1391هاي علوم پزشکي كشور در سال  هاي پژوهشي دانشگاه نتايج ارزشيابي فعاليتآخرين دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني تهران بر اساس 

هاي  رتبه اول در بين دانشگاهدانشگاه تيپ سه[،  19ه تيپ دو و دانشگا 24دانشگاه تيپ يک،  8] علوم پزشکي كشوردانشگاه  51شد در ميان امتياز موفق  96008كسب 

، توانمند سازي، حاكميت و رهبري رچهار محو در ها دانشگاهدر اين ارزشيابي  .هاي علوم پزشکي را به خود اختصاص دهد و ساير دانشگاهعلوم پزشکي تيپ يک 

هاي علوم پزشکي كشور ]سايت معاونت  لب اين بخش از گزارش ارزشيابي پژوهشي دانشگاهارزشيابي شدند. مستندات مطادانش و تحقيقات دانشجويي  انتشار

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي[ برداشت شده است. و فناوريتحقيقات 
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 را كسب نموده است: زير افتخارات ،1391بر اساس اطالعات مندرج در اين سايت دانشگاه علوم پزشکي تهران در نتايج ارزشيابي ارائه شده براي سال  
 

 88/96007هاي پژوهشي براي يازدهمين سال پياپي با مجموع امتياز خام  كسب رتبه نخست فعاليت  

 امتياز  1970سازي با كسب  هاي محور توانمند كسب بيشترين امتياز خام بر اساس جمع امتيازات خام شاخص 

 امتياز  88/88972نتشار دانش با كسب هاي ا كسب بيشترين امتياز خام از مجموع امتيازات شاخص 

 امتياز  2148هاي حاكميت و رهبري با كسب  كسب بيشترين امتياز خام از مجموع امتيازات شاخص 

 امتياز  2932هاي محور تحقيقات دانشجويي با كسب  كسب رتبه چهارم از مجموع امتيازات شاخص 

 

نفر و تعداد  129، 1تعداد محققين غير هيأت علمي مراكز تحقيقاتي مصوبر، نف 2049شگاه دان هيأت علمي اعيايدوره از ارزشيابي تعداد  آخريندر 

 . بودنفر  12539ارشد و باالتر دانشگاه ]دانشجويان تحصيالت تکميلي[،  دانشجويان كارشناسي
 

 

 1391سال ور در هاي علوم پزشکي كش مقايسه تعداد پژوهشگران دانشگاه در مقايسه با پژوهشگران دانشگاه -3-6جدول 

 عنوان

 اعياي

 هيأت علمي 

 پژوهشگر

 2تطبيق يافته
 تعداد محققين غير هيأت علمي

 مراكز تحقيقاتي مصوب

 تعداد دانشجويان

 ارشد به باال كارشناسي
 ↓درصد تعداد ↓درصد تعداد

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

 - - 12/64 12309 52/52 7132 شکي تيپ يک كشورهاي علوم پز مجموع دانشگاه

 - - 00/100 19197 00/100 13579 هاي علوم پزشکي كشور كل دانشگاه
 

 

 

 المللي هاي داخلي و بين همايش
 هاي علوم پزشكي[ هاي پژوهشي دانشگاه ]حائز شرايط ارزشيابي فعاليت

 
 

 1392سال در  رازي، خوارزمي هاي داخلي و خارجي و برگزيدگان جشنواره همايش -3-7جدول 
 تعداد موضوع

 حائز شرايط ارزشيابي هاي برگزار شده همايش

 هاي علوم پزشکي هاي پژوهشي دانشگاه فعاليت

 4المللي يا  بين

 15 4كشوري

 17 تعداد برگزيدگان در جشنواره رازي، خوارزمي

 

                                                                        

 استخدامي قانون ضوابط طبق و بوده ارشد ارشناسييا ك ايحرفه ترايكد مدرك داراي حداقل هك گردد مي اطالق افرادي به تحقيقات زكمرا علمي هيأت غير محقق تحقيقاتي مصوب: مراكز علمي هيأت غير محققين - 1

 .نمايند تحقيقاتي فعاليت مركز در ارزشيابي سال در ماه 6 از بيشرسمي، پيماني، طرحي يا قراردادي[  ] كشور

مقطع تخصص + يک سوم تعداد دانشجويان كارشناسي ارشد + يک دوازدهم دستياران  و دستياران فوق تخصص + يک سوم تعداد PhD انييک دوم تعداد دانشجو :پژوهشگر تطبيق يافتهنحوه محاسبه  -2

 تحقيقاتي  علمي مراكز أتيه ريعلمي پژوهشي + تعداد كل محققين غ اعياي هيأتت علمي آموزشي + تعداد كل أهياعياي تعداد دانشجويان دكتراي عمومي + يک سوم تعداد كل 
   د.باشن داشته علمي تكمشار آن در خارجي كشور 3 از نفر 5 وحداقل باشد رسيده وزيران هيأت تصويب به كه ستا همايشي :اي منطقه يا المللي بين همايش - 3

   . باشد گرفته صورت كشوري شکل به آن فراخوان و بوده بازآموزي امتياز داراي كه است همايشي:كشوري همايش - 4



پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران دانشگاه علوم  

  فصل سوم: حوزه پژوهش  1392سالنامه سال  

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك: 81633102 تلفن: ،دوم طبقهبان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، بلوار كشاورز، نبش خيا نشاني:
156 

 

 1392سال توسط دانشگاه در المللي برگزار شده  هاي بين همايشفهرست  -3-8جدول 
 عنوان همايش  رديف 

1 6Th Meeting On Clinical Immunology And Immunodeficiencies  

  25Th International Congress Of Pediatrics هاي كودكان المللي بيماري بيست و ششمين همايش بين 2

 المللي تحقيقات فلورايد  سي و يکمين همايش انجمن بين 3

 المللي نوروساينس پايه و باليني  دومين كنگره بين 4

 

 1392سال هاي كشوري برگزار شده توسط دانشگاه در  همايشفهرست  -3-9جدول 
 عنوان همايش  رديف 

 تازه هاي تشخيص و درمان كانسر كولوركتال  1

 تازه هاي فشار خون  2

 هپاتوبيلياري و پيوند كبد  3

 ايش كشوري پرستاري كودكان هاي كودكان/ هم بيماري 4

 هاي كليه و مجاري ادراري  طب يازساختي در بيماري 5

 پيشگيري از كودك آزاري و حمايت از كودك آزار ديده  6

 درماتولوژي مبتني بر شواهد  7

 هاي ديابت  امين تازه5هاي غدد و متابوليسم/  تازه 8

 ترين دستاوردهاي پژوهش در پزشکي  تازه 9

 هاي استئوپروز  هتاز 10

 نارسايي دريچه ميترال  11

  (بيست و چهارمين كنگره ساليانه انستيتو كانسر ايران )تومورهاي بدخيم 12

 هاي پوست  هاي بيماري تازه 13

 اولين همايش ساليانه مركز قلب تهران  14

 سمينارمديريت و تجهيزات پزشکي  15

 

 1392طي سال  دانشگاه علوم پزشکي تهرانالمللي اعياي  هاي داخلي و بين همايشدر  ارائه شده التمقا -3-10جدول 
 مجموع اي المللي و منطقه هاي بين همايشمقاالت ارائه شده در  هاي داخلي همايشمقاالت ارائه شده در 

1025 817 1842 

 

 1392طي سال  المللي ارجاع به مقاالت در كتب بين -3-11جدول 
 تعداد موضوع

 203 المللي مقاله در كتب بين ارجاع به
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 تأليف كتاب
 

عنوان كتاب به  14المللي در كشورهاي آمريکا و انگلستان، با كمک اعياي اين دانشگاه تهيه و منتشر شد. عالوه بر اين تعداد  فصل از كتب بين 8، 1392در سال 

 شد.  نوشته دانشگاه ينمحقق توسط 3-13شرح جدول 
 

 ميالدي( 2014) 1392المللي كه با همکاري اعياي دانشگاه تدوين شده است طي سال  از كتب بين هايي فصل -3-12جدول 
 محل نشر ناشر فصلي از كتاب  نام نام كتاب رديف

1 Immunology of Aging Skin Aging Amd Immune System springer USA 

2 Immunology of Aging Aging Immunity And Infection springer USA 

3 Immunology of Aging Immunogenetics Of Aging springer USA 

4 Immunology of Aging The Role Of Micro Rnas In Immunosenscence Process springer USA 

5 Immunology of Aging Biological And Phenotypic Alterations Of T Cells In Aging springer USA 

6 Immunology of Aging 
Age Associated Alterations Of Pleiotropic Stem Cell And The 

Therapeutic Implication Of Stem Cell Therapy In Aging 
springer USA 

7 Immunology of Aging 
An Introduction On The Old Age And The Aging Of The Immune 

System 
springer USA 

8 VIRAL HEPATITIS Molecular Variants Of Hepatitis B Surface Antigen - Hbsag WILEY 

BLACKWELL 
UK 

 

 1392اعياي دانشگاه طي سال   تأليفي كتب عناوين -3-13جدول 
 ناشر نام كتاب رديف

 علوم پزشکي تهران هاي روماتيسمي در حاملگي بيماري 1

 سمن هاي فشار خون تازه 2

 وزارت بهداشت اي وي براي پزشکانمشاوره و آزمايش اچ  3

 وزارت بهداشت مشاوره و آزمايش اچ اي وي براي مشاوران اچ اي وي 4

 دانشگاه علوم پزشکي تهران كليات پزشکي قانوني و مسمويت 5

 جهاد دانشگاهي هاي ارزيابي در مهندسي بافت اي بر روش مقدمه 6

 سمن هاي فشار خون تازه 7

 قلم علم راه رفتن ارزيابي و اختالالت 8

 نشر دف ت ذيه تام وريدي 9

 پژواك آرمان ماساژ نوزادان و شيرخواران 10

 پژواك آرمان قدم نو رسيده مبارك 11

 توانگران ارتباط و طراحي پيام در سالمت 12

 دانشگاه علوم پزشکي تهران ها و مراكز درماني سالمت ش لي و ايمني در بيمارستان 13

 بشري اي كيفيتحليل محتو 14

 



پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران دانشگاه علوم  

  فصل سوم: حوزه پژوهش  1392سالنامه سال  

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك: 81633102 تلفن: ،دوم طبقهبان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، بلوار كشاورز، نبش خيا نشاني:
158 

 هاي دانشجويي نامه هاي پژوهشي و پايان طرح
تعداد هاي مصوب كميته تحقيقات دانشجويي تقسيم نمود.  هاي مصوب شوراي دانشگاه و طرح توان به دو بخش عمده طرح را ميدانشگاه هاي مصوب  طرح

. بودطرح  969 اين سال هاي خاتمه يافته مورد و تعداد طرح 3126ر دست اجرا هاي د طرحتعداد ، عدد 1217 ،1392در طول سال  شوراي دانشگاه هاي مصوب طرح

قرارداد با مراكز تحقيقاتي و  400هاي تابعه دانشگاه و ها و بيمارستان طرح با معاونت 44ها،  قرارداد با دانشکده 477قرارداد منعقد شده،  921در اين سال از مجموع 

 بود. ميليون ريال 82542 از بيشقرارداد منعقد شده،  ها آنهاي تحقيقاتي كه با  بودجه مصوب طرح ،اين بازه زماني طيها صورت پذيرفته است.  پژوهشکده
 

 1392 در سالدر مراحل مختلف هاي پژوهشي دانشگاه  طرح -3-14جدول 
 تعداد عنوان

 1217 1هاي مصوب طرح

 921 هاي منعقد شده قرارداد

 3126 هاي در حال اجرا طرح

 969 هاي خاتمه يافته طرح
  

 1392و  1391سال در  پژوهشيهاي  انواع طرح -3-15جدول 
 1392سال  1391سال  موضوع

 نوع طرح

 216 294 بنيادي

 179 240 اي توسعه

 751 1144 كاربردي

 71 93 نظام سالمت

 اخالق در پژوهش
 1146 1678 هاي ارجاع شده تعداد طرح

 94 95 هاي مصوب )درصد( شده به كل طرح هاي ارجاع نسبت تعداد طرح

 اولويت بندي

 1198 1744 هاي منطبق با اولويت تعداد طرح

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

 99 100 هاي مصوب )درصد( هاي منطبق با اولويت به كل بودجه طرح نسبت اعتبار طرح

 

 1392هاي خاتمه يافته در سال  هاي تحقيقاتي و تعداد طرح هاي طرح قد قراردادع -3-16جدول 

 نام واحد
 هاي طرح هاي منعقد شده قرارداد

 *[ريال]مصوب  اعتبار تعداد پايان يافته 

 501 48،334،352،676 477 ها دانشکده

 44 5،626،681،144 27 (HSRها ) ها و بيمارستان معاونت 

 441 28،580،988،179 400 مراكز تحقيقاتيها و  پژوهشکده

 969 82،542،021،999 921 مجموع

 قابل بررسي خواهد بود: زيرهاي بعدي با عنايت به نکات  الزم به ذكر است مبالغ درج شده در ستون بودجه مصوب اين جدول و ساير جدول *

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

 است.

 اند كه در اين ستون لحاظ شده است. ها اعتبارات خارج دانشگاهي نيز داشته برخي مراكز و دانشکده .2

بوط به گرنت و يا ساير مواردي است كه قرارداد مربوطه در معاونت پژوهشي منعقد شود مر مراكز داراي رديف مستقل در اين جدول لحاظ نشده است و اگر مبل ي مشاهده مي .3

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

                                                                        
 توسوط  آن بودجوه  و شوده تصوويب  ارزشويابي  سوال  در دانشوگاه  پژوهشوي  شووراي  اختيوار  تفووي   براسواس  هوا  ميتهك ساير توسط يا و بودجه مستقل رديف داراي تحقيقاتي زكمرا ،دانشگاه يپژوهش شوراي توسط كه است طرحي مصوب طرح:مصوب هاي طرح - 1

 .باشد شدهتأمين خارجي يا داخلي ديگر سازمان يک يا دانشگاه
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هواي بررسوي شوده در     اطالعوات طورح   3-17طرح بوود. در جودول    94، 1392نشگاه طي سال هاي پژوهشي مصوب كميته تحقيقات باليني دا تعداد طرح

 ارائه شده است. دانشگاه تحقيقات دانشجويي كميته

 

 1392و  1391سال  درهاي پژوهشي مصوب كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه   بودجه طرحتعداد و  -3-17جدول 

 موضوع

 1392سال  1391سال 

 ايه تعداد كل طرح

 مصوب مركز

 هاي مصوب بدون احتساب  تعداد طرح

 هاي آرشيو شده توسط معاونت پژوهشي رحط

 هاي تعداد كل طرح

 مصوب مركز 

 هاي مصوب بدون احتساب تعداد طرح

 آرشيو شده توسط معاونت پژوهشي  هاي طرح 

 81 94 71 85 هاي مصوب طرحتعداد 

 823 923 721 893 [ميليون ريال]هاي مصوب  كل طرح اعتبار

 2/10 8/9 2/10 5/10 ]ميليون ريال[ هاي مصوب طرح اعتبارميانگين 

 

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

 ي هستند كه بخشي از آن پايان نامه بوده است.هاي اند و يا طرح هايي است كه بخشي از يک طرح بوده نامه شامل پايان

 

 1392اي در سال  نامه هاي خاتمه يافته پايان اي )عقد قرارداد با استاد راهنما( و طرح نامه هاي پايان طرح -3-18جدول 

 واحد
 اي نامه پايان هايطرح اي هنام هاي پايان براي طرح شده قراردادهاي منعقد

 [ريال]مصوب  اعتبار تعداد يافته پايان

 157 13،332،509،894 146 ها دانشکده

 46 4،790،078،812 55 ها و مراكز تحقيقاتي پژوهشکده

 203 18،122،588،709 201 مجموع
 

 

   1392سال درهاي تابعه  انشکدهبر حسب د)عقد قرارداد با استاد راهنما( اي  نامه هاي پايان طرح -3-19جدول 

 دانشکده نام
 هايطرح شده قراردادهاي منعقد

 ريال مصوب به بودجه تعداد يافته پايان

 51 3،367،152،931 39 بهداشت

 7 126،471،467 14 پرستاري و مامايي

 36 3،482،903،037 25 پزشکي

 5 777،353،710 8 پيراپزشکي

 4 - 0 توانبخشي

 36 4،344،585،480 45 داروسازي

 9 532،254،216 8 دندانپزشکي

 0 250،824،748 3 طب سنتي

 6 230،195،256 2 ت ذيه و رژيم شناسيعلوم 

 2 159،263،789 1 هاي نوين پزشکي فناوري

 1 61،505،263 1 ساير

 157 13،332،509،897 146 مجموع
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نشان  3-20جدول  اطالعات طور كه است. همان طرح پيشنهادي بوده 541رش شده از اساتيد راهنماي دانشگاه براي عقد قرارداد هاي پذي تعداد كل طرح

 ،نامه در مقطع دكتراي عمومي پايان 85 ،نامه در مقطع تخصص و فوق تخصص پايان Ph.D ،51نامه در مقطع  پايان156، 1392دهد در سال مي

ي فناوربه مديريت امور تحقيقات و  ،از اساتيد راهنما براي ارائه به صورت طرح MPHنامه در مقطع  پايان 5كارشناسي ارشد و نامه در مقطع  پايان184

 .شدند پيشنهاد
 

 1392در سال و مقطع تحصيلياي به تفکيک واحدهاي تابعه  نامه پايان هاي دريافت شده تعداد طرح -3-20جدول 
 واحد نام Ph.D تخصص فوق و تخصص عمومي يدكترا ارشد كارشناسي MPH مجموع

 ها دانشکده 141 60 50 160 4 415

 ها و مراكز تحقيقاتي پژوهشکده 15 51 35 24 1 126

 مجموع 156 111 85 184 5 541

 

 1392ها و مقطع تحصيلي در مراحل مختلف در سال اي به تفکيک دانشکده نامه هاي دريافت شده پايان تعداد طرح -3-21جدول 
 دانشکده نام Ph.D تخصص وفوق تخصص عمومي دكتراي ارشد كارشناسي MPH مجموع

 بهداشت 46 1 0 65 4 116

 يو ماماي يپرستار 2 0 0 21 0 23

 يپزشک 30 30 4 40 0 104

 يراپزشکيپ 2 0 0 14 0 16

 يم شناسيه و رژيت ذعلوم  3 0 0 11 0 14

 يبخشتوان 1 1 0 7 0 9

 يروسازدا 47 17 35 0 0 99

 يدندانپزشک 1 10 10 0 0 21

 يطب سنت 2 0 1 0 0 3

 ينوين پزشک يها يفناور 3 1 0 2 0 6

 ساير 4 0 0 0 0 4

 مجموع 141 60 50 160 4 415

 

 : هاي پژوهشي ارائه شده به صورت گرنت طرح
ي به پژوهشگران تحت عنوان گرنت در ئمجموع مبلغ اعطا طرح بود. در اين سال 66، 1392ارائه شده به صورت گرنت در سال پژوهشي  هاي طرح تعداد

 . بودميليون ريال  6596سقف 
 

 1392هاي پژوهشي ارائه شده به عنوان گرنت در سال طرح -3-22جدول 

 نوع گرنت
 ارائه شده طرح تعداد

 به صورت گرنت 

 كل مبلغ گرنت
 )ميليون ريال( 

 4091 32 مقاله در يک سال 6گرنت حداقل 

 1355 20 لين پروپوزال ارساليگرنت او

 ISI 1 80گرنت چاپ اولين مقاله 

 837 7 گرنت جشنواره ها

 233 6 گرنت مرور سيستماتيک

 6596 66 مجموع
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 :)مرحله چهارم( هاي دانشجويي پژوهانه
گيرد و به  تابعه آن انجام ميهاي حمايتي است كه توسط وزارت بهداشت و مؤسسات  طرح اعطاي پژوهانه طرحي مستقل و مجزا از ساير طرح

، بالغ بر اجراي اين طرح مرحله چهارمدر  1392گيرد. در سال  هاي پژوهشي باشد تعلق مي كه منطبق با اولويت خوددانشجويان مقطع دكترا براي رساله 

 .شد پرداختپژوهانه دانشجويي اين برنامه به دانشجويان دانشگاه، ميليون ريال در قالب  990ميليارد و  12

 

 )مرحله چهارم(1392در سال هاي اعطا شده دانشجويي به تفکيک مراحل سه گانه دريافت مبلغ مورد نظر آمار پژوهانه -3-23جدول 
 هاي دفاع شده نهايي )قست سوم( رساله درصد پيشرفت )قست دوم(50هاي با  رساله و دفاع از عنوان رساله )قست اول( تأييدموارد 

 تعداد
 عطا شدهرقم پژوهانه ا

 به ميليون ريال
 تعداد

 رقم پژوهانه اعطا شده

 به ميليون ريال
 تعداد

 رقم پژوهانه اعطا شده

 به ميليون ريال

270 4725 270 4725 236 3540 

 

 

 هاي تحت نظارت كتابخانه مركزي دانشگاه كتابخانه
 

 :اند ها و مراكز تحقيقاتي دانشگاه فعاليت داشته بيمارستانها،  در دانشکده يتحت نظارت كتابخانه مركز ،3-24به شرح جدول   كتابخانه 35
 

 1392سال در  يتحت نظارت كتابخانه مركز يها كتابخانه-3-24جدول 
 نام كتابخانه رديف نام كتابخانه رديف

 انستيتو كانسر 19 دانشکده پزشکي 1

 انستيتو غدد و متابوليسم 20 دانشکده بهداشت 2

 بيمارستان امام خميني 21 دانشکده پيراپزشکي 3

 بيمارستان امير اعلم 22 دانشکده توانبخشي 4

 بيمارستان بهارلو 23 دانشکده پرستاري و مامايي 5

 بيمارستان بهرامي 24 دانشکده داروسازي 6

 بيمارستان رازي 25 دانشکده دندانپزشکي 7

 بيمارستان جامع بانوان )آرش( 26 هاي نوين پزشکي دانشکده فناوري 8

 بيمارستان روزبه 27 مركز تحقيقات ايمونولوژي،آسم وآلرژي 9

 بيمارستان سينا 28 مركز تحقيقات پزشکي ورزشي 10

 بيمارستان شريعتي 29 مركز تحقيقات پوست و جذام 11

 بيمارستان ضيائيان 30 هاي جراحي مركز تحقيقات تروما و پژوهش 12

 فارابيبيمارستان  31 مركز تحقيقات روماتولوژي 13

 مركز طبي كودكان 32 مركز تحقيقات علوم دارويي 14

 مركز قلب تهران 33 مركز تحقيقات علوم تکنولوژي در پزشکي 15

 بيمارستان جامع زنان 34 مركز تحقيقات غدد ومتابوليسم 16

 مركز تحقيقات هماتولوژي وآنکولوژي 17
 مديريت مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکي 35

 صوير برداري بيمارستان امام خمينيمركزت 18
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 دانشگاهدر مين منابع الكترونيك أت
 

اپي شدند. اكنون با گسترش استفاده از منابع الکترونيک و به دليل مزايايي كه اين منابع نسبت به شکل قبلي دارند، به تدريج اين منابع جايگزين منابع چ 1380از سال 

علمي  أتيهدر دسترس اعياي  كه اين منابع داردعنوان كتاب و بانک اطالعاتي معتبر علمي به روز در اختيار  2000مجله،  7000از دانشگاه علوم پزشکي تهران بيش 

 فاده نمايند.برداري و است ع بهرهتوانند با دسترسي به اينترنت و در هر زمان و مکان از اين مناب است. دانشجويان و پژوهشگران دانشگاه مي گرفتهو پژوهشگران قرار 

 :كتابخانه ديجيتال دانشگاهي الكترونيك منابعاستفاده از  ميزان
ها توسط كتابخانه ديجيتال دانشگاه جهت استفاده اعياي هيأت علمي و پژوهشگران تهيه شده است را  ميزان استفاده از مجالت و مقاالت الکترونيک كه اشتراك آن

هاي  هاي مورد دسترسي است. آمار برداشت مقاالت از مجموعه جيد. يکي از اين موارد تعداد مقاالت دانلود شده از سايتتوان با در نظر گرفتن موارد مختلفي سن مي

 بوده است. 3-25ميالدي به شرح جدول  2013تا  2010هاي  در دسترس دانشگاه طي سال
 

 ميالدي 2013تا  2010هاي  سالر استفاده )دانلود( مقاالت مجالت الکترونيکي د -3-25جدول 
 سال ميالدي

 نام مجموعه
2013 2012 2011 2010 

789271 749366 544347 497960 Elsevier ScienceDirect 

64778* 63728 93855 59150 Ovid Journals 
- 102351 92320 89963 Wiley Blackwell Journals 

- 37545 26837 19122 EBSCO Collection 

31048 36945* 45934 28683 Proquest Medical & Health, Biology, Nursing, Psychology 

66614 * 115760 89691 58123 Springer Journals 

 مجموع 753001 892984 1106745 951711
 به چندماه است. عدد مشخص شده مربوط به دسترسي در تمام طول سال نبوده و محدود *

 
 :دانشگاه يمجالت علم

مجله  ISI ،20مجله در  8كند كه از اين تعداد،  منتشر مي[ عنوان مجله فارسي 14عنوان مجله انگليسي و  35عنوان مجله علمي ] 49تهران،  دانشگاه علوم پزشکي

تحصيالت  و دانشجويان هيأت علمي اعيايبستر انتشار مقاالت علمي   مجالت به عنوانشوند. اين  نمايه مي Medlineيا  PubMedمجله نيز در 18و  Scopusدر 

 المللي برخوردار هستند. اي در موضوع مربوطه در سطح بين رسد و از ارزش علمي ويژه سال مي 50شوند. قدمت برخي از اين مجالت به بيش از  تکميلي محسوب مي

همگي داراي رتبه علمي پژوهشي از هاي مديريتي نوين علمي مجالت، كيفيت علمي مجالت تخصصي خود كه  دانشگاه همواره تالش دارد تا با استفاده از روش

هاي گذشته كليه مجالت داراي سيستم يکپارچه پذيرش و داوري مقاالت  باشند را افزايش دهد. در اين راستا طي سال كميسيون نشريات علوم پزشکي كشور مي

 هاي اطالعاتي ذيل نمايه شدند:مام مجالت دانشگاه در پايگاهالمللي به مجالت دانشگاه، ت پذيري و دسترسي بين، با هدف افزايش مشاهده1392اند. طي سال  شده
 
 

 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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 1392دانشگاه در سال  انگليسي زبان مجالت علمي نمايه سازي وضعيتفهرست و  -3-26جدول 

ف
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 عنوان مجله

 ياطالعات يها ده مقاالت در بانکيه شدن چکينماوضعيت 
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1 Academic Journal of Surgery               

2 ActaMedicaIranica               

3 Archives of Breast Cancer               

4 Archives of Neuroscience               

5 Asian Journalof Sports Medicine               

6 Basic&Clinical Cancer Research               

7 DARU Journal ofPharmaceutical Sciences               

8 Frontiers in Biomedical Technologies               

9 International Journal of Hematology-Oncology & 

Stem Cell Research 
              

10 InternationalJournal of Occupational Hygiene               

11 Iranian Journalof Allergy Asthma and Immulogy               

12 Journal of Environmental Health 

Science&Engineering (IJEHSE) 
              

13 Iranian Journal of Microbiology               

14 Iranian Journal of Neurology               

15 Iranian Journalof Nuclear Medicine               

16 Iranian Journalof Parasitology               

17 Iranian Journalof Pediatrics               

18 Iranian JournalofPshyciatry               

19 Iranian Journalof Public Health               

20 Iranian Journalof Radiology               

21 Iranian Traditional Medicine and Pharmacy               

22 Journal of Arthropod-Borne Diseases               

23 Journal of Biostatistics and Epidemiology               

24 Journal of Craniomaxillofacial Research               

25 Journal ofDentistry of Tehran University of 

Medical Sciences 
              

26 Journal of Diabetes and LipidMetabolic Disorders               

27 Journal ofFamily and Reproductive Health               

28 Journal of Food Safety and Hygiene               

29 Journal of Medical Bacteriology               

30 Journal ofMedical Ethics and History of Medicine               

31 Journalof Medical Hypotheses&Ideas               

32 Journal of Pharmaceutical Care               

33 Nursing Practice Today               

34 Probiotic and Functional Foods               

35 The Journal ofTehran University Heart Center               
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 1392دانشگاه در سال  فارسي زبانمجالت  نمايه سازي وضعيتفهرست و  -3-27جدول 

ف
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 عنوان مجله

 ياطالعات يها ده مقاالت در بانکين چکه شدينماوضعيت 
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               بهداشت و ايمني كار 1

               بيمارستان 2

               پياورد سالمت 3

               توانبخشي نوين 4

               حيات 5

               سالمت و محيط ايران 6

               شنوايي شناسي 7

               مجله اپيدميولوژي ايران 8

               مجله ايراني اخالق و تاريخ پزشکي 9

               و زيباييمجله پوست  10

               مجله دانشکده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي 11

               مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران 12

               مجله دندانپزشکي 13

               مجله ديابت و ليپيد ايران 14

 24 22 16 8 20 22 13 16 37 23 16 2 17 8 )نمايه شده در بانک اطالعاتي مرتبط( زبان انگليسيتعداد مجالت 

 14 10 3 4 16 13 3 1 14 0 0 0 3 0 )نمايه شده در بانک اطالعاتي مرتبط(زبان فارسيتعداد مجالت 

 38 32 19 12 36 35 16 17 51 23 16 2 20 8 )نمايه شده در بانک اطالعاتي مرتبط( مجموع مجالت دانشگاه

 

 

 :شوند توسط دانشگاه منتشر مي 1392از سال جديد بوده و مجله  10، علمي دانشگاه بين مجالت از
 

 

1. Academic Journal of Surgery 

2. Archive of Neuroscience 

3. Archives of Breast Cancer 

4. Frontiers in Biomedical Technology 

5. Iranian Traditional Medicine and Pharmacy 

6. Journal of Biostatistics and Epidemiology 

7. Journal of Craniomaxillofacial Research 

8. Journal of Food Safety and Hygene 

9. Nursing Practice Today 

10. Probiotic and Functional Foods 
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 :PubMedCentralو   PubMed هاي اطالعاتي در بانك دانشگاهمجالت زي و وضعيت نمايه سا
مجله انگليسي زبان  35مجله از  16هم اكنون آغاز شد.  PubMedو  PubMed Centralي مجالت دانشگاه در بانک اطالعات يساز هرآيند نمايف 1390از سال 

در اين بانک است  ،مجالت دانشگاهمنتشر شده توسط عنوان مقاالت  2000حيور بيش از  ،يساز هاين نماي حاصل شوند.دانشگاه در بانک اطالعاتي مذكور نمايه مي

 هو نماي در دسترس بوده PubMed يبانک اطالعات ر، دمجالت دانشگاهمقاله منتشر شده در  2089تعداد  ،يميالد 2014سال  Februaryكه در ماه   به نحوي

 .دهد ينشان مي، ميالد 2014فوريه تا  2013مارس از  يرا در اين بانک اطالعاتمنتشر شده در مجالت دانشگاه داد مقاالت ، رشد تع3-1اند. نمودار  شده
 

 

 يميالد 2014فوريه تا  2013مارساز  PubMedي بانک اطالعات ردرشد تعداد مقاالت مجالت دانشگاه روند  -3-1نمودار

 

و يا  htmlي ها از صورت يبار متن كامل مقاالت اين مجالت به يک 734674 در مجموع، 1392سال ، در PubMed Centralگزارش استفاده و دانلود  اساس بر

PDF اين  تاند. آمار ميزان مشاهده و دانلود مقاال مشاهده و دانلود شدهاين مقاالت بار  71740 ،يميالد 2013نوامبر فقط در ماه  .مشاهده و يا دانلود شده است

 است. آمده 3-2نموداري در ميالد 2014فوريه تا  2013بازه زماني مارس  به تفکيک ماه در PubMedي يق بانک اطالعاتمجالت از طر

 
  

 
 يميالد 2014تا فوريه  2013 ي مارسدر بازه زمان PubMedي از طريق بانک اطالعاتدانشگاه ميزان مشاهده و دانلود مقاالت مجالت  -3-2نمودار
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 ها و مراكز تحقيقاتي  وهشكدهها، پژ پژوهشگاه
 

مركز  39 و با موافقت قطعي 39اي،  داراي رديف مستقل بودجه مركز تحقيقاتي 9) مورد پذيرش وزارت متبوع مركز تحقيقاتي 87 در مجموع 1392سال  در

در دانشگاه علوم پزشکي تهران ک پژوهشگاه يپژوهشکده و  10 از شوراي گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي(، موافقت اصولي دارايتحقيقاتي 

 11عالوه بر اين تعداد در اين بازه زماني  .اند قطع دكتراي تخصصي پژوهشي را داشتهمركز شرايط پذيرش دانشجوي م 42. از ميان اين مراكز تحقيقاتي اند فعال بوده

  .دريافت نماينداندازي را  اند مجوز شوراي دانشگاه براي راه مركز تحقيقاتي نيز توانسته

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

يسم سه پژوهشکده وابسته به اين پژوهشگاه هاي علوم باليني غدد و متابوليسم، علوم سلولي و مولکولي در غدد و متابوليسم و علوم جمعيتي در غدد و متابول پژوهشکده

داراي موافقت اصولي از سوي شوراي گسترش وزارت متبوع به شرح  پژوهشکده 10، دانشگاه علوم پزشکي تهران 1392تا پايان سال همچنين  هستند.

 در اختيار داشته است. 3-29جدول 
 

 1392وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي طي سال  هاي داراي موافقت اصولي از شوراي گسترش پژوهشگاه -3-28جدول 
 هاي وابسته پژوهشکده نام پژوهشگاه

 پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم
 پژوهشکده علوم باليني غدد و متابوليسم، پژوهشکده علوم سلولي و مولکولي در غدد و متابوليسم،

 پژوهشکده علوم جمعيتي در غدد و متابوليسم 

 

 

 1392هاي داراي موافقت اصولي از شوراي گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي طي سال  وهشکدهپژ -3-29جدول 

 مراكز تحقيقاتي وابستهعناوين  پژوهشکدهم نا

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

 مواد زائد جامد، كيفيت آب، آلودگي هوا محيط زيست

 سالمت مبتني بر مشاركت جامعه هاي پژوهشايدز، اعتياد،  ار پرخطركاهش رفت

 مادر جنين و نوزاد، بهداشت باروري وليعصر، ت ذيه با شير مادر سالمت خانواده

 هاي كم تهاجميهاي گوارش و كبد، خودايمني دستگاه گوارش، كبد لوزالمعده و مجاري صفراوي، جراحيسرطان هاي گوارش و كبد بيماري

 بيوسنسورها، چاقي و عادات غذايي، اختالالت متابوليک علوم سلولي و مولکولي در غدد و متابوليسم

 هاي غيرواگير هاي مزمن و صعب العالج، بيماري سالمت سالمندان، بيماري علوم جمعيتي در غدد و متابوليسم

 ولوژي، پزشکي ورزشيهاي م ز و اعصاب، ضايعات م زي نخاعي، الکتروفيزي بيماري بازتواني عصبي

 هاي رشد و تکامل، دهان سر و صورت، ايمپلنت دنداني دندانپزشکي، ليزر در دندانپزشکي، ناهنجاري علوم دندانپزشکي

 طراحي و توسعه دارو، علوم دارويي، تيمين كيفيت دارو علوم دارويي

 

مركز با  38مركز تحقيقاتي با موافقت قطعي و  39،  رديف مستقل بودجه مركز تحقيقاتي داراي 9مركز تحقيقاتي شامل  86، تعداد 1392سال در طول 

پزشکي تهران فعال م در مجموعه دانشگاه علو زيرموافقت اصولي از سوي شوراي گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به شرح جداول 

 است. آمده 3-30اسامي اين نوع مراكز تحقيقاتي در جدول اند.  بوده
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 1392سال شوراي گسترش وزارت بهداشت طي  دانشگاه به تفکيک نوع موافقت ازمراكز تحقيقاتي  -3-30جدول 
 داراي رديف مستقل بودجهمراكز  رديف  موافقت قطعي دارايمراكز  رديف  موافقت اصولي دارايمراكز  رديف

 آسم و آلرژي ايمونولوژي،  1  اخالق و تاريخ پزشکي 1  استئوپروز 1

 هاي جراحي تروما و پژوهش 2  اختالالت متابوليک 2  ي هواآلودگ 2

 هاي گوارش و كبد سرطان 3  ارولوژي 3  هاي بومي ايران انگل 3

 علوم دارويي 4  ارولوژي اطفال 4  ايمپلنت دنداني 4

 علوم و تکنولوژي در پزشکي 5  اعتياد 5  ايمونولوژي مولکولي 5

 غدد و متابوليسم 6  ايدز 6  الکتروفيزيولوژي پايه 6

 قلب تهران 7  اختالالت خواب ش لي 7  هاي اتوايميون تاولي بيماري 7

 هاي پوست و جذام مركز آموزش و پژوهش بيماري 8  ايران هاي پيوندي  بانک فرآورده 8  هاي ش لي و طب كار بيماري 8

 و پيوند م ز استخوان يهماتولوژي، آنکولوژ 9  ر )عج(بهداشت باروري وليعص 9  )مركز طبي كودكان( هاي عفوني اطفال بيماري 9

   برداري از دانش سالمت بهره 10  باز تواني اختالالت حسي و حركتي 10

  هاي غيرواگير بيماري 11  هاي مزمن كليه در كودكان بيماري 11

  هاي مزمن و صعب العالج بيماري 12  تجويز و مصرف منطقي دارو 12

  هاي عفوني اطفال بيماري 13  مولکولي -سلولي تصويربرداري 13

  هاي م ز و اعصاب بيماري 14  تيمين كيفيت دارو 14

  بيوسنسورها 15  ت ذيه با شير مادر 15

  اي پزشکي هسته 16  جراحي پيوند قلب 16

  پزشکي ورزشي 17  ديابت 17

  هاي بنيادي پوست و سلول 18  زئونوز 18

  هاي سالمت مبتني بر مشاركت جامعهپژوهش 19  يزيست فناور 19

  جراحي هاي فک وصورت 20  زيست مواد در پزشکي 20

  چاقي و عادات غذايي 21  هاي دستگاه ادراري تناسلي سرطان 21

  چشم پزشکي 22  سالمت سالمندان 22

  خودايمني دستگاه گوارش 23  طب تجربي 23

  دندانپزشکي 24  طب و داروسازي سنتي 24

  رشد و تکامل كودكان 25  علوم قرآن، حديث و طب 25

  روانپزشکي 26  فناوري بيومديکال و رباتيک 26

  روماتولوژي 27  مديريت اطالعات سالمت 27

  ريز فناوري 28  هاي پرستاري و مامايي مراقبت 28

  ن و تهاجمييولوژي نويراد 29  ها تيمسموم 29

  سرطان 30  يولوژي موادغذاييميکروب 30

  طراحي و توسعه دارو 31  مواد زائد جامد 31

  ضايعات م زي نخاعي 32  نفرولوژي 32

  كيفيت آب 33  نقشه برداري م ز 33

  كبد، لوزالمعده و مجاري صفراوي 34  پيشگيري پوسيدگي دندان 34

  گوش، حلق و بيني 35  فوريتهاي پيش بيمارستاني 35

  گياهان دارويي 36  مدل هاي سرطان 36

  ليزر در دندانپزشکي 37  مولتيپل اسکلروزيس 37

  ن و نوزاديمادر،جن 38  تركيب هاي نو واكسن 38

  مني كودكانينقص ا 39  
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 وزارت بهداشت يارزشيابآخرين نتايج 

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

دو گروه  ها نيز به اند كه هر يک 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  6اين ارزشيابي در فرعي با زمينه فعاليت باليني و با زمينه فعاليت علوم پايه پزشکي )بيومديکال( تقسيم شدند. بر اين اساس جمعاً مراكز تحقيقاتي مشمول 

 بندي شدند.  بررسي و ارزيابي قرار گرفته و سپس رتبه

توليد دانش،  هاي محورمركز بر اساس  383 ،اين مراكز صورت گرفت 1391سال ساس عملکرد و اسناد كه بر ا ،مراكز تحقيقاتي 1392 سالدر ارزشيابي 

مركز تحقيقاتي متعلق به دانشگاه علوم پزشکي تهران بودند. بر اساس مجموع  64در كل كشور ارزشيابي شدند كه از اين تعداد  هاي تحقيقاتي سازي و طرح ظرفيت

رتبه اول اين  6رتبه سوم(. به عبارت ديگر از مجموع  1رتبه دوم،  1رتبه نخست،  4هاي اول تا سوم را به خود اختصاص دادند ) شگاه رتبهمركز اين دان 6امتياز خام، 

 ت.اين دانشگاه اختصاص ياف رتبه به مراكز 6رتبه اول تا سوم در كشور،  18به مراكز اين دانشگاه اختصاص يافت و از مجموع  رتبه اول 4ارزشيابي، 
 

 كشور  يمراكز تحقيقات علوم پزشک 1392سال  يارزشيابمراكز تحقيقاتي شركت داده شده در طرح  -3-31 جدول

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

 مجموع تعداد مجموع تعداد

 اي مراكز داراي رديف مستقل بودجه
 20 نيبالي

30 
5 

7 
 2 10 علوم پايه پزشکي

اي با  مراكز فاقد رديف مستقل بودجه

 بيش از سه سال فعاليت رسمي

 103 باليني
177 

14 
24 

 10 74 علوم پايه پزشکي

 اي با مراكز فاقد رديف مستقل بودجه

 يک تا سه سال فعاليت رسمي 

 87 باليني
176 

23 
33 

 10 89 علوم پايه پزشکي

 موعمج
 210 باليني

383 
42 

64 
 22 173 علوم پايه پزشکي

 

 :كشور هاي علوم پزشكي دانشگاه  يمراكز تحقيقات بندي نتايج رتبه
صورت گرفت، مراكز اين مراكز  1391سال مراكز تحقيقاتي كشور كه با توجه به عملکرد وزارت متبوع از  1392سال بندي  بر اساس نتايج رتبه

درصد  3/33گروه تقسيم بندي مراكز و در مجموع 6از  هاي نخست رتبه درصد 7/66 علوم پزشکي تهران موفق به كسب دانشگاهتحقيقاتي 

 4گروه تقسيم بندي مراكز تحقيقاتي، در  6از . شدندكشور علوم پزشکي مراكز تحقيقاتي كل هر گروه ارزشيابي  هاي اول تا سوم رتبه

رتبه اول تا سوم در نظر گرفته  18از كل و  بودب مجموع امتياز خام مربوط به مراكز دانشگاه علوم پزشکي تهران بر حس گروه، رتبه اول

مراكز دانشگاه علوم پزشکي تهران به  هاي اول تا سوم امتياز كل را به خود اختصاص دادند. از اين دانشگاه رتبه مركز 6شده بر حسب امتياز خام، 

 ي برتر شدند:ها حائز رتبه زيرشرح 

 مركز از دانشگاه علوم پزشکي تهران بودند كه در اين ميان: 5مركز تحقيقاتي داراي رديف مستقل بودجه با زمينه فعاليت باليني،  20از ميان  -1

 صاص دادند.به خود اخت امتياز كلگوارش و كبد رتبه دوم را بر حسب  يها مركز تحقيقات غدد و متابوليسم رتبه اول و مركز تحقيقات سرطان 

  كسب كردند. گوارش و كبد رتبه دوم در سطح كشور را يها يماريمركز تحقيقات غدد و متابوليسم رتبه اول و مركز تحقيقات ب ،توليد دانشدر محور 

  رتبه سوم را در  پوست و جذام يها يماريرتبه دوم و مركز آموزش و پژوهش ب ،گوارش و كبد يها يماريمركز تحقيقات ب هاي تحقيقاتي طرحدر محور

 .به خود اختصاص دادندسطح كشور 
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در عنوان نام  center و researchكه در نام مركز وجود داشت )دو كلمه  يعلت اشکاله در اين گروه دو مركز تحقيقاتي ايمونولوژي، آسم وآلرژي و مركز قلب، ب

 .ارج شدندخ يمركز يا وجود نداشته يا اين دو كلمه در كنار هم نبوده( از رتبه بند

مركز از دانشگاه علوم پزشکي تهران بودند كه موفق  14مركز تحقيقاتي فاقد رديف مستقل بودجه با بيش از سه سال فعاليت رسمي در زمينه باليني،  103از ميان  -2

 شدند: زيربه كسب افتخارات كشوري 

 كسب شده به  كل امتياز خامهاي اول و سوم كشوري را بر حسب  يب رتبهبه ترت دانشگاه علوم پزشکي تهران و چشم پزشکي يدو مركز تحقيقاتي روانپزشک

 خود اختصاص دادند. 

  هاي اول و سوم كشوري را كسب كردند. چشم پزشکي به ترتيب رتبه و يمركز تحقيقات روانپزشک توليد دانشدر محور 

  شد موفق به كسب  اكز دانشگاه علوم پزشکي تهران محسوب ميكه در اين سال جزو مرمركز تحقيقات چشم پزشکي پرديس همت  ظرفيت سازيدر محور

 .شدكشوري  اول  رتبه

  سوم كشوري را كسب كردند.  رتبه ،يدوم كشوري و مركز تحقيقات ارولوژ  رتبه ،يمركز تحقيقات روماتولوژ هاي تحقيقاتي طرحدر محور 

 خارج شدند. يبند از رتبه كه در نام مركز وجود داشت يعلت اشکاله ، بيا هسته يمطالعات اعتياد و پزشک يدو مركز تحقيقاتي مركز ملنيز در اين گروه 

مركز از دانشگاه علوم پزشکي تهران بودند كه موفق به  23مركز تحقيقاتي فاقد رديف مستقل بودجه با يک تا سه سال فعاليت رسمي در زمينه باليني،  87از ميان  -3

 شدند: زيركسب افتخارات 

  كسب شده به خود اختصاص داد.  كل امتياز خامنقص ايمني كودكان رتبه اول را بر حسب مركز تحقيقاتي 

  مركز تحقيقات نقص ايمني كودكان رتبه اول كشوري را كسب كرد. توليد دانشدر محور 

 مركز از دانشگاه علوم پزشکي تهران بودند كه در اين بين: 2مركز تحقيقاتي داراي رديف مستقل بودجه با زمينه فعاليت علوم پايه پزشکي،  10از ميان  -4

  .مركز تحقيقات علوم دارويي رتبه اول كشوري را بر حسب امتياز كل به خود اختصاص داد 

  رويي رتبه اول كشوري را كسب كرد.مركز تحقيقات علوم دا توليد دانشدر محور 

  را كسب كرد. يرتبه سوم كشور ييقات علوم دارويمركز تحق يت سازيظرفدر محور 

 خارج شد. يقاتيمکمل از گروه مراكز تحق و يطب اسالم و يخ پزشکيمركز مطالعه تار ن گروهيدر ا

مركز از دانشگاه علوم پزشکي تهران بودند  10اليت رسمي در زمينه علوم پايه پزشکي، مركز تحقيقاتي فاقد رديف مستقل بودجه با بيش از سه سال فع 74از ميان  -5

 شدند: زيركه موفق به كسب افتخارات كشوري 

  كسب شده را به خود اختصاص داد.  كل امتياز خامپزشکي رتبه اول كشوري بر حسب  يفناور زيرمركز تحقيقاتي 

  پزشکي رتبه اول كشوري را كسب كرد. يرفناو زيرمركز تحقيقات  توليد دانشدر محور 

  از دانش سالمت رتبه دوم كشوري را كسب كرد. يمركز تحقيقات بهره بردار يقاتيتحق يطرح هادر محور 

كلمه كه در نام مركز وجود داشت )دو  ياشکال به علتبر مشاركت جامعه  يسالمت مبتن يو پژوهش ها يراز يتحقيقات علوم داروئ در اين گروه دو مركز 

research  وcenter بندي خارج شدند. در عنوان نام مركز يا وجود نداشته يا اين دو كلمه در كنار هم نبوده( از رتبه 

مركز از دانشگاه علوم پزشکي تهران بودند  10مركز تحقيقاتي فاقد رديف مستقل بودجه با يک تا سه سال فعاليت رسمي در زمينه علوم پايه پزشکي  89از ميان  -6

 ه افتخارات زير را كسب كردند:ك

  كردرا كسب  يرتبه سوم كشور، يو مولکول يسلول يبردار ريقات تصويمركز تحق ظرفيت سازيدر محور. 
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 يقاتيمراكز تحق يداخل يرتبه بند
 

 

 :رديف مستقل بودجه يدارا يمراكز تحقيقات -گروه اول

 

 : يزمينه فعاليت بالين در -الف
گوارش و  يها قيقاتي دانشگاه بررسي شدند كه بر حسب امتياز خام نهايي به ترتيب مركز تحقيقات غدد و متابوليسم و مركز تحقيقات سرطانمركز تح 5در اين گروه 

 . را به خود اختصاص دادندكشور  دانشگاه و هاي اول و دوم در سطح كبد رتبه

 
 

 (1391)عملکرد سال ديف مستقل بودجه مراكز تحقيقاتي)باليني( داراي ر 1392سال رتبه بندي  -3-32جدول 

 رتبه

 يدانشگاه 

 رتبه

 يكشور 
 نام مركز تحقيقات

 ازيامت يمقاالت داخل يمقاالت خارج

 zامتياز  امتياز خام
 تعداد ازيامت تعداد ازيامت

 ديتول

 دانش

 تيظرف

 يساز

 يطرح ها

 يقاتيتحق

 11/3 9/15772 0/0 125 9/15647 35 0/561 94 4/2147 غدد و متابوليسم 1 1

 9/1 1/11177 2/53 84 9/11039 41 2/746 30 9/1074 و كبدهاي گوارش  سرطان 2 2

 -01/0 2/3859 9/13 100 3/3745 12 8/159 20 4/423 هاي پوست و جذام مركز آموزش و پژوهش بيماري 6 3

 -55/0 8/1791 0/0 0 8/1791 6 2/143 39 5/812 هاي جراحي سينا تروما و پژوهش قاتيمركز تحق 13 4

 -74/0 8/1081 0/0 30 8/1051 8 0/125 13 4/309 ي و پيوند م ز استخوانآنکولوژهماتولوژي،  17 5

 - 9/3426 0/0 100 9/3323 0 0/0 24 2/499 ايمونولوژي، آسم و آلرژي * *
 - 3/3176 0/0 5 3/3171 27 1/520 26 0/579 قلب تهران * *

 وارد نشدند. يدر رتبه بند يشدند ول يهازديكه مشروط امت ي*مراكز

 

 

 : يزمينه فعاليت علوم پايه پزشك در -ب
 3-33جدول  درمركز تحقيقاتي با زمينه فعاليت علوم پايه پزشکي مورد ارزشيابي قرار گرفت كه امتياز خام كسب شده توسط هر يک از اين مراكز  2در اين گروه 

 را به خود اختصاص داد. يرتبه نخست كشور 10398.59از يبا امت ييقات علوم دارويو مركز تحق خالصه شده
 

 

 (1391)عملکرد سال مراكز تحقيقاتي)علوم پايه پزشکي( داراي رديف مستقل بودجه  1392سال رتبه بندي  -3-33 جدول

 رتبه

 يدانشگاه 

 رتبه

 يكشور 
 نام مركز

 ازيامت يمقاالت داخل يمقاالت خارج

 zامتياز  امتياز خام
 تعداد ازيامت تعداد ازيمتا

 ديتول

 دانش

 تيظرف

 يساز

 يها طرح

 يقاتيتحق

 8/1 6/10398 0 100 6/10298 18 7/295 49 2/1199 علوم دارويي 1 1

 -2/1 1/1404 0 0 1/1404 1 2/28 16 5/363 علوم و تکنولوژي در پزشکي 10 2
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 :يسال فعاليت رسم 3ز فاقد رديف مستقل بودجه با بيش ا يمراكز تحقيقات -گروه دوم

 : يزمينه فعاليت بالين در -الف
 

 (1391)عملکرد سال سال فعاليت رسمي  3فاقد رديف مستقل بودجه با بيش از ( يمراكز تحقيقاتي )بالين 1392سال رتبه بندي  -3-34جدول 

 رتبه 

 يدانشگاه

 رتبه 

 يكشور
 نام مركز

 سال اخذ

 يموافقت اصول

 ازيامت يمقاالت داخل يمقاالت خارج

 zامتياز  امتياز خام
 تعداد ازيامت تعداد ازيامت

 ديتول

 دانش

 تيظرف

 يساز

 يها طرح

 يقاتيتحق

 8/4 6/4842 0 20 6/4822 22 0/456 29 5/798 1382 روانپزشکي 1 1

 9/2 9/3297 0 130 9/3167 20 5/401 38 4/798 1381 چشم پزشکي 3 2

 6/2 8/3025 0 40 8/2985 15 4/245 24 2/562 1383 سرطان 4 3

 8/1 8/2410 0 30 8/2380 4 6/100 11 3/242 1386 رشد و تکامل كودكان 5 4

 6/1 9/2274 0 120 9/2154 37 5/646 21 9/505 1383 دندانپزشکي 7 5

 5/1 9/2131 72 5 9/2054 5 4/80 18 2/395 1373 روماتولوژي 9 6

 5/0 4/1377 0 15 4/1362 11 4/163 22 7/529 1383 گوش و حلق و بيني 19 7

 5/0 4/1316 7.2 70 2/1239 10 5/106 18 7/389 1384 ايدز 20 8

 4/0 7/1253 0 60 7/1193 6 4/70 13 2/280 1377 بهداشت باروري ليعصر)عج( 25 9

 2/0 1/1082 0 15 1/1067 16 0/293 11 3/258 1386 پزشکي ورزشي 32 10

 -01/0 9/926 435 0 4/883 2 2/36 6 7/112 1383 ارولوژي 38 11

 -4/0 5/634 0 0 5/634 0 0/0 13 4/314 1385 هاي عفوني اطفال بيماري 58 12

 -5/0 0/494 0 0 0/494 0 0/0 7 2/192 1386 ارولوژي اطفال 70 13

 -7/0 1/402 0 0 1/402 2 7/12 13 6/231 1385 هاي م ز و اعصاب بيماري 75 14

 - 7/1161 0 137.5 2/1024 6 7/97 16 8/316 1384 اي پزشکي هسته * *

 - 8/2583 0 0 8/2583 3 4/57 13 0/334 1383 اعتياد * *

 وارد نشدند. يبند در رتبه يشدند ول يازدهيكه مشروط امت ي*مراكز

 

 : يزمينه فعاليت علوم پايه پزشك در -ب
 (1391)عملکرد سال سال فعاليت رسمي  3( فاقد رديف مستقل بودجه با بيش از مراكز تحقيقاتي )علوم پايه پزشکي 1392سال رتبه بندي  -3-35جدول 

رتبه 

 يدانشگاه

رتبه 

 يكشور
 نام مركز

 سال اخذ

موافقت 

 ياصول

 ازيامت يمقاالت داخل يمقاالت خارج

 zامتياز  امتياز خام
 ددانشيتول تعداد ازيامت تعداد ازيامت

ت يظرف

 يساز

 يها طرح

 يقاتيتحق

 8/4 8/7301 0 100 8/7201 3 9/60 27 1/825 1384 فناوري زير 1 1

 7/0 1/2322 565 100 6/2165 39 8/710 24 5/606 1387 بهره برداري از دانش سالمت 12 2

 2/0 4/1615 0 0 4/1615 2 6/40 21 8/536 1387 زيست فناوري 24 3

 -2/0 4/1188 0 100 4/1088 2 0/52 14 4/311 1386 يمولکولايمونولوژي  31 4

 -2/0 2/1128 0 0 2/1128 9 7/139 22 2/453 1383 گياهان دارويي 34 5

 -3/0 8/1048 0 0 8/1048 0 0/0 27 0/606 1387 طراحي و توسعه دارو 40 6

 -5/0 7/831 6 35 7/790 6 5/103 8 7/166 1385 هاي پيوندي ه بانک فراورد 50 7

 -5/0 6/710 0 25 6/685 17 5/227 11 2/254 1383 اخالق و تاريخ پزشکي 54 8

 -9/0 2/235 0 0 2/235 10 0/207 2 2/28 1382 كيفيت آب 69 9

 -1/1 0/0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 1387 علوم قرآن، حديث و طب 74 10

 - 6/489 75.65 20 0/394 12 3/237 5 2/113 1383 هاي سالمت مبتني بر مشاركت جامعه پژوهش * *

 وارد نشدند. يدر رتبه بند يشدند ول يازدهيط امتكه مشرو ي*مراكز
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 :يسال فعاليت رسم 3تا  1فاقد رديف مستقل بودجه با  يمراكز تحقيقات -گروه سوم

 : يزمينه فعاليت بالين در -الف
موفق به كسب  2277.57از يبا كسب امتكودكان  يمنيمركز تحقيقاتي دانشگاه به شرح جدول زير بوده است كه مركز تحقيقات نقص ا 23در اين گروه امتياز خام 

 شد.  ينخست كشور رتبه 

 

 (1391)عملکرد سال مراكز تحقيقاتي )باليني( فاقد رديف مستقل بودجه با يک تا سه سال فعاليت رسمي  1392سال  رتبه بندي -3-36جدول 

 رتبه

 يدانشگاه

 رتبه

 يكشور
 نام مركز

 سال اخذ

موافقت 

 ياصول

 ازيامت يخلمقاالت دا يمقاالت خارج

 zامتياز  امتياز خام
 تعداد ازيامت تعداد ازيامت

 ديتول

 دانش 

 تيظرف

 يساز 

 يطرح ها

 يقاتيتحق 

 2/5 6/2277 0 0 6/2277 10 8/170 28 9/605 1389 نقص ايمني كودكان 1 1

 4/1 5/849 0 0 5/849 9 8/143 24 1/576 1388 ضايعات نخاعي 8 2

 0/1 5/706 0 112 5/594 14 9/286 4 2/98 1389 انانگل هاي بومي اير 12 3

4 13 
هاي پرستاري و مامايي  مراقبت

 پرديس پورسينا
1388 7/381 14 8/208 19 0/648 20 0 0/668 9/0 

 4/0 3/506 0 10 3/496 18 3/241 8 5/121 1388 ليزر در دندانپزشکي 20 5

 4/0 3/485 0 0 3/485 7 0/150 11 6/202 1388 راديولوژي نوين و تهاجمي 22 6

 2/0 5/412 0 0 5/412 14 8/287 3 7/51 1388 ايمپلنت دنداني 27 7

 2/0 8/403 0 0 8/403 6 0/100 6 5/79 1388 هاي اتوايميون تاولي بيماري 28 8

 1/0 1/373 0 0 1/373 17 9/212 3 0/63 1388 مادر، جنين و نوزاد 30 9

 -2/0 4/272 0 30 4/242 3 0/36 6 4/109 1389 پوست وسلولهاي بنيادي 40 10

 -3/0 8/232 0 0 8/232 8 2/141 5 1/64 1388 هاي ش لي و طب كار بيماري 46 11

12 54 
هاي رشد و تکامل، دهان،  ناهنجاري

 سر و صورت
1388 5/130 5 0/0 0 9/190 0 0 9/190 4/0- 

 -5/0 8/173 0 0 8/173 0 0/0 6 8/173 1389 ها مسموميت 55 13

14 60 
هاي مشترك بين  ژئونوز )بيماري

 انسان و دام(
1390 2/104 4 0/35 3 2/157 0 0 2/157 5/0- 

 -8/0 0/67 0 5 0/62 3 0/60 0 0/0 1388 ت ذيه با شير مادر 72 15

 -8/0 9/50 0 15 9/35 2 5/18 0 0/0 1388 نفرولوژي 74 16

 -9/0 0/0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 1390 خود ايمني دستگاه گوارش 80 17

 -9/0 0/0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 1390 نقشه برداري م ز 81 18

 -9/0 0/0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 1390 بازتواني اختالالت حسي، حركتي 82 19

 -9/0 0/0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 1388 جراحي پيوند قلب 85 20

 -9/0 0/0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 1388 استئوپروز 87 21

22 88 
سرطان هاي دستگا ه ادراري و 

 تناسلي
1389 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0/0 9/0- 

 -9/0 0/0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 1388 ديابت 89 23
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 : يبا زمينه فعاليت علوم پايه پزشك -ب
 بوده است. زيرجدول اين نوع مراكز دانشگاه بر حسب امتياز خام به شرح  دانشگاهي و كشوري رتبه مركز وجود داشت كه 10در اين گروه 

 

 (1391)عملکرد سال مراكز تحقيقاتي)علوم پايه پزشکي( فاقد رديف مستقل بودجه با يک تا سه سال فعاليت رسمي  1392سال رتبه بندي  -3-37جدول 

 رتبه

 يدانشگاه

 رتبه

 يكشور
 نام مركز

 سال اخذ

موافقت 

 ياصول

 ازيامت يمقاالت داخل يمقاالت خارج
امتياز 

 خام
امتياز 

z تعداد ازيامت تعداد ازيامت 
د يتول

 دانش

ت يظرف

 يساز

 يطرح ها

 يقاتيتحق

 0/1 1/873 0 0 1/873 0 0/0 7 6/136 1388 تيمين كيفيت دارو 12 1

 7/0 9/741 9/6 0 0/735 2 8/51 21 1/562 1389 مواد زايد جامد 17 2

 -01/0 0/437 0 0 0/437 3 8/62 10 3/240 1389 آلودگي هوا 36 3

 -4/0 1/273 0 0 1/273 0 0/0 10 1/273 1389 طب تجربي 52 4

 -5/0 5/236 0 0 5/236 11 5/166 3 1/53 1389 تجويز ومصرف منطقي دارو 55 5

 -7/0 0/122 0 0 0/122 10 8/98 0 0/0 1389 مديريت اطالعات سالمت 68 6

 -8/0 2/76 0 0 2/76 2 4/18 2 8/54 1388 طب و داروسازي سنتي 75 7

 -9/0 6/26 0 0 6/26 0 0/0 1 6/26 1390 فناوري بيومديکال و باتيک 80 8

 -0/1 0/0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 1388 الکتروفيزيولوژي پايه 83 9

 -0/1 0/0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 1390 زيست مواد در پزشکي 86 10

 
 

 

 

 هيأت علمي پژوهشي
 

 هيأت علمي اعيايدرصد از  0/8نفر بوده است.  87، 1392وم پزشکي تهران در بازه زماني منتهي به انتهاي سال پژوهشي دانشگاه عل هيأت علمي اعيايتعداد 

هيأت  اعيايدرصد از  6/4اند.  ها مربي بوده درصد آن 6/4درصد استاديار و  2/63درصد داراي مرتبه دانشياري،  1/24پژوهشي دانشگاه، داراي مرتبه علمي استادي، 

درصد  9/29اند.  تخص بوده و فوق Ph.Dدرصد داراي تحصيالت دكتراي تخصصي،  4/95ارشد يا دكتراي عمومي و  شي داراي تحصيالت كارشناسيپژوه علمي

 87ان اند. در مي پيماني تشکيل داده هيأت علمي اعيايدرصد را  k ،8/36دانشگاه را مشمول تعهد قانوني و ضريب  1392پژوهشي سال  هيأت علمي اعيايتركيب 

 اند. اطالعات بيشتر در قالب جدول ارائه شده است. نفر داراي مرتبه علمي دانشياري يا استادي بوده 28نفر عيو هيأت علمي پژوهشي دانشگاه، 

 

 1392سال  انتهاي پژوهشي دانشگاه بر حسب جنسيت در هيأت علمي اعياي -3-38جدول 
 ↓درصد تعداد جنسيت

 1/39 34 زن

 9/60 53 مرد

 0/100 87 موعمج
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 1392سال انتهاي پژوهشي دانشگاه بر حسب مرتبه علمي و به تفکيک جنسيت در  هيأت علمي اعياي -3-39جدول 

 مرتبه علمي
 درصد تعداد

 ↓كل  مرد زن كل مرد زن

 6/4 0/100 0/0 4 4 0 مربي

 2/63 4/56 6/43 55 31 24 استاديار

 1/24 4/52 6/47 21 11 10 دانشيار

 0/8 0/100 0/0 7 7 0 استاد

 0/100 9/60 1/39 87 53 34 مجموع

 

 

 

 1392سال  انتهايپژوهشي دانشگاه بر حسب مدرك تحصيلي و به تفکيک جنسيت در هيأت علمي اعياي -3-40جدول 

 مدرك تحصيلي
 درصد تعداد

 ↓كل  ↓مرد ↓زن كل مرد زن

 1/1 9/1 0/0 1 1 0 كارشناسي ارشد

 4/3 7/5 0/0 3 3 0 دكتراي عمومي

 4/95 5/92 0/100 83 49 34 و فوق تخصص Ph.Dدكتراي تخصصي، 

 0/100 0/100 0/100 87 53 34 مجموع

 

 

 

 1392سال انتهاي پژوهشي دانشگاه بر حسب نوع استخدام و به تفکيک جنسيت در  هيأت علمي اعياي -3-41جدول 

 نوع استخدام
 درصد تعداد

 ↓كل  ↓مرد ↓زن كل مرد زن

 k 12 14 26 3/35 4/26 9/29تعهد قانوني و ضريب

 8/36 8/35 2/38 32 19 13 پيماني

 6/12 3/11 7/14 11 6 5 رسمي آزمايشي

 7/20 4/26 8/11 18 14 4 رسمي قطعي

 0/100 0/100 0/100 87 53 34 مجموع

 

 

 

 1392سال انتهاي رداد در پژوهشي دانشگاه بر حسب نوع قرا هيأت علمي اعياي -3-42جدول 
 مجموع تمام وقت تمام وقت ج رافيايي نوع قرارداد

 87 14 73 تعداد
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 1392پژوهشي دانشگاه بر حسب نوع استخدام و به تفکيک واحد محل خدمت در سال  هيأت علمي اعياي -3-43جدول 

 نام واحد تحقيقاتي
 تعداد هيأت علمي نوع استخدام

 دانشيار و استاد
 مجموع

 رسمي قطعي رسمي آزمايشي پيماني kتعهدات قانوني و ضريب

 14 6 4 3 2 5 ابوليسمتپژوهشکده علوم غدد و م

 3 0 0 0 2 1 هاي دانشگاه دبيرخانه تحقيق و توسعه سياست

 4 2 1 2 1 0 مركز تحقيقات اخالق و تاريخ پزشکي

 1 1 0 0 1 0 مركز تحقيقات آلودگي هوا

 6 5 4 0 1 1 هاي پوست و جذام و پژوهشي بيماري مركز تحقيقات آموزشي

 2 1 0 1 1 0 مركز تحقيقات ايدز

 3 0 0 0 1 2 مركز تحقيقات ايمونولوژي و آسم و آلرژي ايران

 3 0 2 0 1 0 مركز تحقيقات بهداشت باروري وليعصر)عج(

 1 0 0 0 0 1 مركز تحقيقات بهره برداري از دانش سالمت

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

 5 1 1 0 2 2 هاي گوارش و كبد مركز تحقيقات بيماري

 3 3 2 1 0 0 مركز تحقيقات تروما و جراحي سينا

 1 0 0 0 1 0 مركز تحقيقات چشم پزشکي

 2 0 0 0 2 0 مركز تحقيقات دندانپزشکي

 1 0 0 0 0 1 مركز تحقيقات روماتولوژي

 4 0 0 0 3 1 مركز تحقيقات سرطان

 2 0 0 0 0 2 مركز تحقيقات ضايعات م زي و نخاعي

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

 4 1 1 0 0 3 مركز تحقيقات علوم دارويي

 4 0 1 0 3 0 مركز تحقيقات علوم و تکنولوژي در پزشکي

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

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

 1 0 0 0 1 0 هاي پيوندي ايران مركز تحقيقات و بانک فرآورده

 9 3 1 2 4 2 مركز تحقيقات هماتولوژي،انکولوژي و پيوند م ز استخوان

 1 0 0 0 1 0 مركز ملي مطالعات اعتياد

 1 0 0 0 0 1 مركزتحقيقات طراحي وتوسعه دارو

 3 2 0 1 1 1 مركزتحقيقات گياهان داروئي

 5 2 1 1 2 1 مؤسسه ملي تحقيقات سالمت

 87 28 18 11 32 26 مجموع

 

 (Ph.D by Research) يپژوهش يتخصص يدكترا يدانشجو
ي ايکي از باالترين مقاطع تحصيلي آموزش عالي است كه به اعطاي مدرك دكتر يي تخصصي پژوهشادوره دكترف وزارت بهداشت يتعر بر اساس

تهران  يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشک پژوهشي و آموزشي است. هاي از فعاليت  اي هماهنگ، و مجموعه ،انجامد يم يي پژوهشتخصص

 مراكزدر  يپژوهش يتخصص يدكترا رش دانشجو در مقطعياقدام به پذبه بعد، هر ساله از طريق اعالم فراخوان عمومي  1389-90تحصيلي   از سال

اند كه  شده يپژوهش يتخصص يرش دانشجو در مقطع دكترايط پذيمركز مشمول شرا 42تعداد  1392 -93 يليسال تحص درخود نموده است.  يتقايتحق

مركز  35 در مجموع، ن مقطع شدند. در حال حاضريرش دانشجو در ايمركز تحقيقاتي موفق به پذ 22ن اساس اقدام به اعالم فراخوان نموده و نهايتاً يبر ا

 باشند. نفر دانشجو مي 110تهران، داراي  يتحقيقاتي در دانشگاه علوم پزشک
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 :شاغل به تحصيلان يدانشجو
مركز تحقيقاتي  42مركز تحقيقاتي مصوب داراي موافقت اصولي و قطعي داشته است كه از اين تعداد  87دانشگاه علوم پزشکي تهران  1392در سال 

 اند.  اقدام به پذيرش دانشجو نموده زيربه شرح جدول  مركز 35اند و  ژوهشي را داشتهشرايط پذيرش دانشجوي دكتراي تخصصي پ
 

 1392-93دانشجويان شاغل به تحصيل در مقطع دكتراي تخصصي پژوهشي به تفکيک مراكز تحقيقاتي طي سال تحصيلي  -3-44جدول 
 تعداد دانشجو نام مركز تحقيقاتي رديف

 1 هاي بومي ايران انگل 1

 2 ولوژياور 2

 3 ايدز 3

 3 ايمونولوژي آسم وآلرژي 4

 1 بانک فرآورده هاي پيوندي 5

 2 بهداشت باروري وليعصر)عج( 6

 1 بهره برداري از دانش سالمت 7

 2 هاي عفوني اطفال )مركز طبي( بيماري 8

 1 سالمت مبتني بر مشاركت جامعه هاي پژوهش 9

 1 هاي بنيادي پوست و سلول 10

 2 تروما 11

 2 چشم پزشکي نور 12

 5 روانپزشکي 13

 2 سرطان 14

 7 علوم داروئي تهران 15

 2 علوم و تکنولوژي در پزشکي 16

 12 غدد درون ريز و متابوليسم 17

 4 قلب وعروق 18

 6 گوارش وكبد شريعتي 19

 2 محيط زيست ) آلودگي هوا( 20

 3 محيط زيست )كيفيت آب( 21

 8 يفناورنانو 22

 3 قص ايمني كودكانن 23

 2 هاي بنيادي هماتولوژي، انکولوژي و پيوند سلول 24

 1 اورولوژي اطفال 25

 3 دنداني هاي ايمپلنت 26

 1 پزشکي ورزشي 27

 3 پوست و جذام 28

 1 روماتولوژي 29

30 
 3 ضايعات م زي

 11 ضايعات م زي ]دوره مشترك با دانشگاه هانوفر آلمان[

 3 گياهان داروئي 31

 2 ليزر در دندانپزشکي 32

 2 مديريت اطالعات سالمت 33

 2 پرستاري و مامايي هاي مراقبت 34

 1 چاقي و عادات غذائي 35

 110 مجموع
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 :رفته شدهيان پذيدانشجو
ي تخصصي پژوهشي پذيرفته است. در به بعد دانشجوي دكترا 1389-90تحصيلي   دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران از سال

از دانشجويان مقطع دكتراي تخصصي پژوهشي بوده  نفر 34پذيراي  3-45مركز تحقيقاتي خود به شرح جدول  22دانشگاه در  1392-93تحصيلي  سال

 است.

 

 1392-93صيلي تح سالدانشجويان پذيرفته شده در مقطع دكتراي تخصصي پژوهشي به تفکيک مراكز تحقيقاتي طي  -3-45جدول 

 تعداد دانشجو عنوان مركز تحقيقاتي رديف

 1 ايدز 1

 1 اورولوژي 2

 1 تروما 3

 1 غدد درونريز و متابوليسم 4

 1 هاي عفوني اطفال )مركز طبي كودكان( بيماري 5

 1 اورولوژي اطفال 6

 3 دنداني هاي ايمپلنت 7

 1 چشم پزشکي نور 8

 2 روانپزشکي 9

 1 پزشکي ورزشي 10

 3 پوست و جذام 11

 1 علوم داروئي تهران 12

 1 روماتولوژي 13

 3 ضايعات نخاعي 14

 2 گياهان داروئي 15

 2 ليزر در دندانپزشکي 16

 2 مديريت اطالعات سالمت 17

 1 هاي بنيادي هماتولوژي، انکولوژي و پيوند سلول 18

 1 هاي پرستاري و مامايي مراقبت 19

 1 يچاقي و عادات غذائ 20

 3 نانوفناوري 21

 1 نقص ايمني كودكان 22

 34 مجموع

 

 



پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران دانشگاه علوم  

  فصل سوم: حوزه پژوهش  1392سالنامه سال  

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك: 81633102 تلفن: ،دوم طبقهبان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، بلوار كشاورز، نبش خيا نشاني:
178 

 و جامعهصنعت با دانشگاه  يهمكار
توسعه صنعت در راستاي و كاربردي  هاي پژوهشتقويت انگيزه محققين دانشگاه در ارائه  هدفبا در ارتباط با توسعه و ساماندهي همکاري دانشگاه با مراكز صنعتي و 

 . دفتر همکاري با صنعت و جامعه در حوزه معاونت پژوهشي نموده استراه اندازي  اقدام به 1381 سال علوم پزشکي تهران ازدانشگاه نيازهاي كشور 
 

 1392و  1391 يها در سال هاي دانشگاه با مراكز صنعتي ها و پروژه نامه تعداد موافقت -3-46جدول 

 عنوان
 1392سال  1391سال

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

 فاقد اعتبار 5 فاقد اعتبار 1 ها موافقت نامه

 3357415000 21 536280000 18 هاي خاتمه يافته پروژه

 21363026475 37 18913902068 45 هاي در دست اقدام پروژه

 

 1392و  1391هاي تحقيقاتي سال  كل پروژه-3-47جدول 
 اعتبار دريافتي )ريال( حجم كل تأمين كننده اعتبار تگاهتعداد دس مجريان تعداد پروژه تعداد سال

1391 63 38 26 19450182068 

1392 58 35 20 24720441475 

 

 1391تهران و مراكز داخلي در سال هاي منعقد شده بين دانشگاه علوم پزشکي  نامه تفاهم -3-48جدول 
 مدت اعتبار نامه موضوع تفاهم طرفين قرارداد

دانشگاه 

 تهران

دانشگاه علوم 

 پزشکي تهران

 تأسيس پژوهشگاه مشترك بين دانشگاه تهران و علوم پزشکي تهران

 هاي مشترك بين دو دانشگاه اي در زمينه اي و فرا رشته هاي پژوهشي بين رشته جهت انجام فعاليت
 سال 2

  

 1392خلي در سال هاي منعقد شده بين دانشگاه علوم پزشکي تهران و مراكز دا نامه تفاهم -3-49جدول 

 نامه موضوع تفاهم طرفين قرارداد رديف
 مدت

 اعتبار 

1 
وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکي

وزارت آموزش و 

 پرورش

هاي اجتماعي، رفتارهواي پرخطور و    اجتماعي و پيشگيري از آسيب -در زمينه ارتقاء سالمت جسمي، رواني

 ركنانآموزان، اولياء و كا سوءمصرف مواد در بين دانش
 سال 4

2 
ي فناورمعاونت تحقيقات و 

 وزرات بهداشت و درمان

دانشگاه علوم 

 پزشکي تهران

هوواي  عقوود قوورارداد تحقيقوواتي بووا مجريووان از طوورف دانشووگاه و تووأمين اعتبووارات الزم بووراي اجووراي طوورح 

 شده از طرف وزارت بهداشت تعريف
- 

 دانشگاه صنعتي شريف 3
دانشگاه علوم 

 پزشکي تهران

هاي  ي و ارائه نوآوري در حوزهفناورهاي پژوهشي مشترك به منظور توسعه دانش فني، توليد  پروژه اجراي

 هاي ارتباط با صنعت هاي تحقيقاتي و پروژه هاي دانشجويي، پروژه مختلف زيست پزشکي در قالب پروژه

اليني و... يکديگر تسهيل استفاده از نيروهاي انساني، دانش تخصصي و امکانات آزمايشگاهي، كارگاهي، ب

 پزشکي -هاي مختلف زيست هاي پژوهشي در حوزه جهت ارتقاء سطح فعاليت

پزشوکي و مشواركت در    -هاي مختلف زيست هاي تحقيقاتي مشترك در حوزه تأسيس مراكز و آزمايشگاه

 هاي مراكز موجود نظير: توسعه و ارتقاي فعاليت

 اه علوم پزشکي تهرانهاي نوين پزشکي وابسته به دانشگ يفناورپژوهشکده 

 هاي سالمت وابسته به دانشگاه صنعتي شريف پژوهشکده مهندسي پزشکي و سيستم

 مركز تحقيقات تروماي سينا وابسته به دانشگاه علوم پزشکي تهران

 مركز تحقيقات مهندسي توانبخشي جواد موفقيان وابسته به دانشگاه صنعتي شريف

 سال 3

 دانشگاه صنعتي اميركبير 4
گاه علوم دانش

 پزشکي تهران

ناموه و نيازهواي پژوهشوي     نظر به منظور برآورده نمودن نيازهواي پژوهشوي طورفين تفواهم     تبادلهمکاري و 

 كشور
 سال 4

 سال 4 هاي تحقيقاتي كاربردي مصوب وزارت نفت در جهت طراحي اجراي طرح وزرات بهداشت وزارت نفت 5
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 رخشانو استعدادهاي د دانشجويان يعلم هاي پژوهش
 

 از: عبارتند 1392سال طي  هاي دانشجويي پژوهش حوزه دانشگاه در شده كسب مهمترين افتخارات

 در جشنواره مطهري به عنوان يکي از فرآيندهاي برتر آموزشي دانشگاه، برگزار شده توسط مركز، كمپين ديابت انتخاب پروژه -1

  20th international student congress of (bio) medical sciencesگره كندر  مقاله به صورت سخنرانيدر بخش ارائه كسب رتبه برتر  -2

 با عنوان مقاله : توسط نيلوفر موسوي
Comparative study of precision fit rotational freedom and torque loss between prefabricated titanium and copy-

milled zirconia abutments. 
 

نفور   229دانشوگاه بوا مشواركت    ان يدانشوجو  يعلمو  هواي  پژوهشتوسط مركز  زيرجدول به شرح نفر دانشجو  229با مشاركت  دانشجويي يتور علم 17، 1392سال  يط

 برگزار شد.دانشجو 
 

 1392تورهاي علمي دانشجويي برگزار شده در سال  -3-50جدول 
 تعداد شركت كننده )نفر( عنوان رديف

 33 دكانتور آشنايي با مركز طبي كو 1

 16 مركز تحقيقات طب و داروسازي سنتي 2

 16 مركز تحقيقات طب و داروسازي سنتي 3

 PCR and Electrophoresis Techniques (PCR, RT-PCR Real Time PCR) 11تحقيقاتي آشنايي با  تور 4

 11 شفا اعصاب علوم تحقيقات در مركزImmuno Histo-Chemistryآشنايي با  تور تحقيقاتي 5

 11 شفا اعصاب علوم تحقيقات در مركز Histological and Staining Methodsتحقيقاتي آشنايي با  تور 6

 11 شفا اعصاب علوم تحقيقات در مركز Behavioral Testsآشنايي با  تور تحقيقاتي 7

 11 شفا اعصاب علوم تحقيقات در مركز Western Immuno-Blottingآشنايي با  تور تحقيقاتي 8

 Extra Cellular Field Potential Recording 11آشنايي با  تور تحقيقاتي 9

 11 شفا اعصاب علوم تحقيقات در مركزSingle unit and EcoG Recordingآشنايي با  تور تحقيقاتي 10

 5 مركز تحقيات چشم پزشکي با عنوا هوش مصنوعي 11

 6 يابتيمركز تحقيقات چشم پزشکي با عنوان رتينوپاتي د 12

 11 مركز تحقيقات چشم پزشکي با عنوان ابزارهاي سنجش كيفيت زندگي در بينايي 13

 11 چشم هاي بيماريمركز تحقيقات چشم پزشکي با عنوان اپيدميولوژي  14

 19 عفوني كودكان هاي بيماريمركز تحقيقات  15

 18 عفوني كودكان هاي بيماريمركز تحقيقات  16

 17 هاي پرستاري و مامايي يي دانشجويان تحصيالت تکميلي با مركز تحقيقات مراقبتتور آشنا پنجمين 17

 229 مجموع

  :مقاالت چاپ شده در نشريات داخلي و خارجي
ستگي هاي علمي دانشجويان و با واب مقاله چاپ شده در نشريات داخلي و خارجي توسط اعياي مركز پژوهش 41، در مجموع 1392طي سال 

Affiliation) )اين مركز به چاپ رسيد. 

 1392مقاالت چاپ شده در نشريات داخلي و خارجي در سال  -3-51جدول 
 تعداد موضوع

 3 شده در نشريات داخلي تعداد مقاالت چاپ

 38 شده در نشريات خارجي تعداد مقاالت چاپ

 41 مجموع
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 :هاي داخلي و خارجي مقاالت ارائه شده در كنگره
هاي داخلي و و خارجي توسط اعياي مركز ارائه شد كه عناوين كنگره ها و تعداد مقاالت ارائه شده  خالصه مقاله در همايش 19تعداد  1392ال در س

 مي باشد:  3-52ها به شرح جدول  در آن

 

 1392هاي داخلي و خارجي در سال  مقاالت ارائه شده در كنگره -3-52جدول 
 تعداد موضوع

 4 هاي داخلي شده در كنگره مقاالت ارائه

 15 هاي خارجي مقاالت ارائه شده در كنگره

 19 مجموع

 

 

 :مصوب كميته تحقيقات دانشجويي  پژوهشي  هاي طرح
 طرح بود. 94، 1392هاي پژوهشي مصوب كميته تحقيقات باليني دانشگاه طي سال  تعداد طرح

 

 1392و  1391ت دانشجويي دانشگاه طي سال هاي پژوهشي مصوب كميته تحقيقا  بودجه طرح -3-53جدول 

 موضوع

 1392سال  1391سال 

تعداد كل 

هاي مصوب  طرح

 مركز

هاي  احتساب طرح هاي مصوب بدون تعداد طرح

دليل  آرشيو شده توسط معاونت پژوهشي )به

 انصراف مجري ، عدم پيگيري مجري و ...(

هاي  تعداد كل طرح

 مصوب مركز

هاي  احتساب طرح هاي مصوب بدون تعداد طرح

دليل  آرشيو شده توسط معاونت پژوهشي )به

 انصراف مجري ، عدم پيگيري مجري و ..(

 هاي مصوب طرحتعداد 

 كميته تحقيقات دانشجويي
85 71 94 81 

هاي مصوب كميته  بودجه كل طرح

 )ميليون ريال(تحقيقات دانشجويي 
893 721 923 823 

هاي مصوب كميته  ميانگين بودجه طرح

 )ميليون ريال(قيقات دانشجويي تح
5/10 2/10 8/9 2/10 

 

 

 هاي علمي برگزار شده: سخنراني
 

 1392هاي علمي دانشجويان در سال  هاي علمي برگزار شده در مركز پژوهش سخنراني-3-54جدول 

 عنوان سخنراني
 تعداد

 سخنراني

 تعداد

 كنندگان شركت

 مدت زمان )ساعت(

 در هر دوره

 8 40 1 و درمان اختالالت بلع در نوزادان و بزرگساالن آشنايي با ارزيابي

 14 33 2 آشنايي با ارزيابي و درمان اختالالت صوت

 3 29 1 آشنايي با تشخيص، ارزيابي و درمان اختالل ديزآرتري در بزرگساالن

 3 31 1 آشنايي با تشخيص، ارزيابي و درمان اختالل آپراكسي در كودكان و بزرگساالن

 28 133 5 جمع
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 يعلم هاي پژوهشدر مركز  زيرساعت به شرح جدول  722كننده و در مجموع  نفر شركت 1630دوره كارگاه، با حيور  82، در مجموع 1392سال  يط

 ان برگزار شد.يدانشجو
 

 1392طي سال  ها آنكنندگان در  و تعداد شركت دانشجويي هاي برگزارشده كارگاه -3-55جدول 
  برگزاري كارگاه در هر دوره مدت زمان كنندگان تعداد شركت عداد دورهت نام كارگاه فيرد

1 Pubmed 10 183 51 

 172 349 15 1روش تحقيق سطح  2

 54 153 7 2روش تحقيق سطح  3

 86 190 9 پروپوزال نويسي 4

 65 155 7 مقاله نويسي 5

6 Writing in practice 3 37 15 

 SPSS 4 66 96آمار و  7

8 Search in TUMS 2 22 10 

 30 124 6 1جستجو در منابع الکترونيکي 9

10 End note 7 118 35 

11 Presentation skills 5 65 25 

12 Systematic Review 1 10 3 

13 HACCP, ISO22000, GM 1 21 18 

14 ISO 2 39 26 

 8 20 1 هاي نوآور هوش هيجاني و تيپ شناسي شخصيتي و گروه 15

 6 18 1 ردازيايده پ 16

 13 29 1 پرورش خالقيت 17

 4 23 1 رزومه نويسي 18

 5 8 1 آمار 19

 722 1630 84 مجموع

 

  هاي علمي فعال دانشجويي: و پيش انجمن  انجمن

فعال دانشجويي  هاي اند. عناوين انجمن در دانشگاه فعاليت داشته 1392هاي تخصصي مختلف طي سال  انجمن و پيش انجمن فعال دانشجويي درگروه 20

 بوده است. زيردانشگاه مطابق جدول 

 1392هاي علمي دانشجويان در سال  هاي فعال مركز پژوهش  انجمن و پيش انجمن-3-56جدول 
 نام انجمن رديف  نام انجمن رديف

 Game base learning 11  اخالق پزشکي 1

 گفتار و زبان 12  طب سنتي ايران 2

 هنر درماني 13  اتولوژيي ارتوپدي و روما  تحقيقاتي چند رشته 3

4 INRP   14 علوم آزمايشگاهي 

 روبان قرمز 15  مديريت و اقتصاد سالمت 5

 هاي دانشجويي دانشکده بهداشت مركز پژوهش 16  هاي باليني دانشجويي مهارت 6

 هنر 17  (دانشجويي علوم پرتو شناسي )راديولوژي 7

 (كتابداري و اطالع رساني پزشکي )تازه تاسيس 18  آموزش پزشکي 8

 (تازه تاسيس )اتاق عمل -تکنولوژيست هاي جراحي 19  هاي نقص ايمني بيماري علمي دانشجويي 9

 (علمي نانو دارو)تازه تاسيس 20  نوين پزشکي يها م و فناوريعلو 10

http://etdc.tums.ac.ir/Default.aspx?PageID=519
http://etdc.tums.ac.ir/Default.aspx?PageID=519
http://etdc.tums.ac.ir/Default.aspx?PageID=272
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://etdctums.ir/Default.aspx?PageID=458
http://etdctums.ir/Default.aspx?PageID=458
http://etdc.tums.ac.ir/Default.aspx?PageID=386
http://etdc.tums.ac.ir/Default.aspx?PageID=386
http://etdctums.ir/Default.aspx?PageID=364
http://etdctums.ir/Default.aspx?PageID=364
http://etdc.tums.ac.ir/Default.aspx?PageID=542
http://etdc.tums.ac.ir/Default.aspx?PageID=542
http://etdc.tums.ac.ir/Default.aspx?PageID=423
http://etdc.tums.ac.ir/Default.aspx?PageID=484
http://etdc.tums.ac.ir/Default.aspx?PageID=484
http://etdc.tums.ac.ir/(S(3u25ea45iemtgdjddmae3g55))/Default.aspx?PageID=617
http://etdc.tums.ac.ir/Default.aspx?PageID=627
http://etdc.tums.ac.ir/(S(h15wlk55mksshy55c3q0n0qx))/Default.aspx?PageID=607
http://etdctums.ir/Default.aspx?PageID=374


پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران دانشگاه علوم  

  فصل سوم: حوزه پژوهش  1392سالنامه سال  

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك: 81633102 تلفن: ،دوم طبقهبان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، بلوار كشاورز، نبش خيا نشاني:
182 

 اي: منطقه-المللي هاي داخلي و بين در همايشدانشجويان شركت 
مقاله خود  14المللي شركت نمودند و  اي و بين همايش منطقه 14هاي علمي دانشجويان در  ، دانشجويان دانشگاه با همکاري مركز پژوهش1392طي سال 

هاي كودكان و يازدهمين  المللي بيماري در اين سال دانشجويان عيو اين مركز در بيست و پنجمين همايش بينهمچنين ها ارائه نمودند.  ن همايشرا به اي

 مقاله خود را در اين همايش داخلي ارائه نمودند. 4 همايش ملي پرستاري كودكان، شركت و
 

 1392و مقاالت ارائه شده در سال  اي منطقه-المللي بين هاي همايششركت در -3-57جدول 

 عنوان سمينار / همايش / كنگره
 كشور محل

 يبرگزار 

 تعداد مقاالت

 ارائه شده 

4th International Congress of Leukemia Lymphoma & Myeloma 1 هيترك 

20th International Student Congress of (Bio)Medical Sciences 1 هلند 

EAACI/WAO World Allergy & Asthma Congress 2013 1 ايتاليا 

1st International Student Congress 1 شياتر 

AMEE 2013 (Association for Medical Education in Europe) conference 1 چک يجمهور 

9th IADS(international association of dental students) 1 هيترك 

The 60th IADS & YDW (Annual World Dental Congress 2013) 1 ايتاليا 

11 th Congress of the European Association of Clinical Pharmacology and Therapeutics EACPT 1 سيسوئ 

14 th International Conference on Pseudomonas 1 سيسوئ 

MiMe-Materials in Medicine 1 ايتاليا 

The 50th Annual Meeting of the Japanese Society of Pediatric Allergy and Clinical Immunology 1 ژاپن 

51st Annual Meeting of the Academy of Aphasia 1 سيسوئ 

98° Congresso Nazionale SIOT 2013 1 ايتاليا 

Asia Pacific Association of Medical Toxicology 12th International Scientific Congress (PAMT) 2013 1 يدب 

 14 مجموع

 

 

 :ها )كمپين( و ساير فعاليت دانشجويي ي علميهااردو يبرگزار
 ينفور دانشوجو   170ابت بوا حيوور   ين ديد. كمپيبرگزار گرد دانشگاه هاي علمي عيو مركز پژوهشان ين توسط دانشجويتعداد سه كمپ، 1392سال  يط

نفر از مردم و  4000آموزش  يده برايآموزش د ينفر دانشجو 87دز با حيور ين اينفر از مردم، كمپ 5000ود آموزش حد يل گر برايآموزش گر و تسه

 يبورا  Standing Committee on Public Health (SCOPH) يسوالمت عمووم   يتوه تخصصو  يكم ينفر از اعيا 25ن سرطان با حيور يكمپ

 كل شهر تهران بود.  ها آند كه جامعه هدف برگزار ش  هنانينفر از هم م 15000حدود  يآموزش و آگاه
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 المپياد
 

 هاي علوم پزشكي كشور: دانشجويان دانشگاه ياد علميالمپ پنجمين

، اسوتدالل   يطوه هنور در آمووزش پزشوک    يح ت در نظام سوالمت، يريطه مديدر چهار ح 1392سال  اديالمپ ينفر در مرحله درون دانشگاه 217در مجموع 

 دا كردند.يراه پ ينفر به مرحله كشور 3طه يدر هر ح يآزمون غربالگر يپس از برگزارو سرانجام  ه ثبت نام كردنديعلوم پا در يو تفکر علم ينيبال

در شوهر كرموان    يو گروهو  يانفوراد  يها برتر آزمون يها رتبه يبا معرف 1392در سال كشور  يعلوم پزشک يها ان دانشگاهيدانشجو ياد علمين المپيپنجم

 ينفوراد ا ن در مرحلوه يهمچن .شد يدر مرحله گروه رتبه سومتهران موفق به كسب  يت در نظام سالمت دانشگاه علوم پزشکيريم مديت .ديگردبرگزار 

 شدند: زيربرتر به شرح  هاي م موفق به كسب رتبهيت ياعيا
 

 ت در نظام سالمتيريطه مديح يرتبه اول مرحله انفراد 

 يطه جانبيح يرتبه اول مرحله انفراد 

 ت در نظام سالمتيريطه مديح يه نهم مرحله انفرادرتب 

  ت در نظام سالمتيريطه مديح يمرحله انفرادرتبه دهم 

 هيطه علوم پايح يرتبه پنجم مرحله انفراد 

 هيطه علوم پايح يرتبه هفتم مرحله انفراد 
 

 

 يانتشارات و علم سنج
 

عنووان كتواب بوراي     10عنوان كتاب براي چاپ توسط انتشوارات دانشوگاه و    7جلسات در مجموع طي اين  .جلسه برگزار نموده است 3، 1392 سالشوراي انتشارات در 

از يو امت هوا  آنبوه  و  شوده  يابيو دانشگاه ارز هيأت علمي اعياي يها عنوان از كتاب 150قرار گرفت. همچنين در اين جلسات  تأييداستفاده از آرم )لوگوي( دانشگاه مورد 

  داده شد.

 1392طي سال شده توسط شوراي انتشارات دانشگاه  تأييدبررسي و  يها ابآمار كت-3-58جدول 
 هاي امتياز داده شده كتاب هاي تأييد شده براي استفاده از آرم دانشگاه كتاب هاي تأييد شده براي چاپ توسط دانشگاه كتاب موضوع

 150 مورد گردآوري 1 مورد تأليفي 9 مورد گردآوري 4 مورد تأليفي 3 تعداد

 

دانشوگاه، پوس از بررسوي و تأييود مقواالت ارسوالي، تسوهيالت         رئيسه هيأتاعطاي تسهيالت تشويقي به مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر، مصوب  نامه  ر اساس شيوهب

، بووه نشوواني  اهدانشووگ مووديريت تسووهيالت تشووويقي  شووود. ارسووال و بررسووي مقوواالت فقووط از طريووق سووامانه     مووي ءواجوود شوورايط اعطووا  نويسووندگانتشووويقي بووه  

http://sw.tums.ac.ir پذير است. امکان 

 

 تعداد مقاالت تشويق شده و مبلغ تسهيالت تشويقي -3-59جدول 
 )ريال( مبلغ تسهيالت تشويقي تعداد مقاالت تشويق شده

1642  4160625000  
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  1392طي سال  اي براي بهبود كيفيت نگارش مقاالت علمي همشاور خدمات -3-60جدول 
 ساعات صرف شده ضوع مشاورهمو

 250 باليني ييكار آزما

Submission 10 

 مورد ويرايش( 80مورد ترجمه، 17) 1225 زبان انگليسي

 10 اپيدميولوژي و متدولوژي

 10 آمار زيستي

 1505 جمع

نفور   1092نوبوت و بوا مشواركت     75در كارگاه عنوان  12، و دانشجويان در زمينه نگارش علمي مقاالت و موضوعات مرتبط هيأت علمي اعيايبا هدف توانمند سازي 

 .  شدبرگزار  1392طي سال 

 

 1392طي سال  دانشگاه يانتشارات و علم سنج  هاي برگزار شده توسط اداره كارگاه -3-61جدول 
 )نفر( تعداد شركت كنندگان تعداد نوبت برگزار شده عنوان كارگاه رديف

  27 2 يعلم سنج 1

  27 7 اتيکمرور سيستم 2

  128 8 چگونه مقاله منتشر كنيم 3

  152 9 چگونه مقاله بنويسيم 4

5 EndNote 11 255  

6 Search -1 9 132  

7 Search -2 9 130  

8 Search -3 8 113  

  66 5 داوري و نقد مقاله 9

  10 1 ترجمه دانش 10

  33 4 يالملل نيک توسط ناشران معتبر بيآكادم يها انتشار كتاب 11

  19 2 نظام مند يجهت انجام مطالعات مرور شرفتهيپ يجستجو 12

 1092 75 مجموع

 
 

 



دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران  

 1392سالنامه آماري   فصل سوم: حوزه پژوهش

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 stat@tums.ac.ir الكترونيك: پست 81633102 تلفن: ،دوم طبقهتهران، بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی تهران،  نشاني:
185 

 

 و ابداعاتثبت اختراعا ت 
 

 :هاي مالكيت فكري برگزاري كارگاه

و بهوره   نحووه ثبوت   ،و انوواع اختراعوات   كنندگان با مبواني و تعواريف   منظور آشنايي شركت به و آگاهي در حوزه مالکيت فکري ءدر ادامه سياست ارتقا

اقودام بوه    دانشگاه علوم پزشکي تهران از طريق دفتر ثبوت اختراعوات و ابوداعات    ،حقوق كپي رايت، و همچنين در خصوص عاليم تجاري برداري از آن

  ند.شو نوبت برگزار مي 3و در  ها ساالنه اين كارگاه نمايد. روزه مالکيت فکري مي 2هاي  برگزاري كارگاه
 

 1392و  1391هاي  هاي مالکيت فکري برگزار شده در سال كارگاه-3-62جدول 
 تعداد افراد شركت كننده تعداد كارگاه سال

1391 3 62 

1392 3 63 

 :نوآوري و اختراعات داخلي تأييد
رود و در  بوه شومار موي    ه پزشوکي در ايوران  يکي از مراجع اساسوي در بررسوي نووآوري اختراعوات در حووز      تأسيسدانشگاه علوم پزشکي تهران از آغاز 

 .عهده دارد بركارشناسي و ارزيابي موارد ارجاعي را  ،تنها مرجع ثبت اختراعات ايران به عنوان مالکيت صنعتي همکاري با
 

 1392و  1391هاي  تعداد اختراعات داخلي ارجاع شده از سوي مالکيت صنعتي طي سال -3-63جدول 
 در نوبت بررسي عدم داشتن شرايط اختراع-نواقص رد شده شده تأييد جاعيهاي ار تعداد پروژه سال

1391 31 21 3 7 - 

1392 50 22 6 7 15 
 

 :المللي ثبت اختراعات بين
كميتوه   اينکوه  با توجه بوه  .اند داشته شرايط بررسي مورد 12 اين تعداد،واصل شد كه از  مورد تقاضا 18 تعداد 1392المللي در سال  در زمينه اختراعات بين

  .كليه موارد در وضعيت انتظار براي مطرح شدن در كميته قرار دارند اين سال برگزار نشد،ثبت اختراعات در 
 

 1392و  1391هاي  المللي طي سال هاي بين ثبت پتنت -3-64جدول 
 در حال ثبت موارد قابل طرح دركميته اختراعات فاقد شرايط بررسي تعداد تقاضاي ثبت سال

1391 10 4 6 2 

1392 18 6 12 - 
 

 المللي: عناوين اختراعات داخلي و بين
 

 1392المللي دانشگاه در سال  اختراعات داخلي و بين -3-65جدول 
 نوع اختراع عنوان اختراع  رديف 

1 Freezing Of Aerosolized Solutions (Fas): A System For Continuous Particle Production  المللي اختراع بين 

2 Development Of A New Coating For Sorptive Extraction By Stir Bars  المللي اختراع بين 

3 Nonlinear Recursive Filter For Medical Image Processing  المللي اختراع بين 

 اختراع داخلي افراد پير هاي استخوان ران و لگن در  محافظ )پد هيپ( استخوان ران و لگن جهت پيشگيري از شکستگي 4

 اختراع داخلي ربات فعال ساز ابزار الپاروسکوپي مچ دار  5
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 يتوسعه تحقيقات بالين
 

و بسترسازي براي بوروز نتوايج پژوهشوي در     پژوهشي افزايش سطح با هدف حمايت از پژوهشگران، 1381سال قات باليني دانشگاه، از يمراكز توسعه تحق

هواي   ، در موالك متبووع معاونوت درموان وزارت    ،براساس مصاديق دومين جشنواره كشوري حاكميت باليني و ايمني بيمار اندازي شدند. ، راههاي دانشگاه بيمارستان

تعلوق خواهود   امتيواز   30 [يفنواور ناموه معاونوت تحقيقوات و     طبوق آئوين  ]هاي داراي واحد توسعه تحقيقات باليني فعوال   ارزيابي مديريت و رهبري، به هريک از بيمارستان

 .  گرفت
 

 1392دانشگاه در سال  يها مارستانيب يتحقيقات بالين مراكز توسعهامکانات  مشخصات و-3-66جدول 

 نام بيمارستان
 سال 

 راه اندازي

 مساحت

 )مترمربع(

 كامپيوتر

 فعال  

  وتريكامپ

 همراه

 چاپگر سياه

 و سفيد  

 چاپگر 

 رنگي

 اسکنر

 
 اورهد

 دستگاه

  كپي 

 ويدئو

 رپروژكتو

 دوربين 

 ديجيتال

 1 2 1 0 2 0 3 2 22 210 1381 امام خميني )ره(

 0 1 1 0 1 1 2 1 3 40 1384 (1391اميراعلم )اطالعات سال 

 0 0 0 0 1 1 1 0 5 45 1386 جامع بانوان آرش

 2 1 1 1 1 1 1 1 5 137 1384 بهارلو

 0 0 0 0 1 0 1 2 2 50 1382 بهرامي

 0 0 2 0 1 0 3 0 5 18 1386 جامع زنان )ميرزا(

 1 2 1 1 1 3 3 0 12 220 1381 دكتر شريعتي 

 1 1 1 0 1 1 2 0 9 40 1385 رازي

 1 1 2 1 1 0 8 3 14 160 1381 سينا

 1 1 1 0 1 0 1 1 3 120 1391 ضيائيان

 0 0 0 0 1 0 2 0 5 60 1384 مركز طبي كودكان

 7 9 10 3 12 7 27 10 85 1100 - مجموع
  
 

 1392سال نوع استخدام در  بر حسب دانشگاهقات باليني يكز توسعه تحقامر و مشاوران اعياي همکار -3-67جدول 

 يمارستاننام ب
 هيأت علمي

 اعياي همکار و مشاور

 يأت علمير هيغ
 مجموع

 پاره وقت قراردادي طرحي يمانيپ رسمي

 13 4 4 3 0 0 2 )ره( ينيامام خم

 - - - - - - - اميراعلم

 21 1 1 0 1 1 17 بانوان آرش

 14 2 1 6 1 - 4 بهارلو

 5 1 0 0 0 2 2 يبهرام

 4 1 0 0 1 1 1 )ميرزا( جامع زنان

 5 0 3 0 0 0 2 دكتر شريعتي

 4 2 1 0 0 0 1 يراز

 7 3 1 1 0 1 1 سينا

 3 0 2 0 0 0 1 انيائيض

 7 1 1 0 1 0 4 كودكان يمركز طب
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 1392سال در  يليمدرك تحص بر حسبقات باليني دانشگاه يمراكز توسعه تحقو مشاوران  اعياي همکار -3-68جدول 

 نام بيمارستان
 يليمدرك تحص

 جموعم
 دكتراي تخصصي دكتراي عمومي كارشناسي ارشد كارشناسي كارداني وكمتر ديپلم

 13 2 3 1 2 2 3 )ره( ينيامام خم

 - - - - - - - اميراعلم 

 21 20 0 1 0 0 0 بانوان آرش

 14 14 - - 0 - - بهارلو

 5 4 0 0 0 1 0 يبهرام

 4 2 0 0 2 0 0 )ميرزا( جامع زنان

 5 2 0 0 0 1 2 دكتر شريعتي

 4 3 0 0 1 0 0 يراز

 7 3 0 1 2 0 1 سينا

 3 1 1 0 0 1 0 انيائيض

 7 6 0 1 0 0 0 كودكان يمركز طب

 

 

 

 1392سال  يقات باليني دانشگاه طيمراكز توسعه تحقدر  ه خالصه مقاالتيترجمه و ته ،شدهبرگزار  يها كارگاه -3-69جدول 

  بيمارستاننام 

 كارگاه

 ارائه خدمات

 اي )نفر( شاورهم 

  ترجمه

 مقاله 

 خالصه

 مقاله 

 جستجوي

 اينترنتي 

 (روز-)نفر 

 هاي  فايل

 ارائه مطلب

 براي 

 ها سخنراني

 توليد

 مقاالت

 با نام مركز

 تعداد

 كارگاه

 تعداد 

 شركت 

 كنندگان

 زمان 

 برگزاري

 )ساعت(

 7 3 8000 7 5 535 32 246 8 امام خميني)ره(

 - - - - - - - - - اميراعلم

 3 3 370 3 0 51 20 50 5 بانوان آرش

 0 30 5000 0 0 140 136 1693 13 بهارلو

 0 100 100 20 0 20 0 0 0 بهرامي

 7 16 2400 7 0 20 69 174 11 )ميرزا( جامع زنان

 10 2000 4500 0 0 302 38 300 10 دكتر شريعتي

 * 30 50 300 27 1 100 0 0 0 رازي

 15 605 2225 5 40 195 123 204 16 سينا

 0 10 20 0 0 0 0 0 0 ضيائيان

 0 0 790 0 0 172 27 233 11 مركز طبي كودكان

 * بدون قيد نام مركز

  

 


