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 رئیس دانشگاه پیام

 

توان براي آن حد و نهايتي شود موضوعي است که نميدانشگاه ارائه مي وسیلهبهارتقاي کیفیت خدماتي که 

روز و رو به تعالي خدمات مختلف آموزشي، پژوهشي، درماني و بهداشتي که در حیطه تقاي روزبهتعريف نمود. ار

و تشويق و ترغیب کارکنان  طرفازيکاست، موجب رضاي خاطر گیرندگان خدمت  شدهتعريفوظايف سازماني 

اين  اخیر تالش نموده هايسالگردد. دانشگاه علوم پزشكي تهران در دانشگاه از طرف ديگر مي تا همواره در مسیر 

 محور اساسي يعني ارتقاي خدمات حرکت نمايد.

و خرد جمعي  هافعالیتکه در اين دانشگاه نهفته است، حاصل کار گروهي و بازتاب  توجهيقابلبسیار  هايظرفیت

 معرفي شوند. حالدرعینو  شدهاستفاده هاآنباشد که الزم است به نحو مطلوب از کارکنان آن مي

هاي نخست اين ديگري همراه بود و در ماه باافتخاربه مدد الهي براي دانشگاه علوم پزشكي تهران  1386ل سا

المللي برداشت. آغاز حرکت روبه رشد و پرشتاب هاي استواري براي تحرك بیشتر در عرصه بینسال، دانشگاه گام

دست آمد، طلیعه قابل قبولي براي  جديدي که در اين عرصه به هايشاخصسنجي، با دانشگاه در عرصه وب

تنها  عنوانبه ESI(Essential Science Indicators)هاي دانشگاه ماست. حضور دانشگاه در دانشگاهي با ويژگي

المللي، دانشگاه علوم پزشكي کشور در علوم بالیني افتخاري است که اينک از آن دانشگاه ماست. اين سامانه بین

دهد. در المللي را نشان ميهاي بیندر عرصه رقابت Medlineو  ISIزايش تعداد مقاالت ارزيابي تولید علم و اف

و  40669عرصه داخلي نیز براي پنجمین سال متوالي، دانشگاه موفق به کسب رتبه نخست پژوهش با امتیاز کل 

 داشت.امتیاز اختالف  373و  23339هاي دوم گرديد که به ترتیب با رتبه 736 تراز شدهامتیاز 

اکنون به همت مجموعه معاونت پژوهشي دانشگاه و با همكاري ساير واحدهاي تابعه، محصولي جديد با عنوان 

آوري اطالعات مورد تقاضاي مديران سطوح مختلف دانشگاه که در آن ضمن جمع تولیدشده «سالنامه آماري»

 قت کافي در صحت آن مبذول گرديده است.بودن و نیز د روزبهو سیاق مناسب، نهايت تالش براي منظم و  بانظم

توجه و  درخورفعالیتي  تنهاييبهاست،  شدهريزيبرنامهاگرچه تولید اين محصول که حاصل يک کار گروهي و 

نمايد، اما آنچه ارزش اين مجموعه را فزوني را الزم مي اندرکاران واحد آمار و اطالعات دانشگاهتقدير از دست

باشد. تولید و کلیه مخاطبان و ذينفعان دانشگاهي و غیردانشگاهي آن مي وسیلهبهیل آن بخشد ارتقاء و تكممي

کند. چشم ما به هايي، امیدواري روزافزوني را براي ارتقاي علمي و اجرايي دانشگاه فراهم ميانتشار چنین مجموعه

ن،  ،علميهیأتتر است و به همین جهت از اعضاي محترم اي پرنور و درخشانآينده دانشجويان، پژوهشگران، مديرا

تر به تحقق اهداف بلند دانشگاه که حضور ريزان و کارکنان دانشگاه انتظار داريم با فعالیت و تالش شايستهبرنامه

هاي علمي است جامه عمل بپوشانند و در سطح جهان براي ملت بزرگ ايران و جامعه دانشگاهي تر در عرصهقوي

 خارآمیز را رقم زنند.فرهیخته آن، روزهاي افت

 

 دكتر باقر الریجاني

 رئیس دانشگاه
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 پیشگفتار معاون پژوهشي دانشگاه

 

 

که داشتن اطالعات و تصوير صحیح از  شده استهاي متعددي استوار گیري بر پايهامروزه فرآيند تصمیم

ران سطوح مختلف دانشگاه از گردد. داشتن اطالعات مناسب براي مديرکن آن محسوب مي ترينمهمواقعیات بیروني 

 گیرد.قرار مي هاآنمتفاوت و از منابع مختلف در اختیار  هايروشاي برخوردار است و اين اطالعات به اهمیت ويژه

و  هاروشآيد، با استفاده از مي به شمارگیري ترين لوازم تصمیمبا توجه به اينكه اطالعات يكي از اساسي

ن از آن و مي شدهتبديلسازمان  موردنیازها پس از پردازش به اطالعات کامل داده ،علم آمارهاي مختلف شیوه توا

 خرد و کالن دستگاه مربوطه استفاده کرد. هايريزيبرنامهدر 

ن و ابزار مختلفنمايد تا با استفاده از معاونت پژوهشي دانشگاه تالش مي ، نیازهاي اطالعاتي مديران، پژوهشگرا

 اقدام نمايد. هاآنرساني صحیح به د را شناسايي نموده و در جهت اطالعساير مخاطبین خو

ريزي سالنامه آماري دانشگاه در اين معاونت مطرح گرديد و طرح 84سال نیمه دومدر اين راستا از 

در انجام گرفت و  85 در سالاطالعات آن تهیه  ساختار سازيسنجي و هاي اولیه در خصوص امكانريزيبرنامه

نمايند هاي دانشگاهي فعالیت ميدر حیطه افرادي کهبراي هاي اجرايي براي تولید سالنامه برداشته شد. گام 86سال 

 هاآنبا توجه به ديدگاه سازماني و جايگاه مديريتي  در اين سالنامه شدهارائهتفسیر و تعبیر هر يک از اطالعات 

و تالش  شده استگونه توضیح و تفسیر اضافي خودداري از ارائه هرمجموعه  در اينتواند متفاوت باشد. لذا مي

 باشد. دركقابلشده آمار و جداول تا حد امكان شفاف و 

هاي مختلف دانشگاه است که با تالش اي که اکنون پیش روي شماست حاصل يک کار جمعي حوزهمجموعه

کنندگان اين مجموعه ادعا ندارند که تهیه .شده استائهارو  بنديجمعرساني دانشگاه همكاران مديريت آمار و اطالع

و دريافت نظرات  باراهنمايياند، اما انتظار دارند که نقصي را در اختیار مخاطبان قرار دادهاطالعات کامل و بي

براين با ما . بناارائه نمايند ترمناسب تر وکاملساله با اطالعات مخاطبان و خوانندگان محترم اين مجموعه را هر

مكاتبه  stat@tums.ac.irدانشگاه به نشاني الكترونیک  رسانياطالع آمار وراستا با مديريت  در اينهمراه شويد و 

 .فرمايید

 

 دكتر اكبر فتوحي

 معاون پژوهشي دانشگاه

mailto:stat@tums.ac.ir
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 رسانيخدمتعلم و  توسعهان در تهرجایگاه دانشگاه علوم پزشکي 
 

و رمز  آموزش عالينماد  ،معظم رهبريدانشگاه مادر و به تعبیر مقام  عنوانبهدرماني تهران  ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 

ن نقش را در تولید هاي کشور، بیشتريدانشكده ترينبزرگو در اختیار داشتن  علميترين اعضاي هیأتحیات علمي کشور، با جذب برجسته

دکتراي اي، حرفه، دکترايکارشناسي ارشد، کارداني، کارشناسيدانشگاه در مقاطع اين دانشجويان کند. علم و حفظ سالمت جامعه ايفا مي

علم و  توسعهعملكرد دانشگاه در دو محور رئوس  هستند. به تحصیلمشغول  Ph.Dدکترايو نیز ؛ يتخصصفوق و تخصصي

 باشد:ه شرح زير ميرساني بخدمت

 

 علم:توسعه محور 

 علوم پزشکي كشور: هايدانشگاه بندي خدمات آموزشيسطح در طرحموقعیت دانشگاه علوم پزشکي تهران 
وضعیت ارائه  شدهانجاممعاونت آموزشي و امور دانشجويي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  وسیلهبهدر اين طرح که  

وضعیت  نظر گرفتنبا در  درنهايتو  شدهبررسي هاآنهاي علوم پزشكي کشور به تفكیک رشته هايهدانشگاخدمات آموزشي 

، در اين 1384. دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال شده استتعیین هاآنسطح ارائه خدمات آموزشي در  ،هاي دايرمجموع رشته

. همچنین بر داده استرتبه اول را در کشور به خود اختصاص  ،شدههامتیاز در نظر گرفت 100امتیاز از مجموع  84/91طرح با کسب 

در  باريکهر دو سال  علوم پزشكي کشور هايدانشگاهه کلیهاي پزشكي کشور که با همكاري بندي دانشكدهاساس طرح رتبه

؛ دانشكده پزشكي 1382شود، در سال معاونت آموزشي و امور دانشجويي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، انجام مي

 .نموده استامتیاز مقام نخست را کسب  100امتیاز از مجموع  78/62براي دومین سال متوالي با کسب  دانشگاه تهران

 :پژوهشيموقعیت دانشگاه علوم پزشکي تهران در ارزشیابي 

 علوم پزشكي کشور. هايانشگاهد در بین توانمندسازيمحور  هايشاخصکسب بیشترين امتیاز خام بر اساس جمع امتیاز خام  •

 علوم پزشكي کشور. هايدانشگاهانتشار علم در بین  هايشاخصکسب بیشترين امتیاز خام از مجموع امتیازات  •

 علوم پزشكي کشور. هايدانشگاهکسب بیشترين امتیاز تراز شده بر اساس سهم بودجه هر پژوهشگر در بین  •

 .کشور هايدانشگاهکل در بین شبكه دانشگاه کسب رتبه سوم براي  •

 برگزیدگان جوایز كشوري:

مختلف گرديد که از  هايبخشمورد برگزيده در  19، دانشگاه موفق به کسب برگزار شد 85ماه سال کشوري رازي که در دي جشنوارهدر 

مورد برگزيده قسمت محققین  5و  هاي دانشجويينامهمورد پايان 9هاي اول تا سوم شدند. همچنین مورد، موفق به کسب رتبه 5اين تعداد 

 .بوده استهزار ريال 400و  میلیون 432مبلغ در اين سال شده جوان بودند. کل ارزش ريالي جوايز کسب

 و تشویق مقاالت: سنجيعلمنتایج 

ات دانشگاه کتاب به شوراي انتشار 59و تشويق مقاالت دانشگاه تسهیالت تشويقي دريافت کردند.  سنجيعلممقاله از واحد  985

سنجي دانشگاه دوره کارگاه در واحد علم 68، 1385همچنین در سال . را دريافت کردندعنوان مجوز چاپ  21معرفي شدند که 

ساعت خدمات  616 درمجموعدانشگاه؛  سنجيعلمواحد اين سال در اند. ها شرکت داشتهنفر در اين کارگاه 1658برگزار شد که 

 .داده استارائه  ز متقاضیانا نفر 410اي براي مشاوره

 محور خدمات:
مستقیم تحت  صورتبهاستان تهران(  جمعیتدرصد کل  36مناطق مرکزي و جنوبي شهر ) جمعیتنفر از  881و  هزار 832میلیون و  4

شده ارائهخت فعال ت 3612درمانگاه دولتي و با استفاده از  62بخش بیمارستاني،  125پوشش خدمات دانشگاه هستند. اين خدمات از طريق 

 220خدمات سرپايي دريافت نموده و بیش از از طريق دانشگاه و شصت هزار نفر  صدششو  میلیونيکبیش از  1385. در سال است

 .اندشدهبستريدانشگاه  هايبیمارستاندر  نفر هزار
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 تهران: جمعیت جغرافیا و
در مجاورت  مازندران، قزوين، مرکزي، قم و سمنان پنج استاندارد.  هاي شمیران و توچال قرارجنوبي کوه دامنهشهر تهران در  

 .اندقرارگرفتهاستان تهران 

 13 داراي . اين استانشده استرا شامل درصد مساحت کل کشور ايران  2/1 ،مساحت کیلومترمربع 18814استان تهران با 

، پاکدشت و ، فیروزکوه، دماوند، ري، شمیرانات، اسالمشهرورامین، باد، نظرآ، ساوجبالغ، کرجکريم، رباطشهريار)شامل شهرستان 

 است.آبادي داراي سكنه 11969دهستان و 79شهر و 53، بخش 35 و (تهران

درصد در شهرستان 5درصد در شهرستان شهريار، 8درصد در شهرستان کرج، 13درصد جمعیت استان در شهرستان تهران، 59

 .اندشدهتوزيع هاشهرستاندر ساير و مابقي  کريمرباط

ه  شدهتقسیمبه سه ناحیه عمده  ي سالمتجغرافیا ازنظراستان تهران،  است که هر يک از اين نواحي تحت پوشش يكي از سه دانشگا

 .است قرارگرفتهعلوم پزشكي تهران، شهید بهشتي و ايران 

 میلیون 13استان تهران  جمعیتکل سايت مرکز آمار ايران، موجود در  اطالعات و 1385بر اساس سرشماري نفوس و مسكن سال 

يا  نفر 149و  هزار 521و  میلیون 6درصد، مرد و 4/51يا  هاآن نفر 217و  هزار 901و  میلیون 6نفر است که  366و  هزار 422و 

که مساحت آن  است حاليشود. اين در درصد کل جمعیت کشور را شامل مي19، زن هستند. اين جمعیت بیش از نفر 6/48

 درصد مساحت کل کشور است.2/1

که بسیار بیشتر از رشد متوسط  بوده استدرصد 63/2ساالنه رقمي حدود  1375-85رشد متوسط جمعیت استان تهران در دوره 

 713ران با تهو است  کیلومترمربعدر هر  نفر 43کشور  جمعیتتراکم  باشد.درصدي جمعیت کل کشور در اين دوره مي62/1ساالنه 

 شهرهاي کشور دارند.ساير ، کمترين تراکم را نسبت به کیلومترمربعدر هر  نفر 6نفر، بیشترين تراکم و سمنان با 

 889و  هزار 161میلیون و  1روستايي آن  جمعیتدرصد( و 3/91) نفر 431و  هزار 260و  میلیون 12شهري استان تهران  جمعیت

 باشد.درصد( مي7/8) نفر
 

 

 :آن هايشهرستانو  استان تهران نقشه
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 منطقه تحت پوشش خدمات دانشگاه:
تحت مستقیم  طوربهو همچنین مناطق شهرري و اسالمشهر  شهرداري 15و بخشي از منطقه  20 ،19، 17، 16، 11، 10مناطق  

باال و درآمد  جمعیتتراکم  شهر با و جنوب بخشي از مرکز يادشدهپوشش خدمات دانشگاه علوم پزشكي تهران هستند. مناطق 

 شهرري و اسالمشهر نیز حاکم است. اين شرايط در .شوندمتوسط به پائین را شامل مي

 690و  میلیون 2، مرکز آمار ايران 1385بنا بر نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال  تحت پوشش مستقیم دانشگاه جمعیت

اما بنا بر نظر معاونت سالمت دانشگاه، اين شود. استان تهران را شامل مي جمعیتدرصد کل  20 حدود نفر است که 674و  هزار

فیايي  12باشد. از طرفي با توجه به اينكه هزار نفر مي 300میلیون و  3جمعیت بیش از  بیمارستان دانشگاه در خارج از منطقه جغرا

 میلیون نف 5تحت پوشش دانشگاه حدود اند، برآوردهاي مقدماتي حاکي از اين است که جمعیت تحت پوشش قرار گرفته

 
 

 تحت پوشش دانشگاه: هنقشه منطق
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 تحت پوشش خدمات دانشگاه: جمعیتو جنسي  توزیع سني

اند. اين در حالي است ساله تشكیل داده 24تا  20تحت پوشش مستقیم خدمات دانشگاه را جوانان  جمعیتدرصد کل  13نزديک به  

شبیه   مستقیم دانشگاه، تحت پوشش جمعیتتوزيع دهند. مي و بیشتر تشكیل هسال100ور را افراد مذک جمعیتدرصد  01/0که 

  .دهدرا نشان مي سال 29 تا 25و  سال 24 تا 20سال،  19تا  15سني گروه  سهدر  جمعیتباال بودن  و است کشور توزيع

 
 اهمناطق تحت پوشش مستقیم دانشگ جمعیتتوزيع سني و جنسي  1 -1جدول 

 مرکز آمار ايران( 1385)بر اساس اطالعات سرشماري نفوس و مسكن سال 

 گروه سني

 مناطق جغرافیايي جمعیتبرآورد کل 

 تحت پوشش مستقیم دانشگاه

 شهرستان جمعیت

 اسالمشهر

 شهرستان جمعیت

 ري

 زن مرد کل زن مرد کل زن مرد کل

 12472 13270 25742 16922 17830 34752 77170 81902 159072 و کمتر سال 4

9-5 167782 86133 81649 33022 16864 16158 25047 12798 12249 

14-10 181194 93340 87854 37414 19314 18100 28953 14937 14016 

19-15 260296 135138 125158 52805 26989 25816 37351 19920 17431 

24-20 349689 179506 170183 62728 30553 32175 41125 22283 18842 

29-25 302781 154338 148443 54986 29080 25906 32314 17600 14714 

34-30 228960 118186 110774 40115 21904 18211 23935 13109 10826 

39-35 217528 111954 105574 32232 17352 14880 20669 10922 9747 

44-40 193509 98308 95201 25760 13090 12670 17069 9003 8066 

49-45 166390 83656 82734 22612 11302 11310 14052 7517 6535 

54-50 134936 69304 65632 18004 9303 8701 10049 5448 4601 

59-55 96963 50094 46869 11397 6109 5288 6118 3243 2875 

64-60 73220 38251 34969 7924 4463 3461 4837 2640 2197 

69-65 56312 29767 26545 5625 3156 2469 3511 1881 1630 

74-70 46491 24734 21757 4515 2418 2097 3119 1699 1420 

79-75 28683 14618 14065 2636 1346 1290 1782 883 899 

84-80 18217 9039 9178 1693 819 874 1279 618 661 

89-85 6134 2904 3230 425 185 240 448 180 268 

94-90 1605 718 887 111 46 65 179 79 100 

99-95 528 224 304 56 19 37 75 28 47 

 32 25 57 32 20 52 236 148 384 و بیشتر سال 100

 139628 158083 297711 216702 232162 448864 1308412 1382262 2690674 مجموع
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 ي دانشگاه:مجموعه ستاد
 22 يطورکلبهکه شود مربوط به هر معاونت مي هايمديريتمعاونت و  شششامل دفتر رياست دانشگاه و  حوزه ستادي دانشگاه

هاي زير در دسترس وبگاهمجموعه ستادي دانشگاه با نشاني  85دهد. طي سال تشكیل مي 1-2جدول را به شرح  زيرمجموعه

 اند.متقاضیان بوده

 

 
 پست الكترونیک واحدهاي ستادي دانشگاهاه و وبگ شانين 1 -2جدول 

 پست الکترونیك گاهوب 

 www.tums.ac.ir chancellor@tums.ac.ir حوزه رياست دانشگاه

 http://education.tums.ac.ir tums_edu@tums.ac.ir معاونت آموزشي

 http://vcr.tums.ac.ir resdeputy@tums.ac.ir معاونت پژوهشي

 http://logistics.tums.ac.ir logistics@tums.ac.ir معاونت پشتیباني

 http://vsca.tums.ac.ir alumni@tums.ac.ir فرهنگي و دانشجويي معاونت

 http://health.tums.ac.ir health@tums.ac.ir معاونت سالمت

 http://fdo.tums.ac.ir fdo@tums.ac.ir معاونت غذا و دارو

 

 

 
 واحدهاي ستادي دانشگاهبرخي پست الكترونیک شاني  1 -2جدول ادامه 

 پست الکترونیك واحد پست الکترونیك واحد

 boodjeh@tums.ac.ir مديريت بودجه tumspr@tums.ac.ir روابط عمومي

 omor_mali@tums.ac.ir ديريت امور ماليم iro@tums.ac.ir المللبینروابط 

 gozinesh@tums.ac.ir هسته گزينش
هاي مديريت فني و نظارت بر طرح

 عمراني
fani@tums.ac.ir 

 poshtibani@tums.ac.ir مديريت خدمات پشتیباني edctums@tums.ac.ir مرکز مطالعات و توسعه آموزش

 renewcenter@tums.ac.ir مرکز نوسازي و تحول اداري دانشگاه research@tums.ac.ir مديريت امور پژوهش

 daneshjo@tums.ac.ir مديريت امور دانشجويي stat@tums.ac.ir پزشكي رسانياطالعمديريت آمار و 

 farhangi@tums.ac.ir برنامهفوقفرهنگي و مديريت امور  centlib@tums.ac.ir کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه

 dmotums@tums.ac.ir مديريت بهداشت و درمان دانشجويان museum@tums.ac.ir موزه تاريخ علوم پزشكي

 phy_edu@tums.ac.ir بدنيتربیتمديريت  ghazaray@tums.ac.ir مرکز نظارت بر مواد غذايي
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 پژوهشي دانشگاه: و هاي آموزشيمجموعه
مراکز اغلب به ها و مجموعه پژوهشي عمده در دانشكده طوربهمجموعه آموزشي دانشگاه اجرايي  ،اداريو مسائل  يساختار ازنظر

دو در  هابیمارستانو  شودبخش ديگر در حجم وسیعي انجام مي هايفعالیت هامحیطاما در هردوي اين ؛ شودمربوط مي تحقیقاتي

 .ندفعال هست و پژوهشآموزش  بخش

 

 :هادانشکده

دانشكده پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي آغاز کرد،  3را با  ه.ش فعالیت خود 1313كي تهران که در سال دانشگاه علوم پزش 

طب سنتي و دانشكده  دانشكدهعناوين  جديد با دانشكدهدو اندازي در حال راه فعال است. همچنین دانشگاهدانشكده  7داراي اکنون 

و  تأسیسکیش جزيره المللي دانشگاه در پرديس بین . همچنینرسیده استنیز مقامات ذيصالح  تأيیدکه به  باشديمعلوم نوين 

کارشناسي ارشد، دکتراي عمومي، ناپیوسته، و  کارشناسي پیوستهمقطع تحصیلي کارداني،  8. دانشگاه در شده استاندازي راه

نفر  8689پذيرد. تعداد دانشجويان شاغل به تحصیل در دانشگاه، نشجو ميدا تخصصفوقو مقطع  Ph.Dدستیار تخصصي، دکتراي 

نقش  علميعضو هیأت 1255با دارا بودن زن هستند. دانشگاه علوم پزشكي تهران  هاآننفر  4856مرد و  هاآننفر  3833است که 

 کند.مهمي در تولید علم و گسترش فرهنگ سالمت در جامعه، ايفا مي

 
 

 کننددر دانشگاه فعال هستند و دانشجو تربیت مي حاضرهايي که در حال و نشاني دانشكدهنام  1-3جدول 

 پست الكترونیک گاهوب نشاني نشاني نام دانشكده

 http://medicine.tums.ac.ir medicine@tums.ac.ir 88953001تلفن  ،خ پور سینا ،ضلع شمالي دانشگاه تهران پزشكي

 http://dentistry.tums.ac.ir dentistry@tums.ac.ir 664432313 - 66405348تلفن:  ،خیابان قدس، خیابان انقالب دندانپزشكي

 http://pharmacy.tums.ac.ir pharmacy@tums.ac.ir 66406757آذر، تلفن  16خیابان انقالب، خیابان  داروسازي

 http://fnm.tums.ac.ir fnm@tums.ac.ir 66933600میدان توحید، خیابان نصرت، تلفن  پرستاري

 http://sph.tums.ac.ir sph@tums.ac.ir 88968258، تلفن پور سیناخیابان انقالب، خیابان قدس، خیابان  بهداشت

 http://paramed.tums.ac.ir paramed@tums.ac.ir 88955687، تلفن پور سیناخیابان انقالب، خیابان قدس، خیابان  پیراپزشكي

 بخشيتوان
انقالب، بعد از پیچ شمیران، محل سابق بیمارستان زنان خیابان 

 77536586تلفن 
http://rehab.tums.ac.ir rehab@tums.ac.ir 

 

 

  

 دانشگاه:وابسته به  هايبیمارستان
نیز در بیمارستان خصوصي  19 باشد.آن خارج از منطقه تحت پوشش مي بیمارستان 10که  باشدميبیمارستان  16دانشگاه داراي  

. تعداد کل شده استارائهدر دو جدول زير  هاآندانشگاه علوم پزشكي تهران قرار دارند که اسامي و مشخصات  منطقه تحت پوشش

در نفر  128و  هزار 225که از اين تعداد  بودهنفر  4و  هزار 666و  میلیون 1، 1385در سال انشگاه د هايبیمارستانمراجعین به 

تخت و نسبت  3612 جمعاً؛ 1385، در سال دانشگاه هايبیمارستانهاي فعال داد تخت. تعاندشدهبستريگاه دانش هايبیمارستان

 .بوده است 34/62پذيرش براي هر تخت 

و  هابخشداراي يعني )بیمارستان عمومي  6و  تک تخصصيبیمارستان  9بیمارستان تابعه دانشگاه  16از  85طي سال 

 .بوده استدر حال فعالیت  دانشگاه هايبیمارستاندر بخش فعال  125 طورکليبه ( بودند وهاي مختلفتخصص



 درماني تهران -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي  

 فصل اول: دانشگاه در يك نگاه                1385آماري سال  سالنامه

 رساني پزشکي دانشگاهمدیریت آمار و اطالع -معاونت پژوهشي 

  81634070تلفن ، 605بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، ساختمان مرکزي دانشگاه، طبقه ششم، اتاق  نشاني: stat@tums.ac.ir پست الكترونیک:

 

 دانشگاه هايبیمارستاناسامي و نشاني  1-4جدول 

 نمابر تلفن نشاني نشاني پست الكترونیكي نام بیمارستان

 66390330 66938081_9و  66939001-9 انتهاي بلوار کشاورز hosp_imam@tums.ac.ir ره(خمیني )امام -1

 66428655 66931444 انتهاي بلوار کشاورز مجتمع بیمارستاني امام خمیني hosp_cancer@tums.ac.ir انستیتو کانسر-2

 66704805 66708103-5 سعدي شماليخیابان  hosp_amiralam@tums.ac.ir امیراعلم-3

 55648189 55647372  میدان بهداري آهنراهمیدان  hosp_baharloo@tums.ac.ir بهارلو-4

 77551584 77547971 -4  آبادقاسمخیابان  امیر کیانيخیابان  دماوندخیابان  hosp_bahrami@tums.ac.ir بهرامي-5

 55618989 55630668و  55609951-3 میدان وحدت اسالمي hosp_razi@tums.ac.ir رازي-6

 55419113 55419151-4 لشكر چهارراهپائین تر از  کارگر جنوبيخیابان  hosp_roozbeh@tums.ac.ir روزبه-7

 hosp_arash@tums.ac.ir آرش تنروئین-8
شرقي نرسیده به  196خیابان  پارستهرانفلكه سوم 

 بلوار پروين
 5-77887734 77880161 

 66716545 66701041-9  آبادمیدان حسننرسیده به  امام خمینيخیابان  hosp_sina@tums.ac.ir سینا-9

 تصادقروبروي دانشكده ا کارگر شماليخیابان  hosp_shariati@tums.ac.ir دکترشريعتي-10
و  5-88637091 

14_88026001 
88633039 

 hosp_ziaiyan@tums.ac.ir ضیائیان-11
ابوذر روبروي شهرداري منطقه  متري 20ابوذر میدان 

17 
7-55725216 55738012 

 55418080 55414941_5و  55410005-7 میدان قزوين کارگر جنوبيخیابان  hosp_farabi@tums.ac.ir فارابي-12

 66930026 66922115_7و  66920981-3 دکتر محمد قريبخیابان انتهاي بلوار کشاورز  hosp_tebi@tums.ac.ir مرکز طبي کودکان -13

 88029371 88029600  69 کارگر شمالي نبش بزرگراه جالل آل احمدخیابان  hosp_thc@tums.ac.ir مرکز قلب تهران-14

 8890417  88905063  88900002  شمالي استاد نجات الهيخیابان زند  خانکريمیابان خ hosp_mirza@tums.ac.ir میرزا کوچک خان-15

 66434020 665061 -9 -61192300 انتهاي بلوار کشاورز مجتمع بیمارستاني امام خمیني hosp_valiasr@tums.ac.ir عج(ولیعصر )-16

 

 دانشگاه تحت پوشش منطقه خصوصي هايبیمارستان و نشاني ساميا 1- 5جدول 

 نمابر تلفن نشاني بیمارستان نام رديف

 66001221 66001126-29 میمنتخیابان آزادي خیابان  آزادي 1

 55061137 55310836 شهید بخاراييخیابان جنوب  پايانه آيت اله کاشاني 2

 66835022 66868248و  66839402 کيرودخیابان آذربايجان نبش خیابان  اقبال 3

 66712322 66704051-5 جاميخیابان حافظ نرسیده به خیابان  الوند 4

 55346301 55065570و  55346161و  55346262 سردار جنگلروبروي پارك  سردار جنگلخیابان  آبادنازيخیابان  امیرالمؤمنین 5

 66701224 66706161-4 لوشاتونوفلخیابان ولیعصر خیابان  امید 6

 66014870 66014800-2 طوسخیابان کارون ابتداي خیابان آذربايجان خیابان  بابک 7

 66492333 66492333 شیخ هاديخیابان امام خمیني خیابان  باهر 8

 55365934 55386465 خواه يولمنیريه ايستگاه  از ولیعصر بعدخیابان  پارسا 9

 33401600 33401220-9 و 33401231-2 بادآامینشهرري  (پزشكيروانرازي ) 10

 0228-2221099 0228-2221999 اسالمشهر شهرك سعیديه سعیديه اسالمشهر 11

 66875036 66875030 و 66876023-4 کارونخیابان آذربايجان ابتداي خیابان آزادي خیابان  شهريار 12

 66702060 66702121-5 شیخ هاديخیابان جمهوري خیابان  عیوض زاده 13

 66718410و  12  66702011-5 لوشاتونوفلخیابان حافظ تقاطع خیابان  مروستي 14

 66410121 66406485 و 66465357-9 صباي جنوبي(مظفر )خیابان چهارراه ولیعصر  از انقالب بعدخیابان  مداين 15

 55327171 55311925-9و  55311923-3 بهمنیارخیابان میدان بهمن  مفرح 16

 66003474 66003474 میمنتخیابان آزادي خیابان  تمیمن 17

 66713039 66707072 حافظخیابان جمهوري تقاطع خیابان  نجمیه 18

 55052323 55309945 خزانه بخاراييخیابان ابتداي  شوش میدان شهید هرنديخیابان  خیريه(ولیعصر ) 19
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 درماني تهران -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 1385آماري سال  النامهس                   فصل اول: دانشگاه در يك نگاه

 اهرساني پزشکي دانشگمدیریت آمار و اطالع -معاونت پژوهشي 

  81634070تلفن ، 605بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، ساختمان مرکزي دانشگاه، طبقه ششم، اتاق  نشاني: stat@tums.ac.ir پست الكترونیک:

 :درماني -يبهداشتهاي شبکه
شبكه بهداشت اسالمشهر،  درماني شامل شبكه بهداشت جنوب، شبكه بهداشت شهرري و ،داشتيشبكه بزرگ بهسه  1385طي سال  

ه علوم  جمعیتبهداشتي، درماني را به  هاي خود خدماتو پايگاه هاپلي کلینیک ،درمانيبهداشتياز طريق مراکز  تحت پوشش دانشگا

 د.ادند پزشكي تهران ارائه
 

 

 :هاكتابخانه 

 36اي از ، زنجیره85سال . در گرددبازميقبل  هفتادسالهاي دانشگاه علوم پزشكي تهران به کتابخانه اغلب تأسیستاريخچه  

 متمرکزنیمهنظام »تحقیقاتي با  مراکز و هابیمارستانها، هاي مستقر در دانشكدهکتابخانه، شامل کتابخانه مرکزي دانشگاه و کتابخانه

 ند.رساندانجام به الكترونیک را  و ئه منابع نوشتاريند و وظیفه ارابودمتصل  به هم»کتابداري

نشريه  هزار کينه حدود د. دانشگاه علوم پزشكي تهران ساالباشنمي «ايکتابخانهبینخدمات » دهندهارائههاي دانشگاه کتابخانه 

الكترونیک  هايفرماستفاده از با حرکت جدي به سمت  .شه 1379سال کند که از هاي خود فراهم ميادواري التین را براي مجموعه

 چشمگیري افزايش داده است. صورتبه را برداري از منابع علمياطالعاتي، امكان بهره هايبانکنشريات و 

و  مندانعالقه برايعلوم پزشكي تهران را  کتابخانه الكترونیکمجموعه ي رو به گسترش خود ارايانهدانشگاه با استفاده از شبكه  

 مورداستفاده 85طي سال  ؛http://diglib.tums.ac.ir به نشاني الكترونیکگاه کتابخانه وب .آورده استپديد  گانکننداستفاده

 .بوده استمحققین داخل و خارج از کشور 

 

 

 مراكز تحقیقاتي:

که اسامي و  اندبوده تهران فعال دانشگاه علوم پزشكي در قطعيو  داراي موافقت اصولي 85طي سال  مرکز تحقیقاتي 28 

 .شده استارائه 1-6مشخصات اين مراکز در جدول 

 

 شبکه دانشگاه:
به يكديگر باند الزم و پايايي مناسب  پهنايبا سیم ، کابل و تجهیزات بيفیبر نورياي متشكل از واحدهاي مختلف دانشگاه با شبكه 

، مراکز تحقیقاتي، هابیمارستانها، ها، دانشكدهرياست، معاونت حوزهگاه اين شبكه دسترسي به وب در 85در سال اند. متصل شده

 است. بوده پذيرعلمي امكاناعضاي هیأت سنجي، روابط عمومي دانشگاه والكترونیک، واحد علمکتابخانه 
 

 

 موزه ملي تاریخ علوم پزشکي كشور:
موزه ملي تاريخ علوم  تأسیسگذشتگان در ادوار مختلف تاريخي طرح  بهايگرانغني و ها، فرهنگ و تمدن حفظ ارزش منظوربه 

پزشكي کشور توسط دانشگاه علوم پزشكي تهران؛ تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي کشور و با همكاري 

برداري رسید. اين به مرحله بهره 1380آغاز شد و در سال  1378سازمان میراث فرهنگي کشور طي يک پروژه مشترك از سال 

 است. موزه ملي تاريخ پزشكي کشور ايجادشدهمترمربع  2000قاجاريه در تهران، با زيربناي حدود  هدورموزه در بنايي مربوط به 

ز:  اندتعبار هاآن ترينمهمباشد که متعددي مي هايبخشداراي با تمام امكانات خدمات خود را ارائه نمود اين واحد  85در سال  ا

بخش  ، بخش معرفي مشاهیر علوم پزشكي کشور، بخش کتب خطي و اسناد پزشكي، بخش ابزار و ادوات مرتبط با علوم پزشكي

گاه وب .شناسيبخش جنین و بخش طب سنتي ،بخش طب گیاهي ، بخش دندانپزشكي ، دامپزشكي بخشمامايي،  و تاريخ پرستاري

 است. دسترسيقابل http://museum.tums.ac.ir نشانير موزه ملي تاريخ علوم پزشكي کشور د

http://diglib.tums.ac.ir/
http://museum.tums.ac.ir/


 درماني تهران -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي  

 فصل اول: دانشگاه در يك نگاه                1385آماري سال  سالنامه

 رساني پزشکي دانشگاهمدیریت آمار و اطالع -معاونت پژوهشي 

  81634070تلفن ، 605بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، ساختمان مرکزي دانشگاه، طبقه ششم، اتاق  نشاني: stat@tums.ac.ir پست الكترونیک:

 
 1385اسامي و مشخصات مراکز تحقیقاتي داراي موافقت اصولي و قطعي دانشگاه در سال  1-6جدول 

 تلفن مرکز نشاني گاهوب نشاني عنوان مرکز

پوست  هايبیماريمرکز آموزش و پژوهش   -1

 و جذام
http://crtsdl.tums.ac.ir  88963804 79شماره  -نبش شهید نادري -طالقانيخیابان 

 88026902 يدکترشريعتب  -کارگر شماليخیابان  http://emrc.tums.ac.ir مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم -2

و پیوند  آنكولوژيهماتولوژي،  تحقیقات مرکز -3

 مغز استخوان
http://horcbmt.tums.ac.ir  88029390 دکترشريعتيبیمارستان  -کارگر شماليخیابان 

 88026481 دکترشريعتيشمالي، ب  کارگرخیابان  http://ddrc.tums.ac.ir گوارش و کبد هايبیماريمرکز تحقیقات  -4

 66705511 بیمارستان سینا، آبادحسنامام خمیني، میدان خیابان  http://stsrc. tums.ac.ir جراحي هايپژوهشمرکز تحقیقات تروما و  -5

 66939320 بیمارستان امام خمیني-انتهاي بلوار کشاورز http://vrhrc.tums.ac.ir روري ولیعصربهداشت با تحقیقات مرکز -6

 66935855 بیمارستان امام خمیني -انتهاي بلوار کشاورز http://iaari.tums.ac.ir آسم و آلرژيمرکز تحقیقات ايمونولوژي، -7

 88029256 کارگر شمالي، مرکز قلب تهرانخیابان  - لب تهرانمرکز تحقیقات ق -8

 88026956 دکترشريعتيب  -کارگر شماليخیابان  http://rrc.tums.ac.ir مرکز تحقیقات روماتولوژي -9

 66439831-3 بیمارستان امام خمیني-انتهاي بلوار کشاورز http://rcstim.tums.ac.ir و تكنولوژي درپزشكي مرکز تحقیقات علوم  -10

 55416134 بیمارستان فارابي -میدان قزوين http://tuerc.tums.ac.ir پزشكيچشممرکز تحقیقات  -11

 55413540 بیمارستان روزبه http://pprc.tums.ac.ir پزشكيروان مرکز تحقیقات -12

 66959090 دانشكده داروسازي http://psrc.tums.ac.ir مرکز تحقیقات علوم دارويي -13

 66954230 دانشكده بهداشت http://cer.tums.ac.ir مرکز تحقیقات محیط زيست -14

 66717447 ، بیمارستان سیناآبادسنح میدان امام خمیني،خیابان  http://urc.tums.ac.ir مرکز تحقیقات ارولوژي -15

 66708104 اعلمسعدي شمالي، ب امیرخیابان  http://enrtc.tums.ac.ir مرکز تحقیقات گوش، حلق و بیني -16

 66419661 مقدم يفرش شهید، خیابان کارگر شمالي،خیابان  http://mehr.tums.ac.ir مرکز تحقیقات اخالق و تاريخ پزشكي  -17

 66424828 بیمارستان امام خمیني-انتهاي بلوار کشاورز http://itb.tums.ac.ir ايران هاي پیونديبانک فرآوردهمرکز تحقیقات  -18

 66933399 ، انستیتو کانسرامام یمارستان، ببلوار کشاورزانتهاي  http://crc.tums.ac.ir )سرطان( مرکز تحقیقات کانسر -19

 88986677 دانشكده دندانپزشكي http://drc.tums.ac.ir مرکز تحقیقات دندانپزشكي -20

 55412232 بیمارستان فارابي-میدان قزوين-کارگر جنوبيخیابان  http://incas.tums.ac.ir تحقیقات اعتیاد مليمرکز  -21

 88630227 روبروي بیمارستان شريعتي –کارگر شمالي خیابان  - مرکز تحقیقات پزشكي ورزشي -22

 66918899 بیمارستان امام خمیني-انتهاي بلوار کشاورز http://ircha.tums.ac.ir قیقات ايدزمرکز تح -23

 66959090 دانشكده داروسازي http://psrc.tums.ac.ir دارويي گیاهانمرکز تحقیقات  -24

 66959090 دانشكده داروسازي - پزشكي ريزفناوريمرکز تحقیقات  -25

 88026901 بیمارستان امام خمیني-انتهاي بلوار کشاورز - ايمرکز تحقیقات پزشكي هسته -26

 66948899 بیمارستان امام خمیني-انتهاي بلوار کشاورز http://icnr.tums.ac.ir مغز و اعصاب هايبیماريمرکز تحقیقات  -27

 55780033 ابوذر درمانيبهداشتيمرکز  -میدان ابوذر -خیابان ابوذر http://sdhprc.tums.ac.ir توسعه اجتماعي و ارتقاء سالمتمرکز تحقیقات  -28
 

 

 دانشگاه: تسهیالت رفاهي

 1860با ظرفیت  خوابگاه 11. داشته استمترمربع  هزار 41حدود  زيربنايي درمجموعهاي دانشگاه خوابگاه 85در سال  :خوابگاه

جهت استفاده  خانوار 130با ظرفیت  جهت استفاده دختران و يک خوابگاه ،نفر 1450با ظرفیت  خوابگاه 6 و جهت استفاده پسران فرن

 ده است.خدمات خود را ارائه کرمتأهل دانشجويان 

ها و شكدهها به پرديس مرکزي دانشگاه، داناز کلیه خوابگاهامكانات رفت و بازگشت  :وآمدرفتسرویس و وسایل سلف

ها و دانشكده در محیطمختلف  هاي، باشگاه کارکنان دانشگاه و بوفهسرويسسلف طورهمین بودهبرقرار مختلف  هايبیمارستان

 .داشته است کوي دانشگاه در اختیار دانشجويان و کارکنان قرار نیز مختلف و هايبیمارستان
 

http://crtsdl.tums.ac.ir/about.asp
http://crtsdl.tums.ac.ir/about.asp
http://emrc.tums.ac.ir/
http://horcbmt.tums.ac.ir/
http://horcbmt.tums.ac.ir/
http://stsrc.tums.ac.ir/
http://vrhrc.tums.ac.ir/
http://iaari.tums.ac.ir/
http://iaari.tums.ac.ir/
http://iaari.tums.ac.ir/
http://rrc.tums.ac.ir/
http://rcstim.tums.ac.ir/fa/index.html
http://cer.tums.ac.ir/
http://entrc.tums.ac.ir/
http://mehr.tums.ac.ir/
http://mehr.tums.ac.ir/
http://mehr.tums.ac.ir/
http://itb.tums.ac.ir/
http://itb.tums.ac.ir/
http://itb.tums.ac.ir/
http://crc.tums.ac.ir/en/home.asp
http://drc.tums.ac.ir/
http://incas.tums.ac.ir/
http://www.smrc.ir/
http://psrc.tums.ac.ir/
http://icnr.tums.ac.ir/main.htm


 درماني تهران -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 1385آماري سال  النامهس                   فصل اول: دانشگاه در يك نگاه

 اهرساني پزشکي دانشگمدیریت آمار و اطالع -معاونت پژوهشي 

  81634070تلفن ، 605بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، ساختمان مرکزي دانشگاه، طبقه ششم، اتاق  نشاني: stat@tums.ac.ir پست الكترونیک:

هاي دانشگاهي اعم از کارکنان، دانشجويان، گروه تماميبهورزشي  هايتفعالیارتقاء سطح کیفي و کمي  باهدف :بدنيتربیت

طي سال امكانات ورزشي دانشگاه  ترينمهم. شودمي خدمات ورزشي مختلفي در دانشگاه ارائه هاآنعلمي و فرزندان اعضاي هیأت

 :از اندعبارت 1385

 سازيبدني و سالن آبي شهید توکلي: مجهز به استخر، سونا، جكوز هايورزشمجتمع  •

 هايورزشوالیبال، بسكتبال، فوتسال، بدمینتون و سالن چندمنظوره  هايسالنمجتمع ورزشي ـ فرهنگي شهید فتحي: داراي  •

 نورديسنگو مجهز به ديواره مصنوعي جهت رشته  سازيبدنرزمي، تنیس روي میز و 

 (شهید فتحي مجتمع درمستقر )ت سمعي و بصري و آموزشي خانه فرهنگ امام خمیني )ره( با امكانات سالن نمايش و امكانا •

 زمین چمن فوتبال فارابي •

 هاي تنیس )بخشي از پروژه مجموعه ورزشي چمران(زمین •

 عرب زادهسالن تیراندازي شهید دکتر  •

 هاي دانشجوييشي واقع در خوابگاهورز هايسالن •

 

 روابط عمومي دانشگاه:

ي ضروري بـراي  واحدو  هاسازمانيكي از ارکان ارتباطي دانشگاه با ديگر  عنوانبهران روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي ته 

 .کندنظر مستقیم رياست دانشگاه فعالیت مي تحت، سازمانيدرونهاي زيرمجموعهبهبود ارتباطات 

اقدام به توسعه خدمات  هاي گوناگون،زمینه در خدمت ائهعالوه بر ار 1385روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 

ه به شرح  شدهارائه غیر الكترونیکخدمات ارتباطي  نیز نمود.اي دانشگاه شبكه رايانهالكترونیک از طريق  در روابط عمومي دانشگا

 زير است:
 دانشگاه در جرايد.مربوط به هاي الف( انتشار آگهي

 راديوتلويزيونيهاي برنامه کنندگانتهیهتقاضاي متعدد  85در طول سال  هاي راديوتلويزيوني:ب( هماهنگي و هدايت تولیدکنندگان برنامه

مورد مجوز ساخت برنامه صادر  156بیش از  درمجموعمنظم ارزيابي گرديد و  طوربه و تولید برنامهمندي از امكانات دانشگاه براي بهره

 .شد

ها هاي تهیّه شده از اماکن، شخصیتن آلبوم جديد از تصاوير و فیلمعنوا 50( توسعه آرشیو فیلم و عكس روابط عمومي با تهیّه بیش از ج

 است. دسترسيقابل آسانيبهموضوعي داشته و  ندکسيابندي و اين آرشیو طبقهمختلف دانشگاه.  هايفعالیتو موضوعات مرتبط با 

 

 خدمات ارتباط الکترونیك روابط عمومي دانشگاه:

 ابط عموميارتقاء بخش فارسي سايت اينترنتي رو •

 بازخورد نظرات خوانندگان •

 موردنیازنظرسنجي براي مطالعات اجتماعي در مواقع  •

 Onlineاصالح ساختار گالري عكس  •

 اخبار صوتي در سايت سازيفعال •

 هاايجاد بخش مناسبت •

 نصب جستجوگر جديد موضوعي در اخبار و کل سايت •

 و در هفته سالمت 1385عام در سال اندازي نشريه الكترونیک نداي تندرستي براي مخاطبان راه •

 News ،webpage ،search: هايبخشافتتاح بخش انگلیسي سايت روابط عمومي و توسعه آن با  •
 

 



 درماني تهران -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي  

 فصل اول: دانشگاه در يك نگاه                1385آماري سال  سالنامه

 رساني پزشکي دانشگاهمدیریت آمار و اطالع -معاونت پژوهشي 

  81634070تلفن ، 605بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، ساختمان مرکزي دانشگاه، طبقه ششم، اتاق  نشاني: stat@tums.ac.ir پست الكترونیک:

 

 1385سال در و میزان بازديدها  روابط عمومي مربوط به سايت آمار 1-7جدول 

 تعداد موضوع تعداد موضوع

 مورديک  نصب خبر صوتي عنوان 4160 اخبار بارگذاري شده

 شماره 11 تعداد نشريه ندا )موجود در سايت( مجموعه 105 گالري نسب شده

 مرتبه 5989 در سايت شدهاعمالتعداد جستجوي  عنوان 122 شدهنصبهاي اطالعیه

 عنوان 120 تعداد مقاالت نداي تندرستي عنوان 29 بندي اخباردسته

 مورد 476224 مشاهده اخبار نفر 45 مديران بخش اخبار

 مرتبه 124156 مشاهده صفحات مورد 1121 از اخبار نظرسنجي

 285695 مشاهده نداي تندرستي مورد 44 در بخش بازخورد اظهارنظر

 

 هابخشمراجعه به سايت روابط عمومي به تفكیک  زمانمدتمیانگین  1-8 جدول

 جو در نداي تندرستيجست جستجو در اخبار معرفي دانشگاه نداي تندرستي نشريه ندا صفحه اول سايت 
جستجو در 

 بخش انگلیسي

 زمانمدتمیانگین 

 مراجعه به سايت
30/1 07/2 14/1 42/0 49/0 08/1 53/0 

 

 

 الملل و سمینارها:روابط دانشگاهي، امور بینمدیریت 
واحد  و هاکنگره سمینارها و واحدالملل، بكار کرده و در حال حاضر شامل واحد روابط بین شروع 1369سال  از اين مديريت 

مالي  تأمیناين مديريت  هايفعالیتبخشي از  باشد.مي http://iro.tums.ac.irگاه اين مديريت وب نشاني باشد.مي بصري سمعي و

 1384باشد. در اين رابطه در سال يخارج از کشور م هايهمايشو انجام فرايند معرفي و پشتیباني اعضاي دانشگاه براي شرکت در 

 1385اين حمايت در سال  کهدرحالياعتبار صورت گرفته است  تأمیندالر  هزار 538ريال و  هزار 456211از طريق اين مجموعه 

 ريال بوده است. هزار 7500000 بربالغرقمي 

اين واحد را ارائه  85و  84هاي سال هايالیتفعاين مديريت جداول زير آمار  هايفعالیتخدمات و  سايربا توجه به همچنین 

 نمايد.مي
 

 

 کشور بر اساس موقعیت دانشگاهيخارج از  هايهمايش در کنندگانشرکت آمار 1-9جدول 

 
 
 

 

 

 
 

 

 اساس نحوه ارائه مقاله خارج از کشور بر هايهمايشدر  شدهارائهالت مقاآمار  1-10 جدول

 
 

 
 

 موقعیت دانشگاهي
 کنندگانشرکتتعداد 

 85سال  84سال 

 247 287 اساتید

 17 15 دانشجويان

 264 302 جمع

 85سال  84سال  

 پوستر سخنراني پوستر سخنراني نحوه ارائه مقاله

 187 77 206 96 تعداد مقاله

http://iro.tums.ac.ir/


 درماني تهران -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 1385آماري سال  النامهس                   فصل اول: دانشگاه در يك نگاه

 اهرساني پزشکي دانشگمدیریت آمار و اطالع -معاونت پژوهشي 

  81634070تلفن ، 605بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، ساختمان مرکزي دانشگاه، طبقه ششم، اتاق  نشاني: stat@tums.ac.ir پست الكترونیک:

 

 

 

 ج از کشور بر اساس قارهخار هايهمايشارائه مقاله در  آمار 1-11جدول 

 85سال  شدهارائهتعداد مقاله  84ل سا شدهارائهتعداد مقاله  قاره

 149 155 اروپا

 84 90 آسیا

 23 33 آمريكا

 5 18 آفريقا

 3 6 اقیانوسیه

 

 

 کشور بر اساس دانشكده خارج از هايهمايشارائه مقاله در  آمار 1 -12 جدول

 85سال  شدهارائهتعداد مقاله  84سال  شدهارائهتعداد مقاله  دانشكده

 134 155 پزشكي

 54 60 بهداشت

 13 26 داروسازي

 7 19 دندانپزشكي

 25 17 پرستاري

 6 7 پیراپزشكي

 4 4 بخشيتوان

 5 3 بازنشسته(موارد ) ساير

 16 11 مراکز تحقیقاتي

 

 

 بر اساس مرتبه علمي خارج از کشور توسط اعضاي دانشگاه هايهمايشدر  شدهارائهمقاالت آمار  1-13جدول 

 85سال  شدهارائهتعداد مقاله  84سال  شدهارائهد مقاله تعدا مرتبه علمي

 39 34 استاد

 68 70 دانشیار

 104 141 استاديار

 36 29 مربي

 - 4 متخصص

 - 3 تخصصفوق

 5 5 دستیار متخصص

 - 3 تخصصفوقدستیار 

 Ph.D 10 12 يدانشجو

 - 3 ساير موارد

 
 



 درماني تهران -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي  

 فصل اول: دانشگاه در يك نگاه                1385آماري سال  سالنامه

 رساني پزشکي دانشگاهمدیریت آمار و اطالع -معاونت پژوهشي 

  81634070تلفن ، 605بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، ساختمان مرکزي دانشگاه، طبقه ششم، اتاق  نشاني: stat@tums.ac.ir پست الكترونیک:

 

 

 کنندگانشرکتاد تعد بر اساسده داخل کشور علمي برگزارش هايبرنامه آمار 1-14جدول 

 85سال  84سال  

 شدگاننامثبتتعداد  تعداد برنامه کنندگانشرکتتعداد  تعداد برنامه نوع برنامه

 5600 9 2510 12 سمینار

 3500 9 1125 18 کنفرانس

 13000 20 3104 11 همايش

 400 7 275 9 جنب همايش کارگاه

 

 
 شدهارائه هايبورسآمار  1-15جدول 

 عنوان بورس

 85سال  84سال 

 کنندهدريافتمدرك فرد  کنندهدريافتمدرك فرد 

کارشناسي 

 ارشد
 جمع پزشک

کارشناسي 

 ارشد
 جمع پزشک

 - - - 2 - 2 داخلي بلندمدت هايبورس

 9 4 5 18 11 7 خارجي بلندمدت هايبورس

 6 6 9 9 علميهیأت از کشورفرصت مطالعاتي خارج 

 Ph.D 25 25 21 21تكمیلي دانشجويان  تحصیالت رسبو

 

 

 85داخلي و خارجي دانشگاه علوم پزشكي تهران سال  هاينامهتفاهمآمار  1-16جدول 

 نامهتفاهمنوع 
تعداد 

 هانامهتفاهم

هاي نامهتعداد تفاهم

 اقدام شده

محورهاي 

 هانامهتفاهم
 طرف تفاهم هايسازمان

و  هاارگانبا 

داخل  ايهسازمان

 کشور

2 2 
 هايهمكاري

 علمي

 دانشگاه علوم پزشكي ايران

 سازمان منطقه آزاد کیش

و  هاارگانبا 

خارج از  هايسازمان

 کشور

8 8 
 هايهمكاري

 علمي

 استرالیازنان بیمارستان رويال  آنكولوژيبخش 

 دانشگاه دندانپزشكي انگلستان

 انگلستان Middle sexدانشگاه 

 دانشگاه زوريخ سوئیس

 سازمان کنفرانس اسالمي

 آلمان Maintzدانشگاه 

 جهاني کبان

 بلژيک Minamiمرکز تغذيه 
 

 

 


