
  
 

 

 

 

 :سومفصل 

    پژوهشپژوهشحوزه حوزه 
 پژوهش دانشگاه در يك نگاه 

  هاي ملي و دانشگاهي جشنوارهدانشگاه در 

 هاي علوم پزشكي كشور  هاي پژوهشي دانشگاه دانشگاه در آخرين ارزشيابي فعاليت 

 هاي دانشجويي نامه هاي پژوهشي و پايان طرح 

 هاي تحت نظارت كتابخانه مركزي  كتابخانه 

 لكترونيكتأمين منابع ا 

 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 تتحقيقا توسعه  
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  دانشگاه در يك نگاهدانشگاه در يك نگاه  پژوهشپژوهش
 

 

طور  به است توانسته ي علوم پزشكياه كه با فاصله زیادي از سایر دانشگاه بوده طوري دهه اخير طي گاه علوم پزشكي تهران در حوزه پژوهشجایگاه دانش 

با تمركز بر  در نظر دارد( 1392-96ساله دانشگاه ) ن با توجه به رئوس برنامه چهاربه خود اختصاص دهد و اكنوهاي انجام شده،  در ارزیابيمتوالي رتبه برتر كشور را 

در كيفيت و محتواي ، د توليداتعالوه بر رشنيز اي و جهاني  هاي منطقه ور باشد كه در عرصهي نيازهاي كشنه تنها پاسخگو ،ارتقاء كيفي محصوالت پژوهشي

هائي  ریزي . این معاونت با برنامهاستمعاونت تحقيقات و فناوري ، تولي اصلي فرآیندهاي پژوهشي در سطح دانشگاهم هاي بيشتري به دست آورد. پيشرفتها  پژوهش

  نماید. ایفا مي، پژوهش حوزهحمایتي خود را در  مدیریتي و، گذاري سياست نقش، دهد كه انجام مي

 

 :در حوزه پژوهش در یک نگاه كلي دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

 50 كه از این تعداد نماید منتشر مين مجله علمي عنوا: 

 8  مجله درISI شوند يه مینما. 

 21 در  مجلهScopus شوند يه مینما. 

 20 عنوان درPubMed ا یMedline شوند يه مینما. 

  نمایند كتابخانه مركزي فعاليت ميها و مراكز تحقيقاتي دارد كه تحت نظارت  بيمارستان، ها كتابخانه در دانشكده 32بيش از. 

 
 

  5  هاي دانش بنيان دارد شركت حاميمركز رشد فعال و. 

 1  پژوهشكده مصوب در اختيار دارد 10پژوهشگاه و. 

 92 ( موافقت اصولي از سوي  باتحقيقاتي  مركز 37موافقت قطعي و  بامركز تحقيقاتي  45، مركز داراي ردیف مستقل بودجه 10مركز تحقيقاتي

كتاراي تخصصاي   شارای  پاذیرش دانشاجویان مقطا  د    آن تحقيقااتي  مركز  42 كهدرمان و آموزش پزشكي( دارد  ،شوراي گسترش وزارت بهداشت

 .التحصيل نموده است و براي نخستين بار دانشجویاني در مقط  دكتراي تخصصي پژوهشي فارغ باشند دارا ميپژوهشي را 

 102  پژوهشي دارد.صي دانشجوي دكتراي تخصنفر  129هيأت علمي پژوهشي و بالغ بر نفر 

  باشد. ( ميكه فاز نخست آن افتتاح شده است)یک آزمایشگاه جام  تحقيقات داراي 
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  ي ملي و دانشگاهيي ملي و دانشگاهيهاها  جشنوارهجشنوارهدانشگاه در دانشگاه در 
 :جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي

هاي علوم  در بين دانشگاه وانستتدانشگاه علوم پزشكي تهران برگزار شد،  1393كه سال ، تحقيقاتي علوم پزشكي رازيجشنواره  بيستميندر  

مركز برگزیده  6مركز تحقيقاتي دانشگاه از ميان  4برگزیده شدن  رتبه نخست را به خود اختصاص دهد. دوازدهمين سال پياپيبراي  پزشكي كشور

برگزیده  17شخصيت حقيقي و  24 املشبرگزیده نهایي  44از  بود.جشنواره  از دوره ایناز دیگر افتخارات دانشگاه در كسب عنوان مجله برگزیده و 

 به خود اختصاص داد. را  برگزیده حقوقي( 6جایزه حقيقي و  3) جایزه 9، دانشگاه علوم پزشكي تهران، حقوقي
 1393در سال جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي  دانشگاه در بيستمين دوره هاي تخصصي و نهادهاي حقوقي گروهبرگزیدگان  -3-1جدول 

 محور نوان رتبهع ردیف

 علوم پزشكي برگزیده تيپ یک  دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي تهران 1

 مراكز تحقيقاتي برگزیده هاي گوارش و كبد مركز تحقيقات سرطان 2

 مراكز تحقيقاتي برگزیده شناسي پزشكي و روان مركز تحقيقات روان 3

 مراكز تحقيقاتي برگزیده مركز تحقيقات نانوفناوري 4

 مراكز تحقيقاتي برگزیده ركز تحقيقات نقص ایمني كودكانم 5

 مجله علمي پژوهشي برگزیده مجله انگل شناسي ایران 6

 )رتبه سوم( هاي اثبات شده علمي ابداعات و اختراعات و فرضيه دكتر صدیقه مرجانه حجازي 7

 محقق جوان دكتر سيدحسن ابوالحسني 8

 انشجومحقق د دكتر رامين شاكري دیلمقاني 9
 

 

 :جشنواره عالمه طباطبائي
نفار از   11برگزیاده حاوزه داناش تقادیر باه عمال آماد.         32باراي اولاين باار از     ،برگزار شد 1390در نخستين دوره این جشنواره كه در سال  

دكتار  ، دسات  دكتر محمدرضاا زریان  ، ]دكتر عباس شفيعي اساتيد دانشگاه علوم پزشكي تهران بودند. ها نفر آن 6د كه برگزیدگان در گروه پزشكي بودن

برگازار   1391در دومين دوره جشنواره عالمه طباطبایي كه در ساال  دكتر محمد عبدالهي[. ، قر الریجانيدكتر با، دكتر رضا ملک زاده، احمدرضا دهپور

دكتار عليرضاا   ، دكتار هرماز شام    ، زاده قوام دكتر اردشير، ]دكتر اصغر آقامحمدي نفر اساتيد دانشگاه علوم پزشكي تهران بودند. 5، برگزیده 32شد از 

 دكتر محمد فرهادي[، فرومدي

نفر از برگزیدگان حوزه دانش تقدیر به عمل آمد. در مياان برگزیادگان ساومين دوره جشانواره      19در سومين دوره این جشنواره از همچنين  

دكتار ميناو   ، دكتار حساين ملاک اف الي    ، ]دكتر فریدون دواچي شگاه بودند.اساتيد این دان نفر 5، شد اعالم 1393در سال  كه جوایز آن عالمه طباطبایي

 زاده[  دكتر شاهين آخوند، نيا دكتر عليرضا مصداقي، محرز
 

 جشنواره ابن سينا:
و ارائه موزشي هاي پژوهشي و آ ش( فعاليت .ا )ه 1313بهمن 15از طریق برگزاري جشنواره ابن سينا و در سال روز تأسي  دانشكده پزشكي یعني  هر سال

دوره جشنواره ابن  انزدهمينششوند.  در تاالر ابن سيناي دانشكده پزشكي معرفي مي اي و توسعه هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه به همراه گرنتخدمات ویژه 

. همچنين از داشتبرگزیده  30 وكننده  شركت 240 ،ارائه خدمات ويژه و آموزش، پژوهشبخش  سهبرگزار شد. این دوره در مجموع  1393 سينا در سال

 27و از مجموع  درصد( 5/16نفر ) 15كننده در بخش آموزش،  نفر شركت 91درصد( و از مجموع  8/9نفر ) 12بخش پژوهش، در كننده  شركتنفر  122مجموع 

مربوط به  ،نفر 5تخاب شدند. بيشترین موارد برگزیده با از سوي هيأت داوران به عنوان برگزیده ان درصد( 1/11نفر ) 3، ارائه خدمات ویژهكننده در بخش  نفر شركت

 نفر مربوط به جایزه حكيم جرجاني در بخش آموزش بود.  12یافته در بخش پژوهش و  هاي پژوهشي پایان نامه پایان
 1393برگزیدگان دانشگاه در جشنواره ابن سينا در بخش پژوهش در سال  -3-2جدول 
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 ردیف
 موضوع شركت در جشنواره

 (قبلي سه سال )ط

 تعداد

 كنندگان شركت

 تعداد

 برگزیدگان

 ارزش جوایز )به ميليون ریال(

 1اعتبار پژوهشي

 )ميليون ریال(

 كمک هزینه شركت

 در همایش خارج كشور یا حج

 جایزه نقدي

 )ميليون ریال(

 80 2 9 ابداع و اختراع 1
 در یک شركت هزینه ریال ميليون 30

 كشور از خارج همایش
20 

 80 - 7 یافته هاي پژوهشي پایان طرح 2
 در یک شركت هزینه ریال ميليون 30

 كشور از خارج همایش
20 

 - 3 35 نامه پژوهشي دانشجویي پایان یافته پایان 3
 در یک شركت هزینه ریال ميليون 30

 كشور از خارج همایش
20 

4 
جذب اعتبار پژوهشي از مناب  خارج از 

 دانشگاه
3 - 80 

 در یک شركت هزینه ریال ميليون 30

 كشور از خارج همایش
20 

5 
مقاله برتر )چاپ در ژورنال معتبر، ارجاع 

 بيشتر به مقاله(
16 - 80 

 در یک شركت هزینه ریال ميليون 30

 كشور از خارج همایش
20 

 80 2 18 كتاب برتر )تأليف( 6
 در یک شركت هزینه ریال ميليون 30

 كشور از خارج همایش
20 

7 
 ر جوان )هيأت علمي(پژوهشگ

 در طول زمان فعاليت علمي
12 2 80 

 در یک شركت هزینه ریال ميليون 30

 كشور از خارج همایش
20 

8 
 پژوهشگر برتر براي فعاليت علمي

 قبلسال  5طي 
14 2 80 

 در یک شركت هزینه ریال ميليون 30

 كشور از خارج همایش
20 

 130 - - 1 8 پژوهشي برتر –مجله علمي  9

 - - - 12 122 وعمجم

 گيرد. نامه تحقيقاتي در اختيار محقق قرار مي هاي پژوهشي یا كمک به پایان در قالب فعاليت  -1

 

 1393برگزیدگان دانشگاه در جشنواره ابن سينا در بخش آموزش در سال  -3-3جدول 

 عنوان جایزه ردیف
 تعداد

 كنندگان شركت

 تعداد

 برگزیدگان

 ارزش جوایز به ميليون ریال

 1اعتبار آموزشي

 )ميليون ریال(

 كمک هزینه شركت 

 در همایش خارج كشور یا حج

 جایزه نقدي

 )ميليون ریال(

 80 1 18 جایزه كشوري ابن سينا 1

ریال هزینه شركت در یک همایش یا ميليون  30

كارگاه آموزشي خارج از كشور+ هدیه معاونت 

 آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

20 

 80 3 13 جایزه پيشكسوت آموزشي دانشگاه 2
ميليون ریال هزینه شركت در یک همایش یا  30

 كارگاه آموزشي خارج از كشور
20 

3 
جایزه یک عمر تالش در عرصه 

 آموزش علوم پزشكي دانشگاه
13 - 80 

ميليون ریال هزینه شركت در یک همایش یا  30

 كارگاه آموزشي خارج از كشور
20 

4 
شگر جوان در عرصه جایزه تال

 آموزش علوم پزشكي
6 1 80 

ميليون ریال هزینه شركت در یک همایش یا  30

 كارگاه آموزشي خارج از كشور
20 

5 
جایزه آموزشگر برتر)حكيم 

 جرجاني(
41 10 80 

ميليون ریال هزینه شركت در یک همایش یا  30

 كارگاه آموزشي خارج از كشور
20 

 - - - 15 91 مجموع

 باشد. هاي پژوهش در آموزش مي هاي توسعه آموزش یا طرح اي طرحبراي اجر  -1
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 1393ویژه در سال  برگزیدگان دانشگاه در جشنواره ابن سينا در بخش ارائه خدمات -3-4جدول 

 عنوان جایزه
 تعداد

 كنندگان شركت

 تعداد

 برگزیدگان

 ارزش جوایز به ميليون ریال

 اي توسعهاعتبار

 )ميليون ریال(

 هزینه شركت كمک

 در همایش خارج كشور یا حج

 جایزه نقدي

 )ميليون ریال(

در حوزه هاي ویژه  خدمات و فعاليت

 اي اخالق پزشكي و تعهد حرفه
4 - 80 

ریال هزینه شركت در یک همایش یا كارگاه ميليون  30

آموزشي خارج از كشور+ هدیه معاونت آموزشي وزارت 

 بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

20 

دمات و فعاليت هاي ویژه در حوزه خ

 خدمات بهداشتي
4 1 80 

ميليون ریال هزینه شركت در یک همایش یا كارگاه  30

 آموزشي خارج از كشور
20 

خدمات و فعاليت هاي ویژه در حوزه 

 خدمات درماني/دارویي
8 - 80 

ميليون ریال هزینه شركت در یک همایش یا كارگاه  30

 آموزشي خارج از كشور
20 

دمات و فعاليت هاي ویژه در حوزه خ

 مدیریت دانشگاه
4 1 80 

ميليون ریال هزینه شركت در یک همایش یا كارگاه  30

 آموزشي خارج از كشور
20 

 80 1 7 اي الگوي رفتاري اخالق و تعهد حرفه
ميليون ریال هزینه شركت در یک همایش یا كارگاه  30

 آموزشي خارج از كشور
20 

 - - - 3 27 مجموع
  

 

 

 

  :Essential Science Indicators (ESI)بندي  رتبه
كه بر مبناي اطالعات یک درصد  ESIبندي  ميالدي، در نظام رتبه 2015ها و مراكز تحقيقاتي برتر دنيا در ماه مي  بندي دانشگاه بر اساس نتایج جدید رتبه 

بوده و اطالعات آن هر دو ماه  2015تا پایان فوریه  2005صله بيش از ده سال از ژانویه در فا ISI Web of Sciencesمقاالت داراي بيشترین استناد در پایگاه 

دانشگاه و مؤسسه پزشكي كشور واجد رتبه هستند كه دانشگاه علوم پزشكي تهران بر اساس تعداد استنادات به یک  10شود، از كشور ایران تنها  بار روزآمد مي یک

بندي دانشگاه علوم پزشكي  و رتبه نخست دانشگاه و مؤسسات پزشكي كشور را به خود اختصاص داد. همچنين در این رتبه 823ي درصد مقاالت پراستناد، رتبه جهان

 و رتبه نخست دانشگاه و مؤسسات پزشكي كشور را كسب كرد. 430مقاله، رتبه جهاني  13781تهران با 

 

 دانشمندان برتر جهان در حوزه علوم پزشكي )يك درصد(:
فهرست یک درصد برتر ميان هاي علوم پزشكي كشور در  نفر از اساتيد دانشگاه 25نام ، (1393ماه  )بهمن 2015در ژانویه  ESIساس ارزیابي پایگاه بر ا 

دانشمندان ایراني در  نفر اولي، عبدالهمحمد دكتر درصد( اع اي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران بودند.  56ها ) نفر آن 14دانشمندان جهان قرار گرفت كه 

با  يقرار دارد. دكتر عبداله ها در تمام حوزه جهاني 162هزار و  20مورد استناد به ازاي هر مقاله در رتبه  32/12با كسب  ،از دانشگاه علوم پزشكي تهران این فهرست

را  145استناد به ازاي هر مقاله( در این حوزه تخصصي، رتبه  59/12اند ) هبار مورد استناد قرار گرفت 568مقاله در حوزه فارماكولوژي و سم شناسي كه دو هزار و  204

اطالعات بيشتر در قالب جدول ارائه شده  .هاست حوزه و مجموعخود محقق ایراني در حوزه تخصصي یک در بين دانشمندان دنيا كسب كرده كه باالترین رتبه 

 است.
 



 

 1393سالنامه آماري 
 

  

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك:  81633102 تلفن: ،دوم طبقهتهران، بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی تهران،  نشاني:
174 

 

 ESI( بر اساس پایگاه 1393)بهمن  2015در ژانویه   دانشمندان یک درصد برتر دانشگاه -3-5جدول 

 رتبه جهاني رشته موضوعي دانشمندنام 
 استنادات 

 به ازاي هر مقاله

 تعداد استنادات

 ESI در 

  ESI تعداد مقاله در

 ها( )كليه گرایش

 دكتر محمد عبدالهي
 204 2568 59/12 145 فارماكولوژي و سم شناسي

 440 5420 32/12 20162 ها تمام حوزه

 زاده دكتر رضا ملک
Clinical Medicine 4070 51/24 4362 178 

 230 5102 18/22 21639 ها تمام حوزه

 دكتر مرت ي محمودي

Chemistry 8052 33/37 1456 39 

Pharmacology & Toxicology 4630 10/13 511 39 

 383 5074 25/13 21762 ها تمام حوزه

 دكتر باقر الریجاني
Pharmacology & Toxicology 1870 09/19 840 44 

 398 4379 00/11 25635 ها تمام حوزه

 دكتر نيما رضایي
Immunology 1397 37/11 1649 145 

 335 4196 53/12 26848 ها تمام حوزه

 فر دكتر فرشاد فرزاد
Clinical Medicine 5562 82/93 3659 39 

 43 3726 65/86 30387 ها تمام حوزه

 ر عباس شفيعيدكت

Chemistry 5442 68/10 1911 179 

Pharmacology & Toxicology 2143 22/7 780 108 

 416 3467 33/8 32656 ها تمام حوزه

 دكتر رسول دیناروند
Pharmacology & Toxicology 3198 98/9 629 63 

 165 2157 07/13 50351 ها تمام حوزه

 دست دكتر محمدرضا زرین

Neuroscience & Behavior 3755 85/9 1418 144 

Pharmacology & Toxicology 5155 50/10 483 46 

 212 2045 65/9 52394 ها تمام حوزه

 دكتر احمدرضا دهپور
Pharmacology & Toxicology 3084 03/8 642 80 

 227 2028 93/8 52723 ها تمام حوزه

 دكتر اصغر آقامحمدي
Immunology 2110 42/13 1329 99 

 198 1783 01/9 57474 ها تمام حوزه

 دكتر روجا رحيمي
Pharmacology & Toxicology 2758 27/26 683 26 

 164 1749 66/10 58120 ها تمام حوزه

 دكتر مصطفي معين
Immunology 3837 86/18 943 50 

 100 1278 78/12 66271 ها تمام حوزه

 دكتر فاطمه اطيابي
Pharmacology & Toxicology 3489 32/11 600 53 

 101 1124 13/11 68990 ها تمام حوزه
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  ييپژوهشپژوهش  ييهاها  فعاليتفعاليت  ييارزشيابارزشيابآخرين آخرين   دردر  دانشگاهدانشگاه

    هاي علوم پزشكي كشورهاي علوم پزشكي كشور  دانشگاهدانشگاه  
 

و فناوري وزارت بهداشت  معاونت تحقيقات هاي برنامه نیتر كشور یكي از مهم ها و مراكز تحقيقات علوم پزشكي هاي پژوهشي دانشگاه ارزشيابي فعاليت 

اي است كه اطالعات  روال این ارزشيابي به گونه گردد. محسوب ميهاي علوم پزشكي كشور  دانشگاه وضعيت پژوهش در ءارتقادرمان و آموزش پزشكي در جهت 

شود و روند ارزشيابي  شيابي در نيمه دوم سال منتشر ميگردد. نتایج این ارز هاي الزم نتایج در سال بعد منتشر مي جم  آوري شده و پ  از انجام بررسي سال کطي ی

هاي علوم  هاي پژوهشي دانشگاه نتایج ارزشيابي فعاليتآخرین درماني تهران بر اساس ، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتيآغاز شده است.  1380از سال 

 9] علوم پزشكي كشوردانشگاه  54شد در ميان امتياز موفق  7/101960با كسب  (،1392سال  منتشر شد )بر اساس عملكرد 1393كه نتایج آن در سال  پزشكي كشور

به خود كشور، هاي علوم پزشكي  و سایر دانشگاههاي علوم پزشكي تيپ یک  رتبه اول در بين دانشگاه، دانشگاه تيپ سه[ 21دانشگاه تيپ دو و  24، دانشگاه تيپ یک

ارزشيابي شدند. مستندات مطالب و تحقيقات دانشجویي ، توانمند سازي توليد و دانش، حاكميت و رهبري رچهار محو در اه دانشگاهدر این ارزشيابي  .اختصاص دهد

درمان و آموزش پزشكي[ برداشت ، وزارت بهداشت و فناوريهاي علوم پزشكي كشور ]سایت معاونت تحقيقات  از گزارش ارزشيابي پژوهشي دانشگاه ،این بخش

 را كسب نموده است: زیرافتخارات ، 1392اطالعات مندرج در این سایت دانشگاه علوم پزشكي تهران در نتایج ارزشيابي ارائه شده براي سال  شده است. بر اساس
 

 7/101960با مجموع امتياز خام  سال پياپي دوازدهمينهاي پژوهشي براي  كسب رتبه نخست فعاليت  

 امتياز  1810با كسب  سازي توانمندهاي محور  ت خام شاخصكسب بيشترین امتياز خام بر اساس جم  امتيازا 

 امتياز  95785با كسب  توليد و دانشهاي  كسب بيشترین امتياز خام از مجموع امتيازات شاخص 

 امتياز  2422با كسب  حاكميت و رهبريهاي  كسب بيشترین امتياز خام از مجموع امتيازات شاخص 

  امتياز  1947با كسب  تحقيقات دانشجوييهاي محور  خصاز مجموع امتيازات شا پنجمكسب رتبه 

 

نفر و نسبت بودجه پژوهشي  3797، تعداد پژوهشگر تطبيق یافته، رنف 1577دانشگاه  هيأت علمي اع ايدوره از ارزشيابي تعداد  آخریندر  

 . بوددرصد  75/2دانشگاه به بودجه كل، 
 

 1392سال هاي علوم پزشكي كشور در  قایسه با پژوهشگران دانشگاهمقایسه تعداد پژوهشگران دانشگاه در م -3-6جدول 

 عنوان

 اع اي

 هيأت علمي 

 پژوهشگر

 1تطبيق یافته

 ↓درصد تعداد ↓درصد تعداد

 4/16 3797 0/11 1577 دانشگاه علوم پزشكي تهران

 7/63 14712 1/51 7336 دانشگاه(9) هاي علوم پزشكي تيپ یک كشور مجموع دانشگاه

 9/29 6919 8/36 5281 دانشگاه(24) كشور دوهاي علوم پزشكي تيپ  دانشگاهمجموع 

 4/6 1468 1/12 1735 دانشگاه( 21) كشور سههاي علوم پزشكي تيپ  مجموع دانشگاه

 00/100 23099 00/100 14352 هاي علوم پزشكي كشور كل دانشگاه
 

                                                                        

دستياران مقط  تخصص + یک سوم تعداد دانشجویان كارشناسي ارشد + یک دوازدهم  و دستياران فوق تخصص + یک سوم تعداد PhD انیعداد دانشجویک دوم ت :پژوهشگر تطبيق يافتهنحوه محاسبه  -1

 تحقيقاتي  علمي مراكز أتيه ريعلمي پژوهشي + تعداد كل محققين غ اع اي هيأتت علمي آموزشي + تعداد كل أهياع اي تعداد دانشجویان دكتراي عمومي + یک سوم تعداد كل 
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  الملليالمللي  هاي داخلي و بينهاي داخلي و بين  همايشهمايشمقاالت و مقاالت و 
 هاي علوم پزشكي[ هاي پژوهشي دانشگاه يابي فعاليت]حائز شرايط ارزش

 

 المللي در دانشگاه علوم پزشكي تهران برگزار شد. همایش بين 2سمپوزیوم و  8سمينار و  36كنگره،  8همایش كشوري شامل  52، 1393سال  طي
 

 1393و  1392هاي  در سال خوارزمي، هاي داخلي و خارجي و برگزیدگان جشنواره رازي همایش -3-7جدول 
 1393تعداد در سال  1392تعداد در سال  موضوع

 هاي برگزار شده حائز شرای  ارزشيابي همایش

 هاي علوم پزشكي هاي پژوهشي دانشگاه فعاليت

 2 4 1اي المللي یا منطقه بين

 52 15 2كشوري

 10 17 تعداد برگزیدگان در جشنواره رازي، خوارزمي
 

 1392طي سال  دانشگاه علوم پزشكي تهرانالمللي اع اي  هاي داخلي و بين همایش در ارائه شده التمقا -3-8جدول 
 مجموع اي المللي و منطقه هاي بين همایشمقاالت ارائه شده در  هاي داخلي همایشمقاالت ارائه شده در 

1025 817 1842 
 

 

 محور انتشار علم در  1392  سال هاي پژوهشي يتمقاالت و موارد مشمول كسب امتياز توس  دانشگاه در ارزشيابي فعال -3-9جدول 
 تعداد موضوع

 مقاالت چاپ شده در

 مجالت ایندك  نشده علمي پژوهشي 

 5 داخلي

 4 خارجي

 مقاالت چاپ شده در 

 مجالت ایندك  شده

 یکایندك  شده نوع 

[ISI] 

 600 داخلي

 1578 خارجي

 دو ایندك  نوع

 [Pubmed,Index Medicus,Medline] 

 575 داخلي

 379 خارجي

 سه  نوع ایندك  شده

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

 548 داخلي

 215 خارجي

 چهار ایندك  شده نوع

 [هاي تخصصي سایر سایت] 

 1081 داخلي

 49 خارجي

 5034 شده و ایندك  نشده  كل مقاالت چاپ شده در مجالت ایندك 

 ها قاالت ارائه شده در همایشم

 1025 داخلي

 817 المللي و خارجي بين

 1842 كل

 3 موارد نوآوري

 201 المللي ارجاع به مقاله در كتب بين

 22 3تأليف كتاب

 274 نامه مقاالت منتج از پایان

                                                                        
 ند.باش داشته علمي تكمشار آن در خارجي كشور 3 از نفر 5 حداقل و باشد رسيده وزیران هيأت تصویب به كه است همایشي :اي منطقه يا المللي بين همايش - 1

   . باشد هگرفت صورت كشوري شكل به آن فراخوان و بوده بازآموزي امتياز داراي كه است همایشي :كشوري همايش - 2

 . باشد نویسنده هاي پژوهش نتيجه مراج  یک درصد حداقل و باشد دانشگاه انتشارات شوراي مصوبه داراي و باشد شده نوشته دانشگاه محقق توس  كه است كتابي:تاليفي كتاب - 3
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  تأليف كتابتأليف كتاب
 

-11عنوان كتاب به شرح جدول  23شگاه تهيه و منتشر شد. عالوه بر این تعداد با كمک اع اي این دان، هلندالمللي در  فصل از كتب بين 1، 1392در سال  

 . شده است تأليف،  دانشگاه ينمحقق توس  3
 

 ميالدي( 2014) 1393المللي كه با همكاري اع اي دانشگاه تدوین شده است طي سال  هایي از كتب بين فصل -3-10جدول 
 محل نشر ناشر نام كتاب ردیف

1 Food and Dietary Supplements in the Prevention and Treatment of Disease in Older Adults Elsevier NETHERLAND 

 

 1393اع اي دانشگاه طي سال  تأليفي كتب عناوین -3-11جدول 

 ناشر عنوان كتاب ردیف

 مؤلف اكوكاردیوگرافي براي دستياران طب اورژان  1

 گپ ای  ایرانش هاي بيماريمرج  اپيدميولوژي  2

 دانش شناس مباني علم اطالعات 3

 دانش شناس جستجوگران اینترنت 4

 پونه راهنماي باليني اختالل اضطراب فراگير و اختالل هراس 5

 خرد زهره (ADHD) گام طالیي در تغذیه كودكان مبتال به نقص توجه و بيش فعالي اوتيسم و آسپرگر 9 6

 سيميا هنر ویژه پيشگيري و درمان كمردردتمرینات پایداري ستون فقرات  7

 پونه راهنماي باليني تشخيص و مدیریت سردرد در بالغين 8

 پونه راهنماي باليني تشخيص و مدیریت تشنج در بالغين 9

 پونه اي خوش خيم راهنماي باليني سرگيجه وضعيتي حمله 10

11 117 Hemodynamic Tracing مؤلف 

 ارجمند و آمار پزشكيتندآموز اپيدميولوژي  12

 رهپویان شریف 93مرج   7مجموعه بيهوشي  13

 معاونت پژوهشي وزارت متبوع بازتواني در حوادث طبيعي: اصول و رویكردها 14

 مهرسا (1389-1390پيمایش ملي سالمت روان) 15

 گپ ها جلد سوم سرطان -شای  ایران هاي بيماريمرج  اپيدميولوژي  16

 ماه منظر نایي تفسي و كاربرد بالينياطل  ميدان بي 17

 رویان پژوه اكلوژن در دندانپزشكي ایمپلنت 18

 آواي جامعه با همكاري نشر بشري پریشاني اخالقي پرستار 19

 آرتين طب ليف(أ)ت 93سواالت بورد و ارتقاء داخلي با پاسخ تشریحي شهریور  20

 نوآوران سينا راهنما ي باليني دیابت 21

22 
هاي آموزشي درس ایمونولوژي عملي و چارچوب آن در دانشكده پزشكي  ه تطبيقي روشمطالع

 هاي علوم پزشكي كشورهاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران و دانشگاه
 مؤلف

 شاهد دانشگاه علوم پزشكي اروميه اعتياد بيماري رفتاري است با تاكيد بر فيزیولوژي رفتار و استرس 23
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  هاي دانشجوييهاي دانشجويي  نامهنامه  و پايانو پايان  هاي پژوهشيهاي پژوهشي  طرحطرح
 

 

طرح مصوب شوراي  1277داشته است كه از این تعداد  طرح تحقيقاتي مصوب 1361، دانشگاه علوم پزشكي تهران 1393طي سال 

طرح بنيادي  809، طرح مصوب در شوراي پژوهشي 1277ع . در این سال از مجموبود مورد مصوب كميته تحقيقات دانشجويي 84و  پژوهشي

طرح،  970براي بودند و  (HSR) هاي مرتب  با موضوع نظام سالمت مورد هم طرح 57طرح كاربردي و  411اي،  طرح توسعه 84كاربردي، -نياديیا ب

ه در مقاله توليد شد 1789داشت و یافته  طرح تحقيقاتي خاتمه 755تحقيقاتي در حال اجرا و   طرح 3374قرارداد منعقد شد. همچنين دانشگاه در این سال، 

 .دریافت نمودندریال هزار  4،430،250 دانشگاه تسهيالت تشویقي به ارزش

قرارداد با مراكز  393 و هاي تابعه دانشگاه ها و بيمارستان طرح با معاونت 21، ها قرارداد با دانشكده 556، قرارداد منعقد شده 970در این سال از مجموع  

 بود. ميليون ریال 94155 از بيش، قرارداد منعقد شده ها آنهاي تحقيقاتي كه با  بودجه مصوب طرح، این بازه زماني طيها صورت پذیرفته است.  تحقيقاتي و پژوهشكده
 

 
 1393 در سالدر مراحل مختلف هاي پژوهشي دانشگاه  طرح -3-12جدول 

 تعداد عنوان

 1277 1هاي مصوب طرح

 970 هاي منعقد شده قرارداد

 3374 هاي در حال اجرا طرح

 755 هاي خاتمه یافته طرح
  
 

 1393و 1392، 1391سال در  پژوهشيهاي  انواع طرح -3-13جدول 

 1393سال  1392سال  1391سال  موضوع

 نوع طرح

 92 216 294 بنيادي 

 717 179 240 )بنيادي كاربردي( اي توسعه

 411 751 1144 كاربردي

 57 71 93 نظام سالمت

 اخالق در پژوهش
 1220 1146 1678 هاي ارجاع شده تعداد طرح

 96 94 95 هاي مصوب )درصد( هاي ارجاع شده به كل طرح نسبت تعداد طرح

 اولویت بندي

 1262 1198 1744 هاي منطبق با اولویت تعداد طرح

 99 98 98 هاي مصوب )درصد( هاي منطبق با اولویت به كل بودجه طرح نسبت تعداد طرح

 97 99 100 هاي مصوب )درصد( طبق با اولویت به كل بودجه طرحهاي من نسبت اعتبار طرح

 

                                                                        
 توسا   آن بودجاه  و شاده تصاویب  ارزشايابي  ساال  در دانشاگاه  پژوهشاي  شاوراي  اختياار  تفاوی   براسااس  هاا  ميتهك سایر توس  یا و بودجه مستقل ردیف داراي تحقيقاتي زكمرا ،دانشگاه پژوهشي شوراي توس  كه است طرحي مصوب طرح:مصوب هاي طرح - 1

 .باشد شدهتأمين خارجي یا داخلي دیگر سازمان یک یا دانشگاه
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 1393هاي خاتمه یافته در سال  هاي تحقيقاتي و تعداد طرح هاي طرح عقد قرارداد -3-14جدول 

 نام واحد
 هاي طرح هاي منعقد شده قرارداد

 1 [ریالميليون ]مصوب  اعتبار تعداد پایان یافته 

 376 56401 556 ها دانشكده

 21 5969 40 (HSRها ) ها و بيمارستان معاونت 

 339 31784 393 ها و مراكز تحقيقاتي پژوهشكده

 755 94155 970 مجموع

 قابل بررسي خواهد بود: زیرهاي بعدي با عنایت به نكات  الزم به ذكر است مبالغ درج شده در ستون بودجه مصوب این جدول و سایر جدول  -1

 نيز در سال جاري صورت گرفته است. قبلهاي سنوات  انجامد( و پرداخت طرح ها بيش از یک سال به طول مي گردد )غالب طرح ها در همان سال هزینه نمي بودجه طرح تمامي 

 اند كه در این ستون لحاظ شده است. ها اعتبارات خارج دانشگاهي نيز داشته برخي مراكز و دانشكده 

 شود مربوط به گرنت و یا سایر مواردي است كه قرارداد مربوطه در معاونت پژوهشي منعقد  ل در این جدول لحاظ نشده است و اگر مبلغي مشاهده ميمراكز داراي ردیف مستق

 اند. ههاي بيش از صدميليون ریال یا گرنت خود را از شوراي پژوهشي دریافت كرد شده است. همچنين الزم به ذكر است در جدول فوق مراكز مستقل طرح

 

در ایان  باود.  ریال  852،442،595 با بودجه مصوبطرح  84، 1393هاي پژوهشي مصوب كميته تحقيقات باليني دانشگاه طي سال  تعداد طرح

اطالعاات   3-17در جادول  ریال باود.   735،037،595هاي آرشيو شده توس  معاونت پژوهشي  طرح مصوب بدون احتساب طرح 73سال بودجه مصوب 

 ارائه شده است.طي سه سال اخير  دانشگاه تحقيقات دانشجویي سي شده در كميتههاي برر طرح
 

 1393و  1392 سال درهاي پژوهشي مصوب كميته تحقيقات دانشجویي دانشگاه   بودجه طرحتعداد و  -3-15جدول 

 موضوع

 1393سال  1392سال 

تعداد كل 

 هاي طرح

 مصوب مركز

 هاي مصوب تعداد طرح

هاي آرشيو شده توس  معاونت  حبدون احتساب طر ]

 [پژوهشي

تعداد كل 

 هاي طرح

 مصوب مركز

 هاي مصوب تعداد طرح

هاي آرشيو شده توس  معاونت  بدون احتساب طرح ]

 [پژوهشي

 73 84 81 94 هاي مصوب طرحتعداد 

 735 852 823 923 ]ميليون ریال[هاي مصوب  كل طرح اعتبار

 2/10 8/9 ریال[ ]ميليون هاي مصوب طرح اعتبارميانگين 
1/10 

 
1/10 

 

 اي: نامه هاي پايان طرح
شود  ها عقد قرارداد با استاد راهنما بسته مي دهند. در اینگونه طرح دانشجویي تشكيل مي هاي ح را طردانشگاه مصوب شوراي هاي تحقيقاتي  بخشي از طرح

هاي  تعداد طرح 1393در سال  ي هستند كه بخشي از آن پایان نامه بوده است.های طرح اند و یا هایي است كه بخشي از یک طرح بوده نامه و در واق  شامل پایان

دانشجویان نامه  پایان 211 را شامل شده است.هاي مصوب شوراي پژوهشي دانشگاه در این سال  درصد كل تعداد طرح 75/54 مورد بود كه 668اي مصوب  نامه پایان

نامه در مقط  دكتراي عمومي و  پایان 97نامه در مقط  تخصص و فوق تخصص ،  پایان 79قط  دكتراي تخصصي پژوهشي، پایان نامه در م Ph.D  ،11 دكتراي مقط 

 از اساتيد راهنما براي ارائه به صورت طرح ارائه شده است. MPHنامه در مقط   پایان 1نامه در مقط  كارشناسي ارشد و  پایان 211
   

 1393اي به تفكيک واحدهاي تابعه در سال نامه یانپا هاي مصوب تعداد طرح -3-16جدول 

 MPH مجموع
 كارشناسي

 ارشد 

 دكتراي

 عمومي

 تخصص و 

 فوق تخصصي

 دكتراي تخصصي

 پژوهشي

 دكتراي

Ph.D 
 ردیف واحد نام

 1 ها دانشكده 193 1 50 72 248 0 564

 2 مراكز تحقيقاتي و سایر واحدها 18 10 29 25 21 1 104

 مجموع 211 11 79 97 269 1 668
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  :هاي تحقيقاتي ارائه شده به صورت گرنت طرح
مورد و مجموع مبلغ اعطایي به پژوهشگران  115طرح تحقيقاتي به صورت انواع گرنت ارائه شد. تعداد گرنت اعطایي  110، 1393طي سال

 ده است. ها به تفكيک مشخص ش . در جدول زیر تعداد گرنتبودميليارد ریال  10تحت عنوان گرنت در سقف 
 

 1393هاي پژوهشي ارائه شده به عنوان گرنت در سال طرح -3-17جدول 

 نوع گرنت
 ارائه شدهطرح تعداد 

 صورت گرنت به

 كل مبلغ گرنت

 )ميليون ریال(

  48 مقاله در یک سال 6گرنت حداقل 

  37 گرنت اولين پروپوزال ارسالي

  9 ها گرنت جشنواره

  13 گرنت مرور سيستماتيک

  7 اولين مقاله گرنت

  1 گرنت انتشار مقاله در مجالت سرآمد 

  115 مجموع

 

 :هاي دانشجويي پژوهانه
گيرد و  هاي حمایتي است كه توس  وزارت بهداشت و مؤسسات تابعه آن انجام مي طرح اعطاي پژوهانه طرحي مستقل و مجزا از سایر طرح

ميليون ریال  315ميليارد و  30، بالغ بر 1393گيرد. در سال  هاي پژوهشي باشد تعلق مي ق با اولویتبه دانشجویان مقط  دكترا براي رساله دكترا كه منطب

 هاي این برنامه به دانشجویان دانشگاه پرداخت شده است. در قالب آخرین دوره

 
 1393در سال هاي اعطا شده دانشجویي به تفكيک مراحل سه گانه دریافت مبلغ مورد نظر پژوهانه -3-18جدول 

 هاي دفاع شده نهایي )قست سوم( رساله درصد پيشرفت )قست دوم(50هاي با  رساله موارد تأیيد و دفاع از عنوان رساله )قست اول(

 (ميليون ریال)پژوهانه اعطا شده  مبلغ تعداد (ميليون ریال)پژوهانه اعطا شده  مبلغ تعداد (ميليون ریال)پژوهانه اعطا شده  مبلغ تعداد

690 12075 690 12075 411 6165 

 
 

  



 

 1393سالنامه آماري 
 

 

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك:  81633102 تلفن: ،دوم طبقهتهران،  تهران، بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی نشاني:
181 

  هاي تحت نظارت كتابخانه مركزي دانشگاههاي تحت نظارت كتابخانه مركزي دانشگاه  كتابخانهكتابخانه
دانشكده داروسازي و دندانپزشكي  2دانشكده فعال و  11) دانشكده 13 در يتحت نظارت كتابخانه مركز زیربه شرح جدول   كتابخانه 32 

كتابخانه نيز در  5و  نسر زیر نظر كتابخانه مجتم  بيمارستاني امام خميني )ره( هستند[]دو بيمارستان وليعصر و انستيتو كا  بيمارستان14، الملل( پردی  بين

 :اند فعاليت داشتهبه شرح جدول زیر دانشگاه ، مركز مطالعات و توسعه آموزش و موزه ملي تاریخ علوم پزشكي مراكز تحقيقاتي ها و  پژوهشكده
 

 1393سال در  يتحت نظارت كتابخانه مركز يها كتابخانه-3-19جدول 

 نام كتابخانه ردیف

 دانشكده پزشكي 1

 دانشكده بهداشت 2

 دانشكده پيراپزشكي 3

 دانشكده توانبخشي 4

 دانشكده پرستاري و مامایي 5

 دانشكده داروسازي 6

 دانشكده دندانپزشكي 7

 هاي نوین پزشكي دانشكده فناوري 8

 دانشكده طب سنتي 9

 ژیم شناسيدانشكده علوم تغذیه و ر 10

 دانشكده مجازي  11

 الملل دانشكده دندانپزشكي پردی  بين 12

 الملل دانشكده داروسازي پردی  بين 13

 )ره( امام خميني يبيمارستانمجتم   14

 بيمارستان امير اعلم 15

 بيمارستان بهارلو 16

 بيمارستان بهرامي 17

 بيمارستان رازي 18

 بانوان آرشبيمارستان جام   19

 بيمارستان روزبه 20

 بيمارستان سينا 21

 شریعتي دكتر بيمارستان 22

 بيمارستان ضيائيان 23

 بيمارستان فارابي 24

 مركز طبي كودكان 25

 مركز قلب تهران 26

 بيمارستان جام  زنان محب یاس 27

 مركز تحقيقات پوست و جذام 28

 پژوهشگاه غدد و متابوليسم 29

 هاي گوارش و كبد يپژوهشكده بيمار 30

 مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي 31

 موزه ملي تاریخ علوم پزشكي ایران 32
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  دانشگاهدانشگاهدر در مين منابع الكترونيك مين منابع الكترونيك أأتت
 

در دسترس  كه داردبه روز در اختيار  يعنوان كتاب و بانک اطالعاتي معتبر علم 2000، مجله 7000دانشگاه علوم پزشكي تهران بيش از  

در هر زمان  ،به اینترنت يتوانند با دسترس ياست. بدین ترتيب دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه م گرفتهو پژوهشگران قرار دانشگاه  يعلم أتيهاع اي 

 برداري و استفاده نمایند.  و مكان از این مناب  بهره

 :كتابخانه ديجيتال دانشگاه يالكترونيك منابعاستفاده از  ميزان
و  يهيأت علم يها توس  كتابخانه دیجيتال دانشگاه جهت استفاده اع ا ز مجالت و مقاالت الكترونيک كه اشتراک آنميزان استفاده ا 

هاي مورد دسترسي  توان با در نظر گرفتن موارد مختلفي سنجيد. یكي از این موارد تعداد مقاالت دانلود شده از سایت پژوهشگران تهيه شده است را مي

 بوده است. 3-20ميالدي به شرح جدول  2014تا  2010هاي  سال يهاي در دسترس دانشگاه ط قاالت از مجموعهاست. آمار برداشت م
 

 ميالدي 2014تا  2010هاي  سالر آمار استفاده )دانلود( مقاالت مجالت الكترونيكي د -3-20جدول 

 نام مجموعه
 سال ميالدي

2010 2011 2012 2013 2014 

Elsevier ScienceDirect 497960 544347 749366 789271 868235 

Ovid Journals 59150 93855 63728 647781 50119 

Wiley Blackwell Journals 89963 92320 102351 - 142270 

EBSCO Collection 19122 26837 37545 - - 

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

Springer Journals 58123 89691 115760 666141 81307 

 1199596 951711 1106745 892984 753001 جم  كل
 در تمام طول سال نبوده و محدود به چندماه است. يعدد مشخص شده مربوط به دسترس  -1

 

 :دانشگاه يمجالت علم
برخي از  . قدمتنماید ميمنتشر  يعنوان مجله فارس 14و  يسيعنوان مجله انگل 36عنوان مجله علمي شامل  50، علوم پزشكي تهران دانشگاه 

بستر انتشار مقاالت   و به عنوان برخوردار هستند يالملل در موضوع مربوطه در سطح بين يا رسد و از ارزش علمي ویژه سال مي 50این مجالت به بيش از 

ز پژوهشگران ها و تجربيات علمي این گروه ا شوند. حاصل بخشي از پژوهش علمي اع اي هيأت علمي و دانشجویان تحصيالت تكميلي محسوب مي

دانشگاه همواره تالش دارد تا با شود.  در مجالت علمي دانشگاه منتشر مي، باشند كه شامل دانشجویان تحصيالت تكميلي و اع اي هيأت علمي نيز مي

ز مجالت دانشگاه با توجه به اینكه برخي ا كيفيت علمي مجالت تخصصي خود كه را افزایش دهد.، مجالت يهاي مدیریتي نوین علم استفاده از روش

در این راستا بودند. عنوان از مجالت دانشگاه داراي رتبه علمي پژوهشي از كميسيون نشریات علوم پزشكي كشور  40 ،1393جدید هستند در پایان سال 

 Openاینک از سامانه  زبان دانشگاه يسياند. اكثر مجالت انگل كليه مجالت داراي سيستم یكپارچه پذیرش و داوري مقاالت شده قبلهاي  سال يط

Journal System (OJS) يو دسترس يریپذش مشاهدهیبا هدف افزا، 1393سال  يشوند. ط يت میریكتاوب مدیزبان از سامانه  يو مجالت فارس 

 ه شدند:ینما زیر ياطالعات يها گاهیتمام مجالت دانشگاه در پا، به مجالت دانشگاه يالملل نيب
 
 

 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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ه ینما Medlineا ی PubMedعنوان در 21و  Scopusعنوان در  ISI ،21مجله در  8، منتشر شده است 1393ال دانشگاه كه در س مجلهعنوان  50ز ا 

 است. 3-22و  3-21به شرح جدول  يالمللمعتبر بين يهانامه فهرست و وضعيت نمایه شدن مجالت دانشگاه در نمایهشوند.  يم
 

 1393دانشگاه در سال  زبان يسيگلان مجالت علمي نمایه سازي فهرست و مشخصات -3-21جدول 

یرد
ف
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1 Academic Journal of Surgery               

2 Auditory and Vestibular Research               

3 Acta Medica Iranica               
4 Archives of Breast Cancer               

5 Archives of Neuroscience               

6 Asian Journal of Sports Medicine               
7 Basic& Clinical Cancer Research               
8 DARU Journal of Pharmaceutical Sciences               
9 Frontiers in Biomedical Technologies               

10 International Journal of Hematology-Oncology & Stem 

Cell Research 
              

11 International Journal of Occupational Hygiene               
12 Iranian Journal of Allergy Asthma and Immulogy               

13 Journal of Environmental Health Science&Engineering 

(IJEHSE) 
              

14 Iranian Journal of Microbiology               
15 Iranian Journal of Neurology               
16 Iranian Journal of Nuclear Medicine               
17 Iranian Journal of Parasitology               
18 Iranian Journal of Pediatrics               
19 Iranian Journal of Psychiatry               
20 Iranian Journal of Public Health               
21 Iranian Journal of Radiology               
22 Journal of Arthropod-Borne Diseases               
23 Journal of Biostatistics and Epidemiology               

24 Journal of Craniomaxillofacial Research               

25 Journal of Dentistry of Tehran University of Medical 
Sciences 

              

26 Journal of Diabetes and Metabolic Disorders               
27 Journal of Family and Reproductive Health               
28 Journal of Food Safety and Hygiene               

29 Journal of Medical Bacteriology               
30 Journal of Medical Ethics and History of Medicine               
31 Journal of Medical Hypotheses& Ideas               
32 Journal of Nutritional Sciences and Dietetics               

33 Journal of Pharmaceutical Care               

34 Journal of Pharmacoeconomics and Pharmaceutical 

Management 
              

35 Nursing Practice Today               

36 The Journal of Tehran University Heart Center               
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               كار يمنیبهداشت و ا 36
               مارستانيب 37
               متپياورد سال 38
               توانبخشي نوین 39
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 :PubMedCentralو   PubMed ياطالعات يها دانشگاه در بانكمجالت و وضعيت  ينمايه ساز
مجله از مجالت  20هم اكنون آغاز شد.  PubMedو  PubMed Central يمجالت دانشگاه در بانک اطالعات يساز هرآیند نمایف 1390از سال  

در این بانک ، مجالت دانشگاهمنتشر شده توس  عنوان مقاالت  2500 ک بهینزدح ور ، يساز هحاصل این نمای شوند.يه میمذكور نما يدانشگاه در بانک اطالعات

 در دسترس بوده PubMed يبانک اطالعات رد، مجالت دانشگاهه در مقاله منتشر شد 2460تعداد ، يميالد 2015سال  Februaryكه در ماه   است به نحوي

 .دهد ينشان م، يميالد 2015فوریه تا  2014مارس از  يرا در این بانک اطالعاتمنتشر شده در مجالت دانشگاه رشد تعداد مقاالت ، 3-1اند. نمودار  شده هو نمای

 

 

 
 يميالد 2015فوریه تا  2014مارساز  PubMed ياطالعاتبانک  ردرشد تعداد مقاالت مجالت دانشگاه -3-1نمودار

 

  

  

از  يبار متن كامل مقاالت اين مجالت به يك 1023011 در مجموع، 1393سال در ، PubMed Centralگزارش استفاده و دانلود  براساس 

است كه رشد  2015ه سال یمربوط به ژانو 173،216دد با ع مشاهده و دانلودزان ين میشتريب .مشاهده و يا دانلود شده است PDFو يا  html يها صورت

فوریه تا  2014مارس  يبازه زمان به تفكيک ماه در PubMed ياین مجالت از طریق بانک اطالعات تآمار ميزان مشاهده و دانلود مقاال دهد. يرا نشان م يقابل توجه

 است. آمده 3-2نموداردر  يميالد 2015

 
 

 
 يميالد 2015تا فوریه  2014 مارس يدر بازه زمان PubMed ياز طریق بانک اطالعاتدانشگاه دانلود مقاالت مجالت  ميزان مشاهده و-3-2نمودار
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  ها و مراكز تحقيقاتي ها و مراكز تحقيقاتي   پژوهشكدهپژوهشكده، ، هاها  پژوهشگاهپژوهشگاه
 

سرطان و مدیریت  يپرتودرمان، و رفتار يعلوم شناخت، گوارش و كبد كودكان، پيوند كبد ي:كز تحقيقاتاجدید شامل مر يمركز تحقيقات 5، 1393سال  در 

 يسلول يتصویربردار ي:كز تحقيقاتامركز شامل مر 6 كسب نمایند. در این سال يموافقت اصول، توانستند از سوي شوراي گسترش وزارت متبوع اقتصاد دارو

، نيز از سوي شوراي گسترش وزارت بهداشت يمامائ و يپرستار يها هوا و مراقبت يآلودگ، يایمپلنت دندان، يمولكول يایمنولوژ، مواد زاید جامد، يمولكول

مركز تحقيقاتي با  37، مركز تحقيقاتي با موافقت قطعي 45]مركز تحقيقاتي  92 ، دانشگاه علوم پزشكي تهران،1393و در انتهاي سال  دریافت كردند يموافقت قطع

در دانشگاه  متبوعي گسترش وزارت از سوي شورا ک پژوهشگاهیو  [مستقل بودجهردیف  يمورد دارا 4]پژوهشكده  10 [،مركز مستقل بودجه 10، موافقت اصولي

 . اند علوم پزشكي تهران فعال بوده

 

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

علوم سلولي و مولكولي در غدد و متابوليسم و علوم جمعيتي در غدد و متابوليسم سه پژوهشكده وابسته به این ، علوم باليني غدد و متابوليسمهاي  است. پژوهشكده

 داراي موافقت اصولي از سوي شوراي گسترش وزارت متبوع پژوهشكده 10دانشگاه علوم پزشكي تهران ، 1392تا پایان سال پژوهشگاه هستند. همچنين 

 در اختيار داشته است. 3-24به شرح جدول 
 

 1393سال  يط يدرمان و آموزش پزشك، گسترش وزارت بهداشت ياز شورا يموافقت اصول يدارا يها پژوهشگاه -3-23جدول 

 تلفن نشاني پژوهشگاه گاه نشاني وب نام پژوهشگاه

 88220037-8 طبقه پنجم، بيمارستان دكتر شریعتي، خيابان كارگر شمالي http://emri.tums.ac.ir پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم

 

 ها: پژوهشكده
 

 1393سال  يط يدرمان و آموزش پزشك، گسترش وزارت بهداشت ياز شورا يموافقت اصول يدارا يها پژوهشكده -3-24جدول 

 مراكز تحقيقاتي وابسته پژوهشكدهم نا ردیف

 استئوپروز، دیابت، غدد و متابوليسم غدد و متابوليسمعلوم باليني در  1

 مواد زائد جامد، كيفيت آب، آلودگي هوا محي  زیست 2

 هاي سالمت مبتني بر مشاركت جامعه پژوهش، اعتياد، ایدز كاهش رفتار پرخطر 3

 تغذیه با شير مادر، بهداشت باروري وليعصر، مادر جنين و نوزاد سالمت خانواده 4

 لوزالمعده و مجاري صفراوي، كبد، خودایمني دستگاه گوارش، هاي گوارش و كبدسرطان هاي گوارش و كبد يبيمار 5

 اختالالت متابوليک، چاقي و عادات غذایي، بيوسنسورها علوم سلولي و مولكولي در غدد و متابوليسم 6

 هاي غيرواگير بيماري، عب العالجهاي مزمن و ص بيماري، سالمت سالمندان علوم جمعيتي در غدد و متابوليسم 7

 پزشكي ورزشي، الكتروفيزیولوژي، ضایعات مغزي نخاعي، هاي مغز و اعصاب بيماري بازتواني عصبي 8

 ایمپلنت دنداني، دهان سر و صورت، وتكامل هاي رشد ناهنجاري، ليزر در دندانپزشكي، دندانپزشكي علوم دندانپزشكي 9

 ت مين كيفيت دارو، علوم دارویي، دارو طراحي و توسعه علوم دارویي 10

http://emrc/
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 مراكز تحقيقاتي:
 

 1393سال  يگسترش وزارت بهداشت ط ياز شورا رديف مستقل بودجه يدارا يقاتيمراكز تحق -3-25جدول 

 نشاني مركز گاه نشاني وب عنوان مركز تحقيقاتي ردیف

 http://iaari.tums.ac.ir آسم و آلرژي ، ایمونولوژي 1
، 3ساختمان شماره ، مركز طبي كودكان، خيابان دكتر قریب، ار كشاورزانتهاي بلو

 طبقه چهارم

 نايس مارستانيب، آباد ميدان حسن، ينيامام خم خيابان http://stsrc.tums.ac.ir هاي جراحي تروما و پژوهش 2

 ر شریعتيدكت يمارستانب، كارگر شمالي خيابان http://ddrc.tums.ac.ir هاي گوارش و كبدسرطان 3

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

 http://rcstim.tums.ac.ir علوم و تكنولوژي در پزشكي 5
بعد از ، ضل  شمال شرقي بيمارستان، ينيامام خم يمارستانب، انتهاي بلوار كشاورز

 جنب بانک پيوند اع اء، مسجد

 طبقه پنجم، دكتر شریعتي يمارستانب، كارگر شمالي يابانخ، اميرآباد http://emrc.tums.ac.ir غدد و متابوليسم 6

 مركز قلب تهران يمارستانب، كارگر شمالييابان خ http://rthc.tums.ac.i قلب تهران 7

 415پالک ، بش شهيد نادرين، بعد از چهارراه وصال، طالقاني يابانخ http://crtsdl.tums.ac.ir هاي پوست و جذام مركز آموزش و پژوهش بيماري 8

 دكتر شریعتي يمارستانب، كارگر شمالي يابانخ http://horcsct.tums.ac.ir و پيوند مغز استخوان يآنكولوژ، هماتولوژي 9

 http://sscrc.tums.ac.ir هاي بنيادي پوست و سلول 10
، وچه اولك، خيابان شهيد زینعلي، ابتداي خيابان شهيد پور ابتهاج، ميدان شهيد باهنر

 1 پالک

 

 

 1393سال  يگسترش وزارت بهداشت ط ياز شورا يموافقت قطع يدارا يقاتيمراكز تحق -3-26جدول 

 عنوان مركز  ردیف عنوان مركز  ردیف عنوان مركز  ردیف

 فناوري نانو 31 هاي عفوني اطفال بيماري 16 اخالق و تاریخ پزشكي 1

 ن و تهاجميیولوژي نویراد 32 و اعصاب هاي مغز بيماري 17 اختالالت متابوليک 2

 سرطان 33 بيوسنسورها 18 آلودگي هوا 3

 سالمت سالمندان 34 اي پزشكي هسته 19 ارولوژي 4

 طراحي و توسعه دارو 35 پزشكي ورزشي 20 ارولوژي اطفال 5

 ضایعات مغزي نخاعي 36 مولكولي -تصویربرداري سلولي 21 اعتياد 6

 كيفيت آب 37 المت مبتني بر مشاركت جامعههاي س پژوهش 22 ایدز 7

 لوزالمعده و مجاري صفراوي، كبد 38 جراحي هاي فک وصورت 23 اختالالت خواب شغلي 8

 حلق و بيني، گوش 39 چاقي و عادات غذایي 24 ایمپلنت دنداني 9

 گياهان دارویي 40 چشم پزشكي 25 ایمونولوژي مولكولي 10

 ليزر در دندانپزشكي 41 ایمني دستگاه گوارش خود 26 ایران هاي پيوندي  بانک فرآورده 11

 ن و نوزاديجن، مادر 42 دندانپزشكي 27 بهداشت باروري وليعصر )عج( 12

 مواد زائد جامد 43 رشد و تكامل كودكان 28 برداري از دانش سالمت بهره 13

 یيهاي پرستاري و ماما مراقبت 44 روانپزشكي 29 هاي غيرواگير بيماري 14

 مني كودكانینقص ا 45 روماتولوژي 30 هاي مزمن و صعب العالج بيماري 15
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 1393سال  يگسترش وز ارت بهداشت ط ياز شورا موافقت اصولي يدارا يقاتيمراكز تحق -3-27جدول 

 عنوان مركز  ردیف عنوان مركز  ردیف عنوان مركز  ردیف

 ها تيمسموم 27 جراحي پيوند قلب 14 استئوپروز 1

 مدیریت اقتصاد و دارو 28 دیابت 15 هاي بومي ایران انگل 2

 ميكروبيولوژي موادغذایي 29 زئونوز 16 الكتروفيزیولوژي پایه 3

 نفرولوژي 30 زیست فناوري 17 هاي اتوایميون تاولي بيماري 4

 نقشه برداري مغز 31 زیست مواد در پزشكي 18 هاي شغلي و طب كار بيماري 5

 پيشگيري پوسيدگي دندان 32 ژنتيک قلب 19 اختالالت حسي و حركتيباز تواني  6

 هاي پيش بيمارستاني فوریت 33 هاي دستگاه ادراري تناسلي سرطان 20 هاي مزمن كليه در كودكان بيماري 7

 گوارش و كبد كودكان 34 طب تجربي 21 پيوند كبد 8

 سرطانمدل هاي  35 طب و داروسازي سنتي 22 پرتو درماني سرطان 9

 مولتيپل اسكلروزی  36 حدیث و طب، علوم قرآن 23 تجویز و مصرف منطقي دارو 10

 هاي نوتركيب واكسن 37 علوم شناختي و رفتاري 24 ت مين كيفيت دارو 11

 فناوري بيومدیكال و رباتيک 25 تغذیه با شير مادر 12

 مدیریت اطالعات سالمت 26 ترومبوز و هموستاز 13

 
 

 

 

  

  

  دانشگاهدانشگاه  ييمراكز تحقيقاتمراكز تحقيقاتخارات خارات افتافت

  در آخرين ارزشيابي وزارت بهداشتدر آخرين ارزشيابي وزارت بهداشت
 

 

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

ها  اند كه هر یک از این گروه بندي شده سال فعاليت رسمي طبقه 3تا  1اي با  دیف مستقل بودجهمراكز فاقد ر، سال فعاليت رسمي 3اي با بيش از  ردیف مستقل بودجه

ند. بر این اساس جمعاً مراكز تحقيقاتي مشمول این ارزشيابي در ا هنيز به دو گروه فرعي با زمينه فعاليت باليني و با زمينه فعاليت علوم پایه پزشكي )بيومدیكال( تقسيم شد

 بندي شدند. و رتبهد بررسي و ارزیابي قرار گرفت مورگروه  6

مركز بر اساس  487، این مراكز صورت گرفت 1392سال كه بر اساس عملكرد ، از مراكز تحقيقاتي 1393سال بر اساس نتایج استخراج شده در ارزشيابي  

درصد( متعلق به دانشگاه علوم پزشكي تهران  4/16مركز تحقيقاتي ) 80 در كل كشور ارزشيابي شدند كه هاي تحقيقاتي سازي و طرح ظرفيت، توليد دانش هاي محور

رتبه سوم(.  2، رتبه دوم 2، رتبه نخست 4هاي اول تا سوم را به خود اختصاص دادند ) مركز دانشگاه رتبه 8، بر اساس مجموع امتياز خام، در این دوره از ارزشيابي. بود

رتبه  8، رتبه اول تا سوم در كشور 18درصد( به مراكز این دانشگاه اختصاص یافت و از مجموع  7/66رتبه اول )4، رزشيابيرتبه اول این ا 6به عبارت دیگر از مجموع 

 .اختصاص یافت علوم پزشكي تهران دانشگاه به مراكز (درصد 4/44)
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 1393سالطي  كشور يمراكز تحقيقات علوم پزشك يارزشيابمراكز تحقيقاتي شركت داده شده در طرح  -3-28جدول 

 زمينه فعاليت نوع مركز تحقيقاتي

 تعداد مراكز كشور

 در ارزشيابي
 تعداد مراكز دانشگاه در ارزشيابي

 مجموع تعداد مجموع تعداد

 اي مراكز داراي ردیف مستقل بودجه
 22 باليني

35 
7 

9 
 2 13 علوم پایه پزشكي

 عاليت رسمياي با بيش از سه سال ف مراكز فاقد ردیف مستقل بودجه
 152 باليني

268 
30 

44 
 14 116 علوم پایه پزشكي

 اي با یک تا سه سال فعاليت رسمي مراكز فاقد ردیف مستقل بودجه
 87 باليني

184 
16 

27 
 11 97 علوم پایه پزشكي

 مجموع
 261 باليني

487 
53 

80 
 27 226 علوم پایه پزشكي

 

 
 
 

  دانشگاهدانشگاه    ييمراكز تحقيقاتمراكز تحقيقات  يينتايج ارزشيابنتايج ارزشياب

  كشوركشور  ييو علوم پايه پزشكو علوم پايه پزشك  ييزير گروه بالينزير گروه بالين  66  دردر
  

وزارت  يآور توس  معاونت تحقيقات و فن 1392سال مراكز تحقيقاتي كشور كه با توجه به عملكرد  1393سال بندي  بر اساس نتایج رتبه 

درصد( به مراكز این دانشگاه اختصاص یافت  7/66)رتبه اول 4، رتبه اول این ارزشيابي 6از مجموع ، درمان و آموزش پزشكي صورت گرفت، بهداشت

تحقيقاتي مراكز  دانشگاه علوم پزشكي تهران اختصاص یافت. همچنين درصد( به مراكز 4/44رتبه ) 8، رتبه اول تا سوم در كشور 18و از مجموع 

 هاي برتر شدند: ر حائز رتبهیدانشگاه علوم پزشكي تهران به شرح ز

 

 مركز از دانشگاه علوم پزشكي تهران بودند كه در این ميان: 7، داراي رديف مستقل بودجه با زمينه فعاليت بالينيتي مركز تحقيقا 22از ميان  -1

 

 پوست و جذام رتبه  يها يماريقات بيو مركز تحق دومسم رتبه يقات غدد و متابوليو مركز تحق اولگوارش و كبد رتبه  يها قات سرطانيمركز تحق

 بر حسب امتياز كل به خود اختصاص دادند. را سوم كشور و دانشگاه

  قات يو مركز تحق دومسم رتبه يقات غدد و متابوليمركز تحق ،اولگوارش و كبد رتبه  يها قات سرطانيمركز تحق توليد دانشدر محور

 در سطح كشور كسب كردند. را سوم پوست و جذام رتبه يها يماريب

  يمزمن تنفس هاي بيماريقات يقات تروما به همراه مركز تحقيمركز تحق ،اول سم رتبهيولقات غدد و متابيمركز تحق يت سازيظرفدر محور 

 .به خود اختصاص دادندرا در سطح كشور  سوم رتبهمشتركاً  يد بهشتيشه يدانشگاه علوم پزشك

  كسب كرد. كشوري را دومپوست و جذام رتبه  هاي بيماريمركز آموزش و پژوهش  هاي تحقيقاتي طرحدر محور 
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مركز از دانشگاه علوم پزشكي تهران  30، فاقد رديف مستقل بودجه با بيش از سه سال فعاليت رسمي در زمينه بالينيمركز تحقيقاتي  152از ميان  -2

 ل شدند:یبودند كه موفق به كسب افتخارات كشوري ذ

 كشوري را بر حسب كل امتياز خام كسب شده به  سومو  اول هاي تهران به ترتيب رتبه ياد دانشگاه علوم پزشكيو اعت يدو مركز تحقيقاتي روانپزشك

 خود اختصاص دادند. 

  كشوري را كسب كردند. سومو  اولهاي  اد به ترتيب رتبهيو اعت يمركز تحقيقات روانپزشك توليد دانشدر محور 

  كشوري را كسب كردند.سوم   رتبه يا هسته يكشوري و مركز تحقيقات پزشك دوم  دز رتبهیمركز تحقيقات ا هاي تحقيقاتي طرحدر محور 

 

مركز از دانشگاه علوم پزشكي تهران  16، فاقد رديف مستقل بودجه با يك تا سه سال فعاليت رسمي در زمينه بالينيمركز تحقيقاتي  87از ميان  -3

 ل شدند:یبودند كه موفق به كسب افتخارات ذ

  تياز خام كسب شده به خود اختصاص داد. را بر حسب كل ام اولمركز تحقيقاتي نقص ایمني كودكان رتبه 

  كشوري را كسب كرد. اولمركز تحقيقات نقص ایمني كودكان رتبه  توليد دانشدر محور 

  به خود اختصاص دادرا  يكشور اول كودكان رتبه يمنیقات نقص ايمركز تحق يت سازيظرفدر محور. 

  را كسب كردند. يكشور سومرتبه  ياديبن يها قات پوست و سلوليو مركز تحق اوله قات ترومبوز هموستاز رتبيمركز تحق يقاتيتحق يها طرحدر محور 

 
 

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

 بين:

 ر حسب امتياز كل به خود اختصاص داد. كشوري را ب دومعلوم دارویي رتبه  مركز تحقيقات 

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

  از آن خود كردرا  يكشور دومرتبه  یيقات علوم دارويمركز تحق يت سازيظرفدر محور. 

 

مركز از دانشگاه علوم پزشكي تهران  14، مركز تحقيقاتي فاقد ردیف مستقل بودجه با بيش از سه سال فعاليت رسمي در زمينه علوم پایه پزشكي 116از ميان  -5

 ل شدند:یموفق به كسب افتخارات كشوري ذاین مراكز نيز بودند كه 

 ام كسب شده را به خود اختصاص دادامتياز خكشوري بر حسب كل  اولرتبه  پزشكي يآور فن زیر مركز تحقيقاتي . 

  كشوري را كسب كرد. اولپزشكي رتبه  يآور فن زیرمركز تحقيقات  توليد دانشدر محور 

  و مركز  دومرتبه  مشتركاً زیتبر يقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشكيبه همراه مركزتحق يپزشك يفناور زیقات ريمركز تحق يت سازيظرفدر محور

 .به خود اختصاص دادندرا سوم  رتبه يست فناوریز قاتيتحق

  كشوري را كسب كرد. دومبر مشاركت جامعه رتبه  يسالمت مبتن يها مركز تحقيقات پژوهش يقاتيتحق يطرح هادر محور 

 
 

مركز از دانشگاه علوم  11فاقد رديف مستقل بودجه با يك تا سه سال فعاليت رسمي در زمينه علوم پايه پزشكي مركز تحقيقاتي  97از ميان  -6

 پزشكي تهران بودند كه افتخارات زیر را كسب كردند:

  قات يكشوري و مركز تحق اولاصفهان رتبه  یيت غذايقات امنيک به همراه مركز تحقيكال و رباتیومديب يمركز تحقيقات فناور ظرفيت سازيدر محور

 را كسب كردند. يكشوردوم رتبه  نیثر بر سالمت قزوؤم يبه همراه مركز عوامل اجتماع يو مولكول يسلول يربرداریتصو
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 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك:  81633102 تلفن: ،دوم طبقهتهران،  تهران، بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی نشاني:
191 

 

 

    ييقاتقاتييمراكز تحقمراكز تحقكشوري و دانشگاهي كشوري و دانشگاهي   ييرتبه بندرتبه بند
 

 :رديف مستقل بودجه يدارا يمراكز تحقيقات -گروه اول

 
  يبا زمينه فعاليت بالين -الف

گوارش و كبد و مركز تحقيقات  يها تيب مركز تحقيقات سرطانمركز تحقيقاتي دانشگاه بررسي شدند كه بر حسب امتياز خام نهایي به تر 7در این گروه  

امتياز خام به شرح جدول  بر حسببندي  هاي اول و دوم در سطح كشور شدند. نتيجه این رتبه امتياز حائز رتبه11599.8و  24690.4ب با كسب يبه ترت غدد و متابوليسم

 باشد: مي زیر

 
 1392سال يني( داراي ردیف مستقل بودجه طرتبه بندي مراكز تحقيقاتي)بالي -3-29جدول 

رتبه 

 يدانشگاه

رتبه 

 يكشور
 نام مركز تحقيقات

 

 از مقاالتيامت

 ازيامت

 ديتول zامتياز  امتياز خام

 دانش

 تيظرف

 يساز

 يطرح ها

 يقاتيتحق

 93/3 40/24690 00/0 00/25 38/24665 03/1574 و كبدهاي گوارش  سرطان 1 1

 38/1 80/11599 00/0 75/143 01/11456 52/2239 مغدد و متابوليس 2 2

 53/0 77/7214 90/0 00/15 87/7198 41/670 هاي پوست و جذام مركز آموزش و پژوهش بيماري 3 3

 -08/0 61/4104 00/0 00/10 61/4094 83/1436 قلب تهران 8 4

 -22/0 85/3372 00/0 75/33 10/3339 56/537 ایمونولوژي، آسم و آلرژي 10 5

 -62/0 54/1312 00/0 00/0 54/1312 34/225 ي و پيوند مغز استخوانآنكولوژهماتولوژي،  20 6

 -64/0 85/1205 00/0 00/100 85/1105 05/647 هاي جراحي سينا تروما و پژوهش قاتيمركز تحق 21 7

 

 

  يبا زمينه فعاليت علوم پايه پزشك -ب
ت علوم پایه پزشكي مورد ارزشيابي قرار گرفت كه امتياز خام كسب شده توس  هر یک از این مراكز به شرح مركز تحقيقاتي با زمينه فعالي 2در این گروه 

 را به خود اختصاص داد. يرتبه دوم كشور 10/12646از يبا امت یيقات علوم دارويبوده است و مركز تحق 3جدول 

 
 1392سال  يیف مستقل بودجه طرتبه بندي مراكز تحقيقاتي)علوم پایه پزشكي( داراي رد -3-30جدول 

 امتياز مقاالت نام مركز رتبه كشوري رتبه دانشگاهي

 امتياز

 توليد zامتياز  امتياز خام

 دانش

 ظرفيت

 سازي

 هاي طرح

 تحقيقاتي

 86/1 10/12646 00/0 00/100 11/12546 63/2028 علوم دارویي 2 1

 -50/0 37/3634 00/0 00/0 37/3634 29/266 علوم و تكنولوژي در پزشكي 9 2
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 :يسال فعاليت رسم 3فاقد رديف مستقل بودجه با بيش از  يمراكز تحقيقات -گروه دوم

 

  يبا زمينه فعاليت بالين -الف
اد حائز يو اعت روانپزشكي مركز تحقيقاتي بررسي شدند. بر اساس نتایج این ارزشيابي بر حسب امتياز خام نهایي دو مركز تحقيقاتي 30در این گروه  

 بوده است. زیرشدند. رتبه این نوع مراكز دانشگاه بر حسب امتياز خام به شرح جدول  يهاي اول و سوم كشور رتبه

 
 1392سال  يسال فعاليت رسمي ط 3فاقد ردیف مستقل بودجه با بيش از ( يرتبه بندي مراكز تحقيقاتي )بالين -3-31جدول 

 رتبه

 يدانشگاه 

 رتبه

 يكشور 
 نام مركز

 ل اخذسا

موافقت 

 ياصول

 از يامت

 مقاالت

 ازيامت

 د يتول zامتياز  امتياز خام

 دانش

 ت يظرف

 يساز

 يطرح ها

 يقاتيتحق

 80/4 89/5559 00/0 00/100 89/5459 44/1352 1382 روانپزشكي 1 1

 52/3 35/4333 50/7 37/9 48/4316 30/914 1383 اعتياد 3 2

 41/3 11/4230 00/0 25/21 86/4208 41/1213 1381 چشم پزشكي 4 3

 34/3 76/4166 26/22 75/98 75/4045 04/858 1383 سرطان 5 4

 24/2 53/3117 00/0 00/0 53/3117 94/1818 1383 دندانپزشكي 7 5

 15/1 08/2074 00/0 00/5 08/2069 08/473 1373 روماتولوژي 15 6

 94/0 86/1869 00/0 00/15 86/1854 32/241 1386 رشد و تكامل كودكان 19 7

 92/0 58/1850 00/0 00/0 58/1850 66/512 1383 گوش و حلق و بيني 21 8

 49/0 01/1441 00/0 25/28 76/1412 09/894 1388 ضایعات نخاعي 30 9

 17/0 34/1140 89/92 00/0 44/1047 85/482 1384 ایدز 42 10

 17/0 60/1135 00/0 00/10 60/1125 20/141 1383 ارولوژي 43 11

 15/0 78/1114 89/36 00/0 89/1077 73/235 1384 اي پزشكي هسته 44 12

 06/0 78/1036 00/0 00/0 78/1036 80/299 1377 بهداشت باروري وليعصر)عج( 50 13

 00/0 90/970 36/11 00/0 54/959 52/537 1386 ارولوژي اطفال 53 14

 -03/0 57/947 00/0 00/50 57/897 37/708 1388 هاي پرستاري و مامایي مراقبت 55 15

 -09/0 33/887 00/0 00/100 33/787 63/400 1386 پزشكي ورزشي 60 16

 -16/0 51/822 00/0 00/0 51/822 65/430 1385 هاي مغز و اعصاب بيماري 64 17

 23/0 52/754 00/0 00/0 52/754 28/398 1388 رادیولوژي نوین و تهاجمي 69 18

 36/0 47/635 00/0 00/0 47/635 30/512 1388 دانپزشكيليزر در دن 79 19

 -45/0 65/542 00/0 00/15 65/527 39/372 1388 نفرولوژي 88 20

 -50/0 51/497 60/15 75/18 16/463 06/199 1388 دیابت 95 21

 -52/0 54/476 00/0 00/0 54/476 72/399 1385 هاي عفوني اطفال بيماري 98 22

 -60/0 99/406 00/0 00/0 99/406 59/282 1388 اتوایميون تاولي هاي بيماري 106 23

 -62/0 31/387 50/1 00/0 81/385 11/275 1388 مادر، جنين و نوزاد 109 24

 -65/0 35/352 00/0 00/0 35/352 35/335 1388 ایمپلنت دنداني 116 25

 -67/0 98/331 00/0 75/18 23/313 28/247 1388 هاي شغلي و طب كار بيماري 121 26

 -73/0 39/278 00/0 00/0 39/278 69/236 1388 تغذیه با شير مادر 128 27

28 146 
هاي رشد و تكامل، دهان، سر  ناهنجاري

 و صورت
1388 00/0 70/107 00/0 00/0 70/107 91/0- 

 -93/0 67/91 00/0 00/0 67/91 50/48 1388 استئوپروز 147 29

 -95/0 32/66 00/0 00/0 32/66 32/66 1388 جراحي پيوند قلب 148 30



 

 1393سالنامه آماري 
 

 

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك:  81633102 تلفن: ،دوم طبقهتهران،  تهران، بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی نشاني:
193 

  يبا زمينه فعاليت علوم پايه پزشك -ب
 را به خود اختصاص داد. يامتياز رتبه نخست كشور 8/14469پزشكي با كسب  يآور فن زیرمركز تحقيقاتي بررسي شدند و مركز تحقيقات  14در این گروه 

 

 1392سال  يسال فعاليت رسمي ط 3كي( فاقد ردیف مستقل بودجه با بيش از رتبه بندي مراكز تحقيقاتي )علوم پایه پزش -3-32جدول 

 رتبه

 يدانشگاه

 رتبه

 يكشور
 نام مركز

 سال اخذ

 يموافقت اصول

 ازيامت

 مقاالت

 ازيامت

 ديتول zامتياز  امتياز خام

 دانش

 تيظرف

 يساز

 يها طرح

 يقاتيتحق

 49/7 80/14469 00/0 00/100 81/14369 03/1016 1384 آوري فن زیر 1 1

 87/0 76/2935 87/23 00/0 89/2911 96/1310 1387 بهره برداري از دانش سالمت 13 2

 55/0 31/2387 00/0 00/0 31/2387 81/495 1386 يمولكولایمونولوژي  18 3

 28/0 63/1906 00/0 00/70 63/1836 84/545 1387 زیست فناوري 25 4

 -03/0 40/1367 00/0 00/0 40/1367 76/486 1383 گياهان دارویي 37 5

 -12/0 61/1216 00/0 00/0 61/1216 64/423 1382 كيفيت آب 45 6

 -32/0 51/861 00/0 00/0 51/861 22/315 1383 اخالق و تاریخ پزشكي 65 7

 -39/0 22/748 00/0 00/0 22/748 00/0 1387 طراحي و توسعه دارو 71 8

 -40/0 99/727 00/0 00/0 99/727 94/130 1385 بانک فراورده هاي پيوندي 72 9

 -44/0 76/656 98/81 00/0 78/574 19/344 1383 هاي سالمت مبتني بر مشاركت جامعه پژوهش 78 10

 -63/0 00/317 00/0 00/0 00/317 50/268 1388 طب و داروسازي سنتي 97 11

 -74/0 36/132 00/0 00/0 36/132 00/5 1388 ت مين كيفيت دارو 111 12

 -79/0 00/52 00/0 00/0 00/52 00/0 1388 الكتروفيزیولوژي پایه 113 13

 -80/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 1387 علوم قرآن، حدیث وطب 116 14
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 :يسال فعاليت رسم 3تا  1فاقد رديف مستقل بودجه با  يمراكز تحقيقات -گروه سوم

  يبا زمينه فعاليت بالين -الف
موفق از، امتي 85/3591كودكان با كسب  يمنیمركز تحقيقاتي دانشگاه به شرح جدول زیر بوده است كه مركز تحقيقات نقص ا 16در این گروه امتياز خام  

 شد.  ينخست كشور به كسب رتبه 
 1392سال  يرسمي ط رتبه بندي مراكز تحقيقاتي )باليني( فاقد ردیف مستقل بودجه با یک تا سه سال فعاليت -3-33جدول 

 رتبه

 يدانشگاه

 رتبه

 يكشور
 نام مركز

 سال اخذ

 يموافقت اصول

 ازيامت

 مقاالت 

 ازيامت
 zامتياز  امتياز خام

 يقاتيتحق يها طرح يت سازيظرف د انشيتول

 17/6 85/3591 00/0 00/100 85/3491 91/956 1389 نقص ایمني كودكان 1 1

 54/0 06/647 55/3 00/0 51/643 01/628 1391 هاي غير واگير بيماري 11 2

 53/0 54/646 49/30 50/22 56/593 85/502 1389 هاي بنيادي پوست وسلول 12 3

 49/0 36/625 00/0 50/12 86/612 17/456 1389 انگل هاي بومي ایران 13 4

 23/0 41/489 00/0 00/0 41/489 87/468 1390 العالج هاي مزمن و صعب بيماري 20 5

 18/0 50/461 00/439 00/5 50/17 50/17 1391 ترومبوز هموستاز 21 6

 -09/0 25/322 00/0 00/5 25/317 25/317 1390 سالمت سالمندان 32 7

 -18/0 32/271 00/0 00/0 32/271 82/257 1391 چاقي و عادات غذایي 37 8

 -49/0 37/111 00/15 00/0 37/96 37/84 1389 سرطان هاي دستگا ه ادراري و تناسلي 63 9

 -53/0 50/88 00/0 00/0 50/88 00/72 1390 هاي مشترک بين انسان و دام( ژئونوز )بيماري 69 10

 -57/0 40/69 00/0 00/0 40/69 00/0 1389 ها مسموميت 71 11

 -61/0 00/47 00/0 00/0 00/47 00/0 1390 كبد، لوزالعمده و مجاري صفراوي 73 12

 -66/0 50/21 00/0 00/0 50/21 00/0 1390 اه گوارشخودایمني دستگ 79 13

 -68/0 00/11 00/0 00/0 00/11 00/0 1391 اختالالت متابوليک 80 14

 -70/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 1390 نقشه برداري مغز 84 15

 -70/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 1390 بازتواني اختالالت حسي، حركتي 87 16

 

  يعاليت علوم پايه پزشكبا زمينه ف -ب
 بوده است. زیررتبه این نوع مراكز دانشگاه بر حسب امتياز خام به شرح جدول  مركز وجود داشت كه 11در این گروه 

 1392سال  يرتبه بندي مراكز تحقيقاتي)علوم پایه پزشكي( فاقد ردیف مستقل بودجه با یک تا سه سال فعاليت رسمي ط -3-34جدول 

 رتبه

 يدانشگاه

 رتبه

 يكشور
 نام مركز

 سال اخذ

 يموافقت اصول

 ازيامت

 مقاالت 

 ازيامت
 zامتياز  امتياز خام

 يقاتيتحق يها طرح يت سازيظرف دانشد يتول

 98/0 84/1044 00/0 00/0 84/1044 59/690 1389 آلودگي هوا 11 1

 41/0 04/708 00/0 00/50 04/658 56/423 1389 تصویربرداري سلولي و مولكولي 17 2

 39/0 08/696 00/0 00/0 08/696 34/532 1389 مواد زاید جامد 18 3

 37/0 63/679 00/0 00/0 63/679 52/650 1389 تجویز و مصرف منطقي دارو 21 4

 00/0 55/461 00/0 00/0 55/461 52/422 1391 بيوسنسورها 33 5

 -18/0 52/355 00/0 00/100 52/255 20/252 1390 فناوري بيومدیكال و باتيک 43 6

 -39/0 68/225 00/0 00/0 68/225 60/134 1389 طب تجربي 56 7

 -72/0 50/189 00/0 00/0 50/189 00/177 1389 مدیریت اطالعات سالمت 58 8

 -51/0 77/154 00/0 00/0 77/154 77/150 1391 ميكروبيولوژي مواد غذایي 64 9

 -69/0 28/50 00/0 00/0 28/50 00/41 1390 زیست مواد در پزشكي 80 10

 -77/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 1391 ژنتيک قلب 91 11
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  هيأت علمي پژوهشي دانشگاههيأت علمي پژوهشي دانشگاه

درصد تركيب این  2/41درصد و زنان  8/58داشته است. مردان  هيأت علمي پژوهشينفر ع و  102دانشگاه علوم پزشكي تهران ، 1393طي سال  

 دهند.  ا تشكيل ميگروه از اع اي هيأت علمي ر
 1393اع اي هيأت علمي پژوهشي دانشگاه بر حسب جنسيت در سال  -3-35جدول 

 ↓درصد تعداد جنسيت

 2/41 42 زن

 8/58 60 مرد

 0/100 102 مجموع
 

 1393اع اي هيأت علمي پژوهشي دانشگاه بر حسب مرتبه علمي و به تفكيک جنسيت در سال  -3-36جدول 

 ه علميمرتب
 درصد تعداد

 ↓كل  ↓مرد ↓زن كل مرد زن

 9/3 7/6 0/0 4 4 0 مربي

 7/63 0/60 0/69 65 36 29 استادیار

 5/24 0/20 0/31 25 12 13 دانشيار

 9/6 3/11 0/0 7 8 0 استاد

 0/100 0/100 0/100 102 60 42 مجموع

 

 1393بر حسب مدرک تحصيلي و به تفكيک جنسيت در سال اع اي هيأت علمي پژوهشي دانشگاه  -3-37جدول 

 مدرک تحصيلي
 درصد تعداد

 ↓كل  ↓مرد ↓زن كل مرد زن

 0/1 7/1 0/0 1 1 0 ارشد كارشناسي

 9/2 0/5 0/0 3 3 0 دكتراي عمومي

 1/96 3/93 0/100 98 56 42 و فوق تخصص Ph.D، دكتراي تخصصي

 0/100 0/100 0/100 102 60 42 مجموع

 

 1391اع اي هيأت علمي پژوهشي دانشگاه بر حسب نوع استخدام و به تفكيک جنسيت در سال  -3-38دول ج

 نوع استخدام
 درصد تعداد

 ↓كل  ↓مرد ↓زن كل مرد زن

 0/1 7/1 0/0 1 1 0 مشمول وظيفه

 k 15 15 30 7/35 0/25 4/29تعهد قانوني و ضریب

 3/34 3/38 6/28 35 23 12 پيماني

 7/16 7/11 8/23 17 7 10 یشيرسمي آزما

 6/18 3/23 9/11 19 14 5 رسمي قطعي

 0/100 0/100 0/100 102 60 42 مجموع

 

 1393اع اي هيأت علمي پژوهشي دانشگاه بر حسب نوع قرارداد در سال  -3-39جدول 

 مجموع تمام وقت تمام وقت جغرافيایي نوع قرارداد

 102 15 87 تعداد
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 1393أت علمي پژوهشي دانشگاه بر حسب نوع استخدام و به تفكيک واحد محل خدمت در سال اع اي هي -3-40جدول 

 منطقه محل خدمت

 نوع استخدام

 مشمول مجموع

 وظيفه

 مشمول

 تعهدات
 پيماني

 رسمي

 آزمایشي
 رسمي

 9 3 1 2 3 0 پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم

 2 0 0 1 1 0 پژوهشكده علوم اعصاب )بازتواني عصبي(

 1 0 0 0 1 0 پژوهشكده محي  زیست

 3 0 0 2 1 0 دبير خانه تحقيق وتوسعه سياستهاي دانشگاهي

 5 1 2 1 1 0 مركز تحقيقات اخالق و تاریخ پزشكي

 1 0 0 1 0 0 مركز تحقيقات اعتياد

 2 1 0 1 0 0 مركز تحقيقات ایدز

 4 0 0 1 3 0 مركز تحقيقات ایمونولوژي و آسم و آلرژي ایران

 3 2 0 1 0 0 ركز تحقيقات بهداشت باروري وليعصر )عج(م

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

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

 7 1 0 4 2 0 هاي گوارش و كبد مركز تحقيقات بيماري

 3 2 1 0 0 0 مركز تحقيقات تروما

 1 0 0 1 0 0 فارابيمركز تحقيقات چشم پزشكي 

 2 0 2 0 0 0 مركز تحقيقات دندانپزشكي

 1 0 0 1 0 0 مركز تحقيقات روماتولوژي

 1 0 0 0 1 0 مركز تحقيقات ریزفناوري

 4 0 2 2 0 0 مركز تحقيقات سرطان

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

 1 0 0 0 1 0 مركز تحقيقات علوم داروئي دانشكده پزشكي

 3 1 0 2 0 0 مركز تحقيقات علوم داروئي دانشكده داروسازي

 6 1 1 3 0 1 مركز تحقيقات علوم و تكنولوژي در پزشكي

 7 1 3 0 3 0 مركز تحقيقات غدد و متابوليسم

 3 0 1 2 0 0 مركز تحقيقات كيفيت آب دانشگاه

 4 0 2 1 1 0 مركز تحقيقات گياهان داروئي

 1 0 0 1 0 0 هاي پيوندي آوردهمركز تحقيقات و بانک فر

 10 1 2 5 2 0 مركز تحقيقات هماتولوژي و آنكولوژي

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

 1 0 0 0 1 0 و عروق مركز تحقيقات قلب

 1 0 0 0 1 0 مركز تحقيقات تجویز و مصرف منطقي دارو

 1 0 0 0 1 0 هاي اتوایميون تاولي مركز تحقيقات بيماري

 6 4 0 1 1 0 هاي پوست و جذام مركز تحقيقات بيماري

 5 1 0 2 2 0 سسه ملي تحقيقات سالمتؤم

 102 19 17 35 30 1 مجموع
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  ييپژوهشپژوهش  ييتخصصتخصص  ييدكترادكترا  ييدانشجودانشجو

((PPhh..DD  bbyy  RReesseeaarrcchh))  
 

دكتراي تخصصي  دانشجو در مقط اقدام به پذیرش  1389-90تحصيلي  سالدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران از  

مركز  45، مركز داراي ردیف مستقل بودجه 10مركز تحقيقاتي ) 92، پژوهشكده 10، پژوهشگاه 1خود نموده است.  تحقيقاتي مراكزدر پژوهشي 

آموزش پزشكي( در  درمان و، تحقيقاتي داراي موافقت اصولي از سوي شوراي گسترش وزارت بهداشت مركز 37تحقيقاتي داراي موافقت قطعي و 

مركز تحقيقاتي به شرح جدول زیر شرای  پذیرش دانشجو در مقط  دكتراي  39كه از این تعداد اند  مجموعه دانشگاه علوم پزشكي تهران فعال بوده

دو نفر ، 1393ماه تا پایان شهریور  1392یعني از مهرماه ، 1392-93تحصيلي  اند. دانشگاه براي نخستين بار طي سال تخصصي پژوهشي را داشته

 آموخته دكتراي تخصصي پژوهشي داشته است. دانش
 

 1393-94تحصيلي  سالدانشجویان مشغول به تحصيل در مقط  دكتراي تخصصي پژوهشي به تفكيک محل تحصيل و سال ورود به دانشگاه طي  -3-41جدول 

 دانشجوتعداد  نام مركز تحقيقاتي  ردیف  تعداد دانشجو نام مركز تحقيقاتي  ردیف

 11 ضایعات مغزي )دوره مشترک با هانوفر آلمان( 21  2 ارولوژي اطفال 1

 5 ضایعات مغزي ونخاعي 22  1 هاي بومي ایران انگل 2

 10 علوم دارویي 23  3 ایدز 3

 3 علوم وتكنولوژي در پزشكي 24  3 هاي دنداني ایمپلنت 4

 11 متابوليسمغدد درون ریز و  25  3 آسم و آلرژي، ایمونولوژي  5

 6 قلب وعروق 26  2 بهداشت باروري 6

 6 شریعتي (يمارستان دكتر گوارش وكبد ) ب 27  1 برداري از دانش سالمت بهره 7

 3 گياهان داروئي 28  1 هاي مزمن و صعب العالج بيماري 8

 3 ليزر در دندانپزشكي 29  1 بيوسنسور 9

 2 ت )آلودگي هوا (محي  زیس 30  1 اعصاب هاي مغز و بيماري 10

 3 محي  زیست )كيفيت آب ( 31  2 هاي عفوني اطفال)مركز طبي( بيماري 11

 3 مدیریت اطالعات سالمت 32  1 پزشكي ورزشي 12

 2 هاي پرستاري و مامائي مراقبت 33  3 پوست و جذام 13

 7 نانوفناوري 34  3 پوست وسلول هاي بنيادي 14

 2 كاننقص ایمني كود 35  3 تروما 15

 2 انكولوژي و پيوند مغز استخوان، هماتولوژي 36  3 چاقي و عادات غذایي 16

 2 هماتولوژي 37  3 چشم پزشكي 17

 2 هاي پيوندي بانک فرآورده 38  4 روانپزشكي 18

 2 ارولوژي 39  1 روماتولوژي 19

 129 مجموع  3 سرطان 20
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 (:Ph.D by Research)ي دكتراي تخصصي پژوهش دانشجويان پذيرفته شده در مقطع
به بعد دانشجوي دكتراي تخصصي پژوهشي پذیرفته  1389-90تحصيلي   دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران از سال 

ي تخصصي پژوهشي پذیرفته دانشجوي مقط  دكترا نفر 27مركز تحقيقاتي خود به شرح جدول زیر  19دانشگاه در  1393-94تحصيلي  است. در سال

 است.
 

 1393-94تحصيلي  سالدانشجویان پذیرفته شده در مقط  دكتراي تخصصي پژوهشي به تفكيک مراكز تحقيقاتي طي  -3-42جدول 

 دانشجو تعداد مركز تحقيقاتي

 1 ارولوژي اطفال

 1 هاي پيوندي بانک فرآورده

 1 هاي مزمن و صعب العالج بيماري

 1 بيوسنسور

 1 هاي مغز واعصاب ريبيما

 1 پژوهشكده غدد و متابوليسم

 2 پوست وسلول هاي بنيادي

 2 تروما

 2 چاقي و عادات غذایي

 1 چشم پزشكي

 2 ضایعات مغزي ونخاعي

 3 علوم دارویي

 1 علوم وتكنولوژي در پزشكي

 2 قلب وعروق

 1 ليزر در دندانپزشكي

 1 مدیریت اطالعات سالمت

 1 نانوفناوري

 1 قص ایمني كودكانن

 2 هماتولوژي

 27 مجموع

 

 

 آموختگان دكتراي تخصصي پژوهشي: دانش
نفر دانشجوي دكتراي تخصصي  2براي نخستين بار ، 1392 شهریورتا پایان  1392یعني از ابتداي مهرماه ، 1392-93طي سال تحصيلي  

 اند. التحصيل شده قيقاتي گوارش و كبد دانشگاه فارغریز و متابوليسم و مركز تح پژوهشي در دو مركز تحقيقاتي غدد درون
 



 

 1393سالنامه آماري 
 

 

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك:  81633102 تلفن: ،دوم طبقهتهران،  تهران، بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی نشاني:
199 

  

  

  

  

  ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقاتارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات
 

 
قرار دارد و بدین لحاظ  دانش حاصل از پژوهش كه از مقوله هاي مهم نظام سالمت مي باشد، در رسالت دانشگاه علوم پزشكي تهران انتقال 

زه معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي تهران راه اندازي شده است تا با به كارگيري مدیریت ارتباطات و كاربرد نتایج تحقيقات در حو

دگان خدمات فرآیند ترجمان و تبادل دانش و تسری  روند در اختيار قرار دادن دانش توليد شده به مخاطبين از جمله عموم مردم، گيرندگان و ارائه دهن

درماني در  -مت گامي در راستاي ارائه بهينه و مؤثر خدمات مراقبتي و درماني و قدرت بخشيدن به سيستم مراقبتيمراقبتي و تصميم گيرندگان بخش سال

 سطح دانشگاه برداشته شود.
  

 :عبارتند از 1393هاي واحد ارتباطات و كاربرد نتایج تحقيقات تا سال  عمده فعاليت

 
 نهایي  تأیيدسطح، به درخواست توليد كننده پيام انتقال دانش كه پ  از  8شعاع در  هاي ترجمان دانش در سامانه اختصاص امتياز به فعاليت

 شود. ثبت ميدانشگاه توس  مدیریت ارتباطات و كاربرد نتایج تحقيقات 

  هاي توليد پيام، بر روي وب سایت واحد به نشاني:  پيام انتقال دانش توليد شده براساس شاخص 250قرارگيري بيش از
http://ktesite.tums.ac.ir 
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  و جامعهو جامعهصنعت صنعت با با دانشگاه دانشگاه   ييهمكارهمكار
توسعه و هاي كاربردي  تقویت انگيزه محققين دانشگاه در ارائه پژوهش هدفبا در ارتباط با توسعه و ساماندهي همكاري دانشگاه با مراكز صنعتي و 

حوزه معاونت پژوهشي نموده  دفتر همكاري با صنعت و جامعه درراه اندازي ه اقدام ب 1381 سال دانشگاه علوم پزشكي تهران ازصنعت در راستاي نيازهاي كشور 

 . ثرتري را در زمينه ارتباطات علمي و فناوري برداردؤهاي م گيري از توان علمي و تخصصي دانشگاهيان گام تا با بهرهاست 
 

 

 1393 سالدر  هاي دانشگاه با مراكز تحقيقاتي ها و پروژه نامه تعداد موافقت -3-43جدول 

 ميزان اعتبار)ریال( تعداد عنوان

 فاقد اعتبار 5 ها موافقت نامه

 2277177500 30 هاي خاتمه یافته پروژه

 28575659000 43 هاي در دست اقدام پروژه

 

 

 

 1393سال هاي ارتباط با صنعت( طي  ) طرحهاي تحقيقاتي  كل پروژه -3-44جدول 

 )ریال( حجم كل اعتبار دریافتي گاه تأمين كننده اعتبارتعداد دست تعداد مجریان  تعداد پروژه

73 44 25 30852836000 

 

 

 

 1393هاي منعقد شده بين دانشگاه علوم پزشكي تهران و مراكز داخلي در  نامه تفاهم -3-45جدول 

 مدت اعتبار نامه موضوع تفاهم طرفين قرارداد ردیف

1 
معاونت علمي و فناوري 

 ریاست جمهوري

علوم پزشكي  دانشگاه

 تهران

سازي فناوري به  نامه اعطاي جایزه تجاري موافقت

هاي  ها و مؤسسات پژوهشي از طریق شركت دانشگاه

 بنيان تابعه دانش

- 

2 

شركت پيشگامان امين 

سرمایه پاسارگاد 

 )شناسا(

دفتر ارتباط با صنعت 

دانشگاه علوم پزشكي 

 تهران

زیابي و ار، همكاري مشترک طرفين در زمينه شناسایي

بنيان و فناوري براي  هاي دانش جذب شركت

 گذاري پرخطر سرمایه

 سال 1

3 
گروه خودروسازي 

 سایپا

معاونت پژوهشي دانشگاه 

 علوم پزشكي تهران
 سال 10 هاي متقابل ها و توانایي گيري از پتانسيل بهره

4 

دفتر ارتباط با صنعت 

دانشگاه علوم پزشكي 

 شهيد بهشتي

عت دفتر ارتباط با صن

دانشگاه علوم پزشكي 

 تهران

 سال 5 ایجاد همكاري و ارائه خدمات فني فيمابين دو دفتر

5 
پژوهشكده علوم 

 شناختي

دانشگاه علوم پزشكي 

 تهران
 سال 3 رشته مغز و شناخت PhDبرگزاري دوره 
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 14393طي سال  هاي تعریف شده عملكرد ساليانه در قالب شاخص -3-46جدول 

 ارمقد زیرشاخص شاخص

 بنيان هاي دانش مركز رشد جدید و شركت
 مركز رشد 2درخواست و مذاكره تأسي   مراكز رشد تازه تأسي 

 13 شده توس  اساتيد بنيان تأسي  هاي دانش شركت

 هاي فناوري پژوهش
 73 هاي ارتباط با صنعت تعداد طرح

 3/30852 ریال(ميليون ) یافته از قراردادها حجم تحقق

ها و مؤسسات  ر تشویقي به شركتاعطاي اعتبا

 بنيان دانش

 6 كننده اعتبار هاي دریافت تعداد شركت

 5/5106 ریال(ميليون ) حجم اعتبار تخصيص داده شده

 حاكميت فناوري

  تشكيل كميته فناوري در دانشگاه
 22 اجراي طرح رابطين ارتباط با صنعت )تعداد رابطين(

 ها هنام ها و آیين تهيه دستورالعمل
 )دستورالعمل اعطاي تسهيالت )مصوب 

 نامه كميته فناوري دانشگاه آیين 

 توسعه تشكيالت

  تصویب ارتقاي دفتر ارتباط صنعت به دفتر

 توسعه فناوري سالمت

 تهيه چارت تشكيالتي 

 2 جلسات شوراي ارتباط با صنعتتعداد 

 11 جلسات كميته اجرائي ارتباط با صنعتتعداد 

 ها زیرساخت

 5 نامه منعقدشده با مراكز خارج از دانشگاه داد تفاهمتع

 3 هاي اجرائي تهيه فلوچارت

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

 اصالح پژوهشيار هاي ارتباط با صنعت اصالح روند اجرائي طرح

 تسهيالت

 14 هاي تسهيالت داده شده به دفتر تعداد درخواست

 12 شده هاي ارزیابي طرح تعداد

 4 تعداد تسهيالت ارائه شده

 10100 )ميليون ریال( ورانآ حجم اعطاي تسهيالت به فن

 12 ورانآ اي به فن خدمات مشاوره

 آموزش

 نفرساعت 910 وري براي اساتيد و اع اي هيأت علميآ آموزش مرتب  با فن

 نفرساعت368 رانوهشگژوران و پآ وري براي فنآ آموزش مرتب  با فن

 نفرساعت 106 وري براي دانشجویانآ آموزش مرتب  با فن

ایجاد تسهيالت براي شركت در سمينارهاي  فرآیندانجام كليه مراحل 

 وريآ خارج دانشگاه مرتب  با فن
 نفر ساعت 36

 سازي فرهنگ

 محتوي پمفلت 8 وري و تدوین آنآ تهيه محتوي آموزش مرتب  با فن

 محتوي 6 و تدوین تراكت، پوستر و بنرتهيه محتوي 

 محتوي خبري 13 وريآ تهيه اخبار مرتب  با فن

 1 بازنگري كتابچه آشنایي با دفتر ارتباط با صنعت

 نفر هيأت علمي 10 وريآ برنامه تور بازدید مرتب  با فن

 جذب مناب 

وري وزارت آ جذب حمایت اعتبارمالي از سوي دفتر تحقيقات و فن

هاي  بابت كمک به كارگاه 30336و درمان به شماره برنامه  بهداشت

 ریال(ميليون ) برگزار شده آموزش فناوري ح وري و مجازي

150 

1500 

 



 

 1393سالنامه آماري 
 

  

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك:  81633102 تلفن: ،دوم طبقهتهران، بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی تهران،  نشاني:
202 

 

  

  

  

  

  

  دانشجوياندانشجويان  ييعلمعلم  هايهاي  پژوهشپژوهش
 

 

 

ر مناسب براي انجام و با هدف فراهم نمودن بست 1372هاي علمي دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي تهران در مرداد ماه سال  مركز پژوهش 

بيش از دو دهه ح ور فعال در  بااندازي شد. این مركز  هاي دانشجویي در دانشگاه راه هاي دانشجویي و ارتقاي كمّي و كيفي سطح پژوهش پژوهش

هاي  زه پژوهشاهم كاركردهاي دانشگاه در حوشود.  هاي دانشجویي كشور محسوب مي مركز پژوهش نیتر سابقههاي دانشجویي، با  حوزه پژوهش

 به شرح زیر بوده است: 1393علمي دانشجویي طي سال 
 

 چاپ شده در نشريات داخلي و خارجي:مقاالت 
مركز به  Affiliationهاي علمي دانشجویان و با  مقاله چاپ شده در نشریات داخلي و خارجي توس  اع اي مركز پژوهش 67در مجموع  

 .چاپ رسيد

  
 1393در سال هاي علمي دانشجویان  توس  اع اي مركز پژوهششده در نشریات داخلي و خارجي  مقاالت چاپتعداد  -3-47جدول 

 تعداد موضوع

 5 شده در نشریات داخلي تعداد مقاالت چاپ

 62 شده در نشریات خارجي تعداد مقاالت چاپ

 67 مجموع

 

 

 هاي داخلي و خارجي: شده در كنگره مقاالت ارائه
 

 1393هاي داخلي و خارجي در سال  در كنگرهدانشجویان ه شده مقاالت ارائ -3-48جدول 

 تعداد موضوع

 5 هاي داخلي مقاالت ارائه شده در كنگره

 17 هاي خارجي مقاالت ارائه شده در كنگره

 22 مجموع
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 اي: منطقه-المللي هاي داخلي و بين شركت دانشجويان در همايش
المللي شركت نمودند و  اي و بين همایش منطقه 16هاي علمي دانشجویان در  مركز پژوهش، دانشجویان دانشگاه با همكاري 1393طي سال 

 ها ارائه نمودند.  این همایش درمقاله خود را  17

 
 

 1393هاي خارج از كشور و مقاالت ارائه شده در سال  در همایشدانشجویان شركت  -3-49جدول 

 عنوان سمينار / همایش / كنگره
 كشور 

 محل برگزاري

تعداد مقاالت 

 ارائه شده

XXXII ND CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR 

FLUORIDE, FLUOROSIS PREVENTION: FROM RESEARCH AT THE 

CELLULAR LEVEL TO MITIGATION 
 2 تایلند

ESCVS (international congress of the European society for cardiovascular and 
endovascular surgery) 

 1 فرانسه

Simulation in Medical Education Conference 3 تركيه 

The Macro Journals Conference Paris 2014 1 فرانسه 

JSMM (Japanese Society of Medical Mycology 1 ژاپن 

X Joint Annual Conference of ISMOCD & IAE 1 هندوستان 

international student congress 2014 1 اتریش 

(OHBM 2014) Organization for Human Brain Mapping 1 آلمان 

ISMRM( international society for magnetic resonance in medicine) 1 ایتاليا 
2nd international symposium on technetium and other radio metals in chemistry and 
medicine 

 1 ایتاليا

Successes and failures in telehealth 1 استراليا 

European society for immunodeficiencies 1 چک جمهوري 

10th Asian congress of neurological surgeons 1 قزاقستان 

An international association for education 1 ایتاليا 

ISCOMS(international student congress of medical sciences 2 هلند 

The European society of head and neck radiology 1 فرانسه 

 20 مجموع
 

 

 

 

 1393هاي داخل كشور و مقاالت ارائه شده در سال  در همایش دانشجویان شركت -3-50جدول 

 تعداد مقاالت ارائه شده شهر محل برگزاري عنوان سمينار/ همایش/ كنگره

 4 شاهرود 1393شهریور  11-14پانزدهمين كنگره پژوهشي ساالنه دانشجویان علوم پزشكي كشور در تاریخ 

 1 هتل المپيک -در تهران 93مهر  17-18چهاردهمين كنگره دانشجویان دندانپزشكي 

 5 مجموع
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  :دانشجويي  علمي  هاي مركز پژوهش  پژوهشي  هاي طرح
در ایان  باود.  ریال  852،442،595 با بودجه مصوبطرح  84، 1393كميته تحقيقات باليني دانشگاه طي سال  هاي پژوهشي مصوب تعداد طرح

 ریال بود.  735،037،595هاي آرشيو شده توس  معاونت پژوهشي  طرح مصوب بدون احتساب طرح 73سال بودجه مصوب 
 

 1393 و 1392، 1391شجویي دانشگاه در سال هاي پژوهشي مصوب كميته تحقيقات دان  تعداد و بودجه طرح -3-51جدول 

 موضوع

 1393سال  1392سال  1391سال 

تعداد كل 

 هاي طرح

 مصوب مركز

هاي مصوب  تعداد طرح

 بدون احتساب

هاي آرشيو شده توس   طرح

 معاونت پژوهشي

تعداد كل 

 هاي طرح

 مصوب مركز

هاي مصوب  تعداد طرح

 بدون احتساب

هاي آرشيو شده توس   طرح

 پژوهشي معاونت

تعداد كل 

 هاي طرح

 مصوب مركز

هاي مصوب  تعداد طرح

 بدون احتساب

هاي آرشيو شده توس   طرح

 معاونت پژوهشي

 73 84 81 94 71 85 هاي مصوب طرحتعداد 

هاي  كل طرح اعتبار

 ]ميليون ریال[مصوب 
893 721 923 823 852 735 

هاي  طرح اعتبارميانگين 

 ]ميليون ریال[ مصوب
5/10 2/10 8/9 2/10 

1/10 

 
1/10 

 

  :فعال دانشجويي  هاي انجمن
 

 اند. در دانشگاه فعاليت داشته 1393هاي تخصصي مختلف طي سال  انجمن و پيش انجمن فعال دانشجویي به شرح جدول زیر در گروه 19
 1393هاي علمي دانشجویان در سال  هاي فعال مركز پژوهش  انجمن و پيش انجمن -3-52جدول 

 نام گروه ردیف  گروهنام  ردیف

 Game base learningانجمن  11  انجمن اخالق پزشكي 1

 انجمن گفتار و زبان 12  انجمن طب سنتي ایران 2

 انجمن فناوري اطالعات سالمت 13  انجمن رباتيک پزشكي 3

4 
  INRPانجمن

(Interdisciplinary Neuroscience Research Program) 
 انجمن علوم آزمایشگاهي 14 

 انجمن روبان قرمز 15  یت و اقتصاد سالمتانجمن مدیر 5

 انجمن رسانه هاي دیجيتال و سالمت TUMS-IMSA  16انجمن دانشجویان پزشكي دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي تهران  6

 انجمن هنر 17  انجمن قلب و عروق) نب ( 7

 انجمن كتابداري و اطالع رساني پزشكي  18  انجمن آموزش پزشكي 8

  هاي نقص ایمني بيماري انجمن علمي دانشجویي 9
 اتاق عمل -انجمن تكنولوژیست هاي جراحي 19

  نوین پزشكي يها آوري انجمن علوم و فن 10
  

 هاي علمي دانشجويان: پژوهش هاي برگزار شده توسط مركز همايش

 است: بوده زیر موارد شامل 1393سال  طي مركز این هاي برگزارشده توس  همایش نیتر مهم
 يبرگزار ( بخش پژوهشگران جوانYoung Researcher’s Sessionب )28-24 يها خیكودكان در تار هاي بيماري يالملل نيهمایش ب نيت و ششمسي 

  پوستر( 11و  يسخنران 9خالصه مقاله )  20نفر شركت كننده و ارائه  60با ح ور  1393  مهرماه

 يبرگزار ( بخش پژوهشگران جوانYoung Researcher’s Session )9-12 يها خیان در تارریا يو آلرژ يمونولوژیا يالملل نين كنگره بيدوازدهم 

  الد تهرانيبرج م ين الملليب يها شیر مركز هماد -پوستر( 31و  يسخنران 4خالصه مقاله ) 35با ارائه  1393 بهشتیارد

 شكده دان، در تاالر ابن سينا 93اسفند  17هاي علمي دانشجویي دانشگاه علوم پزشكي تهران در تاریخ  ساالنه مركز پژوهش عمومي مجم  جشن برگزاري

 تهران يپزشكي دانشگاه علوم پزشك

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://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/(S(xfeory45gic1apjo2ocxha45))/Default.aspx?PageID=775
http://etdc.tums.ac.ir/(S(3u25ea45iemtgdjddmae3g55))/Default.aspx?PageID=617
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
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 :برگزار شده  هاي كارگاه
به شرح جدول  ساعت 1183كننده و در مجموع  نفر شركت 2078با ح ور  دوره را115 عنوان كارگاه در 33 در مجموع، 1393طي سال  

 هاي علمي دانشجویان برگزار شد. در مركز پژوهش 53-3

 
 1393ها طي سال  كنندگان در آن و تعداد شركتهاي برگزارشده  كارگاه -3-53جدول 

 نام كارگاه
 تعداد

 دوره

 تعداد

 كنندگان شركت

 جم  كل ساعات برگزاري

 كارگاه در هر دوره

 216 370 17 1روش تحقيق سطح 

HSE 32 65 2 هاي ساختماني در پروژه 

 38 135 8 جستجو در مناب  الكترونيكي

 120 236 12 پروپوزال نویسي

Pubmed 9 162 45 

 SPSS 7 146 106آمار و 

Presentation skills 8 90 40 

 3 17 1 ليزر عملي

Endnote 9 146 45 

 15 47 2 2روش تحقيق سطح 

 69 166 8 مقاله نویسي

Writing in practice 1 11 5 

 10 84 2 طراحي پرایمر

 7 9 1 كالن يها استراتژي سالمت، تدوین علمي جام  نقشه تدوین هاي روش و مراحل

 12 8 1 فرآیند نویسي

 Microsoft office Visio 2007 1 8 4آموزش 

 13 43 2 آمار و محاسبه حجم نمونه

 6 12 1 آشنایي با انواع پژوهش

 Real time 1 16 5آناليز نتایج 

 Real time 1 9 5طراحي پرایمر 

 16 15 1 یابي آن ساخت نانوذرات و مشخصه

 5 10 1 اي فهاخالق در نگارش حر

 11 6 1 آموزش فتوشاپ مقدماتي و پيشرفته

TUMS 2 27 10 

 8 21 1 متا آناليز

Medical Search 1 17 4 

International Internship 2 32 10 

ECG 10 16 1 و نحوه ثبت آن 

 5 9 1 پرورش خالقيت

 10 37 2 آشنایي با پژوهش در داروسازي

 4 22 1 مدیریت زمان

 6 14 1 اي یهحمایت تغذ

 288 72 6 بيولوژي سلولي و مولكولي

 1183 2078 115 مجموع
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 :  دانشجوييانتشارات 
هااي علماي دانشاجویان دانشاگاه علاوم       تا كنون توسا  مركاز پاژوهش    1384از سال ، است« پژوهش دانشجویي»نامه پژودا كه مخفف  فصل 

و  یاي مقاالت و صافحه آرا  يگردآور، ريها اعم از سردب بخش ياست و تمام یيكامالً دانشجو هینشر کی، هینشر نیاشود.  كي تهران تهيه و منتشر ميپزش

 .رديگ يتهران هستند صورت م يدانشگاه علوم پزشك انیكه اكثراً دانشجو انیمقاالت توس  دانشجو شیرایو

 
 

  

  

  ييانتشارات و علم سنجانتشارات و علم سنج
  

عنوان  6عنوان كتاب براي چاپ توس  انتشارات دانشگاه و  5كه طي این جلسات در مجموع  داشتجلسه بار تشكيل  5، دانشگاهشوراي انتشارات ، 1393 در سال

به  و شگاه ارزیابي شدهعلمي دان هيأتهاي اع اي  عنوان از كتاب 216قرار گرفت. همچنين در این جلسات  تأیيدكتاب براي استفاده از آرم )لوگوي( دانشگاه مورد 

 ها امتياز داده شد. آن

 
 بررسي و تایيد شده توس  شوراي انتشارات دانشگاه  يها آمار كتاب -3-54جدول 

 هاي امتياز داده شده كتاب شده براي استفاده از آرم دانشگاه تأیيدهاي  كتاب هاي تایيد شده براي چاپ توس  دانشگاه كتاب موضوع

 تعداد
 (تأليفمورد ) 3

 216 (تأليفمورد ) 6
 (تأليفمورد )گردآوري و  2

 

مقاالت  تأیيددانشگاه، پ  از بررسي و   سهیير هيأت، مصوب "اعطاي تسهيالت تشویقي به مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر نامه  شيوه"بر اساس  

مدیریت تسهيالت تشویقي، به نشاني  . ارسال و بررسي مقاالت فق  از طریق سامانه شود مي ءارسالي به این اداره، تسهيالت تشویقي به نویسندگان واجد شرای  اعطا

http://sw.tums.ac.ir پذیر است. امكان  
 

  1393سال  تعداد مقاالت تشویق شده و مبلغ تسهيالت تشویقي -3-55جدول 

 )هزار ریال( مبلغ تسهيالت تشویقي تعداد مقاالت تشویق شده

1789 4430250 

 
 1393اي براي بهبود كيفيت نگارش مقاالت علمي طي سال  خدمات مشاوره -3-56جدول 

 ساعات صرف شده موضوع مشاوره

 240 كارآزمایي باليني

Submission 10 

 مورد ویرایش( 132 و مورد ترجمه 25) 1945 زبان انگليسي

 10 اپيدميولوژي و متدولوژي

 10 آمار زیستي

 2215 جم 
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، نوبات  46عناوان كارگااه در    13در مجموع مرتب ، علمي و دانشجویان در زمينه نگارش علمي مقاالت و موضوعات  هيأتازي اع اي با هدف توانمند س 

 برگزار شد.نفر  641 و با مشاركت

 1393طي سال دانشگاه  يانتشارات و علم سنج  هاي برگزار شده توس  اداره كارگاه -3-57جدول 

 )نفر( تعداد شركت كنندگان ت برگزار شدهتعداد نوب عنوان كارگاه ردیف

  22 2 يعلم سنج 1

  72 5 مرور سيستماتيک 2

  65 5 چگونه مقاله منتشر كنيم 3

  76 6 چگونه مقاله بنویسيم 4

5 EndNote 5 87  

6 Search -1 5 75  

7 Search -2 3 45  

8 Search -3 3 51  

  54 3 داوري و نقد مقاله 9

  17 2 ترجمه دانش 10

  29 4 يالملل نيک توس  ناشران معتبر بيآكادم يها انتشار كتاب 11

  32 2 نظام مند يجهت انجام مطالعات مرور شرفتهيپ يجستجو 12

  16 1 کيمناب  الكترون يبا جستجو یيآشنا 13

 641 46 مجموع

 
 

 علم سنجي دانشگاه:
نمایه   هاي آن گروه از اع اي هيأت علمي دانشگاه كه دست كم سه مقاله )شامل شاخص، 1393در شهریور ماه سال ، یي علم سنجيبر اساس گزارش نها 

 اند( وضعيت علم سنجي اع اي هيأت علمي دانشگاه بر اساس این منب  به شرح زیر بوده است: شده در نمایه نامه اسكوپوس بوده

 

  570مقاله: تعداد بيشترین 

 نفر 3مقاله:  500د اساتيد با بيش از تعدا 

  نفر 61مقاله و بيشتر:  100تعداد اساتيد داراي 

 تعداد اساتيد با H-Index  :نفر 75پانزده و بيشتر 

  باالترینH-Index :47 

  بيشترینH-Index  :37بدون خود استنادي 

  :8886بيشترین تعداد استنادات 

  :5791بيشترین تعداد استنادات بدون خود استنادي 
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  و ابداعاتو ابداعاتت ت ثبت اختراعاثبت اختراعا
 

 

 تأييد نوآوري و اختراعات داخلي:
رود  دانشگاه علوم پزشكي تهران از آغاز تأسي  یكي از مراج  اساسي در بررسي نوآوري اختراعات در حوزه پزشكي در ایران به شامار ماي  

 62تعداد  1393سال  طي رشناسي و ارزیابي موارد ارجاعي را بر عهده دارد.و در همكاري با مالكيت صنعتي به عنوان تنها مرج  ثبت اختراعات ایران، كا

خارج  اختراعات اع اياختراعات اع اي دانشگاه علوم پزشكي تهران و بقيه  ،1مورد 9اختراع داخلي به دفتر ثبت اختراعات ارجاع شد كه از این تعداد 

 .بوداز دانشگاه 

 
 

 1393و  1392،  1391هاي  اع شده از سوي مالكيت صنعتي طي سالتعداد اختراعات داخلي ارج -3-58جدول 

 در نوبت بررسي عدم داشتن شرای  اختراع-نواقص رد شده تأیيد شده هاي ارجاعي تعداد پروژه سال

1391 31 21 3 7 - 

1392 50 22 6 7 15 

1393 62 25 9 22 6 

 
 به شرح جدول زیر است: اند شده يتراعات دانشگاه بررساختراع وابسته به دانشگاه كه توس  دفتر ثبت اخ 9 اطالعات

  

 1393ارجاع شده از سوي مالكيت صنعتي طي سال  تعداد اختراعات داخلي متعلق به اع اي دانشگاه علوم پزشكي تهران -3-59جدول 

 1نشده  تأیيد شده  تأیيد  تقاضاي ثبت تعداد واحد

  1 1 2 بهداشتدانشكده 

 1 0 1 امایيو م پرستاريدانشكده 

 1 1 2 داروسازيدانشكده 

 2 0 2 مركز تحقيقات علوم تكنولوژي 

 0 2 2 و متابوليسم تحقيقات غددمركز 

 5 4 9 مجموع

 تراع قرارداشت.اخ  یف و شرایخارج از تعار اساساًمورد هم  1بود و  يو گام ابتكار يمورد فاقد نوآورچهار  -1

 

 

                                                                        
شوند ولي به علت عادم تعبياه شادن فاكتورهااي      نيست زیرا تعدادي از اختراعات دانشگاه توس  مراكز دیگري بررسي ميكسب اطالعات دقيق از تعداد كل اختراعات متعلق به دانشگاه درحال حاضر ميسر  - 1

 باشد. كامل جستجو مانند آدرس مخترعين در پایگاه اختراعات ایران امكان استخراج اطالعات موجود نمي
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 اختراع: يالملل نيثبت ب يهاتقاضا
ل از دست دادن زمان تقدم يمورد هم به دل 1مورد به علت چاپ مقاله و  2افت شد. یدر يالملل نيثبت ب يتقاضا برا 15تعداد  1393در سال  

 يشوراتشكيل جلسه گر به ید مورد 3و  تصویبها  از آن قرهف 9ارائه شدند كه  ته ثبت اختراعاتينوبت كم مورد در سه 12  ثبت پتنت بودند. یفاقد شرا

 موكول شد.  يبعد
 1393در سال  ک محل خدمتياختراع دانشگاه به تفك يالملل نيثبت ب يهاتقاضا -3-60جدول 

 وضعيت نظر شورا در شورا تعداد مطرح شده دریافتي تعداد مركز دانشكده/

 تكميل پروندهدر حال  مصوب 3 4 هاي نوین دانشكده فناوري

 در حال تكميل پرونده مصوب 1 2 مركز طبي كودكان

 - مصوب مشروط 1 1 ارولوژيمركز تحقيقات 

 در حال تكميل پرونده مصوب 2 3 مركز تحقيقات تروما

 -شهيد بهشتي دانشگاه  -بيمارستان سينا

 اميركبيردانشگاه 
 قرارداد بسته شد مصوب 1 1

 - مصوب 1 1 دانشكده داروسازي

 - مصوب مشروط 1مصوب و  8 9 12 مجموع

 

 چاپ شده دانشگاه: يالملل نياختراعات ب
 .فهرست شده استثبت نهایي شده،  1393در سال  يالملل نيو ثبت ب يپ  از گذراندن مراحل بررسكه  قبل يها سال از ياختراعات زیردر جدول 

 

 ميالدي  2014شمسي /  1393المللي طي سال  در مؤسسات بينتوس  اع اي دانشگاه علوم پزشكي تهران شده  هاي ثبت پتنت -3-61جدول 

 تاریخ ثبت عنوان اختراع ]التين/فارسي[
تاریخ 

 پذیرش

كشور محل 

 ثبت

Method of co-culturing human endometrial stem cells and rat 

embryonic tooth bud cells to obtain ameloblast cells 

US20140302599 A1 

Oct 9, 2014 
 آمریكا 1391

Biodegradable and biocompatible nano composite t-plate implant and 

a method of synthesizing the same  

US 20140356410 

A1 

December 4, 2014 

 آمریكا 1391

Electrochemical-based reactor for the removal of free cyanides and 

iron cyanide from industrial wastewater 

US20140246375 A1 

Sep 4, 2014 
 آمریكا 1390

Treatment of oral lichen planus with a combination of triamcinolone 

and retinoic acid 

US20140249118 A1 

Sep 4, 2014 
 آمریكا 1390

Blood pressure monitor calibrating device and corresponding method 
WO2014060012 A1 

Apr 24, 2014 
1390 PCT 

 

 ميالدي  2014شمسي /  1393در مؤسات داخل كشور طي سال اع اي دانشگاه علوم پزشكي تهران توس  هاي ثبت شده  فهرست پتنت -3-62جدول 

 تاریخ ثبت عنوان اختراع 

24/11/1392 آوري نشانگرهاي زیستي التهاب دمي قابل حمل )یک تله سرد براي جم كننده ميعانات هواي باز وسيله جم   

19/02/1393 سرنگ شستشوي استریل زخم  

29/04/1393 برداري فردي با موتور مجزا در دبي پایين و مجزا پمپ نمونه  

21/11/1392 در هيدروژلدرصد 1فرآورده موضعي فني توئين   
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كنندگان با مباني و تعاریف و انواع اختراعات، نحوه ثبات   هي در حوزه مالكيت فكري و به منظور آشنایي شركتدر ادامه سياست ارتقاء آگا

 و بهره برداري از آن و همچنين در خصوص عالیم تجاري، حقوق كپي رایت، دانشگاه علوم پزشكي تهاران از طریاق دفتار ثبات اختراعاات و اباداعات      

 شوند.  نوبت برگزار مي 3ها ساالنه و در  نماید. این كارگاه وزه مالكيت فكري مير 2هاي  اقدام به برگزاري كارگاه

 
 1393و  1392و  1391هاي  هاي مالكيت فكري برگزار شده در سال كارگاه-3-63جدول 

 تعداد افراد شركت كننده تعداد كارگاه سال

1391 3 62 

1392 3 63 

1393 2 48 
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  ييتوسعه تحقيقات بالينتوسعه تحقيقات بالين
 
 

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

 معاونت ،براساس مصادیق دومين جشنواره كشوري حاكميت باليني و ایمني بيماررسانند.  ها را در امور تحقيقاتي یاري مي اع اي هيأت علمي بيمارستان

نامه  طبق آیين)هاي داراي واحد توسعه تحقيقات باليني فعال  هاي ارزیابي مدیریت و رهبري، به هریک از بيمارستان ، در مالکمتبوعدرمان وزارت 

 هتوسع مركز 3 ، بر اساس مصوبه وزارت بهداشت، تعداد1393سال  . با این مقدمه طيامتياز تعلق خواهد گرفت 30 (معاونت تحقيقات و فناوري

هاي دانشگاه اقدام به  اند. همچنين با توجه به اهميت و كاربرد این مراكز تعدادي از بيمارستان دانشگاه فعاليت داشته هاي بيمارستان در تحقيقات باليني

 اند.  اندازي آن نموده راه
  

 
 1393سال مورد پذیرش وزارت بهداشت طي ه ي دانشگانيبالفهرست مراكز تحقيقات  -3-64جدول 

 تلفن سال راه اندازي نام مركز دیفر

 66581527 1381 ي )ره(نيامام خممركز توسعه تحقيقات باليني بيمارستان    1

 88220033 1381 يعتیدكتر شرمركز توسعه تحقيقات باليني بيمارستان    2

 66348556 1381 مركز توسعه تحقيقات باليني بيمارستان سينا 3
 

 

 

 1393سال راكز توسعه تحقيقات باليني موجود در دانشگاه طي فهرست سایر م -3-65جدول 

 تلفن سال راه اندازي نام مركز ردیف

 77719922 1385 مركز توسعه تحقيقات باليني بيمارستان جام  بانوان آرش 1

 66712549 1384 توسعه تحقيقات باليني بيمارستان اميراعلمز مرك 2

 55677337 1384 ان بهارلومركز توسعه تحقيقات باليني بيمارست 3

 77568801 1382 مركز توسعه تحقيقات باليني بيمارستان بهرامي 4

 55618989 1385 مركز توسعه تحقيقات باليني بيمارستان رازي 5

 88904172 1386 محب یاسمركز توسعه تحقيقات باليني بيمارستان جام  زنان  6

 66935848 1384 نمركز توسعه تحقيقات باليني مركز طبي كودكا 7

 55176002 1391 انیيمركز توسعه تحقيقات باليني بيمارستان ضيا 8
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 1393دانشگاه در سال  يها مارستانيب يتحقيقات بالين مراكز توسعهامكانات  مشخصات و -3-66جدول 

 نام بيمارستان
 سال 

 راه اندازي

 مساحت

 )مترمرب (

 كامپيوتر

 فعال  

  وتريكامپ

 همراه

 سياه چاپگر

 و سفيد  

 چاپگر 

 رنگي
 اورهد اسكنر

 دستگاه

  كپي 

 ویدئو

 پروژكتور

 دوربين 

 دیجيتال

 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 اميراعلم

 0 0 0 0 1 1 1 0 5 45 1386 جام  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 محب یاسجام  زنان 

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

 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 5 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 - موعمج

  
 

 

 1393سال نوع استخدام در  بر حسب دانشگاه 1فعالني قات بالييكز توسعه تحقامر و مشاوران اع اي همكار -3-67جدول 

 نام بيمارستان
 هيأت علمي

 اع اي همكار و مشاور

 يأت علمير هيغ
 مجموع

 پاره وقت قراردادي طرحي يمانيپ رسمي

 6 1 1 1 0 0 3 بانوان آرشجام  

 4 1 0 0 1 1 1 جام  زنان محب یاس

 4 1 1 0 0 0 2 يراز

 6 2 1 1 0 1 1 سينا

 3 1 1 0 0 0 1 انيائيض

 اطالعات سایر مراكز به مدیریت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه گزارش نشد.  -1
 

 1393سال در  يليمدرک تحص بر حسبدانشگاه  فعال قات بالينييمراكز توسعه تحقو مشاوران  اع اي همكار -3-68جدول 

 نام بيمارستان
 يليمدرک تحص

 مجموع
 دكتراي تخصصي دكتراي عمومي كارشناسي ارشد رشناسيكا كارداني وكمتر  دیپلم

 6 4 0 2 0 0 0 بانوان آرشجام  

 4 2 0 0 2 0 0 جام  زنان محب یاس

 4 2 0 1 1 0 0 رازي

 6 3 0 0 2 0 1 سينا

 3 2 0 1 0 0 0 ضيائيان

 



 

 1393سالنامه آماري 
 

 

 مديريت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه

 stat@tums.ac.ir پست الكترونيك:  81633102 تلفن: ،دوم طبقهتهران،  تهران، بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکی نشاني:
213 

 

 

 1393سال  يدانشگاه ط فعال قات بالينييقمراكز توسعه تحدر  ه خالصه مقاالتيترجمه و ته، شدهبرگزار  يها كارگاه -3-69جدول 

  بيمارستاننام 

 كارگاه

 ارائه خدمات

 اي )نفر( مشاوره 

  ترجمه

 مقاله 

 خالصه

 مقاله 

 جستجوي

 اینترنتي 

 (روز-)نفر 

 هاي  فایل

 ارائه مطلب

 براي 

 ها سخنراني

 توليد

 مقاالت

 با نام مركز

 تعداد

 كارگاه

 تعداد 

 شركت 

 كنندگان

 زمان 

 برگزاري

 )ساعت(

 7 1 200 0 3 50 8 6 1 بانوان آرشجام  

 10 - - 0 0 5 0 0 0 جام  زنان محب یاس

 30 400 20 0 107 6 30 1 رازي
122  

 10 705 2564 15 3 201 64 163 8 سينا

 5 10 50 5 0 40 73 132 8 ضيائيان

 بدون قيد نام مركز -1


