
 درماني تهران -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 هشپژو  :فصل سوم                                              1385آماري سال  سالنامه 

 مدیریت آمار و اطالع رساني پزشکي دانشگاه -معاونت پژوهشي 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 درماني تهران -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 1385آماري سال  سالنامه                                            پژوهش :فصل سوم

 مدیریت آمار و اطالع رساني پزشکي دانشگاه -معاونت پژوهشي 

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

 

 

 

 

 

 

 پيشگفتار معاون پژوهشي دانشگاه

 

 

اي پژوهش در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تهران از جايگاه ويژه

هاي متنوع چه در سطح بنديبرخوردار است. امروزه پس از چندين سال تالش مستمر، رتبه

سسات آموزش عالي کشور حاکي از اعتالي وزارت بهداشت، درمان و آموزش عالي و چه بین مؤ

جايگاه پژوهش دانشگاه است. نگاه آماري به فرآيندها و برون دادهاي حوزه پژوهشي دانشگاه 

 تواند نقاط قوت و ضعف و عملكرد اين حوزه را بیشتر نمايان سازد.مي

وهش در ، بسترسازي، هدايت و حمايت از پژگذاريسیاستمعاونت پژوهشي دانشگاه عالوه بر 

دار بعضي از وظايف ستادي است که لزوماً و کامالً مرتبط با پژوهش نیست ولي دانشگاه، عهده

اين معاونت تهیه و تدوين آمار و اطالعات  هايرسالتمتعهد به آن است. با اين مقدمه يكي از 

ي مديريتي هابه مديران ارشد و ساير اليه رسانياطالعجهت تصمیم سازي و  اعتمادقابلمناسب و 

دانشگاه  رسانياطالعباشد. اين وظیفه به عهده مديريت آمار و و کارکنان محترم دانشگاه مي

رسیده مختلف به انجام مي هايگزارشتهیه  وسیلهبهگذشته  هايسالو اين مهم در  شدهگذاشته

 است.

به مرحله اجرا در سال جاري اين مديريت تالش خود را در جهت تدوين سالنامه آماري دانشگاه 

گزارش حاضر ارائه نموده است. بديهي است  صورتبهو حاصل آن را در بخش پژوهش  درآورده

 عنوانبهباشد، لیكن اين مجموعه در حال حاضر پاسخگوي کلیه نیازهاي اطالعاتي مخاطبان نمي

که اين مهم به بر غناي آن افزود،  هرسالهتوان با رفع نواقص و تكمیل اطالعات آن مي هسته اولیه

نفعان اين ياري و مساعدت کلیه مخاطبان و مديران محترم نیازمند است. با امید به اينكه کلیه ذي

 مجموعه اطالعات، ما را در ارتقاي آن ياري نمايند.

 

 دكتر اكبر فتوحي

 ي دانشگاهمعاون پژوهش
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 :تاریخچه

عاونتت پژوهشتي دانشتگاه پتس از تفكیتک      آمتوزش پزشتكي، م  و در پي تشكیل وزارت بهداشتت درمتان و    1365سال  در

اولتین   عنتوان بته  جبتل عتاملي  آقتاي دکتتر   مرحوم  سرپرستيو با  شددانشگاه تهران تشكیل  دانشگاه علوم پزشكي تهران از

انتات  امك ابتدا در ساختمان اداري دانشكده پزشكي مستقر و بتا  معاونتنمود. اين  فعالیتدانشگاه شروع به  معاون پژوهشي

ايتن  تعداد کارمندان  ،هافعالیتپس از مدتي با گسترش  .آغاز کردفعالیت خود را  هشت نفر کارمندمحدودي شامل يک اتاق و 

مربوط بته   هايفعالیتکلیه  ،رغم کمبود شديد فضا و تعداد کارمندانبهدر آن دوره  .نفر افزايش يافت 18به  تدريجبه معاونت

سمعي و بصري و همچنین مقدمات تشكیل کتابخانه مرکزي و امور  ،دانشگاهيامور بین الملل و روابط بین ،خدمات پژوهشي

 شد.انجام مياين معاونت  وسیلهبهدانشگاه مرکز اسناد 

 

مربتوط بته   پژوهشتي   هتاي طترح بتا تصتويربرداري و انتقتال    تحقیقتاتي   هتاي طرحد وردر مپژوهشي اولین اقدام معاونت 

در حقیقتت بتا ايتن     .بتود  تازه تأستیس به معاونت  هاآنز معاونت پژوهشي دانشگاه تهران و انتقال علوم پزشكي اهاي رشته

 .وجود آمده شد بعملیات هسته اولیه مديريت امور پژوهشي که در آن زمان مديريت خدمات پژوهشي خوانده مي

 

هايي چون صورت پذيرفت و حوزهونت در معابندي خاصي بنا به ماهیت کاري تقسیم ،پژوهشيابتداي تشكیل معاونت در 

مناسبي از  هبه مرحل 69تا  65 هايسالالملل و واحد انتشارات در بین بین امور ، مديريت روابط دانشگاهي وپژوهشمديريت 

بته نیازهتاي متعتدد و افتزايش     توجته   ابت بته بعتد    70از ستال   بخصتو   بعد هايسالدر طي  .رسیدند فعالیتو گیري شكل

پزشكي تغییر نتام   رسانياطالعبه آمار و  هاکه بعدچون آمار و خدمات ماشیني  هاييمديريتهاي ديگر در محدوده هافعالیت

، دفتر ارتباط با صنعت و جامعه، دفتر همتاهنگي مراکتز تحقیقتاتي و متديريت چتا  و      مرکز اسناد و کتابخانه مرکزي و يافت

 اضافه گرديدند. قبلي نیز به مجموعه انتشارات

 

 است: بوده هاي زيرها و حوزهشامل مديريت سازماني ازنظر معاونت پژوهشي دانشگاه 1385سال  در

 مديريت امور پژوهشي 

 پزشكي رسانياطالعمديريت آمار و  

 دفتر انتشار کتب علمي و تشويق مقاالت 

 کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه 

 االملل و سمینارهمديريت روابط دانشگاهي، امور بین 

 دفتر هماهنگي مراکز تحقیقاتي 

 دفتر ارتباط با صنعت و جامعه 

 چاپخانه 

 علمي دانشجويان هايپژوهشمرکز  

 ملي تاريخ علوم پزشكي کشور هموز 
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 افتخارات معاونت پژوهشي دانشگاه در

 و جشنواره رازی پژوهشي هایفعاليتشيابي ارز

 
علوم پزشكي را با  هايدانشگاهکلیه  ،ان و آموزش پزشكيوزارت بهداشت درم آوريفنهرساله معاونت تحقیقات و 

روند ارزشیابي از گردد. دهد و نتايج اين ارزشیابي در نیمه دوم سال منتشر ميمعیارهاي خاصي مورد ارزشیابي قرار مي

پزشكي است همواره دانشگاه علوم  شدهانجامپژوهشي  هايفعالیتکه ارزشیابي  هاييسالو طي  آغازشده 1380سال 

 تهران رتبه اول را به خود اختصا  داده است.

علوم پزشكي کشور )سايت  هايدانشگاهعیناً از گزارش مربوط به ارزشیابي پژوهشي سالنامه کلیه مطالب اين بخش از 

بر .و شدهبرداشت (www.research.hbi.irوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به نشاني  و فناوريمعاونت تحقیقات 

 :شده استهاي زير موفق به اخذ رتبه 1385دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال اين اساس 
 

 علوم پزشکي كشور هایدانشگاهتيپ یك و كليه  هایدانشگاهكسب رتبه اول برای چهارمين سال پياپي در بين  •

تيپ  علوم پزشکي هایدانشگاه در بينسازی محور توانمند هایشاخصامتيازات خام  كسب بيشترین امتياز خام بر اساس جمع •

 یك

 علوم پزشکي تيپ یك هایدانشگاهانتشار علم در بين  هایشاخصكسب بيشترین امتياز خام از مجموع امتيازات  •

 كسب بيشترین امتياز تراز شده بر اساس سهم بودجه هر پژوهشگر •

 

 هتاي ستال طتي  پژوهشتي   هايفعالیتبیني فرايندهاي الزم براي تسهیل و شتاب بخشي به و پیشمستمر هاي ريزيبرنامه

باشتد کته اختتالف بتین      ايگونهبهپژوهشي  هايفعالیتدر ارزشیابي  شدهکسبگذشته موجب گرديده که اختالف امتیازهاي 

 بسیار زياد باشد.هاي بعدي رتبه اول و رتبه

پژوهشتي   هتاي فعالیتت ه معاونت پژوهشي و نیز در فراينتد ارزشتیابي   درمجموعآماري  هايشاخصبرخي از اطالعات و 

، میتزان اعتبتارات   تحقیقتاتي  هتاي طترح تعداد پژوهشتگران، میتزان بودجته مربتوط بته       ازجمله .داراي اهمیت بیشتري هستند

ب و چند مورد ديگر. در جتداولي کته در   تولید مقاالت ايندکس شده در مراجع معتبر، تولید کتاها، نامهبه پايان يافتهاختصا 

 آمده است. هاشاخصادامه اين بخش ارائه خواهد شد اطالعات و آمار مربوط به اين 

 
 

 

 1385سال در  پژوهشگران دانشگاه آمار تعداد 3 – 1جدول 

 

 عنوان

 اعضاي

 علميهیأت 

 پژوهشگر

 تطبیق يافته

 علميهیأتمحققین غیر 

 وبتحقیقاتي مص در مراکزشاغل 

 دانشجويان

 و باالتر لیسانسفوق

 5613 184 1633 1236 )نفر( تعداد

  تعداد /12پژوهشي +  علميهیأتمراکز تحقیقات + تعداد اعضاي  علميهیأتتعداد پژوهشگر تطبیق يافته= تعداد محققین غیر

دانشجويان کارشناسي ارشد + تعداد /3و دستیاران فوق تخصصي +  Ph.Dتعداد دانشجويان /2دانشجويان دکتراي عمومي+ 

 آموزشي علميهیأتتعداد /3تعداد دستیاران تخصص+ /3

http://www.research.hbi.ir/
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 1385سال در  پژوهشي دانشگاه هايطرحبه  يافتهاختصا میزان بودجه  3 – 2جدول 

 نوع بودجه
 کل بودجه دانشگاه

 )دولتي و درآمد اختصاصي(

 بودجه پژوهشي دانشگاه

 )بدون درآمد اختصاصي(

 کل بودجه

 مصوب هايطرح

 مصوب هايطرح کل بودجه

 هاياولويتمنطبق با 

 پژوهشي

 مبلغ

 )میلیون ريال(
0/2267170 0/53040 1/36508 6/25569 

 

 

 
 1385سال ارزشیابي در  هايشاخصتفكیک  به شدهکسبامتیازهاي  3-3جدول 

 شدهکل امتیاز کسب امتیاز محور ارزشیابي رديف

 و رهبريحاکمیت  1

 20 وهشاخالق در پژ

 5/21 تحقیقاتي هاياولويتعناوين  5/44

 3 برنامه استراتژيک

2 
 تولید دانش، انتشار علم

 بسیج منابع مالي و

 8/77 نوع مطالعه( برحسبتحقیقاتي ) هايطرح

9/18177 
 تحقیقاتي هايطرح
 (و اثربخشيدامنه همكاري، منبع اعتبار  برحسب)

5/494 

 6/17605 تولید و انتشار علم

 توانمندسازي 3

 130 هاهمايشبرگزاري 

0/728 

بتتا آموزشتتي متترتبط   هتتايکارگتتاهبرگتتزاري 

 پژوهش

174 

 360 و خوارزميبرگزيدگان جشنواره رازي 

 64 رسانياطالع

 4/18950 مجموع امتیاز 

 

 
 1385سال در  عهنوع مطال برحسبتحقیقاتي  هايطرحاز شاخص  شدهامتیاز کسبتوزيع  3-4جدول 

 (مالي بعمنا و بسیجعلم  انتشار دانش، محور تولیداز )

 امتیاز تعداد نوع مطالعه طرح

 1 24 کیفي

 3/10 60 تولیدي

 20 350 علوم پايه

 6/2 30 ايمداخله

 3/6 74 بالیني کار آزمايي

 اپیدمیولوژي
 20 284 تحلیلي

 5 284 توصیفي

 6/2 62 بیمارستاني مبتني بر اطالعات

 8/67 1168 هاطرحتعداد کل 

 10 450 دانشجويي هايطرح

 8/77 جمع امتیاز
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 1385سال در  اثربخشي و دامنه همكاري، منبع اعتبار برحسبتحقیقاتي  هايطرح از شاخص شدهامتیاز کسبتوزيع  3-5جدول 

 بع مالي(منا و بسیجعلم  انتشار تولید دانش، محور از)

 تیازام تعداد  نوع طرح

 مرکزي هايطرح
 10 1 داخلي
 195 13 خارجي

اعتبار  درصد 30که حداقل  هاييطرح

 شده استتأمیناز منابع زير  هاآن

 8/118 13 دولتي هايسازمان

 4/60 12 غیردولتي هايسازمان

 3/110 10 خارج از کشور

بهبود  و ياکه نتايج آن منجر به تغییر در مديريت، تولید صنعت  هاييطرح

 شیوه زندگي شده است
0 0 

 5/494 49 مجموع

را در کشور  چندمرکزيپنج طرح  مجموعاً، تبريز، گلستان شهید بهشتيعلوم پزشكي تهران،  هايدانشگاه *

 اند.اجرا نموده و مقاله آن را به چا  رساندهمشترك  صورتبه

 

 1385سال و بسیج منابع مالي در  انتشار علم، تولید دانش محور از شاخص انتشار علم از شدهامتیاز کسبتوزيع  3 -6 جدول

 امتیاز تعداد موضوع

در مجالت ايندکس شده  شدهچا مقاالت 

 علمي پژوهشي

 244 داخلي
1340 

 24 خارجي

 در مجالت ايندکس شده شدهچا مقاالت 
(1) 512 

4/16137 (2) 212 

(3) 164 

 _ 1156 نشده و ايندکسشده  در مجالت ايندکس شدهچا کل مقاالت 

 هايهمايشدر  شدهارائهمقاالت 
 _ 492 داخلي

 7/12 506 و خارجيالمللي بین

 6/30 998 کل

 0 0 و اختراع و اکتشافموارد نوآوري 

 0 0 شدهچا  الملليبین textbookکه نتايج آن در  هاييپژوهشموارد 

 85 29 تألیف کتاب

 6/17605 جمع امتیاز

 

 

 1385سال در  توانمندسازيمحور  هايشاخص از شدهامتیاز کسبتوزيع  3 -7جدول 

 امتیاز تعداد موضوع

 برگزارشده هايهمايش
 30 1 الملليبین

 100 10 کشوري

 براي برگزارشدهکارگاه 
 150 30 ذينفعان و سايرپژوهشگران 

 24 26 دانشجويان توسط کمیته تحقیقات دانشجويي

 64 - رسانياطالع

 360 18 تعداد برگزيدگان در جشنواره رازي، خوارزمي

 728 جمع امتیاز
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 1385و  1384در سال  جشنواره رازیآمار 

 
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي جشنواره پژوهشي، آموزشي  آوريفنهرساله از سوي معاونت تحقیقات و 

گذشته بسیاري  هايسالگردد. در علمي پژوهشي برگزار مي هايفعالیتي رازي براي ايجاد رقابت بین پژوهشگران و ارتقا

. اندشدهانتخابافراد برگزيده  عنوانبهداوران اين جشنواره  هیأتدانشگاه از سوي  علميهیأتاز دانشجويان و اعضاي 

ادامه آمار مربوط دانشگاه در گردد. در فراد و دانشگاه ميا نصیبهاي مختلف در اين جشنواره افتخاري است که کسب رتبه

 است. شدهارائهاين جشنواره 

 
 

 1385آمار برگزيدگان دانشگاه در جشنواره رازي سال  3- 8جدول 

 تعداد موارد برگزيده رتبه

 1 رتبه اول

 1 رتبه دوم

 3 رتبه سوم

 9 دانشجويي نامهپايان

 5 محقق جوان

 19 تعداد کل برگزيدگان

 

 
 

 

 1384سال  رگزيدگان دانشگاه در جشنواره رازيبآمار  3 – 9جدول 

 تعداد موارد برگزيده رتبه

 2 رتبه اول

 2 رتبه دوم

 7 رتبه سوم

 3 دانشجويي نامهپايان

 2 محقق جوان

 16 تعداد کل برگزيدگان
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 پژوهشي دانشگاه علميهيأتاعضای 

 

در امر پژوهش  فعالیتمستقیم مشغول  صورتبه دانشگاه لميعهیأتدرصد( از اعضاي  5/3نفر ) 44 ، تعداد1385سال  در

در مراکز تحقیقاتي وابسته به دانشگاه و  علميهیأتاز اعضاي  اين دستهنفر زن هستند.  10مرد و  هاآننفر 34که  اندبوده

ت اعتیاد مشغول پزشكي و مرکز ملّي مطالعا هايمهارتپوست و جذام، مرکز آموزش  هايبیماريو پژوهش  مرکز آموزش

. بوده است( 2/55/41)، 1385تا پايان سال پژوهشي شاغل در دانشگاه  علميهیأتمتوسط سن اعضاي  .ندبود فعالیت

 است. شدهارائهپژوهشي در جداول زير  علميهیأتساير خصوصیات اعضاي 

 
 

 1385سال جنسیت در  برحسبگاه پژوهشي دانش علميهیأتتوزيع فراواني اعضاي  3-10جدول 

 درصد تعداد جنسیت

 3/72 34 مرد

 7/22 10 زن

 100 44 کل

 

 

 1385سال در سن  برحسبپژوهشي دانشگاه  علميهیأتتوزيع فراواني اعضاي  3 -11جدول 

 شاخص
 سن )سال(

 35تا  30 40تا  36 45تا  41 50تا  46 و باالتر 50

 4 17 14 7 2 تعداد

 1/9 6/38 8/31 9/15 6/4 درصد

 100 9/90 3/52 5/20 5/4 درصد تجمعي

 

 

 1385سال در  سنوات خدمت برحسبپژوهشي دانشگاه  علميهیأتتوزيع فراواني اعضاي  3 -12جدول 

 شاخص

 )سال( سنوات خدمت

 و کمتر 5 10تا  6 15تا  11 18تا  15

 31 7 5 1 تعداد

 4/70 9/15 4/11 3/2 درصد

 100 5/29 6/13 3/2 درصد تجمعي

 

 

 1385سال در مدرك تحصیلي  برحسبپژوهشي دانشگاه  علميهیأتتوزيع فراواني اعضاي  3 -13جدول 

 درصد تعداد مدرك تحصیلي
 متوسط سن درصد جنسیت

 )سال(

 سابقه کارمتوسط 

 زن مرد زن مرد )سال(

 1 37 0 100 0 1 3/2 1 ايحرفهدکتراي

 9/4 3/41 0/25 0/75 9 27 8/81 36 تخصص و Ph.Dدکتراي 

 9/3 3/40 3/14 7/85 1 6 9/15 7 تخصصفوق

 7/4 1/41 7/22 3/77 10 34 100 44 مجموع
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 1385سال در  مرتبه علمي برحسبپژوهشي دانشگاه  علميهیأتتوزيع فراواني اعضاي  3-14جدول 

 درصد تعداد علمي همرتب
 درصد جنسیت

 )سال( کارسابقه متوسط  )سال( متوسط سن
 زن مرد زن مرد

 5/1 5/41 0 100 0 2 6/4 2 مربي )پژوهشیار(

 9/3 4/40 0/25 0/75 9 27 8/81 36 استاديار )پژوهشگر(

 2/10 2/45 7/16 3/83 1 5 6/12 6 دانشیار )رهبري پژوهش(

 7/4 1/41 7/22 3/77 10 34 100 44 مجموع
 

 

 

 1385سال در  محل خدمت برحسبپژوهشي دانشگاه  علميهیأتتوزيع فراواني اعضاي  3-15جدول 

 کل زن مرد نام مرکز رديف

 1 0 1 پزشكي هايمهارتمرکز آموزش   1

 2 1 1 پزشكي و تاريخمرکز تحقیقات اخالق   2

 1 1 0 مرکز تحقیقات ايدز  3

 3 1 2 و کبدگوارش  هايبیماريمرکز تحقیقات   4

 3 0 3 مرکز تحقیقات تروما  5

 1 1 0 ات توسعه اجتماعي و ارتقاء سالمتمرکز تحقیق  6

 3 0 3 و روانشناسي پزشكيروانمرکز تحقیقات   7

 1 1 0 مرکز تحقیقات روماتولوژي  8

 1 1 0 مرکز تحقیقات سرطان  9

 1 0 1 مرکز تحقیقات علوم داروئي  10

 4 0 4 در پزشكي و تكنولوژيمرکز تحقیقات علوم   11

 1 0 1 مرکز تحقیقات گیاهان دارويي  12

 1 0 1 زيستمرکز تحقیقات محیط  13

 6 0 6 و آنكولوژيمرکز تحقیقات هماتولوژي   14

 1 1 0 مرکز ملي مطالعات اعتیاد  15

و پوست  هايبیماري و پژوهش مرکز آموزش  16

 جذام
5 0 5 

 3 1 2 بهداشت باروري ولیعصر مرکز تحقیقات  17

 6 2 4 متابولیسم و غدد مرکز تحقیقات  18

 44 10 34 جمع 
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 واحدهای تابعه: كنان بخش ستادی معاونت پژوهشي وكار

از اين که  اندبوده فعالیتمشغول  معاونت پژوهشيستادي  هدانشگاه در حوز کارکناناز  نفر 136، مجموعاً 1385سال در  

گاه نشاز کارکنان دا اين دستهد. مشخصات و اطالعات مربوط به نداراي مدرك دکترا و کارشناسي ارشد بود نفر 13تعداد 

 .شده استارائهدر جدول زير  مدرك تحصیلي واحدهاي تابعه و برحسب
 

 1385سال در  اي تابعهواحدهآمار تعداد کارکنان رسمي و پیماني حوزه معاونت پژوهشي به تفكیک  3 -16جدول 

 مقطع تحصیلي 

 

 واحدهاي تابعه

 جمع کل ديپلم و کمتر کارداني کارشناسي کارشناسي ارشد و باالتر

 25 20 2 3 0 مور اداريا

 10 7 0 3 0 امور مالي و حسابداري

 16 3 1 8 4 مديريت امور پژوهش

 18 5 2 10 1 رسانياطالعمديريت آمار و 

 14 6 0 6 2 کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد

 6 2 0 3 1 انتشارات

 3 0 0 2 1 دفتر ارتباط با مراکز تحقیقاتي

 4 1 0 2 1 مديريت ارتباط با صنعت

 4 1 0 1 2 دانشجويي هايپژوهشمرکز 

 13 7 1 4 1 موزه ملي تاريخ

 23 22 0 1 0 چاپخانه

 136 74 6 43 13 مجموع

 

 

 ها و واحدهای تابعه معاونت پژوهشيمدیریت
 باشد. اين معاونت داراي پنج مديريت ومعاونت پژوهشي دانشگاه متولي فرايندهاي پژوهشي و تولیدات آن مي طورکليبه

پنج واحد تابعه است. اگر مراکز تحقیقاتي را نیز در حوزه تحت حمايت معاونت پژوهشي قرار دهیم تعداد واحدهايي که 

هاي تحت در اين سالنامه آمار عملكرد حوزه .بوده استواحد  40 بربالغاند با اين معاونت تعامل کاري و مالي داشته مستقیماً

 است. شدهارائهپوشش اين معاونت 

و در يک اند ارائه آمار مشابه داشته 1385مراکز تحقیقاتي خصوصیات مختلف و شرايط خاصي را طي سال  زآنجاکها

در ارزشیابي ساالنه معیار مناسب و مهمي براي  هاآناما ارائه آمار امتیازهاي مكتسبه ؛ است مقدور نشده هاآنقالب براي 

 ادامه به آن پرداخته خواهد شد. که در باشدمي هاآن هايفعالیتیص میزان تشخ
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 مدیریت امور پژوهشي
 

شده و اکنون با بیش ساختار آن در نظر گرفته معاونت پژوهشي دانشگاه جزء گیريشكلمديريت امور پژوهش از ابتداي  

 شامل متوارد زيتر   مديريتاين  هايفعالیتاهم  دهد.هاي پرکار اين معاونت را تشكیل ميکارشناس يكي از مديريت نفر 15از 

 :باشدمي
 

تحقیقاتي قبل از طرح در شوراي پژوهشي دانشگاه، تنظتیم   هايطرح)شامل کارشناسي  تحقیقاتي هايطرحامور اداري  رسیدگي به •

 تحقیقاتي( هايطرحپژوهشي، نظارت بر اجرا و عملیات مالي اداري  هايطرحقرارداد اجراي 

 اهپژوهشي دانشكده هايفعالیتارزشیابي  •

 پژوهشي هايکارگاهريزي براي اجراي برنامه •

 تنظیم و برگزاري جلسات شوراي پژوهشي دانشگاه •

 هاي الزمپژوهشي و دستورالعمل هاينامهآيینتهیه و تدوين  •

 ها و مراکز تحقیقاتيرسیدگي به مسائل پژوهشي دانشكده •

 دانشگاه تحقیقاتي هاياولويت تدوين •

 مختلف مؤسسات و هاارگانبه  انمعرفي پژوهشگر •

 سینام امور مربوط به برگزاري جشنواره ابناانج •

 انجام امور مربوط به برگزاري جشنواره رازي •
 

 

 آمار مربوط به عملكرد اين مديريت به شرح جداول زير است:

 
 1385و  1384در سال  هانامهو پايانتحقیقاتي  هايطرحاطالعات مربوط به  3 -17جدول 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 سیناابنبرگزيدگان دانشگاه در جشنواره  3– 18جدول 

 سال
 هايسازمان

 برگزارکننده

تعداد موارد 

 برگزيده

جوايز  مقدار

 )میلیون ريال(
 بخش

 تعداد موارد

 برگزيده

جوايز  مقدار

 )میلیون ريال(

1384 
معاونت 

 پژوهشي
28 1005 

 505 16 آموزش

 500 12 پژوهش

1385 
معاونت 

 پژوهشي
38 2085 

 1165 19 آموزش

 920 19 پژوهش

 

 85سال  هايطرحتعداد  84سال  هايحطرتعداد  عنوان رديف

 792 682 شدهپذيرش هايطرح 1

 752 657 مصوب هايطرح 2

 736 716 قراردادهاي منعقدشده 3

 2101 1737 اجرا در حال هايطرح 4

 436 387 خاتمه يافته هايطرح 5
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 پزشکي دانشگاه نيرسااطالعمدیریت آمار و 
 

، از شد تأسیسبا عنوان مديريت آمار و خدمات ماشیني  1372پزشكي که در آذرماه سال  رسانياطالعمديريت آمار و 

کارشناس يكي از  نفر 15و اکنون با بیش از  هشداي دانشگاه به ساختار اين مديريت اضافهگیري واحدهاي رايانهابتداي شكل

 اطالعات آوريفنو  آمار هايو در حال حاضر شامل واحد دهدشي دانشگاه را تشكیل ميهاي معاونت پژوهمديريت

 باشد.مي

مین سالمت أعلوم پزشكي در کشور و به دلیل ماهیت کاري وزارت بهداشت در ت هايدانشگاه تأسیسواحد آمار از بدو 

رتباط محكمي با مراجع درون و برون دانشگاهي اي اماهانه و دوره هايگزارشمختلف در قالب  هايبیماريجامعه و کنترل 

از  باشد.مي است و اين ارتباط کماکان برقرار نمودهگزارش مي ربطذيرا به مراجع  موردنیازداشته و آمار و اطالعات 

 هايظرفیتطي چند سال اخیر  اطالعات،وري اگیري هرچه بیشتر از فنسوي ديگر با توجه به تصمیم دانشگاه به بهره

دانشگاه در اين راستا طي سالیان  رسانياطالعمديريت آمار و  .پیداکرده است توجهيقابلتوسعه در اين عرصه دانشگاه 

 چنین 1385سال صورت گرفته در  هايفعالیتاست که رئوس  و اجرا نموده يريزبرنامهرا اي گسترده هايفعالیتگذشته 

 :بوده است

 رسانياطالع هایفعاليت •

 در ثانیه مگابیت 1000ري ارتباط داخلي در شبكه دانشگاه با سرعت برقرا -1

 E1پرسترعت  ختط از ايتن مجموعته، خطتوط      120تلفتن )  ختط  250بتیش از   وسیلهبه ظرفیت اتصال به شبكه دانشگاه -2

 (باشدمي

 هاي کاربردي اينترانتي و اينترنتيبراي عملیاتي نمودن برنامه هازيرساخت ارتقاي -3

 ساعت در ماه 45-60طوط تلفن براي کاربران به شبكه اينترنت از طريق خاتصال  -4

 و قابلیت دسترسي از هر نقطه جهاناستفاده از نشاني پست الكترونیک دانشگاهي  -5

 مختلف با حداقل محدوديت هايسايت امكان برقراري اتصال به -6

 هاي الكترونیکار شبكه براي نامهپايش امنیتي خودک -7

 هاي پژوهشي دانشگاهاني برنامه ويژه ثبت پیگیري طرحمیزب -8

 هاآنامكان دسترسي و برقراري ارتباط با واحدهاي دانشگاه از طريق صفحات وب  -9

 مگابايت 100به  علميهیأتاعضاي  جهتفضاي شخصي براي پست الكترونیكي  افزايش -10

 علميهیأتاعضاي  برايفايل  گذارياشتراكي به برا Briefcase ياينترنتمگابايت فضاي اختصاصي  50وجود  -11

 در ثانیه مگابیت 16سازي پهناي باند فراهم -12

 اندازي پست الكترونیک فارابي ويژه کارکنان دانشگاهراه -13

 مورد 115هاي تحت پوشش به اني وبمیزبافزايش  -14

 1385پايان سال  تامختلف اداري  هايقسمتبه افراد و  dial upشناسه  5929ارائه  -15

 1385در سال  سنجيبر اساس نتايج وب کشور هايدانشگاهکسب رتبه سوم در بین ساير  -16

 

 1385سال در  دانشگاه الكترونیککنندگان از سرورهاي پست تعداد استفاده 3- 19جدول 

 يافتهاختصا  هايتعداد نشاني عنوان میل سرور

Sina  3100 (يعلمهیأت)پست الكترونیک اداري و 

Razi  ،دانشجويان ارشد(M.P.H ،Ph.D)3324 ، دستیاران 

Farabi )376 )کارمندان دانشگاه 
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Student )795 )دانشجويان مقطع دکتراي عمومي، کارداني و کارشناسي 

 7595 مجموع

 
 باشند(یه ميبیت در هر ثانمگا برحسبدانشگاه )اعداد  (MRTGترافیک شبكه )نتايج  3-20 جدول

 85سال انتهاي  85شروع سال  

 16 12 دريافت

 5 4 ارسال

 متوسط مصرف
 6/14 8/11 دريافت

 2/3 6/2 ارسال
 

 

 ارتباطات و شبکه دانشگاه

 

 1385دانشگاه در سال  سیمبيو ارتباطات  Leased Linesوضعیت ارتباطي  3-21جدول 

 و پهناي باند نوع اتصال نام  ففييردرد

 Fiber مرکزي کتابخانه 1

 Fiber  &Leased512 شريعتيبیمارستان دکتر 2

 Fiber  &Leased256 بیمارستان ولیعصر(-دانشكده پرستاري-بیمارستان امام )مرکز طبي 3

 Fiber (و خونکبد  -گوارش-)مراکز تحقیقاتي غدد بیمارستان شريعتي 5

 Leased384 رازي بیمارستان 6

 Leased256 بهراميبیمارستان  7

 Leased512 بخشيتواندانشكده  8

 Leased256 توسعه اجتماعي مرکز تحقیقات 9

 Leased128 خان میرزا کوچکبیمارستان  10

 Leased512 ملي موزه 11

 Leased256 مرکز رشد 12

 Leased128 آرشبیمارستان  13

 Leased128 ئیانضیابیمارستان  14

 Leased256 شهرريمرکز بهداشت  15

 Leased256 اونت سالمتمع 16

 Leased512 آبان 13-داروخانه 17

 Leased256 بیمارستان روزبه 18

 Leased512 دمشق(الملل )بینروابط  19

 Wireless256 دانشگاه هايسیاستمرکز توسعه  20

 Wireless256 و جزامپوست  هايبیماريمرکز تحقیقات  21

 Wireless256 بیمارستان مرکز قلب تهران 22

 Wireless256 سینابیمارستان  23

 Leased256+wireles256 میراعلمابیمارستان  24

 Leased128+wireless256 بهارلو بیمارستان 25

 Leased128+wireless256 فارابيبیمارستان  26

 Wireless256 کوي دانشگاه 27

 Wireless256 مرکز قلب تهران 28
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، در ايتن  1385ديگتري استت کته در ستال      هتاي فعالیتت  ازجملته  Online صورتبه VPN پشتیباني فني شبكه و نگهداري

 میست بتي پرسترعت   ارتبتاط  اتصال مراکتز زيتر از طريتق    ،VPNطريق  عالوه بر اتصال از همچنین .شده استانجاممديريت 

(Wireless) شده استانجام. 
 

 مرکز تحقیقات غدد -6 دکترشريعتيبیمارستان  -1

 مرکز تحقیقات پزشكي ورزشي -7 مرکز قلببیمارستان  -2

 و جذاممرکز تحقیقات پوست  -8 موزه ملي تاريخ پزشكي -3

 بیمارستان سینا -9 دارويي هايفراورده آوريفنمرکز رشد  -4

 بیمارستان بهارلو -10 مرکز تحقیقات گوارش و کبد -5

 

 آمار صفحات جاری وب

با  صفحه 9600 از اين تعداد، که بوده است صفحه 12600 ،1385در سال  ،تعداد صفحات موجود روي وب سرور دانشگاه

 .اندبوده htmlصفحه ديگر نیز با پسوند  3000و  htmپسوند 

 
 1385در سال  تعداد و نوع صفحات وب پويا، موجود روي وب سرور دانشگاه 3 -22جدول 

 نوع صفحه تعداد

صفحه 6200  .Asp(معمولي asp) 

صفحه 980  .Aspx(asp.Net) 

صفحه 100  Php (php صفحات  ) 

صفحه 20  . cfm (cold fusion) 

 

 آماری هایفعاليت •

در اين متديريت  صفحه(  400 بربالغتخصصي ) گزارش جلد 12تعداد  1385در سال  يادشده هايفعالیتهمچنین عالوه بر 

تولیتدي بته    هتاي گزارشفهرست اسامي . ه استشدارائهمديران و مسئوالن واحدهاي مربوطه  برداري، بهتولید و جهت بهره

 شرح زير است:

 تابعه دانشگاه هايبیمارستانسرانه کارکرد پرسنل فني واحدهاي تشخیصي  •

 بیمارستان فارابي هايفعالیتخالصه آمار  •

 بیمارستان شريعتي هايفعالیتخالصه آمار  •

 تهرانتابعه دانشگاه علوم پزشكي  هايبیمارستان فعالیتعملكرد و آمار  •

 85دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال  علميهیأت آمار اعضاي •

 85 در سالکارکنان دانشگاه علوم پزشكي تهران آمار  •

 85آمار دانشجويان دانشگاه در سال  •

 85سال در  درماني دانشگاه ،مشخصات و اطالعات واحدهاي آموزشي •

 85سال در آمار تسهیالت دانشگاه  •

 85مارستان آرش در سال بی هايفعالیتخالصه آمار  •

 85و  84عملكرد مراکز توسعه پژوهش در سال  •

 85سال در  و تشويق مقاالت دانشگاه سنجيعلمعملكرد واحد  •
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 :هاصدور مجوز •

 :شده استارائهدر جدول زير  1384و  1385افزار( در سال و نرم افزارسختتعداد مجوزهاي خريد رايانه ) مربوط به آمار
 

 سیناابنزيدگان دانشگاه در جشنواره برگ 3– 23جدول 

 1385سال  1384سال  موضوع

 رسیده هايدرخواست
 مورد 263 مورد 149 افزارسخت

 مورد 8 مورد 4 افزارنرم

 مورد 263 مورد 132 صدور مجوز خريد

 مورد 34 مورد 36 درخواست مجوز عقد قرارداد

 مورد 34 مورد 34 صدور مجوز عقد قرارداد

 

 

 

 

 خانه مركزی و مركز اسناد دانشگاهكتاب
 

کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران  هعهده مین منابع علمي پزشكي بأ، وظیفه ت1313دانشگاه تهران در سال  تأسیساز بدو 

دانشگاه تهران، کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشكي  با منفک شدن دانشگاه علوم پزشكي تهران از بود.

اداره  براي متمرکزنیمههاي واحدهاي تابعه، سیستم مديريت توجه به پراکندگي و بعد مسافت کتابخانه و با ستأسیتهران 

ین منابع علمي أمت دارعهدههاي تابعه، کالن کتابخانه ه بر هماهنگي و انتظام اموروانتخاب گرديد تا اين واحد عال هاآن

 و رسانياطالعبا توجه به تحوالت جهاني در عرصه کتابداري و  گذشته هايسال. در باشد موردنیازالكترونیكي و چاپي 

 .مالكیت ترجیح داده شد تهیه و پیدايش اينترنت و گسترش صنعت نشر الكترونیک، سیاست دسترسي به منابع بر
 

الت علمتي  مین مقتا أپايگتاه عرضته اطالعتات و تت     و مرکز اسناد دانشتگاه،  کتابخانه مرکزيموريت سازماني مأدر راستاي 

و صفحه ختانگي کتابخانته ديجیتتال دانشتگاه طراحتي و       تأسیس 1381 مردادماه و مرکز اسناد دانشگاه در کتابخانه مرکزي

در اولويتت کتاري    ها و امكان دسترسي بیشتر محققتین و کتاربران دانشتگاه،   گسترش مجموعه آن، پيدر  .اندازي گرديدراه

هاي تابعته و اجتراي طترح    کتابخانه افزارينرمي و افزارسختبا تجهیز  .قرار گرفت دانشگاه،اسناد  و مرکز کتابخانه مرکزي

از منتابع غنتي    بترداري هتاي مراکتز تابعته بته اينترنتت، جهتت بهتره       دانشگاه، امكان دسترسي کتابخانه VPN شبكه ارتباطي

ستینا، امیتراعلم، رازي، بهرامتي،     هتاي ارستانبیم از اندعبارتاين مراکز  ترينمهمآمد که  به وجودديجیتال دانشگاه  هکتابخان

 .هاي دانشگاهکلیه دانشكده و دکترشريعتي ،(رهخمیني ) ، فارابي، امامکوچک خان میرزا

 (TUMS Digital Libraryدانشتگاه ) ديجیتتال   وظايف اين واحد، نگهداري و روزآمد نمتودن ستايت کتابخانته    ترينمهماز 

 .است هدش اندازيراه http://diglib.tums.ac.ir اينترنتي نشانيا ب 1381اين سايت در سال  .باشدمي

دار امتر  دهکتابتداري، عهت   متمرکزنیمهمرکز اسناد دانشگاه علوم پزشكي تهران با توجه به انتخاب نظام  و کتابخانه مرکزي

مراکتز   و هتا بیمارستانها، هدانشكدکتابخانه مربوط به  35تهیه منابع اطالعاتي چاپي و الكترونیكي و هماهنگي و انتظام امور 

 .باشدتحقیقاتي مي

 :است شدهتشكیلاز واحدهاي ذيل  اين مجموعه 

 رسانياطالعپايگاه  •

 و آموزش رسانياطالعواحد  •

 هاسفارشواحد  •

 واحد مجالت دانشگاه •
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 شامل موارد زیراست: جموعهماین  هایفعاليت ترینمهم 

 خانه ديجیتال دانشگاهمديريت اطالعات موجود در سايت کتاب •

 استفاده از منابع اطالعاتي سايت و تعیین استراتژي خريد منابع الكترونیكي مديريت •

 افزارنرمآموزش  به کاربران از طريق کالس، جزوه و يخدمات آموزش ارائه •

 (D.D)مقاالت علمي  سفارش •

 ارائه خدمات سايت کتابخانه ديجیتال به کاربران •

 هاآنپي و الكترونیكي و توزيع سفارش و تهیه نشريات چا •

 المللي کتابهاي تابعه جهت خريد از نمايشگاه بینکتابخانه موردنیازتخصیص اعتبار  •

 (باريکادواري )دو سال  صورتبههاي تابعه دانشگاه تهیه فهرست مشترك نشريات چاپي التین موجود در کتابخانه •

 

 :های دانشگاهن شاغل در كتابخانهكاركنا

 

 1385در سال  هاي دانشگاهآمار کارکنان واحد کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد و ساير کتابخانه 3-24جدول 

 (151) يلیتحص و رشتهتعداد کل کارکنان به تفكیک مقطع 

 (نفر 101کارکنان با تخصص غیر کتابداري ) (نفر 50کارکنان با تخصص کتابداري )

 دکتري
کارشناس 

 ارشد
 دکتري کاردان کارشناس

کارشناس 

 ارشد
 زير ديپلم ديپلم کاردان کارشناس

2 13 33 2 9 5 30 4 42 11 

 
 

 :استفاده از مجالت الکترونيکي كتابخانه دیجيتال دانشگاه ميزان 

میالدي نسبت به متدت   2005سال  ماهه نخست 10در  (Full Text) ر اساس اين آمار میزان استفاده از مقاالت تمام متنب

 .دهدرا نشان مي درصد 2/39معادل  عنوان مقاله افزايش داشته که رشدي 81014مشابه سال قبل 
 

 1385در سال  مجموعه مجالت الكترونیكي 8 از HTML يا PDF مقاالت به فرمت (Download) آمار بارگیري 3-25جدول 

 نام مجموعه
در  شدهاستفاده  Full Text تعداد مقاالت

 میالدي 2005ماه اول سال  10

 شدهاستفاده  Full Text قاالتتعداد م

 میالدي 2004ماه اول سال  10در 

John Wiley 38725 25682 

Elsevier Collection 98055 65366 

Press 16902 13269 

Journals@Ovid 46623 31831 

Proquest Medical & Health, 

Biology, Nursing, Psychology 
23852 26457 

Blackwell 36928 34242 

EBSCO 26228 9452 

 206299 287313 جمع کل
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 :نسخه الکترونيکي مجالت علمي دانشگاه

از سايت کتابخانه مرکزي  (Online Submission) مقاالت جهت بررسي و انتشار مجله علمي دانشگاه به همراه امكان ارسال مستقیم 15جستجو و دسترسي به متن کامل  1385در سال 

 .شده استارائهدر جدول زير در اين سال اسامي و مشخصات مجالت علمي دانشگاه  .بوده استر پذيامكان دانشگاه
 

 1385و مشخصات مجالت علمي دانشگاه در سال  فهرست 3-26جدول 

 عنوان مجله
زبان 

 اصلي

رتبه  اطالعاتي هايبانکچكیده مقاالت در  نمايه شدن

 علمي،

 پژوهشي
ISI Medline EMBase CAS BIOSIS SCOPUS IPA IMEMR CAB 

Index 

Copernicus 
EBSCO CINAHL 

Global 

Health 

NAPRA

LERT 

Asian 

Citation 

Index 

 *    *  *  *        فارسي شناسيشنوايي .1

     *    *        فارسي حیات .2

مجله ديابت و  .3

 لیپید ايران
 *   * *  * * *  *  * *   فارسي

مجله پزشكي  .4

 ايران ايهسته
 *      *  *     *   يفارس

مجله دندانپزشكي  .5

دانشگاه علوم 

 پزشكي تهران

 *    *            فارسي

مجله دانشكده  .6

 بهداشت
 *                فارسي

مجله دانشكده  .7

 پزشكي
 *      *  *     *   فارسي

 ادامه جدول در صفحه بعدي
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 1385در سال  و مشخصات مجالت علمي دانشگاه فهرست 3-26جدول ادامه 

 عنوان مجله
زبان 

 اصلي

رتبه  اطالعاتي هايبانکچكیده مقاالت در  نمايه شدن

 علمي،

 پژوهشي
ISI Medline EMBase CAS BIOSIS SCOPUS IPA IMEMR CAB 

Index 

Copernicus 
EBSCO CINAHL 

Global 

Health 

NAPRA

LERT 

Asian 

Citation 

Index 

8. Acta 
Medica 
Iranica 

 *        *  *   *   انگلیسي

9. DARU انگلیسي *  * * * * * * * * *  * *  * 

10. Internationa
l Journal of 

Hematology
- Oncology 
and Bone 

Marrow 
Transplanta

tion 

                 انگلیسي

11. Iranian 
Journal of 
Pediatrics 

 * *     *  *   *  *   انگلیسي

12. Iranian 
Journal of 

Public 
Health 

 *      * * *  * * * *  * انگلیسي

13. Iranian 
Journal of 
Radiology 

 * *     *  *     *   انگلیسي

14. Iranian 
Journal of 

Environmen
tal Health 

Science & 
Engineering 

 * *     * * *    *    انگلیسي

15. Journal of 
Dentistry of 

Tehran 
University 
of Medical 
Sciences 

 *        *        انگلیسي

http://diglib.tums.ac.ir/pub/mag_desc.asp?mag_id=2&shom_id=378
http://diglib.tums.ac.ir/pub/mag_desc.asp?mag_id=2&shom_id=378
http://diglib.tums.ac.ir/pub/mag_desc.asp?mag_id=2&shom_id=378
http://diglib.tums.ac.ir/pub/mag_desc.asp?mag_id=1&shom_id=355
http://diglib.tums.ac.ir/pub/mag_desc.asp?mag_id=16&shom_id=327
http://diglib.tums.ac.ir/pub/mag_desc.asp?mag_id=16&shom_id=327
http://diglib.tums.ac.ir/pub/mag_desc.asp?mag_id=16&shom_id=327
http://diglib.tums.ac.ir/pub/mag_desc.asp?mag_id=16&shom_id=327
http://diglib.tums.ac.ir/pub/mag_desc.asp?mag_id=16&shom_id=327
http://diglib.tums.ac.ir/pub/mag_desc.asp?mag_id=16&shom_id=327
http://diglib.tums.ac.ir/pub/mag_desc.asp?mag_id=16&shom_id=327
http://diglib.tums.ac.ir/pub/mag_desc.asp?mag_id=16&shom_id=327
http://diglib.tums.ac.ir/pub/mag_desc.asp?mag_id=4&shom_id=343
http://diglib.tums.ac.ir/pub/mag_desc.asp?mag_id=4&shom_id=343
http://diglib.tums.ac.ir/pub/mag_desc.asp?mag_id=4&shom_id=343
http://diglib.tums.ac.ir/pub/mag_desc.asp?mag_id=5&shom_id=376
http://diglib.tums.ac.ir/pub/mag_desc.asp?mag_id=5&shom_id=376
http://diglib.tums.ac.ir/pub/mag_desc.asp?mag_id=5&shom_id=376
http://diglib.tums.ac.ir/pub/mag_desc.asp?mag_id=5&shom_id=376
http://diglib.tums.ac.ir/pub/mag_desc.asp?mag_id=6&shom_id=351
http://diglib.tums.ac.ir/pub/mag_desc.asp?mag_id=6&shom_id=351
http://diglib.tums.ac.ir/pub/mag_desc.asp?mag_id=6&shom_id=351
http://diglib.tums.ac.ir/pub/mag_desc.asp?mag_id=13&shom_id=379
http://diglib.tums.ac.ir/pub/mag_desc.asp?mag_id=13&shom_id=379
http://diglib.tums.ac.ir/pub/mag_desc.asp?mag_id=13&shom_id=379
http://diglib.tums.ac.ir/pub/mag_desc.asp?mag_id=13&shom_id=379
http://diglib.tums.ac.ir/pub/mag_desc.asp?mag_id=13&shom_id=379
http://diglib.tums.ac.ir/pub/mag_desc.asp?mag_id=13&shom_id=379
http://diglib.tums.ac.ir/pub/mag_desc.asp?mag_id=14&shom_id=371
http://diglib.tums.ac.ir/pub/mag_desc.asp?mag_id=14&shom_id=371
http://diglib.tums.ac.ir/pub/mag_desc.asp?mag_id=14&shom_id=371
http://diglib.tums.ac.ir/pub/mag_desc.asp?mag_id=14&shom_id=371
http://diglib.tums.ac.ir/pub/mag_desc.asp?mag_id=14&shom_id=371
http://diglib.tums.ac.ir/pub/mag_desc.asp?mag_id=14&shom_id=371
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 دفتر هماهنگي مراكز تحقيقاتي
 

 به کارآغاز مراکز تحقیقاتي  دفتر هماهنگي 1381شدن دانشگاه در تیرماه سال  پژوهش محوردر راستاي تحقق سیاست  

با مراکز تحقیقاتي از اهم وظايف اين دفتر  ترکمراکز تحقیقاتي جديد و برقراري ارتباط هرچه نزدي تأسیسنمود. حمايت از 

 .باشدمي
 

 :دفتر هماهنگي مراكز تحقيقاتي هایفعاليت ترینمهم

 غیرمستقلت مراکز تحقیقاتي حمايت و هداي •

 اکز تحقیقاتيارزشیابي و پايش مر •

 مراکز توسعه پژوهش هايفعالیتحمايت و توسعه  •

 هابیمارستانافزايش تعداد مراکز توسعه پژوهش  •

ارتقا و ترفیع  کارشناس پژوهشي، ،نیروهاي طرحي ،پژوهشي علميهیأتامور مربوط به نیروي انساني مراکز تحقیقاتي )جذب  •

 (اردچارت تشكیالتي و ساير مو ،پژوهشي علميهیأتاعضاي 

 برگزاري جلسات روساي مراکز تحقیقاتي دانشگاهو تنظیم  •

 مراکز تحقیقاتي تأسیسکارشناسي و تسهیل  •

 

که اسامي  داشته است در دانشگاه علوم پزشكي وجود قطعي-داراي موافقت اصولي تحقیقاتي مرکز 28، 1385در سال 

 .شده استارائهفصل اول سالنامه در  اين مراکزهر يک از مشخصات و  . نشانيگرددميدر زير ارائه  هاآن
 

 ت مراکز تحقیقاتي داراي موافقت اصولي و قطعي دانشگاهفهرس 3-27جدول 

 عنوان مرکز رديف عنوان مرکز رديف

 مرکز تحقیقات ارولوژي 15 پوست و جذام هايبیماريمرکز آموزش و پژوهش   1

 مرکز تحقیقات گوش، حلق و بیني 16 مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم 2

 مرکز تحقیقات اخالق و تاريخ پزشكي  17 و پیوند مغز استخوان آنكولوژيهماتولوژي،  تحقیقات مرکز 3

 پیوندي هايفراوردهبانک مرکز تحقیقات  18 گوارش و کبد هايبیماريمرکز تحقیقات  4

 )سرطان( مرکز تحقیقات کانسر 19 راحيج هايپژوهشمرکز تحقیقات تروما و  5

 مرکز تحقیقات دندانپزشكي 20 بهداشت باروري ولیعصر تحقیقات مرکز 6

 تحقیقات اعتیاد مليمرکز  21 آسم و آلرژيمرکز تحقیقات ايمونولوژي، 7

 مرکز تحقیقات پزشكي ورزشي 22 مرکز تحقیقات قلب تهران 8

 مرکز تحقیقات ايدز 23 کز تحقیقات روماتولوژيمر 9

 دارويي گیاهانمرکز تحقیقات  24 مرکز تحقیقات علوم و تكنولوژي درپزشكي  10

 آوريفننو مرکز تحقیقات نا 25 پزشكيچشممرکز تحقیقات  11

 ايمرکز تحقیقات پزشكي هسته 26 پزشكيروان مرکز تحقیقات 12

 مغز و اعصاب هايبیماريمرکز تحقیقات  27 مرکز تحقیقات علوم دارويي 13

 کز تحقیقات توسعه اجتماعي و ارتقاء سالمتمر 28 زيستمحیطمرکز تحقیقات  14

 

 

http://crtsdl.tums.ac.ir/about.asp
http://emrc.tums.ac.ir/
http://entrc.tums.ac.ir/
http://horcbmt.tums.ac.ir/
http://mehr.tums.ac.ir/
http://mehr.tums.ac.ir/
http://mehr.tums.ac.ir/
http://itb.tums.ac.ir/
http://stsrc.tums.ac.ir/
http://crc.tums.ac.ir/en/home.asp
http://vrhrc.tums.ac.ir/
http://drc.tums.ac.ir/
http://iaari.tums.ac.ir/
http://iaari.tums.ac.ir/
http://iaari.tums.ac.ir/
http://incas.tums.ac.ir/
http://www.smrc.ir/
http://rrc.tums.ac.ir/
http://rrc.tums.ac.ir/
http://rrc.tums.ac.ir/
http://rcstim.tums.ac.ir/fa/index.html
http://rcstim.tums.ac.ir/fa/index.html
http://rcstim.tums.ac.ir/fa/index.html
http://psrc.tums.ac.ir/
http://icnr.tums.ac.ir/main.htm
http://cer.tums.ac.ir/
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 1384نتایج ارزشيابي مراكز تحقيقاتي دانشگاه در سال 
 

 شوند:به شرح زير تقسیم مي گروه 3به  مراکز تحقیقاتي پژوهشي، هايفعالیت بنديهرتب ازنظر

 و فعالیت رسميرديف مستقل بودجه  يدارا 

  فعالیت رسميل سا 3فاقد رديف مستقل بودجه با بیش از 

  رسمي فعالیتسال  3کمتر از با فاقد رديف مستقل بودجه 

 باشد.بر اين اساس نتايج ارزشیابي مراکز تحقیقاتي به شرح زير مي
 

 مراكز دارای ردیف مستقل بودجه :گروه اول
 (.784/3459 )با امتیاز خام مرکز تحقیقات غدد و متابولیسمرتبه اول: 

 (.156/2408)با امتیاز خام  و کبدوارش مرکز تحقیقات گ رتبه دوم:

 (.401/1644)با امتیاز خام  مرکز تحقیقات علوم دارويي رتبه سوم:

 (.342/862 )با امتیاز خام پوست و جذام هايبیماريمرکز آموزش و پژوهش رتبه چهارم: 

 (.032/731 )با امتیاز خام و پیوند مغز استخوان آنكولوژيمرکز تحقیقات هماتولوژي،  رتبه پنجم:

 (.9/635خام )با امتیاز  مرکز تحقیقات ايمونولوژي، آسم و آلرژيرتبه ششم: 

 (.095/532)با امتیاز خام  مرکز تحقیقات علوم و تكنولوژي در پزشكي رتبه هفتم:

 (.922/294خام )با امتیاز  مرکز تحقیقات قلب رتبه هشتم:

 (.031/159)با امتیاز خام  ناجراحي سی هايو پژوهشتروما  مرکز تحقیقات رتبه نهم:
 

 رسمي فعاليتسال  3مراكز فاقد ردیف مستقل بودجه با بيش از  :گروه دوم
 (.6/920)با امتیاز خام  مرکز تحقیقات روماتولوژي رتبه اول:

 (.9/515 )با امتیاز خام پزشكيچشممرکز تحقیقات رتبه دوم: 

 (.99/319 امتیاز خام)با  بهداشت باروري ولیعصر مرکز تحقیقاترتبه سوم: 
 

 رسمي فعاليتسال  3مراكز فاقد ردیف مستقل بودجه با كمتر از  :گروه سوم
 

 (.24/1513)با امتیاز خام  مرکز تحقیقات گیاهان دارويي رتبه اول:

 (.728/880)با امتیاز خام  پزشكيروانمرکز تحقیقات  رتبه دوم:

 (.84/813)با امتیاز خام  مرکز تحقیقات اعتیاد رتبه سوم:

 (.18/717)با امتیاز خام  مرکز تحقیقات دندانپزشكي رتبه چهارم:

 (.4/704)با امتیاز خام  مرکز تحقیقات سرطان رتبه پنجم:

 (.625 )با امتیاز خام مرکز تحقیقات اخالق پزشكي رتبه ششم: 

 (.7/494)با امتیاز خام  زيستمحیطمرکز تحقیقات  رتبه هفتم:

 (.26/329)با امتیاز خام  ات ارولوژيمرکز تحقیق رتبه هشتم:

 (.882/160)با امتیاز خام  و بیني و حلقمرکز تحقیقات گوش  رتبه نهم:
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 پژوهشي هایشاخصبه تفکيك  مراكز تحقيقاتي نتایج ارزشيابي
 

 :باشدميدر هر گروه به شرح ذيل  پژوهشي مراکز تحقیقاتي هايفعالیتنتايج ارزشیابي 
 

 حقيقاتي دارای ردیف مستقل بودجه:مراكز ت -گروه اول

شاخص امتیاز خام به ترتیب مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم و مرکز تحقیقات گوارش و کبد به ترتیب  ازنظردر اين گروه 

 اول و دوم شدند. هايرتبهحائز  156/2408و  784/3459با کسب امتیاز 

 ازنظرجداگانه  طوربهتهران  درمانيبهداشتي و خدماتپزشكي مراکز تحقیقاتي در دانشگاه علوم  15در اين گروه تعداد 

 اند:در گروه خود شده برتر هايرتبهزير حائز  هايشاخص

 امتیاز( 6/1002) و متابولیسممرکز تحقیقات غدد  تحقيقاتي: هایطرحرتبه اول شاخص 

 امتیاز( 99مرکز تحقیقات گوارش و کبد ) :سازیظرفيترتبه اول شاخص 

 علم به ترتيب: و انتشاردوم شاخص توليد دانش  ل ورتبه او

 امتیاز( 6/2379) و متابولیسممرکز تحقیقات غدد  •

 امتیاز( 901/1618مرکز تحقیقات علوم دارويي ) •

 (امتیاز 6/347) و کبدمرکز تحقیقات گوارش  :1384در سال  منتشرشدهرتبه اول شاخص ارجاع به مقاالت 

 به ترتيب: از كشورخارج  از منابع رتبه اول و دوم شاخص جذب بودجه

 امتیاز( 8/308) و کبدمرکز تحقیقات گوارش  •

 امتیاز( 266) و متابولیسممرکز تحقیقات غدد  •

 داخل كشور: و غيردولتيدولتي  هایسازمانرتبه اول شاخص جذب بودجه از 
 امتیاز( 7/115مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم ) •

 تحقيقاتي: هایطرحخارج از كشور جهت اجرای  هایسازمانرتبه اول شاخص همکاری با 

 امتیاز( 150) و متابولیسممرکز تحقیقات غدد  •

 رسمي: فعاليتسال  3مراكز تحقيقاتي فاقد ردیف مستقل بودجه با بيش از  :گروه دوم

رح زير هاي مختلف به شبررسي شدند که در زمینه پزشكيچشممرکز روماتولوژي، بهداشت باروري،  3در اين گروه 

 هاي برتر شدند:حائز رتبه

 امتیاز( 920مرکز تحقیقات روماتولوژي )رتبه اول امتياز خام: 

 امتیاز( 459) پزشكيچشممرکز تحقیقات شاخص توليد دانش و انتشار علم:  رتبه اول

 امتیاز( 1/526مرکز تحقیقات روماتولوژي ) تحقيقاتي: هایطرحرتبه اول شاخص 

 رسمي فعاليتسال  3يقاتي فاقد ردیف مستقل بودجه با كمتر از گروه سوم: مراكز تحق

و بیني، اخالق پزشكي  و حلق، اعتیاد، دندانپزشكي، سرطان، گوش زيستمحیط، پزشكيرواندر اين گروه مراکز تحقیقاتي 

 آمد: به دستبررسي شدند و نتايج زير 

 (امتیاز 24/1513مرکز تحقیقات گیاهان دارويي )رتبه اول امتياز خام: 

 (امتیاز 5/30مرکز تحقیقات اعتیاد ): سازیظرفيت شاخص رتبه اول

 (امتیاز 24/1513مرکز تحقیقات گیاهان دارويي ) رتبه اول شاخص توليد دانش و انتشار علم:

 (امتیاز 8/220مرکز تحقیقات اعتیاد ) تحقيقاتي: هایطرحرتبه اول شاخص 
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 1385شده در سال ارزشیابي انجام نتايج بر اساستحقیقاتي امتیاز تولید مقاله مراکز  3-28جدول 

 نام مرکز تحقیقات رديف

 در منتشرشدهمقاالت 

مجالت ايندکس شده در 
Medline 

 امتیازي( 22)

ايندکس شده در 

Embase و... 

 (امتیازي 15)

مجالت ايندکس شده در 

 7) هانامهنمايهساير 

 (امتیازي

علمي و پژوهشي داخلي 

يندکس شده و غیر ا

 امتیازي( 5خارجي )

 امتیاز تعداد امتیاز تعداد امتیاز تعداد امتیاز تعداد

 160 32 70 10 45 3 982/1784 77 و متابولیسم غدد 1

 25 5 175 25 - - 626/778 31 گوارش 2

 30 6 14 2 36 2 504/1367 57 علوم دارويي 3

 5 1 8/72 10 30 2 412/160 6 پوست 4

 20 4 14 2 75 5 04/418 17 يهماتولوژ 5

 25 5 - - 45 3 11/443 18 ايمونولوژي 6

 25 5 - - 30 2 33/213 9 علوم تكنولوژي 7

 20 4 7 1 30 2 927/186 8 قلب 8

 5 1 - - 30 2 48/89 4 تروما 9

 135 27 - - - - 54/267 11 پزشكيچشم 10

 15 3 14 2 15 1 8/272 12 روماتولوژي 11

 10 2 - - - - 314/226 9 اروريبهداشت ب 12

 50 10 7 1 51 3 774/468 19 پزشكيروان 13

 35 7 14 2 15 1 04/464 18 اعتیاد 14

 - - 35 5 495 33 44 2 دندانپزشكي 15

 40 8 - - - - 59/398 16 سرطان 16

 55 11 - - - - 506 23 اخالق 17

 5 1 21 3 15 1 396 18 زيستمحیط 18

 30 6 14 2 36 2 504/1367 57 گیاهان دارويي 19

20 
و حلق  و گوش

 بیني
6 382/134 1 15 - - 1 5 

 10 2 70 10 - - 06/195 8 ارولوژي 21

مرکز  21شود تعداد انجام ميبهداشت، درمان و آموزش پزشكي معاونت پژوهشي وزارت  وسیلهبه* با توجه به اينكه ارزشیابي مراکز تحقیقاتي 

 .شده استگرفتهتي واجد شرايط در اين ارزشیابي در نظر تحقیقا
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 دفتر همکاری دانشگاه با صنعت و جامعه
 

نتايج علمي، کاربردي  گیري ازبهره صنعتي کشور با هکمک به توسع باانگیزهصنعت و جامعه  دفتر همكاري دانشگاه،

آغاز به کار  1381اندازي و از تیرماه سال دانشگاه راهمعاونت پژوهشي  در حوزه اقتصادي با حداقل هزينه، تحقیقات و رشد

جامعه توانسته به تبیین راهبردها و راهكارهاي توسعه  همكاري دانشگاه، صنعت و کمیته راهبرديتشكیل  نمود. اين دفتر با

اين  شدهانجام يهافعالیتازجمله  هاي دانشگاه در اين خصو  بپردازد.ارتباط صنعت و دانشگاه با توجه به محور سیاست

 از: اندعبارت ،1385در سال  دفتر
 هاي اجرايي خارج دانشگاهپژوهشي مرتبط با صنايع و دستگاه هايطرحتدوين دستورالعمل اجراي  _1

 همكاري پژوهشي محققین دانشگاه با ساير مؤسسات نامهشیوهتدوين  _2

و لتوازم   آوريفتن رشد به نام  دو مرکز 85در سال ) دانشگاه آوريفن واحدهاي مراکز رشدامور  و هماهنگيساماندهي  ،اندازيراه _3

 (.شده است اندازيراههاي دارويي فرآورده آوريفنپزشكي و  تجهیزات

 پژوهشي با اعتبارات خارج از دانشگاه هايطرحپیگیري امور  -4

 خارج دانشگاه و بالعكس هايمانسازهاي واحدهاي پژوهشي دانشگاه به ها و توانمنديرساني نیازمندياطالع -5

 کاربردي هايپژوهشدانشگاه در زمینه توسعه از خارج  هايسازمانجلب حمايت و همكاري  -6
 

 .شده استارائه ،اندشدهانجامخارج دانشگاه  از که با جذب اعتبار هاييطرح مبلغ بودجه تعداد وزير  در جداول

 

 1384و  85سال  در با صنعتدانشگاه اطالعات مربوط به بخش همكاري  3-29جدول 

 85سال  84سال  

 ريال(اعتبار )میزان  تعداد ريال(اعتبار )میزان  تعداد عنوان

 اعتبار ذکر نشده است 13 اعتبار ذکر نشده 7 هانامهموافقت

 89000000 6 920،199،977 8 هاي خاتمه يافتهپروژه

 8714246800 49 200،929،250،10 41 هاي در دست اقدامپروژه

 

 1384و  85سال هاي خاتمه يافته پروژه 3-30جدول 

 حجم کل اعتبار دريافتي )ريال( اعتبار کنندهتأمینتعداد دستگاه  تعداد مجريان تعداد پروژه سال

 920/199/977 سازمان 8 نفر 6 فقره 8 84

 000/000/89 سازمان 3 نفر 6 فقره 6 85
 

 1384سال در  بین دانشگاه علوم پزشكي تهران و مراکز داخلي دشدهمنعقهاي نامهتفاهم 3-31جدول 

 طرفین قرارداد

 دانشگاه علوم پزشكي تهران شرکت صنايع شیر ايران

 دانشگاه علوم پزشكي تهران دانشگاه تهران

 مرکز تحقیقات علوم دارويي مرکز تحقیقات دندانپزشكي

 پزشكيچشممرکز تحقیقات  مرکز تحقیقات ايدز

 فرماندهي نیروي انتظامي ارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيوز

 دانشگاه علوم پزشكي تهران دانشگاه علوم پزشكي زنجان

 دانشگاه علوم پزشكي تهران پرديس آوريفنپارك 
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 1385سال  در بین دانشگاه علوم پزشكي تهران و مراکز داخلي منعقدشدههاي نامهتفاهم 3-32جدول 

 قرارداد طرفین رديف

 دانشگاه علوم پزشكي تهران رياست جمهوري آوريفنهاي دفتر همكاري 1

 دانشگاه علوم پزشكي تهران جهاد دانشگاهي 2

 دانشگاه علوم پزشكي تهران شرکت تولیدي مهلران 3

 دانشگاه علوم پزشكي تهران شرکت داروسازي آترا 4

 ندانشگاه علوم پزشكي تهرا شرکت داروسازي اکسیر 5

 دانشگاه علوم پزشكي تهران رازي سازيسرمموسسه  6

 دانشگاه علوم پزشكي تهران هابیماريمرکز مديريت  7

 دانشگاه علوم پزشكي تهران نوين علوم پزشكي هايفناوريپژوهشكده  8

 معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي گرگان 9
پزشتتكي دانشتتكده داروستتازي دانشتتگاه علتتوم  

 تهران

 دانشگاه علوم پزشكي تهران نانو فناوريمرکز  الكتروشیمي دانشگاه تهران مرکز 10

 دانشگاه علوم پزشكي تهران و اکتشافات معدني کشور شناسيزمینسازمان  

 دانشگاه علوم پزشكي تهران پژوهشكده علوم شناختي 

 دانشگاه علوم پزشكي تهران شرکت داروسازي تهران شیمي 

 

 1384و  85سال  علوم پزشكي تهران در داخلي و خارجي دانشگاه هاينامهفاهمتاطالعات  3-33جدول 

 نوع

 نامهتفاهم

 تعداد

 هانامهتفاهم

 هاينامهتفاهمتعداد 

 اقدام شده

 محورهاي

 هانامهتفاهم
 طرف تفاهم هايسازمان

و  هاارگانبا 

 هايسازمان

 داخل کشور

 گسترش روابط علمي - 9

 علوم پزشكي ايران

 علوم پزشكي قشم

 علوم پزشكي کیش

 علوم پزشكي چابهار

 فدراسیون پزشكي جمهوري اسالمي ايران

 سیناابنپژوهشكده 

 زيستمحیطسازمان حفاظت 

 درون دانشگاهي )دو مورد(

و  هاارگانبا 

 هايسازمان

خارج از 

 کشور

12 2 

تبادل  _تبادل استاد

هاي هپروژ_دانشجو

تبادل  _تحقیقاتي

برگزاري _اطالعات علمي

 علمي هايگردهمايي

 سازمان يونسكو

QUEENZ _ آمريكا 

 انگلستان _کارديف 

 بلژيک _ میامي

 آلمان _متیز 

 انگلستان _شفیلد 

 ارمنستان _ من

 روسیه _ راس

 انگلستان _میدل سكس 

 استرالیا _ل بیمارستان رويا

ICRIC _ سازمان کنفرانس اسالمي 

 سوئیس _دانشكده پرستاري 
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 علمي دانشجویان هایپژوهشمركز 
 

پتژوهش  فتراهم کتردن بستتر مناستب بتراي انجتام        باهتدف  1372دانشتگاه از ستال    علمي دانشجويانهاي مرکز پژوهش

تترين مرکتز   انتدازي شتد و در حتال حاضتر قتديمي     جويي راهدانشت  هتاي پتژوهش و ارتقاي کمتي و کیفتي ستطح     دانشجويي

 شامل موارد زيراست: مرکزاين  هايفعالیتاهم  رود.مي به شمارهاي دانشجويي کشور پژوهش
 

آفرينتي، نتوآوري و   هاي مديريت، برقراري ارتبتاط، کتار  دانشجويان گروه پزشكي در زمینه موردنیازهاي ايجاد محیطي براي قابلیت •

 تفكر استراتژيک خالقیت،

 الملليهاي روزآمد و گسترش ارتباطات داخلي و بینشناسايي نخبگان کشور با استفاده از روش •

 هتاي مهارتايجاد و تقويت  المللي وهاي بیندر عرصه شدنمطرح پژوهشي دانشجويان، هايفعالیتفراهم کردن بستر مناسب جهت  •

 ايتوسعه

 ز خارج دانشگاه و ارتقاء و حفظ وضعیت مطلوب مرکزسفارش پژوهش ا تبار و دريافتجذب اع •

 85-86تدوين برنامه استراتژيک مرکز براي سال  •

 پژوهشي پژودا -نامه علميصلانتشار ف •

 علمي دانشجويان هايپژوهشمرکز  سايتوبتكمیل  •

 

 :است شدهدادهمرکز بر دو اصل قرار اين  هايفعالیتشده، محور در راستاي رسالت تعیین

 پژوهشگر و پژوهش دانشجويي تربیت -1

 اي ضروريتوسعه هايمهارتتقويت  -2
 

 براي مرکز متصور شد: 85-84کاري  با توجه به شرايط و امكانات موجود، اهداف زير در پايان سال

 آموزش دانشجويان جديدالورود در راستاي اهداف مرکز •

 هاي آموزشي و پژوهشيافزايش کارگاه •

 ژوهشي مرکزهاي پکیفي طرح کمي وافزايش  •

 افزايش امكان چا  مقاالت در مجالت معتبر علمي •

 الملليهاي داخلي و بینافزايش شرکت در کنگره •

 هاي تربیت مدرسبرگزاري کالس •

 افزايش همكاري با ساير مراکز تحقیقاتي •

 

 1385 سال توسط مركز در شدهكسبافتخارات 
 تحقیقات دانشجويي علوم پزشكي کشور هايکمیتهي رازي در بین کسب رتبه اول در دوازدهمین جشنواره تحقیقاتي علوم پزشك •

 غرفه برتر عنوانبههاي علمي دانشجويان در نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي برگزيده شدن غرفه مرکز پژوهش •

و  رعصت  و اقیانوستیه ششمین کنگره آسیا  در توسط آقاي دکتر طاها قلي پور Tadakoro کسب جايزه بهترين پوستر تحت عنوان •

 دانشكده پزشكي. کتبي از طرف جناب آقاي دکتر امامي رضوي رياست محترم تقديرنامه همچنین دريافت
 

 

 1384و  1385در سال  هاآنکنندگان در برگزارشده و تعداد شرکت هايکارگاهاي تعداد مقايسه 3-34جدول 

 گاهبه کار کنندهشرکتنسبت تعداد  کنندگانتعداد شرکت تعداد کارگاه سال

1384 29 551 19 

1385 32 650 20 
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 1384و  1385 هايسالشده در نشريات داخلي و خارجي در اي مقاالت چا مقايسه 3-35جدول 

 شده در نشريات خارجيتعداد مقاالت چا  شده در نشريات داخليتعداد مقاالت چا  سال

1384 2 4 

1385 12 9 

 
 84 و 85 هايسالهاي داخلي و خارجي در در کنگره شدهارائهمصوب، مقاالت هاي پژوهشي طرح مقايسه 3-1نمودار 
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 15میلیون تومان به  5وثیقه از  اضافه شدن مبلغ تأثیرهاي خارجي تحت رسد علت کاهش شرکت در کنگرهبه نظر مي

 نبودن وثیقه دانشگاه باشد. قبولقابل همچنین میلیون تومان و نیز نقدي بودن وثیقه و
 

تربیت  باشد يک دوره کارگاههاي تربیت مدرس ميکالس برگزارييكي از اهداف مرکز که  برآورده سازيدر جهت 

 باشد.هاي تربیت مدرس آمار و روش تحقیق در مرحله تدوين مياست و برنامه کالس برگزارشده searchingمدرس 

 

 علمي دانشجویي: ایهپژوهشهای فعال در مركز انجمن

که  بوده استانجمن  23دانشجويي دانشگاه،  هايپژوهشفعال در مرکز توسعه  هايانجمنتا زمان تهیه گزارش تعداد 

 .شده استارائهدر جدول زير  هاآناسامي 
 

 1385سال در  علمي دانشجويان هايپژوهشهاي فعّال مرکز انجمن 3-36جدول 

 نام گروه رديف نام گروه رديف

 طب سنتي 13 درمانيموسیقي 1

2 Stem cell 14 MS.The Genetics 

 EBM 15 لیزر درماني 3

 نقص ايمني 16 نوروساينس 4

 سالمت و روان 17 ديابت 5

6 Systematic review 18 گروه بیوفیزيک 

7 M.S 19 قلب و عروق 

8 cloning 20 پزشكيچشم 

 HIN: Human- Industry-Nature 21 فرومون 9

 Medical Education 22 مطالعات کاربردي مديريت 10

 شناسيمیكرب 11
32 Medical Education 

 نانوتكنولوژي 12
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 1385و  84 هایسالدر  خارجي داخلي و هایهمایش در شدهارائهمقاالت 

 
 85و  84 هايسالدر  شدهارائهخارج از کشور و مقاالت  هايهمايششرکت در  مقايسه 3-37 جدول

 کل مقاالت موضوع سال

1384 

 26 ارمنستان در کشور هايدانشگاه المللي پزشكان جوانسمینار بینسومین 

 1 مارسي –در فرانسه  Medicine and health’s in the tropicsشرکت در کنگره 

 1 در آمريكا Public health in the USدر کنگره 

 7 مالزي الملليبینشرکت در کنگره 

 1 آمريكا درمانيموسیقيشرکت در هفتمین کنگره ساالنه انجمن 

 1 استرالیا – درمانيموسیقي الملليبینشرکت در يازدهمین کنگره 

 2 ملبورن استرالیا -Cochrane Collaborationشرکت در کنگره 

 1 دانشجويان پزشكي اروپا در برلین الملليبینشرکت در شانزدهمین کنگره 

 1 در فرانسه 2006ژانويه  26-28 در تاريخت در سومین کنگره ژنتیک انساني و پزشكي که شرک

1385 

 3 در کشور هلند ISCOMSالمللي پزشكي شرکت در سیزدهمین کنگره دانشجويي بین

 1 در کشور فرانسه Multidisciplinaryالمللي کنگره بین در ششمینشرکت 

 5 ( در کشور ترکیهIMSSC)للي دانشجويان پزشكي المبیستمین کنگره بین شرکت در

 2 المللي دانشجويان پزشكي در کشور يونانکنگره بین شرکت در

 Annual congress of the European Society for Pediatric Urology 1شرکت در کنگره 

 1 ستاندر کشور مجار European Chemistry Congress الملليبینشرکت در اولین کنگره 

 European Federation of Neurological Societies 2 الملليبینشرکت در دهمین کنگره 

 2 در کشور يونان الملليبینشرکت در دهمین کنگره 

 1 کشور پرتقال در Young European Scientist الملليبینشرکت در اولین کنگره 

 2 در کشور اسپانیا public health nutritionشرکت در اولین کنگره جهاني 

 1 در کشور اسپانیا Turkish Society of Toxicologyالمللي شرکت در ششمین کنگره بین

 1 آسیا و اقیانوسیه در کشور مالزي Epilepsyدر ششمین کنگره  شرکت

 
 

 85و  84 هايسالدر  شدهارائهداخلي و مقاالت  هايهمايشاي شرکت در مقايسه 3-38جدول 

 کل مقاالت موضوع سال

1384 

علوم پزشكي سراسر  هايدانشگاهشرکت در ششمین سمینار سالیانه پژوهشي دانشجويان 

 کشور در شهر ساري
4 

 2 دانشگاه علوم پزشكي تهران –شرکت در دومین سمینار دانشجويي علوم بهداشتي

 1 اه علوم پزشكي ايرانجهاد دانشگاهي دانشگ –بهداشت خانواده  الملليبینشرکت در کنگره 

انجمن علوم زيستي ايران و دانشگاه آزاد  –علوم زيستي ايران  الملليبینشرکت در کنگره 

 اسالمي
1 

 1 دانشگاه علوم پزشكي تهران –شرکت در همايش دانشجويان علوم پزشكي سراسر کشور 

 1 زشكي تبريزدانشگاه علوم پ –دانشجويان علوم پزشكي  الملليبینشرکت در کنگره 

دانشگاه علوم  –محیط  اشتانجمن بهد –شرکت در کنگره سراسري بهداشت محیط ايران 

 دانشكده بهداشت –پزشكي تهران 
1 

1385 

علوم پزشكي سراسر  هايدانشگاهشرکت در هفتمین سمینار سالیانه پژوهشي دانشجويان 

 دانشگاه شهید بهشتي –شهر تهران  کشور در
13 

ارمین همايش دانشجويان مديريت خدمات بهداشتي و درماني سراسر کشور در شرکت در چه

 شیراز
34 

 6 شرکت در چهارمین همايش دانشجويان دندانپزشكي ايران در شیراز

علوم پزشكي شهر تهران در دانشگاه علوم  هايهاي دانشجوي دانشگاهشرکت در کنگره پژوهش

 پزشكي ارتش
14 
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 :علمي دانشجویي هایپژوهشدر مركز  اجراشده هایكارگاهمقاالت و  ،هاطرح
 

 اجراشده در مرکز هايکارگاهو  شدهتدوينو مقاالت  هاطرحاي مقايسه 3-39 جدول

کنندگانشرکتتعداد  تعداد موضوع سال  

1384 

پژوهشي مصوب هايطرح  23 

 
HSR هايطرح شدهتصويب   5 

در مجالت داخلي شدهچا  مقاالت  2 

خارجي در مجالت شدهچا مقاالت   4 

آموزشي و پژوهشي هايکارگاه  29 551 

1385 

پژوهشي مصوب هايطرح  47 

 
HSR هايطرح شدهتصويب   4 

در مجالت داخلي شدهچا  مقاالت  12 

خارجي در مجالت شدهچا مقاالت   9 

آموزشي و پژوهشي هايکارگاه  32 650 

 

 

 

 دانشگاه پژوهش همراكز توسع

 

 علميهیأتژوهشي و همچنین تشويق اعضاي پ هايتوانمنديسیس مراکز توسعه پژوهش، افزايش أهدف اصلي از ت

 هاي بالیني است.دانشگاه در انجام پژوهش

کارگاه و  SPSS ،power pointافزار نرم آموزش نويسي،هاي مقالهمراکز توسعه پژوهش دانشگاه، با برگزاري کارگاه

هاي تحقیقاتي، و پیشرفته و ارائه خدمات تايپ مقاالت علمي و پروپوزال طرح در سه سطح مقدماتي، متوسط قروش تحقی

 هاي علمي و آموزشي، پرينت و تكثیر مقاالت، ارائه خدمات جستجو در اينترنتCDتهیه پوستر، تهیه اساليد، تدوين و چا  

 هايبانکجستجو در در زمینه نحوه تهیه و تدوين مقاالت و  همچنین راهنماييو مشاوره آماري به محققین  و ارائه

 ند.دارعهدهپژوهشي دانشگاه بر  هايتوانمندي نقش مهمي در ارتقاي؛ اطالعاتي

 

 از:اند عبارتکه اين مراکز  اندداشته فعالیته دانشگاه درمجموعفعّال  صورتبهپژوهش  هچهار مرکز توسع 1385در سال 
 ام خمینيتتتیمارستان اممرکز توسعه پژوهش ب •

 مرکز توسعه پژوهش بیمارستان ستتینا •

 دکترشريعتيمرکز توسعه پژوهش بیمارستان  •

 امیراعلممرکز توسعه پژوهش بیمارستان  •

اند ولي کرده فعالیتشروع به  1381الزم به توضیح است که سه مرکز توسعه پژوهش امام، سینا و شريعتي از سال 

در ادامه اين بخش  .کرده استخود را آغاز  فعالیترسمي  طوربه 1384ماه از تیر امیراعلمان مرکز توسعه پژوهش بیمارست

 به ترتیب ارائه خواهد شد. يادشدهخصوصیات و آمار مربوط به مراکز 



 درماني تهران -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 پژوهش :فصل سوم             1385آماري سال سالنامه  

 مدیریت آمار و اطالع رساني پزشکي دانشگاه -معاونت پژوهشي 

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

 

 (ره)بيمارستان امام خميني  مركز توسعه پژوهش

 
 از: اندعبارتامكانات موجود در اين مرکز  1385سال در  

 ه کامپیوتر پنتیومدستگا 10 (1

 چاپگردو دستگاه  (2

 يک دستگاه کپي (3

 يک دستگاه کامپیوتر کیفي (4

 يک دستگاه صوتضبط (5

 تلويزيون يک دستگاه (6

 يک دستگاه اسكنر (7

 يک دستگاه اورهد (8

 

اي از فضاي اطراف آن، اساتید بیمارستان در اين مرکز و محدوده (Wireless) سیمبي اندازي سیستمهمچنین با راه

جلد کتاب  1014کتابخانه اين مرکز داراي  با استفاده از کامپیوترهاي شخصي به شبكه اينترنت متصل شوند. توانندمي

نفر از کارکنان  9 .قرار داردامر پژوهش  مندانعالقهاست که در اختیار  التین( جلد کتاب 630جلد کتاب فارسي و  384)

 کنند.مي فعالیتگاه در اين مرکز دانش
 

 در مرکز توسعه پژوهش بیمارستان امام )ره( ر شاغالنآما 3-40جدول 

 )نفر( تعداد مدرك تحصیلي

 1 دکتراي تخصصي

 2 دکتراي عمومي

 2 کارشناس آمار

 3 پرسنل اداري

 1 پرسنل خدماتي

 9 مجموع

 

 

 1385و  1384ه( در سال در مرکز توسعه پژوهش امام )ر کنندگانمراجعه به شدهارائهخدمات آمار  3-41جدول 

 1385سال  1384سال  موضوع

 ساعت 786 ساعت 592 ايمشاورهمجموع ساعات ارائه خدمات 

 نفر 592 نفر 624 ايمشاورهاز خدمات  کنندگاناستفادهتعداد 

 برگ 1660 مورد 1070 تعداد خدمات تايپ و پرينت

 عدد 4136 عدد 2220 آموزشي رايت شده –هاي علمي CDتعداد 

 نفر 6740 نفر ساعت 7303 میزان استفاده از خدمات جستجوي اينترنتي در سايت مرکز

 برگ 28500 برگ 13400 تعداد صفحات پرينت شده

 مورد 7614 مورد 3700 تعداد موارد اسكن

 

 

 توليد مقاالت:

عنوان مقاله در  3که  تولید شدبیمارستان امام  توسعه پژوهشفارسي در مرکز  مقاله 5 مجموعاً 1385در سال 

پژوهش در خبرنامه توسعه تحقیقات بالیني مجتمع  شناسيروشهاي مديريت سالمتي و خدمات بهداشتي و موضوع

مقاله نیز با موضوع جراحي در فصلنامه  1چا  و منتشر گرديد و  1385 ماهبهمنره( در ) ينیخمامام بیمارستاني 

سخنراني در اولین کنگره سراسري  صورتبهمنتشر شد. مقاله پنجم پستان وابسته به جهاد دانشگاهي  هايبیماري

 .شده استارائهنارسايي قلب 



 درماني تهران -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 1385آماري سال  مهسالنا                    پژوهش :فصل سوم

 مدیریت آمار و اطالع رساني پزشکي دانشگاه -معاونت پژوهشي 

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

هاي بیمارستان امام پژوهش مرکز توسعهمقاله در موضوع داخلي قلب، در  4؛ 1384اين در حالي است که در سال 

مقاله در مجالت داخلي )مجله  4. هر تبوده اسمورد به التین  1به فارسي و  هاآنمورد  3که  شده استچا تولید و 

 اند.منتشرشدهدانشكده پزشكي( چا  و 

 المللي:بين هایهمایشدر  شدهارائهمقاالت 

تولید  بیمارستان امام )ره( توسعه پژوهشبا همكاري مرکز  1384بیمارستان امام در سال  علميهیأتمقاله اعضاي  30

 11پوستر و  صورتبه( درصد 3/63مورد ) 19ه شد. از اين تعداد مقاله، کشور مختلف ارائ 17اي علمي هو در همايش

 اند.ها بودهسخنراني در همايش صورتبه( درصد 7/36مورد )

 

 

 مركز توسعه پژوهش بيمارستان سينا
 

 :بوده است داراي امكانات زير، 1385در سال اين مرکز 
 دستگاه کامپیوتر پنتیوم 10 .1

 دو دستگاه کپي و زيراکس .2

 ه دستگاه کامپیوتر کیفيس .3

 يک دستگاه دوربین ديجیتال .4

 يک دستگاه تلويزيون .5

 ويدئو يک دستگاه .6

 يک دستگاه صوتضبط .7

 اورهد يک دستگاه .8

 يک دستگاه اسكنر .9

 دستگاه 7چاپگر لیزري  .10

 رنگي جوهرافشانيک دستگاه چاپگر   .11

 اساليد يک دستگاه پروژکتور .12

در ساختمان اين مرکز امكان ارتباط با شبكه براي ترغیب  سیمبي شبكهاندازي با راه 1385همچنین در مردادماه سال  

 کتاب التین است. 3کتاب فارسي و  32اساتید به استفاده از کامپیوترهاي کیفي فراهم گرديد. کتابخانه اين مرکز داراي 
 

 *در مرکز توسعه پژوهش بیمارستان سینا نشاغال آمار 3-42جدول 

 تعداد مدرك تحصیلي

 1 ي تخصصيدکترا

 1 دکتراي عمومي

 3 کارشناس و اپراتور شبكه

 5 مجموع

 دهند.اي ارائه مينیز به اين مرکز سرويس و خدمات مشاوره وقتپاره صورتبه نفر مشاور اپیدمیولوژي 2* 

 

 1385 و 1384سال  در مرکز توسعه پژوهش بیمارستان سینا در شدهارائهخدمات  3-43جدول 

 1385سال  1384سال  عنوان

 165 نفر 169 ايمشاورهاز خدمات  کنندگاناستفادهتعداد 

 مورد 2006 مورد 1811 تعداد خدمات تايپ و پرينت

 عدد 339 عدد CD 442تعداد خدمات مربوط به رايت 

 نفر 1334 نفر Search 1283از خدمات  کنندهاستفادهتعداد نفرات 

 368 مورد 3854 تعداد خدمات مربوط به اسكن

آماري نیز به  ه، کپي، تهیه اساليد و مشاورعكس ديجیتالخدمات ديگري مانند در اين مرکز  خدمات فوقعالوه بر 

 .شده استارائهپژوهشگران 

 

 توليد مقاالت:

بیمارستان سینا  توسعه پژوهشمقاله فارسي( با همكاري مرکز  9مقاله به التین و  55مقاله ) 64تعداد  1385در سال 

مورد به زبان فارسي( با  31مورد به زبان التین و  34مقاله ) 65، تعداد 1384. اين در حالي است که در سال تولید شد



 درماني تهران -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 پژوهش :فصل سوم             1385آماري سال سالنامه  

 مدیریت آمار و اطالع رساني پزشکي دانشگاه -معاونت پژوهشي 

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

مورد در مجالت  31مقاله در مجالت خارجي و  34که  است تولیدشدهبیمارستان سینا  توسعه پژوهشهمكاري مرکز 

 اند.داخلي به چا  رسیده
 

 است تولیدشدهبا همكاري مرکز توسعه پژوهش بیمارستان سینا  1385و  1384که در سال  مقاالتي 3-44جدول 

 جمع ساير ارتوپدي راديولوژي عفوني بیهوشي نفرولوژي جراحي داخلي ارولوژي موضوع

 65 7 1 7 2 6 9 15 5 13 1384تعداد مقاالت سال 

 64 3 1 - 4 5 - 27 6 18 1385تعداد مقاالت سال 

 

 

 

 ستان شریعتيبيمار توسعه پژوهشمركز 
 

 است:بوده به شرح ذيل  شتهامكانات و تجهیزاتي که در اختیار اين مرکز قرار دا 1385در سال 

 کامپیوتر پنتیوم دستگاه 20 .1

 وسفیدسیاهدستگاه چاپگر  2 .2

 دستگاه چاپگر رنگي 2 .3

 تلويزيون دو دستگاه .4

 يک دستگاه اسكنر .5

 برداريفیلمدوربین دستگاه دو  .6

 دو دستگاه دوربین عكاسي .7

 يک دستگاه کامپیوتر کیفي .8

 يک دستگاه صوتضبط .9

 پروژکتوردو عدد پرده ويدئو  .10

 پروژکتوردو دستگاه ويدئو  .11

 يک عدد اساليدر .12

 يک دستگاه کپي .13

 DVD,VCD,VHSيک دستگاه  .14

15. CD  عدد 3رايتر 

 عدد تخته وايت برد 5 .16

 Wirelessامكان استفاده از  .17

 

 

 رستان شريعتيدر مرکز توسعه پژوهش بیما نشاغال آمار 3-45جدول 

 )نفر( تعداد مدرك تحصیلي

 2 دکتراي تخصصي

 3 دکتراي عمومي

 3 پرسنل اداري

 8 مجموع

 

 

 

 1385و  1384در مرکز توسعه پژوهش بیمارستان شريعتي در سال  شدهارائهخدمات  3-46جدول 

 1385سال  1384سال  عنوان

 1541 1220 مجموع ساعات ارائه خدمات مشاوره

 3269 1114 از خدمات مشاوره کنندگانادهاستفتعداد 

 CD 1500 2185تعداد خدمات مربوط به رايت 

 نفر 60متوسط روزانه  طوربه نفر 60متوسط روزانه  طوربه Searchاز خدمات  کنندهاستفادهتعداد نفرات 

 برگ 110000  برگ 80000  پرينت

 مورد 2540 مورد 1540 تعداد موارد اسكن

 



 درماني تهران -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 1385آماري سال  مهسالنا                    پژوهش :فصل سوم

 مدیریت آمار و اطالع رساني پزشکي دانشگاه -معاونت پژوهشي 

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

و سه روز در هفته در مرکز  قرارگرفته است ،کنندگانه در اختیار برگزاراين مرکز جهت برگزاري کارگا همچنین فضاي

 .شده استارائهبیمارستان شريعتي مشاوره آمار و اپیدمیولوژي  توسعه پژوهش

 

بیمارستان  ه پژوهشتوسعفارسي( با همكاري مرکز به  عنوان مقاله 4مقاله به التین و  6مقاله ) 10تعداد  1385در سال 

 .داده استمقاله باالترين تولید مقاله را به خود اختصا   5. موضوع بیهوشي با است تولیدشدهشريعتي 

توسعه مورد به زبان فارسي( با همكاري مرکز  20مورد به التین و  12مقاله ) 32 درمجموع؛ 1384همچنین در سال 

 است. تولیدشدهبیمارستان شريعتي  پژوهش

 
 1385و  1384در مرکز توسعه پژوهش بیمارستان شريعتي در سال  تولیدشدهمقاالت  3-47جدول 

 جمع ساير زنان پوست بیهوشي جراحي داخلي ارولوژي موضوع

 32 - 9 2 4 10 1 6 1384مقاالت سال 

 10 1 - - 5 - 1 3 1385مقاالت سال 

 

 

 

 

 

 مركز توسعه پژوهش بيمارستان اميراعلم
 

 

داراي امكانات و تجهیزات ، 1385سال خود را آغاز کرد و در  فعالیترسمي  صورتبه 1384سال  رماهتیاين مرکز در  

 :بوده استزير 

 
 دستگاه کامپیوتر پنتیوم 3 .1

 وسفیدسیاهدستگاه چاپگر  1 .2

 دستگاه چاپگر رنگي 2 .3

 يک دستگاه کامپیوتر کیفي .4

 يک دستگاه کپي .5

 يک دستگاه اسكنر .6

7. CD  عدد 1رايتر 

 ايت بردعدد تخته و 1 .8

 

امر  مندانعالقهاست که در اختیار  جلد کتاب به التین( 7جلد کتاب فارسي و  25جلد کتاب ) 32کتابخانه اين مرکز داراي 

 .قرارگرفته استپژوهش 

 
 *امیراعلمدر مرکز توسعه پژوهش بیمارستان  نشاغالآمار  3-48جدول 

 )نفر( تعداد مدرك تحصیلي

 1 دکتراي تخصصي

 2 ميدکتراي عمو

 2 پرسنل اداري

 5 مجموع

 .داده استاي ارائه يک نفر دستیار اپیدمیولوژي نیز به اين مرکز خدمات مشاوره، 1385در سال *
 

 



 درماني تهران -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 پژوهش :فصل سوم             1385آماري سال سالنامه  

 مدیریت آمار و اطالع رساني پزشکي دانشگاه -معاونت پژوهشي 

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

 

 1385 و 1384در سايت مرکز توسعه پژوهش امیراعلم در سال  کنندگانمراجعه به شدهارائهخدمات  3-49جدول 

 1385سال  1384سال  عنوان

 ساعت 95 ساعت 85 مشاوره تعداد ساعات

 مورد 450 مورد 492 خدمات تايپ و پرينت

 مورد 67 عدد CD 62تعداد خدمات مربوط به رايت 

 نفر 69 نفر 60 مرکز ايمشاورهاز خدمات  کنندگاناستفادهتعداد 

 مورد 170بیش از  مورد 10 تعداد موارد اسكن

 نفر 77  نفر Search 75 از خدمات کنندگاناستفادهتعداد 

 

 توليد مقاالت:

 20مقاله به التین و  4مقاله ) 24 درمجموع 1385اعلم تا پايان سال از بدو تأسیس مرکز توسعه پژوهش بیمارستان امیر

دوم  ماههششتمامي مقاالتي که در . است تولیدشدهاعلم مقاله فارسي( با همكاري مرکز توسعه پژوهش بیمارستان امیر

 تا تاريخ تهیه گزارش در حال بررسي و انجام مراحل بودند. اندشدهارائه 1385سال 

طرح تحقیقاتي با همكاري مرکز توسعه پژوهش  31 درمجموع 1385و  1384 هايسالالزم به ذکر است که طي 

 شده است.بیمارستان امیراعلم اجرا

 
 موضوع برحسب، تولیدشده تأسیساز بدو  امیراعلممقاالتي که با همكاري مرکز توسعه پژوهش  3-50 جدول

 جمع بیهوشي جراحي نورولوژي گوارش عفوني ENT موضوع

 24 5 2 1 2 7 7 تعداد

 

 

 

 در چهارصورت گرفته  هایفعاليتدیگر 

 1385و  1384 مركز توسعه پژوهش دانشگاه در سال
 

 توليد مقاالت:

عنوان  85، تولیدشدهشريعتي و سینا امام،  توسعه پژوهشبا همكاري سه مرکز  1385مجموع مقاالتي که در سال  

 و 1384 يهاتفكیک مقاالت سال. با توجه به عدم اندشدهتهیهمقاله به زبان فارسي  23به زبان التین و  مقاله 62که  بوده

عملكرد اين مرکز در بخش مقاالت  1384 تیرماهاعلم از امیر توسعه پژوهشمرکز  فعالیتتاريخ شروع به  نیزو  1385

 .شده استارائهدر جدول زير  1384گردد. جزئیات بیشتر به همراه آمار مقاالت سال مي ت مجزا ارائهصوربه
 

 1385و  1384مقاالت در سال  برحسب توسعه پژوهشعملكرد مراکز  3-51 جدول

 موضوع
 مجموع شريعتي سینا ره() ينیخمامام 

1384 1385 1384 1385 1384 1385 1384 1385 

 62 47 6 12 55 34 1 1 مقاالت التین

 23 54 4 20 9 31 10 3 مقاالت فارسي

 85 101 10 32 64 65 11 4 مجموع
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 ها:كارگاه

دانشگاه  توسعه پژوهشدر مراکز  کنندهشرکتنفر  784ساعت و براي  5/1061کارگاه در  43 جمعاً 1385در سال 

اند. مند شدهنفر شرکت داشته و از مزاياي آن بهره 18رگاه متوسط در هر کا طوربر اساس اين آمار، به .برگزارشده است

ها نفر در اين کارگاه 556و  برگزار شدساعت در اين مراکز  5/1198کارگاه در  40 قبلاين در حالي است که در سال 

 .اندشرکت داشته
 

 1385و  1384هاي برگزارشده در سال کارگاه برحسب توسعه پژوهشعملكرد مراکز  3-52جدول 

 موضوع

 مجموع **امیراعلم *شريعتي سینا ره() ينیخمامام 

1384 1385 1384 1385 1384 1385 
138

4 

13

85 
1384 1385 

 43 40 4 3 19 13 6 11 14 13 هاتعداد کارگاه

 784 556 93 52 368 221 89 127 234 156 کنندگانشرکتتعداد 

 5/1061 5/1198 19 10 5/921 5/894 36 58 85 124 هاجمع ساعات کارگاه

مربوط  1384بیمارستان شريعتي در سال  توسعه پژوهششده در مرکز هاي برگزارکارگاهساعت از کل ساعات مربوط به  576*

 .بوده است ICDLهاي به دوره

 .کرده است فعالیتشروع به  1384 تیرماههاي بیمارستان امیراعلم از مرکز توسعه پژوهش**
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 دانشگاه سنجيعلمتشویق مقاالت و  واحد انتشارات،
 

 

 ارائه در نشريات معتبر داخلي و براي یفي انتشارات و مقاالت دانشگاه، افزايش کمّي و کاين واحدسیس أاز ت هدف

هاي در بخش خدمات مشاوره ههمچنین ارائ و scientific writingهاي با برگزاري کارگاه اين واحدباشد. المللي ميبین

 و همچنین اعطاي تسهیالت علوم پايههاي رشته آمار، بهداشت و ساير و بالیني، اپیدمیولوژيکار آزمايي ، دارويي علوم

وظايف اين  ترينمهمدارد. بر عهده دانشگاه،  تولیدات علميدر افزايش  مهمينقش  علميهیأتتشويقي به مقاالت اعضاي 

 :از اندعبارتواحد 
 دانشگاه( آرمنشان )وز استفاده از مج هانتشار کتاب و ارائ •

 علميهیئتاعضاي  شدهترجمهو  تألیفارزشیابي کتب  •

 پذيرش و نشر کتاب نامهآئیناجراي  •

 شدهتشويق مقاالت چا  •

 هاي آموزشيو ساير کارگاه جستجو در منابع و اينترنت ، کارگاه نقد مقاالت، کارگاهمقاالت علميبرگزاري کارگاه تدوين  •

بالیني،  کار آزمائي، علوم پايه، علوم داروئي، آمار زيستيمتدولوژي،  و هاي اپیدمیولوژيدر بخش مشاوره خدمات هارائ •

Submission ،Systematic Review و زبان انگلیسي 

چا   زياد هايدرخواستوديت اعتبار و به دلیل محد است. http://tumspress.tums.ac.irاين واحد  نشاني وبگاه

 نمايد:هاي واصله را به دو گروه زير تقسیم ميکتاب، شوراي انتشارات دانشگاه درخواست

 دانشگاه( هچا  توسط اداره انتشارات دانشگاه )با هزين

 (خارج از دانشگاه)اعطاي مجوز استفاده از آرم دانشگاه و چا  توسط شخص مؤلف 
 

 :كتاب

 تأيیددرصد( مورد  35عنوان ) 21ارائه شد که  دانشگاه کتاب به شوراي چا  و انتشارات 59 درمجموع 1385در سال 

 .قرار گرفتشورا  تأيیدآن مورد  عنوان 24عنوان کتاب بود که  29، 1384سال . اين آمار در قرار گرفتشورا اين 
 

 تألیفيدرصد(  91کتاب ) 10که  شده استرائهابه اين واحد  عنوان کتاب 11 درمجموع 1385نخست سال  ماههششدر 

کتاب به زبان التین و بقیه به  1شده به اين واحد، عنوان کتاب ارائه 11اند. از مجموع اي بودهدرصد( ترجمه 9) عنوان 1و 

کتاب  5توسط شوراي چا  و انتشارات دانشگاه، اين شورا  صورت گرفتههاي اند. بعد از ارزيابيشده تألیفزبان فارسي 

رسیده دانشگاه به چا   هتوسط شوراي چا  و انتشارات، با هزين تأيیدشدهکتاب  4کرد.  تأيیددرصد( را براي چا  45)

 .گرفته استو يک کتاب نیز مجوز استفاده از آرم دانشگاه  است

 درصد(77کتاب )عنوان  37که  شده استارائهعنوان کتاب به واحد مذکور  48 درمجموع 1385دوم سال  ماههششدر 

به زبان التین و بقیه  کتاب، عنوان 2شده هاي ارائهاند. از کل کتاباي بودهدرصد( ترجمه 22کتاب ) 11و  تألیفياز نوع 

مورد از نوع  13که  قرار گرفت تأيیددرصد( مورد  33عنوان کتاب ) 16 شورابعد از ارزيابي  .اندبودهداراي متن فارسي 

 منتشرشدهتوسط شوراي انتشارات، با هزينه دانشگاه چا  و  تأيیدشدهعنوان کتاب  11 اي بودند.جمهتر مورد 3و  تألیفي

 عنوان کتاب ديگر نیز مجوز استفاده از آرم دانشگاه دريافت کردند. 5است و 
 

 

http://tumspress.tums.ac.ir/
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 1384و  1385به واحد چا  و انتشارات در سال  شدهمعرفي هايکتاب تعداد 3-53جدول 

 85ل سا 84سال  موضوع

 لیفأت

 47 18 به شوراي چا  و انتشارات شدهارائه تألیفيتعداد کتب 
 18 16 شوراي چا  و انتشارات توسط تأيیدشده تألیفيتعداد کتب 
 15 20 با هزينه دانشگاه در دانشگاه و شدهچا تعداد کتب 

 

 ترجمه

 12 11 به شوراي چا  و انتشارات شدهارائهاي تعداد کتب ترجمه
 3 8 توسط شوراي چا  و انتشارات تأيیدشدهاي عداد کتب ترجمهت

 6 1 توسط مؤلف با استفاده از آرم دانشگاه شدهچا تعداد کتب 
 

 شدهکتب چا 
 15 20 با هزينه دانشگاه در دانشگاه و شدهچا تعداد کتب 
 6 1 توسط مؤلف با استفاده از آرم دانشگاه شدهچا تعداد کتب 

 

 
 

 ت تشویقي انتشار مقاالت:تسهيال

مقاله در نشريات 800تسهیالت تشويقي دريافت کردند.  ريال1،784،575،000جمعاً مقاله،  985 درمجموعو  1385در سال 

عنوان  1664جمعاً  1384اند. اين در حالي است که در سال منتشرشدهمقاله در مجالت داخلي چا  و  185معتبر خارجي و 

عنوان 1430درصد( در نشريات داخلي و 14عنوان ) 234ريال، تسهیالت تشويقي دريافت کردند که 1،631،225،000 مقاله،

 درصد( در نشريات معتبر خارجي به چا  رسیدند.86)

عنوان  386، 1385نخست سال  ماههششدر  سنجيعلمبه واحد انتشارات، تشويق مقاالت و  شدهارائهاز مجموع مقاالت 

عنوان مقاله  320درصد( در نشريات داخلي و  17) عنوان مقاله 66که از اين تعداد  اندگرفتهالت تشويقي مقاله تسهی

 تأيیدشدهبه مقاالت  الير 790،500،000جمعاً مبلغ  1385اوّل سال . در نیمه اندشدهچا  الملليبیندرصد( در نشريات 83)

در نشريات داخلي و  شدهچا ريال سهم مقاالت  33،750،000االت به مق يافتهاختصا است. از کل مبلغ  گرفتهتعلق

مقاله  599 نیز 1385دوم سال  ماههشش. در بوده است الملليبیندر مجالت  شدهچا ريال سهم مقاالت  000،750،756

درصد( نیز  80) لهمقا 480درصد( در مجالت داخلي معتبر و 20مقاله ) 119تسهیالت تشويقي دريافت کردند که از اين تعداد 

ريال تسهیالت به مقاالت  1،140،675،000مبلغ  1385سال  نیمه دومدر  درمجموعاند. شدهچا در نشريات خارجي 

ريال سهم مقاالت  59،050،000تعلق گرفت. از اين مبلغ  اندشدهچا که در نشريات معتبر داخلي و خارجي  ايتأيیدشده

 اند.منتشرشدهخارجي چا  و  الملليبینقاالتي بوده است که در نشريات ريال سهم م 1،081،625،000داخلي و 

 
 

 1385اطالعاتي در سال  هايبانکمقاالت ايندکس شده در نشريات خارجي به تفكیک  3-54 جدول

 اطالعاتي هایبانكتعداد مقـــــــاالت ایندكس شده در 

ISI Medline Index 

Medicos 
Current 

Content 
Excerpta 

Medical 
Chemical 

Abstract 
Biological 

Abstract IPA مجموع ساير موارد 

397 94 - - 82 14 7 - 211  805 

 ال(ـــــاطالعاتي )ری هایبانكبه تفکيك  گرفتهتعلقمبلغ تسهيالت تشویقي كه به مقــــــــاالت 

ISI Medline Index 

Medicos 
Current 

Content 
Excerpta 

Medical 
Chemical 

Abstract 
Biological 

Abstract IPA مجموع ساير موارد 

970000000 215000000 - - 187000000 23000000 15000000 - 364575000 1784575000 

 :توجه

 تكراري است. اطالعاتي؛ چا  شدن برخي مقاالت در چند نشريه و وجود موارد هايبانکت تفاوت داشتن مجموع مقاالت ايندکس شده در لّع .1

 هستند. IMEMR, CAB, Index Copernicus شامل الملليبینساير نشريات معتبر  .2
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 :هاكارگاه

ها شرکت کارگاهدر اين  نفر 1658و  برگزار شددانشگاه  سنجيعلمدوره کارگاه در واحد  68 درمجموع ،1385در سال 

درصد به لحاظ  179و رشدي در حدود  کنندهشرکتبه لحاظ تعداد  درصد 184در حدود  ايمالحظهقابلداشتند که رشد 

 .داشته است؛ نسبت به مدت مشابه در سال قبل برگزارشدهي هاکارگاهتعداد 

شرکت  هاکارگاهنفر در اين  863کارگاه بوده است و  ودوسي 1385اوّل سال در نیمه  برگزارشدههاي مجموع کارگاه

 هاکارگاهنفر در اين  795 و بوده استکارگاه  36؛ 1385دوم سال  اههمششدر  برگزارشدهي هاکارگاهمجموع  اند.دهنمو

 اند.شده مندشرکت کرده و از مزاياي آن بهره

 

 
 1385دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال  در معاونت پژوهشي برگزارشدهي هاکارگاه 3-55جدول 

 کنندگانشرکتتعداد  تعداد کارگاه عنوان کارگاه رديف

 358 14 دماتي تدوين مقاالت علميکارگاه مق 1

 184 7 کارگاه متوسط تدوين مقاالت علمي 2

 135 5 کارگاه پیشرفته تدوين مقاالت علمي 3

 100 4 کارگاه چگونه مقاله بخوانیم 4

 90 3 کارگاه تدوين کتب 5

6 Reference Manager 10 170 

 60 3 پیشرفته Searchکارگاه  7

 Systematic Review 3 94با  آشنايي 8

 65 2 کارگاه چگونه سخنراني کنیم 9

 156 8 مقدماتي Searchکارگاه  10

 194 6 کارگاه انجام مرور سیستماتیک 11

12 End Note 2 31 

 21 1 نقد و داوري مقاالت 13

 1658 68 مجموع 

 

 

شده انجامنفر در واحد مشاوره  120اي براي ساعت خدمات مشاوره 496، 1385دوم ماهه شش: در ایخدمات مشاوره

 .گرفته استنفر در واحد مشاوره صورت  290ساعت مشاوره براي  120نخست  ماههششاين در حالي است که در  .است

در سال . اين آمار شده استانجامنفر  410براي  ايساعت خدمات مشاوره 616 درمجموعو  1385بر اين اساس در سال 

 .بوده استنفر  290اي براي ساعت خدمات مشاوره 640، 1384
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 چاپخانه
 

بخش علوم پزشكي از دانشگاه تهران بخشي از  جدا شدنو پس از  تأسیس ه.ش 1342در سال  دانشگاه تهران چاپخانه

 حوزه درمستقل  صورتبهحد اين وا 1371از سال  چاپخانه دانشگاه در اختیار دانشگاه علوم پزشكي تهران قرار گرفت.

 .کرد پیگیريخود را  فعالیت ،دانشگاهمعاونت پژوهشي 

 

 امکانات و تجهيزات: 

هاي برش و ابزار ملخي، دستگاه، دستگاه ، دستگاه افستدستگاه چا  و تكثیر 10عمدتاً شامل  چاپخانهتجهیزات 

دستگاه  1خط تلفن،  2. همچنین اين واحد داراي رار داردقفضا در اختیار چاپخانه  مترمربع 1200. نزديک به لیتوگرافي است

 است. وسفیدسیاهعدد پرينتر  1عدد پرينتر رنگي و 1رايانه، 

است که دسته اول نیروهاي ماهري هستند که امور چا  بوده انساني اين واحد متشكل از سه بخش  نیروي 1385در سال 

در  نفر 23در اين سال باشند. دسته سوم نیروهاي اداري و پشتیباني ميدهند، دسته دوم نیروهاي خدماتي و را انجام مي

بقیه کارکنان چاپخانه داراي  ونفر از پرسنل اين واحد داراي تحصیالت کارشناسي  2د. بودن مشغول فعالیتچاپخانه به 

 ند.بود کمتر تحصیالت ديپلم و

 و ساير واحدهاي تحت پوشش دانشگاه هابیمارستاناتي و ها، مراکز تحقیقها، دانشكدهمعاونت چاپخانه شاملمشتريان 

 موردنیاز قبوض مختلف، بیمارستاني هايراديولوژي، فرم هايپاکتچاپي آن عمدتاً شامل چا  سربرگ،  امورو ند باشمي

 .باشدميساير واحدها  و هابیمارستان

 اعضاي و کتبپوستر و خالصه مقاالت  ه چا توان بگیرد ميمي خانه صورتچاپ ي که در واحدديگر هايفعالیتاز 

 هاهمايشها، هاي مختلف نظیر برگزاري جشنوارهپوستر و خالصه مقاالت معموالً به مناسبت اشاره کرد. دانشگاه علميهیأت

ها و همجله علمي دانشگاه که عمدتاً مربوط به دانشكد 15گردند. شود چا  ميهايي که در سطح دانشگاه انجام ميو سمینار

درماني است نیز در اين  ،ها و مراکز بهداشتيهايي که مربوط به حوزه معاونتباشد و همچنین خبرنامهمراکز تحقیقاتي مي

 گردد.چاپخانه چا  مي

چاپي و پاسخگو نبودن امكانات موجود در چاپخانه، بخشي از کارهاي  هايفعالیتبا توجه به حجم باالي  85در سال 

 .گرفته استدر چاپخانه وزارت ارشاد صورت  علمي مجالت ا ازجمله چچاپي، 

گیرد و در اين واحد نیز بعد از تصويب در شوراي انتشارات دانشگاه در اختیار چاپخانه قرار مي علميهیأتکتب اعضاي 

احي و طر شود، متن کتابانجام مي کتابخانه ملي طريق از که پس از انجام مراحل مقدماتي و تهیه شناسنامه کتب

 شود.مياقدام آن جهت چا   شده و آراييصفحه

 
 1385و  1384 هايسالصورت گرفته در واحد چاپخانه دانشگاه در  هايفعالیتآمار عمده  3-56جدول 

 عملكرد مالي )ريال( کتاب پاکت مجله پوستر اوراق بیمارستاني موضوع

فراواني 

 چا 

 4،590،817،520 عنوان کتاب 20 عدد 251800 جلد 118606 برگ 79250 برگ 50910536 1385

 3،768،440،000 جلد 10465 عدد 138250 جلد 95255 برگ 17550 برگ 24537322 1384

 باشد.ها ميها و درآمدمل همه هزينهاالزم به توضیح است که عملكرد مالي ش

 

 



 درماني تهران -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 پژوهش :فصل سوم             1385آماري سال سالنامه  

 مدیریت آمار و اطالع رساني پزشکي دانشگاه -معاونت پژوهشي 

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

 

 ملي تاریخ علوم پزشکي هموز
 

هاي وابسته به آن ساير شاغلین رشتهو  گذشتگان علوم پزشكي بهايگرانها، فرهنگ و تمدن غني و حفظ ارزش منظوربه 

علوم موزه ملي تاريخ علوم پزشكي کشور توسط دانشگاه  تأسیسزمین و در ادوار مختلف تاريخي آن، طرح راندر اي

نگي کشور تهران؛ تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي کشور و با همكاري سازمان میراث فره پزشكي

برداري رسید. اين موزه در به مرحله بهرهه.ش  1380در تابستان سال شد و  آغاز 1377طي يک پروژه مشترك از سال 

 .است شدهاحداثمترمربع  2000قاجاريه در تهران، با زيربناي حدود  هبنايي مربوط به دور
 

 در موزه: شدهثبتاشياء  

مربوط به ملي تاريخ علوم پزشكي به ثبت رسیده است که اطالعات  هدر موزء شيقلم  959 درمجموع 1385تا انتهاي سال 

موزه  مجازي موجود است. هبخش موز در www.museum.tums.ac.irاينترنتي  وبگاه موزه به نشانيبر روي  هاآن

 است. شدهاشاره هاآنول زير به مختلفي است که در جد هايبخشداراي کتابخانه و 

 

 باشد. کهنفر مي 000/11اند در حدود از موزه بازديد کرده 1385تا اسفند  1384از تاريخ مهر  آموزاني کهدانش تعداد

 .انداز موزه ديدن نمودهبازديدهاي گروهي مدارس بازديدکنندگان در قالب هزار نفر از  8حدود 
 

 در موزه هشدثبتاشیاء  آمار 3-57جدول 

 شامل: شناسيانسانديرينبخش 
 عدد 170 ابزار سنگي

 عدد 59 بقاياي انساني

 بخش اسناد خطي شامل
 عدد 50 کتب خطي

 عدد 58 اسناد خطي

 عدد 230 بخش دامپزشكي

 عدد 53 نظامي هبخش دواخان

 عدد 41 و طب سنتي شناسيمردمبخش 

 عدد 134 پزشكيچشمبخش 

 عدد 164 ملي ايران اشیاء امانتي موزه

 

 کتب تخصصي اخالق و تاريخ پزشكي آمار 3-58جدول 

 جلد 1713 کتاب فارسي

 جلد 1144 کتاب التین

 

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

